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 ْ ظ نورشان دشرلا ةبتكم
 . (ناجحلا قيرط) نمحرلا دبع نب هللادبع ريمألا عراش  ضايرلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 هاا 8١ سكاف 5١ فتاه ١١555 ضايرلا 7 ب.ص

 عصسقتلا 3 ةاط 15209© داما تس عودت

 9/ ءاطوز عز 791953110. مانقط ل . ءمرح

 ' 0141 فتاه  ةيورقلاو ةيدلبلا ةرازو برغ - ضايرلا  دهف كلملا قيرط عرف *

 656/1605 سكاف 558810١ فتاه  ةمركملا ةكم عرف <

 5500030 م٠6٠8505 فتاه . يرافغلا رذ.يبأ. عراش - ةرونملا ةنيدملا عرف »*

 ”1/ا/1*5171 فتاه  ةرئاظلا ناديم  ةدج عرف ه

 7541808 سكاف 21147114 فتاه - ةنيدملا قيرط ةديرب  ميصقلا عرف *

 , 35717701 فتاه  لضيف كلملا عراش  اهبأ عرف #* ٠
 م1 فتاه .نودلخ نبا عراش - 'مامدلا عرف * 0

 جراخلا يف انؤالكو
 50/4450 تا/ دشرلا ةبتكم : ةرهاقلا

 55174 تا/ دشرلا ةبتكم : تيوكلا
 7١ 1 ةا/ 5 فتاه مزح نيا راد : توربب

 نارا ل0 / ملعلا ةبتكم ./ ءاضيبلا رادلا :برغملا

 811:48 تء (/ ةيقرشملا بتكلا راد :سنوت

 507ا/ه5 ت (/ راثآلا راد : ءاعنص  نميلا

 :456 8519/53 فتاه ركفلا راد - ندرألا 0

 41 تالا" 14 تا/87* فتاه ءابرغلا ةبتكم .نيرحبلا

 هد هاله فتاه ةباحصلا ةتكم ةقراشلا  تارامإلا

 ١71١15 فتاه ركفلا راد - قشمد  ايروس
 4/5187 فتاه ميقلا نبا ةبتكم  رطق



 - انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ

 .هل يداه الف :للضي نمو ءهل لضم الف هّللا هدهي نم ءانلامعأ تائيس نمو

 . هلوسرو هدبع ا دمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هلا الإ لإ ال نأ دهشأو

 ش سوو 0 ا لا ا ا

 ابي كيو كب اهجوز اهني قلخو َودِحْو

 07 ”كككتا خل غيت * * يسال ارو هل اتا هنن نير ايان >
 .4ئيع 0 . ا

 ٠ ةبوذكملا ثيداحألا نم هيف أم تلزأو هتبذهو هتصخل دقو

 ردق - تاواحو ٠ | ةركنملا  نمصقلاو .ةيهاولا ةفيعضلاوأ ؛ ةعوضوملا

 نوكت ىتح ةلأسملا يف ملعلا لهأ ءارا تبثأف ؛هعوضوم يف ملسملا هجاتحي

 ظ ظ 20 .لمشأو عسوأ ةدئافلا



 لك هب عفتني ىتح يلمع يف تقفو دق نوكأ نأ لجو زع هللا لأسأو
 . كيلإ أربأ امو : هللا همحر ةبيتق نبا هلاق ام لوقأ نأ الإ ينعسي الو ءملسم

 هيبنتلا نع  ءيش ىلع تفقو نإ - كنم ينغتسأ امو و ةلزاو ةرثلا نم دعبا
 مدآ نباو ... .طلغلا نع باوصلا ىلإ عوجرلا نم فكتسأ الو «ةلالدلاو

 هللا لأسن نحنو 2 بأ |: م يذ 0 قوفو# ةلجعلاو بفةعضلاو زجعل

 برقملا لمعلاب كايإو ءاو ) 50

 ظ عساولا هن ىذه دشرأو ةين ريخب هلّمأ

 0 ها609ةدعقلا وفل



 | فلؤملا ةمدقم

 دمحم انديس 7 مالسلاو ةالصلاو «نانملاو نانحلا هلل دنحلا ش
 ظ . ناجلاو سنإلا ىلإ ثوعبملا

 ظ خيشلل (ناجسلا ماكحأ يف ناجرملا ماكأ» ٠ باتك صيخ ظ

 «ناجرملا طقل» هتيمس .- - ىلاعت هل هللا همحر - - يلبشلا نيدلا را ردب , يضاقلا

 مهدوجو ركذ | 0

 - هيف فالخلاو نحلا دوجو تابثإ

 نجو ءهتجأو ليلا هتجا :لاقيو سنإلا نال نجلا :ديرد نبا لاق

 | كنع َّنُج دقف كنع َريْس ءيش لكو .هرتس اذإ دحاو ىنعم ىف ءهاطغو هيلع

 ظ . دحاو ناجلاو نجلاو او « ةنجلاو نجلا تيمس .دْعَيو

 و نجل | بالك اك نحبلا :دهازلا رمعوبأ ( لاق ْ



 مدراتتسا و مهنانجتسال انج نجلا يمس امنإ : يلبنحلا ليقع نبا لاقو

 1 ةدرملاو ؛ سيلبإ دلو نم مد نجلا نم ةأصعلا نيطايشلاو :.لاق

 . مهاوغأو مهاتعأ

 ىلع ولم نسل مالا اللا أ دنع نجلا :ربلادبع نبا لاقو 00

 «حاورأ :اولاق نايعلل ضرعي نمم اوناك نإف ٠ راح مجلا و رماع :اولاق

 :اولاق هرمأ يوقو كلذ ىلع داز نإف «ناطيش اولاق مّرعتو ثبخ نإف

 فئاوط نم دحأ فلاخي مل | :ةيميت نب نيدلا يقت خيشلا لاقو

 هب ترتاوت نجلا دوجو نأل رافكلا روهمج اذكو «نجلا دوجو يف نيملسملا

و . ةماعلاو ةصاخلا هفرعي ءرارطضالاب ًامولعم ًرتاوت اينألا رابخأ
 | ركذي مل

 . نجلا دوجو نوتبثي ةيردقلا نم ريثك. : ينالقابلا ركب وبأ يضاقل لاقو ظ

 ال مهنأ معزيو مهدوجوب رعي نم مهنمو «ءنالا مهدوجو نوفنيو ءاميدق

نْوَرُي ال مهنإ: :لاق نم مهنمو ءاهيف عاعشلا ذوفنو مهماسجأ ةقرل دوري
 

 ْ . مهل ناولأ ال مهنأل

 مهقلخ ءادتباركذ

 ظ لاق» :لاق سابع نبا د نع هححصو («كردتسملا» يف مكاحلا جرخأ

 َكِفَسَيَو اًبيِف ُدِسْفَي بث ص اَييف لحجم أولا ةقيِلَح ٍضِأْلا ىف ٌلِعاَج نإ > :ىلاعت هّللا

 يف اودسفأف «ناجنلا ونب نجلا ماع يفلأب قلخي نأ لبق اهيف ناك دقو «ءآَمِدلَأ

 مهوبرضف ةكئالملا نم ًادونج مهيلع هللا ثعبف ءءامدلا اوكفسو ءضرألا



 أَوُلاَق ٌَةَميِلَح ٍضَرألا ف ُلاَج نإ 9 : هللا لاق املف :روحبلا رئازجب مهوقلأ ىتح

 ٠ . ”")«ناجنلا كئلوأ لعف امك 4هاَمّدلا ك كِفَسيَو اه ُدِقُي تاهيل

 قيزرط نم 4 / 1١ «ريثك نبا ريسفتا يف امك متاح يبأ نب أو (1410 /1) مكاحلا هاور (1)

 . يبهذلا هقفاوو .هاجرخي ملو ءداتسإلا حيحص ثيدح اذه :  مكاحلا لاقو . ةيواعم يبأ



 لق نم لى 2 هي و

 "14راكدق جراكنيأ 2110 : ىلاعت لاقو

 . . 4ويطِصْوَتَقلََوِراَنِنم يقلَخ ال : سيلبإ نع ةياكح ىلاعت لاقو

 نود عسا رانلا نجلا لصأ نأ ىلع ليلدلا : رابجلا دبع - يضاقلا لاق

 :لاقف نجلا نع لئاس لأس :«نونفلا» يف ليقع نب افولا وبأ لاقو

 فيكف ؛ ؛مهقرحتو مهرضت بهشلا نأ ربخأو د0 نم م تع هلا رخأ

 راثلا 0 ناجلاو نيطايشلا فاضأ ىلاعت هللا نأ باوجلاو :لاق ٠

 قح يف هب دارملاو «راخفلاو نيطلاو بارتلا ىلإ ناسنإلا فاضأ ام بسح

 كلذك ءًانيط ناك هنكل ( ةقيقح ًانيط ىمدالا سيلو «نيطلا هلصأ نأ ناسنإلا

 )١( ةيا رجحلا ةروس /70.
  20ةيآ نمحرلا ةروس 19.

  0ةيآ فارعألا ةروس 1 .



 . لصألا ىف ران ناك ناجلا

 : هلك هلوق كلذ ذ ىلع م ليلدلاو 0

 ؟تأرا ىير هل الو ؟ادران هقيرا نوكي فيك ؛ ةقرحم ارا نوكي نمو

 يذلا لصألا نأ ينعي كلذ عم ركفن انسلو :ركب وبأ يضاقلا لاقو .
 م قلخيو 0 ىلاعت هللا لا مهفشكي نأ راثلا « هنم | .* اوقلخ

 . ةفلتخم ., الاكشأو

 نجلا ماسجأ ةئيه

 صاخشأو «ةفلؤم لاكشأ نجلا :ءارفلا ىلعي وبأ يضاقلا لاقو 0

 يف ةلزتعملل ًافالخ «ةفيثك نوكت نأ زوجيو ةقيقر نوكت نأ زوجيو ةلثمم

 ظ . اهارن ال اهتقرلو ةقيقر ماسجأ مهنإ :مهلوق

 هللا نأل | مهآر نم مهر امنإ :لوقن نحنو :ركب وبأ يضاقلا لاقو
 داسجأ مهنأو «ميهاربإل «ةيؤر هل للا قلخي مل نم نأو ةيؤر مهل قلخ ىلاعت

 ظ ظ > . ثثجو ةفلؤم

 تقلخ» هلك هلل لوسر لاق :تلاق ةشئاع نع ملسم جرخأ : تلق

 فصو امم مدأ قلخو ءران نم جرام نم ناجلا قلخو ءرون نم ةكئالملا
 سابع نبا نع متاح يبأ نباو رذنملا نباو ريرج نباو يبايرفلا جرخأو امكل

 لصأو 4 / 7) «لئالدلا» يف يقهيبلاو ٠( ٠ه5١٠0031 /ه6ه) دنسملا# يف دمحأ هاور )١(

 . (حتف 401 / 5) «نيحيحصلا» يف ثيدحلا

١ 



 ره ]ذأ لب لبا لحس

 | .اهبهل نم : :لاق راند جام آل قلع هلوق يف 0

 نآجلا َقَلَعَو» هلوق يف دهاجم نع ديمح نب دّبعو يبايرفلا جرختأو 200

 اذإ رانلا ولعي يذلا رضخألاو و رفصألا بهللا : لاق رات نم َجِراَم نم

 .تدقوأ

 ل



 نجلا فانصأ يف لصف

 ] مكاحلاو خيشلا وبأو يناربطلاو متاح يبأ نباو ميكحلا جرخأ
 هللا لوسر لاق. : لاق ينشخلا ةبلعث ابأ نأ «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلاو

 فنضو .ءاوهلا يف اهب نوريطي ةحنجأ مهل فنصف فانصأ ةثالث نجلا» :كي
 ] . «نونعظيو نولحي فنصو .بالكو تاّيح

 ثرمأل ةمأ بالكلا نأ ل :لاق لك يبنلا نع ةبالق يبأ نعو 00

 وأ. .اهنج هنإف ميهب دوسأ لك اهنم اولتقاف ةمأ ديبأ نأ تفخ نكلو ءاهلتقب )َ

 اه

 هريغو سنإلا روص يف مهلكشتو نجلا روطت

 .ةالصلا عطقي دوسألا بلكلارورم نأ ريخأ دقو

 )١( تناك نإ ىتح «بالكلا لتقب ِِل ِهّللا لوسر انرمأ :لاق هللادبع نب رباج ثيدح هل دهشي 2

1 
 يذ دوسألاب مكيلع» : لاقو ءاهلتق نع اناهن مث ؛هلتقتف بلكلاب ةيدابلا نم مدقت ةأرملا

| 

 ظ . (ناطيش هنإف نيتطقنلا ظ

 ةناطيش هنإف ميهبلا دوسألا بلكلا اولعقا نكلوا :هنع ظفل يفو ٠ .«حيحص ثيدح وهو

  2٠دواد وبأ هاور ) )7١845هلئع ظفللاو (000 2056) نابح نباو (”7" / 9) دمحأو .

 ظ 000 .6101/5) ملسم دنع هلصأ ثيدحلاو 0 0



 .«ناطيش دوسألا بلكلا» :لاقف

 سنإلا روص يف نولكشتيو نوروطتيو «ةريثك روصب روصتي نجلاو

 .ليخلاو ٠ ءمنغلاو .رقبلاو ؛لبالاو ؛براقعلاو «تايحلاو «مئاهبلاو

 .ريطلاو «ريمحلاو «لاغبلاو

 ةئيدملاب نإ» : هعفري يردخلا ديعس يبأ نع يئاسنلاو يذمرتلا ىور

 مكل ادب نإف ًاثالث هونذآف ًائيش رماوعلا اذه نم مير اذإف اوملسأ دق
 0 هولتقاف

 / مهقلخ رييغت ىلع نيطايشلل ةردق الو : ىلعي وبأ يضاقلا لاق

 نم ًابرضو تاملك ىلاعت هللا مهملعي نأ زوجي امنإو ءروصلا يف لاقتنالاو

 :لاقيف «توص ىلإ توض نم هللا هلقن هب ملكتو هلعف و اذإف «لاعفألا بورض

 هلعفو هلاق اذإ هلوق ىلع رداق هنأ ىنعم ىلع «ليختلاو روصتلا ىلع رداق هنإ

 ض .ةداعلا يرجب ىرخأ ةروص ىلإ ةر وص.نم هللا هلقن هب ملكتو ْ

 ةروص ىلإ ةروص نم اهلاقتنا نأل ؛لاحم كلذف هسفن روصت اذإ امأو

 «ةايحلا تلطب. تلقتنا اذإو ..ءازجألا قيرفتو' ةينبلا ضقنب نوكي امنإ

 00011 ١ ؟اهسفن لقنت فيكف «ةلمجلا نم لعفلا عوقو لاحتساو
  .كلذ لثم ةكئالملا ليكشت يف لوقلاو لاق

 هدئع تركذ ه هنأ .رمغ نع «ناطيشلا دئاكما) يف ايندلا يبأ نبا ىور

 هللا هقلخ يتلا .هتروص نع ريغتي نأ عيطتسي ال ادحأ نإ» :لاقف ناليغلا

 "وأ ًائيش كلذ نم متيأر اذإف مكترحسك رح مهل نكلو « ءاهيلع

 ْش | ..ينمرتلاو دوادوبأو (1163) ملسم هاور 0

 ظ ريسأ نع ينايشلا نع يروثلا نع(*49) مقر (177/0) ؟فنصملا يف قازرلا دبع هادر )20



 نأ ناليغلاانيأر اذإ انرمأ» : : لاق صاقو يبأ نب دعس نع ًاضيأ جرخأو

 0 . ةالصلاب يدان

 * م | نم م لبإلاو ب بالكلا ضعب

 هنإ» . :بلكلا يف لك هلوق ىنعم ام : ىلعي وبأ يضاقلا لاقو ظ

 يهو ؛«نج اهنإ» :لبإلا يف هلوق كلذكو ءبلك نم دولوم هنأ مولعمو
 0 ؟لبإ نم ةدولوم

 اهتيوعص يف ف نجلا هسمشت ٠ .لبإلاو عفن اهلقأو ٠ بالكلا رش دادوسألا

 ريزانخلاو ةدرقلا تخسم امك « نجلا خسم تايحلا# : هلك هللا لوسر لاق

 "يارس | ينب نم

 ودانف ؛ ناليغلا لا مكلا تلوغت اذإف ليللاب ىوطُي ضرألا نإف ةجلدلاب

 | . ىهتنا .”«ناذألاب

 ظ . .ورمع دنعركذ : لاق ورمع نبأ 5
 ظ مصل روهشم خألل «ناليغلا» باتك رظناو

 ظ يف هيبأ نع حيلاص يبأ نب ليهس نع نيقيرط نم (" - 0 /5) ملسم حيخص يف دهاش هل )١(

 نع ثدحي ةريره يبأ تعمس ينإف ةالصلاب ًايدانم ًاتوص تعمس اذإ نكلوا :لاق مث ةصق

 . «صاصج هلو ىلو ةالصلاب يدون اذإ ناطيشلا نإ» : لاق هنأ كي هللا لوسر

 . (53؟1١5) «عماجملا حيحص» رظنا (؟)

 .(5/81) «ةحيحصلا» رظنا 6)

١ 



  ؟نوحكانتيو نوبرشيو نولكأي نجلا له

 لعفي امك نوحكانتيو نوبرشيو نولكأي نجلا :ىلعي وبأ يضاقلا لاق

 .اوفلتخا

ورتساو مقشت مهرشو مهلك : هضعب لاقف ظ
 اذهوا *لبو عضمال ا

 . هيلع ليلد ال لوق

 ش لوق اذهو «نوبرشي الو . نولكأي ال نجلا عيمج نأ ىلإ موق بهذو'

 0 . طقاس

 1 نولكأي ال افتصو «ةريرشو ةولكي مهتم اص نأ ىلإ موق بعذو

 ظ .نوبرشي الو

 . اجلا اعط وهام

 كدحأ مكثم نجلا ةيل 5 يبا بحص له
 ظ ْ

 :انلقف «ةكمب وهو ةليل تاذ هأندقتفأ نكلو ءدحأ انم همحص ام : : لاق

حبصأ ىتح موق اهب تاب ةلل رش تف ؟4ب لعف ام ؟ريطتسا ؟لينغ
 نأ ان

 :«نآرقلا هيلع تأرقف ءهعم تبهذف 3 نجلا يعاد يناتأ» :لاقف

 نج نم اوتاكو ؟دازلا هولأسو ةمهتاريت راثآو مهراثا انارأف. أنب قلطناف

 ظ 000 0200 .ةريزجلا

ا :يذمرتلا ظفلو يلع ىلا لا مسا ركذمظع لك مك :لاقف
 ول



 قاع ةرعب لكلو ءامحل نوكيا ئفوأ مكيبأ يف عقي «هيلع هلا سا ركذ

 . 'مكياودل

 ..«نجلا مكتاوخإ ماعط امهنإف مهب اوجنتست الفا : 46 يبنلا لاق ش

 ف ىلوألا نب يذموتا ةياورو ملسم يور ب ملعلا لهأ ضعب عمج

 . مهريغ قح يف ىرخألاو نينمؤملا قح

 ظ | . ثيداحألا هدضعي حيحص لوق اذهو : يليهسلا لاق ظ

 راجحأ ينغبأل :هل لاق كي ىلا نأ ةريره ىبأ نع يراخبلا جوخأو ١

  ؟مظعلاو ثورلا لاب ام : تلقا «ةثورب الو مظعب ينتأت الو اهب ضفنتسا

 > - نجلا معنو - ع نيبيصد نيبيصن نج دقو يناتأ هنإو نجلا ماعط نم امها : لاق ْ

 اهيلع اودجو الإ ةثورب الو مظعب اورمت الأ مهل هللا توعدن .دازلا ينولأسف

 ظ . (ًاماعط

 6 يبلا ىلع نجلا دفو مدق : لاق دوعسم نبا نع دواد وبأ جرخأو

 للا نإف ٍةمَمْح وأ ةثور الو مظعب اوجنتسي نأ كتمأ لِ دمحم اي :اولاقف

 .ًاقزر اهيف انل لج ىلاعت

 .«9)كلذ نع لك يبنلا ىهنف : لاق

 نم رم نجلا ا ءاذتغإ ةيفيك 5 نع لاؤسلا قد و «مداخلا# يش يشكرزلا جرخأو ا

 سلا نع ةلفغ هذهو : يشكرزلا لاق

 . (98) دواد وبأ )01(
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 ١ لامشب برشيو لكأي ناطيشلا
 : لاق 5 يبنلا نع رمع نبا نع يذمرتلاو دواد وبأو ملسم جرخأو

 لكأي ناطيشلا نإف . تيمي برشيلف برش اذإو يمي لكايلف مكدحأ لكأ اذ )

 ا | . (هلامشب برشيؤ هلامشب

 نولكأي نيطايشلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه يف :ربلادبع نبا لاق

 نأ : يأ ؛زاجملا ىلع هلثم ناك امو ثيدحلا اذه موق لمح دقو «نوبرشيو

 ةنيز اهنأ ة رمحلا يف درو امك ءهيلإ وعديو ناطيشلا هبحي لامشلاب نكألا

 2. كلت لثمو ةرمحلا نأ يأ :ناطيشلا ةمع ةمامعلا طاعتقا يفو: «« ناطيشلا

 ..اهيلإ ؤعديو ناطيشلا اهتيزي ةمامعلا ظ

 ىلع مالكلا نم ءيش لمحل ىنعم الو ءيشب سيل يدنع اذهو ::لاق

 00 ظ . ."!ةقيقحلا هيف تنكمأ اذإ زاجملا

 3 هلا لوسر عم انرضح اذإ انك :لاق ةقيذح نع دود وبأ جرخأو

 ًاماعط هعم انرضح انإو يك هللا لوسر أدبي ىتح هدي انم دحأ عضي مل ًاماعط

 كو هللا لوسر ذخأف . ماعطلا يف هدي عضيل بهذف «عفدي امنأك يبارعأ ءاجف

 ذخأف ءماعطلا يف اهدي عضتتل ٠ تبهذف عفدت .امنأك ةيراج تءاج مث مدي

 مسا ركذي مل يذلا ماعطلا لحتسيل ناطيشلا نإ :لاقو اهديب لل هّللا لوسر

 هذهب ءاجو ديب تذخأف هب هب ٌلحتسي يبارعألا اذهب ءاج هنأو هيلع هللا

 دعب ثيدحلا يتأيسو «ةيمستلا دعب ءاعطلا : ناطيشلا ءيق زاجملاب لئاقلا لوق دريو :تلق )١(



 عم يدي يف هذب نأ هديب يسفن يذلاوف ءاهديب تذحأف اهب لحتسي ةأرملا

 . '؟0امهيديأ

 همف ىلإ اهعفر املف .«ةمقل الإ هماعط.نم قبي مل ىتح مسي ملف ؛لكأي لجرو

 لكأي ناطيشلا لاز اما لاق مث ل يلا كحضن
 ظ طب يف ام ءاقتا ىلاعت لا مسا ركذ مل هع
 " «هرخآو هلوأ هللا مسب : لاق

 0 نإ» : لاق لك هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع مكاحلاو يذمرتلا م جرخأو

 اذإف :هماعط رضحي ىتح هنأش نم ءيش لك دنع مكدحأ رضحي ناطيشلا

 اهعدي الو ءاهلكأيل م : ىذأ نم اهب ام طميلف «ةمقل مكدحأ نم تطقس
 . '9(ناطيشلل

 لخد اذإت :لوقي 6 يبلا عمس هلأ رباج نع دوادوبأو ملسم جرخأو ظ

 ال :ناطيشلا لاق هماعط دنعو هلوخد دنع ىلاعت هللا مسا ركذف هتيب لجرلا

 .:ناطيشلا لاق هلوخد دنع للا ركذي ملف لخد اذإو .ءاشع الو مكل تيبم

 ظ ظ  .«ءاشعلاو تيبملا متكردأ

./1 

  3«ثاص ١

2 1 

 2.0798 2 785 /0) ؛دنسملا» ىف دمحأو )١6( بابلا (ةمعطألا)

 قياسلا بايلا يف كلذك ملسم هاور ف
1 0 : 
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 ههنيب اميف نجلا لسانتو حاكن

 هيد موذحتتفأ : ىلاعت لوقب هل لدتساف مهنيب اميف مهحاكت امأو

 ظ ظ ل مشو نود نم آيل

 . ةيرذلا لجأل نوحكانتي مهنأ ىلع لدي اذهو ٠

 . 4 ناج الو ْمُهْلتَم لإ ٌنهتيِظَيَرَل » : ىلاعت لاقو

 ىأ .عاسجلا , وهو ثمطلا مهنم ىتأي مهنأ ىلع لدي اذهو 1
 0 ا . ضاضتفال

 يف. ةداتق نع (ةمظعلا» يف خيشلا وبأو متاح يبأ نبأ جرخأو : تلق

 . «مداوتب : دلاوتي امك نودلاوتي هدالوأ : لاق ( 4 دهَسيردو متودِجستفأ# : هلوق

 . اددع رثكأ مهو

 ؟ةجوز هل له : : سيلبإ | نع لكس هنأ يبعشلا نع رذنملا نبا جرخأو

 .هي تعمس اهم سرعلا كلذ نإ : لاقف

 00 خل



 ةينجلا يسنإلاو ةيسنإلا ينجلا حاكن

 ,نكمم ىسع نإ :ليقف «ةينجلا يسنإلاو «ةيسنإلا ينجلا حاكن امأو
 0 ظ ظ . هئاكمإ قحلاو

 نجلا نيب ناعَقَي ُدَق قالاتلاو حكانتلا نأ اومعز : يبلاعثلا لاق

 . . «ركاوْلاَو لاوم كلا ىف هكر اَسَو » : ىلاعت لاق .سنإلاو

 ول» : هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع ملسمو يراخبلا جرخأو

 بنجو ناطيشلا انبنج مهللا هللا مسب : لاق هلهأ يتأي نأ دارأ اذإ مكدحأ نأ

 ظ ناطيشلا هرضي مل كلذ يف دلو امهنيب ردقي نأ هنإف ءانتقزر أم ناطيشلا

 0 . «(ادبأ

 | : ةينجلاو سنوللا نيب ب دلاوتملل لاقيو : «ةغللا هقفا)١ يف يبلاعتلا لاق

 . قولمعلا :2'”ةالعسلاو يمدآلا نيب دلاوتمللو

 ةأرما ىف ة «ةيادهلا حرش يف يلبنحلا اجنملا نب يلاعملا وبأ ركدو

 لسغال هنأ :ةأرملاو لجرلا ىتأي امك ىنيتأي اينج ىعم نإ : :تلاق

 0 .اهيلع

 . نجلا ةرحاس وأ «لوغلا ءامهيف نيسلا رسكب ءالعّسلاو «ةالْعّسلا :«سوماقلا» ىف لاق (؟)

5١ 



 . مالتحالاو جاليإلا وهو هببس مادعنال ةيفنحلا ضعب لاق اذكو

 االول هنأل «لسغلا اهيلع بجي نأ يغبنيو رظن هيفو :فلؤملا لاق

 ايضا ينل

17 



 ٠ اعرش يسنإلا ةينجلاو ةيسنإلا ينجلا حاكن زاوج يف فالخلا .

 ظ .ناملعلا ني فالخ يا عرش زوج أو

لق ديرلا هاد بأ نب ديعس يندح لئاقم ائدح يتلا حكت يف باب
 

 ةأرما تدجو اذإ هركأ كلو «نيدلا يف ًاسأب كلذب يردأام :لاقف. 0 |

 . مالسإلا يف داسفلا رثكيف ؟نجلا نم : تلاق ؟كجوز نم :اهل ليقف لماح

 . نجلا حاكن هرك هنأ ةبيتع .نب مكحلا نع ةاطرأ نب ب جاجحلا نعو 20

 تلأسو «ههركف نخبا جيوزت نع ةداتق تلأس :لاق 5 ينامرلا ةبقع نعو

 مصألا ةبقع نعو نجلا | جوزت رك هنأ جاجحلا نع نايفس نعو '

 ظ .هاهركف ؟نجلا جيوزت نع الثشو ةداتقو

 جوزتف هب رسكف رحببلا ١ بحي لجر :قاحسإل تلق :برح لاقو

 ضر



 ةينم١ باتك ىف ةيفنحلا ةمئأ نم يناتسجسلا نيدلا لامج خيشلا لاقو
 سنإلا نيب ةحكانملا زوجت ال :(«ةيجارسلا ىواتفلا» ىلإ هل ًايزاع (يتفملا

 .٠ سنجلا فاللتخال ءاملا ناسنإو نجلاو

 ؛نجلا نمةأرما جوري أ ارأ اذ: لاق يزرابلا نيدلا فرش ةاضقلا يضاق

 نمو : لاق ىلاعتا هللا نإف عسي ' كلذ زوجي لهف ,هتاكمإ ضرف نم

 «اًبيوزَأ مُكِسْفنَأْنَم ركل َقلَح ذأ ويب

 كلذ انزوج نإف .فلؤي ام سنج نم كلذ لعج أب يزرابلا ٌنتماف
 هيلع ''"رثعيف - سنوي نبا ىلإ يزعملا ازيجولا حرش) يف روكذملا وهو - :

 ١ ؟ال مأ نكسملا ةمزالم ىلع اهربجي له .

 ةردقلا دنع نييمدآلا ةروص ريغ ةروص يف لكشتلا نم اهعنم هل لهو

 ظ ا 08 مأ ةرثلا لصحي للا هيلع

 5 ءأ مهيضاق نم كلذ لوبق زوجي لهو ظ

 ظ دمتعي لهفا ء يه اهنأ تعداف اهفلأي يتلا ريغ ةروص ىف اهآر اذإ لهف
 00 ؟المأ اهأطو هل زوجيو اهيلع

 . ىوتفلا هل ميقتست الف هداهتجاو هلوق يفو هيلع تارثع عقت يأ 000

 ع



 0 ا ا - ؟ال مآ هريغب تايتقالا

 لا معطل نجلا ٠ .ةأرما جورتي نأ هل زوجي ل : يزرابلا لاقف 1

 أنه مك لج ةنأو) : لحتلا ةروس يف ىلاعت هلوق نيتميركلا

 00 ظ > مول

 ا > أ ل 9 درا د ةروس يفو

 ل لا

 كح ءآج دف 29 .لاقامك ”مكتقلخ ىلعو مكعوتو مكستج نم ١ يأ

 0 00 .نيسدالا نم يأ كسي نو بارت

 هلوق يف بازحألا يآ نم موهفم وه امك ءدعبلا باهت يف يه نم كلذ يف

 تامرحملاو :كتالاخخ تانبو كلاخ تانبو كتامع تانبو كمع تانبو#

 يناب نم عرف وأو ءلوصألا لوأ عورفوب ,عورفلاو ٠ لوصألا نهو نهريغ
 00 . ءاسنلا يف ميرحتلا ةيا يف امك ٠ «لوصألا

 ١ بسن نجلاو نييمدآلا نيب ؛ سيلو «بسنلا يف هلك اذهف

 . هسكع يف فتنمو هزاوج ىلع لدي كلام نع مدقت امو . فلؤملا لاق

 كلذب رثكي الو مدا ينبل اهلمح رهظي الف «ةينج يسنإلا جوزتي نأ وهو .

  ٠مالسإلا يف داسفلا

 الح لهس نب ملسأ انثدح - «هيلامأ» يف داجنلا ناملس نب دمحأ لاق

 دح :ملسم خويش دحأ يمرضحلا ءاثعشلا وبأ ناميلس نب :ريسحلا نب ىلع ْ

 ثَحأ ام :هل تلقف ينج انيلإ جوزت : لوقي شمعألا تعمس : ةيواعم وبأ ش
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 :ذرألا اال ماعطلا

 ةمعل : : لاق ؟انيق ف يتلا ءاوحألا» هذه | ٠ نم رم مكيف 0 ظ

 00 اا .انرش لاق

 . .حيجص دا دانسإ اذه : ي ملا ا جاجحلا وبأ ظفاحلا لاق...

 - لئازملاو نشوشحت ااك تاساجنلا عضاوم يف. نجلا دجوت ام ًابلاغ

 كلذو وحلو ؛لبدلا ناطعأو ٠ ءمامحلا يف ة ةالصلا نع يهل ”اذلو «تامامحلاو

 للا لوسر نأ مقرأ نب ديز نع هجام نباو يتاسلاو يذمرتلا جرخأو

 :لقيلف ءالخلا 7 مكدحأ ىتأ !: اذإف ا را فتحم شوشحلا هل هذه ١ نإ. لاق لك

 نجلا اهرضحي : ينعي ؛ (ةرضتحم) : هلوق

 روع نوري الف مهراصبأ نع بجتحا ءاعدلا يلختملا لاق اذ

عس ازا . «ثفابخلاو و ثبخلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا» - لاق ءالخلا
 ١ نب دي

 لاا كل ا | اقللا مسيف : هلوأ يف روصنم

 ا”



 رظنلا لمأ عامجإب نوفلكم نجلا 020200
 م نوفلكم ةغامجلا دنع نجلا :ربلادبع نبا لاق.

 00 : ضال 7 8 6 ص

ع لكلا قبطأ : 'هريسفتا يف : يزارأ لاق
 ك نجلا نأ ىل

 0 0 ظ "ف ءاسقأ ةالث ىلع نوفلكتلا

 0 .ءاوحو مدآو ةكئالملا مهواعطق ةرطفلا لوأ نم فلك مسق ظ

 .مدآ دالوأ 'مهو اعطق ةرطفلا لوأ وأ نم فلكي مل مسقو

 . عازن مهيف مسقو
 هنا «ناجلا مو ةراسفلا لوأ نم نوفلكم مهنأ رماظنلاو هع

 نجلا نم يبنالو لوسرال ا

 لو لوسر طق نجلا نم نكي مل هنأ ىلع ًاقلخو ًافلس ءاملعلا روهمج ش

 1 1 ظ ' .ديبع يبأو «يبلكلاو ءدهاجمو سابع نبا نع يور اذك «يبن

 هاجس نعناع يأ نباو و ءرذنملا نباو «ديمح نب دبع جرخأ : تلق

 لس ْيَيَأي رلأ سذولاو نأ َرَسْعَمْلِي # : ىلاعت هلوق يف

 ع اميل نس لسلا «لسر نجلا نم سيل :لاق

 . «َنيِرِذِنُم م هموت َلِأوَلَو َىِضْف امل الف :أرق
 يصعب
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 :لاق ؟ ؛«مكنم لسر# : 0 يف جيرج نبا نع «رذنملا نبا جرخأو

 ىهتنا . «َنِيِرِذُِم م هموت َكِأوَلَو » :ارقو «لسرلا لسر

 . اك دسم بلة لق ابا جلا ينل لع

 . 148 ينل تمير لق ي

 ا يول 200 : ىلاعت هللا لوق ىلإ عمست ملأ :لاقف .

 ظ . نجلا نم السرو سنإلا نم السر نأ كلذب ىنعي : 4يَتكم

 يلب :اولاق

 ؛ سنإلا لسر ىنعمب سنإلا لسر نع هربخ نوكي نأ زاج ولو : أولاق

 | «نجلا لسر مهنأ ىنعمب سنإلا لسر نع هربخ نوكي نأ زاج

 نعني ًاعيمج | نيربخلا نأ ىلع لدي ام ىنعملا اذه داسف يفو :اولاق اا

ف فورملا نمثل هلل لسو مه مهنع ريخل
 ..ةي ةود باطخلا ي

 ا ا.” ىلا موق نم نجلا سيل هنأل 2

اخ هموق ىلإ ثعبي يبل لكو# : 856 يبلا لاق دقو
 ةص

 | ش عرس ءرا 2و 00

 ْ ا : هلوق يف

"1 



 .. اهم نجلاو سنإلل تناك كي دمحم يبنلا ةثعب
 دمحم لسرأ يات أ يف نيملسملا فئاوط نم دحأ فلاخي مل

 رمحألا ىلإ تثعب ١ : «نيحيحصلا» ثيدح رس هبو' « نجلاو سنرلا ىلإ

 0 ظ .«دوسألاو

 رين اريشب نجلاو سال

 : هتعاطو هدي ءاج اميو هب ناميإلا مهيلع بجوأو - نيجلاو سنإلا - نيلقثلا

 ام اوهركيو «بحأ ام اوبحي نأو مرح ام اومرحيو هللا للح ام اوللحي نأو .

 لا نك حس اسوم ةعحلا هيلع تدان نم لكذنأو .هرك

 .لسرلا

 اسو نيملسملا ةمئأو نيعباتلاو ةباحصلا نيب هيلع قفتم لصأ اذهو

 ظ . مهريغو ةعامجلاو ةنسلا لهأ نيملسملا فئاوط
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 لم هع ع لخ حص 7

 ىلإ 4ناةرشلا توت يايا َكَلِإ 5 م :ليزعلا يفو

 ةروسلا * َنْلْل ني رن حتت ُهَّ لإ وأ لُث# :ىلاعت هلوقو

ا ملعيل كلذ لوقي نأ ءرمأن
بم هنأو نجلا لاوحأب سنإل

 . مهيلإ ظ ثوع

رسم نع ملسمو يراخبلا جرخأو
ا نذآ نم دوعسم نبا تلأس : :لاق قو

 يبنل

 ظ ض ؟نآرقلا اوعمتسا ةليل نجلاب للي



 انيرب كرشن نلو هب انمآق «دشرلا ىلإ ى يدهي :ًابجع ًانارق انعمنم انإ انموق اي 8

 .هللادبع ني رباج نع يقهيبلاو * هححصو , مكاحلاو يذمرتلا جرخأو ظ

 نم نمحرلا ةر ةروس ل مهيلع أرقف هب هباحصأ "أ ىلع - قالو - هللا لا لوسر جرخ :لاق
 ظ .اوتكسف اهرخآ ىلإ اهلوأ ظ

 اوناكف ٠ ؛نجلا ةليل نجلا ىلع اهتارق دقل ؟انوكس مكارأ يلام : : لاقف 0
 امكبر ءالآ يأبفإ» ٠ : هلوق دنع تيهتنا اذإ تنك ؛ ( مكنم ًادودرم نسحأ
 ظ . «دمحلا كلف بّدكن انب مر كمعن نم ءيشب ال : ْ ولاق . *«نابذكت

 جلا ىلع اهأرق - .ةِلَو - يبنلا نأ ىلع لدي ١ اذه : ىكبسلا لاق :تلق

 وهو ءاهيف نابطاخملا نافتصلا ىواستيل بهيَلِإ اهغلبي سنإلا ىلع اهأرق امك
 ها ل ب لع دبا

 07 ركن هباحصأ | ىلع ا ةروس أرق : 2 هلل 2
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 . مزتلت ال ةكئالملا فالخب ةعيرشلا يف مارح لك مهيلع مرحيو+

 .:مهل ةلاسرلا مومعب لبق اذإ مهقح يف ةتاث اهلك فيلاكتلا هذه نإ

 صاخ ءيش يف ةلاسرلا لمتحيو كلذ لمتحي لب 0

 مهعامتجا مدع لقنلا مدع نم مزلي الا :تلق نإف
 مهروضحو هب

 | «مهاري كك وه نوكيو نونمؤملا مهاري نأ ريغ نم همالك مهعامسو هسلجم

لا نم ةعامج نأ فلسلا نع ةريثك راثآ يف درو دقو «ةباحصلا مهارت الو
 نج

كحألا مومع ليلد كلذو ؛ ملعلا نوملعتيو نآرقلا مهيلع نوأرقب اوناك
 ما

 ظ 00١ 0مهقح يف

 لصتا ةميرشا هذه نم مك لكف ؛ملعلا هطرش فيلكتلا ةلمجلابو ظ

  .يكبسلا مالك اذه . سنإلاك الف ال امو «مهمزل هب مهملع

فلكم نجلا : (عورفلا) باتك يف يلبنحلا حلفم نبا لاقو-
 . يف نو

ن ؛ ةنجلا مهنمؤم لخخديو ءرانلا مهرفاك لخدي :ةلمجلا
 بارت نوريصي مه

 .رانلا نم ةاجنلا مهباوثو «مئاهبلاك

 لاق نمع ًافالخ «مهياوث ردقب مهريغك ةنجلا يف مهنأ لوألا رهاظو ظ

 هيلع هلوقو .ةنجلا ضاير يف مهنأ وأ ءاهيف نوبرشي الو نولكأي ال مهنإ

أ ىلع لدي ؛«ةصاخ هموق ىلإ ثعبي يبنلا ناكو» :مالسلا
 مهيلإ ثعبي مل مهن

 امهريغو ليقع نباو يضاقلا هركذ ؛لوسر مهنم سيلو انيبن لبق يبن
 . ٠

 ءةنجلا يف نوجوزتي مهنأ نجلا ينمؤمل ًاركذ رابخألا يف دجأ ملو | 1

 4 ناجل رُهلَك مهَلََف نإ ّنهتمطي أ # : : ىلاعت هلوقب ةنجلا مهلوخد ىلع جتحا دقو

 ظ .يمدال جوزتي امك جوزتي مهنم لجرلا نأ ربخلا رهاظف اولخد نإف «ةيآلا >

 | ٠ ثج نم جوزتي نيعلا روح نم جوزتي امك يمدآلا نكلو

 نور



 ىلع - ةنج نم جوزتيد ١ نيعلا روحلا نم جوزتيف ينجلا نمؤملا امأو
 -  .بزعأ ةنجلا يف سيل هنأل - ربخلا رهاظ

 . رظن هيف ةينجب يمدآل جيمزتو ةيمدآب اهيف هجيوزت نكل

 ةيجوزلا قوقح نم اهنأ هجنوتيف «ةينج حاكن ايندلا يف حص نإو
 . .ليلدلا هصخامالإ عرشلا رهاوظل يمدالاك

 . مهتادابعو مهدئاقع ركذ 0 ]

 : لاق ؛ «اددق قئارط انك : هلوق يف دهاجم نع ديمح نب دبع جرخأ

 ظ ظ .نيرفاكو نيلمسم

 . ةفلتخم ءاوهأ :لاق ؛«اددق قئارط انك: هلوق يف ةداتق جرخأو

 . نآرقلا أرقي نأ ردقي ناطيشلا :لوقي لجر نع حالصا نبا لثسو

 ظ ظ 0 . هدونجو وه يلصيو

 كلذ 8 مزليوا اعوقو نآرقلا مهتءارق يفني .٠ لوقنملا رهاظ :لاق
 ظ 0 . .نآرقلا ةءارق اهنم ذإ مهنم ةالصلا ءافتنا

 - ةصيرح يهو «نآرقلا | ةءارق ةليضف اوطعي مل ةكئالملا نأ درو دقو |
 اهب هللا مركأ ةمارك نآرقلا ةءارق نأ ذإ «نسنإلا نم هعامتسا ىلع - . كلذل

 م .هنوأرقي مهنأ انغلب نجلا نم نينمؤملا نأ ريغ ء«سنإلا

 . ملعلا نجلا لمحت

 ل لوسو عمريسأ تنك ١ :لاق ةباحصلا نم لجر نع يقهيبلا جرخأ
 ظ .4ترن ركل يأتي لفل :أرقي لجر عمسف ءاملظ ةليل يف كي

 .«كرشلا نم . ءىرب دقف اذه امأ» : لك هللا لوسر لاقف

 0م



 . دل هّئآوه ّلك# : أرقي لجر انعمسف انرسو

 ترظنف ءوه نم رظنأل ىتلحار تففكف ؛هل رفغ دقف اذه امأ» :لاقف

 0 .©"1ادحأ تيأر امف ًالامشو ًانيمي

 ؟ينجلا فلخ# ةالصلا حصت له. ظ

بلا يبأ هخييش نع «هدئاوف» يف يلينحلا ينارحلا يفريصلا نبا لقت
 ءاق

 :لاقف ؟هفلخ ةالصلا صن له :ينجلا نع لئس هنأ : يلينحلا يربكعلا

بلاو «نوفلكم مهنأل ءمعن
 .مهيلإ لسرم لكك ي

 "ا د7

 ظ . ةمايقلا موي نذؤملل مهتداهش ا

 .هل لاق يردخلا ديعس ابأ نأ ةعصعص يبأ نبا نع يراخبلا جرخأ

 تنذأف كتيداب وأ كمدغ يف تنك اذإف «ةيدابلاو منغلا بحت كارأ ينإ»

 الو نج نذؤملا توص ىدم عمسي ال هنإ ؛ءادتلاب كتوص عفراف ةالصلاب

 هم ظ ا[ دهشأل] ءيشالو سنإ

 ع

 اصملا يدي نيب ب ينجلا رورم ا

 سم :ديعس وبأ لاق

 يلي نيب ينج رم اذإ اميف لبتح ن



 - تلفت نجلا نم ًاتيرفع نإ» :لكت هلوقو ءاهعطقي ال :ةيناثلا ةياورلاو
 0 نأو هيدي نيب هرورمب اهعطق وكي نأ لمح ايتام 0 ةحرابلا

 ظ . مهيارشو مهباقعركذ 0
 1١ : ىلاعت لاق ةرخآلا يف بذعي نجلا رفاك نأ ىلع ءاملعلا قفا ظ

 007 لابوك وطي :» : :لاقو |
 :لاوقأ هيفف مهنمؤم امأو ظ

 اونوك : مهل لاقي مث راثلا نم ةاجنلا الإ مهل باوث ال مهنأ : امهدحأ

 ظ . هنع مزح نبا هاكح ؛ ةفينح يبأ لوق وهو «مئاهبلا لثم ًابارت

 . نأ نجلا باوث :لاق لس يبأ نب ثيلل نع انلا يأ نبا جرخأ

 باتك يف نيهاش. نباو ءرذنملا نباو :ديمح نب دبع جرخأو :

 لهأو ءةنجلا ةنجلا لهأ لخد اذإ» :لاق دانزلا يبأ نع «بئارغلاو بئاجعلا»

 نودوعيف .ًابارت اونوك : ممألا رئاسو نجلا ينمؤمل هللا لاق .رانلا رانلا

 ظ ظ .ًابارت تنك ينتيل اي : رفاكلا لوقي كلذ دتعف «ًبارت

 و «ةيصعملا ىلع نوبقاعيو ءةعاطلا ىلع نوباثي مهنأ : يناثلاو

 5 .مهباحصأو دمحأو يعفاشلاو يعازوألاو كلامو ىليل يبأ نبا لوق

 مهنأ ىلع 'لحنلاو لاما" يف مزح نبا لامو . ةيبحاصو ةفينح يبأ نع

 ظ .ةنجلا نولخدي

 أو بهو نبا لش :لاق ةميزخ نع «ةمظعلا» يف خيشلا وبأ جرخأو

 مم



 ظ 0 ؟باقعو باوث نجلل له : عمسأ

 نم َتلَح َدَق رمأ ف ُلَوَقْلا هيلع ٍّقَع ع :ىلاعت هللا لاق :بهو نبا لاق

 0 .«أليع ايش يف ا 4ريال فل نوهت

 يف رذنملا نباوا ءديعس نب رذنمو ر «يروشلا ؛ نايفس جرخأو ٠ 1 ش

 . نوبرشيو

 انركاذت : لاق رذنملا نب ةاطرأ نع رذنملا نبا جرخأو
 نب ةزمح دنع

 ؟ةنجلا نجلا لخديأ : ابيبح
 ظ

 نسفإ ّنهْتِمْلي يل » : ىلاعت هللا باتك يف كلذ قيدصتو .معن :لاق

 ظ . تايسنإلا سنإللو «تاينجلا نجلل . جالو فكك

 ؟هللا نوري ةنجلا نجلا ونمؤم لخد اذإ له

 - هدعاوق» يف ة مالسلادبع نب نيدلازع .خيشلا ركذو :فلؤملا لاق

 . نأو ءهللا نوري ال ةنجلا اولخد اذإ نجلا ينمؤم نأ ىلع لدي ام «ىرغصلا 0

لا نوري ال ةكئالملا نأب حرص هنإف ءرشبلا ينمؤمب ةصوصخم ةيؤرلا
 0 يف هّل

 ظ ظ ..هنوري ال نجلا نأ اذه ىضتقمو ةنجلا

 دفعو ؛ ؛يقهيبلا هب مزجو . ىلاعت هللا نوري ةكئالملا نأ تبث دق :تلق

 نم ًاثحب ينيقلبلا نيدلا لالج يضاقلا ركذو . «ةيؤرلا» باتك يف باب كلذل

 . ةلذألا مومعل نوري نجلا نأ هدنع

 نيدلا جارس هحيش نع (نجلا يف هتزوجرأ حرش» يف دامعلا نبا هلقنو

 نك



 لا ةمئأ ع نم راغصلا ةلسأ يف كلو ينقل

 ىهتنا . ةنجلا

 يش مهبر لوري ١ نجلا ْنَأ ةفند

ا لاق: : لاق ةداتق نع ريرج ج نباو ايندلا ١ يبأ نبا جرخأ
 ل نجلا : ع 5 

 وع

 َتآَح دق رم ف للا ههبَع لع ًََ : هيلا هيت : ىلاعت هللا | لاق : تلقف .

 0 ظ . 4و نكن 4
 .هعم اوتام تام اذإف اف سيلبإ عم نورظن ههنأ هانعم : : فلؤملا لاق .

 نم ل لكلا نأ ىلع ليلد الو : لاق

 .مهتوم ىلع
 لدي ام رابخخألا يف مدقت لقف ءكور

 0 ؟«كناطيش كذخأ : :لاقف ذ ؛ينآرف ءاجف هيلع ترغف

 ظ ؟ناطيش يعمو !هللا لوسراي : تلق

 ٠ . «ناسنإ لك عمو معنا : لاق

 | ؟هللا لوسر اي كعمو :تلق

 ظ ظ .«ملسأ ىتح - ينناعأ يبر نكلو معلا : :لاق ]

 نم مكنم ام» كو هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نبا نع ملسم جرخأو ش
 اي كايإو :اولاق ء«ةكئالملا نم هنيرقو نجلا نم هنيرق هب َلكو الإ دحأ ظ

 ناغ



 الإ ينرمأي الف .«ملسأف هيلع ينناعأ لجو زع هللا نأ الإ يايإو»:: لاق 1

 0  .اريخب

 هللا لوسر لاق :لاق قراط نب كيرش نع:يناربطلاو نابح نبا جرخأو ظ
 0 ؟هللا لوسر اي كلو. : لاق . «ناطيش هلو الإ دحأ نم مكنم ام» : كي

 .09ملسأف هيلع ينناعأ للا نكلو يلو" : لاق.
 ظ : كو هللا لوسر لاق لاق دوعسم نيا نع يئاسنلاو يذمرتلا جرخأو ' ظ

 00 0 ظ .ةمل كلمللو «مدآ نباب ةمل ناطيشلل نإ

 . .قحلاب بيذكتر و «رشلاب داعيإف ناطيشلا ةمل امأف

 .. قحلاب قيدصتو ؛ريخلاب داعيإف كلملا ةمل امأو

 0 ا ال الا 1

 . ةسوسولا ركذ 0
 0 .ةروسلا رخآ ك4 .سوكلا 2 أ نُقل : ىلاعت لاق 0 يا را

 )١( نابح نبا هاور ) )541١7ء مهريغو' 01 (ريبكلا» ىف ذ يناربطلاو (5579) رازبلاو 0

 يف .يناربطلاو (942/ ) (ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا دنع قرط هلو «ديج هدانسإو

  007010لاجرو رازبلا لاجر 0( 1100 ججنلا' يف ينيبا لقد الصجي 

 ظ ظ 004 /3) يئاسنلاو (59) يذمرتلا هاورإ, (0)

 لاقو دوعسم , نبا ىلع ًافوقومو ًاعوفرم يورو (89 :88 / ) يربطلا دنع قرط هلو ٠
 هنأل ؟ع ؛ عفرلا مكح هل نأب بيجأو 091074 /) «ناسحإلا» ىلع هجيرخت يف بيعش خيشلا ظ

 ْ . سايقلا هلخخدي الو يأرلاب ملعي ال
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 .دحاو دسج يف نيحور زوجي نأ اومعزوا :و «سنإلا ماسجأ يف ناطيشلا ْ

 1: ساكاررشش ف شرت ) 17 :ىلاعت هلوق هي هيلع لديو

 تا ا ظ ' .ًائيش مهبولق يف فذقي نأ تيشخ

 هلوصو فيكو ؟سيلبإ نم ةسوسولا فك : ليق نإ ::ليقع نبا لاقو

 0  ؟بلقلا ىلإ

 . .عطلاو سوفلا هيلإ يمت يفخ مالكوه ١ ليق ٠ ظ
 1 وهو «سوسويو ظ دسج هنأل مذآ نبا نادجو يف لخدي : لبق دقو

 . ةئيدرلا راكفآلاب سفنلا ثدحي .نأ

 1 ام 36 هلا لوسر ىلإ اوكش :تلاق ةشئاع نع دمحأ جرخأ :تلق

 ظ ش ('!ناميإلا نضحم كلذ» :لاقف ؟ةسوسولا نم نودجي

 هللا لوس راب لاق ٌداجر نأ سابع نبا نع ىئاسنلاو دواد وبأ جرخأو

 مل ظ 2 .ىهتنا.. “20(ةسوسولا ىلإ

 )١( دمحأهاور )٠١5 /59 54825 /0 ( مقر «ناميإلا» يف ملسمو )6031١. 202
 دواد وبأ هاؤر (؟) )01١7( دمحأو )2578 / 1 + )"5٠انخيش لاق .امك- .نسح هدائسإو

 «ةتسسلا» ىف هّللا همحر ىنابلألا )/10( . 000
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 ظ لوسر نع لفغم نب هللادبع نع يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ جرخأو

 ."''هنم ساوسولا ةماع نإف هّمحتسُم يف مكدحأ نلوبي ال» :لاق ِدِلي ِهّللا

 . نإ هللا لوسر اي :تلق لاق صاعلا يبأ نب نامثع نع ملسم جرخأو.

 ظ ؟ يلع اهسبلي يتءارقو يتالص نيبو ينيب لاح دق ناطيشلا

 ؛هنم هللاب ذ ذوعتف هتسسحأ اذإف ء(برتخل : : هل لاقي ناظيش كاذ» :لاقف

 .؟اثالث كر اسي ىلع لفتاد ظ

 سنإلل مهعرص ركذ

  ؟عورصملا ندب يف لخدي نجلا له

 . ٠ عورصملا ندب يف ينجلا لوخد ةلزتعملا نم ةفئاط رككأ

 - نإ» :نولوقي ةعامجلاو ةئسلا لهأ نأ يرعشألا نسحلا وبأ ركذو

 كايا ةراكسأي تيا » : ىلاعت لاق امك «عورصملا ندب يف لخدي ىنجلا

 ظ . يملأ نم ُنطيَشلا هب 7 هى مويا ومعي

 نإ :نولوقي ًاموق نإ :ىبأل تلق :لبنح نب دمحأ نب هللادبع لاقو

 ا - ؟سنإلا نم عورصملا ندب يف لخدي ال ينجلا

 . هناسل ىلع ملكتي اذ وه نوبذكي «ينب اي : لاقف

 هايإ هتعاطإو عورصملا ندب نم نجلل دمحأ مامإلا درط
 نب دمحأ تعمس .:(ةلباتحلا تاقبط» يف ىلعي .وبأ يضاقلا لاق

 هجام نباو (110 دواد وبأو 0 / 1 يئاسنلاو ةراهطلا» بانك يف )1١1( ينمرتلا هاور 2غ(

 ش 1 .مهريغو ٠١( ه5غ)

 ْ ةماع) هلوق وهو هرخآ فخ دق هللا همحر ينابلألا انخيش ذأ ريغ  حيبص تيلح وهو 0



 يبأ ينثدح لاق يركسغلا يلع نب دمحأ نب ىلع نسحلا ابأ تعمس هللاديبع
 ًابحاص لكوتملا هيلإ ذفنأف ؛ «لبنح نب دمحأ دجسم يف تنك : لاق يدج نع

 دمحأ هل جرخأف ةيفاعلاب اهل وعدي نأ هلآسو «عرص اهب ةيراج هل نأ هملعُي هل

 رم راد ىلإ ضما :هل لاقو ءوضولل صوخ نم كارشب بشخ لعن

 :- ينجلل ينعي - هل لقو «ةيراجلا هذه سأر دنع سلجاو «نينمؤملا

 ف اذهب عفصت وأ «ةيراجلا هذه نم جرخت «كيلإ بحأ اميأ :دمحأ كل

 عمسلا : ةيراجلا ناسل ىلع دراملا هل لاقف «كلذ هل لاقو هيلإ ىضمف

 نمو هللا عاطأ هنإ ؛هب انمقأ ام قارعلاب ميقن ال نأ دمحأ انرمأ ول «ةعاطلاو

 .ادالوأ تقزرو تأدهو «ةيراجلا نم جرخو ؛ءيش لك هعاطأ هّللا عاطأ

 ركب يبأ هبحاص ىلإ لكوتملا ذفنأف دراملا اهدواع دمحأ تام املف

 ) هملكف «ةيراجلا ىلإ ىضمو لعنلا يزورملا ٍدخأف «لاحلا هفّرعف يزورملا

 «كنم لبقأ الو كعبطأ الو «ةيراجلا هذه نم جرخأ ال : اهناسل ىلع دراملا

 '”هتعاطب انرمأف هللا عاطأ لبنح نب دمحأ

 ؟سنإلا نجلا عرصي اذامل

 :قشعو ىوهو ةوهش نع نوكي دق سنإلل نجلا عرص :ةيميت نبا لاق
 لتقب وأ ءءام بصب وأ «لوبب امإ . مهاذأ نمل ةازاجمو ضغب نع نوكي دقو

 و نطتقلا ليكتب ص موي انك الإ ومي ال اي 5و راكسأي تردلا» : ىلاعت هلوق يف )١(

 .[7760 :ةرقبلا] . أبا مرحوم هلأ ٌلو أَيِ لِ م عيبا امن اوُلاَق مهاب َكِلَدنَيَمْلا 003

 الإ مهروبق نم ةرخآلا يف نوموقي ال ايندلا يف انفصو يذلا ابرلا نوبري نيذللا : ةداتق لاق 0-2

 دو ايلا يف ايلا هطيضعي كب ينعي ملا نم ناطيشلا هطختي يذلا وقي امك '/

١ 



 . كلذ فرعي ال يسنإلا ناك نإو « مهضعب

 ظ .قحتسي امم رثكأبهنوبقاعبف لهجو ملظ نجلا يفو

 «سنإلا ءاهفس لثم رشو مهنم ثبع نع نوكي دقو ظ
 - ينجلا بطاخيف

 . ةمرحم ةشحاف اذه نأ فرعيو لوألا يف

 قحتسي ال ىذألا دمعتي مل نمو ؛ملعي مل اذه نأ فّرعيو : يناثلا يفو

 نأ هلف «هكلم نأب وكرع .هكلمو ءراد يف كلذ لعف دق ناك نإ 1 ةيوقعلا

 .؟نجلا ىلع ناعتسي في »+

 نّمضت نإو ةالصلاو دوعلا ةءارق ؛ءاعدلاو او ركذلاب مهيلع ناعتسيو

 برج دقق «يسركلا ةآ ةءارق مهيلع هب رصتني ام مظعأ نمو ٠ ظ

 نعو «ناسنإلا سفن نع نيطايشلا درط يف ًاميظع ًاريثأت اهل نأب نوبرجملا

 . هيلع نوليطتسي اهب يتلا بونذلا بنتجتو . مهلاوحأ لاطبإو «عورصملا 0

 .عرشي الف ' فرعي ال امم بتكيو لاقي امي مهيلع ةئاعتسالا ان امأو ٠

 . : نجلا زخو نم نوعاطلا

نياوطلا باتك يف ايندلا | يبأ نباو ةبيش نبأ نباو دمحأ عيخأ | 0
 ا
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 نعطلاب يتمأ ءانق» ل هللا لوسر لاق. :لاق ىسوم يبأ نع («لئالدلا»

 . «نوعاطلاو

 . ؟نوعاطلا امف ؛ءانفرع دق نعطلا اذه هللا لوسر اياولاق

 ْ . )جلا نم ٠ مكئادعأ زخواا : لاق

 ' ؛مكتاوخإ زو دمجأ ظفلو :فلؤملا لاق

 .هريغ الو دمحأ ظفل وه ام هللاو ال : : تلق ٠

 : «نوعاطلا لضف. يف . نوعاملا لذب» باتك يف رجح نبا ظقاحلا لاق

 0 «فرعي الو ««نجعلا نم مكناوخإ زخولا : ءاملعلا نم عمج ةرابع يف. عقو

 - يفال٠ «غلابلا ليوطلا عبتتلا دعب ثيدحلا :قرط نم ءيش يف دجوي ملو

 : ةروثنملا ءازجألا يف الو «ةوهشملا بتكلا

 ةزخو نوعاطلا يف» :لاق كو يبنلا نأ ةشئاع نع ىلعي وبأ جرخأو ظ

 ناك اهيلع ماقأ نم لبإلا ةرغك ةرغ «نجلا نم. مهئادعأ نم يتمأ بيصت

 '«فحزلا نم .راقلاك هنم رف نمو «ًاديهش ناك هب بيصأ ن نمو ًاطبارم

 | نيعلاب سنإلل مهتباصإ ركذ ظ

 اج اهتب يف أر بلا ذأ ةملس مأ نع ملسمو يراخبلا جرخأ

 ظ . «ةرظنلا اهب نإف نالفااهل اوقرتسا» :لاقف «ةعفس اهب

 نم ينعي «ةرظن :يأ «ةعفس» هلوق :ءارفلا دوعسم نب نيسحلا لاق 0
 9 4 ١ . نجلا

 / 013580 هللا مح انخيشل «ءاورإلا# رظنأ . حيحص ثيدح قفل

 . حيحص وهو (؟ 80و 14و 1530 دمحأو 2” م / )١ «طسوألا» يف يناربطلا هاور 00

 ١ 1 06 «ءاورإلا» يف ' انخيش هححص
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 . نجلا رظن نم اهتباصأ نيعاهب :لوقي

 .نانيم نيعلا : فلؤملا لاق

 .ةيسنأ نيع

 . ةينح نيعو

 سكنلا ملأ نم ءاملا هيلع اوبصو يقرلاو مئامتلاب هوجلاع دقو

 ' سنإلا نيعأ ن نم هوواد اوملع ولو | نيع نجلا نم هتباصأ اولاقو

 0 مهتمه مصتعي ام ركذ
 وه هنإ هللا ذعتساف غون ناطيشلا نم كنغزني امإو## : ىلاعت لاق

 . «ميلعلا عيمسلا

 ك6 للا لوسر ينلكو :لاق ةريره يبأ نع يئاسنلاو يراخبلا جرخأو >

 :تلقو .هتلخأف مامللا نمي ونحي لمجتف تأ يناجف ناقنر ةكز طفح

 ظ هنع تيلخف . ةديذش ةجاح يلو «لايع يلعو :جاطم ينإ : :لاق

 | - ؟«ةحرابلا كريسأ لعف ام١ : كي هللا لوسر يل لاقف تحبصأف

 تيلخو .هتمحرف ًالايعو «ةديدش ةجاح ىكش هللا لوسر اي : تلق ظ ظ

 ءهتلصرف دوعيس هنأ تفرعف .«دوعيسو كبذك دق هّللاو امأ» : لاق هليبس

 .هكي هللا لوسر ىلإ كنعفرأل : تلقف «هتذخأف «ماعطلا نم وثحي ءاجف

 «هليبس تيلخف :هتمحرف . دوعأ ال لايع ٌيلعو جاتحم ينإف ينعد لاق

 ظ . ؟«كريسأ لعفام» :كلكي هللا لوسر يل لاقف . تحبصأف
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 .هليبس تيلخو هتمحرف الايعو ةجاح ىكش اهلا لوس اي : :تلق

 ظ ..دوعيسو كبذك دق هّللاو امأ» :لاقف

 ىلإ كتعفرأل : :تلقو هتذخأف «ماعطلا نم وثحي ءاجف :ةثلاثلا هتدصرف ٠

 اا .دوعت مث درعت ال كلأ معزت تارم ثالث رخآ اذه هللا وس

 . اهب هللا كعفني تاملك كملعأ ينعد : لاقف

 ظ 0 عيعالا تلق 00

 الو ظفاح هّللا نم كيلع لازي 7 كنإف 0 ع ىتح .- 4ك 5

 ا . «بوذك وهو كقدص هنإ امأ» : لي ىبلل لاقف ظ

 ظ هكاحلاو (ةمظعلا» ١ يف خيشلا وبأو ناّبح نباو ىلعي وبأ جرخأو

 هل ناك هنأ :بعك نب يبأ نع «لئالدلا» يف يقهيبلاو ميعن وبأو هححصو

 0 ةبادب وه اذإف ٠ ةليل تاذ هسرحف « صقني هدجوف هدهاعتي ناكف رمت هيف نيرج

 . .مالسلا درف .تملسف :لاق ٠ ء ملتحملا مالغلا هبشت

 | ؟يسنإ مأ ينجأ ؟تنأ ام : تلقف

 . ينج لاق

 : تلق. بلك رعشو بلك دي يه اذإف ينوأت ؛كدي ينلوا : تلق

 ش ؟نجلا ةقلخ اذكه

 . ينم دشأ مهيف ام نجلا تملع دقل : لاق

 0 ؟تعنضام ىلع كلمحام :تلق

 غم



 . كماعطظ ن نم بيصن نأ انيبحأف' «؛ةقدصلا ابحت لجو كنأ ي زغلب. ع أه

 ظ - ؟مكنم انريجي يذلا امف : يبأ هل لاقف

 ف 420 2-4 كو ظ
 .(يسركلا ةيآ) 4 ْمْويَْلأ ىحلا وه 3 8. كَ 9 :ةيآلا هذه :لاق

 00 7١(ثيبخلا .كقدص)» : 3 لاقف 6 رح فا د هللا لوسر ىلإ ادغ مث .هكرتف ا

 يف. ايندلا يبأ نباو. هنسحو يذمرتلاو دمحأو ةبيش يبأ نيب جرخأو

 بويأ يبأ نع ميعن وبأو مكاحلاو (ةمظعلا» يف خيشلا وبأو («ناطيشلا دئاكم)

 ءهنم ذخأتف لوغلا ءيجت تناكف رمت اهيف ة ةوهس هل تناك هنأ : يراصنألا

 .يبيجأ هللا مساب : لقف اهتيأر اذإف بهذا» :لاقف هلك يبنلا ىلإ كلذ ىكشف

 :لاقف لك يبنلا ىلإ ءاجف اهلسرأف دوعت الأ تفلحف اهذخأف هللا لوسر

 ظ ةدواعم ٍيهو تبذك» :لاق . دوعتا الأ تفلح : لاق (؟كريسأ لعف امد

 ١ .«بذكلل

 كبرقي الف كتيب يف اهأرقا «ئسركلا ةيآ : ًائيش كل . ةركاذ ينإ :تلاقف
 امن هربخأف ؟«كريسأ لعق امه :لاقف لك يبا ىلإ ءاجف «هريغ الو ناطيش

 ش "9بوذك يهو كتقدص» :لاق .«تلاق

 هللا نإ» :لاق هك يبنلا نع 52 نامعنلا نع يذمرتلا جرخأو

 )١( «لئالدلا» يف يقهيبلاو 7 /1) «كردتسملا» ىف : مكاحلا هاوز 0 / 000
 ظ . «هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذهوا : : مكاحلا لاق ءامهريغو

 «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو ) 5٠ / 37١ ١ (: دقو : تلق . تاقث هلاجرو يناربطلا هأور

 ا . باطخلا نب رمع:بقانم فو ريسفتلا يف قرط ثيدحلا اذهل تمدقت
 يذمرتلا هاور (؟) )١08٠"( يفو 00 /.7) «لئالدلا» يف يقهيبلاو (4705 / 5) دمحأو

 ا اا .بيرغ نسح ثيدح اذه : : يذمرتلا مامإلا لاق «فعض هدانسإ



 . اهيرقيف لايل ثالث راد يف نأرقي الو و ةرقبلا روس امهب متخ نيتيآ

 ْ .''«ناطيشلا

 نأ ةريره يبأ نع هجام نباو يذمرتلاو لسمو يراخبلا | جرخأو

 . كلملا هل «هل كيرش ال هدحو هّللا الإ هلإ ال :لاق نم» :لاق لك هّللا لوسر

 ظ رشع لدع هل تناك ؛ةرم ةثام هموي يف ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو

 نم ًازرح هل تناكو .ةئيس ةئام هنع تيحمو ةنسح ةئام هل تبتكو «باقر

 00 يسمي / ىتح كاذ هموي ناطيشلا

  مكرمأو» : : هيفو . «ثيدحلا «. . .تاملك سمخب ايركز نب ىيحي رمأ ىلاعت

  ىتأ ىتح ًاعارس هرثأ يف ودعلا جرخ لجر لثمك كلذ لثم نإف هّللا اوركذت نأ

 نم هسفن زرحي ال دبعلا كلذك ءمهنم هسفن زرحأف نيصح نصح ىلع

 ظ ظ . "هلا ركذب الإ ناطيشلا

 ةوعتي هل هللا لوسر ناك : لاق ديعس يبأ نع هنسحو يذمرتلا جرخأو

 ام كرتو امهذحخأ تلزن املف ؛ ناتذوعملا تلزن ىتح ناسنإلا نيعو ناجلا نم

 ش ْ . ”!(امهاوس

 .ةالصلل ءوضولا ؛كلذ نمو : فلؤملا لاق

 ءراثلا نم قلخ ناطيشلا نإو ناطيشلا نم بضغلا نإ) :ثيدحلا يقف

 ْ 6:30 هللا همحر ينابلألا انخيشل «يذمرتلا حيحص» رظنا )0010

 0000# ١١ 0) «يذمرتلا حيحصا 030

 .0541) «يذمرتلا حيحص» (5)

 علا



 وبأو دمحأ هجرخ .[ ."!أضوتيلف مكدحأ تضغ اذإف «ءاملاب اب رانلا ًافطت امنإو
 ظ . يدعسلا ةيطع ثيدح نم دواد

 نإف سسانلا ةطلاخمو .ماعطلاو .مالكلاو ءرظنلا لوضف كاسمإو

 . ةعبرألا باوبألا هذه نم مدآ نبا ىلع طلستي امنإ ناطيشلا

 > :لاق ديلولا نب ب دلاخ نأ ةيلاعلا يبأ نع «لئالدلا» يف يقهيبلا جرخأو
 . هللا ثاملكي ذوعأ لق :لاق : ينديكي نجلا نم ًادئاك نإ هللا لوسر اي

 ام رش نمو ضرألا يف أرذ ام رش نم رجاف الو رب نهزواجي ال يتلا تاماتلا

 الإ قراط لك رش نمو اهنم لزني امو ءامسلا يف جرعي ام رش نمو اهنم جرخي
 ظ ظ | . «نمحر اي ريخب قرطي ًاقراط

 ينع ىلاعت هللا هيهذأف : تلعفف : لاق.

 هنأ  ةرهز نب , ماشه ىلوم - بااسلا يبأ نع هواد ويأو ملسم جوخأ 0

 هرظتنأ تسلجف ء يلصي هتالجوف : لاق هتيب يف يردخلا ديعس يبأ ىلع لد ٠

 0 راشأ فرصتا ملف ؛تسلجف سلجا نأ ّيلإ راشأف .اهلتقأل تبثوف «ةيح اذإف

 ؟تيبلا اذه ىرتأ : لاق .رادلا يف تيب ىلإ

 م : تلق 1

 ةفيعضلا' يف هللا دحر انخيش هفعضو (4186) مق دواد وبأو 5 / 5) دمحأ هاور 000

 86١(. /1>ةةنسلا حرشا يف بيعش هنسحو (087) ظ

 ةليللاو بلا لمع يف ينل نبا هاورو حيحص هدانسإو 06046 / 0 دمحأ هج رخأ 00

 ظ 0 ..ةيواحطلا هجيرخت يف بيعش خيشلا هححصو . ا
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 جرف راهتل فاصنأب لك هللا لوسر نذأتسي ىتفلا كلذ ناكق «قدتخللا ىلإ

 ظ كمآ ىلإ

 . .اةظيرق كيلع

 ظ . ةريغ هتباصأو هبا ! :عطيل حمرلاب اهيلإ

 يذلا ام رظنت ىتح تيبلا لخداو ءكحمر كيلع ففكا :هل تلاقف

 . حمرلاب اهيلإ ىوهأف «شارفلا ىلع ةيوطنم ةميظع ةيحب اذإف «لخدف

 ناك امهيأ يردن امف هيلع تبرطضاف ءرادلاب هزكرف «جرخ مث هب اهمظتناف

 عدا :انلقو و كلذ هل انركدف يك هللا لوسر انئجف ؟ىتفلا مأ ةيحلا ًاتوم عرسأ

 / ظ . انل هييحي نأ هللا

 اوملسأ دق ًانج ةئيدملاب نإ) :لاق مث ؛مكبحاصل اورفختسا» :لاقف

 وه امنإفه ءولتقاف كلذ دعب مكل ادب نإ ؛مايأ ةثالث هونذف ًائيش مهنم متيأر اذإف

 ] .«ناطيش .

 .اوجرخأف اهتم ًائيش م هتيأر اذإف سمارع تريبلا هذهل نإ : ظفل ىفو |

 ظ .. (رفاك هنإف هولتقاف الإو بهذ نإف ًاثالث اهيلع

 .سنإلا لثق زوجي ال امك «زوجي ال قح ريغب نجلا لتق ةيميت نبا لاق

 ناك ولو ًادحأ ملظي نأ دحأل لحي الف «لاح لك يف مّرحم ملظلاو (قح ريغب

 ْ انج نوكت دق تويبلا تايح تناك اذإف « ىتش روصب نوروصتي نجلاو ًارفاك
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 تناك نإف «تلتق ةليصأ ةيح تناك نإف تلتق الإو «تبهذ نإف ءًاثالث نذؤتف

 مهعزفت ةيح ةروص يف سنإلل مهروهظب ناودعلا ىلع ترصأ دقف ةينج
 ْ ظ . كلذب

 . ل مرح دنع اموي رمع ني هلادبع ذاك" : لاق عفان نع ملسم جرخأو ظ

 . ناج صيبو ىأرف

 .هولتقاف ناجلا اذه اوعبتا :لاق .

 نافطخي ناذللا | امهنإف نيتيفطلا وذو رتبألا ١ الإ تويبلا ىف نوكي يتلا ناجلا

 ملا ترطب يف ام ناعبتيو ءرصبلا

 . 1؟ةيلهاجلا يف نولوقت : متنك اذاما : لك هللا >

 ٠ .ميظع لجر تاموا ءميظع لجر ةليللا دلو : لوقن انك :اولاق

 ' نكلو فتايحل الو دحأ تومل هب ئمري ال اهنإف» : ل6 هللا لوسر لاق

 ءامسلا لهأ حبس مث « شرعلا ةلمح حبس آرمأ ىضق اذإ ىلاعتو كرابت انبر
 عمسلا نجلا :فطخيف ءايندلا ءامسلا هذه ربخلا غلبي ىتح مهنولي نيذلا

 2 «ىقح وهف ءههجو ىلع ٠ هنآ اوءاجا .امف. هد نومريو مهئايلوأ ىلإ نوفذقيف

 ظ ظ 0 0 ا . «نوديزيف هيف نوفذقي مهنكلو

 ٠ اي تلق : تلاق - .اهنع هللا يضر - ةشئاع نع ملسمو يراخبلا جرخأو 1

 كلت» :لاق ؟ًاقح هدجنف ءيشلاب نوثدحي اوناك ناهكلا .نإ هللا لو



 ..«ةبذك ةناماهيف ديزيو هيلو نذأ يف اهفذقيف ينجلا اهفطخي قحلا ةملكلا

 ناضمر يف مهديفصت ركذ

 ناك اذإ» :لاق ِْيكَ يبنلا نع ةريره يبأ نع هّجام نباو يذمرتلا جرخأ
 تّدش :يأ. | .3نجلا ةدرمو نيطايشلا تدفص ناضمر نم ةليل لوأ

 تقثوأو

  ؟عيصتو ناضمو يف سوسوب لجرلا: :تلقو

 000000 .ثيدحلا ءاجاذكه : :لاق 0

 اا 5 00 لا ةداب م

 00 ايشلا لا رخأ نم عاج

 ظ .؟ةطساو ريخب سيلبإ ىلاع هللا ملك له ١ لفاق لاق نإ : : ليقع نيالا ْ

 ظ مل هنأ نوققحملا هيلع يذلا حيحصلاو «كلذ يف ءاملعلا فلتخا دقف

 ... هملك نمل ىلاعت ءىرابلا مالك نأل كلم ناسل ىلع هملك امنإو ًاحافك هملكي

 ] .ًالالجإو ًامركتو ؛ ىضرو ةمحر

 )١( هجام نباو (585) يذمرتلا هاور )١1757( مكاحلا و (18417) ةميزخ نبأ هححصو )١ /

 55١ ( دمحأ دنع دهاش هلو «يبهذلا هقفاوو )5 /  7١١و7١7( يئاسنلاو )5 / 2.0١8
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 ا "ف دمحمو ليلخلا

 ا. ةةكملا نم نيلي اك لم اا
 00 ؟ةكئالملا نم ناك له .فلتخاو

 معن :ليقف

 .# سيلبإ لإ أوَدَجَم ُهَبَس» : ىلاعت هلوقل رثكألا لوق وهو :فلؤملا لاق

 0 ظ . سنجلا نم الإ نوكي ال ءانثتسالاو

 : نجل ني 36 سي هلم :ىلاعت هلوق نع اوباجأ ١
 . نويناحورلاو نويبوركلا : :لاقي امك ٠ نجلا : مهل لاقي «ةكئالملا

 . .ةكئالملا نم نكي مل هنأ : يناثلا لوقلاو .

 نم سيلبإ نكي 0: : لاق نسحلا نع خيشلا وبأو ريرج نبا جرخأو

 00 ينال لصأ مق امك نجلا لصأل نو ني قرط ةكالل ]

 دببلا

 ظ نأك هدي طسب مث أ :ًاثالث دلث هللا ةنعلب كنملأ» :لاق مث 2«كنم هّللاب ذوعأ)

 يف لوقت دت كانعمس دق هللا لوسر اي : : انلق ة ةالصلا نم غرف املف «ًائيش لوانتي

 .. كدي تطسب كانيأرو «كلذ لبق نم هلوقت كعمسن مل «ًائيش ةالصلا

 يهجو يف هلعجيل ران نم باهشب ءاج سيلبإ هللا ودع نإ» :لاقف

 تدرأ مث ءرخأتسي ملف كلذ تلق مث «رخأتسي ملف ؛ «كنم هّللاب ذوعأ :تلقف

 لهأ نادلو هب بعلي ًاقوثوم عيصأل ناميلس انيخأ ةوعد الولف هذخأ

 .(«ةنيدملا

 ها



 . ناطيشلا» : لاق لكي يبنلا نع .ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا جرخأو .

 دقلو «هتعدف هنم هللا يننكمأف ةالصلا يلع عطقيل يلع د ف يل ضرع

 لوق. .تركذف ءهيلإ اورظنتف اوحبصت ىنح ةيراس ىلإ هطبرأ نأ تتممه

 هدرف ؛«يدعب نم دحأل يغبني ال ًاكلم يل بهو يل رفغا بر :ناميلس

 . (ًايساخ هللا

 ءناطيشلا ٠ هاتأف يلصي ناك 0 يبنلا نأ ةشئاع نع يئاسنلا جرخأو ظ

 ىلع ةناسل درب تدجو ىتح» : هلك هللا لوسر لاق «هقنخف هعرصف هذخأف

 ظ .«سانلا هاري ىتح اقوثوم حيصأل ناميلس ةوعد لولو يدي

 ٠ رإ شرع نأ نايب يف ٍ . ءاملا ىلع سي
 :لوقي كي هلا لوسز تعمس رباج نع ملسمو دمحأ جرخأو .

 ظعأف . سانلا نونتفيف هايارس ثعبيف رحبلا يف سيلبإ ش

 «هتآرما ن نيبو هيب تقرف ىتح هتكرت اما :لوقي مهدحأ ءيجي ءةنف مهمظعأ ١

 0 ظ 00 ]

 0 هدنع 3

 تنأ معن : لوقيو هنم هينديف

 ام» : اص نبال لا للا لوسر نأ ديعس يبأ نع دمحأ جرخأو ظ
 ظ > 7 ؟«ىرت

 ..تايحلا لوح ءرحبلا ىلع لاق وأ «ءاملا ىلع ًاشرع ىرأ : لاق

 .«سيلبإ شرع كاذا : لاق:

 . باطخلا نب رمع نم ناطيشلا ارف يف

 1 . (م8) بأبي (نتفلا) تاتك (حيحصلا) يف ملسمو (91/ 9 < / انف دمحأ ةأور 010



 جف اكلاس ناطيشلا كيقل ام هديب يسفن يذلاو «٠ «باطخلا نبا اي هيإ» : رمعل

 .(ق كجف ريغ جف كلس الإ

 نإ» هلل لوسر ل لاق : لاق 3 ةديرب نع يئاسنلاو يذمرتلا جرخأو

 ظ 0 . "”«رمع اي كنم فاخيل ناطيشلا

 ظ "0(رمع ن نم ماو فلا داب نجلا نيطايش ىلإ رظنألا

 ةأرملا# و هللا لوسر لاق لاق هوعسم نبا نع يذمرتلا جرخأ

 ظ ظ ."""«ناطيشلا اهفرشتسا تجرخ اذإف ةروع

 سأد راتيدلا بحل :لاق رانيد 0س كلام نع ايندلا يبأ نيا جرخأو ش

 ظ ظ '*«ناطيشلا ةلابح ءاسنلاو « ةئيطخلا

 .ءاسنلا نم سيلبإ سف ان يف قثوأ ءيش سيل لاقو

 ١65(. 0) «ةحيحصل 0 ةحيحصلا  رظنا 00(

 .(5914) ؟يذمرتلا حيحص 030

 ظ ْ . (؟1/) «ءاورلا رنا 0

 ٠ > .راتيد نب كلام ىلع فوقوم هنأل هتركذ امنإو ًاثيدح حصي.ال اذهو 6

 دئاكم» يف ايندلا يبأ نبا دنعو نسحلا ليسارم نم ناميإلا بعشا يف يقهيبلا دنع وهو

 يشكرزلل «ةركذتلا»و ("8/4 / 5) «ءايلوألا ةيلح» رظناو .رانيد نبا مالك نم ناطيشلا

 00 19 «ءافخلا فشكو) (151) «ةعوفرملا راب رسألاو» «دهزلا باب نم )١( ثيدح

 م"



 ' ناطيشلا تاضكر نم ةضكر ةضاحمسالا

 تنك: :لاق شحج تنب ةنمح نع يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ جرخأ

 يه امنإ» :لاق كي هللا لوسرل كلذ تركذف «ةديدش ةضيح ضاحتسأ

 | 00 ظ ظ .. «ناطيشلا تاضكر نم ةضكر

 كلذ نإ» : حيحصلا ثيدحلا يف كي هلوق اذه يفانيالا :فلؤملا لاق

 قرعلا كلذ ضكر اذإف ءمدلا ىرجم مدآ نبا نم يرجي ناطيشلا نأل ؛«قرع

 «فرصت صلاخلا قرعلا اذه يف ناطيشللو 'ءمدلا هنم لاس ءهيف راج وهو .

 يف ةرحسلا فرصتت اذهلو «ندبلا قورع رئاس ىلع دئاز صاصتخا هب هلو 0

 ناعيا ضكرب هيف نونيعتسي امنإو .ةأرملا نم فيزنلا

 0 .دحارلا عم اطيشلا نإف :ةعامجلا هزايلف ةنجلا ةحوبحب مك هارأ نما

 ظ . ''”(دعبأ نينثالا عم وهو

 . دلوي نيح دولوملا ناطيشلا روضح

 ؛ :ةك هللا لوسر لاق لاق ةريره يب نع ملسمو يراخبلا جرخأ

 سم نم ًاشواص لس دلو يبس راسل دنس دولوم مدآ ينب نم .

 هذي قلك : متئش نإ اوأرقا : :ةريره وبأ لوقي ءاهنباو ميرم ريغ ناطيشلا

 ظ . 4 وتلا علا واهي كل ظ

 ش ينب لك» 4 للا لوسو لق. : لاق ةريره يبأ نع يراخبلا جرخأو

 .(453-88) «ةنسلا) رظنا حيحص (9)

 هم



 بهذ .«ميرم نب ىسيع ريغ دلوي نيح هعبصأب هبنج يف ناطيشلا نعطي مدآ

 . «باجحلا يف نعطف نعطي

 نإف ف معتم ارفكذ ميسا دأ را حنج ناك اذإت 2 هّللا لوسر ظ

 ايش هيلع اوضرعت نأ ولو « يات لا مسا وركاو مكي ورعخد ]

 .«مكحيباصم اوئفطاو
0 

 0 مث هديب ًأطخ ٍِلكَي هللا لوسر طخ : ' لاق دوعسم نبا نع دمحأ جرخأو

 نع مكب قرفتف لبسلا اوعصت ل هوعبتاف ًاميقتسم هللا ليبس اذه» :لاق

 0 ظ .©!"(هليبس

 ش 0 وملا د دنع هتنتف تا وفل نم ملا لا ىلع ناطيشلا ء ءاكب يف

 هايإ | ناتفإ نم هاف اً هلهأ ضعب نم تام اذ نمؤملا ىلع ءاكب رثكأ ذ ناطيشلا

 حليت توملا لثعع يبأ تيأ ر :لبنح نب كدمحأ نب حلاص لا لاقو و .ايندلا يف

 ؟|ذه ام تبأ اي :تلق

 ثيدحللو .نسح هداتسإ بيعش خيشلا لاقو (8) هحيحص يف نابح نباو دمحأ هاور 60

 20 . هانعمل ةريثك دهاوش

2. 065 



 اي ينتف !دمحأ اي يف .:لوقيف يسأر ىلع فقاو ناطيشلا اذه : لاق

 2 .©هنعبال بعبال : .لوقأ انأو . دمحأ

 لبق 5 ل نيطابشلا نأ نأ يف

 ظ 0 ظل اذهب ًاعوفرم سنأ ظ

 . دحأ هيلع مايا يذلا شارفلا ىلع ناطيشلا مون
 : 6 هللا لوسر لاق ١ .لاق رباج نع يئاسنلاو دواد وبأو ملسم جرخأ

 .ناطيشللا عبارلاو «فيضلل ثلاثلاو .هتأرمال شارفو .لجرلل شارف»

  مئانلا سأر ىلع ناطيشلا دقع يف

 دقعي» :لاق هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا جرخأو

 لك ىلع برضي ءدقع ثالث مئان وه اذإ مكدحأ سأر ةيفاق ىلع ناطيشلا

 .ةدقع تلحنا هللا ركذف ظقيتسا نإ ظ

 . ةدقع تلحنا أضوت نإف

 . اهلك هدقع تلحنا ىلص نإف

 .؟نالسك ' سفنا ثيبخ حسا الاو «سفنلا بي ع ًاطيشن حبصأف

 ةيسلل الة ةرملل نيياكحلا تركذ 0
 . دهاجم نع (5 ص) «ليللا مايق» يف رصن نبا هجرخأ 00

 )/١5151(. «ةحيحصلا» رظنا (7”)

 ها



 ه6 يبلا دنع ركذ :لاق دوعسم نبا نع ملسمو يراخبلا جرخأو | َ

 ظ .ةالصلا ىلإ ماق ام ؛حبصأ ىتح ًامئان لاز ام : ليقف «ءلجر

 00 . «هينذأ يف ناطيشلا لاب لجر كاذ» : لاقف

 0 . ناطيشلا نم هوركملا ملحلا نأ يف

 "تعمس :ةداتق يبأ نع يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا جرخأ
 نم ملحلاو « لجو رع هللا نم ةحلاصلا ايؤرلا» : لوقي دلع هللا لوسر

 ْ هراسي نع ظقيتسي ' نيح ثفنيلف ههركي ًائيش مكدحأ ىأر اذإف «ناطيشلا

 .«رضت ال اهنإف اهرش نم هللاب ذوعتيلو ءًثالث

 هللا لوسر لاق .لاق كلام نب فوع نع هجام نبا جرخأو :تلق

 اب مهي ام اهنمو مدآ نبا نزحيل ناطيشلا نم ليواهت اهنم :ةثالث ايؤرلا» :ك
 نم ًاءزج نيعبرأو ةنس نم ءزج اهنمو .همانم يف هاريف هتظقي يف لجرلا
 ش ظ 0 .ىهتلا .©")(ةوبنلا

 1 0 يباب ل لثمتي ال ناطيشلا

 ٠ :ق هللا لوسر لاق : لاق ةداتق يبأ نع ملسمو يراخبلا جرخأ

 ا .«يب ىئارتي ال ناطيشلا نإف قحلا ىأر دقف ينآر

 .«يب لثمتي ل ناطيشلا نإق . ينآر دقف مانملا يف ينآر نما : ظفل يفو

 . .سنأ ثيدح نم يراخبلا هجرخأ

 0 . ناطيشلا ينرق نيب علطت سمشلا
 هللادبع نع «هنئس١» يف ىيقهيبلاو هجام نباو دمحأو كلام جرخأ

 «ةحيحصلا» 00
 )١0/١41(.

 ظ هع



 نرق اهعمو علطت سمشلا نإ» :ِهلكك هللا لوسر لاق :لاق يحبانصلا

 .اذإف ءاهقراف تلاز اذإف .اهنراق توتسا اذإ مث اهقراف تعفترا اذإف «ناظيشلا .

 تاقوألا ؛ هذه ٠ اولصت الف ءاهقراف .تبرغ اذإف ءاهنراق بورغلل تلدتا

 ظ ظ . قاطيشلا د دعقم .نايب ٠

 ظ ظ 0 .9©2«ناطيشلا رملجم) .:لاقو لظلاو“ 2 | نيب سلجب

 يامي ينقل عيش هزل

 ظ  .ناطيشلا هزار هنع ء ىلختا راج اذإف رجي يملا ام ىضاقلا عم هّللا»

 ةالصلل يد ون اذإ ناطيشلا رابدإ ظ

 | لاق. :لاق  ةيره يبأ نع يئاسنلاو هواه وأو م ماسد يراخبلا ا جرخأ

 .هللادبع وبأ يحبانصلا ريغ وهو لكي يبنلا نم عمس يحباتصلا هل للادبعو ؛ حيحص ثيدح 6

 دمحأ هلبقو ينيقلبلا لبق كلذ ىلع صنو . "ةنسلا حرش يف طوؤنرألا خيشلا هنيب امك 0

 لالا / 0 «ةنسلا حرش" رظنا . ةباحصلا نم هدغ يف كلام باوص نابأو ءركاش

 ْش : 25١((. | ٠

 ..(8[) ؟ملسم حيحصا رظنا 49

 . .ضرألا نم نكمتسا اذ سمشلا ءوض وه «ةلمهملا ءاحلاو ةمجعملا داضلا حتفب 6*)

 ١ . (4674) «ةحيحصلاوا (58770) «عماجلا حيحصا 0

 ٠ ١١(. 59) «يذمرتلا حيحص حيحص» (5)

 ه4



 عمسي .ال ىتح طارض هل ناطيشلا ربدأ ةالصلاب يدون اذإ» :ِهِلكي هللا لوسر

 ىضق اذإ ىتح «ربدأ ةالصلاب بوث اذإ ىتح «لبقأ ءادنلا ىضق اذإف «نيذأتلا

 امب ءاذك ركذاو اذك ركذا : : لوقي هسفنو ءرملا نيب رطخي ىتح «لبقأ بيوثتلا

 ظ يس م“ يرطب لجرلا لكي ىتح « لبق نم ركذي نكي م

 | دحاو لعن يف يشمي ناطيشلا

 كي هللا لوسر نع ةريره يبأ نع «هلئاسم» يف ينامركلا بارح جرخأ
 لعن يف يشمي ناطيشلا نإف ةدحاو لعن يف مكدحأ يشمي ال» * لاق

 واحدة(!''. 

 ةدجسلا ىلت اذإ مدآ نبا كلازتعا

 : هللا لوسر لاق : :لاق ةريره يبأ نع هجام نباو ملسمو دمحأ جرخأ

 ظ رمأ هليو اي : :لوقي يكبي ناطيشلا لزتعا دجسف ةدجيسلا مدآ نبا أرق اذإ" : هك

 تيصعف دوجسلاب ترمأو «ةنجلا هلف دجسف دوجسلاب مدآ نبا
 .. «رانلا يلف

 ظ اوبست ال 6 هللا لوسر لاق لاق ريره يبأ نع صلخملا جرخأو ظ

 ش 00
 ''«هرش نم هّللاب اوذوعتو ناطيشلا

 اذإ» :لاق كي هللا لوسر ن نأ ة ةريره + يب أ نع ملسمو يراخبلا ١ جرعأ

 . «ًاناطيش تأر اهنإف ناطيشلا نم لب اوذوعتف رامحلا قيهن

 .0/085) ؟عماجلا يحصد ش1(

 . 077140 «عماجلا حيحصا رظنا ظ ف



 ىلا لهأل ناطيشلا ضرعت

 اذإ مكدحأ نإ» :ِلي هللا لوسر لاق لاق ةريره يبأ نع دمحأ جرخأو 1
 هل نكس اذإف «هتبادب لجرلا سبي امك هن سّبأف ناطيشلا ءاج دجسملاب ناك
 الئام هارتف قونزملا امأ كلذ نورت متنأف :ةريره وبأ لاق .«همجل وأ ©”هقنز

 "لجن زع هّللا ركذي الهاف ذ حتا م 0 املا أ ظ
3 1 . 

 ىرأل ينإ هديب دمحم سفن يذلاوق «قانعألا نيب اوذاحو «٠ ءاهتم اويراقو

 ظ 09(فّذَحلا هنأك فصلا الخ مى ظ 3

 | ةروثنم رومأ

 .لوسر لاق : : لاق ةريره يبأ نع يذمرتلاو دواد وبأو يراخبلا جرخأو 0

 | دمحف مكدحأ سطع اذإف بؤاثتلا هركيو ساطعلا بحي هّللا نإ» :ِئي هللا:
 . هللا كمحري : هل لوقي نأ هعمس ملسم لك ىلع ًاقح ناك هللا

 ام هدريلف مكدحأ بعءاثت اذإف «ناطيشلا نم وه امئإف ب اا ظ

 ّ . «ناطيشلا هنم كحض ءاه: :لاق اذإ مك دحأ نإف 32 هئسا ٠

 : لَك هللا وسر لاق لاق ةريره يبأ نع هنسحو يذمرتلا , جرخأو

 050 مكدحأ بءاثت اذإف َ طتشقلا ٠م. 3 واععل و هللا نم ساطعلا' .

 بحي لج و رع ْ هللا نإو. 3 هفوج نم كحضي داطسقلا ؟ ٍِ

 ىنعمي «ندرألا يف اندنع ةلمعتسم ةملك يهو ءارقفو ًالخب هلايع ىلع قيض :قئنز )١(
 .هوححنو «قييضتلا

 . طلتخا دق ناك يربقملا ديعس هدانسإ ىفو .(؟)
 ) )0«(ةحيحصلا» )١5660(.

11 



 ''بواثتلا هركيو سماطعلا

 : هلك هللا لوسر لاق ديعس يبأ نع ملسمو يراخبلاو دمحأ جرخأو ..

 . «بؤاثتلا عم لخدي ناطيشلا نِإف هيف ىلع هدي عضيلف مكدحأ بءاثت اذإ»

 . هل هلوق  رهاظ . :دامعلا نبال «ناجلا ةزوجرإ حرشا باتك يفو 2320

 لدي ««ميجرلا ناطيشلا ثبخملا ثيبخلا سجنلا سجرلا نم هّللاب ذوعأ»

 . رهاط هنأ :؛ةنسلا لا حرش يف يوخبلا ركذ نكل .نيعلا سجن سيلبإ نأ ىلع
 ظ ظ ظ 000 .كرشملاك نيعلا

 ظ جف اكولو ءاهمطقي مو ةالصلا ف سيل كسأ قلب اتساو ظ
 تا  عطلا ثيبخ «لعلا سجن نكلو ؛ةالصلا يف هكسأ

 ْ هلل همحر ريل ويسل نبدلا لالج : . :مامإا «ناجلا 5-5 يف ناج رملا

 .. ؟«يذمرتلا حيحص» 0(

17 



1 

 | عوضوملا
 6 ل ل عال ا اتا ل ع ا ال م م ا لل ةمدقملا

 6 ل ا ا . فلؤملا ةمدقم

 ا . . . . . . هيف فالخلاو نجلا دوجو تابثإ مهدوجو ركذ

 ملل لما 0 مهقلخ ءادتيا ركذ

 38 0.2000 0002 0200--0- سنإلا لصأو نجلا لصأ يف لصف

 لل ا 0 0 نجلا ماسجأ ةئيه

 ا ا 2.2... نجلا فانصأ يف لصف

 "١ 00000000000000 هريغو سنإلا روص يف مهلكشتو نجلا روطت .

 8000 نجلا نم لبإلا و بالكلا ضعب

 ١ ل .؟ن !نوحكانتي دو نوبرشيو نولكأي نجلا له

 1 اال ..2.............. ؟نجلا ماعط وهام

 اهلل ل لا . . لامشب برشيو لكأي ناطيشلا

 م .. سنإلا ماعط لوانت نم ناطيشلا عنمي ماعطلا لبق هّللا | مسا ركذ



 0 ا مهنيب اميف نجلا لسانتو حاكن لصف .

 1 م5 + < + 3 1 مل . ةينجلا يسنإلاو ةيسنإلا ينجلا حاكن لصف

 00 اعرش يسنإلا ةبنجلاو ةيسنإلا ينجلا حاكن زاوج يف فالخلا لصف

 ا . . ...٠.0.0 . رظنلا لهأ عامجإب نوفلكم نجلا

 علل 1 . نجلا نم يبن الو لوسر ال

 يي 956 دمحم يبا ةثعب لبق ءاينأ نجلا يف ناك له

 ظ 0  ًاعم نجلاو سنإلل تناك كي دمحم يبنلا ةثعب لصف

 ةمل 008 0 20 0 ةمايقلا ب ةفؤمل مهتداهش

”1/ 

 مم



 م .مايإ نإ هتعاطإو عو ورصملا ندب نم نجلا د دمحأ أ مامإلا درط
 43 مم م لل 0 ؟سنإلا نجلا عرصي اذامل

 57 ..52..0..2.0.0022.0...2........... ؟نجلا ىلع ناعتسي فيك
 6 . نجلا زو نم نوعاطلا « سنإلل مهنغط ركذ

 سل . .. نيعلاب سنإلل مهتباصإ ركذ
 55 0 ل ع ع ع مهنم هب مصتعي ام ركذ

 4 ا م ا م م م ع م م ع م ا لف مهناذيإ ركذ

 0 عمسلا مهقارتسا ركذ

 كا ا ناضمر يف مهديفصت ركذ

 كرا 0 ا ع ع ع ع ع نجلل سنإلا ةدابع ىف

 01000. ةماعلا 0 .... نيطايشلا رابخأ نم عماج

 0 8] ..0000000.0000.0.0.0.0....... ؟ةطساو ريغب سيلبإ هللا ملك له

 85 ل لل . ؟ةكئالملا نم سيلبإ ناك له

 0 . هلو دمحم يبنلل سيلبإ ضرعت

 #0 . ءاملا ىلع سيلبإ شرع نأ نايب يف
 ه8 ................-.... باطخلا نب رمع نم ناطيشلا رارف يف

 لال . .: . ناسنإلا ةنتفل ناطيشلا هب نيعتسي ام

 0 .ناطيشلا تاضك نم ةضكر ةضاحتسالا

 00 00 م 0 ةعامجلا فلاخي نم عم ناطيشلا

 هم +٠ 0000000000000٠٠ كلوي نيح دولوملا ناطيشلا روضح



 . ل ل

56 

 ه< نايبصلل هضرعتو ليللا جف : يف ناطيشلا راشتنا يف

 هه : توملا دنع هتنتف تاوفل نمؤملا ىلع ناطيشلا ءاكب يف

 هال للا ل ...... ليقت ال نيطايشلا نأ يف

 81/ . 2002... . دحأ هيلع ماني ال يذلا شارفلا ىلع ناطيشلا مون

 01/ ...........-.......... . مئاتلا سأر ىلع ناطيشلا دقع يف

 0م ا 0 0 00 00 ناطيشلا نم هوركملا ملحلا نأ يف 7

 08 ....................-.-. . ٠ هلك يبنلاب لثمتي ال ناطيشلا |

 0/8 ا ا ملم ل . ناطيشلا ينرق نيي علطت سمشلا

 نا 0 ا  ناطيشلا دعقم نايب

 04... 000 ممل ممم مة ءءء ينم ١ رئاجلا يضاقلا ناطيشلا موزل

 ا ا 00 .ةالصلل يدون اذإ ناطيشلا رابدإ

 كا و ا ا .... دحاو لعن يف يشمي ناطيشلا

 بيسك ا كل ةدجسلا ىلت اذإ مدا نبا هلازتعا

 ولا 2000000000... ... ناطيشلا ةيؤر دنع رامحلا قيهن
 لا ا دجسملا لهأل ناطيشلا ضرعت

 ا ا ا ا ا ةروثنم رومأ

 سل ل ل ل ل م نر تفر رم مما ةمببب تاعوضوملا سرهف


