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 رفشانلا ةمدقم

 + انسفنأ رورش نم هلل ذوعلو « هرفغتسنو هنيعتسلو هدمحت « هلل دخلا لرإ

 دهسأو . هل يداه الف للضي نمو « هل لضم الف هللا هدب نم . انلامحأ تائيس نمو

 . هلوسرو هدبع أدم نأ دهْسأو < هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ

 نمل همدقت « ل 01 ىفطصملا راد رابخأب افولا ةصالخ وم باتك اذهف دعبو

 هنع ينغتس ال مظع باتك وهو « اهراتو هِي لوسرلا ةنيدم ىلإ فرعتلا دارأ
 « ًاثدحو ادق ةرونملا ةنيدملاب قلعتي ام عيمج هللا همحر هفلؤم هيف رك ذ « ملعلا بلاط

 دروام رك ذف . ىرححلا عساتلا نرقلا رخاوأ ىلإ ليدبتلاو رييغتلا نم اهيلع أرط امو

 ىلإ ذرأيل نايالا ثإإ : لي هلوق لثم نم « ةيوبنلا ثيداحألا نم اهلضف: يف
 ديدملا ثبخ ريكلا يفني م اهثبخ يفنت اهنأو « اهرحج ىلإ ةمللا زرأت امي ةنيدملا

 ةا:ب جرخأ يذلا دحسملا وهو  تادايزلاو تاروطتلا نم اهدجسم ىرتعا امو

 نبذل ءادهشلاو 4 ابيذ تعقو يبلا تاوزغلا صعب صرعتساو | ةيمدقتلاو ةراضحلا

 « اهامحأو اهتيدوأو اهسارغو اهنوبعو اهرابآب قلعتي ام ركذ < « اهضرأ ىلع اوطقس

 هده قلعتت هماع هيلا ىهنأ ايف ةدراو الو ةدراس كرت ل كسل 4 حوضوب هل اك

 . تلي ىفطصملا راد رابخأل ًاميظع ًاعجرم كلذب ناكف « اهركذالإ ةسورحملا ةنيدملا

 ممل ها ل



 : باتكلا يف المع

 تاعبطلا هذه لك يف نكلو « ةددعتم تارم مظعلا باتكلا اذه عبط دقل

 نيصتخما معلا لهأ ضعب ىلع هضرع نم دبال ناكف « هب قيلي يذلا هقح طعب مل

 هلا بسح خيشلا ةرونملا ةنيدملا خيراتب ملعلا لهأ دحأ هعجارف « خيراتلاو راخألاب

 « لمجاو تايلكلا ضعب بوصو « دئاوفلا ضعب هيلع قلعو ؛« هللا همحر يلا

 ةعجارم هعبطب ءدبلا لبق ًاريخأ هعجار مث « نطاوملا نم ريثك يف بلاطم هل لعجو
 دمح لضافلا ذاتسألا © اهرابخأو اهخئراتو برعلا ةريزج يف نكامألاب ريخلا ةعيرس

 , نكامألا ضعب ءاممأ محصو « هلبق نم ىلع ءيشلا ضعب كردتساف « رساملا

 هللا همحر فلؤملا نمز يف ةفورعم تناك امل ًافالخ « مويلا هيلع فرعت اب اهركذو

 ةدع هلع ىخم يذلا يملا هللا بسح خيشلا نمزو « نينسلا تائم هيلع يضم يذلا

 لك ىعسمو « هاعسم هللا ركشف « باتكلل ةمح دئاوف كلذب فاضأف © تاونس

 . مقلا باتكلا اذه جارخإ ىلع دعاس نم

 ءاش راصتخاب انركذف < باتكلا اذهل ًاقحلم ةدئافلا يف ةدايز انفضأ دقو اذه

 ةعسوتلا نم ناك امو « اذه اننمز ىلإ دوبعلا لك يف هيف ديزامو يوننلا دحيم

 ةئيدملا ةيدلب لامعأ ضعبو « هللا همحر زيزعلا دبع كلملا نمز يف تلصح يتلا ةيدوعسلا

 ةرانإلا نعو « نآلا ىتح تئشنأ يتلا اهسرادم ددعو « ةريخألا تاونسلا يف ةرونملا

 عيمج ىلإ اههايم لاصيإ عورشم نم نراك امو ءاقرزلا نيعلاو « ةئيدملا تم ينا

 . نينطاوملا

 اناوعد رمثآو « ميركلا هجول ًاصلاخ اذه انلمع لعجي نأ لأسن ىلاعت هللاو

 . نيملاعلا بر هلل دملا نأ

 رشانلا

 ه ١مو9 لاوس ١5 قثمد

 م 1١91 يناثلا نيرشت 7١ ققاوملا

 مما و دس



 تلات
 يب و4

 4مدعم

 رساجلا دج : لضافلا ذاتسألا ملقب

 نةود نم ءاباعلا نم مالسلاو ةالصلا لضفا هيلع ىفطصملا ةثيدمل لحو زع للا أه

 نررقلا ذنم اهنيب ىتح اهراثآ ةسارد يف قمعتو « اهملاعم مضوأو « ابخرات

 . رىضاخلا ائنامؤ ىلا يرحهلا يناثلا

 ةبسط يح رؤم مظعا نم يدوبمسلا دمحا نب هللا دع نب يلع مامالا راتعيو

 . مهن» هتافلؤم انيلإ تلصو نم مظعا وه لب « ةببطلا

 رفص ربش يف رصم ديعص ىرق نام هوبمس يف دلو يدوبمسلا مامالاو
 اهطوتساف ةئيدملا ىلا لقتنا همس ةئس يفو 2 ةرهاقلا يف ملعتو ه مع ةلس

 ماكي هتلص تيوقو ©« هرصع ءاماع نم مريغبو نيفيرشلا نيمرحلا ءاماعب لصتاو
 عاطتساو « ةيانعو ةوظح همه يقل يذلا يابتياق كلملا ةصاخو « رمصم
 . ةروأملا ةليدملا يف ةريثك ءامشا لع هتطساوب

 . « ءاقولا ةصالخ » و « ءافولا ءافو » اهربشا نم تافلؤم يدوبمسلو
 ام ةروثملا ةئيدملا لصتت ةدراو الو ةدراش كرتي 0 نيباتكلا نيذه يف وهو

 ةصالخ ربتعي « ءافولا » بات" حبصأ ثيم « اهركذ الإ هيلع هيلإ لصو

 - يف



 نا دعت الو « اهنابعا مجارت ءائثتساب ةئيدملا خبرات يف نومدقتملا هفلا ام

 روش يف هللا ه>ر يدوبمسأا يفوت دقو « كلذ يف ًادرفم ًاباتك كلذل فلا نوكي

 . هوربم ةنس ةدعقلا يذ

 ةبيط خيرات يف دهجلا غرفأ دق هتبوثم هللا لزجأ يدوهمسلا ناك نئلو

 اهايحا نم هتافلؤمل رسس دق ىلاعتو هناحبس هللا ناف « ًاباستحاو اه ةبع ةيمطلا

 ذاتسألا ىأرف « ًاميقس اعط كيعل دمأ ذنم ناياتكلا عبط دقف ©« رشللاب

 « ءافولا ءاقو » عبطف < ايرعيط ةداعإ ةرورض يناكتمللا ناطلس دمح خسشلا

 ًاقيقحتو ةحص رثكا هعبط ةداعإ ىلع نآلا عمزي وهو« ةئس ةرسشع يناث ذنم

 عبط ديعي نآلا وه اهو « دبعلا اذه يف ةحبحصلا رششنلا ةقيرطل ةئالمو

 . ءاماعلا ضعبل يشاوح هيلا ًافضم م« ةصالطا و باتك

 نأ ناكف « نيتليل لالخ ةعيرس ةرظن باتكلا ىلع يقلا نا بغو دقو

 ىلاعت هللا ىلا لبتبأ يننإو « !مفاضإ ةرورض تيار يتلا تاقيلعتلا ضع تفضأ

 عم مءالتي ًازاربا ةبيط خيرات زاربا يف ماهسالل يىناكنمللا خيشلا قفوي نا

 نم هريغو باتكلا اذه لاني نا ًايحار < نيءاسملا سوفت يف ةيماسلا اهتناكم

 » عاعشالا ردصم »و « روثلا ثعمص » اندالب خيرات قلعتت يلا تافلؤملا

 هللاو 2 يماعلا انثارت ءايحا ليس يف مبسم لكل ًانوع نوكي ام جاورلا نم

 . دادسلل قفوملا

 ماوإلا» بآ ٠١ / .هرمو#ب بجر ةرغ



 هبل اهراتخاو « ةباطتسملا اهراخأ عامسل بواقلا قوو « ةباط فرش يذلا ثادملا

 . ةباحصلاو لآلا عيمج ىلعو فيم هبانج مظعو هاتجا يذلا

 ذِإ © ةبحما يوذ يف املاعمو اهلئاضف رشنو « ةبحلا ةببطلا رابخأب تفغش دقق : دعب و

 « نامالا راد دهاعم ةفرعم سم هيف ا < نيقيلاو نامالا يف ديزي امو « بدلا تامبم نم وه

  ًاباتك كلذ يف تفلأف « ناببتلا ةحضاولا ابمانأ ركذتو « ناطيشلا ةمنرملا اهمالعأ رشنو

 ءابختراوتنم هيلع فوقولا نكمأ ام هف تصخل هيليوم «ىفطصملا راد رابخأب افولا» هتسممالفاح

 دجسملاو ةرجملب قلعتي ام هتنياع امو « اهريغ نم ريثك ديزم عم « اهعبتت يف دهملا لذب دعب

 فقتس رومأ نم اننامز يف ددحت ا « اهرمأ ةيلجب اهيخرؤم نم دحأ رفظي مل رومأ نم نيفيرشلا

 : لئاقلا رد هللو « اهريخ ىلع

 يعسب الإ هابتكت الوع 2١ زملا نكس نم ثيدح يلايلمأ

 "١ يعمسب رايدلا ىرأ يلعلف يفرطب رايدلا ىرأ نأ يتتاف

 « افولا ءافو م هتبمس باتك يف « هماقأ لماكتو « هماقإ لبق هترصتخا ُ

 مجارتلا مسق ىوس هلم ءيث فذحم هرامث ءانتحاو هراصتخا ةلاح سفنلا مست ملف

 قيرح يف لصألا قارتحاب هريس يف يملإلا ريدقتلا ىرج مث , هريغ نم ريسلا رزنلاو

 سئافن هف تقطأف « يكملا مرا ىلا هب يرفسل هرصتخم ةمالسو , يوبنلا دحسملا

 ناويدلا يف لرالا تيدبلا نم لوالا رطشلا ةياورو يضغرلا فيرشلل نائيبلا ناذه 6

 يعمدب الإ هاسكت الو م ثلا نكس نم ثتفدح المتساو

 مع ا دب



 ادع اهف ىنغأَف « ةمهملا رومالا نم هملع بترت امو قيرطلا نم ددحت امو « ةمح

 . دلم هنم اهل نوكي نأ الإ « هنع يه نغت ملو « دلبلا خيراوت نع مجارتلا

 هتممو © هفصو نيسحنو « هدصاقم عمح عم هفصن وحن يف هراصتخا تيأر مث

 ًافرشو الضف هدازو « هيلع سو كا لص « ىفطصملا راد رابخأب افولا ةصالخ و

 : باوبأ ةنام ىلع هتبترو « هيدل

 4 لوصف ةرسع همشاو 4 اهتاقلعتمو أابلضف ف 1 لوألا بالا

 اهيفنو « لصألا ذاختاو « اهب توملاو ريصلاو « ةماقالا ىلع ثحلا يف : كلاثلا

 ابلهأو اهدارأ وأ 4 ًاثدحب ىوأ وأ اقدح اهب كثدحأ نم دوو « بونذلاو ثا

 . مب ةيصولاو « مهفاخأ وأ ءوسل

 . نوعاطلاو لاحدلا نم اهتمصعو امئابو لقنو 6 ابلهألو اهل ءاعدلا ف : عسارلا

 . اهرثو اببارت يف . سماخلا

 رادقملا كلذ صيصخت رسو « هب ةقلعتملا ظافلألاو + اهيرحت يف : سداسلا

 . مرحتلاب

 . ابمرح ماكحأ يف : عباسلا

 . اهصئاصخ يف : نماثلا

 . كلذ نم عقو امو « اهرمأ هبلا لوؤي امو « اهنأ هدب يف : عساتلا

 . اهمرخل اهلوصو دنع ائافطناو « اهضرأ نم اهب رذمملا زاححلا ران روبظ يف : رشاعلا

 . لوصف ةثالث هيفو « امهتاقلعتمو يوبنلا دحسملاو ةرايزلا لضف يف : ىاثلا بالا

 محو 2 اهل لاحرلا دّسو )م اهرذن ةحصو 4 اهدك أتو ةرابزلا لضف يف : لوالا |

 ..لاهيلع راحتتسالا



 « هئاعدو همالس ىف هل هلاقتساو «© هنر ىلا 0 هب رئازلا لسوت يف : ىناثلا

 . ةرواجملاو ةرايزلا بادآو

 . هرينمو هتضورو يوبنلا دحسملا لضف يف : ثكلاثلا
 هبفو < اهنكسو اب كو ينلا لح نأ ىلا اهناكس رابخأ يف : ثلاثلا باللا

 . لوصف ةعبرأ
 نايبو « راصنالا مث « اهب دويلا ىنكسو « نافوطلا دعب اهناكس يف : لوالا

 . عبت عم محل قفتا امو « دوهلا ىلع مهروبظو « مهبل

 . بورخلا نم مهدي لخد امو « مهزانم يف : ىفاثلا

 «ةيناثلاو ىلوالا ةبقعلا هل مهتعبامو يلفيَم ينلاب مهل هللا ماركإ يف : كلاثلا

 . ءابقي هلوزنو : م هترحهو

 هريخ نم ءيشو « بويأ يبأ رادب هلوزنو « ةئيدملا نطاب همودق يف : عبارلا

 . ةرحملا ينس يف اهب

 تارجملاو « هتاقلعتمو « يوبنلا مظعألا اهدجسم ةرامع يف : عبارلا بابلا

 . الصف رسشع ةلس هفو « ةفيللا

 . هب زيمتي امو © هنمز يف هعرذو « هل اليم هترامع يف : لوالا

 . هب قلعتي امو « هدعبو « ةبقلا ليو لبق ةالصلل هماقم يف : ىفاثلا

 . ةفينلا نيطاسألابو امه, قلعتي امو « ربخلاو عذجلا ربخ يف : كلاثلا

 . اهنع هلا يضر ةمطاف هتنبا ةرححو م هرحح يف : عسارلا

 . اهنم ينثتسا امو « باوبالا دسب رمألا يف : سماخلا

 هتيحانب ءاحبطبلا هذاختأو « دحسملا يف هلع يضر رمع ةدابز يف : ساسلا

 . ةروصقملا هذاختاو « هلع هللا يضر ناثع ةدايز يف : عباسلا

 نم عملو ( تاراملاو تافرشلاو -< بارما مذاختاو ديلولا ةدايز يف : نماثلا

 , هلمز هل ويانا ىلع ةالملا



 . يدها ةدايز يف : عساتلا

 « سأ يذلا رئاطلاو ةفيرشلا روبقلل ةيواخلا ةفششملا ةرححلاب قلعتي ايف : رشاعلا

 . اهب ةفيرسشلا روبقلا ةفصو

 ماقمو « نيفيرشلا هجولاو سأرلا يتبج زيبمتل ةمالع لعج ايف : رشع يداملا

 اهقلاعمو ابقلختو ابوسك « ماغرلاب اهريزأتو « ةفيرشلا ةرحللا نم ليرتج

 . دحسملا مطس ىلعأب اهل ةيذاحلا اهتبقو « اهلع تريدأ يتلا ةروصقملاو

 فقستحت ةفيطل ةيقب اهفقس لادبإو « ةفيرشلا ةرححلاب ةددحتملا ةراعلا يف : رشع يناثلا

 قدنخ لمح نم لقن اهف ةقاخ هضو «ءاهرمأ هيلع رقتساام ريوصتو « اهبعضو ةدهاشمو ( دحسملا

 « رصم ىلإ يوبنلا فيرشلا دسللا لقت يف مك الا ةصق اهدعبو « اهلوح صاصرلا نه ءوام

 . ةرجللا نم نينشلا جارخإ يف بلح لهأ ةصق اهدعبو

 دحسملا فقس لعو « ةقباسلا فراخزلا ىلع يلوتسملا لوالا قيرملا يف : مشع ثكااثلا

 : هيلع بترتامو يناثلا قيرملا مث « كلذ نم ديعأامو « فيرشلا

 اهوحنولصاوحلاو عرذلاو نيطاسألاوةقورألا نم دجسملا هيلعىوتحا اهف : رشع عبارلا

 . هرامحإو هقيلختو ةحسبأاصمو هبيصخت و

 لاح مرسشو « اهل ةيذاحلا رودلا نم اهزيهامو « هتاخوخو هباوبأ يف : ريشع سماخلا

 . هب ةفلطملا رودلا

 قوسو نيرجابملا رود نم هب فاطأام ضعبو هلوح لوعجملا طاللا يف : رشع سداسلا

 . اهروسو ةئيدملا

 لضفو« اهرياقمو « ةيوبالا اهدجاسمو « اهب دايعألا ىلعم يف : سماطلا بابلا

 : لوصف ةتس هيفو « هب ءادهشلاو دحأ

 , دامعالا ىلصم يف : لوالا

 , رارضلا دجسم ربخو ءابق دجسم يف : يناثلا
 . اننامز يف نيعلا ةمولعملا دجاسملا ةقب يف : ثلاثلا

 كل 0١ ل



 ؛ هنبع ملعت ملو هتبج تماع ايف : عبارلا
 «تسبلا لسهأو ةباحصلا نم عبقبلاب نفد نم ضعب نيبعتو «ءاهرياقم لضف يف: سماخلا

 . اهب ةفورعملا دهاشملاو

 . هب ءادهشلاو دحأ لضف يف : سداسلا

 ينلل يه يتلا تاقدصلاو ؛ سارغلاو « نيعلاو « تاكرابملا اهرانآ يف : سداسلا بابلا

 . نالصف هضو « تابوسنمةيكيلو

 يم هل ةبوسملا نيعلا يف ةمتت هبفو « فورحلا بترت ىلع تاكرامملا راثآلا يف :لوالا

 . مويلا ةدوجوملا نيعلاو
 , ةفيرشلا هدد هسرغ امو ٌةيليم هتاقدص يف: يناثلا

 «تاوزغلاو رافسألا يف اهيف ىلص يتلا دجاسملا نم يطتس هيلا ىزعي اهف : عباسلا بابلا

 : لوصف ةثالث هفو

 . هريغو جملا يف ةكم ىلا قاتم ابكلسي ناك يتلا قيرطلا دجاسم يف : لوالا

 نايشملا قيرطو ةكم ىلا اننامز يف جالا اهكلسي يتلا قيرطلاب كلذ نم ناك اهف : يناثلا

 . كلذ نم برقامو

 . هرمعو كيم هتاوزغب ةقلعتملا دجاسملا ةيقب يف : ثلاثلا

 اهلاجو « اهنامتأ ضعبو « اهماطآو « ابعاقبو « اهئامحأو « اهتيدوأ يف : نماثلا بابلا

 . لوصف ةعبرأ هفو

 كلذيف لبق ام .يشو « هروصق نم ءيّسو هدودحو هتصرعو قبقعلا يداو يف : لوالا

 . كلذ تاقلعتمو « رعشلا نم

 . امتيدوأ ةيقب يف: يناثلا
 .عيقنلاب قايم يلا ىمح لاح حرشو « اهامح نمو ءامحألا يف : كلاثلا

 ءامسأل | طبضو « اهلابجو « اهصارعأو « اهلامعأ ضعبو ؛ اهماطآو اهعاقب يف : عبارلا
 « مصتعأ هاوسال هللابو « ءاجحلا فورح بئرت ىلع هللا ةجاحلا سقت ام هريغب و كلذب ةقلعتملا

 . ليك ولا معنو يبسح وهف « مصب امب ةمصعلا هلأسأو

0 << 



 لوألا ايلا

 لوصف ةرشع هيفو امتاقلعتمو ابلضف يف

 . اهئامسأ يف : لوالا لصفلا

 نال « ةاصقتسم لوالاف لوالا محعملا فورح ىلع ةبترم اهترك ذ دقو «ةريثك يه

 ةزيمم ءامسأ يوغللا دح لا انخياشم حس ىلع تدزو « ىمسملا فرش ىلع لدت ءامسالا ةرثك

 . مما نيعستو ةسخ تغلبف (ن) مر

 نم مسا « برثي » يف ةغل « ةدحوم مث ءارلا رسك و ةثلثملا ناكسإو متتفلاب ( بوثأ )

 وا « سابع نبأ دنع طقف يهوأ « ةدع يلأ دنع اهلك ةئيدملا ضرأ هب تمعس « ًالوأ اهتكس

 باحصا دحأ (*) ةلابز نباب فورعملا )١( نسحلا نب دمح لوقل ءاهن٠ ةيحلن
 فرط ىلا ةةنق فرط نيبام يهو « ةنيدملا ىرق مأ برثي تناكو « كلام

 ىلا ىقربلا : هل لاقب يذلا لاملا نيبامو « برغملا ىلا قرشملا نم يأ + فرملا

 غئاص ةئاثلث اهب ناكو : هنع لقنلا يف يرطملا داز « ةلبقلا ىلا ماشلا نم يا « ةلابز

 « برثس م اهامس يتلا ةبمطاو «هرهز » يف ةلابز نبا هرك ذ امإ كلذو « دوه نم
 يقرشو« ةزمح انديس دهشم يبرغ لخن اهب « ةنيدملا يماش « مسالا اذبب مويلا ةروبشم

 « براثأ : اهف اولاق اهبرو « قرزالا نبع فرصم « ةكربلاب » فورحملا عضوملا

 )١( نيثدحلا نم وه .

 ةباحسك ةلز (؟) .



 يب لزانم تناكو : يراملا لاق , همكسنم » يف نوحرف نب ناهربلا ربع هبو
 لهأاب مهنم ةفئاط تلاق ذاو ) بازحالا موي يف ىلاعت هلوق لزن مهفو « ةثراح

 نموشيرق نا كلذو « ثلاثلا لوقلا هب مجرتف [ ١ بازحألا ] ةنآلا ( ...برش

 ينب لزانم برق « اهالاو امو « ةمورب » دحأ مويو بازحالا موي اولزن مهعم

 كلذل و« ع هعم ناشرفلا ناكو ؛ جرزخلا نم ةمأس يبو « سوالا نم ةثراح

 برأ تم ناتفئاط تمه ذإ ) اهف لذنف « دحأ مري مهرايدو مهرارذ ىلع اوفاخ

 ىلونل اهوزن انهرك ام : مثوالقع لاق [ 7١؟ : نارمع لآ ]| ( اهيلو هللاو الفت

 ماقمال برثي لهأاب ) : ةثراح ينل لئاقلا : لبقو . هتيباس رظن هفو ها انايإ نا
 « يريمنلا ةّش نب رم لوق ثلاثلا حجرب معن « هعم نمو يظبق نب سوأ ( يل

 ىعدت يتلا ةيحانلا يف « ةلابزب » قوس ةيلهاملا يف ةنيدملاب ناكو : ناسغ وبأ لاق

 ْ . 6 برش »

 وا« اهل ًاعضو امإ © تباث ميحص كلذ عم ةنيدملا ىلع هقالطإو : ”( تلق )
 ةش نبا ىورو « هسكع باب نم رهشملاو « لكلا ىلع ضعبلا مما قالطإ نم
 رفغتسملفإ[ « بر, ةئيدملا ىمس نم » : لاقف ] برثب ةنيدملا ةمست نع ِهيكيو هب
 رانبد نب ىسع لاق اذلو « نيقفاملا نع ةياكح ةقباسلا ةئآلا يفامو « ةباط يه « هلل

 برثلا نم هلال امإ « مهضعب ههرك و « ةئيطخ هيلع تبتك برثب اهامم نم : يكلاملا
 وا « هيلع خيبوتلاو بنذلاب ةذخاؤملا وهو بيرثتلا نم وا « داسفلا وهو أك رحب

 ةئيدملا يم اننا ةرحملا ثيدح يف « نيححصلا » يف نكل « رفاك مما هنوكل
 يبنلا لبق هنأب باجي دقو « برثي اهارأ ال :ةياور يفو « برش

 (اين اورجلبتف ”ةعساو هللا ”ضرأ "نكت ملأ ) : ىلاعت هلوقل ( هللا ضرأ ) ز

 . هيف ثيدُم « ةرحهلا ضرأ ةنيدملا : دارملا ؛ ةعامح لاق . [ ىلا ءاسنلا |

 .( تادببلا ةلكأ)ز
 عيبا 'اهتيلغل يأ « ىرقلا لكأت ةيرقب ترمأ » : ثيدحح ( ىرقلا ةلكأ



 . اهولكأو اهومتغف ابلهأ يدبأب اهحاتفاو ابطلستو الضف

 ( نامإلاو رادلا اؤوبت نيذلاو ) : راصنألا يف ىلاعت هلوقل ( نامإلا ) ز
 هللا ىمس : رفعج نب للا دبعو نمحرلا دبع نب رائع لاق ؛[ و: رثلا ]

 : كلام نب سنأ نعو « هريصمو ناميإلا ربظم اهنأل يأ « ناعإلاو رادلا ةنيدملا

 . كعم انأو : ءامطلا كلم لاقف « ةنيدملا نكسأ انأ : لاق نامإلا كلم نأ

 ماعلا عيمجو © ًاصوصخ اهلهأل اهرب ةرثكل ًاضيأ ديدشتلاب ( ثرابلا ) ز

 . تاكربلاو ضيفلا عبنم اهب ذإ « ًامومج

 . ةلبلا نوكسو متفلاب ( ةرحبلا )

 . هلبق ام ريغصت ( ةريحبلا )
 , عارك بختنم نع اهثالث تلقت « رسكلا مث ميقلاب ( ةريحبلا ) ز

 لهأ ملطصا دقل : دعس لوقو ©« ضرألا نم عستملا نم اهنأل ةعسلا : راحتسالاو

 ىوريو : صايع لاق . ةنيدملا ينعي « ميحصلا » ةياور يف ريغصتلاب ةريحلا هذه

 : هلصأو « ءاللا نكاس ءاي ريغب آضيأ رحبلا : لاقيو « ريغصتلا ريغ ىلع متقفلاب

 .هأ ةرحب ةيرق لكو « ىرقلا

 , هب فرعي عضوم ىلع اهاتْساو اهب هترثكل هيولاخ نبا نع ءاج ( طالبلا ) ذ
 : لبق « [ :١١ دابلا ] ( دلبلا اذهب مسقأ ال ) ؛ ىلاعت هللا لاق ( دلبلا ) ل

 . ةيرقلاو ردصلا : ةغل دلبلاو '''ةكم : لمقو « ةنيدملا

 كتب نم كبر كجرخأ م ) : ىلاعت هللا لاق ( تلي لوسرلا تب )ز

 « هنك اسب تيبلا صاصتخا هب اهصاصتخال ةئيدملا : يأ « [ ه : لافنألا ] ( قلاب

 .اهب هلب نم : لبقو

 . رفعجك نيلادلا لاهإو نوئلاو ةيقوفلا ةانثلاب ( ددنت ) ز

 , ةتحتلا ةانثملاب « ردني » يف يقأيس م ةريخألا لادلا لدب ءارب ( ردنت ) ذ

 . باوصلا وهو )1



 ائانغإو » ريثكلا اهرب 01 ءاومأ ةرسع ةنيدمال م: ثيدح ف 0 ةرياخلا |

 . هتيدح يف ةربالا لدب ةّس نبا هاور « ماذحك ( راج ) ز

 ٠ ةاروتلا نع لقن / ةرامخلا | ل

 نيك رشملا اوجرخأ » ثيدحب ةدارملا اهنإ : مهضعب لوقل ( برعلا ةريزج ) ز
 هلا ثمإ » : لاقو « ةنيدملا ىلا تفتلا فتي هنأ يفأسو « برعلا ةريزج نم

 م0 كرشلا ند ةريزملا هذه ري

 ٠ ) هب هتاعدو اه كو هبل ( ةبملا .
 . « نمآ مرح» ةباور يفو «© مرح ةنيدملا ٠ ثيدحلا يفو « اهرحتل ( مرحلا )

 فاخأ نم » ثيدملا يفو . اههرح يذلا هنأل ( قي هللا لوسر مرح )
 هاور « ةنياملا يمرحو « ةكم ميهاربإ مرح » رخآ يفو « هللا هفاخأ يمرح لهأ

 . اوقثو لاجرب يلاربطلا

 [ ؛١ : لحللا ] ( ”ةنسح اينأللا يف مهانأئو شل ) : ىلاعت لاق ( ةئسح ) ز

 يسللا نسحلا ىلع اهلاتْشال اهمسا وه : لبقو . ةنيدملا يهو « ةنسح ةءابم يأ

 . يونعملاو

 . ديدشتلاب ( ةريخلا )

 ةريثكص : ىلعب « ةريخو ةريخ ةأرمأ : لوقت « سيفختلاب ( ةريخلا )

 ريصخ ةنيدملا » ثيدحلا يفو © سانلا ريخ : تلق لضفتلا تدرأ اذإو « ريخلا

 . ( محل

 , ةصرعلاو ءانبلا امعمحو « اهب رارقتسالاو اهنمأل « ناهإلا يف قبس ( رادلا )
 يفنتو ؛ راصنالاو نيرحابملاو راتخنا راد اهمال ( رابخالا راد راربألا راد | ل

 . رابقإلا دعب اهنم لقن اهرو « رادب ةقيقطلا يف هل تسيلف مهنم اهب ماقأ نمو اهرارش
 « نامإلا رادو « مالسالا ةبق ةنيدملا » ثيدح يف اي ( نايإلا راد ز

 1 . « ةنيدملا ىلا زرأب نامإلا » ثيدحو

 ل ا



 نمحرلا دبع لوق « ميحصلا » يفف ( متفلا راد مالسلا راد ةنسلا راد ) ْز
 تحيتف دقو « ةمالسلاو : نيمشكلا ةباورو . ةنسلاو ةرححلا راد اهنإف : فوع نبا
 . راطقالا يف ةنسلا ترشتنا ابنمو « راتخلا ةرحه ايلإو « راصمالا رئاس اهنم

 عرد يف ينأك تيأو : حبحملا لاجرب دمحأ ثيدطل ( ةنيصحلا عردلا ) ز

 . ةنيدملا ةنيصللا عردلا تلوأف : هيفو « ةنيصح

 . اهبلع اهنلاتْشال ( رحملا تاذ) ز

 . اهب اهرثكل ( رارطلا تاذإ ز

 يفو « هيئر عم رفانخ ريخ يف هلق ابو « كلذب اهفصوا ( لخنلا تاذ ) ز
 تاذ يقرحه راد تبرأ » ثيدحلا يفو . لغتلا تاذ برثبب قحتليلف ©« نآرمس عجس

 0 1 . ةرحو لخن

 اهرسكو ماللا ميتفل لمتحم وهو «ةاروتلا نع يربثقألا لل ( ةقلسلا )
 ليق اهرو « غيلبلا : قالملاو « فصفصلا عاقلا : كيرحتلاب قلسلا ذإ « اهنوكسو
 تيمسف « رانلاب هتيلغأ : ًاقلس ضيبلا تقاسو « رسكلاب ةقلس : ةطبلسلا ةأرمل
 اهرح ةدّسو ائاوألل وأ « آدتف دالبلا ىلع اهطلستل وأ « اهابج دعابتو اهعاستال هب

 ْ 1 , ىمحلا نم اهب ناك امو
 رمح نبا نع يعن يلأل ٠ ةفرعملا » نم يمايدلا هدنسأ امل ( نادلبلا ةديس ) ز

 . ةنيدمال هلاق « نادللا ةديساي ةببط اي  ًاعوفرم
 ءافشتسالا نم حص املو « ءاد لك نم ءافش اهارت » ثيدخل ( ةفاشلا) ز

 امنأ يقأسو « مومحللا ىلع اهيامسا قيلعتب ءافثتسالا يدسم نبا ركذو « اهراثب
 . اباد نم ىفشتف بونذلا يفنت

 . ةبيصك ( ةبّئيط ) ةيبك ( ةببط ) ةماثك ( ةباط )
 ( ىنعمو ًاظفل تاوخأ ( ةبطملا ) عم ةعبرالاو « بتاكك ( بئاط ) ز

 ثيدح يفو «, ةباط ةنيدملا ىمس هللا نإ » ثيدح مصو © ىلبمو ةغص تافلتع

 اناأإ +« مع د



 ثيدح يفو « ةبط 2 هلا لوسر امهاهسف ؛« بري ةنيدملا نومست اوثأك »

 لدب بئاط ىورو 4 ةئاطو 3 ةسطو 4 ةئيدملا : يش © ءاوسأ 5رسعغ ةئيدمال 2

 ةمط ةاروتلا قعب 6 هللا باتك ف |مءاجسأ نإ هللاو : ةيشم نب بهو نعو .٠ ةيبط

 «ابتشار بطل كلذو « ةبطملا اذك و « ةببطلاو « بئاط ًاضيأ اهنع لقنو « ةباطو

 )2 ا اهب بمطلا لراحو +« اهتقفاومو « كرشلا نم اهترابطلو « اهلك اهرومأو

 . بيجاعألا نم بجعأ وه لب © ببطلا نم دبعأ

 نم ةيطتسملا ةعطقلا ؛ ىنعمب ةلمهملا رسكي وهو « توقاب هركذ ( ابابظ ) ز
 . ىملا نم اهي ناكامل « مح اذإ : بظبظو بظ نم ةمحعملا متف وأ « ضرألا

 وأ « ةنيصملا عردلا اهنألو © نيكرشملا نم نيرجابملل اهتمصعل : ( ةمصاعلا )

 ءوس اهدارأ نمو « نوعاطلا الو « لاجدلا اهنلخدي الف « ةموصعملا ىنعب وه

 . هللا هباذأ

 ءادعألا ىلع اعانتماو اهتبوعصا ةاروتلا نع لقن ةمجعملا مث ةلمهملاب : ( ءارثعلا )

 . قييم يقبقحلا اهكلام اهات ىتح
 ةيراج : لاقي . ءامسلا يف اهتينبأ عافترا مدعل ءارذعلاك نيتلمبب ( ءاترعلا ) ز

 رغصك « اممانس رغص وأ اهل مانسال يتلا ءارعلا ةقانلاب ابشن « ءائرعو « ءارذع

 .٠ هملع وأ ءارذعلا دم

 وأ ( ايف ةيدوأ لياسمو ) أبنم عضاوم ضافخنال )0 روصك 1 ) صضورعلا

 , ةمحان اهنع ةضرتعم ةنيدملاو « ينالوط ميقتسم طخ ىلع اهلك دحنو ء دجن نم األ

 ( هجولا مدقم يف ضايب يهو : ةرغلا . رغألا ثينأت : ةمجعملاب : ( ءارغلا )

 , ةحتارلا بط تبث :؛ ءارغلاو « رحلا ديدشلا مويلاو « ميركلا لجرلاو « ليلقلا الإ

 اس أو مدل



 مركو ىرولا يف ابحبر باطو ىرقلا ىلع ةنيدملا تداس دقو « ةريكلا ةدسلاو

 , اهرون' عطسو اهرون  ضيباو اهسرغ رثكو ابلهأ

 ةيلهاملا يف تناكو « داللا ىلع اهروبظتل بلغلا ىنعب ةكرحت : ( ةلغ)ز

 جرزخلاو سوألا تلزؤنو « ايلع مهتبلغف قيلاعلا ىلع اب دوب تلزن « ةبلغ : ىعدت

 . اهيلع مهوبلغف دوه ىلع

 رمضي ال ذإ ©« عارك نع لقن : ةلمبم مث ةمحعمو ءافلاب : ( ةحضافلا ) ز

 يناعم دحأ وهو « هب مضتفاو « هرمضأ ام ربظأ الإ اهريغ وأ ةدساف ةديقع دحأ اب

 . ( اهثبخ يفلت »

 « اهانع رابح لك اهمصقل « ةاروتلا نع لقن : ةلمبم مث فاقب : ( ةمصاقلا ) ز

 . هللا هباذأ ءوسب اهدارأ نمو « اهاتأ درمتمو

 . « مالسإلا ةبق ةئيدملا » ثيدط : ( مالسإلا ةبقر ز
 مل نيإ كرشلا نم ةيرقلا هذه ربط دق ْنا نإ » ثيدْل ( ةيرقلا )

 . « موجنلا مهلضت

 هب هلوسرو هللا مهامس + مرزحلاو سوألا : رصان عصب : ( راصنألا ةيرق )

 ١" : لافثألا ] ( اورصنو اووآ نيذلاو ) : ىلاعت هللا لاق . مرصنو مئاوبإل

 امس مأ 9 هب نومست عنك ؛ راصنألا مسا متيأرأ : كلام ني سنأل ليقو [ 4

 ةعامج عمجتام : اهرسكو فاقلا متتفب ةيرقلاو 4 هب هللا انامم لب : اولاق ؟ هل

 . عماملا رصملا : ليقو . هتعمج اذإ : ضوكلا يف ءاملا تيرق نم « سانلا نم ةريثك

 «ريسي مث » تاقث لاجرب هريغو يناربطلا ثيدحل ( فيم هلا لوسر ةيرق ) ز

 ةيرق هذه : لوقف « اف هل كفضذؤي الو « ةنيدملا يتأب ىح م لاحللا ينعب

 . « لجرلا كاذ

 . « مالسإلا ةبق ةئيدملا » ثيدح يف يزوحلا نبا هدروأ : ( نايإلا بلق ) ز
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 « ىصاا حيبست يف م « اهف كلذ ةبلباق هقلخل ةقيقح هللب ابقيدصتل ( ةنمؤأا ) ز

 وأ 6م نم ملا فاصوأ ىلع اهلاتْساو 4 اهنم هراشتناو 4 هل ابلهأ فاصتال ًازاب وأ

 يذلاو » ربخ يفو « لاجدلاو « نوعاطلاو « ءادعألا نم نمألا يف ابلهأ اهناغدإل

 ء ةنمؤم ةاروتلا ْف ةيوتكمل امنإ ١3 + رخآ يفو 0 ةنمؤأ اهتيرت نإ جدن يسفن

 ايف هلولحو اهل اكتم هئاعدب اهيف كراب ىلاعت هللا نأل : ( ةكراملا ) ز

 شهدملا ١» : ثيدح يف يلاربطلا هآور : ( مارطاو لالطا أوه)زز ْز

 ..هرارتسأو مكمل نيذه نكمت لح انأل رارقتسالاو نكمتلا ؛ ءوبتلاو . « مالسإلا

 يف هلبق يذلا لدب هريغو يزوملا نبا هاور : ( مارطلاو لالحلا نيم ) ز

 . اهنايب لحب اهنأل مدقتلا ثيدحلا

 لقنو « « ءامسأ ةرشع ةنيدمل » : ثيدح يف ركذ« ميطاب : ( ةروبما )

 لقنيو « اهانكس ىلع هتشحمو « ًاثبمو ًانح دوجولا ةصالخم اهرب ةمدقتملا بتكلا نع

 . اهل هئاعد رركتو « اهامح

 ١ ةمدقملا بتكلا نع لقن « ةدحوملا ديدشتو ةلمبلاو مغلاب : ( ةرحلا ,

 . هلق ام ىلع ةدحوم ةدايزب : ( ةمحا )

 نم ةبيبطلا عم ةثالتلا هذهو « ًاضيأ ةمدقتملا بتكلا نع لقن : ( ةبوبملا )

 : ىنعي ةربطا نم وأ ©« رومرملا وهو « ربا نم : ( ةروجملا ١ ز

 ع تالا ةعيرسلا : ضرالا نم رامحملاو « ليمحي فصو ايف ةغلاملا وأ « ةمعنلا

 . تاريخلا ةريثكلا

 رحتل ( ةمرحملا ) ز

 كلم بقن لك ىلع , ةكئالملاب ةكبتشم ةنيدملا » : ثيدحل : ( ةسورحملا ) ز

 , يدينا هاور « اهسرحي

 هير 5315 عبات هو مواعم هل هؤاعدو ا 0 ةمحو 4 ةدحاو ةدام



 . « ةكتئالملاب نافوفع ةكمو ةنيدملا د

 ىرقلا » : ربخ يفو . اههريغو لاجدلاو نوعاطاا نع اهظفل : ( ةظوفحملا ١

 8 اهنم ةئيدملا ركذو 20 عبرأ ةظوفحلا

 . هقلخ نم راتخملل اهراتخا ىلاعت هللا نال : ( ةراتخملا ١ ز

 قدص لخدم ىنلخدأ بر لقو ) : ىلاعت هللا لاق : ( قدصلا لشدم ) ز

 « ةنيدملا : قدص لغد 1 م٠ ءارسإلا 1 ةمآلا 4 ) هي قدص جرخم ينجرخأو

 ٠ ملسأ نب ديز نع يور اي 2« « ةكم قدص جرو

 ماقأ : ناكملاب ندم نم ةاروتلا نع لقنو 4 نأ رقلا 2 هرركتتل 08 ) ةنيدملا /

 تانبأ يهو 4 ام هائكسل ةنيدملاب ناطلسلا عاطب ذإ « عاطأ اذإ : ناد نم وأ 6 هن

 « ريصم لكل لاقي : لبقو . راصمألا دح غلت ملو « ىرقلا دح زواجت ةريتك

 قلطأ اذإ ثيح ةيوبالا ةنيدملل مع وهف كلذ عمو « ةريثك نك امأ ىلع قلطيو

 أوسلو « ةئيدم لعل مما ةركتلاو 04 ف رعم الإ اهبف لمعت الو « اهريغ لوانتب ال

 . قرفلل يىفدم : ةبونللا ةنيدمالو < ىنبدم لكل

 ف ثدصحأ نمو ) ؛ يناربطلل ثُثيدح ف هلوقل : ) 0 لوسرلا ةئيدم |

 4 اهب دانكسل هملإ ايفاضأف 6 © ثيدلكا < 37 ًاثدع ىوأآ وأ 2 ًاثدح هذه ىنيدم

 . ممألا تناد هئافلطو هلو

 . تامحرلا لزنتت ابو « ةمحر ثوعمملاب تمحر اهنأل ةاروتلا نع لقن : ( ةموحرملا )

 ةبغر ابنم دحأ جرخم الو « اهلهأ قوزرملا وأ « قبس ا: ( ةقوزرملا) ز

 ا هلم ًاريخ هللا لدبأ الإ

 رخآ هنوكل هلعلو « «علاطملا » بحاص نع يلداتلا لقن : ( ىصقألا دجسم ) ز

 ١ , ءاسنألا دحام

 ِساأؤ تع



 ةرشع ةايدهل « : ثيدح-ىف ركحذو « ةاروتلا نع لقن : ( ةنعكسمللا )

 ةنيكسم اي « ةباطاب « ةسطاب : ةنيدمال لاق هللا نأ » : ًاعوفرم يورو « « ءامسأ

 "م وطلا : ريجاحألاو . « ىرقلا ريجاهأ ىلع '' كريجاحأ عفرأ « زونككلا ىلبقت ال

 . نيعضاخلا نيعشاملا نكسم يه وأ « اهيف هللا هقلخ عوشملاو عوضخلا : ةنئكسملاو

 ابلهأ دايقنال وأ ء هل عاطقنالاو دايقنالا اهيف هللا قال ةنمؤلاك : ( ةماملا ) ز

 . نآرقلاب ابحتفو

 يرجابم ةنيداا » : يلآلا ثيدللا يف هلوقل : فيم ( هللا لوسر عجضم )

 . « ضرألا يف يعحضمو

 . ( ةيطللا )

 . « بئاط » يف مدقت : ( ةيحرلاك )

 . بونذلا يفنت ابوك و « كرشلا نع اههزنتل : ( ةسدقملا ) ز

 . مهضعب هرك ذ « رملاك فاقلاب : ( رقملا )

 : هنع هلل يضر نائع راصح يف حرس يلأ نب دعس لاق : ( ناتكملا )

 للق نيتكملاب انراصنأو

 : ةنيدملا نم هيفث دعب جاحح نب رصن لاقو

 اقم“ نيتكملاب يل ناك دقو 2 ةبر ريغ ىلع ًايفنم تحصأف

 نم هنأ وأ « اب راصنألا ىلا نيرجابملا مامفنال « طقف ةنياملا ةدارإ رهاظلاف

 ْ . ةنيدماو ةكم : هارماو « بيلغتلا ليبق
 . ةلزنملاو ةناكملا ىف اهنكمتل : ( ةنكملا ) ز

 امأو « راصنالا ةغل رهو « برعلا ناسل » يف وه هنأل نيميجلا كريجاجأ : هباوص )١(
 , حوطسلا ىتمي برعلا ةغل ىف هل دوحو الف ءاخلاب

 راحإ لع أب نه » ثردحلا يفور ء ةددسم مجف ةروسكحم ةزعس 0 راخإ يهو (؟(

 04 ٍةمذلا ا تئرب دقف < هيمدق دربأم هلوح سيل
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 . « يرحجابم ةنيدملا م : هلوقل : ( ةلكفلم هلا لوسر رجابم ) ز

 « ىنعمو ًاسح نيدفاولا قح ابتيفوتل « اهفضختو ءافلا ديدشتب : ( ةفوملا )

 . دبعلاب نوفوملا ابلهأو
 وأ 2« لاجدلاو © نوعاطلاو « ةاتعلا نم اهتاحنل « ماب : ( ةمحانلا ) ز

 اهنأش عافترال وأ , تاقواخلا فرشأ تزاحف « تاريخلا يف ابعارسإل

 . ةياحنلاو لضفلا وهو « لبنلا نم هنأك و « عارك نع لقث : ( ءالئ ) ز

 9 لصألا ىلع هقالطإل وأ « اهرح ةدشل « ةربظلا رخغ نم : ( رعنلا ) ْز

 . مالسإلا دالب لصأ يفو

 نإف © ةاروتلا نع القن « ءارذعلا » لدب راحالا نبا هركذ : ( ءارذملا) ز

 « را ديدُس رذاه : لاقي , اهرح ةدشل كلذف « ةياورلا يهو ةمحعم لاذلا تناك

 « ةلمبم تناك نإو « رتك اذا : رذه :؛ لاقي « ايناوس تاوصأو اههامم ةرتكل وأ

 . تابنلا ةريثك : ةرداه ضرأو © بصنا ءاملاو © توص اذإ : ماخلا رده نم وهف

 رعاشلا لوق يف يتلاو « برثأ يف مدقت : ( برش )

 برثس هاخأ بوقرع ديعاوم

 . سوألا نم وأ « اهدوي ءامدق نم : بوقرعو « ةئدملا : بش : لمقو

 نم دعس ينب دالب وأ « ةمايلاب ةيرق : ةحوتفم ءارو ةتلثملا لدب ةقوف ةانثع لقو

 , ةمايلا قيلامع وأ « مبنم بوقرعو « مغ

 : لتلل دنلا وأ © فورعملا ببطلا : دنلا نم عارك هركذ : ( ددني )

 . قزرلا وهو « داثلا نم وأ « عفترملا

 ةنيدمال » ثيدح يف اذك « هلبق ام ةيناثلا لادلا لدب ءارب رديحك : ( رش )

 لادو . ةيقوفب اهضعب يفو « نيلادو ةيقوف ةانثب اهضعب يفو « بتكلا ضعب يف « ءامسأ ةرشع

 نبا هأور ثيدمخاو 4 رظن هفو « نيلادو ةحتلاب طقف « ددن »م دجلا بوصو « ءايو



 اهنم فذحف « ةنامث اهدرسو ةشش نبا هاور ( ةعست اهدرس هنأ الإ ع كلذك « ةلزا»

 ايهأ ملعأ لاف : لاق مث « نابالاو رادلاب اهتيمست رفعج نبا نع ىور مث « رادلا

 .ها؟ ال مأ« ةرشعلا ماق

 , أيما نيعبرأ ةاروتلا ْف ةنيدملل نأ ينغلب يدرواردلا نعو

 م م  افولا ولا



 يناثلا ثابلا

 دالبلا لع ابليضفت 2

 ءاضعالا مضام لضفت ىلع عامجالاب اههريغو يجانلا ديلولا ويأ هللقو ضايع لقن

 لق لب « هريغو « هتفحت و يف رك اسع نا هلاق كت ةعكلا ىلع ىتح « ةفيرشلا

 ىبك افلا جاتلا حرصو ؛ شرعلا نم لضفأ امنأ يليذحلا لبقع نبا نع يكسلا جاتلا

 ءامسلا ىلع ضرالا عبمج اضفت نيعتملا رهاظلا لب : لاق « تاومسلا ىلع ابلضفتي

 ءاهب مهتقدو < اهنم ءايبنالا قل « نيرثكالا نع ميضعب هاكحو « ايب عيالكم هلواط
 مضام ادعام يأ ٠ ضرالا ىلع ءاملا لضفت ىلع روبملا نإ : يوونلا لاق نكل

 « دالبلا رئاس ىلع ةنيدملاو ةكم لضفت ىلع كلذ دعب اوعمجأو « ةفيرشلا ءاضعالا

 أ < نييندملا رثكأو « ةباحصلا ضعبو ©« باطخلا ني رمع هذف « اهيف اوفلتخاو

 عدمحا نع نيتاورلا ىدحاو ؛ كلام بهذم وهو « ةئيدملا لضفت ىلا ضايع لام

 . ًاقافتا ةنيدملا ةيقب نم لضفأ يبف « ةعكلا ادع ايف فالملاو

 يف لمعلا باوث نا : ةنيدملاو ةكم نبب ليضفتلا ىنعم : ماللا دبع نبا لاقو

 عضومو نامزألا يف ليضفتلا اذك و « ىرخلالا يف لمعلا باوث نم رثكأ امهادحإ

 . ًاعامحإ لضفأ هنإ : ضايع لوق لكشف « هنف لمعلا نكمال فيرشلا ربقلا

 سم ثدحملا ىلع مرح اذلو « ةرواحمل كلذ يف لضفتلا نأب مهضعب باجأو

 فحصملاالو لب + فدصملا دلح نوك الف الاو + باوثلا ةرثكل ال « فحصملا دلح

 . هف لمعلا رذعتل « هريغ نم لففأ

 رمال نوككي دقو « باوثلا ةرثكب لضفتلا نوكي دق : ىسلا يقتلا لاقو

 سل املي



 فاوضرلاو ةمحرلا نم هيلع لزتب فيرشلا ربقلا نإف « لمح نكي مل نإو رخآ

 نوكيال فيكقف « هنع لوقعلا رصقتام هنك اسلو « ةمحللا نم هللا دنع هلو « ةكئالملاو

 ؟ ةنكمالا لضفأ

 دقو « هنم قلخ يذلا عضوملا يف نفدي دحأ لك نإ : ليقام رابتعاف ًافياو

 رثكأ ةفعاضم هلاعأ نإو « هب عافَيَم هتايح رابتعاب هيف ةفعاضم لامعألا نوكت

 . دحأ لك نم

 « ةهانتم ريغ يهو « ةمالا اهضف معي لحملا كلذب تالزانلا تامحرلاو : تلق

 اهف ةالدلا عنم نم دنع ةعكلاو « تاريخا عبلم وهف « 0 هتامقرت ماودل

 . ًامزج لمعلا لحي هنال « اهلع افوح دجتملا ليضفتب لوقلا حصيال

 مسفنأ اوبظ ذإ مهنأ ولو ) : ىلاعت هلوق يف روكذملا ءيجلا نا تأسف ًاضيأو

 اذك و © فيرشلا هروبق ىلا ءيجملا» لصاح [ هي: ءاسنلا ] ةنآلا ( ,... كوءاح

 « هدنع ةرواجماو « ىلاعت هللا ىلا هب لسوتلاو « هنم ةعافشلا لاؤسو لم هنرابز

 ببسلا وهو لضفا نوكيال فكف م تاوعدلا باحت هدنعو « تابرقلا لضفا نم

 ؟ تاريخا هذه يف

 ةنملا يف مدحأ سوق باقل » : ثيدحلا يفو « ةنلا ضاير ىلعأ نم وهف ًاضباو

 هلو ؛ حيحص : لاقو « احا كردتسم» ثيدح يفو « ايفامو اندلا نم ريخ

 ؟اذهنم ربق : لاقف « ربق دنع عقيم ينلا رم : لاق دبعس يأ نع ةحبحص دهاوُس

 هئاممو هضرأ نم قيس « للا الا هلإ ال : لاقف « هللا لوسراب يشملا نالف : اولاقف

 ال : رابحألا بعك نع « افولا » يف يزوملا نالو « اهنم قلخ ىتلا ةبرثلا ىلإ

 يه يتلا ءاضسلا ةضقلاب هاتأف ليربج رمأ « كلي ًادمع قلخم نأ لجو زع هللا دارأ

 يف اهب فيطو « ةنملا راهنأ يف تسمش مث « ميلستلا ءاب تنجعف « كلم هربف عضوم

 , مالسلا هيلع مدآ فرغت نأ لبق هلضفو ادم ةكئاللا تفرعف « ضرألاو تاومسلا

 ها لعج ضرأب تومي نأ دبعل يضق اذإ » : ثيدح يف يذمرتلا مكحلا لاقو
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 : ىلاعت لاق دقو « ةعقلا كلت نم قلخ هنأل كانه هلحأ راص امإ « ةحاح ايلإ

 يو نم ءرملا داعب انو ١ هو : هط 1 ) مديح ايفو « م انقلخ اينم ١

 . هلم ءىدب

 ًاقداص تفلح تفلح وأ : لوقش نيريس نبا ليعيعم ٠ لاق 4 يربرملا نعو

 ركحب انأ الو 0 هيلث قاح ام ىلاعت هلأ نأ 4 نتسمالو 34 كاس ريغ 4 اعراب

 . ةنبطلا كلت ىلإ مدر مث ةدحأو ةنمط نم الإ رمع الو

 سلبإ ءىطو ©« ضرألا نم ةضبقلا ضيف امل مالسلا هيلع ليئارزع نأ ءاحو

 ءايبنألا : همدق الإ لصي مل يتلا ةبرتلا نف « اهنيب امضعب راصو « هيمدقب ضرألا
 اركط « هلا رظن عصضوم ةعقبلا كلت نم لع هلل لوسر ةرد تناكو « ءالوألاو

 . « فراوعلا » يف

 ( ةكمب ضرألا ةرس نم قلي هتنيط لصأ : اهنع هللا يضر سابع نبا نعو
 , ةعكلا ىنعب

 ( .. ًاهرك وأ ًاعوط انتثا ) : هلوقب ضرألاو تاومسلا هللا بطاخ ام : لبقو

 « اهذاحي ام ءامسلا نمو « ةبعكلا مضوم ضرألا نم باجأ |[ ١١ : تلصف ] هنآلا

 و هنفدم نكي لو )م ضرألا ثيحو ةيعكلا نمو 2 هترد ضرألا نم بمجملاف

 ىلإ 1 هن رهوح تعقوف 4 ىحاونلا ىلإ ديزلا ىعر ءاملا جوك ال هنأ 6 أبب

 لحما اذه قحتساف < نيققحلا ضعب هلاق ا ابب ترقتساو « ةنيدملاب هتبرت يذاح ام

 . ًالوأ ام هدوجو ةبعكلا لضفت يف ببسا نأ اك + هن كلذ رارقتسب فرثشلا

 ميو ينلا سبق ال : تلاق اهنع هللأ يضر ةشئاع نع (« افولا ١ يف يزوحلا نءالو

 ىلع مرك أ ةعقب ضرألا يف سيل هنإ : هلع شلأ يفر ىلع لاقف « هنفد يف اوفلتخا

 . يو هب سفن اهيف ضيق ةعقب نم هلل

 ركب يأ لوقلو « هيلإ نيقالا عوجرا هليشفت ىلع عامجإلا لصأ اذهخ : تلق

 2 ل



 ينلا ضبقي ال ١ : لوي ملسو ولكم هللا لوسر تعمس : ذئنيح هلع للا يشر

 . ىلعب وبأ هاور « هلإ ةنكمألا حأ ىف الإ

 فاك امو « هبر بحل عبات هبح نأل « هبر ىلإ اهحأ هللإ ايحأو : تلق

 ةنيدملا لضفت يف تكلس دقو ؟ لضفأ نوكي ال فك هلوسرو هللا ىلإ بحأ

 «دْسَأ وأ ةكم انيحك ةنيدملا انيلإ ببح مبللا م : تلم هلوق مص دقف « كلسملا اذه

 اهآر اذإ هتباد كرحن ناك ىتح ةوعدلا تسجأو . هب يور ا ء دْسأ لب : يأ

 اه يربق نوكي نأ نم يلإ بحأ ةعقب ضرألا ىلعام » : لاقو « ابيح نم
 « نيحبحصلا » ىلع , هك ردتسم » ىف ئور عاملا نأ عم 4 يأس اك « اهم

 عاقبلا بحأ يف ينكسأف « يلإ عاقبلا بحأ نم ينتجرغأ كنإ مبللا » : ثيدح

 هللا نم بحلاو ؛ نابلا هيف عمتحف , كلذك هريصت عضوم يف : يأ « كلإ

 هفعض دق : لبق © نكي مل نأ دعب هدحتيف ©« بوبحمأل ميظعتلاو ريخلا ةلانإ ىلاعت

 : تيد « ةكم دعب كلإ بحأ : دارملاف ؛ هتحح تماس ولو « ربلا دنع نبا

 ةفعاضملا ةدايزاو « هللا ىلإ هللا دالب بحأ م ةياور يفو « هللا دالب ريخ ةكم نإ و

 . ةكم دحيم

 هترحه رادل ءاعدلا هب دصقلا ذإ ©« هرهاظ نع هفرص يضتقش ال رك ذام : تلق.

 ع ةكم نإ » ثيدحو « هتحص نع ةنغ انمدق ايفو « كلذك ها اهريعب نأب

 داللا ماتتقاو « نيدلا رابظإو « ةنيدمل لضفلا توبث لبق رمألا هدب ىلع لومح

 ربظف « داللا نم اهريغل نكي مل ام اهب لانأو هللا اهلنأ دقف , ةكم ىتح « اهم

 لَم هسيح ىلع هللا ضرتفا اذحلو , دعب ًاقطم بحأ اهتروريصو « ةوعدلا ةباجإ

 فكحفق « ابيب توملاو 'اهانكس يف هب ءادتقالا ىلع وه ثحو « اه ةماقإلا

 ؟ لضفأ نوكت ال

 ل ينلا نأ « نأ دالب ريخ ةكم نإ » : ثيدح قرط ضعب يف : هلوقو

 رم ناك دقو © ؛ ةروزع ١» مويلا فورعملا وهو « ةركوزملاب هتلحار ىلع وهو هلاق

 كود م1 ذم



 فرأل < ةرحملا رفس نع لوقلا اذه رغأت يضتقي ال « ًافنتسم ةرحملا رفس ىف

 © هدصرب ناك نم سوؤؤر ىلع بارتلا رذ نأ لعب اليل ناك راغلل 3 جور

 ينعي « ابك رف » نابح نبال ةياور يفو . هوري ملف ابي رتتي ( سي ) لئاوأ أرقو

 . هيف ايراوتق « روث راغ وهو « راغلا انتأ تح ؛ ركب وبأو وه

 سما تاولصلاف « كلذ يف رصحتت ال لضفتلا باسأف « ةفعاشملا ديزم امأو

 يف ذإ «© ةفعاضملا انع تفتنا نإو « ةكم ددسمب الم لشفأ ةفرعملا هحوتملل ىلع

 لاق اذلو < لزتملاب هليضفت عم لفنلا يف ةفعاضملا لومش انهذمو « ايلع وبري ام عابتالا

 لو « ةنيدملا ليضفتي هلوق عم , ةكم دحمب ةفعاضملا ديزم هنع هللا يضر رمم

 لوضذفمال نأ هتباغ ذإ « ةكم ليضفت « ةفعاضملا ديزمب : هلوق نم ذغأ نم بصل

 ةكم ىلع ةنيدملاب ةك ربلا فيعضت ديزب تلي هءاعد نأ عم © لضافلل تسبل ةيزم

 هعفن ويريف ليلقلا ددعلا يف كراب دقو « ًاضيأ ةنيدلا رومألل لماس يتأس اك

 . ةنيدملا ليضفت ىلع هب لدتسا اذهو « ريثكلا ىلع

 . طقف ةيعكلا ةفعاشملا ثيدح نم ديرأ نإو

 ةكميام الو « ابلضف ف ءاح ا + يش درب الف « اهادع ايف مالكلا نأ : باوطاف

 : لئاقلا تنأ : يموزخلا هللا دبما رمع لاق اذهلو « اهب هقلعتل ركشلا عضاوم نم

 لاقف « هتنب اهيفو « هنمأو هللا عرح يه : هللا دبع لاقف ؟ ةنيدملا نم ريخ ةكل

 داعأف م لوألا هلوق رمح ررك من 4 اس هتنبو هلل مرح يف لوقأ ال : رم

 . فرصناف « هللا دبع ىلع ريسأف « اس هتبيو هللا مرح يف لوقأ ال : رمج هل داعأف « هباوج

 جملا نعو « ءابق دجسم نابتإ يف مصام : ةرمعلا نع ةنيدملا تضوع دقو

 ترإو « ةنيدملاب ةوبنلا دعب ةماقإلاو ©« دحسملاو ةرايزلا لضف يف يتأيس ام ءاج ام

 « هرابظإو نيدلا زازعإل ايس تناك دقف « هب لوقلا ىلع ةكم نم لقأ تناك
 « اهب مالسلا هيلع ليربج درت رثك ىتح « نيدلا لاك إو © ضئارفلا رثكأ لوزنو
 ماقلا « كييلإ بحأ اهأ : كلا ليق اذلو « ةعاسلا مايق ىلإ هلي اهي رقتسا مث
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 اهب امو « ةنيدملا راتخأ ال فيك و « انهاه : لاقف ؟ ةكمب وأ « ةنيدملا ينعب انه
 بر ددع نم لزني مالسلا هيلع ليربجو « تل هلا لوسر اهلع كلس الإ قيرط
 عة شدملاب توملا لضفت ةثآلا ثيداحالاب تبث دقو ؟ ةعاس نم لقأ يف نيملاعلا
 ةنيدملا » : ثيدح هريغو ىلاربطلا ىورو . هقبرط هنال « اهانكس ليضفت تبثف

 نمحرلا دبع ندم هفو « ةكم نم لضفأ » يدنحلل ةياور يفو « ةكم نم ريخ
 ؛ ةعرز وبأ لاقو . ءىطخم ناك : لاقو تاقثلا يف نابح نبا هرك ذ « دادرلا
 : متاح يلأ نبا لاقو . ةظوفع تسيل هتياور : يدع نبا لاقو . نبل

 . يوقب سل
 حرشلاو « هنع ىنغتسا « اهصئاصخو اهلئاضف يف يقأيسام عم فلسام لمأت نمو

 : نرولوقي « ىرقلا لكأت ةيرقب ترمأ » « نيحيحصلا » يفو . اهلضفتب ًاردص
 يفرمأ : يأ « ديدطا ثبخ ريكلا يفني اي سانلا يفنت « ةنيدملا يهو « برش
 . ةنيدملاب هلاق ناك نإ اهانكسب وأ « ةكمب هلاق ناك نإ اهلإ ةرحملاب هلل

 اهلضف حوجر الإ ىرقلا لكأت : هلوقل ىنعمال : باّهولا دبع يضاقلا لاقو

 . اهريغ ىلع اهتدايزو « اهلع

 « اهريغ لضف ىلع اهلضف ةبلغ كلذب دارملا نوكي نأ لمتح : رينا نبا لاقو
 غلبأ اذهو « ًامدع نوكت ىتح « ابلضف ميظع بنج يف لحمضت لئاضفلا نإ : يأ

 نكمل « مأ هل يهام ابعم يحمني ال ةمومالا نأل « ىرقلا مأ ةكم ةيمسآ نه
 . ةمومالا قحامل نوكت

 ىلع بلاغ لكآلا نال « ةلغلا نع لكالاب ىنك هنال ًالهحا هلعجو : تلق
 . ىرقلا ىلع ابلهأ ةلغ وأ ©« لضفلا يف اهتبلغ دارا نوكتي نأ لمتحبف « لوكأ لا

 يو . كلذ هل قوسملا ضرغفلا يف غلبأ ره ذإ اهلع هلمح برقالاو : تلق

 : هبيرقو هم نبأ لجرلا وعدي نامز سانلا ىلع يلأل) : ثيدح « ملسم حبحص د
 جرم ال « هدب 'يسفن يذلاو“ نوماعب اوناك ول مه ريخ ةنيدملاو « ءاخرلا ىلإ مه

 معا #7 يع



 ؛ اقلطم اهنم جورملا مدي راع هيو « هنم ًاريخ ايف هللا فلخأ الا ابنع ةغر دحأ'

 فو . ظفللا رهاظ هنإ : لاقو . موق نع يربطلا بحملا هقن امي « ًآادبأ ماع وهو

 . « اهرحج ىلا ةحلا زرأت اع ةنيدملا ىلا زرأيل نامإلا نإ » : « نيدحعلا » ثيدح

 قئاس هسفن نم نمؤم لكف « هراغتنا لصأ اهنأ عم « أجلتو مشنتو ضقنت : يأ

 قو اهنكاس يف همل نامزالا عبمج يف ايلا

 اهلا عجرب : يأ « ةنيدملا ىلا زرأي نأ نامإلا كّسوي » : ثيدح يدحللو

 ةنيدملا ىلا نايإلا زاك ىتح ةعاسلا موقت ال » : يور اذلو « انم أدتا م آريخأ

 اذه ندوعل » : عساتلا لصفلا يف يقأتس ةيآاور يفو . « نمدلا ليسلا لوح مك

 ىلعي يلالو . « اهب الا نايا نوكي ال ىتح ء اهنم ءىدب امي ةئيدملا ىل رمالا

 تفنلاف « ةئيدملا نم يي هلا لوسر عم تحرش : لاق هنع هللا يضر سارعلا نع

 هلا نا » : ةياور يفو . © كرشلا نم ةريزملا هذه أرب هللا نا » : لاقو اهلا

 . « موجنلا مبلضت مل نا كرشلا نم ةيرقلا هذه ربط دق

 اهفنو لصالا ذاختاو اهب توملاو ريصلاو ةماقإلا ىلع ثملا يف كلاثلا لصفلا
 ع

 ءوس اهلهأو اهدارأ وأ ةدع ىوآ وأ اثدح اب ثدحأ نم ديعوو بونئذلاو ثلا

 . مهب ةصولاو مهفاخأ وأ

 يفو . ثيدخحلا « ... نامز سانلا ىلع ىتأب » : ملم ثيدح ١7 قس دقو

 © نوسس موق فأي © نميلا ميلفت 0 ثيدح « « نيححصلا » و < « أطوملا و

 , ثيدلا « ... نوماعب اونك ول محل ريش ةئيدملاو ©« مبعاطأ نمو مهلهأب نولمحتف

 . ناعرسم مهباود نوقوس : يأ « اهرسكتو ةدحوملا مضو هلوأ حتقي : نوسيو

 ًانيهش هل تنك « امتدشو اهئاوأل ىلع ربص نم » : ثيدح « نيحبحصلا » يفو
 ديعس يلأ ىلا ءاج هنأ « يربملا ىلوم ديعس [ يلأ ] نع ملسملو . « ةمايقلا موي ًاعبفُس وأ

 )١( ةحفصلا يف قبس هنأ ينمي )١( .
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 ةرثك و « اهراءسأ هلآ عسر « ةنيدملا نم ءالطلا ىف هراثتساف "١" ةرجلا ىلال يردخلا

 كرمآ ال كحبو : لاقف « اهئاوألو ةنيدملا دبج ىلع هل ريح ال نأ هريغأو « هلاع

 تش اال  ةيأور يفو . ريصيال » : لوق. لع هللا لوسر تعمم يىنإ ٠ كلذ

 : ةياور ىفو « ةمايقلا موي ًاديبَس وأ ًاعيفُسش هل تنك الإ اهدبدو اهئاوأل ىلع دحأ

 ؛ هرباغو مو . « تيدا رك دو ... ةنيدملا مزلا لعفتال » : دعس وبأ اقف

 تدرأ ينإ : تلاقف « هيلع لست ةنتفلا يف اهنع هللا يضر رمج نبا تقأ ةالوم نأ

 يلإف ؛ عال يدعقا : هللا دع الل لاقف « نامزلا انيلع دتْءا نمحرا دبع ابأ اي ورمل

 هل تنك الا دحأ اهتنُشو اهئاوأل ىلع ربصنال » : لوقي لَم هللا لوسر تعمس

 . 0“ ةمايقلا مو ًاعيفش وأ ًاديبش

 « يسقتلل لب « اهب هتاور ةرثكل كشلل تسل « وأ » نأ : ضاع لاق اج رهاظلاو

 ًاعضُسو 7 هتامح يف تام نمل ادهش وأ « نيعطملل ًادمبسو 2 نيصاعلل ًاعيفس نوكيو

 هتداهْسو هتعافسش ىلع ديؤت ةصاخ ةدابشلا وأ ةعافشلا هذه نم لكو + هدعب تام نا

 رمح نع حيحصلا لاجرب رازبلا هاور دقف « واولا ىنعمب ؛ وأ » نوكت وأ « نيتماعلا

 : ظفلب هنع هللا يضر ةريره يلأ نع يديملا لففملاو « واولاب هنع هللا يضر

 ًاعيفُش هل تنك الإ اهرحو : ةنين يفو  ةنيدللا ءاوأل ىلع دحأ ربعبالو

 . ًاديبسو

 ىفك و « نيماسملاب كلذ صاصتخال مالسالا ىلع توملاب اب رياصلل ىرشلا هفو

 تام نم م١ : ثيدح تدب دقف « كلذ رشبم وبف 5 تام نم لك لب 7 ةيزم اه

 توع أ عاطتسا نم م» : ثيدحوو . « ةماقلا موب ًاعفُس هل تنك ةئيدملاب

 نم دبْشأ ينإف » : ةياور يفو . « اهب تومي نم عفشأ يفإف « اهب تميلف ةنيدملاب
 تومي نأ عاطتسا نم م : ( هحصيص » يف نابح نيأو « يقيبللو « اهب تومي

 نم هنإف» : ةياور يفو . « هل دهشأو هلل عفشأ اهب تمي نم هنإف © تمسلف ةنيدملاب

 )١( مشو ةهج مقار ةرح يهر 2 ةروهش» ةرطا ةعقار ,
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 إو ١» : كلذ بقع ةباور يفو . « ةمايقلا موي ًاديبْس وأ ًاعيفس هل تنك اهب تام
 ء عقلا لهأ يآ مث «رمع مث « ركب ربأ مث « ضرالا هع قشنت نم لوأ
 نع 2« « هشنس » يف يورحلا رذ يبألو . « ةكم لهأ رظتنأ مث « نورشحفف
 قشنت نم لوأ انأ » : فيم هلا لوسر لاق : لاق امنع هللا يضر رمح نبا
 « يعم نورشحبف © عبقبلا لهأ يفآ مث « رمج مث « رككب وبأ مث « ضرالا هنع

 عفشأ نم لوأ » : ثيدح يفو . « نيمرلا نيب رشحأ ىتح ةكم لهأ رظتنأ مث
 ع« أطوملا » يفو . « فئاطلا لهأ مث « ةكم لهأ مث « ةنبدملا لهأ يتمأ نم هل

 : لاقف « ربقلا يف لجر علطاف « ةنيدملب رفحت ربقو ًاسلاج ناك ْةيََو يلا نأ

 ينإ : لجرلا لاق « تلق امشب » : قوم هللا لوسر لاقف « نمؤملا عحضم سئب
 لثمال : قيم هللا لوسر لاقف « هللا ليبس يف لتقلا تدرأ اما « اذه درأ مل

 اهنم اهب يريق نوكي نأ يلإ بحأ ةعقب ضرالا ىلع ام « هللا ليبس يف لتقل
 لخد اذا ناك فقم ينلا نأ حبحصلا لاجرب دمحالو « تارم ثالث ةنيالا ينعي

 رمح نأ مصو « اهنم انجرخت ىتح ةكمب انايانم لعجت ال مهللا » : لاق ةكم
 كلوسر دلب يف قوم لعجاو « كليبس يف ةداهس ينقزرا ميللا : لاق هنع هللا يضر
 . هئاعد لجأ نم ناك كلذ نأ يورد . لي
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 كسمتيلف © لصأ ةنيدملاب هل نك نم » : ثيدح يف يلاربطلل « ريبكلا » يفو

 نرامز سائلا ىلع نيتآيلف « الصأ اهب هل لعجيلف < لصأ اهبل نكي مل نمو « هب
 : ةباور يفو . « اهريغ ىلا زاتحلا اهنم جيراخاك لصأ اهب هل سل يذلا نوكت

 ةسا نبا هاورو . ىنعمو انزو ةَرِحْس ولو يأ « ةرصق ولو الصأ اهب هل لعجللف »
 يف اهوذختاو ةكمب لاومالا اوذحتتال د : ًاعوفرم يرهزلا نع دنسأ مث © هوحنب

 "0 هلام عم لجرلا نإف « مكترجه راد

 قرلا ءارو نه اوذضتت ال ٠ اشنأ ًاعوفرم امهنع هللا يضر نسم نبأ نعو
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 لهأ ءاقلط مكتانب اوحيكتت الو © ةرححلا دعب مكباقعأ ىلع اودترت الو "”الماح

 دحأ رخال : قباسلا ثيدملا يف هلوق بقع ملم يفو . « ثيدملا ... ةكم
 ( ثرحلا ىفنت ريكلاك ةنيدملا نا الأ « هنم ًاريخ اهيف هللا فلخأ الا اهنع ةغر

 يف قسو « ديدحلا ثبخ ريكلا يفني !ك « اهرارش ةنيدملا يفنت ىتح ةعاسلا موقت ال

 وأ مهرارش : يأ « لاجرلا يفلت » ةيأاور فو . « سانلا ىفنت » : هلق لصفلا

 اهنإ » : ثيدح « يراخللا ميحح » يفو . لاجرلا ثحخ : يور اذلو . مهتنخ

 ةصق « نيححصلا » يفو . « ةضفلا ثبخ ريكلا يفنب اي « بونذلا يفت ةببط
 : ةيفو اقف « يبارعالا يرتف 2 قيم ىبأف < يتعب يناأ : لئاقلا يلارعألا

 داعبإ دارملا نأ يف رهاظ وهو . « اهببط عصنتو « اهثيخ يفنت ريكلاك ةنيدملا »
 موقت ال ١ : قباسلا ثيدحلا يف 0 هلوقل 00 هنمزب صتخم الو ©« ثلا لهأ

 « ةنيدملا فجرت نيح لاجدلا روبظ دنع يأ « « اهرارش ةنيدملا يفنت ىتح ةعاسلا
 ع صيلختلا موي كلذو « يقآلا دمحأ ثيدح يف ءاج اذلو . اهوقفانم هملا جرخف

 : هعم نمل اهنم جرخ ذإ زيزعلا دبع نب رمج لاقو . ثسحلا ةنيدملا يفنت موي كلذ

 لماحتلا ثبحلا بابرأ اهنع هللا دعبأ دقو « ةنيدملا تفن نم نوكت نأ ىشخن

 . رافكلا مثو

 هلا راّسأ مي , هل ةكتالملا لقنب اهب تام نإ داعبإ نوكي دقف « مهريغ امأو

 دارملا وأ . كلذ لهأ : يأ « بونذلا يفنتو « اهثيخ يفلت » : هلوقف . يربثقألا
 دارمللا وأ « ةعافشلل مهلوبق مدعل ءاقثلا لهأ مهو « طقف لماكلا ثبحلا لهأ داعبا
 اع ابونذ تاماظو اهرث نم سوفنلا صلخت اهنأ ©« لاجدلاو يلارعالا ةصق ادع اهف
 نيههذب تانسحلا ذأ « تامحرلاو تابوتملا ةفعاضمو « تاقشثملاو ا نم ايف

 «( ةقداصلا بولقلا نع هتزيم داسفو ثبُح هبلق يف ناك نم دارملا و أ , تائيسلا

 جس يف روكذلا حيحصلار' اسما فيرد نه أشن طاغ ةماح قرلا ءارو :؛ هلوق 6

 : ' « الام ءاسررلا ءارو ارذحتت الر » ' رد افولا ءافو خسر ةحيحصلا ملقلا

 دال ماب م



 عوجر دلع يم هلوق هديؤلو ٠ ابء دهاشم مه اك . هتلاقع نم ىفخح ام تربظأو

 . ثدطلا ,.. ريكلم ةندملا م : دحأ ةوزغ يف نيقفانلا

 ةشئاقوفلا حتقب ؛ عمتتو ٠ ةعيرألا ذاعملاب ابثخ ىفقنت اينأ يى ل روظ يذلاو

 اذه « ةلوعقم لا ىلع بعنلاب الط سلختو زيت : يا نيتلمبااطو « نوثلا نوكسو'

 . روهشملا وه

 وأ « ًاثدح امه فثتدحاإ نفد ةنيدأا مرحت * ,داحأ 5 نيحيحصلا د فو ظ

 ةمايقلا موي ةنه هتبأ لشال « نيعمجأ سانلاو ةكتالمللاو هللا ةنعل هيلعق « ًاثدع ىوأ

 .(« لدع الو فرص هنم لشال و : يراشيلا ظفلو . « ًالادع الو ًاف'د

 :ليقو . هسكع : لقو . ةفانلا لدعلاو « ةشيرفلا فرصلا نا : روبمنلاو

 ع هامحو داتأ نم ىو] وا . انا ايف ىتا يا : ةيدفلا لدحلاو « ةبوتلا فرصلا

 . رفك نم هي ىدتفي ام ةماقلا يف دحيالو « ىخو لوبق ةلفان و ةضيرف هنم لبقب الف

 نعلك ال « آي ىأ ةنحا نع هدرطو هللا ةمحر نع هداعبإ : هنعلو . كلذ ريغ ليقو

 ع(« اهب صاخس نعللا ذا « ًاقلطم رئابكلا نم كلذ نا ىلع ةلالد هفو . رافكلا

 حيحص » يو . ةيوبنلا ةرفدلا ًامياقعت اهريغب ةريكلاك اهب ةريغصلا نا هنم دافتشف

 . «.املا يف ململا عاني مك عافا الا دحأ ةنيدملا لها دكت ال م : ًاعوفرم « يراخلا

 . «ءاملا يف محلملا بوذب امه « نأ هباذأ ءوس ةدلبلا هذه لها دارأ نم د ب ملسأو

 بوذ راثلا هش هللا هباذأ الا ءوس ةنيداا لها دحا ديرب الو م : ةياور يف هلو

 أله نأ نيس - وانلا ف هلوق : صايع لاق 86 ءاملا ف ململا بو وأ 34 صاصرلا
030 

 احح لحمتا ءوسب قو ينلا ةايح يف اهدارا نم دارملا وا < ةرغتالا ىف همكح هذذ

 وأ: هلوق هديٌّويو . ريخأتو ميدقت ظفللا يف نوكتيف « رانلا يف صاصرلا لحمشي

 ,هدنك لحم شف « اهترغل ًالطو ًالايتغا اهداك نم : دارملا وأ : ءاملا يف ململا بوذ

 « ًاقلطم ءوسب اهدارا نم : دارملا وأ . ًارابج اهاتت نم فالخم « هرما ب الو

 بقع هلسرم اذكحو « ''ةقع نب ملم لجوع امك ايندلا يق لحمضي هرما ؛نإف
 8 ةرخعا ةمقر يق ديزيلا شدح سيئر تاك يذلا رع 6
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 , نامزب صيصختتلا يشتقي ام ظفللا يف سبا ذا « مجرألا وه اذه : تلق . اهئازغا

 وه اذهو « ًاعيرس هك الهإب دعولا لب « هدارأ ام ءوس اهدارأ نمل متي ال هنالو

 : تيدح يدينحالو . ًاضيا رانلا يف ةباذإلا كلذا فاضي دقو « اهنأُش نم دهاثملا

 رازبللو . « ءاملا يف ململل بوذي امل هللا هباذا + ءوس ةئيدملا دارا رابج اها

 اهديربالو  ةنيدملا لها ينعي  سأبب مهد نا مهفك | مهللا م: ثيدح نسح دانسأب

 : يأ ءاكرح « مايمهدو « ءاملا يب حملا بوذي امك « هللا هباذأ الا ءوس دحا

 . مييلع راغأو ةعرس مهشغ

 «ةنيدملا ىلع فرشأ تمن هللا لوسر نأ « بدسملا نب ديعس نع ةلابز نبالو

 ءوسب يدلب لهأو يندارأ نم مبللا » : لاق مث « هطبإ ةرفع يور ىتح هيدي عفرف
 ْمظ نم مهللا » ثيدح مييحصلا لاجرب يناربطلا « طسوألا » يفو « هكاله لجعف
 لبقيال « نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعو « هفخأف مهفاخأو ةنيدملا لهأ

 هلا هفاخأ ةئيدملا لهأ فاخأ نم د هريغل هباور يفو « لدعالو « فرص هلم

 فاخأ نم » : يئاسنلاو « ًالدع الو ًافرص هنم لبقي ملو « هيلع بضغو « ةمايقلا موي

 دمحألو « هوحت نابح نبالو «هللا ةنحل هيلع تناكو هللا هفاخأ « ممل ًاملاظ ةنبدملا لهأ
 دق ناكو « ةنيدملا مدق ةنتفلا ءارمأ نم ًاريمأ نأ : رباج نع ميبحصلا لاجرب

 بكف « هنبأ نيب يشمي جرخف « هنع تحيتتول : ربا لبقف « رباج رصب بهذ
 « تبأاب : اههدحأ وأ هاننأ لاقف « قم هلا لوسر فاخشأ نم سعت : لاقف

 ما هللا لوسر تعمم لاقف ©« تام دقو وقيم هلل لوسر فاخأ فكاو

 ريمالا اذه لعلو : تلق « ينج نيبام فاخأ دقف ةنيدملا لهأ فاخأ نم » : لوقي

 هل هنع هللا يضر ةيواعم لاسرا : ربلا دبع نبا هاور اي « ةاطرأ نب " رش

 لام : ةماس ىنب ىلا لسرأ هنأو « نيمكحلا مكحم دعب شدج يف ةنيدملا ىلا

 واخد تح ذثموي اورف ةنيدملا لهأ نأ يورو . رباحي ينوتأت قح ةعسالو نامأ يدلنع

 . سب ؛ ةياوص 1(
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 ةندملا لهأ ىذآ نم » : ثيدح « يناربطلل ريبكلا يفو » ١" ملس نيب ةرح

 « لدعالو فرص هنم لشال « نيعمحأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هلعو « هللا هاذآ

 يعجضم اهف « يرجابم ةنيدملا » : ًاعوفرم يفزملا راسي نب لقعم نع راجالا نبالو
 تنك مهظفح نمو « رئابكلا اوينتحاام يناريج ظفح يتمأ ىلع قيقح « ىثعبم اهنمو

 ليق « لابخلا ةنيط نم يقس مهظفحم مل نمو « ةماقلا موي ًادهس وأ ًاعيفش هل

 ظفلب يئاربطلا هاورو . رانلا لهأ ةراصع : لاق ! لالا ةننطامو : يفزمل

 يناريج اومركي نا يتسمأ ىلع قح « ضرالا يف يعحضمو « يرجابم ةئيدملا »
 : انلق ؟ لاخلا ةنيط نم هللا هاقس مهنم كلذ لعفب مل نمث « رئاكلا اوبنتحاام

 نأ يضاقلا دئاوف يفو «رانلا لهأ ةراصع : لاق ؟ لاخلا ةئطامو « راب ابأ ا

 « يعحضم اهيفو © يرحابم ةنيدملا » ًاعوفرم ديز نب ةجراش نع « يمشاحلا نسما

 ًاديهس هل تنك ىتيصو ظفح نم« اهف يفاريج ظفح ىتمأ ىلع قح « يجرخت اهنمو

 لالا ضوح امو : لبق « لاملا ضوح هنأ هدروا ابعيض نمو « ةمايقلا موي

 . « رانلا لهأ ديدص نم ضوح » : لاق ؟ هلل لوسراب

 « يعجضم ايفو ©« يرحابم اهف ةئيدملا لعج هللا نا » : ثيدح ةلابز نبالو

 ميف ظفح نمث « رئاكلا اوبنتجاام يناريج ظفح يىتمأ ىلع قدف « يثعبم امو

 ضوح هللا هدروأ يتمرح ميهف عبض نمو « ةماقلا موي ًاعيفُس هل تلك يتمرح

 « يرشح اهنمو « يئافو اببو 4 يرجابم ةنيدملا ١» : هل ةباور يفو « لابملا

 يمرح مه ظفح نم « ةريبكلا اوبنتجاام يناريج اوظفحم نأ يتمأ ىلع قيقحو

 :.ةماسم نب دمح لاق ء« ضايع كرادم يفو « « ةمانقلا موي ًاعيفش وأ ًاديش هل تنك

 كيصوأ .٠ تلق « ينصوأ : لاقف ©« يدبلا ىلع تلخد : لوش علامه تعمم

 انغلب هنإذ « هئاريحو 0 هللا لوسر دل لهأ ىلع فطعلاو « هدحو هللا ىئوقتي

 ع يربق اهنمو « يثعبم اهنمو 2« يرجابم ةنيدملا » : لاق هلم هللا لوسر نأ

 )١( مياس يب ؛ هباوص ,
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 ًاعفُس هل تنك يف ميظفح نف « يناريج ظفح يتمأ ىلع قيقحو « يناريج اهلهأو

 « لابخلا ةنيط نم هللا هاقس يفاريج يف يتبصو ظفحم مل نمو « ةمابقلا موي ًاديهشو
 «لاصأ ىلع اهفارشأ نم هريغو كلام هلبقتسا ةنيدملا "' ملدق ال : بعصم لاقو
 : لاقف كلام هبلا تفتلاف 4 هرياسو هقئاعف « هللإ يدبملا فرحنا ,« كلاب رصب امأف
 دالوأ مهو « كراسيو كني نع موقب رمتف ةنيدملا نآلا لخدت كنإ نينمؤلا ريمأأب
 لهأ نم ريش موق ضرألا هجو ىلع ام هناف « مهيلع ملف « راصنالاو نيرجاممل
 :؛ لاق ؟ هللا دع ابأاب كلذ تلق نبأ نمو : لاق « ةنيدملا نم ريخ دلبالو « ةنيدملا
 ربق ناك نمو « ملي دمح ربق ريغ ضرالا هجو ىلع موبلا ين ربق فرعبال هنإ
 رمأ ام لعفف 2 ممريغ ىلع مبلضف فرعي نأ يغبلبف 2 ممدنع يقيم دم
 ماهي

 ليرنج لازام » : لاق دقو « فقم ينلا ريق ةرواجمب لضفتلا ىلا ةراّسا هبفو

 ليضفت يف بترب ل لضفلا اذه لمأت نمو « راج نود ًاراج صخب ملو « راخلاب ينيصوي
 ع ددعلا ديزم اهل كلتف ع ةككل ةفعاضملا ةيزم ميلست عم « ةكم ىلع ةنيدملا ىنكس
 بيبح راوج هذهو « ىلاعت هللا تيب راوج كلتلو « ددملاو ةكربلا فعاضت هذهلو

 . ىلاعت هللا ىلع قلخلا مركأو هكيَم هلل

 ىرت نبأ : ليث> نبا ينعي هللا دبع ابأ لأس هنإ : دامح نب ركن وبأ لاقو
 يفو « اهلع ربص نمل : لاق 9 ةنيدلا وأ ةكم « لجرلا نكس نا كيلا بحأ

 رايتخاو ؛ نيهاسملا ريخ اهب نأل : لاق ؟ ل : ل لبق « اهيلع يوق نمل ةنبدملا : ةباود
 . فلسلا ةلاح نم فورعملا وه ةئيدملا يكس

 ةبارعأ رأد يه : لوقيو , ةكمب ماقملا هركب نآأك هنأ يبعشلا نع ةس نبالو

 . ةكبب رواحي ثيح هفن بببح ىنغي الأ : لاقر يقيم هللا لوسر انمرجاه

 )١( يدهلا : ينعي .

 تباعا



 نأ نم ىلإ بحأ ١ نارود لؤنأ نال : لاقو ؛ هوحن رماع نعو « ةبارعأ راد يه

 فرط دنت تراروح؟ نارودو « ا يبنلا انم رحاه ةيرق يهو « ةكم لزنأ

 نورمتعيو « نوعجرب مث نوجحم اوناك ةباحصلا نأ « قازرلا دبع فنع» » يفو « ديدق
 ةرواجلا ةهارك يف ًافالخ فلسلل رأ ملو : تلق نورواحي الو « نوعجرب مث

 ةلعلا نا ىلع ءانب ايف فالخلا ةباكح يورذلا مالك ىضتقا نإو ةكم فالخم ةنيدلاب

 رانغاو : لاق . بونذلا ةسالم فوخو « ىنالاو ةمرطا ةقو « للملا فوغ

 . ركذ ايف عوقولا هن ىلع بلغي نا الا اهب ةرواجلا بابحتسا

 هبلقو اهءاج ,مايأ ةثالث ةئيدملا نع باغ نم » ثيدح يناربطلل « طسوألا » يفو

 .( ةوفح برشم

 لاجدلا نم اهتمصعو !بهئابو لقنو « ابلهألو اهل ءاعدلا يف : عبارلا لصفلا

 . نوعاطلاو

 . ع دّسَأ وأ ةكم انيحك ةئيدملا انيلإ ببح مبللا ١ : ثيدح « نيححصلا » يف

 رهاظلاو « ةنيدملا سمحتي لقيم هزاعد رركت دقو . واولاب يدنلاو « نيزر هأورو

 رفس نم مدق اذإ ناك ىتح « ديزملا بلطل ريركتلاو « لوألاب تلصح ةباجإلا نأ

 : ةياور يفو . اهرحسش رابك : يأ « اهتاحود : ةياور يفو « اهناردج ىلإ رظنف
 اهك رح ةباد ىلع ناك نإو '' هتلحار عضوأ « ةعفترالا اهقرط : يأ « اهتاجرد

 يفو . ةنيدملب ًارشأت : ةلابز نبال ةياور يفو . « ميحصلا » يف اي « اهبح نم

 : لاقو هيبكتم نع هءادر حرط « ةباثالاب نلكف ةكم نم لقأ اذإ ناك : ىرخأ

 ما ةسمط حاورأ هذه )

 ةراح منا ناورد 1: هياوص 4 رهاظ رب ىنعملا.نآل. عسيطلا : يفافي رت اره كدحو)ت هلعل 60 2

 1 فئصملا هرسق ام اال مالكلا قابس هيضنقو يذلا اذهو « ابتادق ةي ةماخو ضوء اببو ةروذملا ةنودملاب

 8 هوو راجلا : ةيادلابو ةقاماا : ةلحارلاب هدارع لعلر 0 عرسأ : هأئعم (؟(

 لح سأل



 نم رفس نم مدق اذإ ناك هنأ « عليو هلا لوسر نع يلماحمال ءاعدلا يفر

 ًارارق اهب انل لعجا مهللا » : لوقيو ريسلا متأ ريس ةنيدملا ىلع لبقأف « هرافسأ

 . « ًاسح ًاقزرو

 ةكمي تلعج ام يفعض ةنيدملاب لعجا مهللا ١» : ثيدح « نيحبحصلا » يو

 كرابو < ميعاص يف مهل كرابو « مهلابكم يف ممل كرأب مهللا » ًاضيأ اهلو « ةكربلا نم

 . « مدع يف م
 اهل ةكربلاو « ةدايزلاو ءانلا اهنأل اندلاو نيدلا رمأ يف ةكربلا هذه : تلق

 سوسحم اذهو « اهريغب هيفكي ال نم اب دملا ىفكي ثسحم لبكملا سفن يف ةلصاح

 نايإلا ىف ديت اهانكس نإ : لوقأ اذلو « اهنكس نم

 كراب مهلا « انعاص يف انل كراب مهلا « انتنيدم يف انل كراب مهللا » : ىلسملو

 هلو « نيتكرب ةكربلا عم عمجا مهللا « انتنيدم يف انآ كراب مهلا « اندم يف انل

 « انعاص يف انل كرابو « انتنيدم يف انل كرابو « انرث يف انل كراب مهللا د : ًاضيأ

 « كببنو كدبع يفإو « كيبنو كليلخو كدبع مهاربإ نإ ميللا « اندم يف انل كرابو
 يذمرتللو هلو . « هعم هلثمو 35 اعدام لثب ةنيدمال كوعدأ انأو « ةكمل كاعد هنإو

 : لاق هذخأ اذإف « عقم ينلا ىلا هب اوؤاج ةرمثلا لوأ اوأر اذإ سانلا ناك

 يضتقي وهو . ثيدحلا « ... انتنيدم يف انل كرابو «انرغ يف انل كراب مبللا د

 . كلذ رركتب ءاعدلا رركت

 ىلص « اهنع هلا يضر رمح نبا نع « تاقث لاجرب « طسوألا » يف يناربطلاو

 «...انتنيدم يف انل كراب مبللا » : لاقف موقلا ىلع لبقأ مث « رجفلا فتم هللا لوسر

 يذم رتلاو « هوم سابع نبا نع « تاقث لاجرب « ريبكلا » يف هلو . ثيدحلا

 2 يقم هلا لوسر عم انحرخ « هنع هَل يضر ىلع نع « حيحص نسح : لاقو

 : قوم هلا لوسر لاقف « صاقو يلأ نب دعسل تناك يتلا ايقسلا ةرح انك اذإ ىتح

 مس م  افولا ةصالخ ا



 كلرإ ميللا » : لاقف : ةلبقلا لبقتساف 4 ماق ثا“ ًاضوتف © « ءوضوب ىلوتثتا »

 كلوسرو كدنع انأو « ةربلاب ةكم لهأل كاعدو « كلذلخو كدبع ناك ميهاربأ

 عم ةكم لهال تكراب ام :يلتم مبعاصو هدم يف مهل كرابت نأ ةئبدملا لهأل كوعدأ

 يتلا انقسلاب ةرملاب انك اذإ ىتح : لاق هنأ الإ ةّس نبا هاورو .« نيتك رب ةكدبلا

 اماف « ءوضوي ينوتثا » : قوَو هللا لوسر لاق 2« صافو يبأ نب دعسل تناك

 ةراسإ هشو 4 ثيدحلا ... ٠ لات 9 5 ربك مث 7 ةلبقلا ليقت ملف ماق : أضوت

 . ةكربلا نم ةكم ام فاعضأ ةتس هب وعدلا نأ ىلإ

 نم ةيحان ىلإ جرخ مقلي ىبلا نأ « هنع هللا يخر ةريره يبأ نع ةلابز نبالو

 تحت ام ضايب ىرال يفإ ىتح هيدي عفرو « ةلبقلا لبقتساف هعم تجرخو « ةنيدملا

 8 انأو < ةكم لهال كاعد « كليلغو كيبت مهاربإ نا ميلا : لاق مث < هيبكتم

 مهاملقو « مهعاصو مشدم ْف م كرا مبللا < ةنيدملا لحال كوعدأ « كلوسرو كسن

 ىتح  انهاهو انهاهو انهاه نم موللا « ةكم لهال تك راد أم يفعض مريثك و

 حلملا بوذي ام هيذأف هوس مهدارأ نم مهللا » اهلك ضرالا يحاون ىلإ راثأ

 .:8 ,عاملا ُْف

 دعس ضرأب ىلص ا يبلا نأ « ةداتف يبأ نع 4 حيحصلا لاحري دمحالو

 كد بعو كليلخ مهاربا نإ ميللا » : لاف مث « ايقسلا توبب دنع ةرطا لصأب

 لطصال كوعدأ كلوسرو كدبع ليش انأو 3 ةكم لال كاعد كيبنو كلوسرو

 : ميهعاص يف مهل كرابت نأ كوعدأ + ةكمل يهاريإ هب كاعد ام يلم ةنيدملا

 ءأدو نه أه م لعجاو 6 ةكم انحك ةنيددملا انلإ بص مهللا 6 مهراثر مهده و

 2 4 ثي دا 6. مش

 اممحصو ءدُسأ وأ ةكم انرحك ةنيدملا انيلإ ببح مبللا ١١ ثيدح يدينعلاو

 , « ةفحملاب اهلعجاو اهامح. لقناو « ابعاصو اهدم يف انأ كرابؤ « انل

 مل و اس



 « ريخلا ىلع سلج هنأ « هباجمأ كعوو لَو همودق ثيدح يف ةلابز نبالو
 : لاق حبصأ امف « « ءابولا انع لقثا ميللا » : لاق مت « هيدي عفر مث

 ء اب ءاج يذلا يدب يف ةببلم ءادوس زوجعب اذإف « ىجلاب ةيللا هذه تدتأ
 . « من اهواعحا : تاقف ؟ ايف ىرت امش ىملا هذه : لاقف

 !”هسلومو ركب يلأ ىلا باهذااب اهنع هللا يضر ةثئاع رمأ هنأ :هل ةياور يفو

 ,"'ةئيدملا قوس وهو لخلا عبقب ىلإ دمج مث « كلذ هركف « هتريخأف ©« تعجرف

 انيلا ببح مهللا » : لاقف « ىلاعت هللا ىلا هيدي عفرف « ةلبقلا ىلا هبجوو هيف ماقف
 يف مهل كرابو « ميقوس يف ةنيدملا لهأل كراب مبللا « دْسأ وأ ةكم انبحك ةنبدلا
 . « ""ةعببم ىلا ءابو نم ةنيدملاب ناك ام لقنا مبللا « محدم يف مهل كرابو « ميعاص

 وبأ ىكتشاف « ةئيبو يهو ةنيدملا اندق : ابنع هللا يضر ةشئاع نع ملسملو

 ىوكم قو هللا لوسر ىأر اماف « امهنع هللا يضر لال ىكتشاو « ركب

 ( ابححصو © دّْنَأ وأ ةكم تبصح 3 ةنيدملا انملا بيح مهللا نو + لاق « هياحيصأ

 « ةفحملا ىلا اهامح لوحو « اهدمو اهبعاص يف انل كرابو

 هللا يضر لالبو ركب وبأ كعو ةنيدملا هيلو هللا لوسر مدق ا اهنع يراخبللو

 : لوقي ىملا هتذخأ اذإ ركب وبأ ناكو « امهع

 لعن كارش نم ىندأ توملو  هلهأيف مسّصم ءقرمأ لك

 : لوقيو (؟) هتريقع عفري هنع علقأ اذإ لالب ناكو

 ليلجو رخذإ يلوح و داوب يآ نقيبأ له يرعش تيا الأ

 لمفطو ةماَس ىل نودس لهو ةنك ةانم ًاموي نةورأ لهو

 ٠ ه.لاوم : هياوص

 ل ةفحطا يف ةعمبم

 للا
 2 ةهحاناأا قوس وهو 6

0 
 . تورعلا يه ةريقعلا (؛)

 دل”



 ةوجرخأ اك« فلخ نب ةمأو « عيدد ةبتعو « ةعيبر نب ةببْس نعلا مبللا [ لاق]

 انيلا ببح مهلا » : ك5 هللا لوسر لاق مث « ءابولا ضرأ ىلا انضرأ نم

 اهححصو « اندم يفو « ا انل كرا ميللا « دّسأ وأ ةكم انيحك ةنيدملا

 ؛ىللاعت هللا ضرأ ًابوأ يهو ةنيدملا انمدقو : تلاق « ةفحملا ىلا اهامح لقئاو « انل

 . ًاريغتم : يأ « آنينآ ءام : ينعي « الغ يرجي ناحطب ناكو
 هللا ضرأ ًابوأ يهو ةنيدملا اليم هللا لوسر مدق ا : اهنع قاحسإ نبالو

 2 كيم هب نع هللا هفرصو « مقسو ءالب انه هباحصأ باصأف « ىملا نم ىلاعت

 يف هعم ركب يأ الوم« لالبو « ةريبف نب رماعو « ركن وبأ ناكف : تلاق

 باححلا برش نأ لبق كلذو « مهدوعأ مهيلع تلهدف « ىملا مهتباصأف ( دحأو تدب

 : تلقف ركب يبأ نم توئدف « كعولا ةدُس نم ىلاعت نا الإ هماعب الام مهو

 ام يأ يردب ام هللاو : تلقف ©« تدبلا ... ءىرما لك : لاقف ؟ كدحت فك

 : لاقف « كدجت فيك : تلقف ةريهف نب رماع ىلا توند مث « لوقي
 هقوف نم هفتح ناسا نإ هقوذ لبق توملا تدحو دقل

 هقورب هداج يمحم روثلك 2 هقوطب دفهاحم ءىرما لك

 ىملا هتكرت اذإ لالب ناكو + لوقت ام رماع يردي ام : تلقف : تلاق
 . قبس ام ركذو ... تدباا ءانفب عحطضا

 دوعب جرخف « هباحصأ كعو ةئيدملا م هللا لوسر مدق ال : ةلابز نبالو

 « تدبلا ... توملا تمقل دقل ! هللا لوسراب : لاقف « "رح هدجوف « رك ابأ

 تيل الأ : لوقي وهو رحب هدجوف « لالب ىلع لخلف « هدنع نم جرخف

 أما , اك وعوم هدجوف ©« شحج نب دمحأ يلأ ىلع لخدو , نيتببلا , . , يرعُس

 : لاق هلا سلج

 ' هفالك يق طاخو يذهب : يأ رد ردعم ؛ عراضم ردم ع0(

 سب قلاب دب



 يداتوأ برضت اهب ضرأ + يداوع رثكت اب ضرأ + يداو نم ةكم اذحاو

 يداه الب يشمأ اهب ضرأ. ي يدالوأو ىلهأ اب ضرأ

 مخو « محم كلعحف ةنيدملا نم ءابولا لقني نأ اعدف « يقم هلا لوسر جرخف

 امنأل اهلا ىملا لقنب علوم اعد افإو « ةعبه يهو « ةفحملا برق يأس اي
 . ىمح هللا دالب رثك أ دئمري نم لت لو « كرش راد تناك

 « مخ نبع : اهل لاقي يتلا اهنيع نم ءاملا برش ىقتل هنإو : مهضعب لاق

 "يح الإ اهنم برش نم لقف

 دلوي دولوملا ناكو : لاق ةورع نب ماشه نع « قياسلا ثيدحلا يف يقبسللو

 . ىمحا هعرصت ىتح للا غلبي الف « ةفحجلاب

 ايداوو « ىلاعت هلا ضرأ أبوأ يهو ةنيدملا يقم هلا لوسر مدق : ًاضيأ هلو

 « ةلهاملا يف ًافورعم اهؤابو ناكو : ماشه لاق « لثألا هيلع يرجي لحغ ناحطب
 « راما قبن قبنا : هل لبق « ناسنإلا هيلع فرشأف ًائيو يداولا ناك اذا ناكو

 نأ يفتقيام عادولا ةينث ربخ يفو « يداولا كلذ ءابو هرشي مل كلذ لعف اذإف

 نأ لبق تام الاو قلاط يف تاوصأ ةرشع رامخلاك قبني يأ « اهب رششعب ناك لخادلا

 ع سانلا هترتف « رشعي ىملف 6 يسعلا درولا نبأ ةورع مدق ىتح ابنم جرخم

 . تازجعملا مظعأ نم ءابولا اذه لثم ليوحتو

 ةنيدملا نم تجحرخ + سأرلا ةرثاث ءادوس ةأرمآ تيأر ١» : ثيدح يراخلاو

 . « ةعببم ىلا لقت ةنيدملا ءابو نأ اهتأوأتف « ةعيبم تلزن ىتح

 2 هءاحف « ًاموي مسو هلع هللا ىلص هلا لوسر مبصأ : ةلابز نبالو

 » : ملسو هيلع هللا ىلع ينلا هل لاقف , ةكم قيرط ةبحان نم مدق هنأك

 0 لاقف © رعشلا ةرئاث ةنايرع ءادوس ةأرما الإ ال : لاق « ؟ ًادحأ تنقل

 .« ادبأ مولا دعب دوعت نأو ىجلا كلت و

 . ضيرعلاو ةظير ينب ةرح نيب ام ىملا نم ةئيدملا مصأ : ثيدح آذيأ هلو

 هد الل ل



 هاعجاف ةنه يق امو 6 ةعمبم ىلا اقءانو لقئاو ةنيدملا انملا يحل مبللا : تندحو

 لظ يف وبف ةنيدملا نم ءيّْس يف ءايولا ناك نأ : ثيدحو .« طعشم بذ تحن

 . © طعم

 بر ُْف ناك 00( ةليذه يبل مطأ « قشرك « ةمححملا نيلاب طعشمو ٠ تلق

 يذلاف « موملا وه اي ىملا نم ءيش ءاقب نذي اذهو « عيبقبلا برق !" مدحسم

 لاهحرب هراغو دمأ ثيدخ 4 ريفكتلا ابنم فيقخلا ديعأ وأ 4 اهاطلس لس

 9 ( هذه م (2) : لاقف ا هللا لوسر ىلع ىلا تنذأتسا 4 رياح نع ميحصلا

 « ىلاعت هللا الا هماعب الام اوقلف « ءابق لها ىلا اهب رمأف « مدلم مأ : تلاقق

 اهبفشكل ىلاعت هللا توعد متُتَس نأ « مُنَس ام ) + لاقف هللا كلاذ اوكشف « هوزأف

 : اولاق « « معن » : لاق ؟ لعفت وأ : اولاف « ًاروهط يل نوكت تس نأو « ع
 ًاضيأ هلو . 0 يونذ ةقب تطقسأو اهومثك رت مُتَس ناو 0 ةياور يفو . ابعدف

 تلسراو « ةنيدملاب ىملاب تكتمأف © نوعاطلاو ىملاب ليريج يلاتأ : تاقث لاجرب

 6« ١72" نرفاكلا ىلع رحرو 6 مل ةمحر و 34 يمال ةدابس نوعاطلاف 0 ماشلاب نوعاطلا

 قور ا 4 انسب ةوعدو انير ةمحر لب 4 هابولا ىه سل مويلا اهنم دوحوم ا ناو

 ةمحر نوعاطلا : يا هنأ © هريغو ةلسح نب لمسح رس نع مص أم ريسفت ف لمحأ

 لنرأ لجو زع هنر لأس 2 هنأ « ةئالق ىلا لوقف نم « - ةوعدو « -

 نأو « امطعأف مريغ نم اودع مهيلع طلس ال ناو « اهيطعأف © ةلسل هتما كليب ال

 اذا ىمحف م : هتاعد يف لاقف . هعنف ضعب سأب مهضعب قيذيو ًاعش ميسلب ال
 4 نوعاطلا نم مصع يذلا عض هل ىهديف : يا : ًاثالث هررك ( ًانوعاط وأ

 لدروكتو © مهربطتو هعنمتف « ضعب سأب مهضعب ةقاذإ نع نادنألا فعشتف

 , طلغ : ةيذه عسيطلا ميدسأ يف اه ٠ ًارخصم ءاك ةليدح ؛ هباوص 1(

 , طحقلاب ؛ يأ («)
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 ىظ دق ريخآلا اذهو « هنم مصعب ل يذلا عضوملل ًانوعاط وا . راثلا نم مهظح
 8 يدع محرتو ثيداحألا مهف نم ل

 اموسرح ةكيالم ةنيدملا باقثأ ىلع 2: كلب لحس 3 اههريغر 1 ناحسجيصلا 2 فو

 . « لاجدلا الو نوعاطلا اهلشدي ال
 « ايوسرجحم ةكفالملا لحق 3 لاجدلا ابيتأب ةنيدملا ,) : تردد هراغو يراخسللو

 . « ىلاعت هللا ءاش نا نرعاطلا الو لاحدلا اير الف

 نرقو . تيداحألا ةمقب يف كلذب مزجال كربتلا : ىلاعت هللا ءاس نأ هلوقو
 نم انئادعأ زخوب هريسفت نم تسث ا « ةمحرو ةداهط هنرك عم نوعاطلاب لاجدلا

 نوعاطلاف ًاغياو . سنالا ةدرم سأر عنم 5 « نما ةدرم اهنم منم دقف « نملا

 , ىّشاب هلع ةندمللا تضوع دقو « ةذخاؤم عوأ هيفف « اةمالا نم عقت ءاشأ هم

 وهو « صاومع نوعاطك اهريغل عقيام لثم نوعاطلا نم ابلخديال : ىنعملا : لقو

 « ةدتق نبا هب مزج ام « راصعالا رئاس يف ًاقلطم هنم ةظوفح لزت ملف © دودرم

 ماعلا توملاب نوعاطلا رسف : لئاقلا اذهو « يي وونلا مث رخآآ نم « مح عمج هعتو

 يف مدلا هب جيف « نملا نعلم نع نوكيام هب دارمل نأ : باوصلاو . يشافاا

 ا هللا لوسرا ركذ » ثيدح تاقث لاجرب هريغو يىلاريطلا ىور دقف . ندبلا

 باصأ ©« قيرطلا ضعبب ةنيدملا نم ًايرف ناك اذا ىتح قافالا ضعب نم جرخ لجر

 (7 انيلع علطيال نا وجرال ىفإ : ل هللا لوسر لاقف « سانلا عزفف « ءابولا

 « هتامالعب فورعملا نوعاطلا : انه ءابولاب دارملاو , ةنيدملا قرط ىنعب « اهباقت

 يبأ لوق ؛ ميحصلا » يفو ًاماع ٌءابو ىمس الو « عزفبال دحاولا توف الاو

 ريغ هنكل « ةنيدملاب عقو اذهف « ًاعبرذ ًاتوم اهب نوتومي مهو ةنيدملا تمدق : دوسالا

 ةنيدملا 7 + كثيدح حيحصلا لاحرب ةَس ناو « تاقث لاجرب دمحالو 8 نرعاطلا

 ك0
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 الو« لاجدلا ابلخدبال « كلم ابنم بقن لك ىلع « ةكئالملاب ناتظوفع ةكمو

 . « نوعاطلا

 « تبث ناو طقف ةئيدمال اهدوع لمتحف « دارفالاب ابلخدبال وه اذك ؛ تلق

 عست ةنس ماعلا نوعاطلا نع ةعاج لقن دقف « ةكمل لاحدلا لوخد مدع يتأبس ال

 سيل نا وأ « ايف كلذ لقني مف « ةنيدملا فالخي « اهلخد هنأ ةئايعسو نيعبراو

 . ًانوعاط هنوك نم هلقان نظ م
 ةكم الا « لاجدلا هؤطيس الا دلي سبل : ثيدح « نيححصلا » ىفو

 «ةبسلالؤنيف < امنوسرحم نيفاص ةكئالم هيلع الا اهباقنأ نم بقت سل + ةنيدلاو

 هيلا جرخيف « عقت يتلا ةلزلزلا ببسب : يأ تافجر ثالث اهلهأب ةنيدملا فجرت من

 . ققانمو رفاك لك

 . « ةقفانمو قفانم لك هللا جرخيف ©« فرحلا ةخبس يتأنف » : ةياور يفو

 « باوبا ةعبس ذئموي اهل « [لاجدلا ] ميسملا بعر ةنيدملا لشدبال » يراخسللو

 . ناكلم باب لك ىلع

 مث «دحأ ربد لزني ىتح ةنيدملا هتمهو قرشملا لبق نم !"' ميسملا يقي : ملسملو

 يذلا لجرلا جور ةصق اهلو . « كليب كلانهو « قرشملا لبق هبجو ةكتاللا فرصت

 « اهخابسس ضعب لزن اذا هللا ةنيدملا نم سانلا ريخ نم وأ « سانلا ريش وه

 ثيدحلا« ... هئيدح عاتم هنا لوسر انثدح يذلا لاجدلا كنأ دبسأ : هل لوقف

 . قلاب ثوعملا ةرشح اهبوكل كلذب تصتخاف . هلوطب

 ةرحلا قالفأ نم قلف ىلع لكيم هلا لوسر فرشأ : حيحصلا لاجرب دمحالو

 نم بقث لك ىلع « لاجدلا جرخ اذا ةنيدملا صرالا معن د : لاقف « هعم نحنو

 تافحر ثالث ابلهأب ةنيدملا تفجر كلذ ناك اذإف « لاجدلا اهلخدبال كلم اياقثأ

 « ءاسنلا جرخم نم ىنعي مهرثكاو « هيلا جرخ الا ةقفانمالو قفانم ايف ىقسال

 , لاجدلا ؛ يأ (1)

 هملسا 4 ما دس



 «ديدخلا ميسو ريكلا يفن 3 ثمّ ةنيدملا يفنت موي كلذ « صئلختلا موب كلذو

 برشضف « ىلح فيسو جاس مهنه لجر لك ىلع دويلا نم ًافلأ نوعيس هعم نوكي

 . « هلوطب ثيدحلا ١" ... لويسلا عمتحم يذلا برشملا اذبي هتبق

 9صالخلا موي امو : اولاق « صالخلا موي اورك ذا ةنيدملا لهأاب » : يناربطللو

 34 هك رشم الو كرم ةنيدملا ف ىقس الف « بابذب لزب يح لاجدلا لشي . لاق

 جرح اللا «© ةقساف الو قساف الو « ةقفانمالو ققفانم الو « ةرفاكالو رفاك الو

 , « صالطا موي كلذف « نونمؤللا صلختو « هللا

 . قبس اك لويسلا عمتحم نم كباقي اب : يأ : بابذب هلوقو
 .4 ءامإلا و ءاسنلا هعمتب نم لوأف 4 ةنيدملا وذدح لاحدلا لزب » ؛ هل ةءأور يىفو

 ىلإ رظنيف « علطيف « ًادْحأ دعصيق © لاجدلا ءيجي » : ساملاو دمحالو

 <« دمحأ دحيم أذه ؟ ضسألا رصقلا اذه ىلا نورت الأ ٠ هب احصأل لوقيف « ةنيدملا

 ةخيس يفأِف « هفسس ًاتلصم اكلم اهباقنأ نم بقن لكب دحبف « ةنيدملا يتأب م

 . « هطاطسف يأ « هقاور برشف « فرملا

 . اهرب : يأ « ةائق رع ةخسلا هذه ىف لاحدلا لزنب » : دمحالو

 : راكب نب ريبزالو , ةخبسلا عط#نم دنع رمحألا قيرطلا دنع لزني : هجام نالو

 لاجدلا لزنب يربخأ الأ » : لاقف « لويسلا عمتجم ىلإ كليم هلا لوسر بكر

 ةقطنمتم اهدي 4 امعيطتس ال ةنيدملا لد رب هلزكم اذه 2 : لاق 9 9 4 ةئيدملا نم

 لامعبنلا اهلخدي ال , هحالس رهاش كلم ايباقنأ نم بقن لك ىلع , ةكئالملاب

 ةقفانم الو قفانم ىقس ال 4 ةلؤأز ل جدنا باحصأب و ةئيمملاب لزلزيف ث نوعاطلا الو

 . «© هتيفس كسي نأ '" لحرلا زحعل الف « ءاسنلا هعبتي نم رثكأو « هبلا جرخالا

 . ةرهزلاو ةبينشلا نيعلا وحن ينمي « فرجلا يلامش لويسلا عمتحمب لزني لاجدلا نأ لع )١(

 . لجرلا زجعيف ؛ هباوص (؟)



 6 ةنيدملا : ةيطو () + 1 انو لاق ٠ ةيط نم ناك ام الإ 6 ًاموي نيعبرأ ْف صضرالا

 4 كلذ لدم 62 4 هحنع هقس ثتلصحم كلمو الا أببأو نأ ندم باب م

 1 اهرثو ابءارت ف سما لصفلا

 م0 ماالخحلا نم

 لوسر مل امل ىلإ هجر اضّمدو ريثألا ناو نيزرأ 1 لوصألا عماج 2 قو

 4 ًارابغ اوراثأف 4 نينمؤملا ن ٠ نيفلخلا نه لاحر ه اقلت 4 كوت نم 2 هنأ

 مكي ثلا لوسر لازاف « هقنأ لِي للا لوسر عم ناك نم شعب ىطقف وأ « رمشف
 2 « ءاد لك نم ءاقّس اهرابغ ف نأ 4 هديب يسفن يذلاو 2: لاقو هبحو نع ماثللا

 .٠ صرعبلاو مادخا نم ركذ هارأو

 نع هطامأف مع جدنا و هللا لوسر دف : لال 3و هو رم نبا نع ئزراو

 ءافْس اهرأغو ؛ مقسلا نم ءافُس ةئيدملا ةوحع نأ 0 تساع ام م2 1: لاقو 4 هبحو

 . « 9 ماذإلا نم

 ترا 6 جمد يسفن يذلاو 0( ًاعوفرم رماع يبأ ْن يفص نع ؛ ةلابز نيالو

 ن4 ماذا نم ءافس | امنإو « ةنمؤأ امير

 . « ماذخلا ء ءىفطب ةئيدملا راغغ » : لاق ا هلاأ لوسر نأ ينغلب : ةماس نع هلو

 , ادح هعفلف هب رضأ دق نأكو « هنم هل ىفشتسا نم اندهاش دقو : تاق
 3 . 0 ١

' 

 لرسم اههالك « راحتلا نيو « يواعلا ةحلسا رذعج نأ نسما نب ىبب قورو

 ملام » : لاقف « ىبور مث اذإف ذل ثردعاب ىتأ هلي ين لا نأ < ةلابز نبا قيرط

 )١( هلع هللا يضر دعس نع «

  0مابفتسالا بفذح ص

 )+( سرغلا ةقيدح لهأ مث : ثرحلب ,

 دس أل -_



 7 ببعض نه من نأف ٠ لاق « ىلا هذه لأ لوسر ان انتباصأ : اولاف 9 ىبور ثراحلا نبا

 ْف هن واعحيتف 0 هبأرت نم نودذخأت حج : لاك 9 هن عشت ام هللأ لوسراب : اولاق

 ءافْس 34 انضعب قرب 4 انضرأ بارت هلأ ممل 8 لوقو عدحأ هملع لفت 3 )0 ءأام

 )0 ىملا مهتك رثف 20 اواعفُم 04 انمر نذاب ائضيرأ

 يدأو : فسعص : هسأ نع كلذل هتياور بقع يواعلا ىمح نب رهاط لاق

 ةرفح هفو « ةنوشدملاب مولا ةفورعملا ةقبدحلا : يأ ةنوشجاملا نود ناحطب
 . هنم دخأ نانا ءىبو اذا مويلا هو « هنم سائلا ذخأي ام

 2 انم نوذخأي سانلاو « مويلا ةرفطا هذه انأ تبأر دفو : راحنلا نبا لاق
 8 ًاضيأ انأ 4 تذخهأو : لاق 8 ًاحيحيص هودجوف هول زج لق من اوركذو

 0 ىوادتلا ابمارت نراقتو 2 فلا نغ فلاحا اهرثأب ةدوحوم ةرفطا هدهو : تأق

 ًاحرحص هودهجوف ىمحلل هوب مح مهنأ اوركذ ءاماعلا ند ةعامج نأ : دحملا ردو

 نم هنع تعطقناف « ىلا هلظاوت ةئس رح نم ًاضيرم ل ًامالغ هتمقس انأو : لاق

 لستغبو « ءاملا يف لعجي هبارت نأ : يرطملاك رخآ عضوم يف ره ركذو . هموي
 ٠ ىلا نم هب

 . لسغلاو برشلا ناد عمجت م 4 دروام آل وأ لعفي نأ يغبذمف : تلق

 تاس نايفس عضوو « اذكه هعبصإب لاق « حرج وأ ةحرق هب تناك وأ
 يفشل 6 ا :ضعب ةقبرب ش2 انضرأ ةيزن هللأ مسل 3 ؟ لاثو ثم اهعفر 3 ضرألاب

 , « اطر نذاب انمعقس

 . بارتلا يف هب لاق مث <« هقيرب لوي : ةباور يفو

 عسفرف م ةحرف هلحرتو 2 هللا لوسر هل نأ الجر نأ : ةلابز نالو

 د سا



 أانميقس يفشي « انضرأ ةبرتب انضعب قير هللا مس » : لاقو « هيرب ام ام

 . لاتع نم لح امأكف « ةحرقلا ىلع هعصا عضو مث © « اير نذإب

 نمي لاق الا هماعأ ال - ةرحعلا نم تار عبس ميصت نم » : ًاعوفرم هلو

 عبس لكأ نمد : ثيدح ململو . « رحس الو مس ذئموي هرشي مل  ةيلاعلا

 لا جرب دمحألو . « يسمي ىتح ءيش هرضي مل ©« حبصي نيح اهتبال نيب ام تار

 01 قيرلا ىلع ةندملا يتبال نب ام ةوجع تار عبس لكا نم » : ميحملا

 نيح اهلكا ناو : لاق هنظأو : مييلف لآق . « يسمي ىتح ءيش كلذ هموب هرشب

 تارق عبسي حبصت نم » « نيحيحصلا » يفو . حبصي ىتح « ءيش هرشب مل يسوي

 « ءافس ةلاعلا ةوحع يف نإ » « ملسلو ٠0 رحس الو مم مويلا كلذ هرضب ل ةوحع

 نأ اوماعاو » : ثيدح يف حيدصلا لاجرب دمحالو .« ةركبلا لوأ قايرت اما وأ

 هريغو « ةثالثلا يف يف' ربطللو « « ةنلا ةبكاف نم ةوحعلا ناو « نيعلا ءاود ةأمكلا

 يهو « ةنللا نم ةوحعلاو « نيعلل ءافش اهؤامو « نملا نم ةأمكلا « : ديح كلس

 لوسر ياتأف © تضرم : صاقو يلأ نب دعس نع دواد يبال ميصو « مسلا نم ءافُس

 :لاقف < يداؤف ىلع اهدرب تدجو ىتح يبدث نيب هدب عضوف « يندوعي عم كا
 ذغأيلف ببطتي لجر هناف « فقث انأ ةدلك نب ثراملا تئا «دوؤفم لجر كنإو

 : لاقي « كيقسي : يأ نهب كدليل مث ١ نهاحلبلف « ةنيدملا ةوجع نم تارق عبس
 عفني » : ًاعوفرم « يدع نبا لمك» يفو . مفلا يناح دحأ يف ءاودلا داقس اذا : دل

 « ماي ةعبس كلذ لعفت « مري لك ةئيدملا ةوحع نم تارقت عبس ذخأت نا ماودلا نم

 رمأت تناك اهنأ ابنع هللا يضر ةشئاع نع : يلاطخلل « ثيدحلا بيرغ » يفو

 : راودلاو ماودلاو . قيرلا ىلع تاودغ عبس يف ةوجع تارت عبس راودلاو ماودلل

 « نهاو عمه نهاحملف : « راحبلا عمج 2 ف . نم كلديل م نمأدلبف : هباوص 00(

 ةياور اةهام نركت نأ الإ باوصلا وه اذهو ل نودعمير رسكت ىةح ىوذلا مه نبقدي : يأ

 , بيرت هانمم نإف ثيدحلا يف
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 ريدتس نأ وهو » : رئاطلا ميودآ : هنمو . هموديف « هسأر يف نانالا ذخأبام

 2 هتمكح رلعبال ام علا ددعو « اهريغ نود ةومعلا صصختو . هناريط يف
 سانلا قايطإو ثيداحالا هذه قوسو . هتك ربو هلضف داقتعاو « هب نامإلا بحض
 « ةنيدملاب فلسلا نع فلخلا هرئأي يذلا "' فورعملا عونلا وهو ةوجعلاب كربتلا ىلع

 لاق ا ةوحعلاو , كلذ ىوس امم انه لبقام درب « كلذب هتيمست يف نوياترب الو

 وهو ؛ لاق . داوسلا ىلإ برضي يناحبصلا نم ربكأ رمتلا نم برض : ريثألا نبا
 . ًاضيأ رازبلا : ريخألا اذه ركذو . ةنيدملاب هديب يقيم يبنلا هسرغ اه

 قيام نا لوسر ىلإ رمتلا بحأ ناك « اهنع هلا يفر سابع نبا نع نابح نبالو
 . ةوحعلا

 2« ةبش نبا هاورو . هيف ءادالو ءادلا جرخم « ينربلا رقت ريخ : دمحألو
 : حيحصلا لاحرب « ريغصلا » يف يناربطلاو . مهراث يف سقلا دبع دفول ًاباطخ 5 اأو

 : لاق مث هينبع ىلع ابعضو راثلا نم ةروكابلاب يتأ اذإ علي هللا لوسر ناك
 , هلهأ نم دولوملل هب رمأب مث < « هرخآ انمعطأف « هلوأ انتمعطأ اي مهللا د

 . هنبع ىلع اهلعجو اهلّسَو رمثلا نم ةررك الاب يتأ اذإ ناك : « ريمكلا » يفو

 ىلع اهعضو مث اهلبق ءيش لك نم ةروكابلاب يأ اذإ : « لوصألا رداون » يفو
 . « ثيدحلا ... ًاثالث ىرسلا مث « ثالث ىنمللا هنيع

 : « تايئاليغلا » يفو . ينيثنف © بطرلا ءاجاذإ ! ةثئاعاب » : ًاعوفرم رازبللو
 رمقلا ىلعو ؛ بطراا مايأ يف بطرلا ىلع رطفي نأ هبجعي نيو هنا لوسر ناك
 ًاعس وأ « ًامخ وأ« ًاثئاث ارو نولعجيو © نبب متو « بطر نكي اذإ

 نوفلتخم سانلاو ةفورعم ريغ يبف اننامز يف امأر « فاؤملا تامز يف ناك اذه لعل )١(

 « رخآ ًاعون نيم مهضعبر « يدالا » يه : ميضعبو « ةيلخلا » يه :؛ لوقي مهضعيف « اهيف

 سرغ سانلا كرت م« راربألا مسير » يف يرشمإلا لاق . نآلا دوجولا ليلق عونلا اذهر

 , ةئس نيمبرأ دعب الإ رمثت ال اهنأل ةوجملا

 دس 4م



 ًاعشبو ةئام تغلبف « لوألا لصألا يف اهانيصقتسا ةريثك ةنيدملا رمت عاونأو

 . يناحصلا : اهنم . ًاعون نيثالثو

 : لاق هنع هللا ىضر رباح نع « يوما ديؤملا نبال « تبللا لهأ لضف» يفو

 انررف : لاق < هدي يف ىلع ديو ةنيدملا ناطيح ضعب يف امري هلع 2 ينلا عم تنك

 ةمئألا وبأ « ءايلوألا ديس ىلع اذهو « ءايبنألا ديس دم اذه : لغنلا ماصف < لكن

 يلع اذهو « 5 هللا ل لوسر لمح اذه : لخنلا محاصف 4 لخش أتررم 9 6 نيرهاطلا

 دارملا وأ < كلذب عونلا اذه ةمست ببس اذه ناكف "١" يفاحصلا مويلا كلذ نم

 1 ىاحصلاب ف رعب عض ود مولا ةنيدملابو 2 طئاطا كلذ لخ

 . ميرحتلاب كلذ صيصخت رسو « هب ةقلعتلا ظافلألاو ابيرحت يف سداسلا لصفلا

 : ةيآور يفو 01 ا اعدو ةكم مرح مهاربا نإ 8 : ٌتيدح 0 نيححصلا » فو

 لا 6 ةكم مهأربإ مرح 5“: ةنيدملا كنمرح ىفإو 6 اهلهأل اعدو م

 ىلع ةنيدملا يتبال نيب ام مرح : هنع هللا يضر ةريره يأ ثيدح نم يراخالو

 ممجرخ دق ةثراح ينب اي كارأ : لاقف « ةثراح ينب متلي يبنلا ىتأو : لاق « يناسل
 . 6 هيف نأ لب » : لاقف تفتلا مت « مركلا نم

 . « ةنيدملا يتبال نيب ام ينال ىلع مرح هللا نإ » : دمحألو

 يأ )م ةرملا كيس ْف مو ةئراح ىن ءاح 3 : لاقو 2 هوجن يليعامساللو ٠

 ةيقرشلا ةرلا نم هيف هو مالسإلا ءاجا يذلا مهلزنم دارملاو . اهنم عفترملا بناحلا

 : يرطملا لاق مك ال « هنع هللا ىخر ةزمح دبشمل ةيقرشلا قيرطلا يف هحوتملا نيم

 ىأر ا 0 هنأك و 4 لصألا ْف هانحيضوأ ال © برثس ديشملا يلب رغ اوناك مهنإ
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 مودل فورعم ريغ يناحمصلا عونلا اذه 01(

 4اس



 . « كلذ محل لاق <« نيترملا نيب ايف هنأ هيلع قدصي الف « ةرللا نم عفترا ايف مهزنم
 « هيف نأ لب » : لاقف نيللا نيب اهف لغاد كلذ نأ ىأر مث

 ٠ « ةكم مهاربإ مرحام لثم اهلبج نيبام مرحأ يفإ مهلا » : ململو

 ةندملا تمرح ىنإو ؛ ًامار> ابلعحف ةكم مرح مهاربإ نإ مهللا » : هلو

 امختالو لاتقل حالس ايف لمحتالو « مد ايف قاريال نأ « اهمزأم نيب ام امارح
 . « فلعل الإ ةرحس اهيف

 يف ا « روثو ريع اهو « يوونلا هبوص ام اهالبج : ةنيدملا امزأمو : تلق
 .« روث ىلإ ريع نيب ام مرح ةنيدملا » : ىلع نع ةفيحصلا ثيدح ف ملسم ةياور

 رفتبالو « اهالْش ىلتمتال م : لاق تلي للا لوسر نأ : هازو ثم دواد يبألو
 حالسلا ايف لمحت نأ لجرا ملصب الو « اهب داشأ نم الإ اتطقل طقتلي الو « اهدبص
 . هريعب لجر فلعي نأ الإ ةرحش ام عطقي نأالو « لاتق

 . 2 هللا لوسر همرح مارح دحأو ربع نيياه » : تاقث لاجرب يناربطللو

 . هوجن دمحألو

 امترعذ ام عترت ةنيدملاب ءابظلا تيأر وأ : هلع هللا يفر ةريره ىلأ نع يراشبالو

 يتم هلا لوسر مرح : هنع مسلو . « مارح اهتبال نيب ام » : هللا لوسر لاق
 , ةنيدملا يسال نيب أم

 ينثا لعجو « اهترعذام « اهتبال نيبام ءاظلا تدجو واف : ةريره وبأ لاق
 نم ةيحان 'لك ةيلفم هللا لوسر ىمح : دواد يبألو . ىمح ةئيدملا لوح اليم رشع
 0 للا هب قاسي امالإ دضعب الو « هرحُس طبخم ال « ًاديرب ًاديرب ةنيدملا

 ىلإو © ةمكم مرح مهاربأ نإ » : مييحص وهو ةفحصلا ثيدح يف دمحألو

 طقتلب الو « اهديص رفني الو « اهالش ىلتخمال « هلك اهامحو اهت“رح نيب ام مرحأ

 مس 4 دس



 ايف لمحي الو « هريعب لجر فلعت كأ الإ ةرحش اهنم عطقي الو « اهتطقل

 .٠ 0 لاتقل حالسلا

 نيب ام ةنيدملا مرحأ يفإو « ةكم مرح مهاربإ نإ « ةفرعملا ١ يف يقيبللو

 « اهب داسأ نم الإ اهتطقل طقتلي الو 20: لاقو 5 ثيدخحلا ها الا ..ف اهامحو اهترح

 ثا

 دشلا : ينعي

 يفو . هلك اهامح مرحو ةئيدملا يلرح نيام مرح هنأ : دمحأ ةياور ىضتقمو
 ام " لبجأ ةثالث نهو . ةنيدملا 3" مامحو نيتباللا نيب ام مرح هنأ : يقيبلا ةياور

 . ةيد رخلا امر يلب

 ةليدملا تمرح يفإو ع ةمعم مرح ميهاربإ نإ » : رباج ثيدح نم ملسملو

 . اهدص داصب الو « اههاضع عطقب ال « اهتبال نيب ام

 : هلع هللا يضر يوونلا لاق اذلو « ايترح نيبام مرحأ انأو » : دمحألو

 نم مرحلل دح وهو « اهنيب ةنيدملاو « ةيبرغلاو ةيقرشلا اهترح يأ : اهيتبال [ نيبام]
 .. لامثلاو بونملا نم هدمل ناس اهلج نيبام برغماو قرشلا

 . اهنيبامو ناتباللا . « اهتبال نيبام » : هلوق ىنعمو : لاق

 ضتقم نيلبملاب ديدحتلا نأو « ةثراح يتب لزاتم يف قسسام هديؤيو : تلق

 ىلإ ناعجرب اهنكل « ماثلا نم ةرحو « ةلبقلا نم ةرح ًاضيأ ةنيدمالو « كلذل

 « ًادج ةريثك بالا اذه يف ةححملا ثيداحألاو « اهب نالصتيو « برغملاو قرشا

 . ةئبدملا مرح ديدحت يف اندنع هيلع لوعملا يهو
 وهو « ىمح هلأ نيب دقف « ديربلا ركذ نم هريغو دواد يأ يف عقو امو

 . مجاب ةنيدلا ماجو باوصلا (1)
 ةبج ىلإ ليسملا يف بهاذلا راسيو ةكم ىلإ بهاذلا ني لع قيقعلا يداو يف : يأ (؟)

 . تاوامخاب ةروهشم يهو ٠ فرجلاو نيتلدقلا

- 



 ةئيدملا مرح ةياهن نيب ام ىلع ىملا ماكحأ ءارجال انباحصأ ضرعتي ملو ©« مرا ديغ
 . ًاضيأ مرح هنأ نيبام ةيوقلاب تسيل ثيداحأ يف ءاجو . ديربلا نيبو

 نذأو « اهنم ديرب يف ًاديرب ةنيدملا رحب عقيم هللا لوسر مرح : ةلابز نبالف
 . حضانلا اصع : ةدحملاو . هنم عطقي نأ '"' مضانلا عاتمو '' ةدحنملاو دسملا ف

 طبخ وأ دضعب هدجو يذلا دععلا ةصق يف لاق ادعس نأ : يدنا لضفملاو

 طبخم وأ دضعب نم دجو نم » : لوقي يم هلا لوسر تحمس : قيقعلاب اهاضع
 هيناطعأ ًائنْس درأل نكأ ملف « « هللس هلف « ديرب يف ًاديرب ةنيدملا هاضع نم ًاتْش
 . قلو نا لوسر

 . اهحاون نم ًاديرب ةنيدملا ةيقَكُم هللا لوسر مرح : رباج نع رازبلاو
 يف ًاديرب ةنيدملاب رحشلا لَم هللا لوسر مرح : كلام نب بعك نع يناربطلاو

 « بيرش ىلعو « شيلا تاذ فرش ىلع مرمطلا ىلع تماعأف « يناسرأو < ديرب
 . ضخم فارشأ ىلعو

 تماعأف يبلسرأو « ديرب يف ًاديرب ةنيدملا ةيفيَم هلا لوسر مرح : راجنلا نبالو

 ىلغو « ربتلا فارشأ ىلعو « بريشم ىلعو « شيلا تاذ فرش ىلع مرخلا ىلع

 : دازو <« بش ًاميت لدبأو « ريتا فارشأ طقسأ نكل « ةلابز نبا هاورو . مت
 . ةريثعلا يذ ىلعو « ءافحلا ىلعو

 ةبنث ىلإو « ةريعو ىلإ ةنيدملا نيباه رحشلا ىمح 2 هلأ : هل ةباور يفو

 ىلإو « ةقلا برغم ىلإو « ءافطا ةنث ىلإو « ضخم فارشأ ىلإو « ثححمل
 نم عطقي نأ حضانلا عاتم يف مه نذأو « عطقي نأ رجشلا نم شجلا تاذ
 , ةنيدملا ىمح

 « ضعي الىمح ةنيدملا نيبو ينيب ام : لاقو ةبقلا برشب لزن يم ينلا نأ هلو

 . اصعلا يه ةدحتلإو « ةرككيلا درره وه : دسلا )3

 , اهيلع قاس يتلا ةقانلا : حضانلا 0
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 نع « سنأ نب كلام لاقو : لاق . دملا يف محل نذأف « دملا الإ : اولاقف

 ىلإ ىملا يف : لاق قلو هللا لوسر نأ « هنع هلا يضر مزح نب ركب يأ

 . ةبقلا برضم

 هنع هلل يضر يردخلا دعس يبأ نع هلو ., ديرب نم وح كلذو : كلام لاق

 لاق . ةبقلا برشم ىلإ ىملا يف : لاق « ل هللا لوسر ىلإ تمس ىنتثعب : لاق

 . دنرب نم وحن كلذو : كلام

 0 هللا لوسر ىلإ يتمع ىنتنعب : لاق هلع هللا يضر يردخلا دعس يلأ نع هلو

 : اهل لقو « مالسلا كتمع ءىرقأ م : لكيم هلا لوسر لاقف « دسم يف هنذأتدت

 « ةبثخ ملطل بازيم يف 5 تنذأ ولو « ًايازيم متلطل دسم يف عل تنذأ ول

 . « يحاقل ةرازف وب تقستا ثسمح نم يامح م : لاق مث

 : لاقيو . راما فدارم : تحت ةانثلا نوكسو ةلمهملا حتفب : ريع : هلوق

 زيمو « هعمأب ىمسي ليج هقوفو « ةفيلطلا يذ برق ةنيدملا ةلبق يف روهشم لبج : رباع

 . رداصلاب يناثلاو « هراولاب لوألا

 يفو . هققحتس اك دحأ فلخ ريغص لبج : رقللا لحف فدارم ةثلثلاب : روثو

 بعصم همس لاقو . ةنيدملاب ليج : ”ريتع : لاق را نب رسزلا نأ « قراثملا »

 . يراخبلا ةاور ضعب اهنع ىك اذلو « روث الو ريع ةنيدملب نسل : يريبزلا

 همع نأ راكب نب ريبزلا ركذ دقف « رظن يريبزلا بعصم نع لقنلا يف : تلق

 نم اهريغو ةصرعلا ايف ركذ تايببأ نم لاق ثبح هرعُس يف ًاريع ركذ ًاعصم

 ' : ةنيدملا عاقب

 حستك او اهلع رام لباو ١ !رغلا زاح اف ريع ىلعو

 : ًاضيأ تاببأ نم بعصم نب هللا دبع لاقو : لاق

 لبسألا لحلا يذ مساخ نطب نم اثرلاف ريع مفف نيتصرعلاب 3
 . يريبزلا ملاص نب رماع لاقو

 )١( ةرجو يبأ رمش يف ركذ هل قيقعلاب : ءارغ دودمم متفلاب ارملاو ,

 سا © + < بس



 مظع نمو ريع" نم خماوشلا تمر دسأ نم ىلحا اذه مار يذلل لق

 . ًاضلأ ةلابز نيا هركذو « هانمدق ال هونثو ءارعشلا نم هريغو ةنيذأ نبأ هرك ذو
 دسع وبأ لاقف . روت يف ةبارغلا امإ « ًايدحو ًايدق ةيفاخ ريغ ربع ةرهسو

 لاقي البج اهب نوفرعي ال ةئيدملا لهأو « ةنيدملاب نالبج دوثو ريع : مالس نب مساقلا
 « دحأ ىلإ ريع نيبام ءلصأ ثيدحلا نأ ىرن ًاذإف : لاق . ةككمب روث انإو © روت: هل

 لاق هنأ ةدسع يأ ن ينغلبو : هبتع لاق مث « ةفرعملا » يف يقهيبلا كلذ لفثو
 . ىهتلا . روث : هل لاقي البج ةنيدملاب نأ ينغلب : « لالا د باتك يف

 « زوخلا بعشي ةفورعملا ةينتلا لباقي لبح وه : رصن لاق : ريع يف دجملا لاقو
 هريغو يربطلا بحلا كقن ا يدق لصأ اذبف . ىهتنا « دحأ دنع لبج : دوثو

 رواجملا « ملاعلا ظفاللا « قردصلا ةقثلا ينريخأ : يربطلا ظفلو ©« عورزم نبا نع

 ىلإ ًاحناي هراسي نع دحأ ءاذح نأ « يرصبلا مالسلا دبع عيكَم هلا لوسر مرحي
 نم فئاوطل هنع هلاؤس رر كت هنأ ريخأو « رون : هل لاقي ًاريغص البج هثارو
 لملا كلذ نرأ ريخأ لكف « لايجلا نم اهفامو ضرالا كلتب نيفراعلا برعلا

 . روث هما

 عورزم نب ماللا دبع دم وبأ مامإلا انخيش انل ىكح : يلخلا بطقلا لاقو

 للسللد هعم نأكو « ةنيدلا بحاص نم قارعلا ىلإ الوسر جرخ هنأ : يرصبلا

 هتلأاف < ريغص لج هبرقب اذإ ع دحأ ىلإ انلصو اماف : لاق « نكامألا هل ركذي
 . ةياورلا ةحص تماعف : لاق . ًاروث : ىمسي اذه : لاقف « هنع

 نم دحأ فلخ هنإ : لاقو روث دوحو ركحنأ نم ىلع يرطملا لاما درو

 , فلس نع فلخ ةنيدملا لهأ ةفرعب « رودم ريغص « !؟ل هلاهش

 تبثو' . ملعب مل نم ىلع ةجح ملع نمو « فورعم روهشم نآلا وهو : تلق

 ىلع ينبم دحأب ديدحتتلا نم اهزيغو ةضورلا يف عقو امو « مرملا نم آدحأ نأ كلذب

 )١( يفرش يلم .
 داهإ ب



 ريع نيب ام ةححصلا ةياورلا نإ : يمزاحلا نع هلقن بقع | لاق | يوونلا نأ عم « قسم اه

 « هريغ امإو « دحأ امإ © كانه ليل ًامسا ناك ًاروث نأ لمتحيو : لاق . دحأ ىلإ

 مادقإلا يغنالو «© روث : ظفلب ةياورلا تدص دقف : هريغ لاقو . همسأ يفخف

 ابماعبالو « ىسنت وأ ريغتت دق نك امألا ءاممأ نإف « نافرعلا مدع درج ةباورلا مبهوت ىلع

 , سسانلا نم ريثك

 ةريفملا ةنث بقن : شيلا تاذ : ةلابز نبا لاق . شيلا تاذ فرش : هلوق

 ءاذحم ةكحم ىلإ جراخلا نيم ىلع ةبعش يه : يرحملا لاقو . ةكم قيرط نم

 تاذو سرعملاو « مرملا دحسم قوف رييكح يلأ يداو ردص ةريفللاو « ةريفحلا

 « شيلا تاذ يف عفدي يبرغلا مظعأ .فرطو « ريبك يبأ يداو يف بصت شيلا
 . ىمنا ء شيلا تاذ يف عفدي مث « ةيصاع يبأ رثب يف عفدي نيلصلصلا نم لبق امو
 قوف مظعأ لبج "يمآش نيلصلصلا .برقب شيملا تاذ نوكتت نال ضنقم وهو

 هللا يضر ةثئاع تلاق اذلو « هبرقل ءادببلا نم موبلا كلذ نودحي سانلاو « ءادببلا

 يف ناكم لك نه ليجلا اذه ىرير دتمالا فيسلا لثم ربظ دقو ؛ بوذجلا نم ةنيدملا دع وهو ريع ليج

 رظنملا يف ةورع كحسم ةرائم تربظو ةورع ةدحأن نم هل ةروصلا هذه تبطقتلا افوح امر ةنيدلا
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 تاذدب وأ « ءادسلاب انك اذإ ىتح : مميتلا ةنآ لوزنو اهدقع ءاغتبا هدف يف اع

 . قيقعلا نيبو اهنيب ام ةفاسم عاقبلا ءاممأ يف ينأسو 2« شما

 ةياورلا يف ءاج اي « برشم ريغدت بريشم هنأ : رهاظلا . بيرش : هلوق

 . ةعوبضلا قئالخ نيبو اننب « شيلا تاذ يمآش لابج نيبام وهو ©« ىرخالا

 نيب ىلع ١" ضيخع لابج يه « نبلا ضخم : ظفلب « ضخم فارشأ : هلوق
 , ةنيدلا نبع فرصم ةكربلا ىلإ لالا نم يضفي نيح مأشلا نم مداقلا

 نإف . ةحونتملا ءاهاو ميطاب « راجنلا نبال اذك <« رهتجلا فارشأ : هلوق

 . قبس اهف هلدب هئمجل ضِحْا فيحصت وهف الإو © عوضوم وهف « حص
 . اهنم لابمأ ةتس وحن ىلع ةنيدملا يمس ةباغلاب يه ءابفللا : هلوق

 ملف بث : هلوق ءابفللا قرش بقث : ةرشع ريغصت « ةريشعلا يذ : هلوق

 يف ملقلاب اطوبضم هتيأر اذك « ةدحوم « مث ةنكاس ةينحت ةانثم مث « ةثلثلا

 . ةنيدملا قرش ىل بج وهو : ةلابز نبا لاق . هريغو « ماشه نبأ بيذب:ت » نم لصأ

 نم ©« بش : هل لاقي لبج ىلإ ةانق ردصب لزن نايفس ابآ نإ : ماثه نبا لاقو

 نا ىضتقاف ©« بعتبك بأش : يرحملا لاق نكل . هوحن وأ ديرب ىلع ةنبدملا
 . تابيأ نم سادرم نب سابع لوق هل دهشيو « ةزه ةنك اسلا ءاملا دعب

 ابأشف ةاظشلا يداو ىلع نكلس

 5 «,ةفوفلا متفب 6« مت هلدب راحتلا نبال عقوو . ةانف يداو : ةاظشلاو

 . ميلابو « ةيتحتتلا

 « ةقوف ةانثم مث © ةيتحتب بيشي : باوصلاو . فيحصت وهو : دحملا لاق

 : عجر اذإ : بات عراضم

 دحأ نم رغصأو هل» ربك أ روث قرش لبج : ةروعولا نم هلوأ متفب « ةريعو : هلوق

 )١( ةلمبملا ءاطلاب طيخم : نألا لاقك .
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 ٠ همأع ماكت نم رأ مل « ثححلا ةنث : هلوف

 وحن مأثلا نيبو « مظعأ لبج نيب وه : يرجحلا لاق . ةبقلا برضم : هلوق

 . ةنيدملا نم : يأ لايمأ ةتس

 اهنوحامو ةياغلاب ماقلا تناك : يحاقل ةرازذ وني تقستا ثلحح نم : هلوق

 دقو « ديرب يف ًاديرب نوكي نا هيشي هلك كلذو : مدقتام بقع ةلابز نبا لاق
 « نامرح مرحخلا : لاقف «© رحشلا مرحو ديصلا مرح نيب قرفو + كلام هب ذخأ

 يهو « قيقعلا ةرح ىلإ ةبقرشلا يهو « مقاو ةرح نم : شحولاو ريطلا مرحف

 . ديرب يف دبرب رجشلا مرحو « ةببرغلا

 ولو هشوداحأ ةحص مدعل ديربلا ىلع ديدحتلا يف انباحصا لوعي ملو : تاق

 نأكف «© ىمح هتسمست مسم هياور يف نا الإ « ًاقلطم ًامرح ديربلا ناكل تحيص

 ملا تبث مرطلا ىمخاب ديرأ نإ : لوقن نحنو © ةرجشلا ميرحت اهنم مهف الام
 هلل دبع نع تاقث لاجرب « ريبكلا » يف : يناربطلا ىور اذكو . هقالطإ ىلع

 تنكام 2« لَو هللا لوسر همرح « مارح دحأو ريع نيبام : لاق « مالس نبا

 . مكحلا ءاوتسا ميرحتلا نم مهفف « ًارئاط هب لتقأ الو « ةرجش هب عطقال

 « ةنيدملا يأ « اهيتبال نيبام ميرحت « مواعم فعضلا نم هلو ةلابز نبا ىورو

 ( همكحي ماعلا نم درف دارفا ليبق نم وهف « تبث نإو « اهب داصي نأ دبصلا نم

 راشتناو « 0 هد لول هب ابميظعتو ةئيدملا فيرشت كلذ جرحت نم موبفملاو

 ةربلاو ريا نم هيف دجوبف « ًامرح مارملا هتيب لوحام لعج اج « اهب هراونأ
 يناحور رسو « ينابر رمأل امإ رادقملا كلذ صيصختو « هريغ يف دجوي ال ام راونألاو

 هدودح ىلإ مرطب 0 نورب دوبشلا لهأو « دودحلا كلتل هيف ىلاعت هللا هلي:

 ةليدملا مدق ا يقم هنأ وأ < تئنط هتفلب امل اهركذ يقآلا رانا نأ يقآسو

 نأ وأ « دودحلا كلت ىلإ تاءاغإل تناك < سنأ هاور اي ءيف لك اهنم ءاضأو

 هع ن1 مع



 « انلوقع هنع رصقت رمأل وه وأ « دودحلا كاتب ةئاق, هدلب ةسارحم ةلكوملا ةكتئالملا
 ماكحالا نأ ثيح نم مدق يقوي هببح ناسل ىلع ةنيدملا ميرحتب ىلاعت يرابلا حو
 نرأ ىلإ : رثكالا بهذ اذاو . اهب فيلكتلاو اهقلعت ثداملاو « ىلاعت هتاباطخ
 كلذ ىلاعت هنا ربظأ مث « ضرالاو تاومسلا هللا قلخ ذنم ًامارح لون مل ةكم

 اهريغك لت مل : ليقو . هيلإ اهيرحت بسنف « ماللا هيلع مهاريإ هين نال ىلع
 لوالا لعلو « هل ىلاعت هللا رمأب وأ « هتوعدب مالسلا هيلع مهاريإ اهبهرح نأ ىلإ
 اف الإو « ضرالاو تاومسلا قلخ موي هتكئالل اهيرحت ربظأ ىلاعت هللا نإ : لوقب

 ناك ىتح « ةنيدملا ميرحتب فيلكتلا رخآتو « ذئيح يفيلكتلا قلعتلا ءافتنا عم هانعم

 : ديربلا . ( هسنت ) . لاكو احل ةعيصخ هتوعدبو نيلسرملا فرشأ ناسل ىلع

 عارذ ةئامصحو فالآ ةثالث : لملاو « لاسأ ةثالث :؛ مسرفلاو < مج خسارف عبرأ

 . تافاملا نم هورك ذام رايتخال قفاوملا وهو « ربلا دبع نبا هححص اك

 : لبقو . ًادج دعب وهو « عارذ فالآ ةتس هنإ : ىلاعت هللا همحر يوونلا لاقو

 ةمومضم تاريعُس تس عسبصأ لك « ًاعصإ نورشعو ةعبرأ : عارذلاو « عارذ افلأ

 هققح مي « رصمب لمعتسملا ديدخلا عارذ نم نثالإ عارذ كلذو « ضعب ىلإ اهضعب
 كلذ نككلو «  نيمدقتملا يققحم عرذ نم هانربتخا ال قفاوملا وهو «© يسافلا يقتلا

 . كنم ركذ ىلع

 . اهمرح ماكحأ يف عباسلا لصفلا

 ةفينح يلال ًافالخ اهديصو اهرجس عطق ميرحت ىلع مهريغو ةثالثلا ةمثالا قفتا

 كسمتيو « هيلع ةحح ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحالا نم قبس امو « هلع هللا يضر

 قارتفا ىلع :ليلد مقي ملام لك ىلع ؛« ةكحم ميهاربإ مرح اك م : ْيكيَم هلو
 لاا , هيف نيمرملا

 وأ ارحب عطقي ًادبع دجوف 4 قيقعلاب هرصق ىلإ بكر ادعس نأ : ملسلو

 معلا © © مسح



 ىلع درب نأ هوملكف 4 ديعلا لهأ هءاج دعس عجر اماف 3 هبايث هلسف 4 هطخش

نم لغأام مهيلع وأ مهمالغ
 هننلفت انس درأ نأ هللا داعم : لاقف « مهمالغ 

 ىوس ايمو هعطنو هسأن ذخاف : يدنملا لضفملل ةياور يفو . لي هللا لوسر

 مالغلا : اولاقف « دعس ىلإ أودك رف 34 مهريخأف « هتداس ىلإ ديعلا علطاف 4 كلذ

 . ؛ ... قم هلا لوسر تعمم : لاق « هنم تذخأ ام هلإ ددراف « انمالف

 . هلبق لصفلا يف قاسلا ثيدحلا ركذو

 رحس نم ًارحس نوعطقن ةنيدملا كسع نم ًاديبع دحو ادعس نأ 4 دواد ينالو

 نسف اًئْس هنم عطق نم » : لاقو « ءيش ةنيدملا رجس نم عطقي نأ ىبني

 . « هس هذخأ

 « ابهيرضف « ىملا عطقت ةياسلا ةيصاعل ةيراج دجو ادعس نأ : ةلابز نالو

 هللا يضر باطخلا نب رمع هيلع ةصاع تدعتساف « اهعم تناك ًاسآفو امل ةلعش اهبلسو

 اهنمنغ ةمينغ الإ درأ ال هللاو ال : لاقف « قاحسا ابأ اي الإ ددرا : لاقف « هنع

 « « هريلسأو هريرضاف ىمحلا عطقي هوكلحو ند 2 : لوقي هتعمس )م 0 هللا لوسر

 . ىلاعت هللا يقل ىنح اهب لمعي لاز امه « ةاحم ابسأف نم ذختاو

 لكيم هلا لوسر انمنغ : لاق هنأو ©« ققعلاب ارحم عطقي : هل ةياور يفو

 . هنم بطرلا ةنيدملا مرح رجس نم عطقي هاندجو نم

 ىلع تئإ ٠ نوعظم نب ةمادق مالغل لاق هنع هللا يضر رمع نأ : يدنحللو

 , هابوثوب هلو هسأف كلف « ةنيدملا يتبال نيب اهف بطتحا هثدحو نف « نيياطخلا ءالؤه

 . ريثك كلذ : رمه لاق

 الجر لخأ ادعس نأ 4 يوونلا .لاق م ند وأ ممحص وهو دواد يبالو

 - قادم



 ) هيلاوم ءاحف « هبايث هيلسق « 0 هلل لوسر مرح يذلا ةنيدملا مرح ُُ ليضل

 ذأ نم : لاقو مرملا اذه مرح يف *هللا لوسر نإ : لاقف « هف هوماكف

 ِ و ©“ لكيم وسر أم هوا دعي بعسل نإ , لرش نأ لوسر اينمعطأ ةمعط ٌدرأ الف « هلسلف هف دصب ًادحأ

 ًايلعت اوؤملأ دق ًالامغدجو هنأ ؛ يراصنألا بوبأ يلأ نع « أطوملا » يفو

 هلي هللا لوسر مرح يفأ : لاق هنأ الإ لعأ ال : كلام لاق . هنع مدرطف « ةيواز ىلإ

 9 اذه عنصي

 ًاضيأ هلو : بويأ يلأ لدب تباث نب ديز نع هلثم حيحصلا لاجرب يفاربطلاو

 ينم هذخأف 29 قاوسألاب آرئاط ينعب 3 اسمن تذخأ : لاق دعس نب لسحر ش نع

 , اهتبال نيبام مرح 0 هللا لوسر نأ تماع امأ : لاقو هلسرأف « تباث نب ديز

 8 هون هريغو دمجألو

 ثلك « يقرزلا دابع نب هللا دبع نع تاقث لاجرب « ريمكلا م ىف يناربطللو

 دقو تماصلا نب ةدابع ينآرف : لاق « مهل تناكو ©« باهإ رثب يف ريفاصعلا دصصأ

 مرح مثلَ هللا لوسر نإ ! يتب يأ : لوقيو هلسريو ينم هعزتف « روفصعلاتذخأ

 . ةكم رمهأربإ مرح ا « اهتبال نيبام

 ٍنيقلف < ةلبنقلاب ًاريط تدطصا ©« فوع نب نمحرلا دبع نب مهاربإ نع « رازبللو
 لَم للا لوسر نإ : لاقو « هلسرأف ينم هذخأ مث ينذأ كرعف « نمحرلا دبع يبأ

 . اهتبال نيب ام دص مرج

 )١( هينذو. هسأر كيرحت مدي هرصا هبشي رئاط وم ؛ « راحبلا ممج » يف لاق «

 ما « ةئيدلاب قاوسألاو رباقملا ىلإ يرأيو ريفاصملا داطصي ٠

 ءاقلاب يفاوسالا 1 هناوص (؟) ٠

 مس ما ب



 . ريغنلا سبح زاج امل الإو : اولاق « ريغنلا لعف ام ريم ابأ » ةصقب ةيفنلا كمتو
 مثو 4 مردلاب هحمذ زوجي لب « هلاسرإ بحي ال ذإ للا ديص نم هنأ اندنع هلمحجو

 كسقتو « ةنيدملا رحت لبق نوكتي نأل لمتحم وهف 6« هميلست ريدقتبو « كلذ نوعلب
 « ةرححلا لوأ يف ناك كلذ نأ : هباوجو . دحسملا ءانل لخنلا فيم هعطقب مهضعب
 « رجح نبا ظفاحلا هحضوأ 5 < ريخخ نم ملم هعوجر دعب ناك ةنيدملا ميرحتو
 هعطق زاوح ىلإ ةكلالاك ةفنللا تصهذ دقو ؛« نويمدالا هتينتس امم لخنلا نأ ع

 يقأس ام اهوحنو ةراعلا ةجال الإ عنما : اندنع مصألاو . ًاضيأ يملا مرطلا يف
 تاوم يف كلذ نم ناك ايف فالخلا لح فرإ : يدرواملا لاق لب « يلازغلا نع

 يف فالخال هل هنأ اك « فال الب هعطق زاج هكلم يف صخْش هتبنأ نإف « مرا
 8 اقلطم ةلطم تاورضفخلاو ةطئطاك « رحشلا ريغ نم تينتسس ام عطق زاوج

 ققعلاب دصت تنك ول كنإ امأ » : ةهس ثيدحي اولدتسا مهإ : يقييبلا لاقو
 وهو : لاق ٠ 0-5 بحأ ينإف « تثج اذإ كتيقلتو 2« تبهذ اذإ كتعشل

 200 ىلإ دب قيقعلا نآل : يأ 4 مولا ن نم ًاحراخ ةمأس هش دصن 15 يذلا

 روصق عم دعس رصق عضوم فالخم « امزج مرطا نم جراخ هضعف . يئأس اك

 . ميرحتلا لبق ناك كلذ نأ لاتحا عم هترحب امإف ©« ققعلا

 نوك اهرحُس عطقو ةنيدملا ديص نع يبنلا ببس نوكت نأ لمتحم : يواحلدلا لاق.
 احح « اهلإ وعديو « اهتيؤد كك ا" ديزب ام كلذ 0 ناكو . اهيلإ تناك ةرحم لا
 اهإف « ةنيدملا ماطآ مده نع ىن دلك يم يللا ن « اهنع هللا يضر رم نبا ىور

 2, نونلاب مسقنلا : ةيارص 1

 , نيزي : هبارص (؟)

 سمع ةثرأب دس



 . كلذ لاز ةرحلا تعطقنا اماف « اهتلير نم

 ليلد مقي ل ام هاضتقم فالخ وبف « مرحتلل سيل يبنلا نأ دارأ نإ : تلق
 نولئاقلا فلتخاو . ليادب الإ تشب ال خسنلاف © هنن دارأ نإو « هنالخ ىلع
 .ديدملا : نالوق يعفاشلا نعو « ناتياور ءازملا يف دمحأ نعف « ميرحتلاب
 ٠ هيوجو كلام باحصأ نم عفان نياو رذنملا نبا ١ هراتخاو « كلام لوق وهو« هءدع

 مرح يف يهو « ةعاج هراتخاو 2 سيقالا هنإ : باهولا دبع يضاقلا لاقو
 يروذنلا هراتخاو « ميدقلا ىلع ًاعيرفت مصالا وهو « باسلا ذخأ : لقو . ةكم
 « رافكلا نم ليتقلاك بلسيو « لكشم هنع باوملاو . دعس ثيدح ةحصل هريغو
 ىلع باسل كلذ لوككيو « طقف باشا : ليقو . هحالسو هسرف ذخؤي ىتح

 هذخأ يفو . هتروع هب رتسب ام بواسال كرتيو « ةنيدملا ءارقفل : لبقو . حصالا
 مل ةبوصغم هباث تناك نإف « فلتي م نإو داص اذإ بلساو . ناهجو دعب هلم
 (رظنلا هضتقي يذلا : ينيقلبلا لاقو . « بذهملا » حرش يف اك فالخ الب بلد
 رجأتسم بوث دئاصلا ىلع ناك ول اذكو « هك كلم ال ذإ بلساال دعلا نأ
 . راعتسم وأ

 ع ال مأ « كلذب هانعم يف نمو ديسلا رمأي نأ نيب لصفتلا قيقحتلا : تلق
 ةاحرااك هسفنب تننب. ام هب ىذغتي ام ذخأ زوجيو © لوالا ىلع دعسل قفتا ام لمحيو
 . متايلل هذخأ نم ىلوأ وهف « رهاظ وهو « يربطلا بمحلا هلاق مك هوحنو

 ةحصم مرح نيب « ةبانلا نم يزوجلا نباو راجنلا نبال ًاعبت يرطلا قرفو
 ءاطاب لحرال ةنيدملا مرح رجس نم هيلإ ةجاا وعدت ام ذخأ زاوجب لاقف « ةنيدملاو
 يف هيلإ ةرامإلا تقبس ا ةكم فالخي « فلعل هثيشح نمو ؛ دئاسولاو « ةلمملا
 . هلبق لصفلا ثيداحأ ضعب

 )١( راتخاو ؛ هبارص ,



 باتنن نأ عيطتنن ال انإو « لمح باحصأ انإ هللا لوسراب : ةلابز نبالو

 . نانْسالاو « ةضراعلاو ةداسولاو « نيتماقلا يف مل صخرف « ًاضرأ

 ىناربطلا ىور لب ؛« هضراعي ام هسنج نم قبسو « هب حتحمال اذه لثم : تلق
 عطقي نأ عنميل متلي هللا لوسر ناك نإ ©« نسح دانسإب هنع هللا يضر رباج نع
 اندنع رئاج باودلل شيشدملا ذخأو « ةركبلا دورم دسملاو : ةجراخ لاق ''دسملا

 زاوج هيف نإ : مدقتملا ملم ثيدح يف يوونلا لاقو . ةكم مرح يف مصالا ىلع

 لاقو . مارح هنإف « ابعطقو ناصغالا طبخ فالخي « فلعلا رجشلا قاروأ ذخأ
 ترأ نم ًارذح شمت ال اكل « ابقرو ذخأ زوحي هلإ : ةكم رحْس يف هريغو وه
 . كلذ يف نامرملا ىوتسا دقف « اهءاط بصي

 رفذالا اهل عطقي يتلا ةجاحلل هنم عطق ول : ةكم مرح يف يلازغلا لاقو

 مصالاو : يأ « ءاودلل هعطق يف فالخلا هفف « هوحنو توببلا فيقستك

 « ًاقلطم ةجاحلل عطقلا زوجحف «© « ريغصلا يواحلا » بحاص كلذ ىلع هعبتو « هزاوج

 . ءاودلا صخن لو

 ءاودلا يف هورك ذامو « هلأسملل ضرعت نم لقو « ءاوس كلذ ىف نامرطلاف

 ع يدرواملا قالطإ رهاظ وهو « ًائاق ببسلا نكي مل نإو « هل هليصحت لوانتب
 هيلإ جيتحا ولو : ةضورلا ةرابع نكل « يكملا انسلا لقنب مهضعب لالدتساو
 فلعي نم هعببل هذخأ ولو ٠ فلعلل هذخأ لوح : « بديلا » حرش يفو . ءاودلل

 .ارخت ل 2

 « اهدص رفني الو » : ثيدملا يف هلوق نم هلبق لصفلا يف قبس اه ىضتقمو
 هولاق © رفنيف هيلع ماصي ال : يأ « اهديص ريفنت عانتما « اتطقل طقتلت الو

 نرأ يف « نيمرملا نيب انباحصأ نم « راصتنالا » بحاص ىوس دقو « يملا مرحلا يف
 ثح يمرادلل ًافالخ ؛ ليلدلا ىضتقم وهو ؛ ًادبأ ظفحلا لب 2 كلمتلل لحت ال اهتطقل

 ء اهنيب قرف

 )١( فيفختلاب ىسلا ,

 دس © هد



 . اهريغك كلمتلل لحت اتطقل نإ : ةثالتلا ةمالا لاقو

 ( ةكم يف يذلا فالحلا ءيحم « لاتقل حالس اهف لمحت الو » : هلوق ىضتقمو

 فرأ ىلإ مهيلع قيضب لب « ةاغبلا لاتقك « ايف مرحت اهريغب ةزئالا ةتاقملا نأو

 لانقلا نع يبنلل ةكمب حالسلا لمح ميرحت ىلإ نسملا بهذو . اوئفب وأ اوحرخت

 هببس وهو « اهيف

 يوونلا لقثو . , ةكمب حالسلا لمحم نأ دحال لحال : « ميحصلا » يفو

 يف جايدلاو بهذلاب ءاحتتسالا ضرف طوقس يف نيبجولا درط هنأ : يدروأملا نع

 . مرا ةراحح

 لولا زاوح ىف فالخال ذِإ « للا ىلإ انم لقنام هدارم لعلو : تلق

 مرا راجحأ لقت ةهارك يعفارلا محصو . كلذك هراجحأب ءاحتتسالاف « مرحلا

 مخحصو © نيرثكالا وأ « نيريثك نع يوونلا اهلقثو « هنم لختا امو « هبارتو

 . ميرحتلا وه

1: 

 كلذ لع نأ رهظيو « هيلع ةهاركلا : « كسانلا مو « « ةضورلا » يف قلطأو

 وأ مرحلا ىلإ للا بارت لقن ىلإ ةجاطلا تعد فإف « هللإ ةحاحلا عدت مل ايف

 ىلوأ وهو «زاج اهب هلوشد وأ مرملا بارت نم ةنآب رفسلل جاتحا نك 4 هكع

 بهذلا ةينآ زيو#' نم ىلوأو « هوحنو ءاودلل مرطا تان عطق زاوج يف قبس اه
 , ةحاحال ةضفلاو

 ةرمح ةبرت مرحلا بارت لقت عنم نم ىنتتس نأ يغش : يشك رزلا لاق دقو

 فاسلا قاطإل + هعرصم هب يذلا "' لسملا نم : ةذيغألا يأ « هنع لنا ىضر

 .٠ ةليقلا ةبج نم يذلا ال دحأ ةهد نم يذلا يليسملا رهآ(1)
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 ًاقيش جرخأ نم ىلع بجيو « ايف قبس امل كلذب ىلوأ ببعص ةيرتف : تلق

 ع هكرت يف نامش الو « هدرب نأ هرحح وأ مرللا بارت نم

 « ميرحتلا لوزي له « رخآلا ىلإ نيمرللا دحأ بارت لقن اذإف : يريمدلا لاق

 . رظن هيف « هدكعو فرشألل هلقن نيب قرفي وأ « درلا بوجو عطقنف : يأ

 يف فالخلا ىلع ينم فالخ ةكمت ةنيدملا مرحم طخ لتاقلا ىلع ةيدلا ظلغت يفو

 نع قيس اك راتختل' نال « ظلغت اهنأ ينيقليلا جارسلا راتخا اذلو « اهدصص نام

 ةيوستلا ينايورلا نسحتساو . هحتم وهو « بلسلاب اهدص نامت : هريغو يوونلا

 لوقلا ىلعو «اهجراخ نفديو جر اهب رافكلا نم تام نم نأ يف « نيمرملا نيب

 اوبقوعف « قيم هببح اهنم اوجرخأ رافكلا نأ هبسف « كلذب ةكم صاصتخاب

 . ًاقلطم ايف لواخلا نم عنم لاب

 ابصئاصخ يف نماثلا لصفلا

 يف روك ملك كلذ ضعب يف اهتك راش ةكم نأ الإ ةثاملا ىلع ديت ةريتك يهو

 « هداطصاو اهديصو اهششحو اهرحش نم بطرلا عطق جرحت نم هلق لصفلا

 وأ « اهنم هوحنو بارتلا لقنو « اهتطقل رمأو « اهب لاتقلل مالسلا لمحو « هريفنتو

 . اب نفد اذإ رفاكلا شنو « ايلإ

 ضرعتملا نوكو 2 هتوعلب ءامنالا فرشأ نال ىلع اهعرحت تزاتماو

 , ةكم يف ءاج ام رجزلا يف غلبأ وهو « رافكلا ليتقتك بلسي اهرحشو اهديصل
 زاوجيو « رباج هل عرش ملا ثيح اهتمرح مظع ىلع لدأ وه « همدعب لوقلا ىلعو
 لضفأو « اهب قللا لضفأ نفدو « عاقبلا لضفأ ىلع اهلاتْشاو « يوادتلل اهبارت لقت

 نم مهقلخو « نورقلا ريش مه نيذلا فلسلاو ةباحصلا رثكأ اذك و « ةمالا هذه

 « كلام نع « كرادملا » يف هلقئام ىلع ابنم ةمايقلا موي ةمالا هذه فرشأ ثعبو اهتبرت
 : أاضيا كلام هلاق م ءادهشلاب ةفوفح اوك و . هسفن دنع نم هلوقال وهو : لاق

 ناكف« علم هين يدب نيب ىلاعت للا تاذ يف مهفنأ اولذب نيذلا ءادهشلا لضفأ اهب

 رابتخاو « هيلإ ميحأو « هقلخ لضفال ًارارق اهل ىلاعت هللا راتخاو « مهلع اديه

 إلا تس



 حاتتفاو ©« نانللاو فيسلاب دالبلا رئاسو نآرقلاب ابحاتتقاو « ءاوبالاو ةرصنلل ابلهأ
 متفق لبق اهلإ ةرجحلا بوجوو « نيدلا ربظم ابلعجو « اهنم مالسإلا دالب رئاس
 هنإ : ضاع لاقام ىلع سفنالاب هتاساومو هلي ينلا ةرص'ا اهب ىنكسلاو ةكم
 ةكب ةماقالا نم هعنم ىلع روبهلاف متفلا لبق رجاه نمو : لاقو . هيلع قفتم
 « اهاتكس ىلع ثطاو « هكسن ءاضق دعب مايأ ةثالث يف هل صخرو « متفلا دعب
 « ةدابشلا وأ ةءافشلاب كلذ ىلع دعولاو « ايف توملا ىلعو « اهب لصالا ذاختا ىلعو
 وأ هتعافسو « ا هتوم ىلع قلم هحرحو « اهب توملاب ءاعدلا بابحتساو « ام وأ
 قيس امب ةكم ىلع ابي ةكربلا ةدايزل هبلطو « اهندْسو اهئاوأل ىلع ربص نمل هتداهس
 هكيرجتو « ًانسح ًاقزرو ًارارق اهب هل ىلاعت هللا لعجي ناو « ابحي هؤاعدو « هناي
 امل هتمستو « ابيراف اذإ هيبكتنم نع ءادرلا هحرطو « اهبح نم اممودق دنع ةبادلا

 . قبس امم اهريغو ةبيطب

 هلاق « اهريغ ىف دجوتال ةحئار ايف رطعللو « اهحبر ببط : اهصئاصخ نمو
 اهتسمستو « ةنمؤم ةاروتلا يف اهتباتك و « اهئامسأ ةرتكو اهب شعلا ببطو . توقأي
 ملأ) : ىلاعت هلوق يف هللا ىلا اهتتاضإو 2« قبس ام هريغو ةموحرملاو ةيويحنلاب اهف
 تيبلا ظفلب لوسرلا ىلاو [ 59 : ءاسالا ] ( اهف اورجاهتف ةعسأو للا ضرأ نكت

 هللا ماسقإو [ م : لافنالا ] ( قلاب كتيب نم كبر كحرخأ م ) : ىلاعت هلوق يف
 هلوق يف اهب ةءادبلاو [ ١ : دلبلا ] دلللا اذه مسقأال ) : ىلاعت هلوق يف اهب ىلاعت
 عم[ مه: ءارسالا ] ( قدص جرم ينجرخأو قدص لخدم ينلغنأ بر ) : ىلاعت
  اهراثلو « ةكربلاب ًاصوصخ اهل هايم هئاعد ةرثك و لخدملا ىلع مدقم جرا نأ
 هنأو ( بونذلا يفت اهناو اهثبخ يفنت اهنا » : هلوقو « ابلهأو اهقوسلو « اهنامكمو
 امهدارأ نمو « هنم ريش وه نم ايف ىلاعت هللا لدبأ الإ انع ةغر دحأ اهعدبال
 . « ثيدطا ... ىلاعت هلل هباذأ ءوسب اهلهاو

 هش درب نمو ) | ةكم مرح يف ىلاعت لاق م ةدارإلا ىلع همف ديعولا بترف
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 . ًاثدع ىوآ وأ اب ثدحأ نا ديدشلا ديعولاو [ 7١ : جلا ] ةيآلا( ... مظب داهلإب

 اهؤازح مظعي : يأ : ةريك 5 يبف « ةريغصلا لمشف « مثلا : ثدحلاو

 . ةفيرشلا هترضحو « نيلسرملا دسس مرح اببكترم ةءارج ىلع اهتاالدل

 نأو « ابلهأ مركُي مل نم ديعوو « مهفاخأ وا املهأ مظ نم ديدشلا ديعولاو

 . هيف ميظفح نم ديبُش وأ عبفس ظيَو هنأو « ةمالا ىلع قح مهظفحو مهيماركإ

 اهصاصتخاو « ينج نيبام فاخأ دقف « ةنيدملا لهأ فاغغأ نمو » : هلوقو

 مهتسارحو« ةكئالملاب اهكابتشاو « اهلإ زرأي نامالا نوكبو « ءايطاو نايالا كلب

 يدلسب دعت نأ تس دق نيطاشلا نأ » : ثيدحل « ًأدبأ مالسإ راد امئاو م« اهل

 . هنسحو يذمرتلا هاور « ًايارخ مالسالا ىرق رخآ اناو » « اذه

 « سانلاريخ وه يذلا لجرلا جورخ عم لاحدلا نمو « نوعاطلا نم اهتمصعو

 . اهراثو اهيارتب ءافشتسالاو « اهامحو اهئابو لقنو « هللإ اهنم سانلا ريش نم وأ

 0 هعاممو « اهترايز ملسسم لك ىلع قحو » : يناريطلا ثيدح يف هلوقو

 ام كلذ ريغو اهب هراز نأ هتعافش بوجوو « هربق دنع اهب هيلع لس وأ ىلص نل
 هذهيف نيماسملا ةماعل دحسم اب. ذختا ضرا لوا ابنوك و « ةرايزلا لضف يف يتأس

 « ةمآلا ريش هعمو هسفني هش هلمحو ( و هدب ىلع اهددسم سسأتو + ةمالا

 ةمآلا ... ( ىوققتلا ىلع - سسأ لويس ) ؛ هتاب يف 'ال لزنأ ىلاعت هللا نأو

 : ا ١١م : ةبوتلا أ

 قحأ هنوك و « لاحرلا الإ دشن يتلا دحاسملاو « ءايسنالا دجاسم رخآ هنوكو

 ةالص نيعبرأ هبف ىلص نم نأو « ةشآلا ةفعاضملا نم هباهو « رازي نأ دجاسملا

 نم فرأو « قافنلا نم ءىربو 4« باذعلا نم ةءاربو.« راثلا نم ةءاري هل تبتك

 فتايتإ نأ نم تبث امو « ةحح ةلزنإ ناك هف ةألضلا الإ ديربال ربط ىلع حرخ

 . امهلضف يف ينأس ام كلذ ريغو « ةرمحع لدعت هف ةالصلاو « ءابق دحدم

 ٠ ةنيدملا كدي مه قال ءابق كوسه ْق تلت ا : ةيآلا هذه لوزت ف روهشملا 1
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 ىلإ مهضعب باهذ عم « ةنلا صاير نم ةضور هربنمو م هيب نيب ام نأو
 نم ضرالا يف ةعقب فرعتال يذلا دجسملا هنأو « يم هدحسم معب كلذ نأ
 يف تباوث هئاوق نأو « ةنملا عرت نم ةعرت ىلع فيرشلا هربنم نأو « هريغ ةنلا
 لصملاو فيرشلا هريثم نيبام نأ يف ءاجامو « يم هضوح ىلع هنأو « ةنلا
 باج اذهو « ديعلا ىلصم دارملا نأ يضتقب ام ينأبسو « ةنلا صاير نم ةضور
 . ةدللا هذه نم ريبك

 يو « ةنملا عرت نم ةءرت ىلع هنأو « « هبحنو انحم لبج » : دحأ يف هلوقو
 ( قيقعلا : ايداوا هفصوو ٠ « ةنحلا عرت نم ةعرت ىلع هنإ » : ناحطب اهدأو
 هحنو انح هنأو 2« كرابملا يداولابو

 ع0 س'رغ رثب يف يقأسو . « ةنملا نم ةوجعلا نإ » : اهراث يف هلوقو
 ءاببنالا ايؤرو « اهلع مسبصأف « ةنملا رابآ نم شب ىلع حبصأ نأ ىأر عم هنأ
 ميلعتلاو ملعتلا دك أتو © توصلا ضفخو « بدالا ديزب اهدحسم صاصتخاو ©« قح

 هللإ عجرب ال مث  ةجال الإ  هنم جرخم مث هبف ءادنلا عمس ال هنأو « هب
 ةكئالج هصاصتخال هلوخد نم موثلا لكأ عنب مهضعب دنع هصاصتخاو « قفانم الإ
 لامعا ا رئاس ةفعاضمو « اهرينم دنع ةرجاف أنيمي فلح نمل ديدشلا ديعولاو ©« يحولا

 . هريغو يلازغلا هب حرص امك « اهب
 , اهاوسامف ريش فلأ مايصك ةنيدملا يف ناضمر ربهش مايص» : ثيدح يقأبسو

 . ماركإلاو ةعافشلا ديزب مهصاصتخاو « مي مف عفشي نم لوأ ابلهأ نوكو
 ةروص ىلع ًافاأ نوعبس اهعبقب يف ثعبب هنأو « نينمآلا نم اهب تيملا ثعب ءاجو

 02020 تانج ريغي ةملا نواشدي « رقلا
 تألتما الك « ابهعبقب ةربقب ةكتالم لكوتو 24" ةماس ينب ةربقم يف هلثمو

 ا برعلا تاس 2 يف 03 ءارلا نوككمسو هلرأ مقفب 1

 8 نيتلبقلا يبرغ نوكتر فرخلا لسف باقع ف ىلا ىه قل

 ه م اولا ةصالخ -



 مهروبق نم اهلهأ ثعبو « اهنم يم هتعبو « ةنلا يف اهوؤفكف اهفارطأب اوذخأ

 ينأسو « لَم اب اعد ىتلا نكحامالا يف اب ءاعدلا بابحتساو © سانلا رئاس لق

 ةيوازيو « ريثملا دنعو © قلخلا ناوطسالا دنع اب باحتسم هنإ : لاقيو « اهنايب

 تاكريتملاو دهاشملاو دحاسملا ةرثكو « يتأسم ام ىلع متتفلا دحسمبو < " لققع راد

 . ريزعتلل اهبرت باع نم قاقحتساو « كل مضتسس امك « اب

 « هنحسي رمأو « ةرثد نيثالث برغي نأب « ةئيدر اهبرت : لاق نميف كلام ىتفأ

 معزي ملل ينلا اهف نفد ةبرت « هقنع برض ىلإ هحوحأ ام : لاقو ردق هل ناكو

 . ةبيط ريغ اهنأ

 « افوخدل لاستغالاو « ىرخأ نم عوجرلاو « قيرط نم اهل لوخدلا بابحتساو

 . 2" تيقاوملا دعبأب ابلهأ صيصختو

 باحصأ نم ًارفن نأو « ةكم لبق اهب ةءادبلا لضفت ىلإ فلسلا شعب بهذو

 مرحأ ثيح نم دبن : نولوقي اوجح اذإ ةنيدلاب نوؤدبب اوناك لِي نا لوسر
 . 2 هللا لوسر

 يدمعلا نعو . ةنيدملاب اوؤدب مهنأ نومم نب ورمتشو « دوسالاو « ةمقلع نعو

 . "' ةعكحلا نم لضفأ قيم ينلا ربق ةرابزا ةئيدملا ىلإ يملا ؛ ةيكلاا نم

 بوجو يفو . ًادحاو ًآلوق ءافولا همزا ال ىنلا ربق ةرابز رذن نم نأ يتأسو

 هلاق ا" < هدحسم نابتإ رذن نم هترايزب ىفتكيو « نابجو هريغ ربق ةرايزب ءافولا

 دبال هنأ ىلعو « يطيوبلا يف امك « نابتإلا موزاب لوقلا ىلع ًاعيرفت يلع وبا خبشلا

 . نايتإلا موزل مدع : حبحصلاو . مصالا وه ا « نايتإلا ىلإ هبرق مخ نم

 يرفجلا رمع انديس بق برقب بلاط يبأ نب ليقع اتديس ةبق باب دنع عبقبلا يف يه )١(

 . هللا هحر

 ٠ ىسحلاب ةاسملا يهو لايمأ ةتسب ةنيسملا برقل ةفيلحلا يذ يهد (؟)

 . ةيعكلا لإ يملا نم لضفأ هلعل ١

 سل م دس



 ركتحملا نأو « هللا لبس يف دهاجلك هبلإ بلاخلا نأ : اهقوس يف هاجو
 عم اهض رأ نم اب. رثذنملا زادلطا ران روبظب تصتخاو « هللا باتك يف دحلملاك هبف
 يفأس ام اههرح دنع اهئافطنا

 دامك أ اويرضي نأ سانلا كشوي » : هححصو هريغو الا ثيدح هنمضت ابو
 هارت : لوقي ةشبع نبا ناكو « ةنيدملا ماع نم ملعأ ًاناع نودحي الف + لبإلا
 . كلذ ريغ : ليقو <« سنأ نب كلام

 مانكتل دحاولا ري ىلع مدقم ابلهأ عامجإ نأ نم : كلام نع لقن او

 تسب ناضمر مايق يف اهلها صاصتخاو < خوسنملاو ميسانلاب مهتفرعمو « يحولا طببم

 . ةصعفاشلا دنع روهشملا ىلع رثولا *ىوس ةع5 ر نيثالثو

 ثالث : اهنم « ةعكر نيثالتو عستب نوموقي ةئيدملا لهأ تيأر : يمعفاشلا لاق

 ةاواسم ةنيدملا لها ةدارإ هببس نا : يعفاشلا نع هريغو ينابورلا لقئو . رثولا

 ناكم اولعحف « تاحنورتلا دعب هتعكارو فاوطلا نم هب نوتأي اوناك اهف ةكم لها

 ةحيورت عوبسأ لك
 « مهوسفاني الو © ةككم لها اوراه نأ ةنيدملا لها ريغل زوحي الو : يعفاشلا لاق

 حبباصم د انباتك يف ةلأسملا انطسب دقو « داللا رئاس ىلع مهلضف ىلاعت هنا نال
 « لبللا لوا ةعكر نيرشعب نوموقي مريلا ةنيدملا لهاو « مايصلا ربش يف مايقلا
 نيتالصلا نم لكك نولعجيو « قيرفتلا تقو ءادتنا ققحتأ 1 « هرخآ رشع ةئسو

 نم توفتف <« لسللا لوا ةعامح رتولا ةماقإ ىلع نورصتقيو « رخآلا ريغ ًامامإ

 مامإ راصف « كلذ مهل تركذف « ةنسلا هذه هرثو رخأو « ليللا رخآ مايقلا ىلع مزع

 تبلغ مث « مهب رتويف © هذ هريغ مدق مامإلا دحتا نإو . هتقرفب رثوي لبللا رغآ

 ةنيدملا كراشت ةكم نا ىفخم الو « نينس دعب كلذ اوك رتف « ةيسفنلا ظوطحلا

 نم ىصقألا دجسملا ماقم موقي اهنم الك نا « هيف اكرتشا امو . قبسام ضعب يف

 . هش فاكتعالا وا ةالصلا رذن
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 ةدايز ىلع ءانب مارخلا دحتملا أزحأو © ىصقالا هزي مل ةنيدملا دجسب امهرذن ولو

 هب ةفعاضملا

 ىلإ يملا رذن نإو . ءافولا همزاب : رذنملا نبا لاق « الإ ىثملا رذن اذإو

 هاضتقا ام هوححر يذلاو . امهدحأ ىلإ وأ « هللإ يثملا نيب ريخم « سدقملا تسب

 صيصخت ىيلازغلا مالك ىضتقاو « نيمرطلا مامإ هيف هددرتف « صقالاو ةنيدملا

 ةبعكلا زايتما ىلإ وإ « ةبعكلاب اههانقلأ ميظعتلا ىلإ انرظن نإف « اب ددرتلا

 . الف لضفلاب

 : ملعأ هللاو فيرشلا ربقلا بيطت رذن يف كلذب مؤملا يغنف : تلق

 كلذ نم عقوامو « اهرمأ هللإ لوؤيامو « اهنأش ءدب يف عساتلا لصفلا

 ملظعو « ىللاعت هللا همظع داب ةكحم نإ :٠ ًاعوفرم اينع هلل يضر ةشئاع نع

 « ماع'فلأب اهلك ضرالا نم ًائْس قلخم نأ لبق ةكئالملاب ابفحو ةكم قلخ « هتمرح

 ماع فلأ دعب اهلك ضرالا قلخ مث © سدقملا تبيب ةنيدملا لصوو « ةنيدملاب اهلصوو

 هأو ثيردح وهو ( ًآادحاو آقلخ

 صرالا تحيسمف « اير هئلأ ثعبف « ءام صرالا تناك : هنع هللا يضر ىلع نعو

 « ةكرم ةعطق نم قاخ 04 عطق عبرأ ابمسقف 2 جدير ضرالا ىلع تربظف )2 ًاديسم

 . ًاضيأ هاو رثأ وهو « ةفوكلا ةعبارلاو « سدقملا تيب ةثلاثلاو « ةنيدملا ةناثلاو

 ةنيدملا لهأ ىلإ علطا لجو زع هللا نإ » : ًاعوفرم يناربطلا « ريبكلا » يفو
 يفإ بش لهأاب : لاقف « رش الو ردم ايف سل رمعت نأ لبق ءاحطب يهو.

 « ىلعت الو ©« ىصعت ال © تارمثلا لك نم 3ك قئاسو « ًاثالث يلع طرتشم

 03 هلكأ نه عمي ال روزطلاك كتك رن كلذ نم انس .تلعف نإف ( يريكت الو

 ةيكس يظشت ءانس روط لب هلأ ىلت ان : ًاعوفرم هريغر نيزراو

 م سس



 . روثو « ريشو « ءارح : ةثالث ةكم تلزنف « اباظُس : ةياور يفو « ظاظنأ

 ىوضرو « ريع لدب ىوضرو : ةيأور يىفو «© ناقروو « ريعو « دحأ : ةنيدملابو

 ةمكدسصوم هيفو © ىوضرو « روثو « ريع : ةياور يفر « ةئيدملا لمت نم عبسن

 ضرأب رم ا 4 يرسمأ ام لوأ : ءارسإلا ثيد_ى ف رازيلاو يباريطللو

 . برثتب تسللص : لاقف « ىلصف « لزنف « لزنا : ليربح هل لاقف « لخن تاذ

 . ةرجابملا اهلإو ةببطب تملص ؟ تملص نبأ يردتأ : لاقف ئاسنللو

 ينبع ناد يهو « ًارطم ضرالا لقأ تنكسأ و ثيدح هللا همحر يعفاشللو

 لاح سمح ىلع مغلا اوذختاف : ةلابز نيا داز 8 نميلا نيعو مأشلا نيع ع ءاسلا

 هض اورثكأو « عرزلاب ؟بلعو « ةيشااملا نم اولقأف ١» ؛ هل ةياور يفو . ةنيدملا نم

 . « مجامجا نم

 مهنكتالو « تويبلا اهلهأ نكي ال ًارطم رطق نأ ةنيدملا لهأ كسوب : يعفاشللو

 تيب اهلهأ نكي ال 4 ةلمأ نيعبرأ رطم ابيب نأ : ةءآود يفو 4 رعشلا لالظم الإ

 .0 ندم نم

 ندوعبل : آعوفرم هنع هللا يفر رباج نع « يناجرهال « ةنيدملا رابخأ » يفو
 . اب الإ نايإ نوكي ال ىتح « اهنم أدب م ةنيدملا ىلإ رمالا اذه

 ٠١ هبطلاسم ريصت ىتح ةنيدملا ىلإ سانلا عج ري نأ كوب 2 تاأقث لاحرب دمحألو

 . ع حالسب

 ء ىدعلا ثوبقري ماوقأ هيف نوككي : ةبقرلار ٠ رفثلا يهو ةحلسم عممح : ملاسملا )١(

 ةنيدملا عاستال ربمخل نم بيرقلا عضولا كلذب ردعلا نويقرب يقلا مهروغث ريصت قح : هيلع ىنعملاو.

 , املها ةرثكر

 , ريل برقي عمضوم ؛ ماطقك « راحبلا ممتد يناذك « حالسب 6



 ةنامرلاك تناكو « ةنيدملاب سانلا عجر اذإ ةشئاعاب كب فيك : ةلابز نبالو

 نمو مهقوف نم هللا مهمعطب د٠ لاك ؟ هللا ين اي نولك أد نبأ نم : تلاق ؟ ةوشحملا

 مهناينب غلبي نأ نكشويلو » : هل ةياور يفو . « ندع تانج نمو مهلجرأ تحت

 غلبي ىتح ةعاسلا موقت ال » : ًاعوفرم ةفيللا يذ ةرحش ركذ بقع هلو « "افي

 لزانم هناف 03 ءاحورلا فرشو ةلامسلا فرش كتيرأ 2: هلو 6 ©غ ةرحشلا ءاتبلا

 « ةنيدملا ىلإ سانلا زيح اذإ ندرالا لهأ

 . ةيتحتلا ةانثما رسكي : يأ « باهي وأ « باهإ نكاسملا غلبت » : ىلملو

 ٠ « ناكملا اذه يقأب نأ نانبلا

 ةنيدملا بارخ لبق نكاسملا امتغلب دقو « ةيبرغلا ةرملاب يأس اك باهإ ريو
 « ًاعلس ءانبلا غلب اذإ ١» : يم هلل لوسر يل لاق « رذ يبأ نع ىلعب يلالو

 . ماشلا تمدق ًاعلس ءانبلا غلب اماف © « ماشلا ىلإ لحتراف

 رع نامز ةنيدملا ىلع يتأي مث « ًاعلس ءانبلا غلببس : « ريبكلا » يف يناربطلاو

 لرامزلا لوط نم ةرماع ةدم هذه تناك دق : لوقف اهراطقأ ضعب ىلع رفسلا

 | . رثالا وفعو

 :ناوقملف « ةنيدملا يداو بنج يف بكارلا نريسل » : نسح هدانسإب دمحالو

 ىرق نم ةبرف رخآ : يئاسنللو < « نيئمؤلا نم ةرضاح ةرم هذه يف ناك دقل

 . ةنيدملا ًابارخ مالسالا

 نا وا ؛ ماشلا رحب لحاس ىلع كب ءافيه نالء ةعبطلا نم افيرحت انه لعل )١(
 ةرمح ءاقيه ؛ رسماجلا دمح  ذاتسالا لاقو , ةئيدملا مرح لح ْق لع مسا ايفحلا :؛ باوصلا

 نيسعلا ةيراعم يرجا اهنهو « يوبنلا دجسملا نه' لايما ةعبرا دعب ىلع دحن ىلا هحتملا عقت

 هم؟و و؛٠؟ ص ع« كسانما» يف 5 « هنع للا يضر ةزمح دبشم ىلا

 مع ة/ ا منسم



 ثدب نارمش » : دواد يلالو © نابح نبال اذك و « هنسحو هوحن يذمرثللو

 مق ةمحلملا جورخو « ةمحلملا جورخ برثي بارخو « برثب بارخ سدقلا
 ع ىربكلا ةمحلملا» : "لو « لاجدلا جورخ ةيتيطنطسقلا ميتفو « ةييطنطسقلا

 .« ريشا ةعبس يف لاجدلا جورخو ةينيطنطسقلا حتفو

 اهاشغبال اهراغ ةللذم تناكام ريش ىلع ةئيدملا نوك رتل : « نيححصلا » يفو
 ناار « اهنم رشم نم رثثآو . عابسلاو رويطلا يفاوع : ديرب « يفاوعلا الإ

 . « ًاسوحو اهادجف « اهمنغب ناقعنب ةنيدما ناديري ةنيزم نم
 « « امههوحو ىلع ارخ عادولا ةنث اغلب اذإ ىتح : دازو « اثحو مسملو

 (" بئذلاو بلا لخدي ىتح تناكام نسحأ ىلع ةنيدملا نك رثتل » « أطوملا » يفو

 . لوي « ربخلا وأ دجسملا يراوس ضعب ىلع "' ىدعيف
 نم : اولاق « ةطرم ىهو ابلهأ ابك رت ةنيدملا » : تاقث لاجرب دمحالو

 1 , « فئاعلاو عابلا : لاق ؟ ابلكأي

 : لاقو ةنيدملا ىلع لبقأف + ًادحأ دعص كيفَيَم ينلا نأ : مييحصلا لاجرب هلو

 . « نوكتام عنيأك ابلهأ ابعدي ةيرق ابمأ ليو »

 . « نينوكتام ريخ تنأو كلهأ كعديب ةيرق كمأ ليو : : هياور يفو

 لهأ نجرخل » : آعوفرمو ًافوقوم هنع هللا يضر ةريره يلأ نع ةبش نبالو

 مهجرخم نم : لبق « بطر اهفصنو « وهز اهفصن <« تناكام ريخ ةنيدملا نم ةنيدملا

 . © ءوسلا ءارمأ : لاق ؟ ةريره ابأاب اهنم

 - مل: هل لاقف تناكام ريخ هريبعت يف يأ ةريره يأ ىلع در رمج نبا نا هلو

 )١( بئذلا وأ : هباوص (؟) هداد يبأل يأ ,
١ 

 لودي _. ىأ ةمحمملاب 0 يذغف 0 هياوض

8 
 اي

 ٠> ) )4هلارمأر ديزي نم ةرحلا ةمئاو ىلإ ريشي ,

 52 7 كل



 انمجرخن » : قوص ينلا لاق نيح تبب يف تنأو انأ تنك دقا أوف « ىلع درث

 رمجأ » : لاق امنإ « لقب مل نكلو لجأ : رمع نبا لاقف « « تناكام ريخ ابلهأ

 3 هباحصأو يح وهو كلذ ناكل « وه تناك ام ريخ 2 7# +: لاق ولو 06 تناك ام

 ٠ 6 هدب يسفن يذلاو تقدص و : هنع هلأ ىضر ةريره وبأ لاقف

 نسحأ اهنوعديس مهنإ امأ « هنع هللا يضر رذ يلأ نع « تاقث لاجرب دمحالو

 1 هدعب لصفلا يف ينآلا ثيدحلا همو نوكت ام

 « لوالا رصعلا يف ىرج : ضايع لاقف « ةنيدالل كرتلا اذه يف :فلتخا دقو
 اهراث تبقبو اهلهأ رثكأ لحر : ابب ترج يتلا نتفلا ضعب يف نويرابخالا' رك ذو

 لاقو « اهدحسم يراوس ىلع بالكلا ةيدعت نم ليم هب رذنأ ام اوأر ًاموق نأو : 5+ ٠م, قللازتت 3 5 3 6

 هلوق هحضريو « ةعاسلا مايق دنع نامزلا رخآ نوكي اذه نأ : راتخْلا : يوونلا

 .« رشحم نم رخآ اهنأ » : يرذبلا يفو . « نايعار رشح مث » : ممل ةياور يف

 مث « ةئيدملا نم ةنيدملا لهأ نحرشيل » : ثيدح ةبس نبأ ىؤر : تلق
 لهأ جرخت » : ثيدحو © « نودوعب ال مث ع اهنم نجرخل مث « اهيلإ ندوعنل

 اهنم نوجرخم مث « ىنبتو ءىلتق ىتح امورمعيف « اهلإ نودوعي مث « اهنم ةنيدملا
 . « ًادبأ ايلإ نودوعي الف

 يبأ نع ةبس نبأ ىور اذلو . يوونلا دارم وهو © عقب )ل يناثلا كرتلاف

 رخآو « ةنهج نم لجر « نالجر رشحي نم رخآ : ًافوقوم هنع هللا يضر ةريره

 لزنف « بلاعثلا الإ نايريالف « ةنيدملا نايتأيف 9 سانلا نأ : نالوقيف « ةنيزم نم |

 رخآ م : هلو . « سانلاب امناقحلب ىح انهوحو ىلع اهمامحسمف ع ناكل لم انيلإ

 دقف دق : هبحاصل' !اهدحأ لرقيف « سانلا نادقفي ةنيزم نم نالجر ًارشع سانلا
 نادمي الف « ناقلطنيف « ةنيدملا ىلإ اب قلطنا : لوق 3 هشو « نيح ذنم سانلا



 لراقلطتف < دقرغلا عيقب شيرق لزنم ىلإ انب قلطنا : لوقي مث « ًادحأ اهب
 ' ماركا تسبلا وح ناهحو تو 7 فتااعثلاو انسلا الإ نايرب الف

 سانلا رخآ اناك اا امنأكو « ةعالا مايق دنع كلذ نأل نيبم اذبف : تلق

 .٠ أرشح مثرخآ اناك ًاثوم

 هاور ام ًاضيأ يوونلا هركذ ام ديؤيو « ناقرو لحن نالزني اناك اهنأ ةياور يفو

 نوردتأ « يفاوعلل ًاماع نيعبرأ ةللذم اهبعدنل هللاو امأ م : حيحص دنس ةمسس نبا

 . « عابسلاو ريطلا ؟ يفاوعلا ام

 0 ينلا رينم ىلع ضيريف « باعثلا ءيحي ىتح ةعاسلا موقتال : هلو

 . « دحأ ههئن ال

 . دحأ ههنبني ال حورب مث « ربخلا لظ يف ليقي ىح باعثلا نايل : هلو

 ابعورب ام نثحأ فئاطق ىلع ريئانسلا لوبت ىتحو « ةلاذ» يهو اهوكرتب ىتح موعزفب
 ه4 ء يش اهبعورب اه اهقاوسأ ف بلاعثلا قرخت ىو 9 * يش

 هلك .اذهف © « هلع ردقي ام هيف يلصي نأ ديريف © هبابب لجرلا رميف « عابضلاو
 1 ًاقافثا عقب مل

 ةريره يلأ لوقب هللإ راثملا هلعلف « ضايع هركذ يذلا لوألا كرتلا امأو

 , ءوسلا ءارمأ : لاق ؟ اهلهم مبجرخم نم : هل لبق الل هنع هللا يفر

 : اهل لاقي ةمحلم ةنيدملاب ننوكتل « هدبب ىسفن يذلاو : هنع ةشس نبالو

 ولو ةنيدملا نم اوجرخاف « نيدلا ةقلاس نكلو « رعشلا ةقلا> : لوقأ ال « ةقلاخلا

 . « ديرب ردق ىلع

 ترايصلا ةرمإ الو ؛ نيكس ٌةئس ىنك ردث ال ميللا » ؛ هنع ةبش يلأ ىالو



 كرت يف بسلا يهو . ةرللا ةئثاك ىلإو « نيتس ةنس تناكو ديزي ةيالو ىلا ريشي
 الك ةنيدملا لاح ىبتنا امف : ضال ًاعت يبطرقاا لوق هلإ ريشي ام ةنيدملا

 « اهلهأ فاخف « ايف نتفلا تلاوتو « اتابح ترفقأ نأ ىلإ اهرمأ شضقانت ًانسحو

 . اهلع اولحتراف

 لزنف « ماشلا لهأ نم مظع شيج يف يرملا ةبقع نب ملسم ةيواعم نب ديزي هجوو
 ةثالث ةنيدملا حابتساو « ًاعيرذ النق ةنيدملا ةرحم مهلتقو « مهمزبف « ابلهأ لتاقفةنيدملاب

 عضوم ةعقولا تناكو «© ةرهز ةرح : احل لاقيو « كلذل ةرحلا ةعقو تيمسف « مانأ

 رايخو راصنألاو نيرجاهملا اباقب لتقف © يوبنلا دحسملا نم ليم ىلع ماوي فرعي

 ءاسنلا ىوس فال ةرشع سانلا طالخأ نم لتقو « ةثاعسو فلأ مهو « نيعباتلا

 يف مزح نبا مامالا لاقو : لاق . لجر ةئاعبس نآرقلا ةلمح نم لتقو « نابصلاو

 نيب تثارو « تلابو هلي هلا لوسر دجسم يف لويخلا تلاجو : ةعبارلا ةبترملا

 هل ديبع مهنأ ىلع ديزيل اوعيابي نأ سانلا هركأو « اهفيرشت هلل مادأ ربنملاو ربقلا

 . قتعأ ءاش نإو عاب ءاش نإ

 « هلتقب رمأف « ةئسلاو نآرقلا يلح ىلع ةعببلا ةعمز نب هللا دبع نب ديزي هل ركذو

 . هقلع برشف

 لاح يفو . يفارعلل اهراف تبقبو « اهلهأ نم تلخ اهنأ : نويراشخألا ركذو

 . يطرقلا مالكه | . دحسملا يراوس ىلع تلاب : يأ « بالكلا تدع « ائالغ

 نب دمع نب نامع ىلو هنأ « يزوملا نبا هركذام ىلع كلذب ديزي رمأ ببسو

 دنع نم انمدق : اولاق اوعجر اماف « اهنم ًادفو هلإ ثعبف « ةنيدملا نايف يبأ

 انأ كدبشن انإو « بالكلاب بعليو.« ريبانطلاب فزعيو « را برشي « نيد هل سيل لجر

 ةلظنح نب هللا دبغ اوعبابو « ريملا دنع هوعلخف « مهائاج هناسحإ عم هانعلخ دق

 « نائع هلماع .ارجرشأو ©« شيرق ىلع مميطم نب هللا دبغو (٠ راصنألا ىلع ليسفلا“

 سس ولا ادع



 , ءامسلا نم ةراجحلاب ىمرن نأ انفش ىتح هلع انجرش ام : لوقي ةظنح نبا ناكو

 ذدئموي امو « ةنيدملا يفاوص ىلع الماع ناك ءانيم نبا نأ : يدقاولا باتك ىفو

 فاأ ةئام اهخا رعأو ةنيدملاب دحي هنع هللا يضر ةيواعم ناك ىتح « ةريثك ١ فاوص

 جوشب ءانيم نيا لبقأ» « ةطنح قسو فلأ ةئام دصحمو « قسو فلأ نيسمخو قسو

 ةنيدملا ريمأ ملعأف © هوعنم 2« ثراحلب ىلإ ىبتنا اهلف « لاومألا ديرب ةرها نم

 « ءانيم نبأ ادعف © '" هوياجأف © ثراحاب نم ةثالث ىلإ لسرأف « كلذب نائع

 تدفرف © هدلج ضعب هعم ثعبو « مهل عمجا : لاقف ريمالا ىلإ عجرف « هويذف

 لهأ ىلع هظرحو « كلذب ديزي ىلإ ناؤع بتكف « رمالا َغافتو « راصنالا شيرق

 ةبقع نب ملم ثعبف « ليخلا اتطوألو « شوبملا مهل نثعبال هللاو : لاقف ةنيدملا

 « ميلتاقف الإو كوباجأ مه نإف « ًالالث موقلا عدا : هل لاقو ًافلأ رشع ينثا يف

 « مهريدم لتقاو « محرج ىلع زبجأو « دنجلل ثالث ابحيأت « مهبلع تراظ اذإف

 اوبرق اماف « ريبزلا نبأ ىلإ ضماف « كأ اوضرعي مل نإو « مهلع يقبت نأ كابإو

 لك نم ناينبلاب ةنيدملا " اوكشو « لري هللا لوسر قدنخ يف ةنيدملا لهأ رواشت

 « فرملاب اوركتسع موقلا لصو اماف « امري رشع ةسخ قدنخلا يف اوامسو « ةحان

 نومري قداتملا هاوفأ ىلع سانلاو الخدم اودجي ملف « ةنيدملاب اوقدحأ الاجر اوثعبو

 ناكو « ناور ناعتساف « ًالوبم ًارمأ ىأرف « ماو ةبحانب ٍمسم سلجو « لبلاب
 ملكف « هعم عجرف « ًاياسم يقلف « ةيمأ نب نم هريغو هوجرخأ دق ةنيدملا لهأ

 بتك اف « ًاقيرط انل متفت : لاقو « عينصلا يف هبغرو « ةثراح ينب نم الجر ناورم

 لاجرلا هل لخدأ ىتح مهلبق نم ًاقيرط محل حتفف « كتزئاج نحف « ديزي ىلإ كلذب
 . لبسألا دبع ينب ىلإ ةثراح ينب نم

 , ثويعلا يه 1

 , هوباجأ امن هياوص (؟)

 8 حامصم 8 مأ ب راقتم ةفطصم اهرامج : مودل موقلا كلش ع

 الهال



 ةثراح ىنب انموق نم اننتأ امإف < ذثموي ترضح : دل نب دومس لاق

 هذه لبيوأت ءاح : ٠ لاق سابع نا نع حسمحص كلسل نايفس 3 بوقع جرخأو

 ( اهون ه4 ةئتفلا أواكس مث أاهراطقأ نم مهيلع تلخد ولو ) ةنس نيكس سأر ىلع ةيآلا

 . ةرلا ةعقو يف ةنيدملا لهأ ىلع مأثلا لهأ ةثراح ىب لاشدإ ينعي [ ١١ :بازحالا ]

 ةنيدما لهأ حايشأ تعمم : ءاممأ نب هيريوج ىلا مييحص دئدي ةمشش يلأ نالو |

 لهأ نم كل نإ : هل لاقف ديزيب اعد رضتحا امل هنع هللا ىضر هيواعم نأ <« نوثدحتي

 يلو اماف « هتحصن تفرع ىفاف « ةقع نب ملسمي مهمراف اولعف ناف « ًاموي ةنيدملا

 ىلع سانلا صرحو 4 عجرف 4 مههرك أف 4 ةعامحو زلظنح نبا هماع دفو 34 كيرا

 لهأ ميلبقتساف « ةبقع نب لم زيجف « هغلبف هوياجأف « هعلخ ىلإ هاعدو ديزي

 كلذو « ريعتلا ةنيدملا فوج يف اوعمس لاتقلا بشن اماف « ةريثك عومي ةئيدملا

 ةنيدملا لهأ كرتف « ةئيدملا بناج نم نيماثلا نم آموق اراشدأ ةثراح ب نأ
 مهنأ ىلع سانلا ملم عّيابو « ةيزملا تناكف : ميهلهأ ىلع ًافوش اولخدو « لاتقلا

 ,هأ ءأس أه مهلهأو مهاومأو مّمامد ف ديزيلا لوخ

 لاقي ناك هنأو « عدرا ايست « هبرذلا اوبس مهنأ هريغو دجملا ركذو

 , 3" ةرطا دالوأ“: نلمح يتاللا ءاسنلا نم دالوألا كئلرآل

 وبغ نم ةأرما فلأ ةركا كعب تدلو : نانح ند ماشه نع ؛ يزوملا نباآلو

 ةيناث عم لسغلا ةظنح نب هللا دبع : ًاربص ذئموي ةباحصلا نم لتق نمو « جوز

 يحس نائنس نب لقعمو « يقم. يبلا ءوضو ى اح ديز نب هللا دبعو 4 هند نم

 : مهرعاس لوق هشو 6 هموق ةيار هعم نآكو ةكم مف دبش ناكو

 ١ 'راتس نب رقعم يفت عجسأو اهتارس يب راصنألا رمكلت الأ

 )١( ماوملا ةتسلأ ىلع مئاشلا وه امك ةلراشنلا مبلعلر , 7

 لس ال4



 دحيسملا يفامو « ةرخلا يلايل يتيأر دقل : بيسملا نب دعس نع يزوملا نالو

 ىلإ اورظنا : نولوقي ًارمز نولغدلل ماثلا لهأ نإو « يريغ هللا قلخ نم دحأ

 تميقأ مث « '" ربقلا نم ًاناذأ تعمس الإ ةالص تقو يتأب الو « نونا خيشلا اذه

 1 يربغ دحأ دحسسملا يف امو تيلصف « تيمدقتف «.ةالصلا

 ًامرجم اذكو « ةنيدملا لهأ لتق يف هفارسإل [فرسم ةبقع نب ٍلسم يمسو

 دعترا هآر اماف « هلع هظغ عم اهنع هللا يضر نيسحلا نب ىلعب ىتأ هنأ يورو

 مادق نم دحأ ىف هلأ مف ©« كحتاوح ينلس : هل لاقو هبئاج ىلإ هدعقأو هل ماقو

 يذلا امه « كيتفش كرحت كانيأر : ىلعل ليقف « فرصناو « هيف هعفُد الإ فسلال

 عبسلا نيضرألاو © نالظأ امو عبسلا تاومسلا بر ىبللا : تلق : لاق ؟ تلق

 كب ذوعأ 4 نيرهاطلا نيسطلا هلآو در برو « مظعلا شرعلا برو © نالقأ امو

 . هرش ينيفكتو « هريخ ينيرت نأ كلأسأ « هرحن يف كب أردأو © مرش نم

 هتلزتم تعفر كللإ هب تأ اف « هفلسو مالغلا اذه بست كانيأر : مس ليقو

 . ًابعر هنم ىلق ء ىلم دقلو ) م يأرب كلذ ناك ام : لاق

 هللا هالتباو < قيرطلا يف هللا هكلهأ « ريبزلا نيا لاتقل ةنيدملا نم راس الو

 ناكو «© ثالث ةعقولا دعب ىشربب : ليقو . ديدقب تامه « هنط ُْف رفصألا ءاملاب

 . ديبزلا نبال ريسلا عرسأق ©« يدعب كالو نينمؤملا ريمأ : ريغ نب نيصلل لاق دق

 ةصعكلا يمه رب لعجو +« ةكلل شملا ىضهو « ةكم ىلع قناحا بصش نأ هرمأو

 « تيلا قرتحاف © حيرلا هب راطف 2« ممر سأر يف ًاسق لجر ذخأو <« قينحتملاب

 4 امنود وأ ربشأ ةثالث هتومو ةرحا ان ناكو 34 رخآلا عيبر لاله ددزب يعت مهءاحف

 لتقو « ةرخغا ةعقو تناكو « لوألا عيبر فصن بنلا تاذو ةحيذلاب يفوت هنإف

 ) )1١خزدبلا يف سو هيلع هللا ىلص هتايح ىلع ليلد اذهو .



 . ديزي نمز يف ىرجام عنشأ نم ةبعكلا يمرو « نيسملا
 ةرهز ةرحي رم اماف © هرافسأ نم رفس يف ميرخ لوم ينلا نا : يدقاوالو

 لاقف « مهرفس رمأ نم كلذ نأ اونظو « هعم نم كلذب ءيسف « عجرتساو فقو

 : ليم ينلا لاقق ©« تيأر يذلا ام هللا لوسرا» : هنع هللا يضر باطخلا نب رم

 هذه يف لتقي م : لاق 9 وه امن : اولاق ؛ « اذه ىرفس نم سل كلذ نإ امأ م

 . ت١ يباحصأ دعب يتمأ راخ ةرحلا

 هديب راشأ لبشألا دبع ينب ىلع فرشأ اذإ فَي هلا لوسر ناك : ًاضيا لو

 . « يتمأ رايخ ةرملا هذهب لتقب » : لاقف

 مهوجو ءيضت ٠١ ةلتقم ةنبدملا يقرش ةرح يف نأ ةاروتلا يف دجن :لاقبعك نعو
 نب ديعس نب نمحرلا دبع لاقو . او ةرح : ةرحلل لاقيو « '"' اعنص ةمايقلا موي
 ٠ ةرشعلا دحأ ديز

 لتق نم لوا مالسالا ىلع نحنف ىقأو ةردح موي انواتقت نإو

 لفن تم انل بالسأب انبأو ةلذأ ردس عاتق نحنو

 لطب متم انلان دق يذلا لكف ًاملاس تببلا دئاع اهنم جني نإف

 ريبزلا نب هللا دبع تيبلا دئاعب ينعي
 اهوصو دنع اهئافطناو اهضرأ نم اهب رذنلا زاحللا زان روبظ يف رشاعلا لصفلا

 . امهر

 « زاجحلا ران ربظت ىتح ةعاسلا موقتال » : ثيدح , نيحبحصلا » يف

 يفو . «٠ ىرصب لبإلا قانعأ ءيضت زاححلا ضرأ نم ران جرخت » : يراخبللو

 موقت ال » :ًاعوفرم رمح نع « « يدع نبأ لمك » و « سودرفلا دنمه و

 )١( نيلوتقه : يأ 2 ةتق : هباوص .

 ةعبطملا م فيرت هلعلو رهاظ ريغ ماعم « اعلص » : هلوق («)
, 



 . 046 قرص ليإلا قانعا هل و

 انأرف « هضم هلا لوسر عم انلبقأ : رذ يلا نع « تاقث لاحرب دمحألو

 اماق < ةعم أنتبو ث) لن هيأ لوسر تابو 4 ةنيدملا ىلإ لاحر لحعتف « ةفيللا اذ

 ةنيدملا ىلإ اولسعت د : لاقف « ةنيدملا ىلإ اواحعت : ليقف « مهنع لأم « مبصأ

 جرخت ىم يرعش تسلل و : لاق مث ٠ تناكام نسحأ اهنوعديس مهنإ امأ « ءاسنلاو

 ءوشك اك اورب ىرصب لبإلا قانعا اهتم ءيضت قارولا ليج نم نمملا ضرأب ران

 . « راها

 , دام اترك ىلع يعفاثلا صن دقف « ةيزاحح تناك نإو ةنيدملاو : 21 تلق

 8 ًايدح كلذ ْف قررو 4 يقييلا هلع هلق 5

 نم ران جرخت ىتح ةعالا موقتال » : دسأ نب ةفيذطل ثيدح يف يناربطلاو
 . 4 قرصب لبإلا قانعا اهئم ءيصت ةبوك ر وا < نامور

 « مدقام ناثدح ع هلا لوسر انلأس « يراصنألا يدع نب مصاع نع هلو

 « ميلس يب نم لحر يب رمث 2« يردنال : انلق 9 "لسو سبح نبأ : لاقف

 تردحنلاف + ىلعتي توعدف © لسو سبح نم : لاقف 9 تئح نبأ نم : تلقف

 : انلقف « ليسو سبح نع انتلأس : هللا لوسرا» : تلقف « هني هللا لوسر ىلا

 أف « هلهأ هب نأ معزف 2 هتأف « لجرلا اذهل رم هنإو هب انل عال

 رخأ : لاقف « ليسو سبحم : لاق 9 كلهأ نأ : ل لاقف « اكو نا لوسر

 . ىرص.ب ليإلا قانعأ ءيضت ران اهنم ميرخت نأ كسوي هنإف « انم كلهأ

 سبح نم حجرخ#ت ران كسري » : ًاعوفرم هيبأ نع يماسلا رششب نب عفار نعو

 دمحأ هجرتخا ثيدحلا « ... ليلا ميقتو راهلا ريست لبإلا ةبطم ريس ريت لسو

 « نملا ضرأي راث جرت قه » : ثيدحلا يف هلوق نع باوجح . تلق : هلرق 1(

 . رارلا طاقسإب ليس سيح « راحبلا ممشه » ىف )١(



 , هأ ةقث

 : رصن لاقو . ةيقراوسلاو ميلس ينب ةرح نيب : نوكسلا مث« مهلاب سيحو
 ام ةنيدملا 2ق نم تلقأو « رانلا هذه تربظ دقو « ملس ىنب يترح ىدحإ متفلاب هنإ

 . ملس ينب دالب ةبج يهو « يتأيس ا ةقراوسلا قيرط ةبجب قرشملا يلب
 . نيلحأ يداو يف راثلا هذه تلاس : نوحرف نب ردبلا لاق

 نم ةطسوتم ةحرم ىلع قرشلا ةبج يف تربظ : ىفالطسقلا بطقلا لوو

 نيبو اهنيب © ةظيرق نك ام برق « اليحلا عاق : هل لقي عضوم يف ةئدملا
 . نيلمحأ نم بيرق ىلإ قرشملا يف ةذخآ تدتما مث « نيلبحأ

 نكل © ثيدطلا يف هيلإ راثملا عضوملا نم ناك ًالوأ اهربظم لعلو : تلق
 ةدلب برق تربظف « راذ_الل اهنأل روكذملا للاب تلاس ىتح سانلا اب سحي مل
 لسرن امو ) : ىلاعت لاق دقو « ًامابأ ةلوبم لزالز ابمدقتو « ْيدقيَِم ريدنلا

 لحما اذه ريغب تربظ ول اهلعلو [ هو : ءارسالا ] ( ًافيوخت الإ تانآلا

 متبل هب تصخف « ةمألا اهررض مع « مئاق هرثآ نم يه ينلا ةمظعلا ناطلسو
 تفرصف « ةمحرلاب ثوعبملا مهن ىلإ اهرءأ يف اوؤجتلا ةنيدملا لهأ نإ مث « راذنإلا

 ٍةاكِم هتبرت ةكرب تربظو ًامالسو ًادرب تناكف « ةمحرلا اهلباقو « لامثلا تاذ مهنع
 , هتمأ يف

 ةنس ةرغنآلا يدامح لبتسم ةنيدملاب ةلزازلا ءادتبا نأكو « هنمز يف تناكو : تلق
 « اهرركت عم مهضعب اهك ردي ملف « ةفيفخ تناك اهنكل « ةثاّتسو نيسمحو عبرأ

 ربشلا ثلاث ءاعبرألا ةليل يف مث « ًاميظع ًاروبظ تربظو «ءاثالثلا موي يف تدتشاو
 ترمتساو « اهنم سانلا قفشأ ًادج ةملظع ةلزاز ثدح لبللا نم ريخألا ثلثا يف

 سمسم ما دس



 «ضرألا جومتف « دعرلا نم مظعأ يود احلو ةعمجا موي ىلا مث « لبللا ةبقب لزاَو

 1 ةكمب وهو هلمز ىف تناكو 4 رانلا هدف هدرفأ باتك 5 )0 ىنالطسقلا

 امهريغو يفاساقلاو « ةنيدملا يضاق نانس باتك ةدهاثم نع ةماش وبأ لقنو

 . كلذ نه بئاجع

 رئانم تيرطضا نأ ىلا ةمظع ةلزلز ةعمجا موي ضرالا تلزلزت : يناساقلا لاق

 1 مظع رويرص هفقسل عمنو 4 دم ملا

 راثف « رانلا كلت تربظ راهنلا فصن ةعملا موي ناك اماف : ينالطسقلا لاقو

 «تاماظلا تمت ارت اماف « هداوس قفالا يشغ م ارتم ناخد وحلا يف اهروبرظ لح نم

 . قرسملا ةبح .- ىف ةمظعلا ةنيدملا لتم تربظف « رانلا عاعّس عطس « « للللا ليقأو

 ةلزلز اهؤدب 53 « ةفيرشلا ةئيدملاب زاححلاب ران تجرخ دقو : يبط رقلا لاقو

 3 ةحعجلا موب يحض ىلا ترمتساو 37 ةرخآلا قدام ثلاث ءاعبرالا ةلمل ةميظع

 روس اهيلع ةمظعلا دإبلا ةفص ىرت تناكو : لاق . رانلا يأ « تربظو تنكسف

 الإ لبج ىلع رقال انودوقي لاجر ىربو . نذآمو جاربأو فيرارش هيلع طب

 يودك يود هل قرزأو رمحأ رينلا لدم كلذ عوم نس جرخو . هتاذأو هكد

 3 ميظعلا لسخلاك راص مدر كلذ سس عمتجاو هيدي ند روخصلا ذخأب )م دعرلا

 دهوسو . دراي مسل ةنيدملا يتأب ناكف كلذ عمو .٠ ةنيدملا برق ىلإ رانلا ت مناف

 . رحلا نايلغك نايلغ راثلا هذه

 تغممو . مايأ ةسمخ وحن نم ءاوحلا يف ةدعاص اهتيأر : انياحصأ ضعب ىل لاقو

 ىهتنأ . ىرعمب لابج نمو « ةكم نم تيؤر اهنأ

 ديسلا توم دعي كلذو ةئارعستو نيرشعر نتنثا ةنس يفوت هنأل يراخبلا حراش ريغ اذه (9)

 دحأ ندمخ ركب وأ نيدلا باق : انه دوصقمار:رساخلا دح ذاتسألا لاقو, ةندقةرشع ىدحإب يدوومسلا

 ,ه همك ةنس قوما يئنالطسقلا ىكملا

 + م افولا ةصالخ - ملا -



 مرطلا نأك ىتح « ربظو نطب ام ىلع ىلوتسا اهأوض نإ : ينالطقلا لاقو

 سمشلا رون راصو « نارينلا اهل نم رثأتو « سء.شلا امبب تقرشأ دق ةنيدملاو

 . فدك دق هنأك رمقلاو © ةرمح هيرثعي يه اهنولو ©« ةرفص هيرتعب ضرالا ىلع

 2«( ةكصم نم تدور هنأ . نائس في رشلا باتك ةدهاشم نع ةماس وبأ لقو

 . عبني نمو « اهعبمج ةالفلا نمو
 بتكا هنأ هغلب هنأ ةئيدملاب اهدهاس نم هل قثأ نم ينريخأو : ةماش وبأ لاق

 ربظو «© نيفساك الإ ناعلطي ام اهتده يف رمقلاو سمشلاو بتكلا اهئوض ىلع ءابتب
 نم ىرايح انكو ناطبطا ىلع روئلا فعض نم فوسكلا كلذ رثأ قشس اندنع

 . اهريخ انغلب نأ ىلا كلذ

 نم ءاجو « ةياس لابج نم اهودهاش مهنأ ةعاح ينريخأ دق : ينالطسقلا لاقو

 . دعبلا يف ةئيدملا نم يهام لثم اهنم ىرصبو ءايتب اهرصبأ هنأ ربخأ

 ينريخا : لاق « يفنحلا نيدلا ردص ةاضقلا يضاق ينريشا : ريثك نبا داعلا لاقو

 بارعالا نمدحاو ريغ هريشأ هنأ « ىرصب ةسردم سردم نيدلا يفص خشلا يدلاو

 ءوض يف مهلبإ قانعأ تاحفص اوأر مهنا « رانلا هذه ايف تربظ يتلا ةلللا ةحببص

 ؛ يقيم هربخأ ام لوصحل ةزجعملا كلذب تو « اهب دوعوملا املا ربظف « رانلا كلت

 « ىفخال ةعملا موب اهروهظ صاصتخاو « راذنإلا متل ةديعبلا نك امالا هذه, اهترانإو

 ريمأ قتعأو ©« تقفشأو « اهنم بواقلا تلجوف « ةمقن ةروص يف ةمعن تناكو

 لطباو « مهملاظم ىانلا ىلع درو © ةكلاع عسا ةحيسس نس بفم نيدلا رع ةئيدملا

 عصا هعمو تيسلاو ةعملسا ةلمل دحنسملا يف تابو “2 0 يبل طصهو 4 سكملا

 نيرقم مهسوؤر نيفشاك نوكبيو نوعرضتب لخنلا لهاؤ راغصلاو ءاسنلا تح ةنيدملا لها

 رهْسا ةثالث ةدم ترمتساؤ « لاهثلا ةبج ىلا نيلمحأ يداَو نم تلامن « لاهثلا



 « اهب قلخلا ةماع رحؤنيو « اهرمأ رهتشل اهبنم تلاطف ©« نوخرؤملا هركذام ىلع
 . ةرخآلا ران ناونع ابنم دهاشبل اهرمأ مظعو

 « اهيلإ ناسرفلا نم ةدع لسرأ ةتيدملا ريمأ نأ « هب قب نمع ينالطسقلا رك ذو

 يمرت اهنأ اوركذف « انم اويرقو اباحصأ لجرتف « اهبنم برقلا ىلع ليا رسحت ملف

 ىلإ اهنم لصوف « كلذل همزع درجن « اهرمأ ةياجي اورفظي ملو « رصقلاك ررشب
 راجحأو + ضرألا ةرارح نم هفقرم زواجي نأ عطتس ملو « رجحلاب نيتولغ ردق

 « تاسارلا لابملاك ارا نياعف « ببللا نم دعاصتي ام ةلباقمو ةيراس ران اهتحت ريماسملاك

 دقعو « ججارمألا ةمطالتملا رادلاك راجحألا ديزب فذقت « تارئاسلا ةعمتما لالتلاو
 ةحرب الس ْذإ افسك رمقلاو سمشلا نأ ناظلا نظ ىتح « ًاماتق ققالا يف اهبف

 . ىبتتا . قافآلا يف قارشإلا

 ريمأ فينم نيدلا زع قيتع رحئس نيدلا لع نع « يرطملا هلقن ال ةفلاخم هيفو
 نحنو ال لاقو : لاق « برعلا نم صخش عم الإ هسرأ هديس نأ نم ةنيدملا

 ؟ اهنوباهب سائلا نإف < ابئم برقلا ىلع دحأ ردق. له ارظناو « اهنم ابرقا : ناسراف
 الإ تلصو نأ ىلإ ترسو «© يسرف نع تلزنف « ًارح اهل دجن ملف « اهنم انبرقف

 نأ كإ يدي هب تددمو يتناك نم ًامبس تذخأف « رحللاو رخصلا لكأت يهو
 . دوعلا قرتحي ملو « لصنلا قرعف « ًارحالو لأ كلذا دجأ ملف « اهلإ لصنلا لصو

 ( رححو ليج نم هيلع ترمام لك لكأت تناك اهنأ كلذ لبق يرطملا ركذو

 تعنف « ةئيدملا رحْس قلي ينلا ميرستل هنأ يل ربهظو : ل « رحشلا لك أتالو
 . قواخم لك ىلع هتعاط بوجول اهرجس لكأ نم

 يهو اهليبس ىلع ةرام لت مل امنإ : لاق ثيح هدري اب ينالطستلا حرص : تلق
 اهفرط نإو 2« ىصطاو رضخألا رحشلا نم اهاقالام بيذتو « اهالاو ام قحست
 وهو يماشلا امهرط نإو . تفقو مث « هود تلاحف « لاجلا نيب ذخآ يقرشلا



 3 دحأ ليج يقرس نم برق ىلع 0 ةربعو م» : هل لاش ليج لصتا مرا ىلب يذلا

 هاحن ترقتسا ىتح « هنع ل يضر ةزمح يدأو اهفرط يف ىتلا ةاظثلا يف تضمو

 ةرحلا ةراحح نم ًامخض ارحح ناع هنأ : هيلع دمتعأ صخيس ىنربخأو : لاق

 ىلإ تلصو اماف « هنم جرخ ا تقلعف « مرحلا دح نع ًاجراخ هضعب ناك

 تلبقتسا ال اهنإ : رخآ عضوم يف لاقو . تدمحو تثفط مرخلا يف هنم لخد ام

 « دحأ برقي بفرالا نيرق : هل لاقي عضوم ىلا تلصو نأ ىلإ تلاس ماثلا

 . تأفطناو تفقوذ

 . ناحعإلا يف غلبأو « داتعالاب ىلوأ اذهو : تلق

 نإ : هيف لاق هنإف « هديؤي ام نائس يضاقلا باتك ةدهاشم نع ةماث ونأ لقنو

 براقت راثلا تداكو 4 ددأ لمح ىداح ىح ةاظشلا يداو عم ردنا رانلا هذه ليس

 « صيرعلا ىلإ امم تثفطو « ةنيدملا ىلل يذلا اريتق نكس مث 2« ضيرعلا ةرح

 يف ًاعيرذ اليس تلاس اهنا : نيشرؤملا لوق اذكو + قرشملا يف ريت تعجرو
 <« فصنو ةماق هقمعو 4 لايمأ ةعبرأ هضرعو 2 ميسا رف ةعبرأ رادقم هلوط نوكت داو

 يف هنم عمتجمي لزب لو « كنآلاك بوذي رخصلاو « ضرالا هجو ىلع يرجت يهو

 يدأو طسو ىف تعطق قىح « قرشملا يف : يأ «© ةرأا ىبتنم داع يداولا رخآآ

 رسحملا نم مظع كسل روك دما يداولا تدسف 4 ةربعو ليج ةبح ىلا ةاظشلا

 . راثلاب كويسملا

 .٠ سيكا ىهسل و ثم كانو مولا ةدوحوم دسلا راثآو 1: تلق

 نم ضرالا ىلع تكرت : مهوق ىلإ نكرأ عمج ' يربخأ : ينالطسقلا لاقو

 روك ذملا دسلا فلخ سحتب لمسلا راصو « كلذ بيس ةاظشلا يداو عطقناو



 يناثلا لصفلا يف هتارثا ربخ يتأسو « ًالوطو ًاضرع رصلا ! دم ارحم ريصي ثح
 , نماثلا بالا نم

 بقع لوالا هقير> يوبلا دحملا قرتحا ةندلا كلت ىف نأ بئادعلا نمو

 رادتمدجو « دادغب رثكأ قرغف « ةملظع ةدايز ةلجد تدازو « رانلا هذه ءافطنا

 ع دادغيل راتتلا ذخأب ىربكلا ةماطلا تعقو اهدعب يتلا ةنسلا يف مث « ريزولا

 تحت بتكلا تيقلأو « ًاموي نيثالثو اف مهف فيلا لذبو ابلهأو ةفيلخلا لتقو

 ىلوتسامث « دادغب تلخو « ةيرصنتسملا ةسردملاب مهفلاعم اهنم يبو « باودلا لجرأ

 :اهلاطحح ضعب ىلع هوُشو « ةفالأا ةالو نفدم ةفاصرلا برت مم ىتح قرا اهيلع

 تارئادلا مهيلع تراد ساب ءلاوش يذبف ةربع درت نإ

 تاومالا قرحأو مهنم ءام حالا لتق ذإ ميرطا ميبتسا

 مهضعب رك ذو « اهنم ةفالشلا طاس ىوطو « ةيحانلا كلتب ءانفلاو توملا رثكو

 : هلوقب ةنس يف اهنأ ىلع انم ةماش وبأ هحلصأو « دادغب قرغو رانلا هذه

 رادقب ىررلا يف ةيراج ١ هتئشم تحبصأ نم ناحبس
 رانلاب زاحللا ضرأ قرحأ دقو قارعلا قرغأ ةلس يف

 « يسبعلا نانس نب دلاخ رابخأ يف ةش نبا هركذام « رانلا هذه نم سرقو

 يف رانلا ةرح نم ران ميلع تلاس تناكو « هموق هعيض ين : ريثخلا يف اي وهو

 ًادلاخ ناو « لابل ينام ةريسم نم اهئوضي ىشعت لبالا تناكو « ربمخ ةصحان

 . لصالا يف اهربخ انطسيدقو ؛ منع اهأفطأ

 رمت لوقو « ةنبدملا همودق يف لمرح نب ةيواعم ربخ يف « لئالدلا » يف يقيبللو
 انيف : لاق « يرادلا ًاممت ينعي « هيلع لزناو « نينمؤملا ري ىلإ بهذا : هل
 ممحت ىلإ هلع هلا يضر رمه ءاجف ©« ةرخآأ نم ران تجرخ ذإ ؛« موي تاذ نحن

 8 هلأ لوقاعلاب مويلا فورعملا رم ريدغلا اذه 6

 هسا رق دس



 مف انأ امو انأ نمو : نينمؤملا ريمأأب : لاقف « رانلا هذه ىلإ 3 : لاقف « يرأادلا

 اهشوحم ميت لعجف « رانلا ىلا انقلطناف « امهتعتو : لاق © هعم ماق ىتح هب لزي

 نب دلاك عقو امب هيبْش اذهر « اهفلخ مت لخدو © بعشلا تلخد ىتح « هيديب

 : ةمدقتملا رانلا يف ةنيدملا لهأ ضعب دشنأو « نائس

 انئارح نع ًاحفص رضلا فشاكاب

 ال قطن ال ًابوطخ كيلا وكشن

 امل بالصلا مصلا عشخت ًالزالز

 تعدصناف ضرالا جري ًاعيس ماقأ

 نفس هقوف يرحت رانلا نم رحب

 ةشئاط 2١ رصقلاك ًاررس امل يمرت

 ترفز نأ رذصلا توبب اهنم قشنت

 ىلا ناخدلا ولا ىف فئات اهنم

 اهتحفل ردبلا يف ةعفس ترثأ دق

 ابنسلأ عبسلا تارينلا ثدحت

 ىلا جوربلاب اهاظل طاحأ دقو

 تمظعنإ نونكملا مظعالا كميساف

 ًامرك ىضرلاب لضفتو بهو معماف

 لا فشك اونمآ امل سنوي موقف

 انلو ىفطصملا اذه ةمأ نحنو

 تكلسام»الول يذلالوسرلا اذه

 تبطخ ام راتخلا ىلع لصو محراف

 5 رخيصلا رابك ابلعل 10(

 ءاسأتب بر اب انب تطاحأ دقل

 ءاقحأ ًاقح اب نحنو المح

 ءامش لازلزلا ىلع ىوقت فيلكو

 ءاوشع سمشلا نيع هنم رظنم نع

 ءاسرأ ضرالا يف احل باضحلا نم

 ءالصطه ؛بصنت ةمد ابنأخ

 ءاوضأ فعسلا لثم دعرتو ًابعر

 ءامهد يهو هنم سمشلا تداع نأ

 ءا مح روللا دعي ملا ةلملف

 ءاملا ىرثلا تحت اهب قالب اه

 ءاوهأ ضرالاب اهحفلت راص نأ

 ءاوسأ بلقلا ءاسو بونذلا انم

 ءاطخ لبطا طرفل لكف محراو

 ءاعن موقلا معو ميلع بيذع

 ءاعد وجرملا كوفع ىلا هلم

 ءاضيب هلا ليس يف ةجحم
 ءاقرو قاروالا ريم الع ىلع

 منا نس



 ىناشلا إبلا

 لوصف ةيمخ هيفو « (متاقلعتمو « يوبنلا دجسملاو « ةرايزلا لضف يف

 « اهرذن ةحصو « ايلإ لاحرلا دو « اهدكأتو « ةرابزلا لضف يف لوألا
 . ايلع راحئتسالا حو

 ىسوم قيرط نم اههريغو « يقببلاو « اهريغو « ننسلا » يف ينطقرادلا ىور
 يضر رمح نبا نع « عفان نع « ًارغصم يرمعلا هلا دبع نع « يدععلا لاله نبا

 .00 « يتعافش هل تبجو يربق راز نم » : ِعييم هلا لوسر لاق : لاق اهنع هلل
 « هريغك ًآارغصم يرمعلا هللا ديبع قيرط نم ةرم هاورف « ةرمم نبا ىلع فلتخاو

 . ريغصتلا بوصو « يشرقلا ىلع نب ىبحي ظفاملا كلذ ضرمو « ًاريكم ةرمو

 لماك » يفو . هللا ديبع : ةرعس نبا نع ظوفحلا : « ركاسع نبا خيرات » يفو

 ىلع يكبلا لاق أ لمح « مص نإو « رظن هيفو« حصأ هللا دبع « « يدع نبا

 . هريغب ًانورقم ملسم هل ىور ربكملا نأ عم « ًاعبمج اهنع لاله نب ىسوم دنع هنأ

 سل : نيعم نب ىبحن لاقو « هيلع ءانثاا نيح دمحأ تيأر : متاح وبأ لاقو

 . ملاص عفان يف هنإ : لاقو « هئيدح بتكي ساب هب
 هنع ىور دقو « هب سأب ال هنأ وهجيرأ : يدع نبا لاق لاله نب ىمومو

 يأ لوق هرضي الف ؛ ةقث نع الإ يوري نكي ملو « دمحأ مامالا : مهنه « ةتس

 لاق )2 سو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ءىش ةئم تشي ل هاك اس امو ثيدلا ]له ) ٍ ١

 املك ثيدحلا اذه قرط 0 تاباورلا هذه رثك أ ركدذ لمعمل 4« صيخشلتلا 2 ُِق رح نبأ ظفاحلا

 8 ميش بايلا اذه ف حمصي ول 0 يليقعلا طظفاحلا لاق ىلا ةفيعض

 دم ال



 ثلاثلا ثيدحلا يف يتأسو . هلع عسباتي ال : ىليقعلا لوقو © لوبحي هنإ : متاح

 « ىطسولا ماكحالا » يف إلا دبع ثيدملا اذه ركذ كلذلو « هل ىنبملا ةمام ةعباتم

 « دانسالا ةحمحص اهريخت هنإ : « ىرغصلا » يف هلوق عم « هيلع تكسو « « ىرغصلا »و

 . تاقثلا اهنوادتو ء تاثالا ابلقن دق « داقنلا دنع ةفورعم

 « ثكلاثلا ثيدحلا مبحصت ىلإ نكسلا نبا هقبسو « « ىطسولا د يف هوحن ركذو

 . اذه ىنعملا نمضتم وهو

 , قدصلا دعولاب انم دبال ةتباث اهنأ : تمحو ىنعمو

 لصحت امم ةعافشب هرفي وأ « هريغل تسيل ةعافشب صخم : يأ « هل : هلوقو

 ءآماسم هتوممب ىرششي وهف « هنم دب ال ةعافشلا يف هلوشد نأ وأ « هل ًافيرشت هريغل

 «© يتعافس : هلوقو . نيلوالا ىلع هنالخي مالسالا ىلع ةافولا طرش هف نمضي الف

 . عفاشلا مظعب مظعت ةعافثلاو « هسفنب وه هيف عفشي هنإ « يأ

 هلا يضر رمح نبا نع « هببأ نع « ديز نب نمحرلا دبع قيرط نم رازبللو
 اذلو « لوالا وه اذهو « « يتعافُس هل تلح يربق راز نم » : ًاعوفرم اهبنع

 « تلح : اذه يفو ©« تبجو لوألا يف نأ الإ « ًاضيأ ينطقرادلل قتلا دبع هازع

 يف لبق ام اذك و « يرافغلا هللا دبع يف ليقام هرضب الف + هب لوالا ةيوقت دصقلاو

 يف لمتحم هلثمو « قفالو ©« بذك ةمهن ىلإ ًاعجار سل ذإ « ديز نب نمحرلا دع
 : يدع نبأ لاقو «© ديز نب نمحرلا دبعل هريغو يذمرتلا ىور دقو . تاعباتملا

 هتبج نم ًاثيدح الا محصو « هئيدح بتكي نم هلإو «© سانلا هلمتحا نم هنإ

 ظ , لسوتلا يف
 يبأو « هيلامأ » يف ينطقرادلاو « « طسوالا هو « ريبكلا » يف يناربطلاو

 يثدح « ينبملا لاس نب ةماسم قيرط س 6 « همحعم »م يف يرقملا نب رعب

 نم» : ًاعوفرم اهنع هللا يضر رم نبا نع « ملاس نع « عفان نع + رمع نب هللا ديبع

 همس لي من



 . ةماقلا موي ًاعبفس هل نوكأ نأ يلع اق ناك ترايز الإ ةجاح ١ هدمعتال ًارئاز ينءاج

 رمح نبا نع ملاسو عفان نع / روك ذملا دنلاب « يرقملا نبأ مجعم م فو

 ًاعفُس هل نوكأ نأ لجو زع هلل ىلع ًاقح ناك ًارئاز ينءاج نم » : ًاعوفرم
 . ١6 ةمامقلا موي

 « تي ينلا ربق راز نم باوث باب » يف ثيدحلا اذه نكسلا نبا ظفاملا دروأو
 . دناسالا فوذحت وهو : يبنلا نع ةروتألا ح امديصلا نالاب » ىم.سملا هباتك نم

 نم مهف هنأك و « هتحص ىلع عمجأ ام نوكي نأ « هتبطخ يف هطرش ام ىضتقمو

 . حيحص وهو « مومعلا يف لخاد توما دعب ام نأ وأ « توملا دعب ةرابزلا ثيدحلا

 « ثيل نع « يراقلا دواد يبأ نب صفح هيف دنسب اههريغو يناربطلاو ينطقرادللو

 نمل ناك يقافو دعب يربق رازف جح نم » : ًاعوفرم رمح نبا نع « دهاجحب نع
 ةعامح هفعضو « هنع نيتياورلا مجررأ يف دمحأ هقثو اذه صفحو « ينايح يف يفراز
 «عطسوالا ١» و« « ريبكلا م يف يناريطلا هاور دقف « ثيدحلا اذبب درفت ل وهو

 ع نبا نع « دهام نع ©« ثمللا نع « ثدللا ةأرما سنوي تنب ةثئاع قيرط نم

 ةطافمل ضعب هاورو . « ثيدحلا ... يربق راز نم » : ًاعوفرم اهنع هللا يضر

 ٍدعب يدحسم يف يفرازذ جح نم » : ظفلب صفح قيرط نم هدنم نبال نيرصاعملا

 « نكاسلا مزعلا ريتم» يف يزوملا نباو « « يتابح يف يفراز نمآ ناك « يقافو
 «« ينبحصو يلاح يف يفراز نمل ناك « يتوم دعب يربق رازف جح نم » : ظفلب

 « ببطلا نب نسحلا « ينبحصو » : هلوقب درفت : ركاسع نبا نمللا وبأ لاق

 دقف ©« بطلا نبأ اهب درفني مل : يلا لاق . ةركتم ركتم ةدابز يهو © رظن هفو

 لدب « نايفس نب نسملا قيرط نم « « هلمك » يف يدع نبا كلذك هاور
 . بطلا نبا

 مث , ما ةجاخ ليت ال ؛ « ساشيالا ةيشاح » رو ٠ « افرلا ءافر » يف يألا ()
 | دارلا قاس عمم ةرايزؤلا بادأ يف كلذب حرص هتيأر

 ب مواد



 وأ » : ضراعي ىتح هجو لك نم هحص نب هيبثتلا يضتقي ال كلذو : تلق

 . مهضعي همحز يي « ثيدخلا ... دحأ لثم ؟دحأ قفنأ

 قيرط نم« « كلام بئارغ و ْف ينطقرادلاو « لماكلا » يف يدع نبالو

 : ًاعوفرم اهنع هلل يضر رمه نبا نع « عفان نع « كلام نع « لش نب نامحنلا

 . 6 ينافج دقق ينرزي ملو تيبلا جح نم م

 دق آيرغ ًثيدح هثبداحأ يف رأ ملو « نامعنلا ريغ كلام نع هاور نم رلعأ ال: يدع نبا لاق

 . هرك ذأف دلا زواج

 نب ىسوم نعو : ةقث هنأ © ىسوم نب نارمج نع هتحرت ردص يف لقنو

 : ينطقرادلا لوقو . قيثوتلل «طاف « ةرسفم ريغ ةمهتلاو « مهتم هنأ توراه

 دانسإلا اذهب هدرفت لاجحا مدعل هنأ رهاظلا : ركتم وهو خبشلا اذه هب درفت

 . فرس تاعوضوملا يف هركذف « نآلا ىلإ ةسنلاب ال

 اهنع هللا يضر رمع نبا نع « عفان نع « هدانسإب « للعلا » يف ينطقرادللو

 أطخأ : ليقو « ًاديهْس وأ ًاعفُش هل تنك ةنيدملا ىلإ يفراز نم » : ًاعوفرم

 نأ م عاطتسا نم م» : رمح نبا ثيدح نم فورعملا ذإ « هنتم يف هتاور ضعب

 . رظن هفو « ثيدحلا : ةنيدملا تومي

 نم لجر ينثدح « يدبعلا نوم نب راوس انثدح : يسلابطلا دواد يبألو

 نم : لاق وأ © يربق راز نم » : ًاعوفرم هنع هللا يضر رمح نع « رمع لآ

 نم ىلاعت هللا هثعب نيمرللا دحأ يف تام نمو « ًاديبُس وأ ًاعيفُش هل تنك ىفراز

 « هدنع هتقث ىلع لدف « ةيعش هنع ىور راوس : يبسلا لاق « ةمابقلا موي نينمآلا

 . نيعباتلا ةقيط نم وهو اهس بيرق هيف رمألاو « مها لجرلا الإ قب ملف

 باطخلا لآ نم لجر نع « مدقملا راوس ةباور نم ليقعلا رفعج يبألو

 ... تام نمو + ةمايقلا مري يراوج يف ناك ًادمعتم يفراز نم » : ًاعوفرم

 بقع اس



 باطخلا لآ نم لجر نغ « ةعزَق نب تروراه نع هل ةباور يفو « « ثيدحلا

 اهنالب ىلع ربصو ةنيدملا نكس نمو : « ةءايقلا موي يراوج يف » بقع دازو < هوحت
 ء تاقثلا يف نابح نبا هركذ ةعزذ نب نوراهو . ةمايقلا موي ًاعفسو ًاديهس هل تنك
 . رثآ ظفلب ًادنسم ةعزق نب نوراه نع يقأسو . هلاسرإو « مهلا لجرلا الإ قبب ملف

 بطاح نع ؛ بطاح لآ نم لجر نع « هقيرط نم هريغو ينطقرادللو
 دحأب تام نمو « يتاح يف ينراز افأكف « يقوم دعب يراز نه » : ًاعوفرم
 . « ةماقلا موي نينمآلا نم ثعب نيم را

 ملا دع نع« ةمقلع نع هدانسإب هدئاوف نم يلاثلا يف يدزألا حتفلا يألو
 تدب يف ىلصو « ةوزغ ازغو « يربق رازو « مالسإلا ةحح جح نه » : ًاعوفرم
 . « هلع ضرتفا ايف لجو زع هللا هلأسي مل سدقللا

 هللا دع قيرط نم « يطاغالا نبا ةياور « هئزج » يف دم نب ديعس موتفلا يلالو
 هلع هللا يفر ةريره ابنأ تعمس : لوقي يربقملا ادعس تعمس « يرمعلا
 تلك يفراز نمو « يح انأو ينراز انأكف 2« يتوم دعب ينراز نم » : ًاعوفرم
 , « ةماقلا موي ًاعيفُسو ًاديبس هل

 كلام نب سنأ نع « يبعكلا ديزي نب نابلس نع « يقيبلاو ايندلا بأ نبالو
 يفو © « ةمابقلا موي ًاديبهّسو ًاعيفُس هل تنك ةنيدملاب يفراز نه » : ًاعوفرم
 نينمآلا نم ثعب نيمرغلا دحأ يف تام نه » : يقيبلا ظفلو « وأب » : ةيأور

 ناملسو . « ةمايقلا موي يراوج يف ناك ةنيدملا ىلإ استحي يفراز نمو « ةمايقلا موي
 الو« يوقب سدل ثيدلا ركنم : متاح وبأ لاقو « تاقثلا يف نابح نبا هركذ
 . ًاسنأ هكاردإ مدع نيعباتلا نع يوري هنوك نم مزاي

 يفراز نم » : ًاعوفرم سنأ نع < يدبملا نب ناعمس قيرط نم راجنلا نبالو
 امو ( ةماقلا موب يتعافس هلأ تبحو يري راز نمو « اح يفراز اهأكف « اتم



 ناعمس : يهذلا لاقو .« رذع هل سيلف « يفرزي مل مث ةعس هل يتمأ نم دحأ نم

 ظفاحلا لاقو . ةيوذكم ةخسن هل تقصلأ « فرعب داكي ال : سأ نع يدبم نأ

 . ةعوضوم اهنوتم رثكأ : رجح نبا

 ينزاملا ىبحي نب دمحم نع « ديعس نب ةلاضف قيرط نم يلبقعلا رفعج يلألو
 نع « ءاطع نع « جيرج نبأ نع « ةراكنلاو درفتلا ىوس ىليقعلا اهيف ركذ و

 يف يفراز نمش تراك يقام يف يفراز نم » : ًاعوفرم اهنع هللا يضر سابع نبا

 : لاق وأ ادهش ةمايقلا موي هل تنكح يربق ىلإ يهتي ىتح يفراز نمو « يقايح
 © « سودرفلا دم » يف وهو «© هدنم نبا نمز يف ظافمللا ضعبلو « ًاعفُس

 « يدح.م يف يندصق مث ةكم ىلإ جح نم » : ًاعوفرم اهنع هللا يضر سابع نبا نع

 « لبس نب ناعنلا قيرط نم نيسملا نب ىبحيلو « ناتروربم ناتجح هل تبتك
 ةنس ينيدم لضفلا نب دمح انثدح : لاق « سماكلا ثيدحلا ىف هف مالكلا قبسو

 رأز نم » : اعوفرم هنع هللا يضر ىلع نع ىلع نب دم نع « رباج نع © نيعبسو تس

 . « يفافج دقف ينرزي مل نمو « يتابح يف يفراز امأكف « يقوم دعب ير
 « هويذك يذلا ةبطع نبا لضفلا نب دم ريغ هنأ يضتقي « "ينيدم : هلوقو

 يلع نب دمشو « هريغو "يفعملا هنأ لمتحم رباجو « يراخم لزن يفوك كاذ نأل

 . عطقنم وهف « رقابلا ناك نإو « ًايلع هابأ كردأ دقف « ةبفنلا نبا ناك نإ

 هظفلو « عفرلاب حيرصت ريغ نم « قيرطلا هذه ريغ نم ركاسع نبا هاورو

 تلح « ةليسولاو ةجردلا ٌةيقييِم هللا لوسرا لأس نم :؛ لاق هنع نا يضر ىلع نع

 لوسر راوج يف ناك « 0 هلا لوسر ربق راز نمو « ةمايقلا موي ىنعافس هل

 , ريثك مالك هنف ةرتنع نب نوراه نب كلملا دبع هيفو < « مِنَ هللا

 ىلع ثيدح بقع هركذ مدقتما ىبح هببأ باتكل هتياور يف يحن نب رهاطلو
 ةنان نب لضفلا نب دش يبل وبأ اميدح ؛ لاق يلأ يثدح : هظفل ام مادقتملا

 مل كاب ا



 ع« بئادلا نب هللا دبع نع يروثلا انثدح : لاق « ىفاملا انثدح : لاق « يريمنلا

 . هلثم كم هلا لوسر نع « دوعسم نبأ نع

 رككد نع « لجر نع « ةقث وهو بهو نب هللا دبع قيورط نم ًاضيأ ىبحبمل و

 « ةمابقلا موي يتعافش هل تبجو ىلإ آرئاز ةنيدملا ىتأ نم » : ًاعوفرم هللا دبع نبا

 هللا دنع نب ركدو « ميلا لجحرلا هشو ع « ًانمآ ثعد نيم را دحأ ف تام نمو

 نوكيف « ليلج يعبات وهف « ينزملا ناك نإو « يباحص وهف يراصنالا ناك نإ

 . الس ره
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 نم اه » : ًاعوفرم هنع هللا ىضصر ةربره يبأ نع عححيص كس دواد ينألو

 يقيببلا هب ردص « « ماللا هيلع درأ ىتح يحور ةيلع هللا هر الإ يلع ملب دحأ
 هئنمضتل ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا مهنم « ةعامح كلذ ىلع دمتعاو « « ةرايزلا باب »م

 ةمظع ىهو 2 هدر ةلضف

 مسي لأ نم أم 30 ظفاب لحأ ةيأودر نم ثيدحلا اذه ةمادق نيأ رك ذو

 باطخلاب ةبجاوملاب زاتما ربقلا دنع ململاف الإو « تبث نإف » « يربق دنع يلع

 دحا يربقملا هللا دبع نمحرلا دبع وبأ ليللا ماهإلا لاق اذلو « درا يعدتسملا

 هني در ىلع ملسف ٍيفراز اذأ 2 ؟ ةرايزلا ْف ثيدحلا أدهم 1 يراخبلا خوش رباك |

 ملسملا هب هجاوي ام: ًافرع مالللا لصا نا هديؤيو « « هيلع درأ ىتح يحور يلع

 ىلع درال ىعدتمملا ةسحتلا مالس وهو (© ةرايزلا نع هل ىنكيو <« ابرق نم هيلع

 هللا ند هلع ميلستلاب نم ءاعدلا هل دصقلا يذلا مالسلا فال 04 هلوسرب وأ هسفند ملسملا

 نع هل هصاصتخاب ليق يذلا ىهو ©« روضملا وأ 2 ةسغلا طظفلد ناك ءاوس 4 ىلاعت

 ىقييلا 0 لدتسا ثيدألا اذهو . مالسلا هيلع نالف ٠ لاش الف ع ةالصلاك « ةماآلا

 . هلع درا ىتح يحور ىلع هللا دو دقو الا : ىنعملاو : لاق « ءايبنألا ةاحل

 4 عمسل حورلا درر لد دب اال هنأ 4 نيطاخما مهف رادقم ىلع باطخ وه ليقو

 د رس



 دنع درلا ىلع هتلالد عم ةباجإلا ماق هسحأو 6« عامسلا ماق هعمسأ : لاق هنأكف

 نا وا « رصحت ال تاتوم يلاوتل هب لئاق الو « دعب اهضبق دري ملو « مله لوأ مالس
 نع ةيرشلا رئاود ىلا يناحور تافتلا وهف « دوبشلا يف قارغتسالا نم يونعم درلا
 . ةيلعلا ةرضحلا يف قارغتسالا

 ن٠ يئوغلس ضرالا يف نيحابس ةكئالم هلل نا » : هريغو يئانلا ثيدح اماو

 كاذف 2 لَم هيلع ابمالسو ةمالا ةالمل كلما ضرع ثيداحأو « « مالسلا يتمأ
 ؛ ناثيدح هيفف رضاطلا اماو « بئاغلا قح يف

 يريق دنع ىلع ىلص نم د : ًاعوفرم هنع للا يضر ةريره يىبأ نع : لوالا

 « نمحرلا دنع يىلأ قيرط نم ةعامح هأاور © « هتغلب ًائان ىلع ىلص نمو 4 هنعمج

 . رظن هيفو © ىرا ايف يدسلا ناورم نب دمحخ رهو : يقريلا لاق

 : ًاضيا هنع هللا يضر ةريره يلا نع « لوالا نم فعضأ وهو : يفاثلاو

 رمأ يفك و « ينغلس اكلم اهب ىلاعت هللا لكو « يربق دنع ىلع ىلص نه »

 دع نءاه » : ةياور يفو . « ةماقلا موي ًاعيفُسو ادهش هل تنكو « هترخآ
 « هاندو هترخآ رمأ يفك و « ينغلس اكلم اهب هللا لكو الا يربق دنع ىلع لس

 . « ةماقلا موي ًاعيفُسو ًاديهش هل تنكو

 مالس هغلبب اكلم لي هربقب لكو هللا نا » ثيدح « ءاحإلا » يف ركذو
 نمي فيكف « هربق رضحم مل نم قح يف اذه : لاق مث © هتمأ نم هلع ملس نم

 اهنع هللا يضر سابع نبا نع حص دقو « هلا ًاقوس يداولا عطقو :نطولا قراف

 فتاك لجرلا ريقب ةياود يفو © نمؤملا هيا ربقب ري دحا نمام » : ًاعوفرم
 , « ماللا هيلع درو © هفرع الا هيلع ليف « ايثدلا يف هقرعي

 مالسلا هيلع در هيلع ملسق < هفرعي ريقي لجرلا رم اذا » : اندلا يبا نيالو

 يقأسو « ماللا هيلع در « هيلع ملف هفرعي ال ربقب رم اذاو ©« هفرعو
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 ءاضتقا » يف ةيميت نبا ركذ دقو © كفوقو ملعب يلوم هنإف : بيح نبأ لوق

 اذا نينمؤملا لك لب ءادهشلا نا « يداحلا دبع نبا هلقن م « مقتسملا طارصلا
 قح يف اذه ناك اذإف < ماللا هيلع اودرو « هب !..ذرع مهيلع ملسو ململا مثراز

 نم عمسي قأبس ام قلم وف ؛ 8و نيلسرلا ديب فيكف ؛ نيالا داعآ
 ًاققح الضف اذ. ىفك و « هر دنع هروشح ًالاع « هيلع دريو هربق دنع هلع مس

 هملا لصوتي ىتح ايندلا كلم هيف قف نأب

 للم هللا لوسر تيأر « ريحس نب ناهلس نع « يزرابلل « نايإلا ىرع قيثوت » يفد
 ؟ مبمالس هقفتأ « كيلع نوماسدف كنوتأي نيذلا ءالؤه ! هللا لوسراي : تلقف « مونلا يف

 مهملع درأو معلا 7 لاق

 « ةنيدملا تحف « نينسلا ضعب يف تججح « راشب نب مهاربأ نع داجنلا نبالو
 كيلعو : ةرحلا لخاد نم تعمسف « هيلع تسماسف « لَم ىتلا ربق ىلا تمدقتف

 2 هتامح يف كس الو « نيطاصلاو ءاملوالا نه ةعامح نع هلثم لقنو . مالسلا

 يتلا ءادهشلا ةايح نم لمت ةايح مالسلا مهيلع ءايبنالا رئاس اذك و « توما دعب

 يف ءادبشلا لامعأو « ءادبشلا ديس هلي وهو « زيزعلا هباتك يف اهب هللا ربخا

 يماعك « يتافو دعب يماع » : يرذنملا ظفاطا ءاور ام قيم لاق دقو « هتازيم

 . « يتاح يف
 هلبأ يضر سنأ نع ؛« تاقث لاجرب ىلع, يلاو « ؛ للماك » يف يدع نءالو

 . يقبيلا هححصو « نرلصي مهروبق يف ءاحأ ءاسنالا م : ًاعوفرم هلع

 ءاسنالا نا » : ًاعوؤرم سنأ نع « ظفحلا ءيس وهو « ىلبل يلا نبأ ثيدحو

 خفني ىقح هللا يدب نيب نواصي نكلو « ةبل نيعبرا دعب مهروق يف نوك شالا
 نواصنال نوك رت ال : ملعا لاو دارملاف « مص نا : يقيبلا لاقو . « روصلا يف

 ءابنالا ةاملو أ ,لاقو ع لا يدب نيب امق نيلصم نرنوكي مث رادقملا اذه الا
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 : ثيدح ركذو . ةحبحصلا ثيداحالا ن٠ دهاوُ ماللاو ةالصلا مييلع متوم دعب
 مال يبلا ءاقل ثيداحا نم هريغو . « هريق يف يلصي معاق وهو ىسرمب ترره و

 قلخ هيف « ةعمللا موي مكمايا لضفأ » : ًاعوفرم سوا ني سوأ ثيدحو . مهل

 . هيف ةالصلا نم ىلع اورثك أف . ةقعصلا هفو . ةخفنلا هفو . ضق هفو . مدآ

 9 تمرأ دقو كيلع انتالص ضرعت فيكو : اولاق . « ىلع ةفورعم ؟تالص نإف

 مهيلع « ءاينالا داسحا صرالا ىلع مرح ىلاعت هللا نا م : لاقف . تيلب : نولوقب

 يقيبلا رك ذو . هححصو ماطلاو . « هحبحص » يف نابح نبا هجرخا . ماللا

 ,. دهأوُس هل

 اورثكأ » : ًاعوفرم هنع هللا يضر ءادردلا يأ نع < ديج دانسإب هجام نبالو

 ىلع يلصي نل ًادحأ نإو « ةكتالملا هدهشت دوهشم هلإف « ةعمجا موي يلع ةالصلا

 : لاق . توملا دعبو : تلق : لاق « « اهنم غرفي نيح هتالص ىلع تضرع الإ

 مالسلا مهيلع « ءايبنالا داسجأ لك أت نأ ضرالا ىلع مرح هللا نإ « توملا دعبو د

 . هحام نبا ظفل اذه « قزرب يح هللا ينف

 يناطعأ هللا كفرإ » : ًاعوفرم رساي نب رامح نع < قرط نم رك اسع نبالو

 : لاق الإ ةالص دحأ ىلع ىلصب الف © تم انأ اذإ يربق ىلع موقي ةكتالاا نم اكلم
 هيلع هللا يلصيف « هيبأ مساو همساب هيمي  كيلع يلصي نالف نب نالف ! دمحأ اب

 : ةياور يفو « قئالخحلا ءاعسأ اكلم ىطعأ هللا نإ د : ةيآور يثو ٠ 4 ًارشع اهناكم

 . ثيدللا « ... ةمانقلا موي ىلإ يربق ىلع مئاق وهف « قئالخلا عامسأ د

 هل لرإ : ًاعوفرم هلع هل يضر دوعسم نبا نع « حسيحصلا لاجرب رازيللو

 يقايح : الوم هلا لوسر لاقو : لاق « يتمأ نع ينوغلبي نيحايس ةكتالم ىلاعت
 اش « جياامعأ ىلع صرحت « 2 ريش يلافوو « - ثد#و نوثدحت « 35 ريخا

 . « مل هللا ترفغتسا رش نم تيأر امو « هيلع فا تدمح ريخ نم تيأر



 : انباحصأ نم نوقتلا نوماكتملا لاق : يدادغلا روصنم وبأ ذاتسالا لاقو
 « نوايال ءابنألا نإو « هتمأ تاعاطب رسي هنإو « هتافو دعب يح ملي انين نإ
 ةايح دوعب عطقنو « ىتوملا رئاسل عامسلاو ملعلاك 2 تاكاردإلا توبث دقتعن انأ عم
 ةطورشملا ضارعالا نم وهو ©« تبات هباذعو ربقلا عنو « هربق يف تيم لعل
 . ةئنبلا ىلع فقوتي ال هنكل « ةايحلاب

 «رلاعلا يف ذوفللا ةوق عم ةينبلا عم اهنأ اهاضتقف « ءاببنالا يف ةايحلا ةلدأ امأو
 . ةيوندلا دئاوعلا نع ءانغتسالاو

 « مهل ةمحر هتمأ يف كرت « تام امل لع هنأ « مظللا ردلا » بحاص نعو
 مركأ انأ» : ثيدحو« ةمايقلاءوي ىلإ هتمأ نيب نوكت نأ لحو زع هلل لأس هناف

 . هل لصأال « ثالث دعب يربق يف ينك رتب نأ نم يلر ىلع
 « ةباس مأ ةرحح بنج ىلإ بيسملا نب ديعسو انأ تنك : ورع ني لابلا نعو

 ؟ مهقمحأام ءالؤه ىرتأ : ديعس لاقف « م هللا لوسر تدب نولخدي سانلا لعجف

 مزعلا يلوأ نم ين ىقبب ال هنإ : لاق « لجأ : تلق . هتنب يف هنأ نورب منإ
 نيعبرأ قرف ضرالا يف قب مل هلي هللا ين نإو « عفري ىتح ةليل نيعبرأ قوف
 مهفرعيف « راهتلا يفرط هتمأ هلع ضرعتو الإ موي نم سل هنإو « عفر ىتح ةلمل

 . مهيلع دهشي كلذبو « مهيسنو مهئامسأ
 ىنلا ىلع نواب ًاموق ىأر بيسملا نب ديعس نأ : ظفلب قازرلا دع هاورو

 : ثيدح هبقع مث « أموي نيعبرأ نم رثكأ ضرألا يف ين ثكم ام : لاقف ) 0

 ًاضيأ هلإ ريشو « كاذ درأ ةراشإ« هربق يف للص مئاق وهو ىمومب ترره و

 باوج يف « مالسلا مهلع « ءايبئالا داسحأ لكأت نأ ضرالا ىلع مرح نإ ) : ثيدح
 مل بيسملا ناو . تيلب : نولوقي ؟ تمرأ دقو كيلع انتالص ضرعت ١١ ليك و: مفوق

 ضرمت فيك ثيدحلا يفو : دحملا لاق : خلا كيلع انتالص ضرعت فيكو ؛هلوق )١(
 7 نيمدملا ىدحإ تفلحف « تعرأ ؛ هاصأ 0 تسلب : يأ 3 ثمرأ دكسقر كيلع انتالص

 . ها تسيحأ ف تسدعأك

 ؛ م افولا ةصالخ - ىلا



 تافتلاو ةقالع فوم هب هل فيرشلا ريقلاف « هلاقام حص نإو هنأل « ميلستلا ركتني
 موقي قح هيحصتسنف « هب ع هعضوي انعطق انأ عم « هلإ ةبسن هلو « يلاحور

 . هفالش ىلع عطاق

 ةماقإلاو ناذالا هعامم نم بيسملا نب ديعس هب ربخأ ام « عساتلا لصفلا » يف قبسو
 راد قرافأ نأ : هراصح مايأ هنع هللا يضر ناثع لاقو « ةرخلا مايأ ربقلا نم

 . اهف ملي هللا لوسر ةرواحبو يترجه

 لوزن ةصق هلع هللا ىفر ءادردلا يلأ نع ؛ دبج دنس رك اسع نبا ىورو

 ثإ مت : لاق « سدقملا تدب هلع هللا يضر رم متت دعب ايرادب حابر نب لالب

 نأ كل نأ امأ 9 لالب اب ةوفلا هذه ام : هل لوقي وهو ٌةيُكَيِم ينلا ىأر الالب

 لوسر ربق ىتأف « ةنيدملا دصقو هتلحار بك رف « ًافئاخ ًانيزح هتتناف ؟ يفروزت
 لعجف « نيسملاو نسا لشأف « هيلع هبجو غرميو هدنع يب لعجف « 0 هللأ

 هللا لرسرا هب نذؤت تنك يذلا كئناذأ عمس يبتشن : الاقف « امبلبقيو امبمضل

 اماف < هش فقب ناك يذلا هفقوم فقوو « دجحسملا حمطس العف « دحملا يف يي

 ع للا الإ هلإال نأ دبّسأ : لاق اماف « ةنيدملا تحترا , ربكأ ثا : لاق نأ
 نم قئاوعلا تحرش « هللا لوسر ًادمح نأ دبْسأ : لاق اماف « اهتجر تدادزا

 ةيك | الو اك اب رتكأ موي يور ام © كي هللا لوسر ثعب : اولاقو نهرودخ

 . مويلا كلذ نم 0 هللا لوسر دعب ةئيدملاب

 الإ عاظض ينلا دعب دحأل نذؤي مل الالب نإ : هريغو ينغلا دبع ظفاملا لاقو
 : ليقو . ناذالا متي ملو نذأف كلذ ةباحصلا هللإ بلط ةرايزال اهمدق ةمدق يف ةره
 . هتتالخ يف ركس يلال نذأ

 ةباحصلاو « كلذل هلعف ىلع لب « همانم درجت ىلع ةرايزال رفسلا يف داتعالا سيلو
 , كلذل دك ؤم ماخلاو « ةصقلا مهلع فخت ملو © نورفوتم
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 : لوقش ماشلا نم ديربلا دريب ناك هنأ زيزعلا دبع نب رمش نع ضافتسا دقو

 : يسم هلا لوسر ىلع يل مس

 مدتلا هل كسانم يف نيمدقتملا نم ليدنلا مصاع يأ نب رمجنب رككب وأ مامإلا لاقو
 ىلا ماشلا نم آدصاق لوسرلاب ثعس نزيزعلا دبع نب رمت ناكو : تونلا اهف
 . عجري مث“ مالسلا ل يبلا ءىرقمل ةنيدملا

 تيب متتف دعب رابحالا بعكل لاق هنع هللا يضر رمش نأ : « ماثلا حوتف » يفو
 : لاقت ؟ يقيم ينلا ربق رورو ةنيدملا ىلا يعم ريست نأ كل له : سدقملا
 . نينمؤما ريمأ اب معن

 . لكيم هلا لوسر ىلع مسو « دحسملاب أدب ام لوأ « ةنبدملا رمح مدق الو
 مالسلا : لاقف لَم ينلا ربق ىتأ رفس نم مدق اذإ ناك رمح نبا نأ مصو

 . هاتبأ اي كللع مالسلا « قيدصلا ركن ايأ اي كيلع مالسلا , هلا لوسر اي كيلع
 « ةيككم ينل ربق ىلع فقب ناك امنع هللا يضر رمت نبا نأ « أطوملا » يفو

 . رمحو ركب يلأ ىلعو « قيم ينلا ىلع يلصف
 . امهنع هللا يضر رمتو ركب يلال وعدبو : يبنقعلاو « مماقلا نبا نعو
 معن : لاق 9 ربقلا ىلع ملسي رمح نبأ ناك له ًاعفان لجر لأس : نوع نبأ نعو

 : لوقف « هدنع موقيف ربقلا يتأب ناك « ةرم ةئام نم ردك أ وأ ةرم ةئام هتبأر دقا
 وبأ هاورام يتأيسو « يلأ ىلع مالسللا « ركب يلأ ىلع مالسلا ؛ يبنلا ىلع مالسلا
 نم الح يبنلا ربق يتأي نأ ةنسلا نم : هلوق نم رمح نبا نع هللا همحر ةفينح
 بويا يبال ناورم دوجو نم هريغو دما هاور امو « ينآلا ريخلا .. ةلبقلا لبق
 . ريقلا ىلع هبحو ًاعضاو يراصنالا

 « لكم يبلا ربق ىلإ ىتأ كلام نب سنا تيأر : مهضعب لاف : « افشلا » يفو
 مث . قام يبلا ىلع ملف « ةالملا متتفا هنا تننظ ىتح هيدي عفرف < فقوف
 ' فرصنا

 و



 مئاق لبج نب ذاعم اذإف « لوو نأ لوسر رينم ىلإ رمع جرخ : رازبللو

 .« ثيدحلا ... ؟ ذاعماب كيكي ام : لاقف « ليو للا لرسر ريق دنع يكب

 دمح قي رط نم « هل « ةندلا و باتك رخاوا يف يورهلا رذ وبا طظفاحلا جرخاو

 تيأر : يدرواردلا لاق : لاق < بعصم انثدح : لاق . خابطلا ني فسوي نبا

 6 وا أ كرس ىلع لف هاج « رقابلا نب قداصلا يأ دم نب رفعج

 يف رسف : لاق وأ . تيحعت ىنأك يىنآرذ «© رمحو ركب يلا ىلع سف « ىنثنا

 : يل لاقف : لاق . نيخيشلل هضغب نم ةعشلا همن ام كلذب هباذك ال : يا

 1 هللا هازخ : ةيواعمل لوقأ ترا ىلرسي ام هلإو < هب هلل نيدأ يذلا اذه نإ

 . انندلا ىل نأو هب هللا لعف

 ّث

 يلا نب ىلع نأ : رفعج نب هللا دبع نع « لئاضفلا » يف ينطقرادلا جرخاو

 ُ 2 ءاكلا لاطأف © ةمطاف تدب ىلإ رظن ثسح ىكسف دحيسملا لضد بلاط

 (كيلعو : لاق مث « هدنع ءاكلا لاطأت ىكف « ا يبنلا ربق ىلإ فرصا

 نيصيمح انثدلا نم اًيحرش « نييدبم نييداه اينك دق « 5 ةمحرو يوخأ اي ماللا

 .رمخو ركب اب يعل

 هاتف « جملا دارأ هبأ نب دايز نأ : اههريغو يرئالبلاو ريلا دبع نبا ركذو

 كابا نإ : لاقف « ًادابز عمسلو هيطاخيل هئيبا دخأف © هملكت ال وهو ةركن وبا

 اهب مظعأف هل تنذا نإف . كانه ةببح ماو , ملا ديرب هنإو «© لعفو لعف

 . هيلع ةحح اهب مظعأن هتبحح يه نإو . جفَيَم هللا لوسرل ةنايخو ةبيصم

 ةنيدملا نابتإ نا الواف . كلذ ريغ : لبقو . ةنسلا كلت جلا كرتف : يرذالبلا لاق
 نم دايز نكت عم كلذ ةركب وبا لاقام « كرتي ال ام مدنع جاحلل ةرايزلاو

 ب أوو -ح



 كاربتلاو « عم هللا لوسر دجسم يف ةالصلا ىلإ دصقلاو « ةنيدملاب رورملا جح نم
 « هنمدق ءىطاومو © هبدب سمالمو « هدلحو «© هريقو هربلمو © هتفور ةلؤرب

 نم هدصقو هدمح نمو . هيلع هف يحولاب ليريج لذنيو هللا دنتسي يذلا دومعلاو

 . هلك كلذ راثعالاو نيماسملا ةئاو ةباحصلا

 ةءادبلا جاحلا لشفالا يف نا فلسلا فالتخا : نماثلا لصفلا يف مدقتو

 دوسالاو ةمقلع ةنيدماب ةءادبلا راتخا نمم ناو . ةككمب وأ ةنيدملاب

 . الوا ةرايزلا راثيإ هببس لعلو . نيعباتلا نم
 نوممم ند ورمشو

 ةفينح يلا نع دايز نب نسملا ىور : يدنقرمللا ثيللا يلا يواتف يفو
 نإو . ةئيدملاب رم هكسن ىضق اذإف . ةكمب أدب نأ جاحال نسحالا : لاق هنا

 . ةلقلاو ربقلا نيب موقيف < عظم لوسر ربق نم آيرق ينأيف « زاج اهب أد
 « ايلع عمج نياملا ني ةنس ليم هللا لوسر ربق ةرايز : ضايع لاقو

 درسو « العفو ًالوق ةرابزلا ىلع عامجإلا رمأ يسلا حضوأو . اهيف بغرم ةلضفو

 , ةنسلاب ةبرق اهنأ نيبو « عجاريلف كلذ يف ةثألا مالك

 قفتملا ةحيجملا ةنسلا يف ءاجو « عنقم هيفاه اهب ةصاخلا ةئسلا نم قيس دقو

 . كلذ يف لشاد وبف « روبقلا ديس تقم هربقو « روبقلا ةرابزب رمألا اهلع
 نم هلال ىلوأ هربقف « ءادهشلاو عيقبلا لهأل هترابيز نم تبثام ىلع سايقلابو

 ةرضحب هربق دنع هيلع انمالسو انتالعب ةجرلا انلانتلو « مظعتلا بوجوو ىلا
 . هب نيفالا ةكئالملا

 . هريغ ةرايز يف اك ةرخآلا رك ذبو « قا ةيدأتو « كلذب كربتلا هبفو
 «يوونلاداكح م لاجرلا روبقلا ةرايز ىلع ءاماعلا عامجالو «© قبس ال عامحالابو

 فيرشلا ربقلا زاتتماو « ءاسنلا يف اوفلتشخاو « اهيوجوي ةيرهاظلا ضعب لاق لب

 هيلإ راشأ اك ءاسنلا ىلإ ةيسئلاب فالخلا لحم نم ىنثتسف « هب ةصاخلا ةلدالاب يونلا

 . ةئألا قالطإ ىضتقم وهو « امههريغو يميرلاو يبلا

 ]وو مدس



 آلا ( ... كْواج مهفنأ اوماظ ذإ مهنأ ولو ) : ىلاعت هلرقل باتكلابو
 « نيناجلل هرافغتساو « هدنع رافغتسالاو « هبلإ ءيجلا ىلع هثط [ 54 : ءانلا ]
 هب هللا رمأل تانمؤملاو نينمؤملا نم لكل رفغتسا دقو « هتومب عطقنتال ةتر هذهو
 ةيوتل ةبجوملا رومالا تلمكت يئاخلا رافغتساو ءيحملا دجو اذإف « هباتك يف
 , هتمحر و هلأ

 هرافغتس !نوك يضتقي الف « ( كْواج ) ىلع فوطعم ( مه رفغتساو ) : هلوقو
 « هتامح نم قبس ا توملا دعب مه رفغتسال هنأ 37 انأ عم « مهرافغتسا لعب
 . ةاملا يف مك عقوتم وهف « مهامعا ضرع دنع هتمال هرافغتساو

 نع هدعب لصفلا يف يتأيسو « هءاج نا كلذ كريال هنأ هتمحر لاك نم ملعبو
 . هريغ نع اذكو « كلذ دهشبام روصلملا هترظانم يف كلام

 ا هواتب نأ ربقلا ىتأ نم اوبحتساو < مومعلا : ةنآلا نم ءاملعلا مهبف دقو
 ؛ اهل ننسحتسم ميتتك يف ةبثآلا يبنعلا ةياكح اودروأو < ىلاعت هللا رفغتسو
 راستلانباو ؛ « مزعلا ريثم يف يزوملا نباو ؛ « هخئرت » يف ركاسع نب اهركذو
 تسلحو ؛ هترزف ؛ 2 ينلا ربق تتأ : لاق يلالغلا برح نب دمع ىلإ مهديناسأب
 . يفأسام ول ركذو ... يبا رعأ ءاحف ؛ هئاذحب

 يبارعاانيلع مدق : لاق هنع هللا يضر يلع نع ؛ يناعمسلا ديعس وبأ ىور لب
 هبأرت نم ىثحو ؛ هريق ىلع هسفنب ىمرف ( مايأ ةثالثب 02 هللا لوسر ائفدام دعب
 هناحس هللا نع تيعوو ؟ كلوق انعمسف تلق ! هللا لوسراب لاقو ؛ هسأر ىلع
 آلا (... مهسفنأ اوملظ ذإ مهنا ولو ) : كيلع .لزثأ اف ناكر ع كنع انعدام
 , كل رفغ دق هنإ : ربقلا نم يدواف ( ىل رفغتست 5 كتئجو ؛ يسفن تسماظ دقو

 دو ؛ ةرابزا رفسلا ةيعورشم ىلع ًاضيأ ايل اب انكر( يكب لتس لإ
 يفو (« يربق راز نم م : هلوق مومعلو ؛ دعب نمو برق نم ءيولا هلرمشل لاحرلا
 , « ًارئاز نءاج نم » : نكسلا نبا هححص يذلا ثيدحلا

 هسا وول اس



 محلي هجورخ تبث دقو ؛ كلذك اهلإ رفسلاف ؛ ةبرق ةرايزلا نا تبث اذإو
 . هبلع اوعمجاو فلطلاو فلسا قبطأ دقو ؛ ءادبثلا ةرايزل ةنيدملا نم

 لاحرلا دشتال : هانعم ؛ « دحام ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال » : ثيدحو

 ديعس يلأ نع ؛ ندح دنسب ةبش ناو دمحأل ةياور يف ا هتليضفل دجسم ىلإ
 ةالصلا هف يغتبب دحسم ىلإ اهلاحر دشت نأ يطملا يغبنيال » : ًاعوفرم يردحلا
 لاحرلادّس لع عامجاللو ؛ ىصقالا دحسملاو ؛ اذه يدحسمو ؛ ماركا دحسملا ريغ
 ميلاصمو ةراجتلو ؛ رفكلا راد نم ةرجمحلاو دابللا اذك و ؛ كسنلا ءاضقل ةفرعل
 : لمقو . مرح : ليقف ؛ ةثالثلا ريغ دجاسملا ةئقبل لاجرلا دس يف اوفلتخاو « اندلا

 عنم نأ ضاع لقنو . اهريغ نود اف ةدوصقملا ةيرقلا نأ ا نابأ امماو عال
 دحدم هتياغ ةرايزلا دصقب رفسلا نأ ىلع ؛ ردانلل وه امنا ( ةثالثلا ريغ يف يطملا لامعأ

 ةعقبلاكلتب لح نم مظعتل هيف لولحلا رئازلا دصقو ؛ فيرشلا ريقلا هترواجمل ةنيدملا

 . اهف لح نم لب ؛ اهنيعل ربقلا ةعقب مظعت دصقلا سيلو « ايح ناك ول اك
 ريخ» : ثيدح كلذل دْسِربو . يربق يف يفراز يأ ؛ يربق راز نم : هلوقو

 ةالص و : ثيدح عم ٍ« « قيتعلا تببلاو ؛ اذه يدحسم لحاورلا هللإ تبك رام
 رخآآ يناف ؛ مارطا دجسملا الإ هاوس اوف ةالص فلأ نم ريش اذه يدحسم يف
 . « دجاسملا رخآ يدجسمو ؛ ءايبنألا

 ؛ ريقلا دنع ًاموق ىأر نسلا نب نسحلا نأ ؛ قازرلا دبع ىور : لبق نإف
 اوذنيت الو « ادع يربق اوذهتت ال ١ : لا.ة ْييَم ”ينلا نإ : لاقو مهابنف
 « ليعامسا يضاقلاو . « ينغلبت جتالص نإف © متلك اميح ءىلع اواصو « ًاروبق توبي

 « نىشعتل نسدح نب نحو لع ”ينلا ىلع لسأ تئج © ليبس يلأ نب لبس نع
 : تلق ؟ تفقو كتيأر يلام : لاقذ « هديرأ ال : تلقف « ءاشعلا ىلإ مه: لاقف
 , « ثيدحلا ركذو ... هيلع ملف تلخد اذإ : لاقف « يتم ينلا ىلع لسأ تنقو
 دع تناك ةحرف ىلإ ءيحي الحر ىأر نأ ؛ نيحلا نب ىلع نع « ىلعي يبألو

 سا اوال



 دنسأو .. جتدحأ الأ : لاقف « هاف « وعديف « ايف لغدبف « لي ينلا ريق
 . © ثيدحلا

 روزيف © ةادغ لك يقأب ناك الجر نأ : ليعامسا يضاقلل ةياور يف : انلق

 « نيسحلا نب ىلع هيلع هرمتاام كلذ نم عنصيو « هبأإ ىلصيو 0 يبنلا ربق

 هل لاقف « عظم ينلا ىلع يلتلا بحأ : لاقف ؟ اذه ىلع كلمحم ام : هل لاقف

 . « ثيدحلا ركذو ... أيبأ ينربخأ : يلع

 ةهارك يف كلام نع يتأبس ا1 قفاوم وهو « دخلا يف داز لحرلا كلذ نأ نيتف

 وأ « رفس نم مدقي مل نا كلذ ةهارك وأ « فيرشلا ربقلاب فوقولا نم راثكإإلا

 مالسلا نأ همالعإ دارأف « ةحرفلا كلت يف لوخدلاب ربقلا نم وندلا يف غلاس هآر هنأ

 نع ءاجام لمحت هيلعو . روضحلا نم راثكإلا فلكتي هآر هنألو © ةبغلا عم غلبب

 نأ © نسحلا نب ىيحن ىور دقو . هلع ملف تلد اذإ : هلوقل نسملا نب نسا

 دع فقو ع ينلا ىلع ملي ءاج اذإ ناك « اهنع هللا يضر نيسطا نب ىلع

 سأر انهاه : لوقي مث « ملي مث « ةفيرشلا ةضورلا ىلت يتلا ةناوطسالا

 . قتتم نا لوسر

 يتأيسو © دحسملا يف ةرحطلا لاخدإ لبق فلسلا فقوم وهو : يرطملا لاق

 هجولا ةبج نم نيسملا نب "يلع هدنع فقي ناك يذلا عضوملا نابب يف رخآ ربخ
 يدح تعمس : لاق « يورفلا ىموه نب نوراه انثدح : ىصح لاقو . فيرشلا

 لخدي نأ لبق متلي هللا لوسر ىلع نوماسي سانلا ناك فيكح : لكي ةمقلع انأ

 ناكو « هيلع نوماسي تيبلا باب ىلع سانلا فقي ناك : لاقف ؟ دجسملا يف تبلا

 . اهنع هللا يضر ةشئاع تكله ىتح قلغ هيلع سل بابلا

 لكرأ لمتحم : « ًادنع يري اواعحت ال ») ثيدح ىف يرذنألا ظفاحلا لاقو

 « تاقوألا ضعب يف الإ رازنال ىتح لميال نأو « ةرايزلا ةرثك ىلع ًاثنح نوكت

 انة وغاب



 , ايف ةالعلا اوك رثثال يأ «ًاروق توب راعجنال م : هلوق هديؤيو . دعلاك

 نوكت ال ًاصوصخ أتقو هل اوذختت ال : دارا نوكي نأ لمتحيو : ىلا لاق

 عاتجالاو « ةئيزلا رابظإو « هيلع فوكتعلا يف ديعلاك دن ال وأ © هيف الإ ةرايزلا

 . هنع فرصني مث « ءاعدلاو مالسلاو ةرايزلا الإ ىنؤي ال لب « دابعالا يف لمعب امم هريغو

 نأ ىلاعت هللا همحر كلام هرك امنإ : نارمع يبأ نع ىلقدلا قللا دبع لاقو

 « ابك رت ءاش نمو « ابلعف ءاش نم هرايزلا نآل « ا ”يبلا ربق انرز : لاقي

 : لقو . ةبجاولا نغسلا نم ينعي : قملا دبع لاق . ةبجاو مَع يلا ربق ةرابزو
 سبل هيلإ يشملا نال : لبقو . ةعيرذلل ًاعطق ربقلا ىلإ ةرايزلا ةفاضإ كلام ىمح
 ةماك نأ : باب نم وهف « باوتلا يف ةغر وه اهإو « هعفنل الو « كلذب هعمل

 : ةفنللا تلاقو . كلذ قالطإ يف ةهاركلا مدع : اندنع راتخْتاو « ةماك نم ىلعأ

 دقو « تابجاولا ةجبرد نم برقت لب « تابحتسملاو تابودنملا لضفأ نم كلي هترايز

 لاقو . هب لوطن الف « ةعبرالا بهاذملا بتك نم كلذ ىف لوقنملا يبسلا درس

 هنأ يدنعف ؛ ل ينلا ريف روزي نأ رثن اذإ .؛ انباحصأ ند 3-3 نيا يفاقلا

 عطقلاو « ناهحو هفف « هريغ ريق روزي نأ رذن اذإو « ًادحاو ًابحو ءافولا همزأل

 كلذ سنج نم بجو دقو « هيف ةصاخلأ ةلدألا ةدوصقم ةبرق هنال « قا وه هب

 . ةفرعب فوقولا بوجول فاكتعالا سنج بوجوب لبق م لَم هتايح يف هللإ ةرحملا

 « ةدوصقم ةبرق حضوي ملام هوحنو نيمداقلا ةرايزب هييبشت هريغ يف فالخلا هجوو

 مصالا نوكحفف « هتدئاف مومعل هيف عرشلا بغرت ثيح نم ةبرق ناك نإو
 . ًاضأ هموزأ

 دجسملا ىلإ“ يشمل رذنلا امأو : « ةلاسرلا » حرش يف ةيكلاملا نم يدبعلا لاقو

 ىلإو « ةرمعلاو جلا وهو 2« عرشلا يف لصأ كف « ةكك١ ىلإ ينملاو « مارحلا

 هددع سيلو « سدقملا تبب نمو ةبعكلا نم لضفأ ٍةييِم يبنلا ربق ةرايزا ةنيدملا
 ا وجاد



 . ايلع قفتم ةبعكلاف « ءافولا همزا ةثالثلا هذه ىلإ يشاا رذن اذإف « ةرمج الو مبح

 رذن يف نالها اذهو : ىكسلا لاق . نيرخآلا نيدحسملا يف انباحصأ فلتخمو
 خيشلا لبق : قلل دبعل , بلاطلا بيذمت » يفو . ةرايزلا رن يي ال « نيدجسملا نابتإ
 كلت عطتسي ملف ةرايزلا هيلع اوطرشو جحبل لاه رجؤتسا نميف ديز ىبأ نب دمع يبأ

 هلع : هريغ لاقو . ةرايزلا ةفاسم ردقب ةرجالا نم درب : لاق ؟ روزي نأ ةنسلا
 طقس اهنمعب ةنسل رحؤتسا نإ : قللا دبع لاقو . روز ىنح ةئناث عجري نأ

 , نالقنلا قفتا دقو « روزيو عجرب هتمذ يف ةحح ىلع رحؤتسا نإو « ةرايزلا صخم ام

 ىلع راجئتسالا نأ : اناحصأ هركذ يذلاو . ندح عرف اذهو : يبسلا لاق
 سفن ىلع تعقو نإ ةلاعلاو « عرش. ر هةم الو طوبضم ريغ لمع هنال « حصي ال ةرايزلا
 ىلع تعقو نإو « ريغلا نع ةبابنلا هيف مصب ال امم كلذنال « ًآضيأ مصي مل فوقولا
 ليطاو © هيف ةباينلا مصت امم ءاعدلا نال ةحيحص تناك فيرشلا ربقلا دنع ءاعدلا
 . يدرواملا هلاق « الطب ال ءاعدلاب

 ةراجإلا زاوج يف كس الو « مالا غالبإ وهو « هركاذب مل ثلاث مسق يقبو
 . ةكلاملا دارم هنأ رهاظلاو « هيلع ةلاعطاو

 اهحصأ « هجوأ ةثالث ةرايزال راحئتسالا يف نإ : يميرال « هيقفتلا » يف : تلق
 : يفاثلاو . « حاتفلا » بحاص يحبصالا هراتخاو . زاوملا : ةقارس نبا لاق ايف
 يحبصالا هراتخاو © يميلخلا مامإلا لاق هبو كاثلاو . يدرواملا عطق هبو « عنملا
 , سار وأ هيتاكف انالف كيال فلح اذإ ام ىلع ىني هنأ : « نيعملا » بحاص
 , حيض ٠ ثنحن : انلق نإو . راحئتسالا حصل الف , ثنا مدع : حيحصلاو

 غالبإو « ةرايزلا امأو , فرعلا ناهالا يف ظحلمللا ذإ فيعض ءانبلا : تلق

 مسب ل نإو ةصلاو ددوتلا اهب لصحي ةبتاكملا نأ اك . ةدوصقم ةبرقف « مالا
 30 , هدنع ءاعدللو قلم هيلع مالدل راجئتسالا ةحم قطاو ٠ ًامالك

 مسأ ةااس



 « همالس يف هل هلاقتساو « ىلاعت هبر ىلإ يم هب رئازلا لسوت يف يناثلا لصفلا

 . ةرواخلاو ةرايزلا بادآو « هئاعدو

 ريسو « نيلسرملا نئس نم ؛ هتك ربو ههاحيو « لوم هب '" عفشتلاو لسوتلا
 اب: لاق ةئطخلا مدآ فرتقا الاد : ثيدح ملاطلا ححصو . نيطاصلا فاسلا
 9 هقلخأ ملو ًادمج تفرع فك مدآأب لاقتف « يىل ترفغ ال ئِلَم دمع قمم كلأسأ
 تيأرف « يمأد تعفر كحور نم يف تخفنو كديب ينتقلخ ا كنأل براي : لاق
 فخت مل كنأ تفرعف « هللا لوسر دمع هللا الإ هلإ ال : ًايوتكم شرعلا متاوق ىلع
 قلخلا بحأل هنإ « مدآ اب تقدص : هللا لاقف ؛ كلإ قاطأ بحأ الإ كمسمأ ىلإ

 ,. كتقاخام دمع الولو « كل ترفغ دقف « هقحم ينتلأس ذإ “ىلإ

 نأ « فشح نب ناثع نع « بيرغ حيحص نسح : لاقو يذمرتلاو يئاسنللو
 نإ : لاق « ينيفاعي نأ يل هللا عدا : لاقن ٌهليم ينلا ىتأ رصبلا ريرض الحر

 أخوي نأ هرمأف « هعداف : لاق ©« كل ريل وبف تربص تئس نإو ؛« توعد تس

 دم كيني كيلإ هجوتأو « كلأسأ يفإ مهللا : ءاعدلا اذهب وعديو هءوضو نحيف
 ( « يف هعفس ميلا « ىفقتل يتجاح يف يلر ىلإ كب هجوتأ ينإ دمحاب « ةمحرلا يب

 فيثح نب نامع نع ؛ يناربطلاو لو . رصأ دقو ماقف : دازو يقيبلا هححصو

 ناكف « ةحاح يف هنع هلل يضر نافع نب نامع ىلإ فلتخم ناك الجر نأ « ًاضنأ
 تثا : هل لاقق « فشح نبال كلذ اكشف « هتجاح يف رظني الو هلإ تفتليال
 هحوتأو كلأسأ يفإ مهللا : لق مث © نيتعكر لصف دجسملا تثا مث « أضوتف ةأضيملا
 « يتجاح يضقتف يلر ىلإ كب هحوتأ يفإ دمج اي , ةمحرلا ين قلي دم انيش كيلإ
 هءاجف « نائع باب ىتأ مث « كلذ عنصف « لجرلا قلطناف « كتجاح ركذتو

 مالك يف فرصتلا مدع بجوت يتلا ةيملعلا ةلامألا ىلإ ًارظن ثحبلا اذه انتبثأ )١(
 ام حلاصلا فاسلا ةقيرطو ةيعرشلا صوصنلا فلاخي ام لك نم مآرب نحنف الإر «٠ فئصلا
 1 فصلا هرك ذ

 من ه7 نع



 ؟ كتجاح ام : لاقف « ةسفنأطلا ىلع هعم هسلحأف نيئع ىلع لخدأف « هدسب ذْخأ تح باوللا

 تناك امو « ةعاسلا ىتح كتجلح تركذام : لاق مث « هل اهافقو هتحاح رك ذف

 هللا كازح : هل لاقف فينح نبا يقلف © هدنع نم جر مث « اهرك ذاف ةحاح نم كل

 « هتملكام هللاو : فينح نيا لاقف « يف هتملك ىتح ىتجاح يف رظنب ناك ام « ًاريخ

 لاقف < هرصب باهذ هيلإ اكشف « يرض هانأو علقو نا لوسر تدهش ينكلو
 ( ىلع قس دقو دئاق يل سبل هنا هلل لوسراي : لاقف ؟ ريصت وأ : نقيم يللا هل

 هديب عدأ م نيتعك ر لص 3 ( أخوتف ةأضملا تثأ : ا ينلا هل لاقف

 انملع لخد ىتح ثيدحلا اني لاطو انقرفت ام هللا وف : فينح نبأ لاق « تاوعدلا

 . طق رض هب نكي مل هنأك لجرلا

 ءاينالاو كيبن قحي : اهل هئاعد يف عظيم هلوق دسأ تنب ةمطاف ربق يف يتأبسو

 نوكي دق مظعملا وأ بوبحللا ركذو . دبج هدنسو . « ثيدحلا ... لبق نم نيذلا

 . ةباجإلا يف آيس
 هجوتب دقو « هل ًامارك! باجأ صخش دنع ردق هل نب لسرت نم نأ ةداعلا يفو

 ثيدح يف حص ام لامهالاب لسوتلا زاج اذار . هلم ىلعأ وه نم ىلا هاج هل نم

 ريصعتلا نيب كلذ يف قرف الو « ىلوأ جيم هب لاؤلاف « ةقولخم يهو راغلا

 . ةجاللا يف فص هب هجوتلا : يأ « ه"وحتلا وأ عفشتلا وأ ةناعتسالا وأ لسوتلاب

 عم عنتم ريغ وه ذا « ةايلا لاح يف اي وعدي نأ بلط ىنعب كلذ نوكن دقو
 . هلأس نم لاؤسب هماع

 فراكو رادلا كلام نع «© حيحص دنسي ةبيش يبأ نباو يقييبلا هاور ام هنمو
 « باطلا نب رمع نامز يف طحق سانلا باصأ : لاق © هنع هللا يضر رمح نزاخ

 دق مهنإف 4 كتمأل قستسا ! هللا لوسر اي : لاقذ « هِيَ ينلا ربق ىلا لجر ءاجف
 < مالسلا هئرقاف < رمح تئا : لاقف « مانا يف هيوم نا لوسر ماتأف < اوكله

 دس | ءيرإ اس



 رحم لجرلا ىتأت « سكلا سكلا كيلع : هل لقو « نوقسم مهنأ هريخأو
 الإ لآ ام! بر اب : لاق مث « رمح ىكتف « هريخأف « هنع هللا يضر

 , هلع تزحع ام

 دحأ ثراحلا نب لالب مانا اذه ىأر يذلا نأ « حوتفلا » يف فيس نيبو

 يناربطلاو انأ تنك : يرقملا نب ركب وبأ مامإلا لاقو . مهنع هللا يضر ةباحصلا
 انلصاوو . عوجلا انيف رتأو ةلاح يف انك و « يللي هللا لوسر مرح يف خيشلا وبأو

 هلا لوسراب : تلقف « اليم ينلا ربق ترضح ءاثعلا تقو ناك اهاف . مويلا كلد
 رضحف . ءيش يف رظني ىلاج يفاربطلاو « خيشلا وبأو انأ تملف . تفرصناو عوملا

 كرتو . انلكأو انسلحف . ريثك ءيشش هيف لسنز دحاو لك عم ناءالغ هعم يولع

 . مانملا يف هتبأر يفإف . لَو للا لوسر ىلا متوكشأ موق اي : لاقو . يقابلا اندنع

 . علا * يشد لمحأ نأ ينرمأف

 تحف . مايأ ةثالث ةئيدملاب تعج : ريرضلا يرقملا ىسفن نبا سابعلا وبأ لاقو
 ةيراج ينتفخ رف . ًافعض تب مث . تعج هللا لوسراب : تلقف . ربقلا ىلا
 : تلاقو . ًازهمو ارو رب زيح ىلا تمدقف .٠ اهراد ىلا امعم ثمقف 8 ابلحرب

 عئاقولاو . انلا تئاف تعح ىمهو .٠ 0 يدح ادبي ينرمأ دقق . ساعلا انأ اب لك

 . ًادح ةريثك ىنعملا اذه يف

 نم ريثك رك ذ بقع « راصتنالاو نألا » هباتك يف ىلذاثلا دواد ناولس وبأ لاق

 ناك اذا امس هتيم هرمأب يذلا نأ : هلاثمأو ركذامم ريثك يل عقو دق : كلذ

 كلذ اولّئس اذا مار كلا قالخا نم ذا . ةيرذلا نم نوكي امنا . ًاماعط لوؤسملا

 . مهنم نوكي نمي وأ . مهسفنأب هولوتي نا

 . ءابطالا اهنع زحع ةلع ةطانرغ لهأ نم لجرب تلزن : يليبسألا دمح وبا لاقو

 قييم هلا لوسر ىلا اباتك لاصحلا يلا نبا ريزولا هنع بتككف . اهرب نم اوسيأو

 ب اهقةؤد



 : هلوأ لصالا يف هانرك ذ ًارعس هنعشو , هئادل ءافثلا هش هلأسل

 يفشتس دمحأ هللا لوسر ريش ىفشم هتناءمز نم ذضو باتك

 ربق ىلع ءىرقو « ةفيرشلا ةنيدملا ىلإ بك رلا لصو نأ الإ وه امث : لاق

 ةشئاع رمأ يضتقي ام يقتأسو « هناكم لجرلا أربو « رعشلا اذه ْوَكَو هللا لوسر

 يسلا لاق ام روحي لب 4 0 هريقب بدأ دلع ءاقتسالاب اهنع هلل يضر

 نم مظعب هللا لاؤس نأ مالسلا دبع نبا نع لقن نإو « نيملاصلا رئاب لسوتلا

 نأ « هنع هللا يفر سنأ نع « حيحصلا » يفف « كو انينب صخم نأ يغني هقلخ
 بلطملا دبع نب سايعلاب ىقستسا اوطحق اذإ ناك هلع هللا يضر باطتلا نب رمح

 انإو « انيقستف يالي اندنب كملإ لسوتن انك انإ مبللا : لاقف « اهنع هللا يضد

 ىلأ طهفاحال ةياور فو . نوقدبف 0. لاق مه 0( انقسأف 0 انش معي كنإ لسوت

 كيقستسن انإ مهللا «٠ لاق هنع ل يضر وم نأ 6 سانع نب نع هللا ةه مماقلا

 رع لوقي كلذ يفو . اوقسف « هتببشب كيلإ عفشتنو « فيو كيبن معب
 . بل يبأ نب ةبتع

 رام هلدشب ىقسشس -ةماشع ”لهأو زاجل ثلا ىقس يمعب

 دقو ؛ هئاعد ُْف لاق هنع هلل يضر سايعلا نأ 4« راك نب ربيزال ةءآور يفو

 لثم ءاهسلا تشرأف ث ثيغلا انةساف يلم كسل نه يلاكل كلإ موقلا 2 هاصحوت

 8 ةدامرلا ماع كاذ نأ : .٠ وم نبا نع هل ةيآور فو ٠ ضرألا تيصخأ ىح لايما

 ريمأ رذدعح وب رظان : لاق « ديمح نبا نع 4« درح دل ه4 افشلا » ىفو

 كثوص عفرتال نيئمملا ريمأ ا : كلام لاقف 4 ل هللأ لدعم ْف ًاكلام نينمؤملا

 قوف «تاوصأ اوعفرتال ) : لاقث ًاموق بدأ ىلاعت هللا نإف 2 دجسملا اذه يف
 نبذلا نإ ) ؛ لاقف اموق حدمو ١ م : تارجللا ] ةلآلا ( .. ينلا توص

 : لاقف اموق مذو [ م”: تارححلا ] ةيآآلا ( ... هللا لوسر دنع متاوصأ نوضغي

 دس أ | و دع



 نإو [ ؛ : تارحملا ] ةبآلا ( ... تارجملا ءارو نم كنوداني نيذلا نإ ١
 ليقتسأ هللا دبع ابأاي : لاقو رفع وبأ اه ناكتساف « اح هتمرحك اتسم هتهرح
 وهو هنع كبحو فرصت ملو : لاق ؟ يم نا لوسر لبقتسأ مأ « وعدأو ةلبقلا

 لبقتسا لب « ةمايقلا موي ىلاعت هللا ىلإ مالسلا هيلع مذآ كبأ ةيسوو كتليسو
 اوماظ ذإ مهأ ولو ) : ىلاعت هللا لاق . ىلاعت هللا كعفشيف ع« هب عفشتسا و

 "ثايرماسلا هللا دبع يلال « بعوتسملا » يفو [ 56 : ءاسنلا ] ةنآلا ( ... مهسفنأ
 ةاقلاو © هبحو ءاقلت ربقلا لعحيو « هتحان فقيف « ربقلا طئاح ينأي مث « يلبنحلا
 تلق كنإ مهلا : هنمو « ءاعدلاو مالسلا رك ذو « هراسي نع رينملاو « هربظ فلخ
 ةنآلا ( ... مسفنأ اوماظ ذإ مهنأ ولو ) : مالسلا هلع كرنل كباتك يف
 <« ةرفغملا ىل بجوت نأ كلاسأف « ًارفغتسم كببن تيتأ ينإو [ 54 : ءاسنلا ]
 : 3 كيبنب كلإ هجوتأ ينإ مبللا « هتايح يف هاتأ نا اهتجوأ اك

 اعدو قلتم ىنلا | ىلع | اس اذإ : بهو نبا ةياور يف كلام لاق : ضايع لاقو

 : طولا و » نع 9 يفو . مسيو « ونديو « ةلبقلا ىلإال ربقلا ىلإ ههجوو فقب
 ةفلاخم يهو « يضعو مسي نكلو «© وعدب ريقلا دنع فق» نأ ىرأال : لاق هنأ

 هل ىرتأ مزتلي يذلاف : كلال لق : لاق جلا يفزاوملا نبا هلقن املو « قبس امل
 : هل لق . وعديو فقي نكلو ال : لاق ؟ عادولا دنع ةبعكلا راتسأب قلعتي نأ
 نم ىلع « طوسملا » يفاه لمحو هأ . معن : لاق ؟ ملي يبلا ريق دنع كلذك و

 ربقلا دنع هئاعد يف بدأ ءوس هنه نمؤي مل

 هنأ « 0 سوم يأ ظفاحلا 1 ' كوول ) 06 سور » يفو

 . ل رعشو لع لصيد 435 ام يلا لبقتسيو

 . سرماقلا "يف 5 ثدحم : ملا متفب يرماسلا )١(

 سا!



 كيتعك ر تيضق اذإ دصقا مث : لاق هنأ بيبحح نبا نع « سنوي نبا لقنو

 هيلع نثأو ٠ 2 هللا لوسر ىلع ملس مث « هلم نداذ « ةبقلا هاجو نم ربقلا ىلإ

 ىلع ملستو « هيدب نيب كفوقو ملعيو عمسي هننَو هنإف « راقولاو ةنيكسلا كيلعو

 : « هكسانم » يف يبرحلا ميهاربإ لاقو . امل وعدتو اهنع هللا يضر رمحو ركحب يبأ

 . ربقلا ينعي هطسو لبقتستو ةلبقلا كربظ يلو

 بويأ ءاج ةفينح يلأ نع « ةحلط مساقلا يلأل هللا همحر « ةفينح يلأ دنسم » يفو

 « ربقلا ىلإ ههجوب لبقأو « ةلقلا ريدتساف « تلي ىنلا ربق نم اندف « ينايتشسلا

 : لاق كرامملا نب هللا دبع نع انيور : يوغللا دحلا لاقو . كابتم ريغ ءاكب ىعكبو

 ”نرظنأل : تلقف < ةشدملاب انأو ينايتخسلا بويأ مدق : لوقي ةفينح انأ تحمس

 ىكنبو مللي هلا لوسر هجو ىلب ام هبجوو « ةلبقلا يلي ام هرهظ لعجف « عنصيام

 . هأ هيقف لجر ماقم ماقف « كابتم ريغ

 نم « مالسإلاو نامإلا نابب يف « هنتس» يف يورهلا رذ وبأ هجرخأ ام هل دهشيو

 ( ينايتنسلا بريأ هنيش نع كلذ يف ثيدحلاب ةفينح ابأ ثدح ديز نب دامح نأ
 بويأ تركذ ام : لاق مث 2« ىكبو اذهب بويأ كثدحف : ةفينح وبأ هل لاقف
 . دحأ نم هتبأر ام ًايْس قلم لوسر ربقب ذولي هتيأر دقف « تبكب الإ ينايتخسلا
 نسا اه ةباكح ىلع ًافطع « ىواتفلا » يف ثيللا وبأ هركذ امل ةفلاخم هفو
 يجورسلا لاقو . همالس يف ةبقلا لبقتسي رئازلا نأ نع ةفينح يىبأ نع دايز نبا
 دلع امآيو : مهنم ينامركلا لاقو . ةلبقلا لبقتسم ةدبع افقي : ةفنطلا نم

 . ةلقلا لقتسم ردملاو ربقلا نيب هفوقو نوكيو « هسأر

 « ةرضطا ىلإ هبجوو « ةلقلا ىلإ هربظو فقب : هريغو يعفاشلا باحصأ نعو
 : ىلاعت هللا همحر ماهلا نب لامكلا ققحلا لاقو . ىبتنا « لينح نبا لوق وهو

 نبا نع « هدنسم »م يف ةفيلح يلأ نع يور اب دودرم ثيللا يلأ نع لقئام نإ
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 لحجتو « ةلبقلا لبق نم كِلَي ينلا ربق يقأت نأ ةنسلا نم : لاق اهنع هللا يضر رمع
 *يبنلا اهيأ كيلع مالسلا : لوقت مث « كبجوب ربقلا لبقتسآو « ةلبقلا ىلإ كربظ
 . هتاكربو هللا ةمحرو

 دنع مالسلل فقي هنأ « ةيفنطا بهذم : ةعامج نبال « ريبكلا كسنملا » يفو

 مث «عرذأ ةعبرأ ردق رادجلا نع دعببو « هراسي ىلع نوكت ثيحم سدقللا سأرلا
 ةيفنطلا نم يئامركلا ذُْسو . ةلبقلا ريدتسم سدقملا هجولا ةلاق فقب نأ ىلإ رودب

 « ءيش سلو« مهضعب هعتو « ةلبقلا لوةتسم سدقملا رقلا ريدت.م فقي : لاقف

 . ىمنأ . هتلقئام ىلع دمتعاف

 هيلع سي يملاو « يملا ةلماعم لماعي تبملا ذإ هيف ددرتت نرأ يغش الو
 لاخدإ لبق اوناك سانلا نأ نم ريبكلا يورقلا ةمقلع نع قبس امو « هل البقتسم

 هجولا لابقتسا رذعت : هببس « نوماب تيبا باب ىلع نوفقي دجسملا يف تيب
 نمو © تيبلا باب ةيحان نم فيرشلا ربقلا نولبقتسي اولكو « ذئتيح فيرشلا
 مالسلل نيسلعا نب ىلع فقوم نأ نم « يراملا نع قيس ا« فيرشلا سأرلا ةيحا
 « تارحملا لاخدإ لبق فلسلا فقوم رهو : لاق . ةضورلا ىلت يتلا ةناوطسالا دنع
 تارحمطلا تلخدأ اماف « ةضورلا نيريدتسم قودنصلا اهيف يلا ةيراسلا نوابقتسي اونأك

 . فيرشلا هجولا ىلي ام اوفقو

 مس اذإ كلام نب سذأ تيأر : لاق « نادرو نب ةماس نع ةلابز نبالو

 . همامأ موقف يتأب هِي ينلا ىلع
 . ةريثك ةرواخملاو ةرايزلا بادآو

 بجوتي نم ءاضرإو « ةبوتلا ديدحتو « ةراذتسالا نم : اهرفس قلعتلام : اهنم

 عيدوتو « هبف ةكراشملا مدعو « دازلا يف ةعسوتلاو ©« ةقفنلا ةباطإو « هؤاضرإ

 جورخلا دنع ءيشب قدصتلاو « اهبقع ءاعدلاو « نيتعك رب لذنمللاو ناوخإلاو لعألا
 ْ . عملا رفس بادآ يف روكذم وه امب كلذ ريغ ىلإ « هنم

 م - م افرلا ةصالخ - |!" ب



 دش برقتلا ابعم يونيو « ةرايزلاب برقتلا يونيف « ةللا صالخإ : اهنمو
 « كلذ ىلع ةييفْيم هثلل مهريغو انياحصأ هلاق أ« هيف ةالصلاو « يوبنلا دجسملل لحرلا

 . هرماوأ لاتتماب آضيأ هميظعت هيفف
 ةحاح دصق بانتحا « « يترايز الإ ةجاح هلمعتال » : ثيدح نم دارملاو

 « ميلعتلاو ملعتلاو « هيف فاكتعالا ًاضيأ كلذ عم ونيلف « اهلإ عراشلا هعدي ل

 « هناريج ىلع ةقدصلاو « ويم ينلا ىلع مالسلاو ةالصلا راثك إو « ىلاعت هللا رك ذو

 نم ريخ نمؤملا ةنف « هلعف رئازا بحتس ام كلذ ريغ ىلإ « هدنع _درارقلا متخو
 ىلاعت هللا نم ءامح تاروظحملا نع الضف تاهوركحملا بانتجا ًاضيأ يونيو « هلمج

 : 0 هلوسرو

 دادزا ًاوند دادزا امك و « ًاقوتو ةباصو ًاقوسش مزعلاب دادزي نأ : اهنمو

 ٠ نم برقلا بلطو « هبلإ قوشلا ةرثك للي هبح مزال نم ذإ « اونحو ًامارغ
 ْ : هراونأ طبابمو هتك امأو هراثآو هدهاعم

 ناحْسأو راكذتو اهلإ ”قوُس | هل بحللا ”بلق يتلا ”رايدلا كلت

 نازحأو هنم ىحشو ”ةعولو "تريك اذ امك نينحتو ”ةّننأو

 < هللأ يبسح هللاب .,ثنمأ « هللا مسي : هني نم جرخ اذإ لو نأ : امو

 « تجرخ كيلإ مهللا « ميظعلا ىلعلا هللب الإ ةوق الو لوحال « هللا ىلع تلكوت

 3 ينتج رخأ 5 < يبد يف ًالاس يندرو « ينم ملسو « ينماس مهلا « ينتجرخأ تنأو

 5 مظأ وأ رظأ وأ « لزأ لزأ وأ « لض'أ وأ لضأ نأ كب ذوعأ ينإ مهلا

 هلإ الو , كمسا كرابتو © كؤانت لجو « كراج زع« "ىلع لبجي وأ لبجأ وأ

 رخآ ىلإ ... كيلإ اذه ياثم قحيو « كيلع نيلئاسلا قحب كلأسأ ينإ مهللا . كريغ
 ٠ | , دحسملا دصاقل بحتسملا ركذلا

 قرغتسي لب « لَم ينلا ىلع ملتلاو ةالصلا نم ريسملا يف راثكإإلا : اهنمو

 دحاسملا نه هقيرط يفام عبتتيو (« تابرقلا نم هريغو كلذ يف هغارف تاقوأ

 اا



 هنكم اب لخم الو « اهف ةالصلاو « ةرايزلاب !ممحف « كلم ينال ةبودنملا راثآلاو
 نم ءيش عببضت دلع بضغلاو © ر ,كحاملا نع يبلاو « فورعملاب ر مألا نم
 ةنايد سانلا ىرقأو « هبوب بحملا ةريغ ةحما تامالع نم ْدِإ « ع هقرقح
 , بذك ةريغ الب ةمحللا ءاعداو « ةريغ مهمظعأ

 ًاعوضخ ددزيلف « اهمالعأو اهابر رصبأو 4 ةفيرشلا ةئيدملا مرح نم اند اذإ : اهنمو
 هعضوأ ريعب وأ ابك رح ةباد ىلع ناك نإو « ىنملا غولبو انهأب رشبتسلو « ًاعودخو
 : لئاقلا رد هللو « ةنيدملاب ًارشانت

 هلامح رثون سال "نا اهس ال هلاولا قوُس ديزي رايدلا “بارق
 هلابجج سوؤر دعب ىلع تدبو اقنلا حال نأب يداطا رش وا
 هلاوحأ نم هفخم يذلا ادبو ةوبص يد نم ريصلا لع كانبف

 . مالعالا كلت نم اند الك اههديدرتو « ,السلاو ةالصلا ديزم يف ذئنص- دهتميو
 اولزن تلم يلا اوأر ال سقلا دبع دفو نال « برق اذا يثملاو لجرتلاب سأب الو
 ميلع ركتي ملو 2« لحاورلا نع

 ل ًاعضاوت لاجرلا نم هنكمأ نا دكأتي كلذ نا : دواد نابلس وبا لاقو
 ةنشدملا درو ال يردهوملا لضفلا ابأ نأ : « افشلا » ينو وكي هبل ًالالحإو

 آدشنم ًابكاب لجرت اتوب نم برقو « ًارئاذ
 امل الو موسرلا نافرعل ًاداّؤف انل عدي 0 نم مسمر انأر الو
 3 انكر هب لن نأ هنع ناب نمل ةمارك يشم راوك الا نغ انلؤن

 وه اذه نا مبللا : ملستلاو ةالعلا دعب لقيلف ةنيدملا مرح غلب اذا : ابنمو
 نم هف لمح نا كاعدو . 2 كلوسرو كبح نامأ ىلع هتمرح يذلا موكا
 نم نمآو . راثلا ىلع ينمرحف . مارملا كتيب مرح رهام يلثم ةك ربلاو ريخلا
 هيف يقفوو ٠ كتعاط لهاو كءالوا هتقزرام يقزراو . كدابع ثعبت موي كياذع

 )١( ينتمل ناتيبلا ,
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 يىذ ىلع هقب رط تناك ناو . تاركا كرنو . تارشأ اعنو 7 .

 ريثخأ لعفو  بدالا حمل

 . هب خيملب ىح سرعملا زواجي الف . ةفلح

 نم ةعامج هبامحتساب حرص « هباش فظنأ سلو « ةئيدملا لوخدل املا ْ
| 

 اسكاللا يام
 3- .1 يسخو

 5 ةفلحلا يد دحسمو هءاحيمم © ىلصتو

 3” ىراس نب رذنملا ثيد »ه 4 ا
 1 ف 2 هلفو عم همودق يف مصاع نب سق ثيدح يفو

 . كلذ دبشد اه ىمستلا

 سبلبو بيطتيلو « ةرطا رب نم لوخدلا لبق لستغللو : « ءاحإلا » يىفو

 هبايث فظنأ
 دعب لستغلف « ةنيدملا جيراخ لستغب ل نإف : ةضفنحلا نم ينامركلا لاقو

 . مارحالا لاحم ايبشت طبخلا نع درجتلا نم ةلملا ضعب هلعفي اه بتجتيلو « اهوخد

 رضحتسلف « ةفينملا ةرححلا ةق هل تءارتو « ةفيرشلا ةئيدملا فراس اذإ : ايمو

 عقاوم هسفن يف لثهو « م هبل هللا اهراتخا ىتلا ةعقلا اهنأو « ابلضفتو ابتمظع

 هملق عضوم وهو ألإ هؤطب عضوم نم ام هنأو « ايف هددرت دنع ةفيرشلا همادقأ
 نم ًائيش كبتنا نم لمع طبحأ ىح « هل لل مظعتو هتنيكسو هعوشخ عم ةزيزعلا

 « ايندلا يف هتيؤر تاوف ىلع فسأتبو ©« هتوص قوف هتوص عفرب ولو 2« هتمرح

 مزتليو «© هبونذل رفغتسل مث « هلعف ميبقل رطخ ىلع ةرخآلا يف كلذ نم هنأو
 . ىقتلا يوذ نم لوبقملا ةبحتب ىظحمو « اقللا دنع لابقإلاب زوفبل هليس كون

 ةوق ال « هللا ءاس اه« هللا مسي : دلبلا باب نم هلوخد دنع لرقي نأ : اهو

 نم يل لعجاو < قدص جرخع ينجرخأو « قدم لخدم ينلخدأ بر ١ « هنب الإ
 اذإ لوقي هنأ قبس ام رخآ ىلإ ... هللا يبسح « هللب تنمآ ( ًاريصن ًاناطلس كندل

 « عامجإلاب عاقبلا لضفأ توح اهنأو « ةئيدملا فرش هبلق يف وقيلو « هتبب نم يرخ

 : مهضعب دنع ًاقطم بليضفتو

 . راولاب ىراس نب رذنا| ؛ هيارص
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 افمامسو اهضرأ فرش باو اهتاصرع يف ليربج ىثم ضرأ

 جارعي الو « فيرشلا دجسملاب أديو « هاوجن يدب نيب ةقدص مدقن نأ : اهنمو
 طبه ىتأ هنأ رضحتسلف « هدهاش اذإف « هلإ هب ةرورضال امم هاوسام ىلع

 يحولا عضومو « ليئاكم مئانغلا يبأ لزنمو « ماللا هيلع ليربج حوتفلا يأ

 : مهضعب لوقل « ليربج باب دصقيو « ماقملاب قبلي ًاعوضخو اعود ددزيلف « ليزنتلاو

 فصيلو <« هبلق غرفيلف لوخدلا دارأ اذإف « هيف يتأس ال لضفأ هنم لوخدلا نإ
 . هيلا هجوتم رهام ٍيظع ارضحتسم هريض

 « ءاظعلا ىلع لخدن نم هلعفي 5 نذأتسلاك ريس فقي : دواد نايلس وبأ لاق
 هروتبو © ميركلا هبجويو © ميظعلا للاب ذوعأ : الئاق لوشدلا يف ىنميلا هلحر مدقنو

 . هللا الإ ةوقالو لوحالو « ل دملاو « للا مسي « مجرلا ناطشلا نم « مدقلا

 « ًاريثك ًاميلست ملسو ؛ هحصو هلآ ىلعو © كلوسرو كدبع دمح اثديس ىلع لص ميلا

 ىلع ينعأو « ينددسو « ينقفوو « كتمحر باوبأ يل حتقاو «© يلونذ يل رفغا مهللا

 « هتاكربو هللا ةمحرو ينلا اهيأ كيلع مالسلا « بدألا نسحي يلع ؛نمو ©« كيضربام

 « جرخلا وأ دحسملا لخد اك هك رتي الو « نيطاعلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا

 . كلضف باوبأ يل متفاو : جورطلا دنع لوقي هنأ الإ

 هجوتي مث « هنامز لق نإو فاكتعالا وئيلف « دحسملا يف راص اذإ هنأ : اهنمو

 دجسملا ةنيز نم ءيش ىلإ رظنلاب لوغشم ريغ هفرط ًاضاغ ًاعشاخ ةفيرشلا ةضورال

 فقتي مث « راقتنالاو عوضخلاو « راسكتالاو ةشخلاو « راقولاو ةببهلا عم هريغو

 يفف الإو © ربملا نمو هنم برق ايفف الإو « الاخ ناك نإ يوبنلا ىلصملا يف

 « (صالخإلا)و (نورفاكلا اهيأ اب لق )اهيف أرقي نيتفيفخ نيتعك ر ةبحتلا يلصيف « كلذ ريغ
 هللا دمحي مث « ةيحتلا تلصحو « اهالص اهتوف فاخل وأ « ةبوتكم تمقأ نإف

 نيرادلا تاهبه نم هل بهي نأو « لوبقلاو قيفوتلاو ىضرلا لأسيو « هركشيو
 . ةفنطا دنع ىلاعت هلل ًاركُش دحسيو « لاؤسلا ةباج
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 كل متي نأ يف لهتيو « مهتفاوم يربطلا بحلا نبا لاجلا « قيوشتلا » يفو
 هجولا ةلابق هرورم نكي مل اذإ ةحتلا ميدقت لححو « ةيوبنلا ةرايزلا نم دصق ام

 . مهضعب لاق ام ًالوأ ةرايزلا تبحتسا ناك نإف « فيرشلا

 « عسأو كلذ لك : لاقو ةالصلا ىلع ةرايزلا مدقت يف ةيكلاملا ضعب صخرو

 تلحف © رفس نم تمدق : لاق هلع هللا يضر رباج ثيدح : لوألا لملدو

 « ال: تلق 9 هيف تيلصف دجسملا تلخدأ : لاقف « هيلع ملسأ قلي هنا لوسر

 . ىلع ملف تنثا 2 « هيف لصف « دحيملا لخداف بهذاف : لاق

 يلآت نأ لبق دجملا ةيحتب تلي ىنلا دجام يف ءىدتبتو : يمخللا لاقو
 مالسلاو « هللا مس : لخد اذإ لوقي : بيبح نبا لاقو . كلام لوق اذه « ربقلا

 ناك ولو« عك رب مث © هعضوم نم ماللاب ءىدتبي هنأ ديرب « ملم هللا لوسر ىلع

 داع مث © ملسف ( فقوف « هيلع هرورمو « ربقلا ةيحانب يذلا بابلا نم هلوخد

 . هأ ًاقض نكي مل هبف يلصي عضوم ىلإ
 : ثيدحل دحسملا لخادل بحتسملا مالسلاب ًالوأ نابتإلا : بيبح نبا دارمو

 . « يم ينلا ىلع للف دحملا عدحأ لخد اذإ ه

 بدألا ةياعر يف للاب ًانيعتسم فيرشلا ميرضلا ىلإ كلذ دعب هجوتي نأ : اهنمو

 « فرطلا ضاغ « راكتاو ةلذو « راقوو عوضخم فقيف « فينملا فقوملا اذهب

 نم ينامركلا هلاق اهف ةالصلا يف ام هلامث ىلع هنمب ًاعضاو « حراوملا فوفكم

 ةاذاحم يف كلذو « هنابب يفآلا ةضفلا راسم هاحت فيرشلا هجوال البقتسم « ةيفنحلا
 لرزآلا ثدح دقو . هيقتسم ني نع يتلا يلبقلا ةروصقملا باب نم ةناثلا ةعرصلا

 كلت لخاد هدعبو دعسملا يف ةرجحلا لاخدإ لبق فللا فقومو « ساحن نم كابس

 . ربقلا سأر نم عرذأ ةعبرأ وحن ىلع فوقولا لوقامللا ذإ « ةنسلا وهو « ةروصقملا
 , ةثالث : مالسلا دبع نب لاقو

 سا | امس



 « ةلبقلا هاهو نم فيرشلا ربقلا ددقأاو : «© ةحضاولا » يف 'بيبح نبأ لاقو

 . هنم نداو

 هيدي نيب فقت نأ يعشق : قيسام وحتي فقوملا نايب دعب « ءايحإلا » يفو

 تنك ام الإ هربق نم برقت الو . ًآيح هروزت تنك !م آتيم هروتو « انفصو اك

 هلبقتسام لفسأ ىلإ رئازلا رظنبلو . ىبتنا « ًايح ناك ول ميركلا هصخُس نم برقت

 يقوم هنإف « ةنبزلا نم كانه امم ءيشب رظنلا لاغتشا نم رذخلاو « ةرجللا نم

 لتف : لاق « هل كترايزو كماقو كررضحم ملاع : « ءايحإلا » يف لاق اك
 يف هتبتر مظع رضحأو « كئازإب دحللا يف ًاءوضوم كلايخ يف ةيركلا هتروص

 ءامحن لوقتف ءافخإ الو « توص عفر ريغ نم ًادصتقم لس مث . ىهتنا . كلق

 لوسراي كلع ماللا « ًاثالث هتاكربو هللا ةمحرو ينلا اهيأ كيلع مالسلا : راقوو

 نيلسرملا ديس اي كيلع مالسلا ؛ نيعمجأ قئالخلا ريخ اي كيلع مالسلا « نيملاعلا بر

 « نيلححملا رغلا دئاقاي كيلع مالسلا + نيقتملا مامإ اي كلع مالسلا « نيبنلا متاخو

 مالسلا « نيبنذملا عيفش اب كيلع مالساا © نيماعلل ةمحر ثوعبملا اهيأ كيلع مالسلا

 مالسلا « هللا ةوفص اب كنلع مالسلا « هللا ةريخ اي كيلع مالسلا « هللا بيبحاب كيلع

 : هلوقب ىلاعت هللا هفصو نماي كيلع ماللا « يقتسم طارص ىلا يداحلا اهيأ كيلع

 ( محر فوؤر نينمؤملاب ) : هلوشو | ؛ : مقلا ] ( مظع قلخ ىلعل كنإو )

 «هبلا عذملا نحو « هيدي يف ىصخملا حبس نماي كيلع مالسلا [ ١١8 : ةبوتلا |
 رئاس ىلعو كيلع مالسلا , هيلع مالسلاو ةالملاو هتعاطب هللا انرمأ نماي كيلع مالسلا

 كجاوزأو كلآ ىلعو « نيبرقملا هللا ةكئالمو « نيطاصلا هللا داعو « نيلسرملاو ءانالا

 « ىضربو انير بح ام ًادبأ ًائاد ًاريتك « نيدمحأ كباحصأو « نينمؤملا تابمأ تارهاطلا

 لمت أو لضفأ كيلع هللا ىلصو « هتمأ نع ًالوسر هب ىزح ام لضفأ انع هلل كازح

 هدحو هللا الا هلا ال نأ دبْسأو . هقلخ نم دحأ ىلع اهالص ةالص ىمنأو ىكزأو

 دق كنا دهشساو . هقلخس نم هتريشو . هلوسرو'هدبع كنأ دهشأو , هل كبرشال"
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 ثمقأو . ةمغلا تقشكو . مالا
 تحيصنو , ةنامالا تيدأو .٠ ةلاسرلا تغلد

 . هدابح قح هللا يف تدهاجو . ةححلا تحضوأو . ةحملا

 صيرح متنعام هيلع زيزع ميسفتنأ نم لوسر مءاج دقل ) : لاق ثح هباتك ىف

 عيمجو هتكئالمو هللا تاواصف ! ام : ةبوتلا | ( ممحر فوؤر نينمؤملاب بلع

 هثحباو . ةلضفلاو ةليسولا هنآ مهللا . هللا لوسر اي كيلع هضرأو هتاوامم يف هقلخ

 اه انمآ انير . نولئاسلا هلأس نا يغني ام ةيابج هتآو . هتدعو يذلا ًادومع ًاماقم

 هبتكححو هتكئالمو هللاب تنمآ . ئدهاشلا عم انبتك اف لوسرلا انعتاو تلزنأ

 اندرت الو . كلذ ىلع ىنتش مهألا . هرششو هريخ ردقلابو . رغتآلا مويلاو . هلسرو

 تنا كنا ةمحر كندل نم انل بهو . انتيده ذا دعب انبولق غزتالو . انباقعأ ىلع

 هحاوزاو دمحم لآ ىلعو يمألا ينلا كلوسرو كدع دمح ىلع لص مبللا . باهولا

 . يمألا ينلا دم ىلع كرابو . مهاربا لآ ىلعو . مهاربا ىلع تيلص امك . هتيرذو

 ديمح كنا نيملاعلا يف . مههاربا لآ ىلعو . ميهاربا ىلع تك راب مك . دمحم لآ ىلعو

 . هضعب ىلع رصتقا . تقولا هنع قاض وا . كلذ ظفح نع زحع نمو . دحب

 . لي 2 هللا لوسراي كيلع ماللا : هلقأو

 اهيا كلع مالسلا : لوقي كلام نعو . ًادج راصتقالا : هريغو رمح نبأ نعو

 . رثك الا هيلعو « ليوطتلا مهضعب راتخاو « هتاكربو هللا ةمحرو ينلا

 . ىهتنا 2« كرضحي اب ينثتو « عقيم هيلع يلصت « ربقلاب فقت مث : بيبح نبا لاقو
 نالف نم هللا لوسراي كيلع مالسلا : لقف « ماللاب دحا كاصوأ ناك نإ مث

 رئازلا رغأتب مث < هوحنو « هللا لوسراب كيلع مس نالف نإ نالف وأ « نالف نبا

 : لوقف « هنع هللا يضر قيدصلا ركب يلأ هاجت ريصيف © عارذ ردق هنيي برص ىلإ

 هقيفرو « راغلا يف هيئاثو « عقيم هلا لوسر يفص قيدصلا ركب ابأي كيلع ماللا

 يلا رخاتي مث « ءازمجلا ريخ لِي هللا لوسر ةمأ نع هللا كازج « رافسالا يف

 سأل ومس



 هب هلل 2 يذلا قورافلا رمجاب كيلع مالسلا : لوقف » عارذ ردف همي بوض

 ونلا هرك ذاماذه « ءازللا ريخ 4 يظوم دمع ةمأ نع ىلاعت هللأ كازج « مالسإلا

 8 مهريغو انياحصا نم هربغو

 : هلوق هيلع فطعو « ليو لا لوسر ىلع ءانألاو ماللا بببح نبا ركذو

 نع ىلاعت هللا كازج« رمتابو « ركب ابأ اب : متلي هلا لوسر يبحاصاب اهكيلع مالسلاو

 هتفالخ نسح ىلعو « هتابح يف هترازو نع ين يريزو ىزجام لضفأ هلهأو مالسإلا

 « هتاح يف قدص يريزو يم هللا لوسرا اتنك دقف « هتافو دعب هتمأ يف هابإ

 كلذ ىلع ىلاعت هللا مازجف « هتافو دعب هتمأ يف ناسحإلاو لدعلاب هاتفلخو
 ىهتنا . هتمحرب جعم انايإو هتنج يف هتقفارم

 يسم هلا لوسر هحو ةلابق هفقوم ىلإ رئازلا عجرب مث : هريغو يووثلا لاق

 انباحصأ هاكح ام « هلوقيام نسحأ نمو « هبر ىلا ٠ هب عفشتيو « هب لسوتف

 : لاقف يلا رعأ ءاجن و م ربق دنع ًاسلاح تنك : لاق هل نينسحتسم ىتعلا نع

 مسفنأ اوباظذإ مهأ ولور : لوقي ىلاعت هللا تعمس « هللا لوسراب كيلع مالسلا

 نم ًارفغتم تلج دقو [ 54 :ءاسنلا ] ةنآلا ( ... هللا اورفغتساف كواح

 : لوقي اثنأ مث « يبر ىلإ كب ًاعفشتسم « ينذ

 عألاو عاقلا نييط نم باطف 2 همظعأ عاقلاب تنفد نم ريخاي

 مركلاو ”دوجلا هيفو 'فافعلا هف هنك اس تنأ ربقل ءادفلا يسفن

 لاقف . مونلا يف لَم ينلا تيأرف . يانبع ينتلمحف . فرصنا مث : لاق
 . هل رفغ دق هللا نأب هرشبف يلارعألا ىلا يىتعاب

 ىلاعت هلل كلم اهتال « ةعافشلا ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نم بلطي نأ دحال زوحيال )١(

 يف عفش مبللا ؛ لوقي لب ( ًاعيح ةعافشلا شن لق ) ىلاعت هللا لاق م ءهثم الإ بلطت الف

 ٠ نيكلاصلا كدابعو لسر هيلع هللا ىلص دمج كلودرو كيت

 سو!



 هكردأ نم ضعب نع كبدف يأ نب ريخ هنمضت ام كلذ ىلع مدقلو : تلق
 نولصي هتكئتالمو هللا نا ) : لاقف تلم ىلا ربق دنع فقو نم نأ انغلب : لاق

 كيلع مل سو هللا ىلص ( ًاميلست اوياسو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهيأاب « ىبلا ىلع

 طقست ملو . .نالفاي كيلع هللا ىلع : كلم هادان . ةرم نيعبس : املوقب « دمحاب

 . ةجاح موبلا كل
 هصئاصخ نم ذا « هللا لوسر اي كيلع هللا ىلص : كوقي نأ ىلوألاو : مهضعب لاق

 هالصلا هب نرتقي ال يذلا ءادنلا ىف كلذ نأ ربظي يذلاو . همساب ىدانب ال نأ

 هللا ىلا عرشتلاو رافغتسالا نم رثكحيو « كلذ بقع ةبوتلا ددحي مث « ماللاو

 هللا لوسراب : لوقي مث « ًاحوصن ةةبون اهلعج يف ِةيكَيِو هن عافشتسالاو « ىلاعت
 ةيآلا ( ... مهسفنأ اوماظ ذا مهنأ ولو ) : كبلع لزنأ ايف لاق ىلاعت للا نا

 أ يتافغو ىلبجي تنتأو « اريثك آفظ يسفن تماظ دقو [ 54 : ءاسنلا ]

 « ىنذ نم ًارفغتسم كتثجو « ًاريجتسم كبو « ًارئاز كيلع تدفو دقو « ًاريبك
 بو دنع هجولا لوبقملا « نينذملا عيفش تنأو « يلر ىلا يل عفشت نأ كنم الئاس
 عفشتسم « هللا ىلا كب لسوتم « ينذب "رقم © يئطخم فرتعم انأ اهو « نيمملاعلا
 ؛ كتبحبو كتنس ىلع ينتيبو « يلرفغي نأ كب ميحرلا ةربلا هلل لأسأو « هللا كي

 « نيمدان الو ايازغ ريغ « كضوح يئابحأو يندرويو ©« كترمز يف ينرشحو
 ع كراوجو كترضح يف انأ اهف « نيبئذملا عيفُشو « نيملاعلا بر لوسراب يل عفشاف

 امس وفحيو ©« اسأ ناو هدبع محرب هلعل اجرلا ير مركب .تقلعو « كباب ليزتو
 : نينذللا عيفشو نييبنلا متاخاي كتعافشو كتك ربي ؛ ايندلا يف يقبام همصعيو « ىنج

 (١يل عفشت لضفلا اذاي كلثتوجر دقو ةقاعم يلامآو عفشلا تنأ

 ىلمأ ابو يلؤساب كبانج الإ هلذالمال ىحضأ كليزن اذه

 فلسا هيلع م ىف الش املك هذهبف ؛ ؛ ةايسولاو ٠ ةثافتسالاو ةعافشلاب لورق انه رعاشلا (١ ١)

 8 ناسحإلا مرعابثأر لسور هيلع لا ىبص للا لومر باحصأ 7 جيلامعلا

 سلا ]ا ع
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 بلاعلاو دصحقلا ىمرعو ربقفلا ثوغ اب ونامزلا نوعاي فضلا يم ركسماي

 بيلا مظعأ نم اجرلا يف ومتنأو 2 ههاذم تقاض يذلا ماقم اذه

 اذه ميللا : لاقف فيرشا رقاا لباقم يبارعأ فقو : يعمصألا نعو
 زافو . كسح رس . يل ترفغ نإف . كودع ناطشلاو . كدع انأو . كسبح

 كلهو . كودع ىفرو . كبنح بكغ ىلرفغت مل ناو . كودع بضغو . كدبع

 . كدع كلبتو . كودع يضرتو . كبببح بضغت نأ نم مركأ تنأو . كدبع
 ديس اذه ناو . هربق ىلع اوقتعأ ديس ميف تام اذا ماركلا برعلا نأ مبللا

 دق هللا نا برعلا اخااب : تلقف : يعمصألا لاق . هربق ىلع ينقتعأف . نيملاعلا

 , لاؤسلا اذه نحم كقتعأو كل رفغ

 واتيو « ملستلاو ةالصلا نم رتكيف « مايقلا لوط هيلع قس نإ رئازلا سلحمو
 . دحوتلا يناعمو ناعيإلا تافصل ةعمالا روسلاو يآلا دصقيو « رست ام

2 

 نا ذابفصألا ىسوم يبأل روبقلا ةرابز بادآ نع « بذملا حرش » يفو

 ءةاملا يف هاغخأ روزي م « ًادعاق ءاش نإو « ًائاق راز ءاّش نإ رابخلاب رئازلا

 . ىبتنأ . ًارامو ًاَتاَق راز ارو « سلج امبرف

 يأ مدقتب مث : يوونلا لاقو . نيماملاو « هناوخاو « هيدلاولو هتاهب وعدبو

 ربقلا نيب فقف « ريقلا سأر ىلإ فيرشلا هجولا ةلابق لسوتلاو « ءاعدلا دعب
 وعديو « هدجبو « ىلاعت هللا دمحمو « ةلبقا لبقتسو © كانه يتلا ةناوطسالاو
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 34 هتاوحاو هخاشسأو هيراقأ نم ءاس نأو « هيدلاولو 4 هحأ امو 3 هيهأ أ هسفنل

 ٠ نيماسملا رئاسو

 نأ « ةعامج نبا زعلا لوقل قفاوم وهو « دوع ركذ ريغ نم ًآلوأ ةرايزلا مالس
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 سدقملا ربقلا سأر ىلإ مدقتلا نمو « فيرشلا هجولا ةلابق ىلإ دوعلا نم هرك ذام

 : نيعباتلاو ةباحصلا لعف نع لقنب مل ةرايزلا بقع ءاعدلل

 نع فيرشلا هجولا دنع ءاعدلا ريخأت اذكه كلذ بتر نم ضرغ : تلق

 ةرحطا لاشخدإ لبق فلسلا يفقوم نيب عمجلاو « اهنع هللا يضر نيخبشلا ىلع مالسلا

 . نسح وهو يناثلا يف ةبقلا لبقتسم ءاعدلا عم هدعبو

 هدمحنو « ىللاعت هللا وعدبو © هدنع فقشلو « فيرشلا رينلا يىنأب نأ : اهنمو

 : عمجأ رشلا نم هب ذيءتسيو 2« عمجأ ريخلا نه هلأسو م هل رسبام ىلع

 منيو هللا لوسر باحصأ نم ًالاحر تنأر « طسق نب هللا دبع نب ديزي نعف

 اهكسمي قو هللا لوسر راك يتلا ءاعلصلا ربنملا ةنامرب نوذخأب دجسملا الخ اذإ

 ناوطسا دنع وعدبو يىلصلو . نوعديو . نواصيو . ةلبقلا نولبقتسي م ٠ مدس

 ةالصلا نم رثكيو .اباب يفآلا لضفلا تاذ نيطاسالا نم اهريغو نيرجابلا

 . ةفيرشلا ةضورلاب ءاعدلاو

 : يووالا لاق . هب فاوطلاو « هليقتو ربقلا راد سم بنتحي نأ : اهنمو

 ؛ هريغو يميلطلا هلاق « هب ربظلاو نطبلا قاصلإ هركيو « هب فاطي نأ زوجيال
 ول هنم دعب اي هنم دعبب نأ بدألا لب « هلسقتو دبلاب هحسم هركيو : لاق

 « هيلع اوقطأو « ءاماعلا هلاق يذلا وهو © باوصلا وه اذه + هتاح يف رضح

 « هتلفغو هتلابج نم وهف « كربلا يف غلبأ هوحنو ديلاب حملا نأ هلابب رطخ نمو

 . ىهتنا . ءاماعلا لاوقأو عرشلا قفاو ايف يه انإ ةىربلا نأل

 . ىهتلا . :وهيلاو ىراصنلا ةداع ابلسقتو دهاشملا سم « ءابحإلا » يفو

 . اعرق ركنت يتلا عدلا نم كلذ نأ : يفارفعزلا نعو
 هابنف < ليم ينلا ربق ىلع هدب عضو الجر ىأر هنأ « كلام نب سنأ نعو

 . ققي#م نأ لوسر دبع ىلع اذه فرعن انك اه : لاقو

 م
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 يفو . هدب هنهالو « رادجلاب هنطي قصلي ال : ةففنلا نم يجورسلا لاقو

 « هب قصلي ال : ربقلاب فقو نميف « افشلا » يف م يدنحلا دعس نب دمحأ باتك
 حسمتلا بحتسي الو * ةلداتحلل ( ينغملا » يفو . اليوط هدنع فب الو « همي الو

 . هلبقي الو < كيو ينلا ريق طئاجب
 لقيم يلا ربق : ليتح نبا ينعي هللا دبع يلال تلق : مرثالا ركب وبأ لاقو

 9 هقارتحا لبق يأ « ربخلاف : هل تلق . اذه فرعأاه : لاق ؟ هب مسمتبو ساب

 يلأ نبا نع كيدف يبأ نبا نع هنوورب ءيش هيف ءاج دق « معنف ربخلا امأ : لاق

 نب ديعس نع ةهلنووربو . ريذملا محام هنأ امهنع هلبأ يصر رم نيا نع « بنذ

 دارأ ثيح هنأ كلام مامإلا خيش ديعس نب 'ىيحن نع ىوريو « ةنامرلا يف بيسملا |

 ,. كلذ نسحتسا هتيأرف « اعدو « هحسمم « ريخلا ىلإ ءاج قارعلا ىلإ جورخلا

 لهأ تيأر : هل تلقو « ربقلا رادجب مهنوطب نوقصلب مهنإ : هللا دبع يلال تلق

 نبأ هس فيلأت نع يداهلا دنع نبأ هلقث « كلذ لعفقب رمج نبا ناك اذكهو « معنو

 سم رثكي نأ هركب ناك هنأ رمش نبا نع « هتفحت » يف ركاسع نبالو « ةبميت

 . قبس امل دييقت هيفو « ْهييييِم ينلا ربق
 ١ تلأس : ليثح نب دمحأ نب هللا دبعل « تالاؤلاو للعلا » باتك يفو

 ا ا ذ' لثم ربقلاب لعفيو « هليبقتو هسع كربتي هيلو ينلا ردم سمي يذلا لجرلا نع .

 لاقو « عامجإلا نم يوونلا نع لقت ام لطبي اذهو : ةعامج نبا زعلا لاق
 ام كلذ يف لدتساو « هيلع عامجإلا ماق ام سل ربقلاب مي-متلا مدع : يسلا
 « ديب نب ريثك نع « ةتان يلأ نع « دلاخ نب رمح نع ؛ نسملا نب ىبحم هاود
 لجر اذإف « مكتللا نب ناورم لبقأ : لاق « بطاح نب هلا دبع نب بلطملا نع

 2 لش



 هيلع لبقأف ؟ عنصت ام يردت له : لاق مث « هتقرب ناورم ذخأف © ربقلا مزتلم
 ... ةيلبم هلا لوسر تنجح اًمِإو « ثبللا تآ ملو «© رحجحلا تآ مل يفإ معن : لاقف

 ةخسذ يف هعفرب هيف مرصب مل نكل . دمحأ ةياور نم يتآلا ثيدحلا ركدذو

 كلذو : بلطملا لاق مث « اهريغ يف هحفرب حرصو « يبسلا تعقو يتلا ىبحي

 . يراصنالا بوبأ وبأ لجرلا

 :تاقث هقوف نمو ةتان وبأو « هفرعأ مل : دلاخ نب رمسو.: يكبسلا لاق

 دنا دمحأ هاور : تلق . ربقلا رادج سم هركي مل « دانسالا اذه مص نإف

 ذخأف « ربقلا ىلع هبحو ًاعضاو الجر دجوف « ًاموي ناوره 'لبقأ : هظفلو « نسح

 تآ مل يفإ معن : لاقف هيلع لبقأف ؟ عنصت ام يردت له': لاق مث هتبقرب ناورم
 . لوش م هلا لوسر تثحعم « رحم لا تآ ملو « قيم هلل لوسر تح امإ رحطا

 . هلهأ ريغ هللو اذإ نيدلا ىلع اوكنا نكتاو , هلهأ هلو اذإ نيدلا ىلع اوكنت ال“

 ربقلا :لئتأ هنأو « هلع هللا يضر لالب ةرايز ةصق « لوالا لصفلا» يف قبسو

 هنع هللا يضر الالب نأ ةمح نب ببطخلا ركذو « هيلع هبجو غريو يكب لعجف

 هدبي عضي ناك امبنع هللا يضر رمح نبا نأو © فيرشلا. ربقلا نم هيدخ عضو
 يف نذالا ىلع لمحت ةبحللا ىف قارغتسالا نأ كشالو : لاق مث. © هللع نيميلا

 كل بال نم مينف « ءاملا يف م مهتارم فلتخت سانلاو « ميظعتلا هب دصقلاو « كلذ

 . هأ . رخأتيف ةانأ هيف نم مهنمو « هبلإ ردا لب < هفنا

 . نيطاصلا روبق ليبقت زاوج يربطلا بحلاو « فصلا يلأ نبا نع لقتو
 « موقي ناكذ « تامصلا هدب ردكتملا نيا تراك : لاق يهبتلا ليعامسا نعو

 ريقب يفشتسي هنإ : لاقف « كلذ يف بترعف « لَم يبنلا ربق ىلع هدخ عضفف

 . يو يا
 معال نم نظو « عدبلا نم ورهف « ميلستلا دزع ربقلإ ءانحنالا بانتحا انمو
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 ؛ ةعامح نيا زعلا لاق . ربقلل ضرالا ليبقت هنم حبقأو « ميظعتلا راع ىلع هنأ هل

 ديشتسا و « هحبقب هماع عم هنيسحتب ىتفأ نم لب « هبكتراف هلبج نم يبجع سبلو
 ةرضحن هتي#كي دوحسلا دازو « هلعف ةاضقلا ضعب تدهاش : تلق . رعشلاب هل

 . هللاب الإ ةوقالو لوح الو « هوعبتف « ماوعلا

 , هيلإ ىلمي الو « اهريغ يف الو ةالصلا يف سدقملا ربقلا ريدتسي ال نأ : اهنمو
 ( كربظ ءارو بكم هترحح لعحم الف « ةالص تدرأ اذإو : مالسلا دع نبأ لاق

 تنك اه © هتامح ىف هلثم هتافو دعب هيو هعم بدالاو : لاق . كيدي نيب الو

 كرتو « هيدي نيب قارطالاو « همارتحا نم : هتافو دعب هعئصاف « هتامح هعنأص

 كفارصناف تدبأ ناف « هسلحم يف هيف ضوخت نأ يغني ال اهف ضوخلا كرتو « ماصخلا
 , هم' ., كئاقب نم ريخ

 ًاكربت ءانوالاو ءاسنالا روق ىلا ةالملا ميرحتب مزملا بحي : يعرذالا لاقو

 ْ , ًاماظعإو

 : يعرذالا لاق . مارح افيو هلا لوسر ربق ىلإ ةالملا نأ « ةمتتلا » يفو

 يوونلا لوق بحعو « انركذ اي وه لب « ميركلا هربقب اذه صتخم ال نأ يغبنيو

 ىلا هركتو ٍةيلْيي هللا لوسر ربق سأر ىلا ًابجوتم ةالصلا مرحت : « قيقحتلا » يف
 نذ

 .٠ ىبتنأ .٠ م رباسك

 ءاقلإو دجسملاب يفاحصلا رمتلا لكأب برقتلا نم ةلهجلا هلعفيام بنتجيو
 هيف قئونلا

 . مليو فقي ىتح دجسملا جراخ نه ولو فيرشلا ريقلاب ريال نأ : اهنمو

 يبال لوقي ْهَقِلرَي يبنلا ىأر هنا .هثدحف « هاتأ الجر نأ « مزاح ربأ ثدح

 هتغلب ذنم مزاح وبا كلذ عدي ملف « ىلع ملست فتت ال ًاضرعم يبراملا تنا : مزاح

 ربقب راما نع  ًاكلام ينعي لئسو دسز نبال ( نايبلا عماج , يفو . ايؤرلا

 -ا؟م-



 ؛ هب رم اك هيلع كلذ ىرأ معن : لاق ؟ رم الك لي نأ ىرتأ « هلل يبلا
 : ثيدح ركذو « كلذ ىرأ الف « هب رعي مل اذإ امأف « كلذ نم سانلا رثك أ دقو

 لئسو. كلذ ,رم ةعس يف وهف « هلع رمي مل اذإ» . « ًاثو يربق لعجت ال مهللا »
 نكلو ؛ ردألا نم اذهام : لاقف 9 موي لك لَو يبنلا رق يتأب بيرغلا نع

 هيلع سلو « رم ام ىتم سي نأ همزاب هنأ هانعم : دّسر نبا لاق جورخلا دارأ اذإ

 مالسلاو« هب رورملا رثكي نأ هركيو « جورخلا دنع عادولل الا مسيل رع نرا

 . موي لك نايتالاو « هيلع

 نم هنم جرخو دجسملا لخد نم مزاي سلو : « طوسبملا » يف كلام لاقو
 نم مدق نمل سأبال : هف لاقو . ءابرغال كلذ امإو « ربقلاب فوقولا ةنيدملا لها

 هل وعديو هيلع ىلصيف « ياكم ينلا ربق ىلع فقي نأ رفس ىلإ جرخ وأ رفس

 نومدقب ال ةئيدملا لهأ نم ًاسن نإف : هل ليقف « اهنع للا يضر رمحو ركب يلألو

 « ةعمبا يف وأ « رثكأ وأ ةرم مويلا يف كلذ نولعفيو « هنوديري الو © رفس نم

 « عساو هكرتو « اندلبب هقفلا لهأ نم دحأ نع اذه ينغلبي مل: لاقف . مايالا وأ

 ةسمالا هذه لوأ نع ينغلبي ملو « احلوأ ملصأ ام الإ ةمالا هذه رخآ حلصي الو

 لاق . هدارأ وأ رفس نم ءاج نمل الإ هركيو « كلذ نولعفي اوناك مهنأ اهردصو

 ةنيدملا لهأو « كلذ اودصق ءابرغلا نال « ءابرغلاو ةئيدملا لهأ نيب قرفف : يجاللا

 . ميلستلاو ربقلا لجأ نم اهودصقي مل اهب نومبقم

 هتداع ىلع هنكلو « ةيرق ةرايزلا نأ : كلام بهذم نم صخلملاو : ىكسلا لاق

 ةثالثلا بهاذملاو < روذح ىلإ يضفي دق يذلا راثكإلا اهنم هركي « عئارذلا دس يف
 ريخ ريا نم راتكإلا نال « انم راثكإلا باحتساو « اهبابحتساب نولوقب

 نأو « ةرايزلا نم راثك الا بحتسي : « يوونلا راكذأ د نم روبقلا ةرايز يفو

 ليقع نب دمج نب هللا دبع لوق يقأسو « لفغفلاو ريا لهأ روبق دنع فوقولا رثكي

 ه ما افولا ةصالخ س78



 4 دحيملا يل ل لمللا رخآ نم هلل لك جرخأ تنك : ة ردا رادح مده ْف

 . هيلع مسأف ع قوم ىنااب أدنأف

 دم : هل لاقي ةنيدملا لهأ نم الحر تيأر : دمحم نب زيزعلا دع نع ةلابز نالو

 موقف <« ةعيبر عم سواج نحنو ةعمجا موي نم رصعلاا ىلح اذإ يقأب ناسك نإ

 عنصي ام ىلإ اورظنا : ةعسر ءاسلح لوقف 6 يس ىح وعدبو مسي 34 ريقلا كلتع

 ' قونام ءرمما ائاف هوعد : لوقف ع اذه

 ليطتو « كباث ليطت كنإ : ءارمألا ضعبل نالحع نبا ىلاق : يعفاشلا لاقو

 ع اهاسكأ ىفإف يلاش امأ : لاقف « هبي هلا لوسر ربق ىلا ءيحملا رتكتو « ةبطخلا

 ناك واف « لِي هللا لوسر ربق ىلا ءيجلا ةرثك امأو « ابدعتأ ينإف ةطخلا امأو

 . هتنتأام نالحعلا هش

 ىلع صرحلاو « مايصلا نم نكمأام مانتغاو « مالسااو ةالعلا نم راثكإإلا : انمو

 يرحت عم هيف ةلفاثلا نم راثكالاو « ةعاما يف يوبناا دحملاب سملا تاواصلا

 6 هحيراخ لوالا فصلا نوكت نأ اللا ©« ةنم ةاضافلا نك امالاو 34 لوألا دحتسملا

 3 فاعتعالا 2 ددحم هام تو اباكو 6 ةحيحأر ةحلصل الإ دديسملا ةمزالم متغملو

 اب مظعلا نارقلا مح ىلعو « اهينحم ةليل ولو هيف تدنأا ىلع صرمسلو

 دجاسملا تأ نأ نوبحت اوناك : لاق « دلي يلأ نع روصنم نب دعس جرخأو

 ةرجطا ىلإ رظالا ديو : دجا لاق + حرخم نأ لبق نآرقلا ايف متم نأ ةثالتا

 ىلا رظناا مادأ دحسملا جراخ ناك اذإف « ةيعكلا ىلع سابق ةداع هنإف « ةفيرشاا

 . روضلاو ةبابملا عم اهتبق
 ةقم ينلا ىلع مالدلا دعب عبقلا ىلإ موي لك جورخلا بحتدب هنأ امو

 راد يلع مالسلا : هيلإ ىهتنا اذإ : لوقف © يوونلا هلاق « ةعمجا مري ًاصوصخ

 - نيمدقتسملا هللا محرب « نوقحال 5 هللا ءاش نإ انإو « نينمؤم موق

 ولو



 اتفتالو ١ . م رحأ نم رحل مبللا 5 لق رغلا عسيقب ل اهأل رفغا ميللا 4 ئرخأتسملاو

 نمارعت سوا هب 5 رهالغا روبقلا ن وم يأس ام رورب مم 4 مهو ل رفغاو 34 مثدعد
 بمحا سا أ

 هب ادي نأ يووناا

 هنع هيأ يضر نافع ن نائع اند مدقتلاب ىلوأالا 0 نوخحرف نا ناهربلا لاكو

 . : 81 1[ 00 . .٠ كيلا : . أ ب
 8 ىبتلا . مطوع لوسر تك مغ ربأب ةءادملا : ممل راتخا و( هاانه 0 لقا 4

 هي

 ل ارسم 6 5 35 2

 ل نا , باطملا دبع تنب ةفصب متم مث : لاق مت « ةقبلا

 نم ءعرالا ىقلبام لوأ هنع هللا يضر ساعلا دبشم نأ : كاذ يف هظحامو

 نم ىلع وامسسلا هيلع ملس أذإف 7 دوفح مالس ريغ نم هتزواحمم 2 ةنمك ىف اع دإبلا باب

 يوونلاا سم دقو 2 هةعوجر ف ابنع هلأ يضر ةشضصد مم 2 آل وأ آل وأ هلا رك

 راص هنإف « ليعإسا يديس دبشم دصقملف 4 عبقبلا نع لخد اذإ م“ ؛ابب مح هل

 الو « ةيك زلا سفنلاو ؛ نانس نب كلام يديس دبشم ىلإ بهدبو « روسلا لغد

 . دحأب ءادبشلا روبق تألو ؛ عيقلاب

 « ميحصلا » يفف ( هسفن دحأ ليج روزنو : ةيقنللا نم ماهلا نبا لاق

 دوعب ىتح يوبنلا دجملاب مبصلا ةالح دعب ركبو « « هبحنو انبح لبج دحأ »
 مري اهلضفاو : اولاق ؛ هنع هلا يضر ةزمح ءادبثلا د أدسو © هن ريظلا كرديو

 فنا ينغلب : عساو نب دمع لاق دقو . كلذ نع ةعمجا قفل هنأكو < سلا

 ىبتنا . هدعب ًامويو © كبق ًافويو « ةعمجا موي مهراوزب نرماعي ىتوملا

 « أضوتف « ىلوأ ثبسلا موي يف وهو « ءابق دحسم نانتإ ًادك أتم ًابايحتسا بحتسيو

 تداع ام ملم ينل ةيوسنملا راثآلاو « دجاسملا ةيقب نايتإ بحتتسو + هللإ بهذيو

 , كلذب كربتلاو « اهنم ربطت وأ برش يتلا راآلا اذكو « هتبج وأ هنبع
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 ءابق دجسمو عيقبلا ةرايز بابحتسا ركذ دعب يكلاما ليلخ « كسانم » فو

 . نسحأ هتدهاشم مانتغال الكي هدنع ماقملاف الإو « هتماقإ ترثك نمش اذهو : امهوحنو

 « ةالصلا يف سولللا الإ تسلح ام ةنيدملا دحسم تلخد امل : ةرمج ىلأ نبا لاق
 : تلقف « عقلا ىلإ جورخلا يف رطخو « بكارلا لحر ىتح كانه ًافقاو تلز امو

 نم "مث سلو 2« نيعرفتلاو نيلئاسلل حوتفم هللا باب اذه ؟ بهذأ نيأ ىلإ
 . هلثم دصقي

 عاقللا كلت يف لقتتلاف الإو « للملا مدعو روضحلا ماود حنم نميف اذه : تلق
 . طاقنلل ىعدأو ىلوأ

 هششمو « ايف هيلو هددرتو « اهتلالج ةنيدملاب هتماقإ ةدم هبلقب ظحالب نأ : اهنمو

 اهب بكري الو « ايف يحولاب مالسلا هيلع ليربج ددرتو « اهل هتبحمو « اهعاقب يف
 نأ هللا نم يحيتسأ : لاقو « هللا همحر كلام لعف ا « يشملا ىلع ردق اهه ةباد

 ةبادلا رفاح عقيب نأ ىشخأ : يورو . ةباد رفاح ِهييييِم هللا لوسر اهف ةبرت أطأ
 « طقف مويلا روسلا زاحام ةنيدملا تسلو ؛« هنف يقم هللا لوسر ىشم لح يف

 < هحانج ضفختو « مظعتلاو ةششلا مامزب هتماقإ ةدم هسفن مزبو ؛« هحضوتس اه لب

 ةيآلا ( ... مهتاوصأ نوضغي نيذلا نإ ) : ىلاعت هللا لاق . هتوص ضغبو
 ملكأ ال نأ تيلآ : هنع هللا يضر ركب وبأ لاق تلزن املو [ ” : تارجحلا ]
 . اح هتمرحك آنيم ياقيوم هتمرحو « رارسلا يخاك الإ فوم ذا لوسر

 . مادخاو « فارشألاو.« ءاحلصلاو «' ءاملعلا امس « ةنيدملا ناكس ةبع : ءاهنمو
 هل ىقببال نم ىلا « ميتارم. بسح ىلع اهصاوخو اهماوع ىلا ارج مهو : دجملا لاق
 ص و 4 راخلاب ىصوأ بدكم هلال ةيزم هب مظعأف « ًاراج هلوك ىوس ةيزم

 كرتو عادتبالاب مبماوع يمر نم جتحم هب جنحا املكو : لاق « راج نود ًاراج
 راطلا 5 نع جرخم ال هنإف « هماركا كرتب ال صخش يف تبث اذا هنإف « عابتالا

 و



 نأ ىجرب لب « راد فك رادلا يف هتتكاسم فرش هنع لوزب الو «© راج وأو

 : ىنعملا برق يروصلا برقلا رعب حنو ىنسلحاب هل من

 بيبح بييحلا لجا نم بلقلا ىلا ملك ةبيط فانكأ ينك اسايف
 صخو : « بديلا حرش 2 ْف لاق . هنكمأ 8 ايف قدصتت نأ تبحكس و : اولاق

 يف هلل كرك ذا « ىتس لها يف هلل عرذأ» : مسم ثيدُح « ديزب م هبراقا

 . 06 يب لها

 حارشناو 4 بدألا ةياعر عم 3 اييلع ردق نأ 5 ةرواخم ا بابحتسا -. اهنمو

 عرضتلا نم راثك لاو 4 مرا يبلا أذه ةرواحمب حرفلاو رورسلا ماودو 34 ردصلا

 ريصقتلا ربجو « اب قئاللا بدالا نسحم اهنرقو « ةمعنلا هذه ركشل قفوتلاب ءاعدلاو

 بسحي تاريخا عاونا لعف ىلع صرحلا عم كلذب فارتعالاو < اهقحي مايقلا يف

 « جاتحم نأ الإ ةقدصلا ذخأو ةطبرالا ىنكسس اهب نم ىلع قيضي الو « ناكنالا

 هتروصام لحتنيالو « سفن فارشإ الو كلذ صرعت ريغ نم ةجالطلا ردق ىلع رصتقف

 « مرحلا يف ةمدخ وأ ةءارقو « سيردتو « ناذأو « ةمامإك « ايند هتدئافو ةدابع

 . يربشقالا هلاق © هللإ ةجالا هوعدت وأ « ةنلا صلخم نأ الإ

 « يوبنلا ىلصملاب نيتعكرب فيرشلا دجسملا عدويلف عوجرلا راتخا اذإ : اهنمو

 انترفس يف كلأسن انا مهللا : مالسلاو ةالصلاو دخلا دعب لوقي مث 6« هنم برقام وأ

 بحتس امم كلذ ريغ ىلا ... ىضرتو بحت ام لمعلا نمو ؛ ىوقتلاو ربلا اذه

 لحما اذهب دبعلا رخآ هلعجت ال مبللا : لوقي مث © بحأ ام وعديو « رفاسلل

 مدقت اه وعديو مسيو فيرشلا ربقلا يقأيو « مالسلا ةالصلاو دملاب متو « فيرشلا

 نم انرثآ عطقي ال نأ ىلاعت هللا لأست نأ هللا لوسراب كلأسن : لوقو « ًآلوأ

 ىلع ركشلا انقزربو < انل بهو ايف انل كراس نأو « نيماس ندعي نأو « كترايز

 . ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلاو وفعلا ينقزراو «© ةلبس اليس نيمرطا ىلا دوعلا يل

 دل ]1



 2, نتعكحرب دحسملا عيدوت ىلع هلم يل "ا عادو ميدقتب يىنامرمكلا مرصو

 هعدو الا ًالزنم لزني ال ناك ) : ثيدح كلذ يف لصالاو « روبثملا وه لوالاو

 ع هفلخ ىلا يشي الو © هبحو ءاقلت كلذ بقع رئازلا فرصني مت « نيتعك رب

 نم ربظي كانهو « تاكربلا نم هتوفي ام وأ قارفلا ىلع ًانةزحتم ًالأتم نوكيو

 عم نوكحبو © تارفزلا قحاول مهطاوب نم دعصتيو © تارتبتعلا قياوس نيحملا

 : لئاقلا رد هللو « رايدلا كلتل دوعلاب بلقلا قاعتم « رازملا كلذل قاوشالا مئاد كلذ

 بيرق اهرابيز نم يدبعو ىلي يح ةرايز ىلإ نحأ
 بسبللا دادزاف قوشلا بيف يفطب رادلا برق نظأ تنك و

 وحنو « هنم ةلومعملا ركحألا نم الو « مرملا بارت نم انش بحصتس الو

 ريغ نم هناوخإو للهأ ىلع رورسلا اهب لخدب ةيده بحصتس لب « قبس ال كلذ

 . ةكراملا اهرانآ هاممو « ةفيرشلا ةنيدملا راث اهس « ابفلكتب نأ

 « ىوقتلا ةمزالم ذئنيح يوليو ©« هجورخ عص ءيشب قدصتي نأ : اهنهو

 نم رذللا لك رذحيلو « داعملا موب يف يقوم هلوسرو ىلاعت هللا ءاقلل دادعتسالاو
 هملع دهاع اب ءافولا ىلع ظفاحمو © ضرملا نم دْسأ ةسكتلا ناف « بونذلا ةفراقم

 « هسفن ىلع ثكي انف « ثكت نف ) « ايبثأ ًاناوخ نوكي الو « ىلاعت هللا

 .[ ١١ : مهتفلا ] ( اهظع أ ًآرحأ ةثؤسف هللا بلع دهاع اب ىفوأ نمو

 . هرينمو هتضورو يوبنلا دحسملا لضف يف : كلاثلا لصفلا

 موقت نرأ قحأ موي لوأ نم ىوقتلا ىلع سسأ دحسمل ) : ىلاعت هللا لاق

 . [ ١٠م ةبوتلا] ةئآلا ( ... هيف

 ىلع تلخد : هنع لل يضر يردخلا دعس يبأ نع 6« 64 مس حيحص يفو

 يذلا نيدحسملا يأ هللا لوسراب : تلقف « هئاسن ضعبأ تدب يف لَو نا لوسر

 : لاق مث « ضرالا هب برضف « اصح نم افك ذخأف : لاق 9 ىوقتلا ىلع سسأ

 , ةنيدملا دحصمل « اذه دجسسم وه

 او



 . ىوقتلا ىلع سسأ يذلا دجسملا يف نالجر فلتخا : هنع يذمرتلاو « دمحألو
 .(عاذه وه م : لاقف كلذ نع هالأسف ( 0 ىنلا دحيسم وها: |مرحأ لاقف

 . ريثك ريخ  ءاق دجسم ينعي  كاذ يفو
 موق ناك نأ : لاق مث « ةئيدملا دحسم هنإ : ةببتعلا يف !؟ كلام لاقو

 : ىلاعت لاقو . كلانه س كئاوأ هنوتأيو ؟ اذه يف سلأ « نام نا لوسر

 . اذه وه اهإف [ :٠١ ةعملا ] ( اًماق كركرتو )

 دب رب هتعمس وأ « م كلا لوسر تيأر يأ الول : هلع هلل يضر رمح لاقو

 هلا ىضر رمع ابمدق مث « اهتمدق ام اذكه : هدبب رمس لاقو « ةلقلا مدقب نأ

 « ( ىرقتلا ىلع سسأ ) : ىلاعت هلوق عم كلذ زحتسي مل رمح نأ : يأ . ىبتنا . هنع

 ... عيلع ىنثأ هللا نإ : تلؤن امل ءاق لهال هلوق نأو «© روكذملا ثيدحلل الإ

 ًاضيا دحسملا اذه ىلإ نوتأب اوناك منال « ءابق دحسم هنأ ىلع « هيف ةلالدال « ثيدملا

 « ءابق دحسم هلأيف رهاظ : ( مري لوا نم ) ةهيآلا يف هلوقو : دْسر نبا لاق

 « هسسأت موي لوا نم : لاش نا الإ « ةردهلا رآدب لولحخلا مايا لوا نم دارللا ذإ

 ىوقتلا ىلع سسا اهنمالك نا عمجاو . هارملا هنال لديام ءابق دحسم يف يتأبسو

 عفد قبس اع كلذ نع لاؤسلا دنع 0 هئياحبإ ف رسلاو « هسسأت موي لوا نم

 « كاذ ىلع اذه ةيزع هيونتلاو ؛ ءاق دحسم كلذ صاصتخا نم لئاسلا هههوت ام

 ءا4 ربثك ريح كلاذ يفو م + لاق اذلو

 ع دحأسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دقت ال » : ثيدح « نيحيحصلا ) فو

 م ىصقالا دحسملاو 4 مارحلا دحسللاو 6 يك دحيسم

 . ١) امليإ دحسمو « يدحسمو ( ةعكلا « دج[ بم ةثالث ىلإ رفاس اغإ 0 : سلو

 كلينت 4 طسوالا 0 ْف يناربطلاو 6 زن ةديمص 7 ف نابح ناو 4 دمحالو

 . « قيتعلا تدللاو ء اذه يدحسم : لحاورلا هيلإ تيكر اه ريو : نسمح
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 ؛ دحاو ريغ هقثو دقو دانزلا ينأ نب نمحرلا دبع الإ ميحصلا لاجرب راؤبللو

 : ثيدح هلو . « بيم دمح دحسمو « يهاربإ دحسم لحاورلا هيلإ تبك رام ريخ »

 دشتو رازب نأ دحاملا قحأ « ءاسسنألا دحاسم متاخ يدحسو « ءاببنألا متاح انأ و

 . فعض هنقو ء « يدجدمو « مارطا دحسملا « لحاورلا هللإ

 مارس اهف ةالص فلا نم ريخ اذه يدحسم ىف ةالص » : « نيحصحملا » يفو

 يدوسم نإو « ءايبنألا رخآ ينإف : ملسم داز . « مارملا دجسملا الإ دجاملا نم

 . متاح يلأ نع يربطلا بحلا دقن اي ءابنألا دجاسم رخآآ يأ « دجاسملا رخآ

 لضفأ دجسملا اذه يف ةالصلاف « ءابنالا دحام وهو « دوبعمل ماللاو فلألاف

 دحسملا اذهب ةالصلاف © مارملا دجسملا الإ « ءايبنالا دجاسم رئاس يف ةالص فلأ نم

 ينال ًاعت دححملا هطبنتسا م نثتسي مل ذإ « سدقملا تسبب ةالص فلأ نم لففأ

 نع :؛ تاقث لاحرب يناربطلل 5 ريكلا م» ثيدح هل لدبو « يلذاشلا دواد نايلس

 ىلإ جورخلا تدرأو هعدوأل هني هللا لوسر تح : لاق « ًايردب ناكو َّغرالا

 ىلصأ ينكلو ال ؛ تلق ؟ ةرات يفأ « هلإ كجرخم امو : لاق < سدقملا تدب

 ٌ . «© مث ةالص فلأ نم ريخ انهاه ةالح » : قلي نا لوسر لاقف « هف

 7 ديرت نبأ : لاقف « لجر هيلي هللا لوسر عدو : لاق « ديعس يلأ نع رازبللو
 فلأ نم لضفأ يدجسم يف ةالص » : يم هللا لوسر لاقف « سدقملا تدب : لاق

 لجرلا فا نابب عم « هريغو ىبحن هاورو « مارحلا دجملا الإ هريغ يف ةالص

 . رألا وه

 « ةالص فلأب سدقملا تيب يف ةالصلا نأ « تاقث لاجرب ىلعي وبأ ىور دقو

 ةئيدملا دحسمب ةالصلاف « قيس امل نيدحسملا ريغ ًاقلطم دجاملا نم هريغ يف : يأ

 يبذ « ىصقالا الإ دالبلا رئاس دجاسم نم هاوس اهف ةالص فلا فلا نم لضفا

 . مارحلا دجسملا الإو « ىلاعت هللا الإ هردق ملعب ال امب هب ةالص فلا نم لضفا

 الشلل



 « هفالخ مجرما نأ الإ « ةعاجو اباحصا نم يفارمعلا دنع ةبعكلا : هب دارالاو

 ؛ءابنالا دحام وه دوبعمل دجاسملا يف ماللاو فأاالا نا نم مدقت ام لوآلل لدبو

 ةياورو . مدقتملا « لاحرلا دش م : ثيدح يف يرمذلا دحسملاب ةعكلا نرقو

 . « مارا دحملا» لدب « ةبعكلا دحسم الإ » : ظفاب ثيدحلل هريغو يئاسنلا

 هب دارملا نوكي نال لمتحي ءانثتسالا اذهو < ٠ ةحكلا الا ١ : ىبحن ةباورو

 « لضاف وا« فلالا نودب هيف ةالصلاف « لوضفم وا « ةنيدملا دحسأ واسم هنأ

 الا لعب ال ةدايزلا وا صقتلا ذا « لوالا لاطب نبا مجرو . فلألا ىلع ديزيف

 عفان نباو « هنع ببْسا ةياور يف كلام بهذو . ةرهاظ ةاواملاو <« ليلدب

 . يناثلا ىلا : كلام باحصأ نم ةعاجو

 نا : رييزلا نبا لوقل « ةالص ةئاب مارحللا دحسلا يف ةالصلاو : مهضعب لاقو

 «هاوسايف ةالص ةئام نم ريخ مارطا دحملا يف ةالص » : لاق هنع هلا يضر رمح

 « هاوس ايف ةالع فلا نم لضفا ماركا دحسملا يف ةالص و ههف ظوفحملا نأ بقعتو

 . لرقلا اذه سكع وهو « ةالص ةئام هيلع هلضف اًمإف © لوسرلا دحسم الا

 يف ةالص » : ًاعوفرم اهنع هللا يضر ةشئاع نع ؛ يناربطلل « طسوالا ( يفو

 هثيدح يف زيزعلا دبع نب ديوس هيف نكل « هريغ يف ةثام نم لضفا مارحلا دحسملا

 . لمتحي ال رظن
 نم ريخ مارحلا دحسملا يف ةالص م : ًافوقوم ريبزلا نبا نع قازرلا دعلو

 . ةنيدمللا دحسم ىلا ريشيو ٠ هنف ةالص ةئام

 : ًاعوفرم ريبزلا نبا نع نابح نبأ هححدو ح.حصلا لاجرب رازبلاو دمحالو

 دحسملا الا دجاملا نم هاوس اهف ةالص فلا نم لضفا اذه يدحسم يف ةالص و

 . « اذه يف ةالص ةئام نم لضفا مارحلا دجسملا يف ةالصو« مارحلا

 نكل « « ةنيدملا دحسم يف ةالص ةئام نم لضفا كلذ يف ةالصو » : نابح نبا ظفلو

 هلق



 الك لمتحم « هنإف » ريمضف « ثا هيلع ديزي هنإف « « مارملا دحسملا الا مرازبلا ظفل

 ىنعملاب ةياورلا نم هادع امو ©« ثيدملا ظفل هنا لمتحيو « ًاصن سلف « اهنم

 « فالخلل ًاعفار بابلا يف ًاعطاق سلف « ريمضلا عجرم يف همهف بسحم هيوار دلع

 يوارلا ذا « ثلاثلا مهذملا مسج ف رفاظ وه معن © ربلا دع نبا هلاق نإو

 دبع نبأ لاق « هفقوو هعفر يف ريبزلا نبا نع فلتخا دقو . هيورم مبفب فرعأ

 . يأرلا لبق نم لاقي ال هلثمو ©« ظفحا هعفر نمو : ربلا

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمح لوق نم ريبزلا نبأ هاورو : مزح نبا لاق

 . عامجإلاك راصف ةباحصلا نم امل فلاخم الو « ةحصلا يف سمشلاك دنس

 ءادردلا يلا نع « مالك هتاور ضعب يفو هدانسا نسحو رازبلاو يفاريطالو

 فلأب يدحسم يف ةالصلاو « ةالص فلا ةئاب مارللا دحملا يف ةالصلا » : ًاعوفرم

 لضفت ءانئتسالاب دارملا نال « حضوم وهو. (ةالص ةئامسمك سدقملا تدب يف ةالصلاو « ةالص

 فلا نم ريخ ةنيدملا دجسم ةالصلا نأ نم هانمدق ايف مدقب الو . مارطلا دحسملا

 يف نآالو . دئازلا يفلل الف . ةحمب سل ددعلا مووشم نال , سدقملا تسب ةالص

 كلتو . ةالص فلا نم ريخ ةندملا دحسب ةالصلا نا : اههريغو « نيحصحصلا و

 . ثيدحلا اذه هيلع لد ا ضراعم وهف . ىلاعت هللا الا اهردق لعب ال ةدايزلا

 . قيس ا سدقملا تبل فلالا توبث ضيا هضراعيو . مدقم « نيحبحصلا » يف اموا

 . هيلا يحوأ ام بسحم ليلقلاب ربخا يو هنا لمتحم : هرئاظن يف ام هيف لاقيو
 . ةدايزلاب ملجأ مم

 : هنع هللا يضر رذ يلا نع ميحصلا لاجرب يناربطلا ثيدح يف لاقب اذك و

 تدب وا« ِةَم هللا لوسر دحسم + لضفا اها يقيم هللا لوسر دلع نحنو انركاذت

 تاولص عبرا نم لضفا اذه يدجسم يف ةالص د: نِلَو هللا لوسر لاقف ١ سدقملا

 . قيس ام ةدايزلا ةياورب ذشالا هيلع لوعملاو « وه ىلعملا معنلو « هيف

 ا



 لجرلا ةالص ٠» : لر,حف يقثمدلا باطخلا ابأ الإ تاقث لاجرب هجام نبالو

 يف هتالحو « ةالح نيرشعو سمخم لئا بقلا دحيسم يف هتالصو « ةالصب هيب يق

 ء ةالص فلأ نيسمخم ىصقالا دحملا يف هتالصو « ةالص ةئايسمخم هف عمجي يذلا دحملا

 . « ةالح فلأ ةثام مارحلا دجسملا يف ةالصو « ًافلأ نيسمخت يدجسم يف ةالصو

 ًافالخ « لفتلاو ضرفلا معت ةروكذملا ةفعاضملا نأ : يووالا لاق م بهذلاو

 : ثيدح ©« تدلا يف لفنلا لضفت كلذ يفاني الو « ةيكلاملا نم هريغلو يواحطلل

 يه ةيزم لوذفمال نأ هتباغ ذإ « ةبوتكملا الإ هيب يف ءرملا ةالص لضفأ د

 . هريغو يشك رزلا هلاق ا اهنم ححرأ لضافلا ةيزمو « لضافلل تسل ةفعاضملا

 ىلع « ءرملا ةالص لضفأ » : ثيدح ءاقبإ نكي : رجح نبا ظفاحلا لاقو
 تيبلا يف اهتالص ىلع فعاضت ةكم وأ هنيدملاب هتيب يف ةفاثئلا نوكتف « همومع

 فيعضتلاو « ًاقطم لضفأ تيبلا يف تناك نإو « نيدجسملا يف اذك و « اهريغب

 اعامججإ تايضقملا نم ةمذلا يف اع ءازجالا ىلإ ال « باوثلا ىلا عجرب روكذملا

 ةدحاو ةالح تغليف مارا دحسلاب ةالصلا تبدح : شاقنا لوق ه«ريام فالخ

 . ىهنا . ةليل نيرشعو ربشأ ةتمو ةلس نيمو سمخ رمع هب

 ذإ «© رشعي ةثالتلا دجاسملا ىوس اهف ةالصلا نوك نع رظنلا عطق عم اذهو

 اذه نأ مث « اموحنو كاوسلاو ةعامسا فيعضت نعو « اهلاثما رشعب ةنسطلا

 . ةكم يف هن حرص مك ةالصلاب صتخم ال فيعشضتلا

 ؛ ثيدح ركذو « فعءاضتت ةايدملا يف لاصالاو : « ءاحإلا » يف لاقو

 ةنيدملاب لمع لك كلذكف : لاق مث © « هاوس ايف ةالص فلأب يدحسم يف ةالص و

 ىورام هل دهشيو « ةيكلاما نم يلذاشلا دواد نايلس وبا اضبا هب حرصو « فلأب

 ايف ةلص فلا نم لضفا اذه يدحم يف ةالصلا » : ًاعوفرم رباح نع يقيبلا

 هاوس ايف ةعمح فلا نم لضفا اذه يدحم يف ةعملاو « مارطلا دحسملا الا هاوس
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 ناضمر ربش فلأ نم لضفأ اذه يدحم يف نأضمر ربهشو « مارا دحسلا الا
 . هوحن رمع نبأ نعو . « مارحلا دحتملا الا هاوس اهف

 ريخ ةنيدملاب ناضمر » : ًاعوفرم ثراملا نب لالب نع « ريبكلا » يف يفاربطللو
 نم اهاوس يف ةعمح فلأ نم ريخ ةنيدملاب ةعتحو « نادلبلا نم اهاوس اهف ناضهمر فلآ نم
 رمع نبا نع يزوملا نبال ماللاو ةالعلا هلع « ىفطصملا فرش » يف وهو « نادلبلا
 « اهاوسايف ةالص فلأك » : لاقو « « رهش فلا مايصك و ٠ لاق هنا الأ ءامهنع هللايضر

 سابقلا نم يلازغلا هيلا راسا اه ربجنم اهفعضو « لئاضفلاب قلعتت ثيداحالا هذهو
 لكل تبي فيعضتلا نأ نم ةكسم يف راتخمال هتقفاوم عم « ةالصلا يف حصام ىلع

 . اهدجم يف ديز اع الضف اهعاقب
 نود هلمز يف ناك يذلا 0 هدحسمب ةفعاشملا صاصتخاب يوونلا لاقو

 . « اذه يدحسم يف ةالص م : هلوقل « هف ديزام

 زارتحالل ال ةنيدملاب هللا ةفاشملا دجاسملا نم هريغ جارخال اذهب هديبقت : تلق
 عفان نيا هلاق اهف كلذ نع هللا همر كلام لئثس دقو « ةدايزلاب هلع رقتسس اع

 نال « نآلا وه ام ىلع ربا هض ءاح يذلا دجسملا ينعي وه لب : لاقف « هبحاص

 « ايراغمو اهقراشم يرأف © ضرالا هل تيوزو « هدعب نوكس اب ربخأ ْهكيو يبنلا
 هيف اوديزي نا ,نودّسارأا ءافلكطلا زاحتسا ام اذه الولو « هدعب نوكي اب ثدحتو

 . ىهتنا . رككنم كلذ مهلع ركدي ملو « مهنع هللا يضر ةباحصلا ةرضح

 نع « سودرفلا دنس » يف يهيدلاو « ىبحيو « ةبْس نبا هاورام هل دهشيو
 « يدحدم ناك ءاعنص ىلا دجسملا اذه دهول » : ًاعوفرم هنع هللا يضر ةريره يلأ

 باب ىلا دوسملا اذه دم وا : لوقي ةريره وبأ ناكو : ىيحيو ةبس نبا دازو
 . هاو يربقملا دعس نب هللا دبع هدنس يفو « « هيف ىلصا نأ تودع اه يراد

 ءيلصوملا ركب يأ نب رمح نع « يورقلا ىموم نب نوراه انثدح : ىيحبلو
 غلب ولو هله وبف هق ديز أهو ( يدحسم اذه ١ : ًاعوفرم هئاملع نم تاقث نع

 : لضعم وهو « 4 يد ديدسم ناك ءاعنص يدحسمب

 ملء



 ىف هنع هلل ىضر باطلا نب رمع داز : لاق « ةرمع يبأ نع ةبْس نبالو هلو
 5 ناك ١ ةناخلا هب غلبت ىتح هف اندز ول : لاق 9 هيماشس نم دحيسملا

 نب ريزعلا دبع هبفو 219 رماعب ىلاعت هلا هءاجو : ىبحم داذ . ْعيكيَو نا لوس
 . كورتم « يندملا نآرمج

 رمع لاق : لاق « روهثملا هقفلا نمحرلا دبع نيدمح وهو بئذ يبأ نبا نع انو
 ةفيلطا يذ ىلا هيلو لا لوسر دجم دمول : هنع هللا يضر باطلا نيا

 للا همحر كلام هيلإ رأثأ اب كلذ ربجنب نككل « ًاضيأ لضعم وهو « هنم ناكل
 « مارا دجملا يف ديز امل ةفعاضملا مومح ىلاعت هللا همحر يوونلا مس دقو « ىلاعت

 « ميلمحو نيمسقملا مالك هلع لدي يذلا وهو : ةبمبت نبا نيدلا يقت خيشلا لاق
 يف امبماقم ناكو « دجملا ةلق يف ادازف « ناثعو رمح نمز يف هيلع رمألا ناكو
 امو : لاق « ةدايزلا يف هِف ماقب ام لضفا وه يذلا لوالا فصلاو تاواصلا
 نم كلذ يف فلاخ نمل ًافلس تماع امو « اذه فالخ فلسا نم دحأ نع ينغلب
 :٠ نيرخأتملا

 دحسملا يف ديز ال « ةفعاضملا مومع يربطلا بحلا نع ةلمح نبا ببطخلا لقثو
 نبا ناهربلا لقت لب « دمتعملا وهو يوونلا هلإ بهذ ام ىلع هئسحتساو « يونلا

 « ماكحالا » يف لقن يربطلا بلا نأو « يوونلاالإ كلذ يف فلاخم مل هنأ نوحره

 نيقع نبا نع هلقن يزوملا نبال « افولأ » يفف . رظن هيفو « كلذ نع هعوجر هل
 يف ديز اه معت ةفعاضملا نأ نابب يف يناربطلل « ماكحألا » يف يذلاو « يلدا
 مل نم ضغب موتي دقو « ةقبالا رثآلاو رابخألا ضعب ركذ دعب يوبنلا دجسملا
 ةمئنأ ضع كلذ مقو دقو « قلي هنمز يف دوجوملا ىلع ةيضفلا رصق كلذ هللثب

 . ىهتنا ! لويقلاب هاقلتو هملإ حنج قيساه هل تيور اماف « رصعلا

 )١( ىعمو ام هروعل سيدعشل هللا هقزرو : ىمملا لمت ,



35 00 

5 
3 
 ص

0 
 دحسأ

 رلا

 1 طيخلا تدب سل

00 
 ا ةادد ل ةهروص

 نام

53 
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 ع« اذه نم هف ديزف « دحسملا اذه لخدب ال نأ ىلع فلخلا ةلأسم تدمسلو

 دحسم لضف ثيدح بقع يقيبلا لاقو . فرعلا ايف ظحب ناهألا نأل
 ًاعوفرم هنبأ نع 4 ليس نب ةمامأ يأ نع ) ناميط ص فاسو هوارو : ءاق

 ىلصمأ ةنيدملا دحسم ديرب , اذه يدح ه الإ ديرب ال ربط ىلع جيرخ نمو » : دازو

 . « ةحح ةلزاع تناك هش

 2 ترايح نبأ هركاذو ( يدع نباو يراخبلا هفعض ناميط نبأ : تلق

 جلا باوثف ذئنيحو « ءاق دحمل تبث ام هيوقيو . لئاضفلا نم اذهو « تاقثلا
 . ةمدقتاا ةفعاضملا ىلع دئاز

 نم »م : كلام نى سنأ نع ع تاقث هلاحرو 0 طسوالا » ْف ىناربطلاو دحالو

 ءا 64 قاثنلا نم ةءاربو 4 بادعلا نس ةءاربو 4 راثلا نم ةءارب

 نيح نم فرأ « هلع هللا يضر ةريره يبأ نع « هححص » يف نابح نالو
 هنع طحت لجرو « ةنسح هل بتكت لجرف « يدحسم ىلا هلزنم نم كدحأ جرخم

 . ةئطخ

 وأ 4 ًاريغ هش ملعتي أذه يدحسم لخد نه )» : دعس نب لبس نع ىبحملو

 « سانلا ثيداحأ نم كلذ ريغل هلخد نمؤ « للا ليس يف دهاملا ةلزنع ناك « هماعب

 اذه يدحسم لحد نم ةياور فو .04 هربغل وهو ةيحسب م ىر يذلاك ناك

 1 3 00-0 م . ثيدطا , ... هملعت وأ ًاريخ لعن الا هلخدب ال

 هنأ أذدو قدحيس» ءاج نم و : هلع هلي يضر ةربرغ يبأ نع هحأم نبالو

 كلذ ريغل هءاج نمو « هللا ليبس يف دهاجملا ةلزنع وهف « هماعب وأ هماعتب ريل الا

 « هريغ عاتم ىلا رظني لجرلا ةلزنب وهف
 وأ ًاريغخ ملعتيا يدحسم لخد نم » : لاق هنا الا هانعب دعس نع يناربطللو
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 . 6 هماعلل هيلعل

 : ملسأ نب ديز نع ىبحيلو . هلثم ةريره يلأ نع « هحيحص » يف نابح نبالو
 م هماعب وأ ًاريخ معي وأ 4 ىلاعت هلأ وثكذل وأ جالصل انه قدويسم لخد نم »

 . هريغ دحسل كلذ لعحي 0 ىلاعت هللا لبس يف دهاجملا ةلزنع ناك

 - لجو لكل نا الا لاغإ الد : ةقثلا نع « يربقملا دعس يلا نع هلو
 ؟توبب يف متيلص ول ول للا وف : لاق « هلل لوسر اب معن ذ ٠ اولاق « هب يف ًادحم

 هثنس متك رن ولو < هتنس متك رثل جين دحم كو لو < عين دبس رك
 6 مللضل مك

 3 مولا ينعن « ةرحشلا هذه نع لكا نه » : تن ادح 0 حصحصلا » يفو

 ع« اندجم نبرقي الف

 صاصتخالا لاطب نا يكسو : ماع هنأ 0 ا » يحولا ةكتالم لجأ

 . هماهوو معلا لهأ عب نع

 ةضور يربلمو يبس نيد م م : ديز نب هللا دبع نع « نيحيحصلا » فو

 . «؛ ةنطلا صاير ص

 5 مرد ىلع يرن : ا ١م هلثم هنع هللأ مر 5 ىلا ءنع ىراخللو
 . © يصو يربسهو) : دارو يصر هريرغ بنا نك ©دد

 , ثيدللا « ... يرينمو يربق نيباه » : رمع نبا نع اهو
 وأ يرينهو يق نييأه » : صاقو يلا نب دعس نع . تاقث لاجرب رازبللو

 , ثيدحلا « ... يرينمو ير

 قس ناب اها و : كمعسس يلباو ةربرغ يأ نع ٠ حبحصلا ل لاحوب دمسألاو

 . ثيدطا « هوم يريصو

1 . . 
 نع ا يقثو دقو ديز نب ىلع هيفو ىبحو ؛ رازبلاو < ىلعي يلالو هلو
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 ةعرت ىلع يي رثنم نإو : دازو ه4 ثد.دخأ هلع يارلنع ىلا يس نسب ام 2 رباح

 هريرق يلا نع هلو . ةنحا عال نم هكةعبرز + ىسح لقأو . ةنخلا عر نم - . 3! هاير ال كيسا 1 3 .! 9

 هايم هريخو

 نم ةعرت ىلع يريم » : دعس نب لبس نع ميحصلا لاحرب دحالو هأو 7 كا

 . عفترملا ناسا ىنع ةئورلا : ةءعربلا : لقو ٠ بانأاب ةعرتلا سسغو « ةنح عر 3 سلال اع وذ . ةعّدلا .٠ لق اأأ عدلا ىف ةزطا ع

 ةحردلا : لشو

 ف بتاور ريما مئأوق 2 + ىئمللا دقأو يبأ نع 4 ريبكلا 7 ف ىناريطللو

 بتاور وينملا ملاوق 2 عوق رم ةماس مأ نع ىبحبل و . اهيف تناوت يأ 6 0 ةنحلا

 « ةنلا يف

 ىلع وهو لاق متلي ىنلا نأ : ةبحص هل تناكو يراصنالا ىلعملا لأ نعو

 ْ . « ةنلا عرت نم ةعرت ىلع يمدق نإ » : ربنملا

 وهو لوق# 0 هلا لوسر تعمم 4 هنع هللا يضر يردألا ديعس يأ نعو

 "ع ىضوح رقع ىلع ةعالا مئاق انأ » : هرينم ىلع مئاق

 « نآلا ضوحلا ىلع يفإ » : هنع ةلبز نبالو
 « ضوملا رقع ىلع ربنملا يقُس دحأ : ًاعوفرم هبأ نع ريبج نب عفان نع هلو

 نم هدعقم ًاوتملف : ملم ءىرمأ قح اهب عطتقي ةرحاف٠ نيب ىلع هدنع فلح نم

 . ضوملا يف ءالا بصب ثمرح نم : ضومحلا رقعو ': لاق . « رانلا

 دحأ فلحيال : رباج نع « هاححصو م اخلاو ؛ نابح نباو « دواد يلالؤ

 )١(  بصخلا.يف عاست لا اهنأب اهرسفر « ءارلا حيتفب مترلا الإ : « سرماقلا » يف ركذي «

 ءاتلا مضب اهانء#؛ يه يتلا ةعرتلا نأ م 2 ءارلا مضي انه يه له رظنيلف ٠ اهحتفب يه وأ

 0 س وداقلا 2 يي روك ذملا ئ دعم اب

 هوبطلا رشؤم : امئه 2" ناعم هل ء« حتفير 'مضلاب : رقعلا :(؟)

 ٠١ ب م افولا,ةصالخ هس أ186 بج



 ع راثلا نم هدعقم أوت الإ « رضغأ كاوس ىلع ولو ةثآ نيب ىلع اذه يربنم دنع

 . « هل تبحو وأ

 يربنم دنع فلح نم م» : ةلعث نب ةمامأ يلأ نع . تاقث لاجرب يئاسنلاو

 سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هلعف « ملسم ءىرما لام اهب لحتسا ةيذاك أنس

 نع « طسوالا » يف يناريطللاو . « ًالدعالو افرص هلم هللا لقال « نيعمأ
 ةشئاع تدبو ربنملا نيب امو « ةنملا عرت نم ةعرت ىلع يربنم » : يردخلا ديعس يبأ

 ذه

 ء 0 ةنخلا صاير نم ةذور

 ةضور يالصمو يقرجح نيبام  كورتم هفو .  كلام نب سنأ نع هلو

 . ةنطا صاير نم

  صأاقو يأ نبا وه دعس نع « « هئاقتنا ديف صلغلا نب رهاطلا يلأو ىمحيبل و

 6 ثيدطا ... يالصمو يتب نييام »

 دارملا : لبق . « ثيدحلا ... ىلصملاو يربنلم نيب امد : هلع ةلايز نبالو

 هتياور بقع ىبحم نب رهاط لاق اذلو .دبعلا ىلصم : ليو . نوبل سلا 4 اصملاب

 اذه عمس ا ًادعس نإ ': نولوقي دحاو ريغ تعمس : لاق ىبح هانأ نإ : كلذل
 ىهتنا .٠ ىلصملاو دحيسسملا ناد يف هيراد ىذ 4 0 يبنلا نم ها ثدطلا

 تنب ةشئاع عم تحجرخ :٠ لاق « راجنلا حانج نع ةبس نبأ ىورام هديؤبو

 ع طاللاب : ال تلقف ؟ كلزنم .نيأ : يل تلاقف « ةكم ىلإ صاقو. ىبأ ني دعس
 : لوقي يقيم هللا لوسر تعم : لوقي ىلأ تعمس يىفإف , هب كم : يل تلاقف
 انه طالبلاو : تلق . « ةنطا ضاير نم ةضور يالصمو دحسملا اذه يدجسم نيب ا
 دحسملا نأ نم :يتأس امل ديؤم وهو « . يفأس .ك لصملا ىلإ دحسملا نم .دتمملا وه

 . ةضور :هلك يوبنلا

 : ًاءوفرم يئزاملا ديز نب هللا دبع نع « حيحصلا لاجرب « دنسملا دئارز » يفو

 ريعإ ع0 دس



 رستشو ءا ةلكحا صدر م ةصور يردنم ىلإ هيل ةلسل يحب تاويسل حله ناد ااه 2 3 3 .- . . ١١ .٠ كللازكته 8 5 1 0 ِ .٠

 « ةنلا عرن نم ةعرت ىلع

 . ةماقلا 6 داعب هلدعل هلأ : ريما ىلإ ةسنلاب ثيداحالا مده ثافم لصاحو

 رقع داع ةلخأ ل ةيحام قولا دهيسملا مم يع اع نوكيو ف قتالخا اعت 3

 * هرخؤم وهو ) ضوملا

 « ضوحلا درون امنأو . للا كلذب ةدابعلا يف ماتلا بيغرتلا : كلذب رابخإلا يفو
 دروت كانه ةطاصلا لامعالا ةمزالم نأ ىنعملا : يباطلا لوق نيب عمج أاذهو
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 ُْك ناك يذلا ريذملا نأ دارملا نإ ' هراغ للم فو 0 ةلم برشلا بحوتو 4 صولا

 وللا كلذ ىف هضوح ىلع نوكي هنيعب اندلا

 هيلعو « ريظألا هنإ : رك اسع نيا لاقو « ىناثلا اذه راحنلا نبا دمتعاو

 . مولا كلذ يف ىلاعت هلا هقلخم رينم دارملا : ليقو . سأنلا رثكأ

 لاقف . هرهام ىلع ىلاعت نإ همحر كلام هلمحف « ةضورلا يف ءاجام امأو

 مل

 نبا لقن نع . نوحرف نبا ناهربلا هللذ ام « ءاماعلا نم ةعاح كلذ ىلع هقفاوو
 جالا نأ ةمحص و ٠ يدرواردلا نع ةمح نأ بط هلقدو . هريغو يزوملا

 ىنقل و بهذت صرالا رئاسك تسلو « ايلإ لقت ةنلا صاير نم ةضور |

 ةنحأ نم 0 يه و أ ؛ ةنخأ ىلإ يدؤت أمق ةدانعلا نأ ىنعملا : لمقو

 ف هس أسف ةداعلا ةمزالع ةداعهسلا لوصحو 34 ةمحرلا لوزن ُْف

 44 ميتفلا » نم عضوم يف فالخلا اذه 0 نبا طظفاطلا ىكحو اه 2 1 000 ل 7م

 هنأو « اهخار نم ةفور نوكتف « ةنحلا ىلإ لقنت ةعقلا كلت نأ دارملا :

 هبف اذهو : لاق « ةنلا ةضور لوخد ىلإ لوؤت اهف ةداعلا نوكل زاجملا ىلع

 ةعقشلا كلت فرش دم قوسم ريشناو .ةعقللا كلتب كلذل نصاصتخا ال١ ذإ « رن

 , اهريغ ىلع

 لل

 هسا عام



 مايقل « نيلوقلا نينه نيب عمجا : ةرح يبأ نبا لاق مل نسحألا : تلق

 ةرمح يلأ نبا هل لدتساو « زاجلا مدع لصالا نألف : لوالا امأ . اهيلع للدلا

 هنأ يف ءاماعلا نم دحأ فات م : لاق ©« ضوحلا ىلع ربخملا نأب : ل هراخإب

 يف قبس اماف : يناثلا امأو . هضوح ىلع دوجوم سوسحم ىح هنأو « هرهاظ ىلع

 ةرثك و < هب نيفيرشلا نيدلا نيذه ةطاسإب لحملا اذه ءازد + ىرسلا ٠.0.1 لفف

 هبرقو © ىمظعلا ةفورلا وه يذلا فيرشلا هريقب هلاصتاو « اهنب هف ملَي هددرت

 نأ « عرشلا دعاوق نم ررقت دقو : لاق« دعت وه وأ © كلذب صتخا ازإف « هنم

 تاعاطلاب اهريمعت الإ كلذي رابخإلاو ان اهتك رب ةدئاف ام ةكرابملا عقبلا

 نب ديز نب ةماسأ يندجو : لاف « مهاربإ نع ةلابز نبا ىور اذلو : تلق

 : لاقف « ريخملا يل ءاج قع ينفاسف . يقاعب ذشأف ء دح.ىلا ةسعا” يف ىلصأ ةثراح

 رجلا نأ اي « ةنملا نم نآلا اهسفن ةعقبلا كلت نأ لمتحو : لاق من ءانهاه لص

 وهو : لاق ؛ ةضور اهبف لمعلاب لماعلو ايف ةضور هدوعتو « اهنم دوسألا

 ع هش اذه يف ةيهاربإلا ةوبالا نيبو هنيب نوكيلو « كهيُم هتلزنم واعل ربظأ

 . ابنم ةضورلا» بسحلاو « ةنلا نم رححلاب صخ ليلخلاف

 ىلاعت هللا همحر كلام مامإلا دارم هنأ : رهاظلاو « ميجرألا وه اذه : تلق

 ليضفن ىلع هب اولدتسا اذلو © هنع هفرصل ىضتقم ال ذإ « هرهاظ ىلع لثفالا هلمخ

 « « اهف امو ايندلا نم ريخ ةنملا يف كدحأ سوق باقل » : ثيدح ةءيمضب ةنيدملا

 نإ ) : ىلاعت هللا لاق امك تناك ةنطلا نم ةقبقح تناك ول اهنأب مزح نبأ هبقعتو

 اهيف لمعلا نأ دارملا امثإو : لاق [ :١١4 هط ] ( ىرعت الو اف عوجت ال نأ كل

 ٠ ,. ةنطا ىلإ يدؤي

 راكحنإ ىلإ دؤم ةنطلا نم تلقن اهنأب لوقلا نإ : : يناسارلا لامجا لاقو

 رسحطا يف ءاح اك فيقوتلا ةقيرط امإ اذه لثمو « .تايرورضلا وأ ء تاسوسحملا

 ش . ماقملاو دوسألا

 سأ غراس



 يف حدقب الو « اهنم ماقملاو رححلا نأب ريما ره ةنطا نع اهنأب ريغا : تلق

 رومالا دوهش نع ةفيثكلا بحملا عن ايْيدلا تاقواتيك © تاروكذملا دوبس كلذ

 ةنلطلا يف لح نمع يرعلاو عوملا ءافتتا نه مزاي الو « ايندلا ةاملا يف ةيورخألا

 « ةققح ابنم ماقملاو رحللا نوك كلذدب ىفنل الإو « ابنم لقث اهف لح نمع امهؤافتنا

 ةلمح نبا بيطخلا نع يناسارلا لقت دقو . زاجلا مدع لصالاو « هب لئاق الو

 نم تلقن اهنأ ىنعب هتقيقح ىلع ظفللا : ليقف : لاق « ةضورلا رمأ يف فالتخالا

 ىمم م « اهب ةرفغملا لوصحو ةمحرلا لزنتل زاع : ليقو . اهلإ لقنتس وأ ةنحلا

 25 اوعتراف ةنللا ضايرب متررم : » : لاق ثيح ةنْلا صاير ركذلا سلاح

 اهبش وأ . م« ثيدحلا ... دجاسملا : لاف ؟ ةنملا ضاير ام : ةريره وبأ لاق

 اهنألو « ميلعتلل اهف هباحصأ عم سامي قو ناك امل ايف ىنتحي ام ميركل ةنلاب

 تحت ةنلا ١و © « فوسلا لالظ تحت ةنلا ١ : هلوقكح « ةنملا ىلإ لوؤت

 ضيرملا دئاع » : هلوقك « ةنلا ىلإ يدؤت ايف ةداعلا نألو « « تاممألا مادقأ

 ةضورلا هذمهل ذئنيح يقبي ال هنأب « يفاثلا بيطألا بقعت مث < « ةنملا ةفرخم يف

 ىلع كلام اهلضف اهبسب يتلا ةميظعلا ةيزلا « كلذ نم سانلا مهف دقو « ةيزم

 ش : 0 رئاس

 نألو « هيلع ربلا دبع نياو يناطخلا قافتال ربظألا وه لب : ارلا لاق

 ىلإ يدي رئالظالا كلت يف لمعلا نأ « ل هرب ذام 00 « هديؤت ىئاظنلا

 . ضايرلا كلت نم ىلعأ ةضور ىلإ يدؤي لحل اذه يف لمعلاو « ةنملا ضاير

 ليضفت ىلإ بهاذلا لب « ضايرلا ىلعأ اهنأب اهفصو ثيدللا يف سل : تلق

 اذه نأ روبمجا همهف يذلاو « ىلعأ وهام ىلإ دؤم اهيف لمعلا : لوقب ةكم

 دجاسملا نم هريغ فالخم « ال مأ دياعو ركاذ هب ناك ءاوس « ةفور عضوم ا

 هلك ويم هدجسم معيب ةضورلا مسا نأ « هاوعد كلذ ىلع ىناسأرلا لمح يذلإو

 سأ14 -



 صتخم ال ك  اذو «© تاعاطلا رحأ فيعضتل كلذو « زاحم هنأ ال ء هف ديزام عم

 ضعب يف هانطسب ا هيلع مهضعب درو « ًاباتك كلذ يف فلأو , هنم عضوم

 نيبام » : هلوق نع يدوادلا رفعح وبأ لثس : يربشقالا لاق دقو . فلأآتلا

 . هلك ةضور وه : لاقف . « ثيدحلا ... يرينمو ىتس

 يف مومعلا ديفب فاضم درفم : « يتس » : هلوق : ةلمح نبا بطلا لاقو
 . هيرغ يف ريثلاو ماشلاو 2« قرشملاو ةبقلا نم دحيسملاب ةفيطم تناكو « هتوب

 كرابو © هفرشو « دحسملا اذه ىلاعت هللا لضف ا : يناعمسلا لاق اذهلو : لاق

 , ةضور هلك هلعح هارتف « ةضور 0 هللا لوسر همأمم © هفعضو « هش لمعلا يف

 : ةياورا « اهنع لا يخر ةثئاع تدب وهو ٠ صاخ تسب دارملا ئرأ : روبثملاو

 ءاا ... يرق نيبام م

 تناك يذلا هب يف هربق ذإ 2« هيف ربقأ يذلا يتس دارأ : ةهزخ نبا لاق

 . اهنع هللا يضر ةثئاع هنكست

 لامثلا ةبجح نم ةرجحلا طئاح ةضورلا تمات اذه ىلعف :؛ بطخلا لاق

 تذخأ نإف © يأ رظنيلف « ةيوتسم ةتماسملا ذخؤت وأ « ربنلا تماست مل نإو

 تماس امو « ريملا تماسي مل نإو لامشلا ةبج نم ةرجحلا تماسام لخد « ةيوتسم

 نوكتف « ةلقلا ةبج يف رينا مدقتل ةريطلا تماس مل نإو يلببقلا ريئملا فرط

 فقسم كلذو « هدعب ناقاورلاو 2« فيرشلا ىلصمللا قاور يهو « ةعيرم ةضورلا

 نم اهترامت دنع يماشلا ةرحلسا رادج يف ان مضتا ال 1 هنمز يف دحسملا مدقم

 رادج نع ًاريسب ًارخأتم ناك يأس ام ربالا نك « دوفولا ناوطسا فصل هتاذاحم

 « ةيوتسم ريغ ةتماسملا تذهأ نإ اذك و « ةينبلا هذه نع كلذ ردق جرخف « ةلبقلا

 « ةرحطاو رينملا يفرط لكل هتاذاحم ملصعل همدقم وأ فيرشلا ىلصملا جرخم لب

 ةرحللا رخآتل ةممقتسم ريغ نوبكتو © قرشلملا يف ةرجحلا ىلإ أم ةضورلا عسنتت ذإ

 هد [قو -ح



 يوبشأا ريثملا“ دادتما ردق ىلع هاعلخ قيطنا ثلثمك قياضتت مث « رينملا نع 'ماشلا ىلإ

 ش . يقأس 5 . راشأ ةمخ وهو

 ةرجطا رادج نال ؛ ةضورلاب سل ةرحشا ىلب ام لوألا فصلا بقوم نوكيو
 « لوالا فصلا يف ُاقلا فلخ يتلا نيطاسالا ةازاوم يف بالا فرج يف يذلا يللا
 ةيطا لحم ىلع هلايْسا ةضور كلذ لعج يف ببسلا مظعم ذإ « دودرم لايحالا اذبف

 « ةخضورلا نع فيرشلا ىلصملا نم ءىبش جورخي دحأ لقي ملو « ةنوميملا ةفيرشلا
 بلاغ هيلع ام رهاظ وه ةيوتسم ةتماسملا ذشَأَو . اهنم هلعج ىلع قفتم مهمالك لب
 : مينم ةعامج لاقف « محل ةمواعم نكت مل ةرجلا ةياهن نأ الإ « سانلاو ءاماعلا

 . ةضورلا ضرع انل ررحتي مل

 ةلباقم يف ماشلا نم يأ اتيان فأ نودقتعي سانلا بلاغو : يناسارلا لاق
 ىلإ يبتني نيطاسالا نيب يذلا نيزياردلا اولعج اذملو « هنع هللا ىضر ىلع ناوطسا

 . طقف كلذا شرفلا اوذختاو « اهفص

 اممومج امأو . دوفولا ناوطسا فص ىلإ اهدادتما نم مدقت ام باوصلا : تلق

 ةيابن نأ نم « راجنلا نبا نع يتأيس ام ىلعو « بسام ىلع ينبم « يوبنلا دحسال
 . هحضوتس !ع هفالش اذل ربظ دقو « ربخلا ىلت يتلا ةناوطسالا برغملا يف دجسملا

 ( نآلا فورعم وه اه صتخت ال ةضورلا نوك داقتعا يغبني : يغارملا نيزلا لاقو
 « لَع هنمز يف دحسملا رخآ وهو « ماشلا ةمحان نم 0 هتوس دح ىلإ عسنت لب

 . مدقت ام ركذ مث 2« فاضملا درفملا مومت ىلع انعرف اذإ ةضور هلك نوكيف

 هذه نيب ام » : ظفلب مدقتملا « دمحأ دئاوز » ثيدحم لالدتسالا هريغو هتافو

 شقون دق هنإف © « ةنمطلا صاير نم ةضور «© يرينم ىلإ  هتوس ىنعي توببلا
 دارملا وه كلذ نأ ناب « ةثئاع تيبو « يرق ةباور يف نأب قيس اه كسمتلا يف
 وهو « همكحم ءاعلا نم درف دارفإ لبق نم هلأب دودرم وهو « فاغملا درفملا نم

 , درفلا كلذب ماتهالا الإ يضتقيال

 دس قا



 « 2( يريق ) : ىئوربو «© « يتس » : ةحبحصلا ةياورلا : يطرقلا لاقو

 « ريثكلاو ليلقلا ىلع عقو اذإ ام ىلع درفملا مومج يفارقلا لمحو . ىنعملاب هنأكو

 هراتخا موجرم بهذم ؛ ديعلاك « دحاولا ىلع الإ قدصبالام فالخن « لاملاو ءالاك

 , رح يدع : كلوق يف مومعلا مدعو . ىكسلا جاتلا هدافأ ا . دبعلا قيقد نبا

 . فرعلا كلسم هب كلسف . نامالا باب نم هنوكل . يونسالا لاق اك . قلاط يتجوزو

 مامإلا هيلع صن يذلا وهو . مهقتعو عيمجا قالط مالسلا دبع نبا نع لقنو
 نم مدقملا ثيدحلا عم اذهف . ةروك ذملا ةدعاقلا ىلع الرج ةئنال ثدح دمحأ

 ةلدالا» لخاد رينماو « تويبلاو ربنملا نيب ال ةضورلا مومح ىلع نكل . ةلدالا ندحأ

 . ىمظعلا ةفورلا وبف . فيرشلا ريقلا امأو . ًاضيأ ةقباسلا

 زيزعلا دبع نع هاور ربخ ليذ يف هباتكك نم عضوم يف ةلابز نبا ركذ دقو

 عضوم وهو « ريقلا ىلإ رينا نيب ام عرذ نأ « ةرامعت نب لفونو « مزاح يبأ نبا

 , سدسو ًاعارذ نوسمخو عبرأ : يم هد

 رم هانب يذلا رئاطا رادج ضرع لاخدإ عم حصت امنإ ةياورلا هذهو : تلق

 نم رخخآ عضوم يف ةلابز نبا رك ذاذلو « سدسو عارذ وحن وهو « زيزعلا دبع نبا
 رادللا فرط نم هتربتعا دقو « ربشو نو.مخو ثالث امبنيب ام عرذ نأ « همالك

 نبا نمز يف نكي مل هنإف « ماخرلا ضرع لادإ عم ىلبقلا ربخلا فرط ىلإ يىلبقلا

 نم ريغ عارذ وهو « هريرحت مدقت يذلا عارذلاب ًاعارذ نيسمحو ًاثالث ناكف « ةلابز

 نب دمج وهو  ناسغ يلأ نع يربثقألا هلقن اك ققاوم وهو « ديدطلا عارذ نم

 ركذ ثيح ةعامج نباو « ًاعارذ نيسمخو ًاثالث مهيب نأ نم كلام بحاص ىبح
 عارذلاب ًاعارذ نيسمحو نيتنثا وحن امهيب نأ يضتقي ام لمعلا عارذب هعرذ نم

 عرذلا ربتعي لو « ةماقتسالا ىلع عرذو « ةرحلا ماخر ضرع لخدب مل + مدقتلا

 , نيروك ذملا نيفرطلا نم

 ميس 6 مس



 عاردلا ول 55 هزا وهو 3 ةندملا ءارد كاد عم ريتعاف 4 يغارملا نيزلا أامأو

 ىلع مدقم هلبق يذلاك ربملا اذه نأ ناب ربخلا ىلع مالكلاا يف ينأيسو « عارذ يثلث

 ةضورلا ةبج ىلاو . ديدملا عارذ نم ًاطاريق نيرشع ةبقلا ةبإل ىلصألا رينا لح

 - ونام



 كلاثلاثابلا
 اهتكسو اهب ملسو هيلع هللا لص ينلا لح نأ ىلا اهاكس رابخأ يف

 لوصف ةعبرأ هفو

 ناسو ؛ راصنألا مث « اهب دوييلا ىنكسو « نافوطلا دعب اهانتكس يف : لوألا

 ءاعبت عم م قفتاامو «© دوبي ىلع مروبظو مهبسن

 نم سانلا مسرخم دعب هنأ «© امهع هلا يضر سابع نبا نع « يلكلا دنسأ

 « نينهلا قوس : عضوملا يمسف « فن نينا اوناكو « لباب فرط اولزن « ةنيفسلا

 اورفك امله «© ماح نب ناعنك نب ذور مهكلم راصو اورثك ىتح اوثكف

 مينم ةيبرحلا ىلاعت هللا مبفف « ًآناسل نيعبسو نينتا ىلع مهتنسلأ تقرفتق « اوالب

 نب مرإ نب صوع ينبا ليبعو ًاداعو « ماس نب ذوال ينبا مسطو قيلمج

 نب رياع نب روطلقو «© ماس نب مرإ نب قئاج ينبأ سيدجو دوو « ماس

 مث © ليبع نبا [ممأ] برثيو « برثيب ليبع تلزؤنف « ماس نب ذئشفرأ نب حلاس

 « ةفحح تعم اذبلف ©« هيف مهفحجأ ليس مهءاحف « ةفحجلا اولزنف « اهنم اوجرخأ

 «٠ لاقف مهم لحجر مهاثرف

 ماحسناب اهضيف تاف نم عج ري لهو ٠ ليبع ىلع ادوج ينبع
 ماتس وذ الو حراص الو "ور هش اهب سلو ًايرش اورمج

 )١( سوماق : ريمأك ,

 (١ يأ 1 رفش رادلاب سد : لاقي“ د 0 يأ , ماغلا نركس عه اهييضو ةمدعملا نيشلا حتفي :

 سومأق » دحأ ,

 منا ق1 د



 ءاجالاب لشالا اوقدح 2 ناعم فرحت ابيل او سرع

 اع دب مرإ نب ليبالبم نب ةئئاق نب برثي اهنكس نم لوأ : لبقو

 رودلا ابم رمش نم لوأ : لشو ث مالسأا هيلع سون ْن ماس نب مدإ نب صوع

 اوذخأو 2 ماس نس دشخفرأ نبا قالمح وثب ( قللاعلا : صرغو )ّ عدزو 2 ماطآلاو

 . رصمو مأثلا ىلإ زاحلاو نامحو نيرحلا نيب ام

 سيدجو مسلحو روطتقو . ةكم مرج تناكو « ليوراعم وليو 2 فه ونب
 ةماملاب 9٠

 لجر نيع جاحح يف ةضبار اهدالوأو تيؤر ًاعيض نأ « ملسأ نب دبز نعو

 عمسي امو ةئنس ةئامعبرأ يضع ناكو : لاق « بجاملا هلع تبني يذلا مظعلا يأ

 . ةزالحي

 هلا دع نب نايلس نم ةنبدملا سسأت ثيدح تعمس : يفرشلا ردنا يلالو

 نب هللا دبع نب ةدسبع يلأ نع ©« شيرق نم لجر نم هضعبو « ليسغلا ةظنح نبا
 مالسلا هيلع ىسوم نأ انغلب : الاق . هفالتخا :قأ (هشيدح تعمحف « رساب نب رامج

 اوأرف « مهفارصنا يف ةنياملا ىلع اوتأف « ليئارسإ ينب نم سانأ هعم ميح « يحس لل

 تروتساف © نيببنلا متاخ هنأب ةاروتلا يف هفصو نودحي ين دلب ةفص ١ اعضاوم

 فلأت مث < عاقنيق "'نيب قوس عضوم يف اولزنف « هب اوفلختي نأ ىلع مهنم ةفئاط

 عضوم نكس نم لوأ اوناكف . مهيد نع اوعجرو . برعلا نم سانأ مهلإ

 . ميلبق هونكس ةقلاعلا نم ًاموق نأ ركذو . ةئيدملا

 : ًاعوفرم رباج نع . مس مل نم هيف نأ الإ . هب سأبال دنس ةش نالو

 ٠ امعضرم 0 هبارص 4

 . يب : هباوص (؟)
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 « نييفشتسم اجرخف « دوب نم افاخف « ةنيدملب ارق ,ء نيجاح نوراهو ىسوم لبقأ »

 : لاق مب « دملو هل رفحف ©« ىسوم ماقف « توملا نوراه يشغف « ًادحأ الزنف

 ىموم هلع اتحف : ضيف <« هلل يف لخدف نوراه ماقف « توت كنإ يخأاب

 . ىسوم نمز ةنيدملاب مبنوك ىلع لاد وهو « بارتلا

 هلا لوسر لوسر انأ : بوتكتم هيلع ءاماب ربق دوجو عاقلا ءامسأ يف يتأسو

 هلا لوسر لوسر انأ . ةياور يفو . برثي لهأ ىلإ مالسلا هيلع دواد نب نايلس

 . ةليرع ىرق لهأ ىلإ مالسلا هيلع ميرم نب ىسع

 نامزلا فلاس يف انك اس ناك : اولاق . ابلهأ نم ةخيشم نع ةلابز نبالو

 : اولاق . ءارذع فلأ ةئام مهنم ذخأو ماللا هيلع دواد مههازنف . ملافو . لغص

 « لبطاو لبسلا يف يتلا هذه هروبقف « اوكلبف « عمهقانعأ يف دودلا مهلع طلسو

 نكست تناكو © ةرهزب فرعت مهنم ةأرما تيقبو © فرطا ةحانب يتلا يهو

 تند اماف © داللا كلت ضعب ىلإ جورخلا تدارأو © لجر نم ترتكاف « اهب

 كله اذه, : تلاقف ؛ كاثغي ًادود ىرأل انإ : احل ليقف « دودلا ايشغ « بكرتل

 « نونارو ةرهز نيب « نوفدم لامو « نوصم دسج بر : تلاق مث + يموق

 . دودلا اهلتقو

 ولو © رطم وئيو © فه وبي : ممل لاقب ممالا نم موق نأكو : اولاق

 كلتف م« دحأ فرط ىلا نيصاصقلا ىلا ةلئئاعلا بارغ ىلا ضخم نيب اهف قرزالا

 ْ . كانه مراثآ

 ةكم اونكسف « دالبلا يف اورشتنا دق قلامعلا تناك : ريبزا نب ةورع نعو

 ىلع ىموم ىلاعت هللا ربظأ امان ؛ اريح ًاوتع اوتعو « هلك زاحملاو ةنيدملاو

 ( زاجحلل ليئارسإ ينب نم ًادنج مهلإ ثعب اهب نم كلهأو « مأشلا ءىطوو « نوعرف

  ممراتقف « هللا مهرهظأف « اومدقف « ملا غلب ًادحأ مهنم اوقبثسي ال نأ ممرمأو

 س6 ب



 يل هضص : ارئاه , اجو سائلا نسحأ ناكو ١ مرالا مكلم نبا اوباصأو

 يسوه هنأ نمقش 4 هل اواقأف 0 أر همش قرف 5 مالسلا هيلع يسوم ىلع هب مدقن
 ب 0

 30 - اًنارسإ 7 تااقق ؛ مموريخأف 2ع 07 يأ نع ممولأسف سف 4 سألا ماقلتف 9 ممودق لبق

 هَ

 ع أدبأ دالي انبلع اواخدت ال هللاو عا ميدل رمأ مفااخ ال <نم ةصعمل هذه نإ |
 ْأ . 1 - 0 3

 ذإ زاحللا ناكو .« هنم ٌمحرخ يذلا دللا نم ريخي مدالب متعنم ذإ دلبام : اولاقو
| َُ / 

 .٠ 0 0 د5 .٠

 دعب زاحلا هويلا ىتكس لوأ اذه ناكف « ءام هربظاو هللا دالب رحشأ كاذ

 لاومألا محملو ع نقلا ىلي امم ةفاسلاو ةرملا نيب ةرهزب مبعيح ناكف « قيلاعلا
-_ 

 ةباعز ىلي ام لويسلا عمم برك مثروبمج لزنو « ةفاسلاب

 لده وسب ميناوخاو ةظيرق تحرخو 8 لاق 34 ىظرقلا تعا نس لمح نعو
1 

 ءرد نام مب رصأا 2 جرزحا سي ماحتنلا َى ريضنلاو 4 مسي رصلا ءاننأو 6 رمكو ”س
20 

 رورزبمو بتيدم ىلع ةللاعلاب اولؤتف )6 ممراثآ ارعشف 4 ءالؤه دعب مالسلا هيلع نوراع

 35 ب
 مهباصأ 6 لئارسإ نب نأ » ىنغلب : هلع هللا يضر ةريره يلأ نع مهضعبلو

 يف ًاتوعلم 0 ًادمع نودحي اوناكو « اوقرفت ميلع رصنتخ رورظ نم مهاصأ ام

 اوجرخ اكو « لخن تاذ ةيرق يف ةيبرعلا ىرقلا هذه ضعب يف ربظن هنإو « مهاتك

 «نميلاو مأثلا نيب ةييرعلا ىرقلا كلت نم ةيرق لك نوربعي اواعج مأشلا ضرأ نم
 2 م ادمع اوقلب نأ نوحربو © مهنه ةفئاط اب لزنف « بري تعلن اهتعن نودحي

 كئلوأ تا برثن» ةاروتلا لمح نم نوراه يندب نم ةفئاط مهنم لزن قح

 نم هو 5 ردأك هعابتا ىلع مهءانبأ ناوثحو «© هاج هنأ ا دمحم نوئمؤي محو ءانألا

 .هيلا موقبه ثيح راصنالا مدل : يأ /7وفرعي مهو « هب اورفككف « مهانبأ
 لدهو زيفنلاو ةظيرق جرُخ ؛ :مأشلا .ىلع اوبيلغ امل "مورلا“ نأ ةظنزق ونب معزو

 يف مورلا كلم هجوف « ليئارسإ ين نم زاجطلاب ناك نم نوديري مالا نم نينزاه
 هدنع امتامث « زامجلاو مأش )| نيب دق ىلا لسرلا ىهتاو « هلسر |وزحعأت 6 مهبلط

 ٠ مورلا ل عضوملا يمس «. أدطع

 دل 1861/



 راصنالا لبق برعلا نم هوم 3 ناك نم تكرأ 0 هلصاح 7 ةلايز نبا لقو

 , ىلب نم كسزم ومسدو 0 قيلامعلا ند ةشب : لاقيو 4 يلب م يح : فس وس

 ينبلو « نميلا نم يح ءامدحلا ونبو » ملس نب ةلبع نب ثراطعا نب ةيواعم ولبو
 لاق . امهريغو « مئاقلا : هل لاقي يذلا لاملاو » قذع رثي دنع ماطآ ءابقب فينأ
 : مث رعاس

 عنو يداعن نم هَ وات 5رخمشم ةيداع ا:ماطآو

 وئبو « صيصقلا ولي مهيلع جرزخاو سوألا لزن نيح دوهلا نم يقي نم ناكو
 بعْس مهلزانم <« نميلا نم يح ةصغان ينب نإ : لبقو . ءابقب فننأ يتب عم ةصغان
 رادلا يف ةظيرف وطو « مهتفلا دحاسم ىلإ هنع هلل يضر رم مهلقن ىتح « مارح ين

 لده ًالده ينو (© ورم وطو ؛ لده وب مهترخإ مهحمو « مويلا مه ةفورعملا
 . معاونلا يف ةلابز نبا لاق امك « ريضنلا ونبو « هتفُس يف نأك

 . لل لاقي يذلا لاملا يف مطأ ةماع مهل ناكو « فرشألا ني بعك عبنمو
 3 ماشه نبا رصق ربد ديزم نب ةصأ قب نود مطأو ع" فافحت ١ ةحضاف

 4 « ةعطح ين ف دي زم وشو © سرغلا ةرحانب ريضنلا يب لزاتم 03 يدقاولا لاقو

 جسام وسو 6« ديزم نب ةيمأ ينب يف ةيوامعم وْنو ؛ ماده نبا مه نب ةمحانو

 فقلا ىف ناذللا نايطالا مهو ؛ لق ي يلا ةقدص يبي امب ناورم ةقدص برف
 لاش يذلا ناجملا ْف مه قشر ؛« تاينيسملا يبرغ .اهراثآ يقلا : : يأ 2 ايرث ف

 « ميهاربإ مأ ةبرشم دلع اروعز ولبو . ةفانش : هل لاقي يذلا لاملا محلو ممح

 ةرحلا يدرغ ةضئافب : نآلا ةامملا يهد )١(
 . نإالرقب : ثآلا ىمسملا وهو (؟

 - ]هرؤ دع



 ينب برق  مالس نب هللا دبع طهر محو ةلابز نبا لاق . « تاللا دبز وسو

 « مهقوس كانهو « ةيلاعلا ىلإ ام ناحطب رسج ىهتنم دنع عاقيلق ونبو « ةنصغ
 اذإ ةنيدملا نم بهاذ تنأو كني ىلع رسما عطقنم دنع نرازللا نارطألا مفو
 ةلاعلا ىلإ ةقرشلا قيرطلا نم رسحخلا تكلس

 ع مالس نبا طهر مهنا اهبنع هلل يضر رم نأ نع « يراخبلا حسحص ) ف يذلاو

 رسجلادنع يتلا ةيرشملا دنع رحح وليو 4 مالسلا هيلع قيدصلا فسوي ةبرد نم مهو

 ضتفي ناك يذلا مهكلم ؛ رويطقلا طهر مهو <« ةرهزب ةرهز لهاو « ةبلعت وطبو

 نايطأ امهو نايرلاو ٠ رارص محلو ؛ ةيئاوحلاب ةيئاوملا لهاو ؛ ةنيدللا لفأ ءاسن

 لهشألا دبع ينب ةربقم نيب ايف نميلا نم يحلا ءامذملا ونبو « ةثراح ينبل اراص
 وتيو . ةثراح يىنب يفاه ةوكع ونبو . حجتار ىلإ اواقتنا مث ©« كارع نبا رصق نيبو

 يضر باطخلا نب رمع ةقدص غمشب مطأ « نابعشلا مهلو « ةثراح ينب يماس ةيازم
 «ملاولاو ؛ قئانعلاو طوشلاب سانو ؛ هتيحان هب تمم مطأ جتارب سانو ؛ هنع هلل

 طوشلا ل هألو « يودلا دحسلل رجآلا خيطي ناك ثبح ةمطاف نيع ىلإ ةلابزو
 جلاولا لهألو ؛ لبشألا دبع ينب ةوخإ مشج ينبل راص بابذ نود مطأ ١" يعرشلا

 9 اهاضفمب نارطأ اهو « 9 ناسنسلا كانه نم ضعبلو « ةانق ليام ةفرطب مطأ

 « ضبارلا ءارخلا ينأ ةموك دنع ناطالا ةلبز لهألو « يتآلا نيذشلا دحسم
 :ليقو. اوداب دقو « اب دوهلا نع تاعامح برثب لهأ ناكو « اهنود يذلا مطالاو':

 برعلانم مهعم لزن نم .ماظآو مهماطأ ةدعو « نيرشعلا' ىلع فدنت دزه لئابق نإ
 اهمدهنع بنل ءاجو « مهتعتمو ةنيدملا :لهأ زع ماطآلا تناكو © نيعنسلا ىلع ديو

 . يعرششلا : هباوص (5

 . نك امالا ءامسأ يف 5 ٠ خيش ةيتثت ةمحملا ناخيشلا : هبارص (؟)

 . (هئاضفي : نكامألا ءاسأ يف يذلا (م)
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 يهو « مرعلا ليس نم ناك ىتح « ةنيدملا ىلع ةرهاظ هوبا لت لو كنقلا رطملا
00 1 02 1 0 

 برأ. تناكو )م هناك ْق ىلاعت هنأ صفقام كسلا تت ىمجأ اح : امو
 0 يمل عا 5-5

71 

 دالبأا بصخأ ا ١6 5 أيس 1 ) هبط ةدلب ) : ىلاوت هلوقب ةيلعملا نس ضرأ ىو

 ام ءىلتميف ؛ رحشلا نيب ريستو « الزي لمعتف « لتكملا اهسأر ىلعو ةأرملا جرخت

 اهيضرع كللدك و « الوط دحملا بك ارلل نيربش نم رثكأ يهو رمتلا نم طنا

 « دوزتتال 3 أرملا جر 0-8 نينمآ ةوقلاو ةملكلا عاتجا ع عم ةرتكلا ةياغ يف

 . مأثلا يقات تح ىرخأ يف لبقتو « ةبرق يف
 |[ ١8 : أيس ] ( ايف انك راب يتلا ىرقلا نيبو مني انلعجو ر : ىلاعت لاق

 :ةمعنلااورطبف « اهيرقل ضعب نم اهضعب ىرب : يأ « ةرهاظ ىرق ماثلا ىرق يأ
 نيبو ميني لوا يأ | ١م : أيس ] ( انرافسأ نيب دعاب انبر ) : اولاقف
 مهانلعحف ) : لاق م « ةباجإلا محل هللا لجعف ©« لحاورلا ايف نوبك رب ماشلا
 .[ ١9 : بس ] (  قزم لك مهانقزمو ثيداحأ

 دسلا ناكو « مالا اهيلع دمحجو ىسع نيب ةرتفلا يف اوناك : كاحضلا نعو
 نب أس : ليقو , هشا : ليقو . يداعلا ريكصألا ناهتل هانب مخسرف يف ًاتسرف

 مث < نميلا هايم هبلإ عمتجت ريثح_ كوام همت أف « هلاك! لق تامو « بحشي

 ع نميلا ةداس ذئنح أس ينبا نالبك دالوأو ريح دالوأ ناكو « يرا يف قرفتت
 ةيلعث نب سقلا ءىرما نب ةثراح نب. ءامسلا ءام رماع نب ءايقيزه ورمش مريك
 ديز نب كلام نإ تبن. نب ثوغلا نب دسسألا : لاقيو « هزألا نا نزاه نا
 يهني نميلا لئابق عامجو «© ناطخق نب برعب نب بحس. نب اب نب نالبكح نأ

 نخسر نب خلا نب رباع وه ناطحق نأ : رثك ألاف دف فلتغاو ؛ ناطحق ىلإ
 دوه وه ؛ لمقو « دوه دلو نم وه : لمقو « مالسسلا هيلع جون نب ماس نبأ

 هه خوه اس



 5 5 م 1 ٠ . | 8 ف 4 0 ع
 داو وشو ٠ هسا عاب ىلا نم لوأ وه : لاقو ًُ هيأ الإ :٠ ليفو 6 ةيفقن

 5 .- ةيرعتسملا برعلا دلاو مالسلا هءاع ليعامسأو « ةيرعتملا برعلا
 00 ا

 ريبزلا قد ف ٠ مريخ قلامحو موخو ءاعك 4 كاد ليقف “ ةيراعلا بيل رع امأو 5 . 0 ماع 5 كا ا! ب 4. 26 3 !| 3

 اع لام 1 ا نع دي دل و ءالسلا هلع اعاممإ ىاثنن ن مت ن هسمحلا نب ناطحق نأ ىلإ راكب نا
 5 5 5 5 0 | 5-5 | ا

 - كاش أ - كاف راختأاا العام هنع هلأ ىحر هربرذ وبأ لاق كاو

 وأ . كلذي بقللا ره ارباع مدح نأل + راصنألا ينعي  ءايسلا ءام ينبا جم
 بهذ نم كدستم اذهو : رطقلا عقاوم اهتمزالل :برعلا عبمج دارأ
 نذلا برعاف . لالخ تبث نإو « هيلإ ليمأ يذلا وهو « ليعامسأ دلو نم الك

 :« اعلا ىف هانيفوأ ا طقف مالا هيلع ليعامسا وني ميدقتلاو فرشلا مه
 دلو رشثع ةثالث هل تدلو ةنهك ةيريملا ةفيرط ىمست ءاقيزم ورمع ةجوز تثاكو
 ةنفحو « كلذ ريغ هيف لبقو « ةعازخ دلاو ًاثراحو « جرزحلاو سوألا ابأ ةلعث
 . ًاهورعو + ثراطلا ةئراح اأو ةعادوو « كلذ ريغ مهف لبقو « ناسغ دلاو

 ند 4 أوقعت ُّ نوقابلا ةثالثلاو 7 !ويقعأ ءايأذه 4 نارمجو 4 حلامو 4 ًاعكاو
7 
3 
 7 ٠ 2 ١ .

5 00 0 

 ناكو نارمع هوخأ ىأرف ؛ دحأل نكي ملام لاومالاو روصقلا نم ءايقيزع ور

 '' ةفيراظ نأ م 2 هل درك ذلف « محدالب برو © نوقزمسس هموق نأ بقع و انهاك

 رتكم ًاذرح تمأر اذإ : تناق ؟ هتمالع امو : لاقف <« كلذل لدب اب هل تعحس

 1 5017 2 دموع ف © 500 .٠ 1 © ب تشق دى اذا < دشلا ىلإ قاطئاق < خصلا هم هلدم بلشو «© رفطا دسلا ىف

 . كلذ ىفخأف ؛ ددلا نم الحر نوسمح ايلش ا١ ةرخصلاو « ةرذتفلا

 ماعطب لاتحاف لل راكنتتسا نم ىو 4 هدأ جورشاو. أبس ضرأب هلام تمل

 ع

 هناح ل ساي ترا ماير مش ىلإ رسأو 6 برام لهأ عسا و 6 ةهنص عسأ و

 ع هملع در ء ءىش يف هملك مث ؛« هب لعفي ام لثم هب لعفبو « ثردجطلا هعزاتاو

 )١( هباوص ٠ ةفيرط .
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 رف بهذ مودا جالذاو حاصف «© هلثم هب ميتلا لعفف »َ هةمكسو هةبحو ورمت هبرضف

 « هضغ اومئتغاف « هلاومأ عسل نأو « ايف كلذ هب علنص داب ممقب ال فلحو «© ورمج

 43 هلاومأ ناثأ ورمعلأ عمتحا املذ 86 اوعاش 6 دزألا نس سان هعشو 6 اهوركساو

 ءاالحلاب هماع ىف نم ماقأو 4 ريتك ساب جرش ىانلا ربخأ

 . هتجوز ةفلرط تناك اكو . ورمع نب ةبلعث : هلام عب يف لاتلا : لبقو

 لي -3 وؤر و . طسلا اف مع تام

 1 عسببلإ لاتحمل قهو « لفاعلا رمهاع هال ةسايراأ تراص ورمج تام امل :٠ لقو

 ؟ همع لجرلا مطلي فيك : لاقف . ينمطلاف كتبرض اذإ : هيخأ نبا ةثراط لاقف

 قرخف ٠ ًاعئام دو ملف ٠ لبسلا ءاج 3 كموق حالصو كحالص كلذ ف نإ : لاقف

 تومرقحو رأمد لنم 4 ددعأأو لاشا سوور ف ناك | - الإ | موركلاو دالبلا

 مذ تفصوو . اهمطف لمرلاب ليسلا ءاحو 7 قئادحاو عايضلا تيهذو 8 ندعو

 رماع نب ةعادوو . ابب نامحدزأ نكسف . '"ورمح : لبقو . دالبلا ١ ةفيرظ

 ةعازخو « ةارسلا نم نش ةأونسدزأو « ميش اوستناف « ناده ضرأ خرم دورك

 ريدسو ؛ قرصس ناسغ نم ةلفح لآو 4 برس جرزخحلاو سوالاو م« ره ناعس

 « لحلا يف تارعطملا « لحل يف تاذسارلا ديري تنم ناك نم : برثيب قلعتملا
 بقع ؛ لحنلاب تاكردملا : نانا ماع نب ورمعل بسلنو . لكلا تأذ بركس قحلتلف

 اوحرخ اهلاف .« للا ١ تاذ ةرطلاب قحابلف : لاق : ليقو . لحما يف تايعطملا .

 ؛ ورم نس نارمع مهجهمو ةكمو ةارسلا ناد ةأونْسدزا 3 04 ناآدمبب ةعادو مهقرافو

 ةفم رط عميس 14 قارعلاب ناسع نم هربغو شربالا ةمدحو 4 ماشلا ضرأ نم

 : ةفيرط : ةيارض 0(

 5 ةفي رط ِس تفوطعم ررمعف دالبلا بقصور يدلا وه ,رماكساا رماع نبأ ١ يأ 0(

| 



 هل امض : هل لاق ءام اولزن ىتح دزألا نم سان يفو هدلو يفأب يف ورمح راسو
 : مهرعاس لاق َىَح ىسأ مهيلع تبلغو

 مغ ءلاو اتسمت دزألا بحن رشعم انإف تاأن اهإ

 6 يع ةعس دوعأو 3 عزنا ناسغ ءأام نمو : يىرثلا ردنملا وأ لاك
 . فمر تا 8 7. ىلل َْ 6-0 هل تدل وف ؛ مرح كلم رماع تلد جوزلف ِ ةكم ىتاف 4 ةنراح

 مالسأا هيلع مهاربإ ند ريغ يذلا

 ءاس رماع ْس ورم نأ : 0١ قرزالا قورو
2 

 ىلع تدبلا ةيالو اوزاحو سانلا اوربق دق مهرج ابلهأو ةكم ىلإ اوهتنا اماف ( هلع

 ةدالب نم انحرخ انإ : رماع نب ورمح نب ةبلعث مهلا لسرأ ؛ مهريغو ليعامسإ ينب
 اداب انل اوداتريف انءاور لسرت ىتح ميعم مقتف ؛ انل هلهأ مف الإ ادلب لزنن ملف

 نسق امحف ؛ قرشملاو مأثلا ىلإ ةداور لسرتو حيرت ىتح انأ اوحسفاف ؛ انلمحي

 ؛ ماقلا نم يل دب ال هنأ ةبلعث مهلإ لسرأف « مرج تبأف « هب انقل لثمأ هنإ :ان
 ىلع تمثأ متيبأ نإو © ىعرملاو ءاملا يف متيساوو متدمحو تلزن ينومتك رت نإف
 2 ردحلا قىعب - اقنر الإ اويرشت و ع الخف الإ ىحم أوعترت ُ 3 2 رك

 مو © لاجرلا تلتقو ءاسنلا تميس لع تربظ نإ مث « جدلناق نومتلتاق نإو

 تمزيما مث < مايأ ةتالت اواتتقاف « مهرج تبأف © مرحلا لزني - ًادحأ كرتأ

 ه ركاب اهوح امو ةكحو ةيلعت ماقأو 14 ديرشلا الإ مهتم تلفش ملف ث مرح

 0 ةشنرظ أوعد )م ىلإ 5 هنفق نوف رعب ال داس اوناكو 4 ىمللا مهتباصأف 4 الود

 . نوكشت يذلا ىنباصأ دق : تلاقف « اهلإ اوكشف « ةنهاكلا

 نأو « لوألا عجسلا ريغ رهف «دالبلا ىلع ةلالدلا يف اهعجس يقرزألا ركذ مث

 1ك خرؤم وه 1

 . ةفيرط : هباوص ١(
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 تعزخناو : لاق « ةئيدملا اولزن ورمع نب ةبلعث نب ةثراح ايا جرزخلاو سوألا

 . ةكم رمأ يلوف © يحل وهو ورمح نب ةثراح نب ةعمسر اهب ماقأف « ةكمب ةعازخ

 « زاحلعا وحن ءابقيزم ورمحع نب ءاقنعلا ةيلعث فطع نمسا نم اوراس ام : توقاد لاقو

 يوقو « هدلو رثك اهف 2 راق يذ ىلإ تيمس همسايو + ةيلعتلا نيب ام ماقأف

 ةظيرق نيب اوماقأو © اهوتطوتساف « دوي اهو « ةنيدملا وحن مهب راس « هنكر

 سوألا مأو < ةئدملاب مرتكأ لؤنو « ىرقلا يداوو « ءامهتو ريمخو ريشنلاو

 . يباكلا لوق يف ةنفج نب ورمع تنب هلق جرزخلاو

 : لاشو « ءاقيزم ورمع نب ةنفح نب ورمم نا ةرألا تنبا : مزح نا لاقو

 تربتساو « رتكألا لوق يف ريمح نم ةعاضقو « ةعاشق نب ةرذدع نب لهاك تشب

 8 ابلك سوألا لئابش هنمز 6« كلام سوألا دلوأو 2 ةلمق ءانبأب جرزتلاو سوألا

 « ةافولا ورم 5 ةيلعت ب ةثراح نب سوألا ترق 11 هنأ ىلحتا را قفقورو

 يف كرمأت انكح دقو « ىرتام هلا رمأ نم رفح دق : اولاقف « هموق عمتجا

 كل سلو « نينب ةمخ هل جرزخلا كوخأ اذهو + ىبأتف جوزتت نأ كيايش

 نم رانا جرح يذلا نإ 4 كلام لدم كرت كلاه كلم نأ : لاقف 4 كلام ريغ

 : اهنم انايبأ لوقي أشنأ مث « ًاعحس ركذو « ةيندلا الو ةينملا ينب يأ : لاقف كلام

 رهدلا رخآ ىلع الست يل بقعس اههرحو ًادوق '"ىدوأ يذلا ١'لعفف

 رتولا بلط ىلإ يعادلا ىدل نويع رماع نب ورمع لآ نم مميرقت

 : امهر 6 «نأتيد هلمقو 3 ماللا دّشو ةامبلا تفي لعف هةياوض 01(

 رحخلا 5 هللا ةحعيمص يرمت كردأو قرع لآ مو انامسلا تاك

 دبقلا «٠ توملا , هلإ الإ ةقوس الو 2 ادحاو سائلا نم كلم اذ رأ ملف

 1 باوصلا رهر كلامأ : يأ .٠ ءارآو يدرأ 0
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 ريلاو ةداعلا لهأ اب زو ةوعد هل نرأ يموق تأي ملأ

 رجطاو مزمز نيب ايف ةكيب بلاغ لآ نم ثوعملا ثعب اذإ

 رصنلا يف ةداعللا نإ رماع ينب دال هرصن اوغباف كلان

 هتعاس نم ىخق 9

 مهو « هللا سوأ : مث لاقيو « ةرمو فوعو ورم كلام دلوف : ىفرشلا لاق

 رشتناام ناب عم « هفلاخم ام يقأيسو « مهبف ناك رصقل كلذب اومسو « ةرداعملا

 . لئابقلا نم مهم

 مهلك اوناك ©« سوالا نب كلام نب ورمس نب رماع ين نإ : مزح نيا لاقو

 | راصنالا نم اوسيلف « دحأ ةنيدماب مهنم نكت مل ناعب

 « مشحو « ففوعو 4« ورادصمم : مشو ةسمح ةثراح نب جرزملا (9"دلوأو

 نب بئاسلا بقعو : مزح نبا لاق , ةريثك انوطب اوقرفتو © ثراملاو + بعكو

 نم اوسيلف © ناب اوناك « ةنيدملاب مهم دحأ نكي ل جرزخلا نم فوع نب نطق

 ةنفح يتب ضعب نأو « جرزألا نب ثراحلا يتب ضعب يف هوحن ركذو « راصنالا

 . راصنالا دادع ىف ةندملاب اوناك ءامقيزم ورمح نبا

 ابتلاع يف اوقرفت « ةنيدملا يرزْلاو سوالا تمدق املو : قرشلا لاقو

 هدحو لن نم ب « مهارق يف ليئارسإ ينب عم لزن نم د « اهتلفاسو

 تاكو « ليئارسإ ينب ىلإ اوفلأت اونك نيذلا برعلا عمالو ليئارسإ يب عمال

 ماطآلا اهب اودعأ ىرق مهو « ليئارسإ نب يف ةورتلا

 اود_جو جرؤلاو سوالا كتمأ : ةنيدملا لهأ نم ةخنيشم نع ةلابز نالو

 مث < هللا ءاثام اوثكمف « مبعم ةوقلاو ددعلاو « دوي يدبأب ماطآلاو لارمالا

 هب نوعنتيو « ضعب نم مهضعب هب نمأي ًافلحو ًاراوج مهب اودقعب نأ مهولأس

 )١( لصألا يف اذك جرزلا دلوو ؛ هبارص .

 تلاه



 ترثأو « اليوط ًائامز كلذكح اولازب ملو « اواماعتو « اوفلاحتف © مهاوس نم
 مهويلغي نأ ريضنلاو ةظيرق تفاخف © ددعو لام مه راصو « جرزخلاو سوالا

 2, رثكأو دعأ ريضالاو ةظيرقو « فلخلا اوعطق ىتح مهل اورمنتف ©« مثرود ىلع
 ماس ينب رخأ نالجعلا نب كلام مينم محن ىتح « دوه مهلحت نأ نيفئاخ اوماقأف
 سورع ىدهب ال تناكو « جرزخلاو سوألا نابللا هدوسو « َجرْرْخا نب فوع نبا
 « اهضتفب يذلا وه نوكحف « دويلا كلم نوطيقلا ىلع لخدت ىتح نيمطأ نم

 ذإ ع يدانلا يف كلام انيف « اهموق نم الجر نالجعلا نب كلام تخأ تجوزت
 « اهفنعف لغدو « كلام ىلع قشف « سلخملا لهأ اهلإ رظنف , ''' ءالضف هتخأ تجرخ
 لمتْسا « ىبمأ اهف 2« يجوز ريغ ىلإ ىدهأ « مظعأ ًادغ يب عنصي ام : تلاقف
 « هموق رادل فرصناو + نوطبقلا لتقف « ءاسنلا عم ًاركتتم لخدو « فيسلا ىلع

 ةيلغ نوكشي, مهموق نم ماشلاب عقو نم ىلإ ملاس ين دحأ ديز نب قمرلا اوثعبف
 نم اوراس نيذلا جرزألا نب مشج نب دصحأ ةسح يبأ ىلع مدقف « ميلع دويلا
 دق ناكو « ءاقيزم ورمحع نب ةنفج دلو نم ةلبج وبأ : ليقو « ماشلا ىلإ بدت
 عمج يف ةايمح وبأ ليقأف « مهيلع دويلا ةبلغو مهاح اكشف ( ماشلاب عله. باصأ

 مهترصلل ريثك
 ىلع ةأرما لخدت ال نأ طرش دق ناك نوطبقلا نأ « قرشلا نع نيذد لقنو

 « كلذب مهيفريس نأ دارأ « ةنيدملا جرزخلاو سوألا ن .كس اهلف « هلع لخدت ىح اهحوز
 « كلذ يف الوسر نوطبقلا لسرأف « ملاس يف وب نم الجر نالدعلا نب كلام تخأ تجوزتف

 دقل : لاقف « هتدانف <« مهموق يف هب ترمث « هيلط يف هتخأ تدحرخيف « ًايئاغ كلام ناكو
 « كلذ نم ربكأ يب داري يذلا : تلاقف « يبحتسن الو ينيدانت ةبسب تلج

 , يبحاو بو ف ةلضفتم : يأ 0 تحرك لعاف نم لاح تممضصت كضف : هياوص لل

 , طلغ رهف دماب ءالضف امأو « سرماقلاو لصألا يف اك

 هل



 ءءاسلا يب ايررَأ : لاقق ؟ فيكو : تلاقف « كلذ كيفكأ : لاقف « هتريخأف
 يأ ىلع مأشلا مدق ىتح جرش مث ء« لعفف . هلتقأف « فلاب هلع كعم لخدأو

 هنأكم لبقأو . ًاميظع ًاثبج شبحف ٠ ةنيدملاب مه اولزن نيح اهلزن ناكو « ةيبج
 ىلإ لسرأت < ضرح يذب لزنف « نال_حعلا نب كلام مهم ىفتخاو « نىبلا ديري

 كلملا نم ءابلا دارأ نم : ليئارسإ ينب ىلإ لسرأ مث « مهلصوف « جرزحلاو سوألا

 رمأف « مهفارشأ هبلإ جرخف «© ميلع ردقي الف اونصحتي نأ ةفاخمم هيلإ جرخسلف

 . ةئيداا لهأ رعأ جرزملاو سوألا راصف « ميلتقف ٠ اوعمتجا ىتح ماعطب مهل

 « نمللاب رغصألا ًاعبت نوطيقلا لتق دعب نالجعلا نب كلام دصق امإ : لبقو

 ًارخ برش الو « ًابط سممالو « ةأرما برق ال نأ دهاعف « هللإ اكشف

 . لعفف « دوييلا نم اهب نم لذيو ةنيدملا ىلإ ريسي

 ىح أر

 مأثلا ىلإ راس ةعبابتلا رخآ ناسح نبا رغصألا ًآاعبت نإ : ةببنق نبا لاقو

 اوناكح موق هانأف « رجه ةيحان نم رقتسملا ىلإ مث « هتعاطأف « ناسغ ابك وامو

 هلظنحأف 3 محرلاب هيلإ أوتمو موكشف 3 5 دوج اوفلاحو 4 برك ىلإ اوعقو

 نيسمخ و ةناجلت مهتم لتقف ©« دوم 3 عبو 6 لأ حفس لزنو 4 ناسف « كلذ

 نوسمحو ناتئام هلع تتأ دوم نم لحر هيلإ ماقف 6 اهبارخ دارأو ) ًاريص الحر

 كب ريطي فرأ نم مظعأ كرمأو ©« بضغلا ىلع لتقي ال كلثم كلملا اهيأ : لاقف

 ندم ين رجابم ابنأل امر نأ عيطتست ال كنإو ع جال كب عرس وأ © قرب

 ىصضمو فكف 4 ةعكلا يعد ةننبلا هذه كنع نم جرخ مالسلا اهسلع ليعاممإ دلو

 عجر مت ؛ تدبلا اسكاو ةكم ىتأف 4 ناريخلا اههو منع رخآو « يدويا اذه هعمو

 ىهأ . اهنيدب نأد دق هعم اهو نمسلا ىلإ

 « مأثلا ىلإ عجر ةئيدملا لهأ رصن نم غرف الل ةيبج ابأ نأ : يقرشلا نعو

 تناك اي ؛ قرشملا ديرب يريملا دعسأ نب ناسح نب برك وهو ريخألا عت لبقأف

 هناا هس



 مث مأثلا مدق ىتح ىفمو « هل اننا اف فلخف ء ةيدملاب رف « لعفت ةعبابتلا

 لسرأو «دحأ حفسب لزنف « اهيرخت ديرب لبقأف . ةلغ ةنيدملاب هنبا لتقف « قارعلا
 لاو : ةحبحأ لاقو « انموق ىلع انكلع نأ دارأ : مبضعب لاقف , ةنيدملا فارشأل
 ع سانلا لوأ عبت ىلع لخد مث « نلا نم يفر ةححأل ناكو « ريخ ماعد ام

 نذأتساو « ربظلا ىلإ كنواحي يباسصأ نإ : لاق مث « رشلاب نطفف + هعم ثدحتف

 عت مهل رمأف « ليلا نم ًابرق هباحمأ ءاجو « ايرخ هل ةميخ ىلإ جورخلا يف
 قلطناف « ةحبحأ ئطفف « مبلتقيل مسلإ لسرأ لكلا فوج ناك اماف « ةفايضب

 مسييلا يمرب لبللا ناك اذاو « رابنااب مهلتاقل ًاثالث هورصاحف ء هندح- يف نصحتف

 فرأ مهرمأف 2« نيصح نصح يف هنأ اعبت اوريخأف ؛ ؟تايض اذه : لوقيو رم

 « جرزلاو سوألاو دوهبا نم ةنبدملا لهأو عبت نبب برها تلعتشاو « هلخن اوقرح
 ورمج دموي مهسنئرو مهواتاقق « اليخ راجنلا ين ىلا درجو « ماطآلا يف اونصحتو

 راصنألا نوصح عبت ركسغ ىمرو « راجنلا نب كلام نب ةيواعم نب ولأ ةحلط نبا

 فلحف < عبت سرف لاتقلا يف عدجو « اهف لبنلاو مالسإلا ءاج دقلف « لبنلاب

 هذه نا © كلما ابأ : اولاقو دوبي نم رابحأ هلا لزنه « ايرخت ىتح مريب ال

 ليعامسا ينب نم ين رجابم اهنأو « ةبيط باتكلا يف اهمسا دحن انإف ء ةظوفح ةدإبلا

 < اهنع هتين فرصو « مهوب بجعأت © اهيلع طلست نلف « مرطا نم مالسلا هيلع

 رابحألا نم هعمو نميلا ديرب جرش مث « ركسعلا عم اوعبابتي نأ ةئيدحلا لهأ رمأو
 ع هنوئدحم اونكف « تدم سنآ ًامايأ يعم نوريست : مه لاق ةثالث وأ نالجر

 . الخد يدوس لوأ اوناكف « نميلا ىلا اواصو ىتح مهك رتب مف

 «هركذ يفآلا يراصنألا بويأ يأ تدب نأ قاحسا نبال "٠ ع أدتملا » نعو

 هعم ناكو « ةنيدملاب رم ال بركسكلك نب دعسأ "ناب همماو ء لوالا عبت هانب

 , قاحسصا نال باتك مسارهو « أديلا » هياوص (5)

 .٠ سواق 0 رسكير « نامرو بارقك 5
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 : اولاقف . كلذ نع عت مهآأف , !نم ارجرخم ال نأ ىلع اودقاعتف « ملاع ةثاعبرأ
 مهتم لكل ىتبف . ماقلت نأ لعا وقم ء ادم هعسأ يت رجابم اهنأ انبتك يف دحن

 : هئمو « همالسإ هف ًاباتك بتكو « اليزج الام هاطعأو ؛ ةيراج هحوزو « ًاراد

 مسنلا يراب هللا نم لوسر هنأ دمأ ىلع تدبُس

 مع نباو هل اريزو تن هرم ىلا يرمع دم ولف

 ( هك ردأ نإ مثلي ينال هعفدي نأ هلأسو « مريبك ىلا هعفدو « بهذلاب همتخو

 ( مدق اذا اهزني ًاراد ةاقكم ينال ىنبو « هدلو دلو وأ هدلو نم هك ردأ نمث الاو

 كلذ دلو نم وهو « يراصنالا بويأ ىلال تراص نأ ىلا « كالا رادلا لوادتف

 ءاماعلا كئلوأ دالوأ نم مهلك هورصن نيذلا ةنيدملا لهأو « ملاعلا

 هعفدف « يقيم ينلا هيلع لزن نيح بويأ يلأ دنع ناك باتككا نا : لاقبو

 . قبس ام راصنألا رمأ يف فورعملاو « بيرغ اذهو « هل

 . بورحلا نم مهني لخد امو « جرزخلاو سوألا لزانم يف : يناثلا لصفلا

 لاومألا اوذختاو « ةلفاسلاو ةلاعلا يف اوقرفت « مثرصت نم ةلبج وبأ فرصنا ال

 ةتراح وسو ثراملا نب مثح نب لبسألا دبع ونب لزنف © سوألا امآف . ماطآلاو

 نب ردب سوالا نب كلامه نب ورمع نب رغصالا جرزطلا ني ثراسلا نبا

 هانحضوأ امل « ميلف :يرالا لوق فالخ « رفظ يني يماس ةقرشلا ةرطاب لبشالا دبع

 ْس ريضخ ناك +« ةمحانلا تسع هيو « مقاو : اهنم ًاماطآ اونتباو 5 لصالا ف

 : مهرعاش لوقي هلو « كامس

 ةرصألابو نيطلا بزالب ةرحلاب ًامتاو انني نحن

 ينب رفظ ونب تلاوف « مهني تلخد برأ مهنع ةنراح ونب تجرخ مث
 اواتقو « ملس ينب ضرال ًالوا مراجأف « ةثراح ونب مب ترفظو « لبثالا دع

 ينب رادب ةثراح يتب رصاحو + ميلس ينيب كامم ني ريضح راف « عفار نب كاس

 (ريضح مهل قر مث « ةنم نم ابرق اهب اوناكف « ريبخ ىلإ مالجأف « لبشالا دبع
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 مهيماس اولزنف ) ليسالا دنع يب راد اولزن نأ ةنراح وشب تبأو 8 اوحلطصاف

 هانحضوأ ا1 : برثب : يرطملا لوق فال « ناخشلا اهب تلا ةقرشلا ةرطلا دنب
 . لصالا ىف

 مهدحيسم دنع عبقبلا قرش مهرادب رغصالا جرزخلا نب بعك وهو رفظ ولبو

 نب روعز ميخأ ونب أضيا مهراوجيو « لبشالا دبع ينب راوجم ةلغبلا دجمم فورعملا

 يب نوطب تسنلا نال « تيبنلا : م ةعبرالا نوطلا هذهو « 3 تار لها نم مثج

 فوع ني ورمع وئيو «© مزح نبأ هرك ذ ام ىلع سوالا نب كلام نب '' ورمع

 يذلا مطظالا : مهنم « ةعببض يني ةريثك نوطب مهو « ءابقي سوالا كلام نبا

 مدهلا نب موثلكلو « ىلاوملا ينب سلجمو « ءارملا راححأ نيب " فقثلا : هل لاقي

 حالطا نب ةحيحألو « دمحأ يلا نب هللا دبع راد يف مطأ ديز نب دبع ينب نم
 ةحر يف ناكو « مدح ةيد يف رذلملا دبع ينبل راص ماو : هل لاق مطأ يحجحيحا

 مطأ مهلو © يصايصلا :اهل لاقي « ًامطأ ريشع ةعبرأ فوع نب كلام نب ديذ ين
 فراك سرغ رثي دلع نظتسملا : هل لاش مطأو ع, ءاق دح_م يقرش ةكملاب

 نب وردع نب فوع نب ةفلك نب ابججح ونب تجرخشو « رذنملا دبع ينل راص مث , ةحيحأل
 ىتتباف « ءانق دحسم يبرغ ةيصعلا اونكسف « ًامنغو ةعافر ميلتقأ ءابق نم فروع
 ءاضيسلا ةرثبلا نم الوأ هانبو « هلوط نم بيرق هضرع دوسأ مطأ نابحضلا ةحيمحأ
 يجللا : هل لاقي ًآامطأ اجميحو ةعدج ونب ىنتباو © طقسف «© ضيلا ةراجملا ينعي

 فوع نب كلام ني ةيواعم ونب تجرخو « ُهْتَي ينلا هف ىلح يدلا دجسملا دنع
 دحام مو (« د _ةرغلا عبقب ءارو يتلا مهراد ارنكسف «© فوع نب ورمع نبأ

 ثحرشو « بطاح برح تناك هضو ؛« سدق نب بطاح : مهلمو ؛ ةباحإلا

 . همردق لوا يف مسو هيلع هللا ىلص لوسرلا مهيلع لزن نيذلا مث : درمع شب (5)
 ,باثكلا رخآ يف هب حرص اكءارهصم نونف ,ةمجعم نيشب فينشلاهباوص طاغ؛ فيقشلا : هلون (؟)

 تالالو



 بكر قاقز دنع اونكسف « فوع نب ورمع نب ناذوأ ولب مهو ةبعمسلا ونب
 : مهبل فورعملا هلعلو « كانه طئاح عبرلا يف نادعسلا : هل لاقي ًامطأ اونتباو

 دحسم دنع سوالا ني كلام نب سبقلا ءىرما انبا لسلاو فقاو لزنو « يعبرلاب
 . ًاسرش ناكو مسلا نبع ربك الا وهو فقاو مطل مث « ةلبقلا ةبح نم خيففلا

 ىتح مهف هدلو لزي ملف © فوع نب ورمج ينب ىلع ملا لزنف « هنك اس ال فالحف

 ونبو « لتاقم فلأ ةيلهاملا يف مهددع غلبو « ةئامو نيعستو عست ةنس اوضرقلا
 ,مدجسم دنع مرادي سوألا نب كلام نب ةرم نب رماع ني سق نب ديز نب لئاو
 ءا مموس ناب تبنيدم لس ايف رم يلا مهرادب لئاو ينس ةوخأ ديز ند ةسمأ وطو

 هنفذي ًاضيأ مهوخإ ديز نب ةيطع ونئيو « نبعلا يقرش يبف « لاومألا يقسب مث

 ءاق دحم ةحر يف كراس ىلع شان : هل لاقي الطأ اونتباو « ىلا ىنب قوف

 اوراجأ اذإ اوناك مهنأل ةرداعملا مديز ونب ةيطعو « ةيمأو « لئاوو « ةلبقلا لبقتسم

 ةلايز نبا هلاقع كملعسأب الف «تّئْسش ثيح بهذا : يأ« تش ثدح ردعج : هل اولاق ًاراج

 . جئارب سوألا نب كلام نب ةرم نب دعس ونبو . هفلاخم ام يفرشلا نع قبسو

 نم اومدق نيح ةطْس شا نإ : لزانملا ىلع مالكا بقع ةلابز نبا لاقو

 «عتارب اولزن مث م '"'نامدح نم ابرق اولوحتف « مهقفاوي ملف . ناطيم اولزن مأثلا

 . ةثالثلا كئابق دحأ مهف

 سرغلاو ةنوثجاملا دنع مهرادب سوألا نب كلام نب مثج نب ةمطخ ونبو

 ءاج اماف © ميماطا يف نيقرفتم اوناكو « لصالا يف هانحضوأ ال ثراللا يثب قوف

 ةادغ لك هنع نولأب اونكف «© هدنع مهم لجر نكسو « مثدحيسم اوذختا مالسإلا

 : مهرادل لاهي ناك ىتح كانه اورتك مت « هيلع ادع عبسلا نوكي نأ ةفاخم

 اهلهأ ةرثك نم مأثلا ةزغب ايبشث ©« « ةرغو

 ٠ ةمحمم لادلاو نايثعك تامدع ! هياوص )0 ا

 تلالا س



 )م ناحطي يداو قرش ريك آلا جرزحلا نب ثراخلا وس لؤنف 34 سر نأ امأ

 مح , ةيلاعلا لوأ وهو « يوينلا دحيسملا نم ليم ىلع ةحانلا هب تيم : م 5

 مطالا وهو درحألا ناكو )م ةصبلا برق اولكلف 6 فوع 3 ةردح وس مهتوخإو

 . يردحلا دعس يبأ دل ةعلا : هركل لاقي يذلا

 ملاس ينب راد ربكألا جرزخلا نب ورمج نب فوع يبا معو ماس وني كلزنو

 ينب توب فرطب ؟"' لفاوقلا مطأ محلو « ةعمبا دحسم دنع ةيرغلا ةرللا فرطب
 تالا ة را

 . ءاق برق ةصع ىينب دحسم دنع ملاس ىنبل ءافلح ةيصع ونبو

 مهرادب فوع نب منع نب ملاس نب كلام : ةلابز نبا هلاق ام ىلع وهو ليلا ونيو

 نبأ لاقو 8 ةدعاس يي نيدو راحنلا ضب راد ناب : مزح ْئأ لاق 3 مم ةفورعملا

 نم : هب دارملا « ىلملا ينب قوف ةيطع ينب لوزن يف قبس امه « كلام هنبأ ىلعو
 مطأ هذه ناكو ؛ هذه كلام رادال « لاس 2 رادب منغ ْن لاس نب نم ناك

 . ينأ نب ثا دبعا توببلا يفاربظ نيب « محازم : هل لاقي
 نيا قوف ةانملاب ديرت نب ةدراس نب دسأ نب يلع نب دعس نب "' ةماس ونبو

 قس مطأ دازملا ىلا نتلتقلا لحي ناد ام « ةرطا كلي ريك آلا جرزُخلا ْن مكح

 8 ةمحانلا 4 كمح# 3 مارح

 ىه ذإ ةرممك ةلمبملا لادلا نوكسو ةمحعملا ءارخلا مكب ةردخ ودق 9 هياوص لملو 000(

 . لقاوق : هباوص (؟)
 , ماوس ماللا ريسكي ةملس برعلا يف سيلو ماللا رسكب ةماس ونب عز

 ل 11/7



 ندأ صرأ ىلا نيلقلا دحاسم كلغ ةهكس ند بعك ننس مع ند داوس وو

 . نكتلقلا دويسم مهو ©« قراثدلا دنع

 مهليجح ىلا هد رْخأ دحيم دلع ةماس نس تبعك ِس مع ند يدع نب دع ونيو

 هلق كديع ىدلا ملحالاو « هل هحاوملا مطالاو ةيرخا لمعه مو 4 لخحودلا

 عاقلاب ريغصلا ملح دم دنع ةمأس نس تبعك نب منغ نس بعل ند ما رح ولد و

 كبنع نا رياح ضرأ ناد ليسلاب مطأ مهو 3 عيمطأ دازملا ىلا ةماس قى ةراقم كاد

 رباح دج ورمحأ ناك « مهنع هللا يضر نايفس لأ نب ةيواعم ارامج ىتلا ١١ نيعلاو

 . ورمع نب هللا دبع نبا

 طئاح يب رغ مطأ مهو « مهعم مارح يفد ءافلح ةماس نس برعم بب فارم وللو

 6« رودلا هذه اهلك ةماس ولي تثاكو « ديبع يب ىلج ىلب امم كنتع نب رباج

 هيب لخد ىتح انامز مهيف ثبلف « مارح نب ةمأ ميلع اوكلمو « ةدحاو مبتلكو

 ًاررثم 8 ءأكو 4 هربأ تفلح ام نصحت ذدخأ هتدارإل رعأ كع يفد نه رحص نانو

 هب ىتؤي وأ « ًارخص اواتقي ىتح تدب لظ هيوأي ال نأ ةمأ رذنف « داوس ونيو

 غلبف « سمشلا يف متفلا دحم يبرغ يذلا برظلا دنع سلجو « هبأر هيف ىريف
 اولاق ممنأ يورو « هلام نم دارأ يذلا ذخأو « هنع افعف « رذصب هوتأف « همرق

 ميلعام » : لاقف « لوحتلا اودارأو « كنبيو اننيب لوحم ليسلا نإ : لفي ينال

 « بعشلا مارح تلخدف « اولوحتف - ًاعلس ينعي « لبملا مفس ىلإ متلوحت وا

 ' حيفسلا ىلإ دسعو داوس تراضو

 لقن الو <« اهداتوأ ينإف ارتبثا ١ : مهل لاق. رق ينلا نأ : فورعملاو

 مك و“ هذع مثلا يضر باطخلا نب رمج علس نم مهب فورعملا بعشلا ىلإ مارد ين

 دحسم تحت يذلا بعشلا ىلإ مم اواقّتاف ©« نمسلا نم ةصغان نب نم هل اوناك ًاسان

 1 تاررع اياع ١ ابضيأ نيعلا مده: ىممتو ) / ١
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 4 يدور مالغ هداني « ريبكلا مدجم عباس نم مهبعشب مارح وليا تنتباو ها ميلف"

 -_ هل

 . كانه مولا ةندب دحسملا أذه راثاو © ىبحن هاور 3 متاطعأ م ادق رسل

 بصع ني كلام ب ةتراح دع َّ شرز ب ماع انا ترزو ةضشاس هلو لاو

2 

 ةضاس يل رادب كلام 2 ب هأعم هد مثو عدجأ وطو 4 كلام ْْى هك 5

 وحن اهب ناكو « نزام ينب يلق ناحطب ىلإ ةيرغلا ةرجاب ةدتم ءاس ىنب يمان

 4 ةرافقلا ىلع ةرخلا ف ةباحرلاب ةأيسملا ةعرزملا يمهاس ف برقع : أمه اص نب رع أ

 .٠ 3 ١ مب كل 4 . .٠ .

 نيبو هنيب ؛ ةرارسلا دح يف ىوللاو « ةفامخاب ىمسملا طئاللا ىمام يف : ديوسو

 نيب ام : ةرارسلاو « ًاعارذ نورشع ةفاملا ىلع طصح يذلا يماشلا رادخا ةبواز

 نب دايز هاب يذلا رادطاو « ةخاب ىن توس : هل لاق ىذلا رادغا ىلإ ىوللا

 نبا مالك ف أهرك ذ ىلا ىه ةكربلا ددهو « ةرارسلا طسو قولا ار هللا دع -

 مأاويف
 نود ةضاس ىنب توس ىئدأ يف يذلا مطألا بح نبل ناكو . انونار ليس يف ةبس

 ىحواف <« قيرز كله ىتح عسسل مثرماو اوثداف © شير يذ دنع يذلا رسل

 ةضاس يل هود فل احؤ 4 مواتقف 4 مهدي حضنلا ميفلكف 3 تسر اشم هر ىلإ هيب

 روسلاو ىلدملا هلق ىف يتلا مراد اونكسف © قيرز ولا تحرخف ع رز ينب ىنع

 مت « روسلا لخاد نم هالاو امو * ناورذب فورعملا عضذوملاو « مويلا دوجوملا

 لقتناو « كلذ أوابقف 3 يد مثرود نه ةفئاط تلح ىبل اوعطق نأ ىلع اوحلطصحأ

 34 قرذ تسند تاو تلا ةمحانلا اولزنف 4 ةضاس ّشس نم باح 7 ديز نب كلام وى

 ىلعملا نب كيبع نإ 3 < هللا ءاسام اوكف 6 ةضاس ىف بلح 5 صخب فلو

 هو هوذو 3 4 هاك شرز ودب دارأف 4 قرزلا دلاح ني نصح لتقف بليح ُّش *ىه

 ةثراح دبع نب بمبح نب هللا دبع « بيبح ينب نم نإ : مزح نبأ لاقد
 كراكو « قيس ام دوهبلا لتقل نالحعلا نب كلام هيلج يذلا ةبج يلأ دلاو هنإو

 اال -



 « سفتأ ةدّدو ةسارش عم ًاددع بضع نب كلام ينب نوطب لقأ كلام نب ةرادغ ونب
 ع

 اولقتناف « ةيدلا لمتقلا لهأ ىنأو 6 عدجأ ينب نم وأ نيالا ينب نم امإ اليتق اواتقف

35 
٠ 
 نيب ١ كو 3 مثورهاصو مهوفلاحف 3 فوع ب ؤرم# يشد ىلإ ةضاسد ٍس راد ص

 ع . 00508 5 .: ٠
 3 6 ةسبق اورحتساف ) ةلهاملا ُ ثاريم بتيحع ب كلام ص نولطد نم نينطب

 © فرطت نع مهنه قب ١ ىح اواتتقاو « ا هوقلغأو « ةشاس ىئب ةقيدح اواخد

 فلا شرر 0( ند قوس بضع نى كلام وش ناكو 3 توما ةشدح : تتسمسف

 . لزانم عدرأ يف ريك ألا جدز مآ نب تبعك نب ةدعاس وْ لزنو « ةلهاشلا ىف لتاقم

 قوس نيب « ةدعاس ينم رأد ةدعاس نب جرزتحا نب ةبلعت ومو ورمهم ول

 يأ رادب يذلا ملعألا مهلو « ةرم ىنب نيبو « هبماس ىلب ام قرشملا نم ةنيدملا

 مطأ رخآ ناكو « ةدعاس ىنب دحسم هجاوملا ملعألاو « ةعاضب دنع ىرغخصلا ةئاحد

 1 ةندملاب

 (؟) . دة ل . “كا نع ةّسْق اول

 ةيدج نب برق مهقرش ةد_عاس نب جرزحلا نب ةشق ونبو

 . يرمضلا ورمج

 ةيحوح دنع

 ةداع نب دعس طهر ةدعاس تب جرزخلا سي فن رط 3 ةللعت 2 ةيزج يبأ وشو

 عضوملا دا دعس وكم نأ 7 ثراطلا ب 7-32 ةداع 8 كب لس 2 كارلا وبش

 يلا مثراد ةدعاس ن , جرزملا َى 3 َْ ةيلعت ينس ٠ نانع ولو شفو ولدو

 م و ةغورعملا مهراد راحنلا نب كلام وش لزو 3 ةيارلا كقعسم ث دعس رارح برش

 )١( قيرز ينب ؛ هباوص .
 (( لادلا حافر ءاخطا ةلد دح 0 هيآوض 8

 - ١ا/لو ب



 ىهسسملا مطالا مه نأكو « مف وهو «© يوبللا دحملا قرش كلام نب مغ ولف

 عروقي
 هي

 ١" عراشلا |يندب ةَغارم طاير لبق 5 يتلا يهو © ديز نب نَسَح راد عضوم 1

 ةبجب دحسملا يلرغ مبمأ ةلاغمو « كلام نب ورمسع نب يدع من مثو ةلاغم ونبو

 . ءاحريبو © تبآاث ن ناسح مطأ عراف محلو < ةمحرلا باي

 ةيقرشو دحبملا يماس راجالا نب كلأام ني ورمع نب هيواعم وهو ةليدخ وو

 دجسم يبرغ طعشم : هل لاقي يذلا مطألا مهلو « ءاحريب ميرقبو « عبقبلا برق

 . هيب يبأ تدب هعضوم ىفو « بعكا نب يب

 رخآ تفقو اذإ كنه نع ةثدملاب ناكا٠ لك : رييزلا لاق : « قراثملا » يفو

 وني مهو « ةليدج وش ىرخألا ةملاو « ةلاغم ونب يوننلا دحملا لبقتسم طاللا

 . سوألا نم مثو « ةيواعم

 لهأ هلاق يذلاو « ريبزلا مالك نم سلو , مهو سوألا نم مهتوك : تلق

 لفهأ ةيواعم يني ًاضيأ سوألا 5 نأ مثولا ببسو < قبسام : مريغو بنل

 دحيسم لعجف + يراملا ىلع رمألا سبتلا اذكو « قس ا ؛ ةباجإلا دحم

 ةليدج يتب ةلزؤنم لعجو « راجنلا نب كلام نب ورمح نب هيواعم ينبل هتلزنمو ةباجإلا
 مهنإ : راثيد ينب يف لاق مث « ًاضيأ راحالا نب كلام نب هيواعم قب ةلزنم ءاحريب دنع

 . هائمدقامباوصلاو .ها ةيدم- ينب رادو « ةباجإلا دحسم لهأ ةيواعم نب راد نيب

 يفرش ريبزلا عيقب برق « راعنلا نب كلام نب رماع وهو لوذم ونبو

 «ي رطللاهلاق ايف يوبنلا دحملا يلرغ راجنلا نب يدع ونب لزنو « مهتلقو « منع ينب

 مطأ محلو 20 قرشملا يف دحسملا يما هراد تناكو « كلام نب سنأ مهنم نكل
 يرش راحتنلا ني:نزام ؤتبو « رادلا يف قذلا دحسملا دنع ةغباثلا راد يف نأك ةيرهازلا

 : مويلا ةيحانلا ىمستو « ةصبلا يلبق : يرطملا لاقو . ةلبقلا ةيحانل :قيرز ين

 دودرم مهزنم يف يرطملا هلاقامو « ناجطب فلخ راحنلا نبا راند ونبو ؛« نزام وبأ

 با !ا5



 5 3 1 08 ٠ . ١ 000 هاذ + خ5

 © هرج الجر برض هلال هب يم « راجااا ينب لزانم هذهف « ممدحسم يف يناس ام

3 

 3 . . لا عر كا ل 8
 ريك آلا جرزخلا ب هرم ب ةيلعت 0 هللا 3 وهو

 0 39 ' لبشسالا كسع وش 3 7 راحنلا 3 راعتألا رود ريخ 3: تيدحلا فو

 : اولاق 14 ريش راصنألا رود 013 ىو )0 ةدعاس وم 3 3 جرزخلا 0 ثراا وس

 مهند ثعفو 9 4 ةدحاو متماك و هلي ءانام ةنيدملاب جرزحلاو سوألا تتبآو

 ةئام تثسقد امن : لمق 4 لراعأ الو أيام رثك أ مرق يف عمسب مَ ةريثك بورح

 سوألا نم ًارخدم ةلمسلا مخل قريع بروح ال هأو 34 مالسإلا ءاح ىح كس نرشعو
 ١ . . وي دس اح ع . . 8 و

 5 ورم سس بعكا ب رح 5 4 نالحيعلا نس كلا ًافلح ةملعت يي نم الحر لتقف

 2 ع 1 8 3 2000 5 ل . 8

 2 اها مسح وم كيدلا موي 3 4 ةضاَم و ةضادب يب نإ عموم ةرارسلا موب برد

 سبق نب بطاح برحو « تلسالا نب ريضح برحو « عسبرلا موبو « عراف موو

 هيف لتق ميحالا ىلع نينس سمخم ةرحملا لبق ثاعب مري كلذ رخآ ناك نأ ىلإ

 سوالا تهذف « جرزخلا ناك بورطلا كلت رتك أ يف رفظلا نأ هيسسو © مهتارس

 لخدن ال: اولاقق ©« برحم اونذأف متلهذ نكل : جرزخلا مهل تلسراف « ةظيرف فلاحتل

 ف أوقرفت ًامالغ نيعبرأ مهوطعأف 34 نئاهر انوطعأف : رز تلاقف 4 -

 ا

 : مهرئاس لاقو ©« فوع نب ورم مهنم جرزخلا سوألا نم نوط, تفلاحف « مثرود

 « مهموق مهلذخ ا سوألا يف لتقلا رثك و « اواتاقتف « انرأث كردن ىتح حلاصنال هللاو

 نأ ] مهني |[ ناك ] و ةرمعلا نرديرب مهنأ اوربظأف « ًاشيرق اوفلاحم نأ ىف اوروتْماف

 . رررعم نب ءاربلا مهلاومأ راجأو « اهديرا ضرعتال [ ةرمع وأ احح دارأ نم

 شرقيلع اوازن ىتح جرزخلا نم نيلاج اوجرحل سوألا نأ ديعس نب ميلف نعو
 مهفرشاوذخأ الإ موق ىلع موق لزنام : ةريغملا نب ديلولا لاقف « مهوفلاحف «. ةكب

 اولوقف< ةيمح مييف نإ : لاق 7 ءيش يأب : اولاق « ميفلح اوعطقاف « مهرابذ اوثروو
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 ةأرما لجرلا ىأرف < تيللاب ءاسنلا ناك اذإ موق انأ وهو ًائيْس انين انإ : مهل

 محل ني ل اماف < فلا اوعطقو « سوألا ترفق « هدب اهسملو اهلبق هبحعت
 ورم لاقو « مهراعُسأ يف ميلع جيرزملا ترختفاف « ريبخ ىلا تببنلا تبهذ فلحلا
 لسغ يسأر سميال هللاو « موس لزنم ؟لزنأ ةضاس نأ موقاب : يضاسلا ناعنلا نبا
 لخننلا ماركو هايملا رازغ محل ناكو « مهنهر لتقأو « ريضالاو ةظلرق ينب لزانم ؟لزنأ ىتح

 تينالكلذب اواسرأ مث « ريضنلاو ةظيرق اوفلاحف ؛ سوألا نم ةنيدملاب ناك نمو كلذ مهغلبف
 مت ةليل يه اع : يظرقلا دسأ نب بعك لاقذ « نهرلا لتق يف جرزخلا تذخأف . اومدقف

 عنتماو « ًاعيمج مهتأتف انبلإ اوضبنا : سوألل اواسرأو « فلطا ءاج دقو « ربسأ ةعست

 انوعنم ؛ لوقت سوألاو ةاغبلا متنأ : هموقل لاقو ؛ نهرلا لتف نم يلأ نب للا دبع
 : ناعنلا نب ورمع هل لاقف « جتماع نوكلي وأ نوتويام ؛ توملا انوعئميف ةاما

 ةعيرا كلمحم الشق كيلإ رظنا يلنأكلو « [؟رضحأال هللاو «لاقف « كرحس هللاو خفتنا

 دنع اعب يفا واتةقاف« ةامحرهدجلب :لبقو « ةليجر نبناعنلان بو رمت جرزتلا تسأ رف« ءادك يف

 رصنأا ناكو 4 ريفح نس دسأ دلاو بفئاتكلا ربضح سوألا سئرو 4 قروف ىلعأ

 6 جرزخلا ىلع ةريدلا تناكف 3 اوعجرف 4 سوالا ريصح تّنَق 08 جرزخلا ال وأ

 تفلحو 6 ةعبرأ هلمحل ورمعل ءيحو )0 نايعنلا نس ورم و 34 بئاتكلا ريضح لثقو

 قسافلاب فقلملا بهارلا رماع يلأ تحت هتخأ كناكو« يبأ نبا نصح نمدهل دوهيا
 « هلصخ وطاحأ املف « سوالا نم دنز نس ةعمض سس دو ليسغلا ةاظظاح دلاو

 ع ريضنلا قس دالوأ نم اوناكو « يئوصعف جدزملا كسب دقو كدالوأ ءال وه : لاق

 بهذو « جرزألا ءافلح مهدر ىثح ليحتب لزب ل مث « ةظيرقو سوالا نم هوراجأف

 تاعب موي ناك : اسهنع هللا يضر ةثئاع تلاق اذاف + يلأ نبا ريغ هتميكش ةدشل

 عمتي ملو « 'يلأ.نبا اهلهأ ديسو ةنيدملا ممق تلي هنإ : ريملا لهأ لاقو ٠٠ :٠
 سوألا ف ةحمو هريغ . نيقبرفلا دحأ نم لحر ىلع جدعل الو هلق جرزخلاو سوألا

 هس !ا/م--



 ا

 معزو 4 مس وسملا سلو تعرب لف يل و 8 ىسافلا رداع 5 وش عاطم تسل زعمت لحجر 3 0 5 5 . 5 0 037
 ُ_ ٠

 هلل
 5 أ فرش اقْمف 3 لم ي لا جذر 8 رظتني هنأ

 ةيقعلاب هل متعب امو 3 2 يناأب مك ىلاعت هلأ مارث | 6 ثتأانأأ لصفلا

 ءاقب هل وزو م هل رحهو 4 0 ىلوألا

 مكتو « لئابقلا ىلع مسرم لك يف هفن ضرعب ةرحملا لبق هيلو ينلا ن
 ىلع ًادحأ هركأ الو : لوو هوعاشو هوّول نأ 9 مهأس ال موق فيرش م

 : نولوش 9 و هنونأسف ا؛ فر ةلأسر غلبأ ىق حا نيدو نم أوعش نأ ديرأ لس 3 ع يش

 ١  1اء "سن 13ؤ) 10- 0 ا 55 .
 نويلطي لبسالا كنع 5 نم كمل 2 رسب نأ ةكم مدقو « 4 ملعأ لحرأا موف

 أم ريخ ىف 2 له ١» : لاقو « ميلع هسفن ا ىنلا ضرعف © شيرق فلح

 ( « يل نوعمتجتس عنف « ينوعبتاو ينوعباب » : لاق مث ؛ نآرقاا مهيلع التو « هل ّمْتِح

 ء هل تلج ام يل ريخ هللاو اذه : حومجا نب ورمج : ليقو « ذاعم نب سايإ لاقف
 5 نام لاس مث 51 250
 . ثاعب ةعقو تناكف « اوفر مهئاف ©« فلحلا مل مش ل مث رس وبا هررتنأف

 لو هللا لوسر جرخ « هنيد رابظإ ىلاعت هلل دارأ الو : قاحسا نبا لاق

 خ برعلا لئاق ىلع هفن صرعف « راصنألا نم رفنلا هف ىقل يذلا مسوم ا ف

 : لاق 4 جرزحا نم اطهر يقل ةقعلا كيع وه الق « موه لك ْف عشصب ناك

 4 مالسإلا مييلع صرعو 6 هلأ ىلإ مماعدف 6 محل : اولاق م دوم ذل يلاوم نمأ 0

 ارنكو <« مهدالب يف مبعم اونك دوي م نأ : مالسإلا يف محل ىلاعت هللا عنص امم ناكؤ

 يف مثوزغ دق اوناكو © ناتوأ باحصأ كرش لفأ مه اوتاكو « باتك و ملع نمأ

 هنامز لظأ دق ثوعبم آس نإ : مهل اولاق ءيش مهد نال ادإ اوناطف < مهدالب

 لاف « رفنلا كئلوأ قاوم هلا لوسر ملك اماف « مرإو داغ لتق هعم ؟لتقتو هعبشل

 )١( شيلا وبأ : هباوص .
 ,ئاملح نم : يأ (؟١
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 ايف هرياجأف هيلا يتقبست الف « دوي هب دعوت يذلا ينلا هنأ نوهاعت : ضعبل مهضعب

 نإف « مهنيبام رشلاو ةوادعلا نم منيب موقالو انموق انك رت اثا : اولاقو « هيلإ مهاعد
 مل « مموق اوؤاج اماف « مهدالب ىلا اوقرصنا مث « كنم زعأ لحرالف كيلع هللا مبعمجي

 ةبقعلا هذه باحصأ يأ مهو + ليم هللا لوسر ركذ اهفو الا مهرود نم راد قبب

 مهيف : ليقو « ةعس : هريغ لاقو « ةرارز نب دعسأ : ملم « جرزخلا نم رفن ةتس

 ميوعو ؛ لبسألا دنع وخأ مشج ينب نه ناييتلا نب مثلا وأ ؛ سوألا نم نانثا

 . ديز نب ةمأ ينب نم ةدعاس نب

 رشع انثا مهنم هافاو « لبقملا ماعلا نم ينعي مسوملا ناك اماف : قاحسا نبا لاق

 | نب مثحلا ابأو « آضيأ جرزخلا نم ةعبرأو « نيلوألا ةتللا ركذف « الجر
 ققو اع : يأ ع ءاسنلا ةعبب ىلع ةبقعلا دع ٌةييَيِه ي هنا مهعبابف : لاق « ةدعاس نب موعو

 . ةنآل 9 لل . ائيْس لاب اركرشي ال نأ ىلع ) ميتفلا دعب تلزن يتلا ءاسنلا ةعيب

 ادعام ضئارفلا لوزن لبق كلذ لب <« لاتقلاب رمأ نكن د مله [ ١١ : ةنحتمملا أ

 . مالسإلا مهماعبو « نيدلا يف مههقفي ريمت نب بع م موعم أو: هلو دمحوتلا

 نب بعصم ناكو 34 موتكم مأ نياو وه مهبلطي كلذ .اعب مييلا همعد لب : ليقو

 لعسأ ىلع لؤنف 4 ءىرقملاب يم ند لوأ وهو 6 نارقلا مترقلو 4 دع مول هيك

 . ةرارز ند دعسأ هن وعم مالسالا 2 ةعرح لوأ م عمتاو 6 ةرارز نبا

 اونأكو © ةضاي ينل ةرح نه ' تدبلا مزه ف ناك كلذ نأ دواد وبأ قورو

 . تايفطا عيق : ه لاقي عيقت يف نيعبدأ
 كديبع يل راد لد رب ريم نا بتهم جرخ ةرارز نا دعسأ نأ قاحيسأ نبالو

 قرم رْثب : اهل لاقي رشب ىلع رفظ ينبل اطئاح هب لشخدف « رفظ ينب رادو« لبسألا
 طئاوح نم اطئاح هب لخدف لبْسألا دبع ىنب راد ىلإ هب جرخف : يقيبلا دنعو

 . تيدنلا : هياوص 0

 دن ا! رو ادم



 . ىبننأ , قرم ركب : اف لاقي لبشألا دبع ينب ةبرق نود رفظ ينبل ةبرق يهو « رفلظ يب

 دعس كلذب عمج اماق ٠ مسأ نم لاجر اهيلإ عمتجاو الحف : قاحسا نبا لاق

 . ذئموي لبشألا دبع ينب اديس ريضح نب ديسأو « ذاعم نبا

 نيذه ىلإ قلطنا كلابأ ال : دسأل ةرارز نب دعسأ ةلاخ نبا ناكو دعس لاق

 هنإف «انراد انتأب نأ اهمناو « اهرجزاف « انءافعض اهفسل انراد امتأ نيذللا نيلجرلا

 لبقأ مث © هتبرح دسأ ذخأف « كلذ كتيفنك تدع دق ثيح ينم دعسأ الول

 ع ءاج دق هموق دس اذه : بعصمل لاق « ةرارز نب دعسأ هآر اماف « اهلع

 نابفست انملإ امكب ءاحام : لاقف !''اتمستم اهيلع فقوف : لاق « هف هللا قدصاف

 سلجت وأ : بعصم هل لاقف ؛ ةحاح (كسفنأب اكل تناك نإ انالزتعاف « انءافعض

 : لاق  هركتام كنع فك تفرك نإو « هتلق ًارمأ تضر نإف « عحمستف

 ؛ اهنع رك ذب ايف : الاقف « نآرقلا هللع أرقو « مالسإلاب بعصم هماكف « تفصنأ

 ع هلمحأو اذه نسحأ ام : لاق مت « ملكتي نأ لبق مالسإلا هبجو يف انفرعل لاو

 « ربطتف لستغت : هل الاق « نيدلا اذه يف اولخدت نأ تدر اذإ نوعلصت فك

 مث © كلذ لعفف « ماقف « ىلصت مث « ىنلا ةداهش دبشت مث « كباث ربطتو

 (مكلإ لسرأسو « هموق نم دحأ هنع فلختي م [يكعبتا نإ الجر يئارو نإ : لاق

 اماف © ميدان يف سواج مهو هموقو دعس ىلإ فرصنا مث « ذاعم نب دعس نآلا

 بهذ يذلا هجولا ريغب ديسأ واج دقل هلل فلحأ : لاق . البقم دعس مهلإ رظن

 تأرام للاوف « نيلحرلا تماك : لاق9 تلعفام : دعس هل لاق فقو املف « هل

 ةثراح ينب نأ تثدح دقو + تبصحأ ام لعفن : الاقف « امتين دقو « آسأب اهب

 « كورفخيل كتلاخ نبا هنأ اوفرع مهنأ كلذو « هواتقل ةرارز نب دعسأ ىلإ اوحرخ

 ملمس نأ دارأ اعِإ ًادسأ نأ فرع نينئمطم اهمآر اماف 6 ًاردابم ًاضغم كوهس ماقف

 ١ سلا : هياوص لل

 هاما



 نم كنيبو ينيب ام الرا لاو امأ ةمامأ ابأاب : لاق مث ًامتثشتم ايلع فقوف « اهنم

 : بعصأ دعسأ لاف دقو . مركتن امم انراد يف اناشغتأ « ينم اذه تمرام ةبارقلا

 هل لاقف + نانثا نم فلختي ال كءبتن نإ هءارو نم دس هللاو كءاح بعمم يأ

 هتهرك نإو « ةتلبق هف تيبغرو ًارمأ تيضر نإف © عمستف دعقت وأ : بعصم

 هلع أرقو مالسإلا هيلع ضرعف ©« تفصنأ : دعس لاق . هركتام كنع انلزع

 مث < هلبستو هقارشإل ملكتب نأ لبق مالسإلا هبجو يف هللاو انفرعف : الاق 2« نآرقلا

 ىلإ دمع مث + لعفف . مدقت ام هل اركذف ؟ متاسأ اذإ نوعنمت فيك : لاف

 دق هللاي فاح : اولاق المقم هم وُ هآر املف 4 ريضح ند لاس مهعمو هموق ىدان

 دع ىنياب : لاق مييلع فقو املف . هب بهذ يذلا هجوولا ريغب دعس لإ عجر

 . ةبقن اننيأو ًابأر انلضفأ انديس : اولاق ؟ <يف يرمأ نوماعت فك « لبثألا
 : لاق . هلوسرو لب اونمؤت ىتح مار> ىلع ؟ئاسنو ملاجو مالك نإف : لاق
 . ةماسم وأ امم الإ 5 الو لجر لبهشألا دبع يب راد يف ىسمأ ام هللاوف

 ىتح « مالسإلا ىلإ سانلا وعدب هدنع ماقأف © ةرارز نب دعسأ ىلإ بعصم عجرو

 راد نم ناك ام الا نوماسم ءاسشو لاجر اهفو الإ راصنألا رود نم راد قس ل

 هنأ كلذو « هللا سوأ كلتو « فقاوو « لئاوو « ةمطخو « دبز نب ةمأ ين

 فقوف . هنوعبطي ًادئاق مف ًارعاش ناكو تلسألا نب يفيلص نب سبق وبأ مهي ف ناك

 مث قدنخلاو دحأو ردن ىشمو . 2 هللا لوسر رحاه قح مالسإلا نع مهب

 . مهلك اوماسأ
 راحنلا يب نإ مث + لاق لبشسألا دس .ع ينب مالسأ ةصق ىف ةورع نع يلاربطللاو

 مف. ذاعم نب دعس ىلا لقتناف . ًايعصم اوجرخأو . ةرارز نب دعسأ ىلع اودتنا

 . سان اهف ملسأ الإ راصنألا رود نم راد لق ىتح هبدب ىلع ىدهيو وعدب لزب

 نوماسمألا ناكو . مهمانصأ ترسكاو ٠ جوملا نب ورمج مسأو ٠ مهفارشأ مسأو

 . ابلهأ زمعأ

 سإ مإ' ع



 ىلا عجر ريم ني بععم نأ مث : ةناتلا ةبقعلا ركذ 3 قاحبسا نبأ لاقو
 ف ٠ هتعيابمو لي يبنلا ماقال نيماملا نم راصنألا نم سر نم يرخو . ةكحم

 رم نبأ لوسر اودعارف , ةكم أومدق ىتح . كرشلا مآ نم بموت جاحح 3 مموملا
 ا هتمارك نم دارأام مهب للا دارأ ىتح . قيرشتلا مايأ طسوأ نم ةبقعلا
 , هلهأو مالسإلا زازعإو ا همدنل

 امل ليم هللا لوسر اندعاو ىتلا ةلبللا تناك امأق : كلام نب بعك لاق
 « انلاحر يف انموق يف ةلللا كلت انمنف . ان رمأ نيك رشملا نم انعم نم متكت انكو
 للست « ل هللا لوسر داعب انلاحر نم انجرخ « ليللا ثلث ىضم اذا ىتح
 انعمو الاجر نيحسو ةثالث ةبقعلا دلع ١' بعشلا يف انعمتجاف « نيفحتسم اطقلا
 يدع نب ورمش تنب ءامسأو « نزام ىنب ءان ىدحأ تبعك تنب ةرامج مأ ناتأ رما
 ْ , ةماس ىنب ءاسن ىدحأ

 : ءافاح ةعبرأ : لئابقلا نمو . الجر رشع دحأ : سوألا نم : قاحسأ نبالو
 2 لخدأ هنأكو . الجر نوتسو نانثا جرزألا نب ثراخلا نب نم ناكو جرزحلا
 . ةعيرأ « نيعبسو ةثالث ىلع ةدعلا ديزتف الاو . ةعبرألا مهءافلح جرزخلا

 ناك اماف : لاق هنأ الا ؛ بعك ثيدح وحن تماصلا نب ةدابع نع نيزراو
 اندعاوف « انموق نم ناتأرماو الحر نوعبس نحنو ٌعييِم هلا لوسر انيتأ لبقملا ماعلا
 اماف < ىنم ىللا هاذ تنأو كراس نع ةبقعلا بعُس دنع لَو هلل لوسر

 . هنع هللا يضر سابعلا ةمحص ةعمو 0 هللا لوسر ءاج هدنع انضاوت

 اننم ًادمع نإ : لاقف ملكتف © سابعلا هعمو ءاجف : بعك ثيدح يفو
 ملك نإف « - زاحنالا الإ ىبأ دقو « زع يف وهو هانعنم دقو « ممياع ثيح

 الإو ؛ كاذو متنأف 6 هقل اح سس هوعل امو 4 هأإ] هوقدعو اى هل نوفاو يكنأ نور

 . ىنم لإ بهاذ تنأو كراسي ىلع ةعيابملا ةبقع بعش )١(
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 كسفنل ذخف « هللا لوسراب ملكتف « تلقام انعمم دق : انلقذ ؛ لاق « نآلا نأ

 « مالسالا يف بغرو « نآرقلا أرقو © هللا ىلإ اعدف « ملكتف « تبحأ ام كيراو

 : لاق « « مءانأو مءاسن هنم نوعنمت ام ينوعنت نأ ىلع عيابأ » : لاق مث

 هنم علمت امم كحنمتل قلاب كثحب يذلاو معن : لاقف هدس رورعم نب ءاربلا ذخأو

 « ةقلطلا لهأو < بورما باحصأ لاو نسنف « هلا لوسراي انعباف « انرزأ

 نب مثيلا وبأ فقم هللا لوسر ملكي ءاربلاو لوقلا ضرتعاف « رباك نع ًاربك اهانثرو

 نحنو « الابح دوهلا ينعي لاجرلا نيبو انئيب نإ هللا لوسراب : لاقف « نايتلا

 ىلا عجرت نأ ىلاعت هللا كربظأ مث كلذ انلعف نحن نإ تيسع لهف « اهوعطأق

 « مدلا مدلا لب م : لاق مث يقيم هلا لوسر مسبتف : لاف ؟ انعدتو كموق

 . « متلاس نم ملاسأو متيراح نم براحأ ينم متنأو م انأ « مدهلا مدهلاو

 ملاس ينب اخأ ةلضن نب ةدابع نب سابعلا نأ « ةداتق نب رمع نب مصاع نعو

 ؟ لجرلا اذه نوعيات مالع نوردت له : جرزخلا رشعم أي : لاق « فوع نيا

 نإف © سانلا نم دوسالاو رمحألا برخ ىلع هنوعياتت نإ : لاق « معن : اولاق

 نآلا نف « هومتماسأ التق جفارشأ و ةبصم ا ومأ تكي اذإ <نأ نورت منك

 اه هل نوفاو <نأ نورت منك نإو « ةرخآلاو اندلا يزغ متلعف نإ هللاو وبف

 انإف : اولاق « ةرخآلاو ايندلا ريش هللاو وهف « 3 ترك ذام ىلع هللإ هوقوعد

 « « ةنطلا » : لاق ؟ انفو نحن نإ هلل لوسراب كلذ انلامغ« تلقام ىلع هذغأت

 الإ ساعلا كلذ لاقام : مصاع لاق . هوعباف © هدب طييق « كدي طيبا : اولاق

 , مهقانعأ يف دقعلا دشل

 2, لواس نب يبأنب هللا دبع رضحي نأ ءاجر ةليللا كلت ريخأتلا دارأ : هريغ لاقو

 لوأ ناك ةرارز نب دعسأ ةمامأ ابأ نأ نومي راحنلا وئيف : قاحسأ نبا لاق
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 ب

 . نايتلا نب مثيلا وبأ لب : نواوق, لشالا دبع وشنو < هدي ىلع برغش نم

 موقلا عياتت مث © رورعم نب ءاربلا هنإ : مدقخلا بعع ثيدح يفو

 هللا لوسر اي : لاق ةحاور نب نا دبع نأ : « للكإلا م يف ماملاو « دمحألو

 « هودبحت نرأ يلرا طرتْشأ ١ : لاقق « تتئئام كفنلو كيرل طرتنا

 7 ؟سفنأ هنم نوعنت ام ينوعنت نأ يسفنل طرتْشأو « ًائُش هب اوك رشتالو

 ليقت ال « علا حبر : اولاق « ةنملا : لاق 9 كلذ انلعف اذإ انل امث : اولاق

 ةياآلا ( ... مهلاومأو مهفنأ نينمملا نم ىرتْسا هللا نإ ) لزنف « ليقتسن الو

 لإ اوجرخأ : بعك ثيدح يف 5 هللا لوسر لاقو [ ١١١ : ةبوتلا /
 ًايقن رشع ينثا مهنم اوجرخأف © ميف اب مهموق ىلع نونوكي ًاببقن رشع يئثا دم

 ,. سوألا نم ةثالثو « جرزخلا نم ةعست

 : ءاقنل لاق قوم نا لوسر نأ © مزح نب رك يلا نب هللا دبع نعو
 < « ماللا هلع ميرم نب ىسعل نيبراوملا ةلافك يلموق ىلع ءالفنك متنأ م

 . معن : اولاق

 ءايقتلا رك ذ بقع تماصلا نب ةدامع نع «ء مدقتملا نيزر ريخ يفو

 له « لزانلا يهو بجابللا لهأاي : لوقي ناطيشلا خرص ذإ « كلذ يف مهانيبف

 بزأ نبا اذه ١» : تم هللا لوسر لاقف ؟ يرح ىلع اوعمتجا دق ةاصلا يف 3

 سابعلا هل لاقف « « ؟لاحر ىلا اوعجرا « هللا ودع يأ كا نغرفأل « ةبقعلا

 ًادغ انفاسسأب نليمنل تئش نثل <« ابن قلاب كثعب يذلاو : ةلضن نب ةدابع نبا

 © 6 علاحر ىلا اوعجرا نركلو « كلذب رموأمل» : هل لاقف . ىنم ىلع

 تدغغ « انحصأ اماف « انعجاشم ىلا انعجرف : لاق هوحل بع, ثيدح يفو

 هنإ « جرزألا رشعم اي : اولاقف « انلزانم يف انوؤاح ىتح شيرق ؟ ةجر انيلع

 )١( شيرق لج ؛ هباوص ,

 هالله



 انيرح ىلع هنوعيابتو انربظأ نيب نم هنوجرشتست اذه انبحاص ىلا متْثِح عنأ انغلب

 2 مهننبو انثي برخلا بثت نأ انلإ ضغبأ برعلا نم يح نم اه هللاو هنإو

 امو <« ءىش اذه نم ناك ام : للب نوفلحت انموق يك رشم نم كلانه نم ثعناف

 : مل لاقف « يبأ نب هللا دع | وتأ مهنأ يورو . هوماعل ل « اوقدص دقو < هائماع

 مم م « ناك هتماعامو اذه لثم يلع اوتوفتمل يموق ناك اه « مسج رمآالا اذه نإ

 لَم ينلا نذأو © هب ترمأام : لاق 9 انعم جرختأ : للم هللا لوسرا اولاق

 نيب هحوتف « جورخلا يف نذالا رظتني ماقأو ( ةندملا لا ةرصمهلا يف هباحصال

 ةنيدملا ىلا رحاه نم لوأ : لاقلو « موتكم مأ نبأ : مهنم 2 ةعامح نيتبقعلا

 مث « ةثحلا ةرحه نم هعوحر دعب ةماس مأ جون يم وزُمْخا دسالا دبع نب ةماس وبأ

 ؛ديز هوخأو ©« باطخلا نب رمع مهنم « الاسرأ ةريخالا ةبقعلا دعب مهحورخ ىلاوت

 « فوع نب نمحرلا دعو « ةثراح نب ديزو « ةزمحو +« بسبصو « ةحلطو
 الإ عل دعم تب مل ىح « منع كلا يضر مهريغو نافع نب ناثعو « ديبزلاو
 شيرف تأر ايلف « هريغو قاحسا نبا هلاق اذك « قيدصلاو « بلاط يلأ نب ىلع

 مهءاحو « لبج وبأ مهفو ةودنلا رادب اوعمتجاف « ميلإ يبو هجورخ اورذح كلذ

 ينلاب نواعفي ايذ اوفلتخا ال لبج يلا لوق بوصو يد جس ةفص ىف سلبإ

 ةيرخ هنويرضف ؛ ًافس ًآافس لئاق سمح نم لاجر ةسمخ ىطعب نأ ىرأ : هل
 ليدبج ريخأف « ءيش ىلع مشاه ونب يل ردقت الف « نوطبلا هذه ىف همد قرفتيف « لجر

 ةيالا ( ... اورفك نيذلا كب ركمي ذإو ) : ىلاعت هللا لزنأن « قُم هللا لوسر
 « يدربب جسنو يشارف ىلع مث ١» : ىلعل كيم كم يبلا لاقف [ س. : لافنالا ]

 « هملعأف ركن ابأ ىتاو © « اهلها ىلا عئادولا هذه درتف رمأ مبنم كيلإ سلخ ناف

 هسفن سيح ان ا للا لوس ! ةحصلا : لاقف « « يل نذأ دق » : لاقو
 دق ناك هشاحار ىدحإ للم ينلا ىلع ضرعف « هبحصيل هتلَي هلا لوسر ىلع
 ا و داس: قو ؛ نعمات هيكل يه لاقف « نمثلاب: لاقف « اهدعأ
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 دقيرأ : لاقيو . طشرأ نب تأ دع ىلإ هنع هللا يفر ركب وبأ بهذف < مشرد
 : يأ . ًانيرخ ًايداه هموق نيد ىلع ناكو هرجأتساف . ةنااك نم ليدلا ينب نم
 هللا لوسر فرصنا مت « روت راغ ثالث دعب اميتأب نأ هادعاوو « ةيادحلاب ًارهام

 « رادلا باب ىلع شيرق تعمتجاف « هنع هلا يضر ىلع ءاجف . هلذنم ىلا هم
 نم ةنفح هِي ذأ مث « ةسملا ينعي اوعمتجي تح هواتقت ال ؟ لبج وبا لاقف
 ىلع لعجف « ميتمصأ ىلع ملو « مثراصبأ ىلع ذخأت « مههوجو يف اهامرف « بارت
 , هنع هللا يفر قيدصلا ركب يبأ لزنم ىتأ مث « ًايارت مهبنم لص لك سأر
 : لاقف © مينم ًادبعل ناك لحجر نيك رشمال ءاجو « راغلا امتأو «( احرخف

 سل وأ « خو هلل - : لاق« ًادمع لتقف حبصت نأ : اولاق 9 نوراظتنت ام

 كاذ وه سبل وأ : لبج وبأ لاق ؟ بارآلا ؟سوؤر ىلع لعجو يلع جرخ دق
 انقدص : لبج وبأ لاقق « شارفلا نع ىلع ماق اوحصأ ايف ؟ نآلا ةدربب ىجسم

 ؛هب ءاج نا لئاعملا تلعجو « قرطلا تذخأو © شيرق تعمتجاف ؛ ربا كلذ
 سن هبي ىلع اوأرف « راغلا ورمو «© ًائيش اودجي ملو ؛ مهنبعأ تفرصلاف

 يليدلا ءاجو « توبكتعلا يسن نكي مل انهاه لد ول : اولاقف « ثوكتملا
 لالحل اسرخف « ًاموي رشع ةعضيو نيرهشب ةبقعلا دعب كلذو « نيتلحارلاب ثالث دعب
 ةوبنلا دعب ةكح؛ ةئوَم ماقأ دقو « سلا : ليقو « نيتثالا موي لوألا عسير
 « ركن يأ لآو "يلع الإ هجورخم ملعب مد“ ًارشع : ةورع لاقو « ةنس ةرشع عضب

 ء هنع هللا يضر ركب ربأ هفدري اهمدخم ةريهف نب رماع اهعمو ليلدلا اهب قلطناف
 « نافسع نم لفسأ لحاوسلا قيرط مب, ىتأ ىتح ةككم لفسأ يف مهب ذخأف « هبقعبو
 . ةيعازللا دبعم مأ مايخ ىلع ديدق نم لزن مث « جمأ ىلع قيرطلا ضراع من
 قفتاو « ًاديدق زواج نأ دعب قيرطلا ضراع ىنح جمأ لفسأ ىلع كلس : لقو
 تورد اي ًامانأ شرف تماقأو 4 كلب دقي ءاثالتلا موب مهضراع ةَقأ رس ةصق مثريسم ْف

 : لوقب سبق يلأ ىلع ًاتوص اوعمسف اوذخأ نبأ

 ها ما



 فااخغا فال ىثخم ال نمالا نم د مييصب نادعسلا مسي نإف

 : لاقف ؟ ن'ادعلا نم انماع ول : شيرق تلاقف

 فراطغلا نيجرزحلا دعس دعسابو ًاعئام تنأ نك سوألا دعس دعسابأ

 ع ةفلز سودرفلا يف هللا نم آوبتو ىدملا يعاد ىلإ اببجأ

 . ةئيدملا قيرط ذخأ هنأ اوماعف

 مث « ةرحملا لبق تاببألا هذهل مبعامس نم ريغ هركذام برقألاو : ئزو لاق

 : لوقي سيبق يبأب : لبقو « ةكنم لفسأب الئاق اوعمس

 دبعم مأ يتمحل الاق نيقفر هئازج ريش سانلا بر هللا ىزج

 روبظ قفتاو « ًآنيل اهاقستساف « دبعم مأي رم يالي ناكو . ةروبشملا تاببألا

 ءاحف « اواحترا مث + نبل ال نكت مل ءافجع اهل ةاش نم نبللا هيلح ىف ةزجحملا

 : لاقف « مييلع ملل مثرثإ يف جرخف <« نإللا نم هتقسو هتريخأف <« دعم وبأ

 ٠ ةديرب وبأ هنقل ةنيدملا عقلي ينلا فراس الو « فرصناو عيابف « مير نطبب مهك ردأ

 : لاقف ؟ تنأ نم : التي للا ين لاقف « مهس يتب هموق نم نيعبس يف يماسألا

 نم : لاق 9 نمب : لاق مث « مللصو انرمأ درب ! ركن ابأ اي : لاقف <« ةديرب

 : لاق « مهس ينيب نم : لاق ؟ نم : لاق مث « اناس : ركن يبأل لاقف « ىملسأ

 هللا دنع نب دم انأ : لاق 9 تنأ نم : قم ينال ةديرب لاقف « كمبس جرخ

 لخدتال : يقيم ينال ةديرب لاق مبصأ اماف « هعم نمو ةديرب ملسأف « هللا لوسر

 نيب ىشم مث © سمر يف اهدّسش مث « هتمامع لحف « ءاول كعمو الإ ع "9 ةتيدملا

 ( ةرومأم هذه يتفان نإ : لاقف 9 نم ىلع لؤنن هللا لوران : لاقف « 20م هيدي

 نيماملا نم بك ر يف ةحلط يقل : ليقو ©« « حبحصلا » يف اي ريبزلا كلي يقلو

 . ةديرب : هياوص )١(
 مسو هيلع هللا ىلص يلا نأ : ةرورشملاو « ةعدق ةئيدملب ةدلبلا هذه ةيمست نأ ديفي اذه (؟)

 1 ةرجشلا كعب ةنيدلاب اهاوس يذلا وه

 مس ١ مرعاس



 عمو « ًافيب ًاياث ركب اأو قو نا لوسر اكف « ماثلا نم نيلفاق ًاراحت

 « رابنلا لوأ ةرخا ىلا موي لك نوجرخم اوناكف « 0 هلا لوسر جرخمب نوماسملا

 نم لجر ىفوأ امري اوعجر نأ دعبف © سمشلا رح الا مدرب اه < هنورظتنيف

 ملف © نيضيبم هباحصأو كلي هلا لوسرب رصبف « هيلا رظني رمأل مطأ ىلع دوييلا

 مكدج اذه  راصنألا ينعي  ةلبق نب اي : هتوص ىلعأب لاق نأ هسفن يدوببلا كلب

 قيم هلا لوسر اوقلتف « حالسلا ىلآ نوماملا راثف « هنورظتنت يذلا عظح ينعي

 ىلع ءابقب فوع نب ورم نب يف مهب لزن ىتح نيميلا تاذ مب, لدعف « ةراا ربظب

 . مدخلا نب موثك

 نب رهاط ةخسن يفو « موثلك راد ىلا لقتنا مث « ةخغ لظ يف لزن : نيزرلو

 سمشلا غزبت نأ لبق ١ سرغ رثثب دنع قدع ىلا ممانأ : هنبأ باتك نم ىبح

 تغزب ىتح مييلع نوفقي سانلا لعجف © ركن يىبأ نم م هللا لوسر فرعي امو

 هنع هللا يفر ركحب وبأ لبمأف "' فيقُش : هل لاقب يذلا مهمطأ ةيحان نم سمشلا

 هللا لوسر موقلا فرعف « هئادرب هيلي هللا لوسر رتسف « ماق هنأ ركذ مث « ةعاس

 ءاح هنأ نورب سانلا نا : بوقعي نب عمجمل تلق : ذاعم نب دم لاق « م

 نب ديعسو « يلأ ينريخأ اذكه : عمم لاق « سشلا مهتقرحأو رابنلا عفترا امدعب

 يف وهو الآ سمشلا تغزبام : الاق < ديزي نب نمحرلا دبع نع « نمحرلا دبع
 . قو هانم

 . ارا : رثكألا هلاق يذلاو « الل ناك مهمودق نأ : ملسم يفو : تلق

 ىلع هي هلزنم نم سرغلا دعبل قذع فيحصت هلول « « سرغ ريب » : هلوقو

 ركحب وبأ ماق اوعدق ا "مهن © حيحصلا » يفو . قذع رثب فالخم « ءابقب موثاك

 )١( سيرأ رثب : هباوص .

 . نونلاب فيثش : هباوص (؟)
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 يد ع يبنلا ىأر نكت 0 نم يأ 3 رامتلا ءاح ند قفلت 3 ماقلتي يأ سسانلل
 د

 4ع 5 ىف / قف 9
 ل ركب عي

 1 هلأ لوسر لزؤت اأو نش ا . ا هنبأ 08 سانا فرعف 3 هئادرب هماع للظ ق

 ا ص .

 هللا يضر رك يبأل تفتااو 2 لاقف ! 3 ا : هل ىلومل لاق « موتاك ىلع

 نآدرح مأ نم ون ىتأد : اطر انمعطأ : لاقف « انين وأ 9 تديحأ م ع هلع

 يلم لاقف « نادرح مأ قذع اذه : لاقف ؟ اذه ام : لاقف وهز هيفو .فصنم بطر هيف
 ع ةمتتخ نب دعس لزام يف هناحيمأ عم ثدحتي ناكو ٠٠ « نادرح مأ يف كراب مبللا

 . هللع لزن يقيم هنا : موق لاق كلزلف ©« بارعلا لزنم هلزام هيمسو « ابزع ناكو

 نيمبلا تاذ مب لدعف « ةراعأ رب اخب تقيم هلل لوسراوقلتف « ؛ حيحعأا م شو هلل

 فوع نب ورمم يف مهب لزن تح

 نم دْسو « نينثالا موي مويلا كلذ نأ : رتكألاو « ةئيدملا ىلع : ةياود فو
 راجنلا نبا هب مزج. ام ىلع لوألا عببر نم تلح ةليا ةرستع يتنثال ةعفبا موي : لاق
 قاحسا نبا نع دعس نبا هاور وهو « يرهزلا نع يزولسلا نبا هلقتو « يوونلاو

 « هنم بجعتو ؛ طقف يوونلاو راحتلا نبا نع هلقث ثمح يغارملا نزلا نم بحعلاف

 ءابق همودق ناك : لبقو . اهسفن ةنيدملا نطاب لوخد هب اهدارم نأ مهف هنأك و
 سيملاو ءاعبرألاو ءاثالتلا ماقأف « هفصنل : ليقو « هنماتلخ نيتللل : لبقو « هعباس يف
 . نابح نبا هب مزح 5

 فوع نب ورمج ين يف ككحم : اهلع هللا يضر سابع نبا نع ذئاع نبالو
 ©« فوع نب ورمخ : مث © هيف ىلصي ناكم ع ًادحسم هناكم ذختاو « لابل ثالث
 ْ . ىوقتلا ىلع سسأ يذلا وبف

 نيرشعو نيلثا مهف ماقأ هنأ : فوع نب ورمح ينب نم موق نع ةلابز نبالو ١

 , ةمحمللا لاذلاب تاذرح مأ : هبارع )١(

 اهو



 . ةيل ةرشع عضب : ةورع نع يراخبللو

 . هريغ نم لوبقلاب ىلوأ وهو « ةلمأ ةرشع عدرأ : سنأ نعو

 سانلل ىدأ ىتح ةثالث : لبق « امايأ وفك هحرخم دعب هنع هللا يضر يلع ماقأو

 تناكو « مدهلا نب موثلك ىلع لزتف « ءاش و هللا لوسر قغ م“ مهعئادو

 « ةوادعلا نم مياس ناك امل سوألا اذكو + سوألا راد لغدت نأ فاخت مخرزألا

 نب دعسأ نأ: قو لاق © ثاعب موي ثراطلا نب لسن لتق ةرارز نب دعسأ ناكو

 انم باصأ دق ناك : رذخلا دبع انيا ةعافرو رشبمو « ةمثمخ نب دعس لاقف 7 ةرارز

 : 8اظتو لاقف « نيءاشعلا نيب ءاعبرألا ةيل ًاعنقتم هيلا دعسأ ءادف « ثاعب موي الجر

 قلاب كثعب يذلاو ال : لاق ! مهنيرو كنب ام موقلا نيبو كنيدو انهاه 039 تح

 م حبصأ ىت - يلو ي للا دنع تاب مث « تح الا ناكم يف كب ممم آل تنك ام

 « هرجأف تنأ : اولاق « هوريجأ : ةعافرو رشبمو ةمت نب دعل َقِلَم لاقف ادغ

 «يراوج يف وه : ةمثيخ نب دعس لاقف « كضعب هريجي : لاقف « كراوج يف انراوجف

 ىبتنا ىتح ًاربظ هدب يف هدب هرصاخم هب ءاحف « هت يف ةرارز نب دعبسأل بهذ مث

 ناكف « راج هل انلك هللا لوسراب : سوألا لاق مث © فوع نب ورمج ىنب ىلا هل

 ابهنم هلوحم لق ءاق دحم ا هسسأت يلأسو ؛ قم لوسر ىلا حوربو ودغب

 . سماخلا بابلا نم يفاثلا لصفلا يف

 ءيشو« بويأ يأ رادب دانكسو ةنيدملا نطاب وقيم همودق يف : عبارلا لصفلا

 . ةرجهلا ينس يف هريخي نم
 ورحم ينبب ٌعيكَيِم هنماقا نم قيسام ركذ امدعب سنأ نع : حميحصلا ١> يفو

 . فوسلاب اوؤاحف « راحنلا ينب ىلا لسرأ مث : فوع نبا

 ابك را : اولاقو اهلع اوماف ء ركب يلأو لَم ينلل اوؤاجف : ةباور يفو

 ٠ بويأ يلأ راد بناح لزن ىتح بكف « نيعاطم نينمآ

 -ول



 : اوأاقف « فوع نب ورمح وني هل تعمتجا 3١ صخش ا: اكو أ
 1 - ةناس ع

 اك أت ةيرقن ت ذآ + لاق لع ٠م ادش آ كا 1 ٠
 3 هير 3 ترمأ يفا 1 لاق ٍ انراد ةكرو اريد اراد كبرت مأ 0 3 2 ره مييلع الع -

 7 5 5 5 - 5 01 5 5 0 8 | .٠

 ىلاعف 0 ماس يد 5 ةعطأ هك ردأ ىنح جةرومام اباق هيشال 5-5 اةولخف ءااش ا
 0 ل نا حسم

 .٠ بلص يد فد داو ةعفسا ت .٠ ا 4

 « نوماسملا دش د : 0 0 0
 نوما | 3 حو 6 ةعق'أ موب هتلحأ رب أعد ل هنأ ةمعرح نس هرام هد هلو

 ميسم 6 هفلخو هلاهم و هس نع ساتلاو هنقان 2 داو 3 موس ادام ميصعلا 8

 و م مله : اولاف الإ رادب ري اث راحنالا هخرتعاف بك او اى ةعاملاو زعلا ىلإ له : ارلاق الإ را ) رامثألا هن 5

 ينس رمش © أبلدبس اواخ ةرومأم امنا : لوقيو وعلبو © ًاريخ مل لوقش ء ثا

 « نالحعلا نب كلام ني هلل دبع نب لفونو © كلام ني نابتع هلإ ءاقف ءاعس

 «ةقلطلاو ةدعلاو ددعلا انف نإف انف لزتا هللا لوسراب : لوقي هتلحار مامزي دحآ وهو

 هده لدي لجرلا ناك « هللا لوسراب كردلاو قئادشلاو '" اهعلا باحص دحنو

 : لوقيو مسبتي لعجف « تنس ثيح لقوق : هل لوقتف « انلإ أجاف : ًافئاخ ةرحلا
 نس تيماصلا نس سابعو 2 تيماصلا نس ةداع همأإ ماقو 4 ةرومأم اناف ابليس !ولح

 ىثأ اماف © ةرومأم اهنا : لوقف . انف لزنا هللا لوسراب : نالوقي العحف ؛ ةبضن

 ذخأ مث « ميطخف © مهب عمج « يداولا يف يذلا دحملا وهو « ملاس ىلنا دحام

 اماف « يأ نب هللا دع ىلا لزني نأ دارأو « ىلبلا ينب ءاح ىتح قيرطعاا نمي نع

 لاقف 2 0 لاف كوعد نيذلا ىلا بهذأ : لاق 2 ادع محازم دنع وهو جار

 :طاوا لع تمدق دقف « هلوق نه كلسفن ف هللا لوسرات دجال : ةداع 2 دعس
 در

 نب دعس هل لاقف « ةدعاس يىلس 0 يراد حلق نكلو 4 اييلع هلم نأ دئرت

 ةوقلاو ةورثلاو زعلا ىلإ هللا لوسراب مله : ةثاجدوبأو « ورمج نب دذنملاو ؛ ةدابع
 ينم رثب الو ًاقذع رثكأ لجر يموق يف سبل هللا لوسر اب : لوقي دعسو ؛ دنجاو

 1 سوهأق . عفترا : ىدعم ا

 , اضفلا باحصأ : هباوص (؟'
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 ياع هلأ كراب 8 م هلأ ل هايل لوقف 34 0 ةقلطأو هدعلاو دلغاو ةورنلا عمه

 عيبا دس همرتعاو ؛ ىحم مه , ةررمأم امإف امامي لح تسرأت ايأان : لوقو

 اولاقف « جرزْا ب ثراطا امه :٠ يأ « دعس نب رشو ؛ ةحاور تن هيأ كمعو

 م : 2 هللا دارا 4 لاقث 6م ةقلحو 5و رو خد_ع لكأ انإذ 20 انزواحت اي هلي لوسراب

 نم ىأ 6 ورم 3 هوو فو 4 دبل سي دانز هم راعاو 4 ةرومأمع | مل 5 اهلميس | واح

 - دوس و 2 -_ 8 - نع اشو ( ةوقلاو هدعلاو ةورتلاو :ىلاو ةاسأ ىلا ىلإ له هللا لوسرا : نالوش 6 ةضاس يل

 راجنلا نب يدع ينيب ره مث «© ةرومأم اهنإف ابليس اواخ : لاقف « كردلا لحهأ نحن
 ل هلا لوسراد : الاقف « (يموق يف ىدنأ يلأ ةمرصو ؛ طبلس وبأ ماقف < هلاوخأ مثو

 ( انريغ ىلإ نزواجتال « ةبارقلا عم ةوقلاو ةعنملاو ددعلا ىلإ ملهو « كلاوخأ نحن

 . ةرومأم اهنإف ابلبس اواخ : لاقف ؛ كل انتبارقل انم كب ىلوأ انموق نم دحأ سل

 ( يبأ نبال لاس مث « ملس وني مت < ةضايب ونب هضرتعا راصنألا لوأ : لاقبو
 . راجنلا نب كلام ينب ىلا ىبتنا ىتح راحالا نب يدع ينب ىلع رم مث

 ( مو فرتعاو < ةضاس ينب , هتلحار تنزاو مث « الوأ ملا ي ىنب صارتعا : قاحسأ ناالو

 « اند هلاوخأ مثو يدع ينب رادب ترم مت « كلذك ثراطا ينل رأد تنزاو مت

 بلطملا دبع هدج مأ تناك راجنلا نب يدع نب ىدحأ ورم تنب ىماس نأل : يأ
 يف ءاجو . مينم منغ ينب رادب قيم هلزنمو « موخإ راجالا نب كلام ونبو

 دبع لاوخأ ىلع لزنأ ىفإ : لاف « هيلع لزني مهيأ اوعزانت ا موقلا نأ : ةباور

 «ملاس ينب ةزواحم دعب نمات ْرَكلَم هنأ :. ىبحبل ةاور يفو . كلذي مهمركأ للملا
 دعس,ملا ىبتنأ ىتح « ءاضق دئموي يهو قلرطلا يف ىضم 23 يب نبا لاؤلم ىتأف

 يدع يب ىتأ ىنح ىضم مث « هراسي نع ةضاس ونب هل تضرتعا مث « ةدابع نبا

 ىلإ ىبتنا مث « مههوجو هبلإ تماقف « راحنلا نب نزام ينب لزنم ىنأ .مث « اراحتلا نبا

 كرأ ىلإ هتورظتني مايق_ مهف « راجنلا نب, كلام ونب تدشح دقو « دحسملا باب

 , عردلا : ةقلملا 1(

 2. لووس م بافولا ةصالخ ا



 ةثراحو « مزح نب ةرامحو « بويأ وبأو ؛ ةرارز نب دعسأ هلإ شبف « علط

 «يعبر نم عسوأ عبر سيل هنأ جرزخلا تماعدق هللا لوسراب : لوقي ناعنلا نبا

 مءاسفءنينللا عجرت ةروعذم انأك تشن مث « اورشتساف « مهربظأ نيب تكربف

 «تك ريف ©« لمح رثب ىشبحلا قاقز ىلإ تتأ ىتح ايينحب نودعب اولعجو « كاذ

 تادعو« اهنارحب تبرضو « دحسملا باب ىلع تك رب ىتح اهئدب ىلع اهدوع رك مث

 ءلْخدأف هلحر دهأف « ميلع لوزنلا يف هنوماككي موقلاو بويأ ونأ ءاجو « اهتانفش

 « هلحر عم ءرملا : لاقف « طخ دقو هلحر ىلإ متلي ينلا رظنف

 ىلع تك ريف © ةرومأم اهنإف ةقانلا اوعد : لاق لم هنأ سنأ نع + احللو

 هءاحف < ًالوأ هب تخانتسا ةقانلا نأ « روصنم نب ديعسو « ذئاع نبا دنعو

 تخانتسا ىتح تثثعناف ©« اهوعد : لاقف « هللا لوسراب لزتملا : اولاقف © سان

 :لاقف « بريأ وبأ هاتأف « اهنع لزنف « تلحلحت مت « دحسملا نم ربنملا عضوم دنع

 مانأو « هلحر لقنف « معن : لاق « كلحر لقنأ نأ يل نذئافع لزانملا برقأ يلزام

 . هلزنم يف ةقانلا

 . هدنع تناكف ابمامزب ةرارز نب دعسأ ذخأ : يدقاولا لاقو
 ءاييلع وهو تك رب« دحسملا عضوم تتأ امل ةقاثلا نأ « سنأ نب كلام نعو

 « رجال نأ ريغ نم ترات مث « يحولا دنع هذخأي ناك يذلا واَم هذخأو

 لوأ هيف تككرب يذلا ناكملا ىلإ تداع مث « تتفتلا مث « ديعب ريغ تراسو

 , ءلحر ط4 نأ ردأف © هنع يرسف ©« تكربف « ةرم

 جرخ « بويأ يلأ باب ىلع ةقانلا تكرب امل : ِييَو « ىفطصملا فرش » يفو

 : نلقيو فوفدلاب نيرضي' راجنلا ينب نم راوج
 راج سس ليش اديح ا راحتنا يل نم راوح ند

 هازكخكأ



 اهل . نكيحأ انأو هللاو : لاقف . معن : نلق : ينايحتأ : يبلا لاقد

 نلق, ريحاجألا ىلع رودحلا تاوذ تدعدو : نيزر لاَ . ثالث
 عاد هلل اعد اه انباع ركشلا بجو عادولا تاينتنم انيلع ردبلا عاط

 . هب احرف متلي هللا لوسر ءاج : نولوقب دئالولاو ناماغلاو

 ميارحم ةثبطلا تبعا « ةنبدملا لي نأ لوسر مدق ا : سنأ نع دواد ينألو
 0 همودقت ًاحرف

 2( ةندملا لكم هلا لوسر هف لخد يذلا مويا ناك ال : هنع هجحام نبالو

 . ءيش لك اهنم لظأ هفف تام يذلا مويلا ناك اماف « ءيش لك اهم ءاضأ

 يف اكتم هللا لوسر "يلع لزن ال : يراصنألا برويأ يبأ نع قاحسا نبالو

 اب : تلقف . واعلا يف بويأ مأو انأو لفسلا يف لزن « يتس

 اف . تحت نوكتو كقوف نوكأ نأ مظعأو هركأ يلا . يمأو

 هنا ! بويأ ابأ اي : لاقف . لفسلا يف نوكتف نحن لزننو . واعلا يف

 . هلفس يف للم هللا لوسر ناكف : لاف . تببلا لفس يف نوكت نأ اناثغي نبو

 مأو طأ تمقق « ءام هف انل ١" بش رسكتا دقلف . نكسملا يف هقوف انكو

 هلا لوسر سأرىلع رطقب نأ ًافوخت ءاملا ابب فشنن اهريغ فا انل امانل ةفطقب بوأ

 . هيذؤيف ءيش هلم

 ةاك» لرحت ىح علم يالا ىلإ عرضتب لزب مل بويأ ابأ نأ : هريغ ركذو
 . لفسلا يف بريأ وبأو واعلا يف

 «ءابلا ىلع نيسلا ميدقتب ربشأ ةعبس رادلا هذبب تيم هتماتإ نأ دعس نبا دافأو

 « ثراملا نب نمحرلا دع نب ةريفملا ابعاتبا دقو « لقأ : ليقو « رثكأ : ليقو

 كلملا نب يزاغ نب نيدلا بابس رفظملا كلملا اهارتْشاف « تعس مث « اهب قدصتف

 , سوماق , ةماركر بح : لاقي اذلرع ةمارك: هؤاطغر« ةرجلا: بحلا(١)
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 ع ةعبرألا بهاذمال ةسردم اهذختاو « يدان نب بربأ نب ركب يأ نيدلافس لداعلا
 عا نيقرافام هكلم رادب ًافاقوأ اهلع فقوو « « ةبباهشلا ةسرداملا » ب مولا فرعت

 هلمشف © يكلملب فرعي لخنلا نم فقو ةئيدملب امل ناكو « قشمدب رخآ افقّوو

 بتكلا نم ا ناك ام اذك و « ةبجعلا اهراظن تافرصت نم فاقوألا معام هريغو

 « اهتاواخي ءارقفلا ىكس نم ليطعتلا ىلإ اهاح لآو « أيس يديأ تقرفت ةسيفنلا

 : لاقي بارحم ايف ةلبقلا ىلب ام ًادح ةريغص ةنازخ يبرغلا ىرغصلا اهتعاق ناربإ فو

 امدقف « ةكم ىلإ عفار ابأو ةثراح نب ديز ياو ثعبو « ليو هنقان كربم اهنإ
 ( ةثراح نب ديز جوز نيأ مأو « هتحوز ةدوسو « هيتنب موتلك مأو ةمطافب هلع

 هللا دع جرخو « ناعنلا نب ةثراح تدب ف مهزنأ اومدق اماف « دمز نب ةماسأو

 راصنألاو نيرجابملا نيب ًاباتك يال بتك و « ركب يلأ لايعب ممعم ركب يلأ نبا
 طرشو « مهلع طرتْساو « مهلاومأو مهيد ىلع مهرقأو « مهدهاعو « دوب هيف '"'عداو
 سوالا نيملا لمث مأتلاو « راصنالاو نيرجابملا نم هباحبصأ نيد ىخآو « مهل

 رشع ةرححلا دعب ةفيرشلا ةنيدملاب يلم هتماقإ تناكو « ل هتك ريب جرزخلاو

 . اعامجإ نينس

 يف ديزو «© يوبنلا دحسملا ءانب نم ينأس امو : قيسام اهيف ناك ىلوالا ةنسلا

 : لوو « ءابولا لقني اعدف « هباحصأ كعوو « هب لوقلا ىلع نائعك ر رفملا ةالص

 نيتس ىلع ثراخا نب ةديبع هم نمل ءاول دقع مم ا ةئيدملا انمأإ تبيح مهللا 5

 صاقو يبأ نب دعس اهيف ىهرو « مالسإلا يف تدقع ةيار لوأ يهو « نيرجابملا نم

 « برح نب نائفس يبأ عم ىقتلاف « مالسإلا يف هب يمر مهس لوأ ناكف ه مهسسل

 «« نادو» ب فرعبو « غبار نطبب نيك رشملا نم ةثاء يف لبج يلأ نب ةمركع : لمقو

 « نيرحابملا نم نيثالث ىلع ةزمح همعأ اول دقع مث“ ةناتلا ىف كلد نإ : ليقو

 « بكار ةئائلت يف لبج ابأ يقلف « شيرق ريع ضرتعل راصنالا نمو : ليق

 .٠ ملاص قع عدا 6 (؟) 8 رد رايدب ةميدع رش 1(

 وج



 : لاقو 3 ابق يللا ىلع 56 مهضعل مدقو 3 ينبسا ورم ند يدك موتمل زويحف

 3 3 ُّش يَ ُْنا هللا ديعل تدع ةيار لوأ : لسقو 3 قياسلا وه 5 ءاوأ نإ

 ء تس تنل ىهو ةكم ابءاع دقع ناكو (© عست تنل ىهو اهنع هللا ىضر ةشئاعا ىنب

 نا هللا دنع ملسأو + شرق ربيع دد رب نيرشع يف صاقو يبأ نب دعسل ءاول دقع مث
 : ها(

 : مهم ًاددحو ًاغب تلم يبنلل ةوادعلا دويب رامحأ تبصانو « تلو همودق لوأ مالس

 نل هللأ دعو 34 فرشألا نا بعكاو 3 روعألا عسفار وبأو 4 بطخأ نا يبيح

 مالسإلا ُْق ةعام مهم لخدو 4 مصعالا نب دسلو 4 اطاب ند رييزلاو 4 انروص

 ءادنلا ناأكو 3 ةساثلا ُْ هنإ : : لقو 4 ناذألا ديز نا هليأ دع يرأو 4 ًاقافث

 ةعماو جالصلا :

 ع ةنس ةرشع سمخ الو « اهنع هللا يضر ةمطافب ًايلع جوز اهف ةيناثلا ةنسلا

 هباحصأ نم نيتئام يف هسفنب ايف ازغ م « ًاضيأ نادو ةوزغ : اهل لاقف « لايمأ

 نب زرك راغأ مث « « طاوب ةوزغ » يهو © شبرق راحت ديرب © ىوذر ةيحلن

 ق 0 هلئااتت

 نيذلا مهو « ةيرس يف شحج نب هلا دبع ثعب مت « زرك هتافو « ردب ىلإ ىهتاف
 ةليلو موي ىلع '"'ةلخت نم ريعلا اوقاتساو « مارخلا رهشلا يف يمرضملا نب ورمع اولتق

 . مالسالا يف ةمنغ لوأ تناكف 2 ةكم نم

 وأ ىشرم ٌةيقع دنع اذه ط نركتف « اسرق يس 65 مباروه تادروو 2« نادو نم ءاوبألا ملا

 مسو هيلع هللا ىلع اهكلسي تاك يتلا قيرطلا دجاسم يف يتآلا همالك نمذشؤي ا اهتم اميرق

 هدمتعالوق يف ءاوالاب ملسر هملع هللا ىلص هدلاو نفد دقر ٠ اهنم هعوجرو ةكم ىلإ هبامذ ىف

 خجحرو ةعامج

 يداولا يهر ةيهاشو « ةيزلاو ةديدخلاو ةلوش يدار يهر ؛ ةيناع ؛ ناتل اه (؟(

 , فئاطلا قيرط يف امهالكو «٠ قيضلا فرورعملا

 سالؤأل



 « مءافلحو جلدم ينب عدارف « هتتافف « شيرقل ًاريع ضرتعي ةريثعلا ىلإ جرخ مث

 . ناضمر اوماصف © ناعُش يف موصلا ةفيرف تلزؤن مث

 هعم ناكو « ناضمر يف مالسإلا ام هللا زعأ ىتلا « ةناثلا رس م ةوزغ مث

 مبع٠ 2( رشع ةعضلبو ةثاؤلث نوماسملا ناكو « كلذ لبق هعم جرخت لو « راصنالا

 يدع نب ريمج لتق مث © سرف ةثام مبعم ًافلأ نوك رشملاو « سارفأ ةثالث

 مويلا كلذو « رعشلا يف قُم هللا لوسر يذؤت تناك « يمطخلا ديزي جوز ءامصعلا

 بأ نيئكبلا دحأ ريمع نب ملس لتقو « ةمطخ يني رادب مالسإلا هللا زعأام لوأ

 مث < ليو ينلا ىلع ضرحن فوع نب ورمج ينب نم ايش ناكو « يدويلا لفغ
 : لبقو « لاومالا ةاكذ تضخرفو « رطفلا ةاكز سانلا معي نيمويل رطفلا لبق بطخ

 . ةرحفلا لف : لمقو « ةعارلا يف : لمقو « ةتلاتلا يف

 : فئاوط ثالث ىلإ نوعجرب مو دوه عداو دق ناك هنال عاقنبق ينب ازغ مث

 أواتف « عاقتيق وثب : مهنم دهعلا ضقن نم لوأف . ةظيررقو « ريضنلاو « عاقنمق ين

 «همكح ىلع اولزتف < مهيواق يف بعرلا هللا ىقلأف « مهرصاحف « نيماملا نم الجر

 مهجرخأ» « هل مههوف « هءافلح اوناكو « يلأ نب هللا دبع هنم ميهوتساف « مهلتق دارأف

 تاعرذأ ىلإ ةنيدملا نم

 : لبق « ةمحعملا نيغلا مث ةمهملاب ةيدغسلا هعرد مهحالس نم لقو باصأ امبو

 . تولاج لتق نيح اهسيل يتلا مالسلا هيلع دواد عرد يهو

 ىحض مث 2 دعلا ةالص ىلص مث « ةدعقلا يذ يف « قيوسلا ةوزغ » ارغ مث

 . اهنع هللا يضر ةيقر هتنبأ تسفوتو « اهنع هللا يضر ةمطافب ىلع ىبب مث < شبكي

 هوبأ ناكو «5 فرشألا نب بعكب يل نم ١ : عييو لاق مث ةتلاثلا ةنسلا
 « قيقللا يلأ تنب جوزنتو © مهف فرشف « ريضنلا ينب فلاح ناب نم ًايبرع
 ع ةكم ىلإ جرخو « ردب دعب نيماملا اجبف « ًارعاش فتاكو « ابعكح اهدلوأف

 . هلتقف رفن يف ةماسم نب دم هل بدتناف « ًاشيرق ضرحف
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 ١ نار : نلااقيو « « رددكلا ةرفرف » : لاقبو « «؛ ردكلا ةوزغ "1 ارْغ 3

 . ملس ينب ديرب
 « روثعد ةصق تقفتاف « « رمأ يد » : لاقيو « « رافأ ةوزغ » ازغ مت

 تاذ » متاح وبأ ركحذي ملو « اوبرهف « نافطغ هب ترذنو « ثروغ : لاقيو
 . رك ذام عم اهداحتا ىري هنال الخنو « عاقرلا

 ( ةثراح عد دئز اهريمأو « دحتب ءام ع ةدحاكا فاقلاب « ةدرقلا ةيرس » م

 مظع يه ةريثكح ةضف هعم برح نب نايفس وأ : مييف © شيرق ريع يقلف
 . اهذخأف « مهتراحت

 رافك نم لتق امل عبرأ ةنس تناك : لمقو « لاوس يف « دحأ ةوزغ » مث

 « نايفس يلأ عم تناك يتلا مريع تماسو (3' هبلف عجررو <« ردب موي لتق نم شيرف

 نايفس وبأ مهدئاقو اوراسف « لئابقلا نم مهعاطأ نم أوك رحو « ًاشدج اهب اوزوج

 مث <« نيوامجا نيب نم اوعلط ىتح « سرف ةئام ايف فالآ ةثالث مو برح نب
 . دحأ لق يذلا يداولا نطس اولزن

 يداولا ريفي ىلع ةانق نم ةنبسلا نطل لبج نينبعل اولؤن :؛ قاحسأ نبا لاقو

 اونو « ردب ديشم نم مهتافام ىلع اوفسأ نيماسملا نه لاجر ناكو « ةنيدملا لباقم

 نم مصقنا راقفلا اذ هفيس نأو « ميذت ارق ةعملا ةيل هلي ىأرو « وددلا ءاقل
 عرد يف يلأ تيأرو « ناتبيصم اهو : لاف « لوف هب : لاق وأ « هتظ دنع

 موقلا لشد نإف « اوثكماف « ةنيدملا ةنيصحلا عردلا تلوأو ؛ لاق « ةنصح

 مفأو مهلإ جرخت ال : يلأ نبا لاقو 2« توببلا قوف نم اومرو مهانلتاق ةقرألا
 الإ انلع لد الو ء انم باصأ الإ طق انل ودع ىلإ اهنم انجرخ امه « ةنيدملاب
 مهنم ريثك ىبأو « مويلا اذه ىتمتن انك هللا ين اي : موقلا كلا وأ لاقف « هنم انيصأ

 . مهنم نوعزوملا يأ 0 مباق 1(
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 رلا وذ مدقق 6 جدر 8 ا نذأ مث 3 هتمأل سلو 3 ةعما ىلصف 34 جورخلا الإ

 را ةمأل لخأ اذإ ىنل أم : لاقف « انترمأ © ثكما : اولاقو « مهتم
 ين 3

 مبعم : ليقو © سرف ميعم ل فلأ مثو © مب جرف « لتاقب ىتح عجرب نأ

 . لراسرف

 عسخ وه نيخشلاب تابو « ماو ةرح ةقرشلا ةرأا ىلع اوحرخ : يرطملا لاق

 حبص ادغو « دحأ لج ىلإ ةرطا عم ةقرشلا قيرطلا ىلع دحأ نيبو ةنيدملا نيب

 ىهتنا . دحأ ىلإ تبسلا موي

 امو « يفاريطلا هاور امو قاحسا نبا نع سانلا دس نبا هلقث ام ذخؤيو

 اذإ ىتح « ةنيدملا يماش عادولا ةينث ةبج نم اوحرخ مهأ « طوثشلا يف ينأس

 بيرلاو قافنلا لهأ نم سالا ثلث يف ققفانلا 1 نبا لذخنا طوشلا اوغل

 1 يىلاصعو مبعاطأ : لاقو

 هتيبم دعي يتعب جدأ ل يي كا ترأ : ًاضنأ ساللا ديس نبا لقنو

 «  حبصلا ينعي ةالصلا تناحف « يفراطلا ةمثخ وبأ هلهلدو ء رحبلا يف نيخيشلاب

 يريشفألا لقنو « ةئائلش ترملا كلذ نم يلأ نبا دكت لزكتاو « ىلصف

 برخملا ىلصو 6 نيكيشلاب هر نم درو © ضرع نم ضرع فيو هنأ

 ىلإ ىهتئاف © نيك رشملا ىرب رهو رحسلا يف جلدأو « هب تابو « عضوملا كلذب

 ىفتقاو « حالسلا مهلعو مبصلا هباحصأب ىلصف « ةالصلا تناحف '١! ةرطنقلا عضوم

 طوشلا هلازخنا عضوم يممو « نينشلا ةزواحم دعب لزخنا يبأ نبا نأ ًاضيأ همالك

 مثِلم دصق هنمو © بابذ يماش يف نوك نم طوشلا يف ٍيقأس امل رظن هفو « ًاضيأ

 هليلدو « ةثراح ينب ةرح يف كلس ىنح ىضمو « ةيقرشلا قيرطلاو « نيخيشلا ةيحان

 , هلع هللا يفر ةرمح ةبق

 ةماعلا نا نا



 8 كلئازتم 3 00 0 * وا 5-3 2 سا نذل 0

 نم » : ام لاق 1 مهلا ومأ ناو عرج 2 ل كشق ؛ ةن راج ى وخأ ةمثمح وبأ

 اني رم ال قيرط نم برق نم : يأ .ء ,؟ بتك نم موقلاا نع اسنب جرخت لجر
 لذا هنإ : لاف نأ فلاع طوشلا نم لذخنا يىلأ نا نإ : لاق نم « مهماع

 يداولا ةودع ىف دحأ نم بعشلا لزن ىتح ميو ىفم مث « نينيشلا ةزواع دعب

 نيننع لعجو « ةنيدملا لبقتساو « دحأ ىلإ هرككعو هربظ لعمف « ليلا ىلإ

 « ةامرلا ىلع رّمأو « لجر ةئاعيس يف وهو « لاتقلل ًابعتو « هراسب نع ليلا

 مضنأ : ل لاقو ©« فوع نب ورم ينب اخأ ريبج نب هللا دبع : نومخ مهو

 نم نتن ال كناكم تبثئاف « انيلع وأ انل تناك نإ انفلخ نم انوتأي ال انع للا

 « لاتقل اوؤبعتو . ةخرلاب نركرشملا فصو « نينيع لبج ىلع مبلعجو « كلبق

 نب ةحاط نيماسملا ءاول بحاص وهو « رادلا دبع ينب وخأ ريمع نب بعصم زرابو

 مثو مماول باحصأ لتقو « هلتقف « نيك رشملا ءاول بحاص رادلا دبع يني نم ناثع

 نيك رشملا ىلع نوماسملا لمحو . دحاو دعب ًادحاو . رشع دحأ : لبقو « ةعدت

 , تارم ثالث لبنلاب ةامرلا مهحضنف « نيك رشملا ليخ تلمحو « مهوضبجأ ىتح

 كلذ ىأرف © هوببتناف « مركسع نوماسملا لخدف © ةنيب ةيزه نوك رشملا مزهو

 تلمحف « ركسعلا اواخدو © ليلا نم مهنكم مهنم ةعامح وأ اوكرتف « ةامرلا

 تضقتناو « مهريمأو ةامرلا نم تبث نم اواتقو « مهوقزمف « نبك رشملا ليخ مهلع

 لتقي نوماسملا فطعف « ع ارخأ « دمع لتف : سلبإ ىداتو « نيماملا فوفص

 هسوق نع يهرب لازي ام 2 هللا لوسر تيثو «© نورعشب ال مهو ًاضعن ميضعب

 تمزهلاو « ةباحصلا نم ةباصع هعم تشو « ةراححلاب يمربو ؛« اياظُس تراص ىتح

 دصاق مهارخأ يف موعد ٍةْيكَم راصف © لملا قوف مهضع قلطناو « مهنم ةفئاط |

 مركحأو © بعثلا يف ساربلا دنع وهو مهضعب هبلإ عجر ىتح « لبحلا ةيحان

 للا لرسر فرع نم لوأ ناكو « نيماسملا هدابع نم مركأ نم ةدابشلاب ىلاعت هلل
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 ىلعأب ىداتف « يراعنألا كلام نب بعك : هلتقب سائلا ثدحتو « ةمزحلا دعب
 لا لوسر اذه اورشأ . نيمادملا رشعماب : هتوص

 هئعطفق 8 فلح نس يبأ هك ردأ 2 بعشلا يف يم هلا لوسر دلسأ أكو

 ترسكحو «© افرسل هللا ودع تامث « ًارارم هسرف نع اهم ادأدت ةنعط هقنع ف

 ىبتنا الو « كيم هبجو ىلع مدلا لاسو 3 هسأر ىلع ةضسلا تمدهو . قيم هنعابر

 فرا مهل يغش ال هنإ ميللا : لاقف لبملا شيرق نم ةيلاع تلع ؛« بعشلا ىلإ
 موطبهأ ىتح نبرجابملا نم طقر ْف هع هلل يضر باطخلا نب رم ميلتاقف 6 انواعب

 عطتس ملف 4 اهولعمل ليطا نم ة رص ىلإ ا هنأ لوسر سصيئو 8 لبخلا نم

 هب يغرق © هللا دع نب ةحلط هتحت سلحف «© نيعرد نيب رهاظو ندب ناك دقو

 ؛ ًادوعق هفلخ نوماسملاو « حارملا نم ًادعاق رهظلا ذثموي ىلصو « اهيلع ىوتسا ىتح

 نم لجرأل 2 لاقف 34 لياقلا ماعلا ردد مل دعوم : هفارصنأ كنع نايفس وبأ ىدانو

 « دودعل ًايهرم ةعقولا كعب جرخ مث م« دعوم يبو اننيب وه محل : لق : هبأحيصأ

 , هقنع برضف « يحمللا ةزع ابأ كلذ هبجو يف ذخأف « دسألا ءارمح ىلإ ىهتنا ىتح

 بيزو 4 مصألا ىلع نابعُس ف اهبنع ىلاعت هيأ يضر رمت تند ةصفح جوز

 ْف ىلع نب نسما دلوو 4 ةيالث وأ نب رهس كعب تتامث 03 ناضمر ف ةمزخ كد

 ) اهنع نبأ يضر موثلك مأ نامع جوزتد 4 نيسلساي همأ تقلعو 3 ناضمر فصخنم

 . نام ةنس لب : لاقيو « اهدعب يتلا يف لاقيو « رشا تمرحو

 « عبجرلا ةوزغ» مث « ةنوعم رثب ءارقلا لتق ةصق اهنم ؛ مرحلا يف ةعيارلا ةنسلا

 . ةثلاثلا يف قاحسا نبا اهركذو «© رفص يف ليذه دالبب عضوم

 : لقو « دحأ لبق ةتلاثلا يف يرهزلا اهركذو « ريضنلا نب ةوزغ » مث

 2 هب ردغلاب اومبف <« الكم يبنلا ممءاج « فرشألا نب بعك لتق ةحيبص تناك
 رمأف « ةنيدملا لإ ًاعرسم عجرو ؛ ةحاح يصقب هنأ روظأف 4 ءامسلا نه ريخلا هأتأف

 ها موعد



 نم اواحي نأ اولأف « لايل تس مترصاحو « قيرحتلاو لخبنلا عطقو «© مهرحت
 مهفارشأ تناكو « ماشلاو ريبخ ىلإ اولمتحاف « لبإلا تلمحام مهف نأ ىلع مهضرأ

 نرادق < ريخل ىلإ راس نميف اوناطكف « بطخأ نب يبحو « قيقملا نب
 ١ مالس عفار يأ لتقم مت « ةثلاتلا ردب يهو دعوملا ردب تناك مث « ايلهأ مهل

 « ةماس مأ جوزتو « نييدوهلا مجر مث « قيقحلا يىبأ نب هللا دبع : لاقيو

 : ليقو « قاحس' نبا دنع « عاقرلا تاذ ةوزغ » تناك اهفو « ةناتلا يف : لبقو

 . ةماخلا يف

 بب يرعّسالا ىسوم يلأ روضح نم حص امل « ريش دعب يراخبلا اهرك ذو

 . اهددعت نم عئام الو « ةئيفلا باحصأ نم وهو

 ع « لدنملا ةمود » ىلإ جرخ مث « قرلا نم نامأس كف : ةسماخلا ةنسلا

 ةويلا تلعجو © فوسكلا ةالص مي ىلصف « ةرخآلا ىدامح يف رمقلا فدك

 . رمقلا رحس : نولوقيو ©« ساسطلاب نوبرشب

 . ةنيدملا ىلإ ملم دفاو لوأ ناكف « ينزملا ثراملا نب لالب دفو مث

 ةبآ تلزنأ اهفو < نابعس يف « عسيسيرلا » ازغ مث « ةبلعث نب ميغ مدق من
 قلطصملا يبو اهنأ : هسالاو « اهنع هللا يضر ةشئاع دقعل سابتحالا ببس ممدلا

 ْ . لاراتدستم

 قدنلا رفط كلذب تعم « اهلبق يتلا يف : لبقو « مصالا ىلع « قدتخلا م مث

 ىلع ايف نيك رشملا نم فئاوط عاتجال بازحالاب ىمستو « يمرافلا ناماس ةراثإب

 جرخ بطخأ نب يبح نأ كلذو « بازحالا ةروس ردص ايف لؤنو « برملا

 « نافطغ يف قيقملا يأ نبا ىعسو « برما ىلع اًثيرق ضرحف < هموق نم رفن يف

 َّئ نامفس وبأ جرخو < ككسنأ نم ممافلحت اودمتساو 7 ريش رك فص مهدعوو

 )١( مالس نبا : هباوص .

 ل ا



 ةنالث نوءاسملاو 3 فالآ 5رسع اورادف 6 ملس ىن نم ميباجأ نمو شب رش ب اره

 ناد ةمورب لايسالا عمدج شب رف تلزؤنو 34 ةعبرأ نوك رشملاو 4 آفا 4 لمقو

 عدحأ باج ىلإ ىمقث بذب دحن لهأ نم ميعبت نمو نافطغو « ةباغزو فرحا

 ىلإ مهروهظ اواعج ىتح نوماملاو هيكوَِم هلا لوسر جرخو « ناعن بابب : لاقيو
 يربح ةشونو 4 ماطألا ْف يرارذلاو ءاسنلاو 86 موقلا ناو هدد قدنحاو 4 علس

 « نيماسملا كلذ غلبو « اوردغ ىتح مهب لزي ملف © ةظيرق ينب ىلإ بطخأ نبا

 نمو 14 ةلكي رف وش : ليزنتلا يف 3-1 مهقوف نم مموؤاج نيذلا ناكو 4 ءالبلا ميم دتساف

 ع ةنقع نبا هلاق ام ًامون نيرشع راصلا ةدم تناكو « نافطغو شيرق : مهنم لفسأ

 ىلاعت هللا ثعب مث « ميليذخت يف ىعسف «© هب اوماعي ملو 2« دوعسم نب ميعن مسأو

 متحصأ ام هللاو : نايفس وبأ لاقف « ءءانب الو آران الو ًارارق مهل رفتال احر مهلع

 ميرلا ةدس نم اننقلو « ةظيرق انتفاخأو « فخلاو عارتكلا كله دقل « ماقم رادب
 تحعممو © عهتعتمأ نجعت ىلع مهيلغتل ميرأا نإو شئدرف تلمحتف « اراحتراف 34 نورث ام

 ,. اذه ماع دعي شيرف م وزغت نا : يم لاقف « نيعجار اورمشناف « نافطغ : 5 04 2 7 . 1 لئازكتم 00 .٠ ث*أو .اه|] ؟

 ا

 سرذ ىلع هسأر يقش دحأ لَّجر دق لستغملا يف وهو ًاربظ ليربج هءاجف
 ( دعي حالسلا ةكئاللا تعضو ام : لاقو « راغلا رثأو « ةسأللا هيلعو

 دماع يفإف « ةظبرف نب ىلإ ريسملاب كرمأب هللا نإ « موقلا بلط نم الإ تعجر امو

 يف رابغلا عطس تح « ةكئاللا نم هعم نمو ليدبج ربدأو « مهب لزازف « ميلإ

 ناك نم : سانلا ف نذأف « الالب 0 يبنلا رمأف « راصنالا نم ْمْع يدب قاقز

 « مهلإ هتيارب ًايلع مدقو « ةظيرق ينب يف الإ رصعلا نيلحي الف ًاعبطم ًاعماس

 « ةنيدمللا ىلإ قدنطا نع حبصأ ال 2 فرصلا < « ةظيرق ةوزغ » مث

 قىح « ةرشع : ليقو « هرسمع سمح : ليقو « ةلسمل نيرشعو ًاسمخ مثرصاحف

 ءافلح اوناكو « ٍةيْيَو همكح ىلع اولزنف « بعرلا مهوداق يف فذقو « راصحلا مدبجأ
 : لاق < ىلب : اولاق ؟ متم لجر 8 1 نأ نوضرت الأ : مهل لاقف 2« سوالا

 مسا ل و 4 شح



 «هباوتأق . قدنللا يف حك أ يف ميس هياصأ دق ناكو « ذاعم نب دعس ىلإ كلذف

 : ل لاقف « ءانلاو يرارذلا ىبستو « لاومالا مسقلو « لاجرلا لتقت نأ مف
 قدانخ مهل تقدنغيف « تاومس يأ « ةعقرأ ةعبس قوف نم هلل 5 ميف تمكح دقل د
 هنإف « بطخأ نب يبح هللا ودع ميفو « اهيف مهقانعأ تبرضو « ةنيدلا قوس
 نلخدأل نافطغو شرف تعجر نثل ةظيرق سيئر دسأ نب بعك دهاع دق ناك
 ارناكو « كلذ ناكف « هلصح ىف لخدف « كباصأ ام يندمصل قح كنمح ىف كعم

 ىلع مءانبأو مءاسنو مهلاومأ مسق مت : لفأ : لبقو « رثكأ : ليقو .؛ ةثاتس
 ىفطصاو « سما هنم جرخأو « ناهسلا هلف تعقو ءيف لوأ تناكف « نيداملا

 : لقو « ير ىتح هدنع تناكف « ةفانش نب ورمحم تنب ةناحمر ا هسفنل

 مرج رجفنا مث . يدقاولا دنع تيثألا وهو هتامح يف تتامو « اهجوزتو اهقتعأ
 . أديس تام + ذاعم نب دعس

 « ةنرعب ينابحالا مث يلذملا دلاخ نب نايفس ىلإ سنأ نب هللا ديبع ةيرس تناك مث
 . شحج تنب بنيز جوزتو « اهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمعو ديلولا نب دلاخ رلسأ و

 . باحملا هنآ تلزن ابيسو « ةتلاثلا يف : لقو

 « نمشلا تفك ,ث « ًاريسأ لاتأ نب ةماث ىتأ : اهلوأ يف ةسدالا ةنسلا

 . هريغ تلف رلف < ةماسم نب دمح ةيرس ند م لتقو « رابظلا ح لزنو

 . ٌكدف ىلإ ةئام يف هنع هللا يضر لاط ىلأ نل ىلع ةيرس تناك مث

 ع سانا بدحأ مث < 4 .لدنملا ةمود.» ىلا فوع نب سرلا دبع. ةيرس مت

 يداول ةيرس يف ةثراح نب ديز لسرأ مث ٠ اوقع «© نصملاب :ناضمر»يف ىقستساف

 اقم ينلا حاقل ىلع يرازفلا نصح نب ةنيمع راغأ مث « ةيبيدللا تناك مث « ىرقلا

 تح يقم راسو « عوك الا نب ةماس مهب رذنف « اهلوح امو ةباغلاب ىعرت تناكو

 تيس اذلو « ةيلو ًاموي هيلع ماقأو + سانلا هب قحالتو ؛« درق يذ نم لباب لزن.

 ملال و اسس



 يفام فالخ « ةيبيدلا نم فارصنالا دعب اهنأ : « لم حيحص » يف يذلاو

 ىلا قيم مهنعبف . ةشدملا اووتحا نيذلا نينرعلا ةصق تناك مث . ريسلا بتك

 . اهوقاتساو . يعارلا اواتقذ . ردملا يذب : ةياور يفو . نيواماب ىعرت تناكو . هحاقل

 هوقلاف © دون ماس اوحرخف < د رف يذ نه هعحرم ةياغلأب وهو عميبلط ُْف ثعش

 . كانه اوبلصو « مهنيعأ تلممو « مبلحرأو ميديأ تعطقف « ةباغزلاب

 ةصق تناك ايفو « عيسيرملا ىلع هفارصنا يف رمو « قلطصملا نب ازغ مث

 ةسماخلا يف ةمدقتلا عيسرملا يف كفالا نأ : هشألاو . متاح وبأ هلا « كالا

 عم ةسماكللا ىف تام دقو ( ذاعم نب دعس عزانت نم « « حيحصلأا م ىف تبث ال

 سيئر ثراملا تشد ةيريوح ليم جاوزتو ©« كفالا باحصأ يف ةدابع نب دعس

 : يلأ نبا لاق ةوزغلا هذه يفو « مهارمأ نم مهديأب ام سانلا قتعأف « قلطصملا ينب

 حييحصلا ىلع هذه يف يملا ضرفو « لذالا اهنم زعألا نحرشيل ةنيدملا ىلإ انعحر نا

 . ةعساتلا يف : لقو « ةنماثلا يف : لقو « ةسماخلا يف : لمقو « ةرححلا لبق : لقو

 يأ ةمق تناكو « هلسر ميلإ ثعبو « كولملا ىلإ بتك : ةعباسلا ةنللا

 يرح تنشب ةمفص ىفطصاو « ريخ تناك مث © دوه. هةتردسو «© لقره عم ناشفس

 هتممو « لدلد هتلغيو « ةيطبقلا ةيرام هل تيدهأو « ابحوؤتو اهقتعأف « منغملا نم

 رصاحف © ىرقلا يداو ىلإ راس مث « شم نب مالس ةحوز ثراملا تنب بنبز

 ناك ال كوبت ةوزغ يف تيورو « مبصلاا ةالص نع مونلا ةصق هعوجر يفو « لهأ

 ةيبيدحلا نم عوجرلا يف تيورو « اهنم عوجرلا يف : لبقو « ًابهاذ ةلل ىلع اهنم
 جونو © ةضقلا ةرمع تناك مث « ابجوؤتو «© نايفس يلأ تنب ةبببح مأ هتءاجو

 . ةلالفا ثراطلا تنب ةنوميم

 مث 2 © لرزاوه د مل 2 3 متفلا 2 مث (, « ةَثنؤه ةوزغ » : ةنماثلا ةنسلا

 صاملا يبأ جوز بنيز هتنيآأ تيفوتو « ةيرام نم يهاربإ هنا داوو « © فئاطلا م

 . عسبرلا نبأ

 مس “5 5



 ركب ابأ جملا ىلع رّمأو « دوفولا تعباتتو « ًاربُس هءاسن رجه : ةعساتلا ةنسلا

 دفو مت © ةفيلح ىنب دفو مث« ءىبط دفرب متاح نب يدع مدق ؛ ةرشاعلا ةنسلا

 مالسلا هيلع ليربح ءاج مث « ةلهاملا ةصق ميف تناك نيذلا نارحن دفو مث « نا

 نا اهرك ذو 4 تاوزغلا رخآ يهو © 0 كونت ةوزع 2 مل )0 مهيد سانلا معي

 عيبر نم تلخ ةليآ ةرشع يتنثال اعاهإ نينثالا موي يفوتو « متاح وبأ هلاق ام

 : ليقو « مامإ ريغب هترجح يف هيلع ىلصو « كلذ ريغ : ليقو « روبم' دنع لوالا
 . ةضورلا طسوب

 هلع اولصن نأ صوأ 0 هنأ : « رازيلا دنسم» و4« < الا كردتسم » يفو

 توملا فرع نأ دعب ءاثالثلا مو 8 ليقو ( ءاعبرالا ةلمل نفدو 4 مامإ ربغب الاسرأ

 . هرافظأ يف
 6 هندس هنفد ىلع ارقفتا م 2 عبقيلاب نورخآو « ه كح دم هلفدب : نولئأق لاقو

 ملسو هيلع هللا ىلع ىصوأ دق ناكو « شارفلا عضوم يف هل رفحو « شارفلاب لمحف

 ركحب وبأ غرفتي ملو « برعلا ةريزج نم ىراصنلاو دويلا جارخإب هضره يف

 . افلا نيعيرأ ءاهز مثو هلع هللا يضر رمع مهالجأف « مبجارخإل هنع هللا يضر

 الوالد



 علا ابلا
 تافيملا تارجحلاو هتاقلعتمو يوننلا ظعألا أهدحتسم ةرامع ف

 . هب زيمتب امو هنمز يف هعرذو « هل 0 هكرامحم يف : لوألا

 « هدحسم بأي دلع تك ارب 0 هتقان نأ ريسلا لهأ مالك نم انل .صخلت دق

 « لوزنلا يف ذأ مث « « هللا ءاش نإ لزنملا اذه م : ُهقْيَم هللا لوسر لاقف

 [ ؟+4 : نونمؤملا ] ( نيلزملا ريخ تنأو اكرام ًالزنم ينلزنأ بر ) : لاقف
 « ةرارز نب دعسأ رحح يف نيمششي ""نيمالغل رمثلا هف ففحي : يأ < ًادبرم ناكو

 « ةرارز نب دعسأ هب هانتبا دجم يف نيماملا نم لاجر هيف يىلصي دموي وهو

 . هيف مهب عمجي ناكو

 مث : ءابق كح سم سدسأت ر 5 لعد ةرحملا باب ُْق 4 يراخيلا حبحت 0 ىو

 كسع تكارب ىح 4 ساعللا هم يشي راس 5 ن6 هئلحار ل هلأ لوسر بكار

 ناكو « نيماسملا نم لاجر كتموب هف يىلصي وهو « ةنيدملاب 0 لوسرلا دحسم

 و هلأ لوسر لاقف 04 ةرارز ى دعسأ روي ف نيم نيمالغ لهسو ليبسل رمتلل ادب رم

 (يمواسف « نيمالغلا اعد مت « لزأملا ىلاعت هللا ءاش نإ اذه : هتلحار تكرب نيح
 ةش اهنم هلمقب نأ ىبأف © هللا لوسراب كل هب لب : لاقف « ًادجم هذختما ديرملاب

 8 راحنلا نب درت سس عقار اتا 1م 6
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 ُْق نيللا ميعم لقد 1 هللا لوسر قفطو 8 ًادحم هاني مث 4 يبيه ١١( هعاتيا ىح

 4 نللا لقط وهو لوقو 3 هئان

 روطأو اشر ؟ريأ اذه ريبخ لاح ال لاخلا اذه

 .ها . هرجابملاو راصنألا محراف © ةرخآلا رجأ رجألا نإ مبللا : لوقيو

 ببسي راجتلا يتب الم ىلإ لسرأ ملي ينلا نأ : ًاضيأ يراخللل ةباور يفو

 لاو ال : | ولاقت ع اذه ع؟طناحي يفونمأ ! راجنلا يتباب : لاقف , دحسملا عضوم

 هايطعأ نيمالغلا نأ : هريغل ةياور ىفام قفار اذهو « هللا ىلإ الإ هنث باطنال

 1 ملي يب هعفدو « امهاضرأ هنأو « بويأ يلأ رجح يف انك : ليقو « علي يبلا

 رجح يف انك : ليقو . هنع امهاضرأ هنأو « ءارفع نب ذاعم رحح ىف لب : لقو

 « ةضاس ين يف هل الخ هنع اهضوع ةرارز نب دعسأ نإ : ليقو « ءارفع ينبا

 لاكقو عتتماف « ًاناع هالذب امنأو « نيروكذملا نم لك رحح يف انك اهنأب عمجف

 اهل لذب ريخا يف تر نيروك ذملا نم الك نإ مث 4 هلم هذخأو © كلذ نم

 . هللإ كلذ بق « هنع اتش

 اهعفد ًايهذ ريئاند ةرششعب ءارفع نبا نم هارتشا لص هنإ : يدقاولا لاق نكت

 عنم ةرشعلا عفدف « ًاضيأ ريخلا يف بغر هلعلف « هنع هللا يضر قيدصلا ركب وب

 لوألا هتان يف ديرما ضعب ًالوأ ذأ سو هيلع هللا ىلص هنأ وأ « كئاوأ عفد

 ناكف « هيف دازو « اناث هانب هنأ نم يتأبس ا رخآ ًاضعب ذخأ مث « همودق ةنس

 . ىرخألا يف نيرخآآلا عفدو « اهدحأ يف ركب يبأ لام نم ءادألا

 روبقو « '""لخن هف ناك هذخأ امل ني يللا نأ « نيحيحصلا » ىفو

 « تشينف نيك رشملا روبقبو « عطقف لخيلاب و ينلا رمأف © برو « نيك رسما

 .٠ ملاملا ريغ ند فرصتلا ةدعص لع ةيفنحلا جتحا أذهب 0 يأس 3 ريثاند ةرشعل : يأ 1

0 5 3 . ٠. 
 , 0اضيأ دقرغ رحش هيف ناكو .
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 نواقني اولعحف « ةراجح هشدافع اولعجو « هل ةلق لخللا أوفصقف © تدوسف برآابو

 : نولوقي مبعم كلي هلا لوسرو « نوزحترب مهو رخصلا كلذ

 . هرجابملاو راعنألا رصتاف + هرشكلا ريخ الإ ريخ ال مهلا

 . ةحاور نبال تيلا اذه نأ ركذيو

 ةلبقلا فقسا يراوس ابلعح هل بق لخالا فد ىنعم نأك و : تلق

 هفقسو © ندللاب ًاينيم يم هلا لوسر دبع ىلع دحيسملا ناك « حيجيملا » يفف

 . لخنلا بتخ هدو ؛ دب رخآ

 هاننف : ديرملا ذأ ركذ دعب لاق < باب نبا نع ريخ ىف ةلابز نبالو

 : ةخطشاو « عصانلاب بوبأ يبأ ركب ةمحان ةبخبشلا عسبقب نم هنل برضو « اداوم

 . كانه تسذت تناك ةرحيس

 يف نيعس هدحسم يبو هلا لوسر ىتب : تساث نب ديز نب ةجحراش نع ىيحبلو
 هزب وأ ًاعارذ نيتس لعجو 2 ارادح هلعحو 4 ةهشلا عسقب نم هني نءأو م لب

 . هتجوزا نيتب ىبو ©« ةبحر هطسو لعجو « ةقس ةقَّس هيراوس

 « ةيحانلا كلتو ءبويأ يبأ رثب نيب : ةخحلا عيقبو : بئاسلا نب ديز لاق

 . ةريقملا عيقبل دقرغلا عسيقب أذهو

 « قيرطلا عطقت نيح دكرغلا عيقب راس : ةضشا : رمس نب زيزعلا لاقو

 . هللا دسع نب ةحلط نب ىمحم دحسم دنع اهاقلتو

 ةفورعملا يه « هذه بويأ يبأ رث نأ جحارلا نأ ؛ انل صخلت يذلاو : تلق

 انديس دبشم ىلإ لصو اذإ عبقلا برد نم جراخلا راسب ىلع بويأ يبأ رثبب مويلا

 ةقدح ىلإ انه لصوتي كانه يتلا ةموكلا فرطب رم قيرط هراسر ىلع ناك « مها ربإ

 . ةخللا ةيحان كلتف « جردب اهيلإ لؤني « ةررك ذملا ميلا اهب « يفيصلا دالوأب فرعت

 . لوألا ءانبلا ىلع لوم عرذلا نم هركذامو

 ءاني نأك لاق « هسأ نع © دمح نب رفعح نع : هظفلام نيزر بات؟ ىفف
 نإ

 ملا وام



 ©« ىرخأ فصنو ةنبل ةديعلاب مث « ةنبل ىلع ةنل طبملاب عتَيَو هللا لوسر دجسم
 « ىتنألاو ركاذلاب ىنف « لعفف « هس ديز ول هللا لوسراب : اولاقف 2 اورثك مث
 اراعجو « ةراجطلاب عرذأ ةثالث نم ًايرق هساسأ اوعفر اوناكو « ناتفاتتم ناتنمأ وهو

 . ها . ًاعبرم ناكو « ضرعلا يف اذك و « عارذ ةئام هرخؤم ىلإ ةلبقلا يلي ام هلوط

 ديز نب ةماسأ نع ريش يف ىحم ىورام اذكو « يناثلا ءانبلا يف عرذلا اذهف
 هرخؤم ىلإ ةلقلا ىلإ امم هلوط اواعج دحسملا اودسأ نيذلا ناكو : لاق هسبأ نع

 . نكد وبش 4 كاذ لم نيرخالا نيناخلا فو 6 عارد ةئاع

 2( سدقملا تدب ىلإ هتابق لعحو « عارذ ةئام نم لقأ ناك هنلإ : لاقلو

 ةكتاع بابو « موبلا ةبقلا ةبج ىلإ هرخؤم يف باب : باوبأ ةثالث هل لعجو

 ةفيَم هنم لخدي ناك يذلا بابلاو « ة>رلا باب : لاقيو « ةكتاع باب ىعدي يذلا
 نايانلا نادهو « ليرتح باي مويلا فورعملا : يأ : مويلا نائع لآ باب وهو

 اذه متقو « هفلخ ناك يذلا بابا دس تفرص املو « ةبقلا فرص دعب اريغب ل

 « دجملا لاق ا « ههاجت يأ ءدجملا فلخ دودسملا ةاذاع يف يأ « هءاذح بابلا

 نع بابو « لصملا نيب نع بابو ؛ هفلخ باب : باوبأ ةثالث هل دحملا ناكف

 8 م .٠ ىلصملا راس

 («ورمسش ني رفعج نع « جيرج نبأ قيرط نم هاور امف ةلابز نبا حرص دقو
 ) ةثأم ىف ةئاه نم لقأ مدق نيح هاد : لاقو ث)ً ناترم جك دي سم ْْشس كم يللا نأب

 يف هلم هيلع دازو هانب « وبي هيلع هللا متف اماف « ًاضيأ ةئام نم لفأ يف : يأ

 8 هأ 1 رودلا

 ىلع هرارقتسا نم قيس م ىلع لمحلف 4 عرذلا ريرحت ايف سل ةباورلا هذهو

 هاورام فاللخ « اهلك تامل نه هش دأز هنأ : رودلا ف هلوف نم دافتسو .٠ قاما

 ديؤي امو « مأشلاو ةبقلا نود برغملاو قرشملا نم هيف داز هنأ نم اضبأ ةلبز نب

 مم 1| سس



 حسا ١ ىلأ نع يناريطاا هأور أم ا. هش هتدانزو هدحيسمل ملسو هيلع هلأ ىلص هئان ددعت

 تديز يتاا ةعقبلا بحاما ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لاق : لاق « هسبأ نع ُْف
 ءاحف ءال : لاقف ؛ , ةنملا يف تدب اب كأ » : راصنألا نم ناكو ةنيدملا دحسم

 نائع ءاج مت « هلم اهارتشاف « , مرد فالآ ةرشع اهب كلا » : هل لاقف « ناثع

 نم اهتيرتْشا يتاا ةعقبلا ينم رتْسا هللا لوسراب : لاقف مسو هيلع هللا ىلص ينلل

 نبل ملسو هيلع هللا ىلع ينلا عضوف « ةنملا يف تييب هنم اهارتثاف « يرامنألا
 عضوف « هنع هللا يضر رمت اعد مث « ةنبل معضوف « هلع هللا يضر ركب ابأ اعد مث

 دهشبو ,اوعضوف © اوعض : سأنلل لاق مت 7 + ةنبل عضوف « نامع ءاح مث « ةنمل

 هنع هللا يضر نامع فارشإ ثيدح ىف نزح نب ةماث نع « هتسحو يذمرتلا هأورام هل

 دحيسملا نأ نومءاعن له « مالسإلابو هلي عدشنأ : هلوق نم رادلا موي سانلا ىلع

 نالف لآ ةعقب ىرتش نم » : ملسو هيلع هنا ىلح هلل لوسر لاقف « هلهأب قاض

 . « ثيدحلا ... يلام بلص نم اهتيرتساف « « ؟ ةنجا يف اهنم هل ريخم دحسملا يف اهدئزيف
 . هوحن سق نب فنحألا نع اضيأ اجرخأو « هوحنب ينطقرادلاو « دمحأ هجرخأو

 ع دحسملا ءانب ىلإ ناللا نوامحي اوناك : هنع هللا يضر ةريره ىبأ نع دمحألو

 ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلبقتساف : لاق مث « مبعم ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسرو
 ؛ هللا لوسراب اهينلوات : تلقف « هيلع تلقث امنأ تننظف « ةنبل ىلع ةلبل صراع وهو

 يف اذهو « « ةرخآلا شع الإ شعال هنإف « ةرير» ابأب اهريغ ذخ م : لاقف
 ءانب رك ذ يف حيحصلا يفام اذكو « رخأتم ةريره يلأ مالسإ نأل « يناثلا ءانبل
 ضفني لعحف 2. عيالقم ينلا هآرف « نيتنبل نيتنبل رامعو « ةئيل ةن) لمح انك : دحسملا

 هنوعديو ةنخلا ىلإ مهوعدب « ةيغابلا ةئفلأ هلتقت رامج حسو » : لوقيو هنع بارقلا
 عمس هنأ يمالا نمحرلا دبع نع « لئالدلا » يف ىور يقييبلا نأل < « رانلا ىلإ
 الوم لاق دقو « لجرلا اذه انلتق دق : ورم هيبأل لوقي صاعلا نب ورم نب هللا دبع
 ىنب موي ركدذت امأ « رساي نب رام : لاق ؟ لسجر يأ : لاق « لاق امهيف
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 ىلع رغ « نيتنبا نيتنل لمح رامعو « ةبا ةليل لمحت انعكف ء دحسملا هلع نا لوسر

 ىلع ورمحم لخدف : لاق مث « مييحصلا م ةيأور وح رك ذو ١.. قلم هلل لوسر

 : لاقف « لاقام هف لع هللا لوسر لاق دقو « لجرلا اذه انلتق : لافف ةيواعم

 « هنأح ءأو ىلع هلتق امن ؟ هانلتق نحنأ 2, كلوب ىف ضخحدت لازتام هللاوف تكسا

 « ةسماخلا ةنسلا يف ناك هنع هللا يضر ورمج مالسإو « انشب هوقلأ ىتح هب اوؤاج

 يناثلا ءانبلا الإ رضحي ملف

 رجحت يقم هلل لوسر دارأ ال < بْسوح نب ربش نع « ىيحيو « ةلابز نبالو

 « عرذأ عبس مالسلا هيلع ىسوم كيشخأ شيرعك شيرع : هل لبق « دجسملا ءانب

 فرأ هاقكم هنا لوسر دارأ ا : نسملا نع « ءايحإلا م يف امل «ءاسلا يف : يأ

 يف ًالوط عرذأ ةعبس هنبا : لاقف « مالسلا هيلع ليريج هاتأ « ةنيدلا دحسم ينب

 , هشقنت الو © هفرخزت الو « ءاهسلا

 داصنألا نأ ةداع نع « دادش نب ىلعي قيرط نم «« يقيببلل لئالدلا » يفو

 « هنيزو دحسملا اذه نبا هللا لوسراي : اولاقف « يقيم ينلا هب اوتأف « الام اوعمج

 شيرع < ىسوم يشأ نع ةبغر يلام : لاقف ؟ ديرما اذ.ه تحت ىلصن ىتم ىلإ

 . ىسوه شيرعك

 : لاق « مالسلا هيلع ىموم شيرع لراس يف نسما نع هبقع يقبيلا ىورو

 . فقسلا ينعي شرعلا غلب هدب عفر اذإ

 فيم هلا لوسر دبع يف دحسملا يراوس تناك : بابش نبا نع ةلابز نالو

 نيط ريثك فقل ىلع سيل « ًاصوخو ًاديرج هفقس ناكر لخنلا عوذج نم ًاعوذج

 . شيرعلا ةئبك وه اما « ًائنط دحسملا لاس رطملا ناك اذإ

 ايف : لاق هنأ كيم هللا ىض ىضر كلام بحاص ىب نى له نع ىحع ل قفورو

 نو.محو ةعبرأ يماشلا هدو ىلإ ةلمقلا نم فم يبلا كلج سم عرذ ند انيلا يتلا ناك

 < "م -



 , ًاارذ نوتسو ثالث برغملا ىلإ قرشملا نم هدحو « عارذ اتلثو ًاعارذ

 هف رمألا رقتسا مت « كلي هيف ديزي نأ لبق هعرذ ىلع لو# رهو : تلق
 5 هديض وئس 3 ةئام ف ةكاملا ةياور ىلع

 قرشملا نم : يأ « نيتسللا يفو . مأشلا ىلإ ةلبقلا نم : يأ « نيعبسلا ةياور
 دودح نإ : راجنلا نبا لاقف ٠ هيف ديزام رك ذ ىلع اولوعي ملِو ©« برخملا ىلإ
 يف يتلا نيطاسألا ناد يبلا تانيزياردلا ةليقلا نم هنمز ْف ناك يذلا 0 8 لحيه

 قرشملا نم امأو .دحسملا نجع يف ناتزورغملا ناتبشخلا مأشلا نمو « ةخورلا ةلبق
 وهو رينملا لءادعل يذلا ناوطسالا ىلإ 1 ينلا 5 رديوح نم وبف 4 برغملا ىلإ

 . هأ . طالبلا رخآ

 دحيسملا نحص يف لرارحج مويلا فورعملاو 4 مويلا ناتف و رعم ريغ ناتيشط“او

 . كانه ةعولاب دنع

 ىنعم انحضوأ دقو © برغملاو ماشلا نم دحسملا دح اهنأ رك ذي : يرطملا لاق
 نبا مالك يف نيتبشملا لدب ةعامج نب زعلا اهب ربع دقو « لصألا يف ةرابعلا هذه
 . ىأ « ربنلا نم ةعباسلا ةناوطسالا ىلإ : هلوقب برغملا دح يف ربعو « راجنلا
 ضرع ةلبقلا دح نم عرذلا يف راجنلا نبا لخدأ دقو « برغملا يف ربنملا دعب يتلا
 رادج نأل « ةاثلا رم ردق يوبنلا ريثما نيبو هنيب ناك يذلا يوبنلا دحسملا رادج
 5 يراملا لاشتسا عفدتاف : مدقتملا عردذلا يف لحاد وهف « دحيسملا نم دحسملا

 « عارذ عبدو عرذأ ةعبرأ رادقم ربنا نيبو اهنيب ةروك ذملا تانزياردلا نأب
 ( لبقلا طئاخلا ىلع ةمدقتم يش له + لاقو إ ةلبقلا ةبح نع دحلا نوكي فكف

 . ها . ةبقلا ةبج نم ريغب مل رينلا ذإ
 ىف هانحضوأ 3 اضيأ ةلمقللا ةبح نم يرطملا دعب رينا ريغ دق نكل ' تلق
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 فصنو عرذأ ثالث ةروكذملا تانيزباردلا نيبو انئامز يف ربنملا نيب راصو ؛ لصألا
 لوألا دحسملا ةعرذ ىلع اسل نيروك ذملا نيرحطلا نأ كلذ ىلع يرطملا ىنبو « طقف
 . عرذأ عبرأ وحنب ةلبقلا ةبج ىلإ اهمدقتل نيعبسلا ينعي

 هتريتخا دقف « كلذ لقب مل ةروك ذل تانيزؤياردلا نم عرذلا ريثعا ولو

 يف يذلاو .٠ ًاعارذ نيعس كلذ ناكف « مرطا دودح يف هفصو انمدق يذلا عارذلاب

 هباحصأ باسصأ نم يصح باتك و « هللا همحر كلام باحصأ نم ةلابز نبأ باتك

 فورح « ةلبقلا ةبج نم يوبنلا دجسملا دح ةمالع نأ « ىلعلا لهأ نم ةعامح نع
 . هطسو ربنملا يذلا ماخرلا : يأ + رمرملا

 ع ريالا هلق يف عرذأ ثالث ناك هنأ : ماخرلا اذه هفصو يف ةلابز نبا ركذ

 . كلذ لثم هقرش نمو « كلذ لثم ربخلا يلرغ نمو

 اهرفحو <« دحيملا ضرأ ضفش دنع روك ذملا ماخرلا ال فشكتا دقو : تلق

 ةرخأتم ةلقلا ةبج نم هفورح تربظف 2« فيرشلا ىلصملا ضرأ عم ةيوتسم نوكتل

 ةمدقتم ةروك ذا تانيزباردلاف « عارذ نم ميجرأ ةروك ذملا تاندزياردلا نع

 ءاصطلا تحت مولا دوجوم ماخرلا اذهو « طقف رادقملا اذهب ةلبقلا يف دحسملا دح نع

 يوبنلا دجسملا رادج ضرع لخدأ كلذب دح نم نأ ىلعف « كانه يذلا بارقتلاو

 « شيرق نم ًالاجر رفحأ زيزعلا دبع نب رمس نأ نم ىيحي هاور ال « ديدحتلا يف
 رثكأو ًاعارذ ريما ءارو نم ةلبقلا رادج ناكف رمع هءاعف « لوألا دحسملا هورأف

 , هأ عارذ نم

 وه اهإ « ربخلا ةبق يف ماخرلا عرذألا ثالتا نم كلذ ىلع دازاهف

 . نادطلا ضرع

 بقع الاق دقف « مأثلا ةبج نم دجسملا دح يف ىبحبو « ةلابز نبا هقئام امأو

 ةمالعو « برغملاو قرشملا ةحان نم ناقيط ةعبرأ مأشلا نم هتمالعو ؛ قبسام
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 ةبهذاا رفخلا صوصقلاب يأ « نراك ءاسفيسقلاب فاوجألا تارفغ نبنأ عيرألا ناقيطلا

 . ءاسفسقلا يهو ؛ لوالا قيرللا لبق اهب افرشزم دحسملا ناك يبا

 ىهتنمو: لاق هنأ يبساحلا ثراللا نع يناجرملا هلقئام كلذ لحع حضريو : تلق

 دحسملا ناقيط نم عبارلا ماقإ دح هرخؤم ىلإ هتلبف نم يوبنلا دجيملا : يأ « هلوط

 . لوالا دحسملا نع جراخ وهف كاذ ىلع دازامو « مولا

 ءانح دهحسملا رخؤم : لاق هنأ كلام نع يور دفو : يبساحملا ىنعب لاق

 ةداضعلاي نعأ « هنع هللا يضر ناثع باب : هل لاقي يذلا بابلا نم ىناثا بابلا ةداضع

 . هأ . دحسملا نم ناقيط ةعبرأ وهو « ىلفسلا ةرغآلا

 وه هلم يفاثلاو « ءاللا هيلع ليربج بايب مويلا فورعملا وه ناثع بابو

 ليام دجتملا باويأ نم عبارلا ءاسنلا باب ناك دقو « ءاسنلا بابي مولا فورعملا

 نمعبارلا وه ناك ةمحرلا باب نأ اك « يبساحملاو كلام نمز قرشملا ةبح يف ةبقلا

 ناقيطلا نم دارملا نأ مضتاف « يتأسس ام ذخؤي مك < برغملا يف ةبقلا يلب امم هباونأ

 « مارحلا دحسملا باوبأ نع كلذب ربع نيمدقالا ضعب تيأر دقو « دحملا باوبأ

 يف ةثاملا ةياور دمتعملا نأو « يوبنلا دحملا ديدحت يف نورخأتملا هلعام در مضتاف

 يف نأ ًاحوضو اذه ديزبو « ةثالا نم برقي كلذ رادقم نال « اهريغ نود هعرذ

 7 هظفلام برغملاو قرشا نم هدح نايب ْف ىسنو ةلابز نبأ باتك ف

 يف نيثلا نيتضرفلا ىلا وه : مهريغو ىلعلا لهأ نم سانلا روبمح لاقو

 نم انل صخلت دقو « ربقلا يف ىتلاو « ةيبرغلا نيتعبرملا نود نبتللا نيتئاوطسالا

 ماقم اهدنع ةفيرشلا ةرحملا رادجي ةقصاللا يه ربقلا ةعبرم نأ عضاوم يف همالك

 ىلبقلا فقسلا ةيا دنع قرشملا يف دحسملا ةحر نكرر تناكو « يتأبس [ ليربج

 تناك يتلا يه ةيبرغلا ةعبرما نأو « هرخّرم يف اهركذ يتآلا نيقاورلا ةدايز لبق

 يف هورك ذام هي حرصي مك « ربقلا ةعبرا ةباقم برغملا يف دجسملا ةبحر نكر
 ةعبرلاو« ىلبقلا فقسملا يشغب نأ ةبحرلا نم رطملا ءام عن لمت يذلا زجاملا ناي

 ان



 ةردملا ىلإ أ مو 5 ماخرلاب ريقأا دعب رم ف روظ م اوك 6 ا مودلا ةمدرغلا

 ةماظلا يه ةيبرغلا ةعيرملا نود يتاا ةناوطدألا» « هعيبرت ىلع قاب ٌاطا يف اهنم

 ةعيرلا فص ةاذاحم يف ريخلا نم ةسدالا نأل « ربخلا يلرغ يف يتلا نيطاسألا نم

 لإ راثملا ىه ربقلا نم ةسماخلاف « ةروكذملا

 « ةرححلا ىلع رئادلا كابشلاب مويلا ةقصاللا يه ربقلا ةعبرم نود يتلا ةناوطسألاو

 « هحاضيإ يفأس اي « ديدحتلاب |

 قرش يف يتلا نيطاسألا نم ةسمافلا يهو « ربقلا ةعبرمو دوفولا ناوطسأ نيب يهو

 . اهبرغ يف يتلاو ربقلا ةعيرم نيب ايف ناك لوألا ةرجملا رادجف « ربخلا

 : لود. هللا همحر سنأ نب كلام ناكو : قبس ام بقع ةلابز نبا لاق اذلو

 « ةبوتلا ةناوطسأ ابفص يف ىتلا نيطاسألا نيب يتلا ليدانقلا دح يف قرشملا نم رادملا
 ةناوطسألا يف امئارو نم زيزعلا دبع نب رمع ةقورأو « ربقلا ىلت يتلا نيطاسألا نيبو

 ' ىبتنا . ربقلا يلق يتلا

 دجسملا ديدحت يف ركحذ هنأل © ىساحلا ثراملا نع يناجرملا هلقئام هحضويو

 نيبام ةضورلاو : لاق مث « ليدانقلا ىلإ رادلا نأو « ربخلا يقرش نيطاسأ ةئس

 نيي نع « كلانه تددج يتلا ةسداسلا ةناوطسألا يف اهنم ناك ام « ربخلاو ربقلا

 « اهنع هللا يضر ةثئاع ةرح> نم ناك امنإ « لوألا دحسملا نم سلف « "لربما

 . ىهتتا . ةضورلا نم وهو « دحسملا هب عسوف

 يف مأشلا ىلإ ةبقلا نم ةذخآلا ليدانقلا ةاذاحم يف ناك رادحلا نأ هنم ذغؤيف

 نب رمعف « مولا كابشلاب ةقصاللا ةناوطسألا نيبو ربقلا ةعبرم نيب يذلا قاورلا

 . ريقلاب ةقصاللا ةناوطسالا ىلإ هرخأ يذلا وه زيزعلا دع

 للص مدحسم نأ : معلا لهأ نم دحاو ريغ نع ًاضيأ ةلابز نبا دئسأ دقو

 هلذدهو 2 ربثلا راسي نع : باوصلا لعلر « رهاظ ريغ « ربثملا نيعي نع : هلوق )١(

 8 مويلا ةدودح وه ريغ ةسداسلا

 هع ؟|ا/ دس



 : يأ « رغآلا قشلا نم ربخلا نيب نع نيطاسأ ثالث تاك
 عضوم تناك قرشملا يف رينلا نم ةعبارلا يهو ةبوتلا ةنئاوطساف : يأ « ةبوتلا
 برغملا رادج نوكيو ؛« 7 قرشملا يف ةثالث تناك نيطاسألا نوكتتف « رادحلا
 . برغملا يف ربنا نم ةعبارلا ةناوطسألا عضوم يف ناك

 ثالثو « قرشملا يلب اب نيطاسأ ثالث ناك هنأب : رخآ عضوم يف حرص دقو
 تامالع هبقع ركذ هنأل « لوألا ءانبلا يف هلك اذهو « برغملا يلي ام نيطاسأ

 ةناوطسأ ىلإ قرشلا

 دحسم ةمالعو : لاق مث « ةكم نم همدقم لي هللا لوسر هاب يذلا دحسملا
 دحسملا هل هللا لوسر كرت : اولاق « ريخ م همدقم هاني يذلا ةقَِم لل لوسر
 ىلإ قرشملا ةحان نم هفف دازو ؛ لوألا هدح ىلع ةينبلا كلت يف ةلبقلا نم
 ًافاحن امل نأ ةناوطسألا كلت ةمالعو « ربقلا دنع يتلا ةعبرملا نود يتلا ةناوطسألا
 « ةعبرملا يلت يتلا ةناوطسألا ىلإ برغملا نمو « نيطاسألا نيب نم ةبحرلا يف ًاعلاط
 ع نيطاسألا نيب نم ًاضيأ فاحن احل يتلا برغملا يف ةروك ذملا ةعبرملا نود اهنوكل يأ
 ةناوطسأ نيب ىتلا ةناوطسألا دنع ةقزأ ابنم « ءاصللا تحت ةراححمم كلذ ربشو
 ةقزأب كلذ لثم برغملا نمو « فاجن اهل يتلا نيطاسالا فص يف ربقلا نيبو ةبوتل
 . هإ . صرالا يف ةراحح نم

 دحسملا يفرمالا هملعرقتسا ام نايتبب رخآآ عضوم يف مرصدقو«ةقزأ : هلوق ىنعم مهف أو
 , ها نيطاسأ عبرأ هبيرغ نعو“ ن :طاسأ عبرأ ربخلا قرش نع هنإ : لاقف « يونلا

 ( مانمدق ا نيتبملا نم ةسماخلا ةناوطسالا عضوم يف ناك هرادج نأ : سصخاتف
 نيطاسالا نيبو اهنيب اع ًائْس قرشملا يف ةسماخلا ةناوطسالا ىلع ديزب هنأ الإ
 ةازاودم ىف ناك هلوك يف : هريغو كلام نع قبسام ىلع ربقلا رادجي ةقصاللا
 1 ْ . كانه ليدانقلا

 جرد اهركذ يفآلا ةبقلا متاعد شسأت دنع رهظ دق هنأ كلذ ديؤيو : تلق

 لام



 فورعملا بالا لاقي روكاذملا دملا ةازاوم يف يماشلا ةردخلا ةروصقم باب دنع
 ( مويلا لح ىلإ هلقت لبق كانه ناك هنأ : رهاظلاف « مالسلا هلع ليريج بابي مويلا

 مون نم طلغو ؛« يوبللا دجسملا دودح يف نورخأتملا هيلعام در ربظي هلك اذببو

 فرط يف برقغملا ةبج نم ةردللا ىلع هزئا- ىني زيزعلا دبع نب رمج نأ مهتم
 يف الإ هنيي لف « ةحاصملا لجال هب ابصقتناو « دحسملا نم ةفيرشلا ةخضورلا

 ةرحلا ضرأ

 تعرذ دقو « ةفصلا رادج وه زئالا هلع يذلا لخادلا رادحلا نأ : رهاظلاو

 ناكف « برخغملا يف ربسملا نم ةماخلا ةناوطسالا ىلإ روكذملا رئاطلا رادج نم

 رادج يف ناك دقو 2« سمخ وأ عرذأ عبرأ وحن اهنع صقنيب اهإ « عارذ ةثام وحن

 ذفغآ زارط ًاعبرم اهلفسأ ناك يتلا ربملا يبرغ نم ةسماخلا ةناوطسالا هاحت ةلبقلا

 هعضوم يقب و « انئامز قيرح يف بهذ ةيرهاظلا ىلفسلا ةباصعلا ىلإ دحسملا فقس نم
 دقف « رادجلا مده دنع الإ بهذت ل © نيمدقألا ةعانص نم رادملا يف ةنوام غابصأ

 « يرطملا همجزام فالش « ةبملا هذه نم يرودنلا دحسملا ةبابن يذاحم ا ةمالع ناك

 نم يقأس ا كْس الب دودرم وهو « هنع هللا يضر نائع ةدايز ةيابنل ةمالع هنأ نم

 ضرع لعج هنأو © قرشملا نود برغملا ةبج نم داز هنع هللا يضر رمح نأ

 يف ًاعارذ نيرشع يلصألا دحسملا ىلع داز يروكتف « ًاعارذ نيرشعو ةئام دحسملا

 « نيتاوطسأ لك نيبام عرذ يف ركذ امم ملعب اك ناتتاوطسأ يهو « ةبملا هذه
 نأو « طقف ةناوطسأ برغملا يف هدعب داز هنع هللا يضر ناثع نأ نم يتأس الو
 نأ َكْس الو « برغملا يف ةدابزلا رمأ رقتسا هلعو « نيتتاوطسأ هدعب داز د.لولا

 سمخ مويلا يبرخلا دجملا رادج ىلإ روكذملا زارطال ةيذاحْلا ةسماخلا ةناوطسالا نم

 ناك ولف « ديلوال ناتنثو « اهنع هللا يضر نامعو رمعل اهنم ثالثق 2« طقف نيطاسأ

 ع ديلولل ناتناوطسأ هدعب ناكل هنع هللا يضر نامع ةدايز ةيامن روك ذملا زارطلا

 كلذ يف يرالا عقوأ انإو « هب لئاق الو « ديلولا دعب تديز نيطاسأ ثالث ىقشف
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 سيجع وهو « ريثألا دعب يتلا ةناوطسالا برغملا يف يوذلا دحسملا ةباج نال هداتعا

 يذلا هربنم ويقيم ينلا لعجحي فيكف « قافتاب ريغي مل ريثلا عضوم نأب مزاج هال

 باوصلا اهنإو « مهطسوتي الو « هدحسم فرط يف هباحصأ ةطاخمل هيلع فقب

 هائفاسأ ام مضتا املو « مهوتلا نم مدقتام عفدل كلذ يف انلطأ اممِإو ©« هانمدق ام

 ةسماخلا ةئاوطسالا ىلاعأل ذختا « يوبنلا مرطا رظان يلاقتا نيهاشس يعاحشلا رقملل
 نع الدب فقدلاب الصتم ًازارط ربخلا ةلبق يف يتلا نيطاسالا فص نم ربخلا نم
 وه كلذ نأ : هلصاح ام هف شقنو « ةلبقلا رادج يف اههاجت ناك يذلا زارطلا
 طظفط مانإو هللا ائققو « هدحو يوبتلا دحسملا ةبامم يف رمالا هبلع رقتسأ يذلا

 ةفعاضألا صاصتخا يف ليقام كلذ ىلع عرفتيو « دوهشلا نييرقملاب انقطأو « دودطا

 هعجارف لصالا يف ةلأسملا انققح دقو « هيف ديزام نود يوبنلا دحمملاب

 . هب قلعتب امو اهدعبو ةلبقلا سسوحت لبق ةالصلل ةيدكْيم هماقم يف : يناتلا لصفلا
 وم ىلصي قيم هللا لوسر ناك ؛ بزاع نب ءاربلا نع « حيحصلا » يفو

 هجري نأ بح يللي هللا لوسر ناكو « ًارهْش ريشع ةعبس وأ رشع ةتس سدقملا تب
 وحن هجوتف «[ :١11 ةرقبلا ] (ءامسلا يف كبجو بلقت ىرئدق ) ىلاعت هللا لزنأف ءةيعكلا ىلإ
 لق « اهيلع اوناك يتلا مهتلبق نع ”مه“الو ام ) : دوييلا مهو سانلا نم ءاهفسلا لاقو« ةبعككلا

 . [ ١69 : ةرقبلا ] ( مقتسم طارص ىلإ ءاثي نم يدي برغلاو قرشا هلل

 راصنالا نم موق ىلع رمث « ىلص ام دعب جرخ مث « لجر قيم ينلا عم ىلصو
 2 يم كا لوسر عم ىلص هنأ دهشي وه : لاقف 2« سدقملا تبب وحن رصعلا ةالص يف

 . ةبعكلا وحن اوهجوت ىتح موقلا فرحتف « ةبعكلا وح هجوت هنأو
 . ًاضأ كشلا ىلع ًارهش رشع ةعبس وأ اره رشع ةنس هنع ملسأو
 « كس ريغ نم ًارهْش رشع ةتس : هنع امهريغو ةيرخ نبالو « هل ةياور يفو

 ورم ثيدح نم ىلاربطلاو رازبللو « سابع نبأ نع ؛ ممحص دنس دمحال اذك و
 مزج نم نأب عمجو « سابع نبا نع يناربطلل اذك و . ًارهش رشع ةعبس فوع نبا

 ل



 : ةدئازلا مايالا ىغلأو « ًارهش ليوحتلا رهشو « مودقاا رب نم قفا رشع ةتسب
 عبد يف مودقلا ذإ . كلذ يف ددرت كس نمو . ًاعم اههدع رشع ةعسسب مزج نهو
 مزج هبو « يمص ىلع هن ةشناتلا نم بحر فصن يف ليوحتلاو « فال الب لوالا

 ةعس : نابح نبا لاقو . ساع نبا نع حبحص دنسب كاطا هاورو . روبشا
 لوالا عبر رشع يناث يف مودقاا نأ ىلع ءانب « مايأ ةثالتو أرهْس رشع

 رشع ةناغ : هجام نبال : اهنم 2« لصالا يه ال انرشأ ةذاث تاياور تبقبو
 تلوح : لاق هنأ هرقأو بسجح نبا نع ةفورلا يفام ايلع مهشعب جرخو « أره

 لزانم يف ربظلا تناحف « هباحصأ يف يقم تاك ( نابع فصن ءاثالثلا موي ربظلا يف

 رمأ مث « سدقلا ىلإ نيتلبقلا دحسم يف رهظلا نم نيتعك ر مهب ىلصف « ةماس يب
 ترادتساو « رادتساف « ةناثلا ةعك رلأ يف دكار وهو ةلبقلا لايقتساب ةالصلا يف

 . ىهنأ . نتلبقلا دحسم يمدف « ةالصلا منأف « هفلش فوقصلا

 ةعبس سدقملا تدب ىلإ ٌةيقيِم هلا لوسر ىلح : بدسملا نب دسعس نع ىبحملو

 ربظلا يف تفرص اهنأ اندنع تيثلاو © نيربهشيب ردن لبق ةلقلا ثفرصو « ًاربس رضع

 . نيتلبقلا دحسم يف

 . « نيماسملاب هدحسم يف ربظلا نم نيتعك ر ىلص لكيم هنإ : لاقب : دعس نبا لاقو
 لاقبو . نوماملا هعم رادو رادتساف « مارحلا دجسملا ىلإ هجوتب نأ رمأ مث
 , ًاماعط هل تعنصو « ةماس ىنب يف رورعم نب ءاربلا نب رشب مأ بيم يناا داز

 ىلإ رادتساف « رمأ مث © نيتعكار ه.داحصأب 2 هلا لوسر ىلصف « ربظلا تناحو

 . نيتلبقلا دحسم يمه © بازيلا لبقتساو « ةبعكلا

 . اندنع  تبثأ اذه ؛ يدقاولا لاق : دعس نبا لاق

 ريظلا ةالص ف نيتلبقلا دحسمب ةماس ين ف ناك ةلقلا ليوحت نإ : نيزر لاقو

 . رصعلا ةالص يف يم هلل لوسر دحيسم يف ناك : لقو

 . رصعلا ةعكلا ىلإ اهالص ةالع لوأ نأ « حيحصلا ” يفو

 لال



 « ربظلا ةماس يىنب يف اهالص ةالص لوأ نأ قيقدتلا : رجح نبا ظفاللا لاق م
 وش مثو راصنالا سه موق ىلع راملا ردو 4 رصعلا يودلا دحسملاب اهالص ةالص لوأو

 يف ءابق لهأ ربللا لصوو مهريخأف « رصعلا ةالص يف رشب نب دابع راملاو « ةثراح
 . تاياورلا نيب ةافانم الف « حيصلا ةالص

 ىلا رجاه الل ٍعرَي يلا نأ « اهنع هلا يضر سابع نبا نع هريغو يئاربطللو
 كذب ليقالس نأ هللا هرمأ 4 سدقألا تدب رواسقتسسا ا باهأ رتك أ دوبلاو ةنيدملا

 ثيدطا اك هعو سدقملا

 ةكم وهو سدقملا تدب ىلإ فرص مث « ةبعكلا ىلإ يلصي ناك هنأ ةباور فو
 ناثرم تخيسأف 4 ةعكلا ىلا ىلاعت هلأ ةيدعو 3

 «ةبعكلا ىلإ تناك له « ةكب عليو هتالص يف فالتخالا ربلا دبع نبأ ىكحو
 ةكمب ىلصي ناك : لاق نم لرق كلذ نم نسحأو : لاق مث « سدقملا تدب وأ

 تيب وحن ةكم ىلصي هَنلُم يلا ناك : اهنع هلا يضر سابع نبا نع دمحألو
 . هندي نيب ةيعكلاو , سدقأملا

 لوسر نا « راصنالا نم لجر نع « يدزألا هللا دبع نب ليلخلا نع ىيحبلو

 عض : لاقف « ليريج هاتأف « ةبقلا لدعم دحملا اياوز ىلع اطهر ماقأ هيي هلل
 هنن ليج لك طامأف , اذكه هديب لاق مث « ةبعكلا ىلإ رظنت تنأو ةليقلا
 «ءىث هرظن نود لوحنال ةبعكلا ىلا رظني وهو دجسملا عيبرت عضوف « ةايقلا نيبو

 ءاملاح ىلع ءاشألاو ةرحشلاو لابملا داعأف « هديب مالسلا هيلع ليريج لاق غرف اماف

 ىلأ تعفر ىسج أكده قادقسم ةلش تعضوام : اعوفرم ريج نب عفان نعو مس ا 0 د5 هيهشدءأم ٠ اعف م 5-2 ذأث ع

 . هون ًاعوفرم باهُس نبا نعو . اهمؤأ اهتعضوف « ةبعكلا

 ميسأإلا 7 ]أ سس



 ماقأ يذلا وه ماللا هيلع ليربح نا تعمس : كلام لاق « ةيبتعلا » يفو

 نب دبز نع كلامه قيرط نم ناذاس نبا هاورو 2« هدحسم ةلق لي نا لوسرأ

 . فرعض هف دن نكل « اهنع هللا يضر رمح نبا نع 4 ملسأ

 هيف يىلص يذلا محلي هالصم ناك . هنع هللا يضر ةريره يلا نع ةلابز نبالو

 كربظ ف اخ موبلا قالا ناوطسالا عضوم عضت نأ : هدجسم يف مأشلا ىلإ سانلا
 . عضوملا كلذ هتلبق تناك « نائع لآ باب ىني تنك ادإ ىتح مأشلا ىلإ يشق مث

 مولا فورعملا نائثع باب ًايذاح تنك اذإ ىتح : هلوقت يرطملا هنع ربعو

 ءدحملا نسص ىف تنأو « نهألا كيكتم ىلع بابلاو « مالسلا هلع ليربج باب
 . عضوملا كلذ ُِف هلق تداك

 مامإلا ربيظ فاخ يتلا يه ةقلخلا ةناوطسالا نإ : لصاح ام يرطملا لاق مت

 ء اهناس قىتآلا ةثئاع ناوطسأب ةفورعملا ةضورلا يف ةطسوتملا ينعي هراسب ةبج نع

 دعب ًاموي رشع ةعضب ةيوتكملا ايلإ ىلح تلم ىنلا نأب : اهف ةلابز نبأ لوق عم

 يف نئاكلا : يأ « بارحلا هاحو يذلا الصم ىلإ مدقت مث < ةبقلا تلوح نأ

 يلصي نأك يتلا فيِ يبنلا ةناوطسأب : راجنلا نبا ايلع مجرت اذلو « ةلبقلا رادج
 ةمحرتلا يف هداربإل رمألا هيلع رقتسا يذلا هالعم ىلا مدقتي نأ لبق : يأ « اهلإ

 ةياور يف ةقلخلب فصولا ليزنت يف يرطملا لاق 1 ةئيرق وهو « اذه ةلبز نبا مالك
 . ايلع هده هنع هللا يضر ةريره يلأ

 رقتسا يذلا علم ينلا ىلعمو « عذجا لح ناب يف ةلابز نبا ركذ دق نيكل

 اهاثلث قواخلاب خنطلملا ٠ ةئاوطسالا نأ ؛ دمح نب زيزعلا دبع نع « رمالا هلع

 اهب < لإ بطخم علي ينلا نك يذلا عذلا عضوم "' اهبارع كلذ وحن وأ
 . ةناوطسا ريما نيبو ادبو « ةئاوطسا ةبقلا نيبو

 .٠ نا ,طسالا : هباوص 1(

 5 اهلادد 0 هيأوص 4

 ايفو



 تاعجو « اليلق ابنع تلدع اذإ : كلام نب بع, نب هللا دبع نب ةحراخ لاق

 تبق « كانذأ ةمحش ىلإ رينا ىف ىلا ةنامرلاو « كينمع نيب ماقملا يف ىتأا ةعزملا
 ةن.هملا ةناوطسألا هذهو « رمألا هيلع رقتسا يذلا : يأ قِقَي هللا لمسر ماقم يف

 بارحم ني ىلع يبل ةقلخلا ةناوطسألا عضوم عذجلا ناكو « راحنلا نأ لوقب

 .٠ هللازر . 8 -
 قودنملا ليع طع يبنلا .

 عدجلا لع ىف ةلايز نأ هلا ريع ا بوصت ىفتش م ىرطملا نع قأسو

 . راحنلا نبا هلا رثغ م نود

 يتلا ةناوطسالا دنع هنوكل ةنمضتملا عذملا يف ةياثلا ةياورلا نع ىبحم دبعو
 ةقاما ةناوطسالا دلع ةعشوم ناك 8 لوش « ريقلا ةمحأد سس فيرشلا ىلصملا راسل نع

 1 3 ث ناك ىلا ةقلخلا ةناوطسالا راسب نع ىتلا هتبح ىلت : يأ « ربقلا ىلت يتلا

 لرأي حرصم وهو « هظفل اذه < قودنصلا دنع يه يتلا اهدنع يلي للم يبلا

 2 ينلا ناك يتلا يه قودنحلا دنع يتلا نأو « ةقاحلاب فصوي نيتناوطسالا نم الك

 5-3 . فيرشلا ىلصملا يف فقاولا نيميل ةيذاحم نوكت يتلا يهو : يأ « اهدنع يلحي

 رمأ يف لاقف « فيرشلا ىلعملل ىلع ابنأ يختقي ام ةلابز نبا رك ذ دقو

 . لَو ينلا ىلعم ىلع مع يع
 ىرقلا تابهأ ىلإ جاححلا لسرأ : سنأ نب كلام لاق : راجنلا نبأ لاقو

 لا ةناوطسالا نيع نع قودنص يف .ناكو « فحصمب ةنيدملا ىلإ لسرأف. « فجاصب
 . و يبنلا ماقل ادلع تلمح

 « ًايدق ناك فيرشلا ىلصملا دنع قودنصلا عضو نأ ملعب هلبق اهو اذهيو : تلق
 : دبع نب ديزي لوق « حيحصلا » يف تبث اذلو . فدصصم قودنص ناك هنأو
 ع فحصملا دنع يبا ةناوطسالا دنع يلصيف 9 عرك الا نب ةماس عم ينآ تنك

 الا



 نيو هلا لوسر تيأر يفإف : لاق « ةناوطسالا هذه دنع الملا ىرحنت كنإ : تلقف

 , اهدنع ةالصاا ىردش

 يم ينلا نأ ركذو < هيف حمبسي فحصملا عضوم ىرحتب ناك هنأ : ملسلو

 . قودنصلا ءارو : هل ةباور يفو . كلذ ىرحتت نأك

 ةناوطسالا ىلإ دمعيف + ىحضلا ةحبس ىلإ ةماس عم يفآ تنك : ةلابز نبالو

 هاك كلذب دارملا نأ ميضعب مرت بيحعلا نمو . اهنم ابرق لصيف « فحصملا نود
 قبسا» عم « ةقلخلاب ابفصو نم يرطملا نع قبس امل« اهنع هللا يضر ةثئاع ةناواعسأ

 . ةددعتم نيطاسأ ىلع ةقاخلا قالاطإ قبسام مضتا دقو « ةقلختلا دنع قودنملا نأ نم

 نع قبس ام رأ ل لب ؛ ةئلحلاب ًاضيأ ةبرتلا ةئاوطسا فصو « ةيبتعلا » يفو

 ىتح « هدعب نم هلع هعبلو « هريخلا ةقلماب ةثئاع ةناوطسأ فصو نم يرطملا

 . رورشملا وه راض

 ىلصمال ملع يه يتلا سبهب داري امنإف تقاطأ ثيح ةقلحْتا نأ : رهاظلاو

 يقوم كلا لرسر دوسم يف لفنتلا عضاوم بحأ ؛ كلام لاق دقف ؛ فيرشلا

 عضو ةلفاثلا امأ ؛ هلوقب كلذ نع بهو نبا ريمو . قلما هومعلا ثيح هالصم

 قلخا دومعلا نوك : در نبا لاقو . فوفصلا لوأف ةضيرفلا امأو « هالصم

 , هعامسو م.اقلا نبا لوق « هتلبق ىلإ برقأ وأ قالك ينلا ةبق ناك

 دقف « هئاق ىلإ برقأ هنوك هارملا لب « ًاققع افالش كلذ سلو : كثلق

 ياكم ينلا ةبق قالا دومعلا سل :. « ةبيتعلا » يف كلام لوق اضيأ دشنر نبأ ىكتد

 انو : لاق « يلبقلا رادجلاب بارحللا : يأ « مامإلا ةبق وذح وه الم ينلا ةبقو
 . ىهتا . ءاوس علم ينلا ةبق وذح ةلبقلا تمدق

 تح « هدمب ءافلخلا دبع يف الو , عليو هدبع يف بارحم دجال نكي ملو
 . هرمأ يف طاتحاو « ديلولا ةرامس يف نيرعلا دنع نب ربع مذختا

 ١١ م افولا ةصالخ الزلم <



 ىلإ زيزعلا دبع نب رمح راص امل : هدج نع رام نب دم نع ةلابز نبا لاق
 ؛ يلاوملاو برعلاو راصنألاو شيرق نم ةنيدملا لهأ نم ةنيشم اعد « ةقلا رادج

 لعجف « انتلبق رمح ريغ : اولوقت ال ؛ «ت2لبق ناينب اورضحا « كيل اولاعت : مهل لاقف

 . ًارجح هناكم عضو الإ ًارجح عذني ال

 درو ا عليم ينلا ىلصحل ًايذاح لوألا ينعي ىلبقلا طئاطلا ناكو : يرطملا لاق

 « نيألا هبكتم ون فيرشاا ريثما ةئامر نوكت فت يبلا ىلصم يف فقاولا نأ

 « لوألا هبصنم نع رخؤي ل ربنملا كلاذكحو « قافتاب ريغي مل 0 يبا ماقف

 نيبو ماقملا نيب ةرتس 0 يبنلا ىلصم لبق يف يذلا قودنصا اذ ه لعج امإو

 . ىبتنا . تاناوطسالا

 فرأو « هيو يللا ىلعم عضوم يف روكاذملا قودنصلا نأ يررشقألا مهوتو

 نب دم لاق دقو « لصألا يف هانحضوأ (” طلغ وهو « هفلخ مويلا مامإلا فقوم

 ىلإ هدوعب فراك يذلا 2 ىنلا دحسم نيبام عرذ اندحو : كلام بحاص ىبحي

 يتلا ةدايزلا يه هذهو . ًاعبرو اعارذ نيرشع بارحلا هيف يذلا مولا ةبقلا رادج

 ,هأ . 2 يبلا دعب تديز

 رادج ىلإ فيم ينلا ىلصم ةرتس هحو نم هتريتعا دقو : يغارملا نيزلا لاق

 نأو « هناكم نع ريغي مل فيرشلا ىلصملا نأ رهظي هبو « كلذك ناكف « ةنئقلا

 . ىهتنا . لوألا رادجلا ناكم يف لعج امإ قودنصلا

 ةريسلا قودنص فرط ىلإ همده ليق ةلبقلا رادج نم هركذ ام تربيتعا دقو

 مجرب ؛ ًاعبرو ًاقصنو ًاعارذ نيرشعو ىدحا كلذ ناكف « كانه ىلصملا يلب يذلا

 ةدهاشم نمر « ةردحملا نم جرخأ يذلا ميدقلا نبللا دوهْس نم انل مضتاو « اطاريق

 ناك طقسأ اذإف ءم.ءاحجار ًافصنو ًاعارذ ناك رادلا ضرع نأ « اهرادح ضرع

 « قبس اي ميدقلا رمألا نم كانه قودنصلا عضوو « ًاعبرو ًاعارذ نيرشع قابلا

 ال



 كل ىلصملا ينعي هنإ : © ءامحإلا 9 يفو 4« (٠ ةكساتم 0 ُْف يوونلا لاق أذلو

 1 قودنما ايناج ىلإ يتلا ةيراسلا لبقتسيو « نهألا هبككنم ءاذح ربنملا دوم لعجي
 دأ . لي هللا ل لوسر فورم كاذذ « هلع ناد دحتسملا هلق 5 يتلا ةرئادلا نوكتو

 لكما صضوخح فرط ُْق فقشق © هنمع ةيج ءاقلت اءاعج نأب ةيراسلا لابقتساو

 اذإو : دحاو ريغ نع ةلابز نبا لوق نم قبس ال ةروكذملا ةناوطسالا ىلب ام

 . خلا . كيتع ناد ةعزطلا تلعجو الملف اهنع تلدع

 هيبناج يف « يتأسس ام رجح نم ضوح هبشس ىلصألا ربنملا ل انل حضتا دقو

 ىفختال ثيحم صاصرلا راثآ اب« رححلا يف ناتروقنم ناتضرف برغملاو قرشملا نم

 « هاتئامر امهالعأب ناك نيذللا هيدومح لح اهنأ ميدقلا ريخلا فاصوأب ًاماع طاحأ نم ىلع

 يذلا فيرشلا ىلصملا فرط ىف تمقف « نيتضرفلا كننت يف صاصرلاب نيمكحم اناك

 . ينبم ةءذاحم يف كلذ ناكف « ًادومس ةضورلا ىلت يتلا ةضرفلا يف تمثأو « ربخملا ىلِ

 لاق م لوألا قيرللا لبق كلذ ناك امإف 2« ةرئادلاو ةعزملاب فيرعتلا امأو

 روكمذاا قيرحلا دءب قودنصلا ةبق يف لعج يذلا بشحلا حوالا نأل « يرطملا

 . ىللقلا بارخنا يفام ةدهاشم نع بحح

 « لاجرلاو ءاسنلا اهلإ عمتجي ةريك ةنتف ةعزخللا كلثب لصحم ناكو : لاق

 اهربظ ىلع ىقرت ىتح اهتحاصل ةأرملا فقتف « ءارهزلا ةمطاف ةزرخ هذه : لاقشو

 بحاصلا ابعلقب رمأف ©« ةروعلا تفشكتاو اتعقو امرف « اهلإ لصت ىتح ايفتكو

 « ةئاعبسو ىدحإ ةنس هترواح يف ءانح نبا, فورعملا يرصملا دم نب دمحأ نبدلا نيز

 1 . ةيعكلا نم ىقثولا ةورعلا ةعدب ًاضيأ لازأ ف

 بارما ير ىلعو : هبر دبع نبا لوقب اهلإ راثملا ةعزملا هذه لعلو ه تلق
 تناك اهنأ ركذ « ةعبرم ةآرم ارطسو يف ةظيلغ ةتباث ةضف ةلبقاا نادجب ينعي

 « ةنمثم بهذ مئافد اهتمت شوقن هيف ماخر رازإ هقوف مث « ابنع هلل يضر ةشئاعل

 لالالالا ل



 ماخر راذإ ضرألا ىلإ اهنحت مث © ةرمسم ريغصلا يصلا ةمحمج لثم ةعزج ايف

 بارما يف هلع أاكوتي مسو هيلع هلا ىلع فراك يذلا دتولا هيف قواخي قلخم

 هلأ . لوألا

 دعب هلحت نع ريغتو « هلوط يف ديزو « هيلع ناك امح ىيلقلا بارحلا عسو دقو

 ناك يذلا حوللاو « يوبنلا ىلصملا مامأ ناك يذلا قودنصلا لدبأو « يناثلا قيرحلا

 « فيرشلا ىلصملا ضوح ضرأ نع ًاريس عفترم مخرم بارع اهيف ةماعدب هتلق يف

 ىرحت نم © نمزلا نبا سمشلا ةراعلا ىلوتم دب ىلع ًاريس روك ذا ضوحلا عسوو

 «ءايحإلا» نع قبس ا هنمبي نع فيرشلا ىلصملا ناك « بارما اذه ةاذاع مايقلا يف

 تعرد دقف « ربخملا يلب يذلا روكذملا ضوحلا فرط يرحت يغنف « هريغو

 ؛ ًاريْشو ًاعارذ ةريشع عبرأ ناكف « روكذملا فرطلا نيبو يلصألا ريخلا لح نيبام

 « فيرشلا ىلصملاو ريذملا نيب ام عرذ يف هريغو كلام بحاص ةلابز نبا هررح اك

 ققاوف ©« قرشملا يف ةبوتلا ةناوطسأ نيبو فرطلا اذه نيب ام تربتشا اذكو

 . ًاضيأ ةلابز نبا هركذام

 « قرشملا يف ةفيرشلا ةرجحلا نيب ام ئرأ : كلام بحاص ناسغ وبأ ركذو

 عبرأ فيرشلا رينملا نيبو هنبام نأو « ًاعارذ نوثالثو نام هنِلَي ينلا ماقم نيدو

 ضوملا .فرط ىلإ الإ عصب مف < نيئبملا نم هتريتخلا دقو « ًاريشو ًاعارذ ةرشع

 « يلرغلا هفرط هيلع ظفاحملا نأو <« ًاقرش هيف تمحقو ةدايزلا نأ ملعف « يبرغلا

 ينعي ربقلاو ذينملا' نيب ام عرذ نإ : ثلاثلا بابلا لبق قيس ام ناسغ وبأ لاق اذلو

 ًاعارذ نوسحو" ناتنثا انه عرذلا نم هركذام ةلمحو + ًاعارذ نوننمحو ثالث هزادج

 صولا اذه ضرعو © افقومل ضرع وه نينمخلاو كلاثلا عارذلا ةيقف « آريسو

 نع دحسملا ملقم ضرأ عافترال ةجردب هبلإ لزنن ناكو « نكو فصتو ناعارذ

 « نينسلا لوط. ىلع هابصللا نم دجسملا هب شرتفي ام فئاكتل عارذلا وحن هضرأ

 , دما هلو « روكذملا ضوحلا ضرأ ىواس ىح ضفخو « دحسملا مدقم ءيطوف

 هس 7!



 يلصي مامإلا ثنإ : لاقو . ةريغصلا ةضورلاب : هتلحر يف ريبج نبا هاممو

 قبطم دومح ةلبقلا ةبحل ائازإبو : لاق . قودنصلا اهناح ىلإ يتلا ةريغملا ةضورلاب

 ةرهاظ دومعلا طسو هنم ةعطقو « ٍمْدِلَم ينل نح يذلا عذجلا دق ىلع هنإ : لاق

 . ىبتلا . قودنصلا اهنم ةلبقلا يف اهتفاح ىلعو 6 سانلا اهلبقي

 نم عطق اهضعب يف ربظ « اننامز قيرح يف ةضورلا نيطاسأ تطقس املو

 عنصي ال اذهو « نيطاسألا زرخ فوج يف لوعجملا صاصرلاب ةتبثم لخنلا عوذج

 نم دجحو ام اذك و « ملي هنمز يق تناك يتلا عوذلا نم هنظأو « كربتا الإ

 1 دهاش وهف « امترامج دنع ةرجحلا رادج يف ةدوجوملا ةراجحلا نيب مدقلا نبللا

 ىلصمال ملع يه يتلا ةناوطسالا نأ يوغللا دنا ركذ نكل « ريج نب ركحذ

 نح يذلا عذملا نم اهنإ : سانلا لوقت ةمكحم ةرهاظ ةشح اه ناك ؛ فرشلا

 رمأ ةعاج نبا زعلا نأو « كلذك سبل رمالا نإ : لاق يرطملا نأو « متلي ينلا

 . ةئاعبسو نيسمحو سمخ ماع تليزأف < اهلازإب

 رهاظلا نأو « اهنم امهو تناك اهتلازإ نأ ءاماعلا ضعب ىأرو : دحملا لاق

 نم ابرق ناك هنأ ريغ عذملا نم ءي ءاقب لقني ملو . ىهتنا . عذملا نم انوك
 «هتلبقيف لَم ينلا هب كسمتس ناك يذلا دوعلا نأ : رهاظلاو « ةناوطسالا هذه

 « لوألا لحن نم اهبرقل ةناوطسالا كلت يف لعج « فوفصلا ةيوستل تفتلي مث

 بارحلاب هنامز يف دوجوم هنأ راجنلا نبا ركذ نإو « ايف ةمقبلا كلت هنم تقف

 : كانه هلك تشب مل هنأ لاتحال هضتقيام هبر دبع نبا نع قيسو « ىلبقلا

 ىورمم « ةرثلاو يلصملا نيب نوكي نأ يغني مردقل يراخبلا بوي : هيبنت

 ناك : ثيدحو « ةاشلا رمم رادلا نيو « و هللا لوسر ىلصم نيب ناك : ثردح

 ريما نيبام يهو ةفاسملا : يأ « اهزوحت ةاثلا تداك ام « ربنملا دنع دحملا رادج

 . رادحلاو

 ا



 ةياور يف 5 « هتالص يف هماقم : يأ يلم لا لوسر ىلصم نيب ناك : هلوقو

 . دواد يبأ

 « ماصتعالا م يف هب حرص اي ةبقلا ىلب ام دحسملا رادج : يأ « رادحلا نيبو : هلوقو

 . يوونلا هلاق نإو « دوجللا عضوم ىلصملاب درب ملف

 ىلع ةالصلا يف علم همابق ىلإ دشر نبا لاق ام يفاثلا ثيدحلاب يراخبلا راثاو

 هلع ذخؤي ةاثلا رم وهو « رادحلاو ينبملا نيبام نأ ىضتقاف © لمع ال هرينم

 ا هعوجر تث دقف ©« دوحلا دنع رخأتلا ىضتقا نإو « يلصملا ماق عضوم

 رم اوردقو : حالصلا نبأ لوق يفام ىفخنالو « ربنملا ىلع هتالص يف دوحسلل ىرققلا

 هببو ةبعكلا يف قو هتالح : ثيدلل « ىلصملا يرح يه ذإ عرذأ ثالثب ةاثلا

 « ميحصلا » يف مي عرذأ ةثالث رادجلا نيبو

 لوألا: ليقو « عرذأ ثالث رثكألاو « ةاثلا رم لقألا نأب : يدوادلا عمجو

 . دوجسلاو عوكر لا لاح يف يناثلاو ؛ دوعقلاو مايقلا لاح يف

 ناكمإ ردق اهندبو هيب نوكي ثيحي ةرثسلا نم وندلا بحتسي : يوغبلا لاقو
 . دوحسلا

 نراطيشلا عطقيال اهنم نديلف « ةرتس ىلا مدحا ىلص اذا : دواد يلألو

 هتالص هيلع

 تنك : لاق اهنع هللا يضر سابع نبا نع « فيعض هيف دنس يسن ىورو

 :٠ نمات ىنميلا هدحسم يف عليو هللا لوسر دخ ةحفص ىرأ

 ياقيوم هلا لوسر باحصأ نم سانأو ماوعلا نب ريبزلا ناك : لاق ةورع نعو

 . يماهت تسلا : نولوقيو نوئماش

 ربنملا : لوقي هب ىدتقي نم انخئاشم نم دحاو ريغ تعمس : هبقع يح لاق
 . ىهتا . ةبقلا ىلع
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 «نيعت هفقوم طضضو علي هللا لوسر هبف ىلص عضوم لك : انباحصأ لاق دقو
 « أطخ ىلع رق ال ذإ « ًاعطق باوص هنأل « رسايتب الو نمايتب هف ديالو

 ضوملا كنأ مضتا دقو « ةرسيلاو ةنميلاب ايف دهتحف « نيماملا بيراحت فالخب

 « هيلع اننامز رينم عضوم نم ربظي م 6 نمايتم ميدقلا ربنا راثآ هب ربظ يذلا

 . هئاقب ىلع تصرح يفإف
 . ةفيلملا نيطاسألابو اهب قلعتي امو « ريثملاو عذجلا ربخ يف ثلاثلا لصفلا

 ني ينلا ناكف « لخخ نم عوذج ىلع ًافوقسم دحسملا ناك : « حسحصلا ١ يف

 كلذل انعمسف « هيلع ناكف « ربخلا هل عنص اماف « اهنم عذج ىلإ موقي بطخ اذإ

 . راشعلا توصك ًاتوص عذللا

 : يأ : واللا ةقانلا نينسكص تنحف « ةيراسلا كلت تيرطضا : يئاسنللو
 . اهدلو عزتنا يتلا

 : هيفو . قشنأو ©« عدصت ىتح عذملا راخ هزواج اماف : هجام نباو دمحألو
 . ًاتافر داعو يلب ىتح هدنع لزيت لف « دجسملا مده ال عذملا كلذ بعك نب يبأ دخأف

 : نفديو هل رفحم نأ يلم هب رمأف : يمرادلا دلعو

 ىلإ هيقرش : ليقو «© هراس نع ربثمللا نيود : ليقو : ربللا تحن هلابز نبالو

 . هف ناك يذلا هعضوم يف نفد : لبقو « هفلخ

 . "" اهولوحف « اهنع لا يضر رمحو ركب وبأو تلم ينلا ءاج « ةفحتلا » يفو

 ع ماق بطخ اذإ لع ىنلا ناك : ةديرب ثيدح نم « يمرادلا دنسم » يفو

 ىلإ ميقأو « ك رفحف « ةلخخ عذجب يتأف : همايق هلع قثب ناكف « مايقلا لاطأف
 هب رصف( هيلعأكتاف دتتسا« هيلع مايقلا لاطف بطخ اذإ لَم يالا ناكف« ملم ينللأْاق هاج

 تعنصل « هب قفري ءيم يف يندمح ادم نأ ملعأ ول : لاقف « ةئبدملا درو لجر
 لَم ينلا غلبف © ماق ءاش نإو « ءاشام سلج ءاش نإف « هيلع موقي الح هل

 )١( ةيراسلا : يأ ,
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 وأ « ثالثلا قارما هل عنصي فرأ لي" هرمأق < هب هوتأف < هب يفوتثا : لاقف

 املف © ةحار كلذ يف قلم يلا دجوف « ةئيدملا دحسم يف نآلا يهو 57 عيرألا

 « ةقانلا نحت اك نحف « عذملا عزج « هل تءلص يتلا هذه ىلإ دمحو علا قراف

 عضوف « هبلإ عجر ينح عبس نح يَ ينا نأ : هيبأ نع ةديرب نبا معزف

 <« تنك 5 نوكتق هف تنك يذلا ناكملا يف كسرغأ نأ رتخا « لاقو هلع هدب

 « كتنيز ندحتف « اهنويعو اهراهنأ نم برشتف « ةنملا يف كسرغأ نأ تئش نإو

 نم عمس هنأ معزف © تلعف « دلختو « كترغ نم للا ءايلوأ لكأبف « رمثتو

 : لاقف « عظيم ينلا لثف « نيترم تلعف دق معن : هل لوقي وهو فيم ينلا

 . ةنللا يف هسرغأ نأ راتخا

 ثدح اذإ نسملا ناكو « ءانفلا راد ىلع ءاقلا راد راتشخا : لاق : ضايع دنع هيفو

 « هناكمل هلإ ًاقو ضم هلا لوسر ىلإ نحت ةشلا هللا داعاي : لاقو ىكن هب

 . هئاقل ىلإ اوقاتثت نأ قحأ متنأف

 لهأ هحرخأ « رئاوتم هب ربطاو « روهشم عذجلا نيتح ثيدحو : ضايع لاق

 . الحر رشع ةعضب ةباحصلا نم هاورو « حيحصلا

 « هلبق لصفلا يف ةلابز نبا نع قسام ىلع عذخلا لحم ناب يف يرطملا دمتعاو

 ىلبقلا دحسملا رادجب ًاقصال يم هلا لوسر ىلصه نيب نع عذملا اذه ناكو : لاقف

 لوسر ماقم يف يلصملا مامإلا ني نع عض ون يتلا ىنميلا ةعمشلا يمركم عضوم 2

 دمتعي الف « عذملا عضوم نع ةمدقتم « يمركلا يلق يتلا ةناوطسألاو « قلم هلل

 . عذملا عضوم يف ابلعح نم لوق ىلع

 . اهعضوم يف ناك عذلا نأ نم « راجنلا نبا نع قبس ام در ىلإ ريشي : تلق

 . ةلوؤم وأ ةذاشف « كلذ يف ىبحم نع ةمدقتملا ىرخألا ةياورلا امأو

 يلصي ناك يَ هللا لوسر نأ : فيعض دنسب يئاربطلل , طسوألا » يفو
2 

 ل



 34 امنع هللا يضر ةسئاع ترمأف 34 الع دمدعتو 4 اأإ بطخو دحتسملا 2 ةيراس ىلإ

 .٠ ثيدحخللا ركاذف ع اذه هرينه هل تعصف

 : لبق © فاقو ةدحوب « موقاب » : ربملا عنص يذلا نأ : لاوقألا ريشأو

 لاوقألا هبشأو <« ميلا لدب ماللاب لوقاب : لبقو + شيرقل ةبعكلا ىيفاب وهو

 3 سانعلا مالغ حايص : لقو ) نود هنإ : رجح نبا لفاحلا هلاق مف باوصلاب

 8 راصنالا سس ةأرما مالغ أئمم : لقو 3 بالك همالغ : لبقو

 ةشخ بلح ىلإ ةعمجا وب بطخي ا هللا لوسر ناك : سنأ نع ىيحملو

 هل ًاريثم هل اوف « ًاريثنم يل وثبا : لاق سانلا رثك املف ؛ ايلإ هربظ ًادنسم

 لهأ ضعب ىكح نكل , '"”ةشخ نم هفلأت ىلع ءانلا مسا قلطأ هنأك و : ناتبتع

 . ًالوأ نيط نم ربنم ىلع بطخم ناك هنأ ريسلا

 ناك : نايإلاو مالسإلا نع ماللا هيلع ليربج لاؤس ثيدح قرط ضعب يفو

 ع وه مهيأ يردي الف « بيرغلا ءيجف « هباحصأ نين سلحي لكم هللا لوسر

 نيط نم ًاناكد هل انينبف « هانأ اذإ بيرغلا هفرعي ًاسلع هل لعجن نأ هلإ انيلطن

 , © ثيدحلا ... هيلع سلي .ناك

 هلعلو ©« ناكذلا كلذ ىلع يأ بطخي هلل يبلاو ءاج هنأ : هقرط ضعب فو

 7 0 همودق ثيدح يف هلوق نم لوألا بابلا نم عبارلا لصفلا يف قيس امم دارملا

 يف هنإف <« « ثيدحلا ... هيدي عفر مث « ربنا ىلع سلج هنأ : هباحصأ كعوو

 . ةرحفلا ءدب

 "يهو « ربنملا ىلع اق لَم هللا لوسرو : كفالا ةمق يف « ميحصلا » يفو

 . عبس ةنس ناك هذاختا نأ نم دعس نبا هب مزح ام ىلع ًاريثك ةمدقتم

 ةصق يف سابعلاو ميت ركذ هحجربو « ةئماثلا يف ناك هنأب راجنلا نبا مزجو

 , بشع نه ؛ ةيارر قد(١)

 تامل



 ؛ ربما ينعي هب اوؤاحف « « يراخبلا حيحص م نم ةبهلا يفو . بشخ نم هلمغ

 . نورت ثصح هعضوف « 0 يبننلا هلمكحاف

 . يدقاولا نع راجنلا نبا هلقث ء« سلعو ناتجرد هنا : ىبحبل ةباور يف

 . ةثلاثلا ىلع دعقيو ناتجرد هل ًاربنم هل عنصف : سنأ نع !'هحيحص يف يمرادللو

 حيحص » يفو . كلا ىلع عبرألا وأ ثالثلا يقارملا هذه يمرادلل ةياور يف ىتبسو

 . ةحرد ساحملا ىلع قلطأف « كْس ريغ نم تاجرد ثالثلا هذه : « ملم

 عضيو « سلجما ىلع سامي ناك عظيم ينلا نأ : دانزلا يلأ نبا نع ىيحبلو
 ةحردلا ىلع ماق ©« هنع هللا يضر ركحب وبأ يلو اماف « ةناثلا ةحردلا ىلع هلجر

 ىلع ماق « هنع هللا يضر رمح ىلو اماف « ىلفلا ةجردلا ىلع هيلحر عضوو « ةبناثلا

 « هلع هللا يضر نامع يلو اماف ء دعق اذإ ضرآلا ىلع هملجر عضوو « ىلفسلا ةجردلا

 اماف : اولاف « فيم ينلا عضوم ىلإ الع مث « هتقالخ نم نيئس تس كلذ لعف

 نم لوأ نامع ناكو © تاجرد تس هل لعجف « ربناا يف داز ةيواعم فلختسا

 فرأ دارأو ريتا كرخ + جيح ماع ةيواعم مدق اماف : اولاق « ةبطبق ربخلا اسك

 ةيواعم رذتعاف « موحنلا تيؤر ىتح ذئموي سمشلا تفسكف « ماشلا ىلإ هحرخم

 . ةضرألا نم هيلع تيشخو « هتحتام ىلإ رظنأ تدرأ : لاقو سانلا ىلإ هنع هللا يضر

 مسير مهتباصأف « هعلقف ©« كلذب ناورم ىلإ بتكا ةيواعم نأ : هل ةياور فو

 « ضرألا نم هعفرأ نأ ىلإ بتك امإ : ناورم لاقف « ًارا موجنلا ايف تدب ةماظم

 يتلا تاجردلا ينهي يهو اييلع هوعفرو « تاجردلا هذه لمعف « ةرجاحنلا اعدف

 دز ملو 2« تاجرد تس اهداز
 , هدعب الو هلبق دحأ هف

1 . 

 ناورم هيقق داز امب راص هنإ : دانزلا يلأ نبا نع هاور اهف راحنلا نبا لاق

 « هلاح ىلع هدبعأ نأ ديرأ : كلا لاق يدهلا مدق اماف 2« سلجملاب تاجرد عت
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 دُشو « نادععلا هذه ىلإ رمم دقو « ةباغلا ءافرط نم وه امإ : كلام هل لاقت
 . كلذ نع يدبملا فرصناف < تفاهتي نأ تفخ هتعزل ىتف

 هضرعو « ءامس يف ناعارذ ةصاخ تلوم ينلا ربنم لوطو : ةلابز نبا لاق

 نأل « ناري هجرد ضرعو « ءاوس هعيبرتو « عارذ يف عارذ هدعقم ضرع يأ
 هركذ ام عم لصالا يف هفصو نم هركذام ةيقب انحضوأ دقو <« ريش ةحرد لك

 راصو © عرذأ 37 عبرأ هبف ديز ام دعب ءامسلا يف ربثملا لوط نأو « راجالا نبا

 ربخلا يتلا ماخرلا ةكدلا ةبتع ةفاضإب نيسلا ميدقتب عرذأ عبس ضرالا يف هدادتما

 لقن نم مهو انيو « عرذأ تس اهنودب ريثاا دادتماف ع عارذ ةشعلا كلتو « اهقوف

 أك هءافترال ةذ هلع ربنملا ناك يذلا ماخراا راجنلا نبا ىمم دقو « اذه فالخ

 . ًادقعو ًاريش : لاق

 دقو « فصنو ريش هعافتراو : لاق « ًاضوح : هتلحر يف ريح نبا هاممو

 سدسأت لجأ نم ترفح املو « دحسملا مدقم ضرأ ضفخ دنع كلذك انل تربظ

 ا.يف ربخلا يدومس يتضرف نيب امو © ضوحلاك ةفوع اهنأ مضتا ماخرلا ربخلا

 . رايشأ ةسمخ

 ع سونلالا دوعب ىشغم وهو : لاق « ريملا ةعس كلذ نأ ريج نبا رك اذ دقو

 ريغ سوئبالا نم حول هسلع قط دقو « هالعأ نم رهاظ 1 هللا لوسر دعقمو

 وهو « هب كربتل هبلإ مهدبأ سانلا لشخدف « هيلع دوعقلا نم هنوصب هن لصتم

 لعجو « فالغلاك ًاربنم يوبنلا ربنملا ىلع لعج هنإ : زارطلا يف دنس لوقل دهاش
 « يوبنلا ربملا نوحسي مهيديأ اهنم سانلا لخدي ةضورلا يلي ام قاط ىلعالا ربملا يف
 . ةلابز نبا دعب ددحت امم اذه ناكو . ىهتنا . هب نوك ريشو

 , لصالايف هانحضوأ اك هفصو نم دارملا وهو“ رينملا اذه كردأ راحنلا نبا نكل

 5 عيمصتم ل ايس 5: هلوق نم هدحتام اذكو 6 ةانثلا ءاتلاب عرذأ ةعبرأ هلعل / ١)
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 هوبأ ناكو « نيرواخما دالوأ نم ركل يبأ نب بوقعي يثدح : يراطملا لاقو

 هداز يذلا رمثملا نا : هدب ىلع لوالا ينعي هقب رح ناك دحسملاب ًاسارف ركب ونأ

 ءافلخ ضعب نأؤ « نامزلا لوط ىلع تفامت « هيلع يوبنلا ربثلا عفرو « ةيواعم

 لمحو « كربتلل ًاطاشمأ لَو ينلا ربنم داوعأ اياقب نم ذختاو « هدالج سابعلا يني

 . راحنلا نيا هركذ يذلا ربما

 قرتحلا ربخلا نأو « مهب قثوي ةئيدملاب ةعامح نم كلذ تعمس : بوقعي لاق

 لبق هتافو نال « راحنلا نبا هك ردأ يذلا وهو <« روكتملا ةفيلخلا هدالح يذلا وه

 . روك دملا قيرحلا

 كلذو « روك ذملا قيرملا كردأ دقو « راجنلا نبا ذسات ركاسع نبا : تلق

 « ةمدقلا 1 ينلا ربنم ايا تقرتحا دق : « هتفحت » ىف لاق كلذ عمو « ربخلا

 سمو « اهلع ةيركحلا هدب تلي عضي ناك يتلا ربنلا ةنامر سمل نيرئازلا تافو

 نم صوع ملي هيفو « ةماع ةكرب نيتفيرشلا هيمدق عضوم سملو © هسولجح عضوم

 . بهاذ لك

 لي اهف تدهاش « ربخملا اذه سسأتل ةمدقتملا ةّدلا فوج اورفح الو : تلق

 ريملا اياقب هيف ناك يذلا ىنعأ قرتحلا ربنملا باشخأ نم ةريثك ًاعطق اهنم ةلقلا

 كلت نم يقبام دبعأ دقو « لحما كلذب ةكربلا ءاقنإ ىلع ًاعرح تعضو « يودلا

 روك ذملا ريثما قوتحا املو « ماخرلا ريخلا اذه سيسأت دنع للا كلذل باغخالا

 نميلا بحاص رفظملا لسرأ « ينأس 5 ةئاتسو نيمخو عيرأ ةنس دح.ملا قيرح ىف

 ربنلا عضوم يف بصنق « لدنصلا نم ناتئامر هل ًاربنم ةئاتسو نيسمحو تس ةنس

 « اربنم يرادقدنبلا نيدلا نكر رهاظلا لسرأ مث « نيس رشع هيلع بطخف « يوبنلا
 يف عرذأ عبرأ هلوطو « هناكم يرادقدنلا ربنم بصنو «© نمملا بحاص ربتم علقف

 « دعقملاب عست هجرد ددعو « اللق ديزي عرذأ عبس هتبتع ىلإ هسأر نمو « ءامملا

 ول



 ةئام هيلع ةبطخلا ةدم تناكف « ةئاعبسو نيعستو عبس ةنس ىلإ هيلع بطخم يقبو

 . ةنس نيثالثو نيتنثاو ةنس

 ةنس رخآ ًاربنم قوقرب رهاظلا لسرأف « ةفرألا لكأ هيف ادق : يغارملا لاق

 . ىمتنأ . سرلس رهاظلا رينم علقف « نيعستو عبس

 ع ةئافاثو نيرشع ماع ًاربم درؤملا لسرأ نأ ىلإ قوقرب ربنم رمتساو

 . قوقرب ربنم علقف

 ىلع علطي مل هنأل « سردب ريثم لدي اذه ديؤملا ريثم رجح نبا ظفاملا لعجو

 نينامثو تس ةلس انئامز يف قرتحملا وه اذه ديؤملا رشمو © قوقرب ريم ناتإ

 هنيب ذإ < ةلبقلا ةبلط مالق لب « ًاحص ةلقلا ةبح نم هعضو نكي ملو « ةئافاثو

 نع ىبس دقو « طقف فصنو عرذأ ةثالث ةفورلا لبق يف يذلا نيزباردلا نو

 . عيرو عرذأ عبرأ اهنيبام عرذ نأ : يرطملا

 هلاقام ىلع ديزت يهو « لمعلا عارذب عرذأ ثالث : ةعامح نبا زعلا لاقو

 . هقفاوف © ةنيدملاب لمعتسملا عارذلا ديرب نأ الإ « ًاريسي يرطملا

 ربنملا متاوقل ناتضرفلا هب يذلا هفصو مدقتملا ضوحلا روبظ نم انل مضتا مث

 امب ةبقلا يف عضولا مدقم ربثملا اذه نأو « هريغو يرطملا هلاقام باوص يونلا

 روك ذا ضوحلا 5 ىلع ًاضيأ ماشلا ةبج نم هتدابز رهظ اذكو « عارذ نم برق

 ةيشخ ةلبقلا ةبهل هومدقف « ًاريبك ناكو اعونصم هب ءيج هنأل « ًاضبأ عارذ وحن

 هلفسأب يتلا ةدلا كلت عضو نع فرح هنأ ربظف « ربنملا مامأ' قاورلا قيسضنت نم

 نمابت نم هلبق لصفلاب هبنتلا يف قبس الل ربش ردق برغملا وحن يماشلا هفرط نم

 « تثلثو عرذأ ةتس اهئاوقو « هتبق نود هامسلا يف هلوط ناكو « ةروكذملا ةكدلا

 عافتراو « دعقملاب عست ةجرد هدعو « ةحجار فصنو عرذأ ةيئاغ ضرألا يف هدادتماو

 ىلط رجآ نم أربنم هعضوم يف ةنيدملا لهأ ىنب قرتحا الو 2« بنصنو عارذ دعقللا

 لاول -



 ىلإ هيلع بطخمي رمتساو ©« هعضو باوص مهم ًانظ هدودح ىلع هولعحو «© ةرونلاب

 فرشألا ماخرلا ريلا اذه سسأتل رفحو مدهف «© نيناثو ناك ةنس بحجر ءانثأ

 ةماقلا وحن انم اورفحو « يماشلا ايناح نم ابفصو مدقتملا ةدلا تضقنو « ياشاق

 ناك ام |ووسو « اهوداعأو اهمكحإ اوماعف ء اهتاهن اوغل ملو « ضرألا يف

 ةيحان نم يلصألا ربثل لح هب '"'عبتت نأ ىلع هعضو يف تصرحو « اهنم افي
 افإو 2< لَ هعضو عابتأ يف نومدقألا هيلع صرح يذلا هنأل + ةضورلاو ةلقلا
 ظولطحلا ةيلخا ةراعلا ىلوتم كلذ ىلع قفاوي ملف < برغملاو ماشلا ةبج نم هيف ديز

 « اننامز يف قرتحلا ربملا رثآ نم هدجو ام هلع لتوعلا نأ معزو + ةيفنا

 ةكدلا صوح روهظ نم لاخلا هب دبُس امو « نيخرؤملا ن١ نومدقألا هركذامال

 نيرشعب روك ذملا ضوملا نع ةلقلل ًامدقم هعضوف « اهب متاوقلا راثآو « ةمدقملا

 رثسف « صوخلا نمايت نع قرشملا ةبه هفيرحت يف دازو « ديدللا عارذ نم ًاطاريق

 اهب سقتنا عباصأ سمخ رادقب اهزواجو ةضورلا يلب امب ربما دومس ةضرف لح

 يملا ةبثلا رمألا يلو تيوفتب لامي مو للي هديدحمت نم ةدافتملا ةفورلا

 يف رصقأ ماخرلا ريثلا اذه نأ عم « اهلع ظفاحملا يوبنلا ربنملا دودح ةداعإ يف

 قرتحلاك هجرد هدعو « عارذ عابرأ ةثالث وحب قرتحلا نم ضرألا يف دادتمالا

 « نيعارذ وحن ىلع طاريق نم ديزأب هدومسع لبق هنم ىلعألا دومعلا ةفرف لحمو

 نأ قيس دقو « ميظعلا يلعلا كاب الإ ةوقالو لوحالو « ىلبقلا هفرط نم ءيشو
 . اهنع ىلاعت هللا يضر ةيواعم : لبقو « ربثملا اك نم لوأ نايع

 « -رصم نم هب ىتؤي ريرح نم رس ةعملا مري يف هباب ىلع لعجي اننامز يفو

 . ايلع مالكلا يقآيسو « ةفيرشلا ةرجحلا ةوسك عم كلذو « يوبنلا ىلصملا اذكو
 « تفيرشلا ىلصملا ىلع لع يه يتلا ةناوطسالا اهنف « ةفيثملا نيطاسألا امأو

 نآلا هلوقل ةيسائنم يهو تونثلاب عيبتت نأ ىلع : ةيملق ةخسن يفو « مستا : هلمعل 6 ل

 . حضوأ يهو هب عبتي نأ ىلع :ةيلق ىرخأ ةخسن يفر ٠ ملسو هيلع للا ىلص هعضو عابتا يف

 الا



 هماع ءىكتيو لَم هبلع بطخم ناك يذلا عذملا نأو « قلاب فرعت انأ مدقتو
 ناك عوكألا نب ةماس نأو « كانه ةعمشلا يسرك لح يف ناك هنأو « اهمامأ ناك
 , اهدنع ةالصلا ىرحت

 « نيرجابملاو ةعرقلا ةناوطسأب فرعتو « اهنع هللا يضر ةشئاع ةناوطسأ : اهنمو

 « ربقلا نم ةثلاثلاو « ربما نم ةثلاثلا انأ ةلابز نبا لقن « ةقلخماب يرطملا اهفصوو
 اههركذ يتآلا نيقاورلا ةدايز لبق : يأ « ةبحرلا نم ةثلاثلاو « ةلقلا نم ةثلاثلاو

 رشع ةعضب ةلقلا ليوحت دعب ةبوتكملا هيو ينلا اهلإ ىلص ةضورال ةطسوتم
 ركب !بأ ناو < طسوالا فصلا يف بارحملا هاجو يذلا هالصم ىلإ مدقت مث « امو

 شيرق نم نيرحاجلا نأو < اهلإ نواصي اوناك هللا دبع نب رماعو « ريبزلاو رمجو

 . نيرجاهلا سل : سلجملا كاذل لاقبو «© اهدنع نوعمتحي اوناك

 يقوم لا لوسر نأ « اهنع للا يضر ةثئاع نع يناربطلل « طسوألا م يفو

 ايف اواصام سانلا لعب ول « ةناوطسألا هذه لبق ةعقل يدجسم يف نإ » : لاق

 « ةباحصلا ءانبأ نم ةعاح اهنع هللا يفر ةثئاع دنعو « ةعرق مهل ريطب نأ الإ

 تيثو « اوجرخ مث © ميلع تمحعتساف ؟ يه نبأو « نينمؤملا مأ اب : اولاقف

 ثمح اورظنت ىتح دحسملا يف هوبقراف « هربختس انإ : اولاقف « ريبزلا نب هلا دبع
 هللا دبع نب رماع اهلإ ىلص يتلا ةناولتسألا دنع ىلصف « ةعاس دعب جرف « ىلعي

 ربقلا نيب ةطسأولا يهو : قيتع لاق © ةعرقلا ةناوطسأ : احل ليقف ع سرلا نا

 . اهفصو نه مدقت ام رك ذو « ريثملاو

 ىلع اويرطضال سائلا افرع ول : ظفلب ةلابز نبا نم ًاذخأ راحتلا نبا هاورو

 نبا ايهلإ ىغصأف « اهيمست نأ تباف « اهنع اهولأدف « نامبسلاب اهدنع ةالصلا

 يضر ةثئاع ةناوطسا : اهل لاقي يتلا ىلا ىلصف ماق.مث « ءيشب هتراف « رييزلا

 , اهنع هلبا

 - معو د



 ربخ يف راجنلا نبا دازو < اهنم نيألا قثلا ىلا اتماتم : هلابز نا ربت يفو

 دارملاو © هريظ فلخ اهلعجي ناكو : هظفل ام امري رشع ةعضب ايلإ ةيوتكملا ةالص

 وه هأور 1 « اهلا ةالصلا يف كلذك ابلعحال « كانه سلج اذإ الإ دنتس ناك هنأ

 مم « ملي ينلا ةبج عضوم ةناوطسالا كلت دنع تيأر : لاق رلسأ نب دبز نع

 يلأ عضوم نود تيأر مث < هنع هللا يضر ركب ينأ ةببج عضوم هنود تبأر

 . هلع هلل يضر رمح ةببح عضو م رك

 ءاعدلا نأ انغلب : هيبأ نع « هللا دبع نب ليعامسإ نع « ةلابز نا ريخ فو

 باحتتسم اهدنع

 نب رمج ينب يخأ رذلملا دبع نب ةبابأ يبأب فرعتو « ةبوتلا ةناوطسا : اهنمو

 « ةظيرق يب فيلح ناك هنأل اهلا طترا ءاقتلا دحأ م« سوألا نم فوع

 «نوكيي نايبصلاو ءاسنلا هيلا شبجأو « تفي ىنلا 2 ىلع لوزنلا يف هوراثتساف

 هلاوف : لاق « حيبذلا وهو هقلح ىلا هديب راشأو « مهل ىرو معن : محل لاقف

 ( لَو ينلا ىلا عجرب مق « هلوسرو هللا تنخ يأ تماع ىتح يامدق تلازام

 صوبرلاو «  ضوبر ةلسلسب ةبوتلا ةناوطسأ عضوم عنج ىلا طبتراف ىشمو

 هرصب داكو «© عمسي داك امش © هعمم بهذ ىتح « ةايل ةرشع عضب - ةلبقثلا

 « هتحاطل بهذي نأ دارأ اذإو « ةالصلا ترضح. اذإ هلحت هتنبا تناكو « بهذي

 اونوحت ال اونمآ نيذلا اهأاي ) : هيف ىلاعت هللا لزنأو « طابرلا يف هدرتف ينأي مث

 لحال فاحو [ : لاقتالا ] ( ةيآلا ... مكتانامأ اونوختو لوُسرلاو الا
 ترفغتسال يفءاج ول امأ » : لَم ينلا لاقف « قلي هللا لوسر هل ىتح هفن

 هتيوت تلؤنأف 4 هيلع هللا بوتي' ىتح' هقلطأ يذلا انأ ام « كلذ لعف اذإ امأق « هل

 ةظيرق ينب أطب ال نأ ىلاعت هللا دهاعف « ٍكِلِي هلحف « ةماس مأ تدب يف ًارحس

 0. أنبأ ف هوسرو كا تن دب يف كا يفاريال : لاقو « آدبأ
 دءاج بج ينلا ءاج اماف « كوبت ةوزغ يف هفلخت اهب هطاثرا ببس : ليقو

 سلال ب



 . ةيلو موي نيب اعبس ةباس مأ باب دنع يتلا ةبوتلا ةيراسب طبتراف « هنع ضرعأف
 . بسسملا نب دعس نع « لئالدلا » يف يقهبلا هاور

 نورخآو ) : ىلاعت هلوق يف امبنع هللا يضر سابع نبا نع ًاضيأ يورو

 لوسر نع اوفلخت طهر ةرشع اوناك : لاق ٠١١ ١ : ةيرتلا 1 ) مهيونذب اوفرثعا

 مهسفنأ مهنم ةعس قثوأ لَو ينلا عوجر رضح اماف <« كوبت ةوزغ يف هلي هلا
 ةبابل وبأ اذه : اولاق « ؟ ءالؤه نم م : لم ىلا لاقف © دحسملا يراوس

 . مهقالطإو ميلع هللا ةبوت ههفو « ثيدحلا ... كنع اوفلخت هل باحصأو

 لاثأ نب ةماث الإ طير يتلا ةيراسلا نأ رفعج نب ميهاربإ نع راجنلا نبأ لقتو

 . ةبابل وبأ الإ طبترا يتلا ةيراسلا يه « ىفنملا

 يبنلا نأ : بعك نب دم نع « رحابملا نب هللا دبع نب رمع نع ةلبز نالو
 . ةيوتلا ةئاوطسا ىلا هلفاوت ىلصي ناك ِهنِلُ

 دقو . اهيلإ فرصنا حبصلا ىلص اذإ عقلي ينلا ناكو : هللا دع نب رمع لاق

 « مهيواق ةفلؤملاو « لَم ينلا نافيضو « رفلا لهأو نيكاسملاو ءافعشلا اهملإ قيس

 « ضعب نود اهضعب « اقلح اهفوح اوقلحت دقو « دحسملا الإ هل تدب ال نمو

 نم هيلع ىلاعت هللا لزنأ ام مهيلع واتف « حبصلا نم هالصم نم مبلإ فرصتف

 فرشلاو لوطلا لهأ ءاج سمثلا تعلط اذإ ىتح « هنوئدحيو مهثد#و « هتلمل

 لزنأف « مهبلإ هسفن تقاتو « هللإ مهسفنأ تقاتف « الع هلإ اودحي ملف <« ىنغلاو

 ( ... هبجو نوديرب يشعلاو ةادغلاب مير نوعدب نذلا عم كسفن ريصاو ) ؛ ىلاعت هللا

 .[ ٠١ - 7م : فبكلا ] نينبآلا ىبتنم ىلا

 حرط « فكتعا اذإ ناك لَم هنأ امبنع هلأ يضر رمح نبا نع ةجام نبالو

 . ةيوتلا ةناوطسا ءارو ريرس هل عضوو « هشارف هل

 هسارف هل حرطي فكتتعا اذإ ناك عل تا لوسر نأ : نسح دنب يقوسلاو

 . اهيلإ دنتس ةلبقلا ىلب امم ةبوتلا ةناوطسا ىلإ هريرس وأ
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 ناك « هلع ىلاعت هللا يضر سنأ نب كلام نأ « رذنملا نبا نع ضاع لقنو

 وهو 4 هلع هللا يضر باطخلا نب رمح ناكم وهو : لاق < دحسملا يف عضوم هل

 . فكذعا اذإ علَع يىنلا شارف هيف عفوي ناك يذلا

 نأو « ةناوطسا ربقلا نيبو اهنيب ةبوتلا ةناوطسا نأ : ةلابز نبال ريش يفو

 « ةمحرلا نم ةثلاثلاو « ريقلا نم ةيناثلا يه : لوقي ناك امهنع هللا يضر رمع نبا

 . دحسملا مدقم فقس رخؤم ىف نيقاورلا ةدابز لبق : يأ

 . ًاعارذ نورشع فيرشلا ربقلا نيبو اهني : ةلابز نبا لاق

 « ةلبقلا نم ةثلاثلاو « ربقلا نم ةناثلاو م ريالا نم ةعبارلا يبف : تلق

 ؛ اهنع هللا يضر ةشئاع ةناوطسا نيب يهو « دحملا ةيحر نم اننامز يف ةسماخلاو

 نع اهزيمب ىلا نم بارخت اهف ناكو « ةرححلا كايشب ةقصاللا ةناوطسالا نيبو

 روكذملا كابشلاب ةقصاللا اهنأ نوحرف نيا ردبلا مهوتو « يناثلا قيرطلا دعب لاز « اهريغ

 . لصألا يف هدر انحضوأ دقو

 . رسرسلا ةئاوطسا : اهنمو

 ةناوطسا يف ىبسام عم للَي ينلا فكتعم ناب يف ىبحمو « ةلابز نبا دنسا
 نم ريرس عتِلَي ينلل ناك هنإ : لاق بويأ نب دمح نأ © رمع نبا نع «© ةبوتلا
 ناك « ليدانقلا نيبو « ربقلا هاجو يتلا ةناوطسالا نيب عضوي '٠' ةفعس هيف ديرج

 هيو هلا لوسر هيلع عجطشي

 ةبوتلا ةناوطسأ يقرش مويلا كابشلاب ةقصاللا يه ةناوطسألا هذه : تلق ظ

 « عضوملا اذه يف ةرمو « ةبوتلا ةناوطسأ دنع ةره عضوي ناك ريرسلا نأكو

 هداز هنأ قيس ام هدحسم يف لِي ينلا ديزي نأ لبق ةبوتلا ةناوطسأ دنع عضوي ناك

 . للا اذه ىلإ ريرسلا لقث هش داز اماف « قرشملا يف

 باوصلا هلعلر « هفعس هيف : ةيماق ةخ3 يف )١(



 روبمح نع يوبنلا دجسملا دح يف قيسام ركذ امل ةلابز نبأ نأ اذه ديؤيو

 عضوم يف دجسملا يف فكتعي ناك ملي هلا لوسر نأب اوجتحاو : لاق « سانلا

 فكتعم وهو هسأر لحرت تناك اينع هللا يضر ةشئاع نأو )م نمحرلا دبع يب ساحب

 . اتي يف يهو دجسملا يف
 رحب ناك 2 ىلا نأ 4 اينع هللأ يضر ةشئاع نع 4 حيحملا م يفو

 . هيلع سلجف « راهلا يف هطسبيو « هيلع ىلعف « ليللاب ًاريصح

 . اهنع ىلاعت هللا يضر ةثئاع تدب ىلع ناك كلذ نأ : هتياور يف دمحأ نيبو

 . ليدانقلا ةازاوم يف ناك قرشلا رادحلا نأ قبس دقو « ةضورلا يلب يذلا : يأ

 « هالصم اهنأل بلاط يلبأ نب ىلع ةناوطسا ىمستو « سرحملا ةناوطسا : اهنمو

 . اهدعب يتلا يف ينأس اك
 تلأس : لاق « هنع ىلاعت هللا ىضر ةماس نب ىسوم انثدح : ىح لاقو

 هذه : ىل لاقف « هنع ىلاعت هللا يضر ىلع ةناوطسأ نع نسحلا نب هللا دبع نب رفعج

 باب يلب امم ربقلا ىلت يتلا اهتحفص يف سلحي هنع هللا يضر ىلع ناك « سرحملا

 . تلم يبنلا سرحب هلي لا لوسر

 نم اهنم جرخم ب هلا لوسر ناك يتلا ةخوملا ةلباقم يف يه : يرطملا لاق

 نم ةيوتلا ةناوطسأ فلخ يهو «© ةضورلا ىلإ اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع تس

 . لاهثلا ةبج

 . مويلا ةئيدملا ءارمأ اهدنع ىلصيو : تاف

 سلحي لَم يلا ناك « لامثلا نم سرحلا فلخ دوفولا ةناوطسأ : ابنمو

 تناكو « نيقاورلا ةدايز لبق ةبحرلا ىلت" تناك« هتءاج اذِإ برعلا دوفول اهيلإ

 اهنمبو . يرطملا هلق © ميهلضافأو ةباحصلا ةارس اهإإ سلحي ةدالقلا سل: فرعت

 . مويلا كابشلاب ةقصاللا ةناوطسألا :؛ ةتآلا ريقلا ةعبره نيبو



 يقلا ةناوطساألا نأ + دم نب قيزعلا دنع : مهنم «© دحأو ريغ نع ةلابز نالو

 يضر بلاط نب يلع ىلصم ةبوتلا ةناوطسا نيبو اهنيب « ةبوتلا ةناوطسا فص ىف

 ةارس هيف سلي ناكو « ةدالقلا سل : هل لاقي يذلا ساحغملا هنأو « هنع هلا

 يلع ةناوطسال ةفص ةدالقلا سلع نأ اذه نم يربشقألا مفو . آيدق سانلا

 5 هب اهفصوق

 زقئاح يف يشو 6 ليريح ماقم : امل لاقو 2 ربقلا ةعب رم ةناوطسأ 1 امامو

 دوفولا ةناوطسأ نيبو اهنيب « لامشلا ىلإ ةيرغلا هتحفص فردنم دنع ة رحملا

 . ةثلاتلا يه تناك « مالسلا هيلع ليربج ماقم اف ىتلا ةناوطسألا

 سنفتال : ممسم يل لاق : ناولس لاق . ربقلا يف يتلا ةعبرملا يف اهنع هللا يضر

 ذخأت ىح هيتأي علي ناك دقو : يأ . ةمطاف باب ابنإف « الإ ةالعلا نم كظح

 سجلرلا نع بهذيل هللا ديرب امِإ ) « تببلا لهأ يلع مالسلا : لوقيو هيتداضعب

 . ءارمحا يلأ نع ىبحم هاور [ مع : بازحألا ] ( ًاريبطت *ع”ربطيو تيبلا لهأ

 . © ثيدحلا ... ةالصلا ةالصلا : لوقف « موي لك » : هل ةياور يفو

 ىلع رئادلا كابشلا باوبأ قلغل ريرسلا ةناوطسأبو « اب كربتلا سانلا مرح دقو

 . ةفيرشلا ةرحملا

 نآك « هيبأ نع هللا دبع نب ىسبع نع ىبح دنسأ . دحبتلا ةناوطسا : ابنمو

 تدب هأرو حرطيف © سانلا ' تفكتأ اذإ ةيل لك ًاريصح جرخم نَو هلا لوسر

 « هتالصب ىلصف « لجر هآرف « لبللا ةالص ىلصي مث « هنع ىلاعت هللا يضر ىلع

 ع يوطف ريصطاب رمأف « مهب اذإف تفتلاو + اورثك ىتح هتالصب ىلصف « رخآ مث

 يلصتف ليالاب ىلصت تنك « هللا لوسراب : اولاقف هوؤاج مبصأ اماف « لشد مث

 . اهيلع نووقت ال مث « لبللا ةالص يلع لذنت نأ تيشخ ينإ : لاقف « كتالصب

 ةمطاف تسدد بأن نأك « هربغو ميرع يبأ سى ماسه نع : ةلايز ئاو ىمحيل

 , اوقرصلا :يا(١)

 نع دس



 . روزلا ىلب ام هيلي يبنلا باب قيرط ىلع يتلا ةناوطسألا عضوم كلذو : ىسيع لاق
 اهئاح نم ةرححلا فاخ روزملا عضوملا : يأ + يازلاب : روزلا : تلق

 ,هرود ! يربثقألا طخ يفو . ةرودلا : لاقف مهضعب هفدصو

 ةيفنطلا نبا يلرم لاق « ليضف نب هللا دبع نب ديعس ينثدحو : ىسيع لاق

 9 رثأ ايف كءاج له « ةناوطسألا هذه مزات كارأ : لاقف « اهلإ يلصأ انأو
 . لبللا نم ع هللا لوسر ىلصم تناك اهنإف اهمزلاف : لاق ©« ال : تلق

 ةبج نم ابنع هلا يضر ةمطاف تدب ءارو ةئاوطسألا هذه : راحنلا نبا لاق

 فورعملا ناثع باب ىلإ هراس تناك هللإ ىلدملا هجوت اذإ بارحم اهيفو « لامشلا

 . ليربج بابي موبلا

 « ةفيرشلا ةرحملا ىلع ةرئادلا ةروصقملا يأ نيزاردلا اهوحو : يرطملا لاق

 . للي يبلا دجبتم اذه ؛ ماخرلاب اهف بتك دقو

 اوذختاو « ةققلا ءانب دنع ةماعد يناثلا قيرطلا دعب ابعضوم يف ذختا دقو : تلق

 , ًاخرم ًايارح اهف

 هنأو © هنع روك ذملا عضوملا جورُخ « دجسملا دودح يف قبس ام ىشتقمو

 باب دنع تربظ يتلا هحرد نأ مضتا دقو « نامع باب نم جراخلا هجاوب ناك

 « ةرأملا قيرط يف روك ذملا عضوملا نكد مف « ماشلا ةليقتسم تناك يماشلا ةرححلا

 الإو « ًاصاخ الضف عخيراتلا لهأ اهل ركذ يتلا نيطاسألا رخآ يه ةناوطسالا هذهو

 . لضف احل دحسملا يراوس عيمجف

 نوردتبي هِي هللا لوسر باحصأ رابك تكردأ دقل : سنأ نع يراغبلا يفق

 نم ولخت ال ذإ « اهدنع ةالعلا بحتست هيراوس عسمجف 6 برغملا دنع يراوسلا

 . اهلإ ةناحصلا رايك ةالص

 ءاج « هلام دج ام ةمام نب دم نأ « ريسلا لهأ نع هلو : راحنلا نبا لاق

 داعم ناكو © كلذ نواعفي سانلا لعحف « نيتيراس نيب دحسملا يف هلعحف © ونقب

 مسإل ؛ حاس



 « لبلا ىلع ءانقألا قلعي مث « نيتيراسلا نيب البح لعجي ناكو « هيلع موقي لبح نبا

 لهأ يأ  نولكأف « ءانقألا نم ًاصعب ميلع شيف « رثكأ وأ نرخعلا عمجيو

 رخؤم يف تناك ةلظ يهو « « حبحصلا م يف اي « مالسإلا فايضأ مهو  ةفصلا

 . ضايع هلاق « لاوقألا رهْشأ ىلع نيكاسملا الإ يوأي دحمملا

 يقب تلوح املف « دحملا يلامش يف تناك ةلبقلا نإ : يبهذلا ظفاطلا لاقو

 . ةفصلا لهأ ناكم ىلوألا ةقلا طئاح

 . اهلع هللا يضر ةمطاف هتنبا ةرححو « 2 هرد> يف عبارلا لصفلا

 ينعي - دجسملا ءانب تعن ىلع هيتجورا نيتيب ىنب هِي هنأ دحسملا ءانب يق قيس
 رخآت نإو « ذئنيح هجوز ةثئاع تناك ذإ © اهنع ىلاعت هللا يضر ةثئاعو ةدوس

 . اهيإ ةجاللا دنع رحللا ةقب ىب مث <« اهب ءانلا

 الكو © هلوحو دحسملا برق لزانم ناعنلا نب ةثراطل تناك : رمح نب دمس لاق

 ىح © ةرحح لحب يأ « لزنم نع ةثراح هل لن ال هأ ا هللا لوسر ثدحأ

 . يزوطا نبا هركذ « هجاوزأو ع هللا لوسرا اهلك هلزانم تراص

 نم تناك ليم يبلا جاوزأ توبب تكردأ : لاله نب دمح نع ةلابز نبالو

 يف سيل « ماشلاو قرشملا يفو ةلبقلا يف !''ةريطتسم « رعشلا حوسمب ةروتسم ديرج

 فراكو « ماثلا هجاري اهنع هللا يضر ةثئاع باب ناكو « اهنم ءيش دحسملا يلرغ

 . جاسوأ « رعرع نم دحاو عارصب

 1 هيبأ نع « لاجرلا يىلبأ نب كلام نع « ىفطصملا فرش » يف يزوملا نبالو

 « مامإلا هجو ىلإ ةالصلا ىلإ تهت اذإ رسبألا قثلا يف ابك تناك اهنأ : همأ نع

 . اهتبب ةماس مأ 0 لخدأ بنيز تفوت او « اهدعبأ اذه ربنلا هحو يفو

 قوم هللا لوسر جاوزأ توب تيأر : يلذحلا ديزي نب هلا دبع نع ىبحللو

 ل ة رستم : اهاثعم 1(

 تل



 « اهرحمي تاببأ ةعست تددع « نيطلاب ةرورطم ديرح نه رحح احلو « ني نم تناك

 ىلإ لَم ينلا باب يلي يذلا بابا ىلإ اهنع هللا يضر ةثئاع تدب نيب ام يهو

 . مويلا نسح تنب ءاممأ لزنم

 باب وهو © برغملا يف هتبح لباقي : يأ : تيم ينلا باب ىلب : هلوقو

 يف ناك هنأ ينأيس روك ذملا ءامسأ لزنمو + مويلا دع ىلإ لقنب نأ لبق ةمحرلا

 ةداضع نم تناك ماشلا يف يتلا رجملاف « ماشلا يف ءاسنلا باب دعب يذلا بابلا ةباقم

 ركذ مث « روك ذملا بابلا ىلإ ماشلا يف دحملا دح تناك اهنأ مدقت يتلا ءاسنلا باب

 عم اهل ةصق ركذو © نبل نم اترححو ةماس مأ تدب نأ : هتباور يف ىح
 ىلع ديرج نم رجلا تكردأ : لاق يناسارهلا ءاطع نأو « كلذ يف ليم يلا

 « نلي تايبأ ةعبرأ اهف ناك : سنأ ينأ نب نارمح لاق « رعُس نم حوسملا اهباربأ

 ىلع « امل رجحال ةنيطم ديرح نم تايبأ ةسمخ تناكو « ديرج نم رحح اهو

 . عارذلا مظعو عارذ يف عرذأ ثالث رثسلا تعرذ « رعشلا موسم اههاوفأ

 انأو يقيم هللا لوسر توبب لخدأ تنك : يرصبلا نسملا نع يلبسلا لاقو

 نم هرحح تناكو « ةرجح تدب لكحل ناكو « يدس فقسلا لانأو « قهارم

 . رعرع بشخ نم ةيسكأ
 قيم ينلا جاوزأ رحح نواخدي اوناك ساالا نأ : هدنع ةقثلا نع كلام لقنو

 « لهأ نع قضي دحسملا ناكو : لاق « هلِلَي ينلا ةافو دعب ةعملا موي اهيف نواصي

 لحل اوضرعتب ملو « دجسملا يف ةعراشم اهباوبأ نكلو « دجسملا نم تسبلو : لاق
 . ًارهش هئاسن نم ىلآ امل تلي هللا لوسر ايف لزتعا يتلا ةيرشملا

 ءا وأ عابو ) أاهنع هللا ىضر ةشئاعل ابي ةدوس تصوأ : دعس نبا لاقو

 اه طرشو 34 امل زلم ابيع هلل ىضر ةشئاع نم ىرتشاو 8 ةيواعم نم اهب ةيفص

 .٠ كاذ اه طرشو 4 اهينم ريبزلا نا مارتسا لد : لمقو .٠ اهتامح اهاكس

 دتعي ام نيتمركمي دتعما ريبزلا نبا نإ : لاق : ةورع نب ماشه نع ةلابز نبالو

 سم ال(



 ىرتشا هنأو « اهترجحو اهتبب هل تصوأ امنع هللا يضر ةثئاع نأ « اهلثب دحأ

 انحضوأ دقو « تِلَي هئان كلم نم تناك رجلا نأ يضتقي هلكو « ةدوس ةرجح

 1 . هعجارف « لصألا ْق هشام

 يف اهنع هللا يضر ةمطاف تدب نأ : هنأ نع هللا دع نب ىسع نع ىبحلو

 : يأ « ةخوخ ةثئاع لزنم يأ لَم ىنلا تيب نيبو هنيس « ربقلا يف يذلا روزلا

 علطاجرخلا ىلإ ماق اذِإ ناكف « كانه ناك قلم يبنلا يرخم نأ ىور مث « ةوك

 اهنع هللا يضر ةثئاع نأو « مهربخ معف « اهنع هللا يضر ةمطاف ىلإ ةوكلا نم

 فرأ لي ينلا ةمطاف تلأف « مالك اهناب ىرحجف « لدلا فوج جرا تلخد

 ىرئالف كفك لخدن هللا لوسراي : ةثئاع لوقب هفدرأو « اهدسف ء ةوكلا دب

 رعسأف © ىذألا نم ءاينالا نم يرام علبت ضرالا : لاقف « ىذألا نم ًآئْس

 اهب اهنع هللا يضر ةثئاع ةرحح فلخ ناك هنأو « فينكتا عضوم جرا نأ

 دبع نب رمع زئاح يف ثلتااك روزملا عضوملا : يأ « روزلا يف ةمطاف تدب نيبو

 . زيزعلا

 يتلا ةئاوطسألا ىلإ ةمطاف تدب ضرع : ميرم يأ نب مسم نع ًاغيا هلو

 . ريقلا يف يتلا ةعبرملا يف هباب ناكو « روزلا ةبجاوملا ةناوطسألا فلخ

 يتلا ةناوطسألا ىلإ امنع نأ يضر ةمطافب ىلع سرع : لاق هنع ةّس نالو

 . ربقلا يف يتلا ةعبرملا يف هراد تناكو « روزلا ةبحاوملا ةناوطسألا فلخ

 يذلاةمطاف باب هنإف اهلإ ةالصلا نم كظح سنتال : ملسم لاق : نايلس لاق

 . هوحنب ريقلا ةعيرم ةناوطسا ىف هانمدق دقو « هنم الإ لغس يلع ناك

 امتي لوحو : راجنلا نبا لاق . ةمطاف تدب فلخ اهنأ دحبتا ةئاوطسا يف قسو

 . ينلا ةرحح فلخ وهو «© بار اهيفو « ةروصقم مويلا

 بارحلا يف ينأسس 5 ةفيرشلا ةرجملا ىلعو « هلع ةرئاد مويلا ةروصقملا : تلق

 سانلا ه+مرتحم عضوم نيبو هنيب « ةرجحلا زئاح يف يذلا روزا فلخ روكذملا

 آل نمل



 ىنشب دقو « هف يىفآلا فاللا ىلع امنع ها يضر ةمطاف ربق عضوم هنأ ركاذي

 تراك اهتنبإ نأ ضحلتو « ريق دل اهساسأ رفح دنع ادب كانه ةماعد ةراعلا يلوتم

 اييلإ يتلا ةناوطسالا ىلا اب سرع هنأو « دحبتلا ةناوطساو ريقلا ةعبرم نيب اهف

 . لصالا يف هانحضوأ اك « روكذملا بارغلا

 نافع نب ناّمع راد نيب : دحملا نم هعضومو اهتس نابب يف ةس نبا لاق نكل

 يف هللا دبع نب نسح تنب ءامسأ راد هجاوملا بابلا نيبو « دحسملا يفرش يف ين
 هنأ يلأسو « هيماس يف ءاسنلا باب ىلب ناك يذلا بالا : يأ , دحسملا يفرش

 نم اتي دادتما دعببو ؛ ليبسلا طابرب مويلا فورعملا ءاسنلا طابرا الباقم ناك
 , هلاس يف ىلوأ لوألاو © كانه ىلا ربقلا ةعبرمو ناثع راد ةاذاحم

 هانب يذلا رئاطا يف اهني ضعب زيزعلا دبع نب رمع لخدأو : يرطملا لاق
 . لاهشلا ةبج نم هتيقن ينو « دحاو نكر ىلع يقلب ةفيرشلا ةرحللا ىلع افرح

 ع دحسلاب أدب م« رفس نم مدق اذإ لي ىنلا ناك « ةبلعث يلأ نع يناربطلاو

 . هئاسن توس يأت م ع ةمطاف ثدبا دب 3 5 نينعك ر هش ىلصف

 « ةريزخ هل انلمعف « كلم هللا لوسر انراز : هنع هللا يضر ىلع نع يبحبلو

 تأضو ؛ مث اناكأو لي ثا لوسر لك « نبل نم آبعق نيأ مأ انل تدهأو
 ءءاسام اعدف « ةلبقلا لبقتسا مث ع هدبب هتحلو هتيجو هسأر مف هلي هللا لوسر

 ليسا لوسر انبينق « تارم ثالث كلذ لعفي ةريزغ عومدب ضرألا ىلع بكأ مث

 ينأب : هل لاقف « ىكتو 2 هللا لوسر ربظ ىلع نيسطلا بثوف « هلأست نأ

 لاقف « هلثم علصت كنتيأرام ًاثْس عنصت كتيأر تبأاي : هل لاقف ؟ كيكيام يمأو

 ناو « طق هلثم 82 رسأ مل ًارورس مويلا ©! تررس ينب ١ : و هللا لوسر هل

 ينن زحأف « تل معراصم 1 , ىلتت مينأ ينربخاو يناتأ مالسلا هيلع ليربج يبيح

 . ةريثاب كل توعدف 2 كلذ
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 . اهم ينثتساامو باوألا دست رمألا ىف سماخلا لصفلا

 « « ركن يىبأ با الإ باوألا اودس » : قلم يبلا لوقب يراخلا بوب

 ينع اودس : ظفلب ةالصلا يف هلصو دقو « قلع ينلا نع سابع نبا هلاق : لاقو

 يردخلا ديعس يلأ نع بابلا يف دنسأ مث © ىنعملاب انه هركذق ... ةشوخ لك
 نيب ًادبع ريش هللا نإ » : لاقو لَ هنا لوسر بطخ : لاق هنع هللا يضر

 ركحب قبأ ىكبف : لاق « هللا دنعام دبعلا كلذ راتخاف « هدنع ام نيبو اندلا

 ناكف « ريخ دبع نع للي نا لوسر ريخم نأ اكبأ انببعتف « هنع هللا ىضر

 ؛ لَ هللا لوسر لاقف « انماعأ ركحب وبأ ناكو « ريما وه ِلَي هللا لوسر

 ريغ اليلخ ًاذذتم تنك ولو « ركب وبأ هلامو هتححص يف "ىلع سانلا نمأ نإ م

 باب دحيملا يف نيقد ال « هتدومو مالسإلا ةةوخأ نكلو ءركب بأ تذختال يىبر

 . « ركب يلأ باب الإ دسالإ

 متفت ةقاط :؛ ةخوحلاو . « ركب يلأ ةخوخ الإ ةخوخو» : هنع ملام ةياور يفو

 « انه دارملا وهو « اثم قارطتسالا نكمي ىلفس نوكت ثمحو « ءوضلل رادحلا ْف

 . باب ايلع قلطأ اذلو
 هنع هللا يضر سابع نبأ نيبو « قلغت تناك اذإ الإ باب اهلع قلطبال : لبقو

 . هيف تام يذلا ِمَتِلَع هضرم يف ناك كلذ نأ هتباور يف

 تومي نأ لق لوقي 2 هللا لوسر تعم : بدنج ثلدح نم ملسلو

 هركذف ... لال سمخي
 قلغأ ؛ اولاق ًاسان نأ « ملاص نب ةيواعم نع « ع دعس نبا تاقط » يفو

 يف مللق يذلا ينغلب دق ه» : يكم هللا لوسر لاقف « هيلخ باب كرتو انباوبأ
 . «اةماظ عباوبأ ىلع ىرأو « ًارون ركب يلأ باب ىلع ىرأ يفإو « ركب يلأ با

 « ركب يلأ باب الإ دست باوبألاب عقلي هللا لوسر رمأ ال: ثريوحلا يأ نعو

 « ةالصلا ىلإ جرخت نيح كِيلإ رظنأ ةوك حتفأ ينعد ! هللا لوسراب : رمح لاق

 رمألابو « ةفالحلا نع بالاب ىنك : لبق « « ال » : قَي هللا لوسر لاقف

 ب ةمهوادس



 نأب ديأو ؛ نابح نا منح هبلإو « وه الإ اهلطي ال : يأ « اهلط نع دسلا
 «دجسملا ىلإ ةخوخ هل نوكت الف « يلاوعلا نم حنسلاب هنع هلا يضر ركن يلبأ لزنم
 ؛ نامور مأو“ هعم سمح تب ءاوسأ تناكو « ةيراصنألا هتحوز لزنم منسلا نأب درو
 تناك دحسملا ىلإ اهنم ةخوحلا ءاقبإ يف هل نذأ يتلا رادلا نإ : ةّش نبا لاق دقو
 . ابعب ىتح هنع هللا يضر ركب يلأ دب يف لزت ملو « هل ةقصالم

 « ىرغصلا نابع راد ةلابق عبقلا قاقز يف اراد ركن وبأ ذختا : ًاضيأ لاقو
 باوبألا هذه ىنع اودس » ثيدح هيف ءاج يذلا وهو « دحسملا دنع رخآ الزن» ذختاو
 1 , « ركب يلأ باب الإ

 ةخوخلا نأ : هريخأ همع نأ : كيدف يلأ نب ليعامسا ينريخأ : نا وبأ لاق
 هنع هللا يضر قيدصلا ركب يلأ ةخو : ددسملا يلرغ يف ءاضقلا راد يف ةعراشلا
 ةخو نم ناك ام الإ باوأألا هذه ينع اودس م : هلي هلا لوسر اهيف لاق يتلا
 , ىهنا . حللاب اني ًاضيأ هنع هلأ يضر رككب وبأ ذختاو « « ركب يبأ

 ةوذلاو « ةمحرلا بابو مالسلا باب نيب ايف تناك ءاضفلا ةبحر يه !''ءاضقلا رادو
 . دحسملا باوبأ يف اهركذ يتأس اهف ةعراثلا

 اوداز اماف « اهتازاوم يف تناك هنع للا يضر ركب يلأ ةشوخ نأ : دارلاو

 . مويلا هعضوم ىلإ ناثع باب اولوح اك « اهني نع اهولوح دحسملا يف
 فرأ « ملسم نإ قاحسا نع ليعامسا نب دمج يثئثدح : ةلابز نبا لاق اذكو

 نيب يه « ءاضفلا ةبحر يف ةعراشلا دمسملا يلرغ يف دايز باب بنج ىلإ ينلا ةخوكلا
 نم اهل ةيذاحم ؛ يأ , اهانه تلعجف تحن دحسملا يف ديز ا « ركب يلأ ةخوخ
 يف لصامل ًاباب تلعج « دجسملا باوبأ نم دسام عم تادس املو « نيميلا ةبج
 لعج « ةمحرلا بابو مالسلا باب نيب ايف !"ةف رشألا ةسردملا ثينتبا او 2« دحسملا

 )١( مالسلا باب ىلإ لخادلا راسي ىلع يتلا ةيدومحملا ةسردملا نآلا يه .

 ةيدومحملا ةسردملا نآلا يه (؟) ,

 مان "نأ سس



 لحتو « مالسلا باب ىلت دحسلل ةذفان باوبأ ةثالث روك ذا لصاحال ةراعلا ىلوت»

 . ماللا باب نم لغادلا راس ىلع كلاتلا بالا اهنم ةخوخلا

 « قسام هرهاظ فلاخن ام باوبألا لس ثيداحأ يفو : رحح نبا ظفاملا لاق

 يف ةعراشلا باونألا كب قييم هللا لوسر رمأ : صاقو يلأ نب دعس ثيدحك

 يناربطلا داز . يوق هدنسو « يئاسنلاو دمحأ هجرخأ © "ىلع باب كرتو « دحملا

 : لاقف © اناويأ تددس هللا لوسراب : اولاقف : تاقث هلاحرو « طسوألا » يف

 , « اهّدس ىلاعت هللا نكلو « اهتددس انأام م

 « دجيسملا يف ةعراس باوبأ ةناحصلا نم رفنت تاك : لاق ةرأ نب ديز نعو

 يف سان ملكتف © يلع باب الإ با وبألا هذه اوُنلُس : 202ج ملا لوسر لاقف

 ترمأ نكلو « هتحتف الو اش تددسام لاو » : هلم نأ لوسر لاقف 2« كلذ

 . تاقث هلاجرو ماخلاو يئاسنلاو دمحأ هجرخأ « « هتعبتاف ءيشب

 تادسف دحسملا باوبأب يو هلا لوسر رمأ : اهنع هللا يضر سابع نبا نعو

 . ىلع باب "الإ

 دحسملا لخدي ناكف « ىلع باب ريغ دجسملا باوبأ دسب رمأ : ةياور يفو
 , تاقث اهفاحرو يئانلاو دمحأ اهحرخأ « هريغ قيرط هل سل بلحج وهو

 . يناربطلا هحرخأ « هوح ةرمس نب رباج نعو

 : يوم هلا لوسر نمز يف لوقن انكح : اهنع هللا يضر رمح نبا نعو
 ثالث ىلع يطعأ دقلو « رمح مث « رككب وبأ مث © سانلا ريخ كلي للا لوسر

 كلم لا لوسر هحاوز « معنلا رمح نم "ىلإ بحأ نهنم ةدحاو ىل نوكت نأل , لاصخ

 موي ةيارلا هل ىطعأو « دجسملا يف هباب الإ باوبألا دسو « هل تدلوو « هتنبا

 . ندح هدانسإو « دمحأ هجرخأ « ريبخ متف

 ينربخأ : رمم نبال تلق : لاق « تالمهب رارع نب ءالعلا قيرط نم يئاسنللو

 « ًادحأ هنع لأست الف "يلع امأو : هيفو . « ثيدحلا رك ذف ... ناثعو ىلع نع

 - هزل -



 « هباب رقأو دحملا يف انباونأ كس دق لَو هلا لوسر نم '"”هلزنم ىلإ رظناو

 . هريغو نيعم نبا هقثو دقو « ءالعلا الإ © ميحصلا لاجر هلاجرو

 قيرط لكو « ًاضعب اهضعب يوقي ثيداحألا هذهو : رحح نبا ظفاطلا لاق

 صعب ىلع ًارصتقم تاعوفوملا يف يزوحلا نبا هدروأ دقو « جاجتحالا حلاص اهنم

 ًاضيأ هلعأو « حداقب كلذ سيلو « هتاور نم هنف ملكت نم ضعس هلعأو « هقرط

 . ةضفارلا عضو نم هنأ معزو « ركي يلأ بإب يف ةححملا ثيداحألا هتفلاخ

 ثيداحألا هدرا ًاعينش طخ كلذ يف اطغأ دقو رجح نبا ظفالا لاق

 لهأ هاور : لاقف رازبلا هلإ راثأ دقو « عمجا ناكمإ عم ةضراعملا مهوتي ةحبحصلا

 فترإف « ركب يلأ ةصق يف ةنيدملا لهأو « ىلع ةمق يف ناسح دنذاسأب ةفوكلا

 يضر يردحلا ديعس يلأ ثيدح هلع لد امب عما « ةفوككلا لهأ تاباور تتش

 دحسلا اذه قرطي نأ دحأل لحم ال و . ًاعوفرم يذمرتلا يف يذلا ينعي « هنع هلل

 « كريغو يريغ اج
 . هريغ بأب هل نكي ملو دحسملا ةبهل ناك هنع هلل يضر ىلع باب نأ : ىنعملاو

 جراخ نم باب هل ناكف « هنع نا يضر ركب يبأ فالح يأ « هدسب رمؤي مل كلذلف

 ءءانتتسا ىور نم : يأ , يذابالكلا هب حرص ام « دحسملا ىلإ ةخوخو « دحسملا

 ديزأ وه اه صخب هنإف , يلع باب فالخي « رك ذ الل ءانثتسالا ىلا جاتا هنأ ىأر

 وهو لاقي وأ « دس هنأ مثوت عفد دارأ "يلع باي ىور نمو . بابلا ءاقبإ نم

 9 ًاسوخ اوثدحأو اهودسف 4 ”يلع باب الإ باوبألا دب الوأ اورمأ ممنأ : عضوأ

 يلا ةخوخ الإ اهدب ًارخآ اورمأت « هيف نادئتسالا دعب اهنه لوخدلا نوبرقتس

 بلطملا دبع نب ةزمح نأ : هريغو مل ةياور يف نأ هسؤيو « هنا يفر ركن

 كمه تحرخأ هللا لوسران . لوش يب نافرذت هانيعو هل ةفطق رحم جرخ

 .٠ هل زم ىلإ هياوص 1

 ةخوت عمج (*)



 ع هنكسأ هللا نكلو « هتنكسأ الو كتجرخأ انأ ام : لاقف « كمع نبا تنكسأو

 . ىلع ةصق مدقت ىلع لاد ةزمح رك ذه

 ِك لاق : لاق هنئع هللا يذر يلع نع ©« اوقثر دك ءافعض هسشو رازعللو

 اواعفف < مهل تلقف تقلطناه « ميباربأ اودي نأ ممرف قلطنا د : قيم هللا لوسر

 « هباب لاوحلف ةزخغ لقد لاق ؛ ةزح الإ اولعف هللا لوسراب : تلقف « ةزمح الإ

 ثيدحلا ... هل"ودف < هل تاقف

 فكرأ هلع هنأ يفر ركن يفأ ىلإ هاسرأ نيو قله يم يبنلا نأ « هع ًاضبأ هلو

 + هنع هللأ يضر رمح ىلإ لسرأ مث « ةعاطو عمم : لاق مث عجرتلف « كباب دس

 هنوك رهظي ةزمح لدب انه سابعلا رك ذف « هلثم لاقو هنع هللا يفر سابعلا ىلإ مت

 . متفلا ماع مدق ام هنأل مهو

 ىدأت : لاك ا يبنلا بامصأ نم لحر نع ؛ ىسحت و ةلايز نال ريخ يفو

 ةيناثلا جرخ مث + دحأ مقن ملو سانلا سحبت « تاو اودس سائلا اهبأ : دائم

 « باذعلا لزني نأ لق ؟ياوبأ اودس سانلا اهيأ : لاقف ميرذف 4 ِلْثم ركاذف

 .« ثيدْحلا .. هءاسك رحت بلطملا دع نب ةرمح جرخو « نيردام سانلا جرخف

 عراوشلا باوبألا دب رمأ قلي هللا لوسر نأ لبس نب ورم نع ًاضبأ امنو

 كِيلإ رظنأ ةوك يل عد نأ لوسراب : هباحصأ نم لجر هل لاقف « دحسملا يف

 . ةربالا بقث لثم الو هللاو ال : لاقذ «حورت ناحو وددت نيح اهتم

 حولا ذافختا يف نذإلا نأ ىلع لمح ىلوألا ةصقلا يف اذه تبث نإ : تلق

 . اهعلم دعب

 هنأو « دجال ال مهل تناك باوبألا ايف ناك يتلا تاردلا نأ : رهاظلاو

 مهاكي 4 بحيسملا تاردح تناك اهنأ لمتحو 6 اع معتم ف ةحامصما ىأر كِل 1

 . عنملا يف ةلحصملا ىأر مث ؛ الوأ كلذ نم 2



 هللا ء اهدس رومألا ةياحصلا تاخوخ : تلقن هطخ نمو يربطلا بحملا لاقو

 ترإف ؟ دحسملا رادج يف ىنعي . هدعب تحتف وأ « ءانبلا لصأ نم تناك له رلعأ
 ًايدعت دحملا رادج يف حف كاس يف ىلص نم نأ نم هانلقام فلاختالف « لوألا ناك

 هب لدتسي نأ نكمأ يناثلا مص نإو « بوصخملا عضوملا يف ةالصلاب هقاخإ دعبل

 مه ًاعصخ هنإ : لاقي نأ نكمأو سايقلا نع دعب نإو « كلذ لثم زاوج ىلع

 رككي ابأ « صخو اهدسي رمأ كلذ ىلع اونره امل مث « ةعامجا روضح يف مهلع اليبست

 ضرعت نم رأ مف © كلذ نع ثحبلا ترتك أ دقو « هتبترا ًارابهظإ هنع هللا يضر

 قدب ىتح نذإ نود رادلا طئاح يف فرصتلا عنم رك ذب اوفتك | مهلعلو « هل

 . ىبتنا . كلذك دحملا رادحف « دتولا

 رادج يف هوحنو بابلا مف عنم يعفاشلا دعاوق نم ربظي يذلا : ىكدلا لاقو

 ع آدج فتولا ريبغت نع نوزرتحم مهنإف 2« هف نوياترب ةعفاشلا داكبالو « دحسملا

 نم هتيأرو "يلع كلذ مظع رهزألا عمالا رادج يف ةيسريبطلا كاش مف امو

 :لاقع دحسملا ريغ ىلصمل ناكام لك اذك و « هيف عماجلا ةحلصمال ذإ « تاركتملا

 الول هنأو « ةوورض ريغ نم قارطتسالا زوحيال هنأ ربظنف « متفلا زحي ملا ثيحو

 « هنم لوخدلا زجي مل هل ريغ يف ةعككلا باب نم شيرف هتحتف ا لي هرارقإ

 در ملعب هب و « ةعبرألا بهاذملا مالك ىضتقم هلاثام نأ يضتقيام همالك يفو

 تاميتفلا كرت نأل « همادهنا وأ رادلا مده لصح اذإ متفلا زاوج يف صشرتلا

 « اهمده دعب ةبعكلا يف كلذ اولعف امإ ًاثيرق نألو ©« فقولل رييغت رادا يف

 هنأل ةنيدملا دحسم يف كلذ لثم عنع عطقلا رهاظلاو « هف يبسلا مالك قبس دقو

 « هرادج يف ناك كلذ نأ مرتو « ًاقلطم عنملا هيف ثم عراشلا ضرغ نم ربظ

 . نيب طلغ هريغ هانب رادج يف عنتم الف

 هتيحاشءاحطبلا هذاختاو دحتملا يف هنع هللا يضر رمح ةدابز يف سدادللا لصفلا

 مس الوو ب



 لوسر دحسم يف دزي مل ركب ابأ نأ « دواد يلأ نتس » و « حيحصلا» يف

 اش مكي هلا

 فنرأ نم ًاضيأ دواد يلأل ام هيفاني الو « ًايئان متتفلاب هلاغتشال : ريسلا لهأ لاق
 . ةدايزلا يفنملا ذإ « لخنلا عوذجي اهانبف « ركب يبأ ةفالخ يف تزخت هيراوس

 ( هش داز هنع ىلاعت هللا يضر رم نأ : ًاضيأ « ننسلا »و ( حييحصلا 0 يفو

 هنو « ًايثش هدمع هاعأو « ديرطاو نيللاب كلي هللا لوسر دبع يف هاني ىلع هانبو

 « نبل نم هنيطاسأ لعج هنع هللا يضر رمح نأ نم ةلابز نبال ةياور يفام دري

 لوأ ىلع ةبقلا نم رمح رادج ناكو « ةقلا يف هدمو : لاق « بشحلا عزنو
 يلت يتلا نيطاسألا فص نيب تناك يتلا : يأ « ةروصقملا الإ يتلا ةلبقلا نيطاسأ

 . ىيلقلا قاورلا ىلع ةبقلا

 ىلا ةتاوطسالا نم دحسملا يف داز هنع هللا يضر رمح نأ « عفان نع دمحألو

 دئزت نأ يغش ) : لوقب 2 هلا لوسر تعمم ينأ الول : رمع لاقو « ةروصقملا
 ْ . تدزام « اندحسم يف

 : هالصم يف وهو ًاموي لاق هلي ينلا نأ « بابح نب مله نع ةلابز نبالو
 ىلصم عضوه يف هوسلحأو الجر اواخمأف لبقلا وحن مدس راّسأو اندحسم يف اندزول
 ب ِهببَس كلذ فرأ اوأر ىتح اهوضفخو لجرلا دي اوعفر مث « ْهيقيَم هللا لوسد
 رم رادج عضوم ناكف « ةلبقلا رمح مدقف « ةدايزلا نم ةيافكم هللا لوسر راّسأ
 . اهنا مدقتملا يأ « ةروصقملا نادع عضوم ْف

 . ةرشع عبس ةنس كلذ ناكو : يعفابلا لاق

 اورثك امل نيماملا نأ : هكصاحام ضعب ىلع ديزب مهضعبو ىبحنو دعس نبالو
 نم هكوحام تعتبا دقو « قاض دق دعسملا نإ : اهنع هللا يضر سابعلل رمج لاق
 نيئمؤملا تابمأ رحح امأ + نينمؤلا تابمأ رجحو كراد الإ هب ”عسو أ لزانملا
 نأ امإو 6 لامل تنب نم تنس اب اهنعيبت نأ امإف  كراد امأو « اهلإ ليبسالف
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 « نيماسملا ىلع اب قادّنعت نأ امإو « كل اهنبأو ةايدملا نم تثْش ثمح كطخأ

 « يعم اهاننو يل ابطخ 0 هلا لوسر ةعيطق يه « اهنم ةدحاو الو ال : لاقف

 اهثدحف « ةصقلا هلع اصقف « هللإ اقلطئاف ©« بعك نب يلأ اهنب العحف « افلتخاف

 يل نبا نأ ماللا هيلع دواد ىلإ ىحوأ هللا نإ : لوقي يو هللا لوسر عمس هنأ

 ضعبل تدب ةيوازب اهعيبرت اذإف « سدقملا تدب ةطخ هل طخف ء هيف ركذأ انبب

 « نمثلا هل فعاض نأ دعب ىبأف « هع نأ مالسلا هيلع دواد هلأسف « ليئارسإ ينس

 « انيب يل ينبت نأ كترمأ : هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف « هنم هذخأي نأ هسفن دواد ثكدحف

 ؛ هينبت ال نأ كتبوقع نإو « بصغلا نأ نم سيلو بصغلا هيف لخدن نأ تدرأت
 يضر ساعلل يىلأ ىضق اماف « ناملس هاطعأف « كدلو نف : لاق ؟ يدلو نف براي : لاق

 . الف ينصاخت تنأو امأف « نيماسملا ىلع اه, تقدصت دق : لاق هنع هلل

 بيرق هنع هللا يضر ةريره يلأ نع« هننس » نم ةعحرلا باتك لبق يقييللو

 رادلا هذه بازيم يف ةعق اهنع هل يضر رمح عم سابعلل قفتا دقو «© كلذ نم

 سابعلا لاقق « رمع هعزنف « هباب ىلع : ةياور يفو . دجسملا يف بصب ناك هنأل

 : هنع هللا يضر رمع لاقف ع هدب لم هللا لوسر الإ هادسام هللاو : اهنع هللا يفر

 . هناكم هدرف « يقتاع ىلع كالجرو الإ هالثتام او

 ةعبرملا ةناوطسألا مضوم نيب اهف تناك رادلا هذه نأ : رمع نبا نع ىبحبلو

 يف زارطلا اهلباقي ناك يتلا ربملا نم ةسماخلا يهو : يأ + ناورم راد ىلت ينلا

 يأ « اننامز قيرح بقع اهبعيرت بهذ امئإو © هدودح يف قيسام ىلع دحسملا رادج

 . مالسلا باب نيبو انين

 رح
 تاخد ةمقد رادلا هذه نم يقب هنأ نييام رخآ عضوم ْف ىمحي مالك يفو

 انش اننم لخدأ ناثع فأو « مالسلا باب ةأضيم مويلا اهل يف يتلا ناورم راد

 1 هتدايز فا
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 يلأ نب رفعل طخ ملم ينلا نأ : هنع ىيحم نب رهاط اهاور ىتلا ةخسنلا يفو

 اهفصت هلع هللا يضر باطخلا نب رمح ىرتاف « ًاراد ةشبطا ضرأب وهو بلاط
 ؛ ناثعل كلذ ةسن هنبا نبا اهاور ىتلا ةخسنلا يفو . دحسملا يف هدازف © فلأ ةثام

 . اهضعب داز اهنم الك نأ : رهاظلاو

 ناك رمع دبع ىلع دحسملا تأ ٠ اهلع هللا ىقر رمع نبا نع ريخ ىف ىحبلو

 ةئامو نيرشع هضرعو « عارذ ةئامو نيعبرأ ماثلا ىلإ ةلبقلا نم : يأ « هلوط

 . برغملا ىلإ قرشملا نم يأ « عارذ

 نيتناوطسأ ردق تناك هتدايز نأ « يوبنلا دحسملا دودح يف هانمّدَق ام سخلتيو

 , يف دحملا ةيابتف « ةفيرشلا رجلا هئاقبإل آئيش قرشملا يف دزي ملو « برغل يف
 نيرشعو ةئام نم برقي كلذو « برغملا يف ريخلا نم ةعباسلا ةئاوطسألا هنمز

 ةلبقلا نم هتدايزو « حجرأ اذهو « هفالخ مهفي ام هدعب لصفلا يف يقأيسو « ًاعارذ

 كلذو « ةقرتحلا ةروصقملا هلع ناك يذلا ةلبقلا قاورو ةفورلا نيب طسوتملا قاورلا

 عرذ يف ةئاملا ةياور ىلع ًاعارذ نيثالث ماشلا يف هتدايز نوكتتف « عرذأ ةرشع وحن

 نأكف « ماشلا يف تناك ةفيرشلا رجلا ضعب نأ قبس دقو .يوبنلا دحسملا لوط

 . دجسملا يف ابلخدي مل هنأل اهوح تناك ماثلا يف هتدانز

 رشع دحأ ضرألا نيبو هند أم يأ فقسلا لوطو : هتياور يف تيزر لاقو

 نأ ىلإ ةراحمطلاب هساسأ ىنبو « ةثالث وأ نيعارذ هقوف دحسملا ةرتس لعجو « ًاعارذ

 ةتس هل لعج هنأ : هكصاح ام ًاضيأ ايف لاقو « ىبحي ةباور يف اذك و . ةماق غلب

 بابو « مالسلا بابي مويلا فورعملا ناورم باب امهو ةلبقلا نيه نع نيباب « باوبأ
 يذلا بابلا امهو « اهراس نع نيبابو « ةمحرلا بايب موملأ فورعملا وهو ةكتاع

 9 ماشلا ةبح :يف يعبي « ةلبقلا فلخ نيبابو ؛ ءاسنلا بابو « 0 ينلا هنم لخدب ناك

 . قوم ينلا هنم لخدي ناك يذلا بابلا الو « ةحتاع باب ريغب مو

 هسف ريغتلا مدع نم هلاق أهو « مالسلا هيلع ليربح باي وشو : ي راملا لاق

 مدس ال حرا ب



 : برغملا يف داز هنأل « ةكتاع باب فالخم « ًاثْش قرشما يف دز مل هنأل « لم

 لوألا بابلا ةاذاحم يف هرخأ هنأ هريغي مل هنوكب دارملاف

 دحسملا يف هنع هللا يضر باطلا نب رم دأز : ةرمح يبأ نع ىسحنو « ةس نبالو

 . ملي هللا لوسر دجسم ناك ةنابطا هب غلن ىتح هيف اندز ول : لاق مث « هيماش نم

 دحسم دم ول : هنع هللا يفر باطلا نب رمح لاق « بئذ يأ نبا نع اهلو

 . هنم ناكل ةفيلللا يذ ىلإ لَم هللا لوسر

 ءاعنص ىلإ دجسملا اذه ينب ول » : ًاعوفرم هنع هللا يمر ةريره يأ نع امو

 ةفعاشملا مومح نم هنع هلل يضر كلام نع لق امل دهاوش ابلكو « « يدحسم ناك

 ىلاعت هللا همحر يوونلا هلاقام فالخ « يوبثاا دحسملا يف ديز ال

 ىنب هنع هللا يفر باطخلا نب رمح نأ « هللا دبع نب لاس نع دمج دنس امو

 ًارعّس دشنب وأ فلي نأ دارأ نم : لاق مث « ءاحبطبلا ىعدت ةبحر دحسملا ةحان ْق

 : ىبحم نب دمج لاق : ةش نبا داز . ةحرلا هذه ىلإ جرخيلف « ًاتوص عفري وأ

 , هنع هللا يضر رمخ دعب هيف ديز ايف دحملا يف ءاحطلا كلت تلخد دقو

 هرخؤم يلب ام دحسلا يقرش ةبج يف تناك امنأ نيبيام رخآ عضوم يف ةبْس نبالو
 . لييسلا طابرب فورعملا ديلولا نب دلاخ طابر ةبحي رمع نمز

 ينبصحف « دحسملا يف ًاعحطشم تنك : لاق ديزي نب بئاسلا نع ةبش نالو

 بهذا : لاقف « هنع هللا يضر باطُخا نب رمح وه اذإف « يمأر تعفرف «© لحر

 : الاق 9 اتنأ نبأ نم : وأ « اينأ نس : لاقف « اهب تمف « نيلجرلا نيذه ينتأف -

 ؛ ًاداج (كعجوأ ىتح اكيقرافام دللا لهأ نم اينك ول : لاق + فئاطلا لهأ نم

 ! ؟ كل هللا لوسر دحسم ىف (ىتاوصأ ناعفرت

 تاو هألا هيف عفرتال اذه الحسم نإ ؛ دازو هوحن عفان نع ىيحبلو

 رم هلع هللا يفر رمع نأ « بدسملا نب ديعس نع < ىحيو. ةلابز نبالو

 تنك دق :؛ ناسح لاق « هلإ طسف « دجملا يف دشني وهو تبآث نب ناسحب

 ل 70و



 له هللا كدشنأ : لاقف « ةريره يلأ ىلإ تفتلا مث « كنم ريخ وه نم هيفو دشنأ
 9 ٠غ سدقلا حورب هدأ ميللا <« ىنع بجأ » : لوقب نقم هللا لوسر تعمم

 هنع هللا ىضر رمح فرصناف : ىبح داز « هوحنب « حميحصلا » يف وهو . معن مهللا : لاق

 . فيم يلا كنم ريخ وه نمب ديرب هنأ فرع دقو

 . ناسك بصلي و لوسر ناك : اهنع هللا يضر ةشئاع نع يذمرتلا يىفو

 دحسملا يف راعْمألا دانت نع يبلاو . رافكلا ودي هيلع موقف « دحسملا يف ًاربنم

 . نيلطملاو ةيلهاطلا راعشأ ىلع لوم

 . ةروصقملا هذاختاو هنع ىلاعت هللا يضر نائع ةدايز يف عباسلا لصفلا

 ةدايز يف اهنع بسلم بقع رمع نبا نع « دواد يبأ نفسو و « حبحصلا » يف
 ةشوقاملا ةراحلاب هرادج ىبو « ةريثك ةدابز هبف دازف © نامع هريغ مث : رمج

 ' ججاسلاب هفقسو « ةشوقنم ةراحح نم هدمسع لعجو « ةصقلاو

 اينبم ناك يتلا لخنلا عوذج يأ اهنإ مث : ىرخألا هتياور يف دواد لأ لوقف

 « نآلا ىح ةتياث لت مف < رجآلاب اهانف < هنع للا يضر ناؤع هفالخ ىف ترن اهب

 . حصأ « حيحصلا » يف اه الإو « رجآلاب اهلاعأ ىني هنأي لوؤم

 ءانب دارأ « هنع هللا يضر نافع نب ناثع نأ « ديل نب دوم نع مسملو

 تعمم : لاقف « هتئه ىلع هعدب لرأ اوبحأو « كلذ ساللا هرككف « دحسملا
 ىنعمو . ةنخلا يف هلثم هل هللا ىنب لل ًادجسه ىنب نم : لوقي يقم هللا لوسر
 هللا يضر رمح لعف 1م م« نبللاو لخنلا عوذجب : يأ : هتئه ىلع هعدب نأ اوبحأ

 . هتعسوت درعال ةشوقالا ةراححلاب مءانب هنم اوهرك امنِإَف « هلع

 ابرشو عر ةنس ناثع ىلو ال « بطنح نب هللا دبع نب بلطملا نع ىبحبلو

 مهن ل ةعملا موي هقيض هيلإ اوكشو « متدحسم يف ديزي نأ سانلا هملك
 همديب نأ ىلع اوعمحأف « ةباحصلا نم يأرلا لهأ هيف رواشف « باحرلا يف نولضل

 « هيلع ينثأو ىلاعت هللا دمحف « ربا دعص مث 6 سانلاب ربظلا ىلصف « هيف ديزيو

 ةدشلاب



 ملَسَو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دحسم مدهأ نأ تدرأ دق ينإ سانلا اهيأ : لاق مث ْط

 هللىب نم » : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمسل دبشأو « هيف ديزأو
 نبا رمح ينقبس مامإو فلس هف يل ناك دقو « ةنملا يف اثيب هل للا ىنب ًادحسم

 ؛ ملسو هيلع للا ىلع هللا لوسر باحصأ نم يأرلا لهأ ترواُس دقو « باطخلا

 ممبصأف « اوعدو « كلذ ذئموي سانلا نسحف « هتعسوتو هئانبو همده ىلع أوعمجأو

 جرخمال ناكو « ليللا ىلصيو رهدلا موصي ناكو « هسفنب كلذ رشابو « لاهعلا اعدف

 ريش يف هلمع لوأ فراكو "لمت نطبب لمعت ةلوخنملا ةصقلاب رمأو « دجسملا نه
 مرحلا لاله ةنسلا تلخد نيح هلم غرفو « نيرشعو عست ةذس نم لوألا عبر

 . ربُسأ ةرشع همس ناكف « نيثالث ةنس

 ىلع نيثالث ةنم دجحسمأل هنع هللا يضر نامع ءانب ناك : رجح نبا ظفاملا لاقو

 هلعلو < نيثالثو سمخ ةلس يهو « هتفالخ نم ةنس رخآ يف : لبقو . دوبنملا

 . لوألا ءانبلا ريغ ذئيح هيف ىنب

 تددول لاو : ىئبي يي ينلا دجسمو بعك لاق حلاص يلأ نع ةبش نبالو

 انثدحت تنك امأ قاحسإ ابأاب : هل ليقف « جرب طقس الإ جرب نم غرفي ال هنأ

 ىلب : لاقف « ماركا دجسملا الإ هريغ يف ةالص فلأ نم لضفأ هف ةالص نأ

 نم غرف ولو « ريش الإ عقت نأ نيبو اهب سيل ءاملا نم تازن ةنتف نككلو
 لهو : لجر لاقف + نائع خيشلا اذه لتق دنع كلذو « تعقو دجسملا اذه ءانب

 نيبام لتقلا سحب مث 2« نوديزي وأ فلأ ةثام لب : لاق ؟ رمع لتاقك الإ هتاق

 . مورلا بورد ىلإ نيبأ ''" ندع
 يف دزب لو « هتلبق يف دازو دحسملا نائع مده ؛ ديز نب ةجراخ نع ىمحسلو

 . ةكينحلاب نآلا تامسملا )١(

 ضيبأك نيبأ ىلإ تفيضأ رمحألا رحبلا لحاسي نميلا .يف ةفورعم ةدلبل مسا ندع (؟)

 . « راحبلا عمج 2 يف اذك« امنكس هنأل ريح نم لجر

 م



 « ةصقلاو ©« ةّسوقثلا ةراحطاب هانئبو « ةناوطسا ردق هبرغ يف دازو « هقرش

 اهاعجف هنيطاسأ تباث نب دبز ردقو <« ةصقلاب هضسسو « ديرطاو « لخثلا سسعو

 لتقب نأ لبق كلذو © برغملاو قرشملا يلي ام ًاناقيط هيف لعحو « لخنلا ردق ىلع

 . ًاعارذ نيسمح ماثلا نم هيف دازو © نيئس عدرأب

 "لاطصح ىلع هرادج عضوف « ةبقلا نم داز ناثع نأ ثراطلا ن ميهاريإ نعو

 , ةعبرملا دعب ةناوطسا برغملا نم هيف دازو « ىلبقلا اهرادج دح : يأ « مولا ةروصقملا

 يبف « اهلفسأ عبرم ةناوطسا ربخلا نم ةعباسلا ةناوطسألا فص يفو : تلق

 « ةلبقلا ىلت يتلا نيطاسألا فص يف نكي مل نإو « رمع ةدايز يف هانمدق امل ةدارملا

 ةناوطسألا انه ةعيرملاب دارملا سيلو ' ةفنملا بارحع فلخ يذلا فصلا ىف لب

 يف دحسملا ةباهنف « لصألا يف هانحضوأ امل يرطملا همعز نإو « ربنا نم ةعبارلا

 لخادلا هجاوت اهلفسأ عبرم ةناوطسا كانهو « ربنملا نم ةنماثلا برغملا نم هنمز

 امم ذإ < ديلولا ةدايز ءادتباو « هتدايز ةياهنل ةمالع اهنأ رهاظلا « مالسلا باب نم

 . ينأس م ديلوالل اهو ناتتاوطسأ يلرغلا رادحلل

 هتسص نكرر تناك اهنأ دجملا دودح يف قيس يتلا ةيرغلا ةعبرملاو : دارملاو
 « رمح ةدايز ةيابن نوكتف « ربخلا نم ةسدالا يهو « كانه نيقاورلا ةدايز لبق
 برغملايف نيطاسأ ةثالث ديلوال ىقسف « ةعباسلا يهو « اهيلت يتلا ناثع ةدادز ةيابنو

 كلذ نم رردتف « ًادودرم ناك ثإو ًاضنأ كلذ هئم مهفيام هتدابز يف ينأسو

 | . لوألا اهحجرأو « اهنع هللا يضر ناثعو رمح ةدابز هبابن يف نالوق

 راد مر يلأ نب ةربس يلأل تناك هنأ © ىيح يلأ نب نع القن ةبش نبالو

 « ةديدج تناكو « ةيبرغلا ةيئاولا دحسملا يف يتلا ةعبرملا ةناوطسألا دنع ابعضوم

 . ىهمتنأ . دحسملا يف اتلخدأف « رساب نب راعل كانه تثاك رادو

 لخدأو : لاقف « هلعاف مسب ملال ةينبملا ةغيصلاب ًاضرأ املاخدإ يف ةلابز نبا ربعو

 )١( يلايلسلا بارحماب انتامز يف ىمسملا بارحملا وه ,

 م لالا



 . هرخلآ ىلا ... ةريس يلأل تناك رادو ؛ هللادبع نب ةحيلطل تناك راد برغملا نم هش

 . ثالثلا تادايزا يف ًاقرفم لخدأ كلذ نأ : رهاظلاو

 ةراجطاب دجحسملا ناثع ىنب : سنأ نب هللا دبع نب ةطع نب هللا دبع نع ىبحلو
 ع ىماصرلا ايف ديدحلا دمج اهبو ؛ ةّسوقنم ةراح- هدم“ لعجو « ةصقلاو ةسوقم لا

 ع عارذ ةئامو نيمخ هضرعو « عارذ ةثامو نيتس هلوط لعجو « ًاحاس هفقسو

 ةمحرلا باس فورعملا : يأ ةكتاع باب : رم دبع ىلع ناك ام ىلع ةتس هباوبأ لعجو

 بابو « ءاسنلا. باب وهو « قرشملا نم هتاذاع ةبح يف يأ هبلب يذلا بابلاو

 « تلي ينلا باب : هل لاقي يذلا بابلاو « ماللا باب فورعملا : يأ « نآورم

 رخؤ» يف نيبابو © مالسلا هيلع ليربج باب وهو « هنم لخدي ناك هنوكل : يأ
 رمع نمز عرذلا نم قبسام ىلع دزب م هنأ يضتقي لوطلا يف هرك ذامو « دجسملا

 ؛, ايلي يذلا قاورلا ايف داز هنأل ةبقلا يف اهنم ةرشعف « ًاعارذ نيرشع ىوس

 يغبنيو . ًاعارذ نيسمخ ماثلا ىلإ هف داز هنأ قيسام فالخ « ماثشلا يف ةرشعو

 ةدابز يف يتأسام عماجبل رمع هدازام مضب نيدمح كلذ تغلب ةدايزلا نأ ىلع هلبوأت

 . لوطلل نيتسلاو ةثاملا ةياور حجرألاف الإو « ديلولا

 ىوس برغملا يف درب مل هوك نم قيس ال دودرم ضرعلا يف هرك ذامو

 رجملا لخدي ملو « اش قرشملا يف دزب مل هنأ ىلع قافتاللو « ةدحاو ةناوطسأ

 غلبب مل ةفيرشلا ةرجلا رادج ىلإ يلرغلا دحملا رادج نم نأ مولعمو « ةفيرشلا

 هلعلو « برغملا يف اهلع قفتملا ديلولا ةدابز أف هغلب ولو « عارذ ةئامو نيسمخ

 . عارذلا يف ةفيرشلا ةرحلا لاخدإ مهوت

 ةلبقلا رادج باطخلا نب رمع دم : صفح نب رمح نب هللا دبع نع ةلابز نبالو
 غلب ىتح ةلبقلا يف : يأ نابع داز مث « مويلا ةروصقملا اهلإ يتلا نيطاسألا ىلإ
 : تلاق ةصفح تدب ىلإ جيتحا امل : لوقي يلأ تعمسف : لاق . موبلا هرادج

 كل لعجنو « كتيب نم عسوأ كيطعن : اهل لاقف ؟ دحسملا ىلإ يقيرطب فيكف
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 : لئاقلاف . ًاديرم تناكو « رمح نب هلا دع راد اهاطعأف « ُكقبرط لثم ًاقيرط

 . هتدابز يف هدروأ هنأل « ناثع « كطعن

 راد ةبقب لخدأو «© مويلا هعضومل ةلبقلا ردح مدق ناثع نأ ةبقع ىور م

 يضر رمع تنب ةصفح توب ضعب لخدأو « برغملاو ماشلاو ةبقلا ىلي ام ساعلا

 . دللولا هيف داز ىتح لالا كلت ىلع دجملا ماقأت « ةلبقلا يلب ام اهنع كا

 كايشأ نع « دعس نب نحرلا دبع نع « ىيحو « ةبش نباو ةلابز نبالو
 ىرك هيف تئاكو « هلع هللا يضر نافع نب نامع نيلب ةروصقالا لمع نم لوأ نأ

 جاس .نم اهلعج يذلا وه زيزعلا دبع نب رمع نأو « مامإلا ىلإ اهتم سانلا رظن
 ( هريغو بئاسلا نب دمت نب ىسع نع ريخألاو لوألا داز « دحسملا ب نيد

 < رهس لك يف نيرانيد هقزر ناكو « بابخ نب بئاسلا نب نامع اهيلع لمعتساو

 ملم ةثالث ىلع ناويدلا يف ايرجف ؛ نيرانيدلا يف اوساوتف « لاجحور ةثالث نع يفوت

 . مويلا ىلإ
 نبل نم ةروصقم لمع ناثع فلختسا امل : سنأ نب كلام لاق : ةلابز نبا لاق

 . ةريغص تناكو « رمح باصأ يذلا نم ًافوخ !سانلا ايف ىلعب

 ناورم ةررصقملا لعج نم لوأ : كلام لاق « ةببتعلا ١» يف نكل : تلق
 . ىهمتلا . ًاكسبشت اهيف لعجو « ياهلا هنعط نيح جلا نبا

 ةروصقملا ثدحأ نم لوأ : بطنح نب هلا دع نب ؟«للا دبع نع ىبحملو

 « ةماهت ىلإ ًاعاس ثحعب ناكو « ىوك اهل لعجو « ةّسوقنملا ةراحطلاب اهانب « ناورم

 دارأ ىتح ناورم موقي نأ ديرب ثيح ماقف « ءاجف ©« بد : هل لاقي الجر ملظف

 : لاق ؟ اذه ىلع كلمحام : ناورم لاقف « ائيش عنصت ملف « نيكتب هبرض ربكي نأ
 يذلا ىلإ بهذا : تلقف « اكس دحن ال يلابعو ينك رتو يدوذ ذخأف كلماع تثعب
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 نبالو . ةروصقملا تئاكف « "رس ليتغاف هب رمأ مث « ناورم هسيحف « هلتقاف كثعب

 . هوحن اضنأ ةّس

 نيح هنع هللا يضر ةيواعم دجسملا يف ةروصقملا ذختا نم لوأ : يوونلا لاقو

 تناكو « اهضفخو « ًآضيأ جاس نم يدمملا ابلعجو . ىهتنا . يجراخلا هبرض

 يذلا قاورلا ىلع اهلعجبو © دجسملا عم اهأطوأف «© دحيسملا هجو نع نيعارذ ةعفترم

 ةروصقم هبوحت ةاقلاب لصتملا طالبلاو : لاقف « أطالب ريبج نبا هاممو « هلك ةبقلا ىلب

 يف تقرتحا دقو . ىبتنا . اهف بارحللاو ١" قرش ىلإ برغ نم لوط هفنتكت

 . لوألا قيرطا

 نم عنماو تارانلاو تافرشلاو بارما هذاختاو ديلولا ةدايز يف نماثلا لصفلا

 1 . هنمز هب زئانلطلا ىلع ةالصلا

 ةيواعم الو "يلع هِفف دزي مل ناثع هيف داز نأ دعب دحسملا نأ : نيزر لق:

 ناك ىتح« ايس كلملا دبع هنباالو ناورم الو « ديزيالو « مهنع ىلاعت هللا يضر

 ثعبف « ةكمو ةنيدملا ىلع هلماع زيزعلا د..ع نب رمت ناكو « كلملا دبع نب دملولا

 مدهاف ىبأ نمو < هطعاف كعاب نم : هل لاقو لاب زيزعلا دبع نب رم ىلإ ديول
 هلاق ام ركذ مث « ءارقفلا ىلإ هفرصاف « هذخأب نأ ىلأ نإف « لاملا هطعأو هيلع

 . ةفيرشلا رحملا هلاخدإ نم هريغ

 دجسملاب تطلخ توببلاو رجلا نإ : لاق هنأ ىلهلا نع يغارملا نيزلا لقنو

 . ىهتنا . كلذ دضب هريغو نيزر حيرصت هدربو : لاق « ناورم نب كلملا دبع نمز يف

 يهو « دحسملا قيضل اهف نولصب نيماسال اهلعج كلملا دبع نأ دارملا لعلو

 نبأ لقن دقف الإو « ايف ةالصلا نم كلام نع هانمدقام هلإ ريشب ا اهلا ىلع

 تقاك ةروصقملا تأ ميمالك نم روطي يذلا : ةايدملا لمأ نم لضافألا ضعب لاق )١(

 ىم معي الرع رثأ مريلا اذ سيلو ٠ ةلبقلا رادج يف لخاد وه يذلا ينائعلا بارا مضوم يف

 9 ملعأ هللاو تكرت
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 جاوزأ رجل ديلولا لاغدإ هياتك يف مهامس علا لهأ نم داو ريغ نع ةلابز

 . كيم يلا
 ترضحف « قيم ينلا جاوزأ رحح تكردأ : يناسارؤلا ءاطع نع يدقاوللو

 اك اب رثكأ ناك امري تيأر امل « اهنلاخدإب رمأي أرقي كلملا دنع نب ديلولا باتك

 1 مويلا كلذ نم

 ىلع اهوكرت مهنأ تددول هللاو : لوقي بيسملا ني دعس تعمسف : ءاطع لاق

 هب ىفتكا ام ىريف « قافآلا نم مداق ملدقيو « ةنيدملا نم سان أثنب اهلاح

 . اهيف رخافتلاو رثاكتلا يف سانلا دهزب ام كلذ نوكتو « هتامح يف للم هلل لوسر

 مدق : لاق معلا لهأ ضعب نع « دمع نب زيزعلا دبع يتثدح : ةلابز نبا لاقو

 < 2م هللا لوسر ربنم ىلع سائلا بطخم وه انيبف « ًاجاح كلملا دبع نب ديلولا
 تيب يف منع هللا يضر بلاط يلأ نب ىلع نب نسح نب نسحي اذإف « ةتافتلا هنم تناح ذإ

 لاقف زيزعلا دبع نب رمع ىلإ لسرأ لزن اماف , اهيف رظني ةآرم هدب يف ةمطاف

 دحسملا هيلي ينلا تيب لخدأو « عضاوملا هذه رتشا « دعب يقب دق اذه ىرأ ال

 3 هدلسأو

 ,كرإو « ةمطاف تدب مدهب رمأ « هئيطخ نم لن امل هنأ : ىبحلل ربخ يفو

 مل نإ : ديلولا مهلا لسرأف « هنم ارجرخي نأ اوبأ نيسملا تنب ةمطافو « نسح نب نسح

 عزتف « اههدلوو هيف اههو مهبلع همدي. رمأف ( اوجرخي نأ اوبأف « يلع هتمده هلم أوجرخت

 1 يسيلع هانضاوق اوجرخت مل نإ : مهل اولاق عزن اماف « هيف مو تببلا ساسأ

 . ًارامخ ىلع راد اوتأ ىتح هلم اوجرخف

 ةدايزااب هرمأي زيزعلا دبع نب رمع ىلإ بتك ديلولا نأ : ةلابز نبال ربخ يفو
 هلا لكأت ال ناو : نسح لاقو « اوبأف « لزنملا اذه يرتثي نأو « دجملا يف
 دلولا ىلإ بتكف « اوبأف « ةيناث وأ رانيد فالآ ةعبس هب مهاطعأو : لاق 6
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 تلقتاو 4 لعفف 26 لاما تدب ُْق نمثلا حرطو 4 هلاخدإو ةمدب هرمأف 4 كاذب

 . اتتتياف <« ةرحهلاب !ا'اهراد عض وم ىلإ يلع نب نيسح تنب ةمطاف هنم

 باتك هءاج امل !" رمع نأ : للعلا لهأ نم دحاو ريغ نع ًاضيأ ةلابز ئالو

 "ىلإ ببكح نينمؤللا ريمأ نإ : لاقف ©« "7 رمع لآ نم لاحر ىلإ ثحب ديلولا

 هشب ناكو ©« رمت لآ ةخوخ يأ ةخوخلا نيب نع ناكو « ةصفح تدب عاتبأ نأ

 امهو مالكحاا نايداهتي اتناكو <« قيرط لَم ينلا ربق هيف يذلا ةثئاع لزنم نيبو

 يف هلخدأ آذإ : لاق « ءيشب هعيبن ام : اولاقف « اهنب ام برق نم املزنم يف
 ماطعأو تببلا مدهف « اهعطقن ال انإف انقيرط امأف « كاذو تنأ : اولاق « دحملا

 ردت ةقض كلذ لبق تناكو « ةناوطسألا ىلإ اهب ىبتنا ىتح محل ابعسوو ء قيرطلا

 . ًافرحنم لجرلا ويام

 : رمع نب هللا دبع نب هللا دبعل لاق جاجا نأ : سنأ نب كلام نع ىيحسل ريخ يفو

 وهو ةمدهب جباجحلا رمأف ©« يربظ ىلع الإ همدهت ال هللاو : لاق 4 همدهأ هللاو اذإ

 كيبأ لتق ىلع فسأتي وه كفعضأ ام : اولاقف هللا دبع يدع ونب تءاحف « هف

 ىبأ نإف « هللا دبع ىلع نمثلا ضرعب هرمأي زيزعلا دبع نب رمع ىلإ ديلولا بتكف
 يلا دحملا لبق يف يتلا ةخوللا رمع هل لعحف « دحسملا يف هلدب ةمركم هل لعج

 . مويلا ةصقخب راد ىلإ

 * هللأ دعل لاق زيزعلا دع نب رمع نأ : هنأ نع نادرو نبا نع ًاضنأ هلو

 ةحول اهلعو لاشلا نم ةحوتفملا هتبجاو دجسم لابشلا يف اهدنعو مشاه لآ تبي دنع اهعضوم )١(

 هماعلا دنع فورعلا راثيد يتب دحسم يارغلا اهبتاج يفو جردملا يف بهاذلا قدرالا نيمي ىلع يهر ةيماشخر

 . رفا دحسمب
 . زيزولا دبع نب رمت وه 0

 , باطخلا نب رمح وه (ع)
 0 ةخين يف 6 ةلمبلا لادلاب قيقدلا راد : هباوص 6 ُ

 ا



 امو < قيرطلا اذه ناكم '" ىقرلا راد ؟طعأو « هننم نواغدت اياب 3 لعحأ

 « قيقرلا راد هاطعأو « دحسملا يف مهباب جرخأف « اواعفف « يل وهف رادلا نم يقب

 يأ « ةعبرملا ةناوطسألا نيبام قرشملا يف دازو « مويلا هعضوم يف رادملا مّدقو

 ةبحرلا ىلإ ربقلا ةعبرم نم نيطاسأ رشع هعمو « مويلا دجسملا رادج ىلإ ربقلا ةعبرم
 ىلإ ربقلا ةعبره نم دجسملا ةبحر يف ةفوفصم نيطاسأ ريشع لعج : يأ « ماثلا ىلإ

 يماشلا فقسملا يهو « فئاقلل اهركذ يتآلا عبرألا اهدعبو : يأ « مأثلا

 تارجحح هيف لخدأو « نيتتاوطسأ برغملا يف هدمو : لاق « ىلقلا فقال لباقملا

 « نئارقلا : اهل لاقي ناك يتلا ثالثا فوع نب نمحرلا دبع رودو « تلم ينلا جاوزأ

 . فوع نب نمحرلا دبعل ثالث ذيانج : نئارقلا : لوقي نم انعمسو
 فوع نب نمحرلا دبع لآ ماس امل هنع هللا يضر رمع نأ : ةلابز نبال ربخ يفو

 بهذف : ديمح نب نمحرلا دبع لاق . مهلع اهمنهف « عيبلا نم اوعتتما مرادب
 . مهمله يف عاتم ان

 ىلإ قرشملا نم ديلولا ةدايز تناك : هدج نع رامع نب دمح نع ةلابز نبالو
 عبرأ ربقلا يف يتلا ةعبرملا ةناوطسألا نم مأشلا ىلإ دازو « نيطاسأ تس برغملا

 يتلا : يأ « ىلوألا فئاقسلا يف عبرأو « ةبحرلا يف ةرشع اهنم « ةناوطسأ ةرشع

 نود يتلا ةناوطسألا نم دازو : لاق « يدبملا ةدايز لبق يماشلا فقسملاب تناك

 عدجسملا يف ل ينلا تنب لخدف « فئاقسلا يف نيطاسأ عبرأ قرشملا ىلإ ةعيرملا

 . هأ . فئاقسلا يف نيطاسأ ثالث يقبو

 يف طقف ناتنث اهنم « برغملاو قرشملا يف اهداز يتلا تسلا نأ هنم دافتسيو

 دجسملا دودح يف اهركذ قباسلا ربقلا ةعبرم نود يتلا ةناوطسألا نع نأل « برغملا

 . نيطاسأ عبرأ يقرشلا رادملا ىلإ موبلا ةروصقملا اهلإ يتلأ يهو يوبنلا
 م يأ « فئاقلا يف عسرألا هذه نم : يأ 3 نيطاسأ ثالث ىقبو : هلوقو

 . مويلا وه م يقرشلا فقملا

 , ةخسل يف 5 « ةلمبملا لادلاب « قيقدلا راد : هباوص 1(

- 854 - 



 طسو وحن نم يه افإ ةدايزلا نأ هحم « ةعبرملا نيبام : ىبحم ةياور يف هلوقو

 ةازاوم يف كانه ناك قبس مي رادلا نأل « ارنود ىتلاو ةعبرملا نيب يذلا قاورلا

 « قرشملا يف ةئالث هل نأ موفيف « ةدايزلا يف ةعبرملا نود يتلا بستحي ملف « ليدانقلا

 برغملا يف هدم هنأب يبحم ةياور حيرصت اذه درب نكل «© برغملا يف ةثالثو

 نم تسلاب مرص امنإو « برغملاو قرشملا يف تسلا ركذي مل هنأو « نيتاوطسأ

 . ةعبرملا نود ةناوطسألا ربتعا

 نأ « ىبحم ةياور نم قيسام عم هرخآ ىلإ مأثلا ىلإ دازو : هلوق رهاظو

 قأيسام قفاويش « ربقلا ةعبرم نم ةناوطسأ ةرششع عبرأ دعب مأثلا يف هتدايز ةيان

 ىلإ ةرشع عبرألا دعب ةقابلا اهنأل ةبمحلا هذه يف نيطاسأ رشع داز يدبملا نأ نم

 ةسلجلا ردقب ًاعبرم اهلفسأ ناك ةيقابلا نيطاسألا هذه نم ىلوألاو « دجسملا رخؤم

 لصالا يف انركذ دقو « يدبلا ةدايزا ةمالع قرشلا فقسملا نم طسوألا فصلا يف

 ةصر اهلك اهلعح هرشع عبرألا نأ وهو © هده ةلايز نبا ةياورل ًادنعب رخآ المج

 نوكف « فئاقسلل نيطاسأ عبرأ هل نوكيف « ةرشع هلبق ةبحرلا تناكو « همز يف

 ربخ يف امل قفاوملا وهو « طقف تس يدبملل ققابلاو « ةناوطسأ ةرشع ناث هل

 « عارذ انئام ًالوط دملولا نمز ينعي هعرذ نأ : نمضي ىسوم نب ةمادق نع ىبحسل

 يفو « نيتئام همدقم يف هضرعو : لاق هنكل ©« كلذ نم برق هانركذ ام نإف

 .٠ عارذ ةئامو نيناث هرخؤم

 ' ددخسملا كرأل 2 أطخ وهو . هأ . ضرعأ همدقم ناك لق نم وهو : لاق

 ةلابز نبا حرص دقو « ًاعارذ نوثالثو ةسمخو ةئام ماشلا يف هرخؤم نمو « فصنو

 . يأس امي انعرذ نم بيرق هنمز يف دجسملا صرع عرذ يف

 هلل



 « ءاسفيسف نم لامحأب هيلإ ثعبف « ءاسفسفو لاعب هف ىنعأف « مظعألا انيبت دحسم

 ةرشعب كلإ تعد : لاقو 4 لامع ةرثعد : مهضعب لاقو . ًالماع ْنرشعو ةعضلو

 . ليدانقلا ايف ىتلا لسالسلا هذببو « رانيد فلأ نيناثبو « ةئام نولدعي

 نم نيعبرأبو 6 مورلا نم نيعبرأب هنلإ ثعبش : ىسوم ن ةمادق نع ىمحيل و

 يتلا ةرونلا رم رمخأو 4 ءاسفسفلابو 4 بهذ نم لاقثم فلأ نيعدرأبو 6 طقلا

 سألا لمحو + قئاقثلاب ةلوحنم لخن نم ةصقلا اوامحو © ةنس ءاسفسفلا اهب لمعت

 ةراحح نم دميسملا كياسيس# لعحو 4 ةصقلاو 3 ةقياطملا ةراحمطاب رادخلاو 6 ةراحملاب

 . صاصرلاو ديدطلا دمع اهوشح

 ءاتلا يدقتب : يأ « نيعستو ىدحإ ةنس همده رمح نأ : ةلابز نبال ربخ يفو

 لمعجو « رمرألاو ءاسفسفلاب هلمتو « لخن نطي ةصقو ةسوقنملا ةراحأطاب هانيو 2 ةمقوفلا

 نلو اهنيل لقنو 4 2 يبالا جاوزأ رح ملضصضصو )2 بهذلا ءامو جاسلاب هفقس

 . نبللا ىلع صايب هل مويلا اهيف وهف « ةرخلاب هراد هب ىنبف « دجملا

 : مورلا لامس ضعب لاقف « مهلالخ ذِإ ددملا يف نولمعي لاعلا انيف : لاق

 علتقا 4 كلذي م اماك 6 هداحيصأ هدأ ف 4 كلتذل ًامبتق 4 مهمل ريق ىلع لويأ الأ

 سمح سأر ىلع مهدحأ لمعو « مهضعب ملسأو. « هغامد رثتناف « هسأر ىلع يقلأف

 0 ةقلع تد رف وم هد رمأف 34 ريزتخ ةروص دحتملا ندعص ةلمق 'راذج يف تاقاط'

 ةنحلا رحس روص نم اندحو م ىلع هانلمع اغِإ 08 ءاسفسفلا لايع صعب لاقو

 7 هاس اهروفقو

 ةرخشلا لماعلا لمع !ذإ زيزعلا دبع ني زمع ناك : سنأ نب رضنلا نع ىبحسلو

 , اههرد نثالث هدقل اهلمع نسحأف 2 ءاسفسفلا نم ةرييكلا

 هباوبأ ىلع هجراشو هلخاد تاباتكلا نم هيف ناك ام : ةلابز نياو وه ركذو

 لال م



 اهلك دجسملا ناطيحو : لاق مث « بهذلاو ءاسفسفلا زارطو « ماخرلا تارزو نم

 نيطاسألا سوؤرو « اهرخآو اهوأ « ءاسفيسفلاو بهذلاو ماخرلاب ةفرخزم هلخاد نم

 . ها . ًاضيأ ةهذم باوألا باتعأ كلذكو « ةهذم ةثقنم فكأ اهلع « ةهذم

 يقرش : يأ « قئانملا عضوم يف ناك : هدج نع راع نب دمج نع ةلابز نالو
 يلو ىئنح اهعطق رمع دارأت ع اههدتع ىتوملا ىلع ىللصي ناتلخن دسلولا نامز دجدسملا

 بع اد 3 راحتلا وشب أف تلتقفاف « نناثو ناث ةئس كلذو ديلوال دحسملا لمع

 أمدو « نيعستو ىدحإ ةنس دميملا همله نم قيس أم هفان الو 4 (يعطقف رمع

 . بهأتلل هرخأ هنأك و « ةنيدملا نع لزع

 ناغ ةنس دحسملا ءانب زيزعلا دبع نب رمع أدتبا : ةلابز نبال ةياور يف نككل

 . دبلولا ميح اهيفو « نيعستو ىدحإ ةنس هنم غرفو « نيناثو

 . نينس تالث هئانب يف ثكم رمع نأ : ناورم نب صفح نع ىحملو

 ًاجاح ةنيدملا ديلولا مدق ا: هيبأ نع يرهزلا دمع نب ميهاربإ نع ةلبز نبالو

 فقس ىأر اماف « هئانب ىلإ رظنبو © هف فوطي لعج « دحسملا غارف دعب

 مظعت آذإ : لاق ؟ اذه لثم هلك فق- لا تلمع الأ : رمعل لاق <« ةروصقملا

 . نإو : لاق « ًادح ةقفنلا

 نيب امو ةليقلا رادح ىلع تقفنأ + نينمؤملا ريمأ اي يردتأ : هريغل ةباور يفو

 كنأكل لاو : لاق « رانيد فلأ نيعبرأو ةسمخ : لاق 4 مو : لاق ؟ نيفقلا

 : كلام نم اقف

 فراثع نب نابأ ىلإ تفتلا « دجحسملا ىلإ رظنلا ديلولا دفنتسا امف : ىبحلو

 ءاني هومتينبو < دحاسملا هاني هاننب : نآبأ لاق 8 ؟تانب نم انؤانب نبأ : لاقو

 . .سانكلا

 « دحسملا مدقم طبقلا لمع ناك : لاق ديزي نب هللا دبع ينثدج : يدقاولا لاقو

 ساالالإ ب



 بدسملا نب ديعس ثعمسف « هرخؤمو هئاوح فقساا نم جرخام لمعت مورلا تناكو

 . طبقا ينعي « يحأ ءالؤد لمع : لو

 دحملا يف سدلو نامع تام : هببأ نع سا_ع نب نمبلا دبع نع ىمحسل و

 « نزيزعلا دبع نب رمع تافرشلاو بارا ثدحأ نم لوأف 4« بارح الو .تافرش

 : لبقو © صاصرلا نم يتلا بيزاملاو دحسلا ىففنط ىلع صاصرلا لمع يذلا وهو

 . ةئامو عببرأ ةنس هتيالو يف يرصنلا هلا دبع نب دحاولا دبع تافرشلا لمح افإ

 يف ةئاعسو نيتسو عسبس ةلس تددح ىتح لوألا قبرا دعب تافرشلا دعت و

 نيسح نب نابعُس فرشألا مايأ

 لعج زيزعلا دبع نب رمح نأ : هدج نع راع نب دمح نع ىبحنو ةلابز نبالو
 . عبرألا هاياوز يف تاراثم عبرأ دجسلل

 اماف © 'راور» راد ىلع ةطم ةعبارلا ةراثملا تناكو : رفعج نب ريثك لاق

 ربظ ىلإ تمدهف اهب رمأف « هيلع' لطأف « نذؤملا نذأ « كلملا دبع نب ناملس جح
 راصف : يأ « دحسملا ليق نم ناورم راد ىلب امم دحسملا ىلع ايابو « دجسملا
 000 2 طقق تارانم ثالث دجسل

 : رخآ عضوه يف ركذو « ًاعارذ نوتس ةدحاو لك لوطو : ةلابز نبا لاق
 ىناغ ةدحاو لك ضرعو : لاق . ةيماشلا ةيبرغلا نهرصقأ نأو « نيمحو اعضب

 . ناث يف عرذأ

 نالخب « نيجرب ةئيه ىلع ناتريغص نيتيماشلا نيتراملا ثرأ : ريبج نبا رك ذو
 . هأ . تاراتملا ةئه ىلع اهإف « ةيقرعثلا ةناملا

 ةيئاملا ةيبرغلا ةعبارلا ةراثملا تددج' نأ ىلإ تارانم ثالث ىلع دجسملا لزي ملو
 روفاك مادخلا كبس دس ىلع نووالق نب دمحم رصانلا ةلود يف ةئاعيسو تس ةلس

 اهركذ آلا ناورم ةخوخ اهساسأل رفطا دنع ربهظو © يريرحلاب فورعملا يرفظلا

 1 . لي مل جاس نم اهلع اهيابو « يبرغلا دجملا نكر يف
 اا -



 بصح اودجو مث © ةماقب دجسملا ضرأ نم لفسأ : نوحرف نبا ردبلا لاق

 رثأ دجوي لو « ءادلا اوغلب مث « علس نم نوكي نأ هبشي دوسأ لمرب دحمملا

 . ىهتنا . ناورم راد ىلع فرشت كانه تناك ةنذثم نأ نم مهضعب رك ذامل ةحص الو

 هحطسو دجسملا باب ىلع تناك اهنأ لاتحال قيسام ةحص عنه ال اذهو : تلق

 ىلع ةمدقتم ناورم راد نأ عم « ذئيح تارانلا رصقل ضرألا يف ساسأ ريغ نم

 فنرأو « نامع نمز ائانب نأ يضتقب ىبحي عينصو « ًاعطق ديلولا هنبا نبا ةدايز

 امتِإ ربظ يذلا باللاف « دولا ةدابز يف لخدأ سايعلا راد نم ايف لخد ام اس

 لوطأ ةراتلا هذه تراصو « ناورم باب نع الدب كانه دولا هذختا ايف وه

 « ةقوفلا ءاتلا جدقتب ًاعارذ نوعستو ةخ اهوطو « ةيوطلاب تفرع ىتح « تاراخلا

 ١ ةيسئرلاب ةفورعملا قرشملا يف اهل ةباقملا ةراملا تمده امل نكل « اهلاله ىلعأ نم

 اهوط ذإ « هذه نم لوطأ '٠' ةيسيئرلا ينعأ تدنعأ انئامز يف ثداحلا قيرلا ببس

 ليم ةيسيئرلا ةرانملا يف ربظ مث « نيناثلا نع صقني ناك نأ دعب ةئاملا ىلع ديزي
 ديزو « ءاملا اهساسأب غلب نأ دعب تديعأف « انؤمو اهسسأتل ةغلاملا يف لهاستلا
 ىلع ًاعارذ نيرشعو ةئام نم ديزأ اًهوط راص ىتح ماتلا ماكحإلا عم ًايناث افوط يف

 فرشألا رمأي هرئامس داو « فيرشلا مرملاب مادخلا يس يلاقيا نيهاش يعاجشلا دب

 , ةئافاثو نيعتو نينثا ماع يف كلذو « يابتباق

 ةبرغلا لوطو « اعارذ الإ نونا ةيراحنسلاب ةفورعملا ةسماشلا ةققرشلا لوطو

 ضرألا ىلإ لالملا نم كلذ لك « نيسلا مدقتب اعارذ نوعبسو نانثا ةيبشحخلاب ةفورعملا

 . تارانملا ذْخَتا نم لوأ دللولا نأ يف رهاظ قاسلا اذهو « دحملا جراخ

 لوطأ نم يتس ناك : تلاق راجنلا نب نم ةأرما نأ : يقيبلاو دواد يبألو

 . « ثيدمللا ... رحفلا هيلع نْدؤِب لالب ناكو « دحملا لوح تدب

 )١( ةسيسرلا : عوبطلا يف ٠ أطخ وهو .

 ١8 - م افولا ةصالخ اةالالال



 رمم نب هللا دبع راد يف ناك : لاق هريغو ليعاممإ نب دمح ىبثدح : ةلابز نالو

 ةعبرم ةناوطشألاو < باتقأب الإ ىقرب لالب ايلع نذؤب دحسملا هلق ىف ةناوطسأ

 8 رم نب هلأ كنع نس هلبأ كيبع لزنم ف ىفو 3 رايطملا : 91 لاق مويلا ىلإ 4ع

 دحسمأل ًاسرح رحأتسا ريزعلا دمع تى رم نأ 2 ع ْئى ىعموع نع هلو

 . هض فرتخنال

 كتيودرطي زيزعلا دبع نب رمع سرح ىلإ ترظن : لاق ديز نب ريتك نعو
 . هيف قاتلا ىلع ىلعي نأ دحملا نم سانلا

 ف ةالصلا ْف سأنلا نويرمُت : هل لاق ةورع نأ 0 ديلولا يل أ ي نائع نعو

 هيلع ىلص دق ركب بأ نإ امأ : لاق 6 معن : تلق : لاق ؟ قئانْلا ىلع دحسملا

 . دحيسملا ف

 يربقملا نع ىور هنإف « ديلولا نمز لبق ناك كلذ نأ : يضتقب ام يبحبلو

 ىلع اواصي نأ مهموعني دحسملا نم سانلا نوجرخ حلا نب ناورم سرح ىأر هنأ

 اوناك مهنأ : رمألا هلع رقتسا يذلا نأ ةش نبا هاور ام صخلت دقو « قانجلا

 . لئاملا عضوم يف هتبب دنع عقيم ينلا اهيلع ىلصي ىتح مهاتوم نولمحي

 رع كلرأ ترمأ اهنأ ابنع لل يفر ةشئاع ثيدح نم « ملسم حبحص » يفو

 : تلاقف « اهيلع كلذ سانلا ركتأف < هيلع ىلعف دحملا ىف صاقو يلأ نبا ةزانجي

 . دجسملا..يف الإ ءاضيب نب لبس ىلع علم هللا لوسر . ىلصاه « سانلا يسن ام عرسأ ام

 لبس دحسملا يف ءاضيب ينبا ىلع 0 هللا لوسر ىلص دقل هللاو : ةياور يفو

 .) اردان ناك هنأ هنم ميفيو « هيخأو

 باطخلا نب رمع ىلع ىلص هنأ : اهنع هللا يضر رمج نبا نع « دبج دنسب ىبحبلو
 ركب يبأ ىلع ىلِم .باطخلا نب رمح نأ : هل ةياور يفو . دحسملا يف هنع هلا يضر

 , اهرركي هو د مهو هم هيلع هللا ىلص ىلا ابلعف لاح ةعقار ىهو ؛ هيلع ساق لو لفحم 1

 مس لاس



 : ةبس نبالو « ربنا دنع دجسملا يف باطخلا نب رمح ىلع لص ًايبص نأو « دجسملا يف

 . ريالا هاجت تعضو ةزانلا نأ

 هذه نإ : لاق مث « زيزعلا دبع نب رمح سرح نع قيسام راحالا نبا ركذو

 نابعألا نم ءارمألا دارأ نمو « نييولعلا قح يف الإ انمي ىلإ ةقاب قانملا يف ةنسلا

 : يأ « دحسملا نم يأ © قرشلا طئاللا فاخ مهلع ىلعي فروقابلاو « مهريغو

 . زئاتلا عضوم

 نم ناك ام الإ ء ةضورلاب نابعألا ضو « دحملاب ئانملا ىلع ىلعي انتامز يفو
 يف دحسملا ىلإ مهزئاتج لاخدإ نم اوعتم مهنإف « فارشألا ريغ ةعشلا زئانح نم

 نيب ةزانْلا عضو ةيفيك يف ًاثدح ًامالك لصألا يف انركذو « قمقج رهاظلا ةلود

 . هعجارف رينملاو ربقلا

 . يدبملا ةدايز يف عساتلا لصفلا

 نأ ىلإ ديلولا هيف داز ام هلاح ىلع لزب مل دحسملا نأ « ىنحتو ةلابز نبا لقثو

 يدبملا هيف داز ىتح « هيف دزي ملو يفوت مث « هيف ةدايزلاب روصنملا رفعج وبأ مه
 لوأ حافسلاك « دجسملا ناردج ىلع ءافلخلا تاباتكلا نم هف دوركذ اب رتب الف

 هوحنو هيف ةدايزلاو لَم لوسرلا دحسم ةراعب ءارمألا نم مريغو سابعلا ينب ءافلخ

 . دزب م نإو هتبالو تددجم نا هتباتكل

 داز ام « هلاح ىلع دحسملا لزب مل : ملعلا لهأ نم دحاو ريغ نع ةلابز نبا لاق

 نسا هيإإ بتكو « ةدايزلاب ميف <« روصنملا ينعي رفعج وبأ يلو ىتح ديلولا هف

 ىوسشملا نم دحلملا يف ديز نإ : لوقيو زئانحلا 'عضوم ةيحان هل فصي ديز نبأ

 « تدرأ يذلا تفرع : رفعج وبأ: هللإ بتكف + يوذلا دحملا فيرشلا ربقلا طسوت

 هيف هزي ملو رفعج وبأ يفوتف © هنع هللا يضر ناثع خيشلا. راد ركذ نع ففكاذ

 نع هفرصنم ةنباملا مدقف « ةئامو نيتس ةنس رفعج يلأ نبا ينعي يدهملا جح مث « ائْس

 « هيف ةدايزلاب رمأو « نيتسو ىدحإ ةئس نايلس نب رفعج اهيلع لمعتساف « جملا

 0 ضم



 "7 بيب نب كلملا دنعو « زيزعلا دبع نب رمش نب مصاع ني هللا دبع هءانب ىلوو
 ةئام هيف دازو يصخلا ىسوم نب هللا دبع هلاكم يلوف © مصاع نبا تامث « يناسغلا

 كلذو « آّنْس برغملاو قرشملا يفالو « ةلبقلا يف دز ملو « مأثلا ةيحان نم عارذ

 «ءاسنلا فئاقس رخآ ىلإ : يأ « ءاسنلا فئاقس ىلإ دحدملا نحص يف نيطاسأ رشع

 ةلبز نيا كردأ دقو : ةروكاللا ةرشعلا نم : يأ « ءاسنلا فئاقل آمخو

 . ةرامعلا هذه

 نم قس ام ىشتقملل فااخم وهو « هرقأو « هريغ نعو هلع ىبحم كلذ ىور دقو

 ةثاثالث هذه يدبملا ةدايزب راص هنأ هئاضنقال عارذ انئام ديلولا نمز دحسملا لوط نأ

 تريتخاو « ًاعارذ نوعبرأو عارذ اتثام دجسملا عرذ نأ ةلابز نبا حرص دقو « عارذ

 فالتخال توافتلا اذهو « ًاعارذ نيسمخو ةئثالثو عارذ يتئام ناكف « هعرذ انأ

 ةناوطسأ يقرشلا فقملا يف تكردأ دقو « قبس امل انه ام هيلع لوعملاو « ةعرذألا

 ردقب ضرألا نع عفترم عبره ابلفسأ يماشلا دجسملا رادج يلب امم ةعساتلا يه
 نآل « يدبملا ةدايز ءادتبال ةمالع يبف «© ربقلا ةعبرم نم رشع ةاماخلا يه ةسلملا
 ةرشع عبرأ هل ناك اذإ ديلولا نألو « ةئاملا نم برقي دسسملا رخآ ىلإ اهنم عرذلا
 تناكو« لحلا اذه يف هنمز يماشلا رادلا ناك « قبسات ربقلا ةعبرم نم ةناوطسأ
 يماشلا فقسملا نأ قبس ام ىضتقا دقو ©« يدهملا اهداز يتلا رشعلا نم ةدودعم يه
 هوصقن طقف عبرأ مويلا وهو < نيطاسأ سمخ راك « ءاسنلا فئاقسب هنع ربعملا

 . هرخؤم ناقاور ىبقلا فقملا يف ديز امل ةناوطسأ

 تناكو « ةكئيلم راد رودلا 9 يدملا هلخدأ ام نأ : ةلايز نبال ريخ يفو ظ

 « براثملا ةبحر يف اهضعبو « دحسملا يف اهضعب لخدأ فوع نب نمحرلا دبعل

 اهعاتباف « ةيقب ابنه تبقبو « ةنسح نب ليبحرس راد لخدأو « قيرطلا يف اهضعبو

 )١( بليش نبأ : ةخسذ يف .,
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 نب هللا دنع راد ةقب لخدأو 3 ةحاط شح شحلا يف تلشدأف 6 كمرب ْن ىمح

 نان نم عرفو 4 ةمرخغ َنن روسملا رادو عا ىرقلا راد : اهل لاق ينلا د وعسم

 8 ةئامو نيسو سة ةئس دحسملا

 « مويلا هاهتنم ىلإ مأشلا ةبج نم دحسملا يف داز يدبملا نأ : ىبحبل ربخ يفو
 ىلع ضرألا يف ابعضوف ©« ضرألا نم نيعارذ ةعفترم تناكو « ةروصقملا ضفش مث
 رمأو «© ةصفح راد يف ىتلا مهتخوخ باطقشلا نب رمت لآ ىلع دف « موبلا اهلا

 . ةروصقملا جراخ ضرألا يف ءبرسلا هس ابلعج

 دحسملا باوبأ ىلع ًايوتكم ناك ام رك ذ يف ىبحنو ةلابز نبا مالك نم ذخؤيو

 ةقب كلذل دبشيو « ديلولا لعف اي ءاسفسفلاب دحسملا فرشز هنأ : يدبلا نمز

 « اننامز قيرح يف تلاز ةيماثلا ةيسرغلا ةراثملا ىلب ام دحسملا رشم ىف اهانك ردأ

 لب < يدملا دعب هيف ديز فيرشلا دجملا نأ نيخرؤلا يمدقتم مالك يف سلو

 . هين يف حيرصلاك ممالك
 هناينب نقتأو « هيف داز نومأملا نإ : لبقو : هظفل ام يغارملا نزلا لاقو

 . نيتئامو نيتنث ةنس يف ًاضيأ

 هددح هنأ عمنا نكميو « كلذ ركش ئزرو « هلاح ىلع وهو : لكيبسلا لاق

 . ىهتنأ . هزي لو

 ديعب وهو « هركتي ىتح كلذ ةياكمل "' ضرعت نيزر مالك يف رأ مل ؛ تلق
 ُْق معل ع كلذ اورك اذ ل ةندملا يخرّؤم نم نومأملا نمز كردأ نه نأل « ًادح

 « ةريثك ةدايز نومألا هف دازو : يدجملا ةدايز ركذ دعب ةبدتق نبال « فراعملا د

 , ةفامضلا راد مونلا يه ابلعل 1(

 ؛ اضرعت ؛ هباوص 4(



 هلا لوسر دحسم ةراعب هللا دع رمأ نومألا ةداز عض رم ىلع تأرقو «© هعسؤو

 « ىلاعت هللا ىوقتو لدعلاب رمألا نم ءاينأ ركذو « نيتئامو نيتنث ةنس عل

 ةلابز نباو ىبحن ىكح دقو « هف ةلالدالو « اذه نم ةدايزلا ةبسن ذخأ هنأكو

 ٍقأسو « ءافلخلا نم هتبالو تددحت نم دحسملا يف دزي ل نمل ةباتكلا هذه لاثمأ

 . رشع نماثلا يف اهلا نايبو دحسملا باويأ ددع ناب

 يذلا زئاشلاو « ةفيرشلا روقلل ةيواللا ةفذملا ةرحملاب قلعتي ايف رشاعلا لصفلا

 . اهب ةقيرشلا روبقلا ةفصو « اهلع رددأ

 « لخنالا ديرجو نيل نم لوألا هئانب تعن ىلع دحسملا ىنب امل تينب اهنأ : مدقت

 ةروتسم لخنلا ديرح نم ةرجح هلو « نإلاب آينبم ناك تيبلا نأ قبسامم ذخؤيو
 . رادحم ديرطلا لدبأ باطقلا ني رمح ناكو « رعشلا جوسي

 ىلع نكي مل : الاق ديز يلأ نب هللا ديبعو رائيد نب ورمج نع « دعس نبالف
 ًارادج هيلع ىنب نم لوأ ناكف : طئاح يقم ينلا تدب ىلع لِي يبلا دبع
 . هنع هللا ضر باطخلا نب رمح

 ند هلل دبع هان مث « ًاريصق هرادج تناك ديز يلبأ نب هللا دسع لاق

 , ه١ . رييزلا

  قهارم مالغ انأو متلي هللا لوسر توبب لخدأ تنك : يرصلا نسحلا لاقو

 نم ةسكأ نم هرحح تناكو « ةرجح تدب لكل ناكو « يديب فقسلا لانأو

 . رعرع بشخ يف ةطوبرم رعس

 نه تلا ضرع نظأ : لاق « سبق نب دوأد نع « رك اسع نيالو

 ناثلا نيب هكمس نظأو « عرذأ عبس وأ تس نم اون تدبلا باب ىلإ ةرجحلا

 لبقتسم وه اذإف « الع هللا يضر ةثئاع باب دنع تفقوو « كلذ وح عستلاو
 هرتس يأ « بابلا فجسل للري هفشك ةصق برغملا يف بابلا نوك ديؤيو « برغملا

 سس الرب سم



 قبس نكل « اد يف يهو هفكتعم يف وهو هرعش ةثئاع ليحرتو « هضرم ىف

 . مأثلا ليقتسم اياب نأ عبارلا يف

 ةثئاع تدب نع لاله نب دمحم لأس هلأ : كيدف يلأ نبا نع ركاسع نبالو

 : لاق ؟ نيعارصم وأ ناك ًاعارصم : تلق . مأشلا ةبج نم هباب ناك : لاقف

 لاق اذلو . جاس وأ رعرع نم : لاق ؟ ناك ءيش يأ نم : تلق , دحاو باب

 . ها . ةثئاع ةارح ةد٠ قلغ هلع نكي ىل يماش تدبلا بابو : ركاسع نبا

 نأ قبس يذلا وهو « يلرغو يماش : ناباب هل ناك هنأب عمجا : باوصلاو

 . هتلياقم يف سرحملا ةناوطسأ دنع سلاحي ناك هنع نا يضر ًايلع

 : هقرط ضعب يفو « هترجحب علم ىنلا ىلع ةباحصلا ةالص دعس نبا ىور دقو

 بالا اذ نم اواخدا : اولاق ؟ هيلع ىلصت فيك : اولاق ْهْتِلَع هلا لوسر نبق ال

 . نيبالا يف ميرص وهو « رغنآلا بالا نماوجرخاو « هيلع اولصف « ًالاسرأ ًالاسرأ

 نواصيف « بابلا اذ نم نولخدي اونكف : محملا لاجرب دمحأل ربخ يف اذكو
 . رخآلا بابلا نم نوجرخم مث « هيلع

 ربقلا هيف يذلا ةشئاع لزنم نيو ةصفح تس نيد ناك هنأ : ةلابز نبأ لقنو

 ناكو « اهنيب ام برق نم اهيلزنم يف اهو مالككلا نايداهتي اتناكو ©« قيرط فيرشلا

 نيرئازلا فقوم وبف « قبس م5 رمع لآ ةخرخ يأ ةخوخلا نيه نع ةصفح تدب

 . اهحراخو ةرحملا ةروصقم لخاد مويلا

 « ةضورلا يلب امم ةثئاع ةرجح نم هيف ديز هنأ يوبنلا دحسملا دودح يف قيسو

 كلذ نم هللع نب ام نأو © تببلا قفارا ديرطلاب هلع ًارجمم ناك امم هنأ : رهاظلاو

 ايف برغل نم نيزعلا دبع نب رم زئاحو « اهب نفدلا عقو يتلا ةئئاع تيب ةفص
 . مهضعب هف ممو اي دجملاو ةضورلا هل صقتنا هنأ ال « ةرححلا نم كرت

 " لصفنأو يرامخ عضأ تلزام : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةلابز نبالو

 لضفتأو : هباوص (؟)
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 روبقلا نيبو ينيب تيس ىتح يلاث يف ةظفحتم لزأ ملف < رمع نفد ىتح يلايش يف

 برضف رادجب ةسئاع ترمأف 4 ربقلا بارت نم نوذخأب اوناك : بلطملا نعو

 ,تدسفةوكلاب ترمأف 4 أهنم نوذخأب اوناكف 3 ةوك رادخلا يف تناكو 3 مهياع

 سنأ نب كلام تعمم : لاق دواد نب ىسوم ينربخأ : « دعس نيا تاقبط » يفو

 هيف نوكت ناك مسقو « ربقلا هيف ناك مسق « نينئاد ةشئاع تدب مسق : لوقب

 رم نفد أماف !1 الف ريقلا ثسصح تلحد اير ةّسْناع تثناكو ؛« طئاح اهنيدو ةسئاع

 8 أبيات اهيلع ةءعماح ىفو الا هاحدت ّ هلع هللا ىضر

 )ء ًارهاظ هيف نفد يذلا 2 يلا تس لزب 00 ناسغ يبأ نع ةبُس نبالو

 ذختي كرأو « ةبعكلا عيبرت هعيبرت هبشي نأ ةهارك ًاروزم هلعج افإو « ديلولا
 . هيلإ ىلصيف ةلبق

 يفلعجيال نأ كلم ينلا ربق يف زيزعلا دبع نب رمح تلزان : لاق ةورع نعو

 : لاق « هذافنإ نم دبال نينمؤملا ريمأ باتك : لاقو ىبأف « ةلزاملا دْشأ دحسملا

 ثلثملا هبش روزملا عضوملا وهو : يأ « ًاؤِجْوَح هل لعجاف دبال ناك نإف : تلقف
 ا 7 ةرحلسا فلهح

 تبلا ىب رمع نأ معز للعلا لهأ نم دحاو ريغ تعمس دقو : ناسغ وبأ لاق

 ةثالث قم يلا تسب ىلع ىنب : لوقي نه تعمسو « هيلع ناك يذلا هئانب ريغ

 يذلا تببلا رادجو « كلم ىنلا تيب ءانب رادج « ردج ةثالث ربقلا نودف « ردج

 . رهاظلا راظللا رادحو « هلع ينب هنأ معزي

 ريغ اهانك ردأ ىتلا ةراعلا يف اهفاثكتا دنع ةفيرشلا ةرجللا ىلع دحن ل: تلق

 ةءالم ريغب ؛ ينعي )١(
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 هه يفرشلا الإ ةقياطملا ةسوقنملا ةراحملاب يبه 4 رهاظلا راظخا فوح دحاو رادج

 . مشغلا رجطلاب ءانبلا ثداح هنإف « يقأس اك

 :تارحملاىرتشا دق ناكو رمع ىلإ ديلولا بتك : ةومح نب ءاجر نع يرجآللو

 تأر 7 3 ابملبم رمأ 3 3 ةمحان يف رم دعقف 4 دحسملا اهب عسوو اهمدهأ نأ

 روبقلا تربظ لوألا تببلا مده اماف «دارأ 5 اهانب مث « ذئموي نم ًاكاب رثكأ

 ”(بحالمإب هالوم محازا هرمأ ركذو « راهنا دق اهلع يذلا لمرلا ناكو « ةثالثلا

 . هفنب اهوسف موقي نأ دارأ نأ دعب

 تشك : لقع نب دمحم نب هلل دبع ننع « ةلابز نباو ىيحبلو

 «هيلع مسأف « لَم يبلاب أدبأف « دسملا يفآ تح لبللا رخآ نم ةلل لك جرخأ

 نب ةريغملا راد دنع تنك اذإ ىتح « ةريطم ةل يف تحرخف « يالصم يآ مث

 ربقلاب تأدبف « دجملا تّمف « طق ابلثم تدجوام هللاو ال ةحئار ينتمق

 « تماف « تلخدف « هريغ ةياور يف 5 قرشملا نم يأ مدهنا دق هرادج اذإف

 «يطابقلاب رتسف هب رمأف « زيزعلا دبع نب رمح اذإف « نسملا تعمس نأ ثبلأ ملف
 « لجر نم يل دبال : لاقف فثكف « لخدف « ءاثبلا نادرو اعد مبصأ اماف

 34 ةعبس

 « هللا دبع نب ملاس فشكف « دمح نب مماقلا فشكف « لغديل هقاس رمح فشكف

 «مونلا انترثكد مهذؤنال هلاو : لاقف « كعم لخدن : اولاق ؟ كلام : رمح لاقف

 . هلواتف 2 محازماب لخدا

 ترأ نادرو نبا رمأ هنأ : يرهزلا زيزعلا دبع نب دمح نع ايف ةيأور يفو

 ماقف « ًاحاو ىحنتو هدي عفر نأ ىلإ فشكي وه انيف « ساسألا نع فثكت

 باطخا نب رمع كدح امدق كناتق ع كنعوربال : هللا دبع نب هللا دبع هل لاقف « ًاعزَف رمع

 تيأر ام طغ نادرو نبا اي : لاقف « ساسألا يف امل رفحف « اهنع تبلا قاض

 طئاخلا منع طقس امل هنأ ؛ هسبأ نع ةورع نب ماثه نع « حيحصلا » يفو
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 ؛ لي يبلا مدق اهنأ اونظو أوعزفف « مدق مك تدنف ؛« هئانب ْف اوذخأ « دملولا نمز

 « م ينلا مدق يهام ناو : ةورع محل لاق ىتح ؛ كلذ معي ًادحأ اودجو اف

 . رمح مدق الإ ىهفاف

 ةراححم ينبم عبرم تلا نأ : معلا لهأ نم دحاو ريغ نع ةلابز نبالو

 يماثلاو 4 ءاوس يب رغلاو يىقرشلاو 4 هلوطأ كة لسم ةلمقلا يلي يذلا « ةصقو دوس

 نب رمج ىنب مث © ةصقو دوس ةراححم دوددم مأشلا ىلب ام تدبلا بابو « اهصقنأ

 ةالصلا هنف صخت ةبق سانلا هذختي الثل هاةوزو « رهاظلا ءانبلا اذه هيلع زيزعلا دع

 قرشملا ىلي امم مويلا رهاظلا ءانلا نيبو هئيب تببلا لوح يذلا ءانيلاو : اولاق

 ,. هأ . كانه هوسن نيثانلا نإ : لاقي : دمحم نب زيزعلا دبع لاق

 راظملا يف لوقي نم تعمس : لاق < ىبحن نب دمحم نادغ يلأ نع ىبخلو

 نس دم لاق 2 ةدكسم ةديداحو 4 ةسصحو نكح ره : 0 ينل ربق ىلع يذلا

 لاقو . كانه لاعلا هكرت نكرم وه : دانزلا يلأ نب نمحرلا دنع لاقو : ىحي

 معاز يل معزف « ايس رأ ملف « راظملا يف تعلطا ينإف انأ امأف : ىمحم نب دمج

 ملعأ لو « هرأ ملف انأ امأو « نكرملا عم ًاعوضوم ًائيثو نكرملا مث ىأر دق هنأ

 4 هنأب عض وم الو 4 اراب راظحلا ف يذلا تسلل رأ و 3 هذخأ نس يردد ًادحأ

 . ها . مأثلا ىلب ام يقم ينلا تنب باب ىأر هنأ « كيدف يلأ نبا ينربخأ دقو

 « هعضوم الو اياب اهاتك ردأ ىتلا ةراعلا يف هفاثمكتا دنع تدبلل رن مل : تلق

 . اهريغ يف الو مأشلا ةبج يف ال

 نياعو « دحسملا يفقس نيب نم علطا هنأ « ناسغ يلأ نع ةبش نبا لقنو

 ل لال سم



 فشكف « دحسملا فقس بخ رسكتا نيد هف امو تدبلا ىلع يذلا رهاظلا راظملا

 هريوصت يف رك ذو < ةئامو نيعستو ثالث ةنس هتراعل ةمحانلا كلت نم فقسلا

 اهنيبو © عارذ برغملا يف ابنبو « عرذأ ةثالث قرشملا يف نيرادملا نيب ةجرفلا

 . عارذ قرسملا ىلب امم ةجرفلا هذه سأرو« عارذ نم لقأ ةبقلا يف

 نيتلبقلا نيب ةحرفلا يف هرك ذام ةحص كلذ ةدهاشم نم انل ررحت يذلا : تلق

 « ريس وحن تقضت فيرشلا هحولا نم برق اذإف « عارذ وحن قرشملا يلي ام اهنإف

 ةاذاحم يف رورملا عني ءانب قرشملا يف اهئادتبا نم بيرقو + كلذ نم لقأ مث

 . هريوصت يف يتأبس اي اهضرع و ةبقلا نم رهاظلا ئاطا يف اهضعب زرابلا ةئاوطسألا

 رادملا نأ مولعمو < ةريإ زرغم الو ةجرف اهنب نكي ممْف : نايبرغلا امأو

 ةيذاحلا رومألا ىلإ ةبسنلاب نوخرؤملا هب هفصو ام ةحصل لح نع ريش مْ رهاظلا

 الإ هنم ريغي مل هنأب ضاق لخادلا ءانبلا ةيؤر نم لاخلا دهاشو + هحراخ نم هل

 . هحضونس |!ي مأثلاو ةقلا نم اهلي امو « قرشملا ةبح

 قبس امل فلاخت عرذأ ةثالث نيقرشلا نيب ةحرفلا نأ نم ناسغ وأ هركذامو

 نبا هرك ذ ام ىلع ال « ناغ وبأ هركذ مك تناك امنأ : رهاظلاو « ةلابز نبا نع

 « مأشلا يلب ام ديلا عارذ وحن اهاندجو انأل © هيلع اهاندجو ام ىلع الو « ةلابز

 نع هب لصتا امو لخادلا يقرشلا رادلا دجو نكل « ةقلا يلب امم ريس وحنو

 ةراجخلاب ةينبم ةرجحلا نإف « ةرحملا ةبقب ءانب سنح نم ًاينبم سل مأثلاو ةبقلا

 ضقن دنع دجوو « ةبطأ هذه فالخم « هحراخو رادحلا لخاد نم ةتوحنملا هوحجولا

 فاح اهربوصت يقآلا ةناوطسألا ةاذاحم نم رادج سأر هلخاد نم يماشلا اهرادح

 يلبقلا نم هيذاحن ام ىلإ يماشلا نم آذخآ ناك هنأ لاخلا دهشي « يماشلا رادملا اذه

 1 لخادلا ءانبلا نم ىقرشلا رادجلا لحت كلذ ناكو : كانه يبا ةناوطسألا دلع

 دنعو «© مدهنا هنأكف « نيتروكذملا نيتناوطسألا ةاذاحم يف ناسغ وبأ هرتوص دقو

 هاما"
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 امم ارذح ةروكذملا ةحرفاا نم ةرجطا يف اوعسو لب « هلحم يف دعي مل هتداعإ

 , ساسألا رفح دنع هلع هللا يضر رمح قاس روبظ نم قيس

 يرفنلا ثاع نبا ةةحر يف نأ ريغ « كلذ ىلع نيخرؤملا نم دحأ هبني مل نكل

 نم ًاييرق نينس ذم اوعمم مهنأب ©« مالسلا ةئيده وأ © ةفيرشلا ةنيدملاب تثدح

 ىلإ كلذ يف بتكف « ةفيرشلا روبقال ةيواغلا : يأ « ةضورلا يف ةّده نيعبرألا

 «دحسملا ىلع ةموقلا نم لضاف لجر ابلخب نأ اوتفأف « ءابقفلا راثتساف « ةفلخلا

 « سابعلا يني نانتق نم راهنلا موصيو لمللا موقي ناك فيعضلا ًاردب كلذا اوراتخاف

 رهاظلا طئاخلا نود طئاح وهو « طقس دق يبرغلا طئاخلا دحوف « لخد ىتح يىلدف

 نم اعف كانه دحوو « ناك ام هداعأو هان 6 دحسملا بارت نم نيل هل عشصف

 « طئاخلا بارت نم ءيش عم دادغب ىلإ لمحف « هرسكف طئاللا عوقو هباصأ بشخ

 تاعانصلا تلطعو « سانلا هلابقتسال عمجت ًادوهشم موي دادغب ىلإ هلوصو مري ناكو

 . عيبلاو

 نيعبرأ نم ًايرق : لاق دقو « ةئاتسو ةرشع ثالث ةنس ثاع نبا ةلحرو

 هده لعلف « ءيفتسملا ةلود يف ةئامسحو نيعبسلا وحن يف كلذ نوكيف « ةنس

 مدهملا ىلع يبرغلا قلطأ هنأك و © روكذملا رييغتلا ايف ناك ىتلا يه ةءقاولا

 ريغ هنكل رحلاب الإ نيب ملو « قرشملا يف هيلب يذلا جراخلا رادلا ىلإ ةيسنلاب

 رادجلا سأر ىلع كانه ةرتس نم دجو ام نالاب دارأ هلنعلو « هانمدق اي شوقنم

 ٠ عرذلا نم نوسقألا هركذ امع اهتدايزا.اهددحتب لاخلا بيش

 ةفيرشلا ةرححلا ىلإ لوخد عسقل هنأ يضتقي ام راحنلا نبا" مالك يف نك

 نيعبرأو ثالث ةنس هتافو تناكو « هنئمز ىلإ ةئاصحو نيمو عبرأ ةلس نا

 ةده.توص اوعمم ةئامسمحو نيهبرأو ناك ةئس يف نأ ملعا : لاق هنإف « ةئاتسو

 يخي : لاقق + هوريخأف « ينيسطا انهم نب مساق ريمألا كراكو « ةرحلا ىف
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 ةيفوصلا خوبش خيش الإ اودحي ملف « حامي نميف اوركفف « رصيل صخش لزني نأ
 ددرتلا ىلإ هحوحم اقف هب نأ ركحذف « ةنيدملاب ارواح ناك يئاثنلا رمع لصمم اب

 ةخوملا نم لابطلا يف هولزنأ مث © هسفن ضوريل لبمتساف « هومزلأاف « طئاغلل

 ةرحللا ىلإ هنم لخدو « رمع هاش يذلا ريظطلا ىلإ فقساب اهركذ يف آلا

 « روبقلا ىلع عقو دق فقسلا نيط نم أيش ىأرف « اب ءيضتي ةعمش هعمو

 هتعمم ام اذه « ةبشلا ميلم ناك هنإ : لبق . هتحلب بارتلا سنك و « هلازأت

 . كلذ يف لالا ةقيقحي رلعأ هللاو « ةعامح ماوفأ نم

 ةئامسحو نيسمحو عبرأ ةنس نم رخآلا عببر ربش يف : راجنلا نبا لاق مث

 مساق ريمألا هرمأف ©« ةركحنم ةحئار ةرحملا نم اودجو « ًآضيأ مساق مانأ يف

 يلوتم ىلصوملا يفصلا عم ةرححلا مادخ دحأ يصخلا هوسألا ناب لوف « لوزتلاب

 زئالا يف طبه ًاره اودجوف « يفوصلا يداشلا نوراه اهبعم لزنو © دحسملا ةرامت

 موب كلذو هوجرخأف « فيجو تامو نيرادملا نيب : يأ « دجسملاو ةرجللا نيب

 لزني مل اذه انموي ىلإ خيراتلا كلذ نمو « رغنآلا عيبر نم رشع يداطلا تببلا

 |! , كانه ىلإ دحأ

 عقي ملو « راحنلا نبا هركذ ام عم ةدحتم ثاع نبا ةيفق نأ : رهاظااو

 لجأ ىف لل | مق انرصع ظافح ضعب مالك يف ترفظ مث « اهنيودت مدعل اهريرخت

 ثيعشت قفتا ةثاعبرأو عبس ةنس يف هنأ « ةعبارلا ةثالا سآر دنع عقو امم نأ

 ةريبكلا ةبقلا طوقسو « ٍةيقيم ينلا ربق 'ارادج طوقسو « ةعكحاا نم ىيناملا نك رلا

 : مأ . هحعأو قافتالا برغأ نم كلذ دءف « سدقملا تدب ةرخص .ىلع

 رك ذ دقو 6 راجنلا نباو ثاع نبا هرك ذام ىلع ريثكب كلذ قبس هنم دافتسف
 « يغارملا نيزلاو « ركاسع نبا هلع هعبتو « ةفنرشلا ةرجحلا ربوصت :راجنلا نبا

 رهاط هلقن يذلا ريوصتلاو « :ناسغ يلأ نع ةشش نبا هلقث يذلا ريوصتلل فااخم وهو

 - ؟ممجا



 كلذ انهضوأ دقو « ةفيرشلا ةرحتلا ريوصت نم هاندهاس املو « هنبأ نع ىمحن نبأ

 هروص دقو « عبرم رهاظلا زئاخلا فوج يف يذلا ءانبلا نأ كش الو « ىصألا ف

 ةرجللا تعرذ دقو « أطخ وهف « اسمع رهاظلا ءانبلا ةروصب هءانتأو راحنلا نبا

 برغملا نيب ةلبقلا ىلإ يذلا امدقم عرذ ناك ذ « ةليوط ةديري ابلخاد نم ةفيرشلا

 اعارذ رشع دحأ مأثلا ىلب ام اهرخؤم عرذو © عارذ يئلثو عرذأ ةرشع قرشملاو

 يقرشلاو يلرغلا اهيناج نم لك يف مأثلا ىلإ ةبقلا نم اهضرع عرذو « سدسو عبرو

 نبا هركحذ يذلا عرذلا نم بيرق وهو © نثو فصنو نيسلا ميدقتب عرذأ ةعبس
 عارذ اهلك باوحلا نم لخادلا رادلا ةبقثم ضرعو « امهريوصت يف ىيحو ةبس

 ةبقئم ضرعو « طقف نثو عبرو عارذ هنإف « ددجلا يقرشلا الإ ناطاربقو فصنو

 ةثالث هلوح دحسملا ضرأ نم ءامسلا ىف هعافتراو ©« نمو عسبرو عارذ رهاظلا قالا

 « مثغلا رحملاب ”ينبم وهو « ًاريس تابحلا ضعب يف ديزي © عارذ ثلثو ًاعارذ رشع

 يف ديز امل رجآلاب عارذ فصن وحن هالعأ يف ديز هنأب ةدهاش هلخاد نم هتيؤرو

 فنبإ : ناغ وبأ لاق اذلو « هيواسل هركذ يتآلا فقسلل ةرتس لخادلا رادملا

 , مدقتلا انعرذ كلذ قفاوف « سدس ريغ ًاعارذ رشع ةثالث هعافترا

 « ًاعارذ نورشعو ةثالث هنأ نم هعرذ يف هعبت نمو راحنلا نبا هركذ ام امأو

 « دجاملا فقس ىلإ رادملا اذه سأر نم لصتملا كابشلا لوط كلذ يف اولخدأ دقف

 نأ رادنلا نبأ رك ذ دقو « ددملا فقس هؤاحي غلب ' زيزعلا دع نب رمج نإف

 هرادأو « سوبألاو لدنملا نم اكبشم اهزئاط يأ ةرجحلل لمع ىيئابفصألا لالا

 , هأ . فقسلا ىلب امب الود

 يف هل ركذ الو , هثدحأ نم لوأ ينابفصألا لعلو < روكذملا كاشلا ويف

 تالا اذه تايفص نم ةحفص لك عرذ لصألا يف انركذ دقو ©« نيسقتملا مالك

 رشع ةمح نيرادلا نيب هحراخ نم هامللا يف لخادلا رادجلا عافتزاو 2« سمحملا

 - ما -



 جراخ دحيسملا ضرأ واع ةييسو 6 جراخلا احل هتاوأسم ربظتف كلذ عمو 4 اعارذ

 هبس يتلا ةبحرلاو « فصنؤ عارذ نم مجرأب نيئاطا نيب ةلغادلا ضرألا ىلع ئاحلا

 نم افوطو « ةراحلاب ةلودحم تدجو يماثلا رادملا فلل نيرادإلا نيب ثلثاا

 نيب امس أضيأ ةضفشنم ةرمملا لخاد نم ضرألاو « عرذأ ةيناغ ماثلا ىلإ ةقلا

 / اهيلع ةفيرشلا ةردللا اندحو يلا ةروصلا هذهو 2 عبرو عاردب نزئاطا

 يال رجلا ف منمعب نا
 اني يال نيو

 مهره لد

 رييغتلا نم نمزلا نبأ سمشلا : ةراعلا يلوتم هثدحأ ام رشع عبارلا يف ينأسو
 ءرمألا هملع“رقتسا اه ريوصتو © كلذ يف

 ع ةملشلا لثم ًاعمشم آبوث اهفقس : يأ ةرحملا ىلع نأ : راجنلا نبا ركذو

 ا م-



 قرم اهيلع ةخوخ « روك ملا عمشملا تحت ايف : يأ ء هو « دحسملا فقس هقوفو

 ةخوخ دحملا فقس : يأ« مطسللا فقس يف ةخوملا قوفو « لوفقم قباط يأ

 نيبو دجسملا فقس نيبو « ًاضيأ لوفقم قرم ايلعو « ةشوملا كلت قوف ىرخأ

 « لوألاو دجسملا حس يفاثلا فق-لا نيب : يأ « نيعارذلا ومن غارف عطسلا فقس

 قيرثخا لبق ناك هركذ يذلا اذهو « نيعارذاا وحث غارف اهنيب يتأبس اك نافقس هنإف

 . ًاحاولاةرححلا ىلإ يذلا هفقس يف دحسملا يفقس نيب تك ردأ دقف « هدعب امأو ع لوألا

 ةرححلا ءانث طسو ةاذاحم يف لفقم قياط ايفو « عمشم بوث اهلع رمم ةرمسم

 ينلا تيب طئاح نيب ام ىلإ هنم لوزنلا نوكتي متف اذإ هنأ يراملا لاق أي ال « لخادلا

 دعب ةرحللا فقسو : لاق « زيزعلا دع نب رمع هاني يذلا رئاملا نيبو ع

 لمع انقتم فقس ايلع تدهاش لب « ًاضيأ أطخ وهو « دحملا فقس وه ان قيرطا

 فقسلا ذه تحت انل تربظ قرتحملا فقللا بش راثآ نأل « لوألا قيرملا دعب

 كلت لحب يف هعضو فقلا اذه ددج نم ري لو « نيل نم ةرتس اهلع دتدملا

 «رادجلا نم ةقرتحلا باثخألا كلت سوؤر جارخإ نم هيلع بترتب ال باثخألا

 جاس حاولأ نم هلعجو « عارذ فصن وحن ةرتم#ل ددجو « ةرتسلا كلت قوف هعجن

 مو < ضعب يف اهضعب ديدطلا نم نابضقب ةبلكم آعطق لعجو « جاسلا نم مزح ىلع
 . ةنطبم ةينميلا سياحلا نم ةراتس هيلع لعجو « ًاقناط هيف لعجي

 ربقل فقس ال هلأ ٠ هب قثأ نم ينريخأدقلو : هناب يف دْسر نبا لاقو

 ( ةئامسحو نيرشع ةنس دبر نبا ةافور .ها . دجسملا فقس تحت موملا_فيربشلا

 ينأيش الو « نيخرؤملا مالك ةيضقل فلاخم وهف « ةديدم ةدع لوألا قيرطلا لق وبف

 ال قيرلا لبق ًافوقسم ناك هنوك يف كش الو « ةوسكعلا يف هللا همر كلام نع

 كس الو « رعرع نم اهانك ردأ يتلا ةراعلا يف هيازيم ةقب اندحو دقو « قيس

 . لوألا ردملا يف ًانوقسم ناك نوك يف اضيأ
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 ةنيدملا لهأ طحق : لاق ءازوملا يِبأ نع ١ هححص يف يمرادلا ىوو اذلو

 ربق اورظناف : تلاقف « اهنع ىلاعت هللا يضر ةثئاع ىلإ اوكشف « ديدن [آطمق

 « فقس هامسلا نيبو هنيب نوكي ال ىتح ءامسلا ىلإ ةوك هنم اولعجاف « لع ىبلا

 يمسف« محشلا نم تقتفت ىح لبإلا تنمسو ©« بشعلا تن ىتح اورطف < اراعفت

 . قتفلا ماع

 « فرآلا ىتح ةنيدملا لهأ ةنس بدلا دنع ةوككلا متفو ؛ يغارملا تيزلا لاق

 امهوحتفي « اننامز يف ةقرتحلا ءاقرزلا ةبقلا يأ « ةرحطا ةبق لفس يف ةوك نوحتف

 270 .هامسلا نيبو فيرشلا ربقلا نيب الئاح فقسلا ناك نإو ةلبقلا ةبح نم

 ةطمحلا ةروصقملا نع فيرشلا هجوال هجاوملا بابلا متتف مولا مهتتسو : تلق

 ةبقلا يلاعأ ىنب امل يلامْعا نيهاش يعاحشلا نإ مث « كانه عاتجالاو « ةفيرشلا ةرححلاب

 «© ديدح كاش ايلع ةرك كلذ ف ذخما < اهدعب لصفلا يف اهرك ذ يتآلا ءارشكلا

 يلآلا ةفيرشلا ةرحملا فقس لد ب ةذختملا ىفسلا ةبقلاب امتاذاح يف ةوك متتف مث

 كابشلا اذه ىلع لعجو ًاضيأ اك اش ةوكلا هذه ىلع لعحو « رشع ىناثلا يف اهركذ

 . بدحلل ءاقستسالا دنع متفي ابا

 عبس وحن ىلع ايف فلتخا دقف « ةفينملا ةرجحلاب ةفيرشلا روبقلا ةفص امأو

 ٌعمِلَم ينلا ربق نأ :؛ رثكألا هلع يذلاو « اهتلدأب لصألا يف اهنركذ « تافك

 هنع هللا يضر ركب يلأ ريق مث « يتأآس امك ةلبقلا راد يأ « ًامدقم ةلبقلا ىلإ اهمامأ

 ركب يلأ يكتم ءاذح هنع هلأ يضر رمح ربقو « ياظيم هلا لوسر يبكتم ءاذح

 .٠ اتفص هلهو « هنع هلل ىصر
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 | | هع أ يضر رمز ا 02

 مالك يف كلذك وهو « ةفصلا هذي امزح ىو ًانذر نأ : يغارملا لو

 ةرحللا طئاح مادهنأ يف مدقتملا هربخ يف ليقع نب دمع نب هللا دبع نع اهاور نيزر
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 امر ذب يىلأ تعمم : لاق ىموم نب نوراه انثدح : هباتك يف لاقف ىبحي امأو

 0 أم رك ذو 4 ةقئو نس هل نك خياشملا نم هربغو ميعل يبأ 3 عفان نع ام 0-0-2

 : لاقو « كلذك ةفيرشلا روبقلا ريوصت دنع رهاط هنيا اهأور يتلا ةخسنلا

 ذم 4 ةسباع نع ةور 5 نع ثيدحلا لهأ .صحت فصو ايف ةفيرشلا روبقلا ةفص

 أ 4 لصألا ف اهاترك ذ دم نب مساقلا نع ةلايز نيا اهأور ىرخأ ةقص

0 

 مساقلا نع « هدانسإ محصو ماخلاو دواد وبأ هاور ام دم نب مساقلا نع يور أم

 « اهنع ىلاعت هللا يضر ةثئاع ىلع تلخد : لاق « قيدصلا ركب يبأ نب دمج نبا

 ةثالث نع تفشكف « هببحاصو متلي ىنلا ربق نع يل يفشكا هّمأ اب : احل تلقف

 : مالا داز . ءارما ةصرعلا ءاحيطب ةحوطبم « ةئطال الو ةفرشم ال روق

 رمجو « هلم ينلا يفتك نيب هسأر ركب انأو « امدقم للي هللا لوسر تيأرف

 . لَم ينلا ىلحر دنع هسأر اهنع ىلاعت للا يضر

 : هتفص هذهو : رك ااسع نبا لاق

 |( عملا يفر رم | |( ملسو هلع نأ ىلص يذلا ) .ينأ )|

 صف ضدك 1

 د احأ يف أطخأ قودص ليعامساو.هنبأ نع سيوأ يأ نب , ليعامسا نع ىمحلو

 - طابؤهإ



 ةشُناَع نع ©« هرم نع « تاقث ةلاجر ةمقبو 6 مم قودص هوبأو 4 هظفح لبق نم

 يلد دم دقو ركصب لأ دبقو لي ينلا ريق انل تفصو « اع ىلاعت هل يضر

 : اهنع ىل عت هللا يضر ةمئاع كدب ف ةوبس ف ب يف روبقلا هدهو 4 نع ىلاعت هللا

 3 كسع هسأر هلع ىلاعت هللا يضر ركد يبأ ريكو 4 برغملا يلب ام لَم يبلا

 « بق عضوم يقبو « لَ ينل فلخ هنع لات هللا يفر رمع دقو « لي ينا
 هللأ كدنعو ظ كيعس نب ىمحم نع سوأ يبأ نبا فصو ام ىلع مهروق ةفص هدهو

 . اهنع ىلاعت هللأ يفر ةشئاع نع ؛ ةرمش نع « ركب يلأ نا

 : هتفص هذهو « ةلابز نبا قيرط نم كلذ ةياور دعب ركاسع نبا لاق

 اتتهشتل  اطحتحما
 مده دنع همدق تدب يذلا نأ نم « « حيحيصلا 7 2 تيئام اهدرتو : اندرو : تلق

 ةياورلا هذه تحص ولو « قرش وه مديخلا رادخلا نأل « رمع زه امإ رادجلا

 ةيناثلاو « ىلوألا تاياورلا ربشأو « هنع هللا يفر ركحب يبأ مدق يدالا ناكل

 اهانك رب تاباورلا ةمقبو « كلذ ف دروام مجرأ ناتابف 2 قيس 5 ماا ابحدص

 نكت مل ةفيرشلا روبقلا نأ ىلع ماخلاو دواد يلأ ةباور تلمتُسا دقو « اهفعضا

 . ةملسم

 هسأر لعجو « ةيقيَو ينلا ربق عبر : اهنع نأ يضر ةثئاع نع ةلابز نبالو

 . ءا , برغملا ىلب ام

 « امنسم عليم ينلا ربق ىأر هنأ « راتلا نايفس نع « حبحصلا » يفام امأو

 صدراعي الف 3 كلذك رمو رك يلأ رثقو : « .جرختسملا 2 ف يحل وبأ داز

 يف ربقلا ري لف م هنع ىلاعت هلل يضر ةيواعم نمز يف دلو نايفس نأل 7 قست ام

 . رادجلا .هنع طقم ال مست ربقلا نأ : نقيبلا' لاق ام لمتحف « رمألا لزأ
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 امام ليم ينلا ريق تيأر : لاق نيسلا ئ لا دبع نع ىسحم ىور اذلو

 هلأ يضر ةثئاع صرع ربق عضوم ءاقب نم قس امل لديو « ماشه نب ديلولا نمز

 ليم ينلا دنع نفدي نأ توملا هب لزن نيح فوع نب نمحرلا دبع ىلع ابنع ىلاعت

 هنع ىلاعت هللا يفر نسحلل اهنذإ نم يورام اذكو . ةش نبا هاور اي هيحاصو

 « مهعم ينفدت ال : « محملا » ىف ا رييزلا نبال اهلوق اذكو « هل ةيمأ ين عنمو

 الو « ربق عضوم ابيب يف ناكو : يليعام«الا هاز . عقلاب ىبحاوص عم ينفداو

 . هيحاص عم نفدي نأ اهأسي هنع هللا ىفر رمع لاسرإ ةفائب

 يسفن ىكع مويلا هن رثوألف يسفنل هديرأ تنك :؛ « حمحصلا 1 ف ا” اوفو

 . رخآ ناكم دوجو يفني الف « اهيربق نم برقي ام وه هب ترثآ يذلا نأ لاتحال

 ديعس لاق « ةيقرشلا ةوهللا يف قابلا ربقلا عضوم نأ : ةياور يف ءاج اذلو

 « ةفصلاك : لبق ةوهسلاو « مالسلا هيلع ميرم نب ىسع نفدي هبف : بسسملا نبا

 . ةنازْخلاو عدحلا هبش : ليقو

 « فسوي نب دمح نع « كاحضلا نب ناثع نع« دودوم يأ قرط نم يذمرتلو

 ةفص ةاروتلا يف بوتكم : لاق « هدج نع « هببأ نع + مالس نب هللا دبع نع

 يف يقب دقو : دودوم وبأ لاقف : لاق . هعم نفدب ميرم نب ىسعو : دمج

 نسح :؛ خينلا ضعب يفو < بيرغ ثيدح ؛ يذمرتلا لاق . ربق عضوم تيبلا
 .هأ . ناثع نب كاحضلا : فورعملاو « كاحضلا نب ناثع لاق اذكهو « بلرغ

 يَ هللا لوسر عم مالدلا هيلع ميرم نب ىسع نفدي : هتيباور يف يناربطلا لئفلو

 نب نامع هيفو « ًاعبار ًاربق نوكف « اهنع نا يفر رهعو ركحب يلأو ملسو

 باتك يف يورحلا رذ وبأ هجرخأ دقو < دواد وبأ هفعضو نابح نبا هقثو كاحضلا

 لبق : لاق بريأ نع دامح قيرط نم هبقع جرخأ مث « هقيرط نم ل « ةنلا د

 عبارلا يف تنفد تم نإف ء اهب تمتأو ةئيدملا تبتأ ول : نيزعلا دبع نب رمعل

 م



 لحو ِرع هلأ 0 نأل هاو : لاق 9 رد هر يلأو 0 هللأ لوسر عم

 نوع ل الإ لطب رج نمام : لاق رابحألا 8 نع راحنلا ناو ىبحملو

 ىبنلا ىلع نواصبو ث مهتددجأب نويرشب ريقلاب نوفحم ىح ةكتالملا نم ًافلأ

 رشا تقثنا اذإ ىح 4 كلذ لثم أوعئصف ملثم طصو اوجرع اومأ اذإ يح

 .٠ 0 ةكفلملا نم املأ نيعبس يف جرخ

 0 ةميش هل هللا مرك أ ام باب : هيلع باويو 34 مو () يمرادلا حرحص فو

 . « هبعُس » يف ًاضيأ يقيبلا هاورو « هتومه دعب

 « نيفيرشلا هجولاو سأرلا يتيح زيمتل ةمالع لعج ايف : رسشع يداحلا لصفلا

 مطس ىلعأب اهل ةيذاحلا ةبقلاو ؛ !هيلع تريدأ يتلا ةروصقملاو « اهقلاعمو « اهقملختو

 . فيرشلا يونلا دحملا

 ةناوطسألا لصأب ةضفلاب مفصم قودنصف © فيرشلا سأرلا ةسبج ةمالع امأ

 فص يف ةلبقلا ىلب ام هله ةيبرغلا ةحفصلا ةباج دنع فيرشلا ربقلا زئاحب ةقصاللا

 هرك ذ نم مدقأو « هثودح ءادتبا لعأ ملو « ةبوتلا ةناوطسأو « ريرلا ةناوطسأ

 : لاقو 6م ةئامسو نينا ماع لوألا قيرلا لف تناكو 4 هتلحر ف راح نبا

 ع يبلا سأر ةلاق هنإ

 دحالاو يلبقلا لخادلا رادجلا ةاذاحم يف هنأ انل رهظ دقف « زوجت هيفو : تلق

 , ينأس اك روكذملا رادجا ىلإ فيرشلا
 نع « همبأ نع 4 نيسلحا نب يلع نب دمح ْن رفعح تدب 4 كلذ ف لصألاو

 نأ وطسألا كيع فقو ؛ لم ىبلا لا ىلع ماسي ءاج اذإ ناك هن مهنع لل يضر هدح
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 . لَم لا لوسر سأر انهاه : لوقي مث « ةمدقتملا يهو يأ « ةضورلا يلت ينلا

 اب طحم بثخ نم مثاق قودنصلا اذه قوف ناكو « هانمدق ام : هنم دارملاو

 , ةهومملا ةضفلا مئافصب حفصم رت ةرحملا ماخر ىلعأ س سأر ىلإ ةناوطسألا نم رب

 ُماقلا عضوم لعجو « قودنصلا ديعأ يناثلا قيرملا يف قودنصلا عم قرتحا اماف

 ةمالع امأو ©« كلذ ريغو قضم ينلا ىلع ميلستلاو ةالدلاو ةلمسبلا هبف بتك ماخر

 ( عرذأ ةمخ ومن ةيبرغلا ةحفصلا ءادتبا نيبو هنيب ةضف "رام : فيرعثلا هجولا

 . سأرلا ىلع ليدنقلا لعجب يبلعتلا : نيمدقألا مالك يف روكاذملاو

 يف ةلوشدملا ةرمرماو ؛ كسأر ىلع ليدنقلا تلعج اذإ : ةكملم يلأ نبا لاق

 لي ينلا هجو تلبقتسا © كبجو ةلابق ربقلا رادج

 هجولا لباقت نكي مل هنإف « دحملا قارتحا لبق ناك اذ ه : يرطملا لاق

 : مويلا ةمالعلا امإو 2« ليدانق ةدع كانه لعج ددج املو « دحاو ليدنق ريغ فيرشلا

 . هأ . ءارمح ةماخر يف ةضف راوسم

 ركذ دقف « كلذك سلو « قيرملا دعب كلذب ميلعتلا ثودح مهري وهو
 ةمالع مويلا كانهو : ةكسلم يلأ نبا مالك لقن بقع لاقف « راجنلا نبا هب ريلعتلا

 ىلع ليدنقلا ناك ناسنإلا هلباق اذإ 2« ةرجحلا طئاح يف ةطف رامسم يهو « ةحضأو

 . لَم ينلا هجو لباقف « هسأر

 نم ًاماع حضوأ وهام مثو : « نكالا مزعلا ريثم » يف يزوملا نبا لاقو

 ةريصكدم ساملا نس ةعطق وهر + يردلا بكوكلاا روكذملا رايسملا لدد نألا اولعج 1(

 سس حول 58 ةعوضوم اطاريق نيعيرأو نينثاو ةئام اهنزو ترا : لاقيو مالا ةضمب ردق ف

 ناطالا مو>رملا هلمرأ « هريغو درهزو 2 تروقاليو « ساللا سس ةسيقن راجحأي نيره « بهذلا

 يردلا بكوذكلا : يربص بوبأل » ةندملا ةآرم 00 يو اه ررذأأ ةئس ىائعلا نا ديحأ

 عبارلا نا ده ناطلسلا نبا « ثلاثلا ناخ دحأ ناطلسلا ةفدرشلا ةرجا لإ هلسرأ يذلا

 , اه اا ةلس يف
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 قوف ليدنقلا راك متاقلا هاذاح اذإ ةرجأا طئاح ىف رفع رامم وهو « ليدنقلا

 . قيرملا لبق اوناك ءالؤه لكو « هتلحر يف ريج نبا لاق اذك و « هسأر

 ةيراسلا نيبو هنيب نوكي ليدنقاا تحت فقاولا نأ : يلازغلا مالك ىضتقاو

 « عرذأ ةعبرأ وحن قودنصلا ناوطسأ يهو « ةيبرغلا هتيواز دنع ربقلا سأر دنع يتلا

 . روك ذملا رامسملا لحم يف قبس ام بيرق وهف

 الإ هعضوم ىلإ درب ملو « ةثاعبسو نيرشع ةنس طقس هنإ : يربثقألا لاقو

 . ةئاعبسو نيرشعو عيرأ ماع بحر يف

 عم هلحت ىلإ دبعأو ©« لوألا ةرمملا مخرت دنع اننامز يف جرخأ دقو : تلق

 اهثدحأ « ةيبرغلاةحفصلا فرط يف نيرخآ نيرام-مو « ةئلبقلا ةحفصاا لوأ يف رامسم

 دبعأ مث < هلك كلذ اننامز يف ثداطلا قيرملا لازأ مث « هلم ًاعادتبا ةراعلا ىلوتم

 . اننامز قيرح دعب ددحتملا مخرتلا يف هلت ىلإ طقف روك ذملا رامملا

 ةطسوتملا ةناوطسألا برقي فيرشلا هجولا لحت نأ : مهري ام ىبحت مالك يفو

 نم ةرحملا ةدهاشمو + عرذأ ةثالث وحن روكذملا رامسملا نيبو اهنبو « زئاطا رادج

 ةراععلا يلوتم هثدحأ يذلا ىلبقلا ةروصقملا باب كيبشتو « كلذ درب ةضاق اباخاد

 ةعرصلا ةلباقم ىف هنإف « بلقلا لغشي لمأتب الإ رامسملا ةدهاشم نم علمي دق قيض

 هومم وهو «© روك ملا راممال ًايذاحم ناك اهاذاح نمث <« قرشملا ىلي ام هنم ةيناثلا

 ْ . فهذلاب

 ع ساحن كابشب روكذملا بابلا لدبأ « يلاخلا نيهاش يعاجشلا رقما نإ مث
 . هدارأ نمل روك ذملا راهملا دوهش هب مضتاف

 كانه ناكو « ايف ىتس امي ربقلا ةعيرم دنعف « مالسلا هيلع ليريح ماقم امأو

 هركذ « هلع ةمالع ةرححلا زئاح نم ةلاهثلا ةيوازلا ىلإ ةعبرا] فرحنم يف ةضف راهم

 نم لحللا اذه هتلحر يف ريبج نبا ركذ دقو . دعب ملو طقس هنأك و « يغارملا

 مس نهي



 : هأ . مالسلا هيلع ليراح طم هنإ : لاق لسم رثس هملعو + لاق « ةرحملا

 باب يف هنع ينأسام ركذ مث « ماللا هلع ليربج ماقا ةْشس نبا مجرت دقو
 مالك نم رك ذنسء« هف مالكا ةئقب انل تعقو يتلا ةخسنلا نم طقسو « ليربح

 . لحنا اذه هب ديرب هنأ لمتحمام كانه ةلابز نب

 ىمحن ركذ نكل « ةلابز نبا هركذش ملف © ماخرلاب ةفيرشلا ةرحملا ريزأت امأو

 يام ينلا ناك ةعبرملا نم ًاببرق ربقلا رادجب ًاقصال ناك ًارجح نأ : هلصاحام

 : ىضرلا ىسوم نب "ىلع لاقو « اهنع ىلاعت هللا ىضر ةمطاف ىلإ لخد اذإ هلإ ىلعب

 . رجلا كلذ ىلع مهنع هللا ىفر نيسلاو ندملا تدلو ةمطاف نإ

 فشك هدسج نم ايش ىكشا اذإ هللا دبع نب نيدملا تيأرو : ىبحي لاق

 عناصلا رمت قىح هارت رجلا كلذ لزب و 2 عضوملا كلذ هن حسم هلع ىصطا

 عناصلا : يمك باتك قوار لاق 4 ماخرلاب رقلا رزأ أم دنع هاندقفف © دحيملا
 5 م 5 1 ١

 . ةكمو ةنيدملاةرامس ىلع هب هحو لكوتملا ناك ةماس نب قاحسا وه : اذه

 عسبس ةلس يقوتو 4 نئامو نيثالثو نتنثا ةنئيم اله لكوتملا ةفالج : تلق

 يذلا ماخرلا ًاضيأ شرف هنأ رهاظلاو « هنمز يف ناك افإ ةرحللا ريزأتق « نيعبرأو

 , هب كربتل روكذملا رجلا نع ىصحلا فشك نم ركذ ال ضرألاب ةرجملا لوح
 لامح مددح ةثامسحو نيعبرأو ناث ةنس يفتقملا ةفالخ يف مث : راجالا نبا لاق

 . ةطسبو ةماق الوح ماخرلا لعجو <« يكنز يتب ريزو ينابفصألا نيدلا

 هْنأ رهاظلاو 2 كلذ دعب هدادح نم نخرؤملا سه دحأ رك ذب و : تلق

 ( نيترم يابتياق فرشألا ةلود يف اننامز يف دانح دقو « لوألا قيرحلا دعب هّددج
 عبس ةنس هدعب : ةناثلاو « اننامز قيرح لبق ةئافاثو نيناثو ىدحإ ةنس : ىلوألا

 ةراعلا يف دادح دق اهريغو ةرحطلاب ماخرلا نم مويلا دجوي ام لكو « ةئاماثو نيناغو

 بارحلا ىوس ماخر ىلبقلا دحاملا رادجي لوألا قيرطلا دعب نكي ملو « ةناثل

 مو



 نيب ةماك ةرزو هيف لعج قمقح رهاظلا ةلود ىفو « هتبنح نم ريسو « يناثعلا

 ًاثْشو « ةيقرشلا ةرانملا مخرت ةيناثلا ةراعلا يف اودازو « ةيرغلاو ةقرشلا نتراخلا

 « ماخرلا نم نينذؤملا ةكقو ربنا لمحو « مالسلا باب مرتو « قرشملا يف اهدعب امم

 . ةفيرشلا ةرجحلا لوح ةثدحملا مثاعدلا مخرتو

 ركذعم ىبحنالو « ةلابز نبا اه ض”رعتي مف « ةفيرشلا ةرحللا ةودك امأو

 . دحدملا باويأ ىلع ةرتسلا لعجو « ريالا ةوسكل ةلابز نبا

 مادقتملا كابشلل ينابفصألا ةرادإو ةرحملا ميخرت ركذ دعب راجنلا نبا لاقو

 لمح ىتح كلذ ىلع ةرجحلا لت ملو : سونيألاو لدنصلاب همشتختو اهزئاح ىلع

 "”يقيسدلا نم ةراتس !'نييرصملا كولملا ريزو '''حلاعلا رهص ءاحملا يلأ نب نيسطا

 رولا نم ًاراتز اهلع رادأو « اهطبخو ةموقرملا تامالاو زورطلا اهلعو شسألا

 مماق هعنف < ةرجحلا ىلع اهقلعت دارأو © ( سي ) ةروس هيلع ًابوتكم رخألا

 قارعلا ىلإ ثعبف « هللا رمأب ءيضتسملا نذآتسن ىتح : لاقو ةنيدملا ريمأ انبم نإ

 نم ةراتس ةفياخلا نم تءاج مث 1 نيماعلا وحن اهقلعف ©« نذإلا هءاهف « نذأتس

 ء يضتسملا مسا اهزارط ىلعو « ةموقرملا تاماخلاو زارطلا اهلع يحسفنبلا مسيربإلا

 « ابضوع هذه تقلعو « ةفوكلاب "ىلع دبشم ىلإ تذفنو « كلت تلشف « هللا رمأب

 قوف تقلعف « دوسألا مسيربإلا نم ىرخأ ةراتس دفن هللا نيدل رصانلا يلو اناف

 « اهلبق يتلاك ةراتس تلمح قارعلا ىلإ تداعو ةفللخلا مأ ةجاملا تحح اماف « كلت

 ىلع نهضعب « رياتس ثالث ةرحللا ىلع انموي يفف © هذه ىلع تقلعف « اهتذفنو

 ىهتنأ . ضعب

 يف نيزر لاق نكل « ةرجحلا اك نم لوأ ءاجملا يأ نبا نأ : هرهاظو

 ١ , كيزر نبا وه )١(

 رصم كرلم انك نيذلا ةيليعامسالا ةعيشلا نييمطافلا مث (؟) .
 ريصع دلي : ريمأك قدبد لإ ةمسن ع .
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 ثمدقو © دّسرلا نوراه ةبالو تناك اماذ : هظفلام لعامسأ نب دمت نع ريش نمض

 هتسكو « ربقلا قيلختو « يللو هلا لوسر دحسم قيلختب ترمأ « نارزيلا هعم

 . هأ . رسرحلا كئاشو ريئانزلا

 نيو ينلا ربق يف رظن نأ يغبني هنإ : تلف : كلا لبق «« ةيبتعلا » يفو

 « شخلا ينبجعي امو : لاقف « شد هيلع لعحي : لقف ؟ هفقس نودكي فيك

 . ىهتنا . هيف رظني نأ يغبني هنإف

 ةيرق دمح رصانلا نب ليعامسا ملاصلا ناطلسلا ىرتْا ةئاعبسو نيتسلا رشع يفو

 « ةنس لك يف ةفرشملا ةعكلا ةوك ىلع اهبفقوو « رصمب نيماسملا لام تدب نم

 « يسافلا يقتلا هركحذو « ةرم نيس سمح لك يف ريئااو ةرححلا ةوسك ىلعو

 لمعت ةرم نينس تس لك يف : ةروحلا ةودك يف لاق هنأ الإ « يغارملا نزلاو

 رئاد ةبهذملا ةضفلاب جوسنم زارط اهو « ضسألا ريرحلاب ًاموقرم دوسألا جابدلا نم

 . ىهتنا . ضسمأ صصقتب اهنإف < ريخلا ةوسك الإ اهلع

 ةوسك حك هف محلا « ةديدملا دورو دنع ةقتعلا ةوسكللا مسق ةداعلاو

 , ةبعكلا

 دعب ناك ايلع فقولا نأل « اهتمسق زاوج يف ددرت ال هنإ : العلا لاق دقو

 . ام ملعلاو كلذي ةداعلا رارقتسا

 نارزيخلا تمدق : ةلابز نبا لاقف © دحسملا اذك و ةفيرشلا ةرحملا قيلخت امأو

 ةنؤم هقيلخت نم كلذ يلوو « قلخم لِي ينلا دحسم ترمأف « ةئامو نيعبس ةئس

 نأ مكل له : لاقف ليعامسا نب ماثه ىلوم لضفلا نب ميهاربإ اهلإ ماقف « اهتيراج

 : ةنؤم تلاق ؟ <«لب ناك نم كعفي ملام اواعفت نأو © مدعب نم اوقست

 « لقأ وأ هاثلث هنم قلخم ناك اًمِإَو « اولعفف « هلك ربقلا نوقلخت : لاق 9 كاذ امو

 _ ىلعم دلع ماع يه ينل ةناوطسألاو ةبوتلا ةناوطسأ قولخ يف اودازف مهلع راسأو
 يشأ

- 74 - 



 ىبتنا . اههالعأ يف قوللا يف اودازو « امافسأ اهب اوغلب ىتح اههوقلخن « ل يبنلا

 قلعت يتلا ةفيرشلا ةرجطا قيلاعم امأو « اننامز يف قواخلا رمأ كرت دقو

 نأ الإ « اثودح ءادتا ىلع فقأ مف « اهوحنو ةضفلاو بهذلا ليدانق نم اهوح

 اذإ : راوزلا سوؤر ىلع ةرحطاو ةلبقلا نيب يذلا دحملا فقس يف لاق راحنلا نا

 ًارابك اليدنق نوعبرأو .فذ قلعم مويلا ةروصقملا لخاد نم وهو « يأ «اوفقو '

 « بهذ نم دحاوو « رواب نم نانثا ايفو « ةجداسلاو ةسوقاملا ةضفلا نم ًاراغصو

 بابرأو « كواملا نم نادلبلا نم ذفنت هذهو ©« بهذلا يف سومغم ةضف نم رقو

 يىمنأ . ةمشطا

 يتلا ةبقلاب عضوو اهضعب عفر ترثك اذإو « كلذب رمتسم ركذ نم لمحو

 نأ ةئاماثو ةرشع ىدحإ ةنس يف قفتاف « هنم ريثك ءيش عمتحاف « دحسملا طسو

 يف رظنلاو « هلك زاجملا ةنطلس ينسملا ١ نالجع نب نسل جرف رصانلا ضوف

 نبأ تباث ةيلوت نسح يأر ىضتقاف يزاجلا ةبه نب زامح اهريمأ ناكو « ةنيدملا لدم

 تباث ةافو دعب الإ ربخلا لصي ملو « كلذب هل ميسارملا تزربف «© يروصنملا ريغن

 مث < ةئيدملا توبي ضعب بهن حابأو © نيدسقملا عمجو « نايصعلا زاج راف
 ةرجللا ليدانق لازنإل ماسلا رضحأو « اهف ام عيمج ذخأو < ةقلا باب ريك

 نم ذأ ام ةئزو « يفاوسلا لامح ىلع لحترا مث + كلذ نع هللا هفرصف « اهتوسكو

 « بهذ اهنإ : لاقي ةموتخم تانانُسوخو « ًاراطنق نورشعو ةعبس ةففلا ليدانق

 «ةئاغاثو ةرشع يتنثا ةنس لتق مث « كلذ بلاغ نفد هنإ : لاقيو « ًاهذ ناقودصو

 زيزع ريمألا | مم دخأف « ءاشأ روك ذملا لصاحلاب ددحت مث < كلذ ناكم ملعب ملف

 ىلع هنأ ًامعاز كلذ نم ًاناح ةئافاقو ئرشعو عبرأ ةنس يزامعا ةبه نب عزاه نبا

 « هب أظفتع ةرهاقلل نيزع لمح مث « هببسب ةنيدملا ةاضق ضعب نحتماف « ضرقلا لبس

 ١ ) هتيرذ نم 1ك ءارمأ نآلا نردوحوملا ءالؤدر 3 ةدانق دالوأ سس 1ك كلم ره 8

 نال ل



 نبأ ديتب نب ثوغرب ادع ىتح ةدايز يف ليدانقلا هذه لت مل مث  ًآنوحسم ابب تامو

 ابنم قلعملا نم ةفئاط ىلع يليفطلا ينسحلا دعس نب سوبدو « ينسملا ١ سيرح

 كابشلا راد نم نالخدي اراص ةثافاثو نيتس ةنس ةجملا يف ةفيرشلا ةرححلا لوح
 ناروستيف ةلاخ تناكو « ةمحرلا بابي ةيفرشألا ةسردملا ليبس مويلا ابعضوم يتلا

 اريك ائْس اذخأف , كانه ىلإ دحيسملا يفقس نيب نم نالخدي 3 « دحسملا رادج

 ٠ كلذ نم ةفئاط عاجرتسا دعب التقو سمأ 3 « ةدم دعب الإ كلذ ىلع علطب 2

 لمح فرشألا ناطلسال نّدح « نمزلا نب سمشلا ةراعلا يلوتم نأ انغلب مث

 هنم بئاج لمحف « ديملا ملاصم يف هفرصو « رصم ىلإ ةبقلاب كلذ نم عمتجا ام

 . يناثلا قيرحلا لق

 بهذو © « ةنيدملا ليدانق ىلع ةنيكسلا لزنت م هامس ًافلأت كسلا فلأ دقو

 دقو ©« دحسملا ةراعل اهنم ءيش فرص زاوج مدعو « اهفقو ةحصو « اهزاوج ىلإ هيف

 . هعجارف « ةندح ثحابم عم لصألا يف هانمشل

 نيوكتلا نمح اريك ذالوف نم اليدنق ةرجحلا قيلاعم نم تيأر اه نسحأ نمو

 رصانلا نإ : بوتكم هيلعو « هف جيرسأ اذإ ءيضي ©« بهذب ًاتفكم '' ًامزع

 ةلابق يلامجا نيهاش يعاجشلا هقلعف « ةقلاب ناكو « كانه هدس هقلع نووالق نب دمح

 . يوبنلا ىلصملا

 ابنع هللا يفر ةمطاف تدبو « ةفيرشلا ةرجملا ىلع ترمأ يتلا ةروصقملا امأو

 امل هنأ كلذو « سرب نيدلا نكر رهاظلا ناطلسلا اهثدحأ دقف « نيطاسألا نيب

 لوح ام ماقف « بشيخ نيزبارد نم اهلعجا دارأ ةئاّتسو نيتسو عبس ةلس جح

 ةنس ةمرأو نيزباردلا لمعو < هعم ابلحو ظ لابحي هردقو هدس ةفيرشلا ةرحملا

 هصلو « ًابرغو ًاقرشو دق با وبأ ةثالث هل لمعو « اهلع هرادأ دأو « نيتسو ناف

 )١( سيرج ؟ ةخشن يفو .

  00ًامرغ.: هباوص ..



 ىلإ هيف داز هنإف « ماشلا ةيحان نم الإ « ةفيرشلا ةرجحلا ىلت يتلا نيطاسألا نب

 اغبتك نيدلا نيز لداعلا هيلع دازف « ةماقلا وحن هعافترا ناكو « كْيلِم ينلا دحبتم

 « دجسملا فقب هلصو ىتح هعفرو « هلع ًارئاد ًاكاش ةئاتسو نيعستو عبرأ ةنس

 نيقاورلا ةدابز دنع دحسملا نحص فرطب يماَس عبار باب ةروصقملا هذهل ديز مث

 مامأ ثدحأ مث  رصانلا ةلود يف ةثاعسو نيرشعو عست ةنس ىلبقلا فقدلا رخؤمب

 طسو © فرفر هب طيح عرذأ ةتس وحن فيطل فقس نحصاا ةبج نم بابلا اذه

 كلذ قرتحا مث ( قمقح رهاظلا ةلود يف ةئافاثو نيسمحو ثالث ةنس ماخرلا هضرأب

 اهنه ةيلقلا ةيحانلا لدب اواعحف « ةئافاقو نيناثو تس ماع يناثلا قيرخلا يف هلك

 ةلصتم باشخأ نيب درزلاك ساحتلا طيرش نم ةكش اهالعأ ىلعو « ساحن كباس

 طيرشلا نم ةكش كابس لك ىلعو « ةفيرشلا ةرجحلاب ةطصح كانه ةثدحلا دوقعلاب

 برخملاو قرشملا نم اهب لصتا امو ماثلا ةبج نم اهتقل اواعجو « ماملا عنمل ًاضيأ

 نم اهاوبأ اواعجو « ًاضيأ ساحتلا طيرش هالعأبو « رجاشملا ديدللا نم اكبشم

 ؛ ىبس مي ساحن كابشب لدبأ مث 2« كبشم حاس نف « ىلبقلا الإ ًاضيأ رجاشملا ديدحلا

 كبشم نيب ًاطسوتم كلذ لبق نك مل ًاضيأ رجاشملا ديدللا نم اكبش.» اوثدحأو

 ةفيرشلا ةرحلأ ثلثم فلخ ىتلا ةبحرلا نيب اللصاف هلباقي امو يماثلا ةرحطا

 ع ثلثا نيف نع : اهدحأ . 7 نايا هبو © روك ذملا ثلثا ضعب ايو « اهندبو

 هنأك اهنع هللا يضر ةمطاف تدب نه ةرجحلا فلش ام راصف « هراس نع رخآلاو

 . ةردللا ةروصقم ىلإ هنم لخدب ةقتسم ةروصقم

 لبق ةروصقم هب ناك امنع هللا يضر ةمطاف تدب نم عضوملا اذه نأ : رهاظلاو

 مويلا هلوح 'نإ : اهلع هللا يضر ةمطاف تدب يف قبس اي لاق راجللا نبا نأل « لوألا قيرطا

 ىهتنا . يقيم يبلا 5 ةرحح فلخ وهو بارحم هفو « ةرودقم

 . ةرئادلا عسو ناك نإو « هثدحأ ايف نيدلا نك ر رهاظلا دنتسم اذهف

 « ةفيرشلا ةرححلل ًاميظعت لعف اسم نأ رهاظلا كلملا نظو : يرطملا لاق

 د ول



 تبث ام عم اهف ةالصلا عنمو « ل2 ينلا تدب ىلب امم ةضورلا نم ةفئاط رححف

 ةيقرشلا ةيحانلا نم مقلع يبنلا تيب فلخ هلعجو هرحح ام. سك والف « اهبلضف نم

 نم ًادحأ نأ ينغلب ملو « فخأ ناكل ةفورلا يلي امم ةرححلاب نيزباردلا قملأو

 نطفت وأ ١" « كلذ ركتأ هريجحت دعب هآر نم الو رفح نم جالصلاو ىلعلا لهأ

 . هيف رظني ام مهأ نم اذهو م الاب هل ىقلأ وأ « هل

 نبا رمح هرحح ام وهو « كلذ يف ًافلس رهاظلل نإ : هنقع يغارملا نيزلا لاق

 : ىهتنأ . ليلق هنكل « ةضورلا ةبح نم ةرحاا ىلع زيزعلا دمع

 كرت رمع نأ نم هريغو يوبنلا دجسملا دودح يف هانمدق امل طلغ وهو : تلق

 كاذف هركذ ام مس ولو « ةبجلا كلت نع دحسملا يف اهداز ةفئاط ةرحطلا نم

 هذهو « هلابقتسا ىتأتي الثلو © ةبعكلا ءانب هؤاي فلاخللو « ربقلا ظفح ةحاصا

 . كلذ دضي ةروصقملا

 يطساولا أنلع خيشلا ىلاعت هللب فراعلا يدس نإ : نوحرف نبا ردلا لاقو

 جئاوح ثالث ءاضق ىلاعت هللا ىلع كل نمضأ انأ : هل لوقي رصانلا كلملا ىلإ ثعب

 فقوتف « كلذ هغلبف « ةروصقملا هذه ةلازإ يهو « ةدحاو ةجاح ىل تدضق نإ

 . لعفب لو

 ةفئاطو « ةضورلا نم ًاريثك ترجح اهنأل « لعف هتنلو : نوحرف نبا ردبلا لاق

 . ىهتنا . دحسملا نم

 ًاًئادج و تفم باوألا دحأ نأ ريغ ©« هحوم كلذ نإ : هقع يوغللا دما لاقو

 . نيلصملا لسك نم لطعتلا امإو « ةرايز وأ ةالمل لوخدلا دصق نإ

 ًاحوتفم ناك روكذملا بابلا نإف « هنمز ىلإ ةبسنلاب ميحص هرك ذامو :؛ تلق

ع يف سرب ىلع ادركنأ ءافاعلا نأ لع ) َ( ١
 مثهرقفل ءانماعلا نككلو ''ةارحطا لوج كيبايشلا لم

 . نامزلا ريدم نم مهوق ليقيحال

 الس



 كلت يف هقاغ الواح هكتنم يف ةعاج نبا زعلا هركذ اي « مسوملا مانأ يف ىح

 .كانه اورذق ارو « راغصلا نهدالوأب ءانال ىوأم ريصي لا نأل < طقن مايألا

 . ىهنأ . ءيشب ينبح و تكشف 2 كاذ يف رصأنلا تملك دقو : لاك

 لوخدلا نم نكمي الو « هريغو مسوملا يف اهلك باوبألا قلغ دعب ثدح دقو

 ليطعتلا ققحتف « الما لخدنف « اند هله عقوتي وأ 2« ةهاجو هل نم الإ ةرايزلا

 كلذ ناكو « ةروصقملا هذه فوج يف امم ىبس اه كربتلا سانلا موحو « هنم ديزأو

 «ءاشنالاناريد يلو ال كلذ يف يحح نب نيدلا مت يعسب يابسرب فرشألا ةلود يف

 فرشلا رصعلا هيقف مالسإلا خيش انخيش ناكو « يقارعلا ةعرز وبأملولا هياع ركنأو

 ًاسضتقم اهب رذقلا دوجو ناك نإف « كالب دجسملا نم ةعقلا كلت : لوقب يواخلا

 لحملا نم برقيام صاصتخاو « هعمجأب دجسملا قلغيلف « لطعتلاو قلغلاب اوصل

 ظ . كانه ناردملا هيف يفكتي مظعتلا ديزب فيرشلا
 نظيو « ةفيرشلا ةرححلاب اهراهبْشا ةروصقملا هذه دسأت نع أشن دقو : تلق

 هاتتباام وهو ىريكتا ةماطلا مث « دحسملا نم تسيل اهنأ عنيراتلاب هل ملعال نم

 كلذ نأب يحرصت دعب اهركذ يتآلا ةبقل ةميظعلا متاعدلا نم اهضرأب ةراعلا يلوتم

 صاقتنا ريغ نم ىلوألك يراوسلا سوؤؤر ىلع انواعجي مهنأ اومحزف « زئاج ريغ

 . ىلاعت هللا همحاس ةراعلا يلوتم هيلع لبج امل كلذب اوفي مل مث <« ضرالل

 نكت ملف « اه ًازيبق دحملا مطس ىلعأب احل ةيذاحملا ةفيرشلا ةرححلا ةبق امأو |

 ناك لب « يملاصلا نووالق روصتملا ةلود ىلإ هدعبالو < لوالا دجسملا قيرح لبق

 ًازيمةماق فص رادقم رحآ نم ريظح دحسملا حطس يف ةرجملا يراريام لوح ادق

 ةبق كانه لمعف « ةئاتسو نيعبسو نام ةئس تناك ىتح دجسملا حطس ةيقب نع اه
 ةطرملا يراوسلا سوؤر ىلع تميقأ باشخأب اهالعأ نم ةنمثع ابلفسأ نم ةعبرم

 نمو « بشخ نم جاولأ ايلع رممو « قودنصلا ناوطسأ فص يف ةفيرشلا ةرجحلاب
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 لذسألا دحسملا فقس اهنم رظانلا رصيب ةقاط اهلفسأ يفو « صاصرلا حاولأ اهقوف

 حاولا ىلعألا مطسلاب ةبقلا هذه لوح ناكو « عمشملا هيلعو « قياطلا هب ناك يذلا

 ناكم لعح بشحلا نم ئزيارد ةنقلابو ابي طيحتو © اهم برق ايف ةمورفم صاصر

 يلوخلا ناكو « هيكحي بث كاش نيفقسلا نيب اضيأ هتحتو « رجتآلا ريظح
 : لاق « ديعسلا علاطلا يف هرك ذ « صوق رظان يعيرلا ناهربلا نب دمحأ لالا اهلمعل

 . باوث لصحتو ًاريخ دصقو

 كلت يفو : لاق 2« بطحلا قدو نيراجتلا واعب بدألا ءاسأ : مهضعب لاقو

 ( لاكلا برشب موسرم لصوف « ريثك مالك ةالولا ضعب نيبو هيب لصح ةنسلا

 « هل ةازاع اذه نإ : لوقي « بدألا ءاسأ هنإ : لوق نم ناكف « برضف

 « ابئازخو اهماخر ذخأو « هراد برخو « يعاجشلا نيدلا لع ريمألا هرداصو

 . ىهتنا , ةيروصنملا ةسردملا انإ : لاقيو

 « توروالق نب دمحخ نب نسح رسانلا مانأ ةروكذملا ةفيرشلا ةنقلا تددجو

 « ًاضيأ تددجف « راطمألا نم اوثخف « اهبعضوم نع صاصرلا حاولألا تلتخشاف

 « ةئاعبسو نيتسو سمح ةنس دمحم نب نيدح نب نابعس فرشألا مايأ ثمكحأو

 يف تقرثحا مث « هدعب لصفلا يف ةنثآلا هترامع يف ائش ةراعلا يلوتم اهف ملصأو

 اهذاختا ةئاماقو نيناثو عبس ةنس ةراعلا يلوتم يأر ىضتقاف « يناتلا دحملا قيرح

 صضرأت ماظع متاعد ال سسب نأو ؛ رجآ نم نوكت نأو « ولعلا يف ةهانتم

 ةروصقملااهلإ يتلا نيطاسألا ةازاوم يف يتلا متاعدلا هذه ذختاف « اهيوح دوقعو دحسملا

 « ىرخأ ةناوطسأ اهضعب ىلإ فاضأو « ٌتاعدب نيطاسألا ضعب لدنأو , ةقناسلا

 قيض كانه ةثدحلا مثاعدلا نيبو يقرشلا دجسملا زادج نيب ايف لدحو « اهنس نرقو

 عضوم ةيحان طالبلا يف رادجلاب جرخو « ليربج باب ىلإ كلانه يقرشلا رادملا مدهف

 « هراسيو ةرجحلا ثلثم نيمي نع نيتماعد ثدحأو © فصنو عارذ وحن زئانطلا
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 فيإ : لاقيو « هنومرتحم سانلا نأ عبارلا يف قس يذلا للا يف اهنم ىلوألا

 عسب كلدب ينريخأ « هماظع ضحبو « ريقلا دل ادف « هب ءارهزلا ةمطاف ريق

 اهف ميمرتلا عفني مف <« تمرف « ايااعأ تققثت ةبقلا هذه تمت ال مث « هودعات

 هراتم لدعلا كولس يف ىلعأو هراصنأ هللا زعأ يابتياق فرشألا ضاوفف « اتتؤم ةش

 ع نماثلا يف اهركذ قباسلا ةيسيئرلا ةرانلا يفو كلذ يف رظنلا يلاملا نيهاش يعاجشلا

 مده ةريشا لهأ ةعحارم دعب يأرلا ىضتقاف « مرملا رظانو « مادخلا خيش. هالوو

 يف ًاباثخأ ذختاف < اهنم ريسي راصتخاو « ةقلا هذه ىلاعأ مدهو « ابلك ةرانملا

 مده 9 « ةفيرشلا ةرحأاب مدحلا دنع طقس ام عني كانه ًافقس ذختاو « اهتاقاط

 نم هعم هلمح ء« ضيبألا سيلا ائانب يف ذختا ثيح مكحإلا عم هءانب داعأو « ايلاعأ

 ةرامحو اهترامس يف لاعلا دوعصل دحسملا قرش ليقاسأ ذختاو « ةلقتم تءاحف « رصم

 عئانصلا نم ءيش لمعب الو « مهرورب دجملا ةمرح كهتنت ملو « ةراخلا كلت

 نأك و4 نوكسو ةعد يف دحسملا لهأ راص ثيحي باثخألا رحنو راححألا تدك
 « ءاشي نم هتتب هللا لضف كلذ ©« قوسلاك هريغ نمز يف ناكو « هب تسس' ةراعلا

 . ةثافافو نّيعستو نيتنثا ماع ىف كلذ ناكو

 ةمقب ابفقس لادبإو « ةفيرشلا ةرحملاب ةددحتملا ةراعلا يف : رشثع يناثلا لصفلا

 . اهرمأ هيلع رقتسأ ام ٍريوصتو < ابعضو ةدهاشمو «© دجحملا فقس تحت ةفبطل

 « ةراعلا ىلإ يوبنلا دحسملا جايتحا يابتباق فرشألا انتامز ناطلسل يهنأ ال
 « يناثلا قيرخلا لبق ةئافاثو نيناثو دحأ ماع كلذ يف رظنلا نمزلا نب سمشلل ضوفو

 لصأ ملصأف « قيس اهف هانرك ذ دقو « ةفيرشلا ةرجللا ماخر ديدحت هيأر ىضتقا

 تازرخ تس اهلديأو « ةققشتم تناك هنم تازرخ تس عزن دعب قودنصلا ناوطسأ

 ئاح ةيواز نم ةذختالا ةحفصلا ماخر اوعلق ال مث « ءابق دحسم ناوطسأ نه اهوضفن

 « قرشملا ةدفص نم اهلي ام عم ةبقرشلا ةحفصلا ىلإ ةيلامثلا زيزعلا دبع نب رمج
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 دقو « ةودكلا عفر دنع روكذملا رئلا يف ربظي ناك ميدق قاقثنا كانع ناكو

 قشنا مث © ةصقأب هوضبو « صملا هف اوغرفأو « رحآلاب هللش نومدقألا دس

 اوجرخأو « ضاببلا هنع اورشقف « رادملا سأر ىلإ ماخرلا ةرزولا سأر نم ضايبلا

 زئاخلا فوج عبرملا ةرحمللا ءانب هللش ن٠ ربظف « رجئآلاو صحلا نم هللخ ينام

 دنع أضيأ قش هيف ربظو ©« قرشملا عم يماثلا هطئاح ىقتلم دنع نم روك ذملا

 « عستا مث © نومدقألا هدس ًاضيأ ميدق « هف دبلا لشدت نيروكذملا نيرادملا ىقتلم

 « نابعس رشع ثلاث يف روك ملا رادحلا دنع ةروصقملا فوج ًاسلحم ةراعلا يلوتم دقعف

 رمألا تدجوف « ةراختسالا دعب ترفعف ينرضحتساو © كانه ليقاسأ بصنو

 لخادلا رادملا قاقثنا رهاظلا رادحلا قاقثنا ببس نأ ررحتو « هلع قفتا دق

 اهسأر دنع جراخاو لخادلا نيب باشخأب لخادلا نيسقألا ماعدإو « هومن هلسمو

 ةبعكلا يف ساع نبا يأر يدنع مجرف « كلذل رهاظلا رادحلا لام « قرشما نم

 تلواحف « بجوأ بدألا نم انه بلطي ام نأ تنأرو « اهميمرتب راشأ ثيح

 يف هللإ ةرورضلا تعدام الإ انه لعفب ال هنإ : تلقو « روك ذملا ءانبلا ماعدإ

 . هيلع قفاوأ ملف لاخلا

 نم لاعلا حرس : ةراعلا ىلوتمل ىلاعت هللا هحعاس ةيعفاشلا يضاق يوك زلا لاقو

 هتيوفت ىلع صيرح يفأ ةراعلا يلوتم نهذ يف اوقلأ مهنأ يغلب مث < مديل دفغلا

 نابعش رشع عبار ةحسبص يف اوعرشف « هل نوكت ةراعلا هذه يف ةقثملا نوك

 ةيقرشلا نيتحفصلا ىقتلم نم !ومدهف « رهاظلا زئاشلا نم قياسا عضوملا مده يف

 « زئاخا ىلعأ ىلإ ضرألا نم عرذأ ةعبرأ وحن ىلع عرذأ ةسمخ اهبلت يتلا ةيلامشلاو

 تماس ةريثك بش فارامأ هيف ربظو © نيرادملا نيب كلا قيرحلا مده ريظف

 لتعلاب الإ هتلازإ تأتي مل ةماقلا وحن الوهم آرمأ ناكو كلذ فظن مث < قيوملا نم

 اهنأ ربظ مث « ءارمح ءاصح اهبو ةيلصألا ضرألا هفظنت يف اوثلبف ©« يحاسملاو

 ل # ءالال



 هفصو يف قيسام ىلع دوس راجحأب عبرم لخادلا تيبلاو « اهرب ةلودحم ةراجحم ةنسم

 لخاد اهضعب ربقلا ةعيرم فص يف ناوطسأ يماثلا هرادج فلخو « همف باب الو

 أديف « لخادلا ءانيلا نم يهاشلا رادخا اذه مده ىلع ةراعلا يلوتم مزع مث « هيف

 « اهناردج ىلع ةرجلا فقس لدب ةبق دقع يف ضافأ مث < ةرحللا فقس عهرب

 ايف عاستالا هيفو « ةرحملا ناردج بلاغ مده ىلإ رحي هنأب يملعا كلذ تهركت

 رادا مدهف « ةبقلا لمح ىلع هرمأ عمجأف « ةرورشلا ردق ىلع هيف راصتقالا يغضن

 « قرشملا يلب امم يلبقلا نم عرذأ ةعبرأ وحن اذكو 2 ضرألا ىلإ يقرشلاو يماثلا

 ( عرذأ ةسمخ وحن اههنم يقبام واع نم اومدهو « مأشلا ىلب ام يبرغلا نم اذكحو

 دعب اهنم هيلب امو قرشلا نود يماشلاو ىلبقلا نم هلي امو يبرغلا يف اودجوو

 قرتحلا فقسلا ةرتسو قيرطلا دعب هللا ةريملا نقم ىلع ةنملا ةرتلا مده
 لوط « يوشم ريغ آبل ةروكذملا ردلا سأر مم اهالعأو راجحألا صوصف نيب

 لوطو « عارذ عبر اهكممو « عارذ فصن اهضرعو « عارذ نم مجرأ هنم ةنللا

 ةرجللا تينب امل هنأ رهاظلاو « عارذ فصن وهو « دحاو هككمسو هضرعو هضعب

 يذلا نبللا ةكرب نم مْوانِب واخت ال نأ اودارأو « ماكحإلا دصقل ةشوقتملا راححألاب

 يف الإ لاخلا لصح ملو « ةصقلاب ةينبلا راجحألا نيب هوعضوف « لوألا |اهئانب يف ناك
 يف لاملا دهاشو « يماشلاو يلبقلا نم هيلي امو يقرشلا يهو « هنم ةيلاخلا ةيحانلا

 يماشلا رادملا مدي, اوغلب املو « رشاعلا يف هانمدق ام ىلع اهددحت يضتقي ةمحانلا هذه

 ًاموي هيف اوثكمف « ةفيرشلا روبقلل رتاسلا مدرلا '"'يظنت يف اوعرش + ضرألا وحن
 انوش كلذ روضح تبنحتو « يىنغلب ايف ةرجلا اوؤلم ىتح « مهرثك عم الماك

 لي امم يلرغلا فقسملا ةيوازب مدرلا اذه اوعضوو « بدألا ءوس يف عوقولا نم

 « كانه ةزراب م ةراعلا يلوتم هيلع ىنبو « كاكدلاب ىمسملا يماثلا فقملا فرط

 )١( ةفاظنلا نم فيطنت : هياوص .
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 ةرحملا عضو ةدهاشب فرشت الأ : ةراعلا يلوتم ”لِإ ثعب يناثلا موبلا ةحبص يفو

 « هباصن متأ افلم ينم دجولا غلبو « ةباحإلا ىلإ قوشلا يعاد ينحف ؟ ةفيرشلا

 : لئاقلا رد هللو

 اعرسأو د ىلي ىرث رابغ اياصأ ضرأ نوندملل لبق ولو

 قلخا مسوأ تدب لوثلا عقوتمو « هيلإ تبجوتام مظع آرضحتسم تبجوتف

 ؛ لئاقلا رد هللو « هيلع لوعملا وه كلذو « ًاوفعو امرك

 عقربم يصاعملا باوثأ/ يبجوو 2 ادم ىقلت فيك اولاقف تيصع

 عسوأ وفعلاف وفعلاب ىنك راده 2 هيرقو بيملا لجأ نم هللا ىسع

 ينمبليو © ميظعلا لحما كلذ يف بدألا ندح ىينحه نأ ىلاعت هللا تلأسو

 امس زواحتلاو « ىضرلاو لوبقلا هنم ينقزري نأو « مظعتلاو لالجإلا نم هقدتسام

 تممشف « هزواجتأ ملو « ةردحلا رخؤم نم تلخدو تنذأتسأف © ىشمو فلس

 لسوتلاو عفشتلاو مالللا نم تيضق اساف « طق اهلثم تمعثام ةرطع ةحئار

 نم رشنأو « نيقاتثملا ابفصوب فحتأل ع رظالاب ةحاسلا كلت نم ينيع تعم « رطولا

 « اهب ةفيرشلا روقلل رثأ الو ةيوتسم ضرأ يه اذإف « نيبحلا يف اهرابخأ ببط

 كربتلهبارت نم اوذخآف « يوبنلا ربقلا هنأ اوهوت ريسي عافترا هنف عضوم اهطسوبو

 نإ: لاق نم ىلع ًادر ىعفاشلا لاق دقف . ةفيرشلا ةرجملا رابخأب مهلبل اومعز ايف

 لوسر ربق نأل « رابخألا يف مالكلا شحف نم اذه : ًاضرتعم هربق لغمأ للص ينلا

 فيك« ةلبقلا رادج يأ رادجلا تحت دحللا ناكو « رادحلا نم ًايرق ناك لَم هللا

 . ىمتا . ًاضرتعم راص ىتح ربقلا ضرع ىلع ةزانملا عضوت

 « هْتْيَ ينلا ربق شر : هنع هللا يضر رباج نع « ركاسع نبا ةفحت د يفو

 ىلإ ىبتا ىتح هسأر لبق نم أدب ةبرقب حابر نب لالب هربق ىلع شر يذلا ناكو
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 اواءجممأل رادهلا عم رودي نأ ىلع ردشب مو « رادملا ىلإ ءاملب هجرض مث « هيلجر

 . طوس نم ًاوحن ةلقلا طئاح نيبو هربق نب

 طئاحطقس ؛ لاق هيبأ نع نمحرلا دع نب دمحم نع «دعس نبا تاقبط » يفو

 «ديلولا ةيالو يف ةنيدملا ىلع ذئموي وهو زيزعلا دبع نب رمج نمز يف هيي ينلا ربق
 نيبو هنيب سل اذإف « لع ينلا ربق ىلا ترظنف « ضمن نم لوأ يف تنكذ

 . ةلبقلا لبق نم هولخدي مل مهنأ تفرعف « رب نم وحن الإ ةشئاع طئاح

 نأ « ىحتو ةلابز نبا دنع رادلا طوقس ةصق يف ليقع نب هللا دنع ريخ يفو

 : لاق ؟ ملي ينلا ربق ىرت فيك : لخد امل محازأ لاق زيزعلا دبع نب رمج

 هنأ دبشأ : لاق « نيعفترم : لاق ؟ نيلجرلا ريق ىرت فك : لاق « ًاتطأطتم

 « رشاعلا يف ابعرذو ةرحللا فصو نم هاندهاس ام ائمدق دقو « 0 هللا لوسر

 وحن دحسملا ضرأ نم رهاظلا زئاطلا لوح امو ةرجلطلا ضرأ لخاد نيب توافتلاو

 « عضاوملا ضعب يف عرذأ ةثالث وحن ناردملا يف جرخأ يذلا مدرلا راثآو « عرذأ ةثالث

 « نابعُس رشع عباس يف ةرجحلا ءانب ةداعإ يف اوعرش مث « نيعارذ وحن ابضعب ىفو

 ضرع يف هفلخ نم يماشلا ةريملا رادجل ةقصالملا ةنئاوطسألا لاخدإ مهيأر ىضتقاف

 « صرعلا توافتم هولعجو ؛ كانه يتلا ةحرلا نم هضرع يف اودازف « رادجلا كلذ

 ةثالث وحن اهواخدأ يتلا ةناوطسألا ةاذاخع ةياهن ىلإ هنه قرشملا ىلإ ام ضرع اوسسأف

 ىلوألا ةمللا تراصف « عارذ فصن وحنب كلذ نود هنم برغملا يلب امو « عرذأ

 وحن ىلع آوبق اودقعو « هريوصت يناس أي كانه يتلا ةبحرلا يف ةيئاثلا ىلع ةزدإ
 ةبقلا لح عيبرت مه ىتأتل ةفيرشلا لجرألاو قرشملا يلي يذلا ةرجملا ثلث

 برغملاو قرشملا نيب ةلطتسم ةرححلا نأل « برغملا نم ةرجحلا ةيقب ىلع ةذخاملا

 قرشملا نم جراخلاو لخادلا رادخلا نيب ناك ام اواخدأو « ابعرذ يف قبس ام ملعي 3و
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 رادجلا نيب ناك ايف اولعف اذك و « هعافترا ةيا ىلإ روكذملا وبقلا طئاح ضرع يف

 نم الإ ءاضف لخادلا ءانبلا لوح قبب مل ىتح ًاضيأ هودس « عيراخاو لخادلا يلبقلا

 نيرادملا نيب ناك امم هب لصتا امو هحطس ينعأ روكذملا وبقلا واع راصو « مأثلا ةبج

 يف رهاظلا رادلاو قرشملا يف رهاظلا رادملا نيبو ةبقلا نيب ًاضيأ ءاضف قرشملا يف

 ةفيرشلا سوؤرلا ة بج ىلع ةبقلا اودقعو «مأشلا نم ةرتس هل اوذختاو « هللا

 ضرأ نم ةبقلا عافتراو « شضسبألا رجلا نم تلمكو « دوسألا نم ةتوحنم راححأب

 ىلإ ةريحلا ضرأ نمو « عارذ عبرو اعارذ رشع ةيناث ةبقلا لاله لح ىلإ ةرححلا

 ىلع اراعجو « اعارذ رشع ينثا وحن يقرشلا ةبقلا بئاج هيلع ىنب يذلا وبقلا سأر

 نم مده ايف هدوجو مدقت يذلا نبللا نم يقب امم ًاريس ءانب يماشلا ةبقلا رادج سأر

 . هرثكأ ذخأف « اريثك ناكو « ةرححلا

 « رعرع نم ةرجألاب دحو يذلا بازياا لعج هنأ « ةراعلا ىيلوتم ىل ركذو

 رادحلا اذه طسو وحن يف اوكرتو « ءانبلا ذه قرح يف هضعب قرتحا دقو

 قيقعلا ةصرع ءابصح نم اريثك ًاثيْش اهنم اولخدأ يه الإ قب مل امف « ةخوخ

 تنك و « ةفيرشلا روبقلا لحم ىلع عضوتل اهواسغ نأ دعب دعسملا اهب شرفب يتلا

 قبس امم طبنتس هنأو « قيس اك ةبقلا رادج ىلإ فيرشلا ربقلا نأ مه تركذ دق

 ربقلا ءادتبا ثأ : فيرشلا هجولا ةاذاح يف رهاظلا رادملا نم رامسملا نوك يف

 انطقسأ اذإ انأل © لخادلا يلبقلا رادحلا نم نيعارذ وحن ىلع برغملا نم فيرشلا

 تراك عرذأ ةثالث وحن وهو « جراخلاو اهنم لخادلا ىنعأ نيسرغلا نيرادلا ضرع

 ؛« كلذ اوئسحتساف « نيعارذلا وهن ةيرغلا ةحفصلا فرطو رامسملا نيب ام قابلا

 هرهصو « ةراعلا يلوتم يخأ نبا ةفيرشلا روبقلا ىلع ءاصملا عضوو لوخدلا ىلوتو

 يف ةروهشملا ةفصلاب اوئخأو « روكذاا لحلا ىلع ءاصملا اوعضوف « هتخأ جوز

 إو



 ؛ تلي هلا لوسر بكتتم فلخ ركب يلأ سأر نوك نم ةفيرشلا روبقلا ةففمك

 ؛ كلذك امل ءابصحلا اوعضوف « اهنع هللا يضر ركب يلأ بكتتم فلخ رمح سأرو

 نم لحما كلذ يف اورثكأو « ةمتسم اهلعجف « ًايفنح ةراععلا ىلوتم ربص ناكو

 كلذ ىلع فيرشلا لحما فرعو « مئاورلا عاونأ نم اههريغو ربنعلاو دوعلاب روخبلا

 : لئاقلا رد لو « مئاف محار هلك

 بطرلا لدملاام روفاكلاام كسملا اه اهمست باط هللا لوسر بطب

 برآمو هلي عيفشلا بيبلاب عفشتلا اهيف اوبتك ًاقاروأ سانلا نم ةعامح ىقلأو

 رفصأ ساحن نم الاله ةقلا ىلعأب اوصنو « ةروكذملا ةخوخلا اوثدس مث « اهولأس

 رادحلا نم هومدهأم أودس 4 هنن ةروك دما ةقلا نأف 2 دحيسمملا فقس نه برش

 و 4 هسف لمعلاب اك ربتم ةرحلا ءانب صعب ىف ترضحو 3 رضاح انأو رهاظلا

 يتلا يفديصق فيرشلا لحنا كلذ يف تدثنأو « ةمالسلل ًابلط كلذ ريغ رضحأ

 : اهوأ يتلا مينملا

 مضأ يوذ نم احلا اذه ”يحو 2مرحلا ىرذ يف "يمل رايدلاب فق

 « ةئافاثو نيناثو دحأ ماع لاوس عباس سيلا مري يف ءانبلا اذه مح ناكو

 ةداعإو ةفيرشلا ةرحملا مخرتو دويسملا ةرامع نم هريغ يف و كلذ يف اوفرصو

 يتلا راطمألا هايم فرصم ماكحإو هفقس ضعبو اهطوقس دعب ءابق دحسسم ةرانم

 دقو « اليزج الام قرزألا نيع خسو بورس ىلإ اهريمستو دحسملا لوح عمتجم تناك

 انلعجو « اهب ةفيرشلا روققلاو ةفشلا ةرحللا ةئه يف رمألا هلع رقتساام انرتوص
 «ربقلا سأرل طخ انلعحو « دوسألاب لخادلا ءانبلاو "6 رمحألاب رهاظلا رئالا ةروص

 اعيفر طخ رحألا لدب انلعج اذاف مميطلا يف رسيتي ال اذه « هرخآ ىلإ رمحألاب : هلوق )١(

 .٠ مأ ىرت ئ اظيلغ ًأطخ دوسألا لديو

 سوو



 نأ مهوتي الق © ةبقلا ناكرأل تارادملا نم هيذاحم ام ىلعو هدلع لعج ا ًاطوطخو

 . كلذ ةروص همذهو 4 ةفيرشلا ةرحباا صرأب كلذ

 داي ادابضس الا

 : دم
 زنا مسالا لل اذه
 اهم ل هلا

 امو ةفيرشلا ةرجحلا لوح صاصرلا نم هوم قدنخل لمع نم لقث اهف ةقاخ

 8 ةمايسس سات

 كمإ : ىراصتلا لاعتسا نم ةالولا عنم يف هل ةلاسر يف يونسالا لامجا لاق

 ل لس



 رهو تارم ثالث ةلل يف همون يف هيوم ينلا ىأر ديهشلا نيدلا رون لداعلا كلملا

 « هريزو ىلإ لسرأف « نيذه نم ينذقنأ يندحنأ : لوقيو نيرقشأ نيلجر ىلإ ريشي
 «اريثك الام بحصو « ًارف نيرشع يف ةفيفخ لحاور ىلع اهتامل ةقب يف ازبجتو

 « مهتاتك دعب ةنيدملا لهأ راضحاب رمأ مث « ارازف « اموي رشع ةتس يف ةنيدملا مدقو

 له : لاقف « سانلا تضفنا فنأ ىلإ ةفصلا كلت لمأتيو « مهلع قدصتب راصو

 « ةقدصلا نارثكي نيبرغم نيفيفع نيطاح نيلجر ىوس قبب ل : اولاق ؟ دحأ يقب

 نع لأف 2 علَيَم يبلا اهلإ راشأ ناذللا نالحرلا امه اذإف « امتآرف ؛ (هلطف

 ملف « اهلزنم ىلإ ىض.و اهكتمأف « ةرجملا برقي طابر يف اينأ ريخأف « املزنم

 ةنيدملا لهأ اهيلع ىنثأف « ًاريك ًالامو « قئاقرلا يف ًابكحو « نيتميخ الإ رب

 ىلإ يهتني ًاروفح ًابادرس ىأرف ©« تببلا يف اريصح ناطلسلا عفرف « ريثك ريخي
 اهبرضو « يناقدصا : ناطلسلا امل لاقو 2« كلذل سائلا تعاتراف « ةرجللا بوص

 « ةيراغملا جاحح يز يف ىراصنلا ناطلس اهثعب ناينارصت اهنأ افرتعاف « ًاديدس ًايرض

 بترتي امو « هلقتو فيرشلا بانا ىلإ لوصولا يف المحتل ةميظع لاومأب اهللامأو
 يذلاو « دلج ةظفحم اهنم لكلو البل نارفحي اراصو ©« طابر برقأب الزؤنف « هلع

 نم ابرق املف « ةرايزلا ةلعب عيقبلا ىلإ اهتظفحب يف هناحرخم بدارتلا نم عمتجي

 ناطلسلا ممهقق « ميظع فيجر لصحو « تقربأو ءامسلا تدعرأ ةفيرشلا ةرجحلا

 برضب رمأو « ًاديدُس ءاكب ناطلسلا ىكب املاح ربظ اماف « ةمالا كلت ةحبص

 صاصر راضحاب رمأ مث « ةفيرشلا ةرحللا ىلب يذلا كاشلا تحت التقف « اهباقر

 كلذ بذأو « اهلك ةفيرشلا ةرجملا لوح ءاملا ىلإ ايظع آقدنغ رفحو « مظع

 ىلإ اصاصر ًاروس اهلك ةفيرشلا ةرجطا لوح واصف « قدتخلا هب ءلمو « صاصرلا

 . ىهتلا . ءاملا

 ٠ لاقف « صاصرلا رمأ رك ذب و 4 هةضعب ف ةفلاخم عم كاذل يرطملا راسأو

 مل -



 ةئامسمخو نيسمخو عبس ةنس يف رقنقأ نإ كنز نب دومت نيدلا رون ناطاسلا لصوو

 نيدلا لع هيقفلا نم اهتعمسو ٠ سانلا ضعب اهركذ اهآر انؤر بيس ةئيدلا ىلإ

 نم رباكأ نم هثدح نمع « دجسملا قيرح ةليل هوبأ قرتحملا ركب يلأ نب بوقعي

 لك يف لوقي وهو ةلل يف تاره ثالث تلم ينلا ىأر روكذأا ناطلسلا نأ كردأ

 لبق هريزو رضحتساف « ههاحت نيرقشأ نيصخشا « نيذه نم ينذقنأ دومح اب : ةرم

 « كريغ هل نبل ةيوبنلا ةنيدملاب ثدح رمأ اذه : لاقف « هل كلذ ركذف « مصلا

 نم ةلفغ نيح ىلع ةنيدملا لخد ىتح اهعبتي امو ةلحار فلأ رادقب لجع ىلع زبحتف
 سادنألا لهأ نم نارواح نالجر الإ قبب مل هنأو « ةقدصلا ةصق ركذ مث « ابلهأ

 رادب ةفورعملا رمح لآ راد دنع 07 يبنلا ةرحح لبق يتلا ةيحانلا يف نالزان

 نع امهلأسف 2« ناذه امه : ربزولل لاق « اههآر امف + اهبلط يف دحف « ٌةرشعلا

 نم اهنأ ارقأف « اهبقاعو « يناقدصا : لاقف « ةرواحملل انئح : الاقف « املاح

 « ميك وام نم قافتاب ةفيرشلا ةرجملاب نم القني يكل الصو اهنأو « ىراصنلا

 ةبل نادصاق امهو ىلبقلا دجدملا طئاح تحت نم ضرألا تحت ارفح دق اههدحوو

 كايشلا دنع اهقانعأ برشذ <« تبلا يف اههدنع رثب ىف بارثلا نالعجيو « ةرحملا

 ناطلسلا بك رو « راهنلا رخآ رانلاب اقرحأ مث < دجسما جراخ ةرحملا قرش يذلا

 . ىهتنا . ماشلا ىلإ ًابجوتم

 ضعب نأ وهو « كلذ نم برقي ام عوقو « دادغب خيرات » يف راحنلا نبا لقنو

 ةنيدملا نم هبحاصو عظيم ينلا لقنب رصم بحاص يديبعلا ياهلا ىلع راثنأ ةقدانزلا

 ناكو رصم ىلإ ضرألا راطقأ نم محلاحر سانلا دش كلذ كل مت ىتم : لاقو « رصم ىلإ

 حوتفلا بأ ثعبو « ًآئاح رصب ىنبو « ةدم يف ماطلا دهجاف « اهناعسل ةبقنم

 ةعامج رضح ؛« اهب سلجو ةنيدملا ىلإ لصو اماف « فيرشلا عضوملا شبن ىلإ

 يف أرقف « ينالزلاب فرعي ءىراق مهعم رضحو « هيف ءاج ام اوماع دقو نيندملا

 سه



 نإ ) : هلوق ىلإ ( عنيد يف اونعطو مديع دعب نم ىهنايأ ارثكت نإو ) سلم ا

 « هعم نمو حوتفلا ابأ نواتقي اوداكو سانلا جامل [ ١١ : ةبوتلا ] ( نينمؤم منك

 حوتفلا وبأ ىأر اماف « مه تناك دالبلا نأ الإ كلذ ىلإ ةعرسلا نم مهعنم امو

 حورلا تاوف ماا نم ىلع ناك ول هللاو « ىش نأ قحأ هللا : مه لاق < كلذ

 يف ضمن فلك و « هجعزأ اه ردصلا قيض نم هل لصحو « عضوملل تضرعت ام

 اهقوف نم لزازت ضرألا تداك ًاحير هللا لسرأ ىتح راهنلا فرصنا اف « ةيزلا هذه

 اهرتك أ كلهو « ةركلا جرحدت م اهجورسب ليخلاو « اهباتقأب لبإلا تجرحد ىتح

 . هرذع مايقل اللا نم هعور بهذو « حوتفلا يأ ردص حرشناف « سانلا نم قلخو

 نب رمح خيشلا نب نوراه ينريخأ : يربطلا بحملل « ةرضالا ضايرلا م يو

 رابكلا لاجرلا نم ناكو هببأ نع حالصلاو ريشاب روهشم قودص ةقث وهو فغزلا

 الجر ناكو ْمَلِلَو ينلا مادخ خيش ١' يطمللا باوص نيدلا سمث يل لاق : لاق

 « ريمألا دنع سلحي بحاص يل ناك ؟ ةيجعب كريخأ : ءارقفلاب ربلا ريثك ًاطاص

 ميظع رمأ : لاقف ينءاج ذإ موي تاذ انأ انيبف « هلإ يتجاح سمت اب هريخ نم ينيتأبو

 نم مهنكميل ًاريثك الام ريمألا اولذبو ©« بلح لهأ نم موق ءاج « موبلا ثدح

 ؛كلذل مهباجأف « ابنم اههنع هللا يضر رمعو ركب يبأ جارخإو « ةفيرشلا ةرحملا ميتف

 كلع دب باوص اي : لاقف + هتيحأف « ينوعدي ريمألا لوسر ءاح نأ ثنلأ مف

 :تلقف « مهبلع ضرتعت الو « اودارأ ام مهنكمو « مه مسقاف © دجسملا ماوقأ ةلدللا

 « باوبألا تقلغو ءاشعلا تيلص ىتح يعبأ ةرجللا فلخ لزأ ملو « ةعاطو عمم

 « مالسلا باب وهو يأ « ريمألا باب ءاذح يذلا بابلا ىلع قد نأ بشنأ ملف

 يحاسملا مبعمو دحاو دعب ًادحاو مهدعأ الجر نوعيرأ لخدف « بابلا تحتفف

 ف 31 0 ربرملا نم ةلدبق برذغملا ىمقأب ضرأ ةطا ىلإ ةمسد 0 نوكسف حمفب 0

 يالا يلينملا نيدلا يفصل » عالطالا '”دصارم 2

 د ضال



 هللأ وف « ةفيرشلا ةردملا اودصقو «٠ لاق 34 رفطخاو مدهلا تالآو عومشلاو لتاكلاو

 ريمألا أطبتساف © مهعم ناك ام عيمجم ميعيمج ضرألا مهتعلتبا ىتح ريثلا اولمو ام

 مه قفتا نكلو ىلب : تلق ؟ موقلا كتأب ملأ باوص اي : لاقو يناعدف مريخ

 ىرتث له رظناف و « كاذ ره : تلق ؟ لوقت ام رظنا : لاق « تيكو تدك

 كسأر عطقب ناك كنم ربظ نإو « ثيدحلا اذه عضوم اذه : لاقف 9 رثأ ىف

 ضعب يف ًارماح تنك انأو : لاقف « هثيدحم قثأ نمل اتكمف : يرطملا لاق

 يحي باوص نبدلا سمش خرشلاو « ةنيدملاب يطرقلا هللا دبع يلأ خيشلا دنع مايألا

 8 ىبتنأ . هش نم اتهم « ةياكملا هذه هلأ

 خيرأت » يف يناجرملا دمح يأ نب هللا دبع يأ نب هللا دبع دمج وبأ ةرصتخم اهركذ دقو

 « يناجرملا هللا دبع ايأ ليلا ماهإلا ىعب يدلاو نم ايبمعس : لاقو « هلو ةنيدملا

 اهتعم# مث « ةرحللا مداخ نم ابعمس ىناحرملا دمع يلأ يدلاو نم اهتعمس : لاق

 « رثع ةسمح لخدف : لاق هنأ الإ « مدقت ام وحن ركذو « ةرحلا مداخ نم انأ

 : ضرألا مهتعلتاو نيتوطخ وأ ةوطح الإ أوشم امه الحر نورشع : لاق وأ

 فقس ىلعو « قبس ام ىلع يلوتسملا لوألا قيرملا ىف رشع ثلاثلا لصفلا

 . هلع بترت امو يناثلا قيرحلا مث « كلذ نم دبعأ امو « دجتملا

 نيسمحو عبرأ ةنس ناشمر ربس لوأ ةعمملا ةليل ًالوأ يونلا دحسملا قرتحا

 ةيبرغلا ةيوازلا يف يذلا لصاملا شاةرفلا دحوأ نب ركب يىنأ لوخدل لبللا لوأ ةئاتسو

 صفق ىلع هدب ىف ناك يذلا ءوضلا كرتو 2 دحتسملا رسام ليدانق جارختسال ةملامشلا

 تقلعو « اهوفط هزحعأو 7 هش رانلا تلعتشاف « قاشم هش ليدانقلا صافقأ خرم

 هذه ةعرسم فقدلاب تقلع ىتح باهتلالا العو « لصاحلا يف امم اهريغو طسب

 بلاغ هعم عمتجاو « ةنيدملا ريمأ لزن نأ دعب ائافطإ نع سانلا تلحعأو « هبق

 قيرخلا ىلوتسا ىتح ليلقلا نم لقأ الإ ناك امو « اًئفط ىلع اوردقب لف « ابلهأ
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 ازخلاو « باوبألاو « يوبنلا ربنملا نم هلع ىوتحا امو « دحسملا فقس عيمج ىلع

 بتكلا اذكو 3 ةلمأك ٠ يأ 4 ةدحاو ةشح قس و 3 قيدانصلاو 4 ريصاقأملاو

 . ةفيرشلا ةرحيلا ةوسكو « فحاصملاو

 كلت رانلا تلازأو « ةراتس ةرشع ىدحا ذئنيح اهبلع ناكو : ينالط..هاا لاق

 ةحإلا ةمظعلاو ربقلا ةفص نأ راثلا هذه نم دهوُمو « ىضرتال ىلا فراخزلا

 رذنملا زاجلا ران روبظ بقع قيرملا اذه ناكو « فورشملاو فييرشلا ىلع ةملوتسم

 تئفطف « قس اك اهدحم ىلإ اوؤحتلا ال اهنم ابلهأ ةيامحو ةنيدملا ضرأ نم اب

 بجوم راوملا ةكربب مهنع اه نأ ماوعلا لاب رطخ ايرو « اهمرل اهلوصو دنع

 لالا نالب نايبلا لالا ىضتقاف © رازوألا فارتقا عم ةرخنآلا يف منع اهسمل

 ناك دقو « بونذلا ساندأل ةربطم رانلاو « لاقملا ناسل نم ممفأ وه يذلا

 بدألا اوؤاسأو « مهنم بيطخلاو يضاقلاو « ضفاورال ذئنح دحيملا ىلع ءالتتسالا

 : دحسملا .يراردج

 راع نه هب امو هيلع ىشخ ثداخل ينلا مرح قرتحم ١

 راللاب تربطف موسرلا كلت تسمال ضفاورلا يدبأ انك

 : ًاضأ دحوو

 هيفس لك مذلل ؟دايقل كيم ةنيدملا ضفاورلل لق

 هيف ةباحصلا ؟<_ل الإ اقرحع فيرشلا مرحلا مبصأ ام

 . مرْا رئاخذ ظفلل هللا نيدل رصانلا اهثدحأ ىتلا ةبقلا ىوس قيرخلا نم مسا لو

 ةمدقتم رابكح قيدانص ةدعو « يفائعلا فيرشلا فحصملا لثم : يرطملا لاق

 كلذو <© موبلا ىلإ ةيقاب يهو « ةئاثالثلا دعب قيداتصلا : يأ © تعئص خدراتلا

 .يهتنا . يناهعلا فيرشلا ففحصملا ةكريبو « دحسملا نحص طسوب ةروك دما ةقلا نوكل
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 لصألا ىف انرك ذ دقو « هنع هلا ىفر ناثع ىلإ روك ذملا فدصملا ةسن 20هتضقو
 ْ . ةلمخو نيعسو تس ةنس ةروك ذملا ةبقلا ترمجعو « هفام

 تبيه اذإ لخنلا عوذج اهنأك ةئاق دحملا يراوس تبقبو : نوخرؤملا لاق
 فقسلا عقوو « تطقف « نيطاسألا صعب نم صاصرلا باذو « لياتت حابرلا

 ةرجحلا يف ًاعمح اعقوف « قيم ينلا تدب فقس ىلع ةرجحلا ىلعأ ىلع ناك يذلا

 اويتكو : ةالصال ًاعذوم ارلزع ةعمجا ةحسص يفو « ةسدقأا روبقلا ىلعو « ةفيرشلا

 عه عانصلا ةحص تالآلا تاصوق « هنباب رصتنملا نب هنلب مهصحتسملا ةفيلخلل كاذب

 « ةئاّتسو نيمخو سمخ ةنس لوأ ةراعلا ءىدشاو « مسوملا يف قارعلا بكر

 « كلذ ىلع اورسجي ملف + ةفيرشلا روبقلا ىلع فوقسلا نم عقو ام ةلازإ اودصقو

 يأر عم ينسخ ائبم نب مساق نب مشاه نب 3" ةنلشل نب فعلم ريمألا يأر قفتاو

 « هرمأ هب لصي ام لعفيف « كلذب مصعتسملا مامإلا علاطي نأ : مرملا ربكأ

 « محل راتتلا جاعزإب هتلود لهأو هلاغتشال هباوج لصي ملف « كلذي اواسرأف

 لذني ملو « هلاح ىلع مدرلا اوكرتف « ةنسلا كلت يف دادغب لامعأ ىلع مهتالتساو
 كائم دحأ

 اهمارم نود يتلا ةميظعلا هذه ضرعتلا ىلع دحأ رسحي ملو : يوغللا دحملا داز

 . ىهتنا . مادقإلاو هيف لوخدلا ءدب ءىداب دحأ لك نمىتأتب الو « مادقألا لت

 «كلذتلازإل ةرداملا يف مظعتلاو بدألا نأ ىرأو « كلذ نم بحعتأ تنكو

 ةراعلا فقفتا ىتح ًافيلأت هف تعنصو « بدأ ءوس باترا ريغ نس لازي هتتئظو

 ةصح نأ رهظ « رهاظلا زئاطا نم قشنملا عضوملا اوضقن اماف « اهركذ مدقتلا

 مهفقوتهجوو « نامزلا كلذ لهأ رذع تماعف « ةماقلا وحن مدحلا نم نيزئاطلا نيام

 . ةراختسالا دعب ةفيرشلا ةرحلا فوج ىفام ةلازإ رضحأ مل اذلو
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 سوّؤر ىلع ةرجحلا فقس اوداعأ مهنأ : هعبت نمو يرطملا مالك ىضتقا دقو

 فقس راصف ©« فقسلا كلذ ىلإ رهاظلا زئاطلا ىلع كاشلا اوداعأو « دحسملا يراوس

 ةرحلطا فقست انتدهاثل هدر رشاعلا لصفلا يف انمدق دقو « ةرحطا فقس دحسملا

 قرشملا نم جراخلاب ايأ لصتيو « لخادلا اهرادج ىلع روك ذملا فقسلا لفسأ

 ىلإ افوحامو ةفيرشلا ةرحاا ةروك ذملا نيسحو سمح ةنس يف اوفقسو ©« برغملاو

 اهعيمج ةضورلا برغملا نمو « ليربج باب ىلإ يقرشلا طئاشلا ىلاو « يلبقلا طئاحلا

 ةصعقو اهنم مرحملا يف ناكف « ةئاتسو نيمحو تس ةنس تلخد مث « ربنملا ىلإ

 تلصوف « لوألا بابلا نم رشاعلا يف هانفلسأام عم اهلع راتتلا ءالتساو « دادغب

 لصوو « يحلاصلا كبيإزعملا نب ىلع نيدلا رون روصنملا رصم بحاص نم تالآلا

 نبىلع نب رمح روصنملا نب فسوي نيدلا سمه رفظملا نءبلا بحاص نم تالآ ًاضأ

 عبس ةنس ةدعقلا يذ يف رصم بحاص لزع مث « مالسلا باب ىلإ اودمعف « لوسر

 دومح لوألا همماو « يزعملا زطق نيدلا فيس رفظملا هببأ كوامم هناكم ىلوتو « نيمخو
 رسأ همس نبا هوبأو « هاش مزراوخ نيدلا لالج ناطلسلا تخأ همأ « دودمم نبا

 .عبس ةنس نم ةدعقلا | يذ ] رشع نماث يف كلقو « رصم مث « قشمدب عبق « رآتتلا ةبلغ دنع

 « تولاج نيع ةعقوب هدب ىلع مالسإلا هللا زعأ ناك ةنس نم ناضمر ربس فو

 ةنسلاكلت دجسملا يف لمعلا ناكو 2« رصم ىلإ لخاد وهو رهشب ةعقولا دعب لق 3

 رصم ىلوتو « ءاسنلا باب ىلإ ليريج باب نمو « ةمحرلا باب ىلإ مالسلا باب نم
 ماتها هنم لصحف « يرادقدنبلا يملاصلا سريس نيدلا نكر رهاظلا ةنسلا كلت رخآ

 لبق ميلع قفنأو « مهنوهامو ًاعناص نيسمخو ةثالثو تالآلا زبحف «دحسملا رمأت

 مهدي راص مث « هريغو يملاصلا نسحم نيدلا لامج ريسمألا مبعم لسرأو < ممرفس

 لامش ىلإ ةمحرلا باب نم دجسملا فقس يقاب همايأ يف لمعف « تاقفنلاو تالآلاب
 قوف ًافقس قيرطا لبق ناك اي دجسملا فقس لمكو « ءاسنلا باب ىلإ مث ء دجسلا
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 ىحكلذ ىلع دحسملا لزب ملو « ًادحاو ًافقس لعج هنإف يلامشلا فقسلا الإ فقس قوف

 لئاوأ يف هلامثو دحملا نحص نمي نع نازإلا يقرشلا فقدلاو يبرغلا فقدلا ددح

 يف كلذو « يلاهثلا هبشب ًادحاو ًآفقس العجف « 0 نووالق نب دمحم رصانلا ةود

 ةئاعبسو نيرشعو عمت ةلس روك دملا رص رمأ 3 « ةئاعيمو تسو سمخ ينس

 راصدإ اهعفن معو « اهب هفقس عستاف « 7 فقسملا رخؤمب نيلصتم نيقاور ةدانب

 « ةعبرأ مويلا يلامثلاو « ريبج نبأ هب حرص !ك « يلاثلاك ةسمخ ناكو « ةقورأ ةعس

 لصح مث « نيروكذملا نيقاورلا هئم اوصقن ال دحسملا نص يف ًاقاور هنم اودازف

 ىلع ةثافاو نيثالثو ىدحإ ةنس ياسرب فرقألا اههددحن « للخ نيقاورلا نيذه يف

 يلامشلا "٠ ةسن ًادحاو ًافقس اناكو « سربق يلاوح لام نم يديدقلا لبقم دب

 عفترم ىلعألاو يلبقلا فقملا نم لفسألا فقدلل ًابزاوم ًاضيأ يبرغلاو قرشلاو

 نيقاورلا فقس يلي كانه باب نم هيفقس نيب ال لخدي ناكو « ةماقلا وحن كانه

 « ةيراجتسلا ةراثملا يلب ام يماثلا فقسلا نم ًائْس آضيأ فرشألا ددحو « نروكذلا

 ةنس يف اهريغو ةضورلا نم دجملا مدقم فقس نم ًاريثك قمقح رهاظلا ددح مث

 ددج مث « هريغو يجانلا كيدرب ريمألا دب ىلع ابلق ايفو « ةئافاثو نيمو ثالث

 يلت يتلا هدوقع مده دعب يقرشلا فقسملا نم ًاناج ياتباق فرشألا اننامز ناطلس

 فقسملا كاكد فرط ىلإ هروس نم ةيقرشلا ةماثلا ةراملا يلي امو دحسملا نحص

 نبا سمشلل ةراعلا ضيوفت دعب ةئافاثو نيعبسو عست ةنس كلذ دبعأ مث « يماشلا

 ًاريتكم ددحف <« روك ذملا ةراعلا يلوتم درو نيناثو ىدحإ ةنس يف مث « نما

 « ليدبتلاو ريختلاب ًاعلوم ناكو « اهيي امو ةضورلا نم دحسملا مدقمب ىعألا فقسلا نم

 عضوم لفسألا فقسلا ايبلع يلا يراوسلا سوؤر ىلع رجآلا نم ًادوقع ذختاف

 اهرمج يتلا ةمملا كلت عافتراب لاسب ملو « اهبلع ًاعوضوم ىلعألا فقسلا ناك يتلا تارابعلا

 نيشلاو ءايلاب هبشي : هباوص )١(

 8١ م افولا ةصالخ باسإبإ ب



 لجرألا ىلب يذلا قاورلا فقس ًاضيأ دلجو « ىلعألا فقسلا نم اًهوح ام ىلع

 يف لفسألا فقسلاو « مالسلا هيلع ليريج باب قاور فقسو 2« قرشملا يف ةفيرشلا

 نم اشو « ةروصقملا لخاد ةفيرشلا ةرجحلا لوح امم ًائْسو « نيرئازلا فقوم
 نم اهلع ناك اه لادبإو « اهركذ مدقتملا ةرجملا ةرامت عم هريغو يماشلا فقسملا

 عم ءاقرزلاب ةفورعملا ىريكلا ةبقلل يذاحْلا دحسملا فقس لفسأ ةفطا ةبقب فقسلا

 . ايف ينآلا ريغتلا

 رهش نم رشع كلاثلا ل نم ريخألا ثلثلا يف ًايناث يوبنلا دحسملا قرتحا مث

 بيطخلا نبا نيدلا سمش نينذؤلا سيئر ماق دقو « ةئامفاغو نيناقو تس ماع ناضمر

 « ملا كارت دقو « نينذؤلملا ةئقب عم ةيسسئرلاب ةفورعملا ةناملا ةيقرشلا ةرانلاب لله

 طقسف « ةسسئرلا ةراخملا لاله اهضعب باصأ ةقعاص تطقسف « فصاق دعر لصحو

 « ًاقعص هنيلل سئرلا يفرتو « ةراملا سأر قشناو « رانلك بهل هل دحسملا قرش

 تقلعف « ةروكحذملا ةرانلا دنع ىلعألا دحسملا فقس ةقعاصلا نم لزنام باصأو

 يف قيرحلا نأب يدونو « دحسملا باوبأ تحتفف « لفسألا فقسلا يفو هف رانلا

 « مهلك دجسملاب ةنيدملا لهأو يزامعا ريهز نب لطسق ةئيدملا ريمأ عمتجاف ؛ دحيسملا

 اوزجعف« برغلاو لاهثلا نم ةذغآ تببتلا دقو راثلا ءفطل هاملاب ةدحنلا لهأ دعصو

 ءاملا ءاقتسال لابخلا نم مبعم ناك امم اولزنو اوبرهف « مهك ردت تداكو « اهئفط نع

 هنيب راتلا تلاح نم عم مهضعب ألو « كلبف مهضعب طقسو « دحسملا لامُش ىلإ

 ةرشع ىلع ةدايز روك ذملا قيرملا اذه يف تامو <« دجسملا نحص ىلإ باوألا نيبو

 نئازخنم هفامو دحسملا فقس رئاس ىلع تلوتساو « آدج رانلا تمظعو « سفنأ

 ع نحصلاب يتلا ةبقلا ريغو « هجارغإب اوردابا» ريغ فحاصملاو تاعبرلاو بتكلا

 ررشب يمرت راث نم يحل رحبك دحسملا راصو « جرد ةرشع وحن يف هلك كلذو

 ٠ اهذْؤي الف ناريخلا توبب ىلع اهررش طقبو « رصقلاك

 يف



 لبق ىأر نيقداصلا برعلا نم ًاعخْش نأ « لطسق ينيزلا ةئيدملا ريمأ ينربخأو

 رانلا عة ينلا ذخأف + ةميظع ران هتبقع مث « ردتتم هارجأ : ءامسلا نأ ةلملب كلذ

 نع اهكسمأ : لاقو

 يذلك راثلا لؤح نوموحم ضيب روبط لاكأ 55 مهنأ ةعاج ينريخأو

 جرخو « ررشلا طقاست اوأر امل مهنم ريثك بره عم ناريملا توس نع ابفكي

 و“ مب طبحأ مهنأ أونظو 4 لوملا نم هودهاسام مظعل ةنسدملا باب نم مهصعب

 يبتك تكرتو © روك ذا ناضمر لبتسم راتعالل ةكم ىلإ ترفاس ينأل كلذ دبْمسأ

 عم لجو زع هللا '' اهضوع دقو تقرثداف « دجسملا رخؤمب اهب ٍيقأ تنك ةولخي

 ةبقلا ىلع طقسام ءفطب اوؤدب اوحضأ امل مث « ىفرلا دربو ةمالدلا نم هب نمام

 قيرحايلع طقس يذلا ناكو « ةفيرشلا ةرجمللا فقس نع الدب تلعج يتلا ةفيطللا

 لفسألا دحسملا فاسو 4 ابصاصرو 4 ىلعألا فقسلاب ةرهاظلا ءاقرزلا ةئقلا

 لإ لصن و 4 هركاذ مدقتملا زئاحلا ىلعأب يذلا كاسشلاو « نقلا ناد ناك يذلا

 ىفسلاةبقلا ةمالل ىلاعت هللا دمحن . قيرطا اذه مده نم ءيش ةفيرشلا ةرجلا فوح

 نأ عم « لابلا لاثمأك وه م اهلع طقسام عم أف رانلا ريثأت مدعو ؛ ةروك ذملا

 راجحأيف رانلا هذه ترثأ دقو « رانلاب هزثأت عرسي يذلا صيبالا رحللا نم ابضعب

 ةئام ابنم طقسام ةدعو © تتفتو « ابضعب مشت ىتح « دوسألا نم ىهو نيطاسألا

 ةرجحلا ةقصالملا نيطاسألا ةمال.ب ًاضيأ ىلاعت هللا نمو « ةناوطسا نورشعو عضبو

 باثشخألا نم هولعي امو 2" فيرشلا ىلصملا قودنصو « ربنملا قرتحاو « ةفيرشلا

 يلت يتلادحسملا دوقع رثكأ تطقسو « ةفيرشلا ةرحملا لوح تناك يتلا ةروصقملاو

 « كاذب يابتياق فرشألا اننامز ناطلسل اوبتك مث « ةسيئرلا ةرانملا ولعو « هحص

 )١( يضوع دقو :ةخسش يفد .

 تل سلالم



 ةنشدلا ريمأ كلذ يف لمحو « هرخؤم ىلإ همده اواقثو ©« دحسملا مدقم اوفظنو

 ةربع هلك كلذ يفو « ىلاعت هللا ىلإ ًابرقت نايبعلاو ءاسنلا ىنح اهاهأ ةماعو اهتاضقو

 « عتلَو ريذنلا ةرضح اهب صخف « راذنإلل ىلاعت هللا اهزربأ « ةماع ةظعومو « ةمأت

 بسات ةضورعملا لامجألا انم تعءاس اماف © هيلع ضرعت هتمأ لامجأ نأ تبث دقو
 امم لجو يف انأو ء اهضرع عضوم يف اهب ىراجملا رانلا ناونع رابظإب راذنإلا كلذ

 تائآلاب لسرتامو ) : ىلاعت لاق . راجؤنالاو ظاعتالا لصحم مل ثيح كلذ بقعي

 هدابع هب هللا فوخم كلذ) : ىلاعت لاقو [ هو . ءارسالا | ( ًافيوخت الإ

 اذه مدر جارخإ تأتي مل هنأ بيجعلا نمو [ 1١ : رمزلا | ( نوقتاف دابعاب
 ةريعلامذه اودهاشف « قافآلا رئاس نم جاجا رضح ىتح دحسملا رخؤم نم قب رطا

 مارحلا ةدعقلاب مث « ةميسملا لولتلاو '١' مارآلاك اهراثآ نم عمتجاام اوأرو « ةملظعلا

 نيبام ألم ةكمب ًامظع الس هللا لسرأ يناثلا ماعلا نم ةكم جاجملا لوخد لبق

 ع ةماق نم ديزأ ةبعكلا فوج يف عفتراو « ةالعملا باوبأ رادج ىلعو « نيلبلا

 ( ىلاعت هللا الإ هصحن الام سفنألاو لاومألا نم هيف بهذو « ةريثك ًارود مدهو

 «ةثام : ليقو « ًاسفن نينا وحن هفيظنت دنع طقف مارا دحسملاب مدرلا تحت دجوو

 دعب مدرلا كلذ جارخإ تأتي ملو « هلثم ىلع مالسإلاو ةيلهالا لويس يف فقأ لو

 لصو انو 4 ًاضيأ ةمآلا هده اودهاسو جاجا مدق ىلنح 0 مادرألاك دحي. ملا ةعمح

 هيلع مظع فرشألا اهناطلسب دجسملا قيرح ملع لصتاو « ةسورحلا رصم ىلإ دصاقلا
 « فيرعتلا لاكو « فيرشتلا ديزم كلذ ةراعل هل هللا ليهأت ُْق نأ ىأرو « كلذ

 هجوتبو '” ةيكملا هرئامع لاطباب مسرو « ةيلعلا ممحلا ولعت ةمهب ةراعلا رمأ لبقتساف

 عئانصلا بابرأ نم ةئام ىلع ةدايزب لوألا جالا ةبحص يلامتا رقنس يفيسلا .اهدهاس

 ماك آلاك : ةخسن يف )١(

 ةيكلملا : ةخسن يف 5(

 لو -



 زيبجحت يف ناطلسلا عرشو ؛ رانيد فلأ نيرشع غلبمو « لامجاو ريما نم ريثك و
 يلوتم زبج مث « ةفيرشلا ةنيدملاو عبنبلاو روطلا يف ترثك ىتح نؤملاو تالآلا

 يتئامزم رثكأ هتحص بكر يف لوألا عيبر ءانثأ نمزلا نبا سمشلا ةقباسلا ةراعلا

 نأ لق ةاصاوتم نملا لامحأ تراصو « عئاص ةئاؤلث نم ديزأو « رامح ةئامو لمح

 ايش ةنيدملا تابج نم رحشلاو مودلا باشخأ نم اوعطقو « ارحبو آرب عطقنت

 ءاهساسأ ىلإ ةسئرلا ةراملا اومدهو « دابتجاو د< ةراعلا رمأ اوابقتساو « ًاريثك

 ىلإ برغملا يف مالسلا باس يتلا ةراملا نكر نم ًالوأ دح-لا روس نم اومدهو

 كانهرادملاب اوجرخو « ليربج باب ىلإ قرشملا نم هيليام مث ؛ ةبقلا رادج رخآ

 « يفهعلا بارحملا اوعسوو « كلذ اوداعأو « رشثع يداملا يف قس اي قرشملا يف

 ًادوقع اهلع اولعجو « هنطاسأ اورصق نأ دعب ًادحاو ًافقس دجسملا مدقم اوفقسو

 ةئيبك فقلا ىلا ةلصاو لبق نيطاسالا تناكو « فقسلا باشخأ ابقوف رجآلا نم

 نأ قبس يتلا دوقعلا كلت نأل « يماثلاو يقرشلاو يبرغلا فق.ملا يف مولا هئيطاسأ

 « نيطاسألا كلت ىلع قيرطا دنع تطقاست نيفقسلا نيب دحسملا مدقب ابلعج ةراعلا ىلوتم

 دوقع ىلع ةبق ينائعلا بارحللا ىلع اولعجو «٠ ابنم ريثكلا تدسفأو « اهتمشبف

 سمخ نيب اهضعب يف اوعمجو « ةيئاث ةناوطسأ لك ىلإ اونرق نأ دعب نيطاسألا

 نيبو « يوبنلا ىلصملا اهلإ يتلا ةناوطسآلا نيب تناك ةتاوطسأ اولازأو « نطاسأ

 ىلع ةميظع ةبق هلوح امو ةفيرشلا ةرجحلا يذاحم ام ىلع اولعجو « يفائعلا بارحملا

 يداملا رخآ ىتبس اك دجسملا مطسب تناك يتلا ةبقلا نع ًالدب دجسملا ضرأب مئاعد

 ملو « ةميظع متاعدب ةرجحلا ةروصقم لوح ام نيطاسألا ضعب اولدبأو « رشثع

 هذه نيب ايف ًادوقع فقدلا اواعجو « كانه قضلا نم كلذ ببسي ثدح اهب اولاب

 دحمت لا ةاذاع ىلإ مآثلا يف اهب لصتا ام اذك و « يقرشلا دجسملا رادج نيبو ةقلا

 « ةفطل ةبق ةيحانلا هذه يف اواعجو « ةلقلا رادج نيبو اهنيب ام اذكو « فيرشلا

 دوقعلا هذه نبب اواعجو « « ديراحت » ىمست ًاضيأ انم فطلأ رخآ ثالث افوحو

 - و



 هواقتف « برغملاب ةراثاآ باب ناكو « ءاوحلاو ءرضال ”١ اهنهذاب ةسيئرلا ةرانملا نيبو

 لوألا بابلا لحن اودرفأو « دحسملا ضرأب جرد عبرأ همامأ اوثدحأو « ماثلا ىلإ

 عم كانه ةيلاكا راصعألا يف ةبطنال جرخي نأ ىلإ هسولج ناكو « بيطخلل ةنازخم

 ةرامملا ديدحت دنع يلاملا نيهاس يعاحشلا رقملا داعأ دقو « ةرانلا باب دوجو

 ؛ ًاريخ ىلاعت هللا هازج ةثدحلا ميردلا كلت لطبأو « لوألا هلحت ىلإ اهباب ةروكذملا

 ماخرلاب روكذملا باللا اونيو « هلخاد نم مالسلا باب مامأ نيتبق ًاضيأ اوذختاو

 اوضفخو 6 ةروكذملا بابقلا اونيتز اذكحو « ًاريثك هونيزو « دوسألاو ضيبألا
 ةماعد يف ًايارحم هل اوذختاو « يوبنلا ىلعملا ضرأ تواس ىتح دحسملا مدقم ضرأ

 ع ناولملا ماخرلاب هوقرخزو « ادق كانه ناك يذلا قودنصلا لحم يف اهونتبا

 ناك ٠١ ىلع ةرزولا ىلعأب هيبنج نم هماخر يف اودازو « يناثعلا بارحلا اذكحو

 يداللا يف قيس ام ىلع ةروصقملا اوذختاو « اهريغو ةرجحلا ميخرت اوداعأو « ًآلوأ

 باب ىلإ اهف اواعجو « قبس م ماخر نم َنيِندؤملا ةكدو ربنملا اوذخحماو «© رشع

 اهواعجو ؛ يبرغلا فقسملاب اههادحإ , نيتك د دحسملا رخؤم ىلإ ءاسنلا بابو ةمحرلا

 رهاظلا وءنيمدقألا مالك يف ةيماشلا كاكدلا هذه ركذ الوءأريسي ةيماشلا كاكدلا نم ضفخأ

 . يناثلا ةرامح يف ناتاه ثدح ام « لوألا قيرحلا ةرامع يف 'تثدح ابنأ

 « ةئافاقثو عبس ماع رخآ تعجرف « يلهأو يقدلاو ةرايزا تبجوت دق تنكو

 دحسملا رادج نم اومده مث « هريغ نم بئاجو « دجسملا مدقم نم أوغرف مهتدجوف
 ةرامعلا يلوتم لدبتساو « ةمحرلا باب ىلإ مالسلا باب ةرانم نيبام برغملا نم
 هماشس يف امو « مالسلا باب قيتعلا نصحلاب فورعملا طابرلا نم كلذ يذاحام

 ذاختال ةمحرلا باب كابشلا رادب فرحت تناك يتلا رادلاو ؛ ةينابوحلا ةسردملا نم

 )١( ًارونم : يأ .

 ا سلا



 « هراثم لدعلا كولس يف ىلعأو هراصنأ هللا زعأ فرشالا ناطلسلا طابرو « ةسردم

 نأ الإ « ةحتف نوثالث ادع تاقبط ثالث يف ةريتك تاحتف بناجل ذه يف ذختاو

 باب هيو « كانه ناك يذلا ىلءاحلا يف اهولعح مالسلا باب ىلت يتاأ ثالثلا تاحتفلا

 نم ةماخلا ةحتفلا اولعجو « دجسملا يف ةذهان هثالثلا اباوبأو « قيدصلا ةخوخ

 اواعجو 4# ةروك ذملا ةسردملا ىلإ هنم لصوتي دحسملا ىلإ ذفني آباب مالسلا باب

 تاعج اهنأل ساحنلا طيرش نم ةكبش العلا ةئلاتلا ةقبطلا ىلع يتلا تاحتفلا ىلع

 لعج ىلع همزعل ىلقلا رادملاب كلذ لثم ذختا دق ةراعلا ىلوتم ناكو « ءوضلا درحمل

 الإ تاحتفلا كلت دف « ةيدانلا هذه ىلإ همزع هنا فرص مث + كانه ةسردملا

 نم تاكو « جاجزلا نم تايرمت اهل لعحف « ينائعلا بارحمال ةذختملا ةنقلا يذاحام

 عرشو «© ًاضأ قرشلا رادجلا يف اهثدحأ تاحتفل لعج اذكو « ساحبلا طب رش

 « بتكلاو تاعبرلاو فحاصملا نم تاف ام ضيوعت يف هددسو هللا هدبأ ناطلسلا

 ةسردملا يف اوعرف مالا دحسملا براق املو © يدي ىلع كلذ نم ةفئاطب ثعبو

 يف ًاضيأ اوعرشو ©« ةمحرلا باب يلت ةرانم كلذب اولعجو « نيروكذملا طابرلاو

 يفو « مالسلا باب ةأضيم ةيحانب هتلابق مامحو « قيتعلا نصحلا طابر لدب طابر
 يف لصاوح تاذ ةلكوو « ةشيشحلل خبطمو « نرفو ©« نوحاطو « ليبس ةرامج

 طامسلا لجأ نم ةلبقلا يف اهيلي امو اسابعلا رود نم كلذ ىلق اهورتثا يتلا رودلا

 اذه ىلع هيلإ تبسي مل رمأ وهو « ةفيرشلا ةئيدملاب هءارجإ ناطلسلا دارأ يذلا

 «بدرأ فالآ ةعيس بمللا نم ابعير لصحتم ةممظع ًافاقوأ كلذل ذختاو « هحولا

 بدرأ فلأ اهريمأ ضوعو « ةنيدملا سوككم لاطبإب مسرو « بدرأ ةثامسمحو

 ناذمر رش رجاوأ ابك« دحملا فقس تلو « عسبني ىلإ ةنس لك يف هل ليمت

 , كلذ بقع هترامع تغقو 2 ةئاعاو نيناثو ناث ماع

 لل



 لهاست نم هغلب ام وهل نيناهذلا نم ةعامح ناطلسلا ثحب نيناثو عست ماع يفو

 مهعم زبجو « دروزاللاب هلادبإو ©« فقدلا ضعب يف ةليئلا لاععتسا يف ةراععلا ىلوتم

 ببس ةراعلا يلوتم ىلع هرطاخ ريغتو « هوحلصأو « اهوبصنف « كلذل لقاسأ

 هللا غبسأ ناعيجلا نب ءاقبلا ابأ يردبلا فرشألا رقملا زبج مث « هريغو « كلذ

 ةدعقلا عباس مدقف © هصاوخ نم ةعامج عم بكر يف مقلا نم هظفحو معلا هيلع

 ةسردملاب ًافقو تلعج مولعلا يف ةريثك بتك هعمو روكذملا ماعلا نم مارملا

 « بحلاو قيقدلا نم ةريثك لامحأو « رودقلا نم طامسلا تالآو « ةفرشألا

 رمأ ررقف « ةفرشلا بكارملا يف زبج امم عبتيلا نم اهحص ةراعلا تالآ اباقبو

 « ةيدملا دب دادمأ ةسمخ كلذو 2« يرصم بدرأ عبس ربشلا يف رفن لكتل طامسلا

 لكح ىطعيف « قيقرلاو رملاو « ريبكلاو ريغصلا نيب كلذ يف ىئوسو « موبلا

 هيفكي امو نيفيغر رفن لكل نييقافآلل لعجو « ركذ ام هلاع هدع ىلع صخُس

 اوناك ام حازأو « ل ريماحملا رمأ يف رظنلا ندحأو « ةثيشملا ماعط نم

 هنم نوكشتي

 ذئيح اهيف فورصملا نأ « اهماق لبق ةراعلا هذه نيرشاملا ضعب ينريخأو

 غلب اهماقت دعب مث © رانيد فلأ نيرشعو ةئام ىلع ديزي ٌتايلاو تالآلا نمثي

 نيهاش يعاجشلا رقملا بخاف « ةسسئرلا ةراثا ليمو ةبقلا رمأ نم قس ام ناطلسلا

 ةنيدملا مدقف © طامسلاو دجسملا رظنو مادخلا ةخيشم هلإ ضوفو « ىلاحلا

 مده الو « هلك كلذ يف رظنلا نسحأو « ةثافاثو نيعستو دحأ ماع مسوه ةفيرشلا

 ذختاو « ءاملا ىلا هرفحف « اهساسأ رفح يف ةغلابلا مدعل ناك لاخلا نأ ربظ ةرانملا

 مي « عافترالا ديزمو « قتئافلا نسما عم اهءانب محأو ع ةنقتم ًادوس ًاراححأ اه

 هعببرتل هاكحإ عم رشع يداحلا يف قبس ام ىلع هداعأو « ةيقلا يلاعأ مدهو <« قيس

 .٠ ريمآملا : ةخسلت ف 1(

 سل



 . كلذ ريغو « هنع هللا ىضر ةزمح اندس دبشم يف ةئتآلا ةدايزلاو دحسملا مدقء فقس

 تطقس « ةةافاثو نيعستو نام ةنس رفص نم نيرشعلاو نماثلا لئاوأ يف مث

 اهرود نم ًاريبك ًابئاجو ابق تطقسأف « اهرك ذ مدقتملا ةسيئرلا ةرانملا ىلع ةناث ةقعاص

 طقسو « ةمخفلا ةتوسنلا رادحألا عم هذاختا عم نْدّوملا هيلع موقي يذلا لوألا

 بيراحملا دحأ نم اهضعب ذفنو « دحسملا ةرتس نم هيلي ام ىلع كلذ نم بناج

 لحما كاذب اهرات ءوض دهوشو © فيرشلا هجولا هاجت رئازلا فقوم نيب نع يذلا
 هدب اهطوقس رركت رسم نم ًافرط تركذ دقو « ةطقاسلا راجحألا عم فينا

 يعاجشلا رقملا داعأ مث © « يواتفلا نم انأ عقو ا يواللا عومجملا » يف ةرانلا

 ريخ ىلاعت هللا هازج فرشألا ناطللا رمأب هءاع يف ةرتسلاو ةراخلا نم مشا ام

 لمعلا نم قبس ام لمأت نمو « ءازجألا رفوأ نم كلذ ىلع هباوث لعجو « ءازجلا

 اتنامز ناطلس نع هانفلسأ اب أماع طاحأو « هتدم لوطو . لوألا قيرطا بقع

 انرك ذ دقو « هتبترمو هتبقثم راخفو « هته واعب ًانقب « هترامح يف فرشالا:

 هعجارف « لصألا يف ةيلملا هبقانم ضعبو « ةلمجلا راثآلا نم فيرشلا زاحملاب هل ام

 هعينص هللا ركش « مدقخلا ١" طاملا لمحو « ةفرع نيع ءارجإ : اهمظعأ نمو

 1 ةعمنملا هن وصخ هئادعأ نم هلصحو

 « نيطاسألاو « ةقورألا نم دحسملا هلع ىوتحا ايف : ريثع عيارلا لصفلا

 . هرامجإو « هقلختو « هحيباصمو © هيصختو « اهوحنو لصاوطلاو « عرذلاو

 رقتسا مث © برغملاو قرسملا نيب ةقورأ ةسمخ ناك يبقلا فقسملا نأ مدقت

 نبا هب حرص مع ًاضيأ ةسمخ ناك يماشلا ناو « ةعبس هرخؤمب نيقاورلا ةدابز دعب

 ْن* ةقورأ هنال يفرشلا فقسملاو دحسملا نحص ف ديز © قاور هنم صقنف « لامجل

 « هيردع نيا حرص هبو < كلذ" ةدورأ ةعبرأ يبرغلا فقدملاو ع مأثلا ىلإ ةلبقلا

 .ميبلا وه اذك و « ريج نا مث

 اي )١( ةيفرشألا ةسردملل ةلباقملا ةيكتلا يه ٠ ةيدومحملا ىمست نآلا يهو .

 ل



 بيهذتلاو ءاسفسفلاو ماخرلاب ةنيزلا نم هلع دحسملا ناك ام نماثلا يف قسو

 نبا هركذ ام ىلع ةناوطسأ نوعستو تسو ناتئام دحسملا نيطاسأ ددعو « هريغو

 نم مدقتملا ريبغتلا لبق كلذ تربتخا دقو « ةتس وهو « ربقلا رادج يف ا؟ ةلابز

 « نيقاورلل ةناوطسا نورشع وهو ىلبقلا فقسملا يف ديز اه طاقسإ عم ةرامعلا يلوتم

 « ةدحاو ةءاوطسأ ىوس كلذ فلاخم رف © ةرشع وهو مأثلا نم صقن ام ةدايزو

 رادج ىلإ ة-,قلا رادج نم فص لك + فوفص ةثالث يقرشلا فقملا نأ هببسو

 دقو « كلذك اهودع هعبت نهو ةلابز نبا نأكف « ةناوطسا نورشعو نام مأثلا

 « طقف نورشعو عبس طسوألا فصلا نأ ةرجملا نطاب دوهش نم انل فثكتا

 يتلا ةناوطسألا نيب ةرححلا ةحاس يف ةناوطسأ دوحو ىلع فقوتي هتدع لاك نأل

 نم زئاطا يف اهضعب رهاظلا ةناوطسألا نيبو يماشلا ةرجحلا رادج يف اهلاخدإ قس

 . لصألا يف هانسضوأ اي ةلبقلا ةبج

 ةثام برغملاو قرسشملا نيب دجسملا مدقم عرذ نأ قيس اك ةلابز نبا ركذو

 هلوطو « ًاعارذ نوثالثو ةئام اهب هرخؤم نم هضرعو « ًاعارذ نوتسو ةسّخو

 | ًعارذ نوعبرأو ناتئام ماشلا ىلإ نمملا نم

 « ًاعارذ نيتسو ةعب سو عارذ ةئام همدقم نم هضرع ناكف هعرذ تررحو

 ماشلا ىلإ ةلبقلا نم هلوط ناكو « ًاعارذ نيثالثو ةسمخو ةئام هرخؤم نم هضرعو

 . ًاعارذ نيسمخو ةثالثو عارذ يتئام

 نانثاو عارذ ةئام ماشلاو ةلبقلا نيب هزحص لوطو « هوحن هعرذ يف راحنلا نبا ركاذو

 « نيسلا ىلع ةيئاقوفلا ءاتلا ميدقتب ًاعارذ نوعستو ةسمخ هضرعو « اعارذ نوسمخو

 ام برق عرذأ ةرشع ومن وهو قاورال هنم هصاقتنا ررحت ام لوطلا تفضأ اذإو

 يف قسو « هوحنو ةعرذألا فال_تخال توافتلاو © هعرذ يف ةلابز نبا هركذ

 . هعجارف ابعرذو دحسملا رئانم رك ذ عساتلا

 لا



 «ءاحرأ اهيلع « ةعولاب نانو ًاعبرأ دحيسملا ندع نأ : ىو ةلابز نبأ رك ذو

 ةدحاو ةعولاب ريغ مويلا ه4 ربظ الو « ابالخ نم ءاملا لخدي ةراحح نم ماض اهو

 امج نآلا ضرألا واع' دحملا دودح يف امهركذ مدقتملا نيرحملا دنع ناتهوف اهل

 هللإ ةراّنالا تقيس امك ةماقلا برق هيلع تناك

 ةس رفص يف هنمز يف دحملا نحصب تناك ةباقس ةريششع عست ةلابز نبا ركذو

 . 'ةنمو ناعستو عمست

 . هطسو يف الإ ةباقس دجسملا يف سيلف نآلا امأو . هرك ذ بقع راجنلا نبا لاف
 ندعي لضختلا ىلع ةمدقتم تساك اهناو © نوحرف نبا اهركذ دقو : تلق

 مث « اخرم ًافقرصمو « ءاملا ريجاوم اهب بصنو «© مرا خيباشم ضعب اهانب دحيسملا

 برقتسا نم ىذألا ايف لازأ امرو « اهف أضوتب نم ابلخدن راصو « اهرش رثك

 . نيدلا ريبظ خيشلاو ٠ يطويمألا نيدلا فرش يضاقلا نم عاتجا نع تليزأف « ىدملا

 يلرغ دحسملا نحصب تناك يتلا جردلا تاذ ةكربلا [ضيأ راحتلا نبا ركذو

 « مأثلا ءارمأ ضعب ابلمع « نيعلا نم اهطسر يف ةرارف نم ءاملا عش ف ه 17 لشنلا

 . ةماس همساو

 « دجسملا ةمرح كاهتنا كلذب لصحف « اهنم أضوتي ناك هنإ : يرطملا لاقو

 مأ . كلذل تدسف

 : يأ «ةريك ةياقس هللا نيدآ رصانلا ةفلخلا مأ تلمعو : راجنلا نبا لاق

 يف دحسملا ىلإ اياب اهل تحتفو « ةلخألا : يأ « توببلا نم ةثلع ايف ءوضولل

 . ها . مأشلا ىلإ يذلا طئاملا

 مامأو « لبق لصفلا يف اهركذ قيسو « هندصب يتلا ةبقلا لصاوملا نم دحسملابو

 ليضنلا يماش تناكف مرا ةرامع نيس يوعب اتدأر ينأل ليختلا يماش تناك هلعل 1(

 . هيبرغ ظل

 مول



 ةيبرغلا باب بئاجيو « ةراثلا ىلإ اهنم لصوتب ةنازخ عبرألا تارانملا' نم لك
 ناتنازخ ةيلاهشلا ةقرشلا باب بناجيو « ناريبك نالصاح مث « ةفيطل ةنازخ ةيلاشلا

 مويلا يهو «داوعأ نم اهنإ : ريبج نبا لاق« ةنازخ ءاسنلاباب وليربج باب نيبو ؛ لصاحو

 « دوقولا تيز نم ةبقلا نم جرختسي ام هيف عضوي قودنص اهبناج ىلإو « ءانب نم

 « هنع هللا ىضر قيدصلا ةخوخ ةاذاع يف هباب ناك يذلا لصاخلا دحسملا يلرغ يفو

 دحسملا يف ةعراش باويأ ةثالث مولا هيف لعجو « ءاضقلا ةحر يف ةعراش تناكو

 ا"ةرخآلا ءاشع دعب دحسملا نم سانلا جارخإل فاطيو « قبس اي مالسلا باب ىلت

 فتراكو < يريرملا يرفظملا روفاك ةلودلا لبس مادخلا خش اهبتر ةتس سئاوفب

 نحصبو « هجراخ اهنوقلي مث « دجسملا يف اهب نورحي فعسلا نم لعشب هلبق فاوطلا
 نم لوأ تماع امو « ةروبشملا تارايزلا لاي يف لعشت لعاشم عبرأ دجسلا

 دوقوال بترملاو « قيرملا دعب تلمع ليدانقلل ةريثك لسالس دجسملابو « اهثدحأ
 ريبج نبا اهركذ دجبملا نحصب يتلا ليخنلاو « ىفخم ال ات صقنيو ديزي اهنم
 . هتلحر يف

 ًافوخ هيلع ركتي ملكلذ نأكو « ةلودلا زيزع ماثدلا خش اهرثكأ سرغو

 ماقملاب ىلصي دحاو مامإب يوبنلا دجسملا لزب ملو « هنأثل ًاميظعتو « هناسل نم

 ذاختا يف كارتألا ضعب ىعس ىتح « ىلبقلا بارحلابف © مسوملا مايأ يف الإ يوبنلا

 . لانيإ فرشألا ةلود يف ةئاماقو نيتسلا دعب يفنح مامإ

 تلأس : لاق « ديلولا يلأ نع دواد يلأ ننس يفف « دجسملا بلصحت امأو

 ضرألا تحبصأف « هليل تاذ انرطم : لاقف « دجسملا يف يتلا ءابصحلا نع رمع نبا

 لوسر ىضق اماف © هتحت هطسبيف « هبوث يف ءابصحلاب يفأب لجرلا لعجف « ةتبم
 . «! اذه نأ ام م : لاق « ةالصلا تلي هللا

 8 ةرخآلا ءاشعلا لعن ١ ةحسل ْق 1

 ل ا دس



 ناف « ةالصلا ىلإ ؟دحأ ماق اذإ » : ًاعوفرم رذ يبأ نع ناسلا باحصالو

 . « ءايصخلا جيسمب الف <« هبحاوت ةمحرلا

 باطْخا نب رمع لاق : لاق « يدزألا نمحرلا دبع نب دما دبع نع ىبحملو

 مرفأ : هل ليقف « اندحسم ُْف شرفت أم يردن ام : ليم هلأ لوسر كل معسم ا نيح

 يَ هنا لوسر تعمم يىلإف 6 كراملا يداولا اذه : لاق « رصخاو فص ا : لاق ةمحلا

 . هنع هللا ىضر باطخلا نب رمح هيصحف : لاق 2« كرايم دأو قيقعلا : لوقل

 يفقثلا هللا دبع نب نايفس مدق : لاق اهنع هللا يضر رمع نبا نع ةلابز نالو

 ؟داو يلام : لاقف « بوصع ربغ 2 هلأ لوسر دحسمو 4 باطخلا 2 رمت ىلع

 هوبصحأ : رمح لاقف ع هنم هوصحاف : لاق « ىلب : هنع هلل يضر رم لاقف

 . ققعلا يداو ىنعي « كراملا يداولا اذه نم

 نم قيقعلا يداو نم لمحي هب بصحن يذلا يأ دجسملا لمر : يرطملا لاق
 ريغ رمأ لمو يداولاب سيلو « يداولا ىلإ ةيلامشلا ءامجا نم ليست يتلا ةصرعلا

 .ها. دحسملا يف شرفي مث « لبرغي رمحأ لمر وهو « ءاملا نم لسي ام

 باطلا نب رمح دحسملاب ميباصملا قلع نم لوأ : ليقف « دحيملا حساصم امأو

 ماشلا نم يرادلا ميت لمح : لاق دنه ىنأ نع « هريسفت يف يبطرقلا ىورو

 « ةعمجا ةليل كلذ قفاو « ةنيدملا ىلإ ىهتا املف « اطقمو ًآنزو ليدانق ةنيدملا ىلإ

 أييف صو 6 ليدانقلا ولعو + طقملا طسف ماقف 1 داريلا : وبأ هل لاق ًامالغ رمأف

 ؟ اذه لعف نم : لاقف « رهذت اب وه إذ « دحسملا 7 1 هللا لوسر جرخو

 . « ثيدحلل مالسإلا ترون » : لاقف « هللا لوسر اي يرادلا مَع : اولاق

 هذلأ لوسر انب : اهنع هلل يضر رمح نبا نع دوأد يبألف « دحسملا قيلت امأو

 مل



 مث < سانلا ىلع ظيغتف « دحملا ةبق يف ةماخن ىأر ذإ « امون بطخم 2

 زع هللا ثبإ » : لاقو « هب اهخطلف : نارفعزب اعدف : لاق هسحأو « ابكح

 . « هيدي نيب نقزيي الف « ىدحأ هجو لبق لجو
 ؟ نارفعزلا ءدب ام : رمم نبال تلق : لاق د.لولا يبأ نع دج دنس مس نءالو

 حبقأ ام : لاقف « دجسملا يف ةماخن ' قل هللا لوسر ىأر : لاقف «دجسملا يف ىنعي

 : لَم هللا لوسر لاقف « نارفعزب اهالطو ابكمف ايحاص ءاجن ؟ اذه لعف نم! اذه

 . « كاذ نم نسحأ اذه د

 « هر دف ... ةلبقلا يف ةرفصلا هذه ءدب ناك ام : لاق هنأ الإ ىحن هاورو

 . هدودب اذه ناكف « هنلإ سانلا عراسف : دأؤو

 هنأ « سماخلا بابلا يف عيارلا لصفلا نم ١ مارح يب دحسم يف يقسو
 . قلخ دحسم لوأ

 « مهو يرطملا نأو « مدجاسم يف قولخلا متلعج كانه نمث : رباج لوقو

 نينذؤملا قزرو دحسملا قلخ نم لوأ ناك : ةش نبا ىور ايف رباج لوقو

 . كلذ هل بتر هنأ ىلع لوم « هنع هللا يفر نامع

 ىلع هلماع ىلإ بتك زيزعلا دبع نب رمع نأ « نالجع نبا نع ةلابز نبا لقنو
 نيطاسألا نكت ملف : لاق « نيطاسألا لسغي نأو « ةلقلا الإ قلخم ال نأ ةنيدملا

 نيلختب اهرمأو « ةئامو نيعبس ةنس نارزيخلا مودق ركاذ مث « هناطلس يف قلخت

 . فيرشلا ريقلا قيلخت يف هانمدق ام عم دحسملا

 ىلع مدق هلأ « هيبأ نع ليعامسا نب دمح نع ىبحيلف « دحسملا رامحإ امأو

 يضر رم لاقف « سانلا عسب ملف « دوع نم ''" طفسب هنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 )١( نيتلبقلا دجسم وه .
 ءاعو ::يأ (؟) ,

 لوس ل



 « مريلا ىلإ ءافلخا يف ةنس تتثف « نوماسملا هب عفتنيل دجسملا هب اورمحأ : هلع هلل

 رينملا دنع ةعمجا مويو « ةعمبا هلل دحسملا هب رمح دوع نم طفس ماع لك ىتي

 . بطخم مامإلا ناك اذإ هفلخ نم

 باطخا ني رمش ىتأ : لاقف © هدج نع رامح ىب دمحم نب هللا دبع نع هلو

 : لاقو « نيِنذملا دج دعس ىلإ اهعفدف « ماثلا نم لئامت اهف ةضف نم ةرمجم
 « ةعمجا يف اهب محي دعس ناكف : لاق 2« '"ناضمر رهش يفو « ةعملا يف اهب رمحأ
 « ىبحم نب ميهاربإ مدق ىتح « هنع للا يضر باطخلان, رمع يدي نيب عضوت تناكو

 « ًاحذاس تلعجو « تريغف اه. رمأف © ةئامو نيتس ةنس ةنيدملا ساععلا نب دمحو

 . ىهتا , هلإ اهرعفد مه : ناسغ وبأ لاق ©" نينذؤملا ىلوم ديب مويلا يهو

 نسحت ؛ هل لاق هنع هللا يضر رمح نأ « هببأ نع رمجملا يعن نع ةلابز نبالو

 . ةعمجا موي مهرمحي رمج ناكف « معن : لاق 9 مهرمجت ةرمجلاب سانلا ىلع فوطت نأ

 رمجي نأك هنع هلأ ىضر رمع نأ « رم نبا نع 4 « ىلعي يلأ دنسم » يفو

 ٠ ةعمج لك لي هللا لوسر كدعسم

 اوينج » : لاق ْعتِلَم ينلا نأ « هنع نا يضر عقسألا نب ةثاو نع هجام نبالو

 عقرو « متاموصخو إ معيبو ع "' مرارشو « مديناجيو : ميتنايبص م دجأسم

 « رهاطملا اهاوبأ ىلع اوذختاو « ؟فويس لسو « مدودح ةماقإو « ؟تاوصأ

 . « عملا يف اهورمحو

 اهعضرو هنع هللا يفر رقأ فيكو اهلا عتساب هرمأو ©« دعس ىلا اهعفد فيك رظنا 1(

 عبو لب دقنلا ةرمح لاممتسا نأب أاوحرص دقو « فرملا ف اهل ليعتسا هنأ مه هيدي نيب

 .٠ خللا برحلا هلأ ةي تيلح امو « ماسلا يلحر ةضفلا ماخ ريغ مارح ةنف عقص ام

 1 نينذؤملا يلودم : ةخسنيف (؟(

 .٠ معيب 0 هاوقل ةسائم [ضيأر 0 باوصلا يهو م ءارشو : ةساف ةخسن 2 ف

 ا”



 : لاق هنع هللا يضر بلاط يلأ نب ىلع ثيدح نم ظفاطا يدع ىبأ نبالو

 ءدجحسملا ةيحان يف ًاطايخ ىأرف « هنع هللا يفر نينمؤملا ريمأ نانع عم رصعلا تيلص

 « باوبألا قلغيو ©« دحملا سنكي هنإ نينمؤملا ريمأ اب : هل ليقف « هحارخإب رمأت

 : لوقش 0 هللا لوسر تعم نإ « هنع هلأ يضر نامع لاقف « ًانامحأ سشربو

 . « مدجاسم معانص اوشح وو

 ؛ نيراجنلاو « نيراشنلا لاعتسا يف ةراعلا ةالو ضعب لهاست تاركتملا نمو : تلق

 عله كلذي لاعلا كتلوأ باتكاو « هتالآ لمعل يوبنلا دحسملاب نيراجحلاو

 هيلا هلقثو « هحراخ كلذ لمح ناكمإ عم « فينعلا قدلاو تامايقلا نم هنع دلوتي اه

 صضعب يف برش رامسملا وأ دتولا عمست اهنع هللا يضر ةثئاع تناك دقو « ًاعونصم

 يلع لمع امو « يتفتيم هللا لوسر اوذؤت ال : ميبلإ لسرتف « دحسملاب ةفيطملا رودلا

 . كلذل ًآيقوت عصانملاب الإ هراد ”يعارصم

 « رابحألا بعك نع « « مارغلا ريثم » هباتكح يف يسدقملا هاور ريش يفو

 , سدقملا تيب ةراعل ماخرلا عطقل هرضحأ يذلا تيرفعلل لاق مالسلا هيلع نايلس نأ

 يذلاو « اذه اندحم يف ديدملا توص هركأ ينإف ةرخصلا اهب عطقأ ةليح كدنع له

 . قفوملا هللاو< لصألا يف هاندروأ يذلا ريا ... ةنكسلاو راقولا وه هب هللا انرمأ

 . ةديرحب دجسملا رابغ عبتب ناك يقيم ينلا نأ « ةّْس يلأ نبالو

 سعي باطلا نب رمح ناك : لاق ؛ ديسأ يلأ ىلوم دعس يأ نع يرذالبللو

 "رف < ىلصي ًآَئاق الحر الإ , هحرخأ الإ ًادحأ ىرب الق « ءاثعلاد عب دهسملا يف

 : ءالؤه نم : لاقف ©« بعك نب يأ مهف يم هللا لوسر باحصأ نم رف

 : اولاق ؟ ةالصلا دعب عفلخ ام : لاق « نينمؤملا ريمأ ان كلهأ نم رفد : يبأ لاق

 ع اعدف « ءاعدلا يف ذخ : ماندأل لاق مث « مبعم سلجف « هللا ركذن انسلج
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 ء'تارعلا ينذخأو ترصعف « تأه : لاقف « ىلإ ىهنأ ىح الحر الحر مأرقتساف

 يف رمح ذخأ مث « انمحرا مهلا ء الل رفغا مهللا : لوقت نأ ولو © لق : لاقت

 . نآلا اوق”رفت : لاق مث « هنم ءاب دشأ الو « ةعمد رثكأ دحأ ناي اف « ءاعدلا

 ةيذاحلا رودلا نم اهزيب امو « هتاخوخو دحسملا باويأ ىف : شع سماخلا لصفلا

 باوبألا ددع يف دحسملا هيلع رقتسا يذلا نأ « ةلابز نا مالك نم صخلت يذلا

 يتأيس اي اهنأل « هنع هللا يضر ركب يلأ ةخوخي آناب نورشع يدملا ةدايز دعب

 ةماع تسيل ىرخأ باربأ ةعبرأ هب ناك هنأو « ءاضقلا ةمحر يف ًاعرام تلعج

 . ةلقلا ىلب امم تناك « سانلل

 ”ناورم راد ةيحان نم ءارمألا هنم لخدب باب : اهدحأ ةرامإلا راد يهو 6 )ا

 يرطملا مالك هاضتقا ام فالخ دحسملا ة1ق يف ناكو « ًامدق دس دق اذهو « ةروصقملا

 ةلابز نبا نآل « ةيثآلا رمس لآ ةخوخل ىوس باب دجحسملا ةلبق يف نكي مل هنأ نم

 باب لعجف « هعنم يثخ مث « ةلبقلا يف روكذذملا بابلا لعج ناورم نأ : لقت

 ثلاثلا بابلا لعجف « دجسملا عنمأ نأ ىثشخأ : لاق مث ء لخدت نيح كني ىلع

 . كانه ىلا ةياقلا عضوم هجراخ نم مالسلا باس قصاللا يأ

 تدب باي ) ىعذدم © ةروصقملا لخاد برغملا 2 ةلقلا ندع نع باب : أهنأت

 ديز 1 مث « هراد ءانب دنع : يأ « هلمع ناورم نأ اوركذ < « ليدانتلا تيز

 . عساتلا يف قبس م يبرغلا ماللا باب رانم طئاحم لح دس ىتح لقن دحسملا يف

 نع ءالضفلا صعد هلاق 3 ياوصلا ىهرو ةدعرلا : قع 4 لكفالا : ةحمست ف 1(

 , ًةَعْللا بتك

 عراشبا ٍِق نآلا امضعي لخدأ دقو : لرقأ « اغآ ريشب ةسرده » ؛ ىمست فزأآلا يه 6قل

 . دحسسمال ةدب جلا ةعسوتلا ف ةمعرشلا ةمكحلا هبق تئشنأرخالا ضعدلار ددعسملل ىنونجلا ديدجلا '

 7١ م افولا ةصالخ هس للا م



 ةروصقملل هنم لغدي « هلق بابلا ةأذاحم يف ةلبقلا راس عع باب : ابثلاث

 . كانه ةيقرشلا ةراثملا رادجي يأ < قانحلا عضوم نم

 . ةروصقملا تحت برسلا تاذ رمح لآ ةخوخ : اهعبار

 ةضورلا نيب طسوتملا قاورلا يف باب برسلا اذه ىلع لزب ملو : تلق

 هذخأي سكملاب هيب ءيش ليصحتل مموملا مايأ يف اننامز يف حتفي يلبقلا قاورلاو

 ح37 ةرشعلا رود اهمست اوقلتخا يتلا رودلا كلت ةرايزا لخدب نم هحاتفم هدب ناك نم

 « فصوي الام ركانملا نم هريغو لاجرلاب ءاسنلا طالتخا نم هب عقيو « كلذ ريغو

 هديب < ىدهلاو ريخلا ليبس هلرانأو « ىدرلا هللا هننج ياتبإق فرشألا ناطلسلا رمأف

 دسف «© ةريخذلا يف ةرص هببسب هل لصحم ناك ام حاتفملا هذبب ناك نم ضيوعتو

 ةنس يف كلذو «© دحسملا ضرأ ىواس ىتح هلخاد نم مدرو « دح.ملا جراخ نم

 . لقتسم لصف يف لصألا يف كلذ انحرش دقو « ةئاماثو نيناثو ناف

 « قرشا ةمحان نم ةدئاق : لاقف «© نرشعلا دحمملا باوأ ةلابز نبا لصفو

 ىلب امو < قيدصلا ةخوخ : اهل لاقي يتلا ةخوخلا ابنه ©« برغملا ةيحان نه ةشامثو

 1 . ىهتنا . ةعبرأ مأثلا

 ركذو « يدبملا ةدايز دعب تناكف « دحسملا باوبأ امأو : راحنلا نبا لاقو

 . اهعضاوم يف يقاس ام ركذو « قيدصلا ةخوخ باب ريغ اب رشع ةعست

 قيقحت » ب ؛ ىمسملا يغارلا خيرات يف تيأر نكلو « هل لصأ ال قلت مسا )١(

 فرأ عم ٠ مسالا ىلع انه ركتي لو « « ةرشعلا راد ىمست رمح نأ راد نا يف ةرصنلا

 اهتيمست بيس برأ لمتحيو ٠ يدوبمسلا ةدمح وه هخيراتو ةنس ةئاب يدوبمسلا لبق يغارملا

 اهنوك كلذب اهتيمست بيس نأ لمت#و ٠ ةنجلاب نيرشملا ةريشعلا دحأ رمع انديس نوك ةرششعلا رادب

 عاتجال ايف ريصد ناكر ءاابب كربتي , تاجرد ريشعب اهلإ لزتي دحسملا نم ةخوش احلا تناك

 , هبلا ةراشالاتمدقت ؟ دسافملا ءردليبهنلاو رمألا ولوأ اهدسف « قبلي ال ام ماحد زالا نم لاجرلاب ءاسفلا

 مع



 لعج « هعسوو دجسملا كلملا دبع نب ديلولا نب ال : هعبت نمو يرالا لوقف
 أي مو « ةرركذملا ةخوحلا عم اهنيعب ةمتآلا باوبألا اوركذو « آباب نيرشع هل

 . ئيرشعلا باوبألا نام يف هولاق ام ركذنلو « لصألا يف هاندضوأ

 حرص اك ىلع باب قئانملا عضوم دنع ةلبقلا يلب ام قرشملا أدتبم وهو : لوألا

 . لصألا يف هانحضوأ ا ىيحو ةلابز نبا مالك نم اذخأ راحنلا نبا هب

 مفوقل ناث اذه نأو «© ةبهلا هذه لوأ هدعب يذلا هع نمو يرطملا لعجو

 + ل ينلا تدب نع رخأتم وهو « ىلع تب ةاذاح يف هنوكل كلذي يمس هنأ

 اذه يذاحبف + ةفيرشلا ةرجحلا ىلع قرشملا يف فطعني ناك يلع تيب نأ لمتحيو
 ناسنإلا فقب كاش هناكم لعجو « قرشلا رادحلا دي دج دنع دس دقو © بألا

 . ةيوبنلا ةرجحلا ىريف « هجراخ

 لخد هنوكحل ال « هترجح نم هبرقا كلذب يمس فيي ينلا باب : يفاثل

 . طئاطلا ديدحت دنع ًاضيأ دس دقو « هئمز يف هل دوحو ال ْذِإ © هنم

 يذلا بابلا ةلابق عضو يذلا بابلا وهو « هنع هللا يضر ناثع باب : ثلاثلا

 « قم ينلا باب : ىيحبل ةياور يف هيلع قلطأ اذلو « قلت ينلا هنم لغدي ناك

 يتلا قيرطلا نم تناك اهنأ يتأسو © نافع نب ناثع رادل هتلباقل قبس اب يممو

 يماث يف يتلا قيرطلا ىلإ بالا اذه نم جراخلا راسب نع عبقبا ىلإ كلست
 , 237 ةسسابشلا ةسردملا

 عطقأ أ هنع هللا يضر ناثعل ابطخ ل يبنلا نأ : « دعس نا تاقبط » يفو

 بَ ينلا باب هاجو مويلا ناثع راد ىف يتلا ةخوخلا نإ : لاقيو : لاق « رودلا

 . ىهتنا . ناثع تيب لخد اذإ اهنم جرخ نيو هللا لوسر ناك يتلا

 كلما نييزاغ نيدلا بابش كلما اهانبمث «هنع هللا يضر يراصنألا بريأ بأ راد لصألا يف يه(١)

 ٠ <« ةذيدملا راثآ » ق 6 2 لداملا
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 نيدلا لامح داوملا مأشتأ )7 طابر نائغ راد نم مويلا بابلا اذه لباقي يذلاو

 لعجو « محعلا ءارقف ىلع هفقو « ىكتز ينب ريزو ينابفصألا روصنملا يلأ نب دم

 ناكو نجسلا يف يفوت املو . لوألا يف هركذ مدقحلا كابشلا ةبل كابش اهل ةبزت هنف
 هبحاص لبق تام نم : دبع بوبأ نب نيدلا حالص مع هوك ريش نيدلا دسأ نيبو هند

 ( "' اطانم آلام يفوصلا مساقلا يلأ خييشلل نيدلا دسأ عفد « ةنيدمال يملا هبحاص لمح

 عمتحا <« ةللاب ناك اماف « هتوبات يدب نيب نوؤرقب ةعامح هعمو نيمرطا ىلإ هلمحف

 : هتوص ىلعأب ىدانو « لاع عضوم ىلع عفترا دق باس اذإف « هيلع ةالصلل سانلا

 هلئانو باكرلا قوف هدوح ىرس الاطو باقرلا قوف هشعن ىرس

 ءلمارأ ىنثتف يدانلابو هلع 202 هلامر ىنئتف يداولا ىلع ثوب

 لوح هب اوفاطف © ةكم ىلا هب اوالصو مث « مويلا كلذ نم رثكأ اك اب رأ ملف

 ةنس ةتيرتب هوئفدو هملع اولصف « ةنيدملا ىلإ مث « اهدنع "' هلع اواصو « ةبعكلا

 روس لمعو « نيفيرشلا نيمرملاب ايس ةليمح راثآ هل ناكو « ةئامسمخو نيسمخو عسل

 . هركذ يفآلا ةنيدملا

 هوك ريس نيدلا دسأ ةيرت هلع هلل يفر أشأ نامع راد نم هطابر هلق يفو

 ةنس اهتوم دعب نيدلا حالص دلاو بريأ نبدلا محن هوخأو وه رصم نم اهإإ لمج

 3 أ ف م . 0 4 (6©) ءاع ) 4 26 84 3 -
 ىلإ تدب ةلبقلا يف هنع هلأ يصر ٠6ه نائع راد 1 ةضقيو «© ةثاسمحو ناعسسو بسس

 )١( مجعلا طابرب ىمسي ثنآلا وه ٠ ءاسنلا باب نم جراخلا نيي نع هبابو .

 ينابفصالا داوجلا ىلع : يأ (+) ينابفصألا داوجلا لقن لجأل يأ (؟)

 ) )4ةيقبو ؛ هباوص
 دجسملا قرشش عقاولا ديدجلا عراشلا يف لخدأ اهنم ءزج « هنع هللا يضر ناؤع رود مضوع (ه)

 «نمحرلا دبع نب هللا دبع ريمالل ةكولمملا ةيككلملا ةحارتسالا يف لخدأ اهضعفىرغصلا رادلا امأو ٠ يوبنلا

 ليربج باب مامأ ةعقاولا ةيحرلا يف اهضعب ر



 سرف ىلع ىتأ ةظيرق ىنب ةوزغ يف ماللا هلع ليربج نأ نم درو امل هلنأكو

 . زئالا عضوم دنع دحسملا بايب فقو ىتح همأللا هيلع

 كنأ « مولا هب فرعي يذلا مالسلا هيلع ليربج ماقم ةمالع : ناسغ وبا لاقو

 تحرخ اذإ كني ىلع ىرتف « ناثع لآ باب : هل لاقي يذلا بالا نم جرت

 ريسو عارذ وحن ىلع ضرألا نم وهو « ريسو عرذأ ةئالث ىلع بالا كاذ نم

 مث « اذه وحنا ةلابز نبا راّمأو ©« دحسملا رادج اهب يتلا ةراجملا نم ربكأ ًارحح

 دحيسملا يف لخاد هاني لبربج ماقمو : لاق

 « اهراد لباقي ناك « حاقسلا سابعلا يلأ ةنيا ءارلا حتتفب ةطير باب : عبارلا

 اهب لمحو « مأثلا ءارمأ دحأ !' شوك زاب اهانب ١١ ةيفنحال ةسردم مولا يهو

 اهب تام يتلا هنع هللا يضر قيدصلا ركب يلأ رادو « مأشلا نم هيلإ لقن ًادبشم

 وه باطخلا نب رمجو « ءاسألا باس بابلا اذه فرعيو « يتأبس امي اهقرش يف

 «ءاسنال بابلا اذه انكرت ول : هنع هللا يضر رمع لوقل كاذب يمس « هثدحأ يذلا

 .يَي ينلل كلذ عفر در عم .هريغو دواد وبأ هاور « تام ىتح رمع نبا هنم لغد مف

 نب هللا ديبع نب هللا دبع نب نيسملا تنب ءامسأ راد لباقب ناك : سمالا

 طئاخلا ديدجت دنع بابلا اذهدس دقو « ءاسنل طابر موبلا ابعضوم يفو © ساع

 نينامثو عست ةنس هللا نيدل رصانلا مايأ هلإ ةللاثلا ةقرشلا ةرانملا نم قرشلا

 . ةئاخو

 هلعمللا يضو قيدصلا ركب ىبأ تيب : هل لاقي عضوماهرخؤم يفو نامسلا ةيوازب مويلا فرغت / ١(

 , جوكر أب : هباوص (؟(

 سو



 طار أبعضومو ع هنع هّللأ ىضر 0 ديلولا سن دلاخ راد لاق ناك : سداسلا

 دقو 4 يفنأس م صاعلا نب ورم راد همأاعت 5 ابعمو 4 لاحرلل يذلا لسا

 يروزربكلاهلا دنع نب دم لضفلا وبأ نيدلا لاك ىفاقلا هلق يذلاو طابرلا اذه أثنأ

 تايبأو صاعلا نب ورمع راد نيب يذلا '' عصانملا قاقز لباقي ناك : عباسلا

 نسما شوحي ةفررعملا يركسعلا يلع نب نسملا راد ىلإ ذفني مويلا رهو « يفاوصلا
 لاجرلا طابر يفاودلا تايبأ لحم يفو « ةئيدملا روس جراخ عصانمال آذفان ناكو

 هيما يفامو "7 ىفاسبلا يمشالا نمحرلا دبع نيدلا يبحم لضافلا يضاقلا أشنأ يذلا

 . ماسرلا رأد نم

 ماسرلا راد مويلا هب يذلا ايناج يأ « يفاوصلا تايبأ لباقي ناك : نماثلا

 اهيماس يفو « ءارقفلا ىلع مث « هبراقأ ىلع يمالسلا نيدلا يفص خبشلا ابفقو يذلا

 . قرسملا ةبح باوبأ

 « يفاوصلا تابأ ةباقم يف هنوكب بابلا اذه نع هعبت نمو يرطملا ربعو

 نبأ ورمح راد نيب عصانملا قاقز نإ : عصانملا قاقزل لياقملا لبق بابلا يف لاقو

 ايف آركذ هذه ىسموم رادل رأ و 2 يموزمملا ميهأربإ نب ىسوه رأدو < صاعلا

 « يفاوصلا تاسبأ ايف روكذملا لب « ةبحلا هذه يف رودلا نم دجسملاب ًافيطم ناك

 اهتلج نم رادلا هذبف

 )١( ءايسلا يف ءاثبلا مفرا : هل لاقف اهقيض ةدش مسو هملع هللا ىلص ينلا ىلا ىكتشا يتلا يه «

 ةعسلا هللا لسو

 هرخآو « ةينايلسلا ةراثملا قرش هلأ يذلا رودبلا قاقزب مويلا فورعملا وه عصانملا قاقذ (؟)
 ررودبلا قاقز ىلإ لخخاد تنأو كنيمي لع صاعلا نب ورم راد نوكتف هيلعو « يعافرلا ل 1 رود

 ةلردلانمز ءانالا نيرارد رظان أضيأ ناكوءةيحالصلا ةلودلا نمز ءاشنالا ناويد ىلع يلوتملا وه (؟)
 ةسءمطافلا

 سل



 « قرشملا يلي ام مأشلا ةهبج باوبأ لوأ وهو © دحملا ربد ناك : عساتلا

 نافيض اهي لذتي نمحرلا دبع ناك يتلا ١" فوع نب نمحرلا دبع نب ديمح راد لياقي
 رادب ةفورحملا رادلا مولا اهبعضوم فو 4 دوعسم نبأ راد ةمقبو 4 0 يبلا

 ةيرهاظلا طاير مولا اهعضومو « ةروك ذملا دم راد ةبقب لباقي ناك : رشاعلا

 . ةروسرشلاو

 ريمأ ةالوم ةملاخ تايبأ نم ديمح راد ىليام لباقي ناك : رشع يداملا
 عسس ةنس هللاب رصنتسملا رفعج وبأ هاشنأ يذلا ناتسراملا كلذ عضومو 4 ننمؤملا

 . ةئاتسو نيرسعو

 ىلإ يذلا تيبلا عوضوم يف ةصلاخ تاسأ ةبقب ةباقم يف ناك : رشع ىلاثلا

 الوع مأشلا ةبج باويأ رخآ اذهو « يرتستلا نيدلا سعش خبشلا طابر قاقز هبنج

 . اهلك يف سانلا ىتتبا دقو « موبلا اهنم ءيشل رثأ

 ةرينمراد لباقي ناك « مأثلا ىلب ايف برغملا باوبأ لوأ وهو : رشع ثلاثلا

 هللا دنعل تراص مث © فوع نب نمحرلا دبع رود نم تناكو « ىسوع مأ ةالوم

 اهأشنأ يتلا رادلا مويلا ابعضوم ىفو « ةرينمل تراص مث © بلاط يأ نب رفعجح نبا

 "' نيشاقلا قاقز ىلإ اهتلبق يفامو نيمرلا ىضاق ىلبْلا نيدلا يمحي ةمالعلا ديسلا

 ةقايضأ| راد تيمسام هلعلوم رردلا نم اهيماشو اهوامو ايلوأ مهاربا ديسلا رظن تحت نآلا يه )١(

 هانغ ةدشل فروع نب نمحرلا ديع دنع هفامضأ لزتيناك ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نوكل الإ مسالا اذهب

 1 هلام ةرثكر

 يدنفالا ىلضافلا راد كلنمي ىلع هلوأ ىفو ةلبانحلا قاقز موملا وه (؟)

 ًاذفات قاقزلا اذه ناكو سربيب ناطلسلا ةأضدم ىلإ لصوم باب هلياقمو هدا رب ليلجلا ذيع

 . تربجلا فقو نم هرود رخآ لرالا ديملا دبع ناطلسلا ىرتشا مث لامجا شوح هاجت ةحاسلا ىلا

 ةثألا يدنفأ قيفوت هالوأل نالا ارشرو ةسائرو ةيديجلا ةسردملاب نآلا ىمستو ةسردم اهانبو

 « يربنلا دحسملاب

3 



 ريظناك مولا ثدودسم بالا أذهو 6ع اهتفقوو « هذه ةابانإطا يضاق راد ىلا تراص مث

 8 دحسملا جراخ نس

 ةفوقوم راد مويلا انو هلباقبو « ًاضأ ةريئم راد لباش نأك : رشع عيارلا

 ربظي م مويلا دودسم ًاضيأ بابلا اذهو + نيشاقلا رود قاقز اهتلبق يف مادخلا ديب

 . دحسملا جراخ سس

 « اتأثنأ يتلا يراد نم اهتلبق يف امو « نيشانقلا رود قاقز نم لخادلا راس نع

 همقاب لخدو 2 دحيسملا جراخ نس ربظت هنم ةعطق تسقيو 3 مويلا دوليسم وهو

 , هللإ ةكتاع باب نم طئالطلا ديدحت دنع

 عراف اهف لخد يتلا كمرب نب دلاخ نب رفعج راد لياقي ناك : رشع سداسلا
 دمحأ نيدلا بابهس ءاشنإ ةيجربلكلا ةسردملا مويلا اهعضومو « تباث نب ناسح مطأ

 يف لخد بالا اذهو < اهتاق يف امو « ةئافامثو نيثالثو نا ةنس ةحربلك ناطلس

 . طخ وهو هيلي يذلا دعب باب هلدب دازو .6< يرطملا هطقسأو « هديدجت دنع طئاحلا

 هتلياقمل هب يمس ةيواعم نب ديزي نب هللا دبع تنب ةكتاع باب : رشع عباسلا
 يفو « ةمدقتملا رفعج هدلو راد يف تلخدو « دلاخ نب ئيحبل تراص ينلا اهرادل

 ينيزلا رقملا اهأثنأ يتلا ١ ةسرداملا ةبح نم ةيجربلكلا ةبق يف ام مويلا اهبعضوم

 دقع بناج ىلإ ذختاو « اهسئرو .« رصمب ءاثنالا ناويد رظان رهزم نب رك وبأ
 هدارم هللا هغلب هتفدل اهأه ةققسف اهلفسب ةفطل ةبق دجملا رادج قصلب بالا اذه
 ةمالعلا انيحاص دب ىلع ةئافاثو نيعستو ثالث ةنس ىف كلذو « نيرادلا يريخ نم

 بابي يدق بابا اذه فرعيو « هب عفنلا هللا ماذأ « يلحلا نيدلا رون خيثلا

 ةمحرلا بأد ةدحر يق امضعي لخدأ 2 يناروكلا رهاط 35 خسشلا تدب ةراظف تحت يذ . ل

 . ةديدجلا ةمسوتلا يف ضعبلاو

 ب #41



 ربخ يف ىبحم هركذ ا ةمحرلا بابيو « هتبج يف ةنيدملا قوس نأل © قودلا
 , ةكتاع باب : ىعدب يذلا ةكتاع بابو : لاق ثمح ةثالثلا باوبألا ليم هذاخت|

 .هاآ , ةمحرلا باب : لاقو

 ىف نأ ريغ « هب هتيمست ببس ىلع هن نم رأ و ع كلذب مويلا فرعي افإو

 نم ةعئملا مري دحسملا لخد الجر نأ « هنع هللا يضر سنأ نع « حيحصلا م

 هلا لوسر لقتساف ©« بطخم متاق كي هللا لوسرو « ءاضقلا راد وحن ناك باب

 عدلف « لبسلا تعطقناو « لاومألا تكله هللا لوسر اي : لاق مث فاق مس

 « سرتلا لثم علس ءارو نم تعلط ةباحس نأ : هفو . ثيدحلا ... انثيغي هلل

 نيب اهف تناك ءاضقلا راد نأ ينأسو . ترطمأ مث © ترشتنا ءامسلا تطسرت اماف

 « اذه ريغ برغملا يف باب لَم هنمز يف نكي ملو اذه« ةمحرلا بابو مالسلا باب

 « هلم اهلاط لخدو « ئارو نم ةمحرلا ةباحس تعلط يذلا علس ةبح يف وهو

 . كلذل ةمحرلا باب يمس هنأ ىل ربظف

 هللا يضر ركب يبأ ةخوخو « ةمحرلا باب نيب ناك دايز باب : رشع نماثلا

 آبلاو ناك ذإ حافسلا لاخ يثراخلا هللا دبع نب دايز نأل كلذب يمس + ةثآلا هنع

 ذختاو « دجسمال ةبحر اهلعجو « ءاضقلا راد مده مافسلا سابعلا يلأل ةنيدملا ىلع

 راد تناكو « اهف ابعرش يذلا وه اضيأ ةخوخلا اذك و « اهيف روكذملا بائلا

 نم تعببف « هنيد يف عابت نأ ىصوأو « هنع هللا يضر باطخلا نب رمعل ءاضقلا

 . نيدلا ءاضق رأد تممسف « ةيواعم نم

 يضف ىح ىروثلا يلا اهف لزتعا فوع نب نمحرلا دبعل تناك : لبقو

 , ةئمو نيثالثو نام ةنس ةنيدملا ىلع دابز ةيالو تناكو « نائع عبوبو « رمألا

 « ناورم راد باب « ةعبرألا باوبألا ىلع روتسلا لعج يذلا هنأ ةلابز نيا لقثو

 : يأ « دايز بابو «ةتالا : يأ « ةغخوخلاو « مالسلا بابي فورعملا : يأ

 .ها. ةمحرلا باب فورعملا : يأ « قوسلا بابو < روك ذملا

 مخ -



 عراش باب ناورأ ناك معن «© ناورم راد ءاضقلا راد نا : لاق نم مثوو

 ةدتم تناك اهنأ ميمالك نم ذخؤي هنإف « مالسلا باب بناجب ءاضقلا ةبحر ةحان يف

 يف ذختا ةخوألا بابو دايز باب دس املو « ةمحرلا باب ىلا مالسلا باب نم

 مث <« مويلا مهتصطل مئاتتبا لبق ةنيدملا ءارمأ هلؤنب ناك يذلا قّتعلا نصملا ابلح

 هبماس يف امو « ةئافافو ةريشع عبرأ ةنس ةلاحنب ناطلس نيدلا ثايغل ًاطابر راص

 نيرشعو عسبرأ ةنس ةيلغملا ركاسع كباتأ نابوج اهأثنأ يتلا ةنابوحلا ةسردملا نم

 كابشلا راداذك و « اهيف نفدلا نم نككمي مل هل ةبرت ةبطا هذبب لعجو « ةئاعبسو

 هلك كلذ لخدو « يريرخلا مادا خيش اهأثنأ ةمحرلا باب باجي تناك يتلا

 . هلادتسا دعب ةفرشألا ةسردملاب

 راد ةبحر يف ةعراش قيدصلا ةخوخ هاجت ةلوعجملا ةخوخلا : رشع عساتلا

 ءاضقلا ةحر نم وهو « هل لصاح باب تراصو « دحملا جراخ نم تدس دقو « ءاضقلا

 راسي ىلع يتلا باوبألا نم ثلاثلا وهو « ًاعبرم لعج دقو « ًارطنقم هباب ناكو
 , مالسلا باي نم لخادلا

 مويلا اهبعضوم يفو « ةتتآلا هرادل هتقصالل هب يمس ناورم باب : نورشعلا

 فرعيو « ةئاتسو نيناثو تس ماع يملا-ىلا نووالق روصنلا اهأشنأ يتلا ةأضيملا

 يف لمحي نأ زيزعلا دبع نب رمس دارأو « عوشخلا بابو « مالسا تاي ًاضيأ

 لمعف <« باودلا ابلخدب الث بوردلا يف اهلعحيو « لسالس يأ « ًاقلح باوألا

 اهلك دحسملا باوبأ نم موبلا يقابلاو © هكرتف «© هلادب مث © ناورم باب ةقلح

 بابو « ليربج بابو « برغملا يف ةمحرلا بابو « مالسلا باب : طقف ةعبرأ
 . قرشملا يف ءانلا

 1 دحسملاب ةفلطملا رودلا لاح حرش امأو

 ىلب امم ةلقلا نم اهلوأ نأ مهمالك نم' صخلتيف ©« قبس اهف انذخأم مضتي هبو
 ءرمع لآ رادب فرعتو « اهفصو مدقتملا ةخوخلا تاذ رمع نب هللا دبع راد قرشملا

 ل سا



 راد ىمستو « ارحح لاخدإل جيتحا ال نينممللا مأ ةصفح هتيطعأ ًادبرم تناكو

 ةصفح هتصلختساف « هيوم ينلا جاوزأ هبف ًاضوتب ًادسرم تناك : لبقو « 7 ققرلا

 . اهفقوف © هللا دع ابنع اثروف « امنع هللا يضر

 ةخوحلا نم هللا دبع راد تلخد اذإ كن ىلع يذلا تدبلا نإ : داس لوق يفو

 ةخوخلا كلتو « ةبوبم قيرطلا ةخوخ يف تناك ةخوخ كاقلتف « دحسملا يف يتلا

 نم هعاب هتلب اذه ناكو « هل تبقب يتلا هنع هلا يخر قيدصلا ركب يأ ةخوخ

 نأ فورعملاو « لصألا يف كلذ در انحضوأ دقو « هتلق يف يتلا رادلا عم ةصفح

 , ةثئاع تدب رمح لآ ةخوخ نيب ىلع يذلا تسلل

 راد نيبو قيقدلا راد نيب اهترجح ريغ اراد تذختا انأ « ةبش نبا ركذو

 نبا مالك هاضتقا يذلاو « اذه نم أثن هابتشالا اذه لعلو « ركب يلبأ تنب ءامسأ

 راد ةلمخ نم برغملا يف اهلي امو ةشئاعب موبلا ةفورعملا رادلا نأ ةلابز نباو ةش

 ىربكلا ملاص ينب راد رخآ ىلإ كلذ ةبق يف ام نأو '“ ناورم ىلإ رمع لآ

 ةلابق رمت نب مصاع قاقز يف ًاعراش ناك رادلا هذه باب نأو « ًاضيأ ةصفشط اراد ناك

 « ةلبقلا يف كانه دته صاع قاقزو « هناي ينأسسو « ًاعربوف ىمسي يذلا مطألا سد

 ناك « حلا نب ناورم راد برغملا يف هللا دبع راد يلب مث ©« برغمل فطعنبو

 يتلا بلطملا دبع نب سابعلا راد نم اهضعبو « يدع ينب نم ماحنلا معنل اهضعب

 اهعضوم يفو « ةالولا اهزنب يفاوصلا يف ناورم راد تراصو « دحسملا يف تلخدأ

 رم نمذ اهيف ءارقفال ىطعي يذلا لاملا تيب قيقد ناك هنأل قيقدلا راد : هباوص )١(

 . باطخطا نا

 ؟ 10 ةحفصلا يف اهب فيرعتلا مدقت (؟)

 سل -



 ىلإ ايقرش يف امو « ماللا باب دنع دجدملا بق يف يتلا ةأاضملا قس اك مويلا

 يف ناكو « كلملا دبع نب ديزي راد برغملا يف ينعي اهناج كيإو : اولاق رمج لآ رود

 يف هبهذأو « ءانب ةنيدملاب راد فرشأ تناك برح نب نايفس يبأ لآل راد ابعضوم
 يفو «© ةئيدم لب « رادب تسيل : اهيف هل لبق ©« ةعستم ديزي رادتناكو « ءاهسلا

 ةرامع نم برغملاو ةلبقلا يف كلذب لصتا امو « ةلاكولاو ليبسلا مويلا ابعضوم

 كانو © ناورم رادو ديزي راد نيب ًاعراش اورك ذي ملو « فرشألا ناطلسلا

 نب دعس نب سيوأ راد ديزي راد هاجو مث « هدعب ددجت هلعل ةأضيملا باب هيف عرا
 نبا عبطملل تناك « مالسلا باب نم برغملا يف دتمملا يأ « طالبلاب مرسم يف

 سابعلا عابف « عسيطم ةروهشملا ًاضيأ طالبلاب يتلا رادلا ىلإ سابعلا اهب لقانف « دوسألا

 اهعضومو « ًاعبطم عقلي ينلا اهعطقأ : ليقو 2« حرس يلأ نبا دعس نبا نم هذه

 اهلي امو « ةئافاثو نيعبرأو عضب ةنس طسابلا دبع ينيزلا اهأثنأ ةيطسابلا ةسردلا

 عيطم يلأ ١ راد برغملا يف سيوأ راد بنج ىلإ مث « ةيفرشألا ةسردملا نم
 عييطمنبا راد: اهل لاقيو اموعببي يذلا يأ «ةبك افلا باحصأ اهدنعو «يودعلا دوسألا نبا

 ابعاتبا مازح نب مكح نإ : ليقو « سابعلل تناك اهنأ مدقت يتلا يهو « آغبأ
 « نمثلا لكي هذه عيطمنباذخأ مث« عيطم نبا هك راسو« ماشلا يف اءارو نم يتلا هرادو يه

 : رعاثلا لاق « ءاقثعلا : عبطم يلأ رادل لاقي ناكو « اهئارو نم يتلا مكمل كرثو

 . عيطم يبأ راد ءاقنعلا ىلإ

 اهبرغ يفو « ناطللا ةلكو لباقت ةطسابلا لرغ يتلا رادلا : مويلا ابعضومو
 يتلا يكح راد لحمو , قبس مك" ةبكافلا هب عابت ًاهدق ناكو « ةنيدملا قوس

 راد دعس نبا فصوو « نيعلا راد اهدنع يتلا رادلا نم اهيماس يف ام اًمئارو نم

 يف مث © نيفاوصلا قاقز دنع ةبكافلا طالب دنع انأت هذه مكحح

 )١( يريمزألا دالوأ راد مويلا يه « ءاقنعلا : اه لاقي ناك يتلا عبطم يبأ راد ,
 امريغو ةبكافلا اف عابت اضيأ نآلا (؟)

 سم



 بارخ هب معءاشتب ام يهو « ءاضقلا ةبحر يف ةعراشلا لمكم نبا راد دحسلا يبرغ

 يفو“ ةبك افلا باحصأ اهلإو ؛« طرشلا بحاص ابنك ر ىلإ سلجي دجسملا بنج ىلإ

 راد اهيماَسش نم ابلباقيو « برغملا يف اهالاو امو ٠' م ةيئابولا ةسردملا مويلا اهعضوم

 « ءاضقلا راد ةبحر ةيواز هاجو اهباب ناك« عرذأ ةتس ردق اهني قيرطلا « يودعلا ماحنلا

 ةسردملا ليبس يلرغ يف اه مويلا اهبعضوف « ةحرلا بام ةياقملا رادلا ايقرشو

 ايف لخد يتلا يىكمربلا ىبحم نب رفعج راد ماحنلا راد بنح ىلإ مث « ةيرهزملا

 هله مضوه يفو « عرافب ىمسملا تباث نب ناسح مطأو « ديزي تنب ةكتاع تب

 راد ىلإ مث « ةيجربلكلا ةسردملا نم اهماس يف امو « ةيرهزالا ةسردملا مويلا رادلا

 قيرطلا اهنج ىلإ مث « نيسلا تنب ةنيكسل تناكو ىلصملا بحاص ريصن راد رفدج

 يف يلا يراد مويلا ريصن راد عضوف « عرذأ ةتس هللا ديبع نب ةحلط راد ىلإ

 يتلا قيرطلا ىلإ اهماس يف يتلا رادلاو « يتبارق ىلع اهتفقوو « ةيجربلكلا يماش

 ةحلط رود اهلي امو يهو + ناواق اجاوخلل تراص يتلا نيشابقلا رودل اهنم لخدب

 « طالبللل ةذفانلا يأ يريراوقلا ةخوخ دنع ةحلط رود يبرغ يفو « هللا دسع نبا

 بنج ىلإ مث « ورمجو ةورع هننبا ىلع اهب قدصتو « ماوعلا نب رييزلا اههذختا ناراد

 نبأ رفعح نب هللا دعل تناك ىموم مأ ةالوم ةريئم راد ةحلط رود ىلإ قيرطلا

 قيرطلا نم تناك امنأ برغملا يف دجملا باوبأ يف قس امم دافتسو « بلاط يبأ

 « كانه ىلبتملا نيدلا 03 ديسلا نيمرللا يضاق اهأثنأ يتلا رادلا يما ىلإ ةروكذملا

 يذلا قاقزلا : يأ « ةحلط نب ىبحن لآ ةخوخ مأثشلا يف ةرينم راد بنج ىلإ مث

 ءارقفلا اهنكتسي ةيئايوجلا طاير : امل لاقي مويلا ةدودوم ةروكاذملا ةيئايوجلا ةسردلا )١(

 كرغ يف يتلا تريبلاب سائلا مءاشتي انئامز ىلإو ٠ ةمحرلا باب لع لخادلا ني لع يهو

 نم هعمسن عّودلا يف ردارن املو اهلي امو يناروكلا رهاط دمع خيشلا تيب لثم ةيئايوخلا

 . قدصلا ىلإ ةبيرق ةنيدملا لهأ خويش

 سو



 يفو <« برغملا يف كانه هراد يماش ةبانْلا يفاقل ًانزخم ذختملا نرفلا ىلع فطعن

 مث © ةحلط رود يه ينلا نيشابقلا رود ىلإ ذفنت ماركا ليزنب فرعت راد هاصقأ

 لازغ يفاوص بارخ يراصنألا ةحلط يلأ نب ةدلط شح ىبحم لآ ةخوخ بنج ىلإ
 ةبج نم دحسملا ىلع ًافطعنم روك ذملا نرفلا مويلا ىلب ام كلذ لحو « كهرب نبا

 ةأضيملا يماش يف يتلا يهو « عرذأ ةسمخ قيرطلا ةحاط شح بنج ىلإ مث « مأثلا

 بنح ىلإ مث « يرتدتلا نيدلا سمس خيشلا طابر ىلإ اهنم لصوتي دجسللب ةلصتلا
 يسئر 'د٠ أ راد مويلا اهعضومو « نينمؤملا ريمأ ةالوم ةصلاخ تايبأ قيرطلا

 ةصلاخ تاببأ بنج ىلإ مث © للاب رصتنملا ناتسرام نم اهقرش يف امو « نينذؤللا

 ديمح وادب فرعتو « فوع نب نمحرلا دبع نب ديمح نب ةريغملا نب ثيغلا يلأ راد
 نمحرلا دبع عطقأ هلم هنأ ءاحجو « ةحلط شح فوع نب نمحرلا دبع اهذختا

 نافيض لزنب نمحرلا دبع ناكو « ىقسي ال راغص لخن دحسملا رشؤم يف « شحلا
 ابلحت يفو « جرعألا ميز ايف هدبب اهيف تلي ينلا يبو « رادلا هذه, هيوم ينلا
 « فيشملا رادب مويلا ةفورعملا رادلا نم هالاو امو ةيرهاظلا طابر رهظي ايف مويلا

 هللا دبع ناد ةقب ثسغلا يبأ راد بنج ىلإ مث 2« كلذب اهتيمست ببس كلذ لعلو

 يف اهشعبو ديلولا ةدابز يف اهضعب لغد ىرقلا راد ىعدت تناك يتلا دوعس» نبا
 ةرانمال مويلا ةقصالملا رأدلا دوعسم نبا راد ةبقب نأ ريظب يذلاو « يدبملا ةدايز
 00 ةسماشلا ةقرشلا

 نم 9 © دعي وهو « يقرشلا فضملا راد بئاج ف اهنأ : مهمالك رهاظو

 قرشملا يف موبلا فيضملا راد ىلب يذلاو « يموزحتا ميهاربإ نب ىموم راد قرشملا

 بأي نس دحسملا يف لخاد ارضوب دوعسم نب هللا دبع راد نأ همالك نم ربظي يذلا ل

 , ما ةيقرشلا بتاملا“ اتبقبو يدبجلا

 هه “جو -_



 قاقز فيضملا راد نيبو اهنسو « ةلطعملا ةأشملاو © نينذؤملا يسئر ضعبل راد

 . لمجا قاقزب آيدق فورعملا هلعلو « ةنيدملا روس ىلإ هنم لصوتي ١" لما قرخم فرعب

 نيبو « كلام نب سنأ راد نيب ًاراد سنق تنب ةمطاف تذختا : ةس نبا لاق

 بذج ىلإ مث « ةنيدملا روس يماش '"ةيدح ينس كلام نب سنأ رادو « لما قاقز

 ماسرلا رادو « لضافلا يضاقلا طابر مويلا اهلحو « ىفاوص يطبق تايبأ ىموه راد

 قاقز وهو قيرطلا مث © يدنحألا لالح نب سشلل اتنب رئاصلا يمالسلا فقو

 يمهسلا صاعلا نب ورمع راد مث © ندحلا شومل مولا هنم لصوت يذلا عصاخلا

 «© لاجرال يذلا لييدلا طابر رخؤم نم عصانملا قاقز ىلب ام اهلحو ؛« اهب قدعت

 دالوأ ديب تناكف « هدالوأ ضرقنا ديلولا نب دلاخ رادو « رمع راد بنج ىلإ مث

 عستأ » : هل لاقف « ابقض تلي ينال كس يتلا يهو « دلولا نب هللا دبع هخأ

 ليبسلا طاير مدقم مويلا اهلحو « ءامسلا يف ءانبلا عفرب : يأ « « ءاهسلا يف
 نب ةلبج راد نم تناك ةسابعلا نيسحلا تنب ءاممأ راد اهبنح ىلإ مث < روكذملا

 ىلإ مث < هلق يذلا فصلاب ءاسنلل يذلا ليبسلا طابر مويلا اهلحو « يدعاسلا رمع

 قيدصلا ركب ينأ رادو « ةبجح راد نم تناكو « سابعلا يأ تنب ةطير راد اهلج

 « قيدصلا رك يلأ راد نم اهل امو اهقرش نه لغدأ هنأ يأ © هنع للا يفر

 "" نائع راد ةلابق عبقلا قاقز يف تناك ؛ ةش نا لاق ا” ركب يلأ راد نأل

 ةلصتلا ةريبكلا رادلا هعضوم ينبو ١؟54 ةنس هودح يف روكذملا قاقزإ لطبأ دق )١(

 قاقزلا لطبأم يدنفا فيطللا دبع فيرشلا مرحلا ريدم اهاثب مرحلا فاقوأ ةلمج نم ةفايضلا رادب

 . ها ايف لخدأو روكذلا

 . ةليدح : هباوص (؟)
 ٠ ةبراغملا طابرو « مجملا طابرو ٠ مرحلا عيياشم هنكسي يذلا تملا يه ناثع راد (+)

 كلذ نيب امر

 برعوو



 طابر يه ىرغصلا ناثع رادو « 3" هقللا قاقز رحبب يبا ىرغملا هدع هنا ىفر

 يلب مث <« هللثق روست اهنمو « اهفلخ نم ىربكلا هرادب ةلصتم تناكو « ةيراخملا

 يهو © عرذأ سخ ىمظعلا هنع هللا يضر ناثع راد نيبو اهب قيرطلا « ةطير راد

 « دعاقملا اهدنعو « ؤقانملا عضوم دنع يتلا ىمظعلا نائثع راد مث « عيبقبلا قاقز

 ةلبقلا يف ناثع راد دعب مث « دجسملا باوبأ نم كلاثلا يف ابلح 1 ناب قيسو

 لزنم مث "" ةيباهشلا ةسردملا نيبو نامع راد نيب لصفب « اهون وأ عرذ أ سمح قيرطلا

 ةسردملا مويلا هعضوم يفو « ةلطوم هلأ لوسر هلزن يذلا يراصنألا بوبأ يفأ

 نيدلا رون يخأ يزاغ نيدلا بابْس رفظملا نه ةعبرألا بهاذملا ىلع ةفوقوملا ةساهشلا

 نب رقابلا نب دمج نب "'قداصلا رفعح راد «بويأ لأ لزنم بنج ىلإ مث « ديبشلا

 ( رفعح هب قدصت يذلا ءاملا ايف يقس يتلا مع هلا يضر نيسلحأ نب نيدباعلا نيز

 اهبكلم دقو « ناعنلا نب ةثراط تناكو © بيراحت وثأو « هتللق بارح اييفو

 راد برغملا يف اهتلابقو اهدجسم ددحو « هراد اهب ىتبو « يللامْعا نيِهاَس يعاجشلا

 مطألا اهف لخد « مهنع هللا يضر بلاط ىلأ نب ىلع نب ا4) نسح نب ديز نب نسح

 لصتملا طاباسلا تاذ ةفئانملا فرشألا راد مويلا اهعضوم يفو ( عريوفب ىعاب يذلا

 راد عم كلذ راص دق مث « ملاص ينب راد ىلإ اهبرغ يف امو « ةيبابشلا ةسردملاب

 « ىلاعت هللا هديأ تاكرب نب دمع فيرشلا دسلا نيمرحلا ناطلسل ةضاملا قداصلا رفعج

 ”يصخلا جرف راد نيبو «© ةروكذملا نسح راد نيب عرذأ سمخ قيوطلاو « هدادسو

 )١( عييقبلا ىلإ اهقاقز رجني : هباوص .
 « ةميرالا بواذملا لع ةفوقوه تناك يقلا هنع للا يفر يراصنالا بوأ يبأ لزم يه 0(

 « يلابلا لآ ةراظن تحت اهقوف يذلا نككسملاو « دينجلا ةيوازب ةفررعملا مويلا يهر

 .٠ مرحلا بنات اهنكسي يلا رادلا يه ىيداصلا رقعح راد ع

 هفراع موحر أ مالسإلا خش ةناخيتك موييلا اآاهاكم نسح نب ددز ني نس راد (:(

 , ايهلدب لاصتا ال نآلاو « ءاضف يةبو لطيأ ةيباوشلا ةسردملا نيبو اهندب لصنملا طايسلاو كيب 1ك

 ظعا



 قيرطلاف « ةغارم طابر مويلا امعضومو « زئانلا ةلبق يه يتلا نينمؤملا ريمأ ىلوم
 يذلا حلاص ينب تدب ىلإ ةلبقلا يف ًادتم ةبابشلا ةسردملا بابل لياقملا وه روكذلا

 هللا دبع نب رماع راد جرف راد بنج ىلإ مث © مصاع قاقز يف عراش هنأ مدقت

 اذك و « ةغارم طابر يلرغ يف يتلا رادلا مويلا ابعضومه يفو « ماوعلا نب ريبزلا نبا

 . رمش لآ راد نم نكت مل نإ رمح لآ ةخوخ راسب نع يتلا رادلا

 « تأدتبا ثيح نم رمع نب هللا دبع راد ىلإ عجرت مث « ان اهنأ : رهاظلاو

 . اهلحم اونسي ملو رمت نب مصاع قاقز ربد ١ ةزمح راد تناكو

 نم هب فاطأ امو « دحسملا لوح لوعحما طالبلا يف : ريثع سداسلا لصفلا

 . اهروسو ةنيدأا قوسو « قسام ريغ رودلا

 : رباج ثيدح دروأو « دحسملا باب وأ « طالبلاب هريعب لقع نأ يراخبلا بوي

 . طالبا ةبحان يف لما تلقعو « هبلإ تلخدف « دحملا جلي هللا لوسر لخد

 . زئانْخلا عضوم نم ابرق : ةياور فو « طاللا دنع امجرف نييدوهلا ثيدح يفو

 . دحبملا باب دنع : < احلاو دمحألو

 مدقتل تقم هلكو . طالبلاب ًاضوتف « ءام يتأ نابع نأ : رخآ ثيدح يفو

 ناورم رمأ ةيواعم نأ ةلابز نبأو ةس نبا لقت ىضتقمو « ةيواعم ةفالخ ىلع طاللا

 هاضتقا م دحسملا يىلرغي ًاصاخ سلو « ددملا يلاوح ام طلق « هتيالو يف هذاختاب

 نأب ميرصتلل . ىهتتا . قوسلاو دحسملا نيب طام عضوم هنأ يركتلل ًاعبت ضانع لوق

 مجر ثيدح نم دارما وهو « دحملا يفرش زئاخلا عضوم ةسحان طلب ةيراعم

 يف يتلا ةبعش نب ةريغاا راد ىلإ يقرشلا طاللا دح نأب اوحرص لب ؛ نييدوهلا

 هللا يضر نافع نب ناثع راد ةيواز ىلإ ''' يفايهلا هدحو ءدجملا نم عيقلا قيرط

 « يرب ليلجلا ديع يدنفإلا رادو « اشاب يزاغ لماث خيشلا راد نآلا اهنأ ربظي 1(

 5 يئاملا مدد و : ةححست )0

 روك 1 اقولا ةصالخ 5



 « دحتملا فلخ ةحلط شح هجحو ىلإ يماشلا هدحو « قانخا عذوم ىلع ةعراشلا هنع

 « قوسلاب سابعلا راد دنع ءاروزلا متاخ ىلإ دجسملا نيبام يبرغلا طال بلا دحو

 « ىلصملا ىلع ةعراشلا ماشه نب مهاربإ راد دح ىلإو « نانس ني كلام دبشم كانهو

 ني مهاربإ راد دنع ىلعملاب دحاوف « رطملا هايم ايف بصت ةثالث بارسأ طالللو
 ءاملا كلذ جرخم مث « قوسلاب سابعلا راد دنع ءاروزلا باب ىلع رخآو « ماشه

 راد دنع رشلآو « ةنيدملا قوس يِماس : يأ « نيباططلا دنع ةناملا يف عسر ىلإ

 يف اف . هب اوحرص ام ىبتا , ثرالا تنب راد دنع ةيدح نب يف كلام نب سنأ
 فكرأ ضفلتيو « لحلا فيرعت يف همبفي امب عماسلا باطل نم « ةقباسلا ثيداحألا
 ( نيراطعلا قوسو « غوصلا ىلإ ةمحرلا باب ةلباقم يف دتيو « دجسملا لوح ناك طالبلا
 « ناتس نب كلام دهشم ىلإ لصيف « مويلا ةنيدملا ءارمأ توبب زواجي ىتح رمثسو
 دتيو < ةمحرلا باب طالب لصتن ىتح فطعتيو « مالسلا باب ةباقم يف ًاضيأ دتمو
 باس فورعملا ةنيدملا باب ىلإ لصي ىت> ةماقتسالا يف ًاضيأ مالسلا باب ةباقم ف

 نم ريثك ىلع سبكلا الع دقو « ماثه نبا راد دنع ىلصملا ىلإ لصب مت « "١ ةقل وس
 تويب ةبج يفام ضعبو « يوبللا دجملا لوحام الإ هنم آرهاظ قبب مو طالبا
 ةراعلا ىلوتم رفظو « ةمدقالا بارسألا تدننا دقو « ةنيدملا ةالو فارشألا

 سانلا دوبوف « نسملا شوط لصو ىتح هعبتتو '"'عصانملا قاقز ةبل اهنم يئرشلاب
 اهرك ذنس يتلا رثملا برق روسلا فلخ جرخم هنأ كلذب ربظو « هقب راح يف اونتبا دق
 هنأل نيعلا سو برس ىلإ طاللا عبلالب ةراعلا يلوتم فرصف « سنأ رش يف
 وه ىلصمال مالسلا باب نم ذخآلا طالبلاو © ركذ ام عبتت نم ًاذخام برقأ
 « هتنمم وهف « دجملا ًادصاق هيف راما نيه نع ناك امو « '"' مظعألا طاللا

 )١( يرصملا باب مويلا فورعملا وه ةقيوم باب ,

 , مظعألا طالبلا وهو ىلصملا ىلا مالسلا باب نم أدتمم ناك طالبلا (*)

 م "نواس



 مهاربإ راد ىلعملا دنع هترسم يف رودلا لوأو «© هترسبم وهف هراس نع ناك امو

 "صاقو يأ نب دعس راد برغملا ىلإ ًاضاج اهتلبق يف هتنميم يفو « ١! ماثه نبا

 لوسر ىلوم عفار يلأل تناك ينلا دعس راد ًاضيأ ةنميملا يف اهليو < اهب قيرطلا

 ًاضنأ دعسل راد هذه ةباقم ىف ةرسملا ىفو "© لاقلاب راد ىلإ دعس هلقاتف قلتم هللا

 0 آل تناك ىلا دعس راد 05 3 « ةقدص دعس رودو « عرذأ ةرشع اهب قب رطلا
0 

 نب لفون رادب فرعتو « يؤا نب رماع ينب نم شارخ لآ راد ةنميملا يف عفار

 « ملعب ناك نميلا نم لجر ةورع باتك ةبقلا نم اهربد يىفو « يرماعلا قحام

 راد ةشياا ىف شارخ لآ راد يلب مث © قيرز ينب دحسم ةورع باتك يفو

 يبنلا نم ةعبطق رادلا هذه تناكو : لبق « ةصفح راد : اهل لاقي يتلا عيبرلا

 . اهبنج ىلإ ىلا شارخ لآ راد عم « صاعلا يلأ نب نائعل تل
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 رامج راد
 ةصفح راد يه يتلا عيرلا راد لبق يف ةثالث ًارود ةّس نبا ركذو

 يفرشو « رساي نب رامج راد يه ةلبقلا يف نهتثلاثو « ىرخألا ةلبق يف اهنم

 دجسمو ةورع باتك « ةلبقلا يف ةفطصملا رودلا يبرغ يفو « ثراملا نب نمجرلا دبع راد

 ةفرعم اذه نم ضرغلاو . ثراحلا نب نمحرلا دبع قاقز اهيقرسش ىفو © قيرز يغب

 يلأ راد ةنممملا يف عيرلا راد لب مث « روك ذملا قاقزلاو © قيرز ينب دحسم

 «© ثراخلا نب نمحرلا دبع راد قاقز ةئمملا يف ايلي مث م« هلع هل يضر ةريره

 « ةريره يلأ راد اذكو « ديعلا ةالص نم 0 هعوجر يف رك ذ قاقزلا اذه يفأسو

 باب نم تاخد اذإ كاقلي قاقز لوأ قاقزلا اذه نأ لمأتلا دعب يل ربظ يذلاو

 انمأو < ةنيدملا باب ىلع تلقأ اذإ كني ىلع وأ « يوننلا دحسملا ديرت ةنيدملا

 )١( نيعلا برق ىلا ام لصتي امو « نيشارفلا خيش يرب لليعاسا دالوأل يه ,

 امد مامالا ةطورشللا ةيبرغ نم ىلصللب ةلصتلا يه صاقو يبأ نب دعس راد نآ هنم رهظي يذلا (؟)

 هريغر لييسلا نم اهب لصتا ٠
' 

 اضيأ رسيذلا عسقب : لاقير « فيرشلا دحسلاب مادخلا تارغألا ةلع ةيحر ود
6 
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 باب نم لخادلا نيب يذلا شوملا ةبق وأ « ذتيح كنب ةبق يف قيرذ ينب دجسم
 يلأ نب ةبتع نب عفان راد« عببرلا رادو شارخ لآ راد يماش ةرسملا يفو « ةنبدملا

 بطيوح راد ةرسملا يف مث « ًاضيأ عيبرلاب فرعتو « عسيرلا اهعاتبا يتلا صاقو

 ةنمآ راد ىلإ يذلا قاقزلا نيب طالبلا ةقاخ ىلع عراشلا تببلا اهنم « ىزعلا دبع نبا

 صاقو يلأ نب ورمج راد « اهنحيو « هذه لبق يتلا عيبرأا راد نيبو « دعس تنب

 راد هيف يذلا قاقزلا طخ نيبو بطيوح راد نيب '' ةولح قاقز يف يتلا
 دهشم ىلإ ةنيدملا باب نم لخادلا راسب ىلع دتمملا عراشلا وه طاللا ةقاخو « ةنمآ

 موبلا فورعملا وه راثآلا ىف هرك ذ يكأسو  ةواح قاقز "لعلو 2« نانس نب كلام

 راد ةئمملا يف ثرالا نب نمحرلا دع قاقز ىلي مث « كانه لاوطلا قاقزب

 قاقزلا يلي مث « ةريغملا نب ةيمأ يبأ قاقز ةنممما يف اهيلي مث <« فوع نب نمخرلا دبع

 يأ راد دلاخ راد يلي مث « ةبتع نبا راد : امل لاقيو « دعس نب دلاخ راد ةنمملا يف

 يبأ نب كلام لوقب ةدارملا يه مهلا يلأ رادو + يدع نب لفون راد مث ©« مهخ
 يبأ راد دنع نحنو باطخلا نب رمح ةءارق عمسن انك : « أطوملا » يه اي رماع

 . طالبلاب مهلا

 يتلا مهلا يلأ راد دنع اولتق ةظيرق ينب لاجر نإ : ةبقع نب ىموم لوقو

 '” تيزلا راجحأ تغلب مهءامد نأ اومجزغ © طالب ذئمري نكي مو « طالبلاب
 باطلا نب رمع هل اهعطقأ يتلا بلطملا دبع نب سابعلا راد دنع قوسلاب تناك يتلا

 نأ نم مهتصق يف قبس ا فلاخم وهو « نانس نب كلام دهشمو طاللا ةقاخ دنع

 . اهب مهقانعأ برضو « ةنيدملا قوسب قدانخ مه قدنخل قلي ينلا

 هللا لوسر دارأ امل : لاق « راسب نب ءاطع نع ةّس نبا ىورف « قوسلا امأو

 )١( لاوطلا قاقزب : موملا فورعملاوه .

 هنع هللا يضر نانس نب كلام دبش لباقملا عبرملا ءانبلا وه (؟) ,

 ملول



 « ةنيدلا قوس ءاج مث ٠ عاقنق ينب قوس ىتأ « قوس ةنيدمل لعمب نأ لي

 . جارخ هف نذخؤي الو « قيضي الف « قوس اذه : لاقو « هلحرب هيرشف

 محدنج يفإ : لاقف « ةدعاس ينب ىتأ هيفي ينلا نا « لبس نع ةلابز نالو

 راد تزاح ام مهرباقم تناكو « ًاقوس ابلعجأت م«رباقم ناكم ينوطعت ةجاح يف

 « تبث نب ديز راد ىلإ ماشلا ةبج نم هئاهتنا دنع قوسلا قرش يأ <« بئذ يلأ نإ

 . ًاقوس هلعجف « هاا هوطعأف « ةلبقلا ىلب ام هئاهتلا برق ًاضيأ هيقرُسش يف يأ

 ةلبقلا نم : يأ « ىلصملا نيب ام ةئيدملا قوس ضرع نأ : ةلابز نبا لقنو

 « همأ توم دعب ءاملا ايف سانلا يقسن ناك رارح يهو ةداع نب دعس رارح ىلإ

 امم دخؤي اي عادولا ةبنث برق مأثلا ةبج نم هدح يف تناك رارملا نأ : يأ

 ع كلملا دنع نب ماتحل هتبالو يف ماشه نب مهاربإ اهانب يتلا رادلا يف هوركذ

 ىنبو © قوسلا يف عراوشلا رودلا هوجو اهب ٌلسو « هلك ةنيدملا قوس اهب ذخأو

 هذه لعج هنإ : موقت ابلك قاوسألا ايف لعجو « ىركت ىلالعو تيناوح هلك كلذ

 « ةينثلا» يلا زيزعلا دبع نب رمع راد ةيواز فلخ ةينثلا لباقم ًاماس اياب رادلا

 يتلا طالبلا ةقاخ دنع يقرشلا اهرادج ناكو « ىلصملا لباقي نيراتلا دنع ًامظع ًابابو

 سابعلا راد هجو هب ادسو « نانس نب كلام دهشم برق ءاروزلاب ساعلا راد دنع

 نبل رادجلا اذه يف لعجو « ةلبقلاو ماشلا يف رودلا نم اهلي امو « ةروكذملا

 ليدلا ينبل قيرطو « ليدلا ينبل اذكو « ةرمض نيل اذكو « ةب"وبم ًآقيرط دعاس

 يف نيراتلا نم برغملا يف رخآلا رادملا لعحو « عادولا ةينث برق قرشملا يف

 لعجو « رافغ ينب مايخ اهب درو ىتح ءاروزلا هحو هب ةدسو « ىلصملا يماس

 باب ملسأ ةكل لعجو « ًآميظع ابتوبم آباب ريج نبا قاقز نم ةماس ينب جر
 ملف © برغملا يف هلوح اهو موبلا ١ ةنئيدملا ريمأ نيح عضومب مهلك اسمو « ًايوبم

 )١( عسيلس ىلع نالا ةنيدملا ةعلق لم يف اتنامز يف نصحلا : ىلا للا بح خييشلا لاق .
 دقر 0 ماكس ةقداش ةرامع الع ف هىشنأو تايزأ
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 ماركم نبا هتافوب مدقف « يفوت ىح كلملا دع نب ماثه ةابح كلذ ىلع لزب

 فلختساو « لوحألا تام : حاص عادولا ةينث سأر ىلع فرُشأ اماف « يفقثلا

 < اهوُدسف قوسلا نيع ىلعو « اهومدبف رادلا هده ىلع سانلا بثوف ( ديؤب نب ديلولا

 : فورعم وبأ لاقف « مهزانم صعب يف تلشخدو « ةنيدملا لهأ ككس يف امثدحأ تاكو

 فيح الو ملظ نم ةنيدملا قوس تمده ذإ قوسلا راد مده يف ناك ام

 فحنلاو روسلا نيب ق”رفي ًايرغ ًاعم نويرشي ايلع لاجرلا ماق

 قوس نم برغملاو قرشملا نم ىلصملا ىلب امو « لصألا يف اهانركذ تاسبأ يف

 ًاقوس تك اردأ : ةش نبا لقن ايف مهضعب لاق « هعافترال ءاروزلاب ىمسي ةنيدملا

 قوس ىمسيو 4 جردب هيلإ نولزنتي سانلا ناك ١( صولا قوس : لاقي ءاروزلاب

 اهنع هللا يضر ةثئاع نع لوألا بابلا نم عبارلا يف قبس ال ليلا عيقب ةئيدملا

 . ىلصملا عيقبو

 لوسر عم انقلطنا : لاق « راين نب ةدرب يلأ نع يناربطلاو دمحأ ىور اذاو

 وه اذإف « ايجرخأ مث « ماعط يف هدي لخدأف « ىلصملا عقب ىلإ قم كنا

 ' « انثغ نم انم سل وم : لاقف « فلتخم وأ شوثشغم

 لخدأف « عيقبلا قوس ىلإ هني هللا لوسر عم تقلطنا « ىموم يبأنع يفاربطلاو
 ريغ عبقبلا مسا هيلع قلطأف . « ثيدحلا ... ًاماعط جرخأف « ةرارغ يف هدب

 هلمحو ثم ريئاندلاب عيقبلاب لبإلا عيبأ يفإ : رمخ نبا ثيدح يف اذك و « فاضم

 . ممو دقرغلا عبقب ىلع

 ناك هنأ ركاذي ملو « مالسإلاو ةيلهاشلا يف ةنيدملا قاوسأ ةبشس نبا ركذ دقو

 )١( نانشألا : نيتامهملا ءارلاو ءاحلا مهي ضرحلا قوس : هباوص .

 د0 اك



 لمأت نمو + روس ميدقلا نمزلا يف اه نكي ملف « '! ةئيدملا روس امأو

 لع راصنألا لئابق لزانم عم نيرجابملا نم تاق لزانم نم لصألا يف هانركذ ام

 مهترأك عم اهارق يف ةعمبا مقت مل اذلو « ضعبب اهضعب اهارق لاصتاو اهتعس مظع

 لوأو « ةيوبنلا ةنيدملاب ةلصتم ةميظع ةئيدم تناك ءاق نأ يقأسو « مهناطتساو اهب

 نيتسلا دعب هبوب نب ةلودلا دضع اهفارطأ بارخ دعب ًاروس ةفيرشلا ةئيدملاب ىنب نم

 بارختو « نامزلا لوط ىلع مدهت مث « لل عيطملا نب هلل عئاطلا ةفالخ يف ةئامالثو

 . يوغللا دجلا هلاق « همعرو هراثآ الإ قبي ملو « ةنيدملا بارخي

 الصتم ناك هنأ : هرثآ نم تبأر ام رهاظو « علس لبجح ىلبق هرثآ تبأر دقو

 : «ملاقألا رون بحاص نع يربشقألا لقن اذك و « برغملا نم ناحطب يدأو ريفشب

 . بابلا لخاد ةنيدملا يبرغ نم د.علا ىلصم نأو « روس ايلع امنا ةندملا نأ

 نع يرطملا هلاق ام مهدجم يف يتأبس امي لغاد نم تناك ايلاغ وأ ةنيبج لزانف

 : لاق « علس لبج نيبو اهني ميدقلا روسلاو « ةنيدملا بحاص نصح يلرغ مهتيحان نأ

 يرطلا نع هلقن دجلا نع قيس امو « ةنيبج بردب فرعي ةنيدمل باب رثأ اهدنعو

 ْ . ناكلخ نبا نع

 قاحسا نا نم « « راطقألا رامخأ ىف راطعملا ضورلا م يف ال فلاخم وهو : تلق

 ةثالث ةنس هنمز يف : يأ « موبلا الع فورعملا ةئيدملا روس ىنب يدعملا دم نا

 « دقرغلا عيش ىلإ هنم جرخم قرشملا يف باب : باويأ ةعبرأ الو 4 ناتئامو ناكسو

 ناطلسلا نب نايلس ناطلسلا هترامت أدي ٠ مخضلا ةنيدملا روس ينب ينائملا دبعلا يف )١(

 لع عارذ م.ال؟ ةليوطلا روسلا ةحاسمو هدةو#عمل ةنس ىبحناو ه هم ب ةنس يناؤعلا ممل

 ةرامس يف « ةقيطللا ةفحتلا » باتك ةنيدلا راوس ءانن نع رظنار« رتمشتس 07ه وه لمعلا عارذو

 يق روشاملا ء يمورلا يفنحلا رفش نب دمع خبشلا فيلأت « ةفيرشلا ةئيدملا روسو يوبثلا دحسلا

 , رشنلاو ةمجرتلاو ثحبلا ةمايلا راد تاروشتم نم - د  ةقلحلا

 مس ا[ جاب سس



 روسلا ةزوح يف بابلا اذه لغادو «ءابق ىلإو قيقعلا ىلإ هنم جر برغملا يف بابو
 بابو « برغملا ىلإ لامشلا نيب ام بابو « ديعلا هب ىلصب ِهقَييِو ناك يذلا ىلصملا
 . ها دحأب ءادبشلا روبق ىلإ هنم جرخم رغآ

 ضورلا » يفف « هريغ روس وأ هديدجت وه امنإ : هيوب نبال بوسنملا لعلو

 روس اهيلع ناك ضرألا نم ىوتسم يف ةنيدملا نأ : قس ام دعب ًاضيأ « راطعملا

 ةلودلا ميسق هاني« نبللا يأ « بارتلا نم عينم نيصح روس اهلع نآلا يهو « ميدق

 . ىهتنا . اهلا ريلا بترو « سانلا نم ةلمح اهلا لقنو « يزعملا

 دمحم نيدلا لامج اه دالج ىتح هراثآ الإ قبب ملو : هلوق بقع يرطملا لاثو
 فيرشلا دجسملا لوح ًامكح ًاروس « يتابفصألا داوحلا ينعي « روصتملا يأ نبا

 جراح نم سانلا رثك مث + ةرححلا نم ةئامسمخو نيعبرألا سأر ىلع
 يف يكنز نب دومحم ندلا روث لداعلا كلمل _راطلسلا لصوو ؛« روسلا

 ركذ مث « اهآر ايؤر ببس ةفيرشلا ةنيدملا ىلإ ةنامستو نيسخو عبس ةلس

 ماشلا ىلإ ًابجوتم بكر الل هنإ : لاق مث « رشع يناثلا ةقلخ يف هنع هانمدق ام

 آروس ميلع ينيب نأ اوبلطو « ارئاغتساو « روسلا لوح ًالزان ناك نم هب ماص

 نيسمحو نام ةئس ينيف « مويلا دوجوملا روسلا اذه ءانبب رمأف © مهتشامو مهءانبأ ظفح

 . باتكلا اذه خيرات ىلإ قاب وهف 2« عبقبلا باب ىلع همسأ بتكو

 . اذه انباك خيرات ىلإ اذكو : تلق

 هللا ىلإ ريقفلا دبعلا هلمعب رمأ ام اذه : بابلا هب ممفصملا ديدللا يف هتروصو

 !ذهو < ةئامسمحو نيسمحو نام ةنس هل هللا رفغ رقنقأ نب ينز نب دومه ىلاعت

 لمت ديهشلا نيدلا رون نإ : نوحرف نبا ردبللا لاقو . روسلل هلمعب هف ميرصت ال

 لخاد ناك يذلا روسلا امأو : لاق . موبلا دوجوملا اهروس وهو « ةنياملا روس

 لداعلا كاملا دلاول ًاريزو ناكو « روصنم يأ نب نيدلا لاح هثدحأ اهنإف « ةنيدملا

 5 ضنا



 . ىبتنا لداعلا اخأ ينعي 2« يكنز نب يزاغ يكنز دعب هرزوتسا مث « يتنز ينعب

 . نيروسلا لمع يف ةيراقتم ةدملا نأ تماع دقو

 ًاناسنإ ةنيدملاب تيأر : ريثألا نبا لاق « ةماس يلأ نب نيدلا باش باتك فو

 : لاقف « هاتلأف « داوحلا ىنعي نيدلا لامح ىلع محرت غرف اماف < ةعملا ىلدت

 برعلا عم قيضو رض يف انك انتأل « هل وعدي نأ ةئيدملاب ملسم لك ىلع بحي

 فيكف « ءوسب انديرب نمم هب انيمتحا ًاروس انيلع ىننف « هيراويام اندحأل نوكرت ال

 نم ميرح نص ميلا : هتطخ يف لوب ةيدملا يف بطخلا ناكو إ هل وعدن آل

 هذه الإ هل نكي مل ولف « روصنم يأ نب ىلع نب دمع روسلاب كببن مرح ناص

 . ضرألا مرت هتقدص تباصأ دقو فيكف « ارخف هافكل ةمركملا

 انرك ذدقو « ةميظع تناكف « ةنيدملا لهأ ًاصوصخ نيمرحلا' لهأب هتبانع امأو

 لك نيب ام عرذو « ''' مويلا ةئيدملا روس باويأ ددع عم كلذ نم ةذبن انه لصألا يف

 .٠ ةتيدملا روس ةراعب نودع كلولملا لزب و 4 يوبنلا دحسملا نيدو اهنم باب

 ملاص حلاصلا مايأ ةثاعسو نيسمْحو سمخ ةنس ىف ددج هنأ : يغارملا ركذو

 . ياتياق فرشألا انتامز ناطلس هنم ءاسأ ددحو © نووالق نبا رصانلا دلو

 ةنس يف أدتبا زامج نب تباث نب دعس ريمألا نأ : نوحرف نبا ردبلا ركذو
 ملو تامو « روك ذملا روسلا لوح يذلا قدنخلا لمع يف ةئاعبسو نيمْخو ىدحإ

 . هدعب هتيالو يف زامح نب مماق نب لضف ريمألا هلك أو < هلمكي

 نابلس ناطلسلا نمز ناك ىتح ةده ىقبو كلذ دعب برش روكذلا روسلا نأ معأ ()

 ىدقلا روسلا ساسأ ىلع ينبو « هديدجتب رمأ ءو ومو ماع دودح يف ملس ناطلسلا نبا

 روسلا رئادوه و4 ةئس همات ناكو « ةدملا لالخ يف ةراعلا لطعتل نيس عبس ةده يف

 هيلع فرصتملاو «٠ فالآ ةعبرأ فيودتلار جاربالا نيب ام وه : ليقو 0.05 لمعلا عارذب

 « نايلس نم هنإ : يرصملا بايب مويلأ فورعملا يبرغلا هباب ىلع بتكو « رايد فلأ ةثام

 . محرأا نمر لا ثا مسي هنإو

 سو



 ةيوبنلا اهدجاسمو 4 بم دانعألا لصم ف سماخلا باي

 . لوصف ةتس هفو « هب ءادبشلاو دحأ لضفو « اهرباقمو

 . دابعألا ىلصم يف : لوألا

 همدقم نم نيتنث ةنس ىلصملاب لَم هللا لوسر 'ىلص دبع لوأ : يدقاولا لاق

 ةزنعلا تناكو « ءاضفلا يف اهلإ ىلصي دموي وهو « ةزنعلا هل تلمحو « ةنبدمل
 نيب اهب جرخم ناكو « تلم ينلل اههوف © يناجنلا اهابإ هاطعأ « ماوعلا نب ريبزل

 ةمئألا يدي نيب اهب نوجرخ ينعب © نينذؤملا دنع ةئيدملاب يهو < دبعلا موي هيدب

 , هنامز يف

 رطف لوأ : لاق < هنع هللا يضر ةريره يلأ نع : ةلبز نباو ةبش نبالو
 دنع ءادعلا نب ميكح راد ءانفب ةنيدملاب سانلل عِلَي هللا لوسر هيف ىلص ىحضأو

 يف ىلص : يفاشل ةياور يفو . انوعيبيو انوعنصي نيذلا : يأ « لماحلا باحصأ
 . دلاخ نب ءادعلا واد ءانفب يتلا ةرزجلا فلخ وهو دجملا كلذ

 عم مهلزنمو © نزاوه نب ركب نب ءادعلا نب ميكح هنا راد يهو : تلق

 يماس هنع هللا يضر "ىلع دحام فورعملا ريبكلا دحسملا هلعلف « ىلصملا يبرغ ةنيزم

 ةنيدملا قوس نأل © يضيرعلاب ةفورعملا ةقيدملا يماشب الصتم برغملا ىلب ام ىلصملا
 هالص يذلا ديعلا هب ىلص هنوكل هنع هللا يضر يلع ىلإ هتبسن لعلو « كانه ناك

 ىلع ركتبي نأ دعبو « ةبْش نبا هاور 5 روصحم هنع هللا يضر ناثعو سانل

 دق دجسملا اذه ناكو « لي ثا لوسر هيف لصي مل عضومب ةالملا هنع هللا يضر

 ريمأ هءانب ددحف 2 كانه مهوزن مايأ ىتوملا هيف نفدي جالا ضءب راص ىتح رثد

 , 13 ةئامافو نينامثو ىدحإ ةنس هتيالو يف يروصملا مغض نيدلا نيز ةنيدملا

 , ١554 ةنس نائعلا ديحلا كيع ناطلسلا هددح-و 1(

 ل



 : لاق « ةقثلاو نسلا لهأ نم عش نع « ةمأ نب مهاربإ نع : ةلابز ناالو

 ( بونحلا يلأ نبا تيب دنع سودلا ةراح يف ىلص ِهتلَص نا لوسر هالص دع لوأ نإ

 مث« دحسملا هئاتفي يذلا تدلا يف الخاد ةرفح راد دنع مكح راد ءانفب يناثلا مث

 ريتك رادو ةيواعم راد ئرادلا نيب الخاد يلزملا ةرد نب هللا دبع راد دنع ثلاتلا

 يفالخاد ىلص مث « ىلصملاب نيطانألا دنع تناك راجحأ دنع عبارلا مث « تلصلا نب

 ٠ مويلا سانلا ىلعي ثيح ىلص مث « تلص نب ريثك نب هللا دع نب دمحم لزنم

 يف لوألا ىلصملاف « ناحطب يداو يلرغ تناك بونملا ىبأ نا راد ؛ تلق

 لورق ىعب وبف ثلاثلا امأو « هيف مالكلا قيس دقف يناثلا امأو « كانه ةياورلا هذه

 ( ةنيزم نم يح مهو ةرد لآ عضوم يف ىلص قم هنأ ؛ ةش نبال م تابش نإ

 ريثك رادو « ىلصملا ةلبق ىلإ ةبقرشلا ناحطب ةودع ىلإ ىلصملا يبرغ ةنيزم لزنمو

 وهو « رمألا هيلع رقتسا يذلا ينعي دعس نبا لاق ا « دعلا ىلعم بق ثلصلا نبا

 اهبرغ نم اَمِإ ريثك راد ةباقم يف تناك ةيواعم رادو ©« هركذ يقآلا دحسملا

 اره ناك هنأ < ءابق ىلإ هيلي هرورم يف يتأس ا برقأ لوألاو « ايقرش نم وأ
 , نيتروك فما نيرادلا نيب قاقزلا عضوم يف كلسي مث « ىلصملا ىلع

 ايس مويلا سانلا ىلصم برقب عضاوم ابنأ رهاظلاف « هدعن امو عبارلا امأو

 طسوب برغملا ىلإ ًاحناح مولا ىلصملا دجم ىلاعم يذلا دحسملا هلعلو « عبارلا

 يبأ دجسمب مويلا فرعيو © قرزألا نيع ةبقب ةصتملا « يضيرعلاب ةفورعملا ةقيدطا
 ةروك دملا ةقيدلا لهأو « هتفالخ يف هيف ىلص هلعلو « !"'هنع ثا يضر قيدصلا ركب

 « املازإ بجي يتلا تاركذملا نم رهو « هيف باودلا سبحم هرخؤم نونبتع مويلا

 . لصألا يف ا مرا خيش الع رظانلل كلذ تسهنأ دقو

 دجبسي ولأ فورعملا دجسملاب يأ « مولا سانلا ىلصي ثيح ىلص مث : هلوقو

 , ها ا#مع ةئس ينائعلا ناخ دوم ناطلسلا لك 01

 تما



 اقم هللا لوسر ىلص : لاق ةكاب نبأ نع ةبُس نبا هاورام ىنعب وهو « ىلصملا
 : مث « ءافشلا راد دنع ديعلا

 8 ىلاعت هللا هافوت ىح هش ىلصي

 تبثف « ىلصملا يف ىلع مث « سودلا ةراح

 دحسم باب نيبام عرذ نأ « كلام بحاص ناسغ يبأ هخيس نع ةبش نبا لقنو
 يذلا دحسملا نيبو « مالسلا باب يأ « ناورم راد هدنع يذلا قيم هللا لوسر

 . هأ عارذ فلأ ىلصملاب ديعلا هيق ىلصي

 يف هلوقب دارملا وهو « كلذك ناكف « مويلا ىلصملا دحسم ىلإ هتريتخا دقو

 نب ريثك راد دنع يذلا معلا ىلإ دبع موي يف ىتأ هلي ينلا نأ ١ « حيحصلا د

 « لحلا هب فرعيل ًادجسم للا ذاختا لبق ناك معلاف . « ثيدحلا ... تلصلا
 فيرعتلا عقوف « يعبات وهو ريثكب ترها مث « ديلولل لبق تناك ريثك رادو

 نب ةبقع نب دللولا ذدختا : ةب نبا لوقل « همبف بطاخملا نهذ ىلإ برقيل كلذب

 ريثك لآل مويلا اهلإ يلي وهو ديعلا مقلي ينلا الإ ىلع يتلا رادلا طبعم يلأ
 اهتيبو الإ هنكاسإ ال فلحف « بارشلا يف ديلولا نامع دلحف « يدنكلا تلصلا نبا
 يداو ريفشي ريثك راد ىلإ هذه هرادب تلصلا نب ريثكح ضراعف « داو نطب
 . ةييرغلا ةودعلا نم ناحطب

 ىلإ ىحضأ موي هلي هللا لوسر جرخ : امهريغو « نيحبحصلا » ثيدح امأو
 قبس امل قوسلا عبقبو « ىلصملا عيقب دارملاف . ؛ ثيدلا ... ىلصف « عبقلا

 ىلع ىلصملاب مجرلا لمح ثيح ماهوألا ضعبل قبس اك دقرفلا عيقب ال هلبق لصفلا يف
 : ةفطق وبأ لاق « راعْسألا يف ىلصملا عبقب رشا دقو « دقرغلا عقب

 ٌتارقلا دبعك مأ ىلصملا عيقب 20 اندعب ريغت له يرعش تبلالأ
 دبعلا ةالصل ةلابز نبا نعي ركحذ يتلا دجاسملا نم فرعب الو : يرطملا لاق

 يضيرعلاب ةفورعملا ةقيدطلا طسو هيلامش ديسمو « مويلا هيف ىلصي يذلا دجسملا ريغ
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 دسم ىمس اهب لصتم ةقيدحلا يلاهش ريك دحسمو « ركب يلأ دحمب فرعي
 , ًاصخيلم ىهتنا 3. يلع

 زع يوبتلا مرا خيش نأ نمضتي رجح مويلا هبف ىلعي يذلا دحسملا باب ىلعو

 نب ندح رصانلا ناطلسلا مايأ يف كلذو « هباهذو هبارخ دعب هديدحتب رمأ نيدلا

 . ةباتكلا ةيقب تحمناو + نووالق ني دمج

 لصألا يف انحضؤا دقو « ةثاعبسو نيعبرأو نام ةنس اذه ندح ةنطاس ءادتباو

 جراط راس ىلع يتلا جردلا ىلإ هنم ماهإلا جورخ يف ةعدبلا نم اننامز يف هل عقبام

 « دجسملا جراخ يلصي نم الإ همامأ سيلو « ةبطلا يف ايلع همادقو « هبأب نم

 هالصم يف يلي هماق نم تبث الو « ةنلل هتفلاخل هربظ فلخ ددسملاب نمو

 هلي هنأ ناب عم لصألا يف هانحضوأ م مهفوفص ىلع سواج- سانلاو سانلا ليقتسم

 ناورملفب تلصلا نب ريثك نأو « د.علا ىلعب نأ دعب هرينم ريغ ىلع هب موقب ناك

 : ناورم لوق و« هللاو مريغ : دعس وبأ هل لاقف « ةالصلا لبق هاقتراف « ًاربنم

 « حبحصلا» يف [5 ةالصلا لبق اتلعحف « ةالمصلا دعب انل نوسلحيال اوناك سانلا نإ

 «بسلاقحتسال نم هل ةالملا دعب هل نو.لحيال سانلا ناك انإو : مهضعب لاق

 . سانلا ضعب حده يف طارفالاو

 جرخ لَ هلا لوسر نأ « كلام نب سنأ نع ىلملا يف ءاج ابق ةش نبالو
 « انرطمتسمو انعمج اذه ر . لاقو ىلص مث « ةبطخلاب أدف © يقتس ىلمملا ىلإ

 . ةميخ الو « ةنبل ىلع ةنل هيف ىني الف « اناحضأو انرطفلو انديعل اناعدمو

 ىلا صاقو يلأ نب دعس تنب ةشئاع عم تجرخ : لاق راجنلا حانج نعو

 6« هب كت : يل تلاقف « طاللاب : اه تلقف ؟ كلزنم نبأ : يل تلاقف « ةكم

 دجسملا اذه يدجسم نيام : لوقي قلي لا لوسر تعمم : لوقي يلأ تعبس يفاف

 .٠ ةنحلأ صاير نم ةضور يالصمو

 , 5١اب ةنس ينائملا ديجلا دبع ناطلسلا مددحو 1

2000 0-7 



 رشث © رفس نم مدق !ذإ و يلا ناك : لاق هنع هللا ىضر ةريره يأ نعو

 .وعدب فقوو « ةلبقلا لقتسا ىلصملاب

 فلاش ديعلا موي ناك اذإ هنأ « ميحصلا » يقف « ىلعملا ىلإ هيلي هقيرط امأو

 1 / قيرطلا

 ودغي ناك يقيم ينلا نأ « بطنح نب بلطملا نع « يمفاشلل « مألا » يفو

 لاق 6 مويلا سانلا قيرط يهو يأ « مظعألا قيرطلا نم ىلصملا ىلإ ديعلا موي

 راد ىلع ىرخألا قيرطلا نم عجر عجر !ذإف : لاق « مظعألا طالبلا يف يرطملا

 . رسمأي ني رامع

 نمحرلادبع قاقز دنع رساب نب رامح رادو : رامع نب دمح نع ةلابز نبا هاورو

 ةريره لأ ناد دنع هف عرشيف © مظعألا طالبلا ىلإ كلي يذلا ثرالا نبا

 يلأ نع ةبُْش نبا ىور اذلو « هلبق لصفلا يف قيس امك مظعألا طالبلا يف ةعراشلا
 لوسر كلس « آهذ اهتز نم لإ بحأ اذه يراد باب نكر : لاق هنأ ةريره

 يف نيترم يراد ةداضع ىلع رهف « اراب ابلعجف « دبعلا ىلإ يراد ىلع تلم هلل

 قافز نم دوعلا ىف 9 « باهذلا يف ةداضعلا كلت ىلع هرورأ يأ « ةدحاو ةادغ

 . بايإلاو باهذلا يف هراي ىلع نركتف « ثراحلا نب نمحرلا دبع

 لوسر نأ « هسأ نع نمحرلا دبع نب ىبحم نع « ًاضشيأ هس نبا ىور اذلو

 طالبلاب يأ « صاقو يبأ نب دعس باب ىلع ًاشام دعلا يقي تاك يقم هللا

 شرز ينب ىلع ىلصملا ةلبق يف ذخأب نأب يأ «© ةريره يبأ ىلع عجربو « مظعألا

 طالبلا ةنميم يف يتلا رودلا ةق يف اهنأ قبس يتلا رسان نب رامع راد لصب ىتح

 . هنايب قبس يذلا قاقزلا نم ةريره يبأ راد يتأب مث « مظعألا

 هتيحضأحبذي ناك علي ينلا نأ « ابنع ش يضر ةثئاع نع ةلابز نبا ىور اذلو

 قيرطلا لتو « اهنم فرصني ناك يتلا قيرطلا ةيحان ىلع ىلصملا نم فرصنا اذإ هدب

 سس اجا ب



 يف يلا يأ ©« قيرز نبا قيرط يلب ام برغملا لباقم هف ميذيب ناك يذلا ناكملاو

 . برغملاو قرشملا نيب ىلصملا هلبق

 فرط دنع ميدي ناك : اهريغو اهنع نأ يضر ةثئاع نع يدقاولا لاق اذلو

 نمثع ىلصملا ةبق يف ريثك راد يذاحت اهنأ قبس يتلا يأ « ةيواعم راد دنع قاقزلا

 مث « ةبقلا ةبج آيلاط ىلعملا ةبق نم فرصتيلف قيرطلا هذه نم عوجرلا دارأ
 نمحرلا دبع قاقز نال « ةلبقلا ةبج نه ةنيدملا روس برق ىلإ قرشملا يف رسابتل

 . هيف كوالا نككمي الف © مويلا روسلا لخاد نم ثراملا نب

 قبس امم ىلعي امآ ابلك يف نكت مل نيقيرطلا نيب ةفلاخلا نأل ضتق» هلك اذهو

 باهذلا نم لوطأ دوعلا نوكل شتقمو « طاللا يف

 نع « ريثكب باهذلا نم دعبأ ايف دوعلا ةبناث ًاقيرط ًآضيأ يعفاشلا ىور دقو

 نم عجر ل ينلا ىأر هنأ هدح نع 4 هبأ نع «© يملا نمحرلا دبع نب ذاعم

 دحسم دنع ناك اذإ ىتح + قوسلا لفسأ نم نراتلا ىلع كلسف « ديع موي ىلصملا

 « اعدف « لسأ جف لبقتساف ماق © قوسلاب يتلا ةكربلا عضوم دنع وه يذلا جرعألا

 . فرصنا مث

 «عضوم يف فقل نأو « اذه لثم ماعإلا عئصي نأ بحأو : هقع يعفاشلا لاق

 . ه١ . ةلبقلا لبقتسم يلاعت هللا وعدنف

 «نمحرلا دع نب ناثع تيأر : لاق « ةحلط نب دمخ نع ©« ىحم ىور اذلو

 . قوسلا لفسأب ىتلا ةكربلا دنع ناموقف « دعلا نم نافرصني ردكتملا ني دمعو

 لَو هلا لوسر ناك : لاقف « كلذ نع نمحرلا دبع نب ناثع تلأسو : لاق

 , ديعلا نم فرصنا اذإ ناكملا كلذ دنع فب

 . نيلبقتسم قوسلا ةكرب ءانفب نوموقي اوناك ةعاحو : دازو « هوه ةلابز نبالو
 ن0 2 30

 ةنث برق ١ ةكزلا سفنلا دهشم دنع يذلا لبلا يه قوسلا ةكربو : تلق

 . يزلا نيع : مويلا اه لاقيم (1)

 مس 8ال



 مهزانم عضوم ملسأ جفو © جرعألا دحم هلعا دحسم دبثملا ةبق يفو « عادولا

 نم كانه امو علس لبحو نصا نيب يتلا ثعثع ةينثو « ةنيدملا ريمأ نصح

 برقبو « ةلبقلل البقتسم نوكت روكذملا لبخملا دنع كلذ لبقتسمو © قولا يبرغ

 ةمالعلا ديسلا نيمرحلا يضاق اننامز يف هآشنأ ددسم يماثلا جاما ةلزت لبا اذه

 , 23 يلبحلا نيدلا يبي

 . رارخلا دحتم ريخو < ءاق دحسم يف : يناثلا لصفلا

 ورمم ينب يف ثبلف : لاق ليم همودق ريش يف ةورع نع «٠ حيحصلا » يف

 ينسب ىنعب © ىوقتلا ىلع سسمأ يذلا دحسملا سسأو « هلل ةرشع عضب فوع نا

 . هنع قازرلا دنع ةياور يف اك فوع نب ورمج

 ثالث فوع نب ورمج ىنب يف ثمكم : اهنع هللا يضر سابع نبا نع ذئاع نبالو

 « فوع نب ورمج ولب هاب مث <« هق ىلصي ناكف « ًادحدم هئاكم ذختاو <« لامل

 . ىوقتلا ىلع سسأ يذلا وهف

 هيف ففحي يذلا عضوملا وهو « دبرم هعضوم نأ « هريغو ةلابز نبا نيبو

 . ًادحسم هاننو هيسأف للم هللا لوسر هنم هذخأ مدهلا نب موثلكل ناك رمتلا

 لهأ لأس امل : لاق ةرمم نب رباج نع «فيعض هفو « ريبكلا » يف يفاربطللو

 جضعب مقبل 0 م هلل لوسر لاق « ًادحسم مه ينس نأ فكم يبلا ءابق

 «ثعبنت ملف امك رحف « ابك رف « هنع هللا يضر ركب وبأ ماقف « « ةقانلا بك ريف

 « دعقف عجرف « ثععبنت ملف اهبك رف < هنع هللا يضر رمح ماقف « دعقف عجرف

 هللا يضر ىلع ماقف « « ةقانلا بك ريف ضعي مقبل » : هياحصأل و لوسر لاقف

 حرا » : هلع هللا لوسر لاق « تبثو باكرلا زرغ يف هلجر عضو اماف « هنع

- 



 م44 ةرومأم امناف اهرادم ىلع اونباو 3 ابمامز

 ىلإ انب ارقلطنا » : هباحمأل لاق ةنبدملا علقض هلا لوسر مدق امل آضيأ هنعو

 لهأ الم : لاق مث « هب اوبحرف « مهلع ملف « مهاتأف « « مهلع مسن ءابق لهأ

 حرتع هعمو ةريثك راححأ ةدتع تعمحف 200 .ةرطأ هذه نم راجحأب ونا ءاق

 ؟؛ م افولا ةصالخ سا "اب



 رجح بنج ىلإ هعضف أرجح ذخ « رمحاب : لاق مث « يرجح ىلإ هعضف رجح ذ
 , تفنلا مث < رمح رجح بنج ىلإ هعشف ًارحح ذخ « ناثعاب : لاق مث <« ركب يبأ

 . « طخلا كلذ ىلع بحأ ثيح هرحح لجر لك عضي » : لاقف سانلا ىلإ

 ترظن : تلاق < ناعنلا تنب سومشلا نع « تاقث هلاجرو آضيأ يناربطللو

 ذخأي هتيأرف © ءابق دحسم دحسملا اذه سسأو لزنو مدق نيح لم هللا لوسر ىلإ
 «هترسوهنطب ىلع بارتلا ضايب ىلإ رظنأو « هلمي يأ هرصي ىتح ةرخصلا وأ رحمحلا

 : لوقيف « كيفكأ هللا لوسراي يمأو يلأب : لوقف هباحصأ نم لجرلا يتأيف
 :تلاق< ةيعككلا موي وه مالسللا هيلع ليربج نإ : لوقبو « هسسأ ىح هلثمذخ ءال

 دعب لوألا ريغ ءانب يف اذه لعل : تلق « ةبق دحسم موقأ هنإ : لاقي ناكف

 يف مهب ىلص ءانق درو ا عافك ينلا نأ « ةيس نبا ىور دقف « ةلبقلا ليوحت

 ةلبقلا مادقو ءابق دجسم ىنب فيَ هنأ ىور مث © سدقملا تيب ىلإ ءابق دحسم

 لوقي ناك ةحاور نبا نأو « « تببلا يل موي ليربج» : لاقو « مويلا اهعضوم ىلا

 : ءابق دجسم يف نونبي مهو
 ادجاسملا جلاعي نم ملفأ

 : هللا دبع لاقف « ادجاسملا : خلع هللا لوسر لاقف

 . ًادعاقو ايا نآرقلا أرق

 « ًادعاقو» : هلي هلل لوسر لاقف

 روهمباف ( موي لوأ نم ىوقتلا ىلع سسأ دحسمل ) : ىلاعت هلوقب دارملا يف فلتخا دقو

 .ءانق دحسم داوملا نأ ىلع

 رايي يلا نع « هنع هلل يضر ةريره يلأ نع « حيحص داتسإب دواد يبأ دنعو

 لهأ يف [ ٠١ : ةبوتلا ] ( اوربطتب نأ نوبحم لاجر ) هيف تلزن : لاق
 أك ةلآلا رهاظ وه اذهو « ةيآلا دذه مهيف تلزنف « ءاملب نوحنتس اوناك « ءابق

 ةنيدملا دحسم دارملا نأ ىلع ةلادلا ثيداحألا عم « يناثلا بابلا نم ثلاثلا يف قبس
 هلو هصيصخت يف رسلا نايب عم هسبسأت موي ىوقتلا ىلع سسأ اهنم الك نأب عملاو

 . كلذ نع لثس ال « ركذلاب ةنيدملا دحل

 ثق



 «هنع هللا ىقر بلاط يبأ نب ىلع نع + هب سأبال دنس ىور ىبحن نأ ىلع

 . «ءابق دحسم وه مري لوأ نم ىوقتلا ىلع سسأ يذلا دحسملا » : لاق هِي ينلا نأ

 . ( نيربطملا بحم تاو اورهطتي نأ نوبحي لاجر هيف ) : هؤانث لج هللا لاق

 انأ ىوقتلا دحم ىلإ تقلطنا : لاق هلع هللا يفر ةريره يلأ نع دمحألو

 وحن قلطنا : أنل اولاقف « ل ىنلا انيتأف « بدنج نب ةرعمو « رمش نب هللا دعو

 . رمجو ركب يلأ لهاك ىلع هادي اليقتساف « هوحن انقلطنا» « ىوقتلا دحسم

 ,. « ثيدحلا

 يقأيوأ « ءابق روز هنو ناك « اهنع هللا يضر رمح نبا نع « نيححصلا» يفو

 , نيتعك ر هيف ىلعف : أضيأ امل ةياور يف داز « ًاشامو ًابكار ءاق

 تبس لك هاق دحسم يلأب ناك 0 هللا لوسر ترأ « يئاسنلاو يراخمللو

 . هلعفي هللا دبع ناكو « ًاشامو ًاكار

 : لاق نم ىلع هب دريف ©« تيس موي لك : « هححص و يف ناحح نبالو

 ةعيبص ءابق دسم ينأي ناك يَ "ينلا نأ « المرم ردكتملا نب دم نعو
 . ناضمر نم ةريشع عبس

 . الصتم رباح نع : سكتلملا نا نع ىبحن هاورو

 ءابق دحسم نوتأي سانلا تكردأ ؛ ردكتملا نبا نع « نيزر باتك يفو

 . هوجن ردكتملا نبا نء ىصحلو ., ناضمر نم ةرشع عبس حمبص

 مويو نينثالا مري ءابق دجسم يتأب باطخلا نب رمع ناك : لاق ةيزغ يأ نعو
 يذلاو : لاقف « هلهأ نم ًادحأ هف دج ملف « مايألا كلت نم ًاموي ءاجف © سما

 ب مالا



 هتراجح نالقثي هباحصأ ىف ركن ابأو يم هللا لوسر تيأر دقل < هدسب يسفن

 ء تيبلا هب مؤي مالسلا هيلع ليربحو « هديب قم هللا لوسر هسؤي « اهنوطب ىلع
 داك أ هيلإ انيرخأ فارطألا نم فرطي اذه اندجسم ناك ول : للاب رمح فولحيو

 بلقلا ليام يأ © نهاوعلا اونتحاو + ةفعس ىل اورسكا : لاق مث < لبإلا

 « اهطبرف « ريس يأ « ةمذو ذخآف ءاه يتأف « ةفعسلا اوعطقف © فعسلا نم

 . هينوفكت ال : لاق © نينمللا ريمأل كفكت نحن : اولاقق ؛ هسف

 ولو « ءاق دحسم انم ب“رق يذلا هلل دما : لاق ملسأ نب ديز نع ةلابز نالو

 . ليإلا دابكأ هيلإ اتيرقل قافآلا نم قفأب ناك

 : تلاق « صاقو يلأ نب دعس تنب ةثئاع قيرط نم « مبحص دنسب ةبش نالو

 يفآ نأ نم "لإ بحأ « نيتعكر ءابق دحسم يف ىلصأ نأل : لوقي يلأ تحمس
 . لبإلا دابكأ هيلإ اوبرشل ءابق دجسم يفام نوماعب ول « نيترم سدقلا تب

 هللا يضر امهابأ اعمم + دعس ثنب ةثئاعو « دعس نب رماع نع احلا هاورو

 نأ نم لإ بحأ ءاق دجسم يف ىلصأ نأل : لوقي ةريره ابأ انعمس : لوقي هنع
 . اهطرش ىلع حيحص هداتسإ : مالا لاق . سدقملا تيب يف يلصأ

 يف ةالصلا » : لاق قلي ينلا نع « يراصنألا ريبظ نب ديسأ نع يذمرتلو

 ثيدحو « فينح نب لبس نع بابلا يفو : يذمرتلا لاق . « ةرمعك ءاق دجم
 . ثيدحلا اذه ريغ مصب ًاثْس ديسأل فرعن الو ©« بيرغ نح ثيدح ديسأ

 نبأ : هل ليق دقو اهنع هللا يضر رمح نبا نع 2« « هحبحص » يف نابح نبلو

 ينإف « فوع نب ورمج ينب يف دجملا اذه لهأ : لاق ؟ نمحرلا دبع أ اب مؤت

 . « ةرمح لدعك ناك هيف ىلص نم » : لوق. عقيم هلا لوسر تحمس

 : هتِلَم هللا لوسر لاق : لاق « فينح نب لبس نع « ديج دنسب ةبش نباو هجام نبالو
 , « ةرمع رجأك ناك ةالص هف ىلعف «ءاق دج ىتأ مث« هب يف ربطت نه د

 . دانسالا حيحص : لاقو ماطلاو دمحأ هاورو

 هس مالا



 نم , : ظفلب فيعض وهو ةديبع نب ىسوم قيرط نم ًاضيأ ةبْش نبا هاورو
 ناك ؛ تاعكر عبرأ هيف عك رف « ءابق دحم ءاج مث « هءوضو نسحأف أضوت

 1 . © ةرمحع لدعك هل

 ىلع جرخم نمؤم نم ام » : ظفلب فيعض وهو ناهط نب فسوي قيرط نمو

 « ةرمع ةلزنب ناك الإ هف ىلصب ىتح هريغ ديري ال ءابق دحسم ىلإ ربط

 كلام نب سنأ انءاج : لاق يدسألا شقرلا نب دعس نع « أضيأ ةّس نالو

 « سلجو « مس مث « يراولا هذه ضعب ىلإ نيتعع ر ىلصف « ءابق دحسم ىلإ
 ةريسم ىلع ناك ول ءدجحسملا اذه ىقح مظعأ ام نأ ناحبس : لاقف « هلوح ائلجو

 عبرأ هلق ىلصيل هللإ ًادمعتم هديرب هتنب نم جرخ نم « ىتي نأ الهأ ناك ربش

 هذه يوقي امو : ناسغ وبأ لاق : ةّش نبا لاق « ةرمب رجأب للا هلبقأ تاعكر

 : جحلا نب نمحرلا دبع لوق « هصاخلاو ةماعلا يف اهرهاظت ىلع لدبو رابخألا

 ءاق ىلإ ''" تارمعتملا نم اننع تررقأ دقف كلهأ نإف

 هللا لوسر نأ « ىلل يلأ نع ةلابز نلف « دحسملا اذه نم يام هالدم امأو

 بابلا نم تلخد اذإ ةبحرلا يف ةثلاثلا ةناوطسألا ىلإ ءابق دحسم يف ىلع للم

 طئاملا يف نيب هلحتو « مويلا دودملا : يأ « ةمثيش نب دعس راد ءانفب يذلا

 « ةحرلا يف ةثلاثلاو « دجملا ةبحر يلب يذلا قاورلا يف ًاعراش ناك « هحراخ نم يلرغلا

 ةلبقلا ليوحت لبق ىلصملا وه اذهو « يقرشلا اهفرح يتيم بارحع مويلا اهدنع يتلا يه
 ةلبق عضوم نأ : ءاق لهأ نم راصنألا نم هب قثأ نم ينريخأ : ناسغ يلأ لوقل

 عضوم نوكيف « ةيماثلا ةلبقلا يف موقي ناك متاقلا نأ ةبقلا فرص لبق ءاق دحيم

 يأ« ةمدقملا ةقلحلا ناوطسألا فص يف يتلا ءاق دحم ةبحر يف ةعراشلا ناوطسألا

 : هبقع لاق هنأل « ليوحتلا دعب ينعي اهفرح ىلإ ىلص قلم ينلا نأ يتأس يتلا

 ٠ ةرمع رجأك يه يتلا هيف ذالصلل ءابق ىلإ تابهاذلا ءاسنلا : يأ ()

 مس



 ىلإ ناك ةلبقاا فرص دعب ءاق دحسم يف كِل هللا لوسر ىلصم نأ ًاضيأ ينريخاو

 ىلت يتلا نيطاسألا فص يف يأ « ةمدقملا ع انم ريثك قلخلا ناوطسألا فرح

 ني نع ءابق دحسم بارحم نود يهو : لاق « يثرشلا اهبفرح ىلإ ةبقلا بارح
 . هف ىلصملا

 ىلصملاو « ًاضيأ ةمدقتملا ةحرلا يراوطسأ نم ةبقلا يف ةثلاثلا يهو : تلق

 . ًاضيا ةقلخلاب ةحرلا ناوطسأ فصوتو « دجسملا بارحم ًايذاحع نوكي يثرشلا اهفرح ىلإ

 دحسملا ناك : لاق « شدقر نب نمحرلا دع نب ديعس نع يدقاولا ىور اذلو

 شقر نبا نع ىور مث دجسملا ةبحر يف ةجراخلا ةقلحخلا ناوطسألا عضوم يف

 . مويلا اهبعضوم ىلإ ةلبقلا مادقو « ءابق دحسم ٌةيقيْم هلل لوسر ىنب : لاق

 «ءابق دجسم ءاح اذإ دعب ناك رمع نبا نأ « عفان يتثدحف : شقر نبا لاق

 . لوألا قلي ينلا دجحسم كلذب دصقي ةقلخلا ناوطسألا ىلا ىلص

 . هلبق امو هدعب ام ليلدب <« ةبحرلا يف يتلا يأ « ةقلحلا : هلوقو

 ليوحتلا دعب ىلصملا نأ يف رهاظ « مويلا اهعضوم ىلإ ةبقلا مّالقو : هلوقو

 . كلذ نيب عملا يغبنف « ناسغ يلأ نع قبس ام فالخ ةبقلا بارح دنع

 بتك رحح اهارحمب ةبحرلا ىلب يذلا قاورلاب يتلا ًاريسب ةعفترملا ةكدلا امأو

 : ةبوتلا ] ةيآلا ( ... هيف موقت نأ قحأ مري لوأ نم ىوقتلا ىلع سسأ دجسمل ) هبف
 ع هتلحر يف ريجج نبا اهركذ دقف يلم يلا ماقم كلذ نأو [

 هتقورأو دجسملا ةبحر فصوو « ةبقلا يلب امم دحسملا ةبحر يف اهنإ : لاق هنكل
 راك ام رجلا كلذو ةكنلا هذه نأ كلدب اناعف « مويلا هيلع وه اه هنيطاسأو
 « ريبج نبا دعب مدهت هنأكو « ةبحرلا يف ةثلاثلا ناوطسألا دنع يذلا بارما

 ؛ ةبحرلا يف كلذ نأب ريبح نبا حرعد دقف « هيلع لوعي الف « هلع ريغ يف دعأف

 ةثلاثلا برقيو « لحن ىلإ هتداعإ يغبنبف يكو هللا لوسر هيف ىلص عضوم لوأ هنأو
 . اهلصأ تماع ام بيرا# ةبحرلا يف

 سال



 « مثلي ينلا ةقان كرم اهنإ : ريح نبا لاقف ( دحملا ندع يبا ةريظحلا امأو

 . سانلا نيب روهبشم مويلا هنكل « هلبق نم مالك يف لصأ ىلع هل فقأ لو

 4 ًاعارذ نوسو ترس وهو ءاوس هض رعو ءاق كلحياسم لوط : ناسغ وبأ لاق

 . ًاعارذ نورشعو

 هضرعو © فثت ًاعارذ نوتسو نام هلوط : لاقف 4 هوجن راحنلا نبا ركذو

 . كلذك

 وأ ةعرذألا فالتخال آدج ًاريس ديزب كلذك ناكف « هتريتا دقو ؛ تلق

 . رييغت ايف عقب مل ًاضيأ ةحرلا كلذك و « هب سبق يذلا لملا ةواخر

 هنطاسأو هتقورأ ددع نم هريغو ريبج نبا هركذ ام لصألا يف انركذ دقو

 . كلذ ريغو

 ةرانملا يأ ةعموصلا نيب ام نأ « نمحرلا دبع نب ةماس يأ نع ةشس نبا ىورو

 . هنع هللا يضر نافع نب ناثع اهداز ةدايز ةليقلا ىلإ

 ُهنيَي ينلا هانب ام ىلع لِي مل هنأ © هعبت نمو يرطملا لوقل در هشو : تلق

 . دملولا هف دأز ىح

 « ةراثم هل لمجو ءءاسفسفلاب هشقنو هعسو زيزعلا دبع نب رمع نأ : راجنلا نبا ركذو

ف « ةبحر هطسو يفو « ةقورأ هلعجو « جاسلاب هفقسو
 هترام ددج ىتح نامزلا لوط ىلع مدهن

 يك ةنامسمخو نيسخو سمخ ةنس يأ « لصوملاب كولملا كنز ينب ريزو يفاهفصألا نيدلا لامج

 ةنس كلذ دلعب ددح هنأ هركاذ مدقتملا با رجطلاب يذلا رححلا يفو 6 يرطملا لاق

 انيالثو ثالث ةنس ائْس نووالا تي رصاقلا . هسق ددحو 4 ةناتسو ناعسو ١ ىدحإ

 ل عاام -



 نمزلا نبا سمشلا دي ىلع يوبتلا دحسملاب ةقباسلا ةراهعلا عسم ةئافاثو نيناثو ىدحإ

 يف اهيا يذلا هبأب رخآ ىلإ دحسملا روس نم البام عم ساسآلل ةراثملا مده دعب

 ةبسن فقسلا ىلب ام هيف ةحوتفم تناك يتلا ناقطلا دس عم هداعأو < برغملا

 . 3"ينعلا ةقيدح هل نيلباقملا ليبسلاو ةكربلا ىنتباو « هفقس ضعب ددحو « ةقابلا هناقط

 أدبه نأ قاحسإ نب ركب يلأ نب قاحسإ نعف ء« هيلإ قلتي هقيرط امأو
 عضوم يف كلسي مث « ىلصملا ىلع رمي نأ ءابق ىلإ هبكرم يف قككَو هللا لوسر
 نيرادلا نيب رمي : يأ © ىلصملاب ةيواعم رادو تلصلا نب ريثك راد نين قاقزلا

 . ناحطب ةيحان ىلإ ىلصملا دجسم ةلق ةبجب
 « قرح ةفيقس دنع يتلا ةءاس نب ناوفص راد قيرط ىلع ًاعجار عجرب مث : لاق

 ةيحان نم يأ « طالبلا ىلإ جرخم ىتح ةورع باتك نم قيرز ينب دجسم ىلع ره مث

 ةلبق يف كلذو « ىلصملا نم لي هعوجر يف قباسلا ثراخلا نب نمحرلا دبع قاقز

 . روك ذملا بردلا ةبج نم باهذلا نأ اي « ةقيوس برد يلب امم مويلا ةنيدملا روس

 « مارح مأ ىلع لخدي ءابق ىلا بهذ اذإ م ينلا ناك « ميحصلا » يفو

 دولسم يلرغ لاس يب رادب رمي نأك هنأ ىضتقاف © تماصلا نب ةداع تح تناكو

 . اه ةدابع راد نأل « ةعمللا

 نك و ةبق يفو « ءابق دحسم ةلبق يف ةمثيخ نب دعس راد ءابقب هب كربتي امو
 . ةمثخ نب دعس راد دحسم هلعل ىلع دجسم هنومس عضوم يبرغلا دجسملا

 . ةمثيخ نب دعس راد يف يذلا تدبلا يف عحطضا لي ينلا نأ : ةشا نبالو

 يفو « هراد يف يذلا ساربلا نم أضوت كِلَي يبلا نأ نومجإب : ةلابز نبالو

 لهأ مث ءابق مدق الا لَ هيلع لزن يذلا مدهلا نب موثك راد اضيأ دجملا ةبق

 . اهلك يتأس سيرأ رو « ركب يلأ لهأو

 تيعيرالا دعب ةهددجس يناثا دوت ناطاسلا ءاشنإ نم وبف : مودلا دوحوألأ ءانملا امأو 1(

 . فلألاو نيتثلاو

 الا سس



 : ىلاعت هلوق يف اهنع للا يفخر سابع نبا نع ”يقيبالف « رارضاا دحسم امأو

 راصنألا نم سانأ م [ .٠ : هب وتلا | ( ًارارغ ًادجم اوذ لا نيذلاو )

 كلم رصبق ىلإ بهاذ ينإف ©« ؟دحسم اوثيا : رماع وبأ مهل لاقف « ًادحسم اونتبا

 1 لم يبلا اوتأ مهدحيسم نم وغرف املف « هباحصأو ًادمح جر خأ دنحب يىلآف « مورلا

 ىلاعت هللا لزنأف © هيف ىلصن نأ بحنف « اندحسم ءانب نم انغرف دق انإ : اولاقف

 ينعي [ ٠١8 : ةبوتلا ] ( منبج ران يف هب رااف ) هلوق ىلإ ( اديأ هف مقتال )

 . [ ٠١4 : ةبوتلا ] ( نيلاظا مرقلا يدهال ناو ) « هدعاوت

 ؛ هل : امه لاقي ةأرمال ءابق دحسصم عضوم ناك : ةورع نع ةّش نالو

 دجسم لهأ لاقف © ًادحم ةمثيخ نب دعس هاتياف « هف ال ًاراح طيرت تاك

 ىلصتف ًادحسم ينش انكل « هلل رمعل ال ؟ ةيل رامح طيرم ىف ىلصت نحن : رارضلا

 « هلوسرو هللا نم "رف رماع وبأ ناكو « هيف اّمْوَف « راع وأ ءيجي ىتح هف

 ادحسم اوذختا نيذلاو ) ىلاعت هللا لزنأف « اهب تا « رصنتف ماثلاب مث < ةكم قحلف

 نأ « هريغو يرهزلا نع قادسا نبالو[ ٠ - ١١١ ةبوتلا ] تانآلا ( . ارارغ

 ةعاس ةئيدملا نيبو هنيب دب ناوأ يذب لزنو كوبت ةوزغ نم لفق امل 2 دا

 « مشخدلا نب كلام اعدف ؛ رارخلا دحسم نان يف نآرقلا هيلع لزن « ران نم

 ملاظلا دحسملا اذه ىلإ اقلطنا : لاق « يدع نب ماع ها هاخأ وأ « يدع نب نعمو

 . فعس يف راني هاقرحو ءالعفف « نيعرسم اقلطناف « داق“ رحو « هامدهاف « ملهأ

 فوع نب ماس أرتأ ىتح « هقارحإو همدهب نورومأملا يأ اوقلطناف : يوغبلاو

 نودتشي اوجرخ مث « ًارات هف لعْشأف « افعس ذغأف . مشخدلا نب كلام طهر

 لي ينلا رمأف « هلهأ هنع قرفتو « هومدهو هوقرحف « هلهأ هفو دحسملا اوتأ ى

 ْ . ةماقلاو نتنلاو فيلا ايف ىقلي ةسانك كلذ ذئب نأ

 اميو « ( مثيج رن يف هب رامئاف ) : هلوق نم رهاظلا : ةطع نا لاقو
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 مهاحيأ « لثما جرخم جراخ هنأ : مدحسم مثلَ نأ لوسر مدهو مهريخ يف مص

 هنيعب دجسلا كلذ نأو « ةقيقح كلذ لب : ليقو . مرج ران يف هناينب راني نك
 ' . جيرج نباو ةداتق هلاق « منبج ران يف راج

 هي ينلا دبع ىلع هنم جر ناخدلا ىأر هنأ : هريغو نأ دنع نب رياج نعو

 . عبارلا يف راناو « مايأ ةثالث نم رثكأ هف اولصي مل منأ لقنو

 . حصأ لوألاو « نيل دانساب هلك اذهو : ةيطع نبا لاق

 تيأرو« نيقفانملا دحسم تيأر : لاق هنأ « نيماب نب فلخ نع يربطلا دنسأو

 . روصنملا رفعج يبأ نمز ناخدلا هنم جرخم انكم هن

 لوح نيب اهف ناكم هل فرعبالو « رارضلا دحسمل رثأ الو : يرطملا لاق

 « ءابق دجسم نم بيرق هنأ « راحنلا نبا لوق فالخ يأ « هريغالو ءابق دحسم

 . ىبتا . احلم هؤاتب ناكو « ةراحملا هنم ذخؤتو « ةلاع « هناطمح ريبك

 . هل لصأال مهو وهو : يرطملا لاق

 يفرهاظ « قبس امم كلذ ريغو هقيرحتو همدهب تليُم هرمأ نم قبسامو : تلق

 : لوقي يراشبلا اذهف « كلذل هقيس راحنلا نبا ريغ نإ : دجْملا لاق نإو « هدر

 ريبج نبأو « همحعم ) ىف توقأي هعّشو «© همدهب ماوعلا عوطت رارضلا دحسم اهنمو

 «همدهو همح رب هللا ىلا سائلا برقتي ام دحسملا اذهو : ريح نيا ظفلو هتلحر يف

 . ىهتنا . ءابقب هناكم ناكو

 . اننامز يف نيعلا ةمولعملا دجاسملا ةئقب يف : ثلاثلا لصفلا

 ءابق نم هجورخ يف للم ينلا نأ « كلاثلا نم عبارلا يف قبس ةعمبا دجسم
 . بلص يذ يداو يداولا نطب يف ىلصف « ملاس ينب يف ةعمجا هتك ردأ

 يداولا نطب يف اهالصف « فرع نب ملاس ينب يف ةعمابا هتك ردأف : قاحسا نبالو

 . ةنيدملاب اهالص ةعمج لوأ تناعف « انونار يذ يداو
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 . دحسملا اذه عضوم ىلإ نالصب انونار ليسو ©« بلص يذ ليس نأ يتأسو

 وشو « ماس ينيب 0( بيسعلا يف ةعقبا مبب ىلصف 1 ماس يبد ىلع رم : ةلاز نالو

 . يداولا نطب يف يذلا دحسملا

 . دمصلا دع هاني يذلا دحسملا وهق : هل ةياور فو

 لوأ عمج عب ينلا نأ : هنع هللا يضر ةرحع نب بعك نع ةس نبالو

 . ةكتاع دحسم يف لاس يب دحسم يف ةنياملا مدق نيح ةعمج

 . ةكتاع دحسم : هل لاقي يذلا : هل ةياور يفو

 مطأ <« فلدزملا : هل لاقب بارخ مطأ دحسملا اذه يلامُش يف : يرطملا لاق نم

 ردقب 2" ةراجحم ينبم اد ِجح ريغص يداولا نطب يف دحسملاو « كلام نب نائتع

 « لاس اذإ كلام نب نابتع نيبو هنيب ليسلا لو ناك يذلا وهو « ةماقلا فصن

 ةيقاب ممراثآو « ةرملا فرط ىلع يداولا اذه يبرغ تناك فوع نب ملام ينب نأل
 ًادحسم هش ناكم يف هكدل ف يىلصب نأ ل هلأ لوسر ناتع لأس < كانه

 لِي لعفف
 يذلا ريك ألا ماس ينب دحسم دارأ ام نادع نأ « ربظي يذلا : تلق

 : « حبحصلا » يف لاق م اذلو « مهب هتمامإ لخغ وه ذإ « يأس ام « يداولا يبرغ مههزانم

 مدجسم يفآ نأ عطتسأ مل « مهنبو ينب يذلا يداولا لاسو راطمألا تناك اذإف

 صعب هددحيف 3 يراطملا هرك د يذلا دحمملا اذه ءانب مده دقو 4 و يلصأف

 ( ةحر هفلخو ناوطسأ اهنيب نادقع هيف فقس» قاور همدقم مولا هتئه ىلع مجاعألا

 «باوصلا هلعلو ًارغصم ةنكاس هضم مهند نيتدح وم ةمومضم فأقي 0 بدمقلا ف : ةمسهق ةخسل َْق ) ( ١

 ريغصت يسسغلا : ةمحعملا نيغلا فرح ىف ركذ تأ ر مث ء ةدبقلاب سانلا نيب رورشم نآلا عض وما اذه نأل

 . باوصلا وه اذه نأ حيرصتلا اذهب نتف ةعما دجسم هنا : لاقو « بغ

 5 ةرادطاب 1: ةكيمأ 0

 ل ب



 برغملاو قرشملا نيب هضرعو « ًاعارذ نورشع يماشلا هرادج ىلإ ةبقلا نم هلوطو

 . ناواق !'' نيدلا باهّس اجاوخلا هفقس ددجو « ًاعارذ رشع ةتس هبارحم ىلب ام

 نم زشن ىلع « يدارلا ريفش ىلع ءابق دجسم قرش ريغص : خيضقلا دجسم
 دحأ برغملاو قرشملا نيب هعرذ « عبره وهو « دوس ةراححم موضره « ضرألا

 اهون مأشلل ةبقلا نمو « ًاعارذ رشع

 « ريضنلا ينب لَم ينلا رصاح : لاق هلا دبع نب رباج نع ةش نبا ىور

 تس خضفلا دحسم عضوم يف ىلصي ناكو « خضفلا دحم نم ابرق هتبق برضف

 نوبرش مهو راصنألا نم رفنو بريأ يلأ ىلإ ربخلا جر رجلا تمرح اماف « لايل
 « خيضفلا دجسم يمس كلذف « هف هوقاربف « ءاقسلا ءاكو اواحف « ًاخضف هف

 7 ةساجنب معلا لبق وأ « ًادحسم هذاختا لبق كلذ ناكو

 رجب يتأ هلي ينلا تأ « رمح نبا نع : هل ظفللاو ىلعي يبأو « دمحألو
 . عيطقلا دسم ينم كاذلق ( هب رشف « خضفلا دجس» يف وهو !'" شنب خيضف

 سمشلا دحسب موبلا فرعي هنأ : يرطملا لوقل ًاذشأم رأ ملو : تلق

 « هيلع سمشلا علطت ام لوأ لاع ناكم ىلع هنوكل هكعلو : دجملا لاق
 هنع هللا يضر ”ىلعل بورغلا دعب هيف سمشلا تديعأ يذلا ناكملا هنأ نظب الو

 نكي ملو © سمشلا تبرغف « يلع رجح يف هللإ ىحوب وهو لِي ينلا ناك ال
 « كيبن ةعاطو كتعاط يف ناك هنإ مهللا » : هلي ينلا لاقف « رصعلا ىلص "ىلع

 اذه جرخأ دقف « ريمخ نم ءاببصلاب كلذ نأل ©« ثيدلا .. سمشلا هلع ددراف

 يأ نع هيودرم نباو © سمع ثني ءاممأ نع نيهاس نباو « هدنم نبا ثيدحلا

 رجح نب لففاملا لاق + يواحطلا هححص نمميو « نسح امهدالسإو © ةريره

 , تاعوضوملا يف هداربإب يزوملا نبا أطخأ

 )١( ندلا سمش ؛ ةخن , -

 )؟١( برض هبابو روفيد يلغي : يأ .

 مال,



 . ةزجاحم فرعت ةقيدح باب ىلع ةيقرشلا مترح برق : ةظيرق ينب ددسم

 رود نم ةقيدمحلا يلامشب تاببأ بارخ هدنعو « ءارقفلل فقو : يراملا لاق

 لاق ا" دجسملا ذه يف لخد يظرقلا اطاب نب ريبزلا مطأو « ةظيرق ينب

 , ةلابز نبا

 خايشسأو عفار ْس يلع نع ( كلام نب ةبقع نب دمت قيرط نم ةس نئالو

 يف تيبلا كلذ لخدأق « رضحلا نم ةأرمأ تدب يف ىلع قلص ىنلا نأ : هموق

 دنع ةظيرق ينب يفرش تلم ينلا هف ىلص يذلا ناكملا كلذف « ةظيرق ينب دحسم

 . تمده ىلا ةرانملا عضوم

 . دجسلا ىنب نيح كاملا دبع نب دياولا تيبلا كلذ لخدأ يذلا نأ ةلابز نبا نيبو

 لوسر لسرأف ( ذاعم نب دعس <ح ىلع ةظيرق لهأ لزن « ميحصلا » يفو

 هلا لوسر لق « دجسملا نم آيرق اند املف « رامح ىلع ءانأف « دعس ىلإ قلي كا

 اولْؤن ءال ذه م2 +: لاق مث 3 0 مريخ وأ ديس ىلإ اومرق 2 : راصنألل ا

 . ثيدخلا هل كمكو ىلع

 أك ةظيرق يني هدجسم لب « هب نكي مل ِلَي هنأل ةئيدملا دحسم دارلا سلو

 نم طلغ دحسملا ظفل نأ معز نم أطخأو : لاق © رحح نبأ .ظفاحلا هللا راشأ

 . دواد يبأ ةيآاور بوصف « ةنيدملا دحسم ةدارإ هنظل يوارلا

 )2 ريك قاب مويلا دحيسسملا اذهو : راختتلا نبا لاق 4 2 ىنلا نس اند امأذ

 ناكو ( ةمولبم هناطيح فقس الب وهو « اهضعب طقس ةناوطسأ ةرشع ثس هفو

 . ءابق دحسم لكش ىلع اينبم

 قاب مويلا اهرثأو < ءاق ةرانم عضوم لثم يف ةرانم هف ناكو : يراملا لاق

 يقبو « ًاعبمح هراححأ تذخأو + مدينا دقو : لاق « ةلامشلا ةيبرغلا هتيواز ىف
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 . ةماق فصن رادقم ريظح هلع ىنبف « ةئاعيسلا دعب لوألا رشعلا ىلا هرثأ
 + ةئافاغو نيعستو ثالث ماع يلامْلا نيهان يعاحشلا هريظح ددح دقو : تلق

 عبرأ مأشلا ىلا ةبقلا نم يرطملا لاق ام وحن هعرذو « 5 ةرانلا عضوم لعجو

 . اهوحن برخملا ىلإ قرشملا نمو « عبرو ًاعارذ نوعبرأو

 : مالسلا هيلع ميهاربإ مأ ةيرشم دحسم

 يف ىلص اليو ينلا نأ © تباث نب دمج نب ىيحي نع « هريغو ةبْس نبأ ىود
 : ةنآلا يقيم هتاقدص نم يهو « مها ريإ مأ ةبرشم

 امأو : قيريخم لاومأ نم انأو « تاقدصلا يف اهركذ دعب بابْس نبا لاق
 ةديبع يلأ لاسم تئدف « دوهلا ساردم تدب تفلخ اذإف « مهاربإ مأ ةبرشم

 مأ ةيرشم تيمس افإو « هبنج ىلإ مهاربإ مأ ةبرشف « ةعمز نب هللا دبع نبأ
 صضاخغا ايرض نيح تقلعتو ؛ ايف هتدلو 2 يملا نبا ميهاربإ مأ نأل ميهاربإ

 . ىهتنأ . ةفورعم مولا ةشخلا كلتف « ةبرشملا كلث بشخ نم ةشخ

 كلذ ناكف « ةفرغلا : ةغل ةبرشملاو « كانه ةيرام نكسأ مَكلَي يلا ناكو

 هيلع ميهاربإ تدلو ةيرام نإ : راكب نب رببزلا لاق اذلو « [رمساب يمم 23١ ناكملا

 . فقلاب ميهاربإ مأ ةبرشم : مويلا هل لاقي يذلا لاملاب ةيلاعلاب ماللا

 ةظيرق ينب دجسم يلام روكذملا لحمل ذذتم يأ « دحم ةبرشملاو : دج لاق
 فارشألاب فرعي ليخن نيب تسدلاب فرعي عضوم يف ةيقرشلا ةراا نم بيرق

 . يركسعلا نسملا يشأ رفعج نب سيردإ نب مماق ينب نم م.اوقلا
 عرذو « ةرشملاب ُمنِلَم هقدص يه لغنلا كلت نظأو « هوحن يرطملا ركذو

 وحن برغملا ىلإ قرشملا نمو [عارذ رشع دحأ مأثلا ىلإ ةبقلا نم دجسملا اذه
 : دحلا لاق أك يهو « ةفيطل ةفيقس قرشملا يف هب لصتي ًاعارذ رشع ةعبرأ

 . دوسلا ةراجملا نم فيطل مضرب اهلع طوح ةبور ىلع ةريغص ا" ةفيرع

 , لالا ؛ ةخسش (و)

 3 باوصلا وهر ًاردصم ةلموع داصق نيتاموم ءارف ناعب ةضيرع : ةساق ةضبسأ ُْق 60
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 فرعيو « ةيبرغلا ةرملا فرطب عيقبلا قرمث سوألا نم : رف ينب دحسم

 ْ . ةلغبلا دحسم موبلا

 دجسم يف ىلص عَ ينلا نأ « ديبع نب ديعس نب ثراطلا نع ةش نا ىور

 .ةءأسم نبا دمح نبا دومح نب رفعج نع < ىبحنو « ةلابيز نيا هاورو . رفظ يش

 لوسر نأ < هدج نع يرفظملا دم نب سنوي نب دمع نب سيردا نع آفبأ د

 ناك هللا دنع ( نب دايز نأو « رفظ ينب دج يف يذلا ريملا ىلع ىلج لطي

 سلح مللي هللا لوسر نأ هوماعأف < رفظ نب ةكشم هتءاد ىد 0

 . تلمح الإ هيلع سلجت ةأرما لقف : لاق « هدرف هلع

 اوهذ ابر ىتح « مهئاسنب نوهذ ةنيدملب سانلا تك ردأو : هبقع ىحم لاق

 . رجلا ىلع نسلحبف « ليللا يف نيب

 يرفظلا ةلاضف نب دمح نع « تاقث لاجرب يناربطلا ىور ام هلصأو ؛ تلق

 رفظ ينب دحسم يف مهاتأ قلم هللا لوسر ترأ هلو ينلا بحص نم ناكو

 نب ذاعمو دوعسم نب هللا دبع هعمو « مويلا رفظ يني دسم يف يتلا ةرخصلا ىلع سلحف

 لا هله ىلع ىتأ ىنح « أرظف ارق يلع ينا راف « هباعمأ نم سفأو لب

نلا ] ًاديهش ءالؤه ىلع كب انئجو ديبشب ةمأ لك نم انئح اذإ فكف )
 [ 1: اس

 ىلع ديهْس بر يأ » : لاقف « هامل ١" برطخا ىتح ُنْيَو هنا لوسر ىكنف

 .؟ « رأ مل نب فيكحف هناربظ نيب انأ نم

 نع هباب فتك يف ام الإ هيلع سلحي رجح مويلا دجملا اذم سلو : تلق

 . هلخاد راس

 رثأ اهنإ : لاقي ةلبقلا ةبح نم ةرطا ىف راك دحسملا اذه دنعو : يراطملا لاق
 م

 رثأ ناك رجح ىلع رثأ « رفاطلا رثأ يبرغ يأ هيبرغ يفو « لِي ينلا ةلغب رفاح

 . تيرطضا : ةخسن يف 00(
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 ©« ةملع فهن ملأ هق 0 سس [بسسا  هللالص .ءل[ .؟ . 7
 ىلعو 7 اسقل رع ةقؤرم عصوو 0 هيلع [كب و يبا نأ رك ذي 3 ققرد

 أدم نوك ريد سانلاو 6 كسلا اصأ 2 أ ممول
 8 ءاذس 200 54 ب 01

 4 ةلغمأا كح ع فرعي هنإ 1 |اقو هنمز ُْق دحيسملا !له راجلا *نأ فصوو
 دياب - _- 0-05 5 ٠

 ةلعب رفاح رن أف ةراحطلا نم زشل هأوحو 4 دحأو ناوطسأ هضشو 03 بارخ هنإو

 98 هللا ا
 . ايلا ١ ةطيرل يب“

 رم ؛ هناب رصتنملا روصتملا رفعح يبأ مامإلا كلم لا دلخ هش ماخر رجح هبو

 نورشعو ىدحإ مأثلا ىلإ ةبقلا نم هاوط ًاعبرم ناكف هتعرذو « ةئاتسو نيثالث ةنس

 كلا٠ نب ةيواعم ينبأ : ةباجإلا دحسم . كأاذ لثم برغملل قرشملا نمو « ًاعارذ

 ميرص نم اذخأ ثلاثلا باملا نم يناثلا يف ىتس ا « سوألا نم فوع نب

 « جرزتلا نم راجنا نب كلام ينل هعج يف يرطملا مو امبرو ةلايز نبا مالك
 1 ه.نتجاف حدعب نلصفلا ف ىلاآلا ةايدح يل كده ركذ كنع كلذ هب ضقان امو

 هللا لوسر نأ « هبأ نع دعس نب رماع ثلدح عنه « ملسم ميحص د يفو

 عكصرف لشد ةيواعم ىنب دحسم رم اذإ ىتح « ةيلاعلا نم موي تاذ لقأ تلي

 تلأسو : لاقف, انيلإ فرصنا مث « اليوط هبر اعدو . هعم انيلاصو « نيتعكر

 « ةنسلاب يتمأ كليب ال نأ هتلأس « ةدحاو ىنعنمو « نيتنثا يناطعأف « ًانالث ير

 لعجي ال نأ هتلأسو « ايناطعأت « قرغلاب يتمأ كلي ال نأ هتلأسو « اهناطعأن

 5 ادعت < مدي مهسأب

 رباج نب هللا دبع نب هللا دبع نع « أطوملا » يف وهو ديجُو دنب ةبس نبالو
 ىرق نم ةيرق يهو ةيواعم ينب يف رمح نب هلا دبع اءاج : لاق « كيتع نبا

 تلقف 9 اذه مدحسم يف للي هللا لوسر ىلص نأ نوردت : لاقف « راصنألا

 : تلق 9 هيق نب اعد يبلا ثالُثلا ام نوردت : لاق © هنم ةيحان ىلإ هل ترشأو معل
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 فنأو « مثريغ نم ودع ميلع ربظبال نأ اعد : تلق < ينريخأف لاق <« معن

 تقدص : لاق « اهعنم « مهني مهسأب لعجال نأب اعدو « اهيطعأف « نينلاب مهكليال

 . ةمابقلا موي ىلا جرحا لازي نلف

 ةرواعم نب دحام رمث < قلم ينلا عم ناك هنأ ( صاقو يأ نب دعس نعو

 . فرصنأ مث < هير ىجاتف ماق مث « نيتععر هيف عكرف لُدُف

 ييدجسم يف ىلص لَم ينلا نأ ىنغلب : ةحلط نب دمع لاق : ناسغ وبا لاق

 : نيعارذ نم ًاوحن بارحملا نيب ىلع ةيواعم

 . ائاَق ءاعدلا عم كلذ رحتيلف : تلق

 هقابو « حبلم بارحمو « ةمئاق تاناوطسأ دجسملا اذه يفو : راحتلا نبا لاق

 ١ يضيرعلا ىلإ كلاسلا راسي ىلع عيقبلا يلامُث وهو « دعب ممر دق : تلق

 سمح وحن برغملا ىلإ قرششملا نم هعرذو « ةيواعم يتب ةيرق رثآ يه لولت طسو

 نيرشعلا وحن مأشلا ىلإ ةلبقلا نمو « ًاعارذ نيرشعو

 لوألاو« متفلا دجاسم املك مويلا فرعتو . هتلبق يف ىتلا دجاسملاو معتقلا دحيم

 وه ةقرشو ةيلاعش نيتجردب هبلإ دعصي برغملا يف علس ليج نم ةعطق ىلع عفترملا

 دحسملاو « بازحالا دحيم ًاضيأ هل لاشو « قالطإلا دنع متفلا دحسم دارملا

 . ىلعألا

 لَم ينلا نأ « هلا دبع نب رباح نع « تاقث لاجرب « دمحأ دنسم » فو

 بيجتساف « ءاعيرألا مويو « ءاثالثلا مويو « نيثثالا موي اال متفلا دحسم يف اعد

 يف لذي مف : رباح لاق « هبحو يف رشلا ف فرعءف « نيتالصلا نبي ءاعبرألا موي هل

 ؛ ليلجلا دنع خيشلا لاق , باتكلا اذه يف للا امهمحر قداصلا رفعج نبا يفيرعلا ىلع ربق ركذي ) )١(

 . هنامز يف امواعم ناك ربقلا نأ هنم ميفي ردقلا اذه نكلو : هدا رب

 اله م افولا ةصالش يسأل ا سس



 عسي ا ص قلطتر ىرخالا دج سملا هقلخاو ًاعفت رم ةقاالإ ص روظ دقو حتفلا لحم لثق ةروص

 .ةةباجإلا فرعأف « ايف وعدأف « ةعاسلا كلت تبجوت الإ ظيلغ مهم رمأ

 ادم هيدي عفرف ماقو « هءادر عضوف « ماتأ هيو يبنلا نأ : هل ةباور فو
 . ىلصو مهيلع اعدو ءاج مث < لصي حلو مهيلع وعدي

 للا دمحو « متتفلا دحسم عضوم ىلع دعق هلي ينلا نأ « رباج نع ةس نبالو

 ظ . هيلع وهو هباحصأ ضرعو « ميهيلع اعدو

 ةالص هتك ردأف « فرملا نم مَلَو ينلا لبقأ : لاق يدبملا ىلوه ديعس نعو
 . ىلعألا دحتملا يف اهالصق رصعلا

 م اك ل



 ع يذلا مهتفلا لويسع 0 هل لوسر رم ا: لهفلب هراغو ةلدز نيا هأآورو

 . رصعلا ةالص هيف ىلصف < ىقرف « رصعلا ةالص ترضح دقو « ليلا

 موي حقفلا كحيسم يف اعد ا يلا نأ « آلم سرم بلطملا نع ةلابز نالو

 نعم لصت و 34 برغملا بهذو « رصعلا سهذو ) ريظلا بهذ ىح بازحألا

 . برغملا دعب ًاعيمج نهالص مث « ائش

 اطخف حقفلا دحسم لخد ا ىبنلا نأ « هيبأ نع دمح نب رفعح نعو

صاس فر ,ىح ىلاعت هيأ ىلإ هيد عفرو ماق مث 4 ةناثاا ةوطمحلا م 4 ةوطخ
 

 . فرصنا مث , ًاريثتك اعد قح هعفرب مق « هربظ نع هّوادر طقس ىح اعدقف « ةيطبإ

 '""برغملا وحن متفلا دحسم ءارو نم لع هلا لوسر ىلص : لاق رباج نعو

فلا دجسم هيلع يذلا لبملا ىلع قلع ىنلا اعد : هنع ةش نالو
 ةحان نم مت

 . ةبحرلا يف يأ ءدحسملا ءارو نم ىلصف « ب رغملا

 اعد يدلا عضوملا نأ ركذي هب قثوب نم دحاو ريغ تعمسو : نايغ وبأ لاق

 يف ةعراشلا ىطسولا ةناوطسألا ىلإ مويلا وه لملا نم يقم هللا لوسر هللع

 . دحسملا ةحر

 ل مدح نع هبأ نع ريكت 3 نوراه نع ىمحن هاورو

 ةناوطسألا غلب اماق ( حتفلا كحعسم هللأ دبع نس نيسحلا عم تثلشدف : ىسحن لاق

 ىلع هش اعد يذلا 2 هلبأ ل لوسر ىصم عضوم أذه : لاق « دحيسملا نع ىطسولا

 . متفلا لحيه ءاج اذإ هلق يىلصي ناكو 2 بازحألا

 هنا < هطسوتل ةصحرلا نم دحسملا بار لياق ام مويلا كلذ لحيحو : تلق

 4 مويلا وه امي دحأو قفاور هققسمت « برغملاو فقرسملا ناد نيطاسأ ثالث ىلع ناك

 , هنيطاسأ تريغ نكل

 نأ ةيارر هتثيب 5 ةيلاهشلا ةببرقلا ةيحانلا نع دجسلا كلذ رخؤم يف : يأ )١(

 همس ال“ راي تس



 هللا الإ هلإ ال : ءاعدلا نم بلطي ام هنأ : لصالا يف هانركذ ام صخلترو

 تاومسلا بر هللا الإ هلإ ال « ميظعلا شرعلا بر هللا الإ هلإ ال « يبلملا ميظعلا

 الف « ةلالضلا نم ينتيده « دملا كل مبللا « يركلا شرعلا برو نيضرألا برو

 نأ لذم الو « تالذأ نا زعم الو « تمركأ نمل نيبم الو ©« تنهأ نم مركم

 ع '"تعنم نمل يطعم الو ء« ترصن نم لذاخ الو « تلذخ نا رصان الو ؛ تززعأ

 عمار الو < تقزر نمل مراح الو « تمرح نمل قزار الو« تيطعأ ا عئام الو

 « تقرخ امل رئاس الؤ « ترثس ال قراخ الو « تعفر نأ صفاخ الو « تضفخ نم

 كب < يريصنو يدضع تنأ مهللا « تبرق امل دعبم الو « تدعاب امل برقم الو

 « نييوركملاو نيخرصتسملا خيرصاي مهللا « لتاقأ كيو « لوصأ كبو '"لوحأ

 «© نيرطضملا ةوعد بيحتايو « نيبوركملا بركح جرفمايو ©« نيثيغتسملا ثايغابو

 يمهو ينزحو يمعو يلرك ىنع فثكاو « ملسو هبحصو هلآو دمح انديس ىلع لص

 انأو « ماقملا اذه يف همغو هنزحو هبرك لَو كلوسرو كبببح نع تفشك ام

 « يفعضو يزدجع ملعتو « يلاح ىرت دقف « كلذ يف قط هب كِلإ مفشتسأ

 كدبع هنم كلأس ام ريش نم كلأسأ + ناسحإلاو دولا اذا « نائما نائحا

 كبدبحو كادبع هنم ذاعتسا ام رش نه كب ذعتسأو « لَو دمح انديس كببحو

 . بحأ امم وعديو « هلي دمج اندم

 « هتنحم يف ديشرلا ىلع هلوخد دنع يعفاشلا هب اعد ام كلذل مشي نأ يغبشو

 وهو بازحألا موي هب اعد عقلي ينلا نأ © يعفاشلا قيرط نم معن وبأ ىور دقف

 . لصألا يف هانركذ دقو « يقهبلا لاق اك حيحص ريغ هعفر ناك نإو « مظع ءاعد

 ريخم ةفيذح ءاجو « هن تعقو ةياحتسالا نأل « حتفلا دجسب دحسملا اذه ةيمستو

 , تمنم ال : ةخسن يف (1)
 . لوجأ : ةخسن يف ()

 - عم -



 لجد نع هلل 50 دق نوماسملاو خلع لع هللا لوسر حيمأت « هب المل بازحالا عوجر

 ب و متنا ١ ةرودس 00 ١ ديبج ا لوقو . ةبقع نبا يزاغم يف ا هرصنو

 . هل لصأ ال

 ىلع اعد مثلَ ينلا نأ « مبخاشسأ نع « دبسأ يلأ نب دسأ نع ةش نالو

 ىلع لبجلا لصأب يذلا ريغصلا دجسملا يف ىلصو « متفلا دحسم هيلع يذلا ليلا

 . لبخلا دعصي نيح قيرطلا

 يذلا متتفلا دحسم يف ىلص عقلي هلل لوسر نأ « دعس نب ذاعم نع ةلابز نالو

 يه ذِإ « هريغ ةثالث اهنأ يف رهاظ وهو © هلوح يتلا دجاسملا يو © لبحلا ىلع

 هِللإ دعصي هنأو « ىلعألا دحسملا ركذ ثمح راجنلا نا حرص هبو « عملا لقأ

 « حيسلاب عضوملا كلذ فرعبو « ريثك لخن يداولا يف هنبمي نعو : لاق مث « جردب

 « هتراحح تذخأو مده دقو 2« بارغ اهنم لوألا « هلق ةثالث يهو « هلوح دجاسمهو

 ١ . لخنلا دنع يداولا يف امهو « صحلاو ةراحطاب نارومعم نارخآلاو

 امه : يأ « اهنم لوألا فرعي « هتحت ميفلا دجسم ةلبق يف اهنإ : يرطملا لاقو

 . يسرافلا ناماس دحسمب « ىلعألا دحمملا يل

 ريمأ دحسمب : فرعي ناماس دحم ة8بق ينعي « ةبقلا ىلب يذلا : ىفاثلاو

 . بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا
 . رثأ هل قبب مل راجنلا نبا هركذ يذلا كلاثلاو

 فرط ىلع قرشملل ًاثاج نينمؤملا ريمأ دحسمب فورعملا يناثلا ةلق يف : تلق

 يفو « اهيف ةالصلاب نوكربت سانلا تنأر « ةراحح مضر اهب ةرامج رثأ عاس لبح

اثملا هنأ يل ريظف ع ضرألاب ةتبثم نيطاسألا كلف نم ةكلف قرشملا يلب ام اهفرط
 ر

 نم دجاسملا لوأ هنأل « مده دقو بارخ اينم لوألا : لبق راحالا نبا لوقي هللإ

 ل مموج



 هثإ : مولا نولوقي سانلاو « تاراعلا نم هب هتثيام مث سلو « ةلبقلا ةبج

 معي امل هبارخ يف ببسلا يه ةبسنلا هذه لعلو « هنع هللا يضر ركب يلأ دحلم

 الو « ةسنلا هذه يف لصأ ىلع فقأ مل ينأ عم « دجاسملا هذه دالج نم لاح نم

 هدادحف < مده دق ىلعألا دحسملا ناكو « يرطملا مالك يف نيمدقحلا نيدحسملا ةسن يف

 ةنس يف رصم كوام نييدبعلا ءارزو دحأ ءاحملا يبأ نب نيسملا نيدلافيس ريمألا

 ةلبقلا ةبح نم هتحت نيذللا نيدحسملا ءانب دالح كلذكو « ةئامدمحو نيعبسو سخ

 نب يلع نينمؤملا ريمأل بوسنملا اهنم يناثلا مدهتف © ةئامسمخو نيعبسو عبس ةنس يف

 يروصنملا مرشخ نب مغيض نيدلانيز ةنبدملا ريمأ هددحف « هنع هللا يضر بلاط يبأ

 ءاحملا يلأ نبا مسا هيلع ”نسه هبو « ًادقع هفقس ناكو « ةئافاثو نيعبسو تس ةنس

 ءارقفلا ضعب ددجو « دحاو ناوطسأ ىلع ًايشخ هفقس لعجف « نيرخآلا نيدحسملاك

 عرذو « ةثاعستو نينثا ماع هنع هللا يضر ركب يبأل بوسلملا ثلاثلا دحسملا ءانب

 برغملا ىلإ قرشملا نمو « ًاعارذ نيرشع وحن ماثلا ىلإ ةبقلا نم ىلعألا دجسملا

 ماشلا ىلإ ةلبقلا نم ناماسل بوسملا لفسألا عرذو « ًاعارذ رشع ةعبس ةلبقلا يلي ام

 « ًاعارذ رشع ةعس ةيبقلا ىلإ امم برغملا ىلإ قرشملا نمو « ًاعارذ رشع ةعيرأ

 قرشملا نمو « ًاعارذ رشع ةثالث ماثلا ىلإ ةلبقلا نم ىلعل بوسنملا ثلاثلا عرذو

 . ًاعارذ رشع ةتس ةبقلا يلب ام برغملا ىلإ

 ريو يبلا نأ ءاح دقف « مارح قب فيك وهو « علس فيكي كرتتلا يخش و

 يي فيكلا دنع يتلا !''ةينيعلا أرقب هنأو « قدنخلا يلال هب تيبي ناكو «.هب سلج

 . سداسلا بابلا نم يناثلا يف يأس

 رفح ملسو هيلع هللا ىلع يتلا نأ ينعي ؛« فيككلا دنع يتلا ةنيبعلا رقب : هباوص )١(
 0 ملسو هيلع هللا ىلص' هتازحمم نم يهر 0 تفلا كح | .م لوح يقسن تناكو 0 مارح يب فقيك نس دع

 . مسو هيلع للا ىلع ينلا نيع ىمستر

 هل



 كرأ نم يناربطلا « ريغملا » و « طسوالا » يف وه اب دارملا هنأ : رهاظلاو

 ىتح جرخف « باو لبج يف هلع لدف « قيم ينلا بلطي جرخ لبج نب ذاعم

 دجسم ىلإ ًاقيرط هيلإ سائلا ذختا يذلا فيكلا يف هب رصف © باوث لبج ىقر

 عفري مف © دجاس وهو ليملا سأر نم تطببف : لاق ©« دجاس وه أذإف © متنلا

 ءعضوملااذبب ليربج ينءاج » : لاقف © هحور تضيق هتنئظف « نظلا هب تأسأ ىتح

 : تلق ؟ كتمأب عنصأ نأ بحتام : لوقيو ماللا كئرقي ىلاعت للا نإ : لاقف

 تدحف« كتمأ يف كّؤوسأال : لوقي هنإ : لاقف يلإ ءاج مث < بهذف « ملعأ هلل

 .« دوحسلا لجو زع هللا ىلإ هب برقتام لضفأو

 يفرهاظ رك ذ اه فيكلل هفصو نكل « ركذ ىلع هل فقأ مل : باوث لبجو

 نم متفلا دجاسم ىلإ ةنيدملا نم هجوتملا نيه ىلع عاسب روكذملا فيكلا ةدارإ

 نوكت يتلا ةيبيقتلاب ةورعملا ةقيدطلا ةلباقم يف مارح ينب بعُس برقب ةيلبقلا قيرطلا
 اذإف © ناحطب ىلإ علس نم لست ةئاس ىرحب كانه هنيمب نع نإف « هراسب نع

 ةلئاسلا ىرحب يف رقث هدنعو « هني نع فيكلا ناك قرشملا يف ًاريسي دعصو اهلخد

 , ًادج ريغص هنكل رخآ فبك قرشملا يف هنم ىلعأو

 فاك ميفلا دجاسمل ابلاط ةئاسلا هذه نم هجرت اذإو « دارملا وه لوألا

 مهدحسم رثأو « منك اسه رثآ ةب عستم بعُش وهو « هنمي ىلع مارح يثب بعش

 يف هانرك ذ ام ذخؤيو « اهب نيب هئانب يف زيزعلا دبع نب رمع داز يذلا ريبكلا
 بعثلا اذه ىلإ مهوحت كأ نم يورام ىلع هانب هب قلم هتالص يف فالتخا لصألا

 . هنذإب لَم هنمز يف ناك

 ريغصلا مهدحم امأو + هنع نا يضر رمح نمز يف ناك افإ هنأ : يورو

 ًافبك تدهاش مث « ريكلا مهدحم ىلع ريظح ءانب ددج دقو « هدعب لصفلا ىف يتأسف

 هنوكل برقأ وهو « مارح يب بعش رخآ قرشملا ىلإ ًاحناج هما يف رخآ

 . هتدارإ حجري لوألا دنع دوجوملا رقثلا نا ريغ + قيس اب دارملا

 مو



 ؛عاقلاب مارح ينب دحسم ىهو : ملعب نم هعتو « نزر لاق : نتلقلا كويس

 ( قوالا ةصق ركذو « هتلبق يف ةماخنلا قلي ينلا ىأر يذلا هنأ : يرطملا داز

 ينب نم داوس ينبل عاقلاب يذلا دجملا اذه لب « لصألا يف هانحضوأ ارك مهو هلكو

 يف قيس م قواللا ةصق هبو « عاقلاب يذلا دحبسملا لهأ مارح ىس اوسلو « ةماس

 كانتا نم لوألا

 0 يللا
 ا 1

 يور القل
81 22 

 نيتلبقلا دجسم

 يفو « ةبرا دجسم يف ىلص تلي ينلا نأ رباج نع ةبش نبا ىور اذلو

 عاقلاب يذلا مارح ىنب دحسم يفو « نيتلبقلا دحسم

 يفمارح ينب دحسم يقايسو « ةيرخلا دحسم ركذي مل هنأ الإ رباج نع ةلابز نبا هاورو

 ناك ةلقلا ليوحت نأ مجرألا نأ « عبارلا نم يناثلا يف قبس دقو « هدعب لصفلا

 . هب يلصي قم ينلاو نيلبقلا دجمب
 نبا ينعي رشب مأ هلي هللا لوسر راز : لاق سنخألا نب دم نع ىبحبلو

 بسال



 هللا لوسر ىلصف « روظلا تاحف : لاق « ًامادط هل تعنصف « ةماس نب يف ءاربلا

 هجوي فتأ رمأ « نيتعكر ىلع نأ الف « ربظلا نيتلقلا دحسم يف هباسمأب ع
 ةلبقلايبف © بازبملا لقتساو « ةعكلا ىلإ هني هللا لوسر رادتساف « ةعكلا ىلإ

 دجسملا كلذ يمسف [ 111: ةرقبلا ] ( اهاضرت ةق كتيلونلف ) : ىلاعت نا لاق ينل

 . نيتلبقلا دحسم

 ةماس قي نم رفنو ةلبقلا تفرص : لاق « رباح نب دمت نع ةلابز نالو

 دقو مربخأت ء تا مهاتأف «© نيتلقلا دحسم : هل لاقي يذلا دحسملا ْف ريللا نراصب

 دحسم يمس كلذف « ةعكلا ىلإ مههوحو اولعج ىتح اورادتساف « نيتعك ر اواص

 « نيحبحصلاو يف تبث ام ةيمستلا هذي ىلوأ ءابق دحسم اذه ىلعف : دحملا لاق . نيتلقلا

 يعاحشلا هفقس ددحو هحلصأف « ثعشت دق دحسملا اذه ناكو « هب كلذ عوقو نم

 . ةئافاثو نيعستو ثالث ةنس يلاملا نيهاش

 ًايرقو « ةروكذملا رئبلا يماس « رابآلا يف اهرك ذ ينآلا ١ انقللا دحم

 هلا دبع وبأ هركذ © جردملا ىلإ راما قيرطلا يف آريس برغملا ىلإ ًاحناح اهنم

 . ةئيدملاب رازن يتلا دجاسملا يف نيمدقتملا نم يدسألا

 ردب شيج صرع لَم ينلا نأ « يرانيدلا هللا دبع نب رمع نع ةلابز نالو

 ميعاص يف مه كرابي نأ ةنيدملا لهأل كانه اعدو « اهدحم يف ىلصو « انقلاب

 . اًنهاهو انهاه نم قزرلاب مهنأب نأو ؛« مثدمو

 قبسو © ©« نراحلفلا د : اهضرأ مساو « « ايقسلا » : لكبلا مساو : لاق

 ءاعدلاو ةالصلا يف امهريغو يذمرتلاو دمحأ ةياور نم ثيداحأ لوألا نم عبارلا يف

 . اهعجارف « لا اذهب

 كلام نع يورو « اهب ىلص يتلا عضاوملاو 7 ع هدجاسمل ةّشا نبا مجرتو

 ابن« بيرق رئملاو سرؤرلا ةبقب مويلا ةفورعملا ةيربتعلا باب جراخ يف لا ةبقلا وه دحسلا اذه 1(
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 ًابجوتم ةرخلاب يتلا ايقسلاب نيماملا عليم ينلا ضرع : ةريرد يلأ ثيدح كلذ يف

 . اب ىلصو « ردب لإ

 اي ايقسلا لح يف يرطملا ددرت لب « دجسملا اذه هعبت نمو يرطملا ركذي مو
 هب تيأرف «© هب دحسملا تبلطتف « روكذملا لحملا يف يتلا اهنأل ء هحبجرت عم يتأيس

 هعببرت ربظف « هساسأ نع رفحيل لاعلا ضعب هل تلسرآأف « كانه ةيور ىلع امضر
 ينف «© ةصقلاب ةضيبم ةرود يف عارذ فصن نم ديزأ هئاردج نمو هبارحت ةيقبو

 . اهلثم يف عرذأ ةعبس ون هتحاسم عبرم وهو « لوألا هساسأ ىلع

 : لاق « يرطملا ىلع هرمأ يفخ املو « ةيارلا دجمب مولا فرعيو . بابذ دحسم

 لخادلا راس نم عادولا ةنث ىلع هنإ : لاقو « هلع دمتعي لقث هف درب مل هنإ

 . ىهتنأ . ماشلا قيرط نم ةنيدملا ىلإ

 ةفص ىلع ةقباطملا ةراحلاب ينبم وهو « اهنم هبرقل عادولا ةنث ةلحت ىلع قلطأو
 يزورينلا كيبناج ريمألا هددحف « هضعب مدهتو « بابذي ىمسي ليبجي ةيرمعلا دجاسملا
 1 ةئاعاقو نيعيرأو تسوأ سم ةنس

- 

 « ليلا ىلع ميتفلا دسم ةنيدملاب رازت يقتا نك امألا يف : "'يونسألا لاقو

 . ليلا ىلع بابذ دحسمو

 ىلص 2 يبلا ترأ « جرعألا نمحرلا دبع نع ء ةّس نبياو ةلابز نبالو

 . بابذ ىلع

 هئع هل يضر يردخلا كيعس يبأ نب نمحرلا دلع نب " مير نع " ىناثلو

 . بابذ ىلع هتق قو يبلا برض : لاق

 )١( يدسالا : ةحسن ف .

 ةبش نال: يأ (؟)

 عسير : ةخسن يف (؟)

 سو,



 نب تاورم ىلإ اهنع هللا ىضر ةثئاع تعب « نمحرلا دبع نب ثراشلا نعو

 « ٌمَلَع هلا لوسر هيلع ىلص 1 ”تلدعتأ : بايذ ىلع هبلحو ًايابذ لتق نيح سلا

 !؟ العم هتذختاو

 . ناورا '""ًامالغ لتق نمبلا لهأ نم لجر بابذ : هكصاح ام ناسغ وبأ لاق

 ىلع نوبلصي اونك نيطالسلا نأ : اناثم ضعب ينريخأو : ناسغ وبأ لاق

 برضم ىلع نوبلصت ابجع : يثراخلا هللا ديبع نب دايز ةورع نب ماشه لاقف © باذ

 تاكو « هنع هدعب ةالولا تفك و « دايز كأذ نع فكف « ب هللا لوسر ةق

 : يرطملا لوق فالخ هف يتأيس اي قدنحلا مايأ يف قم يلا ةق برضم بابذ

 دحسم ةسبج يف الإ نكي مل قدنْلا نأ هنظل متتفلا دحسم عضوم يف اهيرض هنإ

 ليم هلا لوسر جرخ اماف « كوت ةوزغ يف ءافتكالا يف هدر يتأيسو « حنتلا

 هركشع هدح ىلع ةعم "يلأ نب هللا دبع برضو « عادولا ةنث ىلع هركع برش

 . روك ذا لسلا يأ < بابذ وحن هنم لفسأ

 . ةنيدملا ةنابحم لبج بابذ : يركلا لاقو
 . ايف يفأس ا ةنيدملا قوس يماس ةناملاو : تلق

 ديزي ناكو : قدنخلا ىلع مهفافطصا فصو يف ةرأا باتك يف يدقاولا لاقو

 فل '" اهضعب سيدارك ميفصو « يلاوملا ةباد لمحت بابذ عضوم يف زهره نبا
 ةيآرلا دحسمب دحسملا اذه راهتُسا يف ببسلا لعلف « عادولا هتينث ينعي « ةنثلا سأر ىلإ ضعب

 هنأب هفصو ىلع ةقفتم اهلك ةريثك نكامأ يف ًاركذ بابذل تيأر دقو « ركذام

 . هيف يدلع ددرت ال ثيحم روكاذملا لسا

 « ساربملل بعثلا يف بهاذ تنأو كنيي ىلع هب قصال . دحأ ليج دحتم

 . مدهتم ريغص وهو

 8 ماع : ةخست ِق 1(
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 . حسفلا دحم ىمسب هلإ : لاقيو : يغارملا نيزلا لاق

 ايأ اي ) : ىلاعت هلوق هيف لزن : نولوقيو « كاذب هنومسي سانلا مولاو : تلق
 . [ ١٠١١ ةلداجللا ] ةنآلا ( ... سلاما ىف اوحّسفت مل ليق اذإ اونمآ نيذلا

 دعب دحأ موي رصعلاو ربظلا هيف ىلع قلم يىنلا نإ : لاقي « يرطملا لاق
 . ىهتنا . لاتقلا ءاضقثا

 . هب ةالصلا لقن دورول راجالا نبا ركنا سدالا يف يقأسو

 دجسملا يف ىلص هلي ينلا نأ « جيدخ نب عفار نع « ديج دنسب ةيش نبالو
 . لبملاب قزال كنيي ىلع '"'رارملا بعش يف ذخأي يذلا ريغصلا

 ةلبق يف لبطلا اذهو « "للا نم ةعطق ىلع . قرشلا نينع ليج نكر دحسم

 بلاغ مده دقو « دحأ موي ةامرلا هلع ناكو «© هنع هلل يضر ةزمح انديس دبشم

 . دحملا اذه

 . هنع هللا يضر ةزمح هيف نعط يذلا عضوملا وه هنإ : لاقب : يرطملا لاق

 ةبْس نبا هاورام ىلع افقي ملو « سانلا هلوقي امم ءاسأ ةدايزب هوحن دحملا ركذو

 براظلا نينيع ىلع دحأ موي رهظلا ىلص تلم ينلا نأ « هنع هللا يضر رباج نع هف

 « كانه ًايدق تناك يتلا نيعلا ةرطنق ةرطنقلاب ينعي هنأك و « ةرطنقلا دنع دحأب يذلا

 ءام نيع كانه تددحت دقو : دحسملا اذه ركذ بقع هلوقب يرطملا اهلإ راثأو

 , ىهتنا . دمسملا اذه نم برقلاب اهضيفم « زامج نب يدو نيدلا ردب ريمألا اهددج
 ةوزغ يف قبس امب ةدارملا يه ةروك ذملا ةرطنقلا لعلو « مويلا ةرئاد نيعلاو

 اهعضوم لعلو « حالسلا ميلعو ةرطنقلا عضوم مبصلا هباحصأب ْهْيِلَ هتالص نم دحأ

 . هيف يتأبس ا يفآلا دحسملا عضوم

 )١( رارحلا بعشلا يف دحاي يذلا : ةخسن يف .

 اذه كل روك ذل رهو ؛ ليسملا 5 يذلا ريغ هنأ هنم داقتسي ف ٠ ع رصملاب فررعلا '

 كي ملس موحرملا ةدادحل 8

 ب



 ًانبم ناك« لبق دجسملا نم بيرق نينبع لبج يماش هريفي ىلع .يداولا دجسم
 . يرمعلا ءانبلا ةئه ىلع ةقباطملا ةشوقنملا ةراحطاب

 هتنعطب ىشم هنأو « هنع هللا يفر ةزمح عرصم هنإ : لاقن : يرطملا لاق

 . عرصف « اذه ىلإ لوالا عضوملا نم
 لبج تحت هعضوم يف ماقأ « لتق امل هلع هللا ىضر ةزمح نأ ةبش نبا لقن دقو

 . يداولا نطب نع لمحف كلم ينلا هب رمأ مث « ةامرلا

 اذه ددح دق ناك ءاحملا يلأ نبا نأ « لصألا يف هانركذ امم انأ صخلت دقو
 اذه نسم وه امنإ هنع هللا يضر ةزمح ربق ىلع مويلا تبملا نسملا نأو « دحسملا

 (... هللا دجاسم رمعي امنإ ) :ىلاعت هلوقو ةلمسلا دعب بوتكتم هلعو « دحسملا

 « تل هنا لوسر ىلصمو « بلطملا دبع نب ةزمح عرصم اذه : [ وه: ةبوتلا ] ةيآلا

 . ةئامسمحو نام ةنس ءاححلا يلأ نب نيسح هرم

 « هلبق يذلا يف قيسام ىلع مبصلا ىلصم عضوم هنوكل امإ : ىلصملاب هتيمستو

 ىلع لع هتالص نم درو امل امإو © ركسعلا دحسم هل يدسألا ةيمست كلذل لدبو

 ا ةلقتل هنع هللا يفر ةزمح ريقي روك ذملا نسألا تبث افإو < هنع هللا ىخر ةزمح

 ناك هنأ راجنلا نبا رك ذ يذلا بشثْلا نيلم لاوز دعب نظف « دبشملا ىلإ مده لا

 خيش يلامجا نيهاش يعاجشلا هعلق اذبلف © هب تبثآف « هنسم !ذه نأ ربقلا ىلع

 . راقلا ىلإ ةلبطلا ضعب هداعأ مث < روك ذملا دحسملا ىلإ هدرو « مادخلا

 هنعدتا يضر ةزمح دهشم ىلإ ةيقرشلا ىنميلا قيرطلا يهو . ةفاسلا ىيرط دجسم

 هلوط ريغص وهو « قاوسألا عقب ني نعو « '" ريحلاب ةفورعملا لخنلا برق

 . عرذأ ةيناف
 درب مو « هنع هللا يضر يرافغلا رذ يلأ دحم هنإ : لاقي : يرطملا لاقو

 هيلع دمتعي لقن هيف

 , رذ يبأ دجس# مويلا فورعمملا 1(

 ل سارا -



 م
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 هنأ فوع نس نمحرلا دنع نع « يقيسلل 60 نامإلا بعس م5 يف ١ تلق

 جرخف « ةربقملا ىلإ يذلا بالا نم ًاحراخ ةهافَي5َ ينلا ىأرف © دحسملا ةبحرب ناك

 دحسف « نيتعك ر ىلص مث « أضوتق « قاوسألا نم اطئاح لشخدف « هرثأ ىلع

 هنأ يىلرشي مالسأاا هيلع ليربح نإ : هل لاق ةققو يبلا نأو « ايف لاطأ ةدحس

 1 هيلع هللا مس يلع مكلس نمو « هيلع هلأ ىلص يلع ىلص نم

 : لاقو ع طقف دوحيسأا ركدذد هقرط صعب يفو 4 هريغو ةلايز ْئأ هاورو

 1 ارك هلل تدحيبف

 ع ةروك ذملا ةدحسلا دحسم هلعلف « دحملا اذه لح نم ةبرق قاوسألاو : تلق

 وحن هجوتف « ملي هللا لوسر جرخ : ظفلب ثيدحلا اذه ٍجرخأ دمحأ نأ ىلع

 دحسملا اذه ةبج يف نأ عم « ًادحاس رف + ةبقلا لقتساف لغدف « هتقدص

 1 ملعأ هللاو <« ةقدصلاب ًاثيدحو ايدق فرعي ًاعضوم

 تابمأو « ليقع دهشم يلرغ عبقبلا برد نم جراخلا نيع ىلع "عقلا دحسم
5 
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 . ةمئاق ةناوطسأ مولا هبو « ميلع هللا ناوذر نينمؤملا

 انقثم ءانب ايم ناك هنأت ةدهاس هاناقبو 4 اطقس نادقع هن ناك هنأ يخلو

 . يرمعلا ءانبلا ةكه ىلع ةّموقلملا ةراحملاب

 «قياسلادجملا هركذ بقع هنأل « هكسنم يف نوحرف نبا ناهربلا هركذ دقو

 « مسهزاولو مهتاودا هيف نوعضي نيرافحال ةزخم ذا دجسلا اذه نأ رومالا بجعآ نمو (1)

 يقبو 2 نيرافحلا نزذمب الإ فرعيال راصو « يسذو لبج ىقح رهدلا نم ةيوط ةدم كلذب نبتماو

 مرخلا ريدل يكل هللا بسح خيشلاو « يرمعلا ينغلا ديع خيشلا بتلك ها+14م ةنئم يفقو « كلذك

 حلصي رلاذتبالا نم هنوصيو نيرافحلا جرخينأ هنم ايلطو ؛ كلذ نع هاربخأو ٠ يدنفأ ىفطصم فيرشلا

 :هباب لع بتكو ليدانقو اشرفو باب هل لعجر « حالصإ متأب هحلصأو ءكلذل ّمهاو اهفعسأف ؛ مزليام هنم

 , ةرم دي ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هيف ىلص يذلا بعك نب يبأ دجسم اذه

 لا مقل -



 ىلع عقلا لوأ يف يذلا دحملا كلذكو : لاق « دمتعي ءيف هبف درب مل هنأو
 ١ مس 1

 . ىهتنأ . ةعمبا برد نم جراخلا نيب

 هنإ : هنن دنع نم + لاقو « ًادجم عبقلاب نأ : يناجرملا رك ذ دقو

 : عيقبأاب دنعلا 2 يللا ىلصم عضوم

 . كلذ در ىلصملا ناب يف قبس دقو « دحسملا اذه ىتعي هلأ : رهاظلاو

 عبقبلا ةرواع يضتقيام ةّس نبا مالك يف لب « مفزانم يف هانمدق امل ليدح ضب

 ءارهزلا ةمطافو « نينمؤملا تاهمأ روبق يف ةلابز نبا مالك نم صخلت دقف

 « هيبن قاقزب فرعي ًاقاقز ةهملا هذه يلي ام عبقلا لوأ يف نأ « ميلع هللا ناوضر

 انامز يف يعاجشلا رقما هددج اذهو « يقأبس |ع هيبن لآ ةخوخم فرعت ةخوخو
 هنم اوجرخأ هساسأ نع اورفح املو « مولا ةدوجوملا هتئه ىلع ةثاعستو نينثا ماع

 يف اهوداعأف « لوألا هئاني نم تبقب ىتلا ةتوحنملا هوجولا راححأ نم ًاريثك عش

 . هناي هق يذلا ىماثلا هطئاح

 ملعت مَلو « هتيج تماع ايف يلأ دحسم يرطملا رك ذ دقو
 : لاق « هنلع

 . دحملا اذهب

 دجسميف لصي مل هلي ينلا نأ « يراصنألا رفنلا نب ىبحم نع ةبش نبالو
 . يفأتس دجام ركذ مث © بعك نب يبأدحم يف الإ ٠7( ةئيدملا ةيوج يف ام

 يلصيف < لأ دحسم ىلإ فلتخم قلص ينلا ناك : لاق دعس نب ىبحن نعو

 مس

 . باوصلا وهر؛ ةنيدملا هروح ام : ةخسن يف 01

 تا اورو



 . « هيف ةالصلا ترثكأل سانلا لمي نأ الرواد : لاقو « نيترم الو ةره ريغ هن

 دجسم يف ىلص للي ينلا نأ ناثع نب ةعيبرو جرعألا .فسري نع ةلابز نبالو

 . بعك نب يلأ دجسم وهو ةيدج ينب
 , اهدحاسم نم هلع ملعت مو هتيح تاع اهف عبارلا لصفلا

 . هيفام عم هلبق لصفلا رخآ يرطملا نع قيسام ىلع . ةيدج ينب دحسم

 < دانإ هلعج نم مهوُؤ « نيتلبقلا دحسم ْف مدقت , ةماس ينب نم مارح ينب دحام

 . اهنلم لك ىف ىلص 0 ينلا نأو

 يذلامارح يتب دجسم يف ىلع تلَم ينلا نأ هللا دبع نب رباج نع ةلابز نبالو
 رصختب ١١ باط نب نوجرع هقرافنال ناكو « ةماخن هتلق يف ىأر هنأو « عاقأأب

 عضوم ىلع هلعجو « نوجرعلا سأر ىلع هلعحف « قولخي اعد مث : هكمف « هب

 . قلخ دحسم لوأ ناكف « ةماخنلا

 لبج دنع ناحطب يداوو « متفلا دجاسم يبرغ يف عاقلاب مارح ينب لزانمو
 . هنع هللا يضر ةيواعم اهارجأ يتلا نيعلاو ديبع ىنب

 لبج لخودلا لبج ىلإ هدنع مفزانمو . ةماس ىنب نم دبع يتبل ةبركلا دحسم

 .دحسملا اذبب قلَي هتالص نيتلبقلا دجسم يف ىبس دقو « مارح ينب يلرغ دبع ينب
 لوسر دكرأ « هتخمشم نع « ةداتق يبأ نب هللا دبع نب ىحي نع ةلأبز نالو

 دحسم : هل لاقي يذلا دحسملا يف رورعم نب ءاربلا مأ ةفالس يتأب ناك ملم هلل

 رباج لن اهنأ رابآلا يف ينأتس ةصارقلاو « ًارارم ههف ىلصو « ةصارقلا ريد ةبرخلا

 . ةمود قيرطب نيدلا ءاضق ةصق هب يذلا هنع هللا يضر

 . لبو ةليهج دجسم
 هلل ينلا نأ « هريغو ينبلا ميرم يلأ نبا هلا دبع نيذاعم نع ةّس نبال

 نبأ ىمسي ةنيدملاب لف نم نوحرع هدف 2 مصور هيلع هللا ىلص ينلا ناك : يأ 6

 : هقرافي ال نوجرملا كلذ ناكو 0 ءباط

 مسا وى ع



 نأ يراصنألا رشنلا نب ىيحن ركذ يتلا دجاملا نم وهو « ةئيبج دحسم يف ىلص

 . ةنيدملا ةبوج يف ايف ىلص عالي يلا

 : قم ينل لاق ينبلا يرم ابأ نأ « ينبْلا ثيكم نب عفار نع ةلابز نبالو

 « لبا مايخ هيفو ةئييج دحسم 0 يلا ءاحف « ًادحسم يهوقل تططخ ول

 . ةنيبخ طخلاو « ىلبل لزتماف « مهل طخف « ًانححم وأ ًاعلض ذخأف

 « يلب نم رجاه نمو ةنيبل يذلا دحملا طخ قلي هللا لوسر نأ ةورع نعو

 ٠ هيف لص و

 ةلبق يفو « ةنيدملا ريمأ نصح يلب امم ةئيدملا قوس يلرغ « ىلبو ةئيبج لزانمو

 « ةماس ينب نم مارح ينب ىلإ برغملا يف دتيو + علس نيبو هيب يتلا ثعثع ةنث
 . ىرطملا مالك هاضتقا ام فالخ « هحراخو مدقلا روسلا لخاد نم مهزانف

 . رافغ ينب لزانم يفرطملا تو دحسم

 هلا لوسر نأ « للعلا لهأ نم دحاو ريغ نع ©« ضاع نب سنأ نع ةلابز نال

 لزا:٠ امنأو « رافغ يب مايخ دنع يفرطملا توبب دنع يذلا دحسملا يف ىلص م

 يف ىتس دقو « 2 هلا لوسر بحاص يرافغلا نيصلسا نب موثلك مهر يبأ لآ

 مايخ اهب درو ىتح : هلوق ئراتلا رك ذ دعب يبرغلا قوسلا راد رادح يف ةنيدملا قوس

 . رافغ ين

 لزنم فرط يلي امم كاذ فترأ : مهزنم ىف ركذ امو « كلذ نم صخاتيو

 . قوسلا يلرغ ةقلا نم ثعع ةنث ىلب يذلا ةلمبج

 . جرزْلا نم قيرز يد كحيسم

 يب دحسم يف لخد تلط ينلا نأ + قرزلا ةعافر نء ذاعم نع « ةش نال

 ءىرق دحه لوأ ناكو « هيف لصي ملو « هتلبق نم بحعو « هض أضوتو © قيرز

 . نآرقلا هنف
 م م افولا ةصالخ دال



 عفار نإو 4 هتليق لادتعا نم بحعو : لاق هنأ الإ 4 دو هلاؤ نبالو

 نآرقلا نم هيلع لزن ام هاطعأ ةبقعلا يف ملم هللا لوسر ىقل امل قرزلا كلام نبا

 دقو ©« موك ذئمري وهو «© هعضوم يف مهلع هأرقف هموق عمج مدق اماف « ةكمب

 نع يتلا ' ىودلا ةبق يف ناك هنأ : لصاح ام هلق بابلا لوصف رخآ يف قبس

 بابلا برق روسلا لخاد نم امإ « ىلصملا ىلإ يذلا ةنيدملا باب نم لخادلا نيب
 . بابلا ىلع لبقملا نيع نع هجراخ نم وأ « روكذملا

 : ضايع لاق <« قيرذ ينب دجسم ىلإ عادولا ةينث نم : قابسلا ثيدح يفو

 ( لبملا وحن ىلع عادولا ةينث ةلبق يف هانركذ يذلا لحماو « هوحن وأ ليم اهندو

 الف « ةئافاثو نيسملا دعب يوالسلا سمشلا اهطتخا 9 نادحم ناحطب راوجيو

 . اههدحأ هنأ قرز ينب لزانم نم اهبرقل مموتي

 . مهتفيقسو ةئيدملا فوج يف يذلا ةدعاس يب دجسم

 يف ةدعاس ينب دجسم يف ىلص لي ينلا نأ © لبس نب سابعلا نع ةبس نبال
 . ةنيدملا فوج

 يف سلج متلي يبنلا نأ « هدج نع « هببأ نع ©« ضايع نب معنملا دبع نعو

 . حدق يف دعس نب لبس هاقسو « ةدعاس نب يف يتاا ةفيقسلا

 دنع يتلا انتفيقس يف كِلَي لوسر سلج : لاق « دعس نب لبس نع ةلابز نبالو
 : لاق مث ؛ برشف « ةبطر هل تضخم : يأ « تضخف « يناقتسا مث « دجسملا
 نم بطأ ىلوألا تناك : لاق مث « برشف « ىرخأ هل تضخف « « ٍندز 0

 , دحإو ء يش نم هللا لوسر اب امه : تلقف « ةرخآلا

 دلاخ هاني يذلا لرقرقلا عضوم ناك هنإ : ةروثملا ةنيدملا لهأ ءالضف ضعب لاق )١(
 . فلألاو نيتئالاو نيعستلا دعب ةخانملا يف اشاي

 , هنع هللا يضر رمع نينمؤملا ريمأ دجسم : مويلا هل لاقي يذلا دجسملا لعل (؟)

 ام" ب



 ا 30 ةشوملا كلدح يف 4 حيحيملا 0 2 روك ذه ةفيقسلا هذه ف سواحلاو

 ةدعاس ينب ةفيقس يف سلح ىتح لقأف : لاق « اهدنع نم لَ هنا لوسر عجر

 . « ثيدحطلا ... لبس اب انقسا » : لاق مث « هباحصأو وه

 « ضيرم وهو دعس دنع راصنألا اهب عمتجا ال ركب يلأ ةعب تناك ةفيقسلا هذبيو

 . هيبأ نم ايقسلا بلط اذلو « دعس لزنم نم ابرق ىلع لاد وهو

 ناك قوسلا نأو « ةنيدملا قوس قرش ةدعاس نب لزائم دحأ نأ صخلت دقو

 «© ةيوسص قيرط ةدعاس ينبل قرشملا نم قوسلا راد يف ناك هنأو « هطهر لزؤنم

 « ةليدملا قوس ىماش برق تناك ةفقسلاو « ةمحانلا هذه يف نآك دحيسملا أدهف

 ] . ءابقب انإ : لاق نيزر طلغو
 8 ةنيدملا ثوس نم جراخلا ةدعاس ىلن لدتسم

 ةدعاس ىنبي دحام ىف ىلص ا ىنلا نأ قاحسأ نب دعس نع ةَس نبال

 . بابذ برق دعس رارج يما رغلالا مهزنب : يأ « ةنيدملا توبب نم جراخلا

 . جررزخلا نم ةردح 5 ةوخإ ةرادخ يب كهعسم

 « ةرادخ ينب دجسم يف ىلع للطي ينلا نأ « راصنألا نم يدش نع « ةش نال

 . هيف هسأر قلحو

 . طقف ةالصلا : ةورع نب ماشه نعو

 يف يذلا رححلا ىلع هدب عضو هلي هللا لوسر نأ : ليحرش نب ورمج نعو'

 نأ مدقتو « ةرادخ يلب دحسم ىف ىلصو «© دعس رارج دنع ةدابع نب دعس ىطأ

 مدقتملا ةدعاس ينب ةفقس ةبحب ناك دحسملا اذبف © دعس رارحب ةرادخ ينب لزانم

 . ةئيدملا قوس يماَس

 )١( ةينوجلا : ةخسن يف .
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 . جئار كجيسم

 برشو « جتار دجسم يف ىلص ليم ينلا نأ « حابر نب دلاخ نع ةشس نال

 . كانه س يهو مساح نم

 يفأسو « جتار دحس يف لي هتالص : ةثراح ينب نم لجر نع ةلابز نبالو

 ةيحانلا هب تيعم مطأ جتارو « ناييتلا نب مثيلا يلأ رثب مماج نأ : راآلا يف
 . ماثلا ىلإ ًاناج بابذ يقرش كلذو « ةابز نبا هلاق ام

 : سوألا نم لبشألا دبع يد دحسم

 . ماو دحسم : هل لاقبو

 دجسم ىتأ قلتم ينلا كثأ « ةرجع نب بعك نع « يئاسنلاو دواد يبألو

 « اهدعب نوحي مثآر مهتالص اوضق اماف © برغملا هيف ىلصف « لبشألا دبع ين
 . « توبلا ةالص هذه م : لاقف

 . هوحن قرط نم هجام نباو ةش نباو دمحألو

 هيل هلا لوسر جرخ امبرو : اولاق : لاق © رمع نب دمح نع ربخ يف ىبحلو

 ملو ؛« هيف برغملاو رصعلا ىلصيف « لبْألا دبع ينب دحسم ىلإ ربظلا ىلص اذإ

 لبق لبشألا دبع ينب راد نم ًآنايثغ امل رثكأ لو نا لوسر ناك راد نكت

 . هتافو دعيو ذأعم نب دعس ةافو

 ةفورعملا ةيقرشلا ةرملا فرط عم رفظ ينب راد ىلبق مهرادو : يرطملا لاق

 . ماو ةرحب

 ةثراح ينبو رفظ ينب نيب ةروك ذملا ةرطلاب رفظ ينب يماش يف اهنأ : باوصلاو

 . ٍقأيس م ذاعم نب دعس ةعيض يهو « ةصرقلا ةبجب

 . ١١ ةصرقلا دحيم

 )١( نيتامبلا داصلاو ءارلاو فاسقلا حتفب : ةصرقلا ٠ هل لاقي لحم ةبجلا كلت يف :

 كانه ةرهاظ دجسملا راثآو « يه هلعلف « ةصلقلا .

 دل م اس



 فأي ناك اك عل يبنلا نأ © همرق ةحيشم نع « ةداتق يأ نب ىحن نع نزرأ

 ةعض ةصرقلاو ( ةصرقلا دحسم ىف لصف « مثدجاسم يف ىلصيف « راصنألا رود

 . ذاعم نن دع

 ةبج نم ةبقرشلا ةرطا فرطب مويلا ةفورعملا ةصرقلا ابلعل : يغارملا لاق

 . مويلا ايف فرعي ال دجملا نأ ريغ « دعس طهر لبهشألا دبع نب نم اهيرقل لامشلا

 . ملعأ هلاو دجسم رثأ رثلا بيرق ةبار ىلع اب تبأر : تلق

 . سوألا نم ةئراح ينب دحم

 يف ىلع يوم ينلا نأ « يفثراملا ديبع نب ديعس نب ثرالا نع ةّش نال

 . ةثراح ينب دحسم

 : يأ © لبس نب نمحرلا دبع نأش يف هيف ىفقو : دازو كثم ةلابز نبالو

 ريم لوتقملا

 مارد ىلإ لبشألا دع ينب راد نم مالسإلا لبق اولوحت ةثراح ينب نأ قيسو

 . برثس يرطملا لوق فالخ ناخسشلا اهب يتلا ةرملا دنسب

 . عئادلا دحسم : لاقيو « نيخيشلا دحسم

 يذلا دجسلا يف لم هيي يتلا نأ « هللا دبع ني بلطملا نع : ةبس نبال

 دحأ ىلإ هنم ادغ مث « دحأ موي حبصلا هيف ىلصو + هف تابو « نيئيشا دنع

 دنع يذلا دسسملا يف ىلع هيو يبنلا نأ « دعس نع « سابع نبا نعو

 . ناطأ : ناخشلاو . مبصأ ىتح هف تابو « نيخيشلا دنع عئادبلا

 رصعلا هليوم ينلا هيف ىلص « ةانق تدرأ اذإ كنبي ىلع هنأ : دازو هوحت ىبحللو

 . دحأ ىلإ ادغ مث « حبصلاو ءاثعلاو

 , دحأ ىلإ دحأ موي مث نم لدعو : ةياور يفو

 عم ةيقرشلا قيرطلا ىلع دحأ لبجو ةنيدملا نيب عضوم : ناخبشلا : يرطملا لاق

 مل + جاد



 , هلحم يف ًائابب هديزتسو هآ . دحأ لج ىلإ ةرحلا

 . جرزحلا نم راحنلا نب رانيد يثب دجسم

 ًاريثك ناك تيتو ينلا نأ « كلملا دبع نب ةقع نب هللا دبع نع: ةبْس نبالو

 . نالاسغلا دنع رائد ينب دجسم يف ىلصي ام

 « هنع هللا يضر قيدصلا ركن ابأ نأ « يرانيدلا ملاص نب بويأ نع ةلابذ نبالو

 مه يلصي نأ هوملكف « هدوعب ُمْثِلَم ينلا ناكف « ىكتشاف « مهنم ةأرمآأ جوزت

 مهزامو « نيلاسغلا دنع رانيد يني يذلا دحسملا يف ىلصق « هيف نولصي ناكم يف
 « ةرثلا يلب ام يبرغلا هقش يف : يأ © ناحطب فلخ يتلا مرادب : ةلابز نبا لاق اك

 « ةبرغلا ةراب جردملا قيرط رانيد ينب بقت نأ يتأبسو « مهو يرطملا هلاق اف

 . يدقاولا هلاق ا ايقلا هبو

 . قبس امل نيلاغلا دجسب مدحسم يدسألا ىمسو
 وهو « هيف لسغي ناك : دا لاق « ١" ةاغملاب فرعي عضوم ناحطب يبرغ يفو

 . ىهتنا . ةنيدملا ىلإ قئادلا برقأ نم ةقيدح مويلا

 « هلم هلا لوسر دجدم : هظفلام ةيفوكح ةباتك هيلع أرجح اهب تنأرو

 . هيف رجلا لعجو « ًادجسم كانهةلسةملا بحاص ىنب دقو « دجسملاراثآ اهنأ رهظي رآثآ هدنعو

 . ًاضيأ يدع ينب يف ةغبانلا راد دجسمو « راجنلا نب يدع ينب دجسم
 « ةغباتلا راد دجسم يف ىلص لَم ينلا نأ « رضنلا نب ىيحم نع « ةّش نال

 . يدع ينب دحسم يف لستغاو : ةياور يفو . يدع ينب دجسمو
 ىور يتلا يه ةغبانلا رادو « لوألا وحن ةورع نب ماشه نع : ةلابز نإالو

 . اب تلي هلا لوسر دلاو هللا دبع ربق نأ ةش نبا

 دلاو رضنلا نأل « ةيدج ينب راوحب دجسملا يماش يدع ينب راد نأ : رهاظلاو

 )١( مسالا كلذب مويلا ىلإ ةيقاب يهد ,

 1 ةما 0



 : يرطملا لوق فالخ ؛ كانه مراد رب نأ رابآلا يف يتأيسو « يدع ينب نم ىنأ

 . يوبنلا دجسملا يلرغ مهزانم نإ

 . راجنلا نب نزاه ينب دحسم

 مو « نزام ينب دجسم طخ تلم ينلا نأ < دمع نب بوقعي نع : ةلابز نبال
 ةدرب مأ تبب يف ىلصو « هديب نزام ينب دجسم عضو : ةياور يفو . هيف لصب
 . نزام ينب يف

 هتافو يو رضحو اهدنع ىفوتو « ل هديا ميهاربإ ةعضرم يه : تلق

 . ةلبقلل قرشملا نم قيرز ينب لزانم يلي ايف مهزانمو « اهتبب

 . ةصبلا يلبق 'نزام يلأب مويلا ةفورعملا ةيحانلاب : يرطملا لاقو

 . راجنلا نب كلام نب لوذبم نب ورم ينب دحسم
 دحسم يف ىلع لص ىنلا نأ « ةورع نب ماثه. نع : ةش نباو « ةلابز نال

 . يلآلا رييزلا عيقب دنع مهالمو « لوذبم نب ورمح ينب

 . 9 رييزلا عيقب دجسم

 عيقب يف ىحضلا ىلع عليم يبلا نأ « هللا همحر راس نب ءاطع نع: ةلابز نبال

 : لاقف « اهيلصت تنك ام ةالصلا هذه نإ : هباحصأ هل لاقف « تاعك ر ناث ريزلا

 . « اهوعدت الف « بهرو بغر ةالص اهنإ »

 نظأو « لاقبلا بناحي قيرز يب قرش منع يب رود راوحي ريبزلا عسقبو

 . ءانبلا يدق دجسم مويلا اهبو , هنم دقرغلا عبقب قيرطي مادخلا ةراحب يتلا ةبحرلا

 . مح قس رييزلا ةقدص دحسم

 ىلص لَو ينلا نأ « ةورع نب ماشه نع : هل ظفللاو ةبش نباو ةلابز نال
 ٠ ممم ينب يف ريبزأا ةقدص يف

 5 تاوغألا ةراح يه ةبحرلاو « تاوغألا دبب يتلا ةسّسرلا لخاد هلعل (؟)

 مل 4ىال دس



 . م ينب يف رييزلا هعضو يذلا دحسملا يف : لوألا ظفاو

 اهتلبقو © مهاربإ مأ ةيرشم يلرغ تايريبزلاب فورعملا عزحجلاب كلذو : تلق

 اذلو « ةيوبنلا تاقدصلا نم مم يىنب لاومأ نم امهو + فاوعألاو ةفانخ برق

 < اهنم بيرق رييزلا ةقدصو « اندنع ةّئاق 2 ينلا ةخدصو : يعفاشلا لاق

 ”'ممح ونب : هل لاقي يذلا هلام ريبزلا عطقأ 20: ىنلا نإ : ناسغ وبأ لاقو

 قدصتق « مم ىنب لاومأ نم ءاشأ ريبزلا هبلإ عاتياف « ريضنلا يب لاوءأ نم

 ش . هدلو ىلع اهب

 1 جرزألا نم ةردخ يىنب دحسم

 ينب دجسم يف ىلص متلي هللا لوسر نأ 4 ةورع نب ماشه نع : ةلابز نبال

 لزاتم ضعب يف ىلص للفم هلا لوسر نأ ةعصعص نب دمح نب بوقعب نعو . ةردخ

 روك كملا يأ : ةملا تيب لباقم ةردخ يىنب يف يذلا ريغصلا دحسملا وهف « ةردخ قس

 ثيدحلا قفلا يف هنع هللا يفر يردملا ديعس يبأ نع ) ملسم حسحص » يف اهئصق

 ةيوطنم ةميظع ةبح هدوحوو « هلهأل عوجرلا يف قدتخلا يف نذأتسملا « سرعب دبعلا

 . لصألا يف اي شارفلا ىلع

 «درجألا : هل لاقي يذلا مطألاو ةردخ ينب دجسم يف لصب مل ةلقم هنإ : لبقو

 . مهزانب يردخلا ديعس يفأ دل ةصبلا : هركبل لاقيو

 يوك زلا هيلع ىنتبا يذلا وهو : يأ « مويلا ىلإ قاب هضعبو : يرطملا لاق

 . ةيثآلا ةجردلا اهل ذختا يتلا ىرغصلا رثبلا دنع يذلا لزنملا ملاص نبا

 . حئسلا دحسمو © جرزخلا نب ثراملا ينب دحسم

 « اهيف ىلع لع ينلا لأ © ةورع نب ماثه نع : ةلابز نباو ةْس نال

 طاقسإب « ثراحلاب مويلا فرعتو © بيعص ةبرتو ناحط» قرش ثراملا ىنب لزانمو

 )١( خلا مم يبب ناوثب : لاقي يذلا : خسنلا ضعمب يف ,

3-0 



 يبا ديزو مشح لزانم يهو « يوبنلا دجملا نم لم ىلع منسلا اهرقبو « يئس

 , ةحراخ تنب هتحوزب قيدعلا لزنم هيو « ثراحلا

 . جرزْخا نم '' لولس نبا "ىبأ طهر ىليحلا يلب دحسم

 . مهدحسم يف ىلص يتم ينلا نأ « ةورع نب ماثه نع « ةّْس نباو ةلابز نال

 قبسو ©« ناحطب قرش يتلا ثراملا ينب راد نيبو ءابق نيب مهراد : يرطملا لاق

 . لزانلا نم هيف ام

 ' جررخلا نم ةضايب يلب دحسم

 . مدجسم يف ىلص تي ينلا نأ قاحسإ نب ديعس نع : ةلبذ نباو ةبش نبأ ىور

 . ةباحرلا يف ةرخلا يف ىلع لِي يبلا نأ نانع نب ةعببر نع يفاثللو
 رادو © برقعب ىمسملا « ةضاس ينب مطأ يماس ةعرزم يه : ةلابز نبا لاق

 « ةرا يف نزام ين يلبق ناحطب ىلإ ملاس ينب راد ياش قبس 6 ةضاي ينب

 . ةخبسلا يف اهذعبو
 ةلمالا هله تحعقو : هضم هلا لوسر لاق : لاق دعس نع : ةلابز نبالو

 9 اهيفإ لقتنأ : ةضاس ونبو ملاس وني تلاقف « ةضاس يدو ملاس ينب نيب امد ةمحر

 « دوحنب ةمثيخ نب دعس نع يئاربطلا هاورو .« اهف اوربقا نكلو عال و : لاق

 . مهاتوم أبي أوربقف : داو

 . زوجعلا دجسمو « سوألا نم ةمطخ ينب دحسم
 هلق

 ىلص لَه ينلا تأ ثراطلا نب هللا دعو ةورع نب ماشه نع : ةش نال

 نإ سال. .

 . ةمطخ ىنش دحس» ىف

 كا 7

 3 مىفانلا يبا نب هللا سع-دلاو امبأ نأل لولس نب يأ نبا طهر 0 باوصلا لعمل 6

 5 هفأ ال يبأ ةحوز ثوكتف 3 هللا كيع مأ 0 لواسو
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 .ةرحفلا لبق يفوتو « ةبقعلا دبل « رورعم نب ءاربلا ربق : يأ « ربقلا دنع ةمطخ ىنب

 ينب رثب عرذ نم أضوت عليم نأ رابآلا يف يتأآيسو « كلذ وحن ةلابز بالو
 برق ةدوجوم مهترق راثآو 2« مدحنم يف ىلصو « مهدحسم ءانفب يتلا ةمطخ
 :يرطملا لوق فالخ « لصألا يف هانحضوأ ا كانه يتلا ةرونلا ريئانتو ةينوشحلملا

 . يلاوعلاب سمشلا دحسم يقرش مهنإ
 . سوألا نم ديزي نب ةمأ ينب دجسم

 ينب يف مه دحم يف ىلص تلي ىنلا نأ « ةداتق نب رمح نع : ةّْس نبال
 . كيبن لام دنع ناتللا « ناتبرخلا نيبابكلا عضوم يف ناكو « راصنألا نم ةبمأ

 3 ةيرخلا كلت يف ىلص تل ينلا نأ « لئاو نب نمحرلا دنع نب دمت نعو

 كرتف هيف ىلص يذلا ناكملا ىلع طقسف « مدهاف ؛ مجأ هالصم نم ًايرق ناكو

 « مهلاومأ نم نبعلاو « معاونلا برق مهزامو ١" ابك راص ىتح بارتلا هيلع حرطو
 برق ةيقرشلا ةرطاب نوكيف « لاومألا يقسي مث « مهتوبب نيب بنيذم ليس ريو
 الزان رمع ناك مهفو « ثراملا ينب راد قرش مهنإ : يرطملا لوق فالخ « نبعلا

 . يراصنألا هراج عم ةنيدملا ىلإ لوزالا بوانتي ناك نيح ةيراصنألا هتأرماب

 . سوألا نم لئأو يلب دحسم

 دجسم يف ىلص تلي ينلا نأ « يمطخلا هللا دبع نب ةماس نع : ةبس نبال
 .ًادتو مث انيرضو « اهوحن وأ عرذأ سمخم مامإلا فلخ نيمدقملا نيدومعلا نيب لثاو ين

 . ءابقب مهزانم نأ رهاظلاو « هب ُهْنْيَي هتالص ًاضيا ةلابز نبا ىورو

 . نسشلا دج قرش اهنأ رهاظلا : يرطملا لاقو :
 . فقأو يلب دجسم

 . سوألا نم يفقاولا ةبمأ نب لاله طهر : هوعباتمو يرطملا لاق

 8 نك امالا ,اوسأ 5 هطسخ ا ىتح : نزوب 01

 ل



 . فقاو ينب دحم يف ىلص تلي ينلا نأ « لضفلا نب ثرالا نع ةلابز نال

 . يلاوعلاب اهنأ الإ مويلا مراد ناكم فرعي الو : هوعباتمو يرطملا لاق
 . ةلقلا ةبح نم خيضفلا دحيم دلع اهنأ قبس ؛ تلق

 . سوألا ءافلح "ىلا نم يح « فنأ : ريغصت « فينأ يذب دحيم

 ؛نولوقي ©« فيشأ ينب ةخبشم تعمس : هيأ نع « دي س نب مصاع نع ةلابز نبال
 . مممطأ نم ًايرق ءاربلا نب ةحلط دوعي ناك ايف ْعْتِلَي هلا لوسر ىلص

 « دعب هونب مث + هلودهاعتيو « ناكملا كلذ نوري مهنتك ردأف : ديوس لاق

 ةلق ةبحي مثاقلاب مولا فورعملا لاملا دنع مهرادو « ءابقب فينأ ينب دجسم وهف

 . قدع رثث دنعو برغملا يف ءاق دحسم

 . ءابقب ةمثيخ نب دعس راد دجسم

 دعسراد يف يذلا دحسملا يف ىلع عقَيَم ينلا نأ : ةلابز نبا نع يرطملا لقن

 مدقتو « لصألا يف اهانيب ةثقانم اهفءايْسَأ يرطملا ركذ مث هيف سلجو « ءابقب ةمئخ نبا
 . هتلبق يف ءابق دحسم يلت هذه دعس راد نأ ءابق دحسم يف

 . سوألا نم فوع نب ورمت ينب نم ىججح ينب لزانم ةبصعلاب ةبوتلا دسم
 دحسم يف ىلص تلي هللا لوسر نأ « هريغو ديعس نب حللفأ نع : ةلابز نبال

 ع دجسملا اذه دنع هنأ مفزانم يف قيس مطأ : ميجهلاو . ميجه رئبب ةبصعلاب ةيوتلا

 . هللا ةفاضم رثلاو

 عرازم ايف « ءابق دج-م يبرغ ةبصعلاو « مويلا ةفورعم تسيلو : يرطملا لاق
 . هل ضرعت نم رأ ملو « ةبوتلا دحم يمس مل تماع امو « ةريثك رابآو

 . روللا دحتم

 . رونلا دجم عضوم يف ىلص عقيم هلل لوسر نأ « ةلاضف نع : ةلابز نبال

 . هناكم ملعب الو : يراملا لاق
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 رازب اهف رونلا دحسم يدسألا دعو ؛« كلذ همست بيس اذكو : تلق

 . ةئيدملا ةيحانب رازي ابف رونلا دجسم ركذ مث « ءابق ةيحانب
 . جرزألا نم ملاس ينب رادب < كلام نب نابتع دحسم

 كلام نب نابتع نأ « دعس نب هللا دبع نب ميهاربإ نع <« ىبحتو ةلابز نال

 : لاق 2« يموق دجسم يف ةالصلا نيبو ينب لوحي ليسلا نإ هلا لوسراب : لاق

 : ىيحي هأز « فادزملا لصآب يذلا دجسملا وهف « هب يف لَ هلا لوسر ىلمف
 . ةيفرشلا يداولا ةودع دنع ةعمجا دحسم يمام يف يذلا : يأ , نالحعلا ن كلام مطأ

 يذلا ريكألا مهدحسم هموق دحم نأ : رهاظلا نأ ةعمخا دحسم ىف قيسو

 . ةيبرغلا يداولا ةودعب مهلزانم

 ملاس ينب دحسم يف لصي مل متلي ين :لا نأ قاحسإ نب دعس نع : ةّس نالو

 . ريكألا

 .!اواصق هءارو اوماقف « ىحضلا ةحبس هتب يف ىلص ةيككم يللا نأ : نابتع نعو

 . يبنلا ةقلص بثم دحسم

 ىلص تلي ينلا نأ , كلام يأ ب ةفع نب دمع ع ةس نباو ةلابز نءال

 . تاقدصلا نم اهريغو ةقربل رواع بثيم نأ يتأسو « بثيم هتقدص دحسم يف

 . نيتراثلا دحم

 يف ىلم يلو هللا لوسر نأ « ةعيمم نب دعس نب مارح نع : ةلبز نبال

 , ريبكلا قيقعلا قيرط يف نيتراملا لصأب يذلا دجملا

 نأهربخ مهلك نيلوألا نيرجاهملا نم طهر ةعبرأ نأ : الوبلا نب هللا دبع نعو

 ثيدحلا,.. ةاشب اذإف « نيترانملا نيب يذلا رمحألا لملا ىلإ جرخ للي هللا لوسر

 ىنب يذلا لما وهو « « معنألا د لبطا مس | نأ « هسبأ نع دمج نب مهأربا نعو

 , '3' يعمزلا ىلع نب رباجو يفزملا هلع

 باوصلا رردبلف 0 يعب ريلأ : نكامالا ءامسا يف 1

 ل خ78 ب



 ء جردملا نم نقلا ىلعأب راص اذإ ققعلا نم ىنآلا نيب ىلع وه : تلق

 نع نراءانبلا امه نيتراثملا نظأو « هب روكذملا ءانبلا رثأ تيأرف « هتدعص دقو

 . اهراسيو قيرطلا كلت نيم

 . '"' رابطلا ءافيف دجسم
 ينب بقن ىلع لَي هلا لوسر كلس :« ةريشعلا ةوزغ» يف قاحسا نبأ لاق

 تاذ : اهل لاقي رهزأ نبا ءاحطبب ةرحش تحت لزنف « رابخلا ءافف ىلع مث « راثيد

 ةمربلا يفاثأ عضو « اهدنع ماعط هل عنصو « هدحسم مثف < اهدنع ىلصف « قاسلا

 يف لابج نيب يذلا : يأ « بريثملا : [ هل ] لاقي ءام نم هل ىقتساو « كانه مولعم

 . شجلا تاذ يماس

 يتلا ليجألا : تاواملا ينعي يهو « تاواملا يبرغ راخلا ءافف : يرطملا لاق

 . ها قيقعلا يلرغ يف

 نم رابلا ءافف : ةبقع نبا لاقو « دلاخ مأ اح نم راملا ءافض نأ يقأسو

 . املا ءارو
 . عيقلا يلب يذلا ىتيقعلا فرطب « دادس رثبو ةثاحتملا ينب دجحسم

 نيب دحدم يف لع هن لوسر ىلص : هريغو مماقلا ني رمح نع ةلابز نال

 عطتقادق تباث نب دعس نب هتلا دبع ناكو « كانه ةعلت يف دادم رث نيبو ةثاحشملا

 ةيثثو ةفيلطا نيب يهو « نادبمو روصق اه ناك ةئاحتطاو « هانبو هنم ًايرت

 وأ 2 كيب ينل ايف ىلص ةنيدملاب رود يف ةمتت انه لصألا يف انركذو « ديرشلا

 . كلذ عجأ رق ؛ سلج

 ةباحصلا نم عقلا نفد نم ضعب نيعتو « اهرباقم لضف يف سمالا لصفلا

 . اهب ةفورعملا دهاشملاو « تملا لهأو
 ها 0 هاو

. 
 ترس

 ُنْلَع هللا لوسر ناك : تلاق امنع كا يضر ةثئاع نع ©« « لسم ميحص م يف

 )١( باحسك رابكلا .

 جس



 رادكيلع مالسلا » : لوقف « عبقبلا ىلإ لبللا رخآ نم جرخم هنم يتايا ناك اك
 «نوقحال 8 هللا ءاس نإ انإو « نواجكّوم ًادغ « نودعوتام ماتأو « نينمؤم موق

 . «دقرغلا عبقب لهأل رفغا مبللا

 تقلطنا مث : تلاق اهتليل تناك امل تلي هحورخ ركذ دعب اهنع هل ةباور فو

 تاره ثالث هيدي عفر مث « مابقلا لاطأف ماقف « عيقبلا ءاج ىتح هرثأ ىلع

 هافخأف« يناداتف « ”تيأر نيح يناتأ مالسلا هيلع ليربج نإف : لاق : هبفو « « ثيدحلا

 مهل رفغتستف عبقبلا لهأ يتأت نأ كرمأب كبر نإ : لاقف « كنه هتيفخأف « كنم

 رايدلالهأ <لع مالسلا : يلوق » : لاق « هللا لوسراب مهل لوقأ فيكف : تلق

 ش ش . «© نرخأتسملاو نيمدقتسملا هلل محارب « نيماسملاو نينمؤملا نم

 «هباثش سبلف « هيل تاذ يي هللا لوسر ماق : تلاق « أطومل م ةيأود يفو

 يف فقوف « عبقبلا ءاج ىح هتعبتف « هعدتت ةريرب يتيراج ترمأف « جرخ مت

 ًائش ركذأ ملف « ينتوبخأف « هتقسف ©« فرصنا مث « فقي نأ هللا ءان ام هاندأ

 . مهلع ىلصأل عيقلا لهأ ىلإ تعب يفإ : لاقف « هل تركاذ مث « مبصأ ىتح
 .« مهدعب انتفت الو مهرجأ انمرحت ال مهللا » : هئاعد يف لاق هنأ : ةبش نبال ةياور يفو

 . نابعُس نم فصنلا ةل يف ناك كلذ نأ ناي يقببلل ةياور يفد
 « ةئيدملا لهأ روبقب "رم قيم هلا لودر نأ : سابع نبا نع يدمرتلو

 انل هلأ رفخيو « روبقلا لهأ اب «ييلع مالا » : لاقف « هبجوب مهلع لبقأت
 . « ىثألاب نحنو , فلس انل نأ « سلو

 هللا لوسر ينبهأ : لاق « هلي هلا لوسر ىلوه ةهوم يلأ نع : ةبلس نبالو
 « « عبقبلا لهأل رفغتسأ نأ ترمأ يفإ » : لاقف « ليلا فوج نم هيي

 نيل رباقملا لعأ اب ميلع مالسلا :لاق « معروظأ نيب فقو اماذ ,هعم تقلطناف« يدم قلنا
 « للظلا ليلا عطقك فلا تلبقأ « هيف سانلا حبصأ امم هيف متحبصا ام سل
 , لبوط مهل رفغتسا مث « ىلوألا نم رش ةرخآلا « اهوأ اهرخآ عبتي

 سا حس



 راد ةيواز ىلإ ةلل هعدأ تنك : لاق + ةجسوع نب دلاخ نع ةلابز نبالو

 هعم ضيرعلا ديرب دمحم نب رفعج يل رمث « رادلا باب ىلت يتلا بلاط يبأ نب لبقع
 فقوم اذه : لاق © ال : تلق ؟ انه اه تفقو رثأ *نعأ : يل لاقف « هلهأ

 . عيقلا لهأل رفغتس ءاج اذإ ليللاب كَم هللا لوسر

 . هب فورعملا دهشملا ليقع راد نم نأ يتأسو

 ءاعدلا نأ دحاو ريغ ينربخأ دقو © هف ءاعدلا يغبنض : يغارملا لاق

 . باحتسم كانه

 بتي اذاو « ةباجإ نكحامأ ابك لو اب اعد يتلا نكامألا : تلق

 . اهف ءاعدلا

 يف نفد نم » : ًاعوفرم يل رقلا بعكا نبا نع : ةلاز نئباو ةمس نءالو

 . « هل اندبْس وأ هل انعفُش هذه انتريقم

 عم اهب تام نم هعافشلا وأ ةدابشلا ركذ اهب توملا ىلع ثلا ىف قبس دقو

 . هعجارف عيقللا لضف يف ةغاد ءاشأ

 مأ نع « ةنح ىلوم عفان قيرط نم « ةبش نباو , « ريبكلا » يف يفاربطللو
 (عبقلا ىلإ قيم ينلا عم تجرخ اهنأ « ةشلكع تخأ يهو نص تثنب سق

 نأك « باسح ريغب ةنجلا نولخدي ًافلأ نوعبس ةريقملا هذه نم رشحم » : لاقف

 : لاقف 9 انأو « هللا لوسر اي : لاقف لحر ماقف ©« « ردبلا ةليل رمقلا مههوجو

 . ةساكع اهب كقبس : لاقف ؟ انأو هللا لوسر اب : لاقف « رخآ ماقف © تنأو

 . ًاقفانم ناك هارأ : تلاقف « رخآلل لقي مل ل : اه تلق : لاق

 ًافلأ نوعبس عيقلا نم رشحم » : السرم هعفر ردكتملا نبا نع ةبش نبالو

 « نولكوتي مهد ىلعو « نوريطتب الو نووتكي ال اوناك « ردللا ةليل رمقلا ةروص ىلع

 هعمو عقلا قيرط نم ةنيدملا لخد رييزلا نب بعصم نأ انريخم يأ ناكو : لاق
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 « يه يه : لوقب ةربقملا ىأر نيح هفلخ وهو بعصم هعمسف « تراالا سأر نا

 نيترح نبب ةأروتلا يف ةربقملا هذه دحنل : لاقف ؟ لوقت اذام : لاق بعصم ةهاعدت

 . رمقلا ةروص ىلع ًافلأ نيعس اينم نا ثعبي « ةتفك اهمما < ليلا, ةفوفحم

 لغدف < تولالا سأر نا هعمو ريبزلا نبا مدق : يربقملا نع ةلابز نالو

 « يمن اهنإ : تولاملا سأر نبا لاق « ةربقملاب رم اماف « عيقبلا وحن نم ةئيدملا

 « لخن ايقرش يف ةربقم ةفص هللا باتك يف دحن انإ : لاق 9 ىه ام : بعصم لاق

 تفطف « ردبلا ةيل رمقلا ةروص ىلع ميلك افلأ نوعبس ابنم ثعبل « توس ايبرغو

 . ةربقملا هذه تيأر ىتح ةفصلا كلت رأ لف « ضرألا راقم

 اماف « تولاحلا سأر نا لبقأ : لاق « هسبأ نع رفعح نع ديما دبع نعو

 . اهؤطأ ال «, ةفك هللا باتكح يف اعدحن يتلا هذه : لاق عقلا ىلع فرفأ

 ال الالحإ انع فرصناف : لاق

 لكومو «© لشتلاب ةفوفع ةتفك ةاروتلا يف اهدحت : لاق رابحألا بحك نعو

 . ةنحلا يف اهوؤفكت « افيرطأب اوذخأ تألتما املك « ةكئالملا ام

 نبا هعمو ريبزلا نب بعصم مح امل : لاق « ناوفد نب ناع نع يدقاوالو

 ةرخا هذهب : لاق مث فقو « لهشألا دبع نب ةرح ىلإ ىهتاف « تولالا سأر

 هذه ىوس ىرخأ ةرح ةريقملا ءارو نم له : لاقف « معن : اولاقف 9 ةربقم

 لاق . ةتفك ىمست اهنأ ١ هللا باتك يف دحن انإ : لاق « معن : اولاق ؟ ةرحلا

 ًأافلأ نيعبس ةمايقلا موي اهنم هللا ثعبي : ةتفكو « اللا عرست ؛ ينعي : يدقاولا

 . ربهشلا نم ةرشع عبرأ ةليل ردبلا ةروص ىلع مههوجو مهلك

 ةتفك اهعمساو ةربقملا هذه نم هللا ثعب » : ًاعوفرم رباح نع ةلابز نبالو

 الو « نوقري الو« نوقرتس ال « ردبلا 21 ل رمقلا ةروص ىلع مهلك فلأ ةئام

 . « نولكوت مهبر ىلعو « نووادتي

 , اباتك يف : ةخسن يف 1(

1 



 -عبقبلا ينعي ةنيدملا ةريقم نم رشحب » : ًاعوفرم بطنح نب بلطملا نعو

 يضتقي ام ءاجو « نميلا ١ نادمن مههوجو ءيضت « ميلع باح ال ًافلأ نوعبس

 . مبنم مارح ينب لزنم يتلا ةماس ينب ةربقم يف هلثم

 ًايوتكم دجن : لاق رابحألا بعك نأ « يربقملا دعس بأ نع « ةبش نبالف

 سل أافلأ نودبس اينم رشحم لس ةفاح ىلع ةنيدملا برغي ةريقم نأ 2« باتكلا يف

 ش 0, باح ميلع

 يند ةربقم يف ينفدان تكلمه انأ نإ : ديعس هلبال يريقملا دعس وبأ لاقو

 . بعكا نم تحبس يتلا ةماس

 ليسلا اهضرتعي ةنيدملا يىلرغب ةربقم د : ًاعوفرم هلع هللا ىضر ةريره يىلأ نعو

 . « مهيلع باسح ال اذكو اذك اهنم ثعبب ًاراس

 . ددعلا ظفحأ ال : رشم نب زيزعلا دنع لاق

 ينب ةخشم نم اهريغو قيتع يلأ نباو راج نع « نمحرلا دبع نب ةبقع نعو

 ءامسلا نيب ام ةمايقلا موي اهرون ءيضي « ةيدرغ ١ نْيلثيست نيد ةربقم » : ًاعوفرم مارح

 . ضرألا ىلإ

 يب هلل لوسر نفد : لاق «هدج نع « هيبأ نع <« لبس نع « ةلابز نبالو

 . ةمأس ينب ةربقم يف دحأ ىلتق نم

 نكس نب ةرم وبأ بيصأ : لاق « ةدانق يلأ نب هللا دبع نب ىبحم نعو

 ةربقم يف نفد نم لوأ ناكف غ لقتف « هني نا لوسر هل رمأف + دحأ موي

 )١( نادمخغ «٠ نامءك . 7

 يلا نالا ىمسملا فاقحو انتوناو ليسو َ نيتلبقلا دجسم ىبرغ رع يذلا قيقعلا ليس امه
6 

 معتفلا دحاسم ْن نيد امنأ رهاظلاو 6 اهندب ةريقلا نركتت 3 برغملا ةبدع نم حمتفلا دج اس رع هنأل : كم
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 . ماس ينب نيبو اهنيب يتلا ةربقلا لضف ةضاب ينب دحسم يف ىبسو
 . هبهدعبو ٌةلَيَِم ينلا ةايح يف يفوت نمب ةباحصلا رثكأف « عيقبلاب نفد نم امأو

 ةرشع وحن ةباحصلا نم ةنيدملاب تام هنأ كلام نع « ضابع كرادم » يفو

 .ها . فالآ

 الو هربق نيع فرعي ال مهلاغ نأ ريغ «© نيعباتلاو تببلا لهأ ةداس اذكو
 فورعملا نف « نامزلا لوط عم روبقلا ىلع ةباتكلاو ءانبلا فلسلا بانتجال « هتبج
 . نوعظم نب ناثعو « لِي هلا لوسر نبا مههاربإ ةبج وأ ًانبع

 عيقبلاب 2 هللا لوسر نفد نم لوأ : ىسموه ْنِب ةمادق نع ةلايز نبال

 « هل رفحن نبأ هللا لوسر ا : اولاق « ميهاربإ هنبا يفوت اماف ©« نوعظم نب نافع

 . « نوعظم نب نامع انطرف دنع ١» : لاق

 نبا ميهاربإ يفوت امل : هبأ نع نمحرلا دبع نب ةماس يبأ نع ةبشس نبالو
 « عيقبلا يف سانلا تيغرف « نوعظم ني ناؤع دنع نفد نأ رمأ 07 هللا لوسر

 نوعظم ني نامع كله. اءلف « ًادقرغ عبقلا ناك : ىموم نب ةداتق نعو

 نب دمحم راد نم قيرطلا تزاح ام لك كلذو « « ءاحورلا هذه و : ناثع هف

 : يأ « ةينالا ليقع راد ةيواز ىلإ مهاربإ انديس دبشم قرش تناك يتلا يأ « ديز

 ةيحانلا « ءاحورلا هذه » : كلم ينلا لاق مث « مويلا هب فورعملا دهثملا اهنمو
 ىصقأ ىلإ ديز نب دمحم راد نم قيرطلا تزاح ام لك كلذف « ىرخآلا

 نبا ميهاربإ نفد : لاق « ريج نب ديعس نب هللا دبع نب دمي نعو
 مث © عيقبلا كلس نم راسي ىلع يتلا ةياقلا عضوم ءاروزلاب هَتْلَي نأ لوسر
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 عسضوم ا كلذ ةمست هلم دافتسف « يلع نب دبز نب دمحم راد بنج ىلإ دعصم

 0 ءاحورلابو ءاروزلاب

 . ءاروزلا دنع مههاربإ ربق ىأر هنأ © دم نب ديعس نع ةلابز نبالو

 . ىلع نب دبز نب دمحمل تراص يتلا رادلا يهو : دم نب زيزعلا دبع لاق

 لاقي يتلا ناثع نب ديعس راد هاجو ميهاربإ ربق نأ « دمحم نب رفعج نعو
 . قيرطلا نع ًاعفتره تمدهف « عيقبلاب ءاروزلا : اه

 ءاذح هربقو © نوعظم نب ناثع بنح ىلإ مهاربإ نفد : لاق ةمادق نعو

 . ديز نب دمه راد ةيحان نم بلاط يلأ نب لبقع راد ةيواز
 يلا نفد امل : لاق + هدج نع هيبأ نع « ةمادق نب دمع نع ةّْس نبالو

 قاض اماف : ةمادق لاق © هسأر دنع عضوف رجح رمأ نوعظم نب نامع 2

 . نوعظم نب ناؤع ربق هنأ انفرعف © رجحلا كلذ دجو عيقلا

 هلا لوسر هدحل ال هدأ ةراحح نم لضف رحملا كلذ نأ يضتقي ام ةّس نبا لقت 5

 « هيلع ره ةئيدملا ىلو امل ناورم نأو « هعضوف 0 هللا لوسر هلمحف « 2

 , هلع هلل يضر نافع نب ناؤع ريق ىلع هلعج : ليقو , يمرف هب رمأت

 . ل هللا لوسر تنب ةقشر

 يضر سابع نبا نع  فالخ مهضعب يفو  تاقث لاجرب يفاربطلا ثيدح يف
 نائع انفلسب يقحلا » : لاق علوم هللا لوسر تنب ةبقر تتام ال : اهبنع تا

 . © نوعظم نبا

 « ربقلا ريفس ىلع تكب اهنع هلا يضر ةمطاف نأ : دازو ةش نا هاورو

 ىلإ ةبش نبا رانأ مث < هبوث فرطب اهنيع نع عومدلا مسي يلوي ينلا لعجف
 يهو ةبقر ىلع ديز نب ةماسأو نائيع فاغ لَو هنأ نم هفلاخم ام ةياور

 ربق ىلع مكاق ناؤعو ردب ةعقوب ًاريشب ءاج ةثراح نب ديز نأو « ردب مايأ ةعجو

 . اهنقدي ةبقر

 جة



 « ناثع ةحوز موثلك مأ هتنبأ نفد رفح كم هنأ « حبحصلا » يف تاثلاو

 . بنيز اهتخأ يف وأ ايف مدقت ام لعلف
 دنع رححلا عضو ال قلم هلوقل نوعظم نب نايع دنع ًاعيمج نهنأ : رهاظلاو

 « « يلهأ نم تام نم هللإ نفدأو « يخأ ربق هب ٍلعتأ » ؛ نوعظم نب ناثع سأر
 ظ . م اخو هحام نبأ هاور

 . اهنع هللا يضر ٍلاط يلأ نب ىلع مأ دسأ تنب ةمطاف

 : لاق « هنع هللا يفر بلاط يلأ نبا ”يلع نب رمع نب دمع نع ةلبز نبال
 « ةفيطق يلأ مامح لباقم ''' ءاحورلاب مثاه نب دسأ تنب ةمطاف هيام ذا لوسر نفد
 . نوعظم نب نايع ربقو « تلي للا لوسر نبا ميهاربإ ربق مثو : لاق

 نب دسأ تنب ةمطاف ريق دنع هلأ نم © سابعلا ربق يف ةّش نبا هلقن ام ينأبسو
 فرايح نبا عييشلا وبا هلقث ام هديؤيو « ليقع راد يف يذلا مشاه ينب رباقم لوأ يف مشاه
 نب ددعسل نيسللا لاقع هلع ىلدبل نسحلاب يتأ امل هنأ نم هل « ريبكلا ةنسلا » باتك يف
 نب ديعس هيلع ىلصف , كتمدق ام ةنس اهنأ الولف « مدقت : ةنيدملا ريمأ صاعلا
 .هأ. مشاه نب دسأ تني ةمطاف هتدح دنع عيقبلاب نفدو ( صاعلا

 لوأو « اهيلإ بوسنملا دهشملا يف مويلا سانلا هيلع ام ةفلاخع يف حيدرص لك
 لباقم تنفد اهنإ : هلوق ريغ دنتسم ىلع هل فقأ ملو « راجنلا نبا هب اهنأ ركذ نم
 لن اهلباقي موبلاو : لاق مث « راجنلا نبا هيلع رصتقا دفو « ةفيطق يلأ مامح
 هاد ماهْلاب فرعل

 نم ًادج دمعل وشهو « هماس يف مهاربإ اندس دهشم برق يذلا وه لخنلا أذدهو
 ع كلذ ةدارإ درت ةباورلا ةنقب نأ عم « هيبرغ يف ناك نإو « ةمطافب فورعملا دبثملا
 ىصقأ قاقز مل يف يوم اهدي نأ دعبلا لك دعبرو ءاهلع فقي ملراجتلا نبا نأك و

 ءاسورلاب يهمس هنأ مدقت هسئإف 6 نوءظم نب نائع هيف نفد يذلا عضوملا وهر يأ (1)
 , ةنيدملا ”قيرط يف ؟ةرربشلا ءاحورلإرال < ؟ءاددزلاد

 ا علوا



 مل هنع هللا يضر نافع نب نائع لح نأ نم يتأس امل هنم وه سبل لب « عبقبلا

 تام نم هيلإ نفدأو : هلوق عم نوعظم نب نائع براقام كرتيو « هنم نكي

 . يلهأ نم

 ةميدخ ريق : روبق ةمخ الإ دحأ ربق يف لزنب ل هم ينلا نأ ةّشا نبا لقنو

 « هتييرتو مثلج ىنلا رجح يف ناك ةحيدخل نبا ريق : ةنيدملاب ةعيرأو « ةكحمب

 وش هف نفادتب يذلا عيقبلا نيبو « رادلا دبع قاقز نيب قيرطلا ةعراق ىلع وهو

 مأ نامور مأ ريقو « نيداحتلا وذ : هل لاقي يذلا يفزملا هللإ دبع ربقو « مشاه

 . مهلع هللا يضر بلاط يبأ نب "يلع مأ دسأ تنب ةمطاف ربقو « ركب يلأ تشد ةثئاع

 جرخ تيفوت امل انأ هنع هللا يضر بلاط يلأ نب ىلع نب دمخ نع ىور مث

 . مويلا هل لاقي يذلا دسسملا عضوم يف رفحف اهربقب رمأف « علي نا لوسر

 « نآرقلا هيف أرقو ءدحللا يف عجطضاف لزن غرف اماف « أدل ال دل مث ؛ ةمطاف ربق

 ًامست ربكف « اهربق دنع الع ىلص مث « هيف نفكت نأ رمأف < هصمق عزن مث

 : لبق © « دسأ تنب ةمطاف الإ ربقلا ةطغض نم دحأ يفعأ ام و : لاقو

 يفو . امهرغدأ هاربا ثاكو « ميهاربإ الو : لاق ؟ مماقلا الو هللا لوسراب

 دقو « حالص نب حور الإ « حيحصلا لاجرب يتاربطللع طسوألا ١ و « ريكلا و

 تنب ةءطاف تتام امل : لاق سنأ نع « فعض هضو مالاو نابح نبا هقثو

 يمأ اب هللا كمحر : لاقو اهسأر دنع سلجف , يقي هن لوسر اهلع لشد دسأ

 امف : لاق « اهربق رفح هرمأو « هدربب انيفكتو اهلع هءانث ركذو « يمأ دعب

 لخد غرف اماف « هديب هبارت جرخأو « هدب لمي هللا لوسر هرفح ددللا أوغلب

 يح وهو © تيبو يحي يذلا للا » : لاق مث « هيف عجطضاف ملم نا لوسر

 ءاببنألاو كيبن قحي ابلخدم اهيبلع عضوو « دسأ تنب ةمطاف يمأل رفغا « توب ال

 .« نيمحارلا محرأ كنإف « ىلق نم نيذلا
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 اذكحو 2 لصألا يف هانركذ ليوط ثيدح اذه يف رباج نع ةبش نالو

 . سابع نبا نع ربلا دبع نبال ام
 . فوع نب نمحرلا دبع
 نمحرلا دبع ىلإ ةثئاع تلسرأ : لاق + نمحرلا دع نب دمح نع ةلابز نبال

 ىلاو ا هللا لوسر ىلإ مله نأ : توملا هب لزن نيح اهنع هللا يضر فوع نب

 نوعظم نبا تدهاع تنك ينإ ؛ كتبي كيلع ًاقيضم تنك ام » : لاقف ١" كيوخأ
 يك : لع تلصق « ايلع هب اورمث < "ىلع هب اورث : تلاق ©« « هحاص بنج ىلإ نفد تام انبأ

 . هوحن نمحرلا دبع نب نايع نب صفح نع ةبْس نبالو
 ةئيدملاب كله نإ ىصوأ فوع نب نمحرلا دبع نأ « دمح نب دحاولا دبع نعو

 ؛ ةقرشلا ليقع راد ةيواز دنع هل رفح كله اماذ « نوعظم نب نائع ىلإ نفدي نأ
 . كانه نفدف

 . صاقو يلأ نب دعس

 هعم تجرخف (© صاقو يبأ نب دعس يفاعد : لاق « ناقهد يأ نع ةيس نبال

 ةيقرشلا ليقع راد ةيواز عضوم نم ءاج اذإ ىتح داتوأب جرخو «© عبيقلا ىلإ

 : لاق مث « داتوألا ايف برض ضرألا نطاب تغلب اذإ ىتح ترفحف ينرمأ « ةيماثلا
 « هدلول كلذ تلق كله اما « هب ينونفدي عضوملا اذه ىلع مهللداف تعكله نإ

 . هونفدو كانه هل اورفحف « داتوألا اودحوف « عضوملا كلذ ىلع مهتلد ىتح انحرخف
 ٠ دوعسم نب هللا دبع

 : لاق دوعسم نا نأ « هللا دبع نب ةدسع يىلأ نع « « هتاقط »د يف دعس نبال

 . نوعظم نب ناثع ربق دنع ينونفدا

 نفدلل لامت : اهنع للا يضر ابمالك ىنعمو « اهنع هللا يضر رمحر ركب يبأ : يأ )١(
 ةيحصلاو مالسالا 3 كارخأ امم نيذللا ةنيحاصو ملسو هملع هللا ىلص هللا لوسر مم يح 3

 5 كاذ ريغو . ةثحلا يي ةراشملاو
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 لبق اهنع هللا يضر باطخلا نب رمح تنب ةصفح جوز . يمهسلا ةفاذح نب سنخ

 . نيترجحلا باحصأ نم لط هللا لوسر

 وبأ لاق . ةنيدملاب اهبيسي تاف « دحأ موي ةحارج هتلان : ربلا دبع نبا لاق

 نفدو < ةرحمحلا نم ةثلاثلا ىف كلذو : هتريس يف يدنرزلا فسوي نب دمح هللا دنع

 . ةروكذملا ةنملا نم نابعُم يف لبق يفوت نراثع ناكو « نوعظم نب نامع دنع

 . ةناثلا يف : لبقو

 يف : لبقو « ةثلاثلا نم نابعش يف ةصفحي جوزت للي هنأ هلع لكشب : تلق

 . اقلط دق ناك ًاسنخ لعلف « ةناثلا

 ريش نيرشعو ةسمخ سأر ىلع تام هنأ فورعملا :٠ ساللا كس نبأ لاقو

 . ردب نم هعوجر دعب

 , راجتلا نب كلام نب مغ ينب دحأ ةرارز نب دعسأ

 . لوألا يف يفوتو نيتبقعلا دبش

 ناثع ربق نأ عمسأ لزأ مل : لاق انباحصأ ضعب ينريخأ : : ناسغ وبأ لاق
 طسوب يلا ةردقملا ءاحورلاو 4 عيقبلا نم ءاحورلاب ةرارز نب دعسأو نوعظم نبا

 . عبقبلا طسو ةقرطم قرط اهب طحم عقلا
 اذلو « مهأربإ اندنس دهشم ةرابز دلع ميلك ءالؤه ىلع مالسلا يغشف : تلق

 , هعم مشرك ذ انمدق

 00 مجرألا وهو عبقلاب اهنأب لوقلا ىلع تلم هللا لوسر تنب ةمطاف

 فنإ : لوقي ناك هنأ « اهنع هلا يضر رمح نب يلع نب ٍدمح نع ةشم نإال

 م



فار يبأ نب لضفلاو ؛« بطيوخ نب دونم نعو
 كاان قاقز هاحو اهربق نأ : ع

 برقأ ليقع راد ةيواز ىلإ هنأو

 قاقزلا وذ_ح اهربق نأ : مهنع هلأ يضر ىلع نب نيسح نب ىلع نب رمع نغو

 . ليقع راد ةيواز يلب يذلا

 نب رمح هل راشأ ثيح نم عرذ هنإ : درزم يلأ نب ةيواعم نب ناسغ وبأ لاق
 : لبقو . ليقع راد يف يتلا : يأ « ةانقلا ىلإ ًاعارذ رشع ةسمخ هدحوف « ىلع

 . اعارذ نورشعو ةثالث اهني
 يلي امم ليقع راد ةيواز ءاذح اهربق نأ « ةرفغ ىلوم هللا دنع نب رمع نعو

 . هبت راد

 ليقع راد نيب يذلا قاقزلا جرخم اهربق نأ : عفار يلأ نب هللا دبع نعو

 . هيبث يلأ رادو

 نع دم نب رفعج نع ىور نارمس نب زيزعلا دبع نأ : ةبش نبا لقت مث
 «دجسملا يف لخد يذلا اهزنم يف الل اهنع لا يضر ةمطاف ىلع نفد : لاق « هسبأ

 يذلا : يأ « هللا دبع نب نسح تنب ءامسأ راد هحاوملا دحسملا باب دنع اهريقف

 . قرشملا يف ءاسنلا باب يما يف

 دنسي يور مث « هريغ يف ءاج تبثلا نأل أطلغ اذه نظأو : ةش نبا لاق

 ىضم نمح هريخأ "ىلع نب هللا دبع نأ « قودص وهو « لدابع ىلوم دئاق نع دج

 « يمأ بنج ىلإ ةربقملا يف ينونفدا : لاق "ىلع نب نسحلا نأ « هتبب لهأ نم

 قيرط « بهو نب هيبن راد يف يتلا ةخوخلا هجاوم ةمطاف بنج ىلإ ةربقملا يف نذدف
 نمز فراك اماف « عرذأ ةعبس قيرطلا نظأ « هيبن ةخوخ نيبو اهربق نيب سانلا

 ا ماثلا ةبج نم هللا همحر ليعامسا ةبقل ةقصالمللا رادلا قصالملا ذفانلا قاقزلا وه )١(

 . ةليدج ينب ماأ طمعشم نايب يف همالك هل لدي
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 1 ب "ىلع نب رمح نب دم ون ىدعتسا « ةنيدملا ىلع ريمأ وهو دياز نب نس

 فإ : اولاقو « ةربقملا يف ةجراخلا مهرود يف يتلا مهتانق يف لبقع لآ ىلع بل

 . نسح يفاعدف « نسح ىلإ اومصتخاف « ةانقلا هذه دنع اهنع هللا يضر ةمطاف ربق

 . يلهأ نم يقب نمو عفار يلأ نب هللا دبع نع هتريخأف

 : ديز ني نصح لاقف « يمأ بنج ىلإ ينوقدا : هلوق يف لع نب نسح نعو

 . ليقع لآ ةانق ”رقأو « لوقت ام ىلع انأ

 ؛ هلا دع نب مهاربإ نب هللا دبع نع هثدح ناسغ ابأ نأ ةش نبا ركذ م
 هنأو « دحسملا يف لخدأ يذلا اب ىف ةمطاف ربق : لوقب ناك دمحم نب رفعح نأ

 يف تنقد : لوقي ناك نارمج نب زيزعلا دبع نأ « هيف ناغ يلأ نع اباتك دجو
 . شارف عضوميف تنفد اهنإ « لَم هللا لوسرب عنص ام اهب عنصو « اهتيب

 ةْش نبا راّسأ مث © سانلا نم ريثك اه ملعي ملو « اليل تنفد انأب تحيو
 : لاق « نسملا نب سمبك اثدح : لاق « لينلا مصاع وبأ هثدح امب هدر ىلإ

 نيب نيعبس اهيأ ةافو دعب اهنع هللا يضر ةمطاف 2٠١ ”تتدمك : لاق « ديزي ينثدح

 لاجرلا ىلع تجرخأ اذإ يمسج ةلالج نم يبحتسأل ىلإ : تلاقف « ةليلو موب

 مأو سمح تنب ءاممأ تلاقف < لاجرلا نولمح اي ءاسنلا نولمحم ارناكو « ًادغ

 أ « ةنس كلذ ذاف  شعنلا تعنصف « ةثبملاب عنصي ايش تيأر ينإ : ةماس

 ربق برق اهقد مجارلا نأ سخلتيو « هلاإ م جتحم مل كلذك اهتس ىف تنفد ولو

 . ًاضيأ 5 نبا عينص ىفثقم وهو «© نسما

 ةمطاف ربق اذه : ايف بوتكم ةماخر كانه نأ : هلصاح ام يدوعسملا ركذو
 نيسملا نب ايىلعو « "ىلع نب نسحلا ربقو « نيملاعلا ءاسن ةدس قلع هللا لوسر تنب

 رقةعجو « ىلعني دمحرششوع ىلع نا
نثا ةنس يفد رك ذ« مه *ع هلأ يضر دم ئب

 « هئامالثو نيثالثو نيت
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 هدلوم « يدم وهو « يدقاولا نع كلذ لقن يضتقي ام يزوملا نبا طبس مالك يف لب

 . ةيدق ةباتكلا كلت نأ ىلع لاد وبف « ةئامو نيثالث ةنس ةنيدملاب

 ينريخأ : « ىلرقلا يوذ لئاضف يف ىقعلا رئاخذ » يف يربطلا بحلا لاقو
 ةبق مامأ فقو عبقبلا راز اذإ ناك يسرما سابعلا ابأ خيشلا نأ < هللا يف خأ
 , ها , كانه اهربق نع هل فشك هنأ ركذو « ةمطاف ىلع مسو « سامعلا ةبق

 نع قبس امي ءاسنلا باب يما هرخؤب : ليقف ء اهتيب يف تنفد : لبقو
 ةرجحلا فلخ بشكلا بارحملا ناكم همدقب : لبقو . ًادج ديعب وهو « زيزعلا دبع
 . اهتروصقم لخاد

 : لاق ثيح هداتعا ىبحم عينص رهاظو « لاوقألا رهظأ وهو : ةعامج نبا لاق
 « ىسوم يلأ ينثدح : لاق « دم نب رفعج انثدح : لاق ىموه نب قاحسأ انثدح
 يقيم هلا لوسر تش اههنع هلل يضر ةمطاف نفد الع نأ © هدج نع « هلأ نع

 . ثلثا هبي روزا عضوملا : يأ « قلم ينلا ربق ١ روز دنع دحسملا يف اهنيب يف

 ةماعد ذختا ةراعلا يلوتم نأ © عبارلا بابلا نم رشع يداحلا يف انمدق دقو
 ضعبو ريق دل اديف « روكذملا بارحللا مامأ روك ذا ثلثا نيب نع '" ةسقلل
 . هبيسب ميظع رمأ سانا لصحف « هماظع

 مامأ يذلا قودنصلا هنأ : اههدحأ ؛ نيرخآ نيلوق اهربق يف ةعامج نبأ ىكحو
 , ًادح ديعب وهو : لاق « ةضورلاب مامإلا ىلصم

 « اهتبي يذلا بارحملاب هئاق ىلع هبتسا هلعلو © لصأ ىلع هل فقأ مل : تلق
 عضوم يف ذختا ال. ةراعلا يلوتم نأ قس هنأ ىلع « ًاضيأ ًاقودنص همامأ نأل

 دقو « هماظع ضعبو هدط ادب ربق ربظ هبارحل ةماعد يوبنلا ىلصملا مامأ قودنصلا
 بوسنملا ددسملاب هنأ : اهيناث , هنع كانه يتلا ةناوطسألا ساسأ نرمدقألا ف”رح

 . ليملا : لبجك اكرخم ردزلا (1)
 ةبقلل هلعل (؟)
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 ينعملا وهو « قرشمال سابعلا ةبق ةبق ةبج يف عبرملا ءانبلا يأ © عيقبلاب اهلإ

 , ةمطاف دحسم يف يلصيو : يلازغلا لوقب

 هبإ' تماقأ ةمطاف نإ : لاقي « نزلا تببب فورعملا وهو : ريبج نبا لاق

 ديعب وهو . عقلاب نفدلا عورف نم هب اهفدب لوقلاو . اهبأ ىلع امزح مايأ
 . هف ةدراولا تاباورلا نم

 . اهنع هللا يضر يلع نب نسا

 نم ىضم نمع هربخأ "يلع نب هللا ديبع نأ « لداع ىلوم دئاف نع ةش نبال
 هسفن نم فرع اماف « نطب هباصأ هنع هلا يضر ىلع نب نسح نأ 4 هتيب لهأ

 معن : تلاقف « هلي نأ لوسر عم نفدي نأ هل نذأت نأ ةثئاع ىلإ لسرأ توم لا

 مئاه ونبو مث اومألتسا ةمأ ون تعمس اماف « دحأو ربق عضوم الإ يقب نأك ام

 لسرأف « يلع نب نسح غلف « ًادبأ هيف نفدي ال : ةيمأ ونب تلاقو « لاتقلل
 يمأ بنج ىلإ ةربقملا يف ينوتفدا هب يل ةجاح الف اذه ناك اذإ امأ : هلهأ ىلإ

 . اهبنج ىلإ ةريقملا يف نفدف « ةمطاف

 نبأ هريق ف نسما عمم نا راحنلا نيا ركاذو 4 هو تارفلا نب لفون نعو

 دمس نب قداصلا رفعجو © نيدباعلا نيز نب رقابلا دمحو « نيدباعلا نيز هبخأ

 . يدوعسملا نع قبس ام هل دهشيو « رقابلا

 « بلاط يلأ نب ىلع نب نيسملا لمح : لاق قور يبأ نع راكب نب ريزللو

 هللا يضر نيسلحا سأرب ثعب ةيواعم نب ديزي نأ دعس نبأ رك ذو / عسبقملاب نفد

 دع عيبقلب هقدو هتفككف « ةئبدلا ىلع كماع صاعلا نب ديعس نب ورم ىلإ هن
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 . بلطملا دبع نب سامع
 مشاه نب دسأ تنب ةمطاف ربق دنع نفد هنإ : زيزعلا دبع لاق : ناسغ وبأ لاق

 ةلابق يني دحسملا كلذ نإ : لاقيف © ليقع راد يف ينبلا مشاه ينب رباقم لوأ يف

 . ًطسوتم عبقللا نم عضوم يف نفد : لوقي نم تدعس دقو : لاق « هربق

 : بلطملا دبع تنب ةمفص

 باب دنع عبقبلا ىلإ جرخي يذلا قاقزلا رغآ ةفص تنفد : زيزعلا دبع لاق

 نبا ريبزلا نأ ينغلبف « رادلا رادجي ًاقزال نائع ابعطقأ يتلا ةبعُس نب ةريغملا راد

 عفرا ةريغم ال : لاقف « هراد ينيب وهو ةريغملب زاتحا هنع هللا يضر ماوعلا

 ايف فرحنم مويلا رادلاف « هرادج ةريغملا لغدأت « يمأ ربق نع 2١ كرمطم

 ش . ه1 . رادلا باب نيبو عضوملا كلذ نيب

 . عيقبلا باب جراخ يفآلا دبشملا وه كلذب مولا فورعملاو

 : بلطملا دع نب ثراخلا نب نامفس وبأ

 ثراخلا نب نايفس ابأ ىأر بلاط يلأ نب ليقع نأ ىنغلب : زيزعلا دبع لاق

 عضوم بلطأ : لاق 9 انه كارأ يلام < مع نبا اي : لاق « رىباقملا نيب لوحي

 « ةعاس ناففس وبأ هيلع دعقف « اهتءاق يف رفحف ربقب رمأو « ''" يراد لخدأف « ربق

 . هيف نفدف « يقوت ىتح نيموي الإ ثبلي مف © فرصنا مث
 نفو « مايأ ةثالثب هتوم لق هسفنب هربق رفح هنإ : لبق : ةمادق نبا لاقو

 . ها . نيرشع ةنس جلا نم همدقم دعب ليقع راد يف

 ركذي ملو «© ليقع راد نم وه ذإ © لبقعل مويلا بوسملا دهشملاب هنأ رهاظلاو

 كرأ لوقتملا لب « زيزعلا دبع نع قبس ام ركذ لب « اهب ليقع نفد ةش نبا
 : لاق « راحنلا نبا لبقع دهوشم كلذ نأ ركذ نم لوأو « ماشلاب يفوت القع

 2 ردد يذلا ءانملا طيخ : رايطلاك رمطملا 1
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 « روهشملا داوجلا بلاط يلأ نبا راطلا رفعح نب هللا دبع هيشأ نبا ربقلا يف هعمو

 : هريغ لاقو . ةنيدملاب يفوت هنأو « برعلا دوجأ ناك هنأ ناظقبلا وبأ رك ذ دقو

 . نياعست ةنس ءاويألاب نفد

 . فرسبف ةنوميمو « ةكمبف ةيدخ ادع ام متلي ينلا جاوزأ

 ينفدت ال : ريبزلا نب هلا دبع تصوأ اهنع هللا يضر ةثئاع نأ : مييحصلا يف

 . عيقباب يحاوم عم يقداو « هيبحاصو لَ ينل ينت « مهعم
 هيَ يلا جاوزأ روبق : لاق « ىلع نب هللا دع نب دمح نع ةلابز نبالو

 . ةريطتسم لاقبا ىلإ جرخم يذلا قاقزلا ىلإ هتبب ةخوش نم
 لبقع رفح ال : لاق يدج ينريخأ : لاق « بئاسلا نب ديز نع ةّْش نبالو

 ةببح مأ ربق : هيف بوتكم شوقنم رجح ىلع عقو « ًارثي هراد يف بلاط يأ نبا

 . تيب هيلع ىنبو « رّثبلا ليقع نفدف « نينمؤلا مأ يأ © برح نب رخص تنب

 . ريقلا كلذ هيف تيأرف ©« تببلا كلذ تلخدف : بئاسلا نبا لاق

 . ليقع دهشم ةبق يف نيب فورعملا دهشملاب نهترابز يف لصالا وبف : تلق
 عبقبلاب ةباس مأ ربق نأ ركذي نم تعمس : ىبح نب دم نع ةش نالو

 « لَع هلا لوسر تنب ةمطاف عضوم نم ًاببرق ىلع نب ديز نب دمح نفد ثيح

 جوز ةماس مأ : هضعب يف ًابوتكم ًاروسكم ًارجح عرذأ ةيناث ىلع دجوف رفح ناكدنأو
 دقنم يل لاق « لدابع ىلوم دئاف ندعو . اهربق هنأ فرع كلذف « 2 يبلا

 ةثئاع ريقو « ىلع نب نسح ريق © ةراحطاب ناقباطم ناربق ةريقملا يف راثخلا

 . امك رحن ال نحتف « قلو يللا جوز

 . هنع هللا يضر نيئمؤملا ريمأ نافع نب نائع

 ةثئاع نم بهوتسا دق ناكو « مقلم ينلا عم هنفد اودارأ مهنأ ةّس نبا لقن

 . هيلع ىلصن ال هللاو : اولاقو « نييرصللا ينعي اوبأف« هل هتهوف « ربق عضوم انع هللا ىضر
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 نلختل : تلاقف < دحسملا باب ىلع تفقوف « ةببح مأ تءاد : لاق يرهزلا نأو
 ءاجف « اهواخف « مقلع هللا لوسر رتس نفشكأل وأ « لجرلا اذه نفد نيبو ينس

 « هوامحف <« نيرخآ يف ريبزلا نب هللا دبعو « مازح نب ريكحو « معطم نب ريبج

 «يدعاسلا ةدحن نبا : لاقيو © ةرحب نبا هلفد نم مبعنف « عسبقبلا ىلإ هب اوهتئاف

 : ةياور يفو © ريبج هيلع ىلصف © ناتسب وهو بك وك شح ىلإ هب قاطناف
 لصأ يف وهو « عيقبلا يف بكوك شح ةيمأ ونب لخدأو « مازح نب مكح
 . ناثع نب نابأ وهو « نابأ ءارضشخ : هل لاقي يذلا طئاخلا

 نوقوتي سانلا ناك : لاق رماع يأ نب كلام نع « دعس نبا تاقط » يفو

 لجر كابي نأ كشسوب : لوقي نايع ناكف « بكوك شح يف مهتوم اونفدي نأ
 . هب نفد نم لوأ ناّمع ناكف : لاق . سانلا هب سأتف « كلانه نفديف ملاص

 : هلع هللا يضر ىلبْسألا ذاعم نب دعس

 هنع هللا سحف اعدف « قدتلا يف بصأ هنأ « زيزعلا دبع نع ةبش نبال
 دبع ينب يف هلززم يف تافف « هملك رجفنا مث « ةظيرق ينب يف يح ىنح مدلا
 راد قزاب يذلا قاقزلا فرط يف هنفدو « قلي هللا لوسر هيلع ىلعف « لبشألا
 , ها . ةذشح اهلع عيقبلا ىصقأ يف حلفأ راد : اهل لاقي يتلا دوسألا نب دادقملا
 هاثمدق امل هريق هلعلف 4 دسأ تنب ةمطافل مويلا بودنملا دبشملا ىلع قداص وهو
 . اهريق يف

 : يردخلا ديعس وأ

 دق يفإ نب اي : يلأ يل لاق « ديعس يبأ نب نمحرلا دبع نع « ةبس نبال
 2 عسقبلا ىلإءاح ىتح هدب تذخأف « يدبب لخف « يمداخو ىلاحصأ بهذو تريك

 رفحاف تكله اذإ « ينب اب : لاقف « هيف نفدي ال انكم عيقبلا صقأ تئين
 . هقعع ًاقاقز يل كلساو انه اه يل

 يل إثو



 نسملاو < بلطملا دبع نب ساععلا دبشمق « ةنيدملاب مويلا ةفورعملا دهاشملا امأو

 . ةعاس ةق مهيلع « |يعم نمو ىلع نب

 . ناباب اهيلعو « ءانبلا ةيدق ةبلاع ةريك يهو : راحنلا نبا لاق

 ةنس يفوت هنأل © ءىضتسملا نب دمحأ رصانلا اهانب : يرطملا لوق دعس وهو : تلق

 ىشسغم عفترم نيربقلا نم لكو « راجنلا نبا رصاع دقف « ةئاتسو نيرشعو نيتنثا

 هنع هلأ يضر سابعلا ربق ىلع كلذ لمعب رمآلاو ©« رفصلا حئافصو جاسلاب

 . ةئامسمحو ةرشع عست ةنس هللب دسرتملا

 ريزو ءاحسحلا يأ نبا ةق ءانب ايبرغ يفو « كلذ ىلع ةمدقم ةئقلا نأ : رهاظلاو

 ريمألا اههادحإ يف « ناتريظح اهقرش يفو + رشنلا يلأ نبا هف رغك ءانبو « نييدسعلا

 . نابعألا نم لقن نم ضعب ىرخألا يفو « ةنابوملا بحاص نابوج
 . ليقعل بوسنملا دبشملا ةلبق يف نينمؤملا تابمأ دهشمو

 : نرنم ايف نم ققحت ملعي الو « ةرهاظ روبق ةعبرأ كانهو : راحتلا نبا لاق

 ًاريظح ناكو « ربق ةمالع ايف تسيل ةبحر هلك مويلا دهشملا اذه نطابو : تلق

 «( ةئافاثو نيمْحو ثالث ةنس راعملا كب درب ريمألا ةبق هيلع ىنتباف « ةراححلاب انم

 . ةئافاثو نيعستو ةسمخ ماع يلامجا نيهاثي يعاحشلا ابحلصأف « تثعشت مث

 . هءابتأو راجنلا نبأ ركذام ىلع هنع هلا يفر بلاط يلأ نب لبقع دهشم

 مدقتو « لبقع راد نم هنأو « ثراللا نب نايفس يبأ ربق يف هيفام انمدق دقو

 تابمأو لبقع دبشم برق دبشمو + ةروكذملا رادلا ةيواز دنع ءاعدلا ةباحتسا

 . تمديت) ةق هلع نأكو نيئمؤملا

 ىلع فقأ ملو « لَم ينلا دالوأ نم ةثالث هف : دحملا هعبتو « ريج نبا لاق
 . ركذ امل لصأ

 : عقلي نيلسرملا ديس نبا مهاربإ اندس دبشم

 نإ:دحنا لوقو « لبقلا دهشملا رادحنصلم « ساعلاو نسللا ربق تعن ىلع هربقو

 « ناربك دبشملا اذه مهاريإ ربق ياسو « دودرم نزحملا تمبب فورعملا ره هل

 . هءابتأو راجتلا نبأ هركذي مل ذإ , ثداح امهءانب نأ رهاظلا
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 تحرم اذإ كراس ىلع ع هللا لوسر ةمع بلطملا دبع تنب ةففص دهشمو

 .يرطملا هلاق «قفتي ملف « هيلع ةق دقع اودارأ ةراحح نم ءانب وهو« عيقبلا باب نم

 ةماسأ اهأثنأ ةيلاع ةبق هياع هنع هللا يضر نافع نب نائع نينمؤملا ريمأ دبشمو

 2 يد هلاق « ةئاتسو ىدحأ ةنس بويأ نب نيدلا حالص ءارمأ دحأ « نانس نبا
 ترإ : ةم اش وبأ لاق . كلذل هكاردإ عم احل راجنلا نبا ركذ مدع هيلع لكشيو

 يلرغ يفو « ةبقلا ةرامح يلوتم ربق نامع اندس دبشمو « ةملاس نيدلا زع اهل ينابلا

 . اننامز يف هلك كلذ ثدح « ناتريظحو عيرم ءانب ديشملا

 عيقبلا ىصقأب بلاط يبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ مأ دسأ ثتنب ١١ ةمطاف دهشمو

 1 . هيفام قيسو « راجتلا نيا هرك ذام ىلع

 قبس امل ذاعم ني دعس دبشم هنأ : رهاظلاو

 عيقبلا باب نم تجرخ اذإ « يحبصألا سنأ نب كلام هلا دبع يلأ مامإلا دهشمو

 ملة فيطل ةبق ماشلاو قرشملا يف هبناج ىلإو « ةريغص ةبق هيلع «كل اهجاوم ناك
 :قاو . رمح نبا ىلوم ًاعفن اهب نإ : لاقيو « هدعب نمث يرطملا ال صرعتي
 نب رمعل دلو اهب ةبرت ميهاربإ اندس دهشمو كلام دهشم نيب نأ « ريج نبا مالك
 ىلع قيطنم وهو تامو ضرف دحلا هوبأ هدلج « ةمحش يلأب فرعي « باطخا
 . ةقلا هذه

 « برخملا يف سابعلا دهشم لياقي ريبك وهو « قداصلا رفعج نب ليعامسإ دهشمو
 هاتي « ةنيدملا لخاد نم هبأب راصق < روسلا لبق ينذ ؛“ كانه روسلا نكرر وهو

 لخادلا نيم ىلعو « ةئاممخو نيعبرأر تس ةنس نيديبعلا ريزو ءاجمملا يبأ نبا نيح
 يبرغ يف يتلا ةقيدلا فقو هيف شوقنم رجح ريخألاو طسوألا بابلا نيب دهشملا ىلإ

 ةمضرم ةيدعسلا ةميلحل اهنأس انلامعزي هنع هللا يضر ناؤع ةبقيماش رخآ يف ةبق مويلا عسقبلابو )١(
 . بتكلا نم ءيش يف الصأ كلذل رن مو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر



 دهشملا باجي ةقيدللا فرطب يذلا دحسملا نأو « ءاجملا يأ نبا نم هملع دبشملا

 دهشملاولوألا بابلا نيب يتلا رثبلا نأو « هراد دبشملا ةصرع نأو « نيدباعلا نيزل
 . اه ىوادتب هنأو « هرث

 نيسحْب ىلع نب ديز نيدباعلا نيز دلول ًاراد للا اذه يف ةّس نبأ ركذ دقو

 دهاشم ةنالث ةنيدملاب يقبو «© هب اهراهتسال هل ةّش نبأ اهسنو « هنأ راد ابلعلف

 . عيقلاب تبل
 امل روسلا قصلب ةنيدملا يلرغ يردخلا ديعس يبأ دلاو نانس نب كلام دبشم
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 لحتو © بارحم ايف ءانبلا ةيدق ةبق هيلعو « كانه هنفد نم هدعب لصفلا يف يفأس 1 0

 مدقلا ةنيدملا قوس نم

 يلأ نبا يلع نب نسملا نب نسحلا نب هللا دبع نب دمح ةيكزلا سفنلا دهشمو
 «علس قرش ريبك دحسم فوج يف ءانب دبشمو « روصناا رفعج يأ مايأ لوتقملا بلاط

 . قفتب ملف « هملع ةبق ءانب اودصق

 « ةئيدملا لهأ نيب ضيفتسملا وه اذه « قرزألا نيع نم !)لنم : دحملا ةلبق يفو

 دق ناك سانلا نم ًاريثك نأ يزوملا نبا طس ركذو « هعاشأو يرطملا هركذو

 ىسع همس روصتملا هيلإ زيجف « هيراقأو هبأل هيج دعب روصتملا ىلع جرخف < هعبأب

 دهشم دنع : يأ « تيزلا راححأ دنع هلتق ركذو « فالآ ةعبرأ يف ىسوه نبا

 يلع فيس راقفلا وذ هعم نأكو "اعبقللاب نفد ااا نأو «© نانس نب كلام

 1 اهارخ نع نيعلا ءأم قوركتسم ضفخ !امدنع تفؤوت دق يزلا لوبنع مومأا فررعلا رم 6

 لخاد ىلإ تانازخلا نم بيبانأ يف ءاملا طلسو ٠ تفشنو « اهوبد يف فايرجلا نع زجعو

 . اهيحاوضو ةدلبلا

 . هدج : ةخسل ىف (؟)

 لهنم لامش علس لبج قرش ىف نقد ةيكزلا سفنلا نأ ةنيدملا لهأ نع رئاوتلار ع(

 يف ديثك نبا 6١ه ةدنس ةعقو يف « هخئرات » يف يربطلا ريرج نيا مامإلا ىورو « ءاقرزلا نيملا

 . عسقبلا يف هاتيراو هتنباو هتخأ نأ كلذك « هياهلار ةيددبلا »

 7م - م افرلا ةصالخ مل



 ىسع برض اذه دمج بيسو : لبق . ديسرلا ىلإ لقتا مث « هنع هللا يضر
 . سنأ نب كلام ىموه نبا

 هركذ يفآلا 0 هللا لوسر مع بلطملا دبع نب ةزمح ءادهشلا ديس دهشمو

 مأ هتنب © ديدطلاب مفصم هلك هبابو « ةنقتم ةيلاع ةق هيلعو « دحأ ءادهش عم

 كلذو « راجنلا نبا هلاق أ ءيضتسملا نب دمحأ سابعلا يبأ هللا نيدل رصانلا ةفيلخا

 «جاس نيلم ربقلا ىلع تلعجو : لاق « نيسلا ىلع ءانلا ميدقتب ةئامسمحو نيعست ةنس
 « سابعلاو ندملا اذك و « لمي هفق ريغ هلإف « مهاربإ اندسس ربق ةثيبك : يأ

 عرصملا دجسم نسم هيف تبثأ دقو « هيلع بشخ الو « صصخحم مويلا ةزمح ربقو
 هدرو « ىيلاملا َنيِهاَس يعاجشلا هعزتف © هيف هانمدق 5 ءاجيملا يلأ نبا هانب يذلا

 هوك ذ دحيم ًاهدق ةزمح ربق ىلع ناك هنأ قأسو « لاهلا ضعب هداعأ م 2, لخ

 ىلع هتلعجو هتعسو ةفيلخلا مأ نأكف « ةيناثلا ةثاملا يف وهو « نارمح نب زيزعلا دبع

 ةدابز برخملا ةهبح نم ياتباق فرشألا انتامز ناطلس هيف داز دقو « ةئيحلا هذه

 « ةراهطلا ديرب نمل ةلخأ كانه ذختاو « هبرغ يف هجراخ تناك يتلا دثبلا ايف لخدأ
 اهل ذختاو « ةراملا اب قفترب هجراخ ًارّثب رفتحاو « هعفن معف 2 عطلاب اهلصوأو

 خيش ىيلامبا نيهاش يعاجشلا د ىلع ةئاغاثو نيعستو ثالث ةنس كلذو « ًاجرد

 انديس !١'ىلحر دنع ديشملا نحصب يذلا ربقلاو هرئامس داسو « فيرشلا مرحلاب مادخلا

 ضعب ربق دحسملا نحصب يذلا ربقلاو « دبثملا ةرامع يلوتم ىرتلا رقنس ربق ةزمح
 مسي نأ يغبنيو « ءادهشلا روبق نم اهنأ نظي الف « فارشألا نم ةئيدملا ءارمأ

 . ينأيس امل ريمج نب بعصمو « شحج نب هللا دبع ىلع دهشلاب

 هلعلو ٠ لمأتف الصأ ربق دبشلا هيلجر دنع سيل هنأل هسأر دنع : باوصلا لعل )١(
 . سأرلا دنع نآلا دوجوملا ربقلا ذإء سردنا مث ربق كانه ناك

 م



 . هب ءادبشلاو دحأ لضف يف : سداسلا لصفلا

 انامل دحأل لاق لَم ينلا نأ سنأ نع « اهتريغو « نيحصحصلا » يف

 . « هجحنو انبحن ليج اذه و : هل

 . ريح نم مودقلا دنع ناك كلذ نأ : يراخبلل ةباور يفو

 . جلا نم هعوجر يف : ىرخأ يفو

 نم ل هللا لوسر عم انلبقأ : لاق يدعاسلا ديمح يبأ نع'هل ةياور يفو

 لبجج دحأ اذهو « ةباط هذه » : لاق ةنيدملا ىلع افرشأ امف 2« كونت ةوزغ

 . « هبحنو انيحن

 ىلإ رظن تابارغب انك اذإ ىتح هلزنم نم لص ينلا عم انلبقأ : هنع ةشا نبالو

 لابج نم سيل رئاس لبج « هبحتو انجي لبج » : لاق مث ريكف « دحأ
 . « انضرأ

 ادبف رفس نم ءاج اذإ عقيم ينلا ناك : لاق ةبالق يلأ نع دج دانسإب هلو

 . « هحنو انحم دحأ اذه م : لاق دحأ هل

 الل ادب « رييخ ةوزغ نم كلم ينلا عم انمدق ال : لاق ةريره يلأ نعو

 . « ةنطا باوبأ نم باب ىلعل اذه ًادحأ نإ« هحنو انحم (١ادحأ اذه م : لاقف « دحأ

 . « ةنخا لاح نم هبحنو انبحم دحأ لج » : ًاعوفرم '' ريج نب ىسيع يلأ نع دمحألو

 لاق عليم هلا لوسر نأ هنع «« طسوألا »و« « ريبكلا » يف يناربطلاو

 لبج ريع اذهو « ةنلا باوبأ نم باب ىلع هو انحم لج اذه » : دحأل

 . « راثلا باربأ نم باب ىلع هضغنو انشغب
 نم « هريغو دحأ هقئوو 6« هيف ملكت دز نب ريثك هشو 6 طسوألا » يو

 نم اولعف هومتئج اذإف « هبحنو انبحن لبج دحأ : اعوفرم كلام نب سنأ ثيدح

 . « ههاضع نم ولو هرحُش

 . لبج اذه : ةخسن يف (1)
 ٠ ديبص نب سيق : ةخسن يف (؟)
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 مترره اذإف « ةنحلا باوبأ نم باب ىلع دحأ م : ًاعوفرم هنع ةبش نبالو

 . 6 ثيدحلا ... هب
 اهدئالو لسرت تناك اهنأ كلام نب سنأ تحت تناكو « طببن _تنب بنيز نعو

 « هب يتنيتأف اهاضع الإ ندحت مل نإف « هتان نم يننيتأف دحأ ىلإ نيهذا : لوقتف

 2« هبحنو انبحم لبج اذه » : لوقي قِلَي هللا لوسر تعمس : لاق كلام نب سنأ نإف
 هنم انيطعت تناكف ؛ لاق + ههاضع نم ولو هتان نم اولكف : بنيز تلاق

 . هغطمنت الق اليق
 ريعو « ةنملا ناكرأ نم نكر ىلع دحأ » : ًاعوفرم نيصحلا نب دواد نعو

 . « رانلا ناكرأ نم نكر ىلع

 دحأ » : آعوفره دعس نب لبس نع « « ريبكلا » يف يناربطلاو « ىلعي ينألو
 . « ةنطلا ناكرأ نم نكر

 لابجأ نم لابجأ ةعبرأ » : ًاعوفرم فوع نب ورمع نع ًاضيأ « ريبكلا » يفو

 : لبق © « ةنملا محالم نم محالم ةعبرأو « ةنملا رامأ نم راجأ ةعبرأو « ةنملا
 لابج نم ليج ناقروو « ةبْطا لابج نم هبحنو انجي دحأ » : لاق ؟ لابجألا اف
 . « ثيدحلا ... ةنْلا لاج نم لبج نانبلو « ةنلا لابج نم لبج روطلاو « ةنملا

 تراط لبجلل لجو زع هللا لت ال » : ًاعوفرم كلام نب سنأ نع ةش نبالو

 دحأ ةئيدملاب عقوف « ةكمب ةثالثو « ةنيدملاب ةثالث تعقوف « لجأ ةتس هتمظعل

 . روثو ريثو ءارح ةككمب عقوو « ىوضرو ناقروو

 هلهأ نم عقو ام وأ , كانه ىرخأ لايج نع هعاطقناو هدحوتل آدحأ يمسو

 يذلا ريع فالخم « ةيئدحتألا نم تشم مسأ نم نسحأ مما الو « ديحوتلا رصن نم
 هححص جي « ةقيقملا ىلع نيننالا نم دحأ يف بحلاو « اقالخأ مومذملا راما مسا وه

 عنامالو ©« بحأ نم عم ءرملا ذإ « ةنلا لابج نم ناك اذلو «© هريغو يوونلا

 - ف



 . « دحأ نكسا » : برطضا امل هل لاقف « لقعي

 لَم هتقرافل ةناوطسألا تنح مك « ءايبنألا بحي تادامبا فصو ركتيي الو

 « دحأب ماللا هلع نوراه نفد يف ءاجام كلاثلا بابا نم لوألا يف ىبسو
 « ًادج دعب وهو « هالعأب هنأ نومجْزب « نارمت نب نوراه بعش ف رعب بعس كانهو

 . ًايرق ءارقفلا ضعب هذا ءانب للا ىلعأبو

 « هيف ىفتخا معلم ينلا نأ نورك ذي "'راغ دحأ لبج يف : راحنلا نبا لاقو

 ةرخص يف روقنم اضيأ لبملا يف عضومو « هيف ىلص تِلَي ينلا نأ نوركذي دجسسمو
 « هتمت يتلا ةرخصلا ىلع دعق هيليوم يلا نأ نورك ذب ناسنإلا سأر ردق ىلع هلم
 . هلع دمتعب الف « لقن هيف درب مل اذه لك « كانه هسأر لخدأو

 ملو «دجاسملا يف قبس امك هب لقنلا تبث دقف « هب قصاللا دحسملا امأ : تلق

 . هعامتأو رادنلا نبا هملع فق

 لخدب مل قيم ينلا ىرأ هللا دبع نب بلطملا نع ةبش نبالف : راغلا امأو

 ٠ دحأب راغلا

 ثيح اوغلبب ملو « ليلا وحن ةلوج نوهسملا لاجو : سابع نبا نع دمحألو

 . معلإ لَم ينلا لابقإ ركذ مث « ساربلا تحت تناك امِإ « راغلا : سانلا لوقي

 هتحت يتلا ةرخصلاو « روقثملا عضوملاو دحيملا يلامُش يف راغلا نإ : يرطملا لق

 1 دحسملا برق

 هنيف دري لو © هل لصأ ال هلك ةيقاطلا هل لاقي يذلا عضولاو دحأب يذلا راغلا )١(

 1 هيلع دمتعل لقن

 - يل



 ةينبملا ةجردلا غلب مل تلي ينلا نأ سابع نبا نع ينغلب : ماثه نبا لاقو

 نب ةحلط هل سلجو « اهواعبل تِلَط ضمن يتلا ةرخصلا تسيلف : يأ « بعشلا يف

 . اهريش بقع هداريال كانه هللا دسع

 للي هللا لوسر فقو دحأ موي سانلا فشكتا امل : ثيدح رسفملا يبلعثلاو ىبحبلو

 ىلإ ( هيلع هللا اودهاعام اوقدص لاجر نينمؤملا نم ) : لاقف ريمج نب بعصم ىلع

 دهشي كيبنو كدبع نإ مهللا [ 78: بازحالا | ( اليدت" اول امو ) : هلوق
 تاوم.لا ''تماقام دحأ مهلع ملسي نلف « مييلع اوماسو مهوتأف « ءادهس ءالؤه نأ

 . « هيلع اودر الإ ضرألاو

 لعج دحأب عئتاوخإ بيصأ ال » : ثيدح '" هحيحص يف اطاو دواد يبألو

 . « ثيدحلا ... اهراث نم لكأت ةنلا راهنأ درت رضخ ريط فوج يف مهحاورأ هلل

 ( ةنآلا ... اتاومأ هللا لبس يف اواتق نيذلا "نبسحت الو ) لجو زع هللا لزنأف : هرخآ يفو

 .|[ ١59 : نارمج لآ ]

 دعب دحأ ىلتق ىلع لِي هللا لوسر ىلص : ثيدح « يراخبلا حبحص » يفو
 . تاومألاو ءايحألل عدوملاك نينس ناث

 « ءادبشلا روبق ديرن مَكِلَي هللا لوسر عم انجرخ : ثيدح هس نباو دواد يبالو
 انلقق © ةنمب روبق اذإف « اهنم انيلدت اماف « ماو ةرح ىلع انفرشأ اذإ ىتح
 روق انكح الف < « انباحصأ روبق » : لاق ؟ هذه انتاوخإ روبقأ « هللا لوسراب

 / . « انناوخإ روبق هذه » : لاق « ءادبشلا

 روبق ينأي ناك هل هللا لوسر نأ 4 ملاص يبأ نب ةداع نع ا"' يناثلو

 , تماداه : ةخسل ف لل

 8 هكر دتسم : يعد 5(

 , ةبش نبال ؛ يأ (؟)

 مم



 ىبقع معق متربص اه يلع مالس » : لوقف « لوح لك سأر ىلع دحأب ءادبشلا
 متربص اب يلع مالم م : لاق بعشلا هحاو اذإ لي ىنلا ناكو : لاق « رادلا

 جردلا تربظ دقو لسور هيلع هللا ىلص هللا لوسر مع بلطملا دبع نب ةز+ ءادبشلا ديس ريق

 اهبف نفد يلا ةوبرلا تربظو ةيلاعلا هممقب دحأ ليج ربظ كت يديدحلا كايشلاودنلا ةلصوملا ةماعسالا

 يضر ةزمح ربق روزؤت تناك قيم هنا لوسر تنب ةمطاف نأ رفعج بأ نعو

 . رحل هملعت دقو « هحلصتو همرت هنع هلل

 « ةعمج لك ةزمح اهم ربق روزت تناك اهنع هللا يضر همطاف نأ يلع نع مكاحللو

 . هدلع يكتو ىلصتف

 يلصتق « دحأب ءادبشلا روبق ىلإ ةثالثلاو نيموملا نيب فلتخت تناك اهنأ ىبحلو

 . تتام ىتح وعدتو يتو كانهم

 نب ىلعألا دبع نع « دلاخ نب فاطعلا قيرط نم « « لئالدلا » يف يقيبللو

 ل "و



٠. 

 نإ مهلا م» : لاقف دحأب ءادبشلا روش راز 2 ينلا نأ « هنأ نع ةورف يبأ

 ةمايقلا موي ىلإ مهلع مس وأ مراز نم مهنأو ءادهش ءالؤه نأ دبشي كيبنو كدبع
 « مهيلع تسلسف ءادبشلا تراز اهنأ يتلاخ ينتثدحو ٠ فاطعلا لاق < <« هيلع اودر

 : تلاق < اضعب انضعب فرعي اك «فرعت انإ هللاو : اولاقو « مالسلا در تعمسف

 . تررعشقاف

 سشلا تياغو يئتبأر دقل : لوقت ةعازتلا ةمطاف تناك : يدقاولا لاقو

 ٠ ىلع انفقوف « ةزمح ريق لع مسن ىيلاعت : اهلا تلقف ع يل تخأ يعمو ءادهشلا روبقي

 فقر دقو ؛ ًايلاع انعاش دحأ ليج روظ 5 0 طحنا روسلا روظ دقر دحأ ءادوش رويف

 نوررزي روسلا فرط ىلع راوزلا
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 : انيلع در ًامالك انعمسف « تلي هللا لرسر مع اي كيلع مالسلا : انلقف « هربق

 . سانلا نم دحأ انيرق امو « هللا ةمحرو مالسلا يلع و

 : لاق ىلع نب رمح دلو نع يرمعلا نب دمح نب ماشه نع يقوبلا قىور 9

 0 سمشلاو رجفلا نيب ةعمح مري يف ءادهشلا روبق ةرايز ىلإ هنيدملاب !'' يىبأ فاتخا

 ىبقع معنف متربص اسم يلع مالس » : لاقف هتوص عفر « رباقملا ىلإ ىهتنا اماف

 : لاقف ىلإ يلأ تفتلاف « هلا دبع ابأ اي مالسلا كيلعو : بجأف ؛« « رادلا

 الك لعجف « ماللا داعأ مث « هنمي نع ينلعجف « ال : تلقف ؟ بيجملا تنأ

 ٠ ىلاعت هلل ًاركش ًادحاس ”رخف <« تارم ثالث هيلع در مسي

 . الجر نوعبس ذئموي ةداهشلاب اومرك أ نيذلا نأ روبشملاو

 ع ةزمح تخا نبا وهو « شحج نب هللا دبعو © بلطملا دبع نب ةزمح ريق

 . ريم نب بعصمو

 ريغصلا لبطل تحت هعضرم يف ماقأ لتق ال ةزمح نأ جرعالا نع ةّسش نبا لقن

 نع لمحف تَ ينلا هب رمأ مث « ةامرلا ليج وهو « يداولا نطب يذلا رمحألا

 ْن بعضا نفك و <« هذرب ْف هنفك و 3 مولا أب وه يلا ةوررلا ىلإ يداولا نطي

 . دحاو ربق يف اهنفدو « ىرخأ يف ريمع

 ( اهعم لق شحج نب هللا دبع نأ ركذذي نم تعمسو : نيزعلا دع لاق
 هللا دعو ريمع نب بعصم نأ اندنع بللاغلاو : لاق <« دحاو ربق يف (هعم نفدو

 دحأ ةرمح ع سم هنأو « ةرمح ريق ىلع 2 يذلا دحيملا ثحن اند شديج نأ

 . ريقلا ىف

 , مهنع هلل يضر ةزمح دهشع ةثالثلا ىلع مس ؛ تلق

 )١( باوص ابلعلو يلأ ينذخأ : ةخسن يف .
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 . ةماس ينب نم سبق نب لبس

 . لبلا نيبو هنيب ايماش ةزمح ربق ربد هنإ : ناغ وبأ لاق
 يف انك اهنأ « أطوملا » يف : مارح نب ورمع نب هللا دبعو حومحجا نب ورم

 اهنأك اريغتي مل ادجوف « اهينكم نع اريغبل اهنع رفحف « ليسملا ىلب ام دحاو ربق

 وهو نفدف « هحرج ىلع هدي عضوف ؛ حرج دق ''' امهدحأ ناكو ( سمألاب انام

 تاكو «© تناك ا” تعجرف « تلسرأ 9 « هحرجح نع هدب تطسأف « كلذك

 . ىبتنأ . ةلس نوحدرأو تس امنع رفح مويو دحأ موي ناب

 < تطيمأف © هحرجح ىلع هدف ؛ حرج هباصأ هللا دنع نأو « هوم يدقاوللو

 . مدلا نكسف « اهناكم ىلإ تدرف « مدلا ثعبناف

 رخآ هببأ هللا دبع عم نفد هنأ « هنع هللا يضر رباج نع « حبحصلا » يفو

 ةتس دعب هتجرتتساف ©« دحأ عم هكرتأ نأ يسفن بطت ملف : لاق « هربق يف

 . هنذأ دنع !'" ةيله ريغ هتعضو مويك وه اذإف « ربشأ

 دمحأ هاور ال ةيواعم نامز يف يتلا يه كلت ىلعلو « ةقباسلا ةصقلا ريغ اذهف

 يف انأ انيض : هيف لاق رباط ثيدح يف ةقث وهو يونغلا مسنالخ حبحصلا لاجرب

 قل ذإ « انرباقم يف اهنفدتل حضان ىلع اهتلداع يلاخو يلأب يتبع تعءاج ذإ « نيراظنلا

 ثيح مهعراصم يف اونفديف ىلتقلاب اوعجرت نأ كرمأ هِي ينلا نإ : يدان لجر
 يلأ نب ةيواعم ةفالخ يف انأ انيبف « التق ثبحح امههاتفدف « امهانعجرف « اولتق

 تيح يأ « ةيواعم لامع كابأ راثأ دقل رباج اب : لاقف لجر ينءاجذإ ©« نايفس

 «ريغتب مل هتئفد يذلا وحنلا ىلع هتدجوف هتيتآف « هنم ةفئاط جرخف « نيعلا ىرجأ
 . هتيراوف « لتقلا وأ لاتقلا عدي ىل ام الإ

 < عبيرلا نب دعسو « ديز نب ةجراخ ربقلا يف حوا ورمس عه : يدقاولا لاق
 . ساحسملا نب هللا دبعو © كلام نب نامعنلاو

 ., يدقاولا ةياور يف دعي هب حرص 5 ورع نب هللا ديع وه 6

 , ريسي ءيش : يأ (؟)
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 . عارذ ةئامسمخ وحن ةزمح ربق نم برغملا ىلب ام مهربق : نادغ وبأ لاق

 « كانه وه يذلا لسملا يلرغ يتلا ةوبرلاب كلذ تدجوف « هئلمأت دق : تلق

 . ةلبقلا نم مهءرقب نيعلا ىرحو

 اذكحو « آضأ مبعم نفد نيأ وبأ وهو حوملا نب ورمسم ىلوم نأ يور دقو

 . كانه ةئاثلا ءالؤه ىلع لسيف « حومجا نب ورمح نب دالخ

 عضوملا برقب اهنأ : ربظي يذلاو . ممروبق فرعت الف « ءادبثلا ةبقب امأو

 دقو ٠ اهماش نم ةروك ذملا ةويرلاب هنع هلأ ىخر ةزمح ريق برقو « روكذملا

 بأ اهفصو ىتلا روبقلا دنع اهنم ىلبقلا ةروك ذيل وبرال ًامالعأ يعاجشلا رقما ذختا

 " . لصألا يف مامسأ ندرس دقو « مهتبقب دنع اهنم يماشلاو « ناسغ

 نيبو ةزمح ربق نيب ةراحملاب راظللا يف ىتلا روبقلا امأ» : ناسغ وبأ لاق

 يأ « ةنيدملا ىلع ناك ذإ « دلاخ نمز اومحقأ بارعأ روبق اهنأ انغلب هنإف « ليلا

 دنع نولأس, اوناك لاي مهفدف ©« كانه اوتا < كلملا دبع نب ماثه ةفالخ يف

 . ءادبشلا روبق

 نمز يف نآك بدج ماع وهو يأ « ةدامرلا نمز اوتام مم : يدقاولا لاقو

 . هلع هللا يضر باطخلا نب رمع

 . هئادهس نم دحأ ريغب نفد هنأ رك ذ نم امأو

 ءادهش نم لقن نم لَم ينلا رمأ : لاقف يردخلا دعس يأ نع ةش نبالف

 باحصأ دنع نانس نب كلام وبأ كردأف ©« اوكردأ ثيح اونفدي نأ ةئيدملا ىلا دحأ

 يف هربقف : كيدف يبأ نبا لاق مث 2 نفدف 2( ءاعلا نوعي نيذلا يأ « ءانعلا

 . نيطانخلا فرط يف يأ « ءابعلا باحصأ دنع يذلا دحملا

 تناك كانهو « ءابعلا باحصأ دحسم دنع نفدف ©« قوسلاب هوفاوف : ةلابز نءاالو

 . هلبق لصفلا يف هدهشم ركذ اسدق دقو « تثزلا راجح
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 عفار نأو « ءابقب انقد دايز نب رذحملاو « ةماس نب هللا دنع نأ ةّس نبا لقنو

 ةورع باتك يف يتلا قحاسم نب لفون لآ رادب قيرز ينب يف نفد يقرزلا كلام نبا

 . ملعأ هلو

 تاقدصلاو سارغلاو نيعلاو تاكرامملا اهرابآ ف سواسلا بايلا

 تابوسنم هيل ينلل يه يتلا
 : نالصف هشو

 1 فورملا بترت ىلع تاكراملا راثآلا ف : لوألا

 : نالصف هضو

 . فورخلا بسترت ىلع تاكرابملا رابآلا يف : لوألا

 حالفلا وهو © سيرآ همسا دوب نم لجر ىلإ ةبسن سيلجك :١" سيرأ شب
 قف أضوت هنأ « يرعشألا ىسوم يبأ نع « ( ملم حيبحص » يف . ماشلا لهأ ةغلب

 ءاحف « اذه يموي هعم نوكألو تلي هللا لوسر نمزاأل : لاقف « جرخ مث « هتب

 تجرشف : لاق انهاه هجو جرخ : اولاقف + لَم ينلا نع لأف « دحملا ىلإ

 نم اهبابو « بابلا دنع تسلحف ٠ لاق سرأ رثي لخد ىتح هنع لأسا هرثأ ىلع

 سلج دق وه ذإف « هملإ تمقف « أضوتو تحاح لَم هلل لوسر ىفق ىتح ديرج

 تماسف ؛ لاق « رئبلا يف امهالدو هقاس نع فشكو « ابفق طسوتو سرأ رثب ىلع

 هللا لوسر باوب نئوكأل : تلقف ؛ بابلا دنع تسلجف « تفرصتا مث « هيلع

 ءامق للدعم ماسمأ ةيدلملا ثادحإ دعب اههقود لوجر اهؤام بضن نألا رثبلا ةمله 1

 . عفانملا يف ًاضيا لخو رثبلاعضومو ةماعلا مفانفل
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 :تلقف © تبهذ مث : لاق « كلسر ىلع : تلقف < ركب وبأ : : لاقف 9 اذه
 : لاق « ةنطاب هرشو هل نذئا : لاقف « نذأتي ركب وبأ اذه : هللا لوسر طب

 كرش عليو للا لوسرو لدا : هنع هإ يفر ركب يأل تلق ىتح تلقأف

 يف هعم ِهَلِلَي لا لوسر '“ نيمي ىلع سلجف « ركب وبأ لخدمه : لاق « ةنجلاب
 « هبقاس نع فشكو « لي هللا لوسر عنص ام رثبلا يف هيلجر ىلدو 2« فقلا
 هلا درب نإ : تلقف « يتقحليو أضوتي يخأ تكررت دقو تسلحف © تعجر مث

 رمم: لاقف ؟ اذه نم : تلقف : بالا كرحن ناسنإ اذإف ع هب تأب ًاريخ نالفب

 : تلقو« هيلع تماسف « ثللَي ينلل ثنِح مث ء كلسر ىلع : تلقف « باطخلا نبا

 م : تلقف م بابلا عفدق < هنع هللا يفر قيدصلا ركد وبأ ءاحف « مويلا ليم 07 عا .٠ 7 . ٠ 5 . علئ الت

 هللا يضر رمح تئحف : لاق « ةنلاب هرشبو هل نذئا ١» : لاقف « نذأتسي رمع اذه

 عم سلحف « لخدف : لاق « ةنملاب لَم هللا لوسر كرشببو لخدا : تلقف هنع

 تسلجفع تعجر مث « رئلا يف هيلجر ىلدو « هراسن نع بتلا يف لي هلل لوسر

 ءبابائلرسف  نانإ ءابف « هب تأب داخأ ينعي اريخ نالفب هللا درب نإ : تلف
 تحف : لاق ©« كلسر ىلع : تلقف « نافع نب نامع : لاق 9 اذه نم : تلقف

 « هبيصت ىواب عم ةنحلاب هرشو هل نذئا » : لاقف « هتريخأف علي هلل لوسر

 . كبصت ىواب عم ةنملاب ُهنَي هنا لوسر كرشبيو لخدا : هل تلقف « توف

 لاق  رخآلا قثلا نم مههاجو سلجف « ءىلم دق نقلا دجوف « لخدف : لاق
 . مهروبق اهلوأف : بيسملا نب ديعس لاق : كيرش

 هدب يف هيَ هلا لوسر متاخ ناك : لاق سنأ نع « يراخبلا ميحص » يفو

 ناثع ناك اماف : لاق < ركب يلأ دعب رمج دي يفو « هدعب رك يلأ دي يفو

 )١( نيي نع : ةخسن يف ,
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 انفلتخاف: لاق . طقف « هب ثبعي لعجف « متاخلا جرخأف « سرأ رثب ىلع سلج

 . هدجي ملف © رثلا مزنف « نائع عم مايأ ةثالث

 . بمقعم نم طقس هنأ « اهنع هللا يضر رمح نبأ نع « « سم حيحص يفو

 . كشثلا ىلع بقصعم نم وأ نامع نم طقس : هنع ةلابز نءالو

 لجر ىلإ هعفد « ناثع ىلع ترثك ا بتكلا نأ » هنع ةّْش نباو يئاسنلو
 يف عقوف نائعل بيلق ىلإ جرخف « هب مت ناكف « راصنألا نم

 . دجوي لش

 سمتلاف « ا

 ناكو « معألا ىنعملب كلذب يرجاجلا فصوي دق نكل ىمود « بقيعمو

 , ةنتفلا أدتسم ناكف «© هفالخ نم نيس تس دعب ةهطوقس

 نائع نم متاحا طقس - ينعي - : لاق © يظرقلا بعك نبا نع ةلابز نبالو

 « احيضان رششع ىنثا اهيلع قلعف « سرأ رثن يف يتلا فيرخلا رثب يف هنع ها يفر

 . ةعاسلا ىتح هلع ردقشب ملف

 هنأو 2« سرأ رئبب متاكا طوقس : هعشامام ناسغ يلأ نع ةبْشس نبا لقن اذلو

 فيرخ رث : امل لاقي هتقدح يف رثب يف طقس امإ : لوقي نم تعمسو : لاق

 رثب نابع عاتبا : هلوقل « هتقدص وهو « سيرأ رئيب ىمسملا لاملا رابآ نم ىنعب

 نم ليي نا لوسر هاطعأ يذلا همبسو « ةمودلا : هل لاقي لام ايف سيرأ

 فلرأو « فوع نب نمحرلا دبعل ناك لام ١ ةمديك ايفو « ريضنلا ينب لاومأ

 رب هيفو « لاما كلذ هل ناك مم ينب دوهب نم لاما هبلإ بسن يذلا سيرأ

 ناكو 6 ام قدصتف 26 لاومأ ةعسم يش و دحأو راصح ْف نامع ابعمحف 0 صضاغ

 ىبس اهنأ قأي امف نكامالا ءامسأ يف ركذ« ءاه مثمملاوتلمبملا لادلاستفو ةيتحتلا نوكسسر متفلاب )١(

 , ةمادق :اهلاقيرءةيتآلاهت رابع رخآ ىلإ , , هنعشا يضرنافع نب نامءنم ابعاب هنعللا يضر فوعنب ن”حرلادبع

 داصو ليعي صاع :نك امالا ,ايمأ 2 هسريذلاو فلأ امهلمب نادمحوم داضو نيغب اند هةعسرو 0

 , باوصلا ررحيلف نيتلمبم
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 ةنيدملا هالو ضعب هحرطف « سيرأ رثب باب ىلع شوقنم رحح يف رك ذ هتقدصل

 . ىهتنأ . راثآلا كلت نم شب يف

 نم « امههدعب نم اهعبتو « يلازغلاو راجنلا نبا هب حرص ام ىلع لكشي اذهو

 ؛ ةيلاعلاب ةمورعم ةمودلا نأل « هببرغ يف ءابق دجملا ةباقملا يه سيرأ رب نأ
 « ريضنلا يتب لاومأ ةبح كلتو « ةبرشملا برق ١ مدايكب مويلا فرعت ةمدسشك و

 . ةلابز نبا لوق ةوق لاكسإلا ليزيو

 نم قثشب يذلا نافع نب نائع حرس نم نابرشف « ةيفاصلاو لالدلا امأو

 : يأ © هفرصف « نيروسلا نطبتي ىتح هنم لفسأو سيرأ ىلع يتأي « هلاومأ يف روزبم

 ثراحلب يف ميرأ دقع يف مث ء« سرأ رئي يف دحسملا ىلع ةفاخم هنع هللا يضر نابع

 . هبحوب ءأبق ىلإ لصن ال روزبمو . ىبتنا . ناحطب ىلإ هفرص مث « جرزلا نبا

 لفت ثيدحل لصأ ىلع فقي مل هنأ « يلازغلل ءايحإلا ثيداحأ جيرخت » يفو
 . يلازغلا هركذ يذلا سرأ رثب يف هلي

 ينلا نأ مص دق « « هكسنم » يف ةعاج نب زعلا لوق بيرغلا نمو : تلق

 . اهف لفت هيَ
 لَو ينلا هلع سلج يذلا اهنق لوطو « ابعرذ ركذ بقع راجنلا نبا لاق

 يف ةلبقلا ةبج نم بارخ لاع مطأ تحت يهو « ًافك فشت عرذأ ثالث هابحاصو

 . نكسم هالعأ

 فق عفر ءابق دحسم نيلباقملا ةكربلاو ليبسلا ةراعلا ىلوتم ىنب الو : تلق

 ةئاعبسو ةرشع عبرأ ةنس تددجت ةجرد رئلا هذهو « عرذأ ةثالث وحن روك ذملا رثلا

 . لصألا يف هانطس ام ىلع
0 

 , ةنيدملا ءالضف ضعب هلاقع ةمادقب فرعتف مويلا امأو « فنصملا هئامز ىف اذه 0
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 . ةيوبنلا تاقدصاا دحأ فاوعألا رث

 ىلع متلي هللا لوسر أاضوت :٠ ناثع نيورمع نب هللا دبع نب دمحم نع ةش نبال
 ملو © هئوضو رثأ ىلع ةتبان تتبنو « ايف ءاملا لاسو « هتقدح فاوعألا رب ةفش

 . ةعاسلا ىتح اييف لزت

 ًاقراس منيو هللا لوسر بلط : لاق « بعك نب ناثع نع : ةلابز نبالو

 :ةبتع نبا لاق « ةيبطشلا نيبو فاوعألا نيب عضو يذلا رجلا هبكتف « هنم بره

 هسمو رححلا يف لع هللا لوسر كربو « قلي هللا لوسر هذخأف « قراسلا عقوف

 , سانلا همي هفرط علطي ةيبطشلاو فاوعألا نيب ايف يذلا رجلا وهف « هل اعدو
 رابآ هيف ةفانش هيماشبو « عوبرملا هتلبق ريبك عرج مويلا فاوعألا : تلق

 يلب اه قرش يبتعلاب فورعملا عضوملا ابلعلو « ةفورعم ريغ ةيبطشلاو « ةددعنم
 تناك فاوعألا نوكيب هل سنأتسيو « ةشع نبا لام : هلوقل « فاوعألا نم ةفانخ

 . يدويلا ةفانخ

 « ىتحك ديدشتلاو متفلاب : ليقو « انيك نروتلا فيفختو مفلاب : انأ شب
 . كلذ ريغ : لبقو « '"نونلا لدب ةدحوملاب نك ىبحيك : ليقو

 نيح هتنق ملم هلل لوسر برض : لاق « رفعح نب دما دبع نع ةلابز نبال

 ءرثلا نم برشو « كانه يذلا دحملا يف ىلصو « انأ رثي ىلع ةظيرق ينب رصاح

 , نامع ةنبأ ميرم ضرأ يف يتلا ةردسلاب هتباد طبرو

 . ةظيرق ينب دجسم ةيحانلاو « ةفورعم ريغ يهو : تلف
 ١ . "9 رشنلا ني كلام نب سنأ شب

 . ةأد يأ 6

 ةيرابألاب مورا ىمست يتلا يه هنع هللا يضر سنأ رثب : هدارب ليلجلا دبع ختبشلا لاق (؟)
 اهتودب رمعو اف ىنيف ةيطابرلاب فرعت تناكو اهأرتشا هنإف رابألا دمع خيبشلا يمأ ةبج نم يدل ةبسن
 ناكس يلع فرقرم ل أسهب لصتم' ابفلخل لحفلا رادر 0 قيرطلا اندم اهتامق قف ةيمورلاو 0 هملإ بسمق
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 ولد هل عزتف © ىقستسا 2 هللا لوسر نأ « كلام نب سنأ نع ةلابز نبال

 ... هنيع نع يلارعأو برشف « هب يتأف « نبللا ىلع بكسف « سنأ راد رثب نم
 . هوحطب ( حسحصلا م يف وهو . « كثيدحلا

 ةنيدملاب نكي ملف « هراد كب يف قزب لي ينلا نأ « سنأ نع « معن يلألو
 ىمست تناكو « اهنم محل بذعتسا اورصحأ اذإ اونكو : لاق . اهم بذعأ رش

 . دوربلا : ةيلهاطلا يف

 سنأ دلاو كلام ىلإ رثيلا هذه ةسن امقسلا رثب يف يفأسو

 نيبو « هراد يف يتلا هرب نه برش لَم يب ىنلا نأ « سنأ نع ؛ ةّس نبالو

 . ةيدح ينب سنأ راد نأ ةش نبا

 ةنميلا طابو فقو ةيطابرلاب مويلا ةفورعملا رثبلا اهنأ مجرتام همالك نم سخلتو

 لاقو « بذع اهؤامو « لحف راد برقي '" ةيمورلاب ةفورعملا ةقيدملا يما

 . اهب نوكربتي ءارقفلا نإ : يغارملا
 ” باهأ رئي

 باهأ رثب ىتأ لَم هلا لوسر نأ ء نمحرلا دبع نب دمع نع « ةلابز نبال

 نينرقاا نيب ًاطوبره دعس نب ةدابع هنبا دجوف « ناثع نب دعل ذئمري يهو ةرملاب

 له : هنبال لاقف « ءاج نأ دعس ثبلي ملف « لي هلل لوسر فرصناف « لتفي

 لِي نا لوسر كاذ» لاقف يي ذا لوسر ةفص هل فصوو « معن : لاق ؟ دحأ كءاح

 ةداع سأرىلع ا هللا لوسرعسم « 5 0 هلا لوسر قل ىتح ةداعع جرخف« هلحو# هقطاف

 هي هللا لوسر قصبو : لاق . باس امو نيناث نبا وهو تام : لاق « هن ك”ربو

 « ”اهف تربقل اهنوعببتال منأ ملعأ ول : هنبال نانع نب دعس لاقو : لاق « اهرثب يف

 ةيطرشلا هذه رظناو 4 رثملا 6 راقل ال هنأ - مولملا نم ذإ 0 اهتقيدحل 2 يأ 6 ١

 , لمأتف أبعمي عمم ابن لكو ُ ةلسم رأ ةفوقوم نروكت اف نفدلاب اهنأ ده



 يذلا هرصق اهيلع ىنتباو © ليعامسإ“ نب ماشه نب ديلولا نب ليعامسإ اهفصث ىركساف

 . ةماس نب بويأ نب ليعامسإ رغنآلا اهفصن عاتباو « ماثه نبا ضوح لباقم ةرحلاب

 « باهإلا رثي ىتأ ىتح جرخ : دمحأ ثيدح يف هلوق لوألا نم عساتلا يف قبسو

 نم ذخهؤي ا « ةيبرغلا ةرطلاب يهو + ناكملا اذه ناينبلا ينأب نأ كشوي : لاقف

 . مسالا اذهب مويلا فرعتال انأ ريغ « ةلابز نبأ مالك
 فرطب اهدنعو « مزمزب مويلا ةفورعملا اهنأ : لصألا يف هانركذ امم صخلتيو

 رصق هنأ رهاظلا « اهلع ًانبه ناك ميدق ءانب راثآ اهناجب يذلا يلبقلا ةقيدملا رادج

 نركربتي ًاثثدحو ًايدق ةنيدملا لهأ لزب مل : يرطملا لق دقو « ديلولا نب ليعام»إ

 . اهتك ربل مزمز ًاضيأ اهنومسي مزمز نم لقني اي « اءام نم قافآلا ىلإ لقنيو « اهب

 تنب ةمطاف ركب اهنأ رهاظلا نأ عم « كلذ لوقي فيك هنم بجعتيو : تلق

 نبا اهارثو « ىربكلا ةمطاف اهلج تدب نم تجرخأ امل اترفتحا يتلا نيسحلا

 نأ يرطمال ررحتي مل هنأكو « البج ضومحلاب هتريفح عضوم يف يقل هنأل ماشه

 . ةبحلا هذه يف باهإ رئب

 . دلبلا لهأ ةنسلأ ىلع رئادلا وهام « ةلمهملا داصلا فيفختو ةدحوملا مضي : ةصيلا رتب

 فرإو : لاق . عشر اذإ : اصب ءاملا صب نم هنأك « ديدثتلاب هنإ : دجملا لاق

 : ةادعو ادعو دعب دعوك ”ةصبو ًاصباو ”صيب يو نمت « فيقختلاب يور

 / يناطعأ يأ « لاما نم ىل صبو نه وأ « غلب اذإ

 نأ فيم هللا لوسر ناك : لاق « يردخلا دبعس يأ نع : يدع نبال

 : لاق « يردخلا دعس ابأ ًاموي ءاجف : لاق « مهتالاع دبعتيو « مهءانبأو ءادبشلا

 « ًاردس هل يرخأف: لاق « مغن: لاق . عملا مويلا نإف « يسأر هب لسغأ ردسنم كدنع له

 ةقارمو هسأر ةلاسغ بصو « هسأر 1 هللا لوسر لسفف « ةصبلا ىلإ هعه جرخو

 , ةعبلا يف هرعش
 هع 08 د



 دقو « لخن نيب ءابق قيرط ىلع عبقبلا نم ةبيرق يهو : راجنلا نبا لاق
 انأب مزج هنم اذهف © عرذأ ةعبس اهضرعو « رضخأ ءام ايفو « ليلا اهمده

 . اهنم رغصأ ريب كانهو « هدعب ترمع دقو « ةقيدملا يلبق يف يتلا ىربكلا

 ةّس اهضرع ىرغصلاو « ةصلا رتب اهتيأ اهيف نوقاتخم سانلاو ؛ يرطملا لاق
 . يردحلا ديعس يلأ دلاو نانس نب كلام مطأ ىلت يتلا عرذأ

 . ةيلبقلا اهنأ حيجرت كردأ نمع يرطملا لقثو

 مطألا يف ةلابز نيا لاق دقف الإو « راحلا نبا دملقت نع ءىشان هلعل : تلق

 « هنم اهدعبل مطالل بسنت ال ىربكلاو « ةصبلا : هرثيل لاقي يذلا هنإ : روكذملا

 « ةجرد ىرغصلا رثبلل ذختاو « الزنم مطألا لح ىلع ملاص نب يوكزلا ىنتبا دقو

 رداصلا ىلع يلاهشلا يردللا ناحير ةلودلا زيزع مادا خش اهفقو ةروك لملا هقيدحلاو

 . يرطملا هلاق « ءارقفلا نم دراولاو

 ةمحعملا داضلا حتفيو اهرسك يكحو « روبشملا ىلع ةدحوملا مكب ةعاضب شب

 . لامثلا ةبج ىلإ ءاحريب يبرغ « ءاه مث « ةلمبملا نيعلابو <« مهضعب اهلمهأو

 ( يردُحلا دسعس يبأ نع « مهريغو هتدحو يذمرتلا هدحصو دمحأو دواد يبألو

يف ىقلي رب يهوءةعاضب رئبنم كل ىفتسي هنإ : هل لاقي وهو ملم هللا لوسر تعمس
 مول اه

 هسحني ال روبط ءاملا ١» : لَو هللا لوسر لاقف « سانلا رذعو ضياحلاو بالكلا

 الإ : هحام نيأو « ةدعاس يب رثب ةعاضب ركب نم : ينطقرادلا دازو . « ء يش

 . هلولو همعطو هحير ىلع بلغام

 « ةعاضب رثب نم أضوتي وهو لَو ينلاب تررم : لاق ديعس يبأ نع : يئاسنللو

 هسحتي ال ءاملا » : لاقف 9 نتثلا نم هركي ام ايف حرطي يهو اهنم اضوتتأ : تلقف

 , « ءىش
 اقس هنأ م لذ. دب دل ءلل ا .؟ 00

 « ةعاضب يف قصب لَم ينلا نأ « دعس نب لبس نع ةش نبالو
 5 هناو

 . اهله ددس

 هع 4قإ ب



 . ةعاضب رب نم يدبب لَ ينلا تيقس : هنع تاقث لاجرب يفاربطلو
 ٠ ةعاضب ىلع كرب تلم ينلا نأ « هنع ًاضبأ هلو

 . ةعاضب رّْثِل اعد متلي ينلا نأ « دبسأ يلأ نع ةلابز نبالو

 نع يدعاسلا ديسأ يبأ نب ةزمح نب كلام نع « ىناربطلل « ريبكلا » يفو

 . ديسأ يلأ هدج نع هببأ

 « اهب نميتيو اهب رشبتل يبف « متلي ينلا ايف قصب دق ةعاضب رثب : ًاضيأ هلو
 قرستو هفلاخت لوغلا تناكف « ةفرغ يف هلعج هطئاح رث ديسأ وبأ عطق اماف : لاق

 تعمم اذإف « اهيلع عمتماف لوغلا كلت : لاقف « متل ينل كلذ شف « هر

 ديسأ ايأ اي : لوغلا تلاقف « متل هللا لوسر يبحأ هللا مسب » : لقف « اهماحتقا

 ترأ هلا نم اقثاوم كيطعأو لَم هللا لوسر ىلإ بهذأ نأ ينفلكت نأ ينفعا

 كلهأ ىلإ فلاخت الف « كتيب ىلع اهؤرقت ةنآ ىلع كلدأو « كتيب ىلإ كفلاغأ ال

 « ابله هب يضر يذلا قثوملا هتطعأف « هواطغ فشكي الف « كئانإ ىلع اهؤرقتو

 ثيح ةصقلا هيلع صقو « تلي يلا ىتأف 2« ( يسركلا ةلآ ) ةهنآلا : تلاقف

 اوقثو هلاجر : يملا لاق . بوذك يهو تقدص : هني يبلا لاقف « هتلد

 . فعض مهضعب يفو « ميلك

 قصبو ولدلا نم أضوتف « ةعاضب رثب ىتأ كِل ينلا نإ : ريخا يف دجملا لاقو
 « لسغبف <« ةعاضب ءام نم ينواسغا : لوقي هما يف ضيرملا ضرع اذإ ناكو « ايف

 . لاقع نم طشن اًئأكف

 « مايا ةثالث ةعاضب رّثب نم ىفرملا لسغن انك : ركب يلا تنب ءامسمأ تلاقو

 . ىبتنأ . نوفاعف

 نع ةعاضب رثب مق تلأس : لوقي ديعس نب ةبدتق تعمم : دواد يلآ ناس يفو

 نود : لاق ؟ صقن اذإف :تلق . '""ةماقلا ىلإ : لاق « ءاملا ايف نوكي ام رثك اابقمح

 )١( ةناعلا ىلإ ؛ ةخسن يف ,

 (هالاب



 عرذا ةتس امضرع اذإف 3 يعارذب ةعاضب رثب تردقو : دواد وبا لأق « ةروعلا

 : لاقف ؟ هيلع تناك امج اهؤانب ريغ له « ناتسبلا باب متف يذلا تلأسو

 فرط دنع ةقيدح بناج يف : يرطملا لاق امك يهو « نوللا ريغتمءام اهيف تيأرو« ال

 « رثبلا يلاعش ئرخألا ةقيدحلا اهنم ىقستو « رثبلا ةلبق يف ةقيدملاو ,« يماشلا ةقيدح

 ؛ةدحاو اهلعحو « نيتقيدملا عم اهارش دقو © ببط بذع اهؤامو « اهندب يهو

 يلامجا نيهاس يعاجشلا ًاريسب افق عفرو « رثبلا دنع ةكرب هيف ًادحسم اه, ذختاو

 يف يذلا مطألا عضوم هبناج ىلإ « ةكربو الزنم اهب ىنب مث « اهرمحو « مادخلا خشن

 رشب لزت ملو « ةيلصألا اهرثبب هتشي الف « كانه ةريغص ًآارثب رفتحاو « ايماس

 . 1" ةنيدملاب لخت ةعاضب ىلإ لسريف : ةماس نبا لاق اذلو . ناتس

- 

 « رثبلل هوحنو رطملا ايرجف ناتسبلا يف ىقلت يأ « ضيللا ايف ىقلي : هلوقف
 نأ يدقاولا نع هاورو « ًاحس تناك اهنأ يواحطلا ىعداو . ىلبعاممالا لاق اي

 . ركذ اب ايف حبست تناك هايملا

 . ميلاب مساح : لاقيو « موساج رب

 . اهم وم هيرش جتار دحسم يف قبس

 . موساح نم برش متلي ينلا نأ « حاير نب دلاخ نع : ةلابز نباو ةبْس نبالو

 هعم هني ينلا ءاج : لاق « دعس نب ديز نعو : نايتلا نب مثيلا يلأ رثب

 « موساج نم برشف « موساج يف ناهنلا نب ميلا يلأ ىلإ لا يضر ركب وبأ

 . هطئاح يف ىلصو « مثلا لأ رثب يهو
 « هباب تمزلو كي ينلا تمدخ : لاق « يماسألا رصن نب مثيلا نع يدفاوللو

 ٠ يثادرب ؛ ةخسن ىف للا

 ربظي ىح رثبلا كلت ةقيدحل مسا ةعاضب نأ كلذب هضرغو ٠ ةعاضي س لدب 6

 سفن يف كلذ ىقلي فيكق الإو « اهتم ىقستسي مث ٠ بالكلا مرحلر فيجلا ايف ىقلت اهنوك

 , لمأتف « ابنم ىقسي مث ىلبلا

 هلل 1 نام



 اهؤام ناكو < ناهبتلا نب مثلا يأ رثب يهو « مساج رّثب نم ءاملاب هبتآ تنكن

 هلي ينلا هيلع لخد يذلا لجرلا وه مثلا ابأ نأ اهنم ذخْوي ةصق ركذو « ببط

 يف ةلمللا هذه تئاب ءام كدنع ناك نإ » : هلي يبلا هل لاقف © هل بحاص هعمو

 يف ابتهجو « مويلا فرعت ال رئيلا هذهو «© « حيحصلا » يف ام« انعرك الإو « نم

 . جتار دحسم ةبج

 . لبإلا نم لمجا ظفلن : لمج رث

 هللا لوسر بهذ : الاق «© دلز نب ةماسأو ةحاور هللا دع نع : ةلابز نبال

 « لالب هعم لخدو « هني هلا لوسر لخدف ع هعم انهذو « لمح ركب ىلا م

 هانلأسف « هيث, ١ لوسر أضوت فيك الالب لأن ىتح أضوتن ال : هل انلقف
 . راملاو نيفللا ىلع حسو « هلي هللا لوسر أضوت : لاقف

 .هيلع سف © لجر هيقلف « لمج رثب حن لِي ينلا لبقأ : « حبحصلا » يفو
 . لمح رثب دنع لجر هبقلف « طئاغلا نم لبقأ : ينطقرادللو

 «لمج رثب دنع لجر هيقلف « هتجاح يضقيل لمح رثب وحن بهذ : ةيأور فو

 . « ثيدحلا ... هيلع لف « لبقم وهو

 « قيقعلا نم وهو « لمج رئب وحن نم لبقأ : يئاسنلا ةياور يف دجملا لاقو
 « ةنيدملا لاومأ نم لام اهيلعو « قيقعلا رخآب فرخلا ةيحانب ةفورعم رب يهو

 . ىهتلا . اهرفح لمح همسا لجرب وأ « اهيف تام لمجم تبمس

 يماش بريأ يبأ رثب ةبحان ةجاملا ءاضقب فورعملاو « توقاي كلذ يف عبتو
 «راجنلا ىنب رهظأ نيب ةقانلا كورب يف ثلاثلا بابلا نم ثلاثلا يف قبسو « عيقبلا

 دجسملاب ةفيطملا رودلا يف قّيسو « لمح ركب يشبحلا قاقز تتأ تح تضمن مث

 -(مه4-



 لدب ١" لما قرخي قرشملا نم دحسملا رشؤم دنع مولا فورعملا هنأ يضتقيام

 . ةنيدملا روس ىلإ

 يف ىراوت لجرلا نإ : ةياور يف لاق اذلو + ةمحانلا كلتب اهنأ : بوصألاف

 لاق اذف 2« ايف ةلابز نبأ نع قبس اه ىلع فقي مل يرطملا نأكو « ةكسلا

 . لصألا يف هانيكح ام
 « اهيف ًدملابو <« ابمضو ءارلا متفيو «© اهرسك و ةدحوملا متفي ا" ؛ احربب

 . ةفشكتملا ضرألا وهو « حاربلا نم ىلعيف © رصقلاو اهحتفبو

 اهلإ © دجسملا لبقتسم ةئيدملاب «ءاجحلا فرح نزو ىلع ءاج : يركتلا لاقو

 . لماعلا بسحي ءارلا برعتف « بك رم ممالاف « ءاحريب بسني

 فلتخاو « لاح لك ىلع ةحوتفم يه : لاقو ءارلا بارعإ مهضعب ركتأو

 ؟ رثبلا هلإ فضأ ناكم وأ ةأرما وأ لجروه له « ءاح ر يف

 الام ةئيدملاب راصنألا رثكأ ةحلط ربأ ناك « سلأ نع : « حيحصلا » يفو

 تاكو « دجسلا ةلبقتسم تناكو « ءاحريب هللإ هلاومأ بحأ ناكو « لخن نم

 . © ثيدحلا ... بيط اهف ءام نم برشيو اهدي فقم هللا لوسر
 ءاهف لا ابلخدي 2 هللا لوسر ناك « ةقيدح تناكو : هل ةءاور يفو

 ىلع ةحلط وأ ١ لاملا اذيب يأ © هب قدصتف : ةياورلا هذه يفو « امام نم برشو

 نم هنم تصح ناح عابق « ناسحو « يلأ مهنم ناكو : لاق « همحر ىبرق يوذ

 عاصب رمث نم ًاعاص ءبأ الآ ؛ لاق ؟ ةسلط يأ ةقلص عببت : ليقف © ةيواعم

 « ىربكلا رادلا ترمجت م ١ ؟دو ةلس يف مث « ةروشرشلا ةمحان نم لبقملا لباقي اقاقز ناك 6

 رادلاو بتككلا نيب يتلا قيرطلا امأو ه رثأ لما قرخل قبب مف 2 ةروكذملا رادلا يف قاقزلا لخدأو

 , ه9 1م ةنس يف بتكملا ءانب دنع ةثداح اهنإف
 - « هضاقنأ اوعابو هيفاوقرصت ه +١9 ماع يقر“ نارثب هار٠ ةيناسو لن هبف ًاناتسب تناك 6 |

ريغو نيكاكدو ةسردهو تودب هبق تيليف « هضرأ اوركحو
 , كلذ 

 -؛ةهه د



 .هيواعم هاني يذلا ةليدح ين رصق عضوم يف ةقيدحلا كلت تناكو : لاق ؟ مهارد نم

 رصق ىلإ اهيلت يتلا رادلاو © روصنملا رفعج يلأ راد تناكو : ربلا دبع نالو

 ءاحريب : اهل لاقي ةحاط يبأل ًأطئاح ةيدح ينب

 « انصح نوكيل ةيدح ينب رصق ىنب نايفس يلأ نب ةيواعم نإ : ةبش نبا لاقو

 يف بابو « ةليدح ىنب ةطخ ىلع عراش باب ناباب هلو « ءاحريب هطسو يفو
 . يمدتلا ةحلط نب دمج راد دنع ةينايلا ةيقرشلا ةيوازلا

 نم ة برق ًادج ةريغص ةقيدح طسو يف مويلا ءاحريبو : راجنلا نبا لاق

 . بذع اهؤوامو « ةئيدلا روس

 اهارتشا « ةريونلاب نآلا فرعت « قيرطلا امندب رولا يلامث يه : يرطملا لاق

 . نيك اسملاو ءارقفلا ىلع اهفقوو « موملا ةكم ءابطخ : يأ « نيبريونلا ءاسن ضعب

 , ةلبقلا ىلإ رثيلا مامأ ريغص دسم اهطسو يفو : دجملا لاق
 يف مدقتلا ةحاط شحو « روسلا لخاد مويلا اهضعب نأ : رهاظلاو : تلق

 . اهيحاص ىلإ بوسنم برغملا نم دجسملا يماس

 . ةلمهملا ءاطلاب : ةولح رثد

 لوسر رح : لاق « هببأ نع دم نب هللا دبع نب ىسع نع ةلابز نبال
 ؛ مالكي كلذ يف تملكتف « فتكلاب هئان ضعب ىلإ ثعبف « ًاروزج يقيم هلل
 لراكو « نهرحهو « « كلذ نم هللا ىلع نوهأ نتنأ » : هيلي هللا لوسو لاقف

 تنب ةئمآ راد هف يذلا قاقزلا يف كانه تناك رثب « ةولح ىلع « ةكارأ تحت ليق
 عستق تضم اهاف « هبرشم يف تيبيو '١! ةواح قاقز قاقزلا يمس هلو « دعس

  طالبلا ركذ دنع فلؤملا هركذ 6 لاوطلا قاقزب مويلا فورعملا وه ةراح قاقز نأ مدقت )١(
 طاير يف رثب هيفو , هلح يف نيب اك ةنباذلا راد يف مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دلاو ربق هق قاقزلا اًذهو

 , ةروكذللا ةولح رثب يه ابلعلر « هنع للا يضر سنأ رد امنأ نوميزب اهم سانلا كربتي مراضحلا

 د ؛ قارس



 ربشلا نإ : لاق « ًآاربش ثيلآ كنإ : تلاقث < ةغئاع ىلع لد « ةمل نورشعو

 . ةلمأ نيرشعو ًاعست نوك

 . طالبلا ةرسم يف اهتيح ناس قى قبسو « مولا فرعت ال رثملا هذهو

 8 ةمحمملا لاذلاب : عرذ ش

 زوجعلا تيب يف ىلعف « ةمطخ ينب مثِلَي هللا لوسر ىتأ : ثيدح ةلابز نبال

 . ايف ىصبو « أضوتف « اهفق يف سليف « عرذ مرثب ىلإ ىضم مث « مدسسم يف مث

 8 مثدحسم ءانفب ىلا ةمطش

 امتهجو « ةفورعم نبيع يهو ايف قصب يلم ينلا نأ : راصنألا نم لجر نعو

 . ةنك اس ةزمه ءارلا دعب : لبقو . ةقوسك مهلاب : ةمور رثب

 . «اهب قدصتف نائعاي اهرتشاف ينزملا بيلق بيلقلا معن » : ثيدح ةلابز نيال

 نع كلذ عمس اماف ٠ ةمور ينعي « ينزملا ةريفح ةريفشلا معن و : ثددحو

 انم نوقس سانلا لعحف < اب قدصتو « ةركب ةئاع ابفصن عاتبا هنع هللا ىفر

 رخآآلا فصنلا نامع نم عاب م اهيلع ببصي ناك ام هنم عنتما دق نأ اهبحاص ىأر اماف

 .٠ اهلك اهب قدصتف 4 راسا ء يش

 برش ةمور يرتشي نم : ٠ لاق يم يبلا ترأ 6 يرهزلا نع ةس نالو

 . اه قدصتف هلام نم ناثع اهارتشاف « ةنملا يف ١

 نوماعتأ « هللا عدشنأ + ناثع لاق لاق )» يماسلا تسلح نب هللا دبع نعو

 ناكو 1 ةنا نم اهلثم هلف © ةمور رد ىرتسا نمر : لاق 0 هللا لوسر نأ

 ءاور

 ك0

 ليخلا : ءاورلاو « ءاملا نم بءهصخلا : برشلا اذإ ل بسلا لإ بسلا ةفاضإ نم ءأم ىأ )5

 ,ءالا هي جرختسي يذلا
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 نباو يتغلاو ريقفل اهتلعجف « يلام اهتيرتشاف « نمثلاب الإ ام نوبرشي ال سانلا
 , معن : سانلا لاقف ؟ ليسلا

 له « مالسإلاو لب مدشنأ : لاق نامع نأ : هنسحو ينمرتلاو يئاسنللو

 « ةمور رثب ريغ بذعتس ءام اهب سلو ةنئيدملا مدق يقم هللا لوسر نأ نوماعت

 .« ؟ ثيدحلا ... نياسملا ءالد عم هولد لعجي ةمور را يرتشب نم : لاقف

 : لاقف ميلع فرشأ رصوح نيح هنع هللا يضر ناثع نأ « « ميحصلا » يفو

 رفح نم: لاق يقم هللا لوسرنأ نوماعت له « هلو ينلا باحصأ الإدشنأالو « لاب ؟دشنأ

 , لاق اه هوقدصف ؛ هضو . ثيدحلا ... اهترفحف « ةنلا هلف ةمور رش

 رفا ركذ نإ : ليق اذلو . اهارش هنع هللا يضر نامع نأ : فورعملاو

 تحاتحا مث « اهارتساف اًمارش يف بغر هنأب عمجي دقو « ةاورلا ضعب نم مثو

 . اهرفحف هيف بغرف « رفملا ىلإ

 اوركتتسا ةنيدملا نورجاهملا مدق ا : يماسألا ريشب نع ةباحصلا يف يوغبلو

 ةيرقلا اهنه عببي ناكو «© ةمور : اهل لاقي نيع رافغ ينب نم لجرل تناكو « ءاملا

 يل سبل هللا لوسر اي : لاقف « ةنملا يف نيعب اهنعب » : عيلم ينلا هل لاقف « دم

 .4 ثيدلا ... مثرد فلأ نيثالثو ةسمخم اهارتشاف « ناثع غلف « اهريغ يلاعل الو

 ةلباقم اهف عبنب ام ىلع رثبلا لاتشال هلعلو « ادج بيرغ آنبع هيف اهتيمستو
 اوك هيفاني الو < يرافغلا ةمورب اهبحاص ةبمست ءاجو « ةنلا يف نيعب اهل

 . ينزملا ةريفح

 يبنلا لاقف « نيماسملا ىلع اهءام عببب يدوهيل تناك اهنأ : ربلا دبع نبالو

 برش اهب هلو ممالد يف هولدب برضي نيماسأل اهلعجف ةمور يرتشي نم » : يم
 ىرتشاف « اهلك ابعسب نأ ىبأف « اهب همواسف © يدويلا نامع ىتأف ؟ « ةنملا يف

 :نامع هل لاقف « نيمامال هلعجف + مهرد فلأ رشع ينثاب ابفصن هنع هللا يضر ناثع

 - هةر



 كل لب : لاقف « موي كلو مري يلف تنس نإو « نيئرق يبصنل تلعج تس نإ
 املف 4« نيموي مهفكد امو نوماسملا ىقتسا نامع موب ناك اذإ ناكف « موب ىلو موب

 هارتشاف « رخآآلا فصنلا رتْشاف « يتبك ر ىلع تدسفأ : لاق + يدويلا كلذ ىأر

 . مهرد فالآ ةيناثب

 عستل ءاقتسالا يف دحاو ريغ نع ةلابز نبا هلقن ال ةلهاج رثب يهو : تلق

 تبرخ دق تناكو « لايسألا عمت برق قيقعلا لفسأب يهو ةانقب لزن اخ اهنم
 ةكم يضاق اهددجو اهايحأف « راجنلا نباو يراملا هملإ راشأ 5 اتراحح تفقثو

 لوق ببرغلا نمو « هئاعسو نيسملا دودح يف يربطلا بحملا دمع نب دمحأ بابثلا

 ٠ ةنيدملاب ناتروهشم ناري ةمور : ضاع

 يف اهنابو اهركذ قبس « فاقلا نوكسو ةلمهملا نيسلا مشب : ايقدلا رش

 . ايقبلا دجسم

 امقسلاب انه انضر نإ ين ب ا : يلأ ىل لاق : لاق « هللا دبع نب رباج نع ةّس نبالو

 ىلإ ابجرتم اهب لَم 2 يبا انضرع مث « ميب انرفظف « ةكمسحم دوهلا انلتاق نيح

 تحرخف :؛ لاق « كتتوفت الف تلتق نإو « اهتعتبا تعحرو تءهاس نإف < ردب

 ابعاتبا دق صاقو يبأ نب دعس تدجوو ©« سبق دبع نب ناوكذل امتدجوف « اهعاتبأ

 . اقسلا رثلا 0 « ناحلفلا ضرألا مسا ناكو « اهلإ قبسو

 نم بذعلا ءاملا هل ىقتس ناك لم ىنلا نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 هدئسو ظفللا اذ دواد وبأ هاورو . . الا توب نم : ةياور يفو . ايقسلا رثب

 , مالا هححصو « دج
 نيح بريأ وبأ ناك : تلاق « عفار يأ ةأرمآ ىماس ثيدح نم يدقاوالو

 مث < سنأ دلاو رفنلا نب كلام رثب نم ءاملا هل بذعتسي ةكو يلا هدنع لزن

 «ايقسلا توب نم هئاسن توبب ىلإ ءاملا نولمح ءامسأ ءانبأ ةثراحو دنهو سنأ ناك
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 هذهو © ةرم ايقسلا رثب نمو «ةرم سرغ رثب نم هل يقسب دوسألا هدبع حابر ناكو

 يلع رث ىلإ كلالا راسي ىلع ءاقثلا ةلزنم رخآ يف اهنأ يرطملا ركذ ىتلا يه ايقسلا

 ايبناح ىلعو 4 تسارخحو تلطعت دقو 6 ليخلاب ةروقنم ةحملم يفضو : لاق 3 مرخاب

 . صصخع ليطتسم ءانتي برغملا نم يأ يلامشلاا

 دقو 3 كانه مهوزن مايأ ساحل دروم ةكرب وأ ًاضوح ناك هناك : تلق

 '"'مجلعألا رثي فرعت تراصف « ةثاعبسو نيعبسو نام ةنس مجعلا ءارقف ضعب اهددج

 رتاوتل مزمزب ةفورعملا رثبلا مأ قيرطلا نم اهبرقل انقلا هذه نأ يف يرطملا ددرتو

 . هذه ايقلا نأ رهاظلا نإ : لاق مث ؟ اهب كربتلا

 هرك ذبقع دواد وبأ لاقو © قبس ام اهدحسم روبظي لالا ىلحتا دقو : تاق

 - ناع امقسلا : ةستق لاق : انقسلا توس نم ءاملأ بادعتسا ردح

 . ناموي ةئيدملا نيو اهنيد

 ىلع عرفلا لمح نم يهو « ةهدقاا ةكم قيرطب ةفورعم ةروك ذملا نيعلاو : تلق

 ايقس ةنيدملاب نأ ىلع علطي مل هنأكف « انه ةدارملا تسيل اهنأ الإ « دجملا هلاق ام

 « ةنيدملاب رثبلا : امقسلا : ىسوم نب ركن يلأ لوقو : لاقف دحملا هب رتغا دقو « ًاضنأ

 نأل « ةبتق هركذ ام: يأ « اذه ىلع لوم « مقلم هلا لوسرل ىقتسي ناك اهنم

 « هدر انحضوأو © لصألا يف همالك ةيقب انركذ دقو « ةئيدملا لاعأ نم لمع عرفلا

 : هلوذ بيجعلا نمو « اهيف نيمدقتملا نم هريغو ةبْش نبا مالك ىلع فقي مل هنأكو

 « كلذ لقتي ملو 2« تقو يف تويب اهدنع نكي مل يرطملا اهركذ يتلا رثبلا هذه نإ

 وه نأ يرعس تسلو © ةلصتم ىرق كانه ناك هنأ مع اهنم برق ام لمأت نم ذإ

 . كانه هتفرعم هللا نمو « هريغك هلمهأ يذلا اهدحسم نم

 )١( ماجعالا : ةخسن يف ,

 نس تلاع



 . فاق مث ةلمبم نيعب : ةقعلا رْثب

 هلو هلا لوسر ىلدأ يتلا يه : لاقو « رابآلا يف نيزر اهركذ « دجلا لاق

 . ىهتنا . سيرأ رثبب ةعقلا نأ فورعملاو « اهف مبلجرأ رمجو ركب وبأو
 رثبو © متاحا اهيفطقس يذلا سرأ رثبو : هظفلام نيزر باتك يف هتيأر يذلاو

 . ىهتنا . اهف مهلجرأ رمحعو ركن وبأو قم ها لوسر ىلدأ يذلا فقلا

 سيرأ رثب ةصق وحن ةصق صاعلا نب ورم نب هللا دبع نع هوجو نم يناربطلاو دمحألو

 لاحر اهديئاسأ ضعبو ؛ ةنيدملا ناشح نم شحن : لاقو « ايف باوبلا وه ناك

 . كلذ ددعت ىضتقاف « اهلثم ةصق قاوسألا يف يقآيسو « مبحصلا لاجر

 « بعلاةدحاو ظفلب : ةنع يلأ رش

 يلأ رثب ىلع هركسع يم هلا لوسر برضو : ردب ةوزغ يف دعس نبا لاق

 . ىبتلأ , رخصتسا نم درو م هباحصأ ضرعف « ةنيدملا نم ليم ىلع يهو « ةبنع

 هنأ ينغلا دبع ظفالا لقثو : ايقلا يف قيسام بقع : يرطملا لاق اذلو

 . برغلا ىلإ ايقسلا ؛ يأ « هذه قوه ةرطاب ةبنع يلأ ركب ىلع هشيج سرع

 درا هذبب هلوزن دعب دبعأ مث « انقلاب رورملا دنع لوألا ضرعلا لعل : تلق

 كانه رثب بذعأ يهو © يداو رثب مويلا ةفورعملا يه هذه لعلو « رغصتسا نم

 ينبا: هنع هللا يضر ركب يلأ ىلإ هتدح عم صاع هنبا يف مصتخا ا رمع لاق اذلو

 . ةبنع يلأ رثل نم يل يقتبو
 . نولملا فوصلا : ةغل وهو« نوكسسلا مث رسكلاب « نبعلا رش

 نأ © راجنلا نبال ةئيدملا رابخأ ىلع ركاسع نبا طخم ىأر هنإ : يرطملا لاق
 عري « ةيلاعلاب نبعلا رثب اهمسا رابآلا نم راجنلا نبا اهركذ كرت ىتلا ىنعب ةقبادلا

 . هل ةروهشم رخآ مسا الو « ةردس اهدنعو « موبلا اهيلع

 يةررقنم « أدج ةحلم يلاوعلاب ةفورعملا هذه « نبعلا شوو: هبقع يرطملا لاق

 . ةردس اهدنعو « لجلا
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 دعب يل ربظ يذلاو . ىبتلا . مولا ةعوطقم ةردسلاو : يغارملا نيزلا لاق

 هيلإ راشأ يذلا رخآلا مسالا هلعلو « ةتآلا ةريسبلا رث يه نبعلا نأ : لمأتلا
 . مهزانم دنع نبعلاو « راصنألا نم ةممأ سل امل رك ااسع نبا

 . سرغألا : لاقبو « يغارملا طخ يف مي« نوكسلا مث مهلا «سرغ رك

 يذلا رحشلا وأ ليسفلا :سرغلاو « نوكتلا مث متفلاب سرغ رثب : دجملا لاقيو

 : لاق ©« رحش : لاثم كيرحتلاب مهضعي هطيضو « رحشلا سرغ ردصم « سرغب

 هتمدقام هنع دمحال يذلا باوصلاو . نيغلا نومض» ةنيدملا لهأ نم ًاريثك تحعمسو

 « لامثلا ةبج نم ليم فصن ىلع اهدحم يقرش ءابقب رثث يهو « متفلا نم يأ

 . صرغلاب اهو>امو مولا امناكم فرحعيو

 , ةلظنح ىنبل رباقم اهوحبو : لاق

 ينلا يقتس ناك احابر نأ ايقسلا رثب يف مدقتو «© ةمطخ فيصحصت هنظأ : تلق

 . ةرم ايقسلا توبب نمو « ةرم سرغ رثب نم قلم

 « سرغ رش نم ءامم ينوتثا : لاق هنأ سنأ نع « تاقثلا يف نابح نبالو

 . ًاضوتو انم برش 0 هللا لوسر تيأر ينأف

 1 هللا لوسر لاق : لاق هلع هللا يفر ىلع نع ديج دنسب هجام نبالو

 ناكو « ءابقب تناكو © « سرغ رش يرثب نم برق عسب يفواسغف تم انأ اذإ»
 . أمم برشل

 رثثيرثب نم يناسغاف تم انأ اذإ ىلعاي » : لاق قو ينلا نأ ىيحياو

 « نبتيك وأ لاحت مل برق عبسبسرغ
 نب دعسل سرغ رثي : اهل لاقي رثب نم لسغ لَم هنأ : رقالا دم نع هلو

 - . انه برشي نآكو « ةمثيخ
 3 سرغألا رثب نم أضوت يتم يالا نأ © شقر نب ديعس نع ةشس نبالو

 . ايف هثوضو ةبقب قارهأف
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 : ينعب ع هذه كرب نيأ : لاقف « ءابقب كلام نب سنأ انءاج : هنع ةلابز نالو

 ىلع ىستل اهنإو اهءاح ليم هللا لوسر تأر : لاق « اهيلع هانللدف © سرغ رش

 ام «ابيف هبكس مث « هنم أضوتف امام نم رلدب يني ينلا اعدف © رحس رامح

 , دعب تقزؤت

 ةلدللا تيأر يفإ :٠ كلي نا لوسو لاق « عمج نب نب ليعامسإ نب ميهاربإ نعو

 قزيو اهنم أضوتف « سرغ رثب ىلع مبصأف « « ةنملا نم رثب ىلع تحصأ ينأ

 . اهف هيصق لسع هل يدهأو « ايف

 يهو « ةئاعبلا دعب تددحف ©« تبرخ دق رثكلا هذه تناكو : يرطملا لاق

 هيلع بلغت اهؤامو « كلذ ىلع ديزي اهوطو « عرذأ ةريشع اهضرعو « ءاملا ةريثك

 . بذع بط وهو « ةرفأطا

 دمحأ بابشلا نب نيسح اجاوخلا افوح امو اهارتشاف « دعب تيرخ دقو : تلق

 لخاد نم اهلا لزتي ةحرد اهل لعجو « اهرمعو ةقيدح اهلع طاوحو « يناواقلا

 . ةئافاقو نيناثو نينثا ماع ًادحسم ايناحي أشنأو « ابحراخو ةقيدطلا

 فاقلا لدب نيعلاب « اهضعب يفو « خسنلا ضعب يف اك ءارلا مث فاقلاب« ةضارقلا رب

 « راطعملا ضورلا م نم فاقلا فرح يف نكحل « باوصلا هنظأو +« ةمحعم داضو

 هللا دبع نب رباح طئاح راك ان مب « ةنيدملاب ةلمهملا داصلابو + هلوأ رسكت ةصارقلا

 . هئامرغ ىلع اهرثو اهلصأ هدلو ضرع ةصق ركذو

 هئامرغ ىلع تضرع « يلأ دهشتسا ا : لاق « هللا دبع نب رباح نع ةلابز نالو

 . ثيدحلا صتقاو « اولقي نأ اوبأف « ندلا نم هيلع امب اهرثو اهلصأ ةصارقلا

 0 لم فا كوسم جرف : هيو

 لثم اهنم لضفو « مهقوقح ءامرغلا ىفوأ هنأ : هيمو « هللا دنع نع يدؤي نأ

 يف متفلا دجاسمم يبرغ اهنأ الإ « ةفورعم ريغ يهو <« ةنس لك نودحي اونا ام

 ل م



 .حيحصلا يف ثيدحلا اذه لصأو © قبس أي ةبرثلا دجسم ةبج

 . ةمور قيرطب يتلا ضرألا رباط تناكو: هقرطضعب يفو

 اضوتف عيبرلا ىتأ « يلام يف تلم هللا لوسر لشد اماف : دمحأل ةياور يفو

 تطسبف « يل ةميخ ىلإ هب توند مث ء نيتعكر ىلصف «دجملا ىلإ ماق مث « هنم
 © ثيدخلا ع رعس نم ١7 دامي هل

 . ةصرقلا كلديسم 42 ةمدقتملا ةصرقلا رغصع انظاو » اطض نم رأ + : ةصيرقلا س

 يبيها لوسر أضوت : الاق دسع نب ثرالاو « مارح نب دعس نع : ةلابز نبال

 . عزتف « هقاخ اهيف طقسو « ايف قعبو برش وأ « ةثراح رثب ةصيرقلا يف رثب نم

 مدقتملا طبضلا حص نإف « ةصيرقلاب فرعت رب ةصرقلا برق ةنيدملا يقرش يفو
 8 هذه ىذه تناك

 . رسعلا دض ريسلا نم ةريسلا رب

 ن ةمأ يب 0 هللا لوسر ءاح : لاق « ورمج ني لمس نع : ةلابز نبال

 : لاق « ةريسع . اولاق ؟ اهمسأ ام : مهل لاقت « مهل رب ىلع فقوف « دبز

 . ايف كربو ايف قصبو : لاق « ةريسلا اهعمسا نكلو ال

 1 أضوتو : دازف 4 هوجن يراصنألا ةئراح نع َس ناالو

 هلم ينلا كأ م« ةملس يلأ نب رمح نع « , هتاقط » يف دعس نبأ ىورو

 نبعلا يف 'قيسو . اهئرق نيب هتوم دعب لسغ ةماس ابأ هابأ نأو « ةريبلا اهامم

 ف لاق أذلو 4 عسب كلذ نه هّنف رعم تريهتسأ يذلا نكلو 6« دودرم عبس

 . رابأ ةعس ىهو 7 ءاحإلا د

 رثبو « ءاحريبو ء سيرأ رثب يهو : اهثرداحأ جيرخت يف يقارعلا ظفاخا لاق

 )١( (داحم ٠ ءاملعلا ضعب هلاق ططخم ءانكك : باتكك .
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 4 391 رس وأ 4 اقسلا 0 406 ةصنلا رو 6 ةعاضب ردو 5 وب رغ رشسو 4 1

 نم ثس ركذ م مى م ةنالثلا رابآلا نس ةددرتم ةعب أس 0 لعجف 5 لما ر 9

 دنع مول ا روبشملاو 4 رخآلا | مسمار وه اع أمف دراولا نأل 3 'يعلا الا رابآلا 55

 نبعلا يه ةعباسلا نأ ةئيدملا لهأ

 : جرفلا وبأ ةمالعلا انخبش هوخأ هنع هيندشنأ ابف يغارملا نيزلا نمسلا وبأ لاق اذلو

 '"'نهو الب الاقم عبس اهتدعف ةبيطب ”ينلا رابآ تمر اذإ

 "'نيعلاعمءاح ريب لق ةصباذك 2 ةعاضبو ةمور سرغو سيرأ

 هثَج ينلل ةبوسنملا نيعلا يف ةمنت
 ةيكم ينلا نأ © كلتع نب رياج نب كلملا دنع نع ةْس نال

 . مويلا ةدوحوملا نعلاو

 ةدنعلا نس أضوت

 للم دق ل انتخيشم ضعب ةصقتو : لاق« مارح يتب فيلا دنع يف جلا

 . افكت كلذ فقم ينلا

 ء طه عيصأ اذإ تح« هيف تيب © مارح ينب فيك هنولخديف « تايبلا نوفاختو

 . مونلا يح يرحت لون ملف < فيكلا دنع يتلا ةنيععلا هلع هللا لوسر رقبو : لاق

 يف يهو « ءانب اببلعو 2 ةئيدملا رهاظ يف نيعلا حددهو 1 ه قع راحتلا نبا لاق

 . ىلصملا ةلياقم

 كلاسلا ني ىلع علس لح يبرغ يف فورعف فبكلا امأ : هبقع يرطملا لاقو

 هلبقلا لبقتسم ةئيدملا ىلإ هجوتملا راسب ىلعو « ةلبقلا قيرطلا نم متفلا دحاسم ىلإ

 . ناحطس ةسقتلاب مويلا ةفورعملا : ةمدغلاب فرعت « لخن ةقيدح ةلباقم

 . نهر الي عبس حاصاي اهدعف : ةخسن يفر . نحو الب كتتأ عبس |[ةدعف

 ؛ يلوق ىف رانآلا هلله تمظن

 سفنأ يه لب ردلاك ةموظنم

 رثؤت يه احريب همورو سرغ

 يأ ,

 : ةخسل ف 6

 : نتاوضر سايع ديسلا لوقي 0

 ةعيس ةئيدلاب هط رآآ

 ةعاضيو ةصي سيرأ نبع

 , ثنؤم رثبلا نآل ةرورشضلل ةعبس يف ءاتلا تابثإو

 مءعافرلا ةصالغا 02020 عنو



 نم دجاسملا لوحام يقست ةنيدملا يلاوع نم ينأت نيع يداولا ىفو : لاق

 ' مييسلاب ةمحانلا كلت فرعتو « يماس فش فشا نيعب فرعتو « عرازملا

 « ءابق نم يتأت نيعلا هذه _'رأ « قدنخلا يف راحنلا نبا نع يقأسو : تلق

 لصو ىتح نمزلا نبا سمشلا ةراعلا يلوتم امئارجإ يف عرشو «© موبلا ةعطقنم يهو
 1 رحت ملو « ءابق يلرغ « ابلصأ هنإ : لاش يذلا عضوملا

 نيع يبف « ىلصملا ةلباقم امأ راجنلا نبا ركذ يتلا نيعلا امأو : يرطملا لاق

 وهو « هنع هللا يضر ةيواعم رمأب اهارجأ : لا نب ناورم وهو « 20 قرزألا

 يف ءاق دحسم يبرغ ةريبك رثي نم ةفورعم ءابق نم ابلصأو « ةنيدملا ىلع هللاو

 ةبق ىلصملا يف اهلعو « ىلصملا ىلإ يرحتو « ةيرفعجلاب ةفورعملا يأ « لخن ةقيدح
 جرختو « ىيلامتو ىلبق نيجردم نيبجو ىلإ اهنم ءاملا جرخم « نيقصن ةموسقم ةريك

 نيع امأو : لاق < لامثلا ةهج ىلإ ذغأت مث قرشملا ةبج نم ةقلا نم نيعلا
 : لاق م تناك نإو « مويلا فرعت تسدلف « راجنلا نبا ركحذ يتلا ةتفقَي يبنلا
 . اهرثأ يفخو ترثد دقف « روك ذملا فبكلا دنع

 عضوملا ىلإ يرحت اهنأو 2« فهكلا دنع اهلصأ نأ « راجنلا نبا دارم : تلق

 . ىلصملا ةلباقم يف ءانبلا هلع يذلا

 ىلصملاب دوجوملا لبملا فصوو « ريبج نبا كلذ ىلع راجنلا نيا قفاو دقو

 . قيسام وحنب

 . ملم ينلا نيعب قرزألا نيع هابتْسا هببسو : دحملا لاق

 . ابعاطقنا لبق ًاضيأ كانه يرحت تناك تلم ينلا نيع نأ لمتحم : تلق
 اهنم ةثامسخو نيتلا دودح يف ءاجمملا يلأ نب نيملا ذأ دقو : يرطملا لاق

 نراك هتأل قرزالا : هل لاقي ؛ يجلا نب تادرم وهو « اهارجأ نم لوأل ةيسق )1١(
 , نيئيعلا يرزا
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 اهلصوأ مث « ىلعملا باب ةنيدملا باب ىلإ اهقاسف « ةبقلا نم اهجرخم دنع نم ةبعش

 قوسلا اهب ىتلا : يأ « ماللا باب ةبح نم يوبنلا دحسملا دنع ىتلا ةبحرلا ىلإ

 يقدس رودلا تحن نم جردب الينم كااته ا ىو 4 ةشمزلا ةسرد] ةلياقملا مويلأ

 عضوملا ىلع ةنيدملا طسو قشب ضرألا ثحت نم ًافرصم اف لعحو ث ةئيدملا لهأ هن

 ءارمأ لزانم نم هالاو امو « مولا '”نيراطعلا قوس : يأ « طاللاب فورعملا

 . ةنيدملا ريمأ " نصح يقرش لامشلا ةبح نم ةنيدملا رهاظ ىلإ جرخم مث « ةنيدملا

 . ةراوف هر هنلإ ءاملا جرح لقع هيلع جردب النم

 نم ةماس كلذ لعف يذلا فترأ « عسارلا نم رشع عبارلا يف قس : تلق

 هممت لخدتف : لاق « ةنيدملا روس يأ « روسلا لصت ىتح لامشلا ىلإ ىلعملاب يتلا

 جراخ ىلإ جرخت مث « ريمألا نصح ةبحرب يأ « نيجردم نيبجوب رخآ لبنم ىلإ

 مث < ةبكزلا سفنلا ربق دنع نيجردم نيبجوب رخآ اهنم لهنم ىلإ لصتف « ةنيدملا
 ةرولا ىلإ ةدحاو ةانق ف اهلصم نم لصحتي امو يه عمتجو ء كانه نم جرخت

 اهنأ مهنظل ةزمح نويع انومسيو « مأثلا نم نبتآلا جاحللا ينعي احلا اهلزني يتلا

 ةيواعم نأ هلِبق بابلا لوصف رخآ قيس يتلا ء'ادبشلا نيع اهنأو « هتمحان نم يتأت

 « علس يماش نم رمتف هذه امأو « ةرثاد مويلا كلتو « اهارجأ هنع هللا يضر

 نيلبملا يلرغ نم رمته ,« برغملا يف ريت مث « ةيارلا دحسم برق لبنم امنو

 . ةنيدملا ءارمأ

 )١( نيزارخلا قوسي مويلا فرعي .
 ةعلقلا وه (؟) ٠ بايلا يذلا عراشلا ابضعب يف اروشنأق 2 ايف اوفرصت دقف نآلا امأ

 نيكاكدو تارامع تسذبو ابضاقثأ اوعابو ىهاشلا 5
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 « هلع هللا يضر ةزمح انديس عرصمب فورعملا دجسملا دنع اهضيغم ناك يتلا نيعلا امأو

 . نيد ةيلاعلا ةبج نم اهلصأف « اهددج دق ناك يدو ريمألا نأ قيسو

 لبج تحت يتلا نيعلا ىرجأ ديبشلا نيدلا رون نإ : نوحرف نبا ردبلا لاقو
 « يداولا ةنطبتسم ةيواعم اهارجأ يتلا نيعلا نإف « ءادهشلا نيع اهنظأو : لاق « دحأ

 . ىهتنأ . مويلا ىلإ ةدوجوم ابموسرو « ترثد دقو

 « قرزألا نيع : هباوصو « ءاقرزلا نيعلاب مويلا ةدوجوملا نيعلا يمست ةماعلاو

 . قرزألاب بقلف « نينيعلا قرزأ ناك ةيواعمل اهارجأ يذلا ناورم نأل

 ومح نب دمحم يبأ هتقفلا نع « فئاطلا لضف يف قروملا هركذام بئارغلا نمو

 نيع يف تعقو ةأضمم نأ : هغلب هنأ يلابثلا ردب مادخلا خش نع '" يراخبلا

 ةفيرشلا ةئيدملاب ناك هنأ ركذيو « ةنيدمللاب قرزألا نيعب تجرتف « فئاطلاب قرزألا

 . بالا اذبب ماها ةيواعمل ناكو « ا"ةريثك نوع اهلو> امو

  ةريثك يفاوص هنمز ىلع ةنيدملاب ناكو : لوألا نم عساتلا يف مي يدقاولا لاق

 ةئثام دصحمو « قسو فلأ نوسمخو قسو فلأ ةثام اهضارعأو ةنيدملاب دحي ناكو
 . ةطتح قسو فلأ

 . ةفيرشلا هدب هسرغ امو عقلي هتاقدص يف : يناثلا لصفلا

 . يدويلا قيريخت ًالاومأ متلي هللا لوسر تاقدص تناك : باهش نبا لاق

 1 يناحبلا : ةخلشث قف 0(

 ثورعلا هذه نأ ء فنصملا مالك نم ربطي يذلا : ةدارب ليلجلا دبع خيشلا لاق (؟)
 نيعو ٠ عرصلا نيع الإ اهتم دجوو الر« هئامز يف ةرثاد تناك ةروكذملا ةريثكلا يناوصلاو
 ىلإ فلالاو نيتئام دعب نيتسلا دودح يف انئامز يف تربظ دقر « ءاقرزلا نيعلاو« ءادبشلا
 ابنم نوجرخمو اهنوعبتي اولاز الو ٠ نيرشعلا لع ديرن « ةديدع ىفاوصو ةريثك نوبع نآلا
 ,رشانلا ةروكذملا نويعلاهذه تفشن مامو+ ةنس اننامزيفو : لوقأ . ها ًارثأ هل نردجم ام
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 ىنغلب : نارمخ نب زيزعلا دبع لاق « ًارغصم فاقلاو ةمحعملا ءاطاب وه : تلق

 ١ . عاقتيق ينب اباقب نم ناك هنأ

 « هلي ينلاب نمآ « ريضنلا ينب نم ًالاع ًاربح ناك هنأ : يدقارلا نع يبهذلا لقنو
 : يدقاولا لاق « فاصخلا فاقوأ يف تيأر نكل « ةباحصلا يف يهذلا هدع اذاو

 ةربقم نم ةيحان يف نفد تامامف « يدوه وهو لتاق هنكلو « ملسي مل قيريخم
 . ىتنأ . هيلع لصب ملو © نيمانملا

 لتقف « ًادحأ دهسو « ثلَع يبدالل هلاومأب قيريخع ىصوأ : بابش نبا لاقو

 لالبو « سراف قياس ناماسو « دوه قباس قيريخم » : لِي هللا لوسر لاقف « هب

 .« ةثشحلا قاس

 « ةقريو «© لالدلا : يلم ينال تراص يتلا قيريخم لاومأ ءاممأو : لاف

 . ميهأربا مأ ةيرشمو « انسحو « ةفاصلاو « فاوعألاو

 ناورم رصق فلخ نم نيروصلا ىلعأب تارواجمف : بثيملاو لالدلاو ةقربو ةيفاصلا امأف

 .روزبم اهيقسو « لا نا

 : لاق مث « ةبرشملا دجسم يف هنع هانمدق ام ركذف : ميهاربا مأ ةبرشم امأو

 . فقلا ةيحان نم يهو « روزبم أضيأ اهيقسف انسح امأو

 ىهتلا . ممحج ينب لاومأ نم يهو © روزبم أضيأ ايقسف : فارعألا امأو

 ينب لاومأ نم يه : سانلا ضعب لاقف 2 تاقدملا يف : ناسغ وبأ لاقو

 . ريضنلاو ةظيرق
 ناكو « ريخنلا ينب نم ةأرمال لالدلا تناك : هنأ نع دمج نب رفعج نعو

 كلذب ملعأت 2« رح وه مث ءامل اهيحم نأ ىلع هتبتاكف « يسرافلا ناماس اهل

 هعضبف يدولا هبلإ لمحم لعج مث « ريقف ىلع سلعف « الإ جرخف « مني ينلا

 . هلوسر ىلع هللا اهءافأ مث : لاق < ثعلط نأ ةيدو اهنم تدغ اف « هدب
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 يثب لاومأ نم ةرركذذملا تاقدصلا نأ : اندنع رهاظت يذلاو : ناسغ وأ لاق

 « يظرقلا اطاب نب ريبزلل بشملاو ةقرب نإ : لوقي ملعلا لهأ ضعب انعممو « ريضنلا

 . ةظيرق ينب نم يدويلا ةفانخط تناك فاوعألاو « ناماس سرغ ناتلا اههو

 نم عبس ةنس ةمدقتملا ةعلا طئاوملا فقو ملم ىنلا نإ : يدقاولا لاقو

 , ديضنلا يب لاومأ امأ « يرهزلا نع يور مث « ةرحملا
 . اهب ىصوأ قيريخم لاومأ نم اهنأ © كلام نب بعك نب للا دع نعو

 هللا لوسر عجر دقل « ريضنلا ينب لاومأ نم الإ يه ام: باثو نب نامع نعو

 . قيريخم لاومأ قرفف « دحأ نم لَم

 كم يلا باحصأ نم لحجر نع « دواد يأ ناس يف ام هديؤنو : تلق

 هيو هلا لوسرل ريضنلا يب لخن تناكف : لاق نأ ىلإ ريضنلا ينب ةصق ركاذف

 ةلآلا ( ... مهنم هلوسر ىلع هللا ءافأ ام ) : لاقف « هانإ ىلاعت ّنا اهاطعأ ةصاخ

 هيَ هللا لوسر ةقدص اهنم يقبو « نيرجابملا اهرثكأأ ىطعأف : لاق [ 5 : رشا ]

 , يقأس ام ةعبسلا طئاوللا : يأ « ةمطاف ىنب يدبأ يف ىتلا

 موي دوهيأ لاق »َ قيريخ الاومأ تناك اهنأ : بعك ن لج نع ةلايز نالو

 مويلا : اولاق + قح هترصن نأ نوماعتل نإ هلاوف ؟ ًادمحم نورصنت الأ : دحأ

 ىتح لتاقف ؛ قيم ينلا عم ىضمف هفسب ذخأو «©] تبس الف : لاق « تسلا

 « هتاقدص ةماع يبف « ءاش ثبح ابعضي دمحم ىلإ يلاومأ : لاقف < حارجلا هتتيثأ

 . فاوعألا لدب فاوعلا : لاق هنأ الإ © قبس امي اهاممو

 لاومأ نم تناك : اولاق « راصنألا نم ةخبشم نع « ىلبل يلأ نب ركب نعو

 , كعب ءارمألا اهسرْعف ًارانآو عرازمو ''' ناشح ريضنلا يب

 تناك مهضعب لاقف « ايف سائلا فلتخا : لاق « بعك نب ناع نعو

 )١( نيثاشح : ةخسن يف .

 اوال



 « ءيش ريظنلا ين لاومأ نم ايف سلو : لاقو « ريضنلاو ةظي رق ينب لاومأ نم

 هيأ نع دمج نب رفعج ربخ ةلابز نبا ىور مث « الفن نيرجابمل مهاومأ تراص افإ
 ناك ناماس نأو ع لالدلا لدب بثمملا ف كلذ لعج هنأ الإ <« نامس هتنتاكم ف

 . بشملاو دبا وأ

 ىلع حام تيتاكف عك م كلا 0 1 لاق مث : هيفو < ليوطلا

 0 هللا لوسر لاقف < هذ ةقوأ نيصعبرأو « ريقفلاب هل اهيحأ ةاخخ ةئامالث

 : لاقف « ةيدو ةئاثالث عمتجا ىتح لخنلاب يفوناعاف ء ىاخأ اونيعأ » : هباحصأل

 انلعجف « اهل يعم مثلي هللا لوسر جرخف : لاق مث « احل رقفف ناماس اب بهذا

 .« ثيدحلا ,. انغرف ىح « هدب كتم هلل لوسر هعضيو يدولا هللإ برقن

 بلاط يلأ نب "ىلع ةقدص نم ةظيرق ىنب برق ةلاعلاب ةقيدل مسا : ريقفلاو

 دقاك يل ريقفلاو : هنع هللا ىضر ىلع ةقدص باتك يف ةس نبا لاق . هنع هللا ىفر

 08 ىهتنا . هللأ ليبس ف ةقدص متماع

 امإ هحولا < ريقفلاب : هلوق ناس ثيدح يف لاقف «© مهضعب ىلع اذه يفخو

 لا , ريقفتلا وه

 ىنغلا دض

 دسأ تب بعكل ناتزريلاو رضاغ رس تسأك : بعت نب دمحخ نع ةلادز نءالو

 ىلعل راصو © دعس نب رمعل ريقفلا ناكو « هفاضأل 8 ىنلا اهضيق © ىظرقلا

 ناتزربلاو رضاع س تناك 0 نع تعمسمو « هلع 5 يفر بلاط يبأ نبا

 . ريفنلا يني لاومأ نم نْلَو ينلا جاوزأ معط نم
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 ؛ىرخألاو« ةزربلا : مويلا امههادحال لاقي « ةلاعلاب ناترواجتم ناتقبدح : ناتزربلاو
 . ةفورعم ريغ رضاغ رثبو © ةرغصم ةزيرنلا

 عز ةنيدلا يقرش مويلا ةفورعم ةيفاصلاف « ةمدقتلا عبسلا تاقدصلا امأو

 «قرشملا يلب امو ةئيدملا ةلبق يف ًاضبأ مولا ةفورعم ةقربو 2« ةرهز ريغصت « ةريهز

 فقو ىكلملا برق ةيفادلا يلق آضيأ فورعم عزج لالدلاو « اهب ةرهش اهتيحانلو

 نه قيس امب دحؤيو « مويلا ةفورعم ريخغ بشملاو « ةيابشلا ةسردملا

 فورعم عزج فاوعألاو © كبق ثالثلا نم ة برق تارواحم ةعبرألا هذه نوك

 تمدقت « ةيلاعلاب ةفورعم مهاربإ مأ ةبرشمو « فاوعألا رثب يف مدقت ؟ ةيلاعلاب

 مث نيتلمبلا نيسلا نوكسو ءاطلا مهب هطخب يغار هطبض انسحو « دجاملا يف
 هلل سعلو « مويلا فرعبالو « ةلابز نبا يف كلذك هتبأر : لاق 2« ةحوتفم نون
 . مويلا فورعم وهو « ءاملا دعب نونلاب ءانْملا نم فيصحصت

 نباو ةبش نبا يلاتك نم عضاوم ةدع يف نون مث نيس مث ءاحن .ه : تلق
 ةئوشجاملا يقرشش ءانْطاو روزهب برشت فقلاب اهنأ قبس دقو « امهريغو ةلابز
 يل رهظ يذلاو . ةبملا هذه يف سل هنأ نيبب ام فقلا يف ينأسو « روزهب برشتال

 ةبجحيوه ذإ « لالدلا عزج برق تاينيسملاب فورعملا عضوملا يه مويلا انح نأ
 رإ : نيزر لوقو « ةيوبنلا تاقدصلا عبسلا هذلهو « روزهب برشيو « فقلا
 ع نيكاسال ةفورعم لزت ملو « 0 ينلا ةقدص ءابقب ةريوبلاب فورعملا عضوملا

 جي محو « ةلظبرق نوصحو ريفنلا نصح اب نأو « ةالولا شعب اهيلع بلغت
 متلط ام تاقدصلا هذهو « ةريوبلا ةجرت يف هبلإ ريشيو « لصألا يف هانحضوأ
 لأست تذاك اهنأ حيحصلا يف م «كدفو ريخب علي همهس عم اهنع هللا يضر رك يبأ نم ةمطاف

 اهيلعركبويأ ىبأف « ةنيدملاب هتقددو كدفو ربيخ نم ُهْنِلَي هلا لوسر كرت ام اببصن ركن انأ
 ىشخأ ينإف « هب تلمج الإ هب لمعي مثلَ هلل لوسر ناك ًاًئْس أك رات تسل: لاقو« كلذ

 ل الا -



 ةنيدملب هتقدص هنع هللا يضر رمح هفد حث « غيزأ نأ هرمأ نم ايس تكرت نإ

 « يم هللا لوسر ةقدص امه : لاقو . كدفو ريش كمأو . ساعو "ىلع ىلإ

 هلوقب ايلع جتحا هنع هّللأ يضر ركب ايأ نأ هفو < هورعت ىلا هقوقلل اتناكو

 الع نرأ أضيأ حسعلا يفو « تبيشغف «٠ ةقدص هانكرت ام ثرون ال ١ : لَم

 ع ركب يلأ نم ةمطاف هتلط ام هنم نالطي مهنع هللا يضر رمح ىلإ اءاج سابعلاو

 امنأ هجولاف « ةقدص هانك رث ام ثرون الو : لاق لَو ينلا نأب هل اهفارتعا عم

 رظنلا قح نأ اوأرو © فقولا « ةقدص هانكرت ام » : هلوق نم اومبف ةمطاف عم

 اك اذلو . هل كلذ يف رمألا نأ ركب وبأ ىأرو « هتقر نود ثروي فقولا ىلع

 رباو « ليم هللا لوسر اهيف لمع اب المعي نأ امهيلع ذخأ ًاسابعو الع رمع اهاطعأ

 تناك مث « اهيلع هيلغف ساععلا اهعنم ©« ىلع دس ةقدصلا هذه تناكو « هدعب ركب

 مث < نسحلا نب نسطلاو « نيسملا نب يلع دب مث « نيملا ديب مث « نحلا دب
 ىتح ©« نسح نب هللا دبع دس تناك مث . مهع هللا يضر « نسحلا نب دبز دب

 1 'ينلا تاقدص : ناغ وبأ لاق . اهوضيقف © سابعلا ىب ىنعي « ءالؤه يلو

 ةحاطا لهأ يف اهتلغو اهرث مسقيو « اهنع لزعيو « اهيلع و « ةفلخلا دب مريلا

 ايف هللا همحر يعفاشلا لاقو . هدب يف يه نم ىري ام ردق ىلع ةنيدملا لهأ نم
 اهنم بيرق ريبزلا ةقدصو « اندنع ةمئاق هايم هللا لوسر ةقدصو :؛ يقيبلا هلقث

 نم ةقدصو « ةمطاف ةقدصو « يلع ةقدصو « نامع ةقدصو « ةئاق رمع ةقدعو

 . اهضارعأو ةنيدملاب عقلي هللا لوسر باحصأ نم يصحأال

 لصألا يف انركذو « ناعتسملا هللاو « كلذ دعب رومألا تريغت مث : تلق

 . ايف قفنأ امو اهنلحنأ هيي ينلا نإ : كدف يف تلاق ةمطاف نأ يور ام

 اس



 أسف ىلبص يلا دجاسملا نم يم هيلا ىزعي ايف عباسلا بابلا

 لوصف ةثالث هفو « تاوزغلاو رافسألا يف

 ( هريغو يللا يف ةكم ىلإ قِلَم ابكلسي ناك يتلا قيرطلا دجاسم يف : لوألا
 دجسمو ءاحورلا دعب مويلا سانلا قيرط قرافت « مالسلا ميلع ءايبنألا قيرط يهو

 ةنيدملا نم اهبترت ىلع اهاندروأ دقو « ءارفصلاب الو 2« فشخلاب رمت الف « ةلازغلا

 . ةكم ىلإ

 : ةرحشلا دحسم

 فرعيو « « حيحصلا » يف 5 « ةفيلطلا يذب اهتحت لزني هلع ينلا ناك ةرمس يهو

 . ةئيدملا تاقيم يهو « ةفيلملا يذ دجسم آبأ
 هأدبم ةفيلطلا يذب قلي هلل لوسر تاب : رمج نبا نع « ملم حيحص و يف

 « نيتعك ر ةفيلطلا يذب عك رب غلي ينلا ناك : هل ةياور يفو . اهدحم يف ىلصو
 . ثيدحلا .. تاملكلا ءالؤبب لهأ ةفلحلا يذ دحسم دنع ةئاق ةقانلا هب توتسا اذإ مث

 . ةردشلا دحسم يف ىلص ةكم ىلإ جرخ اذإ ناك مثيب هللا لوسر نأ هنع ىبحيلو

 يفو « رمتعي نيح ةفيلطلا يذب لزني ناك لَم هللا لوسر نأ هنع ةلابز نبالو

 . ةفمللطلا يذب يذلا دحسملا عضوم يف ةرمم تح « مي نبح هحح

 ىطسول. ةئاوطسألا ىلإ ةرجشلا دحم يف لَي هللا لوسر ىلص : ةريره يأ نعو

 رايب يفأيسو « اهلإ ىلصي كلَ ينلا ناك يتلا ةرحشلا عضوم تناكو « اهلبقتسا

 . اهتحرت يف ايلإ ةفاملاو ةفللملا يذ

 يف دوقع هبف ناكف « كانه يذلا ريمكلا وه دحملا اذهو : يرطملا لاق

 . نامزلا لوط ىلع مدهف « يلامشلا يلرغلا هنك ر يف ةرانمو « هتلق
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 رئادلا رادملا هلع ىتف « ةيرصملا ةكلمملاب رادتسالا ئدلا ْنيز هددح ؛ تلق

 نك رلا يف ةراثملا عضومو « ةئافاثو نيتسو دحأ ماع ميدقلا هساسأ ىلع مويلا هيلع

 عيبرم دسملاو , كانه يتلا رابآلل جردلا ًاضيأ ذختاو « هلاح ىلع قاب يلرغلا

 دقو «© يرمم هّؤاتب « هنم رغصأ دحسم هتلق ىفو « ًاعارذ نوسغو نانثا هتحاسم

 ام دخؤيو 2 هف ىلح قو ينلا نوكي نأ دعبي الو : يرطملا لاق . مده

 . هدعب يلآلا دجملا هنأ يدسألا نع يتآيس
 : ضصارعملا دحسم

 ريبكلاف « هلو هللا لوسرل نادجسم ةفيلحملا يذب : يدسألا هللا دبع وبأ لاق

 ةيحات ءاديبلا دعصم نود وهو © سترعأ» ديم رخآآلاو + هنم سانلا مرحم يذلا
 . دحسملا اذه نع

 ةيمر اهنيب « ريبكلا ددملا ةلبق يف هنأ مدقملا ددسملا ريغ كانه سلو : تلق

 حيحص » يفو . دأرما وهف © ليسلا هيترخ « يداولا نطبب وهو « ”يقس مهس

 ينلا ايف ىلع يتلا عضاوملاو ةنياملا قيرط ىلع يتلا دحاسملا باب يف « يراخبلا

 ةفملطلا يذب لزني ناك لَ هللا لوسر نأ هربخأ هللا دبع نأ عفان نع : م

 « ةفلخلا يذب يذلا دحسملا عضوم يف ةرعس تح « حن نيح هتحح ىفو ( رمتعب نيح

 طبه « ةرم وأ جح يف وأ « قيرطلا كلت يف ناك وزغ نم عجر اذا تاكو

 ىلع يتلا ءاحطبلاب خانأع داو نطب نم ربظ اذإف « ققعلا يداو يأ « داو نطب نم

 « ةراجحم يذلا دجملا دنع نمل ؛ حبصب ىتح ”مث“ سرعف ةيقرشلا يداولا ريفش

 © بثك هنطب يف هدنع هللا دبع ىلصي جيلخ "مث" ناك اهلع يتلا ةمكألا ىلع الو

 يذلا ناكملا كلذ نمد ىتح ءاحطلاب لمسلا احدف « يلصي "مث لي هللا لوسر ناك

 , هيف ىلصي هللا دنع ناك

 نم جرخي ناك هيلي هللا لوسر نأ ًاضيأ رمح نا نع « حبحصلا » نم ملا يفو

 يدب ىلص عجر ادإ ناك هنأو 4 س رعملا قيرط ند لخدبو "2 ةرحشلا قيرط
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 يندب هسرعم يف وهو يرأ لِي هنأو © حصي ىتح تابو « يداولا نطر ةفيلحلا
 ىخوتي ماس اني انأ دقو « ةكرابم ءاحطس كنإ : هل لق هنأ يداولا نطيب هفلهلا

 لفسأ وهو « 2 هللا لوسر سرعم ىرحت « خيني هللا دبع ناك يذلا مسانملا

 . كلذ نم طسو قيرطلا نيبو مهني © يداولا نطبب يذلا دحملا نم

 . ءاحورلا فرش دحم

 نأ هثدح رمع نبا هللا دبع نأو : عفان ةياور نم مدقت ام بقع يراخشبلا لاق

 « ءاحورلا فرشب يذلا دجسملا نود يذلا ريغصلا دجملا ثبح ىلص فيم ينلا نأ

 كنيي نع مث : لوقي لَم ينلا هف ناك يذلا ناكملا معي هلأ دبع نآك دقو

 بهاذ تئأو ىنميلا قيرطلا ةفاح ىلع دجسملا كلذو + ىلعت دجملا يف موقت نيح

 : يدسألا لاقو . كلذ وحمل وأ « رحح ةسر ربكألا دحسملا نيبو هنب « ةكم ىلإ

 : هل لاقب « ِكهْي هللا لوسر دجدم اهنوأ نم يأ « ةلايلا نم نيلم ىلعو
 ةعبس للم نيبو اهنيبو « الم رشع دحأ ءاحورلاو ةلامسللا نيبو © فرشلا دحم

 : لاق . ًارابآ اهب ركذو « شيرق نم موقو ىلع نب نيحلا دلول يهو « لايمأ
 نسح نب هللا دبع دلول « قيرطلا نع ةبحان ؛ ةقيوسبب فرعت نيع اهنم لبم ىلعو
 ىلإ هجوتم تنأو ةلامسلا رخآآ ءاحورلا فرش : يرطملا لاقو . ةبذع ءاملا ةريثك

 ماملا تاريخص تاريخصلا تناكو 2“ للم فرش تعطق اذإ ةلاسلا لوأو « ةكم

 « ةلايسلا هذبف « ةلبقلا تلبقتساف كراس نع تعجر مث « للم نم تطبهو « كني ىلع

 ةبج نم لاو امل ناكو « ناكسو نوبع لَو ينلا دعب اهيف ددحت دق تناكو

 « روك ذلا فرشلا اهرخآو « ءانبلا راثآ اهبو « راعشأو رابخأ اهلهألو « ةئيدملا يلاو
 يداو يف طبت مث « ةلايسلا لهأ نفدم تناك ةيدق روبق هدنعو « هدنع دحملاو

 . برح نم نطب « ملاس ينب يداوب مويلا فرعيو « ةلبقلا لبقتم ءاحورلا
 ًاماظ لتق نم مهنوكل هلعلو « ءادبشلا روبقب فرعت دجسملا دنع يتلا روبقلاو : تلق

 . اهتحرت يف يتأس ام ذخْؤي ام ةقيوسب اونك نيذلا تببلا لهأ نم
 . باوصلا هلعلو «٠ للم شرف : ةخسن يف (1)
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 : ةسظلا قرع دحيسم

 : هظفل ام ةلبقلا لبقتسم ءاحورلا يداو يف طب مث : هلوق بقع يراملا لاق

 لصأ عم تنأو برغملا ىلإ كب قيرطلا رودت نأ ىلإ كراسي ىلع بعسو يشمتف

 ريك ١ ربق هيف ناك كني ىلع دسم كاقلي ام لوأف + كني ىلع يذلا لملا

 « ةبظلا قرعب ناكملا كلذ فرعبو 2 م هللا لوسر هيف ىلص « مدهتف هتلبق يف

 . ىهتلا . كراس ىلع ناقرو لبج ىقسو

 ءاحورلا ىلإ بهاذ تنأو ةلابسلا نم لايمأ ةعست ىلعو : يدسألا لاقو

 « ردب لهأ لاتقل لي يبا ةرواشم هيف « ةيظلا دجسم : هل لاقي قلي يبلل دجسم
 هلي ينلا نأ : اهنع هلل يصر ةثئاع ثيدح يفو + نيلمب ءاحورلا نود وهو

 1 . ةيبظلا قرعب حبصلا ىلع

 ءاحوراا نود يذلا دجملا وهو « ةيبظلا قرعب قلي يبنلا لزن : ةّش نالو

 اذه »م : لاق . ملعأ هلوسرو هللا : اولاق «7 لبملا اذه مسا ام نوردتأ » : لاقف

 : لاق مث ء لهأل كرابو « هيف انل كراب مهلا « ةنلا لابج نه لبج !" *تنح
 لبق دحسملا اذه يف ىلص دقو « ةنحلا ةيدوأ نم داو اذهو « ءاحورلل جساحس اذه

 اذه يف ىلص دقل : لاق هنأ الإ هوحنب نسح دنب يئاربطلا هاورو « « ابن نوعس

 فم ينلا نأ ظفاب يذمرتلاو « عضوملا اذه يف : لاق هنأ الإ ىصحصو « يداولا

 . أبن نوعبس دحسملا اذه يف ىلص دقل : لاقو « ءاحور يداو يف ىلص

 . كانه ةدوحوم مولا دحسملا اذه رثآو : تلق

 : ءاحورلا دحدم
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 ىتح هلو تا لوسر راس مث : ردب ةوزغ يف يدقاولا لاقو : يدسألا ركذ

 8 باوصلا هلعلو 0 راولاب 0 ومق : ةعحسأ 1

 , عاقبلا ءامسأ يف قأبس 5 ناقرو لبج مسأ : ةانثملا ءاتلابو عملا نوكسر ةلمهملا متفب « تح (؟)

 هس ( ان ا/س



 ناكو « ءاحورلا رّثب دنع ىلصف « ناضمر نم ىعالل ءاعبرألا ةلمأ ءاحورلا ىتأ

 دحأو ىوس أبنم مولا قد 5 رابآ ءاحورلاب

 : فرصاملا دحسم

 ىلع < لبا فرط عم « ءاحورلا يداو رخآ « ةلازغلا دحمب مويلا فرعبو

 هنإ : يدسألا لاقو . هموسر الإ قب ملو < مدت دقو « ةكمل بهاذلا راس

 كراسي نع لبج « فرصاملا دجسم : هل لاقي ءاحورلا نم لامأ هئالث ىلع ( لبا دنس يف

 ىلإ ىلصي ناك رم نبا نأو : ةقبالا هتياور يف يراخلا لاقو . قيرطاا يف هم فرص

 كيروذ قيرطلا ةفاح ىلع هفرط ءاهتنا قرعلا كلذو « ءاحورلا فرصنم دنع يذلا قرعلا

 « دجسم مث يتتبا دقو < ةكم ىلإ بهاذ تنأو فرصنملا نيبو هنس يذلا دحسملا

 يىلديو « هءاروو هراس نع هك رن ناك « دحسملا كلذ يف ىلدي هللا دنع نكي ملف

 . هفن قرعلا ىلإ هناعأ

 « نيل رياغتل « كلذك سلو « ةيببظلا قرع دارملا نأ مهضعي مموت : تلق

 نع نإ : يرطملا لاقو . ءاحورلا نم قرعلا دنع فرصتملابو : ةلابز نبا ظفلو

 لزني رمع نبا ناك ًاعذوم ةيزانلا ليقتسم تنأو دحسملا اذه تنك اذإ قيرادلا نيب

 رمع نبا نآاك « ةرحس هم ناكو 0 هللا لوسر لزنم اذه : لوقيو « هف

 اذكه : لوقيو « ةرحشلا لصأ يف هئوضو لضف بص أخوتف لزاما اذه لزن اذإ

 املا بصب مث « ًاضنأ ةرحشلاب رودي ناك هنأ هروو « لعفي و هللا لوسو تيأر

 قشرط تناك « اذه ةلازغلا دحسم دنع ناسشإلا ناك اذإو « هل اعاتا ابلصأ ف

 هذهب سلو : لاق . اهدق ةدوبعملا قيرطلا يهو « هراسب ىلع ةكم ىلإ ملي يبلا

 . ةفيلطا يذ دحسم ىوس ينعي « ةثالتلا هذه ريغ فرعي دحسم موبلا قيرطلا

 ةدهاشم ابكلس نم ضعب ركذو « قيرطلا هذهل يالا نارحده هببس : تاق

 ٠ ا دجأ.ملا نم ريثك
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 : ةثيورلا لحي

 لذني ناك لَ للا لوسر نأ هئالح ل دبع نأو : مدقتام بقع يراخبلا لاق
 يطب ناكم ف قيرطلا هاجوو « قيرطلا نيب نع ةثيورلا نود ةمخض ةحرس تح

 ىتثاف اهالعأ رسكثا دقو « نيل ةثيورلا ديرب نيود ةمك أ نم يضفي ىتح لبس

 . هوحن ةلابز نبالو . ةريثك بثك اهقاس يفو « قاس ىلع ّئاَق يهو اهفوج يف
 لوأ يف : يدسألا لاقو . ةحرسلا عضوم دنع ةثيورلا نود ىلص : هل ةياور يفو

 لاقو « ءاحورلا نم اليم رشع ةثالث ىلع يهو « كلي هللا لوسر دحسم ةثيورلا

 : لاق « ضايملاو رابآلا نم اهام فصوو ©« فصنو اليم رشع ةتس : عضوم يف

 . ءارمخا : اتوسل لباقملا ايلع فرسملا لبحلل لاقبو

 : ةيوكر ةلث دحيم

 ةبوك رو « ًادحسم اهب ىنبو « ةبوك ر ةنث يف ىلص قلي "ينلا نأ ةلابز نبال

 . جرعلا لابمأ ةثالثب اهدعبو © جرعلا ةبقع يه يتلا '!'رباعلا ةينث نيد

 : ةراثالا دحسم

 فم لا لوسر نأ ةلابز نبال . مجرألا ىلع ةءاونلاك تمت ةانثملاو ةثاثلاب

 هنإ : لاقو يدسألا هركذو « هب ًاحفتلم رازإ يف نيتعكر ةياثالا رثب دنع ىلص

 لبي زاجحلا ىهتنم يهو <« جرادملاب ةامسملا جرعلا ةبقع لوأ دعب « نيلمب جرعلا لبق

 نوكي نأ اذه ىضتقمو « ةياثالاب فرعت رك هدنعو ©« يداولا نم لزنت نأ لق

 ىتأ ىح راس من « ريقع راح وه اذإف « جرعلاب 1 هرورمه يف دمحأ ثيدح

 , ةكم نم 1 هعوحر يف ةياثالا ةقع

 : جرعلا دحم

 « ةلوابقلا نم ينعي « هيف لاقو « جرعلا دحسم يف ىلع لَم "ينلا نأ ةلابز نبال

 نيملاي : رياعلاو « جرعلا لايمأ ةثالثب اهدعبو « جرعلا ةيقع يه : ريالا ةيث 00(

 . يتأي اك ةمجمملا نيغلا : لامتيو ٠ ةلميملا
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 . يدسألا هرك ذب 2 « دودرم وهو «© هدعب يذلا دحملا هلهحو

 !"'قيرطب : هعبت نمو يرطملل عقوو « جرعلا ءارو نم : ةعلت فرطب دجسم
 فرط يف ىلص متلي يبنلا نأ هثدح هللا دع نأ مدقت ام بق- يراثباا يف ذإ « فحصت وهو

 « ةثالث وأ ناربق دحسملا كلذ دنع « ةبضه ىلإ بهاذ تنأو جرعلا ءارو نم ةعلت

 كئاوأ نيب « قيرطلا تامس دنع «© قيرطلا نيب نع ةراحح نم مضر رولا ىلع

 ربظلا يلصيف « ةرجاهلاب سمشلا ليت نأ دعب جرعلا نم حوري هللا دبع ناك تاماساا

 جرعلا ءارو نم ةعلت فرط يف : لاق هنأ الإ « هلثم ةلابز نالو . دحسملا كاذ يف

 : يدسألا لاقو . ةبضه ىلإ دجسم يف جرعلا نم لامأ ةسخ سأر ىلع بهاذ تنأو

 دحسم : هل لاقي لَم هللا ل اوسرأ دهسم قرشا لق جرعلا نم ليمأ لالا ىلع

 . روك ذملا دجسملا هلعلو . ىهتتا . جرعلا يداو سجبتملاو « يداولا لبق سجبللا

 . لع يلح دحيم

 جيرعلا دعب ءاملا ةظبلغ رب يهو © بولطلا نم ليم ىلع هنإ : يدسألا لاق

 . ةحاقلا يداو ليمي اق ةلآ لبقو « لابمأ ةتسب بواطلا دعب انقسلاو عالم رشع دحأب

 ةكم قيرطب ؛ لج يلح » ىعدب ناكمب ةيلقَم هلا لوسر مجتحا : ةلابز نبالو
 نيب « لمج يل دحم » مهضعبل تيأرو « ةحاقلاب : هل ةياور يفو . مرحب وهو

 ىلع : هريغ لاقو . ةفحملا ةبقع لمح يلح : ضايع لوق هقفاويو « ءاوبألاو ايقلا
 . ءام هنأب هرسفو « ةينثتلاب يبل: مبضعب هاورو «ايقسلا , نم لاسمأ ةعبس

 : ايقلاب دجسم
 دحسم ايقسلابو : يدسألا لاقو . هب ىلص قيم ينلا _ارأ ةلابز نال

 مك هب امو لزأملا فصو مث « ةبذع نيع هدنعو « للا ىلإ ع هللا لوسرل

 ٠ لصألا ف

 )١( ةعلت قيرطب يأ ٠ ةملت فرطب : هلوق لدب ,
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 : نبعت ةطدم لحسم

 هركاذي ملو « ًادجم اهب ىنبو « نبعت ةملدب ىلع قلط ؟ينلا نأ ةلابز نال

 . لابمأ ةثالث ايقسلا دعب نبعت نأ نيبو « يدسألا
 : ةدامرلا دحسم

 « ةدامرلا دجسم : هل لاق 2 ينال دحسم نيلمب ءاوبألا نودو ؛ يدسألا لاق

 . اليم نيرشعو دحأب انقسلا دعب ءاوبألاو

 : ءاونألا لحسم"

 ءاوبألاب ركحذو « نيو هللا لوسرا دحسم ءاوبألا طسو يفو : يدسألا لاق

 . اك ربو ًارابآ

 : ةضيبلاب ىمسي دجسم

 هلي هللا لوسرل دحسم « ءاويألا نم ءيشو لابمأ ةمخ ىلعو : يدسألا لاق

 . ةضيبلا : هل لاقي

 : ةبقعلا لصأب ىشره ةبقع دحسم

 ةنيدملاو ةكم نيبام قررطلا فصتنم معو « ءاوبألا نم لايمأ ةئاث ىلع ةنقعلاو

 هلا دبع فإو : مدقت اه بقع يراخبلا لاقو . يدسألا هلاق « لم ةقعلا نود

 ىقره نود ليسم يف قيرطلا راسن نع تاحرس دنع لزن لَو هللا لوسر نأ هثدح

 ناكو « ةولغ نم بيرق قيرطلا نيبو هيب © ىشره عاركب قصال ليملا كلذ
 . نففوطأ يهو « قيرطلا ىلإ تاحرسلا برقأ يه ةحرس ىلإ ىلصي هللا دبع

 . ةفححلاب نادحم

 « ثروغ : هل لاقي علم هللا لوسرا دجم ةفحملا لوأ يف : يدسألا لاق

 . ةمثألا دجسم : هل لاقي قلص شل لوسرا دجم نيباعلا دنع اهرغآ يفز
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 . ةفحللا دعب دحسم

 ةرس ةفحلا نم لامأ ةثالث ىلعو : يدسألا لاق . مخ ريدغ دجسم هنظأو

 «مخريدغ يهو « ةضيغلا اهليو « يقي هلا لوسرا دجسم نيعلا ءاذح قيرطلا نع
 . ىهتنا . ةفحللا نم لايمأ ةعبرأ ىلع يهو

 دحسم نيعلاو رسدغلا نيبو © نيع هيف بصي ريدغ « مش ريدغ : ضايع لاقو

 « ةرجم تحت هب ربظلا هتالصو « مخ ريدغب قلي هلوزن : دمحألو . هيليوم يبل
 . ثيدلحا « ... هالوم ىلعف هالوم تنك نم مهللا » : هلوقو « ىلع دب هذخأو

 . لايمأ ةثالثب ديدق لبق دجسم
 ةغاطلا ةانم عضومو ةيعازخلا دعم مأ يتميخ نأ ركذو « يدسألا هركذ

 برق ةكمل يريسم ىف دحسملا اذه ىلع ترثعو « ةفاسألا هذه وحن ىلع ةيلهاللا يف
 . اهنع ًاعفترم قيرطلا نيب ديدق فرط

 . صيلخ ةبقع ةرح دنع دجسم
 عطقت ةبقع يحو « لايمأ ةثالث صيلخ نيبو اهني صيلخ ةبقع : يدسألا لاق

 . نم هلا لوسرل دحم ةرحلا دنعو « قيرطلا صرتعت ةرح

 : صيلخ دحسم

 ,ريثك لخن ايلع « ءاملا ةريثك ةريزغ عيزب نبا نيع صيلخ : يدسألا لاق

 . ملي هلل لوسرل دحسمو « ةكربو

 : نارهظلا رم نطب دجسم

 رم نطببو « اليم رشع ةعبس ناربظلا رم نطب نيبو ةكم نيب » : يدسألا لاق
 . قيقعلا : اهل لاقي نيع نم تلم اهرو « ليسلل ةكربو « هيَ للا لوسرأ دحسم

 ناك يم يبلا نأ هثدح رمح نب هللا دبع نإو : مدقتام بقع يراخبلا لاقو

 «تاوارفصلا نم طبت نيح ةنيدملا لبق ناربظلا رم ىئدأ يف يذلا ليملا *يف لذني

-14845- 



 نيب سل « ةكم ىلإ بهاذ تنأو قيرطلا راسب نع لسملا كلذ نطب يف لذني

 ناربظلا رمو : يرطملا لاق « رححم ةبمر الإ قيرطلا نيبو يقيم هللا لوسر لزنم

 : لاقيو : يغارللا لاق . مويلا فورعمب دحملا سبلو ©« فورعملا رم نطب وه
 وهو ( رم يداو نم موُبا برق يذلا يأ « مفلا دحسم فورحملا دحسملا هنإ

 . ةكم ىلا مومجا نم بهاذلا راسإ نع لسملا دنع

 : فرس دحيم

 اييلع ىنب يذلا مضوملاب ةنومس ربق هبو « ءارلا رسك و ةلمملا نيسلا متفب

 : هيف لَم هلا لوسر

 : معنتلا لحسم

 « ةرجشلا عضوم وهو : يدسألا لاق . لايمأ ةثالثب ةنوميم ريق ءارو ميعتتلاو

 . راثآ هيفو « وقم هللا لوسرا دحم هضو

 : ىوط يذ دحسم

 يذبلزتي ناك لَم ينلا نأ هثدح هللا دبع نإو : مدقتام بقع يراخيلا لاق

 هيَ هلا لوسر ىلصمو « ةكم مدقي نيح حبصلا ىلصي ميصن ىتح تيبيو 6« ىوط

 كلذ نم لفسأ نكلو « ”مث ىينب يذلا دحسملا يف سيل « ةظلغ ةمكأ ىلع كلذ

 يذلا للا يتضرف لبقتسا عم ينلا نأ هثدح هلل دبع نإو « ةظيلغ ةمكأ ىلع

 دجسملا راسي مث يتب يذلا دجسملا لعجف + ةبعكلا وحن ليوطلا لبلا نيو هني
 نم عدت « ءادوسلا ةملألا ىلع هنم لفسأ الكي يبنلا ىلصمو « ةمكألا فرطب

 نيوكنب يذلا للا نم نيتضرفلا لبقتسم ىلصت مث ء اهوحن وأ عرذأ ةرشع ةمكألا

 يأ « نيثنثلا نيب ةكمب فورعملا وده ىوط يذ يدأوو : يرطملا لاق . ةمعكللا

 . نينوحملا نيب اب ةكم لهأ دنع ىمسملا

 ىلإ اتنامز يف جالا اهكلسي يتلا قيرطلاب كلذ نم ناك ايف : يناثلا لصفلا

 . اهنم برقامو نايثملا قيرطو ةكم
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 نم هل ىقتساو « قيضملا نم ةحعتملا ةيد ةبدلاب لزن لَم ينلا نأ ةلابز نال

 : ةلجعت# لا ؛ يرطملا لاق . ًادبأ اهقرافي ال وبف « ةبدلا نم لفسأ ةباصلا ةعشلا رك

 نم ينعي ءارفدلا ىلإ هحوتم وهو ةيزانلا عطق اذإ جاخلا هللإ دعصي يذلا قضملا

 وهو «ريس بعشب لزن عم ينلا نأ قاحسإ نبا رك ذو « لاس نب فيخ ناكرف ىلعأ

 املاغ هيف ءأملا لازبالو « ردب مانع هل مسقو « ءارفصلاو ةلحعتسملا نس يذلا : ثلا

 , ةحرس ىلإ ريس : هل لاقي بيتك ىلع لزؤن : قاحسإ نبا ظفاو . ىبتنا

 امهنم دارملاف « لمرلا عمت : ةدحوملا ديدشتو ةلمبلا لادلا حتفب ١7( ةيدلاو

 ةكرب هدلعو « ةلجعتسملا نم مسرف فصن وحن ىلع نيلبج نيب ريس بعشو « دحاو

 «ءارقعلا قيضم نم لادجأ تاذب لحس كي هللا لوسر ىلص : ةلابز نيالو

 . اهلاوحام ىلع ةبونذعلا يف لضف ابلف

 برغملا نم اهيف هلسس بصب 6 راسب ءارفصلا لبق فورعم داو : نارفذ : تلق

 راسي ىلع هب كربتي دجسم هيو « ردي ةوزغ يف هباهذ يف لِي لعف اك « اراب

 4 ءارفصلا ىلإ كلوصو لق هب سانلا كريت ًاريس قيرطلا نع ًاعقترم ةسار

 هنظأو « نكاسم هبرقب سلو « ءارفصلا ىلع نارفذ نم لبقأاه ىلإ لوصولا لبقو
 . ًالوأ نيروك ذملا نيدحسملا دحأ

 . ءارفصلا دحسم يف ىلص 0 هللا لوسر نأ ةلابز نبالو

 ١ ( ريغصتلاب ةيميدلا : نآلا اف؟لاقيأ 1
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 ثام دقو « هب كربتي ادحسم ءارفصلاب نأ سانلا ضعب ىل ركذ : تلق

 ؛ ءارفصلاب نفدو « ردب هتحارح نم ءارفصلاب (3”بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةدمع

 : هلاثر يف ةثاثأ تنب دنه تلاق اذلو

 لقعلاو بللا رفاو الصأ آياحو اددؤسو ادي "ءارفصلا نّمْض دقل

 « ءارفصلا ىلع هنم لقأ ام هدارم لعلو « نارفذب هريق نإ : يغارملا لاقو

 هربق فنرأ : "وبلا دبع نيالو . ردب نم هعوجر يف نآرفذ كلسي م متل يبنلا نأل

 . عاقبلا ءامسأ يف هركذ نم رأ ملو ""نييزانلاب

 كانه دحم يف كربم ةنث نم هعلطم ىلص هه هللا لوسر نأ ةلابز نبالو

 . ةسمخ وأ لايمأ ةتس ناعد نيبو هنيب

 في لفسأ ةبج نم برغملا يف عبني ىلإ كلست « ةفورعم كريم ةنث : تلق

 , راسلا تاذ ءارفصلا قيرطو « نيمملا تأذ ملاس ينب

 : ردب دحسم كلذ نمو

 دنع فورعم وهو « هدلع ردب موي لَم هللا لوسرل ينب يذلا شيرعلا ناك

 ردب لهأ هيمسي رخآ دسم ةبقلا ةبج يف هبرقبو « هنم ةيرق نيعلاو « لينا
 . ءيش ىلع هه فقأ لو © رصنلا دحسم

 اهب لذتي يتلا ةيرقلا دجسم وهو « عسبني نطبب فورعم : ةريثعلا دحسمو

 . الوب نيعب عني دجسم يف ىلص قلل “ينلا نأ ةلابذ نبالو . يرصملا يالا

 . ممالا اذبب فرعت ال ابنكل « ةيراج نيع هدنعو : تلق

 اهقيرط كلس نم اهب دري « اابجو  ءافلا مضب  عرفلاب دجاسم كلذ نمو

 . ةكم ىلإ

» 
 فانم دبع نب بلطللا دالوأ نع « يلطم ةديبع نأل « بلطملا نبا : باوصلا

)١( 
1 

 لمأتف <« نائم دبع نب ماه نب بلطملا دبع دالوأ نمال

 نتيزائلاب : ةخسن ها .
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 « ىلعألا اهدحسم يف لاقف , عرفلا نم ةمكلألا لزن قلي *ينلا نأ ةلابز نبال

 عرفلا لبقتسا مث « ةمكألا نم لفسألا دحسملا يف ربظلا ىلصف مار مث « هيف مانو

 ضعب هيتآيف « هيف ليقف ىلعألا دجسملا لزني رمح نب هللا دبع ناكو « ايف كتربف
 . هبنح ملل هللا لوسر عضو ثيح ينجح عضأ ىتحال : لوقبف « شارفلاب ملسأ ءاسن

 « عرفلا قيضم نم دوربلاب دحسملا عضوم يف لزن هلي "ينلا فأ أضيأ هلو
 قيقعلا يف بصت يتلا ةيدوألا يف طامح تاذ راكب نب ريبزلا ركذو . هيف ىلصو

 نأ ىور مث « راثعأ فيك ايف ًاضيأ ركذو « عبقتلا برق برخغملا ىلب امم هلبق

 ينب ةوزغ » يف هنأو « طامح تاذ نم هجرخم ةقضلاب دحسم يف ىلص للم “ينلا

 هيف ىلصو راشعأ فبك يف لزن « قلطصملا

 « هيف ىلصو « عيقنلا طسو برظ « لمقم » ىلع فرشأ هَل ينلا نأ ةلابز نبالو

 ىلع « « لمقم » : هل لاقي ريغص برظ ىلع وهو : يرجحلا لاق « كلانه هدحسف
 . مارب نم ةولغ

 . هرمجو لَم هتاوزغب ةقلعتملا دجاسملا ةبقب يف : ثلاثلا لصفلا

 تلي هللا لوسر هيف ىلص « رببخ قيرطب ةنيدملا نم ةلحرم ىلع !!'ةرصعب دجسم
 . ريب هجورخ يف

 اهب دحسملاو : يرطملا لاق . ربيخ نم ةحور ىلع يهو : ءابهصلاب دجسمو
 . افورعم

 . اب تناك سمشلا در ةصق نأ « خيضفلا دحسم » يف مدقتو : تلق

 : ريمخ برق نادحسمو

 لاقي ريب برقب عضوم ىلإ ىهتنا نيح دج هيلي ل ينبو : يربشقألا لاق
 كرمت هتلحار تداعف « ةفان اهيف ىلصف « ليللا نم ةعاس اهب سرع « ةلزنملا : هل

 )١( دمح ) « افولا » يف اك ءاه نردب رصعي ؛هياوص ) ٠
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 عضوم ىلإ تهتنا اماف « ةرومأم اهنإف اهوهد د : لاقف « درتل تك ردأف « اهمامز

 هعم سانلا لوحتو « ةرخصلا ىلإ عيَع هللا لوسر ل”وحتف « اهدنع تكرب ةرخصلا

 . ىتنأ . مويلا مهدحم وهف « ًادحسم كانه قشاو « ايلإ

 . ةلابز نبا هركذ « كلانه ةحسوع ىلإ ريش نم ةاطنلاو قثلا ناب دحسمو

 : نأرمشب دحيم

 مف < نارمش : هل لاقي ريبخم ليج سأر ىلع ىلع هيفي "ينلا نأ ةلابز نبال
 . نارمشي مويلا للا اذه فرعبو 3١ زاربلا ينب مهس ةيحان نم هدجسم

 : كونت ةوزغ دحاسمو

 درسو « بشخ يذيب اهرغلآو « كوبتب اهلوأ « رشع ةتس وحن : دْسر نا لاق

 « اهعضاوم ضعب نيبعت يف افلاختو © هنود قاحسإ نياو ٠ كلذ وحن ةلابز نا

 . نورشع هورك ذام عومج نم عمتجاو

 . زيزعلا دبع نب رمج ىنب ام وهو : يرطملا لاق « كوبتب : لوألا
 . كوبت ءاقلت نارده ةينث : ىناشلا

 . كوبت نم نيتلحرم ىلع « بارزلا تاذب : كلاثلا

 . كوبت نم لحارم عبرأ ىلع « رضخألاب : عبارلا

 . كوبت نم لحارم سمح ىلع . يمطخلا تاذب : سماخلا

 سمح ىلع الوب عبقنب ةلابز نبالو ؛ ماشه نبا بيذهت » يف ام ىلأبب : سداسلا

 . ًاضيأ اهنم لحارم

 . بكاوك بذ نم ءارتلا فرطب : عياسلا

 . ةربوج نم ءارات قشب : نماثلا

 . رازثلا : ةخسن ىف لا

 بس عمإل



 ملو « تاقملا وه سيلو : هريغو ةلابيز نبا لاق . ةفلطلا يدب : عسانا

 . نادلبلا باحصأ هركذي

 مي ليقو « اهحتفب : لبقو « ةمحعملا ءامخلا رسكت ةفلخلا يذب : رشاعلا

 سكعو « هلبق يذلا لدب ماثه نبا هركذ« ةحوتفم ةمهه ءاحب ليقو « ةروسكم

 . رظن لحم اهنيب دجلا عمجف « ةلابز نبا
 . م اخلا نع ينغلا دبع ظفاطلا هلاق « قشوشلاب : رشثع يداحملا

 . اهبلدب لبقو ٠ يضوح ردصب : رشع ىناشلا

 . ىرقلا يداوي امهالكو « ءالعلا هلدب ةلابز نبا ركذو . رحملاب ؛ مشع كلاثلا

 «© ىرقلا يداو دحسم مولا وهو 37 مزق ديعص « ديعصلاب : رشع عيارلا

 . ينغلا دبع هلاق

 . نرق يداوب : رشع سماخلا

 ٠ ةردع ينب ةيرقب : يشع سداسلا

 نأ ىثخأ : يركبلا لاقو . بوثلا ةعقر ظفل ىلع ةعقرلاب : رشع عباسلا

 . ايقسلاب : هلدب ةلابز نبا لاقو . ةرذع نب ةقش نم ةمئرلاب نوكي

 . ةنيدملا نم درب ةيناغ ىلع . ةورملا يذب ؛ رشع نماثلا

 موي ىلع رخص اهتحت ناتنق امهو « نيتلحفلا ءافيق « ءافيفلاب : رششع عساتلا

 . ةئيدملا نم

 طئاح يف يتلا ةمودلا تحت ةنيدملا نم ةلحرم ىلع « بشخ يذب : نورشعلا

 ةعرزمب ةلثأ تحت لخنب لزن لَو هللا لوسر نأ ةلبز نبالو . ناورم نب هللا دع

 زواج ىتح لخن نطب يف دعصأ مث « ات ىلصو « ليخت طسو عجْسأ نم لجرل

 .(دمح ) ةلمبع ءاحف ةلمبه ءار اهدمي فاقلاي : حرت :هياوص )١(
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 ىلصو فورعم مويلا هي عضو « ىلصو ةحرس تحن لؤنف « ليم ديدعلا

 . عجسأ دالب نم لملاب

 لاق : نافسع برقي يذلا ريغ « هبرقب ديدكلاو «© دحنب لخن : تلق

 : هيقو © هعطقت قيرطلاو « داو ديدكلا نإ : رمأ يذ ركذ دعب يدنألا

 « ًارغصم ١" لخنلاب لخن نع ربعف « هنم بيرق لشنلاو لِي هللا لوسر دحم

 . مويلا فورعم وه اك

 هيف يذلا عضوملا هنإ : لاقيو « حدلب نم بيرق داو وهو : ةيبيدحلاب دحسمو

 . ةدج قيرطب سمش رشي ةفورعملا ربا
 « ةماج لوأو مارحإلا تاقم وهو <« فصنو نيلمب قرع تاذ نود دحسمو

 . يدسألا هلاق ا

 امأف « ىوصقلا ةودعلاب يداولا تحت يذلا ىصقألا وهو « ةنأر عاب دحسمو

 . هدنع طئاملا ذختاو ء شيرق نم لجر هانف « ةمكألا ىلع يذلا ىندألا

 هدنعو « ةبل يداو طسو مويلا فورعم وهو : يرطملا لاق « ةلب دحمو

 فئاطلا يداوو ةيل يداو نيبو « 0 هتقن فخ رثأ هنإ : لاقي رجح يف رثأ

 . لايمأ ةناث وحن

 اتناك نيتآرمال اهبرض نيتبق نيب هيلي هللا لوسر هيف ىلص + فئاطلاب دحسمو

 يفو « رينم هيف ريك عماج كانه ىتبو © فئاطلا رصاح نيح هئاسث نم هعم

 . اهنع هللا يضر سابع نب هلا دبع ربق ىلبقلا نيألا هنكر

 امهنإ : لاقي نيتريغص نيتبق نيب نحصلاب هرخؤم يف هني هلل لوسر دجسمو

 . ةماس مأو ةثئاع هتجوز يتبق عضوم

 . هعجارف كانه يتلا ردسلا تارجشس يف هريعو يرطملا هلاق ام لصألا يف انركذو

 نع لقأب هنود يناثلاو « ةيكانملا ممإب نآلا فرعي لوألاف « ليخنلا ريغ لختلا لب ()

 .٠ (دمح) ًافورعم لازب الو 2 لايمأ ةرشع
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 اهامجو اهلامعأ صعب و أبماطأو ابعاقبو اهئامحأو اهتيدوأ 2 نماثلا بايلأ

 لوصف ةعبرأ هيفو

 4 هروصق نم ءيشو « مدولحو هنصرعو 4 قرقعلا يداو ف : لوألا

 . هب قلعت امو رعشلا نم كلذ يف ليق ام ضعبو
 يداوي لوقي يقيم هلل لوسر تعمم : لاق رمع نبا نع « حيحصلا » يف

 . « كراملا يداولا اذه يف لص : لاقف تآ ةلدللا يناتأ » : قيقعلا

 24 كرابم دأو قيقعلا 2 : ًاعوفرم ورم نع ةس نبالو

 اذه ىلإ ان اوهذا » : لاق ,« لاس دق قيقعلا يداو نأ هبلإ ىبتنا اذإ ناك
 . « هب انحستل ءاح ثيح نم ءاج ول يذلا ءاملا ىلإو « كراملا يداولا

 « قيقعلا ىلإ بكر للي للا لوسر نرأ « دعس نب رماع نع ةلابز نبالو

 « « هءام بذعأو هئطوم نيلأ اف قيقعلا اذه نم انئج ةثئاع اي ١» : لاقف عجر مث

 , 9 « سانلا ىتبا دقو فيك و » : لاق ؟ هيلإ لقتتن الفأ « هللا لوسر اي : تلقف : تلاق
 لزنملا معن م» : قيقعلا ةصرع يف لاق لي يبلا نأ « يناودعلا دلاخ نع

 . « ماوهلا ةرثك الول ةصرعلا

 علي هللا لوسر عم انجرخ : لاق سنأ نع « هليذ يف يتارعلا يمايعلا ديسللو
 هنإف يداولا اذه نم اهألماو ةربطملا هذه ذخ سنأ اي : لاقف « قيقعلا يداو ىلإ

 . 6 هبحتو انجح

 ابمولل يدهأو شحولا ديصأ تنك : لاق عوكألا نب ةماس نع ةبْشس نبالو

 مس عة واد



 89 شحولا ديصت تنك نيأ ةماس ال» : لاق يندقفف « لم هللا لوسر ىلإ

 تنك ول : لاقف « ببث وحن ةانق رددب دصأ انأف ديصلا دعابت هللا لوسر ان : تلقف

 . هوحن يناربطللو « « تئج اذإ كتقلتو + تجرخ اذإ كتعيشل قيقعلاب دصت

 « لجارملا رصق نيب ام ققعلا » : ةورع نب ماشه نع « راك نب ريبزالو

 . « ةباغز نف « لجارملا رصق نم يأ « كلذ نم لفسأ امو عيقتلا ىلإ ادعص مهف

 قبقعلا ةصرع : يأ ةصرعلا نأ ملعلا لهأ نم عمس هنأ ّنادبع نب رذنملا نعو

 « ماثلا ةححب ىلإ تاوامثجا يماّس موبلا ةرفقلا قيرطلا يهو :يأ 017 نيب ةححم نيب ام

 .عيقنلا ىلإ" دعصاو هب بهذاف « نيب ةحح نم ققعلا نأو « فرحلا لوأ

 ريبزلا لاق « عبقنلا ىلإ ًادبأ ةصرعلا نم قيقعلا نأ : نورخآ ينثدحو

 نب ةورع ضرأ نيبام ةرملا يليام ريبكلا قيقعلا نأ ملعلا لهأ نم عمسأ لزأ مو

 ينائعلا هللا دبع نب زيزعلا دبع رصق نيبام ءامجا يلي امو « لجارملا رصق ىلإ ريبزلا
 ىهتنم ىلإ ًادعص ققعلاب بهذا مث « لجارملا رصق ىلإ عراضت ءامح ميفس يتلا يأ

 ىلعأف « ريغصلا قيقعلا » : ةصرعلا ىبتنم ىلإ لجارملا نم لفسأ م نولوقيو « عيقنلا

 . هيلع هقالطإ ءاسخلا رعش يفو : عيقنلا ققعلا ةيدوأ

 (عبقنلا رخآ وهف « ريضخ ىلإ مارب نم ءىدتبي عبقتلا نأ : يرححلا لقنو

 يفبصي مث « ريغصلا قيقعلا نم هاهتنم رخآ ىلإ ريضح عبقالا ىليام قيقعلا لوأف

 . مضأ ىلعأب لويسلا عمت يهو ةباغز

 بسحي قيقعلاب ىمسملا ةمور رشي يلرغ ىلإ مرا رثب نم هنإ : يرطملا لوقف

 .ربك أو رغصأ ىلإ مسقنملا وهو « ةنيدمال رواجا هنال ع طقف هنامز يف ربتشاام

 ةنيدملا قيقع اههاندأ ناققع امهو « قيقعلا ردص عيقنلا : ضايع لاق اذلو

 يضهو

 .لبج - نزو لع نيتيتحت نيئايب نيب : هبارص ()
 0 ادعاص :؛ ةخسن ف 0
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 قيقعلاو 26 ةورع رثب همف ربك الاو « ةمور ِس هف رغصألاف 2 ربكأو رغصأ وهو

 . ىهتنا . ةنيزم دالب نم وهو « هنم ةيرقم ىلع رخآلا

 ةصرعلاب علت” رمو © عطقو قس يأ ةرملا يف ىع هليس نأل ًاقيقع يمسو

 رهو ةصرعلا تبمسف 4 ضرألا ةص رع دله : لاقف 4 ليلسلاب ىمست تناكو

 ةرمخ كلذب يممم : ليقو . هب يمسف «© ضرألا قيقع اذه : لاقف « قيقعلاب

 . هةعضوم

 مو «© قيقعلا ينزملا ثراملا نب لالب عطقأ متلي ينلا نأ : راكب نب رييزلاو

 لوسر كاطعأام ىلع تيوق نإ : هل لاق هنع هلل يضر رمح نأو « اكس هيف ليعي

 ملو © سانلا نيب هتعطق هلمتعت مل نإف 4 كل وهف ثلمتعا امه ء هلمتعاف هي نا

 . مهيلع هزجحت

 يقباه أنلإ ددراو 4 هكسمأف هيلع ىوقت نأ تقطأام رظنا : ةءاور يفو

 اند الو © سانلل يقبام عطقو « هضعب لالب ديب رمع كرف « لالب ىبأف « هعطقن

 هتياقس اهلع يتلا رييزلا نب ةورع رب عضوم يف فقو ةورع رصق عضوم نم رمع

 هعطقتساف « ةريغملا عضوم معنف « نوعطقتمملا نبأ : لاقف « سانلا عطقي وهو

 نب ةريغملا ريفض ىلإ ةربولا ةرح نيبام هعطقأن « يراصنألا ريج نب تاوخ كلذ

 هرصق عضوم ةورع ىرتشاف « ةربولا ةرح فيخ : كلذل لاقي ناكو « سنخألا

 , كعب هانيو

 نب مصاع رصق ىلعو اهيلع ليستو : ريبزلا نب ةورع رثب هجاوت « عراضت ءامجو

 ىلع مويلا ةمومطملا رثبلا امنأ رهظيو « ةروكذملا ءامجا لبق يف يذلا ناثع نب ورمج
 وحنب مشاه يلأب فورعملا نصملا تزواج اذإ ةفيللا يذ ىلإ هجوتم تنأو كمي

 , راعُسأو راخأ اهمف © ةريهس ركب يهو ةروك ملا ءامعا نم بيرقو « ليم ثلث

 ري نمب اهريغو ةكم ىلإ ةيدملا نم جارْخا تيأر : راكب نب ريبزلا لاق

 سعه لس



 ءامي اهنم اومدق اذإو © ةورع رش نم هودوزتب قىتح ءامللا نم نوففخت قيقعلاب

 . مهمدقم دنع مهزانم يف هنويرشي مهلهأ ىلع هب نومدقي

 ريمأ ىلإ هيدهيو « ريراوقلا يف لدجي مث « ىلغيف هب رمأي يلأ تيأرو : لاق
 : اف يعمزلا رباح لاق « ةقرلاب نوراه نينمؤملا

 بهذي نيح هل ًاداز ابلعحجيو 2 هلهأ سانلا نم ىقآلا ابضرعب

 : يراصنألا نمحرلأ دنع نب يرسلا لاقو

 يئام ةورع ري نم يل اوقتساو ىورأ عرد يف تم نإ ينونفك

 ءامظلا ةبللا يف جارس ىف صلا ةدراب ءاتثلا يف ةنخس

 فرأ رهظيو « صاعلا يلأ نب ةريغملا نب مشاه يلأ رثب رثبلا اذه نم لفسأو
 دبعلو « قزارلا تب رصقب فرعي ناكو « مشاه يأ نصح مولا فورعملا هرصق

 كانه يتلا عرازملاو رابآلاو فينملاو لجارملا ىرخألا ةيحانلا ناثع نب ورمح ن هللا

 نب ديعس نب ةسبنع ىتتباو © ةورع ضرأ لباقي ءامجا يلي ام زيؤعلا دبع نبا رصقو

 فأأ نيرشعب هئانب ىلع كلملا دع نب ماثه هناعأو « ريغصلا قيقعلاب هرصق صاعلا

 مويلا ةفورعلا اهظأو « هعرازم يف اهيلع حضني ايتخم نيعيرأب هيلإ ثعبو « راثيد
 ىنتباو <« ةسبنع رصق لزن ةنيدملا ىلع هتبالو يف نايلس نب رفعح ناكو « سانعلاب

 لبق يف ىتتباف « ءاملا ةعرع ةمرعلا ىلإ هنم لوحت مث « همثح اهنكسأ ًاضابرأ هلإ

 لوقي انو ءاهنم جرخف © لزع ىتح اهنكسو « لبخلا نضح يف رقاعلا ءاملا

 : ىدملا نبا

 رمعت هب تنئاك املطو  رقعح نم ءاملا تشحوأ

 رفعجاب تاريخلا رفعجاب 2 ةيرك يذو وعدي خراص 5

 : ًاضيأ رعاشلا لاقو

 اروزن عييرلا رطم نم نوكشي 2 هلهأو قيقعلا ىلع تررم نإ
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 اروطم ؟قيقع نوكال برأ كراج رفعح ناك ثا رخام

 ةنيدملا ناطلس عطقبالو « اهب ًانغ ةصرعلا يف ءانبلا نوعنمم ةيمأ ونب ناكو

 ءآرصق لقبلا ةصرعب جملا نب ناورم ىنتباو « ةفيللا نذإب الإ ةعبطق اهب
 نب صاعألا نب دعس نب صاعلا نس كيعس ىتتبأو 4 عردزاو اع اهل برضو « رفتحاو

 لخنلا سرغو « اب. رفتحاو « ةصرعلا ةرسب هرصق داوحألا ريهاشم دحأ ةبمأ
 هرصق ناك هلخن دنعو « اهمامح ريطبال ةنيدملب ءىش ركيأ ابلخن تناكو « نيتاسبلاو

 : ةفيطق بأ هيف لوقي يذلا وهو
 نوريجباوبأ نم سفنلا ىلإ ىبْسأ امني ءامتتاو لخنلاو رصقلا

 ريبكلا قيقعلا نأل « ىرغصلا ةصرعلا مهضعب اهاممو « ءاملا ةصرع ىمست تناكو
 طاتختو « رخآلا فاملا نم لقلا ةصرع اهفنكتو « اهيناج دحأ نم اهفنكتي
 يفو © ةمور يلت يتلا يهو « ىربكلا ةصرعلا يهف « عستتف فرجلاب لقبلا ةصرع
 ٠ : يماسألا بيؤوذ لوقي ءاملا ةصرع

 تروع نيا اب لازغي ينبع هللأ رقأ دق

 نيديلا قلط قفب نيجد يداو نم فاط
 نيبيز رصق ىلإ ء اما ةصرع ىلعأ نيب

 ندو دوعوم لك يمأنم يف يلاضتقف

 : ديزي نب ديلولا لوقي نيتصرعلا يفو

 دنسلاو قيقعلا نيب مفسلاب 2 انسلحم نيتصرعلاب سنأ مل
 : يريبزلا ىسو» نب ميهاربإ لاقو

 نراتصرعلاف هاما روصقف 22 علسف قيقعلل له يرعش تيل
 نراحطي ايناجف ىلصلا ز اح امث لوسرلا دجسم ىلإف
 نامزألا فلاس يف يدبعك س دل مأ دبعلا ىلع نزام ونبف
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 : ةيوذعلا ةياغ يف وهو فسوي نب ماللا دبع دشنأو

 مالس قيقعلا ناب ينكااس ىلع
 للعت وهو مونلا يلع مترظح

 مترح>وأ رجاح نع اومتني اذإ

 ةناب عرف ابصلا مير تلم الف

 قب الو دوعرلا هيف تهقبقالو

 ةلهأ ناب دق عسرلل امو يلاهف

 ةدوعلمرلا ىلإ لهيرعفتلالأ
 ةبذع ةورع ركب نم ةلب لهو

 مبلإ كارألا تامامح اب الأ

 سناؤمودعسميقوُسويدجوف
 : يلارعأ لاقو

 ينس قيقعلا يداو تح رمابأ

 تدعات نإ 3 ننهي لو

 : ةثالث قنقعلا تاواحو

 اومانو قارفلاب يفوربسأ نإو

 مارح وهو بيذعتلا متللحو

 مالك هلإ رثدي نأ عمسلا ىلع

 مامحنوصغلا قوف تعحس الو

 مامن ةيشعلاب هنفاح ىلع
 مايخهينك اس نم تضكوق دقو
 مامل نيتنابلا كلتب يل لهو

 ٠١ ماوأ هارب الق اهب يوادأ

 مارم نكحديرغت يف يلا
 مادمو برطم يعمدو يصونو

 درولا ةيط سافنألا ةضغ اح

 دعجى رثفىدنلا تت كقو رع

 يدعب (ككالظوج ري زمرادلا يف

 هتطبتسا اذإف © قيقعلا نطبتسي مل ام ةكم دير ةباقملا عراضت هامح ىلوألا

 لزنم وهو « يناثعلا مصاع رصق ىلعو « ةورع رّثب ىلع ليستو « هنمي نع تناك

 بهاذلا نبع اهب لصتم ءامجا نميكم نميكملا اهتتو « هدلوو ىنسحلا .ىبح نب رهاط

 1 ,. ةكم ىلإ
 . © عير ماع يف الإ عراضت لست ال : ١»

 ثثب دو ةَس ناالو

 شطعلا ةدش : بارثك 1(
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 نب دم رصق ىلع ليسق ىلوألا نم لامشلا ببم يف ١ دلاخ ءاح : ةناثلا

 «رابخلا هيفو « لفونلا ديزي رصقو « ثعْسألا توبب ابلصأ يفو « يرفعملا ىسع

 مأ ءامج نم رابخلا ءاففو « ةمور رتب ةبج نم قيرط رقاعلا ءا نيبو اهندبو

 نب دوسأ انأ : ايلع بوتكم ءاملا هذه ىلع 9 يمرإ ربق دوجو لقثو . دلاخ

 . ةبرقلا هده لكأ ىلإ ميرم نب ىسع لوسر ةداوس

 يف اعارذ نوعبرأ ربقلا نأ : ىرخأ يفو . ةنرع ىرق ىلإ : ةياود يفو

 ىلإ دواد نب نايلس لوسر : ىرخأ يفو . كانه هتفدب صوأ هنأو «© نيعبرأ

 . بري لهأ
 نابلس نب رفعجح رصق اهلإو « ماللاب : لبقو « ءارلاب رقاعلا ءامح : ةئلاثلا

 ديز نب ديعسل نأكو « ةصرعلا يف بصي داو وهو « شاثملا ابفلخو « ةصرعلاب

 نإ مهللا : لاقف هيف سيوأ تنب ىورأ هتصاخو « هب يفوت عضوم ةرجشلا ضرأب

 ةريره وبأ لزنو © هل بيجتساف « اهرثي يف اهربق لعجاو اهرصب معأف ينتبلظ تناك
 « ةليدملا ىلع ةيواعم هلمعتسا دقو ناورم هب رم « ًاعردزم نوكت نأ لق ةرحشلاب

 « نويعلا تلمح ىتح الخن قيقعلا لزب ملو < هل اهرفحو هضرأ ةريره ابأ عطقأف

 « ديرشلا : هل ليقف « هتيب لهأ ةيقب ملس ينب نم لجرا ديرشلا ةينث تناكو

 هنإ مث + ىبأف « هنم اييلطف « ةيواعم مدقف « ابلثم رب مل الخنو ًابانعأ تناكو

 ىلإ بك رف « رائيلا محتسن : اولاق ؟ يلام : لاقف <« سمشلا يف هلامع دجو

 « مههاربإ نب روسملا ضرأ ىلإ نيمرخلا ضرأ نه ابعرازمو اهانإ هعاف 6 ةبواعم

 يضفيو « ارفلا : هل لاقي لبح ًاسرغ دراولا ريغ ًايقرش اهفحم ةريثك رانآو لزانم ابو

 . ليلق دعب كلذب حرص هنأل باوصلا هلملو « دلاخ مأ ءاج : ةخسن يف (9)

 يهرإو يراع ا مدقلا ءيشنل لاقي هنأل مدق يأ 0 ةيصحتلا كش ءارلا جحمتفو ةزمطا رسككي 0

 , ةنيدملا ءالضف يضعب هررق
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 « ةريره يبأ عرازم كلذ يلب مث « سرعملاو''' مرا اهب يتلا ةرحشلا ىلإ اهنم لسلا

 . ةرسلو ةلمي روصقلا عباتت مث

 . ةرجشلاب ماقت ةعملا نأ : يضتقي ام ةلابز نبالو

 نأو « يفزملا مصما قيقعلا ىلو تلم ينلا نأ ريسلا لهأ نع راجنلا نبا لقثو

 فراث ةنس هك رتف « ىسع نب دواد ناك ىتح هيلع نوُلوي نولازن ال ةنيدملا ةالو

 . ةئامو نيعستو

 نم هلعج نم يأر ىلع ىرج هنأكف « عيقنلا ءامج يف هوركذ امإ اذه : تلق

 سوفنلاو « راثآلا اياقبو راثآلا ضعب الإ قيقعلا تارامس نه قبب ملو « قيقعلا

 . اهتمسن قاشتناب حماورألا شعتنتو « اهو مساترت

 مث © ةنيدملاب ري مث © فتاطلا لبق نم قشني قيقعلا نإ : ةديبع وبأ لاقو
 . رحل مخأ نم ىقلب

 عيقتلا يف عفد اه قيقعلا ردصو « عيقنلا قيقعلا ةيدوأ ىلعأ : هريغ لاقو

 ىلع عبقتلا يف كلذ بصيق « حيواطب : هل لاقي ةرطلا نم لق امو « سدق نم

 يداو هيف عفديو © !" نيلب ريدغ يف بصي مث « اهنا يف ةئيدملا نم درب ةعبرأ

 مث <« عفت : هل لاقي عضوم لفسأب ًاعمج نيقتلبف « ءاعقن هيف بصيو « عانبلا

 لاقي هأو هيلع عفديو « اراب اهضرتعي نييداو ىلع بصيف « ًاقرشم لسلا بهذإ

 يلأ نب هل دبع ةفيلح ةفيللا لفسأب مير يداو نهاقليف « نعمجتسي مث « « ناواهد : .

 ( دسألا ءاربخ ىلا يضفي مث « مالا ىلعو هثالا ىلع بصي مث ع شحج نب دمأ

 « ديرشلا ةنث ىلإ يهتني ىتح ًابرغو ًاقرش ناترطا هيلع عفدتو « ايحاو نطتتسف

 ةريره يلأ ضرأ نيب بصب ىتح ةفيللا يذ يف ذغأف « يدارلا ىلإ يضفي ع

 . طلغف ةمجعملا ءاخلاب امأو « ةامبملا ءالاب مرحلا : هباوص 1(

 . يقأس اك ىملا مسقنب ربدغ : رفمجك ؛ نبلأ : لاقيو ؟(
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 ىلإ يضفي يتح يداولا نطبتس مث © يدع نب مصاع ضرأ نيبو « هنع هلل يضر

 ىلإ بيطش هنم ذخأيف « يداولا نطب نطبتسي مث « هرثبو ريبزلا نب ةورع ضرأ
 شرتش مث © ةصرعلا لفسأ ىلإ رفح يذلا هنع هلل يضر نافع نب نايع جلخ

 مث © ةرسيو ةنه دعس نب ةسينع نب هللا دبع رقارق نم جرخ اذإ قيقعلا ليس

 « جزمو « يدييزلا حلف تايبتخو محارت ةردغ نمو« ةباغز يف بصي ىتح عمجتس
 «ةبترم لصألا يف اهانركذ يتلا ةيدوألاو ناردغلا نم كلذ ريغو « نيتيفطلا ريدغو

 . عيارلا لصفلا يف كلذ نم ءاشسأ ىلع فقتسو

 . ناحطب يداو يهو « ةنيدملا ةيدوأ ةئقب يف : يناثلا لصفلا

 ةعرت ىلع ناحطب نإ » : اعوفرم اهنع هللا يضر ةثئاع نع « رازبلاو ةّس نال

 توبب طسوتملا يداولا وهو ناحطب لسم امأو : ةّس نبا لاق . « ةنحلا عرت نم

 ةرخلا تايلح نم ةنامي ةرها يف ةرارق ردطاو + ردجلا يذ نم ذغأب هنإف « ةنيدملا

 يضفي ىتح هيف ريو ©« فافج ىلع بصي ىتح ةرحلا يف شرتفيو « مصعم ةرح

 يداو نطبتسي مث « رسجلا درب ىتح ريس مث « صوعألاو ةمطخ ينب ءاضف ىلإ

 . ةباغز يف بصي ىتح ناحطب

 وأ ةئيدملا نم لايمأ ةعبس ىلع بعصم ٍقألح نيتأللا نم يقأب هنأ ةلابز نالو

 يرطملا لعج اذلو « ءابق دحدم قرش فافج يداو ىلإ لصب مث 2 كلذ وحن

 « متفلا دجاسم يلرغ يف هرخآو « ةنوشجاملا برق ناحطب لوأو « فافط ةمحرتلا

 . هيف بصت امنأل ىلصملا سبق نم ىرجلا يف انونار هكر اشيو

 . نونار : لاقيو انوناو يداوو

 يفرش شرج نمو « ريع يفاه يف لبح « نمقم » نم ابليس يفأي : ةبْش نبا لاق

 ىلع مث « ةطرفلا نيرقب فورعملا : يأ © ةحيرص نيرق ىلع بصي مث « ةرحلا
 « فصافصلايف قرفتي مث « رثاعدسب فورعملا : يأ « نامع نب ورمع نب هللا دبع يدسب
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 ةفورعملا: يأ « اسوع لخدب « آنيب ءابق ضرتعي ىتح اهطبنتس مث « ةبصعلاب بصيف

 يذ نم ءاج امو ةرملا نم ءاج ام عمتجي مث ء« بصخ يذ نطب مث '٠! اسوحم
 رب مث « ةضاي ينبب يتلا ةرارسلا نطبتسي مث ©« بلص يذب نرثقي مث ء© بصخ

 مثج رب ىلع ةقرف رمتف © نيتقرف قرتفي مث « اضيأ ةضايب ينبب يأ ةربلا رعق ىلع
 بصتو « ناحطب يداو يف غرفت ىتح جيلْخلا ةكس يف بصت ةضايب ينيب : يأ
 . ىهتنا . ناحطب يداو يف ىرخألا

 « ةرمللا نيبو « ينائعلا هللا دبع دس نيب نم يتأت انونار نأ : ةلابز ئالو

 « « نمكم » وأ « « نمقم » : هل لاقي يذلا للا دنع رخ اذإ هعم يقتلتو

 . ةضاي ينب توبب ىندأب يأ « ةرطأ فوج نم شير وذو « دسلا نم ينأب بلص وذو

 نم ارنار ردصو « انونار نم بلص يذ ليس ردص نإ : هل ةياور يفو

 ةطحاس يف مث « ينائعلا للا دبع دس يف انونارو بلص وذ بكسي مث « بيجللا

 راد دنع ناحطبو وه يقتلب مث © ناحطب يف مث « اسوع يف مث « ةبصعلا لاومأو

 . ىهنأ . قيرز يب دادع يف يهو ةرئاوشلا

 يمسف ©« ضرآلا ةانق هذه : لاق هنم صخش اماف « عبت هلزن ةانق يداوو

 . ًاضيأ ةاظثلاب ىمسيو « هب

 ةرملا ران دس دنع اهنم ىلعأ نمو « ةانق ىمسي ةنيدملا دنع هنإ : سوماقلا يفو

 . ةاظشلاب ىمس

 لاقو . فئاطلا جو : يأ ؛ ج و نم يتأب ةانق يداو : ةش نبا لاقو

 ( ردكلا ةرقرقو « ةيضحرألا يف بصيو « فئاطلا نم يقأي داو ةانق : ينئادلا

 مث ءدحأب ءادهشلا روبق لصأ يف مودقلا فرط ىلع ري مث « ةيواعم رثب يأ مث
 . ةباغزب لويسلا عمت ىلإ يبني
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 لوحف دحأ وهو © فئاطلا نم يتأت تعمحتسا اذإ ةانئ لس : ةلابز نبا لاقو

 « ةرملا ران هتثدحأ يذلا دسلا لص' ىتح قرشملا نم يفأنف ١" برغملا ةيدوأ

 ةنس يداولا ىرحف « ةئاتسو نيعست ةنس قرخنا مث 2« هيبس يداولا اذه عطقنأو

 ىرجف « ةئاعبلا دعب قرختا مث © كلذ نود ىرخأ ةنسو « نيلملا نيب ام ألع

 رفحف « راطمألا رتاون دعب ةئاعسو نيثالثو عبرأ ةنس قرنا مث « ديزأ وأ ةنس

 يقبو © نينيع لبج يلبقو هيلبق ةزمح انديس دبشم ىلع يذلا هارحب ريغ رخآ ًايداو
 لوصولا ىلع دحأ ردقي ال رهشأ ةعبرأ وحن ليسملا طسو يف نيننع ليجو ديشملا

 « عيقبلا باب جراخ يذلا لتلا ىلع نوفقب ةئيدملا لهأ ناكو « ةقثمي الإ الإ

 رقتسا مث « ةنيدملا ىلإ لصو عافترالا يف عارذ فمن رادقم داز ولو « هنودهاشيف

 يداولا ىلبق ةيدق نيع نع فشكو « ةن» نم ًايرق ىلامشلاو ىلقلا نييداولا يف

 . ترثد مث يدو ريمألا اهددج

 غرفي هنأل ناحطب ليس نم ةبعُش وهو . بينيذم : لاقيو بنيذم يداوو
 رشع ةمخ نم ًاوحن بعشتي مث « ةيمأ ينب ةضور ةضورلا ىلإ يتأب نأ دعب هيف

 رودصو ناحطب يف لدي ىتح مهلاومأ نم جرخم مث« ةمأ ينب لاوءأ يف آءزج

 . ةلابز نبا هلقن « ةباغز يف اهبصمو بعصم يقألح نيتألملا نم ناحطبيو « بنيذم

 هنأو © روزبم لصأ نم بنيذم نأ يضتقي ام ةْس نبأ نع روزبم يف يقأسو

 بئيذمو « ةدحاو ةرح عيا لصأ نأ هبجوو « ةمطخ نب ءاضفب هعم عمتجي

 نبعلا يرش ةميدق ةيرقب رميف © ةظيرق ينب يلبق ةيقرشلا ةرملا نم اننامز يف قشي
 يدنرزلا عقد فورعملا عضوملا نم جرخم مث « لاومألا يف بعشتي مث « معاونلاو

 « خيضفلا دحسم يقرش فافج نم يتأب يذلا يداولا يف بصيق « ةيرصانلا نمو

 نابصيو <« روزهه نه ةبعس كانه هاقلف « ةنوشجاملا فلخ يذلا ءاضفلا يتأب مث

 . ناحطب يف مويلا ًاعيج كانه

 . ةنيدملا ءالضف شضعب هلاق < برعلا ةيدرأ : باوصلا لعل 6
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 يذلا : يأ + فافجو وه ىقتلي فافج يقرش بنيذم : يرطملا لاق اذاو

 ونار عم نابقتليو © ناحطب يف نابصي « سمشلا دجسم قوف ناحطب لصأ وه
 . ىبتنأ . ىلصملا يبرغ ةنيدملب نارمبف « ناحطبب

 : روزبم يدأوو

 ع ةظيرق ينب لاومأ يف بصيو « ةلابز نبا لاقاه ىلع ناروُس ةرح هردص

 فراك يذلا : ليقو « يم هلا لوسر دحسم يف رمي نأكو « ةنيدملا فأي مث

 , بلععم ةهفارعي

 ةرحو ركه نمو « ةيقرشلا ةرملا نم ذخأي روزبم ليس نإ : ةبش نبا لاقو
 نب ىلع ذخأيف ©« بيعُش هنم كلسي مث « ةظلرق ينب ةألح ىلعأ يلأب ىتح ةعم

 ينب ليسو وه يقتلي مث © بنيذم : هل لاقي دأو يف توببلا نيب ديز نب ةيمأ
 يف ناقرتفيف ©« بتيذمو روزبم ًاعبمج نايداولا عمتجم مث « ةمطخ. ينب ءاضفب ةظيرق
 يضفي مث « ميهاربإ مأ ةبرشم الإ اهلك قلي نا لوسر تاقدص نالخدبو « لاومألا

 « فسوي ينب رصق ىلع يداولا نطب ذحأب « سلا نب ناورم رصق نيروصلا ىلإ

 « روزبم نطب يوبنلا : يأ « دجسملاو « ةليدح ينب ىلع جرخن تح عيقبلا يف ذغأب مث
 . ىهتا . ةانق يداو يف بصيف يذم مث « ءارجلا يبأ ةموك هرخآو

 يذلاو « ناحطب يف هعم مويلا بصت امِإ « روزبم نم بنيذم ىقلت يلا ةبعشلاو

 عضوم اب 9 « تاقدصلا نم اهلي امو « ةفاصلاب رق ىرخأ ةيعس تاقدصلا يقسب

 مادخا خييش ناجرم ينيزلا امل ذختاو « عيقبلا لوحامب مث « روصقلاب فورعملا

 لوح يتلا ليخنلا دسفت الل ًاضيأ ناحطب يف بصت ىتح تاقدصلا ةيحان نم ًاقيرط

 ىلإ ةيقرشلا ةرخلا يف روزبم نم قثت يتلا ةبعدلل ةبش نبا ضرعتي مو « عيقبلا

 . ةانق يف ص « كانه ينبمملا دسلا ببسب روز+» مظعم يهو « ضيرعلا

 ىلع فيخ ًامظع الس نامع ةبالو يف لاس ًاروزبم نإ : ةبس نبا لاق دقو

 -همو.إ - ا



 نع ليسلا هب دريل ىردم رثب دنع يذلا مدرلا ناثع لمعف « قرغلا هنم ٌةتردملا

 رائع نأ ىضتقي ام ةلابز نبا نع سررأ رتب يف مدقتو « ةنيدملاو يوبنلا دحسملا

 نيسمحو عضب ةلس روصنملا ةفالخ يف روزهم لاسو « ناحطب يف بصي قىح هفرص

 فشف « لشنلا فاصنأ ىلإ ةقرب يف ءاملا راصو « ةيوبنلا تاقدصلا ألم ىتح ةئامو

 اودبأف « ةقرب يف اورفحف « هفرصم ىلع اولدف « هيلإ سانلا جرخف « دجسملا ىلع

 ىلع مهد « ناحطب ىلإ صاغو اهيف ءاملا فرصناف « اهوحتفف « ةطوقنم ةراجح نع

 كلت يف نأ : دازو « ةلابز نباو ةبُس نبا هلاق « ةيلاعلا لهأ نم ةنسم زوجحع كلذ

 برق ؟"'مينلاب ثراملا نب مثج ؛ يأ « مثج ينبو ناحطب تويب تمده ةليلا
 نوقسي يتلا ةرحلا حارش يف ريبزا عم ماصخلاو « مهتبج ىلإ ءالا فرصل ناحطب
 . لصألا يف هانحضوأ ا روزبم يف ناك اهب

 «بلص يذو « رخاذأو © نونارو « قيقعلا ليس يقتلب مث : راكب نب ريبزلا لاق

 هذه «يلاوعلا لويسو « ةياغزب ةانقو « روزهمو ©« بجعمو « ناحطبو « شير يذو

 عمتجم مث « قبس ايف هانلصف امل يأ « قيقعلا ىقلي نأ لبق ًاضعب اهضعب ىقلي
 « مضا يداو ىلعأ كلذو « صاقو يأ ني دعس ضرأ دنع ةباغزب قيقعلا يقتليف

 , ةقضلاب مويلا ىمسيو « ةش نبا هيلإ راشأ ام هب اهعاتجاو لويسلا مامفنال هب يمس

 ىندأ يف نيروصلاو دايز يأ نيع ىلع ردحنتف لويسلا هذه يمت مث : ريبزلا لاق

 ع ردحتي مث « ةدايز يأ نيع لفسأ ناعن يداوو « ''ىمعن يداو اهاقلي مث « ةباغلا

 طاوب برغملا نم اهاقليو « ةنينخلاو "له ظو بشخ يذب للم يداو ىقلي م

 , ناحطبي سيل منسلا نأل ٠ ةيتحتلا ءايلإ حيسلا ؛ هباوص لعل )١(
 يف 5 فاقلا رسك هيف حصير « عملاو فاقلاو فنونلا حتفب « ىمقتلا : هباوس (+)

 . مهلاب ناعتو . ارمجك ٠ نكامألا ءامسا
 - . نكامألا ءامسأ يف يتأيس اك ءافتكك ()

 بس و علان



 مأثلا نم ةمرب يداو اهاقلب مث « ةفألا مث « ناوأ وذ قرشملا نمو « رارطاو

 يداو هاقلب مث « ةلبقلا نم صبعلا يداوو وه يقالي مث « ةقلا نم ةعرت يداوو

 ف نادومح مث « ةورملا يذ لخن يف ةحرلاو ايقسلا هب يذلا لؤحلا يداوو رجح

 دنع رحبلا ىلإ يضفي نيح ©« « نافس » : هل لاقي داو هاقلي مث « ةورما لفسأ

 : امل لاقي ةنكمأ ةثالث نم رحبلا يف عفدي مث © « كارأ » : هل لاقي لج

 . ىهتلا . « بيقح » و « ةحنلا »١و « بوبعلا د

 يف هبصم نأ نم هركذ امل ةفلاخلا نم يرطملا مالك يفام لصألا يف انركذو

 . رصم قيرط يف ىركأ ةيحان نم رحبلا
 عيقتلاب قلي ينلا ىمح لاح حرشو « اهامح نمو ءامحألا يف : كلاثلا لصفلا

 هيف رفوتيل هل ضرعتلا نم عني تاوملا نم عضوم : دم دقو « رصقلاب : ىجلا
 . ةنيدملا تاهج نم عضاوم كلذب ربتشا دقو « ةصوصخم شاوم هاعرتف « لكلا

 : هلصأو . ةلمهبم نيعو « ةروسكم فاقو « ةحوتفم نون عيقنلا ىمح : اهنم

 . يداولا اذه يمس هيو « ءاملا هيف عقنتس عضوم لك

 يف درب ةعبرأ ىلع ةنيدملا نم وهو « رذلا ريثكصح داو وهو : ةش نبا لاق

 . ىهتنا . اهئام

 نم ىصقألا هفرط هلئاق دارم لعلو « ةنيدملا نم اليم نيتس ىلع وه : ليقو

 « ريضح نم ءىدتبب قيقعلا نأو «© ققعلا يداو ردص هنأ مدقت دقو « ةنيدملا

 . هيلإ عيقنلا ءاهتا نوكيف
 هضرعو « ديرب هلوط نأو « اهفرشأو ابلضفأو ءاجحالا لوأ هنأ : يرحفلا لقثو

 ًاكتاف اتيص الجر رمأ نيماملا لبخل هامح ال قلم ينلا نأل كلذ ضعب يف ليم

 ردم عاق وهو « ًاديرب هتوص ىدم ناكف « هتوض ىلعأب حاصو « بسع ىلع

 دوعب ىتح هتبن ظلغيو « هلصألصأتس :يأ «مجأتسيو« فئارطلاو لقلا رارحأ تبنب بيط

 مس ين و #



 ع لايسلاو ردسلاو « دقرغلاو هاضعلا هيقو « ايحأ اذإ بكارلا هق بيغي ةجألاك
 « ًاقرش ملس ينب ةرح عاقلا كلذ فحيو « جسوعلاو رمسلاو « ملطلاو مسلاو

 « ءارقثلاو و فاضو « ةربولاو « مارب برغملا يف ةروهشم مالعأ عم ًابرغ ةرخصلاو

 نبلي : لوقي مهضعبو « نبلأ مث « مجاري اهالعأو © فيصت ردغ« عبقتلا نطببو
 . ىبتنأ . امهرك ذأو اهمظعأ وهو

 قيم ينل نأ ةماثج "نب بعصلا نع نسح دئسب راكب نب ريبزلاو دواد يلألو

 . « هلوسراو ١ ؛ رييزلا دازو « « هلل الإ ىمح ال د : لاقو « عبقنلا ىمح

 ؟ هليل : هل تلقف « لخلل عسقتلا ىمح يقيم ينلا نأ « رمح نبا نع دمحألو

 . نيماسملا ليل ال : لاق

 : هل ةياور يفو « نيماملا ليخخ عبقنلا عاق ىمح يو ينلا نأ : ةبشس نبالو
 . ةقدصلل ةذبرلا ىمحو « لضلل عبقتلا ىمح

 ىلع ىلص هنأ : علم ينلا نع « تاقثلا نم دحاو ريغ نع راكب نب ريبزالو

 . نيماسملا لوي عبقتلا عاق نم هلوح امو هامحو « لمقم

 . عبقنلاب لَم هللا لوسر ىحام فاعضأ ءارمألاو دعب ةمأ وني تدازو

 طسو برظ لمقم ىلع فرشأ لوم هللا لوسر فأ « يفزملا مصه نعو

 اذه ىلع كلمعتسم ينإ » : مصيل لاقو + كانه هدجسمم + هيلع ىلصف © عبقتلا

 « « هعئماف  اهبرغمو سمشلا علطم ىلإ ريشي  انهاهو انهاه نم ءاج ام « يداولا

 لاقف : لاق « يثنواعب دحأ يعم سيلو « تانب الإ يل سيل لجر يفإ : لاقف
 لمعف : لاق « ًايلو كل لعجيو دلو كقزريس لجو زع هللا نإ : هيلي هللا لوسر
 دبع ْدذنم ًاللاو هيلع نولوي ةالولا لزت ملف « دلو كلذ دعب هل لراكو « هلع

 نيعستو نام ةئس هك رتف ىسع نب دواد ناك ىتح ةنيدملا يلاو هلمعتسي لَم ينلا
 . ىهتنا . هيلع همعتسي دحأ قبب ملف « فوخلل هنع اواج سانلا نأل « ةئامو

 - جو+ ع <



 ةرثكل ينأيس اك عبقللا ريغ هدعب رمع مث « عل ينلا دعب ركب وبأ ىمحو

 . مهلبإو نيماملا ليخ

 دحاولا ماعلا يف لمح ناك رمش نأ , ديعس نب ىبحي نع « أطوملا » يفو
 قارعلا ىلإ. نيلجرلا لمحتو « ريعب ىلع ماشلا ىلإ لجرلا لمح« ريعب فلأ نيعبرأ ىلع
 . ريعب ىلع

 يف الع لمحيل هنع هللا يضر رمح اهدعأ يتلا ليلا تأ : كلام نع لقنو

 1 . ًافلأ نوعبرأ 0

 . ةديرلا ىمح : انمو

 « يرافغلا رذ وبأ اهزت « اهنم مايأ ةعبرأ وحن ىلع ةنيدملا لمح نم دحنب 'ا'ةيرق

 . اهب يفوتو
 . نيألا ىجلا اهنإو « دحن دبك وه يذلا قرشما نم انإ : يعمسألا لاق
 نيب بورما لاصتال ةئاثالثو ةرشع عست ةنس تبرخ اهنإ : يزاوهألا لاقو

 . اهنع ةذبرلا لهأ لحتراف « ةطمارقلاب ةيرف لهأ دحنتساف « ةيرض لهأو ابلهأ

 . ةقدصلا لبإل اهامح الت ينلا نأ مدقتو

 < اهنع هللا يضر رمع نبا نع « حبحصلا لاجرب يناربطلل « ريكلا م يفو

 : لبقو « ركب وبأ اها : ليقو . ةقدصلا لبإل ةذبرلا لت ينلا ىمح : لاق

 . ربسألا وهو اين يضر رم
 ىمح هنع هللا يضر رمش نأ « رمع نبا نع « مبحص دانسإب ةْس يلأ نبالو

 هدعب ديز مث © الش اهنم ىمح قم يبلا نأب عما نيعتف « ةقدصلا معنل ةذبرلا

 . اهامح يف

 « ةذيرلا قيرط ام يقلي هنأ لخت نطب يف قأيس ؛ يملا هللا باسوح خيشلا لاق 1(

 ةذديرلا 0 لوقأر 0 ةمك انحلا ةبجم نم ةذديرلا نوكتف 2 ةيك انخلاب نآلا فررعملا وره لف نطبو

 .( دمح ) يزافنلا رئبب نآلا فرعتو نيموي ةريسم نم برقت ةفاسب ةيكانكلا بونج

 - مءي -



 نأو « ةذبرلاب ىملا ىمحأ نم لوأ هنع هللا يضر رمح نأ يرجملا لقن نكل
 دعب ةالولا داز مث « ةرحلا تناك ةذبرلا ىمح ةرس نأو « ديرب يف ديرب دامح ةعس

 « ةنيدملا لهأ هنف ىعرب ناكو « همعنل يريبزلا ركب وبأ هامح نم رخآو « ىملا يف

 تحس أ أم دعب هربظل هامحأ ةنيدملا ىلع ربخألا هلمس يف نايلس نب رفعح ناكو

 . ىهتنأ . يرييزلا راعب دعب دحأ همحم مل مث « يدهملا ةيالو يف ءامحالا

 . فرشلا : اهنمو

 دحن دبكي عضوم لب « ءاحورلا فرش وه سلو « هنع هللا يضر رمح هامح

 . امه رباغ نم دارم هنأ : رهاظلاو « ةيرض ىمح لابج هفنتكت مظع داو 1 ليقو

 رارملا لكأ رجح ينب لزانم تناكو « دحت دبك فرشلا : يعمصألا لاقو

 نيألا ىملا يهو « ةذبرلا فرشلا لوأ يفو « ةيرض ىمح مويلا ايفو « يدنكلا

 ناك امو ©« فيرشلا وهف ًاقرشم ناك امه « ريرسلا اهني لصفي هبنج ىلإ فيرشلاو

 . فرشلا وهف ًابرغم
 هملع دازو « ةذبرلا ىمحو « ةيرض ىمح : نايمح دحنب ىعي ىملا : اضنأ لاقو

 « فرشلا : رمج ىمح : مهوب دارملا نأ لمتحف « هريغو دف ىمح : مجعملا بحاص

 هنأ لقنو « ركذلاب فرشلا يرده لا درفي مل اذلو « ةذبرلاو ةيرض ىمح : ةذبرلاو

 . فرشلا لماع : ةيريض لماعل لاق ناك

 ىتسو ١" مزللا عبرتو ©« فرشلا فيصت نم : لاقي ناك : يعمصألا لاقو

 .هأآ . ىعرملا باصأ دقف « لامرلا : ةخن ىفو , نامصلا

 : ةيرض ىمح اهنمو

 عبس وحن ىلع ةيرق 8 ةشحتلا ةانثملا ديدشتو 4 ءارلا رسك و 2 ةمحعملا داضلاب

 قارعلا جهلا قيرط هءطقي ناصلا قرش ناكم وهو ٠ نونلاب نزحلا : باوصلا ٠ )١(

 1 ) دمح ) 1 امال نونلا |ولدبأ مهنأك 2 لزح عج لوزحلا مهاب نآلا فرعيو يدق

 م واس



 كانه ةبذع رب مساب تيمس , ةكم ىلإ ةرصلا جاح قيرطب ةنيدملا نم لحارم
 . ةيرصضض : اهل لاقي

 فاللا نب نارمح نب ناولح مأ رازن تنب ةيرشن تيم : ىلكلا نبا لاق

 ايف لئاو نب سلك ىمح ناكو « ًاركذ اهريسأو ءاحألا ربْسأ وهو « ةعاضق نا

 . مهدنع هب بيلك ربق فورعمو « ةيدابلا لهأ معز

 <« هلع هللا يضر باطلا نب رمح ةيرشب ىمحأ نم لوأ نأ : يرحهلا لقنو

 نيئع نمز معنلا رثكف « ىملا طسو ةيرضو « ةحان لك نم لايمأ ةتس ىمحأ

 عسب ام دازب نأ نامع رمأف « ريعب فلأ نيعبرأ غلبو « ىلا هنع قاض ىتح

 ءام ىرتشا ناثع نأ الإ « اهوددحم مل ةدايز دازف « ةازغلا ناربظو ةقدصلا لبإ

 تابضه اهدنع « ةكربلا : هل لاقي ةيرض ىلإ ىنغ هابه ىندأ ناك ةبيبض ينب هام نم

 يف تلخد اهنأ رك ذيو « ةيريض نم لابمأ ةرشع وحن ىلع تاركسلا : اهل لاقي

 ًاطاسنا هف مدشأ نمو « ةلكأم هوذختاو « هف ديب ةالولا لت مل مث < ناثع ىمح

 لك نم هبف ذختاو « هلهأ ىلع قيضو « هيف داز « يموزحللا مإثه نب مهاربإ ًاعنمو

 «لاتقلا دْسأ هيلع نولتاقي ىملا طاتوح لت ملو « ريعب فلأ لبإلا ناولأ نم نرل

 اذ نرأ نوورب ةلهاجلا ْف باضلا هأمم نم ةيرض تناكو « ءامدلا هلف نوكدو

 ةماسم تناكو « اهنع نأ يضر ىلع نب نيسملا لتاق رمش دلاو يباضلا نسوجلا

 : ةيطهاجلا يف لاق نشوجلا اذ نأ نوورب بابغلا
 ًاماعط طسو ىدل يل لعحلل يلابع تبغس ذإ هللا توعد

 اماوتلا بحلاو ءاملا يمت رئي ريش ةيترخ يناطعأف

 هتيحاتيو « هموشيخل دعصملا جاطا أطيب ةيرض نم لابمأ ةتس ىلع ليج طسوو

 « سعسعو طسو نيب يهو « ١! عبق : هل لاقي يذلا ءاملا اهالعأ يف ةراد ىرسبلا

 ( دمح ) . عينق : هيارص (1)

 مل ملء الاس



 لجر ةئيبك ءاملا يف عمت رمحأ لبج سعسعو ءسعسع ةراد : ًاضيأ اه لاقيو

 . سلاج

 « نايفس يأ نب ةسنع نب ناثعل ناك هنإ : لاقيف «© ابحبسو ةيرض نيع امأو

 صرتعي دس وهو « ءاملا سيحنبل رخصلاب ةريفخ اهب رفضو « اهلخن سرغو « اهرفتحا

 ءاوضبق اوف كلذ ناك سابعلا ونب ماق اماف « نيعلل رزغأ نوكسل هءام عطقيف يداولا

 « نييموزخلا بالك نب رفعج ينب نم ةأرما هتحت ناكو « سابعلا يلأ ةيالو رخآ يفف

 اذ ًايودب ناكو « هعطقأت « ةيرض نيع هعطقي نأ هلأسف © فورعم الاخ اهيلع دفو

 نافضلا معطي راصو « هيلع درت ةمعث تناكو « هلهأب اهزن ابلخت بطرأ اماف « معن

 مف لسرأف < بطرلا ىلو ام دعب نافيض هاتأف « هليإ نم مهل بلحتو © بطرلا

 ينافضىلع دوعأ نأ يفؤوسي :لاقف « بطرلا بهذ : لوسرلا هل لاقو « للقب الإ توي

 ردحا « هب تح ام هللا حبق : لاقف « ائاثق نم ءيش هميق هاتأو ؟ جلخن نم

 يفلأب ةمايلا لماع يمشاحلا هللا دبع هنم هارتشاف « لخنلا هركو « يلابع هأرب نأ

 ةيرض يطاعم يف نيلخاد نيطامم اهلعج تيئاوح ةيرض قوسب ثدحأف « رانيد

 « ةنسلا يف مهرد فالآ ةينام عرزلاو لخنلاو تيناوملا ةلغ تعمج اهرف « نلوألا

 انركذ دقو « هرابخأو همالعأو ىملا اذه ركذ نم مثريغو ءارعشلا رثكأ دقو

 . لصألا يف كلذ نم ةذن

 قيرط يف دحنب لزنم : ةنك اس ةبتحت هانثم مث « ءافلاب . دف ىمح : ابنمو

 « ماح نب ديفب يمس : لبق < نو.عو لختو « كربو قوس هيو « يقارعلا جاحلا

 هللا يضر نرافع نب ناؤع اهرفتحا هب يتلا لخنلا نيعو « هنكس نم لوأ هنأل

 « روصنملا اهرفتحا « ةراخلاب فرعت قولاو نصحلا طسو يف يتلا ىرخألاو « هنع

 . يدسألا هلاق « يدبملا اهرفح « لزنملا جراخ قيرطلا ىلع ةثاثلاو

 هل ة*را دس



 . ةنيدملا نم لحارم عست وحن ىلع هنأ يفنقي ٠١ ريبح نبأ ركذو

 مالو < هامحأ نم لوأ ناك نم ملع هدنع ًادحأ دحي مل هنإ : يرجحلا لاقو

 تبقل نم ركذو « ءيطو دسأ نيب ةالف ناك هنأ الإ ء ىمحأ ام لوأ هتعنم تناك

 ةيالو يف ةرازفل ىلوه مليدلا وبأ مالسإلا يف ًارفح هب رفح نم لوأ نأ هلهأ نم

 اهيلع سرغو « ١' اهحاسأو م ةئاق مويلا يه يتلا نيعلا رفتحاف © ناورم نب

 . اهوضبقف « سابعلا ونب ماق ىتح هدي يف تناكو
 « نائعل لخنلا نيع نأ نم يدسألا نع قبس ام ىلع فقي مل هنأكو : تلق

 . هامح نم لوأ هلعلو

 « اهناجو « اهصارعأو « اهلامتأ ضعبو اهماطآو « ابعاقب يف عسارلا لصفلا

 , ءاجحلا فورح بترت ىلع هلإ ةجاحلا سمت ام هريغبو كلذب ةقلعتملا ءامسألا طضو

 : فلألا فرح

 هبناوج نم رخم © عرفلا يلب ام سدق قوف ةنيزا ريبك لبج : ةراحك ةّرآ
 «قيضملاو « امنع هللا يضر ءارهزلا ةمطاف ةقدص لابعلا مأو « عرفلاك ىرق اهيلع «نوبع

 « نادوب مث « ءاربألا يف بصت اهتيدوأو « ةوعفلاو « ةرضخلاو « ةريولاو « ةضحللاو

 ةرآ صلخو « « ناعبو » : اهل لاقي ةيرق هبو © « لقح ةرآ » يداولا ىمسو

 . مارع هلاق <« ىرق هنف داو

 . عبن يف نامي درجألا ةيدوأ نم « ةرغصم ةريبأو « مهلاب رآبأ

 . لينلا ريثك ةضف ندعم هب « ةلرض ىمحم : برتخ قربأ
 . كانه يظع دأو : ثادلاو « ضيا ىملاب : ثادلا قربأ

 ةنيدملا نيب : ءاف هرخآ « ةددشم ةمحعم ياز مث « ةمبم نيعب : فازعلا قربأ

 . ةظيلغ ةيدق رإآ هب « ةذبرلا نم اليم نيرشع ىلع ةذبرااو

 : اهارجأ : يأ 6

 - جواها



 :تيدانق « فازعلا قربأب لبالا ىننجأ : همالسإ ببس يف كتاف نب ميرخ لاق

 : يل فتم فتابب اذِإو « هئابفس نم يداولا اذه زيزعب ذوعأ

 ىلابت الو هللا دحوو 2 لافنألا نم تايآب أرقاو لالا يذ ناب ىتف اي ذع

 : تلقف

 ليلضت مأ كدنع دشرأ لوقت ام فتاملا اهيأاب

 ٠ لاقذ

 ةاحنلاو تاريخلا ىلإ وعدي تاريخا يذ هللا لوسر اذه

 . همالسإو متلي ينال هتبع عم قاحسا نبا هركذ رخآ رعد يف

 ةلمر وهو « فازعلا قربأ نم رفقأ : مهوف يف يرشخمزلل « لاثمألا م فو

 . نملا ايف نأ نومحزب « دورز نم ةبيرق « ةفوكلا قيرط نع ةرسب دعس يبل

 . نيطلاو لمرلاو ةراجحلا وذ عفترملا عضوملا : ةغل يهو « ةريثك قرابألاو . ىبتا

 لثملا هب برضت برعلاو « « لأ ومسلا هلزني ناك « ءايت نصح : درفلا قلبألا
 ءافولا يف لثملا اوبيرضو « مالسلا هيلع نايلس ءانب نم هنأ اومحزو « ةناصملا يف

 . نصحلا اذهب كلذ يف هل تقفتا ةعقل لأومسلاب

 ةعيرأ وحن ىلع ةبضحرلاو ةيقراوسلا نيب ''' ملاس ينبل لابجج : ىلحك لبأ

 , ةنيدملا نم مايأ

 مهنأل هل تيوس :ريثك لاق ةيرق يهو؛ءاوبألا دحسم يف قيسو « دودع ءاواحك : ءاوبألا

 نيع كانه لبج مسا وه : لبقو « اهتأوبت لويسلا نأل : ليقو « ًالزنم اهوؤوبت
 . بلقلا ىلع هئابول هب يمس ةرآ

 ةعجار يهو كانه تنام « ءاوبألاب يوم هلا لوسر مأ ربق نأ : حصألاو

 , ةئيدملا نم

 ,( د ) ملس :هبارص (1)

 هس مأ ٠ ب



 . ريضح ىلع عفدي عساو طاسب : ريبزلا نب هللا دبع ةثأ « ةثألا

 ىتح»: ثيدح هبقو © ةزمحلا ثيلثت ايف يكحو « اهدجسم يف قيس : ةيثألا
 . ثيدحملا « 37... فقاح يظب اذإ جرعلاو ةثيورلا نيب ةباثالاب ناك اذإ

 لام كانهو « قيقعلاب ريدغ : فورعملا رجشلل بثالا ةدحاو : ةكرحم ةثألا

 . رييزلا نب : ىمحبل لختو < هللا دعل

 مث « ءافلا رسكو « تحت ةانثملا نوكس مث « متفلا مث « مفلاب ةيفشألا

 , قيقعلا ةيدوأ نم ةيفشأ وذ : لاقيو « ةففخم تحت ةانثم

 هب © ردب نم نيليم ىلع وهو « ءارفصلاو ردب نيب « لثألا ريغصت لئثألا
 نم هعجرم رصعلا هب 8ث“ ىنلا ىلع : لاقي © بلاط يلأ نب رفعج لآل نع

 « عقنلا هحانح ىلعو ةعكر ىلص ام دعب مالسلا هيلع ليئاكتم هب رمق < ردي

 « ثراحلا نب رضنلا هدنع لتقو هل عليي مسبتف « موقلا بلط يف تنك ىفإ : لاقو

 . ةرض ينل هرثكأ عقصلا كلذ يف رخآ عضوم : ليثألاو

 . ءارفصلا قيضمب عضوم : لادحأ تاذ

 6 رخآ لبجو « طاوب يماش ةنيبمل لبجو « ةصئلاب ةردخ ينب مطأ : درجالا

 . نبعت ةلدم لبق عضوم وأ

 . ءابقب فنأ ينب مطأ « ةددشم ةمجعم نيشو 2 اك رح ملاب : شحأ

 . بابذ برق محل ناك مطأ : : هناثو هلوأ مضب : ةدعاس ينب مجأ

 . ةيقراوسلا بنج يف داب : بيبح عمج بابحأ

 « مهاياور نوثابزلا اهلع عضي نانس نب كلام دهشم دنع تناك تيزلا راححأ

 . ايلع سبكلا العت

 , « راحبلا عمج » يف اك همون يف ىنحنا دق ثان يأ 0(

 - 621 ب



 هيلو ينلا ىأر هنأ « 2" محللا يآ ىلوم نع « اهريغو ين.رتلاو دواد يلالو

 . ثيدحلا ... وعدي ًآئاق ءاروزلا نم ًايرق تيزلا راجحأ نم يقتس

 لبشالا دبع ينب لزانع ةرطا نم عضوم ًاضيأ هنأ: رابحالا بعك مالك ىفتقاو

 يفو .٠ «ارملا راحدأ كنع لس ريح ىقلل : ثتلدح يىفو 4 ءايقب ءارملا راححأ

 . ءابق ىه : دهاجم لاق « ةياهنأأ د

 . هلضف يف مدقت « نيتمضب : دحأ

 . ثراخا نس ةدمبع ةيرس هب ؛ غبأرب ةرملا ةمنث لفسأ أم: ىح عمج : ءايحألا

 : ةمره نبأ لاق

 . كوت برق يون لزنم « ةمحعم داضو مهتفلاب :رضخألا

 ةكم برق ةينث : رخاذأو « ةيدوألا يف مدقت « رخذأ ممح رخاذأ

 كربم افق ىلع لزنم : نون 3 « ةدحوملا رسكو « متفلاب 9 9 مهلاب ناارأ

 . ءارفصلا قضم ىلع ردحش

 . ءاربألا يداو : دمحأك « ةمبملا لادلاو ةثلثملاب : دئرأ

 : لاقيو « ةددشم ةنحن ةانكتمو 1 ةمحعم داضو 4 ةلمبم ءاحن ةضحرألا

 رحملا : اهل لاقي ةيرق اهءاذحو « عرازمو راثآ اهب ةيرق : ءارلا رسكي ةضحرلا

 . لأ ةيحان

 هنذل ؛ لبقو « ءابلا رسكو « ةدردمم ةزعبم : محللا بأ و ٠ « ةباغلا دمأ » يف اك ريمع وه 1(

 : ليقو « فلخ : ليقو هللا دبع هعسار ٠ مانصألل مبذ ام محلل لك أي ال : ليقو ءمحللا لك أي ال ناك

 , مالوم هئع هاور ثينح مود دهشتسا ىباحص ؛ يرافغلا ثريوحلا

 - م17 -



 "'ءبقنلا يماش : فيواسألا : لاقيو « ءاف هرخآ نوكسلا مث متتفلاب فاوسألا

 . تبث نب ديز ةقدص هب : ربلا دع نبا لاق « دحأ ىلإ هجوتملا قيرط ىلع

 فيواسألا نأ ثدحتت انك : دانزلا وبأ لاق « « دعس نبا تاقبط » يفو

 . تبأث نب ديزا رمح هعطقأ ام
 . هنوثراوتي برعلا نم هويزلاب ةفورعملا ةفئاطلا دبب موملا هشعبو : تلق

 عيبرلا نب دعل ًارئاز ايو هللا لوسر جرخ « يناربطلل « طسوألا » يفو

 نم روص تحن ليم هللا لوسرا هتأوما تطسبف © فاوسألاب هلزنمو يراصنألا

 « ًالوطم يدقاولا هاورو . ةنجلاب ةراثبلا ةصق هيفو . ثيدحلا ... سلحف « لخن

 تياث نب ديز نأو « دحأب هلتقم دعب هتأرمال "ا ينلا ءيع نأ ركذ هنأ الإ

 . عيرلا نب دعس ةنبا جوزت

 ىلدأو © فارسألاب رثب ىلل سلج لتي ىنلا نأ « ًاضيأ « طسوألا م يفو

 « سيرأ رب ثيدحك « ناثع مث © رمع مث , ركب يلأ ءيحب ركذو « ايف هيلجر

 . ةنحلاب هريشب نأو 6 ميم لعل نذالاب رومأملا الالب نأو

 هتلقف « ةنيبج لبج درجألا ةفصو « هتفص تدجو : يرححلا لاق : رعشألا

 نم هدحم : رعشألا لاق مث « نتفلا نم نامألا يف اعوفرم هيف ءاج يذلا ثيدحل

 . ناطاوي يماشلا هقس نمو 43 ءاحورلا !"يداوو 6م يناملا هقس

 « رعشألاو <« دحأ لاملا ريخ وم : هنع هللا ىضر ةريره يبأ نع ةش نءالو

 . © تراقروو

 8 ةدحوألاب مسقبا] : ةداوص لعمل 6

 : يأ ء ردقم ىلع ةفطاع رأ . عسبطلا نم ةدئاز نيواولا ىدحإ لحل 6

 , ةدئاز نيواولا ىدحإ نأ : باوصلاو 6 لمأتف « ءاحورلا يدادب

 .٠ انك هد

 مر# م افولا ةصالخ - ما



 . ةبرثلا دج هجاري مطأ : فشألا

 : «قراشملا» يف لاق . ءاملا عقتتسم : ةاصحك رصقلاو ةمحعملا داضلاب « رافغ ينب ةاضأ

 . رافغ ينب ةاضأ دنع هَل ينلا يقل ليربج نأ ثيدح هيف « ةنيدملاب عضوم وهو

 ةلئاسلابو < دجاسملا يف قس اك « ةليدملا قوس يبرغ رافغ ينب لزانم : تلق

 . ناحطب ىلإ ةنيبج لبجأ نم

 . احفرع نم ليل ىلع قوس : '١'خاضو : لاقيو « ةمحعم هرغآ « بارغك خاضأ

 دعب تلم ينلا اهكلس ايانث مما : لمرلا نم فقحملا يهو « ةريفض عمج رذاضأ

 لاقيو « ىقره نم نيليم ىلع تايضه رفاضألا وذو « ًاردب ديرب نارفذ نم هلاحترا

 . ًاضيأ رفاضألا : اهل

 « ةقيضلاب مويلا فورعملا يداولا هنأ يناثلا لصفلا رخآ مدقت ء« بنعك 'مَضإ

 يذلا لجلاو « نويع ىلع '"باعز لاومأ هب ناكو « لاسألا عمت هالعأ نأو

 . ًاضيأ مغإب ىمسي يداولاب

 يداوي تناك هنامز لهأ دْشأ ""ةئاكرا هلي ينلا ةعراصم نأ : يقرببلا ىورو

 ةورملا يذو « بشُح يذ نيب اه: « دعس نبا تاقبط » يف اي مضإ نطبو « مغإ

 . ةنيدملا نم درب ةثالث ىلع

 . ةلبقلا نم ةيرخلا دحسملا دع ديبع نب لزانب مطأ : لوطألا

 . راشعأ فيك فاضي هللإو © قيقعلا ةيدوأ نم : رشع عمج راشعأ

 . دجملا هلاق « شيجلا تذ يلامُش ريبك لبج : مظع عمج ةمجعملا ءاظلا مخب مظعأ

 )١( (دمح ) . ةيريض قرش ةيرق ء« ًافورعم لازيال ,
 ريثكلا : يأ : ةمجعملا نيغلاو ةلمبملا ءارلإ باغر : باوصلا ىلسعار (؟) ٠ رأ

 لويسلا عمم 4 ةياغو .٠

 8 ءارلا مهب وهز ةعراصملاو ةوقلاب رورشم لحجر مسأ عز

 دس ] ع سس



 « نيتستفب "'يظع هيف : لاقيو « أعم ءاظلاو ةرمحلا حتفي : يغارملا طخ يفو

 : يريبزلا رماع لوقي هبقو « مويلا فورعملا وهو
 مظع نمو ريع نم خماوشلا تمر دسأ نم يللا اذه مار يذلل لق

 ىلع تاهتسا الإ طق ءامللا تقرب ام : اولاق هشايشأ نع عبلق نب دمح نعو

 . حلاص لجر وأ ين ربق هربظ ىلع نإ : نولوقي اوناكو « مظع

 « ديبع ينبل اهضعب « ديبع ينب ليج « لختودلاو داذملا نيب ماظآ ةعبرأ : دامعأ

 ٠ . مارح ينبل اهضعبو

 . ةمدقملا تاقدصلا دحأ : فاوعلا : لاقيو « فاوعألا

 بئاسلا رب نيب ةنيدملا يقرش : نيتملبم داصو نيعب « رمحألاك  صوعألا
 . بلطللا دثبو

 : مهضعب نعو . قرف عمح هنأك « فاوسألاك فاق هرخآ « ءافلاب : قارفألا

 . ةئيدملا طئاوح نم عضوم : ةزهلا رسك

 نم لفسأ ءارفصلا قيضم عم يقتلي رمّسألا ةيدوأ نم : بارسك ''"بالأ

 , ءالعلا نيع

 . نيلي يف يتأبس اك حصخألا ىلع ةحوتفم ةدحوم مث « نوكسلا مث« متفلاب نبلأ
 . ةظيرق ينبل عضوم : ناببنك ناهلأ

 . مارع هلاق , ةمطاف ةقدص اهنأ ةزآ يف قيسو « "ةقوس اهلع نيع : لايعلا مأ

 «رانيد فلأ نينامث ايلع قفنأ « هللا ديبع نب ةحلط دلو يه : مزح نبا لاقو

 . ةلخخ فلأ نيرشع نم ديزأ يقست « رائيد فالآ ةعبرأ ةصاخ اهرث ةلْغو

 . روهشم ء سمشلا بيغم راسي نع فرجلا يبرغ ريبك ليج وه )١(

 ةفعماج نم بادالا ةيلك ةلجم يف هفصو رظنار ٠ افورعم بالأ لازب ال : لوقأ (؟)

 . ( دمح ) . لوألا ءزجلا ضايرلا
 , قوس اهبلع : باوصلا لعل (ع)

 - ماما



 ناغرفي « مبلس ينب ةرح نم نارغوو وه ذخأي داو : مجو نياحتفي : ييمأ

 يداو وهو « يناثلا مث « نيليب سيل دعب لوألا ةكب راما اطب « ريبلا يف
 . لبي جمأ دعب قرزألا

 . ليخنلا ةيرقب ةنيدملا نم لحارم ةثالث ىلع دف قيرطب نيتحتفب : رمأ وذ

 . لخن : لمقو

 صعب لزتعاو © رمأ اذ ىنبطلا ةحسوع كيم ينلا عطقأ : مزح نبا لاقو

 . نانلا صعب يف مغإ نطب نم رمأب ريبزلا نبا دلو
 رانا هب راملا ليج برق عضوم : ةزمحلا حتفت دقو « ةحمإك : رسكلاب 'ا!ةرّمإ

 . نأضلا دلو نم ريغصلا مسي يك

 ليلا هنأ « قيقعلا قيرطب نيترانملا دجسم يف قبس « نيعلا مشب : معنألا
 « يعبرلا رباجو يفزملا هيلع ىنب يذلا وهو « نيئقيقزلا نم يتآلا نيم ىلع يذلا

 . رعاشلا لوقب هبفو

 . هلوقب ريرج هانعو « ةيررض ىمح برق لقاع نطس لج : نبعلا مدفب معنألاو

 . معنألاف لقاعب رايدلا "يح

 ٠ انه دحمأل عقو ام بنتحاف

 نك اسملا غلبت : © يفو < ءاي ةزمحلا لدت دقو « باتكك ''باهإ

 . ءايلا رسكي بايب وأ باهإ

 . ةبيرغلا ةرملاب راثآلا يف ةمدقتملا باهإ رثب فاضت هلإو

 .(دمح ) . ةيرض نم يقرشلا لامشلا يفو ٠ ةفخط لبج لامش افورعم لازي ال )١(

 1 قأيس ايفو رابآلا ىف فلؤلا هركذ 3 مرمزب مويلا فرعت 6

 ,« مسم حيحص»: يأ (©)

 هما؟-



 كوت نم لي ينلا لفق ال : قاحسإ نبا لاق . نيحال ناوألا : ظفلب ناوأوذ

 . رارضلا دجسم ريخ هأتأ < راب نم ةعاس ةئيدملا نيبو هنيب نإ ناوأ يذب لزنو

 رادب : ةياور يفو . ةدابع نب دعس رادب : نيتلمبم ءاطو نيس طاسوألا

 . دعس راوج دنع مهنم دعس رادب ناك نم دارملا لعلو © ثراحلب

 . ءابلا فرح

 ةنيدملا نم لابمأ ةثالث ىلع : ىماسك « ءارلا نوكسو « متتفلاب ىمرأ ديب

 . عاقرلا تاذ ةوزغ اهدنع

 . ةنيدملا نم نيموي ىلع لماوع ينب مزح يف ةاثلا ةبلأ : ظفلب ةللأ شب

 ينب دج حجررألا نبا هلعلو « ةمحعملا نيثلا متفو « ىلا مكب : مشج رب

 مشج رثب : توقاب لوقو © انونار يلرغ ةضايب يني مهزنلمو « بضع نب كلام
 انونار ليسم يف ةروكذملا ريغ يبف حمص نإ ©« فرجلاب

 تفضأ لحجر مسا : ميلا متتقو « ءارلا رسك و« ةمجعملا الاب : ةحراخ رثب

 , مويلا ةفورعم ريغ ةئيدملاب يهو « ثلا هيل
 . سيرأ رثب يف تمدقت : فيرخ رتب

 . ةمحعملا ءاخلا يف يتأت : يصخلا رش

 نب لزانم يف ركذ الع فاقلاب قيرزلا : لاقبو « كرد ريغصت : كيردلا رش

 ؛ مطخلا نب سق لاقو « ةمطخ

 اولمأتو مناذآ اهل اوغصأو ابل اودعتساف كيرد رد

 يذ شا: ملسلو . يراخبلا دنع ناورمت ةمجعملا لاذلا حتفب : ناورذ رثب

 تلهسف © ناورأ يذ : لصألا ئراكو « طلغو ءارلا يليصألا طقسأو . ناورأ

 « يذ طاقساب ناورأ رثب : يورو . ناورذ راصف « لاعتسالا ةرثكل : زمهلا

 قيرز ينب يف افلح ًاقفانم ناكو « مصعألا نب ديل عضو 9 قيرز ينب رب يهو

 - هول



 نأك املخنو « ءانملا ةعاقتك اهؤام ناكو « 27 ايفوعار تحت لم ينال هرحس

 هنكل « اهم رحسلا جارخإ دعب تنفدف هع يلا اب رمأف « نيطاشلا سوؤر

 . سانلل هجرخم

 ةنيدملاب ركب : ةدحوم هرخآ < فلأو ةزمهه مث « ءارلا رسكب : بائر رش

 . "صخب يف دهاش اه

 . قارعلا قيرطب ةنيدملا نم لايمأ ةرشع ىلع : ةناكر رث

 . باهإ رثب يف تمدقت « نيتمجعم نييازب ؛ مزمز رث

 « ةرقثلا نم مريو ©« ةنيدملا نم موي ىلع « يدجنلا قيرطلاب : بئاسلا رش

 ميهاربإ نأ ركذي ©« باتكتك نيثلاب ٠ عاش » : هل لاقي اهلع فرشما لبلاو
 . هالعأ يف لزن ليلخلا

 . خيضفلا دحسم ةلبق ةبجي هل مطأ اهيلع ؛ فقاو ينب نم لجر : ةثئاع رك

 ءابقب ةفورعم « ةلخنلل قذعلا : ظفلب ةمحعملا لاذلا نوكسو متفلاب : قذع رب

 فينأ ينب لزانب

 ' قبقعلا لضف يف هرصق عم تمدقت : ةورع رش

 بلاط يلأ نب "ىلع نإ : لاقي 6 ءاحورلا هاجت نيتحتفب : معلا تاذ رئي

 . "ىقره دعب ةهانتم يهو « اب نملا لتاق

 . سرأ رثبيب ناع ةقدص ىف تمدقت : رصاع رب
0 

 حئاملا اهلع سلع 4 ابلقمأ ف ةرخص رأ ل ركدلا لفسأ يف راس : فوعارلاو ةفوعارلا 1(

 .« برعلا ناسل » , كلذ ريغ ليقر «اهالعأ يف : ليقو « هريغ رأ

 . ةنيدلاب عضوم : ريمأك (؟)
 ىشسرهو ءاحورلا نب نأ : لامحلاو 0 ءاصسورلا هاجت اهنإ ١ هللوأ هلوق عمم | ده فيك عا 5

 . غبار ددع ىُس ره تنإف ءيش طقس اثم لعلر )2 لحارم

 - تإ]ا ا



 الاقتنا دنع ةيبرغلا ةرحلاب اهترفتحا : اهنع هللا يشر نيحلا تنب : ةمطاف رب
 مهاربإ ءانب برق دجسملا يف هلاخدإل اهنع أ يضر ىربكلا ةمطاف اهتدج تدب نم

 « ةاحسملا تذخأو « ىلاعت هللا تعد مث « نيتعك اهرب عضوم يف تلصف ماشه نبا

 اماف © تهامأ ىتح ةاصح تقل اف ( اولمعف « لاعلا ترمأو « اهدس ترفتحاف

 كلذ لثم ضوحلاب هترفح يف عنص قوسلا لقن دارأو « كانه ماشه نب مهاربإ ىنب

 يضر نسح نب ندح نب هللا دبع ابا نم هذه ةمطاف راد ىرتشاف ءالبج يقلف

 . ميغ هللا

 دأب يف هدر ىبسو « مزمزب مويلا ةفورعملا يه رثبلا هذه نأ يرطملا حجرو

 . اهرقب انأ : رهاظلاو « باهإ

 . ةبيطشلا يف يفأت « ملا ديدشتب : راجف رش

 لحتكي يذلا ىردملا ظفلب « لادلا نوكسو « مملا سكي : ىردم رش

 روزبم ليس هب دريل مدرلا اهدنع هنع للا يضر نامع لمع « ةسفنلا رانآلا نم : هب

 . دحسملا نع

 « رفظ ينبل طئاحم « فاق هرخآ ءارلا نكست دقو ع أكرحم : قرم رب

 ْ . ةيقرلاب : مويلا فرعبو
 ةتس ىلع « يموزخلا بطنح نب هللا دبع نب بلطملا ىلإ ةيوسنم : بلطم رثب

 . يدحنلا قيرطلاب ةنيدملا نم لاسأ

 « ءاه مث © ةحوتفم نون مث « واو مث « نيعلا مضو ميلا متفب : ةنوعم رش

 تسسلو « ةفيلخلا ةبواعم : ظفلب « ةكمو نافسع نيب يتلا ةيواعم ركب فحصتت دقو

 يداولا مس | ةنوعمو © مهترح برق ميلس يبل ىليا : اه لاقي لابح نيب هذبف « اهب

 . كانه مولا فورعم هب رثلا يذلا

 ركب وهو « ملس ينب ضرأ لب لم هللا لوسر ثعب : يرهزلا لاقو

 سوز وبن



 نافسع نيب ةنوع٠ رثب نأ نم « « قراثملا » يف ال فلام وهو « ىلبا فرحي ةنوعم

 « ةنوعم رثب دنع تناك عيجرلا ةصق نإ : يدقاولا لوق ىشتقم وهو « ةكمو

 . عضوملا يف اهنيب قاحسإ نبا ٍرياغ نكل « كانه عيجرلا ةعق نأل

 ءاهأيوتساف « ةانقب هلزمب اهرفح « يفايلا عبت وهو « ماللا رسكب : كلملا رش

 . ةانقب كلا رثب : ىلع تاقدص يفو . ةمور رش نم هل يقتساف

 . ةصعلاب مطأ وهو : ًارغصم ماب : محملا ري

 . كوبت دحاسم يف مدقت © ثالث تاحتفي : الأ

 اهيأإ هتَِ ينلا ىبتنا يتلا ءارتبلا ريغ هنأ رعاظلاو « ًاضرأ ايف مدقت : ءارتلا

 مث © نيي ىلع جرخف « رايلا تاذ ذشأ مث ©« نامل يني ةازغ يف ًايروم

 . ماملا تاريخص

 . 3" ناروش لبجب عمتجت ءامم هايم : رغصت دقو « مهلا ءابلا حتفب : تارجلا

 ندعم : ءار مث « ةمهلا ءاملا نوكسو متتفلاب : ليقو « مهلاب : نارح

 . ةيرس وأ ةازغ هب « عرفلا قوف

 . ءابقب مطأ : جرخي

 , '"' ىرقلا يداو برق عضوم : ًاففع متفلاب : ادب

 . نيخشلا دسم يف مدقت : عئادبا
 عضوملاب ردب همسأ رافغ نم لجر اهرفتحا رب : نركسلا مث حتفلاب : رسب

 نب دلخم نب شلرقو © شرق نب ردب وه : ليقو © ردب ةعقو هب تناك يذلا

 ةرمخ ىنب نم وه : ليبقو « ًاثيرق شيرق هب تيس يذلا : لقو « رضنلا

 « ةثلاثلا ردبو « لاتقلا ردبو « دعوملا ردبو « هيلع همسأ لف « عضوملا نكس

 : ضيرعلاو ناطيم برق 1(

 .( دمح ) ايظو هجولا برقي ًافورعم لازي ال داو وه (؟)

 -جن لوم



 ريغ الجر رشع ةئالث مالمإلا اهب نا زعأ يتلا اهتعقوب دهشتسا « دحاو عضوه هلك

 . ايف نفدف « ءارفصلا لصو ىتح هتافو ترخأت ثرالا نب ةدسع

 . ةمايقلا مري ىلإ برضت يبف « ردب رصنلا ةناخلط تبرضو : يناجرملا لاق

 مث © ةدحوملا نوكسو « ةمحعملا ءاطا حتفو « هلوأ رسكب : تب قارب

 . ةكم ىلإ ردب نم دعصملا اب رمي ءاردص : قوف ةانثم

 يف عبقنلا مالعأ نم طاطسف هنأك لج : رسكي دقو « هلوأ متفب : مارب

 . قرشملا يف بيسع هباقو ©« برخملا

 . تاقدصلا يف تمدقت : نوكسلا مث « مدلفلاب يورو ٠ مهلاب : ةقرب

 ناسسبو ةيرض نيب : ةتحتلا ةانثملاو « ةمبملا نبعلا حتفب : تاريعلا ةقرب

 . سقلا ءىرما رعس يف يتلا يهو « انه ليم فصن نم لقأ ىلع ةعشم ةنح

 : كربم ةينثل لاقيو « ةيقراوسلا ةيحانب طحاوش ءاذحم داو : رسكلاب : كرب

 . ينأيس ام كرب
 . قرزألا نيع ضيغم ©« رسكلاب : ةكربلا

 « لختو نويع هب © ىرقلا يداوو رييخ نيب ثكالب برق : رسكلاب : ةمرب

 ْ ْ . ةضيبلا وذ : هل لاقيو

 اكل

 « رعشألا فرطو «© للم فرط نيب عضوم : ءارلا مضو متفلاب : دوربلا

 . رانلا ةرح فرطب رخآ عضومو

 نادوو « راجلا نيب لحاسلا نم ةعفترم ءاضب ةدلب : ءاواطاك يازلاب : ءاوزبلا

 ةحاص ةزع طهر ةنانكص نم ةرمض ونب هناكس « ارح هللا دالب دْأ نم ةقرغو

 : مهوحبي ريثك لاق « ريثك

 بيطتق مهراثآ نم ربطت اهنا ول ًاضرأ ءاوزبلاب سأب الو

 (دمح ) :؛ ةلريض ناتسب دصقلو ناتسلا : هباوص 010

 ده ب



 نع بره : ًارغصم ةمحعملا داضلا محنقو مضلاب : ميضيلا

 . نونلا يف ينآلا هنأ ربظيو . توقاي هلاق « نييرافغلا نيع نم لفسأ

 يه عفدتو « نلصلصلا نم 5 رد امو يماشلا مظع فرط اهيف عفدي : ءاحطللا

 قيقعلا يف نيلمللا نيب نم

 يكحو « هنئاث رسكا و هلوأ متفب : لبقو © نوكسلا مث « مهلاب : ناحطب

 ةيدوألا يف مدقت « يناثلا نوكسو لوألا ميق

 : رعاشلا لاق

 ناحطب فانك أ يف شعلاو هتاحاسلو علسل قس

 قيرطب 4" قيرطلا اهنيب « ةنيدملا نم نيموي وحن ىلع : ةخغ عمج " ليغ نطب

 . ةذبرلا قيرط “ يقثلت ابو + ةبط اهلك « رثب ةثامالث نم رثكأ اهب « دن

 نيعلابو 6 ريغ ال مضلاب : ضايع لاقو ع ةالثلا تاكرالاب هلوأ : ثاعب

 نيعلا ماجعإ : ليلخلا نعو . ةثلثم هرخآو « مبا

 1( ١ فقكك 6 ةمحمملا ءاظلاب برظ هاعل 8
 , لمأتف ربدأ ام : لعل (؟)

 عضوملا وه م 7 ةنيدملا ءالضف صضعن هلاق « ةيل انيلاب فررعملا ) (

 3 , « اقولا » ِق 3 ددق قيرطب فرالا : باوصلا ءدبف قيرط لحارم ىدحإ
 . ةرديوصلا مساب فرعي نآلا فرطلاو

 نم يه يتلا هطساولا نأ معي هبو « ةيكانحلا ةبجح نم ةذبرلا نوكت اذه ىمف )0(

 يرافغلا رذ وأ وه سيأ اب نوفدملا رذابأ نأر ٠ ةذيرلا

 (دمح )

 يه ثسمأ ءارفصلا يداو ىرق ةلمج

 ء عضوم ريغ يف كلذب حرص 3 ةذيرلاب نوقدم هنأل هنع ا يضر

 د ىالال ب



 لامإب : « قراثملا» و « علاطملا » يفو . فحصت ره : يركسلا دماح وأ لاق

 : لاقيو « ةمحعملاب يباقلا دنعو . نيبجولاب يليصألا هديقو <« روبشملا ىلع نيعلا

 وأ نصح : لاقيو © ىروق ىلعأ دنع عضوم وهو « أضيأ اهب هركذ ةديع ابأ نإ

 ناروقب مويلا فورعملا وه ىروق لعلو « ةنيدملا نم نيلمم ىلع ةظيرق ينبب ةعرزم

 . لصألا يف هانركذ امل لالدلا لفسأ

 مث < ةظيرق ينب ىلع فرشألا نبا لتق دعب كلس هنإ : ةماسم نب دمج لاقو

 ىلع ثاعب : ضاع لوق درب هبو « ضيرعلا ةرح يف دنسأ ىتح © ثاعب ىلع

 . ةنيدملا نم نيتلم

 . ءابقب مطأ « نينيعلا لامهإو مهلاب : عبعب

 : لاقيو . ءارلا ةبرقلا رثلل « غبشبا ريغصت : نيتيغلا ماجعإب : ةغبش

 لوأ عني هنع هلا يضر بلاط لأ نب ىلع اهلمس نويع يهو «© تابغبلا

 « كارألا فيخ اهتم « قسو فلأ هنمز يف اهدادج غلبو « اهب قدصتو « هملإ تراص ام

 نبأ رفعج نب هللا دبع ىلع نب نيسح اهاطعأو « ساطسن فو « ىليل فخو

 جوزي ال نأ ىلع هنبد ىلع اهب نيعتسيو « اهرف لكأي مهنع كا يضر بلاط يبأ

 كلمت اماف « ةيوأعم نم نومعلا كلت هللا دبع عابف « ةيواعم نب ديزي نم هتنبا

بعلا ابأ نح نب نيح نب هللا دبع ايف ملك « مشاه ون
 ( ةفياخ وهو « سا

 فلختسا نيحف « هتفالخ يف رفعج وأ اهضبق مث < هنع لل يشر ىلع ةقدص يف اهدرف

 لت : ليقو . يلع تاقدص عم اهدرف « اهريخ ديز نب نيسحلا هريخأ يدبملا

 اهدرو « اهنع مبضوعو اهعزتنلاف + نومألا فلختسا ىح رفعح نب هللا دبع يب دب

 . يلع فقو يف
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 1 ديبزلا عيقبل رواحم اهضعل رود هب عضوم : فاقلا ديدشتو متفلاب : 299 لاقلا

 . دقرغلا عيقبل اهضعبو

 ءةصقلا يذ ءاعقب : هل لاقيو « ضرألا نم بدجلا ىتعب « ءارفصك : ءاعقب

 نيماسملا زيبجتل ركب وبأ هيلإ جرخ « ةنيدملا نم اليم نيرشعو ةعبرأ ىلع عضوم
 . ةدرلا لهأ لاتقل

 :يدقاولا لاقو . رانيد يني بقني يتلا انقسلا يه : لبق رث : مفلاب : عقب

 . راثيد ينب بقنب يتلا ايقلا نم مفلاب عقلا

 . مدقملا ناحطب يداو ىلإ فاضم متفلاب : ناحطب عسقب

 « ةدحوم مث « ملا حتفو © ةدحوم مث « ةمححملا ءاخلا متفي : ةبحّشا عبقب

 : ريثألا نباو . نيميحي هنإ : يليهسلا لاقو . عضوملا اذهب تبني رجس : هاهو

 ىلإ راملا راسي ىلع هنأو © عبارلا بابلا لوأ يف هنايب مدقتو « نيتمحعم نيءاخي

 . دحسملا ىب نيح كانه نالا برش عقم ينلا رمأو « ميهاريإ انديس دهشم

 ىلصملا عبقب : هل لاقيو © ةنيدملا يقرش نم ىلصملا زواجام : ليخلا عقب

 : ةفيطق ربأ لاق . ًاضيأ

 ٌئارقلا دبعك مأ ىلصملا عبقب 20 اندعب ريغت له يرعش تيل الأ

 . ىلصملا بولج : ىوريو

 وهو « ًارود هضعب يف ذختاف « هل ىلصملاو هلم ينلا هعطقأ : ريبزلا عقب

 عبقب قيرطب مادخلا ةراحب يتلا ةبحرلا نظأو « لاقبلا هقرش يفو © متع ىنب راوحب

 . هلم دقرغلا

 )١( ةراخلا نيع دنع عيقبلا قيرطب مرحلا تاراغأ اهف ساحم يتلا ةبحرلا هتلمج نم «

 لمأت نمو «ةيمتسرلا ةسردملا هتلمج نمو ء هب ميرصتلا بيرق يقأيسو « ةنيدملا ءالضف ضعب هلاق

 يه لب « لاقبلا ةلمج نم تسيل ةروكذملا ةبحرلا نأ ملع «لاقبلا هيقرش يفد » : يتآلا هلوق يف

 ريبزلا عيبقي نم ٠ نيميقبلا نيب لاقبلا نأو ,
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 ذختاو عطقف « هب تبان ناك « ميسوعلا رابك : همحعملا نيغلاب : دقرغلا عبقب

 قبس 5 ةربقم

 : معثخ نم لجرا بسنو هموق يثري يضايبلا ناعنلا نب ورمع لاقو

 ددؤسلاب يدرفت ءانعلا نمو داوسم ريغ تدسف رايدلا تلخ

 دقرغلا عيقب ىلإ قيقعلا نيب ةطبغ يف مهتلبع نيذلا نأ

 . ةيرض ىمحم : تاركللا

 . ىفوتسم مدقت : طاللا

 . مضأ نطبي ةمرب بناجب : ةثلثم مث ©« فاكلا رسكو متفلاب : ثكالب

 فرعيو « ةرجشلا : هل لاقي يذلا لاملب ىطأ ؛ نوكسلا مث « متفلاب : ناحاب

 . ًارغصم ""'ةريجشلاب : مويلا

 . ماللا نوككلس : ةدللا

 برق « رعشألا ةيدوأ نم ىلخن لفسأب نافورعم « ءلبقام ريغصت : ةدنللا

 رهو : توقأي لاق . دلبلا : يناثا يف لاقي دقو « "'ريقفلاب فورعملا عضوملا

 . يلع لآل

 رعسألا يماش نالج : ةمبم ءاطو هتف يكحو « هلوأ مب : ناطاوب

 امني « دارفالاب لاقي اذلو « دحاو اهلصأو « "ىسلحو ىروغ « نيسأرلا اقرتفم

 )١( ةيلاعلا فررعم لحم .
 ْذإ ٠ طلغ هنأ رهاظلاف « ةيلاعلاب فورعملا ٠ ريغصتلاب ريقفلا دارأ نإ هنأ ىفخي ال (:)

 . ةنيدملا ءالضق ضعب هلاق « دارا ررحيلف ٠ ةديعب ةفاسم « ريقذلا نيبو هليب طاوب برق رعشألا

 هلاق < مفقره دحن لك وهر : ىسلجلاو , ضفختملا ناكملا وهر © روغلل ناتبسن («)

 . عصجما يف
 ته #7 حاس



 اهنم ىسلطاو < « ةريشعلا ةوزغ و ف 0 يتلا ابكلس « لماحم ا اهمكلست ةبنث

 .« ةوزغ » طاوب يداوبو © يرحملا هلقث « ةنبج نم سانا نيتحلم ىلت

 هلعلو « ةش نبا نم ةخن ف ذك ؛« جرزخلا نب ثراحلا ينب رثب : ةمريوبلا

 . يقأيس ال ةريوبلا فيحصت
 . اهنم ىقتسي يتلا رثبلا ريغصت : ةروبلا

 . ةريوبلا يهو « ريضنلا لخن قرح : « ميحصلا » يفو

 « برغملا ةبح نم ءابق دحسم لق ْف مسالا ادب, فورعملا عضوملا يه تسلو

 . سرغلا ةيحان اهنمو « ةمدقتملا مهزانب يه لب « لصألا يف هانحضوأ ا

 ةقيدلا نك ر دنع مويلا فورعملا بيعص ةبرت ثيدح يف ةلابز نبا لاق دقو

 ةمحان ءانش يف قيرطلا ىلع ةحرملا ةخالا دنع بسعصو : هظفل ام ةنوشح املا

 . هأ , ةريوبلا نم

 . ءارلا لدي ماللاب ةيوبلا : هل لاقي هنإ : رحح نبا ظفامللا لاقو

 ضرأ نم ةيوبلا ةماس ابأو ماوعلا نب ريبزلا ىطعأ ٍمَعِلِي ينلا نأ : دعس نبالو

 1 . ريضنلا ينل

 . مهزانج ريغنلا ينل مطأ ةيوبلاو : تلق
 اذإ ةفيلطلا يذ جرخم ملع قوف « ةفيلطلا يذ مادق يذلا فرشلا : ءادبلا

 . يداولا نم تدعص

 . يدبملا جورخ ةمالع وهف « ءادسلاب شحلاب فسخ اذإ : رمع نبا نع ةّس نالو

 ءام : نونو فلأو © ةلمبم نيس مث « تحت ةانثاا. نوكسو حتتفلاب : ناسب

 © ترايعت هايف < , درق يذ ةوزغ م يف ل هب لؤن « ةنيدملاو ريخ نإ ميلم

 ٠ هب قدصتو ةحلط هارتساف ءاملا هللا ريغو « مسالا ريغف © بطلاب هفصوو

 مس هلا



 . ءاتلا فرح

 . هعجارف كوت دجاسم يف قبس « دملاب ءارا

 ةلحرم ةرشع يتثا ىلع « ماثلاو ىرقلا يداو نيب عضوم : روصصك كوت

 اهب لزت اذإ مثرمأ ناكو ؛ هبي ينل بسني طئاحو لخنو نيع هب « ةنيدأا نم

 العجف « ءام نم ءيش ضبت يهو نالحر ىتسف « اهيع ءام نم دحأ سمال نأ

 : يأ © « اهناكوبت الزام د . لَم لاقف « اهؤام رثكل نيمبس ايف نالغد

 . كوبت كلذب تبمسف « هاتلخدأ اب اهناكرحت

 . نيعأ ةثالث تشايف © تازكر ثالث ايف هتزاع القي زكرو

 نبالو . اهيف هداعأ مث « ائام نم ءيشب هيديو هبجو لسغ ليم هنأ ملسلو

 كسري » : ريتيم لاق مث « قعاوصلا سحك سح هلام ءاملا نم قرخناف : قاحسإ

 . « ًانانح ءىلم دق انهاه ام ىرت نأ ةامح كب تلاط نإ ذاعما

 ىلع كوبت يداوب اهنأو « ةئيدملا لمع رخآ امنأ : دحلا نع غرس يف يئأسو

 هدعبل باتكلا طرش نم سيل كوبت نإ : هلوقف . ةنيدملا نم ةلحرم ةرشع ثالث

 . دودرم « ةنيدملا نع

 . للمو شملا تاذ نيب هاو : نوكسلا مث مضلاب : نابرت

 ,كدف ةحانب ةعرت يداو يلع تافدص يفو « ةلئقلا نم مضأ ىقلي داو + ةعرت

 ةرح يتبال نيب

 . أطخ هيلع سلجي يذلا ريرسلا ظفلبو « ةيرض ىمح يعلض نيب داو : ريرستلا

 هلوأ محتفيو ءارلا رسكت دقو « هل ريظن الو ءارلا مضو هلوأ مشب : عراضت

 . قيقعلا تاوامح يف مدقت « ءارلا مضو

 . ىلبأ ةبق يف لبج « نيعلا لامسإو رسكلاب : راعت

 رسك و« ةناث حتقو « هلوأ مض يكحو . ناحتفيو « هللاثو هلوأ رسكي نبعت

 لس مالا/



 رسك و مشلاب نهاعت : لاقيو « ءاتلا لدب ةلمبلا لادلاب نبعد : يلعامسإللو . هثلاث

 لوقف . ةكم ةبط لايمأ ةثالث ايقدلا دعب ةكم قيرطب ةبرخ ءام نيع : ءاحلا

 هلوق نككل «© ليمب انقسلا لبق ةحاقلا ذإ © دودرم. ايقسلاو ةحاقلا نيد يه : دجملا

 راما ةداتق وبأ داص نأ دعب ايقسلا لئاق وهو نبعتب هتكرت : ةداتق يلأ ثيدح يف

 يأ < لوقلا نم ناك.نإ هل دهاش عادولا ةحل نوهاذ مهو همارحإ.لبق ةحاقلاب

 هانمدق م بترتلا نوكو « تلَي ينال وهو يف ريمضلاو « ةلوابقلا وأ اقسلا دصقا

 ةياور هيلع لديو « ايقسلا دصقا : لئاق يرافغلاو يأ « يرافغل ريمضلا نأب ضاق
 لباق وهو : يور دقو « ةداتق يلأ مالك نم نوكف « انقلاب تاق وهو يليعاعمالا

 . ًاضيأ يرافغلل هدوع مصيو « رجح نبا ظفاملا لاق م« نبعتل ريمضلاو ةدحوملا ءابلا

 ىشقره ةيذث نم ردحناملا اهؤطي ضرأ : ةرودكملا نوللا ديدشتو نيتحتفب : ينم

 . ضببلا ىمست لابج اهبو « ةنيدملا ديري

 «قبقعلا يف عفدت « ءادودلا نم ةبعُش : ةمجحعملا داضلا رسك و مهلاب : بضانت

 فرس قوف يتلا "'رافغ ينب ةاضأ نف ءاهرسكو داضلا مضو متفلاب بضانتلا امأو

 , ةكم برق

 ةنيدملا ءامسأ يف مدقت « نيتلمبم نيلاد مث « تحت ةانثملا نوكسو متفلاب : دديت

 عفدت اهلك « راغص نويع « ةنيبج لبج « درجألا ةيدوأ نم رخآ عضومل مسا وهو
 :لاق ةنبح نم ناكو اهيحاص نأآل بحب ّ اهسا رغب 9 لبسأ اذإف «لابحلا نانسأ 5

 . يرجحلا هلقن « دديت تلبسأ ال ١» : ليو يبلا لاقف « اهمذو لبج يف يه

 . ةدعاس ينب نم نانع ينبل مطأ : زعملا لحف ظفلب : ست

 ةنيدملا يقرش لبج بيث نع هل ربع 2 نيتحتفب : ميت

 0 مالا ةبج نس أونع هللا ىضكر نينمؤملا مأ ةتوددم ريق برق روبشلا ريدغلا ره 00(

 , اهرجش ىف لاس نويعلا ءام يأ 0

 مس هال اس



 . اهنم لحارم نام ىلع ةنيدللا عباوت نم ةدلب : ًادملاو متفلاب : ؟1'هامت

 : ءاثاا فرح

 . ىرخأ ةجاث ضارحبو ©« ضرحي جني ءام : ةددشملا ميطاب : ةجاثلا

 . رغصألا لفاث

 دعصملا رايو © يريثقلا نبع ةني ةقغ ةودعب نالبج : ءافلاب ربكألا لفاث

 . ةينث اهنس « ةكل

 هللا دع لتق هب < رخ نم لامأ ةثس ىلع عضوم : ءار هرخآ باتكك رأآبث

 ىتح هيلع تسأف « هب ةفصب نبي نأ 7-0 دارأو « يدويلا مازر نب ريسأ سنأ نبا

 : امل لاقف « هتعواطف « كانه ةمود ىلإ لام ءابهصلا غلب امأف « هسفن يف دجحو

 كيلع تفخ هللأ لوسرأب ؛ تلاقف 9 راش لوؤنلا اندرأ نيح تعنص ام ىلع كلمح ام

 . هتقدص اهنأ معو 2 كلذ دنع اريخ هدنع اهدازف © تنمأ مهنم تدعب اماف « دوه

 . يملا يداو لفسأ « ءارفصلاو ةئيورلا نب عضوم : رصقلاو رسدكلاب : ارث

 يف براحتل هؤامو © ةيرغ ىمحم باضلا هام نم : مجنلا مسا ظفلب : ايرثلا

 يبعس لج

 تاريخص هللإ فاشي « ةماثلا : لاقيو © فورعملا تبنلا ظفلب مغلاب : مالا

 « ءارما يلأ ةموك برق ةئيدملا يماثن يف لام : ةمححملا نيغلاو فلاب : "ف

 لام نم رمش لبج لامعأ س فوجلاب ىمسملا لحلا
 وه : ىلا لَ اساس خلا لاق )0 1

 اهدق فرعي ام وه فوجلاف « أطخ اذم
 1 لوقأر 0 ةادملا ءالبخف صمب هلادق 0 ديشر نبا

 . ) له ( 0 نافررعم تادللاو © ةديعب ةفاسع هيرغ عقت ءايتو « لدنملا ةمردب

 8 دحأ حفسي ةيشدملاو ةمالسلا نع نآلا هعضوم ْق (؟(

 "6 م - افولا ةصالخ ب وابو اي



 دييخم رمع ةقدص ريغ وهو « مالسإلا يف هب قدصتام لوأ هلأ رمح نبا نعو

 .«© ثيدطا ... غم : هل لاقي ريخي ًاضرأ باصأ أ, ينطقرادل 5-5

 . كل 3 مسي اهنم لكف مم نإ

 8 ةنيدملاو بشح يذ ناب : ةدحوملاب : لولا من

 قرقعلا نم نم كم ها لوسر عم تلبقأ »: لاق ةماس نع يناربطلا : صوملا ةئنث

 ,. هدب ًاموأ « قيقعلاب يتلا صضوملا ةمنث : اه لاقب ىلا ةنثلا ىلع انك اذإ ىتح

 .٠ كانه هرك ذل ناورم ضوخ صوخلا نأو 6 جردملا لفسأ اهنظأو م0-© ثيدحلا

 . قيقعلا يف تمدقت : ديرشلا ةنث

 ةبوك رنيم نع : ةمحعملا نيغلاب : لاقيو « ءارلا لق هشحت ةانثمي : راعلا ةنث

 ةرحملا رفس يف ثني ينلا اهكلس

 هيلعو « ًارغصم '"عيلس : هل لاقي يذلا للا ىلإ بسنت : ثعتع ةينث
 . علس نيبو هليب ةمنثلاو « ةنيدملا ريمأ نصح مويلا

 . كوبت دجاسم يف : مهلا رسكب « ناردم ةينث

 غبار نم ءايحالا : ىعدي ءاسه برق هارلا ديدشتو رسكلاب : ةرملا ةملل

 . ءارلا فيفختي اينإ : ترقاب لاقو . ثراملا نب ةدسع ةيرس يف ةروك ذم

 . دحأ ةبجب اهارأ : ضايع لاق 5 ال « قاحسإ نبا

 )١( اهريمأ نصح يهو ةنيدملا ةعلق نآلا هيلع 'يذلا”ريغصلا ”لبطا وه ,

 بل مإثاو اب



 لديسم ناد عدقلا ابقوس فلخ ةنيدملا يماّس ة ةفورعم : واولا م "ب (3"عادولا ةمنل

 لصألا يف انحضوأ دقو « علس برق ةيك زلا سفنلا دهشمو « بابذ ىلع يذلا ةيارلا

 امج يف ممولا أشنم عم ةبملا هذبب اهنأ ىلع « نيخرؤملا مالكو « ثيداحألا رهاظ

 أوعتمتسا يئاللا ءاسنلا عيدوتل كلذب تيمسو « ضابع نع يأس امك ةكم ةبج يف

 . رببخ نم مهعوجر دلع اهب نبب

 هركسع برفض ل هللا لوسر ناكو « كوت ىلإ مهحورخ دنع : ةيأور يفو

 . اهلع ذثنيح
 تام اهب رشعي مل نإف « اهنم الإ ةنيدملا لخدي دحأ ناكام هنإ : ةياور يفو

 تيمسف « عدو دق : لبق اهلع فقو اذإف « درهلا تمعز امك اهابول جرخم نأ لبق

 . ربشألا وهو « اهل ًالهاج ًامسا نوكيف « عادولا ةنث

 امم جراخلا نأل هب يمم , ةكم قيرط ىلع ةئدملاب عضوم يه : ضايع لاقو

 صعب يف ةئيدملاب نيميقملا نيماسملا عب هني ينلا عادول لب : ليقو « هعيشم هعدوي

 : لوالاو . ةكمب داو عادولا : لبقو « هايارس ضعب ايف عدو : ليقو « هتاحرخ

 . ًاصخلم ىبتا . 3

 . مرخلا دودح يف مدقت « رقبلا لحف ظفلب :

 . ًاضأ هش مدقت : بسب

 عيا فدع

 رصم نم ةدراولا نفسلا ةضرف تناكو « ةنيدملا لحاس رحلاا ىلع ةيرق : رالا

 . "ةليلو موي ةنيدملا نيبو 8 « ةثبحلاو

 ره هنأل انأب فسوب كشك : ًاضيأ هل لاقيو « يناتدتلا نيرقلا هيلع يذلا مضوملا يه )١(

 ا١؟4١1 ةثم دردح ف ةيذكلا رقذر اهمدرط دبم يذلا

 كفورعملا وهو 2 داتعملا ريسلاب ةاقاقلل هريغ هركذ اك لحارم ةعيرأ لب ٠ رهاظ ريغ (؟)

 ٠ سئارلا برق ةكيربلاب موبلا

 سه مز“ | ب



 . حتفلا دجاسم يلرغ مارح ينبل مطأ : ةلمهم نيس مث « نيعلا رسكب : سعاج
 . نافطغ ضرأ نم بابحلا ةبجب عضوم : ءار هرخآ ةدحوملاب ماطقك : رابج

 . بابذ دنع ةنيدملا يماس عضوم وهو « ةربقلا هلصأ : ةنامدنك : ةنابحلا

 . عتفلا دحاسم يبرغ مهزانب : دبع ينب لبج
 بوبج هئمو « ةظيلغلا ضرألا : وأو اهنيب « نيتدحومو « متقلاب : بوبحلا

 . ةفيطق يِبأ رعش يف يورام ىلع ىلصلا

 . دسألا ءارمح دعب قيقعلا ليس يضفي هبلإو © دجاسملا يف مدقت : ةثاجتملا

 . ةحيمم باجي ةنيدملا يلارعب لام ؛ ةلمهلا ءاطلا ديدشتو متتفلاب : فاحج

 ىلع ةريبك ةيرق © تقاوملا دحأ : ةلمملا ءاملا نوكسو مضلاب : ةفححلا

 . ةنيدملا نم ةلحرم يثلث وحنو لحارم سمح

 ركذ« ةيوتسملا صرألا يهو : دجدج عمج نيتلمبم نيلادو نيجي : دجادجلا

 . درجألاو بشك يذ نيب ةرحملا رفس يف

 يهو « ةيفثأ عم يفاثألاو « ةهدقلا رثبلا : ديدشنلاو مضلاب : يفاألا دج
  ىلاوملا دج اذكو « قبقعلا ةيدوأ نم وهو « رودقلا اهيلع عضوي يتلا ةراجحلا

 ةفثأ وذو

 ةئيدملا نم لايمأ ةتس ىلع حرسم : رادملا يف ةغل لادلا نوكسب : ردملا وذ

 : لاق « ردحلا يذ نم ذخأب ناحطب ليس نأ ةبش نبا نع قبسو « ءابق ةيحانب
 , لبج وهو مصعم ةرح ايلحلا ةرطا تاملح نم ةناو ةرخلا يف ةرارق : ردحلاو

 عبث عطق « مطأ هب سوالل عضوم : ةمجعملا لاذلابو « نائعك : نامذج

 نامرجب نآلا فرعي عذج ةباجإلا دحسم وحن مهلزنم نم برقلابو « مازغ ال هلخت
 . فحصت هلعلف « تاحتفيو « لاذلا لدب ءارلاب هنكل

 , رعثمو ةقيوس نيب دوس تاينث : ءاح هرخآ « ةمهملا لادلاو متفلاب : حيدارألا

 وسل ب



 لاقو . ضايعو « يرككلا دبع ربأو « يمزاطلا هلاق امك نيتمش ؛ فره

 ىلع ةصقلا باحصأ نيصاصقلا ىلإ مأشلا ةححم نيب ام : نوكسلا مث < مضلاب : دج

 يعس « ةمور رب اهب يتلا ةصرعلا طلتخت هيو « مأشلا ةبحم ةنيدملا نم لاممأ ةثالث

 ىلإ رظني ًادئار ثعبو « ضرألا فرج اذه : لاقف « هبرم اعبت نأل كلذي

 « نيتالو بح الف رارخلا امأو « نبتالو بحف ةانق امأ : لاقف « ةنيدملا عرازم

 . نيتلاو بطاف فرملا امأو

 . هقاور برغيف « فرملا ةنبس يقأف » ؛ لاجدلا ربخ يف سنأ ثيدح يفو

 . © ثيدحلا

 عيقبلاب نفد ىتح لاجرلا قانعأ ىلع لمحو « دوسألا نب دادقملا تام فرجابو

 . اهنع هللا يضر ناثع هيلع ىلصو

 . قيقعلاب ليعامسا نب ماثحل ةياقس : ءارلا ديدشتو متتفلاب « ماثه رج

 يذب مضإ ىقلن داو « ساملا بطحلا : ةغل « يازلا نوكسو مدتفلاب : لرزحلا

 . لزحلا ايقس هلإ فاشيو « ةورملا

 . ةنسح قئادح هي « ةلاعلاب فورعم« فلأ اهنبب نيءافو رسكلاب : "7فافح

 يوط وأ « وطت م اذإ رثبلاو « ءاثلا دالوأ نم ربشأ ةعبرأ غلاي ام : رفحلا

 . للم شرف برقب ءامو «© ةيرض ةيحانب نيع تيمس هبو « اهضعب

 . طيناام: ىروغلاو « عفترا ام : ةيلبقلا نم ىسلاو « دن ضرأ مهتفلاب : ىسلملا

 يف نمدقت ثالث نهو ©« دلاو ميلأ ديدشتو متتفلاب ءامج عمج تاوامخا

 . قيقعلا لضف

 © قرزألا يداو دنع ليج : لادلا لاهإو نوكسلا مث مفلاب : تادج

 هئدمستا بلس فرعد الو « ةتدملا ءالضف ضعب هلأق نابرقي مويلا فورمعملا وه 0(

 8 يلاوعلاو ءابق نسب رهو ل كلذ لبق مدقت دقو كلذي

 _ووسس



 نادمج اذه ؛ لاقف © هدنع مالسلا هلع ىموم ةسلت هتيؤرب ركذت هل هنأك و

 ىلإ رظنأ ينآك » : لاق « قرزألا يداوب رم امل للي هنأل نودرفملا قيس

 . « ثيدطلا ... راؤج هل ةينثلا نم طباه ىموم
 قيرط ةبج ىلع نائرمو بشك ةبجب يتلا "''ءابق نيب ام « متفلاب : مومتلا

 « ملس نب ىلإ ةثراح نب ديز ملي هلل لوسر ثعب :؛ دعس نبا لاقو . ةرصلا

 . اهراس نع دجن نطبب ةدحان مومجا درو ىتح راسف
 « ةكذالملا ةمسق قلم ينلا اهامس ربخم نيع « ملا ديدثتو ميتفلاب : ةمفلا

 ايف حرطي « جلف يف ريخألا ثلثلاو « ريغص رهن : يأ« جلف يف ايام الث بهذي
 الو « رخآلا يف ةدحاوو « ناثلثلا هل يذلا جلفلا يف ناتنث بهذش « تارت ثالث

 هلاق < نيثلثلا وأ ثلتلا نم هصخي ام رثكأ نيحلفلا دحأ نم ذغأب نأ دحأ ردقب

 . هريغو يركلا

 . ديف نيبو اب ريبش صارعب ىلبو ةرذع ضرأ : رسكلاب : بانملا

 هايم نم ءام : نيلاحلا ىف هلوأ مل دقو « رصقلاو دملاو كيرحتلاب : افند

 مدعوم و : ريبخ حف ةصق يف عليم مه لاق اذلو « ديفو رييخ نيب ةرازف ينب

 ةمايلا ةداج ىلع براحت رايد نم ةيرضو ةذبرلا نبب عضوم : افنملا علضو « « افنج
 , ةنيدلا ىلإ

 يداو نيب عضومو « نيتحلمو مملظ نيب ةدقع : ناتسبلا ةنح ريغصت : ةنينلا

 . عوبرب ينب نزحو ةيرض نيب ةنينْطا ةضورو «© كوبتو ىرقلا
 . ةيرض ىمحم ءام : دملو رسكلاب : ءاوحلا

 يكحو « ةددشم ءابو « نونئلا رسك و « واولا ديدشتو « مدفلاب : ةيناوحلا

 نم أطخأو « ةيفرشلا ةرللا فرطب دحأ نيبو اهنيب ةنيدملا يما عضوم : اهفيفخت

 . عرفلا بجي لاق

 )١( ةرولملا ةنيدملاب يذلا ءاق ريغ اذه ٠  6نكامألا ماسُأ يف هب حرص ,

 تك و



 . ريش ضرأ نم باتكك : راما

 « شملا تالوأ : لاقبو « تحت ةاثثملا دروكسو مهتفلاب : شمحلا تاذ

 . ةرشع : لبقو . ةفلخلا يذ نم لامأ ةنس ىلع يهو « مرا دودح يف تمدقت

 . ندب ىلإ ةيوبتلا لزاملا دحأ يهو « نالم : لبقو

 . كوبت يف مدقت : رسكلاب : ةفملا وذ

 نارثبو لزانم هب ناك « ةثيورلاو جرعلا نيب : ءايلا ديدشتو « رسكلاب يملا

 . ناقرو يهنزي هدنعو « مان مهو هلهأب لاس يذلا لجلا حفسي ناتبذع

 . ءاحلا فرح

 وهو « قيقعلا يداو نم ةربولا ةرح ىهتنم ىلإ اقنلا يىلرغ عضوم : رجاح

 فورعم : اينثلا رجاحو « ءاديبلاب مباطلا لزانم نم يذلا ال « راعْسألا يف روكذملا

 . رييخو ةئيدملا نيب قيرط : ءاطلا ريكي : بطاح

 : هل لاقي لام عاقنبق ينلو « يناغصلا هلاق « ةنيدملاب مطأ : رسكلاب : ةريح

 . نيساشحلا دلع ةريح

 « لوألا بابلا نم رشاعلا يف قيس : ةمبم نيسو نوكسلا مث « مغلاب : سبح
 . ًاضيأ سبملاب مويلا ىمسي ةرملا ران هتثدحأ يذلا دسلاو

 , مهزانب مهلبج دزع ديبع ينبأ مطأ : ةمحعم نيس هرخآ « ًارغصم مخلاب : شيح

 لاقو « يعفاشلا هلاق « اهفيلاخمو ةماهلاو ةنيدملاو ةكم « رسكلاب : زاححلا

 ةرحو « ىليل ةرحو «© ناروس ةرح : رارحلا هب تمرثحا ام : زاجحلا : يعمصألا

 هزاجبتحال ًازاجح يمس ةنيدملا ىلإ ميلس ينب لزانم ةماعو © راالا ةرحو « ماو

 يتأآسو 2 دجنو ةماهت نيب زجح هنأل : ليقو . رارهلاب هزاحتحال وأ « لالا

 يعفاشلا صنو « زاححلا وهف « هبقرش ىلإ زاحناام نأ : ةلمبملا نيسلاب ةارسلا يف

 د نمثل



 ىلع فقو للم هنأ : « مألا » يف ىورو « ناتيئاع ةكمو ةنبدملا نأ ىلع ًاضأ
 راّسأو « نمي انهاه امو « مأشلا ةبج ىلإ راشأو « مأش انهاهام : لاقف كوبت ةينث

 تسل ةئيدملا :يوونلا لوق فالخ « نميلا نم: زاجحلا نأ هلم ملعف ةئردملا ةبح ىلإ

 . ةيزاجح لب ةيئاه الو ةيماس

 . ةيدحنل يه : ليقو « يمامت اهفصنو « يزاحح اهفصن : مهضعب لاقو

 نويبعو رابآ ابو « ةيضحرألا ءاذح ةيرق : ميلا نوكسو رسكلاب : رجح
 « رجلا ةنق : هل لاقي لجج اهءاذحو © ةيرجحلاب مويلا فرعتو « ميلس يبل

 يذو ىبلق برق ميلس رايد نم ابنأو « ًاضيأ متفلا اهف ىورب : توقاي لاقو
 . عرفلا برق حتفلاب رححب مويلا ةفورعملا ةبرقلاب تسلو . هأ . نالور

 . ةليدح ينب لزانم الإ فاضي « ةلمبم لادلاو « ةنيجك : ةليدح

 . ةروح يماس رعّْسألا ةيدوأ نم : ةمجعم داض هرخآآ ©« مضلاب : ضارح

 « انه دحلا هلاق « ةحاص للي هامسف « هاذملا ىلإ نيتلبقلا دحسم نيبام مسأ ناك : ىلرح
 . ةمححملا ءاخلا يف يتأس ام هسوماق يف هفلاخو

 : هل لاقيو « دحأ دنع داو : هيناث حتفي دقو « ةمحعم داضو نيتمضي : ضرح

 . دوهب ةليبج وبأ عقوأ هبو « هب نانْسألا وهو ضرما ةرثكل ضرح وذ

 , راثلا ةرح يف : مجسأ ةرح

 هحضوت م زعام مجر ناك ةببرغلا ةرطابو « ةنيدملا يلرغ : ةضايب ينب ةرح
 . دعس نبا ةياور

 . ةرآ يدارب : لقح ةرح

 . هببأ نبا دايز ضوح وهو « قيقعلاو ةنيدملا نيب : ضوملا ةرح

 . سبع ينب دالب يف : لجار ةرح
 هذبب ىلع ةقدص يفو © مأثلاو هنيدملا نيب نبقلا ينب رايدب : ىلجرلا ةرح

 مب مب



 ؛ هل لاقي داو ل ًاضيأ ابو © رمحألا ىعدي داو ديز بعش هيحان نم ةرحلا
 ةرح : سوماقلا يفو « كدف ةحانب ةسصقلا : هل لاقي لام اهالعأب هلو « ءاضلا

 , ةراحلطلا ةريثك ةيوتسم وأ « ايف لجرتب ةنثخ ةرح : ديو « ىركسك ىحر

 , ءانهدلاب ؛ ةمبم ءاح هرخآو ءارلا مضي : حامر ةرح

 . ماو ةرح نم : يازلا مضي : ةرهز ةر

 . ًايقرش عبقنلا ىمح عاق تحت : ملس ينب ةرح

 . ةمحعملا نيثلا يف يتأي روزبم ردص : ناروش ةرح
 . ةنيدملا نود : دابع ةرح

 , ناحطب يداو يلرغ : ةمحعملا داضلا متفو « نيعلا مضي : ةديضع ينب ةرح

 . ةنيدملا ىلبق : ءابق ةرح
 جالا اهؤطي + ىرقلا يداوو ةنيدملا نيب نافطغ نم ةرم نبا ؛ ىلل ةرح

 . نويعو لت ابو « يماثلا

 . ناحطب ليسم ذخأي امنه « ردجلا وذ اهب يتلا ايلعلا ةرخلا يه , مصعم ةرح

 . ةظيرف يفرش لبج وهو : ١ ناطيم ةرح
 : ليقو « ريبخ ةحانب ىلل ةرح برق : ةقرحملا رانلا : ظفلب : رانلا ةرح

 تلاس يتلا يهو « كدف ةرح اهنأ : ليعاممالا مالك يضتقاو « ءايتو ىرقلا يداو نيب

 . هموق نع نائس نب دلاخ اهأفطأ يتلا رانلا اهنم

 . عمجْسأ ةرح يف لبج نم تجرخ اهنأ : ةياور يفو

 نيبو « ةذبرلا "' اعلض « اهران ءوض ىلع" لبإلا ىشعن انتيأرف : ةباور يفو

 . لال ثالث كلذ

 )١( ةرهز ةرحب لصتتو ماو ةرح يهو « تاوغألا لبحي مويلا ىمسي يذلا وه .
 ١ لءأتيلف « ءافخ هيفر . خسنلا يف اذكه « خلا لبالا ىشمن انتيأ رف ؛ هلوق ,

 كلذ نيبو ةذبرلا علض نيب : هياوص ع 8
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 . ةيأ ةرشع ىدحإ ةريسم اوضب ىشعت لبإلا تناك : ةباور يفو

 « ةرمج : لاق ؟ كمسا ام: لجرل لاق هنع هللا يضر رمع نأ : ربخلا يفو

 « ةقرمللا نم : لاق ؟ تنأ نم : لاق © بابُس نيا : لاق ؟ نم نبا : لاق

 لاقف < ىظل تاذب : لاق ؟ اهيأب : لاق « رانلا ةرح : لاق ؟ كنكسم نبأ : لاق

 رانلا دجوف عجر هنإ : لبقو . اوقرتحا دقف يملا كردأ : هنع هللا يضر رمج

 . مهب تطاحأ دق

 هلو « ٌماوب ىمسملا لبشألا ينب مطأب تمس ؛ ةسدملا قرش :؛ ماو ةرح

 : مثرعاش لوقي

 هئصألابو نيطلا بزالب هرطاب ًاقاو انينب نحن
 ةظيرق ينب ةرح ًاضيأ ىمستو « اهب لزن قيلاعلا نم لجرب تمم : لبقو

 . ةرملا ةلتقم تناك اهبو « اهل اهترواخل ةرهز ةرحو « اهالعأب مانكسل

 يف كل له : هباحصأل لاقف © رمح دبع ىلع ت مأ ءامسلا نأ : ةلابز نبالو

 هئيح نم ءاج ولف 9 هنم برشنو هب كريتل شرعلاب دبعلا ثيدحلا ءاملا اذه

 لاقف « اوؤضوتو اويرشف « درطت اهجارشو ماو ةرح اوتأف « هب انحستل بكار

 رمع لاق . ءاملا اذهب ليست م ءامدلاب جارشلا هذه نليستل هللاو امأ : بعك

 : لاقف « ريبزلا نبا هنم اندف « ك_داحأ نم انعد نآلا ايإ : هنع هللا يفر

 . كدب وأ كلجر ىلع نوكتت نأ كابإ : لاقف ؛ كاذ ىتمو « قاحسإ ابأ اب

 ةيبرغلا ةنيدملا ةرح نم : ةدحوملا نوكس مهضعب زوح « ةكرحم : ةربولا ةرح

 . ناهأ ثيدح يف ةروكذملا يهو « ةنيدملا نم لابمأ ةثالث ىلع قبقعلا ىلب ام

 بسني اهلإو : هريغو « ملم حبحص » يف اهنع هللا يضر ةثئاع ثيدح يفو
 . قيقعلا نم هعرازمو ةورع رصق هب يذلا ةربولا ةرح فيخ

 35-3 قم



 « ةراقفلا يف غرفي « رعشألا ةيدوأ نم « يازلا نوككسو متفلاب : 7 ةرزح

 يتلا نيعلا ! بلفسأبو 4 ةحلملا هبو « نويماسألا نيصخلا نب هللا دبع وني هناكس

 . ةقيوس ىعدت

 . ةيلأ وأب ههايم دحأ فرطلا برقي : لاوغ ينب مزح

 0 يبلا عنتما ء ربمخو ةنيدملا نب قيرط مسا : لبسلا دض متفلاب : نزح

 . ابحرم كلسو © هكاولس نم

 ©« كزملا عيرت نم : اولاق © برعلا عتارم مركأ نم « عوبرب ينب نزح

 . بصخأ دقف فرشلا ظيقتو « نامملا تشو

 روك ملا وهو « ةتؤم قيرطب هنأ روهشملاو « دسأ ينب رابدب هنإ : لبق : ءاسحلا

 . مأثلا ضرأ نم ةتؤم ىلإ هجوتم وهو هتباد بطاخي ةحاور نبا رعش يف

 ءاسللا دعب عييبرأ ةرياسم ينحر تلمحو يسند اذإ

 يئارو يلهأ ىلإ عجبرأ الو مذ كالخو يمعئاف كنأثف

 ع عني برق ليج : ًاروصقم نون ةثلاثو © نوكسلا مث متفلاب : 'ىندح

 يغارملا ثأ الإ ؛ ةمدقتملا ةيوبنلا تاقدصلا دحأو « راخلاو ةييذعلا نيب ءارحصو

 . مخلاب اهطبض
 نم بابذ فرطب عضوه : نادعسلا كسح. دحاول ةكدح ريغصت : ةكسسح

 ةيحان : ةكمسح : نارمح نب زيزعلا دبع لاقو . دوهب نم سان هب ناك « برغملا

 ىندأ ىلإ لعمشلا نبا رصق ىلإ ضايرلاو « رمع يلأ نبا رصق ىلإ ةقام نبا ضرأ

 . هلك فرحا

 لع فحصت دقو « ءاسبق ©« ةلمهم ءارأ وار اهدعب ةلمبملا ءاخلاب ةروصع : باوصلا ) 0(

 8 1 ىلا ٍ .٠ ناترود أهو ةروح 5 هركذ قأبسو 0 افورعم لازي ال يداولاو /؟ فلؤملا

 سارلا نيب فصقنلا يف راطاو 0 ةسذعلا ابودحو مسار لاش عصفت لامر : قدم ) "؟ ١

 , ( دمح ) , ةييلملار راطلا نيب تسملو © ةروثسمو

 35 فدا



 1 ةرآ نيب نع عضوم : عواضلا هلع مضنت يذلا اثملا ظفلب : اثحلا

 , ءاوبألا ليج : لبقو

 ني هوهل مطأ : فكاتسبلا وهو « متفلاب شح عمج « رسكلاب : ناثد
 . عاقنيق ينب لزانب ًاضيأ عملا ةغصب نيشاثملاو « دحأ ءادهس نم قيرطلا

 قرشملا ىلي امو هيماش نم ةئيدمال رواج : 'يراصنألا ةحلط يبأ نب ةحلط شح

 . فوع نب نمحرلا دعل هنم

 . يفآلا لخ رصق وهو : ةمحعملا ءاخلا مهتفب : لخ نصح

 ثالث ىلع عضوم : ءارلا حتفو « ةمحعملا داضلا نوكسو « رسكلاب ةرضح

 نم موق اشو , 9" ةرضح قلي ينلا هامسف < ةرفع هممأ يراك ةنيدملا نم لحارم

 : اولاقف « اهومتك رث ول : لاقف © مهضرأ ءابو هنع هللا يضر رمح ىلإ ابلهأ

 : لاقف ؟ اذه يف كدنعام : ةدلك نب ثراحلل لاقف « اننطوو انئانآ شاعمو انُساعم

 ىلإ اهلهأ جرخيل نككاو « ءابولا شع يهو « ضوعبلاو لاغدألا تاذ ةثسولا داللا

 « نمسلاو ثاركتا اواكأيلو « مجنلا عبترم ىلإ ةبذعلا ضرألا نم ايهيراقي ام

 « ةافح اوثمب الو « بطلا "اوكتسسيلو « هويرشيف يبرعلا نمسلا اوركاسلو

 . هب رمح مهرمأف « راهلاب اوماني الو

 . قيقعلا ءىدتبيو « عبقنلا يبننب هيلإ « عرازمو رابآ هبف عاق : ريمأك ريضح

 . رصقن دقو « ةدودمم فلأو « ةيتحت ةانثم مث « نوكتلا مث « متفلاب ءايفح

 ةنث ىلإ ةرمضملا ليلا تيرجأ هنم : ءافلا ىلع ءايلا ميدقتب ءافمحح : هنف لاقيو

 ةفاسضلا رايد يوبتلادجسملا يماس يدنهلا تاكربلايبأ طابر لحوم: ىكلملا هلل أ بيدسحح خيشلا لاق ) ١

 قرشو ماتيًلاراد ةرامع بوح رم بأب مامأ ةعقاولا ةدحربلا نكآلإ يهد 9 لوقأ 0 ةنيدملا ءالضف ضعب هلاق

 , رشانلا مرحلا قدنف ةرامع
 اهركذ انه بغل ٌؤدال قأيسو 6 ةمدعملا ماخاب ةرضخ 3 سوماقلا بحاص اهركذ ةراسسلا هده (؟(

 ْ . اضيأ ةمجمملا ءاخلا يف
 . ىنمملا يف رهظالا يهو ٠ بيطلاب اوكسمتيلو : ةيطخ ةخسن يف (؟)
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 وأ ةتس : ةبقع نبا لاقو + ةتس رأ لايمأ ةسمخ كلذو : نايفس لاق . عادولا

 .اذك عضوم ىلإ ةباغلا نم : قابسلا ثيدح يف ءاح اذلو « ةياغلا ىندأت ءافحلاو « ةعس

 عضومو « دعس ينل ءانهدلاب لحم هيلع ءام ؛ رفطلا نم ليعف « ريمأك : ريفح

 . هبنحم رلآ عضوم رفحو « ةنيدملاو ةكم نيب رغآ

 «© روزبم نطس يلع هأبم نم : نوكسلا مث 7 متفلاب رفللا : توقان لاقو

 . ىهتنا . رخآ عضوم رفح يداوو

 : ًارغصم ريفغاو « 'نايز لآ نم فارشألا لذنم : مولا رفطان فورعملاو

 . ريفطلاب مرملا هودح يف ىمسملا وهو © للمو ةفيلْطلا يذ نيب لزنم

 « لقح ةفورو « لقح ةرآ هملإ فاضت : فاقلا نوكسو متفلاب ؛ لقح

 . لقح ةرحو

 برق قهاوش رابك لابجح « ةثاح اهدحاو « متفيو « دملاو رسكللاب : ءالطا

 . ءاحرألا اهنم عطقي ًايْس تبنتال ناطسم

 . ةقباسلا هالطلا نم اهنأك و < ناحلعب ليس اهم يقآب : ""بعصاب الح
 سل ( ديف ىمحم "'نانقلا ريثك دوسأ لج : تيكسك رسكلاب : ثيلح

 ملام هنم جرخ «4' يراحنلا : هل لاقب ربت ندعم هب ناك « يبعس الإ هنم مظعأ هب

 . هيلع ءاملا ةبلغل هليث دقف . زكرأ ال بهذلا صخر ىتح لثب عمس

 جرخ اذإ بالك ينب قدصم هلزنب دجحنب لزنم : فاطلا رغصم : فيلا

 . ةئيدملا نم

 « فورعملا تابنلاوهو « ءافللا : دحاو تاحتفي ةفلطلا ريغصت : ةنيبجك : ؟*!ةفللحلا

 . نايرق قيرط يف نايز رثيب مويلا فورعملا وه ()

 , دمح « اقرلا » يف 5 ءالح ىنثم :؛ بعص اءالح هباوص (؟)

 . هالعأر همأر يأ « لبجلا ةورذ يهو « فاقلا مشب « ةنق عمج١ سرؤرلا يأ (+)

 , يرككيلل <« وجمتس ءأم محمم د يف 5 لادلاو مار نونلاب « يداحنلا (:)(

 نب يلع لب : امل لاقيو مرحلا دحسم اسهبو « تاقملا « ءاسحلا يه (ه)

 -021) ب



 3 ءاج اذلو « ىتبس اي قيقعلا يداو نم وهو « ةنيدملا تاقسم ةفيلخلا وذ وهو

 : هعاطقإ ق ىقىسو © ةنيزم دال سس قيقعلاو 4 ققعلا 2 ةنيدملا لهأ لع ةءآور

 0 لامأ ةتس وحن 7 يدو « ممو ةنيزم ريغل ةفيلطلا يذ ءام ةبسنو ثرامطلا نب لالل

 . يوونلا هححصو « اههريغو قاحسإ نياو يعفاشلا صن نم ذْهْوِي م « ةنيدملا نم

 ًابيرق اهءارو يذلا لملا ىلع بوتكم فصنو لاسأ ةسمخ :؛ يدسألا لاقو

 ىلعو « ناماع ةفيللا يذ لخدم ىلعو : لاق « ديربلا نم لامأ ةتس نيماعلا نم

 . ناماع اهجرح

 ةفاسملا اريتعا اهنأك و « ةنيدملا نم لم ىلع اهنإ : حالصلا نبك يعفارلا لاقو

 .لايمأ ةثالث ىلع اهنأ يونسألا بكوصو « ةئيدملاب ةقحلم تارامج اهنأل قيقعلا روصق ىلإ

 يوبنلا دديسملا باب ةتع نم ناكف « اهتريتخا دقو « ةعبرأ : مزح نا لاقو

 ع عارذ فلأ ةرشع مست ةفيلللا يذب ةرحشلا دحسم ةبثع ىلإ مالسلا بابي فورعملا

 و لايمأ ةسمخ كلذو « عارذ فصنو « ًاعارذ نوثالثو نانثاو ©« عارذ هئاعبسو

 . عارذ ةثام صقني ليم

 ينعي « ىلع رثب ماوعلا اهمست يتلا رئبلا ةفلملا يذبو : ةعامج نبا زعلا لاق

 ريغ هلإ امتيسنو « بذك وهو ؛ ابب نألا لتاق هنأ منظل «٠ بلاط يأ نبا

 . ىهتنأ . ةفورعم

 عم انك : ثيدح هلمو © قرع تاذو ةداج نيب عضوم : ًاضيأ ةفيلللا وذو

 . كوبتو ةنيدملا نيب ًاضيأ ةفلطا وذو « ةمابي نم ةفلملا يذب قي ين

 . نيباملا مرح هيلإ فاضي ةدللا برق عضوم : ناباملا

 . للمو شرفلا نيب مالا سمع هبلإ فاضي : فيفختلاو مخلاب : ماملا

 . دحاسملا يف مدقت : طامخلا تاذ

 , ةضاس ينب طئاح :؛ ميلا ديدثتو مضلاب : ةضاملا
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 لاقي ةبقع نيسقلا نيبو « ناقرد لل مسا : نوكسلا مث متفلاب ؛ تح
 ما المح :٠ اهل

 لايمأ ةيئاق ىلع عضوم : ثبللا وهو « دسألل ةفاضإلاو دملاب : '؟ادسألا ءارح

 عضوم ًاضيأ ءارمخاو « خاخ ًابقرش نهألا اهقش يفو « دشنم رسبألا ابقش يفو

 : لاق ثصح هرغص ةمره نا نظأو « ءارفصلا لبق لخن هب

 لخدلا يذ ءاريمغا فيخ وأ مزخأو رعثم فانك أب انرواجي مل نأك

 اطوسمم مدقت 14 ىملا

 كلالا نيم« ليجلاك لمرلا نم بيثك مسا : ةمحرلا : ةغل فيفختتلاو متتفلاب : نانحلا

 . ديدشتلاب هنإ « لبقو « ردب ىلإ نارفذ نم

 : ةححأ لاق « حاللا نب ةحصححأل ةررق : اكرم لاذلا جاحعإو ميتفلاب

 يلوسو دلنح نم يربأت ليسفلا ةريخاب يربأت

 لوحفلاب لخنلا لمأ نض ذإ

 نعم « « ةريوحو ) ( ةروحن م مويلا نافرعيو 4 ةملامشلاو ةيناملا : ناتروح

 هل لاقي داو ةروح يهو ةياملابو « ةرغفلا ةبجي رعألا ةيدوأ « « ىدهلا وذو :

 هل لاقف « هنم ""'هراث لسعب هاقيو ينلا ىلع مدق يلهذلا ةيمأ نب دادش نأل

 لب ال : لاقف « ةلالطلا وذ : هل لاقي داو نم ؛ هل لاقف ؟ "هتيرش نأ نم

 . ةرضخ يف كلذل لصأ يتاسو . يرححلا هلاق « ىدهحلا وذ

 ليج هنأ دشنم يف ركذير © لمثل ءارمح : مويلا ساسنلا اهمس )١( رسيألا قشلا يف

 ةلم ءارمجم كانه مريلا فررعملا هلعلو ء دسألا ءارمج نم

 . هاش : يأ 2 لاقك (؟)
 : لاقي « هتلقك ء هترشش : هباوص ع

 7 ةنيدملا ءالضف ضءب هلاق

 « هيلخلا نم ةذخأ : يأ : هابش ٠ لسملا راش
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 . كونت دحاسم ف مدقت : ىضفوح

 . قيقعلاب : نآورم ضوح

 . ةيرغاا ةرطاب : ماثه نبا ضوح

 . قس إم ءافحلا يف ةغل : ءافمح

 . ,ءاطا قرح

 ًايقرش نهألا دسألا ءارمح قش يف دلب : خاخ ةضور : لاقيو « نياخب « اخ
 : يدقاولا لاقو « اههريغو ىضرلا ىسوه نب ىلعو « رفعج نب دمحم لزانم هب
 « بطاح باتك اعم يتلا ةنبعظلا تناك امو ةنيدملا نم ديرب ىلع اخ ةغور
 ةقيلخلاب اهركردأف : قاحسإ نبا ةباور يف ءاج « ةمحعملا ءاطلاب ةقيلخلا نم اهيرقلو
 . ماخ ركذ نم ءارعشلا رثكأ دقو « دمحأ ينب ةقيلخ

 . خيطولاو « ةببيثكلاو « ملالسو « ةديحولا ىوصقلا لاومألا هف ري داو : صاخ
 ردحتي دأو : مضلاب : ليقو « ةزمه اهدعب ةدحوملا نوككسو متفلاب : ءبح

 . هابق نم لفسأ عاق ىلإ ريصي مث « بشك ةرح ربظ ذخأي مث « بئاكلا نم
 عرابلا فيق ؛ لاقيو ؛ رابطا ءافض دحسم يف مدقت « باحسك : ؟٠باّخحلا

 نم : لشلا يفو . ناذرطلا ةرحجو « ىشرتساو 2« ضرألا نم نالام رابخلاو
 . راثعلا نمأ راخلا بحت

 , كدفو ةرقنلا ندعم ني ليح : نابقك : نابخ

 عاق : فاق مث + همجعملا لاذلا حتفو « ةلممملا نيعلا رسكت : قذعلا ءاربخ
 . ءالاو ردسلا ريتك نامملا ةيحات

 , ةنيدلاو ةكم نيب : فئاص ءاربخ

 : ةرحملا رفس يف رارخلاو « رعثم يما ريدغ : ديدشتلا مث حتفلاب : را”رْخا
 . زاحللا ضرأ نم رارخلل صاقو يأ نب دعس ةيرسو « ةفحملا برق

 03 طلغف ةدحوأ أ هايلاب امأو « («© دعب هي حرص 3 2 ةلمبملا ءارلابرايخعا : هباوص ع
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 ( داذملا ىلإ نيتلبقلا دجسم نيب امهف ةماس ينل لزنم : ليحك : "ىبزغ

 هلعلو © « سوماقلا م يف هلاق « بزخلاب الؤافت ع ةطاص : اهاممو يقم ينلا اهرمغ

 . ةلمهملا ءاطلا ىف ىس ام فالخ باوصلا

 , "9 ءارفصلا يداوب نيع « ةفثشلا قوقثملل مرخألا ثينأت : ءامرحلا

 . عبنس لصتي راخلا دنع داو « ريمأك : فيرخ

 . ردب نم هفرصنم يفتي يب يبنلا اهكلس « ةنيدملاو دب نيب ةنث « رسزك : مرخ

 نم كل ىلع هأآاو « بشخ وذ : لاقيو « ةدحوم هرخآ نيتمضي :؛ بشخ

 « دحاو ريغل لزانمو « ناورمأل رصق هب كراكو « كوت .دجاسم يف مدقت « ةنيدملا

 : رعاش لاق

 مايخلاو لزالللا اهتكيأو 2 مانت بشخ يذب ينيع تبأ

 . رحبلا يف بصب عبتي برق داو : ةمرشلا

 يفو © نيثخ ضرأ نم ماذج ةئراح نب ديز ازغ « نئخ ريغصت : نيثخ

 رخآلا نم رغصأ اههدحأ نالبج اممو 2« نشخ نم ًانيثخ : لكلا

 دأب م ىلع ءاق دجسم قرش مطأ : هتيصخ عزن هاسخل نم « ليعف : يمحلا
 . ةثراح ينل مطأو « مللا ينل يملا

 اهب دجنب براحل ضرأو « ةرآ ىرق نم « هناث رسكو هلوأ أ متفب : ةرضخ

 . ةداتف يأ ةيرس

 ةلالغلا بعُسو <« ةرفخ اهامم ؛ ةرفع ىمست ًاضرأ علقم ينلا ريغ : دواد يبألو

 . ةدسرلا ينب ماهم ةنزلا يبو ©« ىدلا بعش اهامس

 . كوبت دحاسم يف : ىمطخلا تاذ

 . لمأتف ؛ ةمجمملا يازلاب ال « ةلمبملا ءارلاب هياوص لعل 1(

 ,(دمح) ءارفصلا يداو ِق ةقررعم ءامرخلا لازت ال 6
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 داو : ةحوتفم ىلوألا نينونو « ةنكاس ةشحت ةانثم مث « نيتحتفب : نايفخ
 ىرخألاو « عني يف ةدحاو عفدت ناتبعم : ليقو « عبنلو ةنيدملا نيب ةيرق وأ
 , ةمرشحلا يف

 . قبقعلا ةيدوأ نم « ةيلج دض : ةيفخ

 ( شحج نب دمحأ يلأ نب هللا دبع ةقيلخ يهو « ةبثآلا ةقيلخ عمج : قئالمل
 ليس اهب "ره « دمحأ يلأ لآو « ريبزلا لآ نم دحاو ريغل ليختو روصقو عرازم اهب

 . يرححلا هلاق « قيقعلا

 « ةقللخلاب ةفورعملا العلا "يلع رب ىلإ لصي عسبقتلا ليس نإ : يرطملا لاقو
 فكزأو 6 نيدمحألا قئالخ كيح هنأ ريسأمم ف يقأسو 3 ١'ناشملا بردت + يأ

 .٠ اهدحأ رئبلا هذبف 4 رانآ قئالخلا

 . ةرآ يف مدقت « ةلمبه داصو ماللا نوكسو متفلاب : صلخ

 ءأمسلا نم داحن صلخ يداوب عقو دقو ردن مول تيأر : مازح نب ممكح نعو

 ديأ ءامسلا نم ءيش هنأ يسفن يف عقوف « الف لبس يداولا اذإف « قفألا دس دق

 1 ةكفالملا يهو ةعزفلا الإ تناك اه 4 07 ل هل

 « لخ رصف هملإ فاضملا لخو « محرم برق ةنيدملاو ةكم نا عض وم : لح

 ةرطا ىف رصقلا دنع ىلا قيرطلا هنأ يأ

 ىلع لّزنم وه : دجملا لاقو « قئاللا يف ةمدقتلا يه ةنيكك فاقلاب ةقلخ
 . ةنبدملا نم اليم رشع يا

 مماوأ « ةفححلا برش يذلا ريدغلا هيلإ فضأ عاحس لجر مسا : مفلاب 08 مح

 8 كانه داو

 يشاملا رثبب : نآلا ىمسملا وه )١(
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 روهشم ريدغ !مهدنع ةفحملا نم لايمأ ةثالث ىلع ةضيغ مسا : يووالا لاقو

 . اهلإ فاضي

 نأ الإ « ملتحي نأ ىلإ شيعيف دحأ ةضيغلا هذبب دلويال : يرذنلا ظفاحلا لاق

 . اهيلإ ةنيدملا ىمح لقت يف مقلي ينلا ةوعدب ىملاو ءابولا نم اهبام ةدشل اهنع لحرب

 سمشلا علطم وحن نم مخ ريدغ نم ليم ىلع ةفحملا نود : مارع لاقو

 . رحبلا يف هيداو بصي « رطملا ءام نم ءام هقراشب ال

 : قدنحلا

 يبرغ ناحطب يداو ىلعأ نم ًالوط عظيَص ينلا هرفح : هعابتأو يرطملا لاق

 نيلبملا ىلإ مث « حتفلا دجسم ىلإ مث« دبعلا ىلصم يبرغ ىلإ ةرطا عم يداول
 برضو « علس لبح ىلإ مهروبظ نوماسملا لعجو « يداولا ٍرغ يف نيذللا نيريغصلا

 غيرفو « نيك رشملا نيبو مهنيب قدنخلاو حتفلا دجسم عضوم يف نرقلا ىلع هتبق هيَ
 . ىهتنا . فالآ ةثالث ذئموي مهو نيماسملا عيمج هيف لمجو « مايأ ةّس دعب هرفح نم

 لخنلا ىلإ ءابقب نيع نم يفأت ةانق هف قاب قدنللاو : راحنلا نبا لوق هذخأمو

 هرثكأ مطنا دقو « ًاضيأ ل قدنلا يفو «ميتفلا دحم ىلاوح ١ منسلاب يذلا

 : 3 تمدهتو

 يقيبلاو يناربطلا هاور ام صخلتب ذإ « هلكال قدتملا نم ةحان هذهو : تلق

 فلخ ةئراح ينب فرط نيخشلا ةمحأ نم قدنلا طخ ب ا نأ « دعس ناو

 فرط داذلا غلب اذإ ىتح « ةيقرشلا ةرطا فرط يف : يأ « لبشألا دبع نب

 « ةيبرغلا ةرملا كانهو « دبع ينب لي ا م

 0 يسرافلا ناماس يف راصنألاو نورجايملا جتحاو « ةرشع لكل ًاعارذ نيعبرأ عطق 9

 جتار ةيحان نم نورحجابملا ناكو « « تيبلأ لهأ انم ناماس م : 2 ينلا لاقف

 .٠ ةيشسحتلا هابلاب حيسلاب 0 هياوص )10(
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 « ةماس ينب لزانب ديبع ينب لبج ىلإ بابذ نم نورفحي راصنألا ناكو © بابذ ىلإ

 « بونملا يأ نبا راد عضوم ىلإ ةماس ىنب ةلزنم ىبزخ دنع نم رائيد ولب تقدنو

 لبشألا دبع ونب تقدنخو « ىلصملا دجاسم يف قبس اك ناحطب يلرغ يف يتلا : يأ
 فرط وهو « لبشألا دبع فلخ ينب ىلإ بابذ يقرش يف وهو © جتار يلي ا“
 . ةئراح ىنب

 . ىهتنا . مايأ ةتس يف هرفح نم اوغرفو : دعس نبا لاق
 فرط ىلإ ةيقرشلا ةركلا فرط نم ةنيدملا يماسش ناك قدتخحلا نأ : لصاطلاف

 يذلا وه يسرافلا ناس فرإ : قاحسا نبا لوقب هللإ راثملا وهو « ةبرغلا ةرحلا

 ناينبلاب ةككشم اهناوج رئاسو « ةروع ةنيدملا ىناج دحأ ناكو « قدنحلاب راشأ

 ' ىهتثا . اهم ودعلا نكمتي ال ليخنلاو

 ةبورضم تناك اهنأ دراولا لب « دودرم ةبقلا برضم يف يرطملا هركذ امو
 . بابذ ىلع

 نب ورمح نب هللا دبع نع يور هنإف « بابوذ هتممست : يلعتلل ةياور شو

 ةظيرق ينب نم اوراعتساو « ًاعارذ نيعبرأ ةرشع لكل عطق التم هنأ « فوع

 ًاغرت ةفيرشلا هدب يقم هلا لوسر لمصو « كلذ ريغو سوؤفلاو لواعملا لثم

 تنكاو : لاق مث © يسرافلا ناماس يف جاحتحالا نم ىبسام ركذ مث « نيماسمال

 ىتح انرفحف « ًاعارذ نيعبرأ ف راصنألا نم ةنتس يف نرقم نب ناعنلاو ناماسو انأ

 ( انديدح ترسك و « رم ةرخص قدنْلا نطب نم هلل جرخأف « بابوذ تحت انك اذإ

 هذه ريخ هريخأو « و هللا لوسر ىلإ قرا ناماسأب : انلقف « انملع تقسو

 « رمأب اهيف انرمأي نأ امإو ©« بيرق لدعملا نإف « امنع لدعي نأ اهإف ©« ةرخصلا

 هيلع براض وهو كي هللا لوسر ىلإ ناماس يقرف « هطخ زواحن نأ بحنال انإف

 ... اهيرضف لوعملا ذهأف « قدنخلا ناماس عم طبهف « كلذ هل لاقف « ةلك رت ةق

 ,. ثيدحلا

 - موم-



 « هله وحن ديبع نب لبج دنع هفداص رجح يف رمعل ةصق يدقاولا ركذو

 . دعس نبأ نع قبس م فورعملا وه مايأ ةتس يف قدنخلا غارفو

 ًاعبرأ : ليقو « ةكيل ةرشع عضب : لوقي : هريغو سانلا ديس نبا لاقو

 . ىهتنأ . نيرشعو

 . نورصاحي ًارهش نوكرشملا ماقأو : لاق

 . امري رشع ةسمح : يووللل « ةضورلا » يفو

 ددملا هذه ءالؤه نع لقن نم مهوو « ةلبل نورشع نم ًابيرق : ةبقع نبالو

 . قدنملا لمع ىف

 . اهفيلاخمو ةئيدملا عباوت يف كلاملاو كلاملا بحاص اهركذ : ةفيوخ

 نم مايأ ةثالث ىلع ريثك لخنو عرازمو نوصح ىلع ةمتشم ةيالو ممأ : ريخ

 ريابخ تيم اذلو « نصحلا دوهلا ناسلب رييخو « ماشلا جاح راسب ىلع « ةئيدملا

 ليلهم نب ةنئاق انبا برثب وخأ ريبخ وهو « اهزن نم لوأب تيمس : لققو . ًاضيأ

 هلِلَو ينلا لزان « ةرقثلاو دورزو ةذبرلا مع داع وخأ ليبعو « ليبع نب مدإ نب

 انعد : اولاقف « اهلهأ ىلحي نأ دارأو « انصح انصح اهحتتفاو ربش نم ًاببرق ريخ

 : لاقو « بحلاو رمتلا نم رطشلا ىلع مهلماعو مهرقأف « اماع كلذب انل نإف ايف لمعن
 . هنع هللا يضر رمح مهالجأ ىتح اهب !وناكف « « هللا ءاسام وأ « انئشام كلذ ىلع كرقن د

 هبو « ةونع تف اهضعبو « أحلص مف اهضعب نأ يضتقي ام ةمس نبا لقنو

 ةييثكلاو : لاق ©« باهُسش نبا نع يورملا وهو « كلذ يف ةفلتخلا تاياورلا نيب عمج

 . حلص ايفو + ةونع اهرثكأ

 . قذع فلأ نوعيرأ ةبثكلا نأ : كلام نعو

 . سدقم ريمخ نم لم يف ناله : ثيدح ةلابز نالو

 .« ةكفتؤم ةقراوسلاو « ةسدقم ربش» : ثيدحو

 هم 4 ة



 فصوتو « لاجدلا نمز يأ , ريم ميسملا تانس يف ةيرقلا معد : ثيدحو

 : ناسح لاق . رمتلا ةرثكي ربخ

 ارييخ ضرأ ىلإ ًارق مضتم انوحن دئاصقلا يده نمو انأو

 : لاقف هلاعي يلارعأ اهبمدق ىملا ةرثكيو

 يدجو يدهجاف يليع كاه ١ يدعتسا ربيخ ىمخ تلق
 يدنلا اذ ىلع هللا كناعأ يدروو بلا هب يركابو

 . هلايع يقلو تامو محف

 رمأف « ضرألا يف تراف «© ةرشع عست ةنس يف ريمي تربظ ًاران نأ ىوربو

 . تدمهف اوقدصتقف « ةقدصلاب سانلا هنع هللا ىضر رمع

 دجسم قرش ةوملا فرش ىلع داوس يتبل مطأ : طوبخلا دحاو ظفلب : طخ
 . نيتلقلا

 قوس يف مدقتملا ليلا عبقب هبلإ فاضي <« بكرت يتلا ليا ظفلب : ليخلا

 رك اذ هل رارضو ١ بنحي نيب ليج : ًاضأأ ليملاو ©« تبث نب ديز راد دنع ةئدلا

 . دحن ضرأب ليلا ةفورو « يزاغملا ف

 ٠ لادلا فرح

 رادص بنج يف يتأيسو « يدها ةدايز يف اهركذ قس لادلاب : قيقدلا راد
 , ًاضيأ اهركذ ةلمهملا داصلاب

 . دحسملا باويأ يف تمدقت : ءاضقلا راد

 ةنيدملا قوسل ةرواع اب امنوكل « لخنلا ةدحاو ىلإ ةفاضم : ةخن راد

 ٠ ءاروزلا برق

 قيضمب عضوم : ففخت دقو « نهدلا ةيدك « ةبناث ديدشتو هلوأ متفب : ةبدلا

 ٠ ( دمح ) . ةلميملا داصللاب « رارصو . ةلمبملا ءاحلاب ٠ بتحم : باوصلا 6



 . ردبو رفاضأ نيب عضومو « « ةجعتسملا ةيد » : هل لاقي ءارفغلا

 . ردب برق عضوم : مفلاب ةيدلا :؛ « سوماقلا » يفو

 . عييقتلا ىلعأ ميلس ينب ةرح لفسأب ريدغ : ءارلا ديدشتو متفلاب « رد

 سوألا نيب ةعقو هيف تناك عضوم : ًارغصم كيرد : لاقيو نيتحتفب : كرد
 . ةيلهالا يف جرزخلاو

 يفاتف ناعد امأو : هيف ةيواعم لاق . عبنيو ةنيدملا نيب « حتفلاب : ناعد

 . هسفن نع

 عضوم : رصقتو «© ةدودم فلأو نوئو هتناث نوكسو هلوأ مفب : ءانهدلا

 نيلبح لك نيب © ميم رايدب لمرلا نم ةمهملا ءااب : لبحأ ةعبسو . عبني برق
 « مهلك برعلا تعسو تبصخأ اذإ « هايم ةلق عم الك هللا دالب رثكأ نم « ةققس

 يف مث © معنم يف بصي « اهيداوو ائاوهو اهتبرت بيطل ىملا فرعي ال انكاسو
 ,:29 ةمودلا

 . ناقرو برق عضوم دملاب : ءادودلا

 . ةفحملا لي امم ديدق فرط دنع داو ©« ناروحك : نارود

 . سرأ رب يف تمدقت متفلاب : ةمودلا

 امود ىوربو 2« ديرد نبا هركنأو « هحتقو هلوأ مضي : لدنحملا ةمود

 ليعامسا نبا امود : لاقيو < مودب تمس ةنيدملا لامجأ نم هبقفلا نبا اهدع « لدنلا

 برق ةئيدملاو مأثلا نيب ىرقو نصح لدنملا ةمود ديبع وبأ لاقو : مالسلا هلع
 ًانعح اهلع نأ ركذو «© ىرقلا يداو نم تايرقلا نم ةمودو : لاق « ءيط لبج

 يقم يبا هملإ هجو « كلملا ردبكأ نصح رهو 6« دراهم م : هل لاقي انصح

 .« ثيدحلا ... شحولا دصي هاقتلس» : هل لاقو « كوبت نم ديلولا نب دلاخ

 ةريسم ءانهدلا نيبر هثيب « ةمرلا يدار يف بصي مظع داو ٠ جعنف ءاطخ اذه (0)
 دصقن وبق 6 ةمودلا امأ 0 ةقرشم بهذت اهومسو 2 اهف ةيدوأ ال لامر ءانهدلاو ل مايأ

 . (دمح ) . ترقأب هنع هلقن ء يدع نب غثيحلا نم أطخلا اذه لصأو « افولا » يف مك ةمرلا

 م ههأؤ د



 سمح ىقسمد كانو امد 4 ماشلا نم فرط : لدنحلا ةمود : دعس نبا لاثو

 « ابلهأ ةحاس لزنو « 1 ىنلا اهازغ « ةلل ةرشع سمح ةنيدملا نيبو اهيبو « لال

 ايارسلا ثيو « ًامايأ اهب ماقأف « ًادحأ قلي ملف

 افرأ مضعب معزو « اهلصي نأ لبق عجر قلي يناا نإ : ماشه نبا لاقو

 يبرغ نيذللا نيلملا دحأ وهو « ديبع يتب ليج « ًارغصم مهلاب : لخودلا

 . متفلا دج سم

 . لاذلا فرح

 . ءارفصلا قيضم محلاب : لادجا تاذ

 . قيقعلا ةيدوأ نم : بطقلا تاذ

 لردع عضوم : ةدحوم ءابو 4 ةلمبملا داصلاو 3 نوثلا مصب : بصنلا تاذ

 . ينزملا ثرالا نب لالب عقلي ىنلا هعطقأ « ةبلبقلا

 . رصقف « بصنلا تاذ ىلإ اهنع هللا يضر رمح نبا بك رو: « أطوملا » يفو

 ءادرب ةعبرأ ةنيدملاو بصنلا تا نادو : كلام لاق

 عرف ةيحانب اهنأ نم ةيلبقلا يف يتآسام مجرتي هبو « ةيلبقلاب يهو : تلق
 . ةفاسملا هذه وحن ىلع امنأل روسملا

 , باب وذ هتيمست قدنملا يف

 « دحسملا ةلبق ةبح يف يتلا رودلا ىلبق قيرز ىنب لزانب « حتفلاب : ناورذ
 . ةمدقتملا ناورذ رش هلإ فاش

 -ه6ه6م]7



 قيرطب دحام يف مدقت داو : نون هرخآو ءار مث ء رسكلا مث متفلاب : نارفُذ

 . مويلا ةكم
 اماف : قاحسا نبا نع « لئالدلا » يف يقببلا لاق « ةلمهملا ءاطلاب : ةدح وذ

 « عادولا ةينث ىلع هركسع برض - كوت ىلإ ينعي - لظتو هللا لوسر جرخ

 .ةدح يذ ىلع ”يلأ نبا هللا دبع برضو « سانلا نم ًافلأ نيثالث ىلع ةدابز هعمو

 . بابذ وحن يأ هنم لفسأ

 . ءارلا فرح

 لقت © هئسحطل عورب هنأك 6« ندح : يأ 5 عئار ء يش 1 لاقي « زومبم : عئار

 « ةزومهم ريغ فلألا دعب ءاب هنأ « توقال كرتثملا ىف يذلاو . توقاب نع دحملا

 يلي امم ءامثيا ىلإ وهو ناثع نب ورم نب ةسبنع رصق يف مهضعب لوقل « قيقعلاب وهو

 : ءاحطبلا قيرط
 عساتتملا ايملاب لهوت تلزال عئارلاب يذلا ةسبنع رصقا

 « عئارلاب ليعامسا نب ماثه وحن ةئيدملا ديرب وهو كلملا دبع نب ماشه رمو

 رارج يهو + لاملآ تيب نم ابميقب اب رمأف « ماثه كدح رارج هذه : هل ليقف

 . كانه عضوت تناك « عئار

 ريدغو © ةفحملا نم دأو : ةمحعم نيغ مث © فلألا دعب ةدحوب : غبار

 قبقعلا ردغ لفسأ وهو < ىستحا هؤام لق اذإ « ءام هقرافب اماق فقسأ فرطب

 . ءاسحلاب فورعملا مويلا هنظأو < « غوبار » : ميدقلا همساو « ةلاسلا ردغ ىلإ

 هلاق م ةحانلا هب تيعم مطأ : ميج مث « فلألا دعب ةيقوفلا ةانثلاب . جتار

 5 ءافلح لزانم هبو « ماشلا د 0 ا بابذ ىقرش يف وهو « هريغو ةلابز نبا

 فرط ىلإ هنم لشألا دبع وي تقدنخ اذلو «© اروعز مهخأ ينبو لبْسألا دبع

 . قدنخلا يف قبس 5 مجهجرح

 - هما



 ناف « جتار : هل لاقي ديبع نب لبج بنج ىلا يذلا للا : يرطلا لاقو
 ا قاس م دارملا وه سلف حص

 ( دوعسم نبا ثيدح يف رك ذ اهل « ةنيدملا يحاون نم : توقاي لاق : ناذأر
 ؛ ًاعبرأ ناذارب ام ناذارب : هللا دبع لاق « « ةعضلا اوذختت ال » : ثيدح : ىأ
 ةرثكل اهصخ « ةنيدملاب وأ « ناذارب اهوقذختا نإ اهسال : يأ « ةنيدملابام ةنيدملابو
 . قارعلا داوس نم ناتيرق أضيأ ناذارو « اهيف ةبغرلا

 : ةدسع وبأ هامسو © ةرمإ نم ةحرم ىلع يقارعلا جالا قيرطب لؤنم : ةمار

 1 ةأرملا يبدت لم 0( ناتيبز امه : لاقو 4 ناتماو

 5 رصبلا قيرط يف : ليقو « قيقعلا عض دوم ةمار : « راطعملا ضورلا » ىفو

 , ةكم ىلإ

 ذخأملاو« ةيدوألا يف قبس نوئار : لاقيو « ءاروشاعك دودمم نينونب : ءانونار
 « « ماشه نبا بيدهت » نم ةدمتعم ةنلسن يف كلذك ملقلا طبضب هدوجو كلذب هطبض يف

 نكل « ةفرعملا لهأ ةنسلأ ىلع يراطلا وهو « يغارملا نيزلا طخ يف اذكو

 ىضتقاف 3 نونلاو ةشوفلا ةانثملاب « نترد دام ف م ْف يوغللا را ما هركذ

 : قئقعلا ةدوأ نم علا ةياو

 .٠ ًاضأ هتيدوأ نم : بارغلا ةيار

 . ةنيدمال ديف قيرطي لبج : باحسك : بابر

 . ةكم قيرطب ايقسلاو ءاوبألا نيب ةوبر عمج : ًاففن متفلا مث مغلاب « ابرلا
 , كلاثلا لصفلا يف تمدقت « لاذلا ماجعإو كيرحتلاب : ةذبرلا

 ىهر 0 عددزد نوع تأذ تحبصأ دقو * ةفررعم ةمار لازتالر 8 ناتمار :ياوصلا 06

 . ( دمح ) ةزيثع برقب
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 مانأ نم موي هب « ةئيدملا يحاونب عضوم : ةنمزألا عيبر ظفلب عيبرلا

 . جرزألاو سوألا

 . هناي ٠7 ىمسيام هيبرغ يفو © خاضأ لهأ قيرط
 . ءالحرلا ةرح ْف مدقت : ءالحرلا

 ناس لوحمل 2 ىنلا هب راكع 9 راخ برق داو <« ريمأك : عبجرلا

 ًاذيأعيجرلاو 6« هلم ريح لاتقل حوارت ناكو 4 مثودمي نأ رابخ لهأ نو نافطغ

 7 ريدلا ىمح مداع ةبرس هل 4 فئاطلاو ؟ ةكم ناد

 .٠ ةضاس ىسب عضوم 4 ةماخك : ةءاحرلا

 :توقاب لاقو 6 لزحلا امقسو ىرقلا يداو برق ةردع دالب هّقرك : ةيحرلا

 . نوكسلا مث مقلاب نإ
 . ةمدقملا ةضحرألا يه « ةمدعم داضلاو « ةينزلاك + رسكلاب : ةضحرلا

 . ماس ينب فيخ يف بصي ةجعتسال ةيزانلا

 . نيارأ "© برق فورعم لبج © بحر ريغصت مفلاب ؛ ببحر

 . ةفحطاو ةنيدملا نب رثب « احر ريغصت : ةحر

 . قيقعلا ةيدوأ نم : ةيدرلا

 نبا لاقو « يرشغعزلا هلاق « ةبلبقلا ةيدوأ نم « نيسلا ديدشتو متتفلاب : سرلا

 : ليزتتلا 3 يذلا سرلاو « دحني ناعضوم وأ نايدآو : سسرلاو سرلا : ديرذ

 : (دع) ىهدتا ءاه ا: ةباوص )1

 5 يراخبلا حيحص )) ف ةروكذملا هعصق كلذ ىلع لدي « نافسعو ةكم نيب هنأ لمأت همق (١)

 فلالا يقف مدقت اك لتاقأك « ةدحوملا ءابلاب باوصلا : (*)

 ا ق0



 ذإ « ريئانتلا يف فنجي هبيزو « هلثم رب مل نامر هيف « ناجيبرذأ يداو لبق دأو
 ذإ مهبن مهلع اعدف « ةنيدم فلأ هيلع ناكو « بابضلا ة رثكل مدنع سعال
 .٠ مهبل املسرأف فئاطلا نم نيمبظع نيليح هلبأ لوحف 4 هويْذكا

 « ةئيبج نم نانع ينل وهو « ىوغ همسا ناكو « درجألا ةيدوأ نم : داشر
 . « نادشسر ونب نأ م : لاقو « دار ةييلقِم ينلا هاهف

 . ىرقلا يداو نم لايمأ ةتس ىلع عضوم : نيكستو « ةكرح مضرلا تاذ

 ةنيدملانم مايأ ةعبرأو © عبني نم موي ىلع لبج « ىركسك متفلاب : ىوضر
 نم ةنيدملاب عقو اع ىوضر نأ دحأ لضف يف قبسو « ناسملا راححأ عطقت

 . ةنيدملا يضارا نم عبني نوكل هل هللا ىلحت يذلا لبحلا

 لابح نم هنإ » : ةياور يفو . « ةنيدملاب عقو أم ىوضر ) : ثيدح يفو
 ةناسكلا معتو « تببلا امنه ينب يتلا لالا نم هنإ » : ىرخأ يفو . « ةنجلا
 . قزرب يح هب ميقم ةيفنللا نب دمح نأ

 . لبسألا دبع يب لزانم مطأ : مهلا نيعلا نوكسو رسكلاب : لعرلا

 هلع سعو « لخخ برق ةلهاج رثب : ةعفر عمج رسكلاب : عاقرلا تاذ

 ضرأب ىهو . ىهتا . ةرقثلاو دعسلا نيب اهنإ : لاقو « ًارغصم لبخنلاب يدقاولا
 : لبقو « ةرمحو ضايبو داوس هيف لبج : ليقو «© دوسو رمحو ضيب عقب اهب

 وأ مهتابار اوعقر منأل كلذب ةوزغلا تيس : لقو ٠ كلذب ىمست كانه ةرجس
 داوس اهب فراك ميليخ نأل وأ « ايف ةالصلا عيقرت عقوف « اهب فوحلا ةالصل
 .٠ لاوقأع ضابو

 م قرخلا نم مهلجرأ يف اوفل ال كلذب تمس : يرءْسألا ىموم وبأ لاقو
 .  ملسم حبحصد » يف

 هله

 مه مهمهذ



 كلتو « ةرفصلا ىلإ رمحأ اهنول « ةيبرغلا ةرللا داهنأ نم ١ نادهن : ناتمرلا
 ًاضيأ ةقرلاو « دارفإلاب ةمئرلا : اهيف لاقي دقو « امس كلذف « ءادوس ةرخا

 . دمأ نس ضرأب : ًاضيأ ناترلاو . ةرصبلا برقو « دحنبو ىرقلا يداؤ برق

 ديرإ ىلع ةقعاصلا هللا لسرأ هب ةنيدملا يقر عضوم : نكسي دقو ؛« كرحب « غر

 ماسلا بسنت هيلإو « هَ ينلا لتقب م دقو « ةنبدملا نم هفرصنم يفيص نب
 . تايمئرلا

 . اهدنع ءامو « نافطغ رادب لابج : َمرلا : رصن لاقو

 . "رييخ ىلع لطم لبج « ةنيفكك : لبقو « ةبقر ريغصت : ةببقرلا

 , ةنيدملا نم لايمأ ةرششع ىلع عضوم لبإلا يهو « باكرلا ىلإ ةبوسنم : ةيباكرلا

 « لايمأ ةثالثب جرعلا لبق ةقاس ةينث « ةدحوملا ءابلاب « ةبولحك : ةبركر

 نمو . ةرجحلا رفس يف ركذ احل « جرادملاب ةامملا جرعلا ةبقعب رئاعلا ةينثو يهو

 ةبعص ةينث : ةيوكر : زامملا ران ىلع مالكلا يف رجح نبإ ظفاطلا لوق بيرغلا
 هركذ « كوبت ةوزغ » يف لَم يبلا اه رم ماشلا ىلإ ةنيدملا قيرط يف ىقترملا
 . ىرخأ يبف « مص نإف . ها يركتبلا

 املفسأ نيب دحنب مظع عاق : لقثتو « ففختو « رسكتو « مخلاب : ةمرلا

 قيرط يف نافطغ دالب ةمرلا نطبو « ميصقلا ىلإ كدف ةرح نم يلايل عبس اهالعأو

 . ةنيدمال ديف
 . قيقعلا ليس هضراعي ريدغ هب عضوم : ناتواور : لاقيو « ةرارزك مفلاب ةواور

 ةفاسملا يف ليق ام رثكأ « ةمبم ءاح مث « نوكلا مث « متتفلاب ءاحورلا

 ًأضيأ نايمسي « رضخلا ةبق دنع « ةيربنعلا باب نم جراخلا راسي ىلع ناتموكلا : يأ )١(
 , ةنيدملا ءالضف شعب هلاق ٠ ارفصم ءاغلاب « نيرغيصعلاب »

 ,( دح ) «ةنقر وأ » ىعدي هنككلو افورعم لازب الو 0(

 مهما



 نوثالثو تس : « رلسم حيحص » يفو . الم نوعبرأو نانثا © ةنيدملا نيو اهني

 . المم نوثالث هريغلو « الم
 تافاسملا لِقأ لمحبلف «ناماع اهجرخم ىلعو« ناماع ءاحورلا لخدم ىلعو : يدسألا لاق

 نم هعجرم عبت اهب لؤن « اهندب ام ىلع هادع امو « هرخآ ىلع اهرثكأو « اهب داو لوأ ىلع

 اهحاتفنال هب تيمس : ريثك لاقو . ءاحورلا اهامسف « اهب حارأو « ةنيدملا لهأ لانق

 فرش دحسم يف قبسو « ةحار تاذ ةبط ءاحور ةعقن : لاقيو « ابحورو

 هلي ينلا نأ ةببظلا قرع دجسم يفو « اهيداو يف طبيب فرشلا نم نأ ءاحورلا

 . « ةنلا ةيدوأ نم داو اذهو « ءاحورلا جساحس اذه » : لاق

 , ءاحورلا رثب يهو « جسحس لزنو : ردب ىلإ ريملا يف قاحسا نبا لاقو

 . ىهتنا. ةريثك رابآو نارصقو مكِلَم هللا لوسرا راثآ ءاحورلابو : يدسألا لاقو

 , دقرغلا عبقب نم ميهاربإ انديس دهشم اهب ىتلا ةربقملا : ًاضيأ ءاحورلاو

 . نادو يحاونب « ميلا لاوجألا ةضور
 . ةريصع قرشو « رييخ ىلبق ةبدصقلا ةيدوأ نم نافطغ دالس ةيرق : دادجألا ةضور

 « اورشعف « ريخ ىلإ هباحصأو كيلاعصلا ةورع جر : يدع نب مثيلا لاق

 : دشنأو رشعي نأ ةورع عنتماو « ءابولا فرصي هنأ نوري « رياك اوق : يأ

 عولو دوهيلا نيد نه كلذو ربخ كرفت ال قهاو ١ ثح اولاقو

 عوزحل يننإ ريمح قام ىدرأا ةشخ نم ترشع نبل يرمعل

 عيمح يهو دادجألا ةضور ىلع 2 تتأ الو سوفنلا كلت تلأو الف
 . ةورع الإ اوتام دادحألا ةضور اوغلب اماف « اوعجر مث ريش اواخدف

 : ريثك لاق « ةرللا يف يتلا قيقعلا يداو عقاود نم فلأ ةزمحلا دعب

 )١( ةدحوملاب بحأ اولاقو : ةورع ناويد يف ٠ ويحي ابح نم : حراشلا لاق ,

 مم جم



 ميدق نهدبع اطوس تاضورو بلل جبت ماخأ ةضورف

 نيحرلا : لاقيو « ميج مث « ءارلا نوكسو ءاخلا مغيب : جرا ةضور

 . ةنيدملا يحاون نم « ىنثم
 : يومألا صفح لاق « ةنيدملا يحاونب راصنألا نم ةلمدقلا ظفلب : ميرزحلا ةضور

 جيرزخلا ضورب وأ ةقرابلاب مماعظأ ىرت له كفرطب مملاف

 . قيقعلا ةيدوأ نم طاخلا تاذل فاضت : طاخلا ةضور

 لايح « اهسلا : اولاق امبرو « ةوبص عمج « ةمهلا داصلا مغب : اهصلا ةضور
 . ةضورلا هذه اهدنع مايأ ةثالث ىلع ةنيدملا يما

 ةيلهاملا يف لوبخلا ىمحي ناك « ةضحرلا ةيحانب دأو « ةنيبجك : ةنيرع ةضور

 . ىبلق اهلفسأب « مالسإلاو

 : ريبزلا دشنأ © عمجت دقو © ةنبدملا قبقع : قيقعلا ةضور

 قبقعلا صاير ىلع ابستلن قورشلا لبق سننأ اي انب ع

 . ةحلفلا يف يتأت : جالفلا ةفور

 . ةنيدملب ةمحعملا ءاّخاو كيرحتلاب : مرهم ةضور

 . ىبلق هب « ميلس ينل ةضحرلا برق داو : نالوروذ

 : ءاه هرخآ ةثلثلا متقو « تحت ةانثملا نوكسو واولا متو مضلاب : ةئيورلا

 . ةنيدملا نم اليم نيس وحن ىلع ةكم قررطب لهم
 هب تذختا , !' عبنب ضرأب عضوم : ةلمبم ءاطلاو بارغك : طاهر

 . ًاعاوس ليذه

 ىلع ةكم برقب طاهر : اهل لاقي ةيرق ريصنمش لبي فيطي ايف : مارع لاقو
 . هيَ ينلا مهف أثن يذلا دعس ينب عضاوم يهو « ةييدحلا ايرقيو « ةنيدملا قيرط

 8 ) دمح ) افورعم طاهر لازي الو

 --ةممةيس



 طاهرو ةباس اهفيلاخعو ةئيدملا عباوت نم : « كلاملاو كلاملا » بحاص لاقو

 . طاهر : اهل لاقي نارع دحملا نع قأسسو « '' نارعو

 ىمحن ءامو © قيزر ينبل رخآو « ةثراح ينل مطأ « ناثطعلا دض : نارلا

 عضومو « رماع ينب دالب لبجو « كانه داوو ©« ليوط رمحأ لبح لفسأ يف ةيرض

 . ميلس يلب ندعمب روصق هب
 . خيضفلا دحسم ةبق يف سوألا نم فقاو ينبل مطأ « ناهاسك : نادير

 هيف بصي ةئزمل داو « زومبم ريغو زومبه « نوكسلا مث رسكلاب : مير

 . قيقعلا يف بصي مث « ناقرو
 نيثالث ىلع مير نطب لزني ةنيحم نب هللا دبع ناك « دعس نبا تاقبط » يفو

 لاقف . رصقف مير ىلا بكر رمع نبا نأ : « أطوملا » يفو . ةنيدملا نم الم
 . ىصقألا هفرط بسحي : يأ « درب ةعبرأ وحن كلذو : كلام

 . ةيدوألا يف مدقت « رئاطلا : ظفلب : شير وذ

 :يازلا فرح

 تيعم : ليق « ءارما يلأ ةموك دنع ةنيدملا يماس ىلب ام برش لوأ : ةلبز

 نم هدوعسم تنب ةلبزب تمس : لقو « اريثك هنم اهذخأو ءاما ابطبغل كلذب
 . اب تسمسف اهبعضوم تلزن « قيلاعلا

 ءاخلاب : سانلا ديس نبا لاقو « دجملا هلاق « محلا ديدشتو مغلاب : "جزلا

 نم دلاخ نب ءادعلا ليم هللا لوسر هعطقأ امو © ةيرض ةحان عضوم : ةمجحملا

 . رماع نب ةعمر
 . كوت دجاسم يف بارزلا تاذ : لاقيو « باتكك : بارزلا

 « فازعلا قريأ برق عضوم : ةلمهم لاد هرخآو « مضلا مث متفلاب : !" هورز

 )١( ةمجمملا نيفلاي نارغ : باوصلاو ؛ طلغ ةلمبملا نيعلاب نارع ,
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 فأو « ديف قيرطب ةيبلعثلا برق يقارعلا جالا قيرط لزانم يف يدسألا هركذو
 برك صاقو يلأ نب دعس هنع هللا ىفر رمع هحو املو « كانه المر مطقت قيرطلا

 « دورز ىلإ عفترب نأ رمع هيلإ بتك مث « ًارهش هب ماقأف ءدف ىلإ جرخ قارعلا

 . اهب ماقأف اهاتأف

 عمتجم : مفلاب يركبلا ديبع وأ هطبضو « ةمجعم نيغلاو « ةباحسك : ةباغز
 هنإ : لاق نم موو « مضأ ىلعأ وهو « ةزمح دبشم يبرغ قيقعلا رخآب لوسلا

 . ةباغلا فورعملا امإو « فرعب ال

 . قافآلل هقنو اهئاب كربتلا ةرثكك هب تيمس ع راثآلا يف تقبس رثب : مزمز

 تناك '''فقلا ىلب امم ةفاسلاو ةقرشلا ةرشا ني : نوكسلا مث مغلاب : ةرهز

 ةيفاصلا برق ةيلاعلا فرط ىلب امم يهو « غئاص ةئامالث اهب ةئيدملا ىرق مظعأ نم

 ٠ ةروك ملا ةرغز رخصم ةراهز عزج 0, ةفاصلا عزم لاش أذلو 4 لالدلاو

 . ةشراوسلا برق داو وأ لبح « ءار هرخآ 4 متتفلاب : يوزلا

 عضوم وهو « ةنيدملا قوسو طالبلا يف قبس « نوكسلا مث «متفلاب : ءاروزا

 ءاروزلا ىمست ناذعل كانهراد ناكو « نانس نب كلام دبشم دنع « ةنيدملا قوس نم

 . ايلع ةعمجا موي هثدحأ يذلا ءادنلا لعح « ًاضيأ

 سانلا عفتريل قوسلا عضوم وهو « ءاروزلاب كلذ نإ : بيبح نبا لوقو

 قوس نم لخلا عسقب ةن ديرب عسقبلا ةمحان يفو 6 ةيم
 4 دقرغلا عبقب ال « ةنيدملا

 ىمسيو « ءاروزلا ىمس هنم مالسلا هيلع ميهأربإ همق نفد يذلا عضوم ا ناك نإو

 . ةلابز نبا هاور لَم ينلا ابعردزا فرملاب ةعرزم « نيثلا دض ظفلب : نزلا

 )١( باتكلا اذه نم عاقبلا ءامسأ يف هب حرصم لصألا يف اك ءافلا ديدشتو فاقلا مشب «
 هشملف « طلغ « فقلا » لدي « ةرقفلا 2 : عببطلا مسن ف اق 1

 م” م افولا ةصالخ - هلا ب



 . ئيسلا فرح

 : رعاشلا لاق « ةنيدملا يحاون نم ةرئالا : لاقيو « رباصك : رئام

 بيرحف رئاس نه ىوللا حفسف بقش هلهأ نم رغثم افع
 ليم ىلع منسلا ةيلاعلا ىندأو « اهيلإ ةمسقنم ةنيدملاو « ةيلاعلا لياقت : ةفاسلا

 موبلا ةئيدملا يماس يف امب ةفاسلا صخت الو « ةلفاسلا وهف هنع لزن امه « دجسملا نم
 ةملاعلا لهأل ريش ةحاور يلأ نبا لسرأ يظَيَم ينلا نألو « ةرهز يف قبس ا

 . ةفاسلا لهأل ةثراح نب ديزو « ردب ةرصنب

 هشغ دقو ىلصملاب فقأو وهو ةثراح نب دبز تحف ؛ دبز نب ةماسأ لاق

 . ركذام ىلع ليلد ىلصملل ةفاسلا ريشب نايتإف « سانلا

 , قيقعلا ةيدوأ نم : ةهاسلا

 لخن هب « ًانيع نيعبس نم رثكأ هب ريصنمش هلبج مظع داو « ةياغك : ةياس
 . نافسع نود ةأرسلا لبج نم ةياس ىلع علطيو « جمأ يداو وهو (« بلعو نامرو زومو

 اننامز يف الإ ةئيدملا بحاص لبق نم اهيلاو لزب ملو : دجملا لاق

 لجو « ةيرض ىمحم لبح ءارو فلأ مث « قوف نم ةانثمو رسكلاب :؛ راتسلا

 . عبني نم لحارم ةثالث ىلع دوس لبجأو « ميلس ينب رايدب ةيلاعلاب رخآ
 دربالو هيف "رحال يذلا ءاوحلا : جسجسلاو « ءاحورلا يداو مسا : جساجس

 . ةس نبا هلاق

 برقب ءانونار هنم يئأي يذلا ناثع نب ورمح نب هللا دبع دس : مضلاب : دسل

 « مدس هلم ينلا رمأ « هيلع لطم « ناروُس ليج امسام وه : مارع لاقو . ريع
 ., هأ , ءاق ىلإ ةانق دسلا نمو

 امسام دسلاو « ريع هنإ ؛ ناروش يف هلاقام ءاضتقال مدقألا دسلا ديرب هنأك و

 نيرشع يلع ةكربلاب آهبْس ًادس ةيواعم هل لمج « بعُس يف امو © لاوع ينب مرح يف



 . ةضحرلا نيبو اهيب ةنيدملا نم الم

 هباوص  ةيفص ينعي تلح «ءاحورلا دس انغلب ىتح : يراخلل ةباور يفو
 . ءاببصلا دس انغلب ىتح : هل ىرخأ ةباور يف ام

 مضلاب : ليقو ٠ ًاضيأ مدرلا دسلاو ؛ اهلبج : متفلاو مضلاب وه : ضايع لاق

 . ناسنإلا لعف « متفلابو '"!ةقلخ

 ةانق ىلعأب سيلا نأ توقأب مالك نم ذخؤيو « دحاو امهو : يئاسكلا لاقو

 . اضيأ دسلاب ىمس
 ةماهت نيب دمحلا وهو « لالا مظعأ نم « ءارلا فيفختو حتفلاب : ةارسلا

 برعلا هتمسف « ماشلا فارطأ غلب تح نميلا رعق نم لبقأ هنأ كلذو « دحنو
 ىلإ زاحنا امو < رهاظ وهو دن نيبو طباه وهو روغلا نيب زجح هنأل « ًازاجح
 . زاحلا وهف هيقرش

 . للم برق داو : ةمبه ءاح مث « نوكسلا مث « متفلاب : حرسلا وذ

 « مت دالب يف عضومو « دسأ ينبل دجنب عضوم « ربملا دض رسكلاب : رسلا

 , ةنيزم رايدب عضوم : مضلاب رسلاو
 ةفورعملا ةقيدملا ريغ ةضايب ينب لزانب « ىلوألا ءارلا ديدشتو متفلاب : ةرارسلا

 . ءابق دنع ةرارسلاب مويلا

 نم ةحرم ةرشع ثالث ىلع كوبت يداوب ةيرق « نيغلا ماجعإو حتفلاب : غرس
 « زاحملا دالب لوأ اهنإ : يدسألا لاقو . دجملا هلاق« اهبلمع رخآ يهو « ةنيدملا

 . ةحرم اهنيب كوبتو ةنيدملا ةبخلا اهدعبو

 . ريتك لاق . راملا برق داو « ريبزك : ريرسلا

 حسيطلا عسل يف اف « نثامثالا لعفي هتاباقم ليلدب فاقلابو ةمحملا ءانطلا رسكب 1

 . سات فيرخت ءافلا « هفلخ»



 لامشثلا تاذ عيضبلا ريرسو

 . ةاطنلاو قشلا هبو « ري ىندألا يداولا : ًاضيأ ريرسلاو

 عاقرلا تاذ برق لبج « نيتلمبه لاد مث نيعلا نوكسو متفلاب : دعسلا

 . ديف قيرطب قوسو لزانم هدنع « ديدكلا نم اليم نيثالث ىلع
 . ةنيدملا يحاون نم افقك ءافلاب : افس

 . رحبلا دنع مضإ ىقلي داو « هبق يذلا ةنثت : نافس

 بلط يف « ىلوألا ردب ةوزغ » هب « ردب ةحان نم داو « تاحتفب : ناوفس

 . يربفلا زرك

 نم جراخلا اهب ركسعي ماشلا ةسح ىلع فرملاب : كاملا دبع نب نايلس ةياقس
 , ماشلا ىلإ ةئيدللا

 « راثآلا يف تقبس « ةيبرغلا ة”رطاب دعس ايقس 2« نوكسلا مث مغلاب : ايقسلا

 اهب اوقس مهنأل كلذب تيس « ةيدقلا ةكم قيرطب عرفلا لمح نم ةعماج ةيرقو
 « رطمأف « اهلزن ذإ عبت شطع : ليقو « رابآو نيع اهبو « ريثك هلاق ا ًايذع ءام

 . ايقسلا اهامسف
 يدسألا هلاقام فورعملاو ''نراموي ةئيدملا نيبو اهنيب نيع يه : ةبتق لاقو

 برق لزملا يداوي اضيأ ابقسلاو « ةنيدملا نم لحارم عبرأ وحن ىلع امنأ : هديغو
 . ةنيدملا نم لحارم عبس وحن ىلع ىرقلا يداو

 ةفص هب فقسم ءانب لك : ةفيقسلاو ©« محدحسم يف تمدقت : ةدعاس ينب ةفيقس

 . ًازراب نوكتي امم ةفص هش وأ

 . ةيلبقلا لابح نه لبح « ماطقك : باكس

 يهو © <« ةكرب » عمج 4 كربلا مأ 0 مسأب نآلا ةكم قيرطب يلا ايقسلا فرعت )١(

 . ( دمسح ) , نرايلق_ اناس ةيرق نآلا
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 عمج يراصنالا دعس نب رسب يقل هب ريبخ لفسأ عضو. « ماطقك : مالم

 < هلوأ سكت سانلا ديس نبا ةهطضو « دحنلا هلاق « نمي ىلإ هتيرس يف نافطغ

 . ملسالا دحأ هنم برش ام بالك ينل ملم ءام : حالسو

 ىلع ىرقلا يداو فلخ مان هج ضرأب ءام « ةلسلا عصح ظفلب : لسالسلا

 . ةنيدملا نم مانأ رع

 , لسالسلا تاذ تسعس هبو + لسلس ءاملا ؛ قاحسأ نبا لاقو

 . احتف ري نوصح رغآ « مهلاب : ىلالسلا

 . ةئيدملاو عرفلا نيب دأو : لئالسلا وذ

 يتب فيك هب فورعم لبج « ةلمبم نيع هرخآ نوكسلا مث متفلاب : علس
 . متفلا دحاسم يف هركذ مدقتملا مارح

 . هرواجم قوسلا لفسأ نأل علس وهو « قوسلاب يذلا ليبجلاب « حيحصلا » يفو

 ملس وذو ةرجحلا وفس يف ركذ هل « نيعت ةطدم نطب نم كيرحتلاب : ملس وذ
 . يحلك « يأل يف ةدهاش قيقعلا ةبدوأ يف ميظنلا

 هاتتبا يذلا ةنيدملا ريمأ نصح هيلع يذلا لجلا وه « علس ريغصت : !"ءيلس

 . يصق نب ملسأ توبب هيلع ناكف « ةئاتسو نيعبسلا لبق '"ةخيش نب زاح
 . قيقعلا ةصرع « ريمأك : ليلملا

 . ةذيرلا نم عضوم : ةيلسلا

 . قيقعلا ةيدوأ نم ميلسلا تاذو « ملس رغصم : ميلسلا

 ةماعلاو « ةلابز نبا هاور « هسأر ىلع ملم ىنلا ىلع « رييخي لبج : نارمم

 , ةمحعملا نيشلاب مهضعب هطبضو « نارمدم : هسمست

 . قيقعلا ةيدوأ نم : رعم وذ

 )١( مويلا ةعلقلا هيلع يذلاوه .

 . ( دمح ) . <« حيبشلا » ةدحاو ةفورعملا ةرجشلا مسإب ةحيش : هباوص (؟)

 مس هكا



 . ةنيدملاب ةفورعم ءاملا ةريزغ ةيدق شب : ةلءبملا ءاطلاب « ةحمم رغصم : ةحمس

 . ةذديرلا برق بضه : مانس

 ينبأ ديزو مثل مطأ « نيتمضب : ليقو « نوكسلا مث « مضلاب : "سلا
 « ةيحانلا هب تيممم « ةلاعلا ىندأ وهو . يوبنلا دحملا نم ليه ىلع ثراحلا

 هلعجب نم مشوو « ةيراصنألا هتجوزب هنع هنأ يضر قيدمصلا ركن يلأ لزنم هبو

 نيسلا رسك و ةيتحتلا ةانثملاب كلذ نآل « متفلا دجاسم يلرغ

 . ناطيمو ناروُس ءاذح لبج « رسكلاب : نس

 : هل لاقي © نما هيوأب ةيرض لابج نم « يح هرخآ « مهلاب : جاوس

 . ةفخط جاوس

 . ءاملا هنم نويذعتس ةقراوسلا برق داو : قراوس

 ةقريوسلا : لاقبو © ةسنلا ءايو فاق ءارلا دعبو همضو هلوأ مهتفب : ةقراوسلا

 ملس ينب لكلو « هكاوفو « لخنو « رينم تاذ ةريك ءانغ ةيرق : ةرغمم

 . ءيش ايف

 ناك « ةلمهه نيع هرخآ نون مث « ةينحت ةاشم اهنيب نيفاقب : عاقنمق ينب قوس
 نودشانتيو « هب سانلا رخافتيو « ًارارم ةنسلا يف موقي ةيلهاملا يف ناحطب رسج دنع

 . ناببذ ينب ةغبانب تباث نب ناسح عاّتجا ناك هبو « راعشألا

 . ةنيدملا نم نيتليل ىلع بشخ يذ دعب عضوم « ءادوس ريغصت : ءاديوسلا
 . ةضاخلا يماثل ةضايب يني دوسأ مطأ : ديوس

 نيعو « ةيرض نم الايم نيثالث وحن ىلع ءارمح ةبضه « قاس ريغصت : ةقيوس
 نبي قيرطلا نع ةيحان ةلايسلا نم ليم ىلع ''" ةرزح لفسأب ءاملا ةريثك ةبذع

 ضرألا يهو « قرشلا ةهج نم « ةيشالا » ب ةامسملا ةقيدحلا ةباقم يف وه ١١(
 , ةنيدملا ءالضف شعب هلاق « نيجارملا » ب ةابسملا

 . ءارلاو واولاب ةروح : هياوص (؟)
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 ُدْفِنَأَف « لكوتملا ىلع جرخ ينسحلا ملاص نب دمح ناكو « يلع لآل ةكلل هحوتملا

 « ةقيوس اوبرخأو « مهضعب اولتقف « هلهأ نم ةعاجبو هب اورفظف « ًامنض ًاشيج هيلإ
 ىلع لآل ةقيوس وجو ©« دعب ةقيوسلا تحلفأ امو « ًآاريثك الخن اهب اورقعو
 ْ . ايلإ فاش

 عبني نيب لبج ًضيأ ةقيوسو « يلع تاقدص نم ةقيوس تناكو : دنا لاق
 . ةبك زلا سفنلا يخأ 9 هاربا يتب لزانم ' ةقيوسلاب مويلا فرعتو « ةئيدملاو

 ع ندعملا ءارو نم ةبكر ةبحلن ةنيدملا نم لايل سمح ىلع ,« رسكلاب : يملا

 . نزاوه نم عمج بهو نب عاج ةيرس مب

 ىلع يهو « اهرخآ فرشلاو « ءاحورلا فرش دحسم يف ةءاحسك : ةلاسلا

 . ةلايسلا اهاممف لبسي دأو اهبو <« عبت اهب ره « ةنبدملا نم اليم نيثالث
 لوح ال مسأ ؛ حيسي حاس : ردصم « تحت ةانثما نوكسو رسكلاب حيسلا

 ينيا ديزو مشح مطأ لحب هكعج يف يغارملا مهوو © برغملا يف متفلا دجاسم
 . هانرك ذاع هطبض عم ثراطلا

 «ةروسكملا ةددشملا ةدحوملاب : لبقو « لبج « ةتحتلا ةانثملاو هلوأ حتفب : ريس

 نيب ببثك « ةرودكمو ةددشم هتحن ةاثمو © ةحوتفم ةمحعم نيشب : لبقو

 موملا فورعملا ريس بعشب هنظأو « ردب مئانغ ةمسق هب تناك « ءارفصلاو ةيزانلا
 , خسرف فصن وحنب ةلجعتسملا دعب ةيدق ةكرب دنع فيا تاكرفب

 نيشلا فرح

 . ةليالاو ةذيرلا نيب لبج « ةفيفخ ةدحومب : ةباس

 لازؤت الو ؛ ةقووم ؛ باوصلا لب : لوقأو“ ىلا هللأ بسح خيشلا هلأ « قيوسلاب : هباوص 1

 . ( دمح ) , اضيأ ةفورعم اهبرقب قيوسلا ةيرقو « لكوتملا دبع يف تبرخ يتلا يهو « ةفورعم

 نوينيسح فارشأ مويلا كانه مث نيذلا مهاربا يب نأ يف حيرص : مهاربايني لزانم : هلوق 0

 . ملعأ هللاو



 . ديز نب ةيطع ينب يخأ ساثل ناك ءابق دجسم ةبحرب ملأ : سا
 . ابشلا فيخ ىمست نيع هب ليثألاب هاو « اصعلاك : اشلا
 . اهيلع فرشملا لملا هنأ بئاسلا ركب يف قيس © باتكك : عاش

 فارعلاقربأو ةنيدملا ناد يتْغ دالس عضوم 3 كس 9 عم 4 كاملاك : كاشلا

 . ناوفس برق رخآ عضومو

 . مش ناك ةنيدملا ماطأ نم « ناعبملا دض ظفلب : ناعشلا

 , بشخ يذ دعب مهاب لام « كابشلا درفم : ةكشلا

 )0 ةرحشلاو 4 ةفيلحلا يذ لحسم املإ فاضي 34 ردشلا دحأو ظفلب ٌ ةرحشلا

 . ةظيرق ينبل مطأ هيف لام ًاضيأ

 ."" لخنب ىمسملا عضوملا هب داو « ةمجعم ءاخو « ةلمهملا لادلا نوكسب : مدس

 ةصحان ىلإ ةقع هق 4 اهراس نع نافسع نود ءامسلا يف عفترم لبج : ةارشلا

 . ةطيرخلا ىمست زاححلا

 « اهب رجس ال ةشعم ضرأ لك « ةددشم ةدحومو « تاحتف ثالثب : ةبرشلا

 , 59 ؟"ق* دحن هالب دشأ « ةيرشلا يف تعقو ةكم ديرت ناوامو ةرقنلا تزواج اذإ
 ' آدرب : يأ

 فرعي ةنيدملا رهاظب عضوه « ميج هرخآ « نوكسلا م . مدفلاب : جرش

 , رثب هب ةرازفل داوو « دحنب ءامو « فرشألا بعك لتقم يف رك ذهل « زوحعلا جرش

 عةدحوملا رسكو « ةمملا نيعلا متفو ©« نوكسلا مث « متفلاب : يبعرشلا

 )١( ًارغصم ةريجشلاب : يلاوعلا يف نآلا فرعي ,

.) 
 دمح ) , نيعلا يأر اهنم دهاشي « لخغ » مماب اهدق ةفورعملا ةيكانحلا ىلع لطم ليج خدش
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  6سوماق ؛ فاقلا مضب ,

 دل جك



 . بابذ نود مطأ : ةسنلا ءاب هرغأ

 هنوكل ةلامسللا فرشو « ءاحورلا فرش وهو ؛ يلاعلا عضوملا :ةكرحع : فرشلا

 . دحن دك ًاضيأ فرشلاو « اهني
 . قبقعلا يداوب عضوم « ءافلاب يورو « قرش ريغصت : قيرش

 . ةنيدملا ةيدوأ نم © ةمبملا ءاطلا نوكسو مضلاب : ناطشلا

 ةظيرق ينب يف لام : ناطس

 . رغم ةيحانب ركب : نوطشلا

 « ىبتعلاب كانه فورعملا لاملا اهلعلو 4 فاوعألا بنمي ةبتع نبا لام ؛ ةبيطشلا
 «ىردم رب ىلع لام هلأ : تلاقف « جرزحلا نب ثراحاب نم ةأرما يظرق بطخ

 : لاقف « سيرأ رثب يف يهو « راجن رئب وأ « ةبطشلا وأ « عيشو يذوأ تاماهوأ

 عسبشو يذ قذعأو تاماهو ىردم رثب'" قراخم ينفلكت

 عيجرلا قذع نم راجفلا ىلإ داوس نم ةبيطس تزاح اف

 سابع لاق . هنم دسلا يلي امم وأ « ةانق يداو « ةاطقلاع : ةاظشلا

 : سادرم نبيا

 ايأنتف ةاظشلا نك ر ىلع نكس انئاعظ كارأ له يرمع كناو

 رسكلاب بعشلاو <« لاخت وهو « ءارفصلا يف بصي داو « مضلاب : بعُس

 جرخو « دحأ موي هف ىلإ تلي هلا لوسر ىهتلا « دحأ بعُس هنم ©« باعشلا دحاو

 . ساربملا نم هتقرد الم ىتح ىلع

 ءاهدمب فلألا دوجو عم ةكاس اهب قطنلا نكمي ال ذإ ٠ ءاطلا ديدشتو : هباوص لعلو )١(

 : ءمىطاوش هع ةيطاشك هطش « رهنلا ءطش : لاق ةزمهلا باب يف « سرماقلا » يف هتيأر مث « لمأتف

 , نارفتك « ةلمبملا ءاطلا دعب ةزمهلاب نآطشو

 , ( دمح ) . اهيبطر ىنج اذإ: ةلخنلا فرخ « نم ءافلاب فرامم : هباوص (؟)

 ا هاو



 ىوربو © فرشألا نب بعك هدنع لتق « ةئبدملا رهاظب : زوجعلا بعُسو
 . زوجعلا حرش : هلدب

 , قبقعلا نم لقاعلا ءامح فلخ : شاثملا بعشو

 , 7 ةكرش يف ينأبس ام "ىلع بعشب فورعملا وه : ةكوس بعشسو
 ؛ لمقو . لبج «© روصقم ةحوتفم ةدحوم مث « مهتفلا مث مفلاب : ىبعس

 . يدنكلا ديزي نب سابعلا وجي ريرج لاق , '" ةيرض ىمحي ةعينم لاج
 ابارتغاو كلابأ ال ًامؤلأ [يرغ ىبعُس يف "لح دبعأ

 تنأ لب < يدنكي تسلو « ىبعُس لهأ نم تنأ : لوقي : يفاريسلا لاق
 . ىبعس يف كمأ كب تلمح « مهف "يعد

 ةبعش "7 « قئالللا » يفو . ليلي برق نيع 2« نوكسلا مث مضلاب : ةبعس
 . ىلبأ ةيدوأ نم ةبعش يداوو مصاع يف يفأت © مصاع ةبعشو « هللا دبع

 نيب عضوم ©« ثعّْسأ : عمج « ةثلثم هرخآ 2 نوكسلا مث « مضلاب : ثعش

 . ملس ينب ندعمو ةيقراوسلا
 « حضولا ةحانب ناواملا ندعم ىلع فرشم لبج « سأرلا رعش ظفلب : رعش

 . هرك ذ نم ءارعشلا رثكأ

 ةيرق : ىركسك « ةدحوملا متفو « ةمجعملا نيغلا نوكسو مهتفلاب : ىبغُس

 ىبغس يليو < ةحرم وحن اهنيب ىرخأ ةيرق ©" ادب اذك و « ةبأو ةئيدملا نيب

 قيرط يف كاكم : ةيرضو « بررحلا يف هركذ رورشلا بيلك ىمح وه ؛ يملا هللا بسح لاق 5

 , ( دمح ) , نآلا ةفورعم يرق : ةيرمض ؛ لوقأ « ةنيدملا ءالضف ضعب هلاق ةكم ىلإ يقارعلا جاحلا
 , باتك مسا هلعل ع

 يه لب : لوقأو « يلا هللا بسح عيبشلا هلاق ٠ةدحوملا ءابلاب !دب ريغ يهرو « ةبتحتلا ءايلاب (4)
 , ( دمح ) , نابراقتم نافورعم ادبر بغشو ٠ يه

 م منالنو دس



 ريغ ىلع رصم نم ةنيدملا دارأ نم عمتجي ايقلا هذببو « ماثلا قيرطب يتلا ايقسلا
 : ريثك لاق ؛ يدسألا هلاق « ماثلا نم اهدارأ نمو لحاسلا قيرط

 امههاوس دالب يناطوأو ىلإ ادب ىلإ ىبغُش تببح يتلا تنأو

 اقيم ينلا هبلطو © يرهفلا رباج نبا هيلع راغأ موي حرسلا هب ىعرب ناك قيقعلا

 . اردب درو ىتح

 ندعم ىلع فرشم لجو « مانس دنع ةذيرلاب ءام « رفزك فاقلاب : رقس

 . ناولملا

 يلم ينلا عطقأ « ةيدعسلا اذك و « ةيدابلاب ةءام رقْشألا ثينأت : ءارقثلا
 ٠ يبالعلا ةماس نب ورمعل انس ىم

 . عيقنلا يلرغ يف بصنأ ليبج : ةارقثلا

 "" ديف قيرطب ١١" رمح لابج نيب عضوم « نوكس م « مضلاب : ةرقثلا

 صعب هللإ ىهتنأ 5 ةشيدملا نم ناهوي ىلعو 3 لخنلا نم المم رسع ةسنأ ىلع

 , اننامز ف دحتسملا ةرامعل مودلا عطق هلهو © يقيبلا هاور 3 دحأ موي نيمزهملا

 نوصح هب عضوم وأ « ريش نوصح نم « رسكلاب : ليقو « حتفلاب : قش
 ىلا هبصحف © مهراصح دنع نيبال آبمر دْسأ هلهأ ناك « زاربلا انه اهنوصح نم

 .٠ يدقاولا هأور 4 حاسو مب فجرف 2 ءاصصخح نم فك 2

 8 ةنيدملا يحاونب عضوم 4 روصُت 4 نيمالد : لواس

 ىمح ةضه ث ةاحم ةأنثع ءامشلا : يرحم لا كيعو « دملاو ديدشتلاب ٠ ءامشلا

 . داوس ايفو « ءارمح اعفرع ةحانب ىْسألا بضه نم ةيرض

 ,هر ذ 5 مويلا ىلإ مودلا همق يذلا وه 1

 . ياد لبج :هل لاقي يدلا رمش لمج نم بيرق وهو « قارعلا جاحلا قيرط يف مدقت (؟



 . لاس ينب تويب ةبق يف مطأ « ءاخلا ماجعإو ديدشتلاو حتفااب : حامشلا
 « ةثحت ةانثم مث © ةروسكم ةمهه داصو « ةنك اس نون مث « نيتحتفب : ريصنمت

 , 9 ةباس لبج : ءار مث

 . ةنيدملا يحاون نم : ريصاتُس

 فرش دعب لبج «© فاكلا متو نوكسلا مث « مخلا مث ء حت فلام ٠ ةكوتس

 عسرف ىلع ةكونش بعش وهو « ”يلع بعشب مويلا فورعملا بعشلا لباقي ءاحورلا
 . ءاحورلا فرش نم

 . ءارملا راجحأ برق ءابقب ةعيبض ينب مطأ « ريبزك : فينثلا
 لبج « ةلمبم ءاطو « ةروسكم ةمهم ءاح فلألا دعبو مشلاب : طحاوش

 . برعلا مايأ نم طحاوش مويو « ةيقراوسلا برق

 ردص ناروُسش ةرح هملإ فاضت « ناطيم ءاذح ليج « ناماسك : ناروش

 . ناطوشب مويلا فورعملا هلعلو « روزبم

 « قوسلا يف البإ لتي هللا لوسر ىأر : لاق نمحرلا دبع نب دم نع ريبزللو
 « ناروُس ةرحن : اولاق « ؟ هذه ىعرت تناك نيأ » : لاقف « اهنعس هحعأف

 . « ناروس يف هللا كراب » : لاقف

 ةناملاب بابذ ءارو عضوم « ةلمبم ءاطو « نوكسلا مث « متفلاب : ط
 . ءارجلا يلأ ةموك هبماش يفو (© ىصقألا ةدعاس نب لزنم برق

 ةرحب قبقعلا يداو عفأود نم « هلق يذلا فورحن ىركسشك : ىطوش

 . ميلس ينب
 ةخيشسو خيش مساب ايم“ © جلاولا ة-مجب ناطأ « خيب ةدثت ظفلب : ناحش

 للا لوسرل '"دجسم اهئاضفب « ةرلا عم دحأ ىلإ ةيقرشلا قيرطلا ىلع كانه انك

 )١( نافسع نم ةبيرق اهنأر ةلمبملا نيسلا يف ةياس يف تمدقت ,

 ةنيدملا ءالضف ضعب هلاق « عردلا دحسم » ب نآلا ىمسي يذلا وهو (؟) ,

 دع نول ب



 ىمسي يذلا وهو ةلبلا كلت كانه ركسعو « دحال هريسم يف هب ىلص يكتم

 . عردلا دج نآلا

 : داصلا فرح

 برق سمخ تابضه مما وهو « الصأ تبنت ال يتلا ضرألا « ةمارك : ةخاس
 : ةبقع نب ديلولا لاق اذلو « قيقعلا

 مضإ نمخصاخيصلاب ريع ةطرضك مهلاقم لج ناك ىلع الولو

 . ةئيدملا ةلق يف ليج « ءايلا فيفختو « ءارلا رسكب : يراص
 مسأ يهو « ةرطا يف باجنت ةبوج ةلمهملا ءاملا ناكسإو مخلاب : ةرخصلا

 , هيبوغ نم عيقنلا فحت ضرأ

 . هيلع عرزب بذع هام هيف « ةيقراوسلا قوف لبج « راذلا نحص : ظفلب : نحص

 . ةثلثلا ءاثلاو ةمحعملا ءاخلاب : مالا تاريخص
 . ءاحورلا يداوي ةرادصلاب فرعيو « بارغك :

 هب « ةيقرشلا ةرملاب ةنيدملا يماس « ةناوحلاب كراك مطأ « باتكك :

 مودق د دنع رارصب رقبلا رح يف يراخبلا لاق اذلو « ًارارص ةيحانلا كل

 . ةنيدملاب ةيحان عضوم رارص : 5

 ىلع رارصب مهئانغ اومستقاو : « ردكلا ةرقرق ةوزغ » يف دعس نبا لاقو

 . ةنيدملا نم لايمأ ةثالث
 تعمم ىلع ريثك رك ذ هل « 'ىلهاح رفتحم ةنيدملا برق ءام ؛ رارص : رصن لاقو

 ْ ىهتنا , قارعلا

 عبس رمش فترأ « بعك نب ةظيرق نع« يمرادلا (١"ميحص » يفام هل دهشيو
 يقرش هام رارصو : لاق « ًارارص ىتأ ىتح ةفوكتاا ىلإ مهثعب راصنألا نم ًاسان

 . ىهتنا . ةئيدملا قيرط

 .٠ يمرادلا كيسيف ؛ ةياوص 1

 ارا



 اذإ ىتح « هنع هللا يفر باطخلا نب رمح عم تجرخ : "اليسأ نب ديز لاق

 مالسلا : رمع لاقف « اهانبتأ ىتح انرسف © رارصب ىروت راثب اذإ 2« ماو ةرحم انك

 :؛ هل ليقف ؟ - وندأأ « رانلا لهأاب : لوقي نأ هركو « ءوشلا لهأاب يلع

 اذإو « عوملاو دربلاو ليللا مهب رضأ دق بكر مهب اذإف © عد وأ « ريخم ندا

 جرختساو « قيقدلا راد ىتأ ىتح لورهي ربدأو « ةيبقع ىلع صكتف « ناببصو ةأرما

 يرذ : لاقف « هب مهاتأ ىتح هلمح مث © محل نم ةبك هيف لعحو «© قيقد لدع

 . ةريزخ كل ذختأ ديري « كرحأ انأو

 . ةلبقلا لابج نم لبج : ًاضيأ رارصو

 . ةنيدملا بارتي ءافشتسالا ىف مدقت « نوللاب نيعص : ليقو « بعص ريغصت : بعص

 . ىلبأ برق ميلس ينبل اهبلع عرزي ةبذع رابآ « نوكسلا مث « متفلاب : ةيبعصلا

 . ءاحورلاب عضوم « ةلمبم ءاحو رسكلاب : حافصلا

 . ةبصعلا نيبو ينايعلا هللا دبع دس نيب عضوم : فصافص

 « دجاسملا يف قبس « نوسعلاو لخننلا ريثك داو « رفصألا ثدنأت : ءارفصلا

 . ةرم ريغ هكلس : دجملا لاقو , ىربكلا ردب نه هعجرم للي ينلا هكلسو

 دوبع لباقي للم شرفب رمحأ لبج « مرحلا يلي يذلا ربشلا ظفلب : رفص
 . ديز نب نسحال ناك ءانب هبو « اهننب قيرطلا

 ةبطع ينب لزتم : ك”رح هنإ : « سوماقلا » يفو . نونلاب ةنفحك « متفلاب : ةنفص

 . ءابق دحسم ةبحرب
 . رصن هلاق « ءابقو ملاس يني نيب عضوم « ةنئيفسك : ةنيفص

 . ميلس ينب رايد يف ةيلاعلاب دلب © ةئيوجك ةنيفص : « سوماقااو يفو
 . ةيدوألا يف مضلاب : بلص وذ

 ٠ خلا ,,. لاق هنع سا يضر رع ىلود ملأ نع : « يئافلا » 3 يذلا 6

 مس م[



 5 مثلَ ينلا هب اهاهس ةماس ينب راد مسا 2« نوكسلا مث « مغلاب : ةحلص

 ةحلط : يغارملا نيزلا طخ يفو . ةلاص ةمجعملا يف قبسو « ةلمبملا ءالا يف قس

 1 . ةلمبملا ءاطلاب

 « ةلبقلا ىلإ مظع يقرش ءاديلا ءانثأ يف فورعم لبج « لحاحك : لصلص

 تأ : يلابرفلو « ةينثتلاب نالصلصلا : هخ لاقيو . هئيدملا نم لايمأ ةعبس ىلع
 « اهيرقب يأ « ةفيللا يذ دنع وه : يركبلا لاق . لملصلاب تناك مميتلا لوزن ةصق

 . ناطق ةرحي ضرأ : لصالص
 موي هل © ةثيدملا برق ءام « لادلا لامهإو « نوكسلا مث « مهتفلاب : دمصلا

 : لاق ثيح كلام نب بعك هعمج ءابقب عضومو « دوهشم
 دامصلا ىلإ ضيرعلا نيب امو ًاعلس نأ ًاثيرق غلبأ الأ

 اهب عارتكلاو ربظلا شيرق تحرس ةانقي ةعرزم « ةمجعملا نيغلاب . ةغمصلا

 . نيلبعب مهوزن دعب

 ةعبس اهنأ بس يتلا ءانهدلا رواجي رمحأ لبج « ميلا ديدشتو « ميتفلاب : نامملا
 . حلاع لمر برق نامملا : ليق اذلو « لمرلا نم ١" لجأ

 : رعاش لاق . ةئيدملب عضوم « ءارو فلأو واو مهلاب : راوص

 بارغ '"' جاحح يلي ام ىلإف راوصف َءاوف صيف

 فرعتو « ريبزلا نب ةمثأ رودص نم عيقنلا ةبحي داو « ىزمحك : ىروص

 . ءاه ةدازب ةيروصب مويلا

 عضوم : راغصلا عمتحملا لخنلل « نوكسلا مث متفلاب « روص ةينث : ناروصلا

 ىلا ًابجوتم ملم ينلا هب ”رم « ةظيرق ينب قيرط يلي امم دقرغلا عبقب ىصقأ يف

 . ةظيرق ينب

 )١( ةلمبملا ءاحلا: ليحأ : هياوص « فيحصت وهو .
  60نيعلا بحاص هيلع يذلا ملظعلا 08 باحسك ٠ عضوم مسا ائه وهو ,

 مل مالو ب



 نم روزبه يف قبس نكلو . نيروصلاب عيقبلاب عفان لزنم : كلام لاقو
 ناروصلاو « روصقلاب مويلا فورعملا عضوملا برق عبقبلا قوف هنأ يضتقي ام ةيدوألا

 , ةباغلا ىندأ يف ًاضيأ

 . ىروص برق قيقعلا ةيدوأ نم : ريبزك : ريوص وذ

 . رييخ ىندأ نم را ممإ ظفلب : ءاببصلا

 © ةروح نيبو نيب نيب وه : ةبس نبا لاق . ققعلا ةيدوأ نم : ةوبصلا

 . 237 اهب لكوت ةفملخلا لامي ةقدصلا كلتو « هب هلاج .سابع نبا قدصت « هنيدملا نم هليل ىلع

 . اهبرق نم مهننب نارينلا اهلهأ ىطاعتي ءابقب تناك ًامطأ رشع ةعبرأ : يصايصلا
 . ءابقب مطأ : ةدصلا

 . داضلا فرح

 داو كحيوض نيبو هنيب للم شرفب ليج + كحض نم « لعاف مسا : كحاض
 . نيب : هل لاقي

 رعش يف ركذ هل بيذعلا برق عضوم « ميج هرخآ 2« بحاصك : جراض
 . نمللاب عضوه لبقو « هريغو سقلا ؟ىرمأ

 : ريثك لاق « عبنيو ةنيدملا نيب داو : ةلمهم نيس هرخآ ,« سأنك : سأف

 عبنيف لشنلا يذ ابضيف '"ناعد اهنودو سأض نطب تزاجأ ىتحو
 هضرأو < هيرغ يف سدق اممو« لالا هفحت عيقتلا يبرغ داو : فاض

 . ريزؤلا نبا ةثأ نم عبق ةنث طببم ةيوتسم

 رجسو « ةبذع رابآ هبيفو « نومأم نفل فرم « ةيوبنلا ةنيدملا لمع نه : ءابض

 . ( دمح ) . اهب لكوي : هبارص (1)
 , اضيأ عسيقيو ةليدملا نيب داو * باحسك « ةلمبملا لادلاب (؟)
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 . « راطعملا ضورلا» يف هركذ هضاس لايج نيبره نيبو هب < ريثك هب ٠ لقملا

 . قبقعلا ةيدوأ نم اهمضو « ةدحوملا ءابلا نوكسب : عبض

 . قئالخلا نيبو بريشم نيب للي دنع لزنم « ةبولحك مهتفلاب : ةعوبض

 موي ىلع ةكحم برق 4 فلأ اهني نينوئو ميلا نوكسو متفلاب : نانجض
 . ديدق نم

 ةحيحأل ةبصعلاب مطأ « ةّحت ةانئمو ةلمهملا ءالا نوكسو متفلاب : نايحض

 : لوقي هلو « حالحلا نيا

 نامزأاب هلق لظتملاو نرايحشلاو اههاو تسب يفإ

 . ريصتمم لج برق ةنك : ءاعرض

 . ءامحالا يف ةينغك : ةيرض

 . ةيرضب داع رفح نم ريب "' امسك : ىرض

 . عرذب ةامملا ةمطخ ينب رب دنع مطأ : عرذ عض

 رييخ نيب ةرازفل ءام « نون مث ةمحعملا نيغلا نوكسو رسكلاب : نغض

 فيئاركو طئاحب مويلا فورعملا ليخنلا هب « دبفو

 : « راطعملا ضورلا د يف لاق « ةلمبم ء ءأر ددعب هنأت ريسكا و هلوأ متي : رفضلا

 نب دوسألا نب ةعمز نب هللا دبع ني ةديبع يلأ ربق هب « ةنيدملا نم بيرق عضوم وه
 ىلإ ماشه ني مهاربإ بكر : اولاق « نيمعطملا داوحألا دحأ وهو « ىزعلا دبع
 يبأ ىلع جقيرط اولعجا : لاق فارصتالا دارأ اماف « للم هل عضوم ىلا ةنيدملا

 لاقف « هلزؤنتساو هب بحرف « هللع مجهف « هلخن نأ ىلع هؤحفنف « ةدع

 نيمضوملا نيب لوقلاق « اهبرقي نيورمر ٠ ةنيدملا نع ديعب ( ايظ ): بتكي دقو ةنيدملا ءابض )١(
 : دج. ةيراشم ماو يدم خاطب ل

 سال # م افولا ةصالخ ل ا



 فرأ ىسع امو : لاق « ميقأ تسل يفإف الإو « لجاع ءيس ناك نإ : مهاربإ

 ميهاربإ ىبأف « مل محسدن نكلو ؟ كعم نم يفكيو كرنفكب لجاع يدنع نوكت

 سوؤرلا اهف اثيرك نيعستب هءاجف © لجاعلا ىلع لزنا : لاقف « فارضالا الإ
 هارت : لاقف ماثه نبأ بحعف « مه حبذلا فئاتساو « ماعطلا دراوب نم ريثك عم

 . ىهتتأ . سوؤئرلا مذه ددع رنغلا نم ةلمل يف حبذ

 دقو « مرحم ىلإ يذلا ربشلا مسأ ظفلب رفص وه امإو « هلع فحصت دقو

 , هعضوم يف هانمدق

 هضعب دقعي امو ©« ضرألا يف ةليطتسملا '' ةانمملا ءءافلا رسكو متفلاب : ةريفض

 . رئافض ةدع قيقعلابو « هوحنو لسلا سبحبل

 . رافك نملا نم نطب : نابصيشلا ينب علض

 « ةيرض ىمحب نالبج ناعلضلاو « نوماسم نملا نم نطي :؛ كلام ينب علضو
 بيرغ ربخ كلذ يفو « نيئطبلا نيذه نيب لاتقلا عقيو « موي ةريسم ريرستلا داو اهنيب

 فالخم « نوديصيو هيف نوعريو « سانلا هب لحي كلام ينب علضو « لوألا لصألا يف

 . نابصيثلا ين
 , كحاض يف ىتس : كحيوض

 . طامح تاذ برق : ةفضلا

 : ءاطلا فرح

 . ءارفصلا يداو ىلع بصي « ةيروغلا رعْسألا ةيدوأ نم « ةمحعملا نيثلاب : اًساط

 لينم هءاذح « ليوط رمحأ لبح « ةمحعملا ءالا نوكسو رسكلاب : ةفئط

 . ةيرض ىمح يف ركذ هل « رائآو

 قيرطي وهو « يدقاولا هلاق ليخنلا نود ءام « ءارلاو ءاطلا متفب :؛ فرطلا

 . ليسلا سدح ينل يذلا درنلا يه )1(

 ب هال -



 نطب نم الم نيرشع ىلعو . ةنيدملا نم ديزأ وأ اليم نيرشعو ةسمح ىلع قارعلا

 ١ يدسألا هلاق كربو رانآ هب « لحن

 ةظيلغ « ةضارضر يف ققعلا ناردغ نم « ءافلا نوكسو مضلاب : نيتيفطلا وذ

 ١ 0 ... اكمل نأ + مييل د لاو م برق هام بلآ نم

 . لالي رعس يف يذلا ليفطي سلو « ءاوزبلا بني طسوتم ريغص ليج : ليفط

 . دجني وه افإو « يبدا عضوم هنأ ةماعلا دع علاط ريغصت : عليوط

 ءاظلا فرح

 . ةيرغلا ةرشا نم اقنلا ةيحان : رهاظلا

 ةحسوع عيدكم ينلا هاطعأ « ةنبج رايدب عضوم « ءابظلا دحاو ظفلب : ةيبظ

 نيب أضيأ ةيظو « ةللقلا لج ىلإ تالعحلا ىلإ ةيبظلا ىلإ ةورملا يذ نم ينبحلا

 . دجنب ءامو رحبلا لحاس ةقيغو عبني

 يف مدقملا ةيظلا قرع هلا فاضب لجترم لع © نوكسلا مث مضلاب : ةظ
 . ةداتقلا هبثت ةرعش ةيبظلاو « ةكم قيرط دحام

 رمعت دوسأ لبحو « ةلقلا نم رعُْمألا ةيدوأ نم عضوم + فتكك .؛ ملظ

 . فرطلا فئتكي 9 بالك نبا

 , ريم نصح « باتكك : رابظلا

 : نيعلا فرح

 دسعو ؛ ةدحوملا ديدشتو متفلاب دوبعو ( ةلمبم لادو ةدحوملا رسكي : دياع

 . ( دمح ) « ةرديوصلا » مسأب نالا فرطلا فرعي 6 (ُ

 يق تان لب « فرطلا نع نع ةديعب مثهدالمف ء بالك نب رهعل سيل فرطلا فنتكي يدلا 4

مالك نيب طلخ فلؤملاو « مارع ةلاسر
انظ مارع ء مالكر يعصألا 

ج ىلع قلطي لظ سا نأ هنم 
 دحاو لي

 . (دمح) نالبج اهمو
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 نييرم عفدم نيب للم شرفب اهطسوب ربك الا وهو دوبع « لبجا ةثالث « ًارغصم مفلاب
 ةنيدملا نم ةلحرم ىلع ةلايسلا يلي امم للم نيبو

 . ةيرض ىمح طسو مراوع نيعدب تابضه نيب ةهدر + ةمطافك : ةمراع

 . ةنيدملاو ةكم نيب نايظع نايداو : صيوعو صاع

 توس ىندأ يف ةراقفلا ىلع ناك لبشألا دبع ينبل مطأ © بحاصك : مصاع
 نم مصاع وذو « ءابق : اهل لاقي يتلا رثبلا هيف ءابقب رخآآ مطأو « راجنلا ينب
 اولؤن امل ةنيزم عم سوألا فلح نالجعلا نب يدع نب مصاع دقعل قيقعلا ةيدوأ
 . هب عبقلا

 . ةيرض ىمحي ''اجعنم حواني لبج « فاقلا رسكي : لقاع
 « ًاعضوم اهفرشأو « آداب زاححلا ىلعأ يه ةعساو دالب يلاعلا ثينأت : ةبلاعلا

 امل رثكاف ليم ىلع اهريغو ءابق نم اهبق ةبج يف ناك ام اهلاوعو ةئيدملا ةيلاعو
 اهاصقأو اهاندأ وهو « يوبنلا ددسملا نم ليم ىلع يلاوعلاب هنأ نم '"هسلا يف هولاق
 ىلع لذنيف « ةتس وأ لايمأ ةيئاف اقلطم اهاصقأو « ةعبرأ وأ « لاسمأ ةثالث ةرامح
 . تاباورلا فالتخا اذه

 لمع نم ايقسلا لبق دناعلا يداو هلإ فاضي ةمهم لادو نونلا رسك : دئاع
 . ةمحعم لاذو نونلا لدب تحت ةانثملاب ىوربو « ةحاقلا يداو : هل لاقيو « ليمب عرفلا

 . ةمحعملا نيغلاب : لاقيو « ةبوكر نيه رياعلا ةينث هيلإ فاضي ةيتحت ةانثب : رياع
 تادحوم تآاب ثالي بيبابع ًاضيأ ىوريو ©« نبعت برق عضوم : ديبابع

 . نونو فلأو تحت ةانثم مث ةثلثب ةناشعلا ىوربو ؛« ةحن ةانثم ةريخألا لبق

 )١( سلجم : جمنم ,

  0مسيباصتك 3 نيجارملاب نألا يمسملا وه .٠

 بس جرو دس



 . طاوبو "لمت نيب رعْمألا نم داو ء فورعملا تاننلل 'نارثيبع عمج : رثابع
 ءالبع : هل لاقي « ةنيدملا لامعتأ نم ء دودمم نوكسلا مث متفلاب : ءالبعلا

 . هب غبصي تبث « ةدورمهلا

 : دياع يف مدقت دوفادك : دوبع

 لاقي ةنيدملا لبق يف لبج « ءار مث قوف ةانثملا نوكسو رسكلاب : ةرتعلا
 :٠ صصقألا ردنتسملا ؛ هل

 . ”روزبمم ىلع فرش ةيرض ىمحم دوس راغص لابح : ثعاتع

 . عيلس : هل لاقي يذلا للا بربرك : ثعع
 . قبقعلا نم ءاحطبلا بئاجي ةمجع ةيثت : ناتمحعلا

 , ةيرشلا نم عضومو للم شرفب ©« ةضه اكرع نونلاب : ةئدع
 . يداولاو فصافصلا نيب ةصعلاب مطأ ةئدع رغصم : ةنليدع

 . تمدقت قذع رثبو « ديز نب ةيمأ ينل مطأ ء نوكتسلا مث ميفلاب : قذع

 . ءاه ريغي بيذعلا « اهف لاقبو « رااو عبنبلا نيب ءام« ةبذع ريغصت : ةبيذع

 . ةيرض ىمحم ندعمو ةمخض ةيرق : بسقارع

 . نوثلا يف يقاس أك ىمقث يداو مما © ىزعك : ىرع
 ةنيدملا نم لحارم ثالث وحن ىلع ةعماج ةيرق « نوكسلا مث مهتفلاب : ؟؟!مبرعلا

 جرعي هنأل : ليقو « جرعلا اهاف ء جرعت باود عت اهب ىأر ةكم قيرط

 « ةيكاطنأب ماكللاب مث « ماثلاب نانبلب لصتي اهلبج نإ : ليقو © قيرطلا نع اهب

 « ًارغصم ناريثع : نالا ىمسملا اوه (

 , ( دمح . طاوبر ىلخني : هباوص 6

 « ( دمح ١ ' ماللاب لرزبم :؛ هياوص )

 1 قيرطلا دحاسم ف هل مدقق 13 رياغلا ةمنث يه ؛ ةمنك )

 هم



 . اناس نوعبسو نانثا هيفو « خسرف ةئامسمخ هلوطو ناتدملا مث « بابلا هيقو « ر رطب مث
 « اهف ءاني ال ةعستم ةبوج لك « داصلا لامهإو نوكسلا مث متفلاب : ةصرعلا

 . هش تمدقت قيقعلا ةصرعو

 امم فرحلا ةلبق يف امب يرطملا هعخو « فرحلل ممأ ع رسكلاب : صرعلا
 وأ عرزلا ثيح اهداوس نوطب ةنيدملا ضا رعأو « عرازملا نم نيتلبقلا دجسم لوح

 , مودلا يداو يف يتأت ريش ضارعو « اهتدوأ يف يتلا اهأرق

 هب فش نراك ءابق دحم ىلبق عفترم ”لث « ةكم تافرع ظفلب : تافرع

 . ريج نبا ةحر يف اذك « تافرع ىريف ةفرع موي يم ينلا

 . قيثألا هايم دحأ : ءاجفرع
 ةفرعو « جعنم ةفرعو « ةيرض ىمح ةفرع « لوألا ريغ هفورحي ةفرغك : ةفرع

 . مبص لابجأ لابجألا

 . ةمجعملا ءاظلا يف مدقت : ةبظلا قرع
 يف كلام نب سنأ طهر رفنلا لآل ناك مطأ « يستكملا دخ ظفلب : نايرع

 , ةلبقلا "١'عقص

 . ةائق برق ةيقرشلا ةرملا يماش داو « صرع ريغصت : ضيرع

 . ىلبأ يف داو « ناطفرع ريغصت : ناطفيرع

 : رمع لاق : يرهزلا لاقو . ماشلا قيرطب ةنيدمل ىرق « ةنيبجك : '"'ةنيرع
 . اذكو اذكو « كدف ةنيرع ىرق هلوسر ىلع هللا ءافأام

 ١ ) ةيحانلا ؛ فاقلإ نوكسر ةلمملا مهب 1
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 ىلا( دج ( ةيناثلا ةئسلا . بده ص/ة/ج

 همي هرياال بس



 ( دورز برق دعس ينيل لمر « ءاف هرخآ '"ارلا ديدثتو متفلاب : فارعلا

 يأ + نا فيزع هب عمس نراك فارعلا قربأ هبلإ فاضي دسأ ينل ءام وأ

 , ءانهدلاب ليج : لبقو . اهتوص

 . ةنيدملاو ةكم نيب عضوم « ةمومضم ىلوألا نيتمحعم نييازب : ىزوزع

 . سعسع ةراد هل بسني ةيرض ىمحم لبج « دفدفك : سعسع
 وحن ىلع ةئيدملاو ةكم نيب ةعماج ةيرق « ءافلابو نوكسلا مث مشلاب : نافسع

 . ءالوعلاب فرعت نيعو كربو رابآ اهب « ةكم نم نيمو

 . هالعأ نم '"عبقبلا يقرش يف مارب لباقي لبج : بيسع
 نيشلاو نيغلاب ىوريو « ةيلبقلا ندعم ةيحانب عضوم « ةيندك متفلاب : ةسع

 . قيقعلا ةيدوأ نم شعلا وذو « هريغو بارغلل مضلاب : شعلا

 عضومو « قيقعلا ةيدوأ نم ةريشعلا وذو « ددعلا نم ةرشع ريغصت : ةريشعلا

 نصحو « ةتبان هيف ةرشع ىلإ بش نامهلاب عضومو « مرا دودح يف قبس

 . دحاسملا يف مدقتو « لضف هرمثل ةورملا يذو عبني نيب ريغص

 . عبط نطب نم ةريثعلا تاذ : قاحسإ نبالو . عبسي : ةريشعلا وذ

 . اهاهإو نيشلا ماجعإ يف كشثلاب ةريسعلا وأ ةريشعلا : « يراخبلا » يفو
 حتفب ريسعلا وأ ةريشعلا : ىليصأللو . كس ريغ نم ةمجعملاب : دواد يبألو

 . يناثلا يف ةلمبملا نيسلا رسكو نيعلا

 : ليقو . يليمألل ا” ريسعلا وأ 2 ءاه ريغب ريثعلا لوألا يف : يساقالو

 1 . ريثعلا وأ ةريثعلا تاذ

 عممسل ناك 0 هلوق كلذل لديو 0 روهشم وه 3 ةمحعملا ءازلا ديدشتو : هيأوص 6

 , لمأتف نجلا فيزع هب

 8 نونلاب عسيقلا : هياوص (؟

 م تما



 تاحتفب : ليقو « هحتفب : ليقو « هلوأ مضو ةلمهملا داصلا نوكس : ةصعلا

 . ءابق دجسم يلرغ ىبججح ينإ لزأم « دمحمل بصعملا ىوريو © ثالث
 . ءابقب عضوم هنإ ؛ « يراخبلا » يفو
 ًابهاذ 8اظض ينلا هيلع كلس لبج نيتحتفب وأ نوكسلا مث « رسكلاب : هضم

 . عرفلا يداوو ةنيدملا نيب هنإ : كلذ ركذ عم ريثألا نبا لورق بيرغلا نمو « ريم

 . ريش ضارعأ نم نيتمضب مظع وذو « مظعأ يف مدقت « نيتحتفب : مظع

 . ةضاس ونب هب « 'ا'ءاحورلا يماش مطأ « تارشلطلا برقع ظفلب : برقع

 . ةخبسلا يل ام ةضايي ينب مطأ « تحت ةانثم مث فاق مث رسكلاب : نابقعلا
 . ةثراح ينب يماش لام © برقع رغصم : ابريقع
 مفلاب العلاو « ةنيدلاب عضوم وأ مطأ « ةعفرلا ىنعب « دملاو متفلاب : هالعلا

 . كوبت دجاسم يف ىرقلا يداو ةيحانب رصقلاو

 «نيقمس ىمسو « عرفلا يف بصي داو « فاق مث نوكسلا مث متفلاب : قمعلا

 ًادرصك اذه نإ : « سوماقلا » يفو , ميلس ينب ندعمو ةيلسلا نيب جاحلل لزامو
 . أطخ نيتمضب وأ © نيدمضب وهو

 نيغلاي : ليقو « ةلمهم نيسو تحت ةانثملا نوكسو رسكلا مث متتفلاب : سيمعلا
 . للمو شرفلا نيب داو « ةدحعملا

 . نييرم نم مالا سمح ىلع مث « للم ىلع مث : ردبل ريسملا يف قاحسإ نبالو
 «دشو ةنيدملا نيب قيرطلا مسا « ةدحوم هرخآ نونلا متفو مضلاب : ©"بانع

 . ماشلا قيرطب ةورملا يذ نيبو ايقسلا نيب هنإ : يدسألا لاقو . لبج : ليقو

 مسيقبلاب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نب مهاربإ ربق اهيف يتلا ةربقملا يهد ؛ يأ «
)١( 
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 . نيتلقلا دم هلق ةمج يف عرازم : سانعلا
 راق ©« نونلا نودلشي نوثدحملاو « قباسلا بانع ىلع ءاه ةدايزب : ةيانعلا

 , ءاريمم برق ناكمو « ةكربو « بالك ينب رايد يف ةءامو« ةثيورلا نم لفسأ ءادوس

 . ةيرخ برق ”ينغل ةءام وأ عضوم « ةباحسك فاقلاب : ةقانعلا

 . شرفلاب تاضه : رقاوعلا

 ةثالثلا لبجألا دحأ لاوع ينب مزح هبلإ فاضي © فيفختلاو مشلاب : لاوع

 , ةلأ رثب هضو « "قرطل فشكت قلا

 . ةيلاعلا يف تمدقت : ىلاوعلا

 . ءانونار يداو يف تمدقت : اسوع

 . ةرزحب بقت « لقاعلا ريغصت : لقيوعلا
 دود يف قبس شحولا رامح « ءار هرخآ تحت ةانملا نوكسو متفلاب : ريع

 : صوحألا لوقب نيريع يفو . ريبزا لاق . نالبج امهو مرحلا

 دنسلاف نيريع نم مفسلاف "ف عّتلاف دبا ءامسأ نم '' ةواور توقأ
 . هأو «رانلا عرت نم ةعرت ىلع اريع نأ يور امو

 ىلع ةورملا يذ ةيحان نم داو « داصلا لامهإو نوكسلا مث رسكلاب : صيعلا

 . ةنيدملا نم عبرأ ىلعو « هنم هليل

 : لاق « « سوماقلا ١» و « قراشملا ١و « ةباهنلا » يف 5 نبع ةبنثت : نانمع

 يلبق ةانق ريفش ىلع لبج « يفأبس اج نينبع : لاقبو « تبثل سيل هلوأ رسكو

 .( دمح ) . ( ملظ ) يف مدقت ا فرطلا : هباوص 00

 . قيس 5 قيقءلا ليس هضرتمي ريدغ هب عضوم : ةلمبملا مارلاو مهلا (؟)

 ردحتم نع مسقتراو ليما ةنوز> نع ردا ام نيعلا نوكسمر تروثلا عضفب ع

 . « سوماق » يداولا

 - را قاس



 دحدم يقرشلا هلك ر يفو « دحأ موي ةامرلا هيلع ناك هنع هللا يضر ةزمح دهشم
 « هيرقن تناك ءادهشلا نيع لعلو « هدنع كانه يتلا نيعلا ةرطنق تناكو « يوب

 . نانيع ىمسف
 . للم شرفي :؛ ماشه نب ميهاربإ نيع
 . ةباغلا ىندأ يف : دايز يلأ نيع
 نبا < ءار مث يازلا متفو تمن ةانثلا نوكسو نونلا مهتفب : رزين يبأ نيع

 يف بغر وأ « هقتعأو بلاط يبأ نب يلع هارش « نوماسملا هلإ رجاه يذلا يشثاجنلا
 يلعل موقي ناكو « اهدلوو ةمط ةمطاف عم ناكف « لَ ينل اريغص ءاجف « مالمإلا
 « ريحبلا نيع اذك و « عب نيب ىلع ةقدم نم يهو « نيعل هذه ىلع هنع هللا يفر

 يوبنلا دحسملا اهفو « هدس ايف لمع هلع هللا يضر ايلع نإ : لاقي يتلا الوب نيعو
 . هنم ةقدص اهلكو قبس ا تاغبغبلا عشب اضيأ ىلع لمحو « ةريشعلا يذ دجسم

 . رابالا ةمتث يف تمدقت : قرزألا نع

 نيسو ةددشملا نونلا رسكو ةلمهملا ءاخلا مهقفو قوف ةانملا مضب : سنحت نيع
 « ةنيدملاب ىلع نب نيسللا هالومل اهطبنتسا « ةلمهم نيسو ةددثملا نونلا رسك و ةلمبم

 . نيسلا نيد اب ىضق رانيد فلأ نيعبسب نيسللا نبأ ىلع اهعابو

 . مضإي : ديدحلا نيع
 : ةشاثلاو « قيضملاب : اهادحإ + ةثالث : نيسللا نب ىلع نب ديذ نب نيسللا نوع

 « كلذل هلمصحت يف ًابيرغ اريخ لصألا يف انركذو « ايقسلاب : ةثلاثلاو « ةورملا يذب

 . قداصلا رفعج رجح يف ًاريقف أثن دقو
 . بشيشب مويلا فرعتو « متفلا دجاسم لو>ام يقست : فيلا نيع
 نم نيع ىرسجم نينيع برقب دسحأب ةمظاكلاب فرعت تناكو : ءادرثل نع

 . اهددح دق ناك ىدو ريمألا نأ قبس ةلاعلا

 . مضإب ةمجعملا نيغلاب : ءاروغلا نبع

 همك



 برق ةيبرغلا ةرطانو « يوبنلا دجسأل نيالا خبطي ناك ثبح : ةمطاف نيع

 . نيعلا بصق ةئيه رثي اهدنع ةيدق خيباطم تناك مارا ناحطب

 ثا دبعل ريثك لخغ اهلعو «ءاوبألاو ايقسلا نيب ةكم قيرطب : يريثقلا نبع
 . يواعلا نيسلا نب

 , ىرسلا اذك و © مضاب : ناورم نيغ

 , رانالا ةمتت يف تمدقت 0 يبنلا نيغ

 ةكصلا هذه ىلع هب ظفلت» مهضعب نكل نائمع يف مدقت © نيع ةلثت : نينيع

 يف اذك و « دجلا هلاق دحأ لج نينبع أدتبم : يرهزألا لاقو . هلاوحأ عبمج يف

 يرطملا هطضو « ىلوألا نوئلا رسكو نيعلا متفب هنأ ىضتقاف « « قراشملا »

 . نيع ةينثث وه سلف « ىلوألا نونلا رسك و نيعلا متن
 : نيغلا فرح

 ًافورعم لزب ل ذاو «هريغو قاسسلا ثيدح يف هرك ذ رركت ةدحوملاب : ةباغلا

 « ةنيدملا يلاوع نم هنإ : لاق نم موو « ماشلا ةبج نم ةنيدملا ةلفاس لفسأ يف

 راكب نب ديبزلا نع قبس اي لاسألا عمسع دعب اتيدوأ هايم ضيغم وهو فيك

 « ةنيدملا ةفاس ىلإ لويسلا ينعي يضفت مث : يرححلا لاقو . يناثلا لصفلا رغكآ

 . ىهتنا . ةباغلاب نيروصلا نبعو

 ريبزلا ةكرت يف تعببو « بارخلا اهلع ىلوتسا ةنيدملا لهأل كالمأ اهب ناكو
 ةسمخ ىلع اهنأ ةباغلا ىندأ نم يهو ءافحلا يف قبس دقو 2« فلأ ةثاتسو فلأ فاأب

 , نايفس دنع ةئيدملا نم ةتس وأ لاسأ

 يدانيف علس ىلع فقي ناك هلع هللا يضر سابعلا نأ كاحيضلا نب دمج نعو

 وهو « لابمأ ةيئاث اهتبو لبللا رخآ نم كلذو « ميعميف « ةباغلاب هو هئاماغ

 5 لمأت , خلا 05 لويسلا ينعي يصفت : لعن هلوق ليادب ءاقلاب هلعل 6

 - ةهمال



 . ديرب ىلع اهنأ نم مهفعب هلأق ام اذكو « اهاندأ ال ةباغلا ءانثأ ىلع لومخ
 راعلاو « ةيقراوسلا نم ميسارف ةثالث ىلع ءاما ةريثك ةبذع رثب : راغلا تاذ

 . ةلاسلا فرش وحن ةرادصلا نم ًاضيأ راغو « ساربملا قوف دحأب
 . ةعملا دحم عضوم « بغ ريغمت : بيلا
 . ةكم يلب امم نافع نم لايمأ ةثالث ىلع “٠ : طاطُسألا ريدغ
 . ةمحعملا ءاخلاب : مخ ريدغ

 « ضيخع نيبو اهنيب ةنيدملا يما لبج « فورعملا رئاطلا : ظفلب : بارغ
 « ًارغصم اهب مويلا فرعبو « عمبا ةغيصب تابارغو « ةئاغلا بارغ : لاقبو
 بارغو « سوأ نب نعم رعْس يف روكذملا وهو « قيقعلا ةيدوأ نم بارغلا ةبارو
 . ةئيدملا نم موي ىلع ةيفحرلا قيرط يف ريدغ آضيأ

 لاقيو : دحجلا لاق « عيمُأ يف قبس قرزألا يداو « فيفختلاو مفلاب : نارغ
 . طاهر هل

 . ةرجو يلأ رعّس يف ركذ هل قيقعلاب ؛ دودمم متفلاب : ءارغلا وذ
 عضومب ناك مطأ « هتيبجب ضايبل سرفلا ةرغ ظفلب « ديدشتلاو مغلاب : ةرغ

 . ءابق دحسم ةرائم

 ةزغب اهويبس « ممدحسم دنع ةمطخ ينب لزنم يازلا ديدشتو متفلاب : ةزغ
 . اهلهأ ةرثكك ماثلا

 . ريصنمش ةمحان نم ةعازخ داو « ءاظلا دحاو : ظفلب : لازغ
 ندعم ةيحائب عضوم « تحت ةانثملا ديدشتو ةمحعملا رسك و متفلاب : ةيشغ

 . نيتلمجب ىورو « ةليقلا

 . قبقعلا ةيدوأ نم ةرجشلا نصغ :؛ ظفلب : نصغلا وذ

 ,ةكم ةهجس نم نافسع دعب ةرخلا لرأب نانغ جوج : نالا هل لاقي يذلا هلعل 1
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 . ةعازخ رايدب ةنيدملاو ةكم نيب عضوم « ةمجحعم داضلاو رفعجك : روضغ

 اهب نطت مث « ةرجحلا رفس يف ىضغلا ةنثث : ظفلب كرحم : نيوضغلا وذ

 . نيتلمبملاب نيوصعلا : لاقيو « نيوضغلا يذ نم ١ مجرم ليلدلا

 رمش < دعس نبأ هامسو « همعيو ءيشلا رمغي ام نوكسلا مث متفلاب : ةرمث

 . مودلا يداو يف يفأسو « دحنل قيرطب دسأ ينل ءام « ءاه ريغب قوزرم

 وه : ليقو « رببخي قيقْلا ينب نصح « ةمجعم داضو مهلاب : ضومغلا
 . ةلمهملا داصلاو فاقلاب صومقلا

 هيأاوم نب ىفوأ لم ينلا هعطقأ « ةفحملاو غبار نيب عضوم متتفلاب : ميمغلا

 . دجملا هلاق ميمغلا همسا لجرب يمس « ميمغلا عارك هبلإ فاضي

 دعب داو وه :؛ ضايع لاقو ©« نائنحضو نافسع نيب مدمغلا ؛ بابهُس نبا لاقو

 . يداولا اذبي دتي ةرخلا فرطب دوسأ لبج عاركلاو « لايمأ ةيناثب نافسع

 ةيلبقلا ضرأ نم لاس امو ميلس ينب رايدب عضوم « نوكسلا مث متفلاب : روغلا
 . رحبلا ىلإ قرع تاذ نيب امو « ةماهت نع ًابرغم ردحملا امو « عني ىلإ

 . ليلقلاب سيل لخت هب تيلح يلرغ لبج « لوحك : لوغ
 راجا برق رحبلا لحاس عضوم « ءاهو فاق مث نوكسلا مث حتفلاب : ةقيغ
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 نبا ةبلعث ينل رانلا ةرح رهظب اضيأ ةفيغو « عنب يداو ايف بصي ةبيذعلا قوف
 . مه داو ةرس وأ دعس

 : ىءافلا فرح

 يمرإلا 7 رفعج راد لخد مطأ ؛« بحاصك نيتلمبم نيعو ءارب : عراف

 هرعش يف ناسح هركذو « هلظ يف لي ينلا سواج ءاجو « ةمحرلا بابل ةبجاوملا

 : لاق ثمح

 . فقوت ظفللا اذه يف 1(

 ,(دح) مدح مر ةباصالا يف اك هلوم نب ىفوأ ؛ هياوص (؟)

 دوزيم ره مر هينج يف افرح امو يردبلا دمحأ ديسلا ةيراز ثالا ابلخ ()

 -م44-



 عرافو علس نيب يواشن نحنو عماوالا قوربلا ضاموتل تقرأ

 . نويعو لخن اهب ةياس ىلعأب ةيرق ايأ عرافو
 « فافج ةيحان ةيلاءلاب لام « مسملا متتفو ةمحعملا داضلا رسكتب : ةجضاف

 . ةيرض ىلإ ىبعُس نم داو ًاضيأ ةحضافو « ةماع ريضنلا ينبل مطأ هب ناك

 . فيرشلا يف داوو مير برق لبج « ةلمهم ءاح مث « آضيأ داضلا رسكب : حضاف
 . ةلايسلا دعب ميج مث متفلاب : ءاحورلا جف

 . دحأ يف عضوم رسكتااب نالحف : ٠ سوماقلا » يفو « لحف ةينثت : نالحف

 ءارحص دنع ةورملا يذ نيبو اهندب ةئيدملا نم موي ىلع ناتعفترم ناتنق : ناتلحفلا

 . كوبت دجاسم يف نيتلحفلا ءافي : اه لاقب

 نم نيمري ىلع اهنإ : دجملا لاق « فاك مث ةلمبم لادو متفلاب : ''' كدف
 2(« حورسملا » : هل لاقي اهنصحو : لاق « راطعملا ضورلا » يف وه اذك و « ةئبدملا

 . ىهتنأ ٠ ردمخ برقي

 ىلع ةيرس يف دعس نبا هلاق يذلاو « ةثالث : ليقو « نيموي : صاع لاقو

 ( باوصلا هلظأو ةنيدملا نم لايل تس ىلع اهنإ : كدفب ركب نب دعس ينب ىلإ
 « قلم ينل دلبلا اوكرتي نأ ىلع نامألا اوبلط ريش تحيتف املف . ًادوهب اهلهأ ناكو

 ْ . اهزن نم لوأ هنأل ماح نب كدفب تيمسو : ليقو « ةصاخ هل تناكف

 يبرغ قدقعلاب ليج « ًاروصقم رعشلا يف ءاجو « بارغلاك دودمم ءارلاب : ءارفلا

 . قيقعلا دنع عضوم ءارفلا وذ : « سوماقلا » يفو ء ديرشلا ةنث اهب « دراولا ريع

 لاقي داو نطب اهنيب لصفي لام برق نافورعم ةرغصم شيرفلاو : للم شرف
 نينثا ىلع شرفلا لزني سابعلا نب ريثك ناكو « رئامتو لزانم اهب ناك رغئم : هل
 . ةنيدملا نم اليه نيرشعو

 . (دمح ) . ليخن اهيف ةريبك ةيرق ةرخلا يف ؛ ربيخ قرش يف طئاخلا مس ٠ نالا فرعت (؟)



 رصتقاو « نيتلمبم نيعو ءارو نيتمضب هنأ « ىليبسلا نع دجملا لقن : عرفلا

 ع سانلا ديس نبا هديق اذك : ع تايننتلا » يف لاقو « «© قراشملا » يف هيلع

 ١ ١ . هاثيور اذك و

 حجرو « هريغ ركذذي ملو « ءارلا ناكسإ : لوحألا نع قللا دبع ىكحو
 مث < عرفلا ةيحان نم '' نارحت نإ : لاق سانلا دس نبا نأ عم اهناكسإ دحلا

 . ىهتنا . يليبسلا هديق ءارلاو ءافلا حتفب عرفلاو : لاق

 ىلع رغنم نيبو اهنب ةقيوس برق رعْسألا ةيدوأ نم : نيتحتفب يذلا عرفلاو

 نيتمضي يذلا اماو ©« يرهزلا ميهأربإ نب روسملا عرف وهو « ةنيدملا نم ةاحرم وحن

 تقبس ىرفو ةيون دحاسم هب ايقسلا راس نع عسأو لمعف 2« نوكسو ةمض وأ

 . ةنيدملا نم لحارم عيرأ ىلع وهو « ةرآ يف

 . ةكمب رمتلا همأو ليعامسإ ترام ةيرق لوأ هنإ : لاقيو : ييبسلا لاق

 . ناوله يف نعفدي قيقعلا ةيدوأ نم دقع « ةقرف رغصم عمج ظفلب : تاقيرف

 ينيءاضف ًاروصقم : يفاغملا لاقو « ًادودم ةمحعملا داضلاو ءافلا متفب : ءاضفلا

 . ةينودجاملا برق بنيذمو روزبم ليس هب يقتليو ناحطب ليس هيلإ يضفي ةمطخ

 ةرآ لبج فحلب ةيرق « ةمحعملا نيغلا نوكسب : ةوغفلا
 . ةرقفلاب موملا فورعملا عضوملا اهظأو « ةرزح يف تمدقت : ةراقفلا

 . ناريقفلا : امل لاقي ةئيدملب ناعضوم « ىنغلا دض : ريقفلا

 : نيضرأ عبرأ هنع هللا يضر ًايلع فقم ينلا عطقأ « قداصلا رفعج نع

 قبسو «دجنا هلاق اهيعب رثب مما وه : ليقو « ةرجشلاو « سبق رثبو « نيريقفلا

 لهأ هب قطنيو « هظيرق ينب برق ةيلاعلاب ةقيدح ريقفلا نأ : ةيوبثلا تاقدصلا يف

 متاع دق م يل ريقفلاو : ىلع ةقدص باتك يف نأو « ًارغصم مضلاب موبلا ةنيدملا

 . (دمح) مج أاهدعب ةهومضلا ءايلاب نارح : باوصلا )0 |
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 نيريقفلا اهنم نأ : ةبش نبا نم رخآ عضوم يفو . دارفالاب وه اذك « ةقدص
 . ىنثم هركذ ةيلاعلاب

 . ةببرغلا ةرطاب دعس انقس ضرأ « مِح مث نوكسلا مث مضلاب : ناجلفلا

 يف ا” باتكك جالفلا : اهف لاقشو ميلا ميتفو نوكسلا م متفلاب : ةحلف
 يداو ىلعأب اهنأ مارع ركذ يتلا جالفلا امأو « قيقعلا ةيدوأ نم ةرجو بأ رعشس
 عمتجي لياسم اهبو « عسبرلا مايأ سانال ةعماج ةيقراوسلا ةبجب ضايرف © نالود يذ
 كلت نأل حيلف تايبتخم نم وه سيلو « يتلا : هل لاقي ريدغ اهنم « رطل اهف
 . قيقعلاب

 ايف عمتجي يتلا نويعلا نم « حتفلاب وأ رسكلاب ملف ريغصت ريبزك : حبلف
 : ينزاملا دعس نب لاله لاق « ةنيدملا ةيدوأ صوش

 رجفلا عم حيلف ينج ىلإ نحن يتقانو ىمقن تزواج دقو لوقأ
 . مضاب هنأ هرهاظو

 . راجنلا ينب نم منغ ينبل مطأ « مضلاب : عييوف
 . ةمجعملا ءاخلاب : رابخلا ءافيف
 . نيتلحفلا يف : نيتلحفلا ءافف

 فاقلا فرح

 , برغملا نم ءاق ةليق يف فينأ ينل لام « ماسك : مئاقلا
 ةنالث ىلع دأو 4 فصصت ءافلاب هتلاورو 4 ءاه 9 ةلمبملا ءاملأ مهتفي : ةحاقلا

 « ليم وحنب ةنيدملا ةبلل ايقسلا لبق وهو « « يراخبلا » يف م ةنيدملا نم لحار»
 : هل لاق هقوج ف ةراد يف ءام رغصألا لقاث يفو 4 ديدابعلا يدأو ؛ هل لاقو

 نم نيتخسد يف يذلاو ع ةحاقلا ظفلب هنإ هرهاظو « مارع نع دحملا هَلاَف ٠ ةحاقلا
 , ميطاو ءافلاب ةجافلا : هل لاقب مارع بابك

 موال ٠



 . دأو راق وذو « ةنيدملا ىرق نم : راقلا

 قيرطب ًاضيأ عاقلاو « متفلا دحام يبرغ مارح ينب دحسم عضوم : عاقلا

 : ملس رايدب عبقنلا عاقو « ةكم

 ريك ذتلاعم ميصفلا روبشملا هنإ : يووللا لاقو « دمي دقو رصقلاو مضلاب : ابق

 ةلصتم تناكو ةريبك ةنيدم : ريبج نبا لاقو « ةنيدملا يلاوعب ةيرق : فرصلاو

 م سرغ رثب ام ةبمعلاو « لثنلا قئادح نم اهلإ قيرطلاو « ةسدقلا ةنيدللاب

 ةلبق ةبج يف ةدتم امنرامحو « قرشملاو برغملا نم نادملا العلو « ثيداحألا هيضتقت
 نيبو اهنيب ةفاملا يف يتأسسام ىوس يماشلا اهدل ذخأم ىلع فقأ ملو « اهدجم

 تيس ةيوث راد يف مصاع : هل لاقي مطأ رثي مما لصألا يف يهو « ةنيدملا

 طخ يفو « دحلاو ضاع هيلع ىرجو « ةلابز نبا باتك يف هتبأر اي اهب ةيرقلا

 ءابق اهومسف « اهنم اوريطتف « ًارابق ىمست اهب تناك رثيب ءابق تمس اهإ : يغارملا

 : ىهتنأ , ةلابز نبا هلقث ام

 نأ الإ « ةبوث راد يف رثلا نأو « هومن ةلابز نبا نع يربثقألا لقنو

 رأ مو © ةدحوملا ءالاب : يربشقألا طخ يفو © قوف ةانثلاب يغارملا طخ يف راق

 ىلع : يجابلا لاق ء فوع نب ورمح ينب لزانم يهو « ةلابز نبا باتك يف كلذ

 ةثالث ىلع صايع ٠ قراشم د يفو . ءاماعلا نع يوونلا هلقثو « ةئيدملا نم نيل

 هححصو« يوبنلا دسملا نم خسرف ىلع : رجح نبا ظفاطلا لوق ىنعم يهو « لاسأ

 لوألا صضايعل هتبسن عم يراملا
 ٠

 باب فورعملا يوبنلا دوسملا باب ةبتع نم ناكف كلذ تريتخا دقو ؛ تلق

 نيسلامدقتب عارذ فالآ ةعبس ةيقرشلا قيرطلا ىلع ءابق دسم باب ةبتع ىلإ ليربج
 يف قبسام ىلع ليم عبس اسمخو ناليم كلذو « اري ديزي عارذ اتثامو ءابلا ىلع

 عرازمو رابآ اهب هريبك ةيرق أضيأ ءابقو « ليملا يف مجرألا نم مرخلا دودح

 . بشكي فورعملا عضوملا ةبجي ةبرغ قيرطب نارمو ةيعافأ ةحان لخخو



 . ةبايصك ةبابق : ليقو « ةئيدملا ماطآ نه بارغك : باق
 « كيرحتلاو رسكلاب اهنإ : ٠ سوماقلا » يفو « ةيرعك نيتحتفب : ةيلقلا

 : يرشخعزللو « ضايعك دحجلا هلاق « عرفلا يحاون نم ةيلبقلا نداعم فاضت اسهلإ

 امو « روغلاب يم عبني ىلإ اهنه لاسامو ©« عشو ةنيدملا نيب امف ةأرس : ةملقلا

 نم كرع لابج نم "يلا نيب اه اهدحو « ةيلبقلاب يمس ةنيدملا ىلإ اهنم لاس
 . ىبتنا . ةيدوأو لابج اهفو « جالا اهؤطي ضرأ ةلايسلا فرش نيبامو « ةنيهج

 عرف ابو « ةهملا هذبب وه افإ مويلا ةفورعملا نكامألا نم ةيلبقل هركذي امو

 لب « هنم ةيلبقلا تسبلف « عساو لمح وه يذلا عرفلا ال قبس م نيتحتفب روسملا

 ناك هنأ : ميهاربإ نب روسملا نب دم نع لقن راكب نب ديبزلا نأل « دارما وه لوألا
 اذه نإ : لاقف ورم قورع هيف الج ىأر ينزملا ًاسارف نأو « روسملا عرفب

 عجر ًادمع نأو « كلذ مبعطقأ وليم ينلا نأ : يفزملا لوق رك ذو « ندحملا
 م عطق « محل وهف « ًاندعم نكي لرإ قدص : لاقف « هل هرك ذف « مهاربإ ىلإ

 ثراخلا نب لالب عطقأ : ثيدْحل ريشي « اهسلجو اهيروغ ةيلبقلا نداعم هلي هلل لوسو

 لكو « دحنل ضرأ : سلجلاو . ثيدحلا ... اهسلجو اهيروغ ةيلبقلا نداعم ينزما
 نم ضفخنا امو عفترا ام هعطقأ : يأ + طبمنا ام روغلاو « ضرألا نم عفترا ام
 . ضرألا كلت

 نم فاض يبرغ سدق لامح : يرحملا لاق « ةلمبملا لادلا نوكسو مضلاب : ''' سدق
 ناتسب ايف « عرازمو هكاوف اهبو « ريخلا ةريثك ةميظع ةلصتم لابج "'' عقلا

 . ةنيزم نم ةريثك لزانمو

 1 ) دمح ) 0" نادلملا مجعم » يف 3 هانكم مث أهدعب ةلمبملا ءاحطاب تثتحلا : باوصلا 1(

 رهو بصالا ةرثكي فورعم مودلا قهر 4 هلوأ يف فلألاب سدقأ 1: موولا اه لاقي (؟(

 . فوعل مويلا
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 « سدق : هل لاقي يريشقلا نبع ىلع فرشملا رسألا للا : يدسألا لاقو

 نيب يجلل داقني ناقرو : مارع لاقو « نيعلا هذه ءارو هرخآو « جيرعلا يف هلوأ

 :امل لاقي ةبقع لب « ةبنث ضيبألا سدق نيبو هنبب قلفيو « ةئيورلاو جرعلا

 نيبو هنيب عطقي مث « اقسلاو جرعلا نب اًنشعتملا ىلإ داقني اذه سدقو « ةنوكر

 . ةنيزا ناسدقلاو « تمح : احل لاقي ةبقع دوسألا سدق

 مودقلا فرط ىلع رمي داو ةانق : ينئادملا لاق . لبج « روبصك : مودقلا

 مماو4 ناعن نم عضومو « ةارسلاب ةينث ًاضيأ مودقو « دحأب ءادبشلا روق لصأ 5

 ةعيرفلا ثيدح يف مودقلا فرط : صايع لاقو « مالسلا هيلع للخلا ميهأربإ نان

 وه : حاضو نبا لاق « اهديدثتو لادلا ففختي اولاقو « هفاق مهتف يف فلتخم م

 ةينثف « افخم ًاحوتفم نأض مودق : ةريره ىلأ ثيدح يف يذلا امأف « ةئيدملاب لج

 . سود دالبب لبج نم

 . ديدق فرط اهلإ فاضي هايملا ةريثك ةكم قيرطب ةعماج ةيرق « رييزك : ديدق
 . ةنيدملا لبح « ةئيبحك : ةمدقلا

 يف قبس « « راطعملا ضورلا م يف ام ةلمبملا داصلابو هلوأ رسكت : ةصارقلا

 هلامرغ ىلع هرثو هلصأ ضورعملا هللا دبع نب رباج طئاح ناك ابو « ةصارقلا رث

 . قبس اك
 . يلع نب نيسح لآل ةنيدملا ضارعأ نم عضوم « نيفاقو متتفلاب : رقارق
 : ليقو « دحسملا يف تلخد يتلا ثالثا فوع نب نمحرلا دبع رود : ارقلا

 . هل طانح ثالث

 . ىبأ بنج ىلإ داو « ءارلا ديدشتو مشلاب : نارق

 هلاقع حرق ديعص هبلإ فاضي ىرقلا يداو قوس « نوكسلا مث مضلاب : حرق

 حتفب كوبت دجاسم يف يغارمللا طخ يف وهو « ءارلاب هنوكح هاضتقمو « دجملا

 : ةحاور نب هللا دبع لاقو "« يازلا
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 موكعلا امل شيثحلا نم رعت 2 حرق ماجآ نم ليلا انبلج
 . « ةباغلا ةوزغ » يف نوماسملا هملإ ىهتنا ام درق وذو © نيتحتفب : درف

 : ضايع لاقو « ةنيدملا نم نيمو ىلع رييخو ةنيدملا نب وه : ريثألا نبا لاق
 . موي وحن ىلع

 . ةثراح نب ديز ةيرس هب « دحن هامم نم ءام : ءافلاب لاقيو « ةدحدك : ةدرق

 . ةنيدملا دجاسم يف ا ذاعم نب دعسل ةعرض « ةمبم داصلاو ةكرحع : '١'ةصرقلا

 نبا يزاغم يفو « ريخي اضيأ ةرقرقلاو « فاكلا يف يثأت : ردكلا ةرقرق

 ... ريخ نم لاسأ ةتس ىلع زات ةرقرق اوغلب اماف : يدوهلا مازر نبا لتق يف ةبقع

 . هلتق ركذو

 . قيقعلا ةيدوأ نم ةرغصم ناسقو « نيسلا دعب ةيتحت ةانثي نايعك : ناسق

 . اهيف قبس باهإ ركب ىلع : ديلولا نب ليعامسإ رصق

 . هل يتلا ةمحانلاب هلعلو « ديز نب ةيمأ نب نود : ماثه نب ميهاربإ رصق
 . ءاحربب ْف مدقت ةلمهملا ءاطإ مضي : ةليدح ينب رص

 ناحطب يبرغ ةركلا رهاظب « لخ نصح : هل لاقيو « ةمحعملا ءاخلاب : لخ رصق
 « قيرطلا ىلع هنأل كلذب يمس « ريشب نب ناعنلا دب ىلع ةيواعم هلمع ةهور قيرط ىلع

 لخ رصق ناكو « ةبش نبا هلاق « لخ : هل لاقي لمر وأ ةرح يف قيرط لكو

 . نجس نينسلا ضعب يف
 ناوع نبا : توقاب باتك يىفو « ةلابز نبا ةخسن يف اذك : كارع نبا رصق

 00 يفاهلا ةق يف !"نامدملا وثب ناك « دحأ قيرطب لبسألا دبع ينب ةربقم ةبجب

 . هلصت يف تمدقت : ققعلا روصق

 1 ) لمح ) , © نادليلا مجمع ْق ا ,امذخلا : هياوص قل

 بووكاس



 , مجه رتب نم لفسا : هام نبا رصق

 ةبحلا كلت يفو « ةيونلا تاقدصلاو ©« نيروصلا برق : جلا ني ناورم رصق

 . روصقلاب فرعت عضاوم مويلا

 . ةنيدملا نم نيل ىلع ماو ةرحب « ءافلا رسك و نونلا متفب : سيفب رصق

 . عيقبلاو لاقبلا يلب ام ناورم رصق نم لفسأ نامع لآ يلاوم : فسوي ىنب رصف

 هلاقع دحن ءاقلت ةنيدملا نم ديرب ىلع عضوم « داصلا ديدشتو مهفلاب : ةصقلا وذ

 ةعبرأ : رصن لاقو « ةنيدملا نم لايمأ ةسمخ ىلع هنإ : يدسألا لاقو « دم

 ينبو ةبلعث ينب ىلإ ةام نب دم ةيرس : دعس نبا لاقو « ةذبرلا قيرط « اليم نيرشعو

 ةذيرلا قيرط « اليم نورشعو ةعبرأ ةنيدملا نيبو اهندو « ةصقلا يذل وهو6 لاوع

 ةنيدملا نبل داو « ةدحوملا حتفو تحت ةانثملا نوكسسو ةلمهملا حتفو مضلاب : ةبيصقلا

 . مودلا يداو يف يتأبسو « ريبخو
 . قيقعلا ةيدوأ نم « ةلمبملا ءاطلا نوكسو مضلاب : بطقلا وذ

 هيف ناكو « ظلغو ضرألا نم عفترا ام هلصأ « ديدشتلاو مضلاب : فقلا

 « ناعيقو ضاير هِبف نوكي دقو « كوربلا ليإلاك راححأو هلوحام ىلع فارشأ

 تاقدصلا دحأ ءانسح هبو  ةرهز يف ركذ هل قبس ةئيدملا» داول ملع وهو

 . اهيف قبس مك ميهاربإ مأ ةيرشم هب اذكو « تايئسملا ابأ : رهاظلاو « ةيودنلا

 مئاتأف <« فقلا ىلإ هلو للا لوسر ارعد دوهلا نم ًارفن نأ : دواد ىبألو

 . ةيرشملا دنع هنأ قيسو « ساردملا تدب يف

 داو فقلاب هل طئاح يف ىلصي ناك راصنألا نم الجر نأ : « أطوملا » ىفو

 يمسف « افلأ نسمخي هعاب نيئع نأو « ةقدص هلعج هنأ هنفو « ةئيدملا ةردوأ نم

 , وه هلعلف + ريثك ىنعب نيئاثلاب فرعي لام تادنيسحلا برقيو « نيسجلا

 . ةبلبقلا لابح نم قئعلا ةدالق ظفلب ؛ ةدالقلا

 نب دعل ةنيدملا برق ةريفح « ةددغملا ءايلابو ءاحلا رسكا و نيتحتفي : امبلق

 - مهةاب د



 سانلا رابخأ نم ءيشب ثكدحمال نأ رمأو « نائع لتق دعب اهب لزتعا « صاقو نأ
 : ريثك لاقو. ةروك ذا ةريفطلاب هرسفو ؛ ايبلق : ةيودس ةنبأ يفو . اوحلطصي ىتح

 امشتملاو رادلا ابباق ىلإ ىتأ اذإ عيبرلابوصىقس نكلو

 نالور يذ يداوب ةيرق « همال نوكس يكحو « ىزمجك تاحتفب : ىبلق
 : ريهزا دشنأو « ملس ينل

 .دروممحلاف ةمود فانكأ ىلإ أنم رادلا _ءروكت ىبلق ىلإ

 « ريبخي قيقملا يتبل نصح هيلع لبج « ةلمبملا داصلاب روبصك : صومقلا
 نيرشع نم ًآبيرق هلي ينلا هرصاح « نيتمجعملا داضلاو نيغلاب نضغلا : ليقو
 . هحتفو ًابحرم لتقف « الع ةيارلا ىطعأ مث « ةلل

 . ةيدوألا دحأ :؛ ةانق

 . ةيرض ىمحي مضلاب : عينف
 . ةبصعلا يلب امم ملس ينب لزانم فرطب مطأ « نيفاقب : لقاوقلا
 . ققعلا ةيدوأ نم ةدحوملاو متفلاب : عباوقلا

 . ةيقراوسلا برق ءاحلملا هنطبب ةرملا يف بصي داو : ناروق
 . ثاعب يف قبس « ىركسك ؛ ىروق

 : فاكلا قرح

 , لع ققحتأ الو هتيأر : قوزرم نبا لاق « ةمحعملا ءاظلا ريكي : ةمظاك

 . ةنيدملا برقب عضوم هنإ

 ءام هب < ةرصبلا نم لحارم ثالث ىلع ةكل ةرصبلا قيرطب هنإ : يعمأللو
 . دايز وبأ هرك ذ «عضوم ًاضلأ ةمظاكو : لاق « توقاب هلاق « ملم

 قلع ناورم برض ناحطبب عضوم « ىحك ًاروصقم ديدشتلاو مدفلاب : ابك
 , هب كنا يئاغنلا
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 ءارفصلا نيب نيع : ءاهو ةحوتفم نونو فلأو قوف ةانثم 9 مفلاب + ةناتك

 كراك ربيت نصح : ةثلثلاب : ةديبع وأ لاقو « شدملا ةبتك ظفلب : ةستك

 . نيك اسملاو ىماتملاو ىبرقلا يذو هلوسرو هللا سمخ هب

 ةبثكلا ىلإ عم ينلا لوحت « ةاطنلاو قثلا حتف دعب : يدقاولا لاقو

 قثلا لف مهءاجو « نيصحتلا دّسأ اونمحتف « قيقا يلأ نبا نصح ىملالسو خطولاب

 يف ًاعنم ًانصح ناكو « ةبثكلا يف وهو « صومقلا يف مبعم اونصحتف « ةاطنلاو

 . مالسلاو خيطولا

 ميلس ينب ندعم ةيحانب ردكلا ةرقرق هيلإ فاضي « ردكأ عمج مفلاب : ردك

 اهنم رانا هام لاوع يب مزح يف : مارع لاقو « ةبواعم دس ءارو ةضحرلا برق

 . فرطلا ةبحي كلذو « ردكلا رش
 ليخالا برق داو « ةنك اس ةتحت ةانثم اهننب <« نيتلعبم نيلادو حتفلاب : ديدكلا

 نع هب ربع دقف 2« لخت برق : لاق نمو « ةنيدملا ىلإ ديف نم قيرطلا هعطقب

 . قيرطلا ةمي لايمأ ةيناؤب صيلخ دعب نيع ًاضيأ ديدكلاو « ليخنلا
 ٠ ةمحعملا نيغلاب : ميمغلا عارك
 . ةفحملا نم لامأ ةتس دعب ىلع حلا لا رحلا ىلع ةريزج : مضلاب : رككلا

 , هتيحان هب فرعت ٠ دوسأ لبح + بتكك مضلاب : بشك

 هلاق « ءاللا عرست امنأل عبقلا ةربقم «ءاه هرخآ نوكسلا مث متتفلاب : ةتفك
 , ممزركتو مهظفحت يأ ىتوملا تفكت اهنأل : دجملا لاقو « يدقاولا

 . ةيرض ىمح ةيحانب ءام : ةدحوم هرخآ أفخم مضلاب : بالكلا
 . لبج بلكلا سأرو هيدملا ماطآ نم مطأ : بلك

 ةفحملا نم الم رشع ينثا ىلع ةملام رثب دنع ةيرق « ةيك ريغصت : ةيلك
 . ن'ورذ رثي مسا « ىركسك : ىلا

 .٠ ءامق دنع هنأ ماها فرح يف قأبس 6
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 ( نصح ريثصت نيصحو « نيسلا لامهإو نونلا نوكسو متتفلاب : نيص- سنك
 . ءابقب ساربملا دنع ناك مطأ

 : ليقو « لبج : ةئاثلا رسكو متفت دقو « ىلوألا فاكلا مضب : بك ارك
 . كوبتو ةنيدملا نيب لابح

 « ةنيدملا يما غم برق مطأ اهنأك بارت ةموك : ضارلا ءارخلا بأ ةموك
 . ردملا ةموكب ةفورعملا اهلعلو

 . ةيرضب لبح ريبزك : رسوك

 . ةيلبقلا لابج نم لبج : ءاه ةدايزب هلبق يذلاك : ةريوكلا
 « ءاه مث ميمو ةلمهملا لادلا متفو تحت ةانثملا نوكسو متفلاب ١ ةسيك

 نمحرلا دبع اهعاب « سيرأ رثب يف تقبس « ريضنلا ينب نم فوع نبا نمحرلا دبع مهس
 يبنلا جاوزأو نيماسملا ءارقفو ةرهز ينب نيب اممسقف « رانيد فلأ نيعيرأب نامع نم
 . يناربطلا هاور . هلي

 : ماللا فرح

 : ةمره نبا لاق . ةنيدملا يحاون نم : اعلك ىأل

 ىأل ىلإ " نيتواور بضه بضحلاف ٠ ىنحتملاف دشنب رابدلا ”يح
 ةنيدملا اترح امهو « ةرلا يهو : ةبال ةيئثت : ناتباللا

 . قيقعلا ةيدوأ نم " ءجلك : يأل
 ناذللا ناظعلا امهو « يمل ةبنثت نوكسلا مث رسسكيو متفلاب : لمج امل

 دجاسم يف دارفالاب لمج يلع ىوريو « ريعبلل ميجلاب : لجو « ىلفسلا نانسألا اهف
 . ديف قيرطب لبجو « ةكم قيرطب

 ء ةمادقب مويلا فورعملا لحما ابلعل )١(

 قيس 15 ةلمبملا ءارلا مضب ةواور : لاقيو (؟)

 ( دمح ) . <« افولا » يف اك « يحلك : هبارص ()

 و هدب



 « ريش ةبجب ةنمبلل لزنم ىلغل تادو « رانلا ءاممأ نم « رصقلاو متتفلاب ىظل

 . ىلقللا تاذ : لاقيو

 ينل مرج“ يعم هام وأ ع ةراحملا ريثك عضوم : ًادودم ةدحوملاب : ءايعللا

 . بالك نب ركب يبأل ىملا ىلعأب ةظلغ ضرأ ًاضيأ ءابعلاو « نافطغل ليج لاوع

 . ةيدابلاب ءامو « ةنيدملا برق لبج « نيتلمبم نينيعب : علعل
 « ةكم قيرطب ةبنث « كيرحتلاب : ليقو « رسكلاب : لبقو « حتفلاب : تفل

 ٠ ىسره بنجيدأو : لبقو

 داو « ناروق ىلعأب ةبذع رابآ « ءاف مث فاقلا نوكسو رسكلاب : !" فقل

 محربو © ةرحجحلا ثيدح يف فالملا عقو تفلو فقل يفو « ةقراو-لا ةيحانب

 . ةرحهلا رفس يف تسلل ةقراوسلا ةيحان نأ لوألا

 عضومو « ميلس ينب لزانب داوو « ةضايب ينبب مطأ ء رصقلاو رسكلاب : ىوللا

 . ةيرض نم العم نيعبرأ ىلع

 : ميلا فرح

 . مهل ناطأ متاقلا نيبو هيب ءابقي فينأ ينبل لام : ةياملا

 . بعص ةيرت دنع ناحطي يداوي لام + نوشحاملا ىلإ ةبسن : ةينوشحاملا

 . زمه ريغ نم رينمك هنأ توقاب مالك ىضتقاو « ةثلثم ءاثو ربنمت زومهم .: بما

 ءافدب ءارب : ةلابز نبا ين ضعب يفو « ةدحوملا لدب مب ميشم : ىبحبلو

 . ةمدقتملا ةيوننلا تاقدصلا دحأ

 رادب فورعم وهو « منغ ينب تم يبلا ةلحار كورب ناكم دعقمل : كريم

 ةعبرأ وحن "”هضرع ةنيدملا ىلإ عبني نم جرخم بقن ًاضيأ كربمو « بو يبأ

 )١( دمح ) مارع ةلاسر يف ا« ءامس ءام ( .
 5 . ( دمح ) « ًاقررعم لازب ال ةرجهلا قيرطب يذلا فقلا (؟)

 ا



 « ريثك لوقو . كرب : هنف لاقيو 2« كربم ةبنث هللإ بسنت « ةسمخ وأ لابمأ
 لقاثلا نيك ربم نم انب يمارت

 ايهدحأ ردحتب ناقث امهو « ىنتف « ًاخانمو أك ربم دارأ : تيكسلا نبا لاق
 . رعشألا افق ىلع خانمو « ةنيدملا قيرط هبفو « ليلي قيضم نيب عبني ىلع

 . ةثيورلاو "يملا نيب ء ةمجعملا داضلاب : ةعضبم

 ةملبقلا ةيدوأ نم « ةمجعملا نيغلاب يوريو « دعقم ةلمهم نيعو ةثلذه : رعثم
 . شيرفلاو شرفلا نيب ايف عفدي ةروحو ةجاثلا نيب

 . سكلاب : بقثم

 '؟”قيرطلل مسا 2 ةدحوم مث فاقلا متقو نوكسلا مث متفلا : يعمصألا نعو
 . ةفوكلل ةكم قيرطلو « ةكمو ةئيدملا نيب

 ةءاقس لباقت ةعرزمب مطأ « ةلمهملا لادلا حتفو نوكسلا مث متفلاب : لدغ
 . ليذفل لزنمو « كلملا دنع نب نابلس

 , ءاحلملا لوح ناروق نطبب تابضه نيب ريدغ : ءار مث نوكسلا مث متتفلاب : رحب
 . ةرآ ليج فسلب ةبرق : صلاخلا ضحملا نم « ةمهملا ءاغاب : ةضحنا
 : رعاشلا لاق . ةئيدملاب عضوم : كيلمك ةمهلا داصلاو رسكلا مث متفلاب : صبح

 بارغ جاجح يلي ام ىلإف رارصف َغاوف صيحمت
 . ةمايلا ةزوح يف عاقب : ةمجعملا ءاخلاب : ةضاخلا
 نيقعلا ةيدوأ نم دقع ثالث : مال هرخآ تحت ةانثملا رسك و مفلاب : لياخم

 . ريضح ىلع ناتنثلاو « سلفأ يف بصت ايلعل
 . قيقعلا ردغ نم حيلف تايبتممو ؛ نالور يذ نم مالفلاب ريدغ : ىتتا
 اذإ : هارخ نم لعاف مسا : ةددشملا ءارلا رسكو معتقلا مث مفلاب : يرخ

 - < الاس



 ريِلَع للا لوسر ه رك اذلو « حلسم رخآلا معأو ءارفصلا ىلبح دحأ ممأ « ةحلس
 . نارفذ يف نيمبلا تاذ ذخأو , ىربكللا رد هباهذ يف اهني رورملا

 بارغ ىلع مث « علقو ينلا هيلع كلس لبج : نبإإا ضيخم ظفلب : ضيع
 8 مرطا دودح ْف قيس

 زامللا ةبج نم ةماهت فرطو « لابمأ ةثالث هلبق '"'جرعلا ةبقع : جرادملا

 1 ةكم قيرطب دأو 1 ةروسكملا ميلا دددشتو مفلاب : ججدم

 ٠ كونت دوءأسم ف نآردم منت هنلإ فاضي نادرم 1 لاقبو : ناردم

 هنلإ : دحلا لاقو « قيقعلا ىلع ردحتت يتلا ةنثلا : ةددشملا ءارلا حتفب : جردملا
 . ةكم ةبج نم اهنأ ىلع ءانب عادولا ةينث

 (ثعلع يذ يف بصب دأو : اروصقم ةلمهم نيعو نوكسلا مث رسكلاب : اعدم

 . ةيرض ةيحانب بالك نب رفعمل رْثِب هب

 هيلع ىسوه اهنم ىقتسأ يتلا رثبلا اب كوبت يذاجي '"' مزاقلا رحب ىلع : نيدم
 . ةئيدملا ضارعأ نم لوحألا لبس نبا اهدعو « بيعُس ةئاسل مالسلا

 نبل مطأ « هدرط اذإ : هداذ نم « ةلمبم ةرخآ ةمحعم لاذ مث متفلاب : هاذا

 . ةنيدملا يحاون عضوم : بهاذملا

 , ةدوألا يف بلذم ريغصت : بنيذم

 , ةنيدملا قيقعب عضوم ديرم عمج : دبارملا

 ةفورعملا ةيقملا اهلعلو 0 ةيوكر يف هل قدس 1 ةيوكر ةبقع نمو رثاغلا ةيقع ص يه 01(

 . لقنقعي مويلا
 53 لحارم نام وُ رصف نيو اهئدب بال ٠ رهاظ رظن مزاقلا رح لع اوك يي (؟
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 ارم : هل لاقيو + قبقعلا ةيدوأ نم « ةمجحعم ءاخ هرخآ مهلاي : مارم

 . ةرخصلا

 . ةنيدملا نم اليم نيثالثو ةتس ىلع فرطلا ةحانب باحسك : ضارملا

 ةهجلاب ةريبك ءانغ ةيرق : نون هرخآ ءارلا ديدشتو مضي دقو حتفلاب : نارم
 , ةنيدملا نم السم يشع ةيناث ىلع هنإ لبق م ال ء« بشكت مويلا ةفورعملا

 . ءابقي مطأ حورم عمج عتقلاب : حوارلا
 هيف سبحت معنلا تناك « ةدحوم مث نوكسلا مث ملا رسكي : معنلا ديرم

 هلع "'' محرتو « يراخبلا» يف امك هدنع رمع نبا مميتو « باطما نب رمع نمز

 مث « رصعلا ىلصو مميت هدنع ناك اذإ ىتح فرملا نم لبقأ هنأل ءرشملا يف مميتلا

 نيلم : ليقو « ليم ىلع وهو « يمعفاشلا هاور ةعفترم ةيح سمشلاو ةئيدملا لخد

 . ةنيدملا نم

 زمره نب ديزب ناكو : ةرخلا نمز قدنلا ىلع فافطصالا يف يدفاولا لاق

 . معنلا ديرم ىلإ بابذ عضوم يف

 . ةثراح ينب يف مطأ ريت : عبرم

 ةئيدملا برق داو « محهرخآ قوف ةانثملا رسك و نوكسلا مث حتفلاب ؛ جترم
 . نادو برق : لبقو « ىلع نب نيسحل

 رفس يف ركذ ةكحم قيرطب عضوم « ةلمهم ءاح مث ةحوتفم محي : مجرم
 . ةرحملا

 ريش هكلس نأ لَم ينلا راتغا قيرط : دعقمل ةلمهملا ءاطاب : بحرم

 . اهكولس نم منتماف « هريغ قرط هل رك ذ نأ دعب

 محرتو عيبطلا خسن يف اف ء ةمجرت مضو هنأ : ىنعب ؛ يراخبلا هيلع مجرت هلعلو (؟)
 . خساتلا طلغ نم هلعلف « ىنمم هل ربظيال هيلع

 هوس



 . رحبلالحاسي عني برقب عضوم : ءارلا نوكسو ةمجعملا ءاطاب : مرملا وذ
 :توقاب لاق . هشتاولاو كادذ نيب داو : ءارلا نكست دقو نيتحتف حرمه وذ

 :؛ هلوقب ةرجو وبأ هانع قيقعلا نم عضومو

 خرم نم عارجألاف وملا تلتحاو

 « ةنيدملا نم درب ةنامث ىلع كوبت دجاسم يف افصلا تخأ ظفلب : ةورملا وذ

 بشخ يذ نيب : لبقو « لوألا داز « ىرقلا يداو نم توقايك دجملا اهدع
 . قىرقلا يداوو

 يداوريغ وهو « ًاضيأ ىرقلا يداوب ىمسي كلذ نكل « فورعملا وهو : تلق

 ىلصو « ةورملا يذب كلَ ينلا لزنو « ىنعملا يف فال الف © فورعملا ىرقلا

 . ةلابز نبا هاور . ثيدحلا ... ًاقصلم هربظ اهيلإ دنسأف « ةورملا ىتأ مث « رحفلا هل

 نيب ناحطب رسج عطقنم دنع عاقنق ينبل مطأ : ًارغصم ةلمهملا ءاطلاب : حيرم

 . ناعدو كرب نيب ةنيدملا دصاق

 ٠ عبتي برق دوسأ نرق « فورعملا رجشلا : خرم ريغصت ةمجعملا ءاخلاب : خيرم

 مث ةروسكم ةلمبم نيسو تحت ةانثأا نوكسو حننلا مث مهلاب : عيسيرم

 نبأ هلاق « لحاسلا ىلإ ديدق ةمحانب ءام : تابورلا ربسأ يف ةلمبم نيعو ةشحت ةانثم

 . قاحسإ

 . عرفلا نم موب وحن ىلع ةعازخل ءام : ىلاربطلل

 . مالسإلا لوأو ةيلهاجلا يف ريبج نبا قاقزب موقت تناك قوسو

 نم لبسلا يضفي قبقعلا ردغ نه : ميلا مث نوكلا مث مهلاب . "جزم

 . زجم : نآلا يىمسملا وه )000(

 ب86 ب



 مطأ : ءاف مث مالا رسك و ةلمهملا لادلا حتفو نوكسلا مث مفلاب : ةفلدزملا
 . ةعمجا دحسم دنع نالحعلا نب كلام

 ةحيحأل ناك سرغ رثب دنع مطأ : لظلاب لظتسا نم لعاف ممأ : لظتسملا
 7 ردنملا دنع ىبل 9 مالطا نبا

 « يماشلا جاحلا ةلزنع ةيكزلا سفنلا دجسم "قرش ريغص لبج : '"'ردتتملا
 . ريعلا يف قبس ىصقألا ردنتملاو « هدنع ليدلا ينب لزانم تناكو

 . لبشألا دبع يب مطأ « تحت ةانثلا نوكسو متفلا مث مفلاب : يملا
 هب ءابق كدحاسم يفرش عضوه : بصلا وهو بكسلا نم مدفلاب : ةكسملا

 . ماو : هل لاقي مطأ

 . ةئيدملا لامعأ نم : ةلمبم ءاحو ةحوتفم مال مث نوكسلا مث متفلاب : حلسملا

 3 قيقعلا ةصرغ ف اسيا داو : شاملا

 هعضوم يفو « ”يلأ دجسم يلرغ نراك « ةليدح ينب مطأ ققرك : "طعشم
 . هين يلأ تيب

 نم جرت ءام هب « ةقانلا يداو تادو اهنسب 6م كوشو ةنيدملا نإ داو 1 قفشملا

 « هب هحضن مث « هدب يف بصق © لشولا تحت هدب لَم ينلا عضو « لشو
 اًسح هل نأ هع نم لوش زم ءاملا نم قرخن اف « هلأ ءاسام اعدو 4 جدكمد ةحيسمو

 نيطابشلا ليج كرآلا يدهس اشاب دواد ةقيدح راد هبلع يذلا ريغصلا لمجلا وه ) ١ ١

 , منمبرت امرأ“ ميلسن اج رم متسملا طاب رو تويب مويلاهلع و ءروسلا لش ادشاهمحر ليعامس!قاقزيف 6 ١

 ننس | ىلإ سم



 نعمسيل مينم يقب نم وأ متبقب نأل : عبو هللا لوسر لاقف « قعاوصلا سحك

 . هفلخ امو هيدي نيبام بصخأ رهو « يدارلا اذه
 . ةغاطلا ةانم اهب ناك ديدق ىلع فرشت ةينث : للشملا

 . مرا دودح ف برشم ريغصت : بريشملا

 . ةيرض ىمح ىلعأب داو : ءارلا ديدشتو نيتحتفب : ”رصم

 , اعدم دعب ايلع قدصملا مهقدصب بالك نب ورمع ينل ءام : قولصم

 . ةرآ يف تقبس ةيرق : فاقو تحت ةانثمو ةمجعملا داضلا رسك و متفلاب : قيضملا
 دبع هيلع فْحَتاَف + معلا ناك ءامو اهماش ةنيدملا برق رعقلا ةديعب رب : بولطم

 . ةممأ ينب عايض نسحأ نم ةعيض كلملا

 ايقسلا نيب داو : ةمبملا نيعلا رسكو ةمجعملا ءاظلا نوكسو مضلاب : نعظم

 . ءاوبألاو

 « ةيدوألا يف قبس < ةدحوملا لدب ءافلاب فجعم : خللا ضعب يفو : بجعم

 . هب قدصت ةحاور نب هللا ديعل طئاح ءافلاب فجحعمو

 نم : لبقو « ةنيدملا لامجحأ نم عضوم : نسملا : لاقيو : ندحألا ندعم

 . ةمايلا ىرف

 ىلع دحن قيرطب ةيرق هب « نارق ندعم : لاقيو « نيسلا مشب : ملس ينب ندعم
 . ةئيدملا نم درب ةيناث

 . ثمغم يف يأ داو : ءامللا ندعم

 . لخت نطب نم نيموي ىلع : ةرقنلا ندعم
 . سرعملا دحسم يف : ةحوتفملا ءارلا ديدشتو متتفلا مث مضلاب : سرعملا

 نيب ايف ناك اوعزف اذإ هبأإ نوثئحتلي اوناك يذلا ةظيرق ينب مطأ : ضرعملا

 رخآ مطأو « ليسلا اهنم جرخي يتلا ليخنلا ىلإ ةظيرق ينب عبقب يف يتلا ةحودلا

 3 اا 0-0



 , ةدعاس يبل

 رحبلا لحاس ىلع ذهخأت قيرط : فاقو رسكلا مث نوكحلا مث مهلاب : ةقرعملا

 . ردب ةعقو يف شرق ريع اتكلس
 . ةصعلا يف قبس « دمحم : بصحملا

 ةنيدملا قيرطب ةنابج : ةلزنمت ةلمهملا نيسلا رسك و ةمحعملا نيغلاب : ةلسفملا

 لاق اذك « ةنيدملا ىلإ رابكلا قئادلا برقأ نم ةقيدح مويلا يهو « ايف لسغي
 . رانيد ينب دجدم يف تقبس ةاحرك نيسلا مئتفي ةفورعم اهنأ الإ «ناحطب لرغ يهو ؛ دوا

 ثشم فرعي ةذمرلاو ةرقنلا ندعم نيب داو : هلاغأ نم لعاف مسأ : ثيغم
 انم فصنو ليم ىلعو :؛ لاق ©« نراوأملا ةثمغم يدسألا هاعسو «دج لا هلاق « ناوام

 , ناواملا ندعم

 . ةنيدملا برق عضوم : ةثلثملا متفو ةمحعملا نيغلا مضب : ةثوخم

 راد دنع نيك اكد يه : كلام نع بسيبح نبأ لاق « دعقم عمج : دعاقملا

 لاق اذلو « زئانلا عضوم دنع دجملا قرش ليربج باب دنع يتلا يأ « نامع
 . دحسملا باب دنع دعاقملا : هريغو يجاللا

 « دعاقملا ىلع سلاج وهو روبطب نائع تبتأ : نارمح نع حميحصلا يفو
 ... سلجملا اذه يف وهو أفوت هّنِلَي ينلا تيأر : لاق مث « ءوضولا نسحأف « أضوتف

 , ثيدحلا

 . دعاقملا يف هيلع ىلص كلم ينلا نبا ميهاربإ تام امل : دواد يبألو
 . ةلقلا لابح نم ةرعشقلا نم لعاف مسا : رعشقملا

 . لمقم دحسم يف : ةددشملا مملاو فاقلا متتفب ؛ لمقم

 ٠ قذع رثب برق ءابقب عضوم : ميتفلاب: ةعركملا

 , قيقعلا ةيدو نم نيأرسكملا وذو « ًاريسكت هرسك نم لوعفم مم : ٍرسكجلا

 ا



 نم عراضت ءامح يف مدقت « ءامْبا نميكم : لاقيو « نمكم ريغصت : نميكم

 : لاقف نمحرلا دنع نب ديعس هريكم ىلإ هدرو « لوألا لصفلا

 لو ةرحف اهم اقع علف رماع مأنم ءاقبا نمكم افع

 قيقعب عضوم: ةددشم ةمحعم لاذو قوف ةانثملا متفو نوكسلا مث مضلاب : ذتلم

 . ذتلم ةضور هملإ فاضت ةئيدملا

 . قيقعلا ةيدوأ نم : ًادودم ةلمبملا ءاخلاب : ءاحلملا

 ةظيرق ينب لفسأ يفو « سدح يأ نبا لام ربد ةظيرق نبل مطأ : ةحلملا

 . وه هلعل مطأ اهو © مملا رسكي ةحلم : اهل لاقي ىرصو ةبكر بنجب ةعرزم

 مظأ يلب ام رعْألاب ةيلبقلا ةيدوأ نم ململلا نم ةعطقال ةحلم ةينثت : ناتحلم

 . ضارطلا ةحلمو « ثمرلا ةحلم امهو « يماشلا ةقْس نم

 اليم نيرشعو دحأ ىلع ةكم قيرطب فورعم داو : اك رحب نيمالب : للم

 ةنيدملاب ةعملا ناثع ىلصو « نيتلل : لبقو « رشع ةناث : لبقو « ةئيدملا نم

 شيرفلاو سرفلا هللإ فاضلو « ريسلا ةعرسو زيبحتلل كلذو : لاق : لل رصعلاو

 : هلوق يف ثريشك ةعمجو

 لالمأ نم تاضحلاب خت ذإ

 . كلذب هامسف « لمو ايعأ دقو عبت هب لزن

 ةنيدملا نم يثاملا نأل : لبقو « هب ماقما لم هنكاس نأل : ريثك لاقو

 . للم دعب الإ هغلس ال

 : لوقي يذلا حبق : لاقف للم لزن الجر نأ « ينج نبال « رداونلا » يفو

 لل» ىلع يلق فحل اب للم ىلع

 ةسص هل تلاقف « ءادوس ةرح يه اِإو 2(« هذه نم فوثت ناك ءيش : يأ

 . كل سبل نعش اهب هل للاو ناك : يونلا طقلت

 سو دم افولا ةصالخ ب وها



 رب ةيحان وهو « فنكلا ذاختا لق الل ةنيدملا ىف ءاسنلا زريتم : عصانملا

 . دقرغلا عقب يماس ةنيدملا روس قرش بوبأ رثس مويلا ةفورعملا اهنظأو « بويأ يبأ

 ايف تايبأب دهشتساو« دجملا هلاق ءفرط "ل ايانث هيف ةنيدملا برق لبج : بقانملا
 « قرع تاذ برقي هنأ يعمجألا مالك هاضتقا يذلاو © قيقعلا ركذو « هركذ

 . لصألا يف هانحضوأ اي ةنيدملا قيقع دارملا سلف

 : ةلمبم نيس مث ةروصكم مج مث دحوم مث « نوككلا مث مضلاب : سحب

 . جرعلا يداو
 عضوم : ةروسكم ةمحعم ءاخو قوف ةانثم مث نوكسلا مث مضلاب : رختنم

 . رغثم بنجي للم شرفب

 نك امأب لزغلا يف ركذ هل : نوللاو ءاللا متفو نوكسلا مث مضلاب : حملا

 لاق اذلو © ناحطب قرش ةبقلا يف ىلصملا برقي مويلا اهلهأ دنع وهو « ةنيدملا

 : يهذلا سشلا

 ىلوت انيلع ببُش لبقأو نكي مل نأك باش ىلوت
 ىلصملا الإ نيله دعب اهن ا" اقنلاو ىحلملا نياع نمو

 يف لبج : ةمهم لاد مث ةمجعملا نيثلا رسكحو نوكسلا مث مفلاب : دشنم

 دشتمو « '' هلك ءارمحي كانه موملا فورعملا هلعاو « دسألا ءارج نم رسألا قثلا

 ممثل دابو لحاسلاو ىوضر نيب ًاضيأ
 عجنم : ليقو © متفت دقو ةلمهملا نيعلا رسك و نوكسلا مث متفلاب : جعنم

 . ةبرض ةيحانب ةرمإو خاضأ اني داو: مج مدت

 )١( دمح ) « افولا » يف ام ةماملا ىلإ د نمملا ىلإ قرط : ايانث ( .

 0 بيشلا قوه اقنلا ت”رإق 0 بيشلا لإد 6 ريكلا نم روظلا ءانغا لإ ةيروت اهريذ (؟

 . تاه اذإ هيلع ىلصلا ىلإ ىلصلاب قرت

 5 ىلع ءارقح « مويلا لاقي 2

1 



 « ةنيدملا قرش صوعالا نود فورعم عضوم : هأقن نم لوعفم مما : ىقثملا
 هنظل دحلا لاق امي دحأ نيبو اهني هنأ الإ « دحأ موي نيمزهنلا ضعب هلإ ىهتنا
 . ةنيدملا ىلإ عقو انإ مازمنالا نأ

 درجألا نم لسب ةيلقلا ةيدوأ نم © ضقن اذإ ثكتني ثلكت نم ؛ ةثكتم

 . ساللا يف ةنيبج لبجو

 نع رثأ هيف « ملس ينب ةرح ربظب عضوم وأ لبج : ءار هرخآ دعق# : رونم
 . ريضنلا ينل مطأ ًاضيأ رونمو « لصألا يف هانركذ ةريره يأ

 . ةرما رهظ ىلع نيتلبقلا دجسم يفاه داوس ينبل مطأ « عنملا نم ليعف : عينم
 . ممدجسم دنع راجنلا نب رانيد ينبل مطأ : فانأ نم لعاف ممأ : فينم
 . ةنيدملا ريمأ لبق نم ناك اهلإو « ةباس برق ةريبك ةيرق : عيابم
 .دحأ بعُس ىصقأب ءام : ةلمبم نيس هرخآ نوكتسلا مث رسكلاب : ساربلا

 دجوف « هتقرد يف هنم ءاب دحأ موي "ىلع ءاجو « كانه رقذ يف رطملا نم عمتجم
 . هسأر ىلع بصو « مدلا هنم لغو « هبرش فاعف « اير كلي ينلا

 : سانلا لوقب ثيح اوغلبي ملو ليلا وحت هلوح نوماسملا لاجو : دمحألو
 . مهأإ 0 ينلا لابقإ ركذ مث © سارجلا تحن ناك اًمِإ « راغلا

 مثوعدي وهو هببث هللا تبثو ©« بعشلا يف اودعصأ سانلا نأ : ةقع نبالو

 . بعشلا يف ساربلا نم بيرق ىلإ مهارخأ يف
 . « قتافلا » يف امك ةنيدملا قوس عضوم : ياز هرخآو ءارلا مضب : زوربم

 . ةنيدملا ةيدوأ يف : ءار هرخآ نوكسلا مث ميفلاب : روزبم

 . ةيرض ىمحي رينلا لاقإ يف داو : مال هرخآ : لوزبم

 . ةفححلا مسأ : ةشدعم ةعيبم : لاقيو 6« تحت ةانثملاب ةلحرمت : ةعسبم

 . ديز نب لئاو ينبل مطأ : ماو متفلاب : اجوملا

 ب١1ا1ك-



 . قيقعلا ةيدوأ نم : ةثلثم مث نوكسلا مث رسكلاب : بثملا وذ

 فلأو ةلمبم ءاط مث نوكسلا مث رسكلاب : « ةياهنلا » يفو « متتفلاب !١'ناطيم

 وهو « ٍلسم يف ممرعُس يف ركذ هل « ةظيرق ينب يقرش ناروش ءاذح لبج : نونو
 . ةنيزمو ميلسل

 لخت نطب ءارو عضوم : ةلمبه نيعو ءافو نوككلا مث رسكلاب : ةعفملا
 . ةئيدملا نم درب ةناث ىلع« الدق ةرقنلا ىلإ

 : نونلا فرح

 . ةنيدملا برق عضوم : ربظ : ءاملا عبن نم بحاصك : عبان

 « سيلا نم لفسأ دسأ ينب دالبب ءاموأ عضوم : ةيتحتلا ةانتملاو ميجلاب : ةيجان
 . ةئدملا برق ةرصلا قيرط ىلع هنإ : دحملا لاقو

 دحسم نيب هاضع هب عساو عضوم : تحت ةانثلا فيفختو يازلاب : !"'ةيزانلا
 ةعساو ضرأت تناك نبع آضيأ ةيزاناو ©« ةحعتسملا نيبو ءاحورلا رخآب فرصحلا
 « ايف اوراضت راصنألاو « لس ينب نم 'فاقح ينب نيب "”ةعيبضلاو « لبأ ةمحي
 تدرو نبعلا هذه تزواج اذإو « ريثك سان اهيف لتقو ؛ بورح دعب اهودسف

 هذه _درأ ضاعل اعبت دجملا هوتو . مارع هلاق « ةيقراوسلا ىلإ يهتتت مث , ةيبدهلا

 ةعقاولا ةئتفلا ماع فيرشلا مرحلا تاوغأ فأل « تاوغألا لبج : نآلا هل لاقي )١(
 فاحلا مي نأ لجأل نابرعلا نم هورتشا نيعبسو ةئامو فلا هردح يف ةنيدملا لمأ نيبو مهب
 يقبو رصم ىلإ يفن يذلا اغآ نمحرلا ديع مرحلا خيش ةنتفلا بيس ناك « مهنيب هردقع يذلا
 . تام نأ ىلإ اب

 ترإ قد اهددجو « رهاوظلا نع لجر اهاثي © سابع رثبي مويلا ةفورعم يه (؟)
 , لزاالا كلت لهأ دنع الإ ميدقلا اهمسا يسنو ٠ مسالا اذهب الإ انوقرعي ال سانلا نم ًاريثك

 . ) دمح ) . ةيبعصلا : هباوص ع

 , ( دمح ) , مارع ةلاسر يف 6 فافش : هياوص (:؛)

 سا )و م



 قيضم ىلعا يهو « ةلحعتسملاو ءاحورلا نيب ةيزانلاب فورعملا عضوملاب تناك نيعلا

 . مهو وهو « ءارفصلا

 دجسم يف قبس 5 ثرامطلا نب ةديبع ةيواعم يلأ ربق هب عضوم : نييزانلا
 . ءارفصلا

 . ةملبقلا ةيدوأ نم : يرشخعزلا لاقو , قبقعلا ةيدوأ نم : ةفصانلا

 « ريش موي ةماسم نب دومح هدلع لتق ربخ _دروصح نم : بحاصك : مان

 .٠ 0 ىحخر هيلع اوقلأو

 عضوملا فرعيو « ةرغصم ةمعبونلا اهبنج ىلإو « يلاوعلاب ةقيدح : ةمعانلا

 . معاوتلاب

 , قيقعلاب ةيدوأ : ةلمبم نيعو رسكلاب : عابنلا

 . ةنيدملا برق عضوم : ريبزك : عسبن

 . ةئيفص ءاذح ءام : ءار هرخآ ملا ميقو مضلاب : ريحنلا

 . ءارفصلا يف بصي داو : مهلاب : لاخن

 داري ةنيدملا نم نيمري ىلع دجنب عضوم : لخنلا سنج مسا ظفلب : 'لخن
 ةوزغ » يف لع ينلا هب لزن لزنم : هريغو قاحسإ نبا لاق « خدش : هل لاقي

 .ء ا عاقرلا تاذ

 . امرأ رثيو ةرقثلاو دعسلا نيب لخنلا نم ةبرق عاقرلا تاذ : يدقاولا لاقو

 « عني يف بصت روغلا رعْسألا ةيدوأ نم « ""ىكنو ىزمجك : ىلن

 . نسح نب يلع نب نسل نويع هلفسأبو
 لزنمو « دجملا لاقام ىلع ةئيدأا نم لابمأ ةمخ ىلع نع : لف ريغصت : لن

 , مدقت اك ةيكانحلا : مويلا هل لاقي يذلا وه )١(
 . « سوماق » , ىلحك ٠ نوكسف مشب (؟)

 هس م -



 لوتقملا ىلع نب نيسل تناك نويع هبو « ديدكلا برق هايم هب ديف قيرط يف
 « يون دحسم هبو : لاق 2 يدسألا هلاق « ةنيدملا نم الم نيتسو فين ىلع خفب
 رخآآ ةلابز نبا نع قبس ام عم هتلمأت اذإو « رمأ وذ قيرطلا هب يذلا يداولاو
 نباو يدقاولا نع قبسو « لخت وه انه ليخنلاب هنع ربعملا نأ تماع كوش دجاسم
 لشنلاو « ىنعملا يف فالخ الف « امرأ رثب يف قبس ام اذك و . هضتقي ام قاحسإ
 نطي نيد يدسألا (3'رئاع معن« لخت فالخم « ةرقثلا قوف ديدكلا برق فورعم مويلا

 . ليخنلا نيبو لحن

 ٠ اعمحف © نارسن امه : لبقو . ةيرض ىمحم لبج : باتكك : راسنلا
 . ةرواحتم لبجأ : راسنلا : ةديبع وبأ لاقو

 . ةنيزم دالب نم ةنيدملا قيقعب عضوم : فورعملا رئاطلا ظفلب : رسن
 . يودنلا ىملا وهو « قيقعلا يداو ردص : ةلمبم نيعو نوككسلا مث رسكلاب : عسن

 « عبنيو ءارفصلا نيب دوس لابج : نيعلاو داصلا لاممإو رسكلاب : عصنلا
 . ةبيذعلا برق لبج : رغصم عيصنلاو

 لاق . ةيرض ىمحم ىنغل لبج : ةمهم لادو ةمجعم داضب ماطقك : داضن
 : ينغل زاحنا دقو يماسلا ةقارس

 لاح ريخو ةع ريخ داسضن يف ينغ ىلإ تلمح
 مما هنأ يدقاولا مالك ىضتقاو « ربيخ نوصح نم نصح : ةاطقك : ةاطن

 . اهنم ةحان

 . ةباغلا يف ىمقثو وه بصي دحأ بناجي داو : ةلمهه نيع مث مغلاب : نان
 دحأ باج ىلإ اولزن نافطغ يف نصح نب ةنييع كلأ : قاحسإ نبأ نعو

 تراعت باب

 ءافورعم لازب الو 2, ةيكانحلا لخ نرد ليختلاق ٠ نامضوم األ ايهئمب رياغ معن 1(
 . (دح) 1 فقرطلا يداوو ةرقشلا يداو عم اههندب داو ليس ممدجتو

 تكلس



 . ىمقي مطوؤن : هنع « ماثه نبا بيذهت » يفو

 . ٌاعن هامسف مهضعب هعحؤ « ةنيدملا برق عضوم : ريبزك : ميعن
 . ةرامح رثب ىلع ةمطخ ىنب لزانب مطأ : ءافلا ديدثتو متتفلاب : عافنلا

 لايمأ ةثالث ىلع ةذبرلا فل عضوم : ءافلا نكست دقو كيرحتلاب : رفن وذ

 . ةلملسلا نم

 يداو ىلإ ناقيرط هنم بعشت « ةنيدملا لامعأ نم : ةأرملا باقن ظفلب : باقنلا

 . هايملا يداوو ىرقلا

 ايقسلا اهب يتلا ةلزتملاو ناحطي يداو نيب ام : روصقم فيفختلاو متتفلاب + اقنلا

 ًايروم مهضع لاق اذلو ©« ىلصملا نيبو هليب لصفي يداولاو « ماحعالا ريب ةفورعملا

 : قئانخلا ىلصمو بيثلا نع

 ىلصملا الإ اقثلا دعب امو هنع تزحو بشملا اقن تغلب

 ةرملاب قيقعلا قيرط وه : ةنيدملا بقث : هل لاقيو : راجنلا نب رانيد يب بقن

 بقن ىلع ةكم قيرط كلس ردبل ريسملا يفو : يدقاولا هلاق م" ايقسلا هبو ةيبرغلا

 ىلع مث « رانيد ينب بقن ىلع كلس شيرق وزغ يفو © قيقعلا ىلع مث « ةنيدملا
 . رابخا هافيف

 هتيدوأ نم عيقنلا ىمح فلخ ءام هب عضوم : ةمبم نيعب ءارمحك : هاعقن

 . « قلطصملا ينب ةوزغ » يف ركذ هل « ةنيزم رايد يف

 بناجي ىمقن باذو « داو مما : دحملا هلاق « ىكنو ىزمحك : ىمقن

 ناداترب نالجر جرخف « يرع هممأ فراك : راك نب ريبزللو « مقن ىوربو « دحأ

 . ىهتتأ . ىمقث كلذب ىمسف « اهتن : لبقف © ادمحم ملو اعجرف « ا|هموقل

 نيةقرلاب فررعملا هلعل روك ذا بقنلاو 0 سروؤؤرلا ةيقد ةقورمملا ةيقلا برقب يذلا رئبلا رد )0

 , ىلبحك ىكشر هبنجيو“ ايقسلا هبو « ةيبرغلا ةرحلإب جردملا قيرطرانيد ينب بقن نأ قبس ايف ركذ هنإف

 ]هد



 . ًاضيأ فاقلا مسكي هنأ : هرهاظو
 . ثلاثلا لصفلا يف : ةلمبم نيعو تحت ةانثملا نوككسو رسكلا مث متفلاب : عبقنلا

 ئانلا تابنلا : ةمضحلاو « نيتمجعملا داضلا رسك و ءانلا حتفب : تامشلا عبقت
 أطخ هيف ءابلا « تامضحلا عيقت : دجْملا لاق « تابنلا ةمهانلا ضرألاو « رفخألا

 . نيماملا ليل رمع هامح « زاجحلا ةيدوأ نم ةنيدملا برق عضوم : حارص

 . ةنيدملا نم ديرب ىلع لبج : تيبنلا مزه هنإ : يركبلا لاقو
 ةسرغلا ةرلا يهو « ةضاس ينب ةرح نم تبنلا مزبب هنإ باوصلا : تلق

 برقب ةيرق هنإ : يووللا لاق اذلو « ةماس ينب لبق ةضايي ينب ةيرق اهب يتلا
 . ىبتنا . دماح وبأ خيبشلا هلقث ام دمحأ مامإلا هلاق « ةماس ينب لزانم نع ليم ىلع ةنبدملا

 . اهفلاخمو ةئيدملا عباوت نم ديدقب عضوم: ةرطعك : ةرغ

 ءالم : لاقيو « ةنيدملا برق ءام هنأ : يمرحلا نع . ىبلقو ىزمحك : ىلع
 تسل داوس ايف ةلصتم لابج اهلاوح لابج « ىلغ : يرماعلا نعو « ءارمحك

 . ةيرض ةبحانب لوزبمو « لوزهم : ل لاقي داوب ءام اهلهألو « لاوطب

 نيسدقلا نالباقي نالبج : ىلعألا ببنو لفسألا بهن « نوكتسلا مث تفلاب ناب
 راود يف ءام ىلعألا بهن يفو « ناقروو ني.دقلا نيبو اهنيب قيرطلا « دعصملا نيم
 . امشوذ : اهل لاقب تالختو لوقبو خباطم اهلع رثبو ضرألا نم

 . هابقب فينأ ينبل ناطأ : ناحاونلا

 . ةمحانلا يف تقبس : معاونلا

 « ةنيدملا نم لايمأ ةئالث ىلع عضوم : ةدحوم ءابو نوكسلا مث مضلاب : ةبون
 . بالك نب ركحب يلأ نب ضرأب ءارمح ةبضهو « يزاغملا يف ركذ هل

 . ةثراح ينب لزانم راي مطأ هيلإ فاضي « ءار هرخآ سكلاب : ران

 . دحن ىلعأب ليج وأ ةيرغ ىمح يف لابج : رسكلاب : رينلا
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 , ٌةفحلطأ برق عضوم :؛ نيعلا مضو رسكلاب : باقعلا قذ

 : اغا فرح

 ةنيدملا برق ةيرق : نيتلقلا ثيدح يف روك ذملا « ميلاو ءاخلا متفب : رجه

 « يرهزألا نعو « يوونلا هلاق « نيرحلا رحه تسلو « ًالوأ لالقلا كلت ايف تلمع

 , نيرحبلا رجه اهنأ

 , ةصعلاب مطأ : ميلا متفو مهضلاب : ميجملا

 ىلع ةثالث رايآ : ءاه مث تحت ةانثلا ديدشتو ةدحوملا رسكو نيتحتفب : ةيبدهلا

 . ةقراوسلا نم لاسأ ةثالث

 . ىرقلا يداو ءارو ءام ؛ لادلا لاممإو نيتمضي : ندملا

 . روغلا يف بصت يتلا درجألا ةيدوأ نم : بره
 اهلفسأ ةيوتسم ضرأب ةمامام ةبضه « ةمجعم نيثلاو ٠١ ىرسكك : ىشره

 رحبلا نيبو اهندب اهني نع اهب لصتيو © سمشلا بيغم ىلب امم نيليم ىلع ' ناو

 ىلع لمب اهتودو « ىشره ةبقع : لاقيو « ىشره ةينث اهلإ بسنيو © تب
 ىلإ هب ىففأ اهنم ًادحاو كلس نم لكو « ناقيرط اهلو « ةكم قيرط فصتنم

 : لبق اذلو « دحأو عضوم

 قيرط نف ىسره يناح الك امإف اهافق وأ ىس ره فنا اذخ

 . ققعلا ةيدوأ نم : ناوله

 المم نيعبرأ ىلع ءام هب فورعم عضوم : ءار مث نوكسلا مث متفلاب : ركه

 . ةنيدملا نم

 8 ي سوماقلا » 3 اك ىركسك : هياوص 01

 ؟ : غبار :موملا هإ لاقي يذلا وه ) (

 . ةينثتلا ظفلب فنأ اذخ : هياوص (ع)
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 بشك ةيحانب يذلا ءابق ءاذح ليج : كرع : ناركم

 . ىرقلا يداو ةيحانب لخن هيلع نويبع ءام : كرحب : جمه
 لايمأ ةعبسو بلطملا رثب نم ليم ىلع عضوم : ءافو تحت ةائثب : افبه

 . ةنيدملا نف

 : واولا فرح

 . ةنيدملا يلاعأ يف عضوم وهو : '"' عقاولا ديدشلا رطل بحاصك : لياو

 عبقت ىلعأ ىلع عراب بصتنم نرق « فلأ ريغب ةدتولا : ىوربو : ةدتاولا

 . ىوجس عفدم ىملا
 دحسم يف مدقتو « ءاحورلا جف هب يذلا يداوال ملع : فام ريغ ةفرعم : يداو

 ع9 هنا عم داو نطب نم ربظ اذإف « داو نطب طبه : رمج نبا لوق سرعملا

 «ةيبيدخا ص وأ «رييخ ضرأ فرو وأ «ريبخ نم لوفقلا يف (ناطيس هب دأو اذه نإو :ثيدحو
 . تاياور « كوبت نم مويو ةليل ىلع وأ

 , ةريفطلا ردص سرعملاو ا مرا قوف : ريك يلأ يداو

 نيتانثمو مال مث هيتحت ةانتم مث ةلمهملا ءاملا مئتفو مضلاب : نييلمحأ يداو
 . زاحملا ران يف مدقت : نون مث كلذك

 , 4 ليي جيف دعل : قرزألا يداو

 . يناثلا لصفلا يف ةيدوألا نم ةنيدملاب امم هريغو : ناحطب يداو

 برق لزحلا انقسو « ةمحرلا هب يذلا يداولا : يازلاو ميطاب : لزحلا يداو

 . ةورملا يذ ليخن يف مضإ ىقلي ىرقلا يداو
 . قيقعلا ردصل مسا هنأ يضتقي ام مهضعب مالك يف : ليحد يداو

 ١( عقولا ديدش : هياوص ,
 قءقعلا يداوي هرسف هنأ : هل مدقت يذلا (؟ ,
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 تاكامح



 نمو « ةرمث لامثلا نم هلوأ اهتلبق ىلإ رببخ يلاعش ضرتعم : مودلا داو

 . صارعلاو رببخ نيب لصفي « ةيبصقلا ةلبقلا

 . ءارفصلا ةيحانب نوكسلا مث ةلمهملا نيسلا متتفب : كمسلا يداو

 « ةيوبنلا ةنئدملاو ماثلا نيب ةيدق ةنيدم وأ « ىرقلا ريتك داو : ىرقلا يداو

 , لصألا يف هانحضوأ ام ةنيدملا لامحأ نم اهدع يف بارغإ الو

 دروف « ريسلا ذغغأ مورلا ةوزغ نم عجر امل ديز نب ةماسأ نأ دعس ناالو

 , اس ةئيدملا ىلإ راسف « ريسلا يف وذخي دصق مث « لايل عبس يف ىرقلا يداو

 اهيو ىرقلا يداو ىلإ ريبخ نم لَ ينلا جرخ : ةريره يلأ نع يقببللو
 غلب اماف « دوهي يدبأب لخنلاو ضرألا كرتو « اهحتتفاف « برعلا نم سائو دوهي

 ءايت دوم نود كدفو ربيخ دوه رمج جرخأو « ةبزحلا ىلع هوحملاص ءاهت لهأ

 . ماشلا ضرأ يف ناتلخاد امنأل « ىرقلا يداوو

 : رياح نب دمحأ لاقو . زاحح ةئيدملا ىلإ ىرقلا يداو نود ام نأ قوربو

 قبسو « مهلحي مل : لبقو © ىرقلا يداو دوه لجأ هنع هللا يصر رم نإ : لبق
 وهو « مويلا ةنيدملا لهأ هيلعو ىرقلا يداو نم هدع مهضعب نأ ةورملا يذ يف

 . روك ملا ىرقلا يداو ريغ

 . ةيرض ىمحي راغص تابضه : تادراو

 ( نزام ينبل مطأو « ةدابع نب دعس طهر ةمزخ ينل مطأو « ةردخ ينل مطأ : طساو

 , ةثاحثحلا يضفت مث « هدنع قيقعلا لويس مطتنت لبجو ©« عبنيو ردب نيب عضومو
 . ءابقب ناطأو لبشألا دبع ينب مطأ : بحاصك : او

 :هل لاقي مطأ ةانق يلب يذلا هفرطبو « امدقت ناطأ « ناخيشلا هب ناك : جلاولا

 ٠ جلاولاب فرعت ليخت ةبحانلا هذي ةنيدملا يماس يف يتلا ةقدصلا عزجبو « قرزألا

 ًاعبت دحملا مهوو « ةرآ لابح نم نيع ىلع ةيرق : ةدحوملا نوكسي : ةربولا
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 (رلسأ دالب نيب نكسي ناكو « نابهأ ثيدح يف ةروك دملا اهنإ : هلوق يف توقايل
 ناهأ ثيدح يف ةربولا نأ : باوصلاو « ةنيدملا نم ديرب ىلع يأس م نيل نأل

 . آضيأ توقايو دجملا هركذو © اهف قبس اي ةنيدملا ةرح نم ةريولا ةرحي
 ةيرق : امال ءابلا لدبتو « نون هرخآ نيعلا لامهإو نوكسلا مث متفلاب : ناعبو

 . ةرآ فانك أ ىلع

 . ةكمو ةنيدملا نيب عضوم : درفنمال دحولا ثنوم : ةديحولا

 اهندب6 ةفححلا نم ةلحرم ىلع ةيرق: نون هرخآ ةددشم ةمهم لادو متفلاب : نادو

 تقبسو « هرعُس يف اهركذ نم بيصن رثكأ « ةيناث وأ لابمأ ةتس ءاوبألا نيبو

 . ىشرعه يف

 . عطب عضوم : نون هرخآ ةلمهم نيعو نوكسلا مث مهفلاب : ناعدو

 . ةيرض ىمحن ليج : قارولا بضه

 راسي ىلع مظع لبج : فاقلابو نكسي دقو رسكحلا مث متفلاب : ناقرو

 « ناسدقلا هيليو « ةئيورلاو جيرعلا نيب ”يحلا ىلإ ةلايس نم داقتيو « ةنيدملا نم دعصملا

 فتراقرو يفو « *يملا مث « ةئيورلا مث « ءاحورلا مث + ةلايس هني نع هحفسو

 « ةنيزم نم سوأ ونب هلاكس« نوعو لاّسوأ هبو « رمثملا ريغو رمثما رجشلا عاونأ

 هريغ عم ةنللا لابج نم ناقرو نأ دحأ لضف يف قبسو « دومج لهأ قدص موق
 . هلضف يف ءاج اه

 ماس ينبل لام : دملابو ةدحو» ءاب مث ةلمهملا نيسلا نوكسو متفلاب : ءابسولا

 , ىليأ فحاب

 . طسو ةراد هيلإ بسنب ةيرض ىمحم لح : طسو

 ةرضاملا ىلع درجألا نم بصي ةيلبقلا ةيدوأ نم : ساوسولا نم : سوسو
 . رارخلا ردص يف نيع ةرضاطأو « ممديغو ةنمبط لخت اهب ناعرف اهو « ءابككللاو
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 ةيدوأ نم : ءاهو محو تحت ةانثم مث ةمحعملا نيثلا رسكو متفلاب ؛ ةخشولا

 . قبقعلا

 , ةنيدملا لاومأ نم : ةمهم نيع هرخآ رسكلا مث متفلاب : عيشسو وذ

 مظعأ نم : ةمبم ءاحو تحت ةانثمو ةلمهملا ءاطلا رسك متفلاب : حيطولا

 , ءاه ةدايزب : ةحمطولا : ةدسبع بأ باتك يفو « دوث نم لجرب يعم( رييخ نوصح

 قاسلاو عارذلا قدتسم : ءافلاو تحت ةانثلاو ةمجعملا ءاطلاب : راملا فظو

 . ةباغز ىلإ كللا دبع نب نايلس ةباقس نيبام : قيقعلا نم وهو +« هوحنو راما نم

 : ءاه مث ءارلا مفو تحت ةانثم نوكسو ةلمهملا نيعلا رسك و ميتفلاب : ةريعو

 ,'' مرا دودح يف

 ءاملا فرح

 يف ركذ هل : ةدحوم مث تحن ةانثم مث قوف ةانثملا رسك مث متفلاب « بتي

 . هفلاختام مرْلا دودح يفو ءدجملا هلاق اذك « مرا دودح

 . ءاسألا يف مدقت : برثي

 فيفز دقت 9

 ىبغس يف م : ادب

 . قيقعلا ةيدوأ نم : موديوذ

 نيب ةمحان : ةلمبم نيع 9 ةدتحن ةانثمو ةلمبملا لادلا ريكو متتفلاب [40 عب كب

 . مثريغو ةرازفنل نويعو هاي٠ اهب « رييخو كدف

 هل مدقت ى ةيناث ةمحمملا نوكسو لوألا ةمجعلا مت د

 يق (ًايدق كدف) طئاطإ بودحر رادخ فرش طئاس ريغصُت طيوخلا : مسأي نالا فرعت

 ا



 هءوضو ريبزلا ىور © فيصب لبخلا ريص يف عبقتلا عاق نطبب ريدغ : مجاري

 . « ةكرابم ةعقبب نإ » : هلوقو « هنه هِي

 . ةضارطلاو ةباوث نيب ةرازف رايدب : ةلمبم نيعلاو ةكرحم : ةعرب

 ريدغ : نون مث ةحوتفم ةدحوم مث نوكسلا مث مستفلاب « نبلأ : لاقيو : ثيلب

 . لبجلا ريص يف ىملا عيقت
 . رابآلا يف ةيمأ ينب رب : ةريسبلا
 ءارفصلاو عبني ةيحانب داو : مال هرخآو مال اهنبب نيتحوتفم نيءابب : ليل

 « رالا اهواتيو « ريجالا ىمست لمر فوج نم جرخت نيع هبو « رحبلا يف بصي

 ردب نيب ليليو « لقنقعلا فلخ ىوصقلا ةودعلاب شيرق تلزن « ردن ةوزغ» يفو
 . ةعوضلا دنع ًاضيأ ليو « لقنقعلا نيبو

 « ءاملا عبت عراضم : نيعلا لامهإو ةدحوملا مو نوكسلا مث متفلاب ”٠ عبتي

 ةثام اهتدع « اهعساني ةرثكل هب تمس « اهنم مايأ ةعبرأ ىلع ةئيدملا يحاون نم ربظ

 بقن ىلع تعضو دقل : لاق الابل هنع هللا ىضر ىلع رظن الو « أنيع نوعبسو
 رمم هعطقأ مث « عني نم ةريثعلا يذب ًايلع كم يبا عطقأو « ميظع ءاملا نم

 تناكو« ةغبغلا ايف همت ءيش لوأ ناكو « ىرخأ ةيعطق يلع ىرتْسا مث « ةبعطق
 . اب قدصت لاومأ اهب

 ثيدحلا يفو . هل ضرعت نم رأ مل :دجملا لاق . ةنيدملا برق عضوم ؛ قع

 , اقيب مهئانب غلي نأ كشوي د

 ءاب هئعو هؤافام مهمالك يف سيلو « نون مث ةنك اس مث ةحوتفم نيءابب : نيب
 ديرب ىلع ةنيدملا ضارعأ نم نيع هب داو : نيءابلا متفد يناغصلا هطضو « هريغ

 انو 0 مدقلا 5 ركذ دا سلف ؛ رحبملا ع بذي : اه لاق يتلا امأو٠ لخ | عسل هدآرم | ١

 ,؟راجلا وهراعدق ةنيدملا هتض رف

 سب 57 7 د



 « نيثروح يف بصب اهلسو « شرفلا لفسأب نالبج « كّيوضو كحاض نيب ؛ اهنم
 ينب نم يوسوملا دبز ينبل ناتروح : هل لاقي داوب نيع نيب : يرشخمزلا لاق اذلو
 هلاق مع ةئيدملا ةبكاف دلب تناكو « كانه مويلا ةيرقلاو نيعلا راثآو « نسما
 يف هانسضوأ م« ناهأ مهنمو « ْعيكيم ينلا نمز يف لسأ لزانم يهو + يردملا
 : ةمره نبا لاقو . لصألا

 يربختل الإ ترختسااف ينيبأ 2رغنف نيب نيب ىميلس رادأ
 نيم ىلع انيب نأل « تاواما يماس يف يتلا ةرقفلا برد قيرط '٠' نيب ةجحو

 لاق . للم نيبو نيبرم عفدم نيب لبج : ادوبع نأ دباع يف ىبسو « ةكم قيرط
 . نيب ىلإ كانه كلي يأ قيرط : نييرمو : يرجفلا

 انك امو اذهل اناده يذلا هللدملاو < بآملاو عجرملا هيلإو « باوصلاب ملعأ ىلاعت هللاو
 .نيدلا موي ىلإ ًاميلست ىلسو هبحصول | ىلعو دمس اندنس ىلع هللا ىلصو «هلل اناده نأ الول يدتبنل

 نم رشع ىسماخلا كرابمملا مولا يف هفيلأت نم تغرف : هللا همحر هفلؤم لاق
 ىلع هللا ىلصو « ليكولا معنو هللا انبسحو « ةئافاثو نيعستو ثالث ماع لاوُس نم

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم اندسس

 و وعاد

 لاوُس ربُس نم رشع سماخلا يف ؛ قثمد يف ةديدملا ةعبطلا هذه توتنا دقو اذه

 . نيلاعلا بر هلل دملا نأ اناوعد رخآو ه سو+ ةنس
 ىشانلا 1

 مارسو» لاوس ذه

 م 15199 يناثلا نيرششت 7١ ققاوملا

 .(دمح ) نيي : هباوص )١(
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 انه اهاثك ردتساف «٠ ه؟ ةحفصلا نم اوبس
٠ 

 رمل 31



 فيرشلا يويثلا رعسملا

 اميحان نم ةنبدملا بلق يف قالو ينلا دب ىلع ةرم لوأل دجملا اذه ىسأ

 نم نيتس يف ًاعارذ نيعبس اليم ينلا ىنيف « ةرححلا نم ىلوألا ةنلا يف ةيقرشلا

 « يمدآلا عارذ يفأي امو مدقت اهف عارذلاب دارملا ء رتم سو - لامشلا ىلإ بونملا

 . ناريس وهو « ديلا ينعي

 دعب لوطلا يف ًاعارذ نيثالثو ضرعلا يف ًاعارذ نيعبرأ هِف كلَ *يبلا داز مث

 هتحاسم تناكف « ًاعبرم دجسملا راص ىتح ةرححلا نم ةءباسلا ةنسلا يف ريمخ ةوزغ

 . عارذ ةئام برغلا ىلإ قرشلا نمو « عارذ ةئام لامشلا ىلإ بوذملا نم

 هنع هلا يضر باطخلا نب رمح نينمؤملا ريمأ ىلاشلا ةفلخلا دعسملا يف داز م

 يف ارثم يشع ةمخو « بونملا يف راتأ ةسمخ ةرجلا نم ةرشع عبس ةنس يف

 ىلإ بونملا نم ًالوط دجملا ةحاسم تراصف « برغلا يف راتمأ ةرشعو « لامشلا

 . ًاعارذ نيرشعو ةئام برغلا ىلإ قرشلا نم ًاضرعو « ًاعارذ نيعبرأو ةئام لامشلا

 غلب ىتح ةلبقلا يف ًافاور هنع هللا يضر نافع نب ناع نينمؤملا ريمأ هيف داز مث

 ةلس هله غوفو « نيرشعو عست ةلس هب أدب « لامثلاو برغلا « مويلا هرادج

 . ًاعارذ نيسمخو ةئام هضرعو « ًاعارذ نيتسو ةئام هلوط لعجو « نيثالث

 « يلامثلا بناخلا يف ةناوطسأ ةرششع ةعبرأ كلملا دبع نب ديلولا هف هاز م

 تاكو « اهمده نأ دعب نينمؤملا تابمأ تارجح دحسملا يف لخدأو « دحسملا هدحو

 ١٠٠ ديلولا ةدايز دعب دحسملا ةحاسم تغلف « لامشلاو برغلاو قرشلا يف هتدابز

 . اعارذ )١8١( ةرخؤملا يفو « عارذ 8. ةمدقملا يف هضرعو« ًالوط عارذ

 ؛+ م افولا ةصالخ - 96 ب



 ةبحطلا ف يمابعلا يدهلا دمحم يوبلا دحسملا يف داز ه و50 و١ ةنس يفو

 ( هترامعو ىابتياق فرشألا ةدايز )

 ه مل ةلس ىرخأ ةرم قرتحا مث « ه بهو« ةنس يونلا دحملا قرثحا

 « نيماسملا ءاسؤرلاو كولملا نم ددع فيرشلا دحس لا ةرامج يف ماس لوألا قيرطلا دعنف

 ءىدبو « عانصلاو نؤملا دادغب نم لسرأف « كاب مصعتسملا كلذ يف ماس نم لوأو

 نيماسملا ءاسؤرو كوام ىرابتف « دادغب ىلع راتتلا ىلوتسا مث ه هم ةنس لمعلاب

 « يلاصلا كببا ؤعملا نب ىلع نيدلا رون روصنملا رصم بحاص : مهو « دحملا ةرامج يف

 بحاصو« لوسر نب ىلع نب رمس روصنملا نب فسوي نيدلا سمش رفظملا نميلا بحاصو
 يلاوح تاكو « يانتياق ناطلسلاو © قمقج رهاظلاو  ياسرب رهاظلا رصم

 هذه تناكو « عساتلا نرقلا رخاوأ يف دحسملا ةرامح تلمك دقو ه مالو ةنس

 يابتياق فرشألل ةنيدملا لهأ بتك يناثلا قيرخلا دعبو « لوألا قيرطلا دعب ةراعلا

 فيقست مثو هرمجو « دوقنلاو داوملا لكو لاعلاو كرؤملا لسرأف ؛ رصم بحاص

 ؛ ًابارح يوبنلا ىلصملل قبو ه مو. ةنس يلاوح ةراعلا تقو ه مهم ةنس دجسملا

 . ةيلبقلا ةدايزلا يف ينايعلا بارحلا نب اك
 رادحلاب اوهرخف © قرشلا ةبح قيض ربظ ةربطملا ةرححلا ىلع ةقلا ءانب دنعو

 ةعسوت رخآ يه ةعسوتلا هذهو « كلذ ىذاح ايف عارذ عبرو نيعارذ وحن يقرشلا

 . يدوعسلا دبعلاو « يدجملا ينائعلا دبعلا ىلإ ترج

 ( هترامعو ديجملا دبع ناطلسلا ةدايز )

 ( ملال ١ وحن يناثلا قيرطا دعب يودنلا دديسممل ياشاف ناطلسلا ةرامج ىلع ترم

 ىلإ رمألا اشب دواد مرللا عيش عفرف 2« طوقسلل هفوقس ضعب تلآ دقو « ةنس

 دله و



 دعبو « ًاريثك رمألاب تماف « .ه ١مبم ةنس لوبنتسا يف ىفائعلا دحملا دع ناطلسلا

 ءاريذلاو نيسديرملا لاسرإب هرمأ ردصأ + بارخلا نم ققحتو + فشثكلاب رمأ نأ

 ةنس دحسملا لماك ةراعلا تأدب « مزاي ام دادعإ دعبو ؛ نؤملاو عانصلاو نيراحنلاو

 « نآرقلا ميلعتل بتاتكلا دحملا يف دازو ه وااو ةنس يف تهتلاو ه 5٠ه

 نم عيرو عرخأ ةمخ وحن قرشلا يف داز ا « ةلامثلا ةهملا يف تاعدوتسملاو

 ةعسوت تغلبو « للا كلذ يف دحسملا قيضا ليربج باب ىلب ام ىلإ ةيسيئرلا ةراخملا

 . ًاعبرم آرتم ١0م راثمألاب دحجلا دع ناطلسلا

 و



 ( يدومسلا مسوتلا )
 فيرشلا يوبللا دحسمأل

 افولا ةصالخ م مقلا باتكلا اذه عبط ةداعإ نم ةوجرملا ةدئافلل ًاماقإ

 ه4 0 ىفطصملا راد رابخأب

 ةنعس وت ف 0 هلأ لوسر دحيسم ف متاقلا لمعلا نع ًاصخلم هب قحلت نأ قر

 هللا همحر دوعس لآ نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع كلملا ةقفن ىلع ةمخضلا هترامحو ةيلاخلا
 . ةيدوعسلا فيرشلا يوبنلا دحسملا ةعسوت بتكم نم تامواعملا هذه تءقتسا دقو

 رشانلا

 يناكنمللا ناطلس دمج

 ةرونملا ةنيدملاب ةساعلا ةتكملا بحاص

 اا



 ( دوعس لآ نمحرلا ديع نب زيزعلا دبع كلملا ةعسوتو ةدايز )

 يتلاو « دحسملاب ةطسحلا رودلا مده وه هب ءىدب ام لوأ ناكو « فيرشلا يوبنلا مولا

 رقح يف ءىدب ه ١مال» ةئس ناضمر نم عبارلا مويلا يفو « اهتييكلم تعزتنا

 . ةمحرلا باب ىل يذلا يلرغلا حانملاب فيرشلا دحسلل تاساسألا

 عبرم رام 4 ةيدوعسلا ةعسوتلا ةرامع

 7 7 داقك ( اهريمعت دععأو تمده يتلا ةمدقلا ءازحألا ةرامج

 . ثالثلا تابملا يهو

 هم 185/١ ةيدوعسلا ةراعلا عومج

 )» » ؛+65 ةللقلا ةبللا ةحاسم

 3 >> ا

 ةديدجلا ةراعلا نع ءاصحا

 عيرمدوماع 74 رادحلاب ةطملا ةعب رمل ةدمحألا ددع

 رسلتسم م ع ةديدخلا ةراعلا ف ةرسدتسملا و 5

 يلوط رثم رغلا رادحلا

 20 يقرشلا و

 » م هلأ ىلامشلا و

 يك اوي ..ه ةيلامثلا ياربلا

 م ٠0 ةنقرسشتلا 0

 م و, ةسرغلا 2

 لو



 يك اوب ء.# ىطسولا ياوبلا
 باوبأ 8 ةديدحلا باوبألا
 ناتوصح ؟ ىواصحلا
 دقع دوقعلا
 جذفات 44 كفاونلا

 ( ارتم ؛ره ) ةدمعألاو ناردحلا تاساسألا قم
 ارثم 1 لرذأملا تاساسأ قمع

 م ا" كرذأملا ددع

 م + ةنذملا عافترا

 يوينلا رهسلا نؤآم - راثملا
 نيدسارلا هئافلخ دبع الو 07 هللا لوسر دبع يف يولا دحسأ نكد م

 . انه نذؤشف اهلع نذؤملا ىقرب رئانم

 : يوبللا دجسملا يف رئاثملا ثدحأ نم لوأ

 يوبنلا دهسسملل هتعسوتو هترامح ءانثأ يومألا كلل دبع نب ديلولا لبق نم ةئيدمل
 « ةرانم هئاكرأ نم نك ر لك يف « رئانم عبرأ دحسمل ىبب دقث ه 4١  ه مح ةلس

 . دجاسملا يف رئانلا ءانب ىشف مث
 : ةيدمجملا ةراعلا يف رئالملا

 ىلع هشبالو يف زيزعلا دبع نب رمج يوبناا دحسملا يف رئانألا ثدحأ نم لوأ

 ةرامعلا لبق يناثعلا ديجملا دبع ناطلسلا ةرامع يف يوبنلا دجسملا ةرامس يف ناك دقو
 : يهو « نذآم سمح ةيدوعسلا ةعسوتلاو

 ابعقومو « ةيدحللاو ةسشخلاو ةيليكشلا ىمست و ( ةس رغلا ةسماشلا ةرانملا سأ

 لاو -



 يناثعلا ديجلا دبع ناطللا دبع يف تددج دقو « دجسأل يبرغلا يلامشلا نكرلا يف

 . زارط ثدحأو لمجأ ىلع اهدب ينبو « ليزأ ام عم ةيدوعسلا ةراعلا يف تليزأ مث
 ناطلسلا ةراعل ةيزيزعلاو « ةيراحتسلا ىمستو  ةقرشلا ةيماثلا ةراثلا  ؟

 دقو « يفرشلا يلامشلا نكرلا يف اهعقومو « هتنطلس نمز احل يناؤعلا زيزعلا دبع

 لكّشو ثيدح زارط ىلع افدب ينبو « ليزأ ام عم ةيدوعسلا ةراعلا يف تليزأ

 ٠ ةناتماو ةوقلا عم عئار

 مسالا اذه لمحتو « ةسسئرلا ةرانملاب ىمستو . ةيقرشلا ةيبونحلا ةرانملا م

 اهبعم ةروصلا يف ًائاد ربظت يتلاو « ءارضخلا ةبقلل ةرواجلا ةرانملا يهو « نآلا ىتح

 تارم ثالث يائباق فرشألا اهرمت ؛ دجسال قرشلا يبونملا نكرلا يف ابعقومو
 ًاراححأ اهل دخماو «ءاملا ىلا اهساسأ يف لزنو ( ه م59 ةنسو 888 ةنسو ه م6 ةنس

 ىلع كرآلا يهو ؛ ًارتم ه؟ وحن عارذ ١١١ ىلا افوط يف دازو « ةنقتم ءادوس

 مايألا هذه ةنيدملا لهأ اهذختي ةيسيئرلا ةراخلاو ءارضخلا ةبقلا ةروصو « يابتباق ةرامج

 اهرودص دنع ةرولملا ةنيدلا ةديرح وه اهذختا نم لوأو « ةندمال راعشك

 . هازا"هك ةلس

 يهو « مالسلا باب ةرامب ىمستو  ةيبواخلا ةيبرغلا مالسلا باب ةرانم 4

 « يراملا هاور 5 ه 7.5 ةنس نووالقنب دم رصانلا ةرامح نم يهو « نآلا ةدوحوملا

 روفاك ةلودلا ليش مادخلا خيش وه اهأشنأ يذلا نإ : لاق دقف« نوحرف نا امأ

 ريمألا عانصلا لسرأو « ةشفلاو بهذلا ليدانق نم يريرملاب فورعملا « يرفظملا
 ةماق رفا دعب اودحوو « ءاملا ىلا اهساسأ رفحو « ردنكسا نب ريكو « لالس نا

 يوبنلا دحسملا بصح اودحو مث « ةيرفظم ممارس ةنآلم ةححزم راخف ١' ةنرب

 ديسلا هاور امي « علس لبج نم نوكي نأ هبشي « دوسألا لمرلا ناورم مايأ

 , ةرملا هيشي راخف ءاعو ىلع قلطت : ةيئربلا 00(

 ه1



 . هللا همحر مادخلا خيش هاني يذلا اعاتب ىلع ةراثلا لا الو « يجنزربلا

 يابتياق فرشألا اهرمع « ةمحرلا باب ةرانم ىمستو - ةيرغلا ةراخلا  ه

 برق دجسما) ةقصالملا رادلا نم يوبتلا دحسملا ناردج جراخ تينبو ه م4 ةنس

 « ةيدومحملا ةسردملا يسردم ىنكسل ةصصخم تناك يتلا رادلا يهو « ةمحرلا باب

 دحسملا لوح ام ةعسوتل ةسردملاو رادلا عم ةيدوعسلا ةعسوتلاو ةراعلا ف تليزأ دقو

 مالسلا باب ةرائمو ةيسئرلا ةرانملا لكشو « نآلا دوهوملا نادمملا لمحو « يونا

 رثانملا لكشو © ىرخأ روص يو « يوبنلا دجسمال ةلامثلا ةبجاولا ةروص يف ربظت
 ديحملا دبع ناطلسلا ةرامع ىف تناك يتلا ددسملا رئانم يقابو ةيزيزعلاو ةلكتشلا

 . ةنيدملا روس ةروص يف تروظ

2-0 



 ةيدوعسلا رئانملا

 ةيدوعسلا ةعسوتلاو ةراعلا يفو
 « ةلامثلا ةقرشلا ناترانلا تليزأ

 ةمحرلا باب ةرانمو« ةيلاهثلا ةببرغلاو

 « نمعأ ناترانم مهدب ينبو « مدقت 3

 ءارتم )١9( ةراتم لك ساسأ

 « ًارثم ( ٠١ ) ةرانم لك عافتراو

 « ةقئزملا ةئابربكلا راونألاب اتئضأو

 « نيراملا فاطم ءاوضألا تقوطو
 كرذؤملا هيف فوطي يذلا عضوملا

 6 ةياذج ةاسمح تديف « ناذألا دنع

 رون نم ةدمحعأ اهنأك الل اهرظنمو

 ىطانبلا تاكو « املا يف لغز
 , لكش نسحأو زارط ثدحأ



 ه1 ماع ىلإ ةرونملا ةئيدملا ةقطنم

 عقوملا بالطلا هدع لوصفلا ددع ةسردملامسأ مرا

 ةموكلا باب 44 1 ةبرصانلا ١
 ةيربنعلا 044 5 ةيروصنملا :
 يماشلا باب كف فن حاجتلا ِ

 ءابق قيرط نوب 1 ةيدمحملا 3:
 ةدام 1454 14 ةيدبفلا 0

 نابرق قيرط 5 5 ةيلصيفلا '
 راطملا قيرط ب. 1 هيدوعسلا 0

 00 ن١ 201 ١  ةحاور نب هلل دبع /

 ءابق باب 0 4 ذاعم نب دعس 0

 ةشنملا 44 1 سنأ نب كلام 5

 روبحلا ةلزن 00 ١١ ١١ ديز نب هماسأ ١
 تايزيولعا 34 ١ «١ تباث نب ناسح 3

 رضخا ا ٠ رضا 0س

 يللاوعلا باب 4 0 يمسرافلا ناهس 1

 د 15غ



 هك

 عقوملا بالطلا ددع لوصفلا ددع ةسردملا مسا مرلا

 فاقسلا ناتس فلخ "1 / فاقسلا ١

 ءامق 1 ١ ءامق 1

 ةقرشلا ةرملا 5-45 “٠  ريضح نب دسأ 0

 يلاوعلا 04 + ١ يلع نب نيا 1
 راطملا 14 , نيدهامملا 5
 ةزمح اندس موا ٠ بلطملا دبع نب ةزمح م

 ريبزلا 4 م ر,ماوعلا نب رييزلا "1
 نيتلبقلا ا ١ نيتلبقلا ف

 ىلع رابآ ا ١ ةفلخلا يذ نر

 ءاش ماو ٠ رضنلا نب سنأ 01

 لوصنم شوح لل ٠ ةماسم نب دم ف

 ةيئادتبالا قوف ام سرادملا

 عقوملا بالطلا ددع لوصفلا ددع ةسردملا مسا

 ةيريتعلا باب 4 5 ةيوناثلا ةسط

 ةزمح انديس قيرط مسو 1 ةيوناثلا دحأ
 ىلع رب ا 7 نيملعملا دهعم
 رصنلا ةراح ا ١١ ةيوناثلا ةمنيملا
 © [ز١) 65 . ةثيدملا ةطسوتملا

 ةقرشلا ةرطا 57 ١١  قيدصلا ةطسوتم

 يللا وعلا باب 3 ١ باطخلا ةطسوتم
 نابرق قيرط ىلع 0 ١١ نافع ننائعةطسوتم



 ىلع مامالا ةطسوتم

 ريزعلا دبع نب رمع ةطسوتم
 تماصلا نب ةدابع ةطسوتم

 رم نب عاقعقلا ةطسوتم

 كلام نب بعك ةطسوتم
 صعلا ةطسوتم

 بسملا نب دمعس ةطسوتم

 فش ٠

 قف 5

 فن ١

 ما

 اذ

3 

 515 م

١ 

١7/4 1 

 م 1

 ةناطاس قيرط

 ناثطا

 عمجملا فلخ

 ةيدهازلا

 ل

 يلع رابا
 صنعلا

 بلا
3 



 ةرونللا ل رمل ف ءاقر لا نيملا

 نورق ربع هنم يقتست ةنيدملا تلاز ام يذلا بذعلا ءاملا ردصم ءاقرزلا نيعلا

 اهنإ : لاقيو ( ةيواعم ) لوألا يومألا ةفيلخلا مايأ ىلإ اهخئرات دوعي « ةيوط

 مايأ ةشدملا ىلع ةيواعم لماع ملا نب نأورمه نوبع ةقرز نم ممالأ تبيشك

 يرحي نوبع وأ ةيحطس رابآ ةعو اهرمأ لوأ يف نيعلا تناكو « نيعلا تئشن

 ىلى لا ىلإ ءاملب ريست ( ليد ) ةدحاو ةادنق يف لككشتت ةئنقأ ةعومج لالخ اهؤام

 « كلمتملاو ضئافلا ءامل رخآلاو © بذعلا ءامال امهدحأ « نالبد ليدلا ريصي ثح

 . ةنايصال ةصاخ تاحتف عم ةفوقسم ةينقألا هذه عيمج تناكو

 نم حبصأ فرأ ىلإ ضفختت نوبعلا يف ءاملا ةبسن تذخأ نمزلا رورم عمو

 يهو نيعلا رثب ىلع تبكر ةخضم لوأ تناكو « ةثيدْحلا لئاسولا لاعتما يرورغلا

 ىوتسم ىلإ ءاملا عفرت ىلوألا ةخضملا هذه تناكو ه 4+٠ ةنس ىيلاوح عدبلا رثبلا

 يف ءادملا ىوتسم رمتساو « ةيبذاخلا لعفب ةائقلا يف ءاملا ريسب كانه نمو « ةانقلا

 تماق ها ومب ماع يفو هتقحالم يف ءاقرزلا نيعلا نع نولوذسملا رمتساو « طويفا

 طخ ديدق متو « بعكحم رثم 06٠ اهنم لك ةعس « نينازخ ءاثناب ةموكحلا

 نيعلا ةرادآ تماقو « لبدلا نع ءانغتسالا مث كلذبو « ةصوي ١١ رطق بسانأ

 ( ءاملآ نم مهل ةمزاللا تابمكلا نينطاوملل لفكتل ةيزاوترالا راثآلا رفح ءاقرزلا

 هذه تلمشو « ةنيدملا هايم عورشم نم ىلوالا ةحرملا ءاثنإ مث هومر ماع يفو

 رطق يسئر طخ ديدٌتو « بعكم رثم +٠..( ةعس عيمجت ترازخ ءاثنإ ةحرملا

 ةفطنم ةيذغتل ةصوب م رطق يعرف طخو « رتم واكح ةعبرأ لوطب ةصوب ٠

 سلا



 طوطخلا ديدمتب موقت نيعلا ةرادإو ©« لوألا يسيئرلا طا ءاشنإ ذنمو « يللاوعلا
 ددع ناك دقلو « نينطاومال يحصلا ءاملأ ريفوتو ةنيدملا قطانم عسي ةمطغتل ةمعرفلا

 نآلا انيدل حبصأو « طقف رابآ ةثالث ه ١مالو ةنس ءاملاب ةنيدملا يذغت يتلا رابآلا
 طسوتم غلو « ًايمري بعكم رتم ...[7١ يلأوح جتنت ًايزاوترا ارب ريششع ةعبس
 كرتثم م. | ه ١مم ماع نيك رتشملا ددع تراك دقو « ًارثم 7 رثبلا قمع

 يقتسي هذهو « ماع سابك هه. كانهو « كرتشم ٠١ ىلع ديزي نآلا حبصأو
 يف ابمؤي ةنيد بق ةنيدملا نوكل ًارظنو « لياقم نودب جاجمللاو نونطاوملا اهنم
 قفرملا اذه ةرادإ ناف « نمحرلا فوض نم ريثكلا داعألاو ةرمعلاو جلا مماوم
 هسو) ماع علطم عم مت دقو « تارتفلا هذه لالخ ًاريبك ًاطغض قالت يوبطا
 نم ديدعلا دم لمشي يذلا ةنيدملا هابم عورشل ةيناثلا ةلحرملا ءاشنإ نم ءاهتنالا

 هذه تددمدقو « ةصوب ٠١ ىلإ م نم اهراطقأ حاورتت يتلا ةيسيئرلا طوطخلا

 ءابق يف خض ةطمح لمح مت اي , ةئيدملا يف ةسيئرلا عراوشلا عيمج ىف طوطخلا

 مطس نع ًارتم م١ عفتري ضرغلا اذهل ريغص نازخ ءىشنأو « ءاملا طغض عفرأ
 « بعكم رثم 54... ةعس ملس لبح قوف ريبك نازخ ءاشنإ مت اي , صرالا
 كانهو 4 بعكم رثم هد. عتب ةدج قيرط يف رخآ نازخ ءىشنأو
 بكرت يذلات قولا يفو ©« روك ذملا نازكلا ءلمل ةريغص خض ةطحع تيكر قيرطلا يف
 ناومالاب نوككس هناف « ةريبكلا خضلا ةطع لغشتل ءاسق يف ءاب ربكلا تادلوم

 تننب دقلو « ةنيدملا لخاد راودأ ةيناف نم ةنوكتم ةرامح عافترا ىلإ ءاملا لوصو
 كلسلاب رابآلا ةقطنم ريوست ىرج اي « ءابق ةقطنم يف رابآلا عيب ةثيدح فرغ
 ةقطنم ىف ةديدج رابآ ةثالث يف نآلا رفا يرحيو « ًابيرقت م ٠ لوطب كئاشلا
 « ماعلا اذه اهرفحل ةمزاللا غلابملا داتعاب ةلودلا تماق ىرخأ رابآ ةمخ كانهو « ءاق
 . ًارخؤم ةلحلا فحصلا يف رفملا ةصقانم نع نلعأ دقو

 رش لبق نم ةنيدملا هابم عورشمل ةثلاثلا ةلحرملا ميمعتو ةسارد نآلا ينرحيو
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 د» نمضتت ةحرملا هذه ناف « يثدبم لكتشي انملع امكو « ةيراثتسالا تلسناك

 ف عسوتلا كلذك و + نيك رتشملا عسي ةديدح تالصوت لمحو + ةبعرف طوطخ

 ةفاك ءاملا لوصو ةديدملا ةكبشلا لمشت ثسحن ةيناثلا ةحرملا يف تزحننأ ىتلا ةكبشلا

 نأ عقوتيو < ءادهشلا دسو « ةسالسالا ةعماطلاو سرادملا ىلإ « ةئبدملا يحاوض

 امك . هللا ءاثنإ ةمداقلا ثالثلا تاونسلا نوضغ يف ةحرملا هذه نم لمعلا ىهتني

 ءابق يف عيمجت نازش ءاشنإ عورشم ةمداقلا ةليلقلا مايألا لالخ ةصقانملا يف حرطيس

 . نازخلاب رابألا لصت ريساوم ةكلس لمحو (« بعكم رثم ٠..( ةعس

 « ةضاملا ةليلقلا تاونسلا لالخ اهذفنت مت يبلا عبراشملا نع ةزحوم ةذن هذه

 يتلاو « اهذفنتل علطتن يلا عيراشملا نم ديدعلا كانهو « ذيفنتلا تحت يه ينلاو

 نأ ىلإ هراشالا ردحتو نينطاوملل ةرادالا هذه اهمدقت يتلا تامدخلا ةءافك نم ديزت

 هذه اهمدقت يتلا تامدخلا ىوتسم يف ثدح يذلا عيرسلا روطتلاو ريمكلا ريبغتلا

 يذلا يونعملاو يرادالاو يلاملا معدلا الول ققحتيل نكي مل + نينطاوملل ةرادالا

 ةلخادلا ٍريزو وممو « لصف كلملا هلاللا بحاص اهسأر ىلعو ؛ ةموكحلا هتلوأ

 ىسنن ال انناف ًاضيأ ةقبقحللو « ةرادالا هذه يف لمعلا ةفد ةرادإ ىلع ئاقلا زابجلل

 عيراشملا ذيفنت ىلع مهثحو « نيلوؤسملا عفد يف ةنبدملا ةقطنم ريمأ ومم هب ماق يذلا رودلا

 افرإ ثيح « نينطاوملا عيمج ةماش ابلعجو تامدخلا عون نيسحتل ةمهالا تاذ

 ربتعي ءاقرزلا نيعلا ةرادإ اهمدقت يتلا هاملا تامدخ ىوتسم ثيح نم ةنيدملا عضو

 . ةكلمملا يف ندملا لضفأ نم

 « اهتنازيمو اهقودنصب ةلقتسم ءاقرزلا نيعلا ةرادإ ةننسلا ةموكحلا تلعج دقأ

 ميو « ةيريخ ةسسؤم ةقباسلا ةنمزألا يف تناك انيب « ةمزاللا غلاملاب اهميعدت يرحيو

 ىلع دعاسام اذهو « ءاخسب اهلع فرصت ةموكحلاو « ينفلاو يرادإلا اهزابج ميعدت

 , ةمدقخلا لودلا يف ةثاملا تارادالا فاصم ىلإ اهب هاجتالاو اهريوطت
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 ذب رلاءاب رك 02

 ١ ةرونملا ةئيدملا ءانبأ نم ايمهاسم مظعم ةحهاسم ةكرش .

 ١ ًايلاح ةكرشلا لام سأر ١4 لاير نويلم .
 . يحي را ميركلا ديعلا هللا دبع خشلا ةسائرب ةرادإ سلجم اهريدب

 , يلافلا هللا دع دمحأ خيشلا بدتتملا ةرادإلا سلح وضع 4

 . اه )#"الإل ماع ف 2 يكلم موس رعب تسسأت هم

 ببسب ) ةنيدملا مرح جراخ ىلع رابآ يف ةيئاربكلا ىوقلا ديلوت ةطح رقم -
 . ( نيمأم ريغ نيسدلبم دوجو

 ينثا ةيلاطا اهتقاط غلتو « تانكم (و) ةطغملاب ةبك رملا تانكملا هلع

 . ًاسرقت ةعاس تاوواكك فلا رشع

 ةدمعأ ةطساوب تارتم واك ةعست دعب ىلع ةنيدملا ىلإ رايتلا لقي -#
 . رابتلا لقتل ةيسئر طوطخ (م) ةكرشلا ىدلو « تلوف فالآ ةرشع يلاع طغض ةبئاوه

 ضفخنمو ىلاع طغض تالباك ةطساوب ةضرأ هرونملا ةنيدملاب ليصوتلا ةكبش و
 . ةينفاا مظنلا ثدحأ قفوو

 نك امألا ىلإ راشلا لاصيال ةنيدملاب ليوحت ةطخم نيرشع يلاوح ةكرشلا ىدل ٠
 ةقطنم « يحاوضلا كلذ يف اب « نك امألا عيمج ىلإ رايتلا ميمعت مت دقو « ةفلتخلا

 . يلاوعلاو «© روبخلا ةلزنو ؛ ةيقرشلاو ةسرغلا ةركطاو < تايزيوملاو « ءابق

 ١١ - ةكرشلاب نيلماعلا ددع ١ ©" ( نييدوعسلا نم مهساج « اصخش .

 ١ - هخئرأت ىتح اكرتشم فلأ رشع ةيناغ ىلإ يئابرهكلا رابتلا ةكرشلا تلصوأ «

 رسب "15 + دسم



 ءابربكلا لصفت ةيكيتاموتوأو ةثيدح ةكرشلا ةزبجأ عبمحو « ةثيدح ةنف ةقيرطب
 . رطخ ةراشإ يأ ثودح دنع ًايكتاموتوأ

 عورشمو « ةرونملا ةنيدماب عراوشلا ةرانإ عورشم ذيفنتب ةكرشأا تماق -- ١8

 « ةمالسالا ةعماملاو « ةيكلملا روصقلاب ةصاخ تاطحم ءانبو « ةيئوضاا رورملا تارامإ
 . ىلآلا فتافاو « نويزفلتلاو

 1 - م افولا ةصالخ -541-



 4 مر ومما مس ملا رم عي راد 2

 مله +»١ يلاوح لبق ام ىلا ةروثملا ةنيدملا تناك :  ةرولملا ةئيدملا ةمدلب

 « ةيسحلا م ب ةيدلللا فرعت تقولا كلذ 2 ثناك لب 0 ةيداملاب د ىمس اع ففرعت

 ظفاح نمز يف ةيدلبلا سئرب بستحملا مماو « ةيدلبلاب ةبسلا مسا ليدبت ىرجو

 وه مسالا اذه هيلع قلطأ ةيدلب سيئر لوأو ( يلاكرلا اًشاب اضر ىلع ) ةنيدملا

 ةعبرأو سيئر نم كاذنآ ةيدابلا ليكشت ناكو « هللا همحر نامم ندح دمع خبشلا
 ءاسؤر اب موقي يتلا لامجألاب موقي ناك بستحلاو « باغتتئالاب مبلكو « ءاضعأ

 فورعملاب رمألا ةئه لامعأ لئامت لامعأب هماق كلذ ىلا فاشن « مويلا تايدبلا

 . ةماعلا بادآلاو قالخألا ىلع ةظفاحملاب هماقو ؛ ركتملا نع يبنلاو

 بحجر م4 يف تناك ةروثملا ةنيدملب يدوعسلا اندبع يف تسسأ ةيداب لوأو

 : نم ةنوكم تناكو ه ١4 ماع

 ين زنعو تاءاشنإ بتاك ١ ةيدلبلا سيئر س ١

 ( يباح ) دحاو راد ليقع.- ١ شتفم أ

 تافيظنت شتفم - ١ سدنبم - ١
 ١ ءافرع) ةسوواش - ؟ باتك ىسئر (

 شارف و قودنص نيمأ - ١

 باوي-) ساسألا ديقمو تلاث بتاك ١

 . تاقورحو ةساطرق ةقرفتمو

 ةرازو ماظن رودص اهقعأو ه 4١ه ةئس ةكلممال ةيساسألا تايلعتلا تردصو

 م



 ثجردتو . اه ١مبهوب ماع يف تايدلبلا ماع ماظن ردص مث ه )مي ةنس ةيلاملا

 لاير (4 و س4 و... ١ ىلإ ه رسوب ماع شرق ( 04..) نم ةيدلبلا ةمنازيم

 . "9؟//١ ماع عيراشملا ادع

 ةنيدم نع ةرابع ةرونملا ةنيدملا تناك : ةرونملا ةنيدملا' نارمعلا روطت

 تليزأ دقو « راوسألا هذه لخاد اليوط ًآنمز تدعو « ةمخض راوسأب ةطاع ةريغص

 عيراشم تذفنو « قرطلا اهب تعسوو « رهازلا يدوعسلا اندبع يف راوسألا هذه

 عو رسمملا « يوبنلا دحسملا ةرامع ةيادب ثمح ه )ماب, ةنس نم ةصاخو « ايفو ةريك

 تقسو « ةرونألا ةنيدملا راز نم لك اهدبشي « ةعقاو ةقيقح حبصأ يذلا قالمعلا

 ع عراوشلا تحتتفو « نيداملا تثدحأو تتلفسو « ةضراتلا رثآملا ىلإ ةيدؤملا قرطلا

 ءانيهو © ةيموكتملا رودلاو + ةسالسإلا ةعماطلا ءاغنإ متو «© ةفصرألا تثشنأو

 روسملا ءاشنإو « ةنيدملا ةرانإو « ءابربكلا ةطعم ءانيو « دودلا ءاشنإو « راطملا

 بقارم ءاشنإو « ةيئوضلا رورملا تاراثإ ميمعتو « عراوشلا ريحثتو ( ىرابكلا )

 «© ةئيدملا لسمحتل هام تاروفاثو + قئادحو « ةيدح هام تارود ءاثنإو « امل

 تمت م © برشلا هامل ةنناثلاو ىلوألا ةحرملا تمتو « برشلا ها تانازخو

 تديشو « ذفنتلا ةكيشرو يه ةيناثلا ةحرملاو « ةماعلا يراجلا نم ىلوألا ةحملا

 ءامنأ عم ةنيدملا طبرب يذلا يكلساللا فتاحلا ةطحع تحتتقاو ©« تانفشتسملا

 ةدجم ةئيدملاو < عبنيب ةنيدملا طبرب يذلا روحلا لباكلا ديدحت متو « ًايفتاه ماعلا

 يلآلا فتاحلا عورشم زاجنل ال قاسو مدق ىلع راج لمعلاو + هقيرط نع ًافتاه

 . ةيراحتلا تالحملاو قدانفلاو كونبلا تسسأو « ةروالا ةنيدملا لخاد

 ةذفنملا تاعورشملا

 : يلب ام مت م٠186 و م.ملو يماع يف

 كيسعتو بفارشإلاو رادن زاخلا عراش مقفل اه#لازإو رودلا تايكلم عزن-١

 8 هتتلفس و عراشلا

 م د



 . اهتلازإو ةرونلا شوح لخدمل ةضرتعملا رودلا تايكللم عزت ؟

 . ةشوحأ ةرشع لخادم ةضرتعملا رودلا تاركلم عزت

 نيعارذلا تاذ ءابربكلا ةدمعأ نم ىلوألا ةلحرملاب ةنيدملا عراوش ةرانإ - ؛

 . ناديملا ةدمعأو « دحاولا عارذلاو

 . ىلوألا ةلحرملا يف ةحاسلا عراس متفو تايكلم عزن ه

 78 ةدصملا عراوشلا بفاوج ىلع فصر ءاشناأ

 8 موحللاو راضخلا ناح نيسحتو ريبكتا-

 . قرطلا دسعتل ةلقث تادعم نيمأت -م

 . يلاوعلا عراش متفو تايكلم عزن-و

 ٠ نابرق عراش متفو تايكلم عزن- .

  1١اهحت هامملا فيرصتل قفن لمحو « اههريحشتو « نيتخانملا فصرت .

 : يلي ام مت م/م) ماع فو
 ١ - قباسلا يف ةدبعلا طوطخلا ضعب حالصإ ةداعإو عراوشلا ضعب ةتلفس .

 . ريخألا طيطختلا اهطيطخت دعب نيتخانملاو عراوشلا ضعب فصر-؟

 . عراوشلا ضعب ريجشتو ليمحت مت »م

 1 ءابربكلا ةدمحأب عراوشلا صحب ةءاضإ 4

 . ثتردح ين علم ءاشإ همه

 7 ميظنتلا طوطخو صضراعتت تايككلم صعب عزل د1

 8 موحللاو راضخا قوس نيسحتو ةعسوت ةلمكت أب

 .نابرق عراشو يلاوعلا عراسو ةحاسلا عراس متتقو تايكلم عزن نم ةناثلا ةلحرملا - م

 1 ةماع هام تارود ءامشأ

 ٠ هلوح يبا تايكلملا عزتو جردملا يريوك ءاشنإ- 8
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 : يلب ام ماه معا ىلاملا ماعلا يفد

 . علاطلا ءابق عراش متفو تايكلم عزنا

 . ةثيوردلا عراش متفو تايكلم عزن-9

 : يلي ام ماه 1 يلاملا ماعلا يفو

 . ءاق بابو « كلملا ىفشتسم قرشو « ةخانملاب ةماعلا قئادخلا تثشنأ-|١

 نم يبرغلا لامشلا فرطب يتلا عراوشلا ةعسوتل ةيناطللا ثلثم ةيكلم عزن-؟

 , ةدعاس سس ةفقس

 . كلذل كالمألا ةلازإو روصنم شوح يريوك ءاشنإ +

 . اهتءاضإو هام تاروفان ءاثنإ - ؛

 . هتءاضإو هلسحتو هريحشتو ةيرينعلا نادسم ءاشنإ -ه

 : ليام مت ه م6 يلاملا ماعلا يفو

 . رورمال جاربأ هيناث ءاشنإ-١

 . ( ءاربك ليوحت ةطخم ءاثنإو نيزيارد لمحو ةءاضإ ) ةورع يربوك ءاشنإ-؟

 هلعجو «© ةورع ىتح ةيربنعلا نادمم نم ةورع عراس ديسعتو ةتلفسو ةعسوت - م
 , هعم ضراعتت يتلا تايكلملا عزنو « نيطخ

 . نيدايم اهلعمل يماشلا بابلاب مهك المأ نع صاخْسألا ضعب شضيوعت - ؛
 . علس لبج مفسب يفابلا باحصأ ضيوعت  ه

 . عراوس ةيئاث ةرانإ_+

 , م احنلا ةسردم لامُش يماشلا باب نادبب هايم ةرود ءاشنإ

 : يلي اه َت ه م ىلاملا ماعلا فو

 ةنيدملا ةيحان نم لدم ةضرتعملا تايكلملا عنو « راطملا عراس ةعسوت ١

 . هترانإو هتتلفسو نيطخ هلعجو

 ل و



 . مالسلا باب نادمل ةضرتعملا كالمألا ةيكلم عزن-؟

 . ةموحألا ضعبل ةقيضلا لخادملا متتفل تايكلملا عزن م

 . يلاغأ ةيدلبلا سلحب ةميق نع ةيدابلا ضيوعت - ؛

 : يلي ام مثاه 1/0 يلاملا ماعلا يفو

 . رباقملا ضعب تروس-١

 « ةلواخنلا عراشو زئانطا برد عراشي رذ يبأ عرات لصيل عسقبلا عراشس ميتف -؟

 . كلذل ةضرتعملا كالمألا عزنو

 : يلب ام مت ه مهمل يلاملا ماعلا يفو

 . هل ةضرتعملا تاعللملا عزنو ةيبونللا ةمحانلا نم ةخانملا عراش ةعسوت ١-

 . ىلصملا دحسم ةبحان نم ةخانملا عراش لخدم ةعسوت ؟

 . هل هضرتعملا كالمألا ةكلم عنو ©« ةيربنعلا عراش لخدم ةعسوت -»

 : يلب ام م ه هءارح و محرم يلام ماعلا يفو

 « ةناطلس عراسو « ءادهشلا ديس عراّس لثم « عراوشلا ضعب فيصرتو ةتلفس مت

 . ىرخألا عراوشلا ضعبو « اهتاعرفتو

 : يلب ام م ه موز /و. يلاملا ماعلا يفو

 . لئانطلا برد عراشل كالمألا تاضيوعت ةمكتو ءابق عراش لهدم ةعسوت ١

 . نيدام اهلعل ةئوحألا تابحر نع ثاوغألا فقو رظان شضيوعت -؟

 . عراوشلا ضعب فصرتو ةتلفس »+

 « ةسلسو بجر ةّرش ىلع ةديدللا ةلحرملا يف عراوشلا ةرانإ ةيلمس تسر-+؛

 . ابرق لمعلا يف رشادسو

 : يلب ام م ه هملول لاا ىلاملا اماع يفو
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 مولعو راضخ قوس ءاشنإ ديبمتل © دوم شوحو « يثدنحلا شوح تايكلم عزت

 , ه دسو» يرجحلا ماعلا ةرغ دنع عورشملا يف ةرشابملا ٌمتتسو « كلذ ىلع

 ٠ ييظنتلا طوطخل ةضرتعملا كالمألا باحصأل تاضيوعت تدمتعا .

 ةتلفدلا تاططغغ تعفرو « ةرائالاو فصرألاو ةتلفسلل غلابم تدمتعا

 ةقفاوملا دنعو + عراوشلا ةرانإل عورشم عفر ام « ةنلع ةصقانم يف اهضرعل أدبه

 هودح يف كلذ ةرانإو فصرو ةتلفس ىلع ةقفاوملا تردصو « ةنلع ةصقانم يف ضرعيس

 . لاير 4دم٠.ر٠.٠.٠ غلم
 عراش ةيعانصلا ةسردملا قيرطو « راطملا قيرط ةنيدملا لخدم عراوس ةءاضإ - 4

 . ةخاخلا عراش ةءاضا ةداعإو ةدماحألا ةل ةءاضإو . ةينيسحتلا عراشو ةيميكملا

 اهئاشنا خيرات نم ةيدلبلا سئر ةفيظو اولغش نيذلا ءاسؤرلا ءامسأب ناس »
 مهنم لك ةدمو نآلا ىتح

 ةسائرلا ةدم ١
 تاحاضيأ سوس موب لاصفنالا خيرات نييعتلا خيرات ءاسؤرلا ءاعمأ

 [١ |١ | تح[ هزلخإ "هل رصان بايد
 ا١إ |١ ماهم[ /»» | سيه/؛/1١ |  نامسلا نسح دمج
 مما هأ ها مهو 80| عمم/؛/9» | ثوغ رداقلا دبع
 “ا١ | ١ ١ تيزرءعأطو | ملاوكلب راطع ىفطص»
 هلكولب | ءا هز مل | حا لسع | كيال داوملا دبع دمع
 4| ؛| ٠٠١ | سبدوأور١٠ | كحإ ٠ يندم نيمأ
 ما "| ١ | توله | لهو داوملا دع دمح
 |١ م|إو؟ | ممعزموس | سلوم نايملا حلاص
 ةلكولب | .ا| | .. | ممماع» | م٠[ يظفح يماس
 | ام ٠١ سوم ىلع | معك م» ظفاح يلع

 ةياينلاب ظ هحراتل رمتسم ظ مام 4 م١ قئاضف هللا دبع حلاص
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 ةحفصلا

18 

4 

 نضر

0 

1 

 هد

51 

514 

728 

 ما/

 مال

 سس رتل ١

 عوضوم لا

 فلؤملا ةمدقم

 لوصف ةرشع هيفو ا!ماقلعتمو اهاضف يف : لوألا بابلا
 امبامسأ يف : لوألا لصفلا

 داللا ىلع اهلضفت يف : يناثلا لصفلا

 . خلا .. اهب توملاو ريصلاو ةماقالا ىلع ثحلا يف : كثلاثلا لصفلا

 لاجدلا نم اهتمصعو اًمابو لقنو اهلهألو اهل ءاعدلا يف : عبارلا لصفلا

 , نوعاطلاو

 اهرثو امارت يف : سماخلا لصفلا

 ميرحتلاب كلذ صيصخت رسو هب ةقلعتملا ظافلالاو اهيرحت يف : سداسلا لصفلا

 اهمرح ماكحأ يف : عباسلا لصفلا
 اهصئاصخ ىف : نماثلا لصفلا

 كلذ نم عقو امو اهرمأ هبلإ لوؤي امو اهنأ ءدب يف : عساتلا لصفلا

 خلا .. اهضرأ نم اهب رذاملا زاحلا راث روبظ يف : رشاعلا لصفلا

 لوصف ةثالث هيفو «اهناقلعتمو يوبنلا دجسملاو ةرايزلا لضف يف : يناثلا بالا

 ةحصو اهلا لاحرلا دو اهدكأتو ةرابزلا لضف يف : لوألا لصفلا

 اهيلع راجئتسالا محو اهرذن
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 ةحفصلا

١١ 1/ 

1 

64 

64 

54 

114 

5١ 

 نيل

 افرح

 انضر

 لا

6 

 هم

 غوضوم ا

 هئاعدو همالس يف هل هلابقتساو عقيم هب رئازلا لسوت يف : يللاثلا لصفلا

 ةرواجملاو ةرابزلا بادآو

 هربنمو هتضورو يوبنلا دحسملا لضف يف : كلاثلا لصفلا
 اهنكسو اهبو تلي ينلا لح نأ ىلإ اهناكس رابخأ يف : ثلاثلا بابلا

 1 لوصف ةعبرأ همضو

 راصنالا مث اهب دوهلا ىكسؤ نافوطلا دعب اهانكس يف : لوألا لصفلا
 . عبت عم محل قفتا امو ©« دوبي ىلع مهروبظو مهبسن ناببو

 بورما نم مهنيب لخد امو جرزخلاو سوألا لزانم يف : يناثلا لصفلا

 ةبقعلاب هل مهتعبامو قيم ينلاب مه ىلاعت هللا مارك 1 يف : ثلاثلا لصفلا

 بوبأ يأ رادب هانكسو ةيدملا نطاب ْهَتِلرَي همودق يف : عبارلا لصفلا
 ةرحملا ينس يف هراخ نم ءيسو

 تارجهاو4 هتاقلعتمو يوشلا مظعألا اهدحسم ةرامح يف : عبارلا بابلا

 الصف رشع ةتس هيفو تافينملا

 هب زيمتي امو هنمز يف هعرذو هل هترامس يف : لوألا لصفلا

 هب قلعتي امو اهدعبو ةلبقلا ليوحت لبق ةالصلا قي هماقم يف : يناثلا لصفلا
 نيطاسالابو اهب قلعتي امو « رينلاو عذملا ربخ يف : ثلاثلا لصفلا
 ةسفشلا

 اهنع هللا يضر ةمطاف هتنبا ةرححو لَ هرجح يف : عبارلا لصفلا
 اهنم ينئتسا امو باوبألا دسب رمألا يف : سماخلا لصفلا
 هذاضتاو دحسملا يف هنع هللا يضر رمح ةدايز يف : سداسلا لصفلا
 ْ هتمحانب ءاحيطبلا

 مس "© و تح



 ةحفصلا

 ل

 م

 اضن

 ضي

154 

11 

 سورا

 اراخل

 منو

 نور

 غوضوملا

 ةروصقملا هذاختاو هنع هللا يضر نافع نب نامع ةدابز يف : عباسلا لصفلا

 تارانملاو تافرشلاو بارحملا ذاكتاو ديلولا ةدايز يف : نماثلا لصفلا

 هئمز هب ٌوبانْلا ىلع ةالصلا نم عنملاو

 يدها ةدايز يف : عساتلا لصفلا

 زئاطاو ةفيرشلا روقال ةيواللا ةفدملا ةرحطاب قلعت ايف : رّساعلا لصفأا

 اهب ةفيرشلا روبقلا ةفصو اهلع ريدأ يذلا

 هجرلاو سأرلا يتيج ذيمتل ةمالع لعج ايف : رشع يداملا لصفلا

 خلا .. نيفيرشاا
 لادباو © ةفيرشلا ةرحطاب ةددحتملا ةراعلا يف : رشع ىلاثلا لصفلا

 ميلا .. دحسملا فقس تحن ةفيطل ةبقب اهفقس

 ىلعو قبس ام ىلع يلوتسملا لوألا قيرطا يف : رشع كلاثلا لصفلا
 هيلع بترت امو يناثلا قيرطلا مث ؛« كلذ نم ديعأ امو دحسملا فقس

 نيطاسألاو ةقورألا نم دجسملا هيلع ىوتحا ايف : رشع عيارلا لصفلا

 خلا .. اهوحتو لصاوحلاو عرذلاو

 رودلا نم اهزيب امو هتاخوشو دحسملا باوبأ يف : رشع سماخلا لصفلا

 خلا .. اهل ةيذاحما

 هب فاطأ امو « دحسملا لوح لوعجملا طاللا ىف : رششع سداسلا لصفلا

 خلا قبسام ريغ رودلا نم

 لضفو « اهرباقمو ةيوبنلا اهدجامو « اهب داعألا ىلع» يف ؛ سماخلا بابلا

 لوصف ةتس هفو « هنف ءادهشلاو دحأ

 دابعالا ىلصم يف : لوألا لصفلا

 ساه] ا
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 عوضوملا

 رارضلا دجسم ربخو ءابق دجسم يف : يناثلا لصفلا
 اننامز يف نيعلا ةمواعملا دحاسملا ةقي يف : ثلاثلا لصفلا

 اهدجاسم نم هنبع ملعت ملو هتيج تماع ايف : عيبارلا لصفلا

 نم عسبقبلاب نفد نم ضعب نيبعتو اهرباقم لضف يف : سماخلا لصفل
 اب. ةفورعملا دهاشملاو تببلا لهأو ةباحصلا

 هب ءادبشلاو دحأ لضف يف : سداسلا لصفلا

 ينلل يه يتلا تاقدصلاو سارغلاو نيعلاو تاكرابملا اهرابآ يف : سداسلا بابلا

 نالصف هيفو تابوسنم هِي
 فورللا بيترت ىلع تاكرابملا رابآلا يف : لوألا لصفلا

 ةفيرشلا هدب هسرغ امو 1 هتاقدص يف : يناثلا لصفلا

 رافسألا يف اهبف ىلص يتلا دجاملا نم فيم هلإ ىزعي ايف عباسلا بابل
 لوصف ةثالث هفو تاوزغلاو

 يف ةكم ىلإ ِهَقَِي ابكلسي ناك يتلا قيرطلا دجاسم يف : لوألا لصفلا
 هريغو جملا

 اننامز يف جالا اهكلسي يتلا قيرطلاب كلذ نم ناك اهف : يناثلا لصفلا

 اهنم برق امو نايشملا قيرطو « ةكم ىلإ
 هرمتو هلي هتاوزغب ةقلعتملا دجاسملا ةيقب يف : كثلاثلا لصفلا

 الامعأ ضعبو « ابماظآو اهعاقبو اهئامحأو اهتيدوأ يف : نماثلا بابلا

 لوصف ةعبرأ هيفو « اهلابجو

 « هروصق نم ءيثو هدودحو هتصرعو قبقعلا يدأو يف : لوألا لصفلا

 هب قلعتي امو رعشلا نم كلذ يف لبقام ضعبو

 - ه7
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 : عوضوملا

 ناحطي يداو يهو « ةنيدملا ةيدوأ ةيقب يف : يناثلا لصفلا

 عيقنلاب قلل ينلا ىمح لاح مرشو « اهاح نمو ءامحألا يف : ثلاثا لصفلا

 ؛ اهلابجو « اهصارعأو اهلامعأ ضعبو اهماطآو اهعاقب يف : عبارلا لصفلا
 بترن ىلع هيلإ ةجاحللا سمت امم هريغبو كلذب ةقلعتملا ءاممألا طضو

 ءاجحلا فرح

 فلألا فرح

 ءابلا فرح

 ءاتلا فرح

 ءاثلا فرح

 ما فرح
 ءاطلا فرح
 ءالا فرد

 لادلا فرح

 لاذلا فرح

 ءارلأ فرح

 يازلا فرح

 نيسلا فرح

 نيشلا فرح
 داصلا فرح

 داضلا فرح

 ءاطلا فرح

 لا



 عوضوملا ةديفصلا

 فاقلا فرح هال

 فاكلا فرح هوم

 ماللا ردع 68

 يلا فرح 0

 نونلا فرح 511

 ءاملا فرح كد

 واولا فرح <44

 ءابلا فرح ١

 ةروامللا ةنيدملا يف روت ليج ةروص كاردتسا 4

 مث < يم هللا لوسر هيف داز امو فيرشلا يودلا دحدملا : تاقحللا دبه
 ع كلملا دع نب ديلولاو اهنع هللا يفر نافع نب نائعو باطخلا نب رم
 ش يمابعلا يدبملاو

 ياتياق فرشألا ةدايز 0
 هترامجو ديجما دبع ناطلسلا ةدايز 5
 فيرشلا يوبتلا دجسسال ةيدوعسلا ةعسوتلا 00
 يوبثلا دحسملا نذآم  رئاملا دس

 ةيدوعسلا رئانملا دمع
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 عوضوم ا

 ةئادتبالا سرادملا
 ةئئادتبالا قوف ام سرادملا

 ةرونملا ةئيدملا يف ءاقرزلا نيعلا

 ةنيدملا ءابربك ةكرش
 ةرونملا ةئيدملا ةيداب خيرات

 ةرونملا ةنيداا يف نارمعلا روطت

 مه "4+ ىلإ )اه ماع نم ةذفخلا تاعورشملا

 اهئاشنإ خيرات نع ةيدلبلا سئر ةفلظو اولغُش نيذلا ءاسؤرلا ءاعسأب ناس

 مهنم لك ةدمو نآلا ىتح

 ةريخألا تاونسلا رشعلا لالخ ةنيدملا ةيدلب ةنازيم

 باتكلا تابوتحم ح س ىفلا

 ومساج خب





 ىلا آلا بسد ْغيبُشلا باكل ارمضو بااطم

 عوضوم ا ةحفصلا

 ةرمعلا نع ةنيدملا ضيوعت يف بلطم ب

 مالسالا ىلع توملاب ايف تام نملو ةنيدملا يف رباصلل ىرشبلا ثيداحأيف بلطم كه

 مهتوم دعب ةئلدملا نم ثئايحلا بابرأ ةاصعلا ةكئالملا لقن يف بلطم كب

 مهل ًالاظ ةنيدملا لهأ فاخأ نمل دراولا دنعولا يف بلطم مو

 فرحا يللامش لويسلا عمتجم لاجدلا لوزن يف بلطم 24

 ليملاو خسرفلاو ديربلا نابي ىلع هيبنتاا يف بلطم هو
 مايأ ةثالث نم رثك| ةكم يف ةماقالا نم عنج متفلا لبق رجابملانأ يف بلطم 2س

 ةطنطاو رمتلانم اهنم جرخم ناك امو« املهأو ةنيدملابةيواعمنب ديزيولعف ايف بلطم به

 قباسلا نمزلا يف

 ةرخلا مايأ ربقلا نم ناذالا بسملا نب ديعس عامس يف بلطم بباب

 ءاعد مالسو هتيحت مالس « نامسق مالسلا نأ يف بلطم هس

 'رودريو مهرئاز نوفرعب نينمؤملا لكو ءادبشلا نأ ةيممت نبا هرك ذ ايف بلطم وم

 مالسلا هيلع

 مثدوبق يف ءايحأ مالسلا مهلع ءايبنألا نأ يف بلطم هو
 ةنيدملا ىلإ ايراد نم هنع هللا يضر لالب رفس يف بلطم هوب

 ياكم هترايز رذن يف تلطم ٠6

 سك ا
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 كلي هترايزا راجئتسالا يف بلطم

 هلِلَو اينلاب هلسوت ةكربي ىمألل رصبلا در يف بلطم

 راغلا ثيدح يف بلطم

 ةرابزال فوقولا ةيفيك يف بلطم

 ةرونملا ةنيدملاب ةرواجلاو ةرايزلا بادآ يف بلطم

 لَ هلا لوس ىلع مالسلا يف بلطم
 1 جئاولا ءاضق ءاعد يف بلطم

 هليبقتو هب حسمتلاو هب نطبلا قاصلإو ربقلاب فاوطلا نع يهنلا يف بلطم
 وبقلا ءانحنالا بانتحا يف بلطم

 رمتلا ىوس هعم هباحصتساو رئازال مرملا بارت نم ءيش ذخأ ةهارك يف بلطم

 ةنيدملا يف فعاضتن لامعألا نأ يف بلطم

 ةحح لدعت ةنيدملا يف ةالصلا نأ يف بلطم

 ةلاوتملا نيعبرالا ةالص يف درو ايف بلطم

 داهملا لدعب ميلعتلاو ملعتلا نأ يف بلطم

 دحأ يف نوراه ربق نأ يف بلطم
 مالسلا اهيلع دواد نيناولس هللا لوسر لوسرل ًآربق ءامجا يفنأ يف بلطم

 ةيراعلاو ةبرعتسملاو ةنرعتملا برعلا يف بلطم

 هللا ليس يف هب يمر مهس لوأو تدقع ةيار لوأ يف بلطم
 ةروثأملا نيطاسالا ضعبو ةضورلا ضعبب كربتلا اومرح سانلا نأ يف بلطم

 دجسملا يف نئانجلا ىلع ةالصلا يف بلطم
 ةيعكلاو ةرجلحا ةوسك ةمسق زوحي هنأ يف بلطم

 اهوح قلعت يتلا ةفيرشلا ةرجملا قيلاعم يف بلطم

 را دس



 عوضوملا ةحفصلا

 يوبنلا دحسهلل يناثلا قيرحلا يف بلطم مبا
 ةنيدملا سوكم لاطبإ يف بلطم بسبب

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمح نمز دحاو مامإب تناك مييوارتلا نأ ىلع بلطم مس

 ظ دجسملا قيلت يف بلطم جس
 ةنيدملا روس ْف بلطم ون عه

 ىلصملا ىلا قي هقيرط يف بلطم
 عبقبلا يف ىلع نب نسحلا ربت نأ يف بلطم 45

 همأ ربق دنع عسقبلا يف نيسملا سأر نأ يف بلطم 499
 دحأ موي هتداهْشو يدوهلا قيريخم مالسا يف بلطم

 ءادببلا شحال فسخ عوقو رظتنملا يدبملا جورخ ةمالع نم نأ يف بلطم هود

 مالعأ ةفيلطلا يذل ناك هنأ يف بلطم ه4

 سرلا ناس ف بلطم ههه

 ه-كهؤ .



 طم يف عبط تبأث نب ديز ةعبطم ين

 ىشمد




