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 . ناميإلا قئاقحب نارقلا لزنم هلل دمحلا

 ًامالسو ةالص + نايدألا مركأب ثوعبملا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو
 . نامرزلا ددجن ام ناددجت

 اضيأ انيلع صقو مهمساي تيمس ةروس نجلل نارقلا درفأ ام رمألف : دعبو
 نجلا نم ارفن كأيلإ انفرص ذإو8 : ىلاعت هلوق ف فاقحألا ةروس ىف مهربخ
 مهمرل 5 اوّلَو يضف املف ارعصتأ اولاق هورضجح املف نأ رقلا توعمسي

 ماعو ء بيغلا رمأب ةفثلا ىفيعضلا رصعلا ءانبأ ضعب لوقع ىلع ربك دقو
 إم هيلإ اوعمتسا نيذلا نجلا نم رفنلا ءالؤه ربخ اومهفي نأ تايناحورلا
 ىلع ةردق هل نأ مهضعب ىعدأ اهنيب سب ليوأتلا نه برب "لإ س هب !ونمأف

 اوتمآ نيذلاو هللا نوعداخي اوحارف « ضارغألا ىتش ىف همادختساو نجلا ريخست
 . مهسفنأ الإ نوعدقي امو

 تاياكحو ليطابأو اصصق يىورت تأ ضيرملا اهايحخ ال محانأ ةنلأث ةفف كانهو
 ... نائعلس نم اب هللا لرنأام

 ادسحو مالسإلل مهنم اديك قئاقتحلا هيوشنو ء لوقعلا داسفإ اهفده لكو
 م : ليلضت ىف اعيمج يهديك لعبع نأ اندوع هناحبس هللاو « مهسفلأ دنع نم
 . ليرنتلا رارسأ ىلإ اندشري نأ اندوع

 ملو ؛ اهب ناهيإلاب انرمأ ىتلا تابيغملا نع ةكئالملا ملاعك نجل! ملاع نأ قحلاو
 ؛ انل ىحولا هركذ ام رثكأ اهراوطأو اهرابخأ نم ىورن نأ انب ةمحر فلكت

 ىلع رداقلا هناحبس وهف ؛ هللا ىلإ لفعت ال ام رمأ لكيّلو  لقعت ام هنم لقعتلف
 نوكي ام هرس نونكم نم انل فشكيو « هرمأ نم نامزلا لبقتسم ىف انفرعي نأ
 . مثرصلا ىحولاو حيحصلا ملعلا نيب لاصتا ةدقغ



 ردب ىيضاقلا ثدلا تإ ... ثيارتلا نم سائلل مدقي ام رايتخا نم فيال ناكو

 اذه ىف !نئار ناك ةيرجه 58 ةنسا قوتملا ىفنحلا ىلبشلا هللا دبع ابأ نيدلا

 . :تاجرملا ماك13 هباتك ىف لاما

 «ىراقلا ىدي نيب عضتل . تابنيناثلا لئاوأ يف اهئارقل نآرقلا ةبتكم همدقو

 , هلقعو هنيد هيلع ظفحيو ؛ للذلا نم همصعي اع ملسملا

 ريكا ىف انب ب ىلآعتو هناحبس س هللا مهئرق جلاع ىلع فرحتن نأ ادل حيتيو

 #« نودبعيل الإ سلألاو نما تقليخ اموإ» : لاقن رثلاو

 : يري هيل لاقو

 سادخلا ساوسولا رش نم ساعلا ُهلِإ سانلا كلم سانلا برب ذوعأ لقإ»
 ١ « سانلاو ةييلا نم سانلا رود ف سوسوي ىذلا

 فرعي نأ ملسملا بجاو نمو . ناطيشلا ةوادعب نارقلا انربأ دقف
 بقرعي .. ةتسوسو بففقرعي .. نأسئالا سفت ىلإ هلخادم فرعي .. هودع

 سصيخلت ف ىيطويسلا مامالا لعوطخع انل ىوارتو .. هديك هيقرعي .. هسيبلت

 عمج بحاصو « روثاملاب ريسفتلا ىف روثملا ردلا بحام هنإ . ىلبشلا باتك
 صن ىلإ دنعسي اهنإف صخل وأ ثدحت اذإف كوع هللا لوصر ثيداحأ ىف عماوجلا

 : فاي اميف ابنم ةدافنسملا سوردلا اصّخلم

 ؛ ىلا هولا ىلع 4 كلرابت ا هريس سرهفق ىف ءاج الل اقيط

 ليطابألا فرحزو ليلاضألا نم نوسيلملا ءاهفسلا هلوقي امب عدخنن ال نأ - ١

 ٌذايعلا وه نارقلا نأو ؛ لطاب مهو نبا ةثئاع نم ناهكلاب ةذاعتسالا نأ - +

 ١ . ماهوألا هذه نم ىقيقحلا .

 ءامسلا بيغ نوملعي مهنأ ناهكلاو نجلا ىوعدل ادح غضو نارقلا نأ - م

 لهأب لعاف هللا ام نوردي ال اميمج مهنأ نجلا نالب ىحولا حرصف
 . ضرالا

1 



 ىلع ردق ىلاعت هنككلو ء مثألاب هللا هديري ىذلا مدخلا الو رشلا نجلا ملعي ال -- ؛
 . ارش اهضعب لعو ريع منألا كلت ضعب

 مقلاو بئاصملا لولح نأ «  اه ةبرجتو ةئتف رود مثألا ىلع معنلا قادغإ - ه
 . نيتلاخلا اتلك ىف ربدعلاو ةظفقيلاب اهردجأ امه كلذك“ ابب

 عابتاو لمعلاب ىلاعت هركذ وه امثإ مألا هابت هب هللا طان ىذلا برلأ ركذ - 5
 داعسإ ىف هل رثأ ال ءهدحو ركذلا !ذه نإف طقف ناسللاب هركذ ال ننسلا

 . مألا
 هيلع علطي نأ هللا ىضترا ىدذلإ بيغلا امأ رشبلا نم دحأ بيغلا مليعي ال -

 رامعو رشبلا حلاصمب ةقلعتملا عكارشلا نع مينغ باغ ام وهف هلسر ضعب
 . نوكلا

 باكل نيمألا صيخلتلا كيدي نيب عضأ ىلإف ةنسلا ىف مبنأشب ءاج ام امأ
 !؟[ رايعخالا تتسحأ له ىرت يطويسلا تاسمل هيلإ افاضم قبشلا

 . بيلأ هيلإو تلكوت هيلع هللاب الإ ىقيفوت امو ء تقفو دق نوكأ نأ وجرأ



__- 
 اسك لس دارا بس

  ناجلا رابخأ ىف ناجرملا طقل

 : الئاق نونلظلا فشك ىف ةفيلخت ىجاح هيلإ هيسن
 اطوطخم دجوي .. ثيدحلا نفق ىف هتافلؤم تسرهف ىف اهركذ ةلاسر

 : ناودعب قارعلا ىف فاقوألا بتك ةنارفعو + ةيرعاظلاب

 ناجرملا طاسسقتلا وج
 طابرلاب ةماعلا ةنارخطابو
 : بيباتك هيف رصتما

 ناسجلا ماكحأ ىف

 ؛ هلوأ م 7/55 قونملا ىقشمدلا لبشلا هللا دبع ني دممم هللا دبع ىنأل

 ىلإ ثوعبملا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو « نانملا نانحلا هلل دمحلاو
 ردبل نابلا ماكسأ ىف ناجرملا ماك! باتك صيخلت اذه ٠ ناجلاو سنإلا
 . «لليشلا

 : ىط ويسلا لالا ةبتكم



 يتسلل تسلا تلاد 00م

 باستكلا اسمي نسيب ١

 جلا ةيسسسلا تسلا تسمم تم

 ىلع ويسلا ايو

 ؛ تاس رسسملا طقسلا

 ىسسف
 نايا ماسكحأ

 . ( فاقلا نوكسل ) ذخألا : طقللاو

 + باتكلا كلذ 1 ٠ باتكلا !ذه نم هذخأ ًاطقأ ملعلا طق لاقي

 راكفألا لمجأ طقتلي حارو هصخ نأ دعب ىلبشلا ىلإ فاضأ نيح ىطويسلاو
 . «ناجرملا طقلو اهل رابخاف ةروص لمجأ ىف هل تدب كآنبهو اده نم اهلضفأو

 : هباتك ىم# دق لبشلا تاك اذإو

 ؛«نآاسجرملا عاسسكأ

 [! اهءارو ام ةمكألا ءارو نإف . ريبكلا للا ةمكألاو . ةمكأ ممج ماكألاو
 ! ندعملا ف دجوت ةضف وأ بعذ عطق فاقلأ حتفب طّقّللا : نويوغللا لوقيو

 ىف ىلبشلا همدق ام لضقأو عفتأو ىلغأ انل مدق دق ىطويسلا نأ اذه ىنعمو '
 . هما

 اهنيب هللا عمج ىتلا ةمركلا راجحألا نم ( ميلا حتفي ) ناجرملاف لك ىلعو
 جرف © تايقتلي نيح نيرحبلا ىف هللا ةمحبب ثدحتت ةدحاو ةيا ىف ؤلؤللا نيبو

 .[77 :نمحرلا] . © ناجرملاو ؤلؤللا امبنم
 : هباتك لع ىطويسلا مكح

 : لوقي هن

 . هتيضترأ هجو ىلع هتصخل »

 4 تادايزلا نم هيف ترثكأو

 1 ن1 ةييابيحبب م1 - نونو عاجأمت ق1



 ىلع مسا وه « ناجرملا طقل: يطريسلا همدقي ىذلا باتكلا نأ اذه ىنعمو

 . هاقبأ ام الإ هلداعي ال هداز ام نإف ىمسم

 ؛ ةاقحنم ةوفص هنإ : ابباتك ةزيم هذهو

 . ديرتسمل ةدايز عم « ديفملاب صخلم

 : باتكلا تاطوطخم

 هيلع ةديقملا نفلا ةطوطخلا مقرإ طلسم

 مب 44

 مم

 ةروصم ريغ بتاوصت
 عياب4# ْ روعيت تاأيبيغ

 ةءدق؟ ْ تعلطإ ةيهالسإ ثحايم

 #1 تعط ةيمالسإ ثعابم

 , قارعلا ىف بففاقوألا بنتك ةنازفتو ٠ ةيرهاظلاب اطوطخع دجوي 5و
 تاطوطخم ثالث مضت ةيرهزألا ةبتكملا نإف طابرلا ىف ةماعلا ةنازتلابو

 : ة ١ ةخسنلا اة انداتعا ناك
 هصخل يذلا امالا وه ذإ , اقشغ . ١54 ماع ىف نارغلا هبتحم هير 0 5 دع 5 8 1 - بتمحا



 اوركذ دقف ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا خويش نيب ىطويسلا مامالا لقتت دقت
 دقو ةيعفاشلا بهذم ىف قمعت مث ؛ ( ةيلبنلاو ء ةيفنحلاو  ةيكلاملا هققف سرد هنأ

 . بهأذملا كلت عيمج قف ةزيمتملا هتيصخش هل تناك

 ةلأسم لك ف بتكأ نأ تدش ول : لاقف ماقملا اذه ىف هسفن نع ثدحت دقو
 ةئزاوملاو 3 اتيرجأو 0 أهك رادمو 3 ةيسايقلاو ؛. ةئقتلإ اهتلدأو اهاوقأب افتعم

 , هللا لضف نم كلذ ىلع تردقل ايف بهاذملا فالتعخا نيب

 . ةرشاعلا ةئاملا سأر ىلع ءاج ادبتجم امامإو اصلصم ابيقف اقح- ناك دقن

 ماكحأ نع تالؤاستو تالؤاست ناجرملا طفل ىف كفداصت نأ ةبارغ الف

 . ةيفإو ةيفاش تاباجإو «ء ناجلا

 ثدحملا ىطويسلا

 م ولو « رابكإلاب ردجأو لالجاإلاب ىرحأ وه ام ةنسلا لاحم ىف انل كرت دقل
 اذه ىف هافكل ريبكلا يطويسلا عماجب روهشملا « عماوجلا عقجو هباتك ىوس نكي

 , ارخفو ادجمو ًافرش نأشلا

 , اديرف ابولسأو !ديدج اجبنم هفيتصت ءاج دقل

 امب همعدي ام ناجلا نع همالكل ناك انه نمو قاف لاقو ٠ عدبأف فلأ دقل

 . ناجلا نأش ى ةدراولا ثيداحألا نم حص امو نارقلا ىف ءاج

 رسفملا ىطويسلا
 ىلإ عجرتو .. نأرقلا مولع قو ريسفتلا ىف هدوهج ىلإ عجرت هترهش نإ

 نيملسلا ءاهقف دحأ هنوك نع الضف !ذهو « هتاورو ثيدحلا ظافح دحأ هتوك
 , عالجألا



 , مامإلا بقلل هلهؤت تناك ثالثلا تافصلا هذه نم ةفص ىأ نإ

 دجت فوسو « ثالثلا تافصلا هذه هيف انل يءارتت ناجرملا طقل هباعكو

 ثارتلا نم كلل راتمن انتيأر اذإ بجع الف هيقفلا رسفملا ظقاحلا عم كاسفت
 ة تاج رمملا طسقل

 ىطويسلاو ىلبشلا نيب ناجرملا طقل 7
 : ىلبشلا مامالا

 ؟ناجلا ماكحأ ىف ناجرملا ماكأو بحاص ل ١
 قولا قيشلا هللا ديع نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا ردب ةمالعلا خييشلا وه ا ؟

 , ةيرجه ال55 ةنس

 , ؛ عيباتيلا ه هامس لئاوألا ىف اباتك ىقنص دس "
 . ايس ذملا يقتحن بس 5

 . ثدحمو ضاق

 . (ىبهذلا ةذمالت نم ) : رجح نبا لاق 5

 : يىطويسلا مامإلا
 ١ هوا لك دعبو وش لك لبق ىعوسرم ماع .

 . ةرجهلل نيعبرأو ةعبسو ةئامئامث ماع ايندلا ىلإ ءاج اس ؟
 . هددهع خياشمو هرصع مالعأ نع ةقئاط ىلع ذملتت ل *

 , ( ا/؟6 + نع تداز ىتلإ هتافلؤمب هدحو رشن راد محبصأ مس 5

 باسحلاو قاطنملا الإ اباتك ملع لك ىفو « افينصت نف لك ىف جرخأ و
 نوصت ىف مهطلاخو رصم نيطالس نم رشع ةسمخ يىطورسلا رصاع س3

 . «ناجرملا طقلو» بحاص هنإ .. زازتعاو ففعتو
١ 



 3 ةويعلا 3 5

 عقوف اهلنذكأو اهافوأ تاطوطخما نيب نم راتخأ نأ الإ ىمامأ نكي مل س )
 م4 ه4 مقر مليف وركيم ىلع فوصت (5”7 58٠ ) مقر طوطخما ىلع رابتخالا
 مليفور كيم . تعلط . ةيمالسإ ثحايم لا "ا/19 مقر طوطلا ف

 ةرمقر ١١١

 ثامالعو يىنالمإلا مسرلا ايعارم طوطخملا نم باتكلا خسنب تمق د ؟
 هىراقلا دعاست راكفألاو تاعوضوملا سوعرل نيوانع عضوو « ميقرتلا
 . ةعتمم ةءآرق هل محيتتو

 . اهروسو ٠ تايآلا ماقرأ كتركذ دعا

 . ابتجرحمو اهرداصم ىف ثيداحألا ىلإ تعجر . 4

 تارابع نم حيضون ىلإ جاتمي ام تبحرشو « اهيرغ ىلع ءوضلا تيقلأ  ه
 . قيلعت ىلإ جاجحم أم ىلع اقلعم ,؛ باتكلا

 . باتكلا مجح ايعارم مالعألا ضعبلا تمجرت س 5
 اميف باتكلا لصأ ىلع طوطخملل ةلماش ةعجارمب ثق كاذو !ذه ليقو لاب

 . ىطويسلا هيلع ىقبأ
 اريخأو الوأ هيبحاصب افرعم باتكلا ىدي نيب ةساردلا هذه تمدق ب مل

 . قيفوتلا نم ديرملا هللا لأسأو

 روشاع ىفطصم

 له ١ 14 +راا ةلسا مريع
 : قل ةرهأقلا

 م 19416 ةنس ريمعيم أ ا“
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 4 ا

 5 محرلا نمرلا هللا مسب 5 ا ! .ء.ى» لا هللا يح
 ىلإ ثوعملا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو , ناملا نابحلا هلل دمحلا

 . ناجلاو سناإلا

 2 هكيسيينعل ف

 ىطضاقلا مامالا ضيشلل ( ناجلا ماكحأ ىف ناجرملا ماكأ ) بات صيخلت اذه
 هتيضترا هجو ىلع هتصخو ع ناجرملا طقل ) هتيمم . هللا همحر ىليشلا نيدلا ردب

 : هيف تادايزلا نم ترثكأو

 نيطايشلا نيب قرفلا  نج ةملك ىنعم  مهفانصأ ؛ مهدوجو ركذ ]

 [ تيرفعلا  جاورألا  ةدرملاو نجلاو

 نحو « هّنجأو ليللا - : لاقيو . سنالا بقالعخ نجلا : كيرد نبأ يلاك

 نحب دقف كبع رثتسا ءوش لك ءاهرتم !ذإ : دحإو ىنعع ىف هاطغو : هيلع
 نم برض : ةلمهملا ءاملاب نيللاو دحأو نجلاو ؛ ةنججاو نجلا تيم هبو « كلنع

 لاقو . مهتلفمو ه نجلا بالك نحلا ؛ دهاولا رمع وبأ لاقو . نجلا
 انج نجلا ىمسم امأ : ىليتخلا ليقع نبأ لاقو , نجلا وبأ ناجلا : ىرهوجلا
 , 0نويعلا نع مهراتساو , ميئانتجال

 مهاتعأ ةدرملاو ؛ سيلبإ دلو نم مهو « نجلا نم ةاصعلا : نيطايشلاو : لاق

 . مهاوقأو

 : برعلا للبيع نأ ءايمأ

 ىلع نولرنم ناسللاب ملعلاو مالكلا لهأ دنع نجلا : ريلا دبع نبا لاقو
 عم نككسي نمي هنأ اوأر اذإف « نج : اولاق ؛ اصلاخ نجلا اوركذ اًدِإف : بتارم
 ؟ نايبصلل نوضرعي نمم ناك نإف . رامع عمجلاو « رماع : !اولاق  سانلا

 فارعألا ةروس « مررت ال ثيح نم هنيبقو وع ماري هنإ]ط : ىلاعت هلرق نآرقلا نم كلذ لبادو 0
 , 519 هب
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 كلذ ىلع داز نإف ء ناطيش : اولاق ؛ضرعتو ثبخ اذإف . حاورأ : اولاق
 . تيرفع : !ولأق ؛ هرمأ ىوقو

 : نجلا ملاع ترب

 ىف نيملسملا قئاوط نم دحأ فلاخي مل : ةيميت نب نيدلا ىفت خيشلا لاق

 ةمذرشالا نبل ركدي مو , ةماعلاو ةسصاخلاإ هفرعي 4 رارطضاللاب امولعم [رتاوث

 . ")بهوححتو ؛ ةفسالفلا لاهج نم ةليلق

 . اميدق نجلا دوجو وتبي ةيردقلا نم ريثك : ىفالقابلا ركب وبأ ىضاقلا لاق

 ؛ نوري ال مهعأ معريو + مهدوجوب رقي نم مهنمو « نآلا مهدوجو نوفنيو
 ال مبنأل ؛ نوري ال مهنإ : لاق نم مهنمو .. اهيف عاعشلا ذوفنو مهماسجأ ةقدل
 . مه ناوثأ

 ؟ سلالا لبق نيللا قلخ لهو مهقلخ ءادعبا ركذ باج

 ربكب نع « شمعألا انثدح ؛ «أدتيملاو ف رشب نب قاحسإ ةفيذح وبأ لاق
 نب ورمع نيب هللا دبع نع : ىشرملا طباس نب نمحرلا دبع نع . سنخألا نبا
 , ©ةنس ىغلأب مدآ لبق نجلا قلت : لاق « صاعلا

 ناكس نجلا ناك : لاق : سابع نبا نع ؛ كاحضلا نع ١ رييوج انربخأ

 لكلو ؛ ةكئالم ءام< لكل ؛ اهراس مهو ؛ ءامسلا ناكس ةكئالملاو ء« ضرالا
 وه نم مهئامس قوف ءامس لهأ لكلو .. ءاعدو ء حيبستو « ةالص ءامس لهأ

 تناكف . مهتحم نيذلا نم ًاصيبستو ؛ ةالصو ؛ ءاعد رثكأو ؛ ةدابع كشأ

 . ضرألا رامُع نجلاو « ءامسلا رامُع ةكئالملا
 ل : لاق ء سابع نبا نع « ةمركع نع « افوؤر وبأ لاق قاحسإ لاقو

 . اهدعي امو ع 775 نم ؛ نيرشعلاو عبارلا مرجلا ؛ ىراتقلا عومجم رظتا (1)

 نم لاصاصم نم ناسنإلا انقلخ دقلو » : ىلاعت هلوقل سئإلا قلب ىلع مدقتم نجلا قل نأ كلشال ()
 , ع 39 +51 4 رجلا ةروس « مومسلا ران نم لبق نم هانقلغ ناجخاو ء نرتسم أ
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 لاق ران نم جرام نم قل ىذلا وهو . نجلا ابأ () امم ىلاعت هللا قلخ

 تومي الو !"!ىرثلا ف بيغت نأو ىرُت الو ىرن نأ ىنمتأ : لاق ء نمت : ىلاعت

 اوتام اذإو ٠ نوري الو نوري مهنأ كلذ ىبعمف : لاق ؛ اباش دوعي ىتح اناهك
 ىذلا ىبصلا لثم ينعي « باش دوعي ىتح مهلهك تومي الو « ىرثلا يف !وباغ

 . رمعلا لذرأ ىلإ دري

 نجلا قلع ىلاعت هللا نأ ؟ ام*دانسإب ناثعو رييوج ىنثدح : قاحسإ لاقو

 اوصعف . دمألا مهب لاط ىتح « هللا نودبعي اوناكف « ضرألا ةرامعب مهرمأو
 < هولتقف ؛ فسوي هل لاقي كلم مييق ناكو .. ءامدلا اوكقسو « ىلاعت هللا

 : تللذل لاقي ناكو ةيناثلا ءامسلا ىف !اوناك كلا نم !دشج عييلع هللا لسرأف

 ضرألا نم نجلا ىنب اوفتف !وطبهف فقالا ةعيرأ ىلع وهو سيلبإ مهي نجلا

 هعم اوناك نيذلا دنجلاو سيلبإ نكسو « رحبلا رئازبخ مهوقحلاو ابنع مهولجأو
 . اهيف ثكللا اريحأو « لمعلا مهيلع ناهف ضرألا

 سيلبإ نأ : هريغو تباث ىلأ نب بيبح نع : قاحسإ نب دمحم ثدحو
 . ةنس نيعبرأب مدآ قلخ لبق ضرألا ىف اوماقأ هدنجو

 هللا دارأ امل : لاق + سابع نيا نع ه كلاحضلا نع رييوجو + لئاقم ينريخأ

 تلاق , # ةفيلخ ضرألا ىف لعاج ىلإ إف : ةكئالملل لاق مدآ قلخي نأ ىملاعت
 * سابع نبا لاق . "04 ءامدلا كلفسيو اييف دسفي نم ابيف لعجتأ» : ةكئالملا
 لعبت : ولاقف ؛ نحلا لامعأب مدآ دلو لامعأ اوربتعا مبتكل ؛ بيغلا اوملعي م

 ؛ نجلا تكفس ا! ؛ ءامدلا كفسيو « نجلا تدسفأ 5" ابيف دسفي نم ايف
 . ( فسوي ) هل لاقي مهل ًايبن اولتق مهنأ كلذو

 دق ىلاعت هللا ناك : لاق « سابع نبأ نع ء كاحضلا نع « رييوج انريخأ

 لتقي ال نأو + اعيش هب اوكرشي ال نأو « هتعاطب مهرمأف ؛ ًالوسر مييلإ ثعب

 . نآرقلا ةبتكم ةميلع . 79 ع «ًايموسو ناجرملا ماك ىف ىلبشلا هركذ (4)

 . بارتلا : سرغلا 2)

 #. ةيآ : ةرقبلا ةروس 9



 اهيف لعهتأ » : ةكئالملا تلاق ؛ اولتقو ها هلا ةعاط اوكرت املف « ًاضعب مهضعب

 ؟ © ءاعدلا كلفسيو ابيف دسفي نم

 ع كورتم رييوجو . باذك ةفيذح وبأو « ةغلات ديناسأ هذه : تلق
 هححصو كردتسملا ىف محلا جرخأ نكلو . سابع نبا نم عمسب مل كاحضلاو

 : اولاق © ةفيلخ ضرألا يف لعاج ىلإ 9 ىلاعت هللا لاق : لاق سابع د
 « ناجلا ونب نجلا ماع ىقلأب قلخُي نأ لبق اهيف ناك دقو # ... ايف لعبت
 ةكيالملا نم ًادوتج مهيلع هللا ثعبف « ءامدلا اوكفسو ء ضرألا ىف 'ودسفأف

 ىف لعاج ىلإ» ىلاعت هللا لاق املف , روحبلا رئازب مهوقلأ ىتح مهوبرضف
 لعف ا .:4 ءامدلا كلفسيو ابيف دسفي نم ابيف لعجتأ : اولاق . ةفيلخ ضرألا

 . باجلا كف

 : لاق : ةيلاعلا يأ نع ةمظعلا ىف خيشلا وبأو متاح وبأو ريرج نبأ جرتخأو

 مدا قلتو : سيمخلا موي ناجلا قلو « ءاعبرألا موي ةكئالملا قلمغ + ىلاعت هللا نإ

 ضرألا ىف مييلإ طيبع ةكنالملا تناكف ٠ نجلأ نم موق رفكف « ةعمجلا موي
 لعجتأ © : اولاق ٌّجث نمف ء ضرألا ىف داسفلا ناكو ءامدلا تناكف . مهلتاقتف
 . « ءامدلا كفسيو اهيف دسفي نم ابيف

 , ىفحاصملا دمحم نب دمحأ انثدح : ةمظعلا باتك ىف خيشلا وبأ لاقو
 نع بهو ركذ : لاق «هيبأ نع + سيردإ نب معنملا دبع انثدح « ءاربلا انثدح
 « هبضغ لبق هتمحر قلخو « راثلا لبق ةنجلأ قلع ىلاعت هللا نإ : لاق سابع نبا

 قلو « بكاوكلا لبق رمقلاو سمشلا قطخو + ضرألا لبف ءامسلا قلخو
 ؛ لابجلا لبق ضرألاو ربلا قلخخو ءاربلا لبق رحبلا قلخخو ء ليللا ليق رابنلا
 . ىثنألا لبق ركذلا قلتو « سنالا لبق نجلا قطخو « نجلا ليق ةكئالملا قلخو

 + هنم اوقلخخ ىذلا نجلا لصأ وهام : لصف
 ا يس يع يم يعم سس

 . "#7 مومسلا ران نم لبق نم هائقلخ ناجلاو : لاعت لاق

 ,؟ 9 + رجلا 97١
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 , © ران نم جرام نم ناجخا قلخو> : ىلاعت لاقو

 , 04 نيط نم هتقلخو ران نم ىتقلحخن ظ : سيلبإ نع ةياكح ىلاعت لاقو

 نود عمسلا : رانلا نجلا لصأ نأ ىلع ليلدلا : رابجلا ديع ىضاقلا لاف
 , لقعلا

 « نجلا نع لئاس هلأس هنأ : ( نونفلا ) ىف ليقع نب ءافولا وبأ ركذو
 : مهقرمتو مهرضت بهشلا نأ ريغ ءأو ء ران نم مهنأ : مهنع هللا ربخأ : لاقف
 نبللاو نيطايشلا فاضأ ىلاعت هللا نأ باوجلاو : لاق ؟ راتلا رادلا قرحت فيكف
 ىف هب دارملاو ؛ راخفلاو ؛ نيطلاو ؛ بارتلا ىلإ تاسنالا فاضأ ايسح راتلا 9
 ًانيط ناك هنكل ؛ ةقيقح ًانيط ىمدآلا سيلو « نيطلا هلصأ نأ ناسنإلا قح
 ضرع : هُم هلوق كلذ ىلع ليلدلاو , لصألا ىف ارات ناك ؛ ناجلا كلذكو
 نكل . 02« يدي ىلع هقير درب تددجوف ؛ 2, هتتضف . لالص ىف ناطيشلا ىل
 ةحص َمِلَعف .. ؟ ًالصأ قير هلوأ ًادراب هقير نوكي فيك ةقرحم ران نوكي نم
 امل ران تسيل لاكشأ ىلع مهنأ الولو ء ©"'”طبنلاب مهببش هُوَع ىبنلاو . ادلق ام
 . ررشلاو بابتلالا كرتو روصلا ركذ

 ١م : نمسرلا (م)
 ةكضفملا تقلع و : هيَ ىبنلا لاق « ةدئاع نع ملسم هجرخأ ىذلا ثيدحلا قو . 17 : فارعألا (ة)

 . ءمكلا صو ام مدآ قلو ءاران نم ناجلأ قلطخو ءاروت نم
 ىف قبملا نم زوي ام» ةالصلا رمأ نم نك اذإ ةالصلا ل دبلاب ةناعتسالا باب قف ىراخبلا هجبرتخأ (؟٠)
 , يل ضرع ناطيشلا نإو ظفتب ةييره ىأ نع هدونجو سيلبإ ةفس باب قئتملا مدب باتك لو «ةذلعلا
 اوحبصت تحن ةيراس ىلإ هقثوأ نأ تمم* دقلو ؛ هتعذف . هنم هللا ىنكمأف ىلع ةالصلا عطني ىلع دش
 هللا هدرف ع يدعب نم دحأل ىغبني ال اكلم ىل بع بر ) مالسلا هيلع ناميلس لوق تركالف + هبل] اورطظتق
 : كج للا لوسر لاق : لاق هللا ديع نع 119/1 هدتسم ىف دمحأ هلورو هتقتخ : هتعذع ىنعمو ًاثساخ
 ىو « ىتعجرأ ٠ تعج وأ : ؛ لاقل ء يندب ىف هئاسل دري دجأل ىحح , هيقيشف هتذحأل تاطيشلا ىلع رعد

 أرقق هل وهو ميصلا ةالص لصف ماق هتيم هللا لرسر نأ ىردنلا ديعس ىبأ نع دمحأل ىرخأ ةياور
 هقنخأ تلئامغ ؛ ىدبي تيوهأت سيابإو ىومتيأر ولو : لاق هتالص نم غر املف ع ةءارقلا هيلع تسبتلاف

 ًاطوبرم حيصأل ناميلس ىتنأ ةوعد الوثو + ابيلت ىتلاو ماهبإلا 1 نيتاه ىعبصأ نيب هباعل درب تدجو ىتح
 دحأ ةلبقلا نيبو هنه لوحي ال مكتم عاطتسا نمف + ةنيدملا ايرص هب بعالتب دجسملاف ىراوم نم ةيراسب
 , م9 ع مارا دعسملا رظنا لعقيلف

 )١١( مهماوعو سانلا طالبغأ ىف لمعتسا مث ء نيئارعلا نيب نولزني اوناكأ مسمعلا نم موق : طبلا ,
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 مهفيكي نأ كلذو «ء رالا هنم هنم ارقلخ ىذلا ىلصألا نإ : ركب وبأ ىضاعلا لاق

 « راثلأ ىف ام ىلع ديرت ًاضارعأ مهل قلخغو ء مهماسجأ ظلغيو ء ىلاعت هللا

 لاقو ٠ ةفاتتع ًالاكشأ وأ ء ًاروص مهل قلخي وأ « ران | :وكأ نع نوجرخيف

 نأ زوجيو « ةلئثمم صاخشأو ٠ ةفلؤم ماسجأ نمللا : ءارفلا ىلعي ريأ ىضاقلا

 مهنإ مهوق ىف ةلرتعملل آافالخ اذهو , ةفيثك نوكت نأ زوميو « ةقيقر نوكت
 . اهارئ ال اهتقرلو ؛ ةقيقر ماسجأ

 مه قلخ ىلاعت هللا نأل ؛ مهآر نم مهار امنإ : ركب وبأ ىفاقلا لاقو
 ةفلوم ئكاسنأ مهنأو ء سانلا مهاري ال ةيؤرا مها ملا قلفم مل نم نإو ؛ ةيذر

 . ثشجحاو دا

 اذهو : ىطاقلا لاق . ةطيسب ةقيقر ماسجأ مهنإ : ةلرتعملا نم ريثك لاقو
 , كلذ ىف هملعت عمم الو عام مي درو نإ زئاج اندنع

 هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا ىضر  ةشئاع نع ملسم جرخأ : تلق

 قلو + ران نم جرام نم ناجلا قلخخو ءارون نم ةكئالمللا تقلخ» : هلي
 . "9,مكل فصو امت مدآ

 ىلأ نباو + رذنملا نباو ءاريرج نباو + ديمح نب دبعو ء ىنايرفلا جرخأو

 . رات نم جرام نم ناجلا قلخو إف : ىلاعت هلوق ىف . سابع نبا نع « متاح
 , "ايي نع : لاق

 قلخو ا: ىلاعت هلوق ىف - دهاجم نع « ديم نب دبعو « ىنايرفلا جرخأو
 اذإ رانلا ولعي ىذلا رضخألاو رفصألا بهللا : لاق # راف نم جرام نم ناجلا
 1 بسذق : 5

 ءايحأ نم يح نم سيلبإ ناك ؛ لاق « سابع نبأ نع ؛ ريرج نيا جرخأو

 )١1( و قئاقرلاو دهزلا بانك 5 مقر ثيدح «( 6 ص قابلا دبع قيقحتب ملسم حيحصس رظنا .

 . ظفللا سفنب ابنع هللا ىنعر ةثئاع نع ءا134 ص و 5 جا دمسملا ىف دبحأ هجرخأو

 ء دحأو ريغو نسلاو , دهاجمو + ةمركعو , سابع نبأ نأ : ع هبت ةياببلا و ةيادبلا ١ ل ءاج نع

 . هتسحأو هصلاعت نم ' ةياور لو ء بهللا فرط : هاراث نم جرام نم# + ىلاعت هلوق ىف اولاق
 . راثلا كاوسب طلتقلا بهثلا : جراملا : مقسم ىلع هحرش ىف ىورتلا لاقو
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 لاك .. ةكئالملا نيب نم مومسلا ران نم اوقلخ ( نجلا ) : مغ لاقي ةكئالملا
 . رأل نم جرام سه نارقلا ىف !اوركذ نيذلا نحلا تقلخو

 نم هانقلخ نايللا :  ىلاعت هلوق ىف « سابع نبا نع ٠ متاح ىنأ نبا جرخأو

 , راثلا نسحأ نم ! لاق ؛ ©« مومسلا ران نم لبق

 + احلاو < للاريطلاو . متاح ىلأ نبأ و ها ريارتج نبأو + ىلايرفلا جرخأو

 : لاق ء دوعسم نبا نع .٠ ( نايإلا بعش ) ىف ىقييبلا و . هححصو
 . '؟اهدهج ران نم اءزج نيعبس نم مزج ناجل ابنم قلخت ىتلا مومسلا

 ءزج ملسملا ايؤر ؛ : ِهُيَع ىبنلا نع ؛ دوعسم نبا نع « هيودرع نبا جرخأو
 مومسلا نع !ءزبجج نيعبس نم ءزج رانلا هذهو . ةوبلا نم اءزج نيعبس نم

 : لاق « رانيد نب ورمع نع « متاح ىلأ نبا جرخأو . "'*”ناجلا ابنه قلخخ ىتلا

 ةفلتخم لاكشأب مهلكشتو نجلا فانصأ لج

 رداون ) ىف ىذمرتلا مكحلاو « ( ناطيشلا دئاكم ١ ىف ايندلا ىلأ نبا جرخأ

 لاق : لاق ء ءادردلا ىلأ نع « هيودرم نياو ؛ ةمظعلا ىف خيشلا وب أو ( لوصألا
 تايح فيص : ففانصأ ةثالث نجلا ىلاعت هللا قلخو : دلي ها لوصر
 ميل بقنصو .٠ ءاوهلا ىف مرلاك 0 ضرألا شاشخخو براقعو

 ال يذلا وه ىناثلا يفنصلا لعلو : ليهسلا : لاق ., 4 باقعلاو باسمحلا

 باو ؛ يكمل يرخأو . بردت الو لانا نجلا نأ حص لإ برشم الو لأ
 : تافصلاو ءامسألا ىف ىقيببلاو ماحلاو ؛ خيشلا وبأو « قاربطلاو « متاح ىلأ

 + مهاجر لَو نيخيشلا طرش لع ميحص ]1 لاقو 1/1419 هكارتتسم قف مالا هج رمت 4441

 نيعب رأو ةتس نم هرج حلالا لجرلا نم ةنسملا ايؤرلا ع ظفلب كللام نب سنأ نع يراخبلا هاور 419)

 ةئس نم مزج نمّولا ايؤرو ظفلي ةرهره قأ نع ملسع هاورو . نوحلاصلا اير باب عةوبتلا نم ًاءزج
 هجام نيأو ىقاسنلاو ؛ لليتح نب دمحأ هجرتخأ + 8 مقر ثيدبح ايؤرلا باتك 4ةوبنلا نم ًايزج نوعبرأو

 اءوج نيعبس نم ءزمج مران + هيوَيم هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع اضيأ ىراخبلا عرخأو سنأ نع
 . ةةقولنع انأو راثلإ ةقسع باي . قلخلأ عدي بانك“و مدهجا راث نم

 , 1712/5 ؟ملل ثيلع مماطل فيعض رظنأ : فيم كيدع (57)
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 فنص : فانصأ ةثالث نمللا و م هللا لوسر لاق : لاق + ىنشخلا ةبلعث ابأ نأ

 نولحي فدصو بالكو تايح فنصو « ءاوحلا ىف اهب نوريطي ةحبجأ مه
 . ىلاعسلا مه ريخألا اذهو : ليهسلا لاق ,"'9+نوتعظيو

 نإ ؛ لاق سابع نبإ نع « ىزارلا سابعلا نب ديعس ناثع وبأ جرحأو
 . هرخؤيل وأ همعطيأق هماعط ىف ىبلك هيشغ نمف ء نجلا ةفعض ىهو بالكلا

 دنع مكتيشعغ اذإف نجلا نم بالكلا نإ : لاق سابع نبا نع اضيأ جرخأو

 . اسفن اا نإف « نه اوقلأف : مك ايط

 بالكلا نأ الولو : لاق « هيَ ىبنلا نع ةبالق ىنأ نع اضيأ جرخأو
 ميب دوسأ لك اهنم اولتقاف , ةمأ ديبأ نأ تفخ نكلو « اهلتقب ترمأل « ةمأ

 وسلا بلكلا رورم نأ : يع ربخأ دقو . "*«اهنج نم وأ ب انج هنإف
 : لاق ؟ دوسألا نم ضيبألا نم رمحألا لاب ام : هل ليقف ؛ ةالصلا عطقي
 نوروطتيو ةريثك روصب روصتت نجلاو . ”9:ناطيش موسألا بلكلا»

 « لبإلاو + براقعلاو « تايحلاو « متاهبلاو ؛ سنإلا روص ىف نولكشتيو
 . ريطلاو ؛ريمجلاو « لاغيلاو ء ليخلاو + مدغلاو ؛ رقبلاو

 انج ةنيدملاب تإو : هعفري ىردخلا ديعس ىنأ نع + ىناسنلاو ىذمرتلا ىور

 مكل ادب نإف « ًاثالث هونذأف + ًائيش ماوغلا هذه نم ميأر اذإف اوملسأ دق
 مهقلخ رييغت ىلع محل ةردق ال نيطايشلا : ىلعي وبأ ىضاقلا لاق . ' ”هوطقاف

 لق يطويسلا هييربعأو هاجر ملو داتسالا ميحص : لاقو 1 ؟ هكرفتسع ىف مالا هجرتخأ عا

 . لحر : نعطظو . 515 ثيدح عمابطل ميسم رظنا دع ريقصلا مماجلا

 اولتقاق ١ مهلطعقب ترمأل مألا نم ةمأ بالكلا نأ الول# قلب لفغملا نب هللا دبع نع دواد وبأ هور عاهز
 بالككلا نأ الول + ظفلب لفغم ني هللا دبع نع ىذمرتلا ءاورو . 1 مأ؟ ديصلا باتك «ميبلا دوسألا اتم

 دوسألاب مكينع + ظفلب ةوحيني مأسس هآورو ١ يب دوسأ لك ابثع ارئتقاف ٠ اهلك اهلتقب ترمأل مألا نم ةمأ

 ثيدحس ريغصلا عممانطا حيحص رظناو .ه1179ث ثيدس ةلئاسملا باعك 1 تاطيش ينإف نتطقلا 2 ميلا

 . كاك

 علطقي اع باب . ةالصلا بانك ىف . ظفللا سفنب دواد وبأ هاورو , ١15/8 دنسملا ىل دمحأ ءاور (15)
 , املا ؟ 47# ثيدح ةالصلا

 دج اهش ىأو نمل اوملسأ لق نجلا نم ةرغآ ةئيدملاب كو ظفثب ىردخلا ديس ىفأ نع ملسم هجرخأ 50
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 نم ًابرضو تاملك يلاعت هللا مهملعي نأ زوج امنإو ٠ روسصلا 5 لاغنالاو

 هن ١ لاقبف « ةروص ىلإ ةررص نم هللا هاقن هب ملكتو هلعف اذإ لاعفألا بورض

 وصب هلآ امأو . ةداعلا يرحب ىرجأ : لاقيف « ىرخأ ةروص لإ هتروص نم

 ةينبلا ضقتب نوكي امنإ ةروص ىلإ ةروص نم اهاقتنا نأل ء لاحم كلذف هسفن
 ةلمجلا نم لعفلا عوقو لاحتساو ٠ ةايخلأ تلطب تلقتنا !ذإ و« ءازجألا قيرفتو

 ؟ اهسفن لقتت فيكو

 روصت سيلبإ نأ ] ىور ىذلاو : لاق « كللذ لثم ليكشت ىف لوقلاو : لاق
 : ىلاعت هلوقو « ةيحد ةروص ىف لكمت ليريج نإو « كلام ني ةقارس ةروص ىف

 انركذ ام ىلع لومحم . "'* 4ايوس ًارشب اهل لثمتف انحور اهيلإ انلسرأف»
 ةروص ىلإ هتروص نم ىلاعت هللا هلقتف « هلاق لوق ىلع ىلاعت هللا هردقأ هنأ وهو

 . ىرخأ

 هدنع تركذ هنأ رمع نع « تاطيشلا دئاكم ) ىف ايندلإ ىلإ نبا ىورو

 هللا هقلخخ ىتلا هتروص نع .. ريغتي نأ عيطتسي ال ًادحأ نإ : لاقغ ناليغلا
 . هونذاف اكيش كلذ نم ميأر اذإف ؛ مكترحسك ةرحس مه نكلو ؛ ابيلع

 نع هزم هللا لوسر لكس : لاق ريمع ني ديبع نب هللا دبع نع اضيأ ىورو
 رباج نع وخآ قيرط نم هقاس مث . «نجلا ةرحس مهو : لاق ؟ ناليغلا
 ناليغلا ائيأر اذإ انرمأ : لاق « صاقو ىلأ نب دعس نع اضيأ جرخخأو ًالوصوم

 . ةالصلاب ىداتن نأ

 ىءارتي لازي ال ناطيشلا ناك : لاق دهاجم نع ىدنغابلا ركب وبأ جرخأو

 سابع نبأ لوق تركاذف : لاق ء سايع نبا ةروصم ىف ةالصلا ىلإ تمق اذإ ىل

 تايجللا لعق باب . مالسلا بانك » +9 ناطيش هنإق ,هلتقيلف دعي هل ادب نإف ءااللث هنذٌويلَل رمارعلا هله نم«
 , اوعلسأ دق انج ةئيدملاب نإ و ظفلب طولا ىف كلام هاورو . رخأ ظفلب 1784 و14141 ثيدح اهزيغو

 , ناذعمأالا باك . ناطبش وه امنإف . هوطقاف كللذ دمب ادب نزغ « مايأ ةئالث هوندا اكيش مبتم ميأر اذإف

 الالام اما رك #7 كيد تايحلا ليك ىق ماج اه ىناي

 . ىليشلل كاحرملا ماكأ نم هانتيلأو لسعألا نم طقس نيسوقلا نيب ام 51)

 انذنا



 (”ةيجو هلو مقوف « هتنعطف هيلع تلمحف ءاىل ىءارتف انيكس ىدنع تلعجف

 . كللذ دعب هرأ ملف

 ٠ هلحر ةعدرب ىلع « ناربش هلوط الجر ىأر ريبرشلا نبا نأ : 3 ىثبخأ ركذو

 دوعب هسأر ىلع هبرضف ؟ نجلا نم : لاق ؟ بزإ لاق : لاق ؟ تنأ ام : م
 . بره ىأ صان ىتح طوسلا

 دوسألا بلكلا ىف هيَ هلوق ىنعم ام ليق نإف : ىلعي وبأ ىضافلا لاقو
 اهنإ ) لبإلا ىف هلوق كلذكو ( ةبلك نم دولوم هنأ مولعمو ( ناطيش هنإ )

 ان هيبشتلا قيرط ىلع كلذ لاق امنإ : باوجلاف ؟ لبإ نم + ةدولوم ىهو ( ن دج
 هبشت لبالاو « ًاعفن اهلقأو ًاررض بالكلا دشأ دوسألا بلكلا نأل ,

 . اتقوصو اييوعص ق نجلا
 من فانصأ ةثالث نجلا : لاق ء معنأ نبا نع « متاح ىنأ نبا جرخأ : تلق

 ءامسلا نيب ةرايط فئصو « نونعظيو نولعت ىفنص : باقعلا مهيلعو باوثلا
 . بالك و تايح يفئصو ؛ ضرالا ء

 : لاق ء سايع نبا نع « ( ةمظعلا ) ىف خيشلا وبأو ٠ للاربطلا جرخأو |
 ريزانخلاو ةدرقلا تخيم ا . نجلا حسم تايحلاو : هيَ هللا لوسر : لاق
 . "2 ليئارسإ ىنب نم

 نأ ا « نجلا خيسم ناجلا ؛ لاق ء سابع نبا نع : متاح ىنأ نيا جرخأو
 . ءاضيب ةيح ناجلاو ٠ سنإلا خيسم ريزانخلاو ةدرقلا

 مكيلع و : ِهللْقَع هللا لوسر لاق رباج نع ء ةييش ىأ نبأ جرخأو
 اودانف ناليغلا ملكل تلوغت اذإف ء لبللاب ىوطت ضرألا نإغ . ةجّدلاب
 . ”0ناذألاب

 , طيسولا مجعملا رظنأ .. هعوقو دنع طقاسلا هثدمت ثوس : ةبجولا *

  6١سا ؛ ؟" < ريقصلا عباجلا ميم رظنا ميصمع ثيدح ١١8

 . الل ملا : ديلثلا . هلا يطويسلل مماوجلا ممج رظنا 5
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 مهبرشو مهلكأ ركذ و

 لعفي 5 نوحكانتيو نوبرشيو نولكأي نلا : ىلعي وبأ ىضاقلا لاق
 اوفلتخا مث ء مرق ىأر وعو : كلذك نجلا عيمج نأ تامومعلا رهاظو ؛ سنإلا
 لوق اذهو .. عليو عضم ال حاورتساو ممشت مهبرشو مهلكأ : مهضعب لاق
 ال نجلا عيمج نأ ىلإ موق بهذو . علبو غضع : مهرثكأ لاقو . هيلع ليلد ال
 مبنم ًافنص نأ ىلإ موق بهذو . طقاس لوق اذهو .. نوبرشي الو تولكأي
 . نوبرشي الو نولكأي ال افنصو نوبرشيو نولكأي

 نولكأي له : نجلا نع لكس هنأ : هبنم نب بهو نع « ريرج نبأ جرعخأ
 نجلا ةصاخ امأف ٠ سائجأ مه : لاقف ؟ نوحكانتي وأ نوتوميو نوبرشيو

 نوبرشيو نولكأي سائجأ مهتمو ٠ نوبرشي الو نولكأي ال حير : مهنع
 . كلذ هابشأو ٠ لوغلاو « ىلاعسلا اهيف ىتلا ىعو + نوتوميو نوحكانتيو

 :« (ةمظعلا ) ىف خيشلا وبأو «٠ (ناطيشلا دئاكم ) : ىف ايندلا ىلأ نبا سرمعأو
 مهتيب فقس ىفو الإ نيملسملا نم تيب لهأ نم ام : لاق « رباجج نب ديري نع

 اذإو ١ مهعم اودعقف اولرن مهؤاذغ عضو 1ذإ ؛ نيملسملا نجلا نم تيب لهأ

 . مهنع مهب هللا عفري ءمهعم اودعقف اولزن مهٌؤاشع عضر
 نبال تلق : لاق ةمقلع نع ؛ ىذمرتلاو + خيشلا وبأو ءادمحأ جرأو

 نم هبحص اع : لاق ؟ ديحأ مكنم نجلا ةليل ىبثلا بحص له. : دوعسم
 انحبصأ اذإ ىتح- + ليتغأ : انلقف « ةكمب وهو ةليل تاذ هاندقتفا نكلو ؛ دحأ

 ىفاتأ» : هزم . لاقع « هيف اوئاك يذلا هل اوركذه « ءارحح لبق نم ءرجي هب اذإ
 , مهراثآ انارأف انب قلطناف , ؛نآرقلا مهيلع تأرقف هعم تبهذف ؛ نجلا يعاد

 مظع لك مكل و : لاقف ةريزجلا نج نم اوناكو دازلا هولأسو ء مهئارين راثآو
 مكيديأ ىف عقيو هيلع هللا مسا ركذي لو ىدمرتلا ظفلو ٠ ؛هيلع هللا مسا ركذ
 الفد : هدي ىبلا لاق . «مكباودل افلع ةرعب لكو امحلا نوتكي اه رفوأ
 , "2:نجلا يكناوخإ ماعط امينإف اميب اوجعتست

 ٠ 15 ةروس ريسفتلا باتك يف ىذمرتلاو ء 15+ مقر ثيدح « ةالملا باتك ل ملم هجرخأ 81)
 نع نييبلع انك أذإو . ١6 5/* عماجلا ميحعص رظنأو ؛ .. ةثور وأ ..و ادازو 195 نع اء ا ب دحأو

 . نتإلا ماعط داسقإ ىلوأ باب نم انيلع عرجيف نجلا ماعط داسفإ
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 قح يف ىلوألا نأب ىدمرتلا ةياورو ملسم ةياور نيب ءاملعلا ضعب عمج دقو

 هدصقت معيحص لوق اذهو : ليهسلا لاق . مهريغ قح ق ىرخألاو « نينمؤملا

 . ثيداحألا

 راجحأب هيتأي نأ هرمأ ُهّييَع ىبنلا نأ : ةريره ىأ نع ؛ ىراخبلا جرخأو

 ثورلا لاب ام : تلق . : ةثورب الو + مظعب ىنتأت الود : هل لاقو اهب رمجتسي

 معنو س نيبيصل نج ىلاتأ هنأو ٠ نجلا ماعط نم امه: : لاق ؟ مظعلاو
 الإ ةثورب الو مظعي اورمي ال نأ : مه هللا توعدق « دازلا ىفولأف نبل
 . "*)(ًاماعط ابيلع اودجو

 لوسر عم انأ انيب : لاق « هللإ دبع نب رباج نع , هدنسب ىبرعلا نبا ىورو

 « هيجانت اهنأك هنذأ نم اهمق تندأف هبتج ىلإ تماقف ةيح تءاج ذإ هتيم للا

 « نجلا نع لجر هنأ ىلريخأف « هتلأسف ٠ تقرصناف « معت# ؛ 2م ىلا لاق

 ىف انل لعج ىلاعت هللا نِإف « ةمرلاب الو ثورلاب اوجنتسي الأ كتمأ م : لاق هنأو

 . اقزر كلذ

 ىلع نجلا تمدق ؛ لاق ء دوعسم نبا نع ٠ دواد ىنأ نبا جرخأو : تلق
 ىلاعت هللا نإف ؟ ةثور وأ مظعب اوجسعسي نأ كتمأ هنا دمعاي : اولاقف هع ىبلا

 . 207كلذ نع هيَ ىبنلا ىبنف ٠ ًاقزر ابيف انل لعج
 لوسر جرم : لاق « دوعسم نبا نع ( ةوبنلا لئالد ) ىف معن وبأ جرخأو

 نثدحت هلو : لاقف « أطخ ىل طخف “ع ةكم ىحاون ىلإ ةرجهلا لبق كليم للا
 مدقتف . «دارت ءىش كنولبم الوأ كدع دري الو : لاق مث ء ؛ كيتأ عح ًائيش

 هللا لاق  ارئاكو « جنرلا لاجر مهنأك دوس لاجر اذإف ء سلج مث « اعيش

 . 75 بابو 70979 نشأ ركذ بتب . ةيئعاجلا ىف ةماسقلا ىف ىراخبلا رظنا م)

 ربأو . ه6 ءاههذ مقر ثيدح ةرايطلا باتك“ ف ملسم هور : ةلور وأ مظعب ءايدتسالا نع ىبنلا 0839

 ؛ "4 باب ةراهطلا ف ىناسشكأاو . 184 + 1+ ةراهطلا ىف ىدمرتلاو . ٠+ « 1 باب . ةراهطلا ىف دراد

 ه خط ع 117 ا "74 سا. 7” اج ديعأو . ع ةجرتلا ف ] ١7 ءوشرولا ىف سرئدلاو + ؛؟ ةنيرلاو

 ص ٠ تايبنملا ىف ىذمرتلا مكدحلاو . 4 1519-711 صد ف سوأز ١! 3 1ك نس 4 جاو ل خال

 , نإرقلا ةبكم رادسإ , تشخلا ناثع دم : ذاعسألا قيقحتو ةساردب 4٠
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 مهتعمسف « هنع اوقرفت مهنأ مث "هك! اذيل هيلع توئوكي !وداكط : ىلاعت
 : لاق . اندورف ءنوقلطنم نعنو ةديعب 2*ايقش نإ هللا لوسراي : نولوقي

 نم هيلع مينأ امو . محل هيلع مكلف مظع نم مينأ امو , ”"؛عيجرلا مكلو

 نج ءالُؤه# : لاق ؟ ءالّؤع نم : تلق اولو املف ؛ هر مكل وهف ثورلا

 . 5 ياسحن

 ؟ مظعلاب نجلا ءاذتغا ةيفيك نع لاؤسلا عقو : «مدانطاو ىف ىتكررلا لاق

 ام رغو ؛ ةحئارلاب هنم نوذتغي مبنإ : ليقو « ريغتي الو تاماسقلا ف حرطي هنإف

 ركاذو + ةنسلا نعا ةلفغ هذهعو : ىثك ررلل لاق . ؛ ءايحالاو ىف ىلازغلا هلاق

 . اذهو :ء دوعسم نبيا ثيدحو « قباسلا مشسم كثيدح

 ؛ هلي ىبنلا نع « رمع نبا نع ؛ ىذمرتلاو ؛ دواد وبأو « ملسم جرخأو

 نإ ١ هنيميي برشيلف برش اذإو ؛ هنيميب لكأيلف خ دحأ لكأ !ذإ» : لاق

 , " ””: هلامشب برشيو . هلامشب لكأب تاطيشلا

 . نولكأي نيطايشلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه قى : ربلا دبع نبا لاق
 : ناطيشلا هبي لامشلاب لكألا نأ ىأ « زاجملا ىلع هلثم ناك امو ء نويرشيو

 134 : نجلأ مالو

 . دبعيلا رفسلا : ةقثلا أى

 ىف ءاقلع وأ ًاماعط ناكأ دعي لوألا هتلاح نع عبجر هنأل آعيجر ىفعو .ثورلاو ةرذملا :عيجرلا (19)
 دقق ؛ هب ءاجعتسالا نع سنإلا ىبن كلذلو ء نجلث ماعطك عيجرلا هُقوَم هللا لوسرلا حابأ ثيدحلا اذه
 سيل راجسأ ةئالثو : لاقف ةباطتسالا ركذ م ىبنلا نأ يراصتألا تباث نب ةيريش نع دمحأ مامألا ىور
 , 5818 سس له ل ( نييف ١ ظفلب هل ىرخأ ةياور لو د 514 صاد "5١7 صاد © جا عيجر ايف

 15 باب ءعيجر ابيف سيل راجسأ ةئالث ع ظفار .ثباث نب ةعرخ نع ةراهطلا بانك" ىف ةجام نبا ءاورو
 , لق كثيدعع

 . ؟1 باب ةراهطلا باتك“ ف ظفاللا سفنب دواد وبأ ءاورو
 باب ( ةمرلاو ثورلا نع ىننيو راجحأ ةئالدب انرمأي ناك ) طظفلب ةريرع فإ نع يمرتدلا هثورو

 . راجحأألاب ءاجتسالا

 دبحأو ةمعطألا ىف ىذمرتلاو ء 14 ةمعطألا يف دواد ريأو ء 115١8 3١5 مقرب ةبرشألا ىف ملسم (*:)
 نإ هلامشب برشي الو هلامثي مادحأ لكأي الو : ليلك فلتخمم ظفلب ١/5 + قو ظفللا سفنب ه6 ج
 . ؛هلامشب برشيو هلامشب لكأي ناطيشلا

 نو



 ةيغ © '”ةمامعلا ظاعتقا فو ؛ ناطيشلا ةنيز ابنأ ةرمحلا ف درو 5 . هيلإ وعديو
 اذهو . اه وعديو « ناطيشلا ابنيزي ةعامعلا كلتو ةرمجلا نأ ىأ ؛ ناطيشلا

 هيف تدكمأ اذإ زاجما ىلع مالكلا دنع عريش لمحل ىنعم الو ء ءوشب سيل ىددع

 , ةقيتشخا

 لوسر عم انرضح اذإ انك : لاق , ةفيذح نع « دواد وبأو ء ملسم جرخأو
 : كَم هللا لوسر أدبي ىعح هدي انم دحأ عضي مل ًاماعلع ملسو هيلع هُوَ هللا
 نإ هدي عضيل بهذف ؛ عفدي ناك يبارعأ عاجيف ع ًاماعط 1 اترضح انإ و

 اهدي عضتل عقدت امنأك ةيراج تءاج مث « هديب ِهقْيَع هللا لومر ذخأف ٠ ماعطلا
 , هب لحتسيل ناطيشلا نإ و : لاقو اهدي هقْيَم هللا لوسر ذخأف ء ماعطلا ف
 ىذلئاوف ؛ اهديب تذخأف : ابب لحتسيل ةيراجلا هذهب ءاجو . هديب تذخآف
 . :"”امييديأ عم ىدي ىف هدي نإ هديب يسفن

 « هيف ىلإ اهعفر املف « ةسقل الإ ايش هماعط نم قبب مل ىتح مسي ملف « لكاي
 لاؤامو - لاق م هع ىبنلا كلحضف ؛ هرمخأو هلوأ هللا ميمأي : لاق

 , "5عضنطب ىف ام ءاقتسإ هللإ مسنأ ركاذ املف هعم لكأي تاطيشلا

 نإ: : لاق ديري هللا لوسر نإ : ةريره ىلأ نع ؛ ماحلاو ىذمرتلا جرخخأو
 خر هدي فو تاب نم . مكسفنأ ىلع هورذحاف ١ ساخل ساسج ناطيشلا
 . "سفن الإ نمرلي الف ؛ىبش هباصأف

 , اهرييكتا ىأ (51)

 هللا مسمأ ركذي ال ماعقملا لصتسي تاطيشلا نإو : ظفلب ٠ 7 مقر ةبرشألا ل ملسم هجرخأ كيدشأ (75)
 تذعأف , هب لستسيل ىارعألا اذيب ءاجف . اهديع ثذحأف . ابب لحتسيل ةيراجلا هذيب ماج هنإو . هيلع
 عم ...3 لاق هنأ الإ ظفللا سفنب دبحأ هجرتعأو ٠ عاهنب مم يدي ىف هدي نإ ىدي ىمفن ىنلاو . هديب

 . 16 باب ةمعطألا قف دواد ري ًاضيأ هجرعأ ثيدشلاو . 5845 ص ءاه ب ؛ ناطيشلا ينعي ءامهدي

 . ماعللا لع ةيمستا باب ع +84 بأي ةمعلألا بانك ىل دواد وبأ هجرخأ (*)

 ينععو + مسندلا : كيرحتلاب رمغلا ] + رمش جيرو ظفلب 48 باب ع ةممطألا باتك : ىذمرتلا رظنا (78)
 بقع ىديألا لسغو « ًامومع ةقاظنلا ىلع ثح ثيدحلا ىلو ع كاردإلاو يحنإ ديدش : ساخل ؛ ساسح

 , رارشألاو ضارمألا نم ةياقو اذه ىنغ اسوصخ ماعطلا
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 ناطيشلا نإد : هَ هللا لوسر لاق : لاق ء رباج نع «ء ملسم جرخأو

 نم تطقس اذإف , هماعط رضحي ىتح ١ هنأش نم «ىش لك دنع ؟ دحأ رضخ

 اهعدي الو . اهلكأيل مث . ىذأ نم اهب ناك اه طميلف ةمقل مدحأ
 , © 7و تاطيشلل

 لجرلا لخخد اذإ: : لوقي كَم ىبنلا عمس هنأ : دواد وبأو ء ملسم جرخأو
 * : ناطيشلا لاق + هماعط دعو « هلوخد دنع ىلاعت هللا مسأ ركاذف هديب

 مكردأ ؛ ناطيشلا لاق هلوخد دبع هللا ركذي ل اذإو ء ءاشع الو مككل تيبم
 . "7: ءاشعلاو تيبملا مكردأ : لاق هماعط دنع هللا ركذي ل اذإو ١ تمييملا

 مهنيب أميف مهحكاانت >0 : ىف لصف

 ملكل مهو ىلود نع ءايلوأ نيرذو هنودخعفأ) : ىلاعت هلوقب هل لدتسا
 . ةيرذلا لجأل نوحكاس مهنأ ىلع لدي اذهو , 2” ودع

 هنأ ىلع لدي اذهو . 4 ناج الو مهلبق سنإ نهنمطي مل9> : ىلاعت لاقو
 . ضاضتفالا وأ م املا وهو ع ثمطلا مهنم نأتي

 ىف ةدانق نع ؛ ( ةمظعلا ) ىف خيشلا وبأو + متاح ىلأ نبأ جرختأ : تلق
 « مدا وئب دلاوتي !؟ نودلاوتي هدال وأ مع لاق 24 هتيرذو هنوذختفأ» : هلوق

 . اددع ربكأ مهو

 . اهلك يلو ىذألا نم اييلع ام مسسيلف « مدح! دي نم ةحقللا تعقو !ذإو ؛ لفتي هجام نب؟ هأور (" هز
 باب ةمعطألا ق ىمراشلا ةوحسب ثيدنلا جرخأو . قابلا دبع هلع 5974 مقرب 1١41 يع ؟ د نئسلا
 ار

 هله قو 548+: 515 ص 7 ب . 18 ةيمطألا ىف دوم وبأو . +7٠١ ةيرشألا ل ملسم هجرخأ (*د)
 : ىلاعت هلوق نم مقل نبا مستسا دقو . برشلو لكأت نيلمايشلا نأ لع ةعطاق ةثالد ةددعملا صوصنلا
 بارش ركسملا نأ 1٠١ ١ /ةدئالا # ناطيشلا لمع نم سجر مالزألاو باصنألاو رسيئاو رمل انإط
 هبرش ىف مهكراشيغ ؛ هلمع ىف مهكراشو « هرمأب :ؤايلوُأ هلمع ىذلا بارشلا نم برشي وهف ؛ ناطيشلا
  هعيوقعو هار
 هاء ا: فهكلا 90

 . ه1 : نمحرلا 8)
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 ؛ متاح ىلأ نباو ٠ رذدملا نبأو « ريرج نباو ءاربلا دبع نبا جرخأو
 ةرشع نجلاو سنإلا أرج هللا نإ : لاق ءاورمع نب هللا دبع نع « غاحلاو
 الإ دلو سنالا نم دلوي الف ؛ دحإو ءرج سنألاو + نجلا مبنم ةعسنا ؛ ءازجأ

 : لاق سيلبإ نأ انغلب : لاق ء تباث نع (ناميإلا بعش ) ىف ىقبيبلا جرخأو
 : لاق ؛ هيلع ىنطلست ةوادع هديبو ىنيب ثتلعجو ع مدأ تقلع كنإ بمراي

 دلو الإ دلو مدال دلوي ال : لاق « يلدز بر : لاق ء كل نكاسم مهرودص

 كلجرو كليب ميلع بلخأوو» : لاق ءىدز بر لاق ؛ ةرشع كل
 هنأ : ىبعشلا نع « رذنملا نبا جرتعأو . 294 دالوألاو لاومألا ف مهكواشو
 . هب تعم» ام سرعلا كلذ نإ : لاق ؟ ةجوز هل له سيليإ نع لفس

 « تاضيب سمح سيلبإ ضاب : لاق ؛ نايفس نع « متاح ىنأ نبأ جرخأو

 . كللذ نم هتيرذف

 ةينجلل سنالاو ةيسنالل ىنجا اكن : لصف

 سس يمس ل مس

 حيكاسلا نأ اومعز : ىبلاعتلا لاق ء هناكم] قحلاو + نكمم ريغ هنإ : ليقف

 لاومألا ىف مهكراشو : ىلاعت لاق ٠ سنإلاو نجلا نيب ناعقي دق حقالتلاو
 , 4 دالوألاو

 لجرلا عماج اذإ : لاق ء دهاجم نع ء ريرج نباو ىذمرتلا مكحلا سرخأو
 هلوق َكْلْذَف ؛ ؟!3هعم عماجف « هليلحإ ىلع ناجلا ىوطنا + ميسي ملو ؛ هلعا
 باتك ىف ىشوطرطلا لاقو . 04 ناج الو مهلبق سنإ نهئمطي ملط : ىلاعت
 : دمحم نب دمحأ انثدح : ثدخلا نوكي يش ىأ نم باب ٠ «شحاوفلا ميرحثو
 ىبحي نع ء رمع ىنثدح ء بهو نب بأ انئدح « ىضاقلا دامح نب دمحأ انثدح

 , 514 : ءارسألا ينو

 . 54 : ءارسإلا (60)
 . مه+# ىع ( هجرتك لو هلع هللا لوسر نع تاجرا ماكأ ىف ليشلا هركذ (40)
 . ه5 : نمحرلا 4145



 نبال ليق نجلا دالوأ نوثملا : لاق . سابع نبا نع « ءاطع نع عرج نيا

 ىهو هتأرم! لجرلا ىقأي نأ ايمن هلوسرو هللا نإ ؛ لاق ؟ كلذ فيك : سابع
 . ثنغأاب تءاجف ء تلمحف « ناطيشلا هقبس اهاتأ اذإف ؛ ضئاح

 ؛ لَم هللا لوسر لاق : لاق ؛ سابع نبا نع ؛ ملسمو « ىراخبلا جرخأو
 3 تاطيشلا انينج ىهللا , هللا مسأاب : لاق هلهأ فأي نأ دارأ 3 دحأ نأ ولو

 ناطيش هرضي مل كلذ ىف دلو امبنيب ردقي نإ هنإف ؛ اسقزر اه ناطيشلا بنجو
 أ

 ء سدخلا : ةينجلاو سنإلا نيب دلوتملل لاقي : :ةغللا هقف» ىل ىبلاعتلا لاق
 ّْ . شولمعلا : ىلعسلاو ىمدأل" نيي دلوتمللو

 ىعم نإ : تلاق ةأرما ىف ةيادهلا حرش ىف ىلبنحلا اجنملا نب ىلاعملا وبأ ركذو
 ةيفنحلا ضعب لاق اذكو « ابيلع لسغ ال هنإ : ةأرملا لجرلا ىقتأي 5 ىنينأي ايدج

 8 ا حاسمالاو جاليإلا ويقول ةبببسا مادعن الاب

 اللول هنأل « لسغلا ابيلع بجي هنأ ىغبنيو « رظن هيفو : < ””فلؤملا لاق

 . لجرلاك اهعماجي هنأ تملع الل جاليألا

 اهوبأ جوزت : ءالعلا نبا لاق ١ ينج ناك سيقلب ىويأ دحأ نإ : ليق دقو

 . *ةرونلاو مامحلا اوذختاف نيطايشلا رمأف ّط كامياس اهجوزتو

 ؟ ب دمحأ هجرخأو , 5 مقر ثيدح قالطلا ىف ملسمو : 1١ باب قثلإ ءدب بانك لل ىراخيلا 429
 انتقزرام كاطيشلا بتجو ناطيشلا ىنبنج مهللا هللا مسب لاق هلهأ لأ اذإ مهدحأ نأ ولو : ظفاب 517سم

 . هأعبأ ناطيشلا فلولا كلذ رضي مل دلو كلذ ىف امين ردق نإ

 . لازنإ رغب مانملاك وهن 444

 ليلعتلا نم هلاق اميفو+ : انيديأ نيب ىلا ماكألا ةعبط ىف ءاج 5“ يليشلا لوق ظفلو « ىنبشلا ىنعي (ه)
 اذإو . مالتحا الو جاليإ الو ؛ ينعمابت : لوقت فيكم لجرلاك اهمماجي هنأ فرعت تناك اذإ امنأل رظن
 ةينكم ةعيلع نم 4غ نم . ؛ملعأ ىلاعت هللاو عاسبملا دجسوي فيككت مالتحالاو جاليإلا وهو ببسلا مدعنا

 . نآرغلا
 . رعشلا ةلازإل جسمإلا هتوجعمب قلي رجح *
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 ؛ ركاسع نباو : هيودرم ناو . ؛ةعظعلاو ىف خيشلا وبأ جرتخأ : تلق

 نا سيفلب ىوبأ دهتسأ و 2 هللا لوسر لاق : لاق : ةريره ىلإ لع

 . ؟ انج

 . ةينجلا ةعراف : سيقلب مأ : لاق دمحم نأ ريهز نع « متاح نأ نبا جرخأو

 . ةيفلب : سيقلب مأ : لاق + مترج نبا نع ء جرخأو

 مأ تناك : لاق ءارفاح نب ناهع نع ٠ هيودرم نياو ؛ مكحلا جرخأو
 , ناطيش تسب هيقلب : ال لاقي ةأرمأ سيقلب

 نإ : لاقف « ابس ةكلم نع لثم هنأ : نسا نع « ركاسع نبا جرعأو

 . نجلا نم دلت ال ةأرملا نأ ىأ ء نودلاوتي ال نجلا : لاقف . ىنج اهاوبأ دحأ

 كلل هللا لوسر نأ : ةشئاع نع لوصألا رداون ىف ىذمرتلا مكحلا جرخأو
 ٠ لاق ؟ نوبرغملا امو ء هللا لوسراي : ليق . ؛نيبرغع مكدعم نإو : لاق

 مهعأل نييرغم اوم“ : ةيابتلا ىف ريثألا نبا لاق « «نجا مهيف كرتشي نيذلا:
 نجلا ةكراشمب دأرأ : ليقو « ديعب بسن نم اوعاج وأ ء بيرغ قرع مهيف لخد
 لارمألا ىف مهكراشو : ىلاعت هلوق هنمو « ىفزلاب مهايإ مهرمأ : مهين
 . 115 هالوألاو

 نب هللا دبع نب هللا ديبع نع ء ىرهزلا قيرط نم ةركاذملا ةهزن باتك ىفو
 ىلأ نب ىلع عم ترضح : لاق « ىردنملا ديعس ىلأ نع ١ دوعسم نب ةبيتع

 بهذ هنأ هوريخأف ؛ ديلأ !ذ ىلع سقئاف ء ناوربتلاب ةيرورحلا لاتق بلاط
 لاقف ؟ اذه فرعي نم : لاقف + كلذ دعب هودجوف « هوبلطا : لاقف ءابرعو

 ؛ همأ ىلإ ىلع لسرأف « انهاه همأو ءاضوق اذه هرعت نحن : موقلا نم لجر
 ىف ىلهأل ًامدغ ىعرأ تنك ىأ الإ ىردأ ام : تلاق ؟ اذه وبأ نم : لافت
 ىهتتا . !ذه تدلوف ؛ هنمع تلمحف ةملظلا ةئيهك ؟ىش ىنعيشغف ةنيدملاب ةيلهاجلا

 . ملعأ هللاو
 , 514 : مارسألا عقك)

 نك



 لسصف

 سنإلاو نجلا جوازت مكح
 سم مسسسس 1

 : ءاملعلا نيب فالخخ هيفف اعرش هزاوج امأو

 باب ؛ةسوسولاو ماغإلا» هباتك ىف ىزارلا سابع نب ديعس ناثع وبأ لاق
 : لاق . يىديبرلا دواد ىلأ نب ديعس ىتثدح. « لتاقم انتدح : نجلا ساكت ىف

 : اولاقو ؟ نجلا حاكن نع هنولأسي سنأ نب كلام ىلإ نمبلا لهأ نم موق بكا
 : لاقغ .. لالخلا ديري هنأ معزي ؛ ةيراج ائيلإ بطنع نجلا نم الجر ادهاه نإ
 ليقف ع لماج ةأرمأ ٌتدجَو !ذإ هركأ نكلو ع نيدلا يف آسأب كلذب ىردأ آم

 . ىروتلا تايفس نع « مصاع وبأ انثدح ؛ فلخ نبا رشب ركي وبأ انثدح

 رح لاقو ؛ نجلا حاكن هرك هنأ : مكحلا نع : ةأطرأ نب جاجحلا نع

 اتثدح ,؛ ىعطقلا ىبع نب دمحم انئدح , قاحسإو دمحأ نع هلئاسم ىف ىنامركلا

 : لاق ءا ىرهزلا نع « فيري نب سنوي نع « ةعيير نبا انثدح ءا رمع نب رشب

 . نجلا ساكن نع هُم هللا لوسر يبن

 ةيقع ىنثدح» « ةبيتق انثدح «٠ ناميلس ىنثدح- ء ةورع نب مهاربإ انثدح

 نع نسحلا تلأمو . ههركف + نجلا خوزت نع « ةداتق تلأس : لاق ء ىنامرلا

 . ههركف نجلا جورت
 اتئدح- ٠ هللا دبع نب راسي نب رشي انثدح ١ فتاوحلا ىف ايندلا ىأ نبا لاقو

 ىلأ نبأ نسحلا ىلأ ًالجر نأ ؛ هللا دبع نب ةبقع انثدح « ريرعلا دينجلا وبأ
 ال : نسحلا لاقف ؟ انتاتق بطني نجلا نم الجر نإ ديعس ايأاي : لاقف « نسحلا
 نجلا نم الجر نإ « باطخلا ابأأي : لاقف ةداتق ىقأف ؟ هومركت الو « هوجوزت

 كيلع جرخت انإ ؛ اولوقف 5ءاج اذإ نكلو ءهوجورت ال : لاقف ؟ انتاتف بطخي

 ماق ىتحس نجلا ءاج ليللا نم اوناك املق . ائذوَت مو تفرصتا آمل اماسم تنك نإ

 الو هوجورت ال : مكل لاقف « هوهمتأسف نسحلا مينأ : لاقف . بالا ىلع
 انإ : هل اولوق نكلو :؛ هوجورت ال ؛ لاقف : هوملأسف ةداتق متيتأ مث , هومركت

 فد



 « كلذ هل اولاقف . انذؤت لو ادع تفرصنا امل ًاملسم ًالجر تنك نإ كيلع جرخن

 . مهذؤي ملو مينع فرصتاف
 ؛ ( ةبقع نع ةبيتق ) انثدح « قاحسإ نب لضفلا انثدح : ايدلا ىنأ نبأ لاق

 هيلع اوجرتخ : نسحلا لاقو : لاق  هاهركف . نجلا ٌجوزت نع الكم : ةداتقو

 , بهذف ؛ اولعفت ؛ كقلخ ائيرت وأ كتوص انعمست نإ كيلع جرت : اولاقف

 جوزتغ اهب ٌرسكف «ارحبلا بكر لجر : قاصسإل تلق : برح لاقو
 . ةهوركم نجلا ةحكانم : لاقف « ٍةيتج

 ةينم ) بناتك ىف ةيفنحلا ةمث ةمثأ نع ىلاتسجسلا نيدلا لامج خيشلا لاقو

 نحلاو سنالا نيب ةححانما زوجت ال : (ةيجارسلا ىواتفلا» ىلإ هل ايزاع ( ىتفملا

 . سيلا بقاليخال ءاملا ناسنإو

 ىضاق ابنع لكس ىتلا هلئاسم ةلمج ىف ىونسألا نيدلا لامج خيشلا ركذو
 ضر ىلع نجلا نم ةأرماب ج جورتي نأ دارأ اذإ : ىرزابلا نيدلا فرش ةاضقلا

 قلخ نأ هتايآ نمو: ىلاعت هللا لاق : لاق ؟عسمي وأ كلذ زوجي لهن , هناكمإ
 نم كلذ لعج نأب ىرابلا ٌّنَيماَف ''ه اهيلإ اونكسعل ًاجاوزأ مكسفنأ نم مككل
 ىلإ ىرعملا زيجولا حرش ىف روكذملا وهو ء كلذ انزوج نإف « فلؤي ام سدج
 ؟ ال مأ نكسملا ةمزالم ىلع ربج له : أبنم ءايشأ هيلع عرفتيف ء سنوي نبأ
 لهو ؟ ال مأ هيلع ةردقلا دنع نييمدألا ةروص ريغ ىف لكشتلا نم اينم هل لهو

 نم اهولمخو ؛ ابيلو رمأ نم : حالا ةحص طورشب قلعتي اميف اهيلع دمتعي
 اهآر اذإ لهو ؟ ال مآ مهيضاق نم كلذ لوبق زوجت لهو ؟ ال مأ حاكتلا عئاوم
 هل زوجيو اهيلع دمتعي لهك ؟ ىع اهنأ اهب تعداف ؛ اهفلأ ىتلا ريغ ةروص ىف
 اذإ هريغو مظعلاك مهعوق نم هنوفلأي امب ناينإلا فلكي لهو ؟ ال مأ اهولع و
 نم ةأرما جوزتب نأ هل زوجي ال : ىرزابلا باجأف ؟ ال مأ هريغب تايتفالا نكمأ
 مكل لعج هللاو + : لحتلا ةروس ىف ىلاعت هلوق : نيتمي ركلا نيتيآلا موهمفمل نجلا

 ةيسدإو ىنج نيب ماجسناو فلآت ثدمي نأ نك ال نأ ىلع ةمركلا ةبآلا هذه لدتو م1: مررلا (195

 . ةيركلا ةيآلا ىف اسيبلإ راشلا

 ني



 نم مكل قلخ نأ هئايأ نمو ذ : ءورلا ةروس فو ع ”:ه© اجاوزأ مكسفنأ نم
 ؛ نييسدألا نم هنإ ؛ نيتيألا ينعم ىف نورسفملا لاق ,ة:ي ًاجاوزأ مكسفتا
 5 كم لعو « مكنوقو ؛ ركسنج نم ىأ أ مكسفنأ نه لعج ل ينعم و
 نألو . نييمدألا نم ىأء' "1 مكسفنأ نم لوسر ماءاج دقل ل : قاعت لاق
 ةياغ ىف ىه نم كلذ ف لم دف ةلوؤخلا تانبو ةمومعلا تانب اهحاكن ل ىتلا
 تانيو كمع تاديوز : ىلاعت هلرق ف بارحألا ةيآ نم موهفملا وه 5 دعبلا

 نمو مه ريغ تامرختلاو , 1*7 كاتالابخ تانبو كللاخ تانبو كتامع

 ىف ميرحتل دل ةيأ ىف اك اهنم عرف لوأو ء لوصألا لوأ عورفو عورفلاو لوصألا
 : بسن نجلاو نييمدألا نيب سيلو ؛ بسنلا يف هلك اذهف : ءاسنلا

 قى فم ههركأ ىذلاو هزاوج ىف كلام نع مدقت اهو : فلولا لاق

 رثكي الو ؛ مدآ ىنبل اهلمح رهظي الف . ةينج سنإلا جورتي نأ وهو ؛ هسكع

 , مالسإلا ىف داسفلا كلذب

 لهأ نم خيش وهو قديم لربخأ : لاق ء قاحسإ ائدح :هبرح لاقو
 : هل ليق ٠ اهجوزتأ ةينج ىنقزرا مهللا : لوقي ىمعلا ديز ثتعمس : لأق ءاورم

 تناك تنك ائيح تبيح أهرافسأ ف ىنبيحصت : لاق « اهب عنصت امو . ىراوحلا ابأاي

 . ىيعم

 : «راثآألاو نيسلا عابتا# : باتك ىف ىمرادلا ديعس نب نامع وبأ لاق
 فد« رامعألا اقدح ع رهزألا وبأ انادح , ىزارلا ديمح نب ءامحت انئدح

 : لاقو « انيلإ اهبطخ مث ءاأنل ةيراج نجلا نم لجر ٌقْبَع : لاق ء ةليهخ نم خيش

 : انلقف , انثدحي انعم رهظف : لاق . هنم اهانجوزف . امرحم اينم لانأ نأ هركأ ىلإ
 هذه مكيف له : ادلقف ٠ مكلئابقك لئابق انيفو « مكلانمأ مأ : لاق ؟ متتأ ام
 . ةجرملاو ( ةعيشلاو « ةيردلقلا : ءاوهألا لك نم انيف معن : لاق 9 ءاوهألا

 . ةئجرملا نم : لاق ؟ تنأ ابيأ نمم : انلق

 ؟ : لحتلا (14)
 ؟ : مورلا 445)
 . أ 584 : ةيوتلا ه0

 00 2 بارسألا موو

 ا



 انثدح « لهس نب ملسأ انريخأ : هيلامأ ىف ؟”؟'راجنلا ناميلس نب دمحأ لاقو

 ءاس ملسم خويش دحأ س ىمرضخلا ءانعشلا وبأ ناميلس نب , نيسحلا نب ىلع

 أم : هل تلقف ٠ ىنج انيلإ جورت : لوقي شمعألا تعم“ : ةيواعم وبأ انثدح
 مقللا ىرأ تلعجف ؛ هب مهانيتأف : لاق . زرألا : لاق * مكيلإ ماعطلا بحأ

 : معن : لاق + انيف ىتلا ءاوهألا هذه نم مكيف تلقف ءادحأ ىرأ الو ء عفرُت

 اذه : ىلزملا جاجسحلا وبأ ظقاحلا لاق . انرش لاق ؟ مكيف ةضقارلا امف تنق
 . محي دائسإ يبل 5

 تدهش : لاق ؛ ىدامرلا روصنم نب دمحأ اشدح : يطتارخلا ركي وبأ لاقو

 ماعطلا بحأ ام : هل ليقف ٠ نجلا ىلإ مبنم لجر جوزتو « نجلل ًاحاكن
 بصهذتق زرألا ابيف نافجلاب نوتأي اولمجعف : شمعألا لاق . زرألا : لاق ؟ مكيلإ
 . يديالا يرثناالو

 وبأ ىئئدح « رمع ىتثدح « نمحرلا ديع ىتثدح : ايندلا ىلأ نيا لاقو
 انلزن انإ ؛ تلاقف ٠ ةنيدملاب لجر ىلإ ةأرمأ تءاج : لاق . يجورسلا فسوي

 كتءاج مث  ةأرما ةكيه ىف ليللاب هيتأت تناكف « اهجوزتف ىنجورتف + مكدم ًاييرق
 ذإ ةئيدملا قرط ضعب ىف وع انيبف . ىنقلطق انليحر ناح دق : تلاقف « هيلإ
 اهنيع تعفرف ؟ هئيعيبتأ : لاق . بلا باحصأ نم طقسي ام ابح طقتلت اهأر
 تلاسف « اهعيصأب «* لتر اموأف ٠ ماديم لاق ؟ ىسيأر نيع ىأب : تاق : هيلإ

 , ايي

 ةاضقلا يضاق نبا دحأ نيدلا لالج ةاضقلا ىضاف اشدح-و : !"”'فلؤملا لاق
 نم هلهأ راضحأل ىدلاو ىلا رفس : لاق + ىفنحلا 0 نيدلا ماسح
 اا اس سس اساسا ىف تكف « ةراغم ىف اتم نأ لإ رطملا انأجلا *ةريبلأ تزج املف « قرشملا
 . بارستلا ره ءاجبنأ امو ؛ أطبع رعو ع راجتلا ) : كه نع ناجرملا مأكا ىل ءاج (ت؟)

 ٠ نملا بئاجعو بئارغ مساب عوبطملا ؛ ناجرملا ماكل + «نثمعألا ىلإ ميحم دانس اذهو ؛ هما (85)

 . مقاس

 , تراشأ ىأ : تأم وأ (ه(4)
  2١قيشلا ةمالعلا ينعي .

 , ةلييلع معآ #

 نو



 نم طسو ةأرمأب انأ اذِإف تيبتناف ؛ ىنظقوي ءوشب انأ ذإ مثاق انأ انيبف . ةعامج

 كتيتأ امنإ كييلع ام : تلاقف ء تعئراق لوطلاب ةقوقشم ةدحإو نيع اهل ءاسنلا

 ترظن مث « ىلاعت هللا ةريخ ىلع : اهنم وخلا تلقف ء رمقلاك ىل ةنبا جورتت
 اهلك مهنويع : ينتثأ ىتلا ةأرملا ةثيهك“ مه اذإف مهعرظنف + اولبقأ دق لاجرب اذإف
 مث « تلبقف ء دقعو ىضاقلا بطخف + دوهشو ضاق ةئيه ىف ء لوطلاب ةقوقشم

 , اهمأ نيع لثم اهتيع نأ الإ ءاتسح ةيراج اهعمو ةأرملا تداعو «اوضبن

 ناك نم ىمرأ تيقيو : ىشاحيتساو ىفوخ دازف ء تفرصنأو ىدنع ابتكرتو
 ءاعدلا ىلع تلبقأف ءادحأ مهتم هبتلا امف ء اوظقيتسي ىتح ؛ ةراجحلاب ىدتع
 00 ل ليحرلا نإ مث , : عرضا

 تلاقو « الوأ ىنتءاج ىتلا ةأرملا تنأ عبارلا مويلا ىف ناك املف « مايأ ةثالث

 : تلاق . هللاو ىأ : تلقف ؟ اهقارغ بحت كتأكو كتبجعأ ام ةباشلا هذه نأك

 لضف نب باهش ىضاقلا هلأسف . دعب اهرأ لو تفرصناف « اهتقلطغ « اهقلطف

 , ال : لاق ؟ اهيلإ ضفأ لع : هللا

 حف ظقاحلا طخ نم تلقث : هتركذت ف ىدفصلا سالصلا : لأق : تلق

 ديعلا قيقد نب نيدلا ىقت مامإلا انخيش تعم : لاق ء سائلا ديس نب نيدلا

 نب ركب وبأ ناك : لوقي مالسلا دبع نب نيدلا رع خيشلا تعمس : لوقي

 سئإلاو ؛ فيطل حور نجلا : لوقيو ١ نجلاو سنالا موزت ركني ؟ىلرع
 هعم تماقأو « نيلا نم ةأرما جوزت هنأ معز مث . ناعمت ال فيثك مسج

 . تبرهو -. ههجوب ةجش انأرأو . هتجشف + لمج مظعب هتبرط مث ؛ ةدم

 حكانتلا طرش : لاقو عنم مهضعبف ؛ نيرخأتملل ثحي ةينجلا حاكن قَد

 . انتاونإ مهنأل ؛4 كلذ زاوج رهظي ىذلاو سنجلا دامتا

 رهظي ىذلا : ؛ماكحألا ضماوغ ىلع ماكحألا فيقوت» هباتك ىف لاقو
 ىلع لدي امو . اًتتاوحإ هُم ىبنلا مهامسو « ًالاجرو ًاسان ِنْوُعَسُي مهنإف هزاوج
 محاكن زوجي هنأ الولف « ةينج تناك اهمأو « ناميلسب تجوزت سيقلب نأ هزاوج

 ناك ىذلاو دوجولا ةدم-و بهذ لئاقلا رع نبا سيلو ء روهشملا هيقغلا ىبرعلا نب ركب وبأ وه مكر
 . ةعامجاو ةنسلا لهأ بهذم ةفلافغت ىلإ هكرأ ىف وحدي

 ؟



 . هحاكن لحي ال نم اهيوبأ دحأ ىف نم اكن عرب هنأل ؛ اهحاكن زاج امل نجلا

 الف ؛ هآتفرع الو هصخش انل رهظي منو ملكتو نجلا ءاج نإف : لصفي نأ ىغبنيو
 هحاكن زاج «هتاعإ انملعو ,هاندعاشو 0 ةصخش رهظأ نإو ءاهحاكت زوجا

 , هيف ددرت ىلع

 قافتا نإو « نجلا ماكن زوجي ال : لوقي ناك هنأ سنوي نب دامعلا نع لقتو
 الو رظن طرشلا اذه ىفو , حاكنلا ةحص ىف طرش سدجلا ىف امهداعلاو نيجوزما
 « انرلا دالوأ ىلع هلمح نكمي نجلا حاكن نع هُوَ هين ثيدحو ٠ هيلع ليلد
 دالوأ مكيف رثكت ىتح ةعاسلا موقت اطل : رجخألا .تيدحلا هرسفيو
 لعَمُي انزلا نأل ؛ انرلا دالوأ دارملا : رابخألا دئاوف بحاص لاق 78 نجلا
 تانب حاكن نع ىبنلا ىلع ثيدحلا لمحيف ؛ راتتسإلا هلصأ نجلا ٠ ةيفخ
 , 27 دامعلا نبأ مالكا هلك اذه ءانزلا

 نسسجلا نكاسم : لصف

 ؛ لبارخلاو ٠ شوشحلاك : تاساجنلا عضاوم ىف نححلا فجوت ام ابلاغ
 ؛ كلذ ومنو . لبآلا فاطعأو ؛ مامحلا ىف ةالصلا نع ىبت اذلو ؛ تامامحلاو

 , ءالخلا مديحأ ىلأ اذإف . ةرضتحم شوشحلا هذه كإو : لاق هع هللا لوسر نأ مهدأ نب ديز نع « هجام نباو ؛ قاستلاو « ىذمرتلا جرخأو '
 ( ةرضتحم ) هلوق 6 ثئابفخلاو ثبخلا نم كب ذوعأ ىلإ مهللا : لقيف

 . رهاصم نم انيدبأ نيب اميف هيلع فقث مل 459)
 انهو دلو امبنبي دلويو نجحاو سنإلا مقانت دقو# ' +هيأإ 4 عومجلا ىف ةيميت نبأ لاق دقو اذه هز
 . ءاوس دح ىلع نيلاو سناللل نيتيحالس ىلع ةيآلا .تلدق , 05/نمحرلا . :4نابج الو مهليف سنإ نهتمطي ل2 : نييف هللا لاق ةدجلا روح نأ نيجلاو سنإلا نيب عيكانتلا عوقو ناككمإ ىلع لدي امو . و فاورعم ريثك

 نإ و : لاف هنأ ذلإ , 4 ةراهطلا ىف هجام نباو ٠ ا! ةراهطلا ىف قاستلاو + ؟ ةراهطلا ىف ىذمرتلا (ه5)
 نبأ ننس و فقابخطأو كيلا نم كلب ذوعأ ىإ مهللا : لقيلف مادحأ لو اذإف . ةرضتحم شرشحلا هذه
 . قابلا دبع هلع ؟515 مقرا كميدح لوألا ءزجلا نم ١١مل ع هبجاع

 ا



 نوري الف ء مهراصبأ نع بجتحا ءاعدلا ىلتختا لاق اذإف ل نجلا اهرضحبي ىأ

 , هدي روع

 هده نإ» : لاق ع هللا لوسر نأ : سنأ نع « ىبنملا نبا جرخأو 1 هك 3 كا ّى 1
 , هللا مسب : لقيلف ءالخلا م دحأ ليخد اذإف . ةرضتحخم شوشحلا

 نأ ء هلع هللا يضر لع ع ع هجم 060 ع لم رثلأ و , دجحأ جرخأو

 بنل نم كب ذوعأ مهللا < لاق ءالخلا الخد اذإ ناك هتيم هللا لوسر
 , هللا مصاب هلوأ ف روصنم ني ديعس داز 170 ثابخلاو

 اي
 ع

 ٍايث ال ؛ لاق ١ مهاربإ نع «:ةسوصولا ١ بانك ىف دواد نب رككب وبأ جرخأو
 . هجالع ىف دشأ ناك ءيش هنم ضرع نإ هنأل ؛ ةعولابلا مف ىف

 ىلا معن وبأو عه« ةمظعلا» بانك ىف خيشلا وبأو ٠ ىئاريطلا جرخخأو
 ضعب ىف هيَ هللا لوسر عم ادلزن : لاق ء ثراحلا نب لالب نع « لئالدلا
 لاجر ةمعوهج ةهدنع تعمسف د!" !ةوادإب هتيتاغ « همجي ج رخحف « هرافسأ

 ةموصخ كدتع تعمم دق هللا لوسراي : تلقف ءاجق ء اهلثم عمسأ مل اطغلو
 نجلا ىدنع مصتخأ» : لاق . مهتتسلا نم ٌدحأ تعمم ام اطغلو لاحر
 نيملسملا نجلا تنكسأف , مهتكسأ نأ قفولأسف . نوكرشملا نجلاو نوملسملا

 امو ؟ نجلا ام : تلق . "”:رؤغلا نيكرشملا نجلا تدكصأو . َسلَجلا
 . هراحبلاو لايجلا نيب ام : روغلاو « لابجلاو ىرقلا : سلجلا# : لاق + روغلا

 ىلإ جورخلا دارأ باطخلا نب رمع نأ هغلب هنأ أطوملا ىف كلام ركذو
 ةعست ابي نإف 5 نينمؤملا ريمأ اي جرخت ال : رابحألا بعك هل لاقف ٠ قارعلا

 نياو 4 4 ةراهطلا ىف يذمرتلاو , ىلع , موف نع 1 سالك لكنا ذك ع“ دا دحأ (ى0)
 : لاق الخلا لغو اذ هيَ هللا لوسر ناك : فيفط فالدخا هيف هبجأم نبأ ظفلو . ؟ ةراهطلا ىف هجام
 , ؟ 4 مقر ثيدح . ١ تئابطلو كبخا نم هلم ذرعأ١

 . مامثل ءانإ : ةوامألا 5109

 : لبجلا ىف روقتملا تملا للثمو « هقمعو هرعقأ ؟ىش لك نمو ١ ضرألا نم ضفختم لك : روقلا (17)
 . «اروغ موام حيصأ نإ ميأرأ لقا : ليرعلا قو + رثاغ : روغ ءامو

 مَ



 . 2" ”لاضعلا ءادلا اهبو ٠ نجلا راشعأ ةعستو ١ رشلا راشعأ

 : هللا لوسر لاك : لاق ( رباج نع  ىمليدلا جرعأ * تلق

 دارأ اذإ ملسملا لجرلا لوقي نأ ؛ مدآ ىنب تاروعو نجلا نيعأ نيياهرتسد

 . هوه الإ هلإ ال ىذلا هللا مساب : هبايث حرطي نأ

 ىبنلا نإ : نجرم نب هللا دبع نع ع ةدانق قيرط نم « دواد وبأ جرخأو

 ؟ رجلا ىف لوبلا ىف ليق اذاه : ةداتقل !ولاق . 01 رخشللا ىف لابي دأ سن يي

 . نحلا نكاسم ابنإ : لاقي امي نك لاق

 ًانيسحو امسح تيأر : لاق « ديعس قأ نع « ىنكملا ىف ىنالودلا جرخأو

 ابإ اي: الاقف « نيتدربلا لاح كلذ تمظعأف : امم ناتدرب امهيلعو ؛ نيعقتحسم

 , اتاكس ءاملل نأ تملع امأ ديعس

 ًائسح- نأ : لع نب دمحم رفعج ىلأ نع ٠ ء فنصملا ىف قزئرلا دبع جرخأو

 ( ًاناكس ءاملل نإ : الاق مث ؛ هرازإ امبتم داو لك ىلعو تارفلا الخد ًانيسحو

 « هيف لابي نأ ىغبني الف ؛ نجلل ليللاب ءاملا نإ ليق : حرشلا ىف ىمعن وبأ لاقو

 . مهتهج نم بيصت ةفأ نم اقوخ ؛ لستغي الو

 نأ ىب“ َُع ىبنلا نأ : ةريرع ىأ نع ٠ لماكلا ىف ىدع نبا جرخأو

 قأي تأ : لاق * ٌعَّرَقْلا امو : ليق . ضرألا نم ٍعَرْقلا ىف لجرلا ل وغتي
 نم مكتاوخإ نكاسم كلف ؛ هناكم تمق اهئأك تابنا ايف ضرألا مدحأ

 ا عرزلا نيب للختملا صضايبلا وه : ةلمهملا نيعلاب و ءارثأو فاقلا

 سأرلا

 رساح ءالخلا ليعدي الأ بحتسُي : باحصألا لاق ةعفرلا نيال ةيانكلا ىفو
 , "ين ١ نجلا نم افوخت ؛ اهيلع همك قليلف ائيش دمج مل اذإ ىسح ؛ سأرلا

 ؛ هم ماش الو ءرب ال ىذلا ملك

 . ل5 نم ه جا دتسلا ل دجأ ةيجيرخأ 5 1374 + 1١ ةرايطلا ىف دواد ربأ (564)

 - ةءارتو + هللا ركذو ء ةيمستلا اهدرطتو ١ سائلا ابتكسي يتلا تويلا ىف نيطايشلا تيب ًاضيأو نفح

 ع



 مهفيلكت رسكذ
 ا لا

 : يتاعت هلوقل نوفلكم نويطاخم ةعامجلا ديع نجلا : ربلا دبع نبا لاق
 كلير ءالآ ىأيفإ# : ىلاعت هلوقلو ,#20 سنإلاو نجلا رشعمايإ»

 , "14 نابذكت

 . نوفلكم مهلك نجلا نأ ىلع لكلا قفتا : هريسفت ىف ىزارلا لاق

 نجلا نأ ىف رظنلا لهأ نيب ًافالع ملعن' ال : رابجلا دبع ىضاقلا لاق
 . نوفلكم

 نوقلكملا : ؛ىفامألا ءدبو حرش ىف ةعامج نب نيدلا زع ةمالعلا لاق : تلق
 مدآو ةكئالملا مهو ًاعطق ةرطفلا لوأ نم فلك مسق : ماسقأ ةثالث ىلع
 ؛ عازت مهيف مسقو ؛ مدأ دال وأ مد ةرطقلا لوأ نم فلكي مل مسقو : ءاوحو

 . ناجلا مهو : ةرطغلا لوأ 00 نوفلكم مين أ رهاظلاو

 ؟ لوسر وأ ىبن نجلا نم ناك له : لصف
 , ىبن الو لوسر طق نجلا نم نكي مل هنأ ىلع ًاقلخو فلس ءاملعلا روهمج

 . ديبع ىأو « ىبلكلاو . دهاجمو « سابع نيأ نع ىور اذك

 هلوق ىف دهاجت نع « ماج ىنأ نباو ء رذنملا نباو : ديمح نبا جرتخأ : تلق

 ىف سيل : لاق . "4 مكنم لسر مكتأي ملأ سنإلاو نحلا رشعمايإط : ىلاعت
 ىضق املف > : أرقو ؛ « نجلا يف "*ةٌواذٌكلاو « سنالا ىف لسرلا امنإ ء لسر نجلا

 لول رثكتو ءارشتت نيطايقلا نأ لوسرلا ريبخأو . ابنع ىمرتكلا ةيآو :«ةرقبلا ةروس ةصاع ءنارقلا»

 , هيلع قغم ثيدح وهو ةرتفلا هذه ىف اكابسع فكن نأ انرمأ اذلو ؛ مالللا

 1. : ماسنألا ىكح

 ١ ةروسلا سفن يف يىرخأ ثارم ثركذو . 17 : نمحرلا (81/)

 , 15 1 مامنألا جرب
 . راثلالا : ةراذتلا يه

51 



 . ” © نيرذنع مهموق ىلإ اولو

 لسر : لاق «مكنم لسر# : هلو ف ١ خرج نبا نع ه ء رذنملا نبأ جرخأو

 . ىبنتأ © نيرذنم مهموق ىلإ اوُلوؤَم : أرقو ء لسرلا
 نم مينم نك لع : نجلا نع لقسم هنأ : كاحضلا نع « ريرج نبأ جرخأو

 رشعمايإ» : ىلاعت هلوق ىلإ عمست ملأ : لاقف ؟ ُِيَع ىبنلا ثعِبَي نأ لبق ىبن
 « سنالا نم السر نأ كلذب ىنعي . # مكنم لسمر مكتأي ملأ سنإلاو نجلا

 لوقي اميف اولاق نيذلا امأو : محرج نبا لاق . ىلب اولاقق . نجلا نم ًالسرو

 ولو : اولاق ء مبيلإ اولسرأ السر نجلا نم نأ ربخُأ ىلاعت هللا نإ  كاحضلا
 هريخن نوككي نأ زاجلا سنالا لسر ىنعمب ؛ سنالا لسر نع هريخخ نوكي نأ زاج

 .ىلع لدي أم ىنعملا اذه داسف ىف : اولاق « نجلا لسر مهتأ ىنعمب سنالا لسور نع

 باطتملا ىف فورعملا وه هنأل ؛ هللا لسر مهنأ مبتع ربخلا ىنعمب ًاعيمج ني ريا نأ

 . ةريبغ نود

 ؛ هُقيَع دمنع لبق هنأ سنإلا نم ىبن نجلا ىلإ ثعبي مل : مزح نبأ لاقو |
 ىلإ ثعيث ىبنلا ناكو» : هع ىبلا لاق دقو ءعامجإب نيلسرملا رخآ هنأل
 مهءاج هنأ حصق « اورذلا دق مبنأ ىردت نيقيلاب و : لاق ؛ ”'”4 ةصاخ ههوق

 . © مدكنم لسر مكتأي مأ» : ىلاعت هلرق ىف مهنم ءايبنأ
 ىلأ نباو + رج نبا هجرحخأ ام ةلاحضلا هلاق آم ىلع لديو فلؤملا لاق

 هلوق ىف سابع نبأ نع + بعشلا ىف ىقييبلاو « هحصصو « عاحلاو ؛ متاح

 ىبن ضرأ لك ىف نيضارأ عبس ؛ لاق "# نهلنم ضرألا نمو : ىلاعت

 , ىسيعك ىسيعو « مهاربإك مهاربإو ؛ حونك حونو « مداك مدآو ؛ مكيبنك
 مهثعب نكلو ؛ هللا نع السر !وسيل نجلا نم موق ْمبمَأ ىلع روهمجلا اهوأتو

 4# : قاقحألا م"

 نأ ىلإ 9 لبق ءايبتألا نم دحأ نهطعي مل امل تيطعأ» : ذفلب ًاعوفرم رباج نع ناخيشلا هاور 091
 ىل نولغاع نمل! + ليقع نبا لاق . «ةماع سائلا لإ تدعبو ةسآاش هموق ىلإ ثعب ىسلا كاكاوذ : لاق
 , قل سانلا ىمسم
 1+ : قالطلا مل

 دوب



 ىلإ اوداعو ؛ مدأ ىبب :؛ نم مع نيذلا هللا لسر مالك اوعمسق + ضرألا ىف هللا

 . مهورذناف نجلا نم مهموق

 تناك : ىرشنعرزلا 0 ا لح سم تلق

 سئالاو ن جلا 0

 نأ هدارم لب ؟ مبنم نجلا لسر نأ ف كاحضلل ةقفاوم اذه ىف سيو : لاق
 ميبطاخ 5 نجلا نوبطاقي الو ؛ ةصاخ ميدويطاخت سنإلل ثعبلا ىتلا لسرلا

 : مهنع نيلم ولأ ضعب نم أ نم نوعمسي ميدكلو «ييلإ هجوت ال لم ىلا

 ةلمج قف ىبلكلا نع لقت ىدحاولا نأ كلذ نيب . هوعم أمي لمعلا مث نمو

 . مدأ ىنب ن م 1557 تناك اهإ : نم نيلئاقلا

 تناك لسرلا : ةعامج لاق , "هي مكنع لسر مكتأي ملأ» : هلوق ىف لاقو

 اوتايو لسرلا مالك !وعمسيل ن . نشأ نم اموق ثعْبَي ناك هللا نكلو ء سنالا نم

 . هوعمس أمي نجلأ نم مهموق

 نوفلكم مه اك ةيضاملا مألا ىف نوفلكم نجلا نأ كشالو : ىكبسلا لاق مث

 عم نارقلا رهاظو . عطاق ليلد هيف دري ملف ًاينج وأ ًايسنإ ! كلذ نوك امأو « هنع

 الو . هيف ةدئاف ال امم كللذ قيشعتو ٠ هفالخخ ىلع نورتكألاو « كاحضلا هلاق ام

 انعم انإ © : هلوقب ؛ سنإلا لسر ةئعبب اوعمج مهب عطقن اننأ ريغ هيلع بترتي

 ةعيرشب نينمؤم !وناك مين :أ !ذه رهاظو . 14 يسوم دعب نع لرنأ أباك
 ىف نورمتأي !وئاك نامل هلل مله رس نيذلا نيطايشلا نأ رهاظلاو ؛ يسوم

 وأ لقتسم عرش ناك له نكلو . ليئارسإ ىنب ءايبنأ نم وهو هلوقب عئارشلا

 لسرلا عم هللا هّدع دقو + كلذ ىف فقوت سانلا ضعب تيإر ؟ ىموم غرش ىلع

 , مدأ ىنب نم نجلا لسر نأ دعقي 9/9

  484١ماستألا :

 ًامهن تسيل اينكلو + نجلا لسر مه سنإلا لسر نأ مجرت ةميركلا ةبآلا هذهو . ٠" ؛ فاقحألا موز

 , ةلأسلا ىف

 فلا



 اذه , ( ةيآلآ) © نييبنلاو حوت ىلإ انيحوأ 5 كيلإ انيحوأ انج : هلوق ىف
 . ىّحبسلا مالكا

 م هل ًارخسم نجلا لك سيل : لاق ؛ ةداتق نع « متاح ىنأ نيا جرخأو
 ىبتنا 0 هيددي نيب لمعي نم نجلا نمو# : نوعمست

 لسصف

 سنإلاو نجلا ىلإ دمحم ةئعب
 8 1 تتتكتيحشسشسلب 1

 سنإلا ىلإ ادممم لسرأ ىلاعت هللا نأ ف نيملسملا فئاوط نم دحا فلاغت م

 ؛ دوسألاو رمال لل تشب : + نيحيسملا ثيدح رسعق هب + ؛ نيلأو

 هنأ هيلع ىبنلا نع ء سايع نبأ ثيدح نم ؛ ""”ىموع نب ةمشو ىورو
 . ؛دوسأو رمحأ لك ىلإو سنإلاو نجلا ىلإ تلسرأ٠ : لا

 نجلاو سنإلا ىلإ هللا لوسر ًادمحم نأ ىف فالخ ال : ربلا دبع نبا لاقو
 . ءايبنالا ىلع لضف امب اذهو « أريذنو اريشب

 -- هع -- هنأ ةرورض ادملع دقو : داشرإلا ىف نيمرحلا مامإ لاقو
 . نيلمثلا ىلإ اثرعبم هنوك

 : نيلقتلا عيمج ىلإ وع دمحم ىلاعت هللا لسرأ : "4! سابعلا وبأ خي ديشلا لاقو
 ام اولحي نأو « هتعاطو « هب ءاج امبو هب ن اميالا ميرلع بجوأو ه ؛ نجلاو سنالا

 لك كإو ٠ هرك ام !وهركيو ء بح ام ابحي نأو ء مرح أم أومرختو + لطح

 , 198 عابس يالا

 مم مؤ هددس قا دبحأ اورو «دوسأو رخآآ لك ىلإ تدعوا : لظفأب ف دجاسملا بءاجكاو ببلخك لف ملسع ةور#*
 , ةيملعلا يدكلا راد ط9 74/5 ةىسلاو بانك ف ىمرادلا اذكو . ءوحنب
 كش انه ا ل ١ ءاشولاب فاورعملا ءادبزب وبأ ١ تارفلا لبا وسوم نع ةيشو اة

 جرخو « سراق دالب دحأ ىف أشن [ ىشوملا بحاص دمحأ نب دمحم بيذألا ريغ اوه 3 خرم : مما
 يبايث رهو ) ىشولاب رجتي ناك . ايف ثامف رصم ىلإ داع مث , يلدتألاق ١ رصم ىلإ لحرو . ةريصبلا ىلإ
 8 + درلا رابعا و ىف باكا هل ء ع مسيربإلا نع عنصت

 , 4 نسا 19 ءزجلا : ىراتنلا عوبمم رظنا : ةيميئ نبا وه (08)
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 ؟ هب نمؤي ملف نجلاو سنإلا نم ٠ وَ دمع ةلاسرب ةجمملا هيلع تماق نم
 « لسرلا مييلإ كعب نيذلا نيرفاكلا نم هلاثمأ قحتسي 5 هللا باقع قحبتس

 ع ةمئأو نيعباتلاو . ةباحصلا نيب هيلع قفتم لصأ 7
 ذإو» : ليرتملا ىفو . مهريغو « ةعامجلاو ةنسلا لهأ + نيملسملا قئاوط
 لالض لآل: ىلاعت هلوق ىلإ 45 نآرقلا نوعمتسي نجلا نم أرفن كليلإ انفرص
 0 '4 نجلا نم رفت عمتسأ هنأ ىلإ ىحسوأ لق وع : ىلاعت هلوقو ء*" 0 نيم
 ثلوعيع هلأو ؛ نجلا لاوحأب سنالا ملعيل كلذ لوقي نأ هرمأف « هلامكب ةروسلا
 . ميلا

 : هلوق ىف سابع نبا نع « هيودرم نبأو « لاربطلاو « ريرج نبا جرخأ
 لهأ نم رفن ةعست اوناك : لاق « ةيآلا | نجلا نع ارفن كيلإ انفرص ذإو
 . مهموق ىلإ السر دس ني هللا لوسر مهلعجف ؛ نيبيصن

 نيأو + ةححيمت + عة احخلاو ؛ عوينم نب دمحأو + ةبيش ىلأ نبأ جرخأو

 « دوعسم نبأ نع ؛ ةوبدلا لئالد ىف امهالك ٠ ىقييبلاو ء معن وباو ء هيودرم

 هرعمس املف ةلخن نطبب نارقلا أرقي وهو هيي  ىبلا ىلع اوطيه : لاق
 # نجلا نم ًارفن كيلإ انفرص ذإو9> : هللا لرتأف : ةعست !وناكو !وتصنأ : !ولاق
 . © نيبم لالض ىف : هلوق ىلإ

 637نذأ نم : دوعسم نبا تلأس : لاق « قورسم نع.« ناخيشلا جرخأو
 مهب تنذآ ؛ لاق ؟ نآرقللا نجلا عمتسا ةليلا نجلاب اس هَ  ىبلا

 , هب اونمآو ؛ تآرقلا اوعمتسأ دق نجلا نأ لإ ريخنا تايآلا هذهو 57 . 74 /فاقحألا ةروس ع/)
 - مينورشيو مهعورشييو + ناجإلاو ديحوتلا لإ مهموغ نوخلي ةاعد اوعجرو

 ١ [نجلا ةروس (ه)

 يناكلاو - ؛ونلاب مالعألا ره ( نيقاتلظ + تاذيالاف . نيا روض هملطعأ نم ىأ ( نذآ نع ) ند

 ءاور . #7 نم 1 ب لايلا دبع هلع ملسم حيحص رظن؟ - ةاليصلا تقاو مالعإب لايمتمالا ف صوفمجع
  دانسألا حيحص + لائرم ةعبرز مهدحأ ةعست اوناكو و : هيفو 4 ريسفتلاو بانك كردشسملا ل غاحلا

 نم 79/58 تايألاو .. هةعيوز مهدسأ ةميس !وناكوع : ظفلب ؟؟2/5 ةربتا لئالد ىف يقجبلا هاورو
 , تئاقحألا ةروس
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 لم اولاق كلذلو + ادوبي وناك مهتأ : ريسفتلا ىف ليهسلا لاق . " "ةرجش

 ىف ميعن وبأو ىدقاولا جرخأو . ؛ىسيع دعب نم : اولوقي ملو « ىبسوم دعي
 عيبر فا هيَ. هللا لوسر ىلإ نجلا مدق : لاق رفعج ىبأ نع لئالدلا
 هلوق ىف « دهاجم نع ؛ متاح ىلأ نبا جرخأو ةوبلا نم ةرشع ىدحإ ةبس لوألا

 لهأ نم ةئالث : ةعبس أوناك : لاق # نجلا نم ًأرفن كيلإ انفرص ذإوإ» : ىلاعت

 رصاشو ينمو ىسح : مهزامسأ تناكو , نيبيصن لهأ نم ةعبرأو « نارح
 . بقحألاو ناينو برألاو رصامو

 عةيألا .. كيلإ افرص ذإوو هلوق ىف ةعركع نع متاح ىلأ نبأ جرخأو

 . لصوملا ةريزج نم اوعاج رشع انثأ مه : لاقف

 زيزعلا دبع نب رمع عم مهنيدح ركذ 7

 زيرعلا دبع نب رمع ايب : لاق ء ىراصنألا رمعم ىلأ نع ؛ يقييبل لا جرتخأو
 « رافحمب ىلع : لآقف « ةتيع ةيح ىأر ذإ ء ضرألا نم ةالفب ةكم ىلإ ىشمي
 ىف هفل مث + هل رفحف . هذخأ مث ءال : لاق هللا كحلصأ  كيفكن : : !ولأعف

 0 قرس أي كيلع هللا ةهسر : هلورب اي فتبي فتابع اذإف .. هتودو . هقرخ

 نم ةالف ىف قرا توت + : لوفي ... هتيم هللا لوسر تعمسل دهشأق
 كيري تلأ نم . ريزلا ديع نب مع ل لاقت «ىنسأ ريخ تاتي ٠ ضررا

 ٠ 0 دافديو ضرألا نم الق را تومت ؛ .: لوقي

 : ةالبعلا بانك ىل ملسمو + 71+/ نيف ركذ باب - راصتألا بقانم باتك ىف ىراخملا هاور (51)
 ثلأس : لاق ىلأ تبعمع + لاق نعم نع و : ملسم ظفلو ١165 ثيدح أ يف ةعارقلاب رهجلا باب
 هنأ ( دوعسم نبأ ىنعي ) كوبأ ىتئدح ؛ يلاقق ؟ نآرقلا اوسمتسا ةئبآ نجلاب يتلا نذأ نم ًافورسس
 , 4 ةرجش مهب هتنذأ

 ؛ .. رشناب هيي هرابخإ نم ءاج ام ع : باب 455/6 ةوبنلا لئالد ىل ىقيسلا ءاور (خ)
 بدألاو كيدطاب ءاملعلا رابك نع 1 ( ه 774 بس 168 ) ديبع وبأ ء ىورما مالس نب مساقلا رع (24)
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 جد

 عقوف + كوشمي  ُهّييَي # هللا لوسر باحصأ نم رفن ىف ناك هنأ : دوعسم
 دمعف « ةليتف ةيح اذِإَف « عشقتأ مث ءدتم مظعأ راصعإ ءاج مث ء راصعإ مه
 اذإف ليللا ءاج املف .. ابتفدو : هضعبب ةيحلا نفكو « هقشف هئادر ىلإ انم لجر

 ب ورممعع نم ىردت ال : انلقف ؟ رباج نب ورمع نفد مكيأ : نالاست نيتأرمأب

 راسا نجلا ةقسُف نإ ؛ هوهتدجو دقف رجألا متي ميغتبا منك نإ. : انل اتلاقف . رباج

 نيذلا رفنلا نم وهو « متيأر ىتلا ةيحلا وهو ءاورمع لتقف « نينمؤملا عم
 . نيرادنع مهموق لإ أولو مث # هع # هللا ل ين وص نم نارقلا اوعمتسا

 بلطم انثدح ع ىلكعلا سوم نب دايع ن اي دمحم انثدح : ايندلا ىلأ نبا لاقو
 5 ىبنلا باححصأ نم اسان نأ ' قاحسإ وبأ انثدح ١ ىفقتلا دايز نبا

 م اوبجعق ع نيرخأألا امعادحإ تلعقف  اتلسقا نيتيح نأو ء ةريسم ىف اوناك

 موق اذإف ١ ابقد مث ةقرح ىف اهفلب مهضعب ماقف ؛ ابسحو اهحير بيط
 متتفد ملكنإ : اولاق مث مهنوري الو .. مكيلع مالسلا مكيلع مالسلا : نولوقي
 نم وهو « هومتتفد ىذلا ملسملا ليف , اولعتا انرافكو انيملسم نإ ؛ ورمع

 2 ىبنلا عم وملسأ نيذلا طهرلا

 ىنأ نب زيزعلا دبع نع ؛ سايلا ىلأ نبا ىثدح + روهج نب نسحلا انئدح
 تنك : لاق رسعم نإ « هللا دبع نب ذاعم نع , همع نع توشجاملا ةملس

 نينمّؤملا ريمأاي كربحأ الأ : لاقف , لجر ءاجف « نافع نب نائع ددع ًاسلاج

 نم اهدحأ : البقأ دق "*”ديراصعاب اذإف اذكو اذك ةالفي انأ انيب ؟ ًابجع
 نم رثكأ امهدسأ اذإو « اقرفت مث « اكراستف ايقتلاف . ادهاه نم رحألاو «, انهاه
 اذإو ؛ طق هلثم ىنيع ثأر ام ٍءوث تايحلا نم اذإف ء امهكر يعم تدجف ء رخآلا
 تايحلا تبلقف .تمقف « ةتيم ءارغص ةقيقر ةيح آذإو « اهضعب نم كسم لا ير

 كلذ نأ تننظف «ء ةقيقرلا ءارفصلا ةيحلا نم وه اذإفأ ء وه ابيأ نم رظنأ ىك

 لئاوأ نم وهو ثيدبلا بيرغ قف ؛ فيصملا بيرغلا و < ثيدحلا ىف ه روهطلا » هبتك نم « هقفلاو
 ؛ « هئاجردو هلامكتماو هننسو هملامعو ناميإلا ءو 4 4 دودمملاو ررصقلا» و . نفلا اذه ق ؛رفنم نيذلا

 : ة نارقلا لئاسف هو

 : ركذم راصعإلاو ؛ دومع انأك ريدتستو ضرألاو ءامسلا نوب بارج حفترت مر : راصعالا مز
 . ريصاعأ عيجلاو

 تك



 : لاقف « هارأ ال دانم ىنادان ىثمأ انأ انيبف « ابتفدو ىتمامعب اهتففلف ء ابيق ريخ

 : لاقف ء تدجوو تيأر ىذلاب هتريخأف ؟ تعنص ىذلا اذه ام . هللا دبع اي

 ؛ اوقتلا ( شيق وئبو نابيعش اونب نجلا ) نم تايح كلت تيده دق كنإ
 ناكو + تنقد ىذلا دهشتساو « تيأر دق ام ىلعقلا نم مهنيب ناكو « اولتتقاف

 ب ىبنلا نم ىحولا اوعمس يذلا لسأ

 ديلولا نب رشب قيرط نع « لئالدلا ىف معن وبأو «ايتدلا ىلأ نبا جرخأو
 ءاجر ىلأ ىلع انلعخخد : لاق ٠ ىجانلا هللا دبع نب ريثك انثدح ع يدتكلا

 ؟ نبلا نم ِهُيْيَع لوسرلا عياب ّْنَم نع ملع.كدنع له : مادلأسف ؛ ىدراطملا

 امرنا ذإ رهغس ىف انك .. تعم ىذلابو تيأر ىذلاب مربخأ : لاقو ؛« مست

 ىبعو ءابخلا تليضو ةيحب نأ !ذإف ؛ ليقأ تيهذو : انتيبخأ انيرضف ءاملا ىلع

 تيلص املف < تنكسف مأللا نم ابيلع تحضنف يوادإ ىلإ ثدمعف « برطضت

 ؛ اهتففلف ءاضيب ةقرخ ابنم تجرخأف قوابع ىلإ ثدمعف ءاتتام رصعلا
 ىلع انلزنو انحيصأ اذإ ىتح « انتليلو انموي ةيقب انرسو « اهتفدو اه ترفحو
 ( مكيلع مالس ) : تاوصأب انأ اذِإف ؛ ليقأ تبهذو « اتيبحأ انبرضو « ءاملا

 : تلقف « كلذ نم رثكأ فلأ الو ةئام الو ء ةرشع الو ء دحاو ال .. نيترم
 نأ عيطتسن ال ام انيلإ تعنص دق هللا كلكراب .. نجلا نحن : !ولاق ؟ متنأ نم
 ناك“ كدتع تنام ىتلا ةيحخلا نإ : اولاق ؟ مكيلإ تعلص ام : تفق . كايزاجن

 ىف ميكحلا جرتخأو : تلق . نجلا نم هَ ىبنلا عياب نمم ىقب نم رخآ
 ىلإ لجر هاج: لاَ + ةنطف نب تباث نع « هيودرم نياو « ميعن وبأو « هرداون
 املق « اهاتيرأوف ٠ ةلوتقع ةيحب اتررمف-+ رقس ى انك انإ : لاقف + دوعسم نبا

 ؟ ورمع ىأ ؛ انلق ؟ ورمع بحاص مككيأ : اولاقف ؛ سان وأ ةوسن مهاتأ اولزن
 نم اوعمتسا نيذلا رفتلا نم ناك هنإ امأ .. سمأ اهومشتاد يتلا ةيجلا : اولاق

 نيملسم نييح نم اوناك : اولاق ؟ هنأش ام : انلق . نآرقلا هيَ ىبنا
 . ال : انلق . ماْصَوَع مهش نإ : !ولاقف نيك رشمو

 نع هل . دادقي لهأ نم ء ثيدحملا ظفاح عم ؟4 ب 595 9 لي نب دمع ني دحأ نب هللا دبع از

 خخ



 4 لطعملا نب نأوفص نع ع هيودرم نباو ة ناريطلاو .٠ م اهللاو .؛ ةباحصصل

 نأ ثيلت ملف ء برطضت ةيبع نحت اذإ جرعلاب انك املف « ًاجاجح انجرخ : لآن

 مث ؛ اهقدو اهل رفحو  اهفكف *”هتييع نم ةقرخ انم لجر اه جرخأف « تنام

 مكيأ : لاقف ء صخش انيلع فقو ذإ مارحلا دجسملا انيتأ املو ؛ ةكم انمدق
 . ميفد ىذلا ناجلا هتإ : لاق . هفرعت امه : انلق ؟ رباج نب ورمع بحاص

 نوعمتسي كليم هللا لوسر اوتأ نيذلا ةعسعلا رعخا ناك دقو .. اري هللا عازجف
 , 440نإرقلا

 ؛ دايز نب عيبرلا ىتثدح ؛ مكحلا ني نسح قيرط نم ىدورابلا جرخأو
 نسا دنع انك انإ : اولاقق موق هانأ ذإ ؛ ىدراطعلا بهشألا وبأ يئدح
 نارقلا اوعمتسا دق !وناك نيذلا نجلا رغلا نم ىقي له : هانلأاسف ىرصبلا
 ثوكي نأ ىبسعف « ىنم مدقأ هنإف ؛ ىدراطعلا ءاجر ىبأ ىلإ اويهذإ : لاق ؟ دحأ
 تنكو ء ىناحصأ نم رفنو انأ اجاح تجرخ ىلإ : لاقف « هانيتأق « ملع هدنع

 هيلإ تمدقف ء برطضي ضايبلا ديدش ضيبأ ناجي اذإ لئاق انأ انيبف « ةيحان لزتأ
 ديدج ىل ءادر ىلإ تمقف ءاثنأم ىتح برطضي وهو هبرثق ؛ حدق ىف ءام

 + تلمترا مث « هتنفد مث + هعفك مث « هتلسغ مث « ةقرخ هنم تققشف ١ ضيبأ

 نم ةيحان ىف انأ انيبق « انلزت ثيح ةلئاقلا دمع دغلا نم ناك نأ ىلإ انرسو

 ع٠ عزفت ال عزفت آل : بتيدونك : ؛ اهم تعزفف ةريثك تاوصأب اذإ ىناحصأ

 نم رخخأ وهف .. سمأ ائيحاصب تلعف ام ىلع كركشتل كانيتأ نجلا نم نحن امئإف

 ظفاحلا لاق . ورمع همسأو . نآرقلت اوعمتسا دق اوناك نيذلا نجلا رفن نم ىقب
 نأ ىف اضيأو « اهلبق اكل ةرياغم ةصقلا هذه نإ : «ةباصالاو ىف رجح نبا

 < ثيدح فالآ ةرشع ون هييأ دتسع لع هب دز (دنسملا دئاوزءاو + هيبأل «دحرلا باك“ ىلع ه دئاورلا + تح

 يف 5614 ةنم بسك ةقرو كغ ىف ؟تايئالثلا» و. ةيررمبلاب ميدق خومجم ىف 4تيبلا لهأ ديسعاو

 , ىيتيرتسش
 . بايثلا هيف لعجي ءاعو : ةييعلا عاامو
 لطمملا نب ناوفص ركذ دنع (ةباصصلا ةفرعمو باتكأ ه1 4/5 كردتسلا ف هوسنب احلا هآور (ةخ)

 . ىملسلا
 تالال# 3 رجح نيا ؛ نيفلا بباهش ء لضفلا ربأ ء قالقسلا قاتكلا ديسع نب ىلع ني دحأ عحوو
 ؛ نيطسلفب نالقسع نم هلصأ خراخاو ثيدحلاب ملعلا ةملأ نم :(عا444 ل الآ عه اعل
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 ملو ءاجر وبأ هنأ لاقي هذه ىفو : ناوفص ةصقلا بحاص نأ ليق ىذلا ربخلا

 نأل لاكشإ هيفو « امهدحأب رسفت نأ لمتحيف ء ةيطق نبا تباث ربخ ىف هَ
 ديقم لوألا نوكي نأ نكميف . ةيريخألا امهنم للكل د تيثأ دقو  رياغتلا اهرهاظ

 : لاق الثع + نيتفئاط نم ناك عاجسالا نأ ىلع ًءانب « عمتسا نمم ىناثلاو ةعسنلاب
 . ةعيابملاب ةديقم اذه ةيرخخآ نوكتف ٠ : عيأب نم ربخا هنأ قرس ةصق ىف عقو دقل

 نم رغن جرم : لاق ء يعشدلا ميهاربإ نع « لئالدلا ف معن وبأ جرخأو
 ةيحب ْمُه اذإ + قيرطلا ضعبب اوناك اذإ ىتح ء جلا نوديري هللا دبع باحصأ

 تلف اوضما : قاححصإل تلقف . كسملا خر اهنم حفني ءاضيب قيرطلا ىلع
 ىلإ تدمعف +٠ تنام نأ ّبَلَل امق ؛ ةيحلا هذه رمأ ريصي ام ىلإ رظنأ ىتح جراب

 « ىبناحصأ تكردأو « اهتتقدف قيرطلا نع اهتيحت مث « اييف اهتففلف ء ءاضيب ةقرخ
 مكيإ : نينم ةدحاو تلاقف + برغملا لبق نم ةوسن عبرأ لبقأ ذإ دوعفل انإ هللاوف
 : تلق : انأ : تلق ؟ ةيحلا نفد مكيأ : تلاق ؟ ورمع نمو : انلق ؟ اَرْسَع نفد
 عمسو « مكيبني نمآ دقلو « هللا لزنأ امب رمأي ًاماوق ًاماّوص تنفد دقل هللاو امأ

 . انجح ائنيضق مث هللا ايدمحفا . ةنس ةئامعبرأب ثْعبُي نأ لبق ءامسلا ىف هتفص

 . تقدص : لاقغ ؛ ةيحلا رعُأب هتابنأف ؟ ةئيدملاب يباطخلا نب رمعب ائرره مت

 ةئامعبرأب ثعبأ نأ لبق ىل نمآ قلو : لوقي كَم . هللا لوسر تعمس
 ىف دايز ىلأ نب / ليعامسإ ركذ : ةباصإلا ىف رجبح نبا ظفاحلا لاق عا ةنس

 "014 نجلا نم ًارفن كيلإ ايفرص إو : ىلاعت هلوق سابع نبا نع هريسفت
 : أسهو ع امسحو ؛ ربامو + رحاشو «. ظياش ( ةعست مه: لاق . ةيآلا

 . ىياطلغم اطمن نم أدرجت هتلقن , رصاحو ؛ سرهألاو 3 مقرألاو 0 منغ +

 . يبتنأ

 ىئلدح « دايز نب ىبحي ىنثدح « دابع نب دمه انثدح : ايندلا ىبأ نبا لاق
 ىلأ نب هللا دبع نب ركب ىلإ نع خلاص نب ىبحي ىتئدح ؛ ىدسألا ملصم وبأ

 ءامسأ ل «بيذبلا بيرقت» و + مجارت 9 ناريملأ تآسلا اينبم ةريثكأ بفيئاسصت هل - ةرفهاقلاب هلافوو هدلومهو هج
 . «رسم ةاضق نع رصألا عفرو وا: ؛ماكسحألا ةثدأ نم مارك غولبو و ٠ لاجرلا

 , ؟4 : فاتحألا 50



 لاقي طئاح نم ةعتلب ىنأ نب بطاح جرت : لاق ء ىودعلا ةفيذح نب مهجلا
 مث ناتحاجع هيلع تفتلا ءاصسملاب ناك اذإ  هُيَع  ىبنلا ديري . كارق : هل
 / 1**1هيؤَق ةييسب هل صخقق لزتغ د دلخلا ىنعي .ءب  ناراوحلا نيل ةيح نع ايلجأ

 : قتبي يئاه ذإ ليللا ناك املق هاراو مث

 ديمنعلا دحاولا مالب كيلع عبرأ .'.ةميطم ىجزنملا بكارلا ايبأ اي
 دسألاو ةماغرضلاك ةريشعلا نود .-. هلكالك ىقلأ دقو أرمع تيراو
 دلخلا ىف ءارذعلا نم ءايحخلا يلو 30 هيسلزنم شيطا ىف رذاح عسجشاو

 نيييصت دفاو ةياموحلا نب ورمع كاذ : لاقن ء هريحأف ٠ هي ىبنلا أف
 . نيبيصن ىنعي ٠ اهيأر دق ىفأ امأ « هلعقف ىلا رصتلا نشوج نب صح هيفل

 : تلق ٠ اهرمث راكيو بيطيو اهربن َبْذْعَي نأ هللا تلأسف ٠ « ليربج ىلإ اهعفرف
 . ىهتنا همصق ىلع هبئ الو ةباصإلا ىف اذه ارمع رجح نيا ظفاحلا ركذي مل

 ةكمب  ُهلْيَي ىبتلا ىلع مُهُداَفَو تددعت نجلا نأ كلشال : فلؤملا لاق
 : لاق «٠ سايع نبأ نع ؛ ماسمو ع. ىراخبلا جرخأ . ةرجشلأ دعب ةنيدملاو

 قوس ىلإ نيدماع هباحصأ نم ةفئالطع ىف ا تيقن هللا لوسر قلطتا
 مهيلع تلسرإو « ءامسلا ربت نيبو نيطايشلا نيب ليج دقو أ ”ظاكع
 ءامسلا ريخن نيبو اننيب لي : اولاقف ؟ مكلام نيطايشلا تعجرف 4 ؛ بهشلا
 ثدح أم الإ ءامسلا ربخن نيبو مكتيب لاح ام : لاك ء بهشلا انيلع تلسرأو
 اوقلطتاف ء ثدح ىذلا رمألا اذه ام اورظناق اييراغمو ضرألا قراشم اوبرضاف

 نيبو مهني لاح ىذا رمألا اذه ام تورظني « اهبراغمو ضرألا قراشم اوبرضف

 - مه هلا لوسر ىلإ ةماهئ وحن اوهجوت نيذلا قلطناف : لاق ءامسلا رب

 املف رجفلا ةالص هياحصأب ىلصي وهو ظاكع قوس ىلإ دماع وهو '””ةلخب

 , ناتيس انهو آييفرط نم فطع ام ؛ سوفلا نع ةيسلا (51)
 : سوماقلا ىفو امايأ هبف نوميقي قوس ةيلهاجلا ىف هب ماقتل تناك ؛ ةكم برقي عضوم : .ظاكع (5+)

 : ًامري نيرشع رمثستو ةدعقلا ىذ لاله موق تناك « فئاطلاو ةلخغ نوب ءارحصب قوس : بارقك طظاع

 مايقل كللذب تبدس ليق : ىووتلا لافو .. نودشاعو نورحخافب ىف توظكاعتيف برعلا لئابق ايف عمدت
  مهقوس ىلع اييف ىسأاتلا
 . بفئاطلاو ةكما نيب مضوم : ةثفغ (55)

 مآ



 ءامبسلا ريمخ نيبو مكديي لاح ىذلا اذه : !ولاقف هل اوُسَّمست نارقلا اوعمس

 ىلإ ىدبب ابجع انارق انعم انإ : انمرقاي : اولاقَت مهموق ىلإ اوعجر كلادهف

 . "”جادحأ انبرب كرشن نلو هب انمآف دشرلا
 نبا نع ٠ لئالدلا ىف أعم ىقيببلاو معن وبأو ء هححصو ء احلا جرخأو

 بصحأ نهد : ةكمب وهو هياحصأل لاق 2 هللا لوسر نأ : دوعسم

 . ىريغ دحأ منع رضحي ملف ٠ لعفياف نملا رمأ ةليللا رضحي نأ مكم
 سلجأ نأ ىلرمأ مث : ًاطخ هلجرب ىل طخ ةكم ىلعأب انك اذإ ىتح انقلطناف

 ىنيب ؛تلاححو ةريخك" *ةدوسأ هتيشغف  نآرقلا حسفاف ماق ىتح قلطنا مث ء هيف

 باحيسلا عطق لثم نوعطقتي اوقفطف قلطنا مث ء هتوص عمسأ مل ىلأ ىتح هنييو

 قلطناف رجفلا عم . هيَ هللا لوسر غرفو ؛ طهر مين ىقب صح نيهاذ

 ؟ هللا لوسراي كئلوأ مه : تلقف :؟ طهرلا لعف اهو : لاقف ٠ ىناتأ مث زربف
 وأ مظعي دحأ بيطتسي نأ ىهن مث اداز ءابإ مهاطعأف اثورو ًامظع ذحخأت

 ”ثور
 تلق : لاق + ىفقنلا ناليغ نب ورمع نع « معن وبأو « ريرج نبا جرخأو

 : لاق . نجلا دفو ةليل َِْع هللا لوسر عم تدك كنأ تثدح : دوعسم نبال
 لجر لك ذحأ ةفصلا لهأ نإ : لاق . هنأش ناك فيك ىتلدح : تلق لجأ
 لوسر جرخف « دجسملا ىف ٌتِبف دحأ ىفذخأي ملق تكرتو ء هْسيِعُي الجر مهنم

 : لاقف ء ىردص ىلع هب برضف لمن بيسع هدي قو د هيما -.- هللا
 هاصعب طخف ع ؟*دقرغلا عيقي هبا اتيتأ ىعح ٠ :تقلطناو قلطلاف + يعم قلطلا و

 رظنأ انأو ىشمي قلطنا مث « «كلينآ ىتح حربت الو ابيف سلجاو ! لاق مث ء طخ اطبخ

 ةاورو ؛ ١٠ مرأ# هي ىلإ ينعوأ لقط ةروس ريسفت + «ريسفتلاو باتك" ىف طفتلا اذبب ىراخلا ثور (44)
 لئالد ىف ىقبيبلا هاور !ذكاو + نشل ىلع ةيارقلاو حبسلا ىف ةيأرقلاب رهجلاو باب ؛ مالسعلا باتك لف ماس
 . 598 5 ةربنلا
 . نجلل لاقي كلذكو « ةدوسُأ حاورألل لاقيو « هينيع مامأ ماوس ىأ *

 بق ىفيوبلا هاورو 1نْلا1َ : ةروم ريسفت نع (ريسغللا» باتكأ ه٠ ل كرتصسلا ىف احا ه«اوراط «#

 . يجتتسي ىأ بيطتسيو .. 2نجلأ مالمإ ركذو : بليا 9-58 لئالدلا

 . اهصرخخ طوشكم ةميفتسم لأ ةديرج + لفل بيسع *

 . دقرفلا وهو جسرملا رجش رابك اهيف ناك دقو ةئيدملا لعأ ةربقم : دقرغلا (45)

 .آ



 ءادوسلا ' ' ”ةةجابسعلا لثم تراس هارأ ثيح نم ناك اذإ ىتح ةلخدلا لالخ هيلإ

 : لرقيو ةاصعب مهعرقي - هي سس هلل لوسر تيعمسف + هليبو  ىتيب
 لوسر قاتأف اوبهذو اوراس مث ءحبصلا دومع قشدي ا نك ىتح : هأوسلجأو

 نأ كايلع تنمأ ام ةقلطا هذه نا تجوع كأول: : لادك هلم

 ادوس ًالاجر تيأر : تلق :؟ ءوش نم تيأر لهف . مهضعب كفطخي

 ىقولأسف ٠ نيبيصن نج دقو كتلوا» : لاقف . (””ضيب بايثب نيرقدتسم
 ىنغي امو : تلق . ؛ةرعبو ةثور وأ لئاح مظع لكب مهتعتمف ٠ دارلاو عاخلا
 هيلع ناك ىذلا همحل هيلع دجو الإ امظع نودبي ال مهنإ» : لاق ؟ مهنع كللذ

 ديحأ ىجسسي الف ؛ تلكأ موي تناك اك اهودجو الإ ةئور الو . لكأ موي

 . ؟ةثور الو مظعب مكنم
 ةالص هيَ - ىبنلا ىلص ؛ لاق « ماوعلا نب رييزلا نع قاربطلا جرخأو

 نجلا دفو ىلإ ىنعبني مكيأ ٠ : لاق فرصنا املق « ةنيدملاب هدجسم قف حبصلا

 ىف رمق ؛ اثالث كلذ لاق ءادحأ مبنع ملكتي ملف موقلا تكسأف « «؟ ةليللا

 ائيضفأو + اهلك ةنيدملا لابج انع تبيغ ىتح هعم ىشما تاعجف ىديب دأف
 نيب نم مهبايث نيرفدتسم حامرلا مهنأك لاوط لاجر اذإف زارب ضرأ ىلإ
 نم ىالجر ىتكسملام ىتح ةديدش ةدعر : ىنيشغ مهيأر ملك مهلجرأ

 ىف هلجر مايبإب هلي هللا لوسو ىل طبخ مينم انوند املف 3*4 قرفلا
 لك ىنع بهذ تسلج املغ . ؛هطسو ىف دعقإ!و ىل لاقو « اطبع ضرألا

 علط ىتح اوقبو « انآرق ىلتف مهنييو ىنيب هُوَ ىبتلا ىضمو « هدجأ تنك هش
 انيضمف : هعم ىشمأ تلعجف ؛ قحكلإ و ىل لاقق  ىل رم ىتح لبقأ مث ؛ رجفلا

 5ك ديحأ نم كتلوأ ناك ثيح ىرت له رظناو تفعلا» : ىل لاقف ديعب ريغ

 امظع رظنف ضرألا ىلإ هسأر ضفخق . اريثك اداوس ىرأ هللا لوسراي : تلقف

 مه تلعجف دازلا ىفولأس نيبيصن دفو كتلوأ» : لاقو ء مهبلإ اهب ىمرف ةثورب
 . ةثور الو مظعب ىجدتسي نأ دحأل لحي الف : ريبزلا لاق ٠ ؛ةثورو مظع لك

 . نتاعدلا وأ رابغلا ىأ : ةجاسسلا (43)

 . شايل باي مهواع نيرفدتسم : تاجرملا ماكآ ىف 49

 , بقونلا ةدش نم قمح ىلع ىالجر ىوقت دعت مَن يأ فوخلا ةدش : قرفلا(8)

 نق



 لوسر ىنعبتتسا : لاق + دوعسم نبا نع « معن وبأو ٠ يئاربطلا جرخخأو

 ًأطخ ىل طخف ةكم ىلعأ اتغلب اذإ ىتح تقلطناف ء نجلا ةليل لَم نا
 لع نوردحبي لاجرلا تيأرف ٠ لابجلا ق 2"*عاصنا مث «حربت الو : لاقو

 ءاجف رجفلا حال ىتح كلذك لزأ ملف . هتبيو ىتيب اولاح ىتح لايجلا سوعر
 : ىل تمأ دقف سنإلا امأف ء سنالاو نيا ىل نمؤت نأ تدعو ىفإ« : لاو
 . : تيأر دقف نجلا امأو

 هللا لوسر ىنعبتتسا : لاق ؛ دوعسم نبا نع « « ىقييبلاو « ميعن وبأ جرخأو

 ىثوتأي مع ىتبو ةرمخإ ىنب نم رشع ةسمخ , نجلا نم ًارفن نإ» : لاقف هيَ
 طخف «دارأ ىذلا ناكملا ىلإ هعم تقلطناف . ؟'' »و نآرقلا مهيلع أرقأف ةليللا
 ىلاتأ ىتح هيف تبف ء اذه نم جرخت الو ؛ ىل لاقو « هيف ينسلجأف طخ ىل
 ؛ اريعب نيتس كربه تيأر تحبصأ املق ء رحسلا عم مَع هللا لوسر

 ةليل هُوَ ىبنلا عم تقلطنا : لاق  دوعسم نبأ نع ؛ ىقيببلا جربخأو
 «( هيلع !ومحدزاف مييلإ مدقت مث طخ ىلع طخف ا "نوجد لأ ىتح ن . دا

 هللا نم ريمي نل ىفإ كنع مهلحرأ انأ ىفإ : نادرو هل لاقي مه ديس لافف
 نب ةديبع ىلأ ىلإ بتك هنأ : لزفلا جيلا ىفأ نع يقبيبلا ج جرخأو ''''ادحأ
 هنأ هيلإ بتكف ؟ نجلا ىلع مَع هللا لوسر أرق 3 نيأ هلأسي دوعسم نب هللا دبع
 , 5*2نوجحلا هل لاقي بعيشب مهيلع أرق

 : لاقف قيرطلا ضعب ىف اطهر رصبأ هنأ دوعسم نبا نع « ىقجبلا جرخأو
 . ًاضعب مهضعب عبتي نيرفنتسم أوناكو + نجلا ةليث نجلا الإ مههبش تيأر ام

 , اهتخاد ًادبعب بهذ : عاصتأ (53)

 )٠٠١( لئالدلا ىف يقيببلا ًالوطم اورو . 798/7 عمارجلا ممج ىف ىطويسلا هركذ 751/9 .

 رماع ىأ ةديبع ىلأ ىلإ بدك هنأ زمنا جيلملا ىلأ نع ىقييبلا جرخأ ثيحح 4 بيش وه : نوجملا (501)
 لاقي بيعشب مملع أرف نأ هيإ ستكذ ؟ نيل ىلع هل لوسر أت نأ هلأ « دوعسم ني هللا ديع نيا

 باعش عمجلاو + نيلبج نيب قيرطلا (ةدودشملا نيشلا رسكب ) بعبشلاو ىبتنا ؛ نوحبملا :
 , 71/9 لئالدلا يف ىقيبلا هاور )5 43١

 ؟مإ# + نملا مالمإ ركذ ١ باب لئالدلا ىف ىتجبلا كور (١5؟)

 نا



 ( هللا دبع ني رباج نع : ىقبيبلاو , هحصصو . خاحلاو . ىذمرتلا جرخأو

 ؛نمحرلا ةروس و ميرلع ًارقف ء هباحصأ ىلع ب 2 هللا لوسر جوخ: لاق
 ىلع اهنأرق دقل ؟ اتوكس مارأ ىلام» : لاقف ء ارتكسف ءاهرخأ ىلإ اهوأ نم

 هلوق ىلع تينأ املك تنك .. مكدم ًادودرم نسحأ اوناكف نجلا ةليل نجلا
 انبر ةمعن نم ءيشب الو : اولاف ''*# نابذدكت امكبر ءالأ ىأبف» : ىلاعت
 , 1 كمحلا كلف ؛ء بذكت

 نجلا ىلع اهأرق  هنْقيَع  ىبنلا نأ ىلع لدي اذه : ىكبسلا لاق : تلق

 لدي وهو . ايف نابطاخنا نافنصلا ىواستيل مييلإ اهغلبيل سنإلا ىلع اهأرق
  مييلإ هتنعب

 : رمع نبأ نع « هيودرم نبأو ء رذنملا نباو ءاريرج نباو « رازبلا جرخأو
 ىلامد : لاقف : اوتكسف هباحصأ لع نمحرلا ةروس ارق س هَ هللا لوسر نأ

 ىأبف# : ىلاعت هللا لوق ىلع تينأ اه ؟ مكنم اهبرل اباوج نسمحأ نجلا عيسأ
 ع بذكت انير كنالا نم ءيعب الو : اولاقو الإ ''' 74 تايدكت امكبر الأ

 . دمحلا كلف

 ١ هديَع هللا لوسر قلطنا : لاق ء دوعسم نبأ نع « ميعن وبأ جرخأو
 ىح جربت 30 لاق مث « أطخخ ىل طخ مث «زئريلا نأ ىتحح دعم ىف قلطتاو

 تلق + نيللا ىلإ ٌتلسرأو : لاقف ٠ رخخشملا ىتح ءاج امف : 4 ُكليلإ هعجرأ

 اوملسو , ىلوعد نيح ميعاوصأ هذهو : لاق ؟ اهعمسأ ىتلا تاوصألا هذه امف
 . 4 ىلع

 _ هع هللا لوسر ينعبتتسا : لاق ١ دوعسم نبأ نع يفاربطلا جرخخأو
 جرخت الد: ىل لاقف « ًأطخ ىل طخف ءاذكو اذك ناكم انيتأ ىتح انقلطتاف

 )٠١4( معنلا : ءالآلا ينعمو , ةروسلا ىف كللذ دعب ةديدع تارم ترركت دقو . 17 : نيحرلا ةروس :

 )م١ ىل مالا ًاَسيأ ءاورو . نجلا مالمإ ركذذ : باب #9 لئالدلا ىف هوني ىقيبلا هاور ع
 ه ! ناجرخي مو نيخيشلا طرش له ميسم : لاثو ريشا باتك 497/؟ كردتسملا .
 )٠١5ع ةديدع تارم ةروسلا سمن لل كلذ دعب ترركت دقو . 17 : نمحرلا ةروس ,

 تا



 , الاوط ع, مهتاءوس ىرأ الو بايث مهملع سيل مهئأك مهتثيه ركذ هنإ مث . م اهنم

 نوبلجيف ىوتأي اوئعجو « مهيلع أرقي يع - ىبنلا لعجق مهمحل ليلق

 . نوبهذي !ولعج حيصتا تدوم قش دبأ أملق < كوض رتعيو ملوح

 ةليل دوعسم نيو وه بهذ هيوم ىبنلا نأ : ةدانق ن ولك م نبأ جرخأو

 مث ءاوهنم جرخت الو : هل لاق مث «٠ ؛ طحن دوعسم نيأ ىلع طخبف ؛ نكلا ءاعد

 تيأر له» : لاقف دوعسم نيال عجر. مث « نارقلا مهيلع أرقف نجلا ىلإ بهذ
 رمأ ىف ترواشت نجلا نإو : لاقف ؛ ًاديدش 2 *””اطخلا تحمس : لاق :؟ اغيش

 : قحاب مهنيب ىيطقف + « مهنيب ليتق ىف ّىلإ اوعمسجا و ؛ ظفل فو . + مهنيب ليتق

 مكل ةثور لكو 1 7”قارع مكل مظع لكو لاقف ؛ دازلا هولأسو

 يجتتسي نأ ىهنف . ائيلع سانلا اهرزقت + هللأ لوسراي : اولاقق . «ة رضع

 , أمسك

 مييلع أرقأ ةليلآ ىوتأي مع ونبو ةوخأ ونبب رشع ةسخ نبا نم أرقث نإ»
 "51م نأ رقلا

 انيب : لاق ء رمع نع « يقيببلاو , ميعن وبأو « ءافعضلا ىف ىليقعلا جرخأو
 هدي ىف خيش لبقأ ذإ ةمابع لابج نم لبج ىلع ه هَ ىبنلا عم دوعق نحن
 نما همغت : لاق مث مالسلا هيلع درف ... هيَ. ىبنلا ىلع ملسف ءاصع

 ب لاق ٠ سيلبإ نبأ سيقألا نب ميهألا نب ةماه انأ ؟ تنأ نم ١ لاق ء مهتمغو

 ؟ ءرهدلا نم كيلع ىلأ مكف ٠ ناوبأ الإ سيلبإ نيبو كنيب ام ء- هع
 نبا امالغ تنك ليياه ليباق لئق ةليل .. ةليلق الإ اهرمع ايندلا تيئفأ دق : لاق

 لاقف . ماحرألا ةعيطقو ماعطلا داسفإب رمآو ماكألاب رجأو « مالكلا مهفأ ماوعأ
 لاق . «مولتملا باشلاو مسوتملا خيشلا لمع سيو : هَُع - لوسرلا

 ؛ ةيلبلاو توصلا ره : طغللاو ؛ مهفت ال ةممع ةطلطتقع ًاياوصأ !ورترس يأ : موقلا < طل و ح١٠

 . طاقلأ : عيجلاو

 . ةُمحل لكأ ُمظعلا : قارفلا 1١
 , ثيدمللا جعرخت قبس (1:5)

 مك



 هب نعأ نم عم هدجسم ق عون عم تنك ىلإ .. ىلاعت هللا لإ بئات ىفإ فدز
 ال : لاقو ىناكبأو ىككب ىتح هموق ىلع هتوعد ىلع هبتاعأ لزأ ملف ع هموق نم

 : تلق . نيلهاجلا نم نوكأ نأ هللاب ذوعأو + نيمدانلا نم كلذ ىلع ىلأ مرج
 دنع ىل دمت لهف ٠ مدأ نب ليباغ ديهشلا ديعسلا مد ىف كرتشا نم ىفإ ء حونأي

 تأرق ىلإ : ةماددلاو ةرسحلا لبق هلعفأو ريق-اب مه , ةماهاي : لاق ؟ ةبوت كير
 هللا بات الإ غلب ام هبنذ غلاب هللا ىلإ بوتي دبع نم سيل هنأ ىلع هللا لزنأ اميف
 قادانف « هب ىنرمأ ام ةعاس نم تلعفف « نيتدجس دجساو ًاضونف مف « هيلع

 تنكو « ًالوح ادجاس هلل تررخف « ءامسلا نم كيوت تلزن دقف كسأر عفرأ

 هموق ىلع هتوعد ىلع هبئاعأ لزأ ملف هموق نم نم نم عم هدجسم ىف دوه عم

 ناكملاب فسوي نم تنكو + بوقعيل !راَوز تنكو ؛ ىناكبأو مهيلع ىككب ىتح

 نب ىسوع تيقل ىفإو « نآلا هاقلأ انأو ١ ةيدوألا ىف سايلإ ىقلأ تنكو ء نيمألا

 ىنم هئرقأف ميرم نب ىسيع تيقل تنأ نإ : لاقو « ةاروتلا نم ىتملعف نارمع
 ميرم نب ىسيع نإو « مالسلا هنم هنأرقأف ميرم نب ىسيع تيقل ىفإو ؛ مالسلا
 ا يع هللا لوسر لسرأف . مالسلا ىنم هئرقأف ًادمحم تيغل تنأ نإ : ىل لاق
 مالسلا كليلعو ؛ ايندلا تمادام مالسلا ىسيع ىقلعوو : لاك مث يكبف هينيع

 نب ىموم لعف ام ىب لعفأ « هللا لوسراي : 7 لا ٠ ةنامألا كئادأب ةماهاي
 ثعقو اذإ كي ل هللا لوسر هملعف « ةاروتلا نم ينملع هنأ نارمع

 ؛ نيتذوعملاو ء. تروك سمشلا اذإو ء نولواسني معو ٠ تمالسرملاو . ةعقاولا

 . « انترايز مدن الو  ةماهاي كاعجاح انيلإ عفرأو : لاقو ١ دحأ هللا وه لقو

 مأ وه ىحأ ىردأ تسلف « انيلإ هعني ملو يع هللا لوسر شضيبقف : رمع لاق
 .آ ثيم

 دئاوز ىف دمحأ نب هللا ديع هجرختأ . سنأ ثيدح نم اضيأ اذه درو فدخو

 نمو : هيودرم نيإو معن وبأو + باقثالا ىف 3 ىزاريشلاو ؛ قيقعلاو « دهرلا

 ابي غليي قرط ةدع هلو , ع ةكم ) باتك ىف ىهكافلا هجرخأ سابع نبأ ثيدح
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 نسل ةجرد

 توكي الو ء بذكلاب مهني نم هدانسإ ىف نوكياأل كيد لك وه ١ ىنمرتلا هفرع ا نسحلا ثيدح +١

 تعا عم ىمرتلا عماج رلقنآ . نسح كيد اندبع وهق ع كلذ وم هيجو ريغ نم ىوريو ؛ فاش ثيدحلا

 قاب



 هللا ىطعر ةشن ةشئاع نع ( نئسلا ) بانك ىف ثعشألا نب ىلع وبأ جحد
 . ؛ ةييطلا ىف ىف سيقألا نب ةماه نإو : لاق... ع ىبنلا نأ

 ب لس نع هد : (ةونملا ةوغصو باك ف زول يا حرخأو
 ىف « روقتم رجح نم ةنيدم تيأر ذإ داع رايد ةيحان ىف تنك : لاق « هللا دبع

 ىلصي « قلخلا مظع عيبشب اذإف تلخدق « نجلا هبوأت ةراجح نم رصق اهطسر

 ةقلخ مظع نم بجعتأ ملف ؛ ؛ ةوارط ابيف فوص ةبج هيلعو « ةبعكلا وحن
 : لاقو ؛ مالسلا ىلع ثرف ( هيلخغ تسلسف ع هثيح ةوارط نم ىبجعتك

 معاطمو ٠ يمونذلا مئاور اهعلخم اغإو بايثلا قلخغ ال نادبألا تأ لهسأي

 امهيلع ًادمحمو ىسيع اهب تيقل ةنس ةئامعبس ذنم ىلع ةبجلا هذه نإو « تحسلا

 : مهيف تلرن نيذلا نم انأ : لاق ؟ تنأ نع ؛ هل تلقف امي تتنماق ؛ مالسلا

 . 2004 نجلا نم رفن عمتسا هنأ لإ ىحوأ لقؤ#
 نأ : راسي نب ءاطع قيرط نم « نسح ددسب « هفيرات ىف نايح نيا جرخأ

 نبأ ىلإ الجر ثعب . وع ىبنلا نأ ريخأ ةبحص هل ةنيهج نم ًالجر
 مث , ًاسفن عبشأو اريعي فلعاف ؛ اسمه رت ل ىتح اسلم اثالث رسو : هل هل لاقف
 : لقف ٠ اسنخ ءاسنو اسلط ًالاجرو اسعت تاينف ىقأت ىتح اسلم اثالث رس
 . هًاسأب هل اوفاخت ال اسح مكيلإ ىناسرأ ىلإ اسوش عقشأ ىباي

 هتعي رش نوفلكم مهنإ نولوقت لع : تلق كإف : 0
 لسرم وه 5 مييلإ لسرم هنأ تبث اذإ هنأل ءيش لك ف وأ ناميإلا لصأ ىف

 ديس وت ىتلا فيلاكتلا عيمج مهمزل ؛ ةماخ ةعيرشلاو ةماع ةوعدلا ىف الا لإ 3
 مهيلع بجي هنإ : لوقنف ؟ اهضعب صيصخت ىلع ليلد موقي نأ الإ مييف اهبابسأ
 اهريغو ؛ ناضمر موصو ؛ « جاو « هطرشي ًاباصن اوكلم نإ ةاكرلاو « ةالصلا
 نأ مزليف ةكئالملا فالخم ؛ ةعيرشلا ىف مارح لك مهرلع مرو ء تابجاولا نم
 لمتحت لب مه ةلاسرلا مومعب ليق اذإ مهقح ىف ةنباث اهلك فيلاكتأا هذه تركت

 هالضأ روك لملا ثيدبلاو :هريغل نحو ,هتاذل نص :ناعون نيسحلا ثيدحلا . ىذرتألا ةقفلا هحرش
 ةقعط بيس نكي لو « هقرط تددعت ضيحض ثيدمح هنأل ؛ هريغل نسح هنأ هنسح نم ىطويسلا دعقب
 . هيذك أ يوارلا سف

  150١نجلا : ١

 نا



 امتلمجي ماكحألا تناك ول : تلق نإف . صاع هوش ىف ةلاسرلا لمعحتو كلذ
 اهولقني ىتح هِي ىبنلا ىلإ نوددرتي اوناكل سنإلل ةمزال ىه ا نجلل ةمزال
 هسلجم مهروضحو هب مهعاهجا مدع لقنلا مدع نع مزلي ال : تلق ؟ لقني لو
 لو مهاري .# هتيم وه نوكيو نونمؤملا مهاري نأ ريغ نم همالك مهعامسو
 !وتاك نجلا نم ةعامج نأ فلسلا نع ةريثك رآثآ ىف درو دقو . ةباحصلا مهارت
 : مهقح ىف ماكحألا مومع ليلد كلذو « ملعلا نوملعتيو نآرقلا مهيلع نوورقي
 هب مهملع أ أسنأ ك ةعيرشلا هذه نع مكح لكف ؛ ؛ ملعلا هطرش فيلكتلا ةلمجلاب

 . ىبتلا . ىكبسلا مالك اذهو . مهعزل

 , ةلمجلا ف نوفلكم نجلا : عورفلا باتك يف ؟'''!ىلبنحلا سلفم نبا لاقو
 مئاهبلاك ايارت نوريصي مهنإ ال ء ةنجلا مهدمؤم لخخديو « رانلا مهرفاك لخد
 قداح ميساوثت ردقب مهريغكأ ةنجلا ىف مينأ رمألا رهاظو . رانا نم ةاجدأا مجاو و

 هلوقو « ةنجلا ضاير ىف مهعأ وأ ٠ اهيف نوبرشي الو نولكأي ال م : لاق نأ |
 تعبي مل هنأ ىلع لدي و ةصاخ هموق ىلإ ثعبي ىبنلا تاك ٠ مالا

 ؛ ليقع نباو + ىضاقلا هركذ . لوسر مهنم سيلو « أتيبت لبق ىبن مهنا

 لسر مكنأي ملأ ننإلاو نجلا رشعم اي : هلوق نع اوباجأو ٠ امخ ريغ و
 امنإو "4# ناجرملاو ؤلؤللا امهنم جرخيإ» : لاعت هلوقك اهنأ ' '"# مكنه
 . امهدحأ نم جرخم

 كاحضلا لوق ٠ السر مهنم نأب لوقلاو « نالوق كلذ ىف نيرسفمللو
 : نجل ملسمبو ةكلالملاب ةعمجلاو ةعامجلا دقعتت : رداودلا ىف لاقو ؛ هريغو
 رهاظ وه ام هتمزل نم ةعمجلا ىف دارملاو ,الاق اذك ابباحصأ نم نأ اضيأ ركذو

 لخأ ملعأ : ع( م 15318 ل 18048 70109 نس ل02 ل هللا دبع ربأ ء ديم نب ملقم ني دمحم ع111)
 بابكو هقيناصل نم  قشمد ةيطاصب .قوتو « سدقملا تيب يف ًاشنو دكو . لبنح نبأ بهذمب هرصغ
 ةينسلا دئاوغلاو تكلا و ء غهققلا لوصأو و ء هقفلا ف تادلجم ةثالث وهو ء ءالعأ روكذملا 4 عووفلا

 , هئرت قبس 1١9

 11. : ماسنألا لل )

 . 559 1 نحرلا 41
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 ىمدأب ةعسجلا وأ ةعامجلا دقعنت ال لوقي بهذملا نإ : روكاذملا دماح نبا مالك
 سيأ ؛ ةيميت نبأ ىنعي دس انخيش لاقو ىلوأ انهاهف : ىبصو رفاسمك همزلت آل

 ال ًايواسم هنع وهن امو هب اورمأ ام نوكي الف « ةقيقحلاو دحلا ىف سنإلاك ن جل
 رمألاب فيلكتلا سنج_ ىف مهوكراش مهنكل ؛ ةقيفحلاو دحلا ىف سنألا ىلع

 لدي دق نكلو « ءاملعلا نيب ملعأ اميف عازن الب ؛ ميرحتلاز ليلحتلاو ىبنلاو

 هريغو ىتغملا فو . انباحصأ قالطإ هيضعقي دقو ء اهريغو مبتحكانم ىلع كلذ
 كيلمتا ءافتنا نم هجوتيف ةبغاك كيلقلاب كلمي ال هنأل نجل حصت ال ةيصولا نأ
 # اجاوزأ مكسفنأ نم مكل لعج) ؛ ىلاعت لاق هتلباقم ىف هنأل عطولا عنم انه
 اودنكستل اجاوزأ مكسفلأ نم قلخ نأ هتايأ نمو : لاقو قليلا

56 
 ريغ هنع عنمو + « ىلوأ انهاهف ةءافكلا طورش ىف ىنعملا اذه انياحصأ ركذ دقو

 ىف سنوي نبأ مهتم هزوجو ٠ ةيعئاشلا ضعبو ٠ ةيفنخلأ قى رخأتم نم ءلمحاو

 ةنجلا يف نوجوزتي مهنأ نجلا نمّؤَل ًاركذ رابخألا ىف دجأ ملو ءزيجولا حرش
 الو مهلبق سنإ نهنمطي مل9» : ىلاعت هلوقي ةنجلا مطوخد ىلع تح! دقو
 : ىمدآلا جوزتي م جورتي مهنم لجرلا نأ ربخلا رهاظف اولد نزف '''”ا# ناج
 نيللا نم نمؤملا امأو ؛ هسنج نم جوزتي نيعلا روحا نم جوزتي اك ىمدآلا نك
 : بزعأ ةتبجلا ىف سيل هنأل ؛ ربخلا رهاظ ىلع هسنج نم جورتيو ؛ نجلا ج ورتف

 اكن ايندلا ىف حص نإو , رظن هيف ةينجم ةيمدآلا عيوزتو ةيمدأب اهيف هجنوزت : نكل
 هصخام الإ عرشلا رهاوظل ةيمدألاك ةيسورلا قوقح يف ابن هيب مكي. ةينج

 دقوا ةينجنلل ىمدآلا حاكتك ةيمدالل نيملا حاكن تأ قبس امم رهظ دقو« ل ايلدلا

 مدل رظن هيفو « ىمدألا سنج - فرشل هسكع زاج نإو انه عنملاب لوقلا رشح
 ؛ لاهجالا اذه سكع لمتحي دقو ء حاكنلا عنص ىف ريثأت هل فرشلا اذه توك
 مل نم مالك رهاظ : لاقي نأ لمهيو « ةيمدالل هكيلمت مصيف كلمي ن يل نأ
 ةححص ريعتل ! 10ه ىف صئالو « كلذ ةحص نط ةسصولا لن رثادي

 ١ : ىروشلا )١65(

 ع5 : مورلا )١١5(

 , ه1 : نمحرلا عورذأالو

 دنع + عرشلا ىف ةبطاو « هريغب أ لام ناكأ ماوس + ريغلا ىلع لضغتلاو عربتلا اب دارو ٠ ةبلا قثطت (11)
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 نيللأ نموعف , ملسملا كيلمت حص اذإ هنأل : ىلوأ أله لعل و + ابي ةيصولا

 كيلملاب كلم نأ عيايو « عنملا ىلع ليلد الو , ىنرحلاك مهرفاكو « ىلوأ
 ميتلماعم حص نإ مولعمو هجوتمف صعب نم مهضعب كيلمت امأف « الفالاو

 عطاق هعطقيو + ىعرش قيرطب كلذ ةحص طرش نم دبالف ؛ مهتحكانمو
 ثراوتلا ىرميو « مهمالسإ عم مهكلم مهديب ام نأ مهوق لبقيو ء ىعرش
 ةحصل ربتعي هنأ ءاقيلا ىلأو دماح نبا مالك نم قبس امم فرغ دقو + ىعرشلا
 ةكزلا ىف هنأ دماح نبا مالك رهاظ نأو ىمدألا ةحصل ريتعي ام هتالص
 ةيأو ءوضولا ةياك اعامجإ تايمومعلا ضعب ىف مهوبعد تبث اذإو . ىمدألاك
 مالك و همالك رهاظو : ىمدآلا؛ حلاو موصلا ىف هتأو ء قرفلا امق , ةالصلا
 ىفو « ةلدألا رهاظ ره 5 ضعبل مهضعب ملظو ىمدآلا ملظ مهيلع مرحي هنأ هريغ

 الف ًامرحم مكنيب ةتاعجو ىسفن ىلع ملظلا تمرح ىلإ ىدابع ايد : ثيدحلا
 بسحب هرجزو هعدر بجي ىدعتو ملظ نم نأ مولعمو ,2'””«اوملاظت
 َنِإف ؛ هأبنو هرمأو :؛ هعرص نم ظعو عورصمب ىلأ اذإ انخيش تاكو . ناكمإلا
 ىنح هيرض هقرافي مل دإو « دوعي ال نأ دهعلا هيلع ذخأ عورصملا قرافو ىبتلا

 نم ىلع ةقيقحلا ىف عقي امنإو « عورصملا ىلع رهاظلا ىف عقي برضلاو , هقرافي
 نم < يشب رعشي مل هنأ قاعأ !ذإ عورتسملا ربخعو حيصيو ملتي اذهغو ء هعرص

 فللكملا مالك همع عرشلا تامومع ىف لعد نم لك نأ مولعم ا نمو « كلذ
 ربأ ركذو « ليئدلا هيعدُم ىلعف : هعدع لصألا نيكل عنام هنم عنمي نأ الإ ملاعلا

 رهاظو : نجلاو ةكئالملا نع اهرتس ةلأسم ىف ًايلاخ ةروعلا غشك نأ ىلاعملا

 عم اذهو + بتاجأ نوفلكم مهنأل ؛ نجلا نع ةروعلا ءافخإ بهجت هنأ مهمالك

 هلثم هجوتيو « مهفيلكتل مهلسغي تيم لسغ ضرف طقسيو « مهروضحب ملعلا

 قداص ريخ لوبقل هطوقس هجوتيو « ناذالا الإ هياقك' شرف لك لثع ٠ كلذ ف

 كللذ نإ » لوقي ىذلا ثيدحلاو ؛ عناملا مدعل هتحيبذ لكأ نم عتام الو هيغ

 مو هب عضيل هريغل هلام نامنإلا حابأ اذإف ضرع الب ةايهللا ىف هريقل هلام ناسنإلا كيل هعوضوم دقع
 5 ةراعإ تاك" ءابإ هكذمي

 مئظلا يسفن لع تءرح ىلإ ؛ : دمحأ ظفلو . ل ع دبل يمحو م مقري ريلا ل مثبم ءاور علاظكي

 , ءاوملاظت الق الآ ىدابع لغو
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 ؟يش لك ناطيشلا ءاق يمس املا ثيدحو '''*هنزأ ف ناطيشلا لاب لجرلا
 هركذ ام رخآ اذه ع بيرغ اذهو . رهاط هئيقو هلوب نأ ىلع نالدي ''”'*: هلكأ

1 

 . ىهتنأ . خ ورفلا بحاص

 مهتدابعو مهدئاقع ركذ بج

 : لاق '””4 اددق قئارط أنك ج يلاعت هلوق ىف دهاجم دع نيف دبا جب رخأ

 ©« اددق قئارط انك 9 : ىلاعت هلوق ىف ةداتق نع جرخأو . ًاراقكو نيملسم

 ع, ةضقارو ؛ ةفحرمو ٠ ةيردق نجلا ىف : لاك ء يدلا نم ( ةمظعلا ١

 . ةعيبشو

 نع + بيعش نب دامح نع (ةنأبإلا) ىف ىرعشلا رصن وبأ جرتخأ : تلق

 ىبتنا . ةنسلا عبتي نم ائيلع ءوش سيل : اولاق مهنأ ء نجلا ملكي داك لجر

 نب نمحرلا دبع انثدح ء نيسكلا نب دمحم ىتثدح 2 ايندلا ىنأ نب“ لاقو

 نأ ٠ شاقرلا ديزي نع ءركذي ليعامسإ نب ىرسلا تعمس ع لهابلا ورمع
 نم هراد ناكس هعم ماق ليللا نم هدجيبتل ماق اذإ نأك ىنزاملا زرع نب ناوفص

 : ديزيل تلقف ؛ ىرسلا لاق . نآرقلا اوعمتساو (هتالصب اولصف نجلا

 لصتغ « دجيبلل كلعأيقب موقن كتاوحإ انإف 4 هلأ دبعاأي عرفت ال : سدونل

 . مهتكر خل كلذ دعب ْنِمَأَف . كتالصب

 : كلم هللا لوسر لاق : لاق « لبج نب ذاعم نع « رازبلا جرسأ : تلق
 , هلالص ىللصت ةكئالملا نإف , هتءارقب رهجيلف ليالا نم مكبم ىلص نمو

 ظفلب مهلك 771 ديو + ؟ نيرئاسلا ةالص ىف مامود ١ ديجبلا ف ىرثشيلا لور 550

 , ؟هنذأ ل ناطيشلا لاب لصي لو مان اذ

 . ههئرتل قيم 4١51

 . 1١ : نجلا 3555
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 هتاريجو « ءاوها ىف نونوكي نيذلا نجلا نمؤم نإو ع هتءارقل نوعمتسيو
 هتءارقب درطي هنإو , هتءارقل نوعمتسيو ؛ هتالصب تولصي , هيكسم ىف ةعم

 . + نيطايشلا ةدرهو نجلا قاف هلوح ىتلا رودلا نعو هراذ نع

 نارغلا أرقي نأ ردقي ناطيشلا له : لوقي زجر نع حالصلا نبا لكمو

 . ؟ هدونجو ومس لصيو

 ءافتنا كللذ نم مزليو ء ًاعوقو نارقلا مهتءارق ىفني لوقنملا رهاظ : باجأف
 ةليضف ارطعي مل ةكئالملا نأ درو دقو ءانا رقلا ةءارق اهنع ذإ ؛ مهن ةالصلا
 نارقلا ةءارق نذإف .ء سنالا نم هعاعسا ىلع ةصيرح كلذل ىهو ؛ نارقلا

 . هنوءرقي مهنأ اتغلب نجلا نم نييمؤملا نأ ريغ ه سنإلا هللا ابب عمركأ ةمارك
 . ىبتنا

 نب ديعس نع : لجلا زيعامسإ نع ءهريسفت ىف ىروثلا نتايقفس ىورو

 " دهشن نأ هل دجسبت انل فيك : هُوَ ىبدال نجلا تلاق : لاق ؛ ريبج
 لا عم اوعدت الف هلل دجاسملا تأوذج : تلك * دنع نو نمخو للعم

 انيب : لاق ٠ ريبزلا ىلأ نع ؛ حلجألا قيرط نع ء ايتدلا ىنأ نبا جرخأو

 تقاط ىتح + قارعلا باب نم ةيح تلبقأ ذإ تيبلا نم ابيرف ناوهص نب هللا دبع
 : لاقف نتاوفص نب هللا دبع ابيلإ رظنف ٠ هتملتساف رجحلا تنأ مث ء عبس ت تيبلاب

 , قرصتاف اننايص ضعب كيلع فاخن انإو : كترمع تيضق دق ناجلا اه

 . توا كثيح نم ةعبجار تب رشف

 ذإ « صاعلا نب ورمع نب هللا دبع عم ًاسولج انك : لاق بيبح نب قلط نع

 بم ةساليلا اذه نم علاط مجأ قيربب نحن ذإ ؛ سلاما تماقو « 1''*: زظظلا صلق

 نيعأ هل !'*”'بق شت أم ىهو : رك اذلا ةييلسأ ميالاو د ةبيش ا ىنب باب ىنعي

 : انلقف هيلإ انمقف « ماقملا ءارو نيتعكر للصو « ًاعبس تيبلاب فاطف : سانلا

 مل: نشل 415

 . صقئو ضيقنا يأ : للا صلق عا

 . رظنيل عفترا وأ ١ هقنع دع : ةيبثرشو « ًابايئرشأ + هلو ؛هيلإ ع برشا ) 7و
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 انإو ؛ ءاهفسو دوس ًاديبع انضرأب نإو . ككسن هللا ىضق دق ء رمتعملا اهبأ

 ©1؟”ىراوتق ء اييلع 2؟”هبنذ عضوف  ةموك هسأرب موكف « مهنم كليلع ىشخن
 . هارت ال انحبصأ ىتح عامسلا ىف

 ىف نجلا نم ةأرما تناك : لاق « ليفطلا ىلأ نع ١ قزرألا نبا جرخأو
 هبمحت تناكأو « هريغ دلو اهل نكي لو نبا اه ناكو ء ىوط اذ نكست ةيلهاجلا

 موب ذاك املف «هتجوز قأو جوزتف ٠ هموق ىف اقيرش ناكو « ًاديدش بح

 هل تلاق - ارابن اعبس ةيعكلاب فوطأ نأ بحأ ىفإ ىمأاي : همأل لاق « هعباس
 تذأف . ةمالسلا وجرأ : لاقف . شيرف ءاهفس كيلع فاخأ ىلإ ىنب ىأ : همأ

 ىلصو ٠ ًاعبس تيبلاب فاطف ٠ فاوطلا وحن ىضم ناج ةروص ىف ىلوف ءهل
 ىف تراقف ء هلتقف مهس ىنب نع باش هل ضرعتف « ًابلقتم لبقأ مث « ماقملا فلخ
 كلت روثت امتإ هنأ اشلبو : ليفط وبأ لاق . لابجلا امل رصيي ف ىتح ةربغ ةكم

 قوم مهشرف ىلع مهس ىنب نم حبصأف + نجلا نم مظع توم دنع ةربغلا
 . بايشلا ىوس علصأ ًاخيش نوعبس مهيف ناكو « نجلا ىلتق نم توريثك

 نب هللا دبع اهيب : لاق « حابر نب ءاطع نع « لئالدلا ف معن وبأ جرخأو

 تيبلاب تقاطا ىتحا تءاج ('**!ءاطقر ةيحا رصبأ ذإ مارحلا دجسملا ىف ورمع
 . اييلغ. ماق ىتح ورمع نب هللا ديع ءاجنف ء ىلصت ابنأك ماقملا تنأ مث ء اعبس
 . ءاهفسلا كيلع نمأ ال ىلإو ء كلككسن تيضق دق وكت كلعل هذهاي : لاقف
 , ءامسلا ف تيعذ مث تقوطعتف

 لبق اموي تودغ : لاق « نارمع نبأ نع ٠١ ةسلاجملا ىف ىرونيدلا حرخأو
 وضدي لج رب اذا تلو مث . قلغم دجسملا باب اذإف « نسا سل لإ رضفلا

 باب حتفف ٠١ نذأف نذؤملا ءاجا يح تسلجف ع هلئاعد ىلع نوسؤي موقو
 2 : تلقت « ةلبقلل ههجوو هدحو سلاج نسحلا اذإف تلخدو . دجسملا

 . بقرطلاو قيذلا : ُبَنذْلا 73

 . يفتت! ؛ ىراوت (515)

 ةرمج نم وأ + دقومو ضايي نم فلّؤع نول : ةطقرلاو ؛ ةطقر هيا تاي نم عون : ءاطقرلا (1؟4)
 , امهربغو ةرفصو
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 ىف تيأر امف تفخد مث , كئاعد ىلع نونمؤي موقو وعدت تنأو « رجفلا لبق
 ةمتخ ىعم نودهشي نيبيصن لهأ نم نج كلوأ : لاقف : كريغ دجسملا
 . نوفرصني مث ةعمج ةليل لك نارقلا

 ىلصم هنإف عرقلا ىف اوثدحت ال: : 0؟؟ةثيدحلا ىف ةيابنلا ىف ريثألا نبا لاق
 ال مضاوم ةيكلا تاذ ضرألا ىف نوكي تأ كيرحصتلاب عرقلاو ١ نيفاخخلا

 . نجلا : نوفاتألإو , 2'' 2ابيف تابت

 عم ريسن نحن انيب : لاق « رباج نع « كلام ةياور ىف بيطخلا جرخأو
 ىف اهسأر تعضوف  ركذ نابعث ب ءادوس ةيح تلبقأ ذِإ شيع  ىبتلا
 ضرألا امنأكل مث , اهاجانق . اهنذأ ىلع همف ىبنلا عضوو .. هع - ىبلا نذأ
 اوسن نجلا دفاو ادذهد : لاق . كيلع ادقفشأ دقل هللا لوسراي : انلقف + اهتعلتبأ
 . «نآرقلا مبيلع تحتفف 5 نآرقلا نم ةروص

 هتع !وعلقتا , مهنأو « هيلع عمتجت تناك نجلا نأ : ىعلخلا ىضاقلا ةمجرت ىفو

 اتيب ليخدت الأ نمو جرتألا كتيب ىف نإ : اوئاقف كلذ ببس نع مهأسف : ةرم

 « رييبخ نم لججر جرت : لاق ؛ سابع نبا نع ؛ ىقييبلاو « دمحأ جرخأو

 قبل مث ءامهدرف امهكردأ ىتح .. اعجرإ : لوقي امهولتي رخآو نالجر هعبتف
 ء كنع امهتددر ىتح اميب لزأ ل ىلإو ؛ كيناطيش نيذه نإ : هل لاقف لجرلا
 ولو « انتاقدص عمجت اننأ هريخأو « مالسلا هأرقأف كُرَع هللا لوسر تيتأ اذإف
 هلي هللا لوسر أ . ةنيدملا لجرلا مدق املف ء اهب انثعبل هل حلصت تناك

 بتكلا زربأ نم ربتعي باتكلا اذهو ء ثيدحلا بيرغ ق ةيابلا : بارعلاو + لصألا ىف نكشه الوز
 . ثينحخا بيرغ ملع ىف اهقدأو اهافوأو

 تان ال ًالذعلا نيب ضرألا نم عطق : ءارلاو فاقلا عيتفب عرقلا نأ عيحصلاو لصألا ىف انكع 58
 . ه4 يع ع ؟ ءرج رثألاو ثيدحلا بيرغ ىف ةيلبنلا» رظنأ « ايف

 ض0 وهو : رابكلا نوميللا# هرمثو + رسبلا و قرولاو ناصغألا معان + وثعي رش : جمالا هةنسم

 . ءاثإ ضماس + ةحئارلا ىكذ + نوللا

 ع



 . "؟"اةولخملا نع كلذ ددع هيي لوسرلا ىبنف « هريخأف
 : هبنم نب بمحو نع ىلأ ىنثدح ء سيردإ وبأ انثدح : ايندلا أ نبا لاقو

 ذإ ء فينحلا دجسملا ىف ماع لك مساوملا ىف ىرصبلا نسحلاو وه ىقلي ناك هنأ

 ناثدحتي امه اهيبف . نوثدحتي امف سالج اهعمو نويعلا تمائو لجرلا تأده

 ىف بهو بناج ىلإ عقو ىتح  فيفح هل رئاط لبقأ ذإ ةليل ثاذ امهسالج عم
 هيلع لبقأ مث ٠ نجلا نم هنأ ملعو « مالسلا هيلع بهو ٌدرف ء ملسف . ةقلحلا
 امف : لاق ., نيملسملا نجلا نم ؛ لاك ؟ لجرلا نم : بهو لاقق هثدعت
 انيف مكل نإ ؟ملعلا مكنع لمحتو مكسلاجن نأ انث ناركنت وأ : لاق ؟ كتجاح
 ةدايعو « داهجو « ةالص نم ةريثك ءايشأ ىف 5 رضاحتل انإو « نوريثك ةاور

 مكدع لمحتو ع« كلذ رخو ه ةرمخخ و ء جحسو ؛ ةزانج ةداهيشد ؛ ضيرم

 ؟ لضفأ عدنع نجلا ةاور ىأف : بهو هل لاق . نآرقل هلأ مككنم عمسلو . ملعلا
 لش دقو ايهو نسحلا ىأر املف + نسحلا ىلإ راشأو ء خيشلا اذه ب : لاق
 نم ماك املف . انئاسلج ضعب : لاق ؟ ثدحن نم هللا دبع ابأاي : ل !اك . هع
 انقلأ تنكف : بهو لاق . نجلا ربخ بهو هربخأف بهو ىلا لأ امهسنجي
 فاوطلا ىف أماع هتيقل دقلو . هربخأف ىنلأسيف ماع ل اك مساوملا ىف نجلا كلذ

 هلدي ىنلوأن : هل تلقف ؛ دجسملا ةيحان ىف وهو انأ تدعق انفاوط انيضق املف

 ىتح يدي توددم مث ؛ ربو ابيلع !ذإو ٠ : ”رهملا ”نئرب لثم ىه اذإف ىلإ هبي دمث

 لاق مث , ةعاس انثدحت مث ء ةزم هدي ثتءزمغف ؛ ؛ حاتج عضوم اذإف هيبكتم تغلب

 هئلوألا نيحا ةزمغ ياني زمغف ىدي كيعلوأان ؟ كدي ىنلوان هللا دبع ابأاي 9

 هتدقفت مث مساوملا ىف ماع لك هاقلأ تمكف ٠ كحضو ىتبيصي داك ىتح اهأيإ

 داهج» لاق ؟ لضقأ م داهج ىأ : نابلا بهو لأسو . تاما هنأ تنظف

 لوسر عم ريسأ تنك : لاق ةباحصلا نه لجر نع ىقبيبلا جرتخأ : تلق

  185١؟ؤ4 507 نع اا جا دلسملا ل دحأ ,

 ء نئارب عمججاو , سراجلا رثاطلا وأ عيسلا بلم بايع : نيرُبلا *

 , ةراهمو ؛ راهمو ٠ راهمأ : عمجلاو . اهروغو ةيلعألا رمشلاو ليخلا نم جمب ام لوأ : رهملا *
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 اهبأاي لقط أرقي لجر عمسف ؛ ءاملظ ةليل ثاذ ىف هلع س هلل

 انرسو ؛كرشلا نم ةمئرب دقف اذه امأ» : هوم للا وسر لاقف 4 نورفاكلا
 ههل رِفغ دقف اذه امأد : اقف «دحأ هلا وه لقؤف أرقي الجر اعمسن
 , "””اديحأ تيأر امف ًالامثو ًاتيه ترظنف ءاوع نم رظنأل ىتلحار تغفكن

 هيلع مهأربإ غر امل : لاق ع بيبح نب دعس نع + ريرج نبا جربخأو

 ىف ىدانف جررخق . جلاب سانلا ىف نذأ نأ هيلإ هللا ىحوأ تيبلا ءانب نم مالسلا

 سن نم ذفمري هعمسي ملف « هوجحف اتي ذكلا دق مكبر نإ سانلا اهأاي سانلا

 ىبتنأ . كليبل مهللا كيبل : لاق الإ نج الو

 سان ابتكس املك ؛ راد اتدنع انك : لاق نونفلا ىف ليقع نبأ ركذو
 : الاس حبصأو ايف تابو « اهارتشاف ىبرغم لجر ةرم ءاجف . قوم اوحبصأ

 ءاشعلا تيلص ابع تب امل : لاقف لعسف « لقتنا مث ةدم ماقأف « ناريجلا ببجعق

 تفقشف ع ىلع ملسف ٠ رعبا نم دعصي باشب ذإو تآرقلا نم اعيش تأرقو

 : تلق مث هملعأ تعرشف . نارقل ا نم ايش ىنملع .. كيلع سأب ال : لاقف

 : ىلصنو نآرقلا أرقل نوملسم نجج نحن : لاق ؟ اهثيدح فيك رادلا هذه
 . مهقتخنف + رمثلا ىلع نوعسجيف + قاسفلا الإ 1" 'ابيرتكي ام رادلا هذهو
 رثبلا نم دعصصي ناكو . معن : لاق . رابنلاب ءريجف كفاحأ ليللا ىف : تلق

 بيبذلا نم قرأ : لوقي 05برسلا ىف مزعم اذإ أرقي وه انييف هتفلاو رابلاب

 هيلطأ : لاق . مَّزعم ؛ تلقف ؟ اذه ءاميش ىلأ ! لاقق . نجلا نمو نيعلا نمو

 امف ؛ لجرلا مّرعف ء فقلا ىف اتابعث رام دق نجلاب اذإو : هتلعدأو تسقف

 ؛ ليبتزلا ىف هعضيو هذحأيل ماقف ءرادلا طمو ىف طقس ىتح ىلدتي نابعنلا لاز

 نابتلا ضفتنإف ء حارو !راثيد هتيطعأف ١ ىديص نم ىنعنمتأ : لاقف : هتعنمف
 ىنلتق : لاق ؟ كلام : تلقف . باذو رفصأو لحخو فعيض دقو نبلا جرخخو

 لال هصخش ءانخأو هئارق هعمسأ نم ةءارق ىلاسعلا عامس : بباب ةوبنلا لئآلد يف ىقيسلا هاور 4١197
 , ةيملعلا بمكلا راد طا االت* نم

 . اهرجؤي أع بأ ع+ 5:

 : قيرطلا ىلأ ؛ برد عا* مو
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 اخارص رثبلا ىف تهم ىتم كلاب لاعج اك ؛ حلفا ىلا نشضاامو اجمل وذي افرع

 دحأ عيدماو : ليقع نبا لاق . تمرزيئاف يعدلا ليللا ف تعمسف : لاق . هزباف
4 

 . اظدعب ا تسيب مظكسسي كك ا1!رثاآ هن 0 6

 هلأ ١ لينحلا ءاقيلا ىلأ هخيش نع هدئاوف ىف لبحلا قارخلا ىفر ميسصلا نبا لقت

 ىبنلاو نوفلكم مبنأل معت : لاقف ؟ هفلخ ةالصلا حصت له نجا نع لكس
 1 . مهلإ لسرم هم

 « يىناربطلا هج رخخأ ا نملاب ةعامجلا جاقعنا هرداون ف قريصلا نبا ركذو

 وهو ؛ ةكمب هتيم هللا لوسر عم نحن اهيب : لاق ءادوعسم نبا نع + معن وبأو
 لجر نم نموقي الو . لجر مكنم ىعم مقيأ» : لاق ذإ ةباحصلا نم رفن ىف
 الإ اهبسحأ الو ةوادإ تذمحأو هعم تمقف : «ةرذ لاقتم شغلا نم هبأق ىف

 ىل طخف « ةعمتجم ةدوسأ تيأر ةكم ىلعأب انك اذإ ىتح هعم تجرخف ؛ ءام
 ىضمو تمقف «؛ كليتأ ىتحح ادعاه مقو : لاق مث ءااطمخ هلم هللا لوسر

 ىتح ًاليوط هيَ هللا لوسر مهعم رمسف + هيلإ كوروشتي مبتيأرق ءامملإ
 ىصيل ماق مث ًاضوتف «؟ ءوطو نم ثلعم له : ىل لاق م ءارجفلا عم قءاج

 ىف انمّؤت نأ بمن اإ ء هللا لوسراي : هل الاقف « مهنم ناصخش هكردأ
 لوسراي ءالؤه نم : هل تلقف . فرصنا مث انب ىله مث هفلخ انقصف .

 تناك رومأ ىف ىلإ نومصتخي ىلوءاج نيبيصن نم نج ءالؤه# : ل !اتف ؟ هلل

 : لاق ؟ هللا لوسراب ميعدوزام : تلقف ١ :مهدورق دازلا ىلولأس دقو . مهنم
 مظع نم اودجو امو . ًارمت هودجو ثور نم اودجو امو . ةعجرلا»
 ثورلاب باطتسي نأ ب 2 ىبنلا  ىبن كلذ ةنعا : ايسكم 0 ودم و

 , ويفعما
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 ىلإ : هل لاق ىردخلا ديعس ابأ نأ : ةعصعص ىب نع . ىراخلاا جرخأو
 تنذأفل ع كتيداب ىف وأ كاممدغ ىف تنك اذإف .٠ ةيدابلاو ىدغلا بلا كارأ
 الو نج نْدَوملا كتوص ىدم عمسي ال هنإق . ءادنلاب كلت وج حران : ةؤابسشاب
 هللا لوسو نم تعم : ديعس وبأ لاق ؛ ةمايقلا موي هل دهش الإ هيث الو سنإ

 أ



 تتعلم 2

 اذإ اميق لبنح نب دمحأ نع ىلصملا ىدي نيب نجلا رورم ىف ةياورلا تفلتخا
 هنأ هنع ىورف ؟ اهفئأتسيو هتالص هيلع عطقي له : ىلصملا ىدني نيب نج رم
 .هتأب هلّلعو دوسألا بلكلا رورمب ةالصلا عطقب مكح هيي هنأل ؟ اهعطقي

 نجلا نم ًاتيرفع نإ : لَ هلوقو ء.اهعطقي ال : ةيناثا ةياورلاو 2" '"”ناطيش
 هرورمب اهعطق نوكي نأ لمتحي . 1©ىقالص ىلع عطقيل ةحرابلا ىلع تلفن
 . هعفدل لاعقألا نم هيلإ حاتم امإ توك نأو هيدي نيب

 ثيدحلا مبتيأور رك

 ؛ ديز نب مهاربإ نع « قاصسإ نب نسحلا انثدح : لئالدلا ىف معن وبأ لاق

 دمحأ انثدح ع ىمرلا بعك نب ىبأ نع . لمرلا رباج نب رمع نب دحأ انثدح
 نب بهو انثدح , شمعألا نع ٠ ريثك نب دمعك انئدح ء فيرا نب دمحم نب

 ؛ توملل اوعجضتو هيبافكأ ! وسبل وترمي نأ اوداك وأ تول اونياع املف

 ىلإ اوعمتسا ئيذلا رفنلا ةيقب انأ : لاقو : رجشلا للختي ىنج مييلع جرخف
 ءاملا اذه « هلذخي ال هليلدو نمؤملا وعخأ نهؤملا» : لوقي هتعمم « هللا لوسر

 , قيرطلا ىلإ مهدشرأو « ءاملا ىلع مهد مث ؛ قيرطلا وه اذهو

 , ىلأ ىنتادخ : ايندلا ىلأ نبا لاقو

 دبع ىلوع نع « يىرسلا نع « ليثارسأ انأبنأ + شرقلا زيزعلا دبع انثدح

 اذه انكليي نأ فان انإف ؛ ممدقت ول : مهضعب لاقق ء سلم ءام ىلإ اوبتناف

 , ءادتلاب توملا مقر ؛ باب ناذألا باتك ىف ىراخبلا هاور (؟95)

 . هيلع قيلعتلاو هبيرفل قيس دقو ةعئاع نع دبحأ ءاور (1590)

 بناتك لل ملسم هاورو , دجسملا ىف طيرت ميرقلا وأ ريسألا باي , ةالصلا باتك ىف ىراخبلا هلور )١4(
 ىلخ كادقي لعبج نجلا نم انيرشع إف طفلي ع هنم ةوستلاو ةالصلا ءانثأ ناطيشلا نعل زاوج باي ء ةاللبعلا

 . ثيدحلل وةح راي
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 مهضعب لاقف , مام اوبيصي منف اوسمأ ىتحا اوراسم « عاملا مدكمامأ نإف ؛ عامل

 جرخمف ءارملا ةرجش ىل إل أ وبعت نأ ىتح ٠'”“اوحل اف عاملا لإ معصر ول 1 دجعبل

 تي" ىفإ بك رلا رشعم اي : لاقف مسج داوسلا ديدش دوسأ لجر مبولع

 بجحيلف رخآلا مريلاو هللاب نع ؤي نو نمد لوقي . هم - هلا يوسر

 يح اوريسف ههسفنل ةركي اه نيملسملل هركيو ؛ هسفنت ا بع اام نيتسملل

 انإ هللاو : مهضعب لاقق . ءالأ اذإف اهراسبإ نع اوذخف '''''ةمكآ نإ اوبتن

 ل هب ملكت ام لثمب ملكتيل ناطيشلا ناك ام : مهضعب لاقو . ناطيش هنأ ىرن
 . مش هفصو ىذلا ناكملا ىلإ اوبتتا ىتح اوراسف نجلا 0 نموم هنأ ىنعي

 ل ا ل
 ا اس [ديض ل

 انثدح ؛ رازبلا نب دعس انثدح : قالخألا مراكم قف ىطئارتلا لاقو : تلق
 ؛ ىفقفاوتل ا هللا دبع ءيب مايعلا انكدح و ء. ىروتل كا نايفس اتئادحل ع لضفلا معنا وبأ

 اي 2 اع

 0 لاق ء هيبأ نع ؛ كاحع كببا نم ع يتايرش رفا فسوي نهب دمحم انلدح اب

 هللا لوسر نأ ىذاني ايداتم اوعمسف « اوشطعف « نيضرألا ضعب ىلا أع

 ناكم يف ًاريدغ نأو . ملسملا نيعو ملسملا وحأ ملسملا نأ : اقدح هي

 . ىيتنأ . !وبرشف هيلإ اولدعف اذكو انك

 . مكحلا نب فسوي انثدح . نيسحلا نب دمحم انثدح : ايندلا يأ نبا لاق ه
 هعمو ةلغب ىلع ريسي وه انيب : زيزعلا دبع لبا رم نب دمج 0 ضايق اندح

 رماف هتلغب ن صا للزنف ٠ قيرطلا ةعراق ىلع تيم ناب وه ذإ هباحصأ نم سان
 ل لاع توصي وه اذإف ىضم مث . ءاراوو رفح مث ؛ قيرطلا ن .شا لدعل ع اهي

 نينمؤملا ريمأاي ىلاعت هللا ن يع ةراضشبلا كايلإ : لوقي د ادحأ نوري الو هتوعمسي

 انفرص ذإو © + ىلاعت هللا لاك يذلا نيلا نم انتإ هجفد ىذلا اذه ىبحاص و ءانأ

 هلوسرو هللاب انمأو انملسأ املق «٠ , 04 نآرقلا نوعمتسي نجلا نم ًارفن كليلإ

 كيفدي ةبرغ ضرأب تومتس# ' نوفدملا ىبحاصل # هيَ ب هللا لوسر لاق

 8 ضيللا رخل ك ١ وراس ىأ : رمش مأ را “#9

 . ماكاو . ماكؤو ٠ مك : عمجلاو , لع تأ : ةسكألا ( 1100
 ,. #8 : يئاطسلا جه ١55

 ؟يا ا.



 . «ضرألا لهأ رب لثموي اييف

 نباب سيلو ) لضف نب دمحم انثدح ! هيرح ىف سايع نبا لاقو : تلق

 دبع نب رمع انب لزن : لاق ؛ هيبأ نع : دشار ىلأ نب سايعلا انئدح ء( ناوزغ

 انررمف ءاتبكارف . هعيشف هعم بكرا : ىالوم ىل لاك لحر املغ « زيزرعلا

 اهاحتق اهدنع لرزتف ٠ قيرطلا ىلع ةحورطم ةتيم ةيحن نحن اذإف ع واوب
 اقرخخاي : لوقيو فعبي فتابب اذإ ريسنا نحن اهيبف ءابكر مث 70'اهاراوو
 اهبأ كدشاتأ ؛ رمع هل لاقف ءادحأ يىرت ملف ءالامخو انيمي انتقتلاف : اقرخاي

 نع اتربحأ رهظي مل نمم تنك نإو . انل ترهظ الإ رهظي نمم تنك نإ فتاحلا
 هللا لوسر ثعمس ىلإف ءاذكو اذك ناكمب مدفد يتلا ةيحلا ىه : لاق . اقرخا

 نمؤم ربخ كنفدي ضرألا نم ةالفب نيتومت اقزيشاي» : ًاموي اه لوقب هي
 : لاق هلع هللا لوسر نم اذه تعمس تنأ : رسع لاقق . هضرألا لهأ

 . انقرصناو رمع انيع تعمدق عاوعن

 نب دمحم انثدح ء يسوم نب دمحأ نب دمحم ادئدح : ةيليللا ىف معن وبأ لاقو

 نب دمحم انئدح , فوط نب دواد نيرضم انئدح ؛ نادبع ىنأ نب نيسحلا

 زيزعلا دبع نب رمع راز : لاق « هيبأ نع ؛ دشار نب سابع انثدح ء لضفلا

 ءادوس ةيمع نمت اذإ انّزررب املف هعيش : ىل لاق عوجرلا دارأ املف ؛ ىالوم

 هللا لومر تعمس ىنإ اقرخغاي ! يفتي فتاه !ذاغ . ابقدق رمع لرزنف + ةتيم

 لهأ ريخ كنفديلو . ضرألا نم ةالقب نتوقل : ةيحلا هذهل لوقي هني
 ترهظ الإ رهظي نمم تنك نإ هللا كتدشان : رمع لاقق « ؛ ذكموي ضرألا

 ىفإو ء ىداولا اذه ىف هيَ هللا لوسر اوعياب نيذلا ةعبسلا نم انأ : لاق . ىف

 ضرألا لهأ ريخ كنفديلو ضرألا نم ةالفب نتوقا» : ةيحلا هذه لوقي هتعمس
 كاتدشان دشاراي : لاقو ء هتلحار نع طقسي داك ىتح رمع ىكبف ؛ ؛ دموي

 . «قفتلا يف بيطخلا هج ريخأ , بارتلا ىنيراوت ىتح ادحأ اذبي ريخت الأ

 ىلإ تبهذ : لاق ء نيسحلا نب هللا دبع انئدحح : رييكلا ىف يئاريطلا لاقو

 . اهلفخأ ىأ 1:

 اا



 هللا لوسر ىلع اودفو نيذلا نبلا تأر دق ةأرما انهاه : ىل ليقف '*””س موس رط

 تلقف « ةعامج اهوحو اهافق ىلع ةيقلتسم ةأرماي اذإف + اييلإ تيهذق س هع
 نيذلا نجلا نم ادحأ تيأر له ؛ اه تلقف . ةتمولم + تلايؤ © عضلئساام ا امل

 : لاق + ع هللا ديع همساو محم ىتثدح : تل تلاق ؟ هيلع هللا لوسر ىلعا ودقو

 : لاق ؟ ضرألاو تاومسلا قلخي نأ لبق انبر ناك نيأ ٠ هيَع لوسراي : تلق

 ىف ىزاريشلا هجرحأو . ؛رونلأ نه جلجلتي وون نم توح ىلع ناك ؛

 ٠ ىرهوجلا ةوزغ نب دمحم نب دمحم ادثدحت . مساقلا نب ديعس انربختأ . باقلألا

 باثك ىف نأبحس نيا هرك ذو « ىناربطلا خويش نم نيسحلا | نب هللا دبع اثدح

 أاذإ هب , جاجتحالا زوج ال : اهقرسيو رابخخألا بلقي : لاق ؛ ؛ءافعضلاو

 ء مج هرخآو اهدب هاطاب لاقيو ءاحلاب ٌرمْحَأ نزوب جحمتمو ١ ؛ لاق « درفنا
 اثوعبم تاك كاع ىبنلا نأل هأببج رخخأ : لاقو ةباحصلا ىف ىبسوم وبأ هدروأ
 اذه وهأ ىردأ الغ ءارخخأ رب ىف محمتم درو دقو : لاق . نجلاو سنألا ىلإ

 . هريمغ مأ

 نب رماع نع ؛ سابع نبا ثيدح نم ( ةكم ) باتك ىف ىهكافلا ىور
 فيه ذإ مالسإلا ءدب ىف ةكمب - يم هللا لوسر عم نحن اهيب : لاق « ةعيبر
 اذهد ؛ هلع ىبنلا لاقف ؛ نيملسملا لع ضّرحف + ةكم لابج ضعب ىلع فتاه
 كلذ دعب ناك املف ؛ ؛هللا هلتق الإ ىبن ىلع ضيرحتب ناطيش نلعي لو ناطيش
 اجسُمس ىعدي نجلا تيرافع نم لجر ديب هللا هلتق دقو : ُهَُع ىبنلا انل لاق
 : لوقي ناكملا كلذب اغتاه انعمس انيسمأ املف «, هللا دبع هتيم“ دقر

 اريك سة سأو ىسيسسسقل أَلا ارسم ايسسستل# نك

 ارسسسفطملا اسسيبت هةستسشب .٠. !رسسكتملا نسو قشلارغصو

 امل ؛ لاق « هيبأ نع « فوع نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحم قيرط نمو
 « هيلع ضيرحتلاب رعسُم هل لاقي نجلا نم لجر فته س ِهّقْيَع هللا لوسر رهظ
 لاقي رخآ هماقم ماق ةلباقلا ةليللا ىف ناك املف ء مهبطبخ دعشاو شيرق ثرمارتف

 بملحو ةيكاطتأ نيب ماشلا روغتب ةنيدم ؛ ةيمور ةيمجعأ ةملك ء هناثو هلوأ حتفي ؛ سومرط (145)
 , 4 مج كرقايأ نادليلا مسعم رتغتا .. مورلا دالبر

 نحن



 ىف ىعقاشلا هللا دبع نب ركب وبأ لاقو . هوحن ركذف : لاقف . جحمم هل

 . هئايعاير

 : لاق ء نيسحلا ني هللا دبع انثدح « ىزاوهألا نيسحلا نب لضفلا انثدح

 لوسر ىلع اودفو نيذلا نجلا تأر ةأرما انهاه : انل ليقف « سوسرط انلخد

 ؟ كمسا ام : اه ثتلقف « اهافت لع ةيقلعسم ةأرماب اذإف اهتيتأف هع هللا
 اودفو نيذلا نجلا نم !دحأ تيأر له سوني | اه تلقف . . سونم : : تلاق

 ىبنلا ىفامس : لاق . جحمس ء ىثدح معن : تلاق ٠ هّييَع هللا لوسر ىلع
 قلخي نأ لبق انبر ناك نيأ هللا لوسراي : تلق : لاق « هللا دبع

 . ؛رودلا ىف جلجلبي رون نه تومح ىلع ناك و : لاق ؟ تاومسلا

 اعد : لوقي ٠ هتيم هللا لوسر تعمم : لاق ءاجحم“ نب هللا ديع ىنئدحو

 ةمايقلا موي رشحو « ًاناير تاع الإ سي ةروس هدبع أرقي ضايرم نم
 ردي لوسر لاق لاق ؛ جحع# نب هللا دبع ىنثدحو : تلا قى 0ابو

 هللا ىلإ هب جرع الإ اهكرت مث ىحضلا ةالص ىلصي ناك لجر نم اهو : 2
 ينعرض ًائالف نإو « هظفحاف يظفح ًانالف نإ براب : تلاقف ليج و زرع ىلاعت

 نم نيرخآلا نيثيدحلا .ء سودرفلا دنسم ىف ىمليدلا جرخأ . 0*2: ةعيضق

 . يعقاشلا ركب ىلأ قيرط

 دنع تنك : لاق : نجلا وؤورمع ىنت دج ء طاص نب ادئدحل : للاربطلا لاقو

 . هعم تدجسو ذجسُف مجدلا ةروس أرقف 2 أ ىبنُلإ

 ورمع تيأر ؛ لاق ع ؛ حلاص نب كاع نع : ( لماكلا ١ ف ىدع نبا لاقو

 هتعيأبو ع معف : لاقف ؟ هيَع هللا لوسر تيأر لع : تلقف «نجخلا قلط نيا

 , نيتدجس اهيف دجسف جدلا ةروس ًأرقو ؛ حبصلا هفلخ تيلصو تسملسأو

 يطريسلا دازو . ةيملعلا بتكلا راد لع 5 دج 5 اقل“ مقر ثيدح يسليدلل سودرفلا دسم رظنا 41449

 . اناير هربق لضدأو

 ةيملعلا بنكلا راد طا 4 دس 505 قر ثيدحح يمليدلل سودرفلا دسم رظنأ )4 ١

 فت



 رشع عست ةئس تنام حلاص نب ناثع : ةباصألا ىف رجح نب ظفاحلا لاق

 ىف ىذلا ثيدحلا لمحيف ؛« قدص كلذب هثدحم ىذلا نحلا ناك نإف ء نيتثاعو

 لع ىبنلا هيف تام ىذلا ماعلا نم ةنس ةئام سأر نأ ىلع لادلا نيحيحصلا

 ةروك لما ةلاقملا نيح ابيلع ناك مم دحأ نم ضرألا هجو ىلع ىف ال - هلي

 : تلقف كلذ ىف ترغلأ دقو + نجلا فالغت ىنالا لع

 مالسإلا ةداسسمع ةسيادفا مهأ .'. مه نمو ثيدحلا ظافحل اولوق

 ماسسكحألا ىف دع آسيلج اربخ .2. ىوو نم ةباحصلا نم نوفرعت له
 مالعإلاو بحصلا ضارقنإ ابيف .-. ىلا ةئاملا ىلع تزاح هتايحر

 ماسغ رض بحاص نم هب عرسكأ 7 هسييورم ىف ةوسبأو همسأ ريكذ

 مالع جرخم ىأ | هاورق .٠. هيعمدق اه نيعستالا ىدل ىورو

 مالك حادق ةوسسسماس الو الك 0 ظسفايح ربع ةرسكتي و الك

 ىسسمأسلا لوأ نرق دعب نم .٠. ةبحص ركاذ لك ىف مهحدق عم

 وه ام انل عقو : انل ىراشع ونه ام ةقباسلا ثيداحألا ىف عقي ريدقتلا اذهبو

 ىف ةباصالا ىف رجح نب ظفاحلا ركذ ؛ ةثاللا هيف ُِكَع ىبنلا نيبو اننيب الث

 ىكحيو : لاق ؛ ىراصنألا نامعنلا نب دمحم نع دمحم نب ىلع نيدلا روئ ةمجرت
 + هلتقف ء هبرضف 4 هنم عازفف ( , رظنملا لوهم نابعث هيلع جرخسف هلزنم ىف ناك هنأ
 ىلإ هولمح نأ ىلإ نجلا عم ماقأف . هلهأ نم دقفق : هتاكم نم لاحلا ىف ل امج

 ناك ةروص ىأ ىلع : ضاقلا لاق , ركتأف لوتقلا لو.هيلع ىعداف : مييضاق
 تعم ؛ لاقف هبئاجي نم ىلإ ىضاقلا تفتلاف . نايعت ةروص ىف : ليقف ؟ لوتقملا

 ىضاقلا رعأف : ةولقال مكل * ايري نو ؛ لوقي 2 بن هللا لوسر

 . هلزنم ىلإ هب !اوعجرف « هقالطإب
 ىف ركاسع نبأ هجرخأ !ذه ريظنو «ن 'نيئامم و ىدحأ ةنس !ذه نيدلا روت تام

 وبأ انريحأ ء نادبع نب نيسح نب رضفللا مساقلا وبأ انربخأ : لاق ءهخيرات
 نسحللا دمحم ابأ تعمس ؛ دمحم نب ىلع نيسحلا وبأ انربخخأ ؛ العلا ىأ نب مساقلا
 هنأ : هل خيش نع ًادخويش ضعب ىنثذح لوقي صّمحلا دمحم نب دمحأ ن رب

 ىلإ هري ملف هيلع اطبأف ؛ ةجاح ىف هنعبف . هل بحاص هعمو ةعزن ف جرخ
 | سقت و ايع ابيك ذب *#

 هي +



 اولاقع ء تقو دعب الإ مهملكي ملف هوملكف . لقعلا لهذ وهو هيلإ ءاجف + دْغلا

 ؛ اهتلئقق ةيح اذآف هيف لوبأ بارخلا ضعب ىلإ تلحخد ىنإ : لاق ؟ كنأش اه : هل

 لتقف اذه ؛ اولاقف ةعامج ىنتودحاو ضرألا ىنلزنأف وش ىفذخأ ايتتق نأ وه امف
 خيش اذإف « هيلإ ىل اوضمف ء خيشلا ىلإ هب !وشما : مهضعب لاقف ؟ هلعقنأ انالف
 اوصقف ؟ مكتصق ام : لاق همامأ انفقو املف « ةيحللا ضيبأو ريبك هجولا نسح

 تعم : لاقف . ةيح ةروص ىف : اولاق . رهظ ةروص ىأ ىف : لاقف ةصقلا هيلع
 ريغ ةروص ىف مدكنم روصنا نم : نجلا ةليل انل لوقي - هع - هللا لوسر
 رجح نبا ظفانألا لوقو ؛ ولخف + هولح ؛ ؛ هلئاق ىلع ءىش الق لعقف هتروص
 لع لدي قدص كلذب ىنثدح. نجلا ناك نإ ؛ لاق حلاص نب ناثع ثيدح ىف

 ىعدم اذكو طسقلاو ةلادعلا ىوارلا طرش نأل ء نجلا ةياور ىف فقوتي هنأ
 راذنإلا درو هنأ عم .. مهتلادع ملعن ال نجلاو + ةلادعلا هطرش اضيأف ةبحصلا

 . سانلا نوثدحي نيطايش جورخم
 هللا لوسر لاق : لاق عقسألا نب ةلئاو نع « ىقبمبلاو « ىدع نبا جرخأ
 ىنلدبح : لوقيو قاوسألا ىف سيلبإ ففولعي ىتح ةعاسلا موقت الو : 0

 , اكو اذكب نالف نب نالف

 : لاق هع هللا لوسر نا ورمع نب هللا دبع نع ىناريطلا جرخأو
 .. رحبلا ىف اهقثوأ دواد نب ناميلس ناك نيطايش مكيف رهظت نأ كلشويد
 , نيدلا ىف مولداجيو ١ نارقلا مكعم نوءرقيو مدجاسم ىل مكعم نولصي
 , 159: تاسنإ ةروع ىف نيطايش مينإو

 هيلع هللا لوسر نأ ورمع نب هللا ديع نع باقلألا ىف ىزاريشلا جرخأو
 سم ةسا تناك اذإف رحبلا ف نيطايش قثوأ دواد نب ناميلس نإو : لاق

 دجاسملاو سلاما ىف مهوسلاجف ء سانلا ةروص ىف اوجرخ ةلامو نيثالثو

 . ؛ثيدبلاو نارقلا مهوعزانو
 . ةيملعلا بتكلا راد ل هه15 ص 2 دي ةربلا لئالد ىف يقيربلا ءاور عا

 ؛ هتوبجسم نيطايش رحبلا ل نأ : لاق صاملا نب ورسع دللا دبع نع ةوبنلا لئالد ف ىغبببلا ءارر (1 59)
 ام : باب ه6 نم < ج ةوبنلا لئالد عجار .. انأرق سانلا ىلع ارقتخ جرخت نأ كشري ١ تاميلس اهقثوأ

 , ربخأ اك ناكف ثيدحلا يف نوبذتكي نيذلا نيطايشلاو نيبادكلا نم هتمأ رخآ ىف كوكي امع هرابعم ىف ءاج

 بوو



 لوسر لاق : لاق «٠ يردخلا ديعس ىلأ نع . يدع نباو + ىليقعلا جرخأو

 مهسبح دق ناك نيطايش تجرح ةلامو نيثالثو سمخ تناك اذإ م : 4ع للا

 قارعلا ىلإ مهراشعأ ةعست مهنم بهديف ربعبللا رئازج ىف دواد نب ناميلس
 . «ماشلاب رشعو نآرقلاب مهنولداجي

 نبا ىنثدح ء رفعج وبأ ٌتلصلا نب دمحم ىتثدح : هنجرأت ىف ىراخبلا لاقو

 فيلا دجسم ىف ْنصَقُي ًاصاق ىأر نم ىنثدح : لاق ؛ نايفس نع « كرابملا

 رفعج نب دمحم ىتئدح : ىدع نبا ىلاقو ؛ '**!نئطيش وه اذإف هتبلطف : لاق

 ؤبأ رمع ىنثدح « حابصلا نب ىسيع نب فسوي نب دمحم انثدح ء قريطملا
 لجر ىلربخأ ىروتلا نتايفس تعمس + نامي نبأ انثدح ءاىسديع نب دمحم رفعج

 هللا لوسر نع سائلا ثدحي ىنم دجسم ىف اناطيش ىأر هنأ : نجلا ىري ناك

 نب دمج ادئدح : ىموم نب نارمع انثدح : لاقو ؛ نوبنكي سابلاو . كم

 دنع اسلاج تنك : لاق ىرازفلا ةمطاغ ىنأ نب ىسيع انثدح ؛ جارسلا فسوي
 : لجر لاقف « ىلابيشلا انثدح : خيشلا لاقف هنع بتكأ عارحلا دجسملا ف خيش
 , نحلا نع : لاقف ىبعشلا ىنثدعحح : لاقف يبعشلا نع لاقف ؛ ىنابيشلا ىتئنح

 هللا يدق : لاق ء ىلع نع : لاق ء همس تعمسو ثدادللأ تيأر هللاو دق : لاقف

 املف ىمركلا ةيأ تأرق كلذ ثيأر املف ء نيفص هعع ثدهشو ايلع تيأر
 , "*"ةًاعيش رأ ملف تفتلا امهظفح هدوؤي الو ؛ تلق

 دق ناطيش هلعلف هنع ورت الف ههجو رت ملف ثدحملا كثدح اذإ : ةبعش لاقو
 . يهتنا . انريخأو انثدح لوقي هتروص ىف روصت

 مهباوثو مهباقع ركذ لج

 لاق 2 : ىلاعت هللا لاق . ةرخآلا ىف بذعم نجلا رفاك نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 ريخأ ف كوكي امع هرابخإ ىف ءاج اع : باب ؛ ه9 ص 5 ج ةوبنلا لئالد ىف ىقبيلا اضيأ ءاور ءياشغي

 1 نيباذُكلا ص هليحأ

 نم هتمأ رجا ف كوكي امم هرايخ] ىف ءاج ام : بباب , هم1ؤ175 ةريلا للالد ىف يقبيبلا هجرخأ 553 ١(
 4 نيادكملا

 ابك



 , 21 خل اونم رابلا

 , "*"ك ايطح منهج !رناكف نوطساقلا امأوإ» : ىلاعت لاقو

 مث ٠ راثلا نم ةاجنلا الإ مهل باوث ال هنأ : اهدححأ : لاوقأ هيفف مبمؤم امأو
 1 هنع مزح نبا هاكح ةفينح ىلأ لوق وهو ء مثاهبلا لئم ابارت اونوك : محل لاقي

 اورام نأ نجلا باوث : لاق ء ملس ىنأ نب ثيل نع « ايندلا ىلأ نبأ جرخأو

 . ايارت اونوك مهل لاقي مث ؛ رابلا نم

 بئاجعلا باتك ق (””'نيهاش نياو « رذدتملا نباو + ديمح نبا جرخأو
 لاق رادلا راثلا لهأو ةنجلا ةنجخا لهأ لخد اذإ : لاق « دانزلا ىلا نع بئارغلاو
 لوقي كلذ ددعق « ًابارت نا وة وعيف ٠ ًابارت اونوك ! مألا رئاسو نجلا نمّؤمل هلي

 9714أهرت تك لاو : رفاكلا
 ىبأ نبا لوق وهو « ةيصعملا ىلع نوبقاعيو ةعاطلا ىلع نوباثي مهنأ : ىلاثلاو
 فأ تع لقنو . يباحصأو  دمحأ, ؛ يتاشلاو , رعاروألاو كلامو « ل

 قفتا سانلا روهمج : 2" لحتلاو للملا ىف مزح نبا لآاقو ء هيبحاصو ةفينح

 , ةيدلمإ! نولمخدي مهنأ ىلع

 باوث نجلل : ليل ىلأ نبا لاق : لاق ٠ برقعي نع ؛ متاح ىلأ نبا جرخخأو

 , 27” اولمع امث تاجرد لكلو 8 هللا باتك ىف كلذ قيدصت اندجوف

 : ١4 : ماعنألا عقاد

 < : نطأ (1855)

 ريغ هفيئاست نم ء ىرجملا ىلاثلا نرقلا ىف ةديدعلا فيئاصتلا ىوذ ءاملعلا نم نيهاش نبا ربتعي )١85(
 مالخألا مسفتب اضيأ فرش دقو ء ؛ييغرتلا» و عمنتسلا بئارغو بناتك «يئارفلاو بئاسعلا

 . ىؤرلاو

 م : بلا ملاه8و

 ةئراقم بتك ةدمع باتكلا اذه دعيو .. لستلاو ءاوهألاو للملا ىف لصقلا : قيقدلا همس (164)
 رحتلا اها ىتلا ةسدقملا بتثكلا دقت ف مدقلا ىغساإر داورلا نم مزح نبا مبصأ هبو . نايدألا

 جب + ماعتألا عامم)

 يحي



 انأو بمهو نيأ لمس : لاق ٠ ةميزخخ نع ؛ةمظعلا ىف خيشلا وبأ جرخأو
 قحو و : ىلاعت هللا لاق : بهو نبا لاق ؟ باقعو باوث نجلل له : عمسأ
 أوناك مهتإ سنإلاو نجلا نم مهلبق نم تلخ دق ممأ ىف لوقلا مهلع
 . 2 74 اولمع ام تاجرد لكلو» ''* 14 نيرساخ

 ةنجلا ىف قلخف : ةعبرأ قلخلا ؛ لاق ٠ سابع نبا نع « خيشلا وبأ جرخأو

 ةنجللا ىف نيذلا امأق ٠ رادلاو ةنجلا ىف ناقلبخو ؛ مهلك رانلا ف قلمخو ؛ مهلك

 ةنجلا ىف نيذلا امأو ء نيطايشلاف مهلك رانلا ىف نيذلا امأو ,ةكمالملاف ميلك

 . باقعلا مهيلعو باوثلا مهل سنالاو نيملاف رابلاو

 وهو الإ ةوث نم هللا قلخخ ام لاق « ىمس نب ثيغم نع « خيشلا وبأ جرخأو

 . باقغلاو باسحلا مبينع نيدللا "”*نيلقنلا الإ ء مدهج ريفز عمسي

 باوثلا ىف مهؤاك رش مهو . نوئمؤم .ءالؤه نمو « مدأ دلو ءاسنالاو
 ناك نمو « ىلاعت هللا ىلو رهف انمؤم ءالؤهو ءالؤه نم ناك نمو «. باقعلاو

 . ىمتلأ . ناطيش وهف ارفاك ءالؤهو ءالؤه نم

 . مهريسافت ىف ءارشذدملا نباو + ديعس نب رذنمو + ىروثلا نايفس جرخأو

 . نوبرشيو نولكأيو ةئجللا نولحادي نجلا : لاق ء كاحضلا نع « خيشلا وبأو

 نع انركاذت ؛ لاق ء رذنملا نب ةأطرا نع « خيشلا وبأو ؛ رفدملا نبا جرأو

 هللا بانك ىف كلذ قيدصتو ءامعت : لاق ؟ ةنجلا نجلا لمخديأ بيبح ني ةزمح

 سنالللو + تاينجلا نجلل 8*2 ناج الو مهلبق سنإ نهثمطي ملإط : ىلاعت
 . يتايسنالا

 لج ؛ هلتصل 156

 * : مستألا ا و

 , نجلاو سنإلا امه : تالقتا ١ عجل
 هك 1 يحرتا_وادقو

 يرث

 1 ن1 ةييابيحبب م1 - نونو عاجأمت ق1



 سكع انوري الو مهارن نولخخدي نيذلا نجلا نأ '' '””ىبساحلا ثراحلا ركذو
 ايندلا ىف اوناك ام

 « ىرغصلا هدعاوت و ىف مالسلا دبع نب نيدلا زرع خيشلا رثذو : فلؤملا لاق

 ةصوصخم ةيؤرلا نأو ء هللا نوري ال ةدجلا اولخد اذإ نجلا ىنمؤم نأ ىلع لدي ام
 نأ اذه ىضتقمو ةنجلا ىف هللا نوري ال ةكئالملا ناب حرص هنإف ءارشبلا ىتمؤمل

 . هتوري ال نجلا

 ىف باب كلذل دقعو ىقيبلا هب مزجو ٠ هللا نوري ةكئالملا نأ ثبت * دق ا: تلق

 تكاورف ن . لأ نأ هديع نم انمي ىنيقلبلا نيدلا لالج يضاقلا ركاذو ةياؤرل !! باتك

 جارس هخيش ن مع نجلا ىف هتزوجرأ جرش ىف دامعلا نبا هلقنو : ةلدألا مومعل

 ىف مهبر نوري ال نجلا نأ ةيفنحلا ةمث ةمئأ نم افملا ةلكسأ ىف نكلو . ىنيقلبلا نيدلا
 ىهتنأ . ةنجلا

 يال يع اقدح و يع نب أ اقدح + ايندلا ىف نأ لاق : ثلاث

 نينمؤملا نجلا نع لعس هنأ : دهاجم نع « ىلأ انثدحو ءورمع نب رازح
 نومهني .. نوبرشي الو نولكأي ال نكلو « اهنولحخدي : لاق ؟ ةنجلا نوطخديأ
 . بارشلاو ماعطلا ةذل نم ةنجلا لعأ هدي ام سيدقتلاو حيبستلا نم

 ال ثيحح نم سنإلا مهارت ثيح نونوكي لب امولخدي ال مهنأ : عبارلا
 ال نجلا اوملسم : لاق ميلس ىبأ نب ثيل نع خيشلا وبأ جرخأو . مهتوري
 هديعي الف ةنجطلأ نم مهأبأ جب رخأ ىاعت هللا نأ كلذو ؛ رانلا الو ةنجلا نول دي

 ىدورجتكلا نمحرلا دبع نب دمحم ديعس وبأ ظفاحلا هجريخأو . هدلو ديعي الو

 . هيلامأ ىف

 ؛ ثعبلا ىف ىقييبلاو ؛ , خيشلا ربأ حرخأ فارعألا ىلع مهنأ : دول

 لايت ىف ةعئار بياع هلأ . اق تلانلا فرقلا ءاسلم رايك نم ىبسالا دسأ نب ترايلا وه (15)

 ء لوألا نكي ىل نإ + للاوأ نع وهو + برلقلا ضاربأو تاوهشلا ىلع بلغتلا ةيفيكو ةيلأسنإلا سفنلا

 نم اهلك و + يهوتل كو ءةالعلا مهف ١ رد «بساكلا و هفئاصت نم . .بولقلا لابعأ ف اوفغدص نيذلا

 . نارقلا ةيتكع رادسإو « تشيل نائم دمع ذاتسألا قيقت

 ؟9



 (0 350+ ري ذيل يلرعأي الق ملسأف هيلع ىنلاعأ

 لوسر لاق :؛ لاق ٠ قراط نب كيرش نع « ىنآربطلاو ؛ نايح نبا جرخخأو

 + مكلْلَع لوسراي كلو : اولاق ؛ ناطيش هلو الإ دحأ نم مكنم ام هلي هللا
 , لئالدلا ىف ميعن وبأ جرخأو أف هيلع ىتناعأ هللا نأ الإ ىلو : لاق

 : نييلصتع مدآ ىلع ثلينعُف) هُم هللا لوسر لاق : لاق . رمع نبا نع
 , ىل انوع ىجاوزأ ناكو . ملسأ ىتح هيلع هللا ىتناعأف ًارقاك ىناطيش ناك
 , ؟'اذ)و يسيطوع لع هل تناك هج وذو ارفاك مدأ تاطيش ثاكو

 هللا لوسر لاق لاق « دوعسم نبأ نع « ىناسنلاو ؛ ىذمرتلا جرخأو

 ذاعيإف تاطيشلا ةمل امأف ٠ مدآ نباب ةمل كلمللو « مدآ نباب ةّمل نإ» : هَ
 نمف + قحاب قيدصتو ريخلاب ذاعيإف كلما ةمل امأو ١ قحاب بيذكتو رشلاب
 هللاب ذوعتيلف ىرخألا دجو نمو . هللا دمحيلف هللا نم هنأ ملعياف كلذ دجو

 كرمأيو رقفلا مدعي ناطيشلا# :أرق مث .+مجرلا ناطيشلا
 , 10659 © ءاشحفلاب

 هللا لوسر لاق : لاك : ةريرع ىلإ نع « ايندلا ىلأ نباو ء دمحأ جرو

 , 2720 رفسلا ف هريعب ٌمادحأ ىضني 5 هناطيش ىضنيل نمؤملا ناد :

 انأو هتلمخد : ىلاطيش لاق : لاق جاجسلا نب سيق نع ايندلا ىلأ نبا جرأو
 . روذجلا لثم

 , 5519/14  ؟ما4 مقر ثيدح مهماكحاو نيقئانملا تافح بياتك ىف ملسم هاور 4555
 , ةيملعلا بسلا راكد . طا 0 سر تيدح هيييسش لف كابس يأ ماور (59)

 ثيددحلا عضي نم ادع ف وهو نابأ نب ديلولا نب دممم ةياور اذ : يلاقو لئالدلا ىف ىقببلا كرر ات
 . عمار
 راظبا , ريع اي شيتح !تثه لاقو .- ميفتلا باص" ل يدمر 51 عاور تيشلاو ل كرو < ةرقيت ع1 ؟ك)

 ا ١ د يذم علا هيسم

 ىف ةريغي مادحأ ضني © هييطايش ىضلبل نم عونا نإد ١ كفلع د لع رشا 5 ج ديسملا ىف دمحأ /

 ل هارط ىأ ءاضنأو , عرفسلا

 ادن



 نييمدألا نم سيل : لاق عأ'*')هبنم نب بهو نع 4 دهزلا ىف دمحأ سرشأو

 برشيو :؛ هماعط نم هعم لكأيف رفاكلا امأ .. هب لكاوم ناطيش هعمو الإ دحأ

 بيغي ىتع هرظنني هل نماك وهف نمؤملا امأو ء هشارف ىلع مانيو « هبارش نم هعم
 . موُرنلا لوكألا ناطيشلا ىلإ نييمدألا بحأو « هيلع بئيف هلقع هنم

 : ىلاعت هلوق ىف ىريرجلا ديعس نع ءرذنملا نباو : قزارلا دبع جرخأو

 رفاكلا نأ انغلب : لاق "4 ًاناطيش هل ضيقن نمحرلا ركذ نع شعب نموإ»
 ؛ راثلا ىف هللا اهريصي ىتح همواقي ملق ناطيش هديب عفدي ةمايقلا موي ثعب اذإ

 نمؤملا امأو "765 نيقرشملا دعب كلنيبو ىني تيلايظ : لوقي نيح كلذف

 . ةننأ ىلإ ريصيو سانلا نيب ىضقي ىتح للذم هب لكويف

 ( ةسسسوسولا ركذ :١) لصف

 لاق , 2""”ةروسلا رمخآ ىلإ # سانلا برب ذوعأ لق : ىلاعت هللا لاق

 ع بلقلا هكردي ايف ًامالك نوكي نأ لمتحي ساوسولا : ىلعي ربأ ىضاقلا

 لوخدو كوكشو سم هنم نوكيو ةركفلا دنع عقي ىذلا وع نوكي نأ نكميو
 ىف ناطيشلا كوكشل مهراكنإ ىف نيملكتملا ضعبل افالخ ناسنإلا ءازجأ ىف
 هيلع لديو دححإو دسج ىف نيحور دوجو زوجي ال هنأ اومعزو ء سنالا ماسجأ

 نإ» : هع هلوقو ؛ 4 ساعلا رودض ىف سوسوي ىدذلا# : ىلاعت هلوق
 امكبولف لف فذقي نأ تيشحخ ىلإو مدلا ىرمم مدآ نبا نم ىرجي ناطيشلا

 ففيكو سيابإ نم ةسوسولا فيك : ليق نإ : ليقع نبا لافو "904 ائيش

 مدقلا نيع رايخإلا ريثك ع خرؤم :(م 055 د 184 مه 114 84 ) هبنم نب بعو (171)

 ثعب نيذلا سرفلا ءانبأ نم هلمأ ء نيعباتلا ف دعي تايايئارسإلا اميسالو نيلوألا ريطاسأب ماع : ةميدقلا

 , اسعار زيزعلا ديع نب رمع ةالوو ءانصب تامو ذلو . ريم نم هعأو ١ نما ىلإ ىرسكأ ميب

 . 55 + بفرعرلا ععالكو

 ءاال : بفريغرلا عا

 نبأ «اورو ه«مدلا غلب ناسنإلا نم غلي ناطيشلا تلا طفلي فاكيعألا بأي ىف ىراخبلا هاور عا969

 ع رعا اورو 18 مقر كيدنح داجسملا ف هلهأ هروزي فكما باي عموسلا باك" . نتسلا ف هجام

 ربا"



 دقو « عابطلاو سوفنلا هيلإ ليم ىفحخ مالك وه : ليق ؟ بلقلا ىلإ هلوصو

 ثدحي نأ وهو ء سوسويو فيطل دسج هنأل مدآ ىتب دسج ىف لعخدي : ليق
 , ةثيدرلا راكفألاب سفنلا

 ىلأ نب ةيواعم نع + «ةسوسولا مذ9 ىف دواد ىنأ نب ركب وبأ جرحأو
 سواسو نم ىبلق رمعأ مهللاو : هُقرَي ىبلا ءاعد نم ناك لاق ؛ ةحلط

 . +« تاطيشلا سراسو ىنع درطإأو كلركذ

 : © سانا ساوسولا لو هلوق ىف سابع نبأ نع « دواد ىفأ نبأ جرو

 سوسويف بلقلا مف ىلع همف عضاو سرع نبا لثمك ناطيشلا لثم : لاق
 ساوسولا وهف « هيلإ داع تكس نإو ء سنخ ىلاعت هللا ركذ اذإف ء هيلإ
 , سائخلا

 ىسيع نأ : ميور نب ةورع نع « دوأد ىلأ نباو « روصنم نب ديعس جرخأو
 هل ىلجف « مدآ ىتب نم ناطيشلا عضوم هيري نأ هبر اعد مالسلا امهيلع ميرم ننا

 هللا دبعلا ركذ اذإف « بلقلا ةرمث لع هسأر ًاعضاو ةيحلا سأر لثم هسأر اذان
 تكس نإو . هئّدحو هانم رق ذدلا كارت !ذإو « هسأرب سوسوي أ" '”سسغ يلاعت

 . ساننلا ساوسولا وهف « هيلإ داع

 عياو ناطيشلا نإ: لاق . هُم ىبنلا نع ء سنأ نع « ( نامإلا بعش )

 مقتل هللا ىبسن نإو , سبخ هللا ركذ اذإف . مدآ نبا بلق ىلع همطخ
 ل

 : لاك وُأ : هازو ء 4970 مقر فيد هدجاط تيبلا لدي فكتملا باب , موصلا باك“ ىف دوام تن
 .ةأرش#

 . كراوتو باغ : سبع 175

 عماجلا يغيعض رثكتا  ايندلا ىنأ نبا ماور اذكو , ريغصلا عماجلا ىل ىطوبسلا هارر ثيدحلا (اا)
 , ؟ةمرك ةيللا ىف 2 وب ماور انكأاو 7 648 مقر ثيدحا م15 يالألل هتدايزو ريغسلا
 سوماقلا ىف اذك كفنأ : كنمو + اهمقو اهفنأ ٍمّديقم ةيادلا نمو + هراقنم رئاطلا نمو .. مفلا : مطخخلاو
 . طيح

 مك



 هيري نأ هبر لأس الجر نأ : زيزعلا ديع نإ رمع نع : ىليهسلا ىكحو
 8 ناطيشلاو : هجج راش لم هلجخات يري اكس مأراخ ؛ هنم تناطيشلا مست ويف

 هدأ دقو ء ةضوعبلا موطرخك موطرخ هل ء هيلقو هيفتك نيب عدغض ةروص

 . سوسوي هيلق ىلإ

 نم م موصعم هنأ فتك ضفنت دنع هّييَع ىنلا ماخ عضو . ليهسلا لاق

 ف باب هل ساوسولا نإ ؛ لاق: ريثك ىلأ نب ىبي نع ءايندلا ىأ نبا جرخأ
 . ىبثلا . هتم سوسوي مدأ نبأ ررودص

 بلقلاب مزال ناطيشلا نإ: لاق « ءازوجلا ىنأ نع « ايندلا ىنأ نبا جرخأو
 ىلع ىنأي مهاومأو مهسلاجع ىف مهنورق انإ هللا ركذي نأ هبحاص عيطتسي ام
 م هلام هدي دقت ىذلاو ًاقلاح الإ هللا ركذي ال هموي ةماع مهدحأ

 نارقلا ىف كبر تن ذ اذإو ل : لاق مث هللا الإ هلإ ال هلوق نم الإ درط بذلقلا

 . 270ج اروفن مهرابدأ ىلع !ولو مدرس و

 سيلبإ كإ ' لاق ورم نب هللا دبع نع « يعن ريأو ؛ ايندلا ىبأ نبا ع رعخأوا

 ل كيوت نمف ضرألا هجو

 تنك : لات « هيبأ نع هللا ديبع نب ريرج نبأ نع ؛ دواد ىنأ نبا جرخأو
 نإ + ىمخأ نبأ اي : لاقف « دايز نب ءالعلا تلأسف « ةدش ساوسولا نم دجأ

 نكي مل نإو « هولأن ريخ هيف نأك نإف ٠ تيبلاب نورك صوصللا لثم كلذ لثم
 : تلاق « اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ء دمحأ جرخأ : تلق . هنع أووط ريمخ هيف

 انإ « هللا لوسراي : اولاقو ء ةسوسولا نم نودجي ام هع هللا لوسر ىلإ اوكش
 لاقف , هب ملكتي نأ نم هيلإ بحأ ناك ءامسلا نم ريع اندحأ نأ ول اعيش دجنل
 . 29: نامالا ضم كاذو هَ ىلا

 . 16 : مارسألا 1

 مليم «ررو ., 48549 ةريرغ ىلأ نع هوحبب ماررو ء ظفللا اذ ١١ ةرك+ دنسملا ىف دمحأ ةأدر ( ١1/53

 ؛ لاق هللا دبع نع 71١ مقر ثيدح . اهدجو نم هلرقي امو ناهإلا ىف ةسوسولا باب . ناهإلا باتك ىف
 . «نايألا ضم كلتو : لاق + ةموسولا نع يي ىبنلا ليم

 ابق



 هللا لوسر اولأس سانلا نأ ء مصاع نب ديز نب هللا دبع نع ؛ رازبلا جرخأو
 نم هيلإ ب ٌبحأ 4”لايرلا دنع نم طقسي نأل مهدحأ اهدجي ةسوسولا نع

 نود اميف دبعلا فأي ناطيشلا نإ : ناهيإلا رص كلافد : لاقف ؟ هب ملكتي نأ

 نبأ نع + ىناسنلا ؛ دواد وبأ جرخأو : كلابه هيف عقو هن مصع اذإف ؛ كلذ

 : ءوشلاب ضْرَعُي هسفن ىف دبي اندحأ نإ « هللا لوسراي : لاق الجر نأ : سابع

 : دواد ىنأ نبا جرخأو 06”*2ةسوسولا ىلإ هديك ةر ىدللا هلل دمحاو : لاقت
 « ىذمرتلا جرخأو . ءوضولا ةسوسو نم هللاب ذوعت ! لاق ١ سابع نيا نع
 نإ) : لاق - هلا لوسر نأ ؛ بمك نب ىأ نع ء كاحلاو « هام نباو
 ىلأ نبأ جرخأو 2*”عءاملا ساوسو اوقتاف نافولا : هل لاقي ًاناطيش ءوضولل
 ىف سادلاب كتححضي « ناخولا ىعدي ءوضولا ناطيش : لاق ء نسحلا نع ؛ ايندلا

 جرخأو : تلق . نيطايشلا دشأ وه : لاقي : 2*”سوواط لاقو . ءوضول
 م ساوسولا اديب ام لوأ ؛ لاق « ميتلا هماإ نع: ةيبش وأ

 . ىبيثلا

 نع « لفغم نب هللا دبع نع : ىاسنلاو , ىذمرتلاو ء دواد بأ جرخأو

 ساوسولا ةماعو : لاق : ةمحععسم ىف 3 دحأ نلومي الو : لاق يَ هللا لوسر

 . ةويرو ةيبار : اهجرفم ء ضرألا نم عفترا ام : ايرث عثشح)

 نبأ نع : 5 مقر ديميت للبس ةسوبمولا هر ىلإ بأي . بدلا يباتك“ تسلا ىف دواذ ربأ داوي عنثاخأل

 « هسفن ىف ديو اندحأ نإ « لا لوسر اه : لاقف « ع ىنلا لإ لجر ءاج : لاق امرع هللا ىشر ىاع

 مل دمحلا ءاريكأ هللا ءريكأ هللاو : لاقف + هب ملكتي نأ نم هيلإ بحأ ةممح نوكي نأل , ءىشلاد ضرع
 ثدحأ ىلإ 3 ظفلي فلولا دشملا ىف دحأ مادرو ٠ محشلا : ةممدخاو + ةيعوسولا ىلإ هديك ذر يرفلا

 . ثيدحلأ :هَقم لاقف هي ملكتأ نأ ىلإ بسأ ءادسلا نم ربحآ نأل . ءرشلاب ىمفت
 هيل ىداعتلا ةيهارثأو ءوضرلا ف دقلا ىف ءاج ام باب . ةراهطلا بانك يف ةجام ن هيأ 00

 ىف مات هاورو . ثيدهنلا ىلهأ دبع ىوقلاب هداتسإ سيل ء بيرغ كيدح : لاو يذمرتلا هاور اذك و
  ثيدبلا ,. ءورتحا ناغولا هل لاقي ًاناطيش ءيضرلا نإو ظفلب 85 1 هك رباقسلا

 نيدلا يف اهئقغت نيعباتلا رياك نم عه م 8 دس #8 ) نمحرلا دبع وبأ ١ ناسيك نب سر وازع روج ا

 كولملا نم برقلا ىنأي ناكر ؛ كولملاو ءاقلخلا ظعو ىلع ةأرجو شيعلا يف اقكقتو « ثيدحللا ةباورو
 وأ ةفادرملاب اجاح قوتو ٠ هعروتلاو و سد رذ وبأ : ةثالث ناطلالا اوينجتم : ةيبع نبا لاق ءاءارمألاو
 هيلع لصف < + ةنسلا كلت ىل ًاجاح كلملا دبع ني معاشه نكاد ءا ىلمت

 رك



 لوبلا : لاق « لفغم نب هللا دبع نع ةبيش ىلأ نبا جرحأو : تلق . 2'**عهبم

 ل هدم نبارتعي ساوسولا هيتيش دخأوي محد تسل ١ يف

 دإ هللا لوسراي : تلق : لاق ١ صاعلا ىلإ نب ناكع نع . ملسم جرخأو

 هللا لوسر لاقف ؟ ىلع اهسباي يقءارقو الص نيبو ىنيب لاح دق ناطيشلا

 ىلع قفتاو هنم للاب ذوعتف هتسسحأ اذإف « بّرَُح : هل لاقي ناطيش كاذ : ْمكلَم

 , "**: بع هللا هيهذأف كللذ تلعفقو : لاقو ًاثالث كراسي

 : لاك الجر نأ حيلملا لأ دلاو نع « ىناريطلاو ءارازبلا جرخأو : تلق

 يف لخدأ لإ ؛ ىردص ىف اهدجأ ةسوسو كليلإ وكشأ ىلإ + هلل لوسراي

 تدجو اذإف» : مَع هللا لوسر لاقف ؟ رتو مأ عفش ٌىلعأ ىردأ امف الص
 : لقو . ىرسيلا كذخف ىف هنعطاق , ىنهلا ةبابسلا كعبصأ عفراف كلذ
 . ىبتتا «ناطيشلا نيكس اهنإف . هللا مسابد

 ناطيشلا نإ ؛ لاقت هانأ ًالجر نأ : مزاح ىلأ نع ؛ دواد ىلأ نبا جرخأو

 تقلط كنإ ١ لوقيف ىنيتأي هنأ ىدتع هدشأو : ىلإ سوسويف « ىنيتأب

 ام هللاو : لاق ؟ ىدنع اهقلطتف ىتيتأت مل وأ : مزاح وبأ هل لاقف ع كتأرما
 . ىل تفلح © ناطيشلل فلحاف : لاق . طق كدنع ابتقلط

 نمم علوأب همواسو ام : لاق « ةرم نب رمع نع « ةبيش ىلأ نبأ جرخأو
 . ىبتلأ . هيف لمعت اهإرت

 ىضر باطخلا نب رمع نأ « هللا دبع نب بلطملا نع : دواد ىنأ نبا جرخأ
 ةلالف تركذ : لاقن لجر هاتأف ء دحأل مسي ملو ء هسفن يف ةأرما ركذ هنع هللا

 سانلاإ : لاق ؟ اذهب كثدح نم : لاق . قدص تيب ىف ةفيرش ةدسحل اهنإف

 مث همححم ق مادحأ نلوي الع ظفلب .ل/1 . 7+ ثيدح ةراهطلا باتك ىف دواد ىبأ هاور عمكز

 ام باب ةراهطلا باتك ىف ىذمرتلا ءاورو  هنم يساوسولا ةماه نإف هيف ًاضوتي مث + : دمحأ لاق « هيف لستغي

 ةماع نإ+ : لاقو همحجسم يف لجرلا لوس نأ يبن هوَ ىلا نأ : لسغلا ف لوبلا ةيهارك ىف ءاج

 . ثعشأ ثيدح نم الإ اعوفرم هفرعت ال بيرغ ثيبدح اذع : ىقمرتلا لاق ةهنع سارسولا

 75١7 ثيدح ةالصلا ف ةسوسولا ناطيش نم ذوعتلا باب  مالسلا باتك ىف ملس هجرعأ عامهز

 , 515/4 دتسلل ىف دمحأ اور اذكو . امن كلكشيو اهطلخت أ اهسبليو . 77 يأد

 ذلاف



 ىلب : لاق مث ؟ اوفرع نيأ نمف دحأل هبا تمن ام هللاو : لاق . نوثدحتي
 ش . سانقلا هبا جرمخ .. تفرع

 ىنتندم-و يتجوز تقلط : لاق « ءازوجلا ىنأ نع « دواد ىنأ نبا جرمتأو
 تيتأ : قأرمإ ىل تلاقف ء ادحأ كلذب ربخأ مو« ةعمجا موي اهعجارأ نأ ىبسفن

 ىتح .. !دحإ هب تلدح ام ءىثل اذه نإ : تلقف . ةعمجلا عوي ىنعجارت ديرت

 اوششي مث لجرلا ساوسو ربخت لجرلا ةسوسو نإ ؛ سابع نبا لوق تركذا
 . ثيدحلا

 هيكل لجرب ْقَأ هنأ ؛ فسوي نب جاجا نع « دواد ىلأ نبأ جرخأو

 لاق مث هدمف اصح نم افك ليخاف . ال : لاق ؟ تنأ رحاسإ : هل لاقف ميسلاب
 مو رخآ افك دأ مث , هحرطق اذكاو اذك : لاق ! اصحلا نم ىدي ىف :  هل

 تيرش فيك : جاجحلا لاق . ىردأ ال : لاق ؟ ىدي ىف مك : هل لاق مث هدعي
 ربخأف كلماوسو هقرعما تنأ هتفرع كاذ : لاق ؟ ىنانلا ردت ملو لوألا

 ملف ىماوسو ريخي ملف كساوسو هفرعي ملق تنأ هفرعن مل اذهو ء ىماوسو
 . هقرعأ

 بتاكلا هبرضق « باتكلا ىف فرح بايذ عقو ذإ بتكي وه انيبف رسلا ىف اباتك
 رصقلا باب ىلع سانلا لبقتسافق بتاكلا جرخف « همثاوق ضعب عطقف « ملقلاب
 ىشيحأ : اولاق ؟ مكملعأ امو : ىلاق ؟ اذكو اذكب نيئمّؤملا ريمأ بتكأ : اولاقف
 وه : لاق« هريخأف ةيواعم ىلإ بتاككلا عجرف « انربخأف اتيلع جر عطقأ
 . تبرض ىذلا بابذلا هديب ىسفن ىذلاو

 سنالل مهعرص ركذ : لصف

 وبأ ركذو « "*8عورصملا ندب ىف نجلا لوخد ةلزتعملا نم ةفئاط ركنأ
 ندب ىف نولمعدي نجلا ْنِإ : نولوقي ةعامجلاو ةنسلا لهأ نأ ىرعشألا نسحلا

 . ؟؟//ؤ4/ ةيميت نبأ ىراتغ رظنأ . ىزترلا ركب ىنأو لايحلا لم 8

 ابرك



 يذلا موقي 6 الإ نوموقي ال ابرلا نولكأي نيذلا» : ىلاعت لاق 5 عورصملا
 نبا لاق عورصملا ندب ىف نحلا لوختد نعو 97 سملا نم ناطيشلا هلعبختي

 ندب ىف لخدي ال نجلا نإ : نولوقي اموق نإ : ىبأل تلق : ليتح نب دمحأ
 . هناسأ ىلع ملكتي اذوهو « نويذكي ىتباي : لاق ءىنإلا نم عورصلا

 20 اه اما سايع نب
 لَم هللا لوسر حسمف : لاق انيلع دسفيف انئاشعو انئادغ دنع هذخأي هنإو
 خخ وسألا ورجلا لثم - ها وج نس جم ردح 2ع مشق هل اعدو ةردص

 ,1امكر

 اهيبأ نع عزاولا تعب نابأ مأ ثيدح نم ىناربطلاو دواد وبأو دمحأ جرأو

 يس هندأ م +: لاقف ء نونجم هل نباب  ِهيَم هللا لوسر ىلإ قلطنا اهدج نأ

 برضي لعجف « هلفسأو هالعأ نم هبوث عماجمب لأف . ( نيلي امن هرهظ لعجاو

 "9"ةديحصلا رظن رظني أت , (هللا ودع جرخأ ) : لوقيو هرهظ

 : لاق ءديز نب ةماسأ نع « ىقيببلاو « ميعن وبأو « ىلعي وبأ جرحأو
 ءاحورلا نطبب ةأرما هتتأف اهجحح ىتلا ةجحلا لإ يع هللا لوسر عم تجر
 هموي ىلإ هتدلو موي نم قافأ ام ىتبا اذه « هللا لوسراي : تلاقف . احل نباب

 ( لجل ةطساوو ءردص نيب اميف هعضوف  اهنم هللا لوسر هذخأف « !له

 اهوان مث : لاق « هللا لوسر ىلإف هللا ودع اي جرخأو : لاقو ؛ هيف ىف لقت مث

 مديد : ةرغلا ماما

 . هوو واعقلاو للملك راثلا نم رالتسا امو . اضع تبني ام لوأ رمدلا : ورجلا ةليثرل

 ظفنلا اذ ىقمبلا هاورو - ١1/9 انعم ىمرتدلا اورو ك5: 524/1 دتسملا ف دجأ هاور (185)
 . لمس ىأ : ٌمثو , 185/1 ةربلا لئالد ىف

 انأ + هللا ودع اسعأو ظفلب رباج نبع ةفلتنع ةياورب ١١ سد ١ + ةمداقملا قف ىمرادلا هجرحأ ع8

 هللا ردع ًاسعأ و ظفلي 7٠ ص اء 4 ج مرحب ةره ني للعي نع دحأ ءاوزو . ادبي قم هللا لوسر

 يهصاعلا ىفأ نب ناع نع 5848 مقر شيداح بطلا بانك ىل هوحنب بطلا باتك ىف هجاع نيأ هاورو
 . ؟هللا ودع جرخأد ظفلب
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 , 2500و هيلع سأآب الف هيذخو : لاقو « ءايإ

 ابأ تعم هللا دبع نب دمحأ تعمس : ةيفنحلا تاقبط ىف لعي وبأ ىضاقلا لاقو

 : لاق ء ىدج نع ىلأ ىتثدح : لاق ء ىربكعلا ىلع نب دمحأ نب ىلع نسحلا
 هتيراج نأ ُهمِلْمُي هل ًابحاص لكوتملل نإ : ليقف لببح نب دمحأ دجسم ىف تنك
 بش لعن دمحأ هل جرخأف « ةيفاعلاب اه وعدي نأ هلأمو . ٌعرص ايف
 ؛ نينمّؤْملا ريمأ راد ىلإ ضما : هل لاقو + ءوضولل صوخ نم 3'!كارشب
 امبأ : دمحأ كل لوقي نجلا ىنعي هل لقو « ةبراجلا هذه سأر دنع سلجاو
 ؟ ةعفص نيعبس لعنلا اذهب عفلصت وأ ةيراجلا هذه نع جرفت : كيلإ بحأ
 عمسملا : ةيراجلا نأسل ىلع دراملا هل لاقه ءاكلذ هل لاقو هيلإ ىطمف

 نمو ٠ هللا عاطأ هنإ . . هب انمقأ ام قارعلاب ميقت ال نأ دمحأ انرمأ ول .. ةعاطلاو
 املف « ًادالوأ تقزرو تيدهو « ةيراجلا نم جرحخو ؛ ةىث لك هعاطأ هللا عاطأ

 لالا هقّرعف ىزورملا ركب ىلأ هبحاص ىلإ لكوتملا ذفتأف دراما اهدواع دمحأ تام
 حا لاقو « اهناسل ىلع دراملا هملككف ةيراجلا ىلإ ىضمو لعتلا ىزورملا ذخأف
 عاطأ لبنح نب دمحأ ٠ . كتم لبقأ الو . كعبطأ الو « ةيراجلا هذه ن ل جرخأ

 , هتعاطب انرمأف ىل ااعت هللا

 « قشعو ىوهو ةوهش نع نوكي دق سنإلل نجلا عرص : ةيمين نبأ لاق
 لكقب وأ ءام بيصب وأ لوبب امأ ء مهاذأ نمل ةاراجمو ضغب نع نوكي دقو
 رثكأب هنوبقاعيف ء لهجو ملظ نجلا ىو كللذ فرعي ال سنإلا ناك نإ مهضعب
 بطاخيف ؛ سنإلا ءاهفس لثم رشو مهنم ثبع نع نوكي دقو . قحتسي امم

 مم اذه نأ فرعي ىلأكلا ىفو ء ةمرم ةشحاف !ذه نأ فرعيو ؛ لوألا ىف ىنجلا

 هكلمو هراد ىف كلذ لعف ناك نإ ةيوقعلا قسستسي مل يذألا دمعتي مل ن رعود ملعي

 كللم ىف اوثكمت نأ مكل سيل متنأو « اهيف فرصتي نأ هلف هكلم رادلا نأ هرذعو

 ل“ ةولقلاو بازخلاك سنالا نكاسم نم سيل ام مكل لب « مينذإ ريغب سنإلا

 . ليوط كين نم 2 51 ص اك حج ةوبلا لئالد ف يقبيبلا ماير عكككتو

 , ةاشأو ؛ قرش د عساو ٠ مدقلا رهظ م ع لعللا ريس : ىلا يشل 4145)

 هد



 نمضتا نإو ؟ ةالصلاو ءا نيتذوعملا ةءأ + ءاعدلاو ركاذلاب مهيلع ناعتسيو

 رصتني ام مظعأ نمو ؛ مهسفنأل نوملاظلا مهف مهتوم وأ نجلا نم ةفئاط ضرم

 درط ىف اميظع !ريثات املا ناب نوبرجلا برج دقف « ىسركلا ةيأ مهيلع هب

 بنتو مهاوحأ لاطيإو عورصملا سبلت نعو . سنإلا سفن نع نيطايشلا
 ال ام ء بعكيو لاقي امم مهلع ةناعتسالا امأ هيلع نوليطتسي ابب ىتلأ بوئذلا

 : تلق . "'*”رذدحيلف كرش هيف مازعلا لهأ هلوقي امو « عرشي الف هانعم فرعي
 ىف ميعت وبأو ع ليقعلاو « متاح ىلأ نباو : ىلعي وبأو « ميكحلا جرخأ
 ىف ... ِهَع ىبتلاو انأ اهيب ؛ لاق « دوعسم نبا نع ء هيودرع نباو « ( ةيلحخلا )
 هتذأ ىف تأرقو ءاهنم توندف ءعرص دق لجرب اذإ ةئيدملا تاقرط ضعب
 : تأرق : تلقف +؟ هلذأ ىف تاأرق اذامد : كين ىبلا لاقف « قافأف

 نع عرف ىتتح 7004 نوعبجرت ال اديلإ مكنأو اعيع م انقل اى ميسحفأ

 لبج ىلع اهأرق ًابمؤم ًالجر نأ ول هدي ىسفن ىذلاوو : هُم لاقن « ةروسلا
 , ىقنأ ؛ « لازرل

 ىنب بارعأ نم ىودب لمتد : لاق : نيساي نبأ نع « ايندلا ىلأ نبأ جرخخأو

 ىلإ : لاق ؟ كئيدح ام : تلقث « ىرصبلا نسحلا نع لأسف + دجسملا « ملس

 هب لزي ملف « ءالب هل ضرعف هموق دشأ نم أ ىل ناكو ؛ ةيدايلإ لعأ نم لجر
 : مكيلع مالسلا : لوقي فتاه اذإ ثدحتت نم انيبغ + ديدحلا ىف هآندداش ىتح
 مر اوجب رث ملف خان رواج انإ ءالؤعاي : اولاقف « مهيلع انددرف عاأدحأ ىرن الو
 أملق ىلإ هنكل هكرت ىلع ءانمغرأف اذه مكبحاصل ضرعت انل ًاييفس نإو « ًاسأب
 اذك موي ناك !ذإ هربخأو  هيخأل ... نالف اي مكيلإ رذععن نأ اندرأ كلذ انيأر

 هيلع !وردقت نأ مكبلغي نإ هنإف « هنع اوقثوتساو هودشو كلموق عمجاف اذكو

 )١5( هريغو عورسصملا نفي ىف نجلا لوخد رككي نم نيملسملا ةملأ ىف يسبلو : ًاضيأ ةيميل نيا لاقو ٠
 ام ةيعرشلا ةلدألا ف سيلو ؛ عرشلا ىلع بدك دقف « كلذ بكي عرشلا نأ ىعداو كلذ ركذأ نمو

 هزجلاو 19 ءرجلا ىواتقلا عوسجم ىف عوضوملا اذه ىف ةيميت نبا ثيدح نم ديرم رظنا , كلذ ىفن
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 )١861( نونمؤلا : 1١8 .
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 ىداولا ؟'0*1ةلقب نم ذمع مث اذكو اذك ىداو هب ِتأف « ريعب ىلع هلمحا مث  أدبأ

 هيلع اوردقت نل بلغني نإ هنإف « مكدم تلفني كايإو هايإ ,أ"؟*هرجوأ مث ةعطق

 ؟ لقبلا اذه لعو « ىداولا اذه ىلع ىدلدي نمو هللا كمحري : تلقف « أدبأ

 كلذ ناك املف ء توصلا عبتاف ًاتوص عمست كلنإف مويلا كلذ ناك اذإ : لاق

 مث « توصلا عبتأ لزأ ملف + ىلإ ّلإ : ىمامأ تومملا اذإف ريعب ىلع هتلمح موبلا
 !ذك لعفاف لقبلا انع نم ذدخف مف نالف اي ؛ لاق مث + ىداولا اذه طبها : لاق

 ؛ هينيع حتقو هسفل نعو هنع لح ؛ هفوج ىف ام عقو املف هالعفت ؛ اذكو
 , ههجو ىلع مهب نأ فامحأ : تكلقف + ديدحلا نم هوقلطاأو هلييس اولمخ :

 تتسحأ هللا كلمحر : تلق « ةمايقلا موي ىلإ ادبأ هبل سرد ل

 ادل تلق نيحح كنإ : تلق ؟ وه امو : لاقف . اب انريخأف هوش ىقب نككلو « انيلإ

 ءوشل اذه نإ هللاو : لاق ٠ موي ًايشام جحأ نأ ىحخأ هللا قاع نإ تردن تلق ام

 نع لسف « ةرصبلا تأأف ٠ ىداولا اذه طبهأ ؛ كلدأ نكلو « ملع نم هب انلام

 . حلاص لجر هنإف ؟ اذه نع هلأساف « نسحلا ىلإ نب نسحلا

 ارقف © نيعوبطملا ضعب ةأرمأ تعرص : ةينودمحلا ةركذتلا ىفو : تلق

 هباجأف ؟ ىلارصت مأ ىدوبي مأ تنأ ملسمأ : لاق مث ء مزعملا أرقي ام لثم اهيلع
 لهأل ضرعتت نأ تللحتسا فيكو ؛ لاق . ملم انأ : ااسل ىلع ناطيشلا

 نم : لاق ؟ تعج نيأ نمو : لاق . كلئم اببحأ ىفأل ؛ لاق ؟ كلثم ملسم انأو

 سأرلا ةفوشكم تيبلا ىف ىشمت ابنأل : لاق ؟ اهتعرص مو : لاق . ناجرج
 فشكلت الو اهسيلت ةياقو ناجرج نم ال تلمح الع ةريغلا هذبب تنك اذإ : لاق

 . اهسأر
 نيسلا انثدح : لاق « ايئدلا ىلأ نبا قيرط نم « نينا ةدقع بانك فو

 هضرف دوي نأ دارأ املف : ًاعورصم ًانونجم ىنمي تيقل : لاق + نحرلا دبع نبا

 .« ىموم قحبف ادوبي منك نإ : سائلا هلوقي ام لع تلقف ء عرص هللا ركذي وأ
 , هنع متيلو الآ دمحم قحبف نيملسم ماتك نإو « ىسيع قحبف ىراصن متتك نإو

 . لوقب : عمجلا « ةيعانص هليرمت نود هنم هرمج وأ هب ناسنإلا هب يذتفي يبشع تابنا ١ لقبا (15)

 . ءاوذلا ءاطغأ ىأ هرجوأو : بصي ىأ ملا طسو ىف رجوي ءاودلا جحقلاب روجولا )١55(
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 هاتنعتمف رمعو ركب ابأ ضغيي هاثدجو انكلو + ىراصن الو ادوبي انسل : !ولاقف

 .عمخ اوم تيأر : لاق : ىبحي ني ا ديعس نمت ؛ مدتسي اضيأ هيف و

 ىلع مدآ مكل نذأ : هل تلقف ء هنم توئدف ء سائلا هيلع عمتجأ دقو ًاعورصم

 لوقي هنإف ء تومي هعد : هللا ىلع ىرتفي نم انسل هناسل لع لاقف ؟ نورعفت هللا
 . قوئذم نارقلا

 دقو لجر ىلإ تيبتنأ : لاق + صاوخلا مهاربإ نع +« ىريشقلا ةلاسر فو

 ىنعد : هفرج نم ناطيشلا ىنادانف « هنذأ ىف نذؤأ تلعجف « ناطيشلا هعرص
 ىبتنأ . قولخع نارقلا نإ لوقي هنإف هلتقأ

 سناإلا مهفاطتخا ركذ : لصف

 هموق نم الجر نأ : ليل ىلأ نب نمحرلا دبع نع « ايندلا ىنأ نبا جرخأ
 يضر باطخلا نب رمع ىلإ هتأرما تقلطتاك ء دقفف ءاشعلا ةالص ىلصيأ جرخ

 نأ اهرمأف « تبصبرتف ؛ نينس عبرأ صيرتن نأ اهرمأف كلذب هتثدحف ه هنع هللا

 بيغي : رمع لاقف ءرمع ىلإ اوعفتراف ؛ مدق لوألا اهجوز نإ مث ء جوزتت
 ام : لاق . رذع ىل ناك لجرلا لاق ! هتايح هلهأ ملعي ال ليوطلا نامزلا كدحأ
 مييف تكف .ء نجلا 2 *”ىصسف ءاشعلا ةالص ىللصأ تبجريخ : لاق ؟ كرذع

 مه اوباصاق ؛ مييلع اورهظف ع مهولتاقف نوتمؤم نج مهازغف ؛ اليوط انامز
 تأ : اولأق . ملسم : تلق ؟ كيد ام : اولاقف ؛ اوباصأ نميق تكف ع ايابس
 ترعتشأف + ("9لوفقلا نيبو ماقملا نيب ىفوريخف . كابس انل لحي ال اننيد ىلع

 : لاق . اهعبتأ كر راصعإ رابنلابو « ىننوثدحي رشب ليللاب ىعم !ولبقأف ٠ لوفقلا
 ؟ كبارش ناك امف . هيلع هللا مسأ ركدذي ملام لك : تلق * كماعط ناك امف
 هللا يضطر رمع هرّيخف : لاق - بارشلا نم رمخمي ملام فدجلا : فدجلا ؛ تلق

 , يترسأ ىأ : يحبس 15

  عوجرلا ىأ : لرفقلا قدم
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 , 225قادصملا نيبو ةأرملا لدي هثع

 ورمع نب رضنلا نع : يبعشلا قيرط نم « فئاوهلا ىف ىطئارخلا جرخخأو
 انيتأتل ةفحصي ىتنبا تلسوأف « ريدغ انبناج ىلإ ةيلهاجلا ىف انكأ : لاك < ىراخلا

 تحت أيعت سلاج ةليل ثاذل ىلإ للاوق . انتيعأف اهانيلطق « اديلع تاطياف «ءامب

 : تلاق ؟ ىتنبا : تلقف « ىتبا اذإ ىنم اند املف ء حبش ىلع علط ذإ ىتلظم
 ريدغلا ىلإ ىتتنعب ةليل تيأرأ : تلأق ؟ ةينب ىأ تنك نيأ : تلق . كتنبا معن

 ندا نم قيرف نويو هنيب عقو ىتح هدنع لزأ ملف ١ ىب راطتساف نج ىنذخأ
 قدرف « مهب رفظف ٠ كيلع قدري نأ مهب رفظ نإ ًادهع هللا ىطعأف . برح

 : اهمحل بهذو «اهرعش '؟''''طرحتو اينول بحش دق ىه اذإف ؛ كيلع
 ىنجلا ناك دقو « اهادجورف ءاهمع نيا اببطخم ؛ تحلصف اندنع تماقأف

 بيع كاذ اهمع نبا نإو « هل نخدت نأ بير اببارأ اذإ ةرامأ ابنيبو هنيب لعج
 كلام : قاتم ةهاداتق ؛ تتحدف . هيسنإب تنأ ام ةناطيش هيدج : لاقو اييلع
 « ىبسمت ةيلهاجلا ىف اهتيعر « كينيع تأقفل كيلإ تمدقت تنك ول ؟ هذحلو

 سيئ : لاق ؟ كارن ىتح انل رهظت الأ : لجرلا هل لاقف . ىنيدب مالسإلا ىفو
 قابطأ تحت نوكن نأو « ىرُت الو ىرن نأ : ًاثالث انل لآس انابأ نإ . انل كلذ
 اذهاي : لاقف . ىتف دوعي مث هكنح هاتبكر غلبت ىتح اندحأ رمعي نأو ء ىرثلا
 ءاملا ىلع ةبيودلا كلت تيأر امأ « ىلب : لاق ؟ عبرلا ىمح ءاود ىل فصت الأ
 هداشف + *نهع نم ًاطيخ اهمئارق ضعب ىلع ددشأ مث اهذخ ؟ توبكتع ابنأك

 الأ اذه اي : لجرلا لاقف . لاقع نم طشن امتأكف لعفت . ىرسيلا كدضع ىلع

 ىف لاقو .- ؟04 مقر ثيدح رهمل باب ل ج نايع أ نع ًارسعت هتنس ىف ىقطقرادلا ارز ثيدنا (1 441

 نب يبن نع ساكتلا باتكأ ىف هفنعم ىل ةيش وبأ هاور ثيدحلا : ىطقراللا ىلع ىنم قيلهتلا
 ىتوبعساف « بعشلا تلضع : لاق دفق ىذلا ديقفلا نع دام ن بع هفتعم ف كزارلا ديع سدرو .. ٌةدعح
 نوح نم نيئس عيرأ صبرتت نأ اهرمأف « باطخلا نب رمع قأرمأ تنأ مث « ينس عبرأ تنكمف + نبط
 «كللَو دعب تحج مت : لاق , ارشعو رهشأ ةعيرأ دعت نأ اهربأ مث اهقلطف هيلو اعد مث « هيلإ اهرمأ تعفر
 , اهقدصأ ىذلا قادعلا نيبو اهني رمع قريخف

 قا : اهرعش طر )50١(

 لنا 5 ١
 . بتكيصلا : نيعلا
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 لاق ؟ لاح رلا هب تملأ قس : لاق ؟ ءاسنلا ديرت ام ديري لجر نم ال فصت

 . كل .تفصو للعفي مل ول : لاق : معن

 رضنلا نب دايز نع « ىبعشلا نع , ريمع نبا هجو نم ىطئارخلا جرخأو
 هل لافي ىلا نم لجر اتعمو « ةيلهاجلا ىف انل ريدغ ىف انك : لاق ء ىنراحلا
 هذه ىذخ هيب ىأ : لاق 1“ ةداور ةبأش هل ةئنبأ هعمو ىللام نب ورمع

 , اهفطتخاف ء ىنج هيلع اهاقاوف . هئام نم ىنقساف « ريدغلا ىأف ةحفصلا
 لولذو بعص لك ىلع هانجردف ء ىلا ىف ىدانق . اهويأ اهدقفف ؛ اهب بهذق
 ىف ناك املف . أرثأ اهل دهت ملف ء قيرطو “"””"بفنو ”''"'بعش لك ادكلسو

 اهرعش ىقع دقو ثءاج دق ىه اذإ هنع هللا ىنعر باطخلا نب رمع نمز
 تين نيأو ؟ تدك نيأ ةينب ىأ : لوقيو ''' ''اهمدلي اهوبأ ابيلإ ماقف . اهرافظأو
 يئافاو هنإف : تلاق معن : لاق ؟ ريدغلا ةليل ركذتأ : تلاق ؟ ضرألا كب
 ىتح ًامرحع ىنم لات ام هللاو . مييف لزأ ملف ء ىف بهذف ىنفطتخاف ناج هيلع

 وه نإ هيلع ىلاعت هللا لعجف : ء مهنم نيكرشم أموق اوزغ مالسإلا ءاج اذإ
 , ىتلمحف هباحصأو وه فظف ء لهأ ىلع قدري نأ هباحصأو وه ؛' ”ثرفظ
 نأ هيلإ ثتجتحسا انأ 1ذإ ةرامأ هنيبو ىنيب لعجو « مككيلإ رظنأ انأو تحبصأف
 نم ًاباش اهوبأ اهجوز مث . اهرافظأو اهرعش نم !وذأف : لاق . قوصب لولوأ
 اهن] ةنوتمم اي: اه لاقك . هتأرماو لجرلا نيب عنقي اما هنيبو أهنيب عقوف « ىحلا

 ىنب رشعم أي : أنب فتهي اه فتاه اذإف ٠ ابتوصب '' ١ ”تلولوف . نجلا ىف تأشن
 ىرت الو ًاتوص عمسن اذه اي ' انلق . امارك ءايحأ اونوكو اوعمتجا ثراحلا

 مالسالا ىف ارتظفحو ء يبي ةيلهاجلا ىف اهتيعر ةنالف بر انأ : لاق . اعيش

 . اهناراجس تريب فاولطلا ةريشك ىأ : داور ةياش (506)

 ءاملأ ىرجم للعو + قيرطلا ىلع اضيأ قلطيو . باعش : عمجلاو ء نيلبج نيب جارفتا : بفعلا (525)
 , ضرألا تحت

 , ؟يتلا ىف قرخلا : بقلا 55:

 ) )5١4اهلبقي أ ,

 )©١ رصتتا نأ (؟ .

 , تثوص ىأ (7059)



 ةءابن تعمسف نالف ضرأ ىف تنك ىفإ . طق ًامرحم اهنع تلن ام هللاو « ىنيدب
 ىبحاص ينريع ؛ تلاقف ء ابتلأسف تلبقأ مث هيف تدك ام تكرتف « ابتوص نم
 : هل انلقف . هنيع تأقفل هيلإ تمدقت تنك ول هللاو امأ : لاف مكيف تنك ىفأ
 ىرت نأ لأس انابأ نإ : لاقف . ةأفاكملاو ءارجلا اندبع كلف ؛ كقفاكن انل رهظأ

 زوجع هل تلاقف . ىتف ادخيش دوعي نأو ء ىرغلا نم جرخأ ال نأو ء ىرث الو
 ريبخلا ىلع : لاقف ؟ ءاود اه لهف « عبرلا ىمح اهتباصأ ىل ةينب نإ : ىحلا نم
 , رامتألا هاوفأ ىلع نوكي ىذلا ماوقلا ليوطلا ءاملا بابذ ىلإ ىرظنا « تطقس
 ع هدوسأو ؛ ةرطخأو ع ةرمحأو « هرفصأ نع : نيم ناولأ ةعبس يذق

 اهدضع لع هيدقعا مث ء كعباصأ نيب هيلتقا مث « كلذ طسو ىف هيلعجأف
 , لاقع نم تطشن امنأكف تلعفف . ىرسبلا

 هللا ىضر ةشئاع نع ؛ ( لئامشلا ) ىف ىذمرتلاو ء دمحأ جرخأو : تلق
 : ننعم ةأرم تلاقف « ةليل تاذ هءاسن ِكُتليَع هللا لوسر ثدح : لاق ء ابنع
 ةفارحخ نإ ؟ ةفارعخ ام نوردتأ © "هدم لاف « ةفارخ ثيدح- ثيدحلا ناك
 هودر مث ؛ مييف ًارهد ثكمف ٠ ةيلهاجلا ف ندا هترسأ ةردذع نم الجر ناك
 : سابلا اقف , بلاجعلا نم مييف ىأر امب سانلا ثدعي ناكف ء سنإلا ىلإ
 , 11:50 قفا رخخ ثيدح

 لخدي نأ ىشخأ ىلإ : لاقف , جوزتي نأ همأ هترمأ انج نأ ثدح دق
 هتأرمال مسقي ناكف , مأ اه ةأرمأ هعجوز الإ هعدت ملف ةقشع كلذ نم كيلع
 اهيلع ملسف اهدحو همأو , هتأرعا دنع ةليل ناكف « ةليل همأ دنعو « ةليل
 نم لهف : لاق . معن : تلاقف ء تيبم نم له : لاقف . مالسلا تدرف

 نم مييق ىأر امب ساتلا ثدحي ناكف + سنإلا ىلإ هودر مث ١ اليوط ارهد نبيف ثدكمف ؛ ةيلعاجلا ىف نجلا هئرسأ ء ةردع الجر ناك ةفارتع نإ ؟ ةفارخ ام ئوردتأو ؛ ظفلب ؛ ؟ تالا سا ب 0 جا : دمحأ ع5با)
 , . 1 ةقارعع شيدح : سائلا لاقن ءبيجاعألا

 ء سنآلا لإ عجر م : ًاينج مييق ناكف + نجلا هتباصأف ءاةرفع نم ناك ةقارخ نإ« : لاق .. آل لاق 09 ةئارع أه توردنأ# : لاقم .٠ ةفلرعخ ثيدحا ذيع ناك : نعادجس] تلاقف + هلهأ دنع لجرلا لوقب © ةملكلا لوقي لعجف هؤاسن هُيُم ىبنلا ىلإ عمهم : لاق سنأ نع هميرات ىف نايح نبا جرخأو (508)
 .. نجلا ىف نوكت ءايشأب كثلدض نكي
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 ىلا ةبلجلا هذه امف : لاق . مكتدصيف ىبأ ىلإ لسرا معل : تلاق ؟ ثدحم
 طغا : هبحاصل امهدسأ لاق . مدغو لبإ هذه : تلاق ؟ كراد ىف اهعمسن
 اببا تارف . ًالبإو ًاممغ اهراد تكلم دقو تحبصأف : لاق . ىنمت اه ًاينمتم
 ىلإ اهوحت نأ كعملك دق كتأرما لعل ؟ كتأش اه : تلاقف . سفنلا ثيبخ
 ىلإ اءاجج امهتإ مث لعقف . اهرنم ىلإ ىنكوحف : تلاق . معن : لاق ؟ لزم
 نم له : لاق , مالسلا تدرف ملسم ملس مث . همأ دنع لجرلاو هتأرما
 نم لهف : لاق . ال : تلاف ؟ ءاشع نم لهف : لاق ء ال : تلاق ؟ تيبم

 7 كراد ىف اهعمسن ىتلا ةبلجا هذه امف : لاق : ال : تلاق ” انثي ناسنإ

 ناك انإو ين ام انتم طف هبحاصل امهدحأ لاقف . عابس هذه : تلاق

 . اتلكأ دقو تحبصأف ًاعابس اهراد تنلمف . ارش

 سنئإلل مهنعط ركذ

 . « نيعاوطلاو باجك ىف ايدلا ىلأ نباو « ةبيش ىلأ نباو ءادمحأ جرخأ

 ىف ىقييلاو ؛ هححصو مل انللإو ء ىتاربطلاو ؛ ةهرخخ نباو ٠ لعي وبأو ء راربلاو

 ا

 ؟ بوعاطلا أمف « هائنقرع دق نعطلا !ذه هللا لوسر اي : اولاأق : «توعاطلاو

 , "”"دجلا نم «مكلادعأ زخوو : لاق

 وهام هللاو ال : تلق . ؛مكناوخإ رخو و : دمحأ ظفلو : ”"'””فلؤملا لاق
 لضق ىف نوعالا لذب ) باعك ىف رجح نبا ظفاحلا لاق « هريغ الو دمحأ ظفل

 نم مكناوعإ ) ظفلي زبعو ءاملعلا نم عمج ةرابع ىف عقو : ( نوعاطلا
 ليوطلا عبتتلا دعب ثيددللأ قرط نم ةىش قف دجوي الو . فرعي الو ؛ ( نجلا
 . ةروشملا ءارجألا ىف الو ء ةروهشملا بتكلا ىف ال , غلابلا

 ل كر يقف قو ١ هده لك لوف ١ دازو 548 نع 4 د دلما ف دمحأ هور 0 5

 .. ؛ملسملا ةداهش ىهو نجلا نم مكئادعأ نم زود : لاتف نجلا ركذ هُيَْع ىبلا نأ 41*
 ؛ قر ص الإ < دنسلا يف حاملا ءاور اذكو . ع ةد نع 4 ب ريغصلا عماجلا ىلإ رظنا ر ىنابألا

 . ماسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
 ) )5٠١كاجرما ماكأ بحاص ىفنحلا يليشلا هللا دبع نب دم هللا ديع ىلأ نيدلا رثب ىضاقلا ىنعي .
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 ىف لاف هيما ىبلا نأ : ابنع هللا ىضر ةشئاع نع ىلعي وبأ جرخأو
 0 لبالا ةدفك . ةدغ نجلا مها دعأ نه ىتعأ بيصت ةزيخرو نوعاطلا

 رافلاك ناك هنمرف نمو « ًاديهش ناك هب بيصأ نمو « ًاطبارم ناك اييلع ماقأ
 , 2053 بتزإ ا 22030 فيحزلا نم

 نيعلاب سنإلا مهتباصإ ركذ بج

 ابتيب ىف ىأر هُم ىبنلا نأ : ةملس مأ نع « ملسمو « ىراخبلا جرخأ
 نيسحلا لاق , "'”؛ةرظنلا اهب نإف ء اه اوقرتساو : لاقف ء ةعفس اه ةيراج
 نيع اهب ؛ لوقي . نجلا نم ىنلا ةرظنلا ىأ ( ةعفس ) هلوق : ءارفلا دوعسم نبأ
 ع ةيسنإ نيع : نائيع نيعلا : فلولا لاق . نجلا ةرظن نم اهتباصأ نجلا نم
 : مهضعبلو . أ "”ةينج نيعو

 سكسلا ملأ نم ءاملا هيلع اوبصو .“. اسقرلاو ماقئاب هرجاع دسمقو
 سنالا نيعأ نم هوواد !وملع ولو .٠. ةرظد نيلعا نم ةتتباصأ اوملاقو

 مهنم هب مصتخي ام ركذ وج

 عيمسلا وه هنإ هللاب لعتساف عزن ناطيشلا نم كانغزني امإو» : ىلاعت لاق
 , "0*0 ملعلا

 للا لوسر ىنلكو : لاق ء ةريره ىنأ نع « ئاسنلإو ء ىراخبلا جرأو
 , لابقلا ؛ يحرتاو , 712 نم ؟ < ىمثيهلل دئاورلا عم رظنا 4161)
 هير ىدان ذإ بريأ اندبع ركذأوو : ىلاعت لاق اك نجلا ببسب ناك بويآ هللا بن باصأ ام لعلو (؟87)
 . 4١ 1 ع ةروس ( باذعو بعت ناطيشلا ىنس لأ

 «مالسلاو ءيبابك ىف ملسم هاورو 1نيعلا ةيقر ١ بلب ؟بشلا و بانك" ظفللا اذبي يراشبلا هاور (511)
 « ةرظن ابي ؟ : ظدنب 1151 نمقر كيد  ةرظدلاو ةمدحلاو ةلبثاو  نيعلا نم ةيقرلا ببابحتسا+ بأب
 . زاش اوقرتمأل

 , 144 يع, ناجرأت ماكأ رظنأ (554)

 , 559 : تلصق (5585)
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 هئذحأت . ماعطلا نم . وشن لعجف + عنا ىلاتاف + ناضمر ةكز ظفحت ل ا

 ىلو ؛ لايع ّىلعو , جات ىفإ ؛ لاقق « ِهُيَع هللا لوسر ىلإ كلنعفرأل : تلقو
 اه ةريره ابأ ايو : رم ىبنلا لاشف ؛ تحبصأف ع هنع تيلخف ؟ ةديدش ةجاح

 ةديدش ةجاح ىكش « هللا لوسراي : تلق ؛ لاق «؟ ةححرابلا كريسأ لعف

 « دوعيسو كلبذك دق هنإ امأو :؛ لاق : هلييبس تثيلخو . هتمح رف : ًالايعو

 نم رك ءاجف « هتدصرف + دوعيس هنإ هم هللا لوسر لوقل دوعيس هنأ تفرعف
 قإف نعد : لاق - هلع هللا لوسر لإ كنفرأل : تلقف « هتذخأف ؛ ماعطلا
 ىل لاقف تحبصأف « هلييس تيلخخو ءاهتمحرق . دوعأ ال ؛ لايع ٌىلععو ء جاتحم

 هلا لوسر اي : تلق ء ؛؟ كريسأ لعف ام ةريره ابأ ايد : هييَع هللا لوسر
 دق هنإ امأو : لاقف . هليبس تيلخف ع هتمحرف « ًالايعو ةديدش ةجاح- ىكش

 ع هتذمجأو ؛ ماعطلا نسم وثع عاج ع ةتلاعلا هتشصرقلا | 143 وكيس و كتابذك

 ال عزت كلنأ تارم ثالث ربخآ اذه - ِهُييَع هللا لوسر ىلإ كتعفرأل : تنقف
 ؟ ىهام : تلق . اهب هللا كعفتي تاملك كملعأ ىنعد : لاقف دوعت مث . دوعت
 ىلا وه الإ هلإ ال هللا : ىمركلا ةيأ ارقاف كشارف ىلإ تيوأ اذإ : لاق
 كنيرقي الو ظفاح هللا نم كيلع لازي نأ كلنإف « ةيآلا متت ىتح # مويقلا

 لعف اهو : هيرَم ىبنلا لاقف . تحبصأف « هليبس تيلخف ء حبصت ىتح ناطيش
 هللا ىنعفني تاملك ىنملعي هنأ معز هللا لوسر اي : تلق 4؟ ةحرابلا كريسأ

 كاشارف ىلإ ثيوأ اذإ : ىل لاق : تلق 4؟ يه اهد : لاق ءهليبس تيلخف « ابب

 ؛ # مويقلا ىلا وه الإ هلإ ال هللا منت تح افوأ نم ىسرككلا ةيآ رقاق
 اوناكو « حيصت ىتح ناطيش كبرقي الو ظفاح هللا نم كيلع لازي نأ : لاو

 وهو كقدص دق هلإ امأو : ِهُترَي ىبنلا لاقف « ربخلا ىلع ةيث صرحأ
 : لاق ءاال : لاق ؟ ةريره ابأ اي ىلايل ثالث لدم بطاخت نه ملعت ء بوذك

 "7, ناطيش كاذو

 ماحلاو (١4 ةمظعلا ) ىف خيشلا وبأو + نابح نباو . ىلعي وبأ جرأو

 هاؤرو .. ايش ليكولا كرتف الجار لكو اذإ باب ةلاكولا باتكأ ف ظفللا اذهب ىراخبلا هور 4565)
 ةأور بيرق نمسح كيد اذه : لاقو تارقلا لئاغف بانك ىف ىراضتألا بويأ نع ىذمرتلا هو وححتب
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 هابأ نأ : بعك نب ىبأ نع : لئالدلا ىف أعم ىقيدبلاو معن وبأو « هححصو
 هس رمل ؛ نضصقني ةدج وق و هدعامتي ّيِبأ ناكو ؛ رمت هيف نيرج هل ناك هنأ هريخأ

 ىلع درف + تملسف : لاق « ملسحملا مالغلا هبشت ةبادب وه اذإف .٠ ةليل تاذ
 ىنلوان : تلق : ىنج : لاق ؟ سنإ مآ ىتج ؟ تنأ ام : تلقف « مالسلا

 . نجلا قلن اذكه : تلق . بلك رعشو بلك دي هدي اذإف . ىلوانف ؛ كدي
 ىلع كلم ام : يبا هل لاقف : لاق . ىنم دشأ مييف ام نجلا تملع دقل : لاق
 ع كماعط نم بيصن نأ ٌتبيحأف ةقدصلا بحت كنأ انغلب : لاق * تعتص ام
 وه الإ هلإ ال هللا » : ةيآلا هذه ؛ لاق ؟ مكنم انزرخ ىذلا امق : ّىِبَأ هل لاقف
 , هلع هللا لوسر ىلإ ادغ مث هكرتف : لاق . ىسركلا ةيإ ؛ © مويقلا ىحلا
 , 223594 ثينطلا قدعو : لاقت . هذخاف

 نع « ىقبيلاو ؛ معن وبأو ء ماحلاو ء قاريطلاو « ايلدلا ىنأ نبا جرخأو
 ناطيشلا ةصق نع قربخخأ ؛ لبج ني ذاعمل تلق : لاق ء "'**ىلؤدلا دوسألا ىبأ
 تلعجف « نيملسملا ةقدص ىلع « هيي هللا لوسر يلعج ؛ لاقف . هتذنأ نيح
 : لاقق كلذب هيوم هللا لوسر ثريحأف « ًاناصقت هيف تدجوف ء ةفرغ ىف رمتا
 تءاجف « ىلع بابلا تقلغأف « ةفرغلا تلشدف ء «هذخأي ناطيشلا اذه»
 ةروص ىف رّوصت مث ؛ ليف ةروص ىف روصت مث « بابلا تيشفف ةميظع ةملظ
 : رما نم لكأي لعجف « ىلع ىرازإ تددشف بابلا قش نم لخدم « ىرخأ
 ل : لاقف . هللا ودع اي : تلقف ء هيلع ىادي تفتلاف ؛ هتطبضف هيلع تبثوف

 هذه انل تناكو « نيبيصن نج نم « ريقف انأو ء ريثك لايع وذ ريبك ىنإف ء ىنع

 دعا يذلا تاطيشلا ىف ماج امد باب . ١١ ص 7 ب ةوبلا لئالد ف ىقبيبلا ظفللا اذهب ءاور (50)
 ةروس نم ىمركلا ةيآ رقت : لاق ؟ مكنم انريبص ام : ظفلب كردتسلا ىف متاخلا هاور انذكو ... «ةاكرلا نم
 اذإو ءىسممت ىتححا انم ترجب؛ ةودغ ايتأرغ 14 : لاق ؛ معن : لاق ؟ مويفلا ىلا وح الإ هلإ الا هللا ءةرشلا
 ؛ كاملا لاق .. نآرقلا لئاضق باتك 251 ص ١ د ثيدحطلا .. حيبصت ىتح انع ترجأ ىف نيح ايتأرق
 . 741 مقر ثيدح ال4 ص ال دج هحيس ىف نايح نبأ اضيأ هاورو . دانمالا عيحص ثيدح اذه
 ؛ مدمر + 11م كفاك باشا )١ ىلاكلا ىلؤدلا لدتع نب كايفس نب ورمع نب ماظ وه (116)
 . باوجلا يرضاجلاو تاسرفلاو ءارعشلاو مارمألاو نايعألا و ءاهقفلا نم ةدودمم نإ . وسببلا ملع ممضاو

 منع هخأو . دوسألا وبأ هيف بتكف ءاوحنلا لوصأ نم ايش بلاط ىفأ نب ىلع هل مسر  نيعبانلا نم
 . ديج رعش هلو . فصلا طقن نم لوأ  لاوقألا رثكأ ىل وهو . ةعامج

 1 عاف



 نأ قزف ؛ ىنع لخا ؛ ؛ ابنم انج رخأ تعب : ملف مكيحاص ثعبي نأ ليق ةيرقلا

 سا هدأ لوصر ريخأف مالسلا هيلع ليربج ءاجو ءاهتع تيلخف . كيلِإ دوعأ

 هيداتم ىداتف ء حبصلا هتيم ل هللا لوسر ىلصق . ناك امب هني
 اي كلرسأ لعق اه: ١ : هع ها لوس را لاقت هيلإ تمقف ؟ لبج نب ذاعم
 : ةفرغلا تلحتدف : لاق ع هدعف دوعيس هنإ# : لاقف ع هتريعأف ,هذاعم
 ءارمجا ن . غل كأي لعجف . بابلا قش | م لخدف « ءاجف , بابلا ىلع تقلغأو

 ع ثيلإ دوعأ نل ىف ىنع ل اغا لاقف ؛ ىوألا ةرلأ ىف تعدص 5 هب تعبيصف

 ال هنأ كلذ ةيأو دوعأ ال إف : لاقف !؟ دوعأ ال لقت ملأ هلل ودع اي: تقف
 ماد يه هل ]لما ع
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 عيش كد ولو ١ نيييصصن نم الإ كعينأ امو لايع وذ فإ : لاك ظفل ىفو

 املق ءركيحاص كعب ثيح هذه مكتقيدح ىف انك هللاو . كتيتنأ ام . هنود

 يف 27 اجلي مل الإ تيب ىف نأرقي الو ء نيميصنب انعقو ناتي هيلع تن
 ىسركلا ةيآ : لاق . معن : تلق امهكتملع ليبس تيلخ نإف ًاثالث ناطيشلا

 مث « هليبس تيلخف . ةروسلا ةرخآ ىلإ أ لوسرلا نما 99 ةرقبلا ةروس رخأو
 رهو ثييبخلا قدص#» : لاثف هب هتريخأف د ع هللأ لوسر لإ تودع

 . ًاصقن هيف دجأ ملف كلذ دعب هيلع امهأرقأ تكف ! يلاق ءماباوذك

 ىف ايدلا ىلأ نباو ء هتنسحو ؛ يذم رثلاو « دمحأو « ةميش أ نبأ جرخأو
 بويأ ىلأ نع « معن وبأو ؛ ماحلاو ء ةمظعلا ىف خيشل ا وبأو ء ناطيشلا دئاكم
 . هنم ذخأتف لوغلا ءىجت تناكف : ري هنأ : : ىراصنألا

 اهتيأر اذإف ١ بهذافو : لاقن هلي هللا لوسر ىلإ كلذ ىكشف : لاق
 ال نأ تفلحف اهذحأف : لاق . « هع هللا لوسر ىبيجأ هللا مسب : لقف

 دعأ يذلا ناطيشلا ىل ءاج ام : باب . 117١ ص ال ب ظفللا ذيب وبلا لئالد ف ىقببلا هاور 8 65)

 كردعما ىف احلا ءاور اذكأو . 777 يع 5 با ؛دلاوزلا ممم ىف ىمثيملا ءوسنب هركذو . ةاكزلا نم

 , ةابمألا ميصص ثيدح اذه : لاثو ءتارقلا لئاضلا : بانك ء هؤ* صاا اج

 . لعمي : سلي (559و

 . عانللا ابي فولكي ةريغسلا ةنارتلا هيش انه ابي دارملا : ةويسلا (**1)



 : :؟ كريسأ لعف اه» ؛ لاقف , هُتيوَع هللا لوسر ىلإ ءاجف ؛ اهلسراف + درعت

 امذحأف ٠ «؛ بذكلل ةدواعم ىهو تبذك# : لاقف . دوعت ال نأ تفلح : لاق

 : لاقف  ِهُلِيَع ىبنلا ىلإ ءاجف + اهلسرأف ء دوعت ال نأ تفلحف ء يرخأ ةرم
 ىهو : تبذكو : لاق , دوعت ال نأ تفلح : لاق 0+ كريسأ لعف ا

 ىلا كنب بهذأ ىتح- ككراتب أنأ ام : لاقف « اهذحعأف ؛ ؛بذكلل ةد واعم

 ىف اهأرقا ء ىسركلا ةيآ : ًائيش كلل ةركاذ ىفإ : تلافف  هْقْيَع هللا لوسر
 لمف امو : لاقف . هيَ ىبنلا ىلإ ءاجف + هريغ الو ناطيش كبرقي الف كتيب
 : 0554 بوكا ىعرو تقدص#و © لاق . تلاق مع هريخخأف عمو كل ريسأ

 هنأ : ىدعاسلا ديسأ نع « معن وبأو « ىاربطلاو « ايندلا ىلأ نبا جرخأو
 قرستف هتبرشم ىلإ ىلأت لوغلا تناكف « ةفرغ ىف هلعجف , هطئاح ةرمث عطق
 ؛ لوغلا كللتد : لاقف . هييَع ىبنلا لإ كللذ يكشف « هيلع دسفتو هرم
 بس هللا لوسر ىبيخأ ؛ هللا مسب : لقف . اهماحتقا تعم“ اذإف ١ اينم عمتساف

 هللا لوسر لإ بهذأ ىنفلكت نأ ىنفعا ديسأ ايأ : تلاقف . لعفف « ه هيَ
 كلدُأو ٠ كرمت قرسأ الو كنيب ىلإ كفلاحأ ال . هللا نم ًاقثوم كيطعأو ٠ هلم
 هلف كئانإ ىلع اهؤرقتو « كلهأ ىلع فاخت الف ء كتيب ىلع اهأرقت ةيأ ىلع
 تلاق ىتلا ةيآلا : لاقو « ابنم هب يضر ىذلا قئوملا هتطعأف + هؤاطغ فشكي
 ء تلو نيح- هيلع صققف هيي هللا لوسر ىنأ مث « يسركلا ةيآ « ابيلع كلدأ
 . «باوذلكأ يهو تقدصو : لاقف

 : لاق « قاحسإ ىلأ نع «ةمظعلاو ىف خيشلا وبأو « ايندلا ىبأ نبا جرخأو
 ؟ !ذه ام : لاقف « 9”'2ةبلج هيف عمسف اهل طئاح ىلإ اليل تسال نب ديز جرخ
 , كرام نم بيصأ نأ تدرأف 2'"*ةنسلا انتياصأ « نجلا نم لجر ؛ لاق
 ؟ مدكنم انذيعي ىذلاب انربخت الأ : تباث نب ديز لاق مث . معن : لاق . انل هوبيطف

 : لاقو 6ىمرككلا ةياو ةوبنلا ةروس يف ءاج آم+ بباب 1١ نع 1١ م قتلا اذبي ىتمرتلا هاور (4؟5)
 ' 477 اها فلسلا لقا هوست دمحأ ةهاورو .. بيير نسخ يلح

 . ضعي هبضعب طلخا ثروصلا : ةبلغل 4555)

 . طحفلاو بدجلا انع اب دارأا : ةمسلا (5784)
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 , ىسركلا ةيأ : لاق

 عمسقف ةرجش ىلأ الجر نأ ؛ ملسم نب ديلرلا نع «٠ ايئدلا ىلأ نبا جرتخأو

 : لاقف « ناطيش هيلإ لزنف « ىمركلا ةيآ ارفف « بمب ملف ملكتف ٠ ةكارخ ال

 . ةرجشلا نم هب ىسلزنأ ىذلاب : نجلا لاق !؟ هيوادنا يف اضيرم انل ن

 : لاق هتيم # هللا لوسر نأ ةريره ىأ نع « ىدمرتلا جرخأو
 هلخدي ال ةرقبا هيف أرقت ىذلا تببلا نإ . رباقم مكتويب اولعجتال»
 1 7و تاطيش

 نم لجر جر : لاق ء دوعسم نبا نع « ميعن وبأو « ايندلا ىنأ نبا جرخأو
 هعرصتق , ا!عرطصاف اذخناف ناطيشلا ىقلف - ِهييَع ل هللا لوسر باحيصأ
 اثيدح كئدحُأ ىبلسرأ : ناطيشلا لاقف هلع هللا لوسر باحصأ نم ىذلا
 يذلا هعرصق « ةيئاثلا اوذفتاف . ال : لاق . يتثدح :؛ لاقف ء هلسرأف . كبجعي

 هماهبإب ديعأو ءةردص ىلع سلج مث ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم باحصأ نم

 ةروس : لاق . ىنثدعت ىتح كللسرأ ال : لاق . ىتلسرأ : لاقف أ" ”اهكولي
 ىف أرقت الو «اوقرفت الإ نيطايش طسو ىف رقت ةيأ اهتم سيل هنإف « ةرقبلا
 كلذ نمف نمحرلا دبع ابأ اي : اولاق . ناطيش تيبلإ كلذ لخديف + تيب
 , "'9باطخلا نب رمع الإ هنورت نمفا : لاق ؟ لجرلا

 هللا تو : لاق لع ىبنلا نع + ريشب نب نامعدلا نع ؛ ىذمرتلا جرتخأو

 نيتيآ هنم لزنأ . ماع ىفلأب ضرألاو تاومسلا قلخي نأ لبق اباتك بتك ىلاعت

 دإف + ظفلب دمحأ ءاورو . هناطيشلا هلععدي الع ظفلب * باي . نارقلا باوث ف ىذمرتلا هور 45 ؟ه)
 ةالص بانك ىف ملم ءاور اذكأو . ”*الإ؟ « هيف ارقت ةرقبلا ةروس عمسي نأ تيبلا نم رفي ناطيشلا

 , «ةرقيلا ةررس هيف ًارقت يذلا تيبلا نم رغ ناطيشلا نإ ..و ظفلب اهرصقو نيرفال#

 , مف ىف هرادأ : اكول عدكالو ىلكدر

 نب رمع نييمؤما ريمأ ةعرابعم ىل ماج اهو : باي ١57 ص ال ج ةويلا لئالد ىف ىقيببلا يور عنقك

 هيسحأ ؛ هعربق ائاطيش قل قم دمع باحصأ ن نم الجر نأ دوعسم نبأ نع + «دبقأ ًاناطيش باطلا

 « ىسركلا ةيأ هملعت هنظأ ؛ جرتخ الإ تاطيش هيف تيب ىف هلوقت ال . ًائيش كلسلعأ ىنعد : ن ناطعيشلا هل لاق
 : .بدطقللا لبث الإ هلورت نم : لاق © ره نع : مدوعسم نبال ليفت : رز لاغ
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 اهبرقيف . لايل ثالث راد ىف نأرقي الو « ةرقبلا ةروس امهبب متخ
 1" 23, ناطش

 أرق نه : ميم هللا لوسر لاق : لاق ء ةريره ىنأ نع + ىدمرتلا جرخأو

 ىتح امهب ظفُح حبصي نيح . ىسركلا ةياو ( ريصملا هيلإ ) : ىلإ نمؤملا مح
 . 290: حبصي ىتح امهب ظفح ١ ىسمي نيح امهأرق نمو ؛ ىسمي

 ىلإ ادفاو تجرح : لاق « لئاولا دلاع ىأ نع « ايندلا ىلإ نبا جرخأو
 ناملخلا تاوصأ تع سمسا ع ىفلخ لهأو العم ادلرتف , ىلعأ ىععو ةرمغ

 : !ولاقف « مهتلأسف ءحرطي ءوث تعمسف « نارقلاب قوص تعفرف « مهتبلجو

 . اوبعذو انوقلأ ءنآرقلاب كتوص تعقر املف ءانب تبعلف نيطايشلا انتذخأ

 نأ « ةريره ىبأ نع « هجام نباو « ىذمرتلاو : ملسمو « ىراخبلا جرخأو
 هلل ءاهل كيرش ال هدححو « هللا الإ هلإ الا : لاق نم : لاق هَيَع هللا لوسر
 هل تناك « ةرم ةلأم موي ىف ؛ «ريدق "يش لك ىلع وهو ء دمهحلا هلو كاملا
 هل تنكو + ةثيس ةئأم هنع تيمحم و . ةنسح- ةثأم هل تبتكأو + باقر رطع لدع

 , 2*ىسي ىتح كلذ هموي ناطيشلا نم ًازرح

 - لاق . 2ع ىبنلا نأ 3 1817 رعشألا ثرايللإ نع 1 ىدمرتلا جرخأو

 : هيفو , ثيدحلا .. تاملك سمخب ايركز نب ىيح رمأ ىلاعت هللا نإ
 هرثأ ىف ودعلا جرخ لجو لفمك كلذ لثم نإف .. هللا !وركلت نأ خر مأو ه
 زري ال ديعلا كلذك' .. مبنم هسفن زراف ؛ نئصخ نصح ىلإ لأ ىتح اعارس

 . بيرغ فثيدح اذه : لاقو ١7 ص اا نآرقلا باول ىل صامرتلا هاور (؟؟)

 لعأ ضعب ملكت دقو و بيرغ ثيدح اذه : لاقو ٠١ ص 1١ ج تآرقلا بارث ىف ىذمرتلا هاور (؟؟4)

 ةيوتلاو ءاعدلا و ركذلا باتك ىف ملسمو , ليلبلا لضف باب تاوعدلا بابك ىف ىراخبلا هاور (؟50)
 تاي غودا دازو ؟١ال1/4 . 5541 مقر ثيدح ءاعدلاو حيبسلاو ليلهلا لن باب . رافعمالاو
 تطعم .ةرع ةثاع موي ىف هدتو هللا ناحبسم لاق نمو . كللذ نم رتكأ لمع دسأ الإ هب واج امم لضفأ دحأ
 . ةرحيلا دبز كم كنك ولو + ءاياطض

 . كيدحلا اذه مغ هلو , ةبعمص هل ىرعشألا ثيراخلا : يراطبلا لاق 581
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 , ؟*؟2عهلبا ركب الإ تاطيشلا نه هسفن

 « ىدبعلا رمسألا ىنأ نع ء( فئاوطأ ) باتك ىف « ايندلا ىبأ نبأ ججرخأو

 ةئيهك هوب وه اذإف + ةفوكلا رهظ ىلإ ليللا فوج ىف لجر جرخ : لاق
 عاج أذإ ؛ مبملإ رظني لجرلا ناكو ؛ هب اوقدحأ دق عمج هلوح اذإو : شيرعلا

 نب ةورعب يل فيك : عمسي لجرلاو لاقف ء شيرعلا كلذ ىلإ سلج ىتح ؛ىش
 هب ىلع : لع لاقث . هب كلت انأ : ناشف ع عملا كلذ نع لجر ماقف ؟ ةريقملا

 ةورغ ىلإ سيئ : لاقف ءاج مث ؛ (7؟51ايلم ثاكمف ٠ ةئيدملا ومن هجوتف . ةضامسلا

 سيلف ء يبي نيحو حبصي بصي نيح ًامالك لوقي هنأل : لاق ؟ مو : لاق . ليبس

 حبصأ املف « هلزنم ىلإ لجرلا فرصتاو ؛ عمملا كلذ قرفتف . ليبس هيلإ
 نع هلأسف « ةريغملا نب ةورع ىقلف « ةنيدملا لأ ىتح ىضع مث « الخ ىرتشا

 ىلإ : لاقف , ةصقلا هيلع صقو ؛ يسمي نيحو حبصي نيح هلوقي ىذلا مالكلا

 تبيجلاب ترفكاو ( هدحسو للاب تنمإ حبصأ نيحو ىبسمأ نيج لوقأ

 . ملع عيمس هللاو ؛ اف ماصفنا ال : ىقثولا ةورعلاب تكسمتساو :« توغاطلاو

 نب ديز نب نمحرلا دبع نع « ( تاطيشلا دئاكم ) ىف ايندلا ىبأ نبا ج جرخأو

 اناك اذإ ىتح ء امل سورع ىلإ لاجرلا عجشأ نم نالجر مدق : ضد

 . اهرهجت ان اسورع الاث ؟ ناديرت ام : تلاق ةأرماب اذإ , اذك ةيحان نم

 . اييلع ارم اغرف املف . ىلع ؛رمف اتغرف اذإف « ًاملع هلك اهرمأب ىل نإ : تلاق

 , رخآلا ىلع نايقاعتي العجو امبيريعب دحأ ىلع اهولمحف .امكتعبتم ىفإف : تلاق

 اهارظتناف « اهباخانأف . ةجاح ىل نإ : تلاقف . لمرلا نم ًايبثك اوتأ اذإ يتح

 هبلطأ تجرخف : لاق « أطباق , اهرثأ ىف امهدحإ بهذن ؛ تأطبأف ,ةعام

 تذمعأو « تبكرو تعجر كلذ تيأر املق « هدبك لكأت هنطي ىلع اهب انأ اذإف
 كتير : تلف , تدع رسأأ دقل : تلاقو + تضرتعاف .ء تعرسأو ًاقيرط

 انيديأ نيب نإ : تلق ؟ كلام : تلاقف . "**رفزأ ىننأرف . ىبكراف ء تأطبأ

 . /8 باب ؛ بدألا باتك ؛ ىذمرتلا مييدص رظنأ . ميحس نع ثيدح اذه : ىذمرتلا لاق 5 +)

 . اقبل رظنتا ىأ : يلم كلكم 9+»و

 , هايإ هدم دعب هسفن جرمخأ : امفرو ارفز © رْكُز ) 4*5



 كل ذخأو هتكلعأ هب توعد نإ ءاعدب كربحأ الفأ تلاق . ًارئاج ًاملاظ اناطلس
 ء تلظأ امو تاومسلا بر مهللا : لق : تلاق ؟ وه ام : تلق . هنم كلفح

 امو نيطايشلا برو « ترذأ امو حايرلا برو ء تلقأ امو نيضرألا برو
 ليخأتا ء ماركالاو لالجلا وذ ضرألاو تاومسلا عيدب نانا تنأ . تلضأ
 ابيدر : تلق . ىنملظ هنإف نالف نم ىقح ىلذخف ؛ هقح ملاظلا نم مولظملل
 , ىمخأ تلكأو , ىنتملظ مهللا : لاق . اهيلع اعد اهاصحأ !ذإ ىتح ىلع
 , ايعاه ةقش تعقوف « نيتنلا اهتقشف « ابعاوس ىف ءامسلا نم ران تلرنف : لاق
 . سائلا لكأت ىلعسلا ىعو « ابعاه ةقشو

 لصأ ىف انلزتف ء انججح : لاق + رذنملا ىلأ نع « ايندلا ىلأ نبيا جرخأو
 : تلقف « ءاملا ىلع ليقأ خيش اذإف « هئكست نجلا نأ ساتلا معزف « مظع لبج
 ؟ طق ًاكيش كلذ نم تيأر له ؟ اذه مكليج نم نوركذت ام ءريمش ابأاي
 نم اتيب تينتباف + لبجلا تدعصف ءامهسو ىل أسوق أموي تذخأ معن : لاق
 ؛ تليقأ دق ؟”0ىورألا اذإف . ”*”*لهيف تدكمف ءاءأم نم نيع دنع ةرجش
 امف ءابنم اشبك تيمرف ؛ اوبس ”””تضبرو « نيعلا كلت نم تبرشف

 هلايمت ىلع ودعي بهذ الإ ءوش لبجلا ىف ىقب امف ؛ حئاص حاصف « هبلق تأطخأ
 قارب ريسلا لثم مهس هل عقوف ريم ىنأ ىلع ريطلا سبح اهدروأ *ريعو . فيخأ دقو
 ؟ مل : لاق . عيطتسأ ال : لاق . هلتقت الأ كليو : غبصألا نبال ليقف ء نيعلا
 . تامطا كلذب تعمس املق . لبجلا ىلإ دنسأ نيح هللاب ذوعت هنأل : لاق

 ؛ ديعس ىلأ نع ( دوعسمع نب ةريضن ىلأ نع « هنسحو ىذمرتلا جرخأو

 تلزن ىثتح « نأستالا نيعو ناجلا نم ذوعتي . هلم هللا لوسر ناك : لاق
 , 7*ةايغاوبس ام كرتو « امبب ذأ تلزن املف ء ناتذوعملا

 هيف ثيقب يأ يدمر

 . لولا نم ىثئألاو ركذلا ىلع مقت ىهو « ةيورأ اهدرقم : ىورألا هرقل

 . تناثأو ضرألاب تقصلو اهمئاوق تول ىأ : تضبر (؟59)
 . راما رسما ف

 . هز 1 مقر ثيدح + نيعلا رم ىقكرعسا نه باب بطلا باتك" ىل هجاع نبا هوحني هاورو .. بير نسح ثيدع اذه : لاقو نيلذوعملاب ةيقرلا ىف ماج أما باب بطلا باك لف ىذمرتلا هارور (؟58)
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 بضغلا نإو : ثيدحلا ىو « ةالصلاو ءوضولا كلذ نمو : فلؤملا لاق
 اذاف « ءاملاب راثلا ًافطت انإو 4 رادلا نه يقل تاطيشلا نإو تاطيشلا نم

 ةيلوع تييدح نم : دواد وبأو 5 لم هج رخخأ (750اضوتيلف عدحأ بضغ

 نإف ٠ سانلا ةطلاخمو ماعطلاوا مالكلاو رظنلا لوضف كاسمإو ٠ ىدعسلا
 . ةعيرألا باوبالا هذه نع عدأ نبا ىلع طلست انإ ناطيشلا

 نم مهس ةرظنلا» : لاق هيَ ىبنلا نع : ةقيدحل نع ؛ م املأ عب رخخأو

 ىف هتوالمح دي ًاناعإ زعو لج هباثأ هللا فوخ نم اهكرت نمف سيلبإ ماهس
 ( فل '+ هبنق

 : لاقف , ىلاتأ ليربج نإو : لاق  ِكيَع ىبنلا نأ : نسحلا نع «ةسلاجملاو
 . ءىنركل ةيآ أرفاف كضارف ىلإ تيوأ اذإف ء كديكي نجلا نم ًانيرفع نإ

 رك نه : : لاق « ةداتق نع « ( نآرقلا لئاضف ) ىف سيرضلا نبا جرحأو

 . حبصي ىتح هنأظفج اكلم هب هب لكَو هشارف ىلإ ىوأ !ذإ ىمركلا

 ب هللا لوسر نأ ٠ ةريرع ىلأ نع 34 ناميإلا بعش ) يف ىقبيبلا جرخأو

 تيب ىف أرقثال ٠ نآرقلا ىآ ةديس ةيآ ابيف ةرقللا ةروسد» : لاف ... هع
 . "1604 ىمركلا ةيأ نم ع جر ةلإ . ناطيط هيفو

 نم : لاق ١ دوعسم نبا نع  قاريطلاو « رذنملا نياو ؛ ىمرادلا جرخأو

 كلت ناطيش تيبلا كلذ لحدي مل ؛ ةليل يف ةرقبلا ةروس نم تايأ رشع ارق

 ع اهدعب كاتياو ٠ ىمركلا ةياو « اهوأ نم تايا عبرأ ؟ حبصي ىتح ةليللا
 , 2:94 ضرألا ىف اهو تاومسلا ىف اه هلل» اهوأ : اهميتاوحخ ثالثو

 . 77/1 ظفللا اذبب دمحأ هور 5545

 . داتسالا ميس ثيدح ادع : لاقو 514 لع 4 ب ؟قاقرلاو بانك كردشما ىف حلاحلا هاور 45 5

 . 3854 ص + ب و, رسفتلا » بانك ع كردتسلا ىف ماش هارو 541

 +يعركلا ةيأو ةرقبلا ةروس لوأ لضغ» ؛ باي ؟نآرقلل قئاضغ + باتك يف هنتس ىف ىمرانلا هور (441)
 . 11غ.لك ص ا دع



 عبرأ أرق نم : لاق ء دوعسم نبأ نع « سيرضلا نباو « يمرادلا جرخأو
 ثالثو ء ىمركلا ةيآ دعب نيتيأو + ىمركلا ةيآو « ةرقبلا ةروس 'لوأ نم تايأ
 ههركي <يىش الو ناطيش ذثموي ء هلهأ الو هبرقي مل « ةرقبلا ةروس رخإ نم تايا
 , 215قافأ الإ نونمجم ىلع نارقي الو « هلام الو هلهأ ىف

 : كَم هللا لوسر لاق : لاق ٠ نيصح نب نارمع نع « ىمليدلا جرخأو

 . ؛نجج وأ سلإ نبيع مولا

 ءىش سيل: : هع هللا لوسر لاق : لاق ؛ سنأ نع « ىمليدلا جرخأو
 هلإ مكهإو » : ةرقبلا ةروس ىل ىتلا تابآلا ءالؤه نم نيا ةدرم ىلع دشأ
 5140+ نيل ب دحاو

 نع « هخيرات ىف بيطخلاو « ؛ءاعدلاو باتك ىف « ايندلا ىلأ نبا جرخأو
 نأ ؛ ةليل لك ىف « ةبأ نيرشعلا هذه أرق نمل نماض انأ : لاق « ىلع نب نسحلا

 صل لك نمو « ىراض عبس لك نمو « ديرم ناطيش لك نم ىلاعت هللا همصعي
 ىذلا هللا مكير نإ# . فارعألا نم ثايآ ثالثو ٠ ىمركلا ةيا .. ىداع
 نم ثايآ :ثالثو . تافاصلا نم رشعو ؛ ؟؟*# ضرألاو تاومسلا قلخ
 . رشحلا ةروس ةمتاخو , '*#0 سنإلاو نجلا رشعم ايإط : اهوأ « نمحرلا

 تلزن امدع : لاق ؛ بعك نب قاحسإ نب دعس نع ه ماحس ىلإ نبأ جرخخأو

 ةتس ىف ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا هللا مكبر نإ# : ةيآلا هذه
 نم 7 مه اولاق 3 برغلا نم ملأ الإ توري ايل ٠ مظع بكر ىغل ("؟””ي مايأ

 , ةيآلا هذه انهجرخأ ... ةنيدملا نم انجرح ... نجلا نم : اولاق ؟ متنأ

 . ع هلام الو هلعأ يف ) ركذدي ل هنأ الإ .. قباسلا ردمملا سقت (؟1*

 ةروس نم 104/555 امه نانيألاو .. هذال# مقر ثيدنح © ب سودرفلا دهس يف يمتيدلا هاور (585)

 , ةرقبلا

 م : فارعألا هلام

 , 5 ١ نمحرلا (545)

 , ه1 5 فارعألا هةنكف

 ءرك ١



 « لقوزرم نب هللا ديبع نع + هريسفت ىف خيشلا وبأو « ايندلا ىنأ نبا جرخأو

 ىف ضرألاو تاومسلا قل ىدلا هللا مكبر نإإط همون دنع أرق نم : لاق
 خيشلا وبأ جرخأو حبصي ىتح هبحاص كألم هيلع طسب ةيآألا 121ج مايأ ةعس

 اقيرط تكلس : لاق ؛ غابدلا ورمع نب دمحم نب هللا ديبع نع . ؛ةمظعلاو ىف

 ىههو ؛ ليدأنقو ريرس ىلع . ةرفصعم بايث اهيلع ةأرما اذإف « لوغ ابيف
 ىو « اهليداتق تيفطف ء سي ةءارق ىف تانعأ كلذ تيأر املف : ىرعدت
 . انم ٌتملَسف ء ىف تعلص ام هللا دبع أي ؛ ىب تعنص أم هللا ديع اي : لوقت

 نونجم لجر ىلع رييج نب ديعس أرق « رفعج نع سيرضلا نبا جرتخأو
 ١ (؟ نأ يف ع سي ةروس

 نم: : كورت هللا لوسر لاق ؛ لاق « ةمامأ ىلأ نع + هيودرم نبا جرخأو

 هللا ثعب ؛ رشهلا ةروس رخآ أرق مث ؛ تارم ثالث ناطيشلا نم هللاب ذروعت

 ىبتح اليل ناك نإ نيلاو سنإلا نيطايش هنع نودرطي كلل فلأ نيعيس ىلاعت
 . «ىسمي ىمح ًاراهن ناك نإو , حبصي

 : لاق هنأ الإ ؛ هلثم  ِهُقِقَي ىبلا نع سنأ نع ٠ هيودرم نبا جرخأو
 . ؛ثارع رشع ناطيشلا نم ذوعتيو

 ىف رمتلل ديرم هل ناك هنأ . ىراصتألا بويأ ىبأ نع 1١ هيودرم نبأ جرخأو

 ؛ لجر توسم اذإف « هرصبأ  لبللا ناك املف « صقن دق دبرللا دجوف « هني

 نم انلسرأف + تيبلا اذه اندرأ ... نجلا نم لجر لاق + تنأ نم : هل لافق
 وبأ هل لاقف « اعيش انيش هنم للاعت هللا مكصقتي الو «.مكرمت نم انيصأت « دازلا

 عارذك عارذب اذإف « هدي هلوانف ء كدي يلوا اقداص تنك نإ : بويأ

 قربت القأ . لح ىف تنأف « انرمت نم تبصأ ام : بويأ وبأ هل لاقف « بلكلا

 ةروس رخآ * ةيألا هذه : لاق ؟ نجلا نم سئالا هيب ذوعتي اه لضفأب

 < 7 تقارعألا هع
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 7*5 قمل

 .ىلص نم» : قرع هللا لوسر لاق : لاق ىلع نع ء ركاسع نبا جرخأو
 رشع # دحأ هللا وه لقط ةروس أرقي ىتح ملكتي مل مث . رجفلا ةالص
 . ؛ناطيشلا نم ريجأو ء بنذ مويلا كلذ هكردي مل  تارم

 هللا لوسر عم تك لاق ء دوعسم نبا نع ة لئالدلا و ىف ميعن وبأ جرخأو
 هللا لوسر ىلإ ران نم ٍةلعشب لجر ىقأو ء نجلا نم رفن هيلإ فرم ةليل . 08
 تيفط ٠ نهتلق اذإ ء تاملك كملعأ الأ دمحم اي : ليريج لاقف . هيَ
 ىتلا ةماعلا هتاملكو ١ ميركلا هللاب ذوعأو ؛ لق .. ءرخدمب بكناو « هتلعش

 , (*؟)اييف جرعي اهو  امسسلا نه لزني ام رش نم + رجاف الورب نهزواجتال
 ليللا نيفرش نمو « اهنم جرفع امو 2 ضرألا ىف "*”أوذ ام رش نمو
 . «نمر اي ريغ قرلطي قراط الإ رابلاو ليللا قراولع رش نمو « رابنلاو

 شخ نب نمحرلا دبع نأ : جايتلا ىنأ نع « ىقييبلاو « ميعن وبأ جرخأو
 نيطايشلا نإ : لاق ؟ نيطايشلا هتداك ةليل مقوم هللا لوسر عدص فيك : لكس
 ناطيش مهيفو « هنوديري ؛ باعشلاو ةيدوألا نم هم هللا لوسر ىلع ترُدحت
 « ليربج هءاجف ٠ هُم هللا لوسر اهب قرحب نأ ديري «راث نم ةلعش هديب
 رش نم رجاف الو رب نهزوابجي ال ىتلا هللا تاملكي ذوعأو : لق دمحم اي : لاقف
 : اهيف جرعي ام رش نمو ؛ ءامسلا نم لزني ام رش نم «أربو أرذو ؛ قلخ ام
 ليللا نتفرش نمو + اهنم جرخي ام رش نمو ء ضرالا ىف "*”جلي ام رش نمو
 « نهلاقف .ء ؛نمحر اي رع قرطي قراط الإ قراط لك رش نمو «٠ رابتلاو

 اذإ : اهيفو « هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع اذه للم ١١١ ص ال ج ةربنلا لئالد ىف ىقيجلا جرخأ (59-)
 ىراصنألا بويأ ىأ نع ركاذيو : ىقيربلا لاق 5 يسرخلا ةيا كللام و كاسفن 1 قع ؟رئاف كلشارف ىلإ تيوأ
 .اه ١ اضيأ كلذ لكم هل عقو هنأ

 . ايف عصي أ : ابريق جرعي (581)

 . قلخ يأ : أرق (58؟)
 لخدي ىأ : علي (587

٠ ١١ 



 , 0*2 هللا مهمزهو ؛ نيطايشلا راث تعفطق

 لاق نم: : ِهُتْيَع هللا لوسر لاق : لاق ء سنأ نع . ىتسلا نبا جرخأو
 نم ريجأ : مجرلا ناطيشلا نم ملعلا عيمسلا هللاب ذوعأ : حبصي نيح

 . ؛ ىسيي ىتح ناطيشلا

 ناو 3 « كارفألاو 2 ىنطق رادلاو : « ءافعضلا و لق قيقعلا جرتخأو

 لق سايلإو رضنخلا ىقتليو : لاق , كَم ىبنلا نع « سابع نيإ نع ؛ ركاسع

 ال هللا ءاش ام هللا مسب : تاملكلا ءالؤه ىلع ناقرتفيو . مساوملا ىف ماع
 ال ء هللا ءاش اه « هللا الإ ءوسلا فارعي ال , هللا ءاش ام : هللا الإ ريخلا قوسي

 يسمي نيحو ؛ حيبصي نيح نفاق نم : سايع نبا لاق : هللاب الإ ةوق الو لوح
 نمو , قرسلاو ع قرحلاو , قرغلا نع ىيلاعت هلأ هنمأ ء تارم ثلاث

 , «برقعلاو ء ةيهلاو . ناطلسلاو ء تاطيشلا

 : هوم هللا لوسر لاق : لاق ء مدغ نب نمحرلا دبع نع « دمحأ جرخأو
 هئإ هلإ ال: حبصلاو بارغملا ةالص نم هلجر ىسيو فرصتي نأ لبق لاق نعد

 , تييو ىبحي , ريما هديب ١ دمحلا هلو كلما هل ءاهل كيرش ال هدحو هللا

 رشع ةدحاو لككب هل بنك + تارم رشع  ريدق ءىش لك ىلع وهو
 ًازرح تناكو ١ تاجرد رشع هل عفرو ؛ تاائيس رشع هنع تيتو تايسم

 . "**؛ممجرلا ناطيشلا نم ازرححو ء هوركم لك نم

 : دمحلا هلو كململا هلل , هل كليرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال لاق نمو : هع

 ثعي . برغملا رثإ ىلع تارم رشع « ريددق ؛وش لك ىلع وهو 2( تيميو ىبحي
 . "*0:حبصي يىعح نيطايشلا نم هنوظفحي ةحلسم ةكئالم هل هللا

 ةاورو 2. هم ىبتلا زرمت ىف ماج امو بباب به ص ا/ ج ةوينلا لئالد ىف هرححتب ىقيببلا هاور (1 4)

 . 418 نم 7 وتتم لل دخأ

 نع ثاكف كرشلا الإ هكرفي بنذل لمي مود ؛ اهعن ةئايزب 759 ساب 4 ب : دنا ىف دحأ (؟ عدو

 , 4لاق امن لضقأ لوقب هلّضفي الجر الإ ًالمع سانلا لضفأ

 ع هل هللا بتكو و دب دازو . يذمرتلا حيحص نم ه4 نم ؟١؟ ب تارهدلا بابك ىف يئمرتلا كور( 559
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 دج هلأ بعث انكدح : لاق + ةريره ىبأ نع « هيف ايندلا ىلأ نبا جرخأو

 ىتح ىسمي ىفدل نم دبعب قيطيال ناطيشلا نأ ةلدّبلا ريغ ةأروتلا ىف ايوتكم

 نم ةماعلا كتاملكو ثلمساب ذوعأ فإ مهللا : تاملكلا هذه لوقي ١ حبصي

 رش نمو ؛ كياذه نم ةماتلا كتاملك و كلمساب ذوعأو « ةماعلاو ةماسلا ىف رشن 3

 مهللا 5 مج رثأ تاطيشلا نم ةياعملا كتاملك و 6. كنيساي ذوعأ 2 يهللا ؛ كداع

 ريخو ىطمُت ام ريبخو « لأسُت ام ري نم ةمانلا كتاملكو كمساي كلأسأ ىلإ

 ام رش نم ةماتلا كلتاملك و كمساب ذوعأ ىلإ مهللا ء ىفخت ام ريخخو ء ىدبُي ام

 , ليللا هب ءاج ام رش نم : لاق ليثلا تاك نإو ء رابنلا هب ىلجت

 ناطيشلا نم ريجأ ؛ مجرلا ناطبشلا نب العلا عمسلا ب ةوعأ ١ تارم رثع

 . حبصي نأ ىلإ ناطيشلا نم ريجأ « هلثم يمي نيح لاقو ؛ ىسمُي نأ ىلإ

 دازو « كلذ لثم لاق « هم ىبنلا نع « سنأ نع « ايندلا ىأ نبا جرعخأو
 جرحخأو . لبآلا ةييرغ داذن 5 هنع *هدوذيل ناطيشلا نيبو هنيب كلم موقيو : هيلع

 سئإلا عاتمب نوعتمتي نجلا : لاق ملس نب ناوفص نع ؛ةمظعلا٠ ىف خيشلا وبأ
 هللا مسأ إف ع ء هللا مسب : لقيلف + هعضوو هبوث ىدتري ناك نمف + مببايثو

 . عباط

 « ديلولا نب دلاخ نأ : يحايرلا ةيلاعلا ىنأ نع (لئالدلا 9 ىف ىقيبلا جرخأو

 هللا تاملكب ذوعأ : لق : لاق قديككي نجلا نم !دئاك نإ هللا لوسر اي : لاق

 نمو + ضرألا ىف أرذ ام رش نم رجاف الو رب نم نهزواجي ال قاللا تامانلا

 نمو « ابنم لزني ام رش نمو « ءامسلا ىف جرعي ام رش نمو اهنم جرخي ام رش
 كرابت هللا هيهذأف . تلعفف : لاق .. نمحر اي رمت قرطي اقراط الإ قراط لك رش

 . 1 **اينيع ىلاعتو
 + اتنانم لع انا ريع ليفت هل تناك و ل تلقب مم تاغيس رشف هتع يم و ا تابيحوم تايسح ا رثع اب ©
 , ييرغ ماسح كيدصح !ذيع : لاو

5 
 . هدراع + هعقلاا : ادابش م اذ ود بس دَدأْذ * .

 .. ليريج هيلع امي هوم ىبنلا زرت ىف ءاج ام باب , 5197 ةربلا لئالد ىف ىقمبلا هجرخأ (؟هالإ
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 : لوقي ةناجو ابأ ىبأ تعمس : لاق ةناجد ىلأ نب , دلابغ نع ىقيربلا جرخأو

 ىف عجضم انأ اهيب « هللا لوسر اه : تلقف هلم هللا لوسر ىلإ توكش

 : لحتلا ىودك ًايودو . ىحرلا ريرصك اريرص ىراد ف ثعمس ذإ ؛ ىشأرف
 ولعي لوم دوسأ لظي انأ اذإف : ًابوعرم اعرف ىمأر تعفرف ؟ قربلا عملك اعملو
 دلجك' هدلج اذإف هدلج تسسمف « هيلإ تيوهأف ٠ ىراد نحص ىف لوطيو

 , ىراد قرحأو ىنقرحأ دق هنأ تننظف « رانلا ررش ىهجو ىف ىمرف دفنقلا
 !! برو « ةناجد ابأ ايا ءوس رماع كرماع : كلُ هللا لوسر لاقف
 امي قف ا ةاودب ىلوتنأ : لاغ مث ![+ ةناجد ابأ اي ىذُري كلثمو

 امو . لاق ؛نسمللا ابأ اي لوقأ اه بسكا» : لاقف بلاط ىنأ نب ىلع هلواتغ

 لوسر دمحم نم باتكأ اذه + ميحرلا نمحرلا هللا مسي بتتكا ؛ : لاق بك

 قرطي اقراط الإ : نيبخلاصلاو راوزلاو راَسُعلا نم رادلا قرط نم ىلإ نيملاعلا بو

 . ًاعلوم ًاقشاع كت نإف « ةعس قحلا ىف مكلو انل نإف « دعب امأ . نمر اي روخت

 للاعتو كرابت هللا باتك اذه « ًالطبم وأ ء اقح ًايغار وأ « ًامحتقم !رجاف وأ

 نوبتكي انلسرو « نوملعت متنك اه خيسنتسن انك انإ « قحاب مكيلعو انيلع قطني
 للإو « مايصألا ةدبع ىلإ اوقلطناو ء اذه ىناتك بحاص أوكرتأ « نوركمت ام

 مكدملا هل ههجو الإ كلاه ءوش لك وه الإ هلإ ال ؛ رخأ أحلإ هللا عم نأ معزي نم

 ٌءادعأ قرفت ؛ # قسع مح» ء نورصتي ال 6 مبح» نوبلغي . نوعجرت هيلإو

 رعز هللا مهكيفكيسف للاب الإ ةوق الو لوح الو ؛هّللا ةجح تغليو ملأ

 ىلإ هتلمحو هتجردأف باتكلا ثذعأف : ةلاجد ىبأ لاق "50ه ىلعلا عيمسلا

 : لوشي راض تارسص نم الإ ثيبتنا امف ىتايل بو ىسأر تنحل هئلعج و ء يراد

 اذه انع تقفز ال كبحاص قب تاملكلا , ىزعلاو ةاللاو اسقرحأ ةناجد ايأاي

 ىف الو « كراوج ىف الو , كاذأ ىف : هريغ لاقو كرأد ىف انل دوع الف « باتكلا

 ىبحاص قحو + ال ؛ تلقف ةنأجد وبأ لاق . باعكلا ؛ذه هيف نوكي عطوم

 دقلف : ةناجد وبأ لاق . هلع لا لوسر رمأتسا ىتح هتعفرأل لَ لا لوسر

 تحبصأ ىتح + مهئاكبو مهحارصو نجلا نينأ نم تعمس امب ىتليل ىلع تلاط
 نجلا نم تعمس امب هتريخأو هم هللا لوسر عم حيصلا تيلصف ء تودغف

 . 49 ديا ةرقبلا 5 هركز



 قحاب ىنثعي ىذلاوق ءموقلا نع عفرا ةناجد ابأاي : ىل لاقف مهل تلقامو ءىتليل
 ركب ىلأ نع « ىمليدلا جرخأو ؟"*"ظمايقلا موي ىلإ باذعلا ملأ نودجيل مهنإ يبن
 هللاب الإ ةوق الو لوح الو : لوقي هلم هللا لوسر ناك : لاق . قيدصلا
 مهنع عفدي . موتلآ دنع ًارشعو . ءاسملا دنع ًارشعو . حبملا دنع أرشع
 حبصلا دعو . ناطيشلا دلاكم ءاسملا دنعو . ايدلا ىولب مولا دنع
 , 1" 77ىبضغ

 ةلالكو : ٍهُنييَم هللا لوسر لاق : لاق ء سابع نبا نع « ىمليدلا جرخأو
 . رابلاو ليللاب ًاريثك هللا نوركاذلا ء هدوتجو سيلبإ رش نه نومرصعم
 . «لجو زع هللا ةيشخخ نم نوكابلاو + راحسألاب نورفغتسملاو

 : تلم هللا لوسر لاق : لاق «٠ سنأ نع ء طسوألا ىف ىناربطلا جرخأو
 الو .. ناطيش اهبرقي ال . نشعيبأ كايد اييف اراد نإف ضييألا كليدلا أوتو

 . ””0عاهوبح تاريودلا الو عبس الو رحاس

 للا لوسر نأ : رمع نبا نع « ( نامإلا بعش ) ىف ىفبيبلا جرخأو
 نم ظفح ( ضيبأ اكيد ذتأ نم , ةالصلاب نذؤي كيدلا» : لاف . دع
 , 273ه , راسو , تاطيشلا لم نم : ةثلث

 + لاق يراصنألا ديز ىلأ نع ؛ هدنسم ىف ةماسأ ىبأ نب ثراحلا جرخأو
 سر ىقيدع قيدصو ؛ ىقيدص ضيبألا ثليدلا + : 2 مليا لوسر لاق
 واشرح رود جعييس رو 4 ديحاص رأذ

 ل ىور دقو : لاقو 4 ةناجد ىلأ زر نم ركذي امو باب . 11 ةبآأل ةوبنلا لئالد ىف ىقيببلا اور 45 64)
 ْ .. هتيلور لمت ال عوضوم وهو ٠ ليولم ثيدح ةناجد ىنأ زرح
 . مدلل مقر كيدمع 744 نما ادع سودرفلا دينم يف ىسنيدلا هاور (55)

 . ق4 مقر كثيداع يراطتسملل 1 ةنسطا ديصاقملا 1 عججار .. دايدش ينعش هيل. ثيدرلا 4574)

 119 نم * ب ريغصلا عمال ىلإ ةدايزلا مض رييكلا ممعفلا رظنا ناميالا بش ىل ىقمبلا ءاور (؟597)
 . تاعيشلا دبكأ < نافيشلا رحم .ا 705+ مقر كيد

 مقر ثيدح ريغسلا .. < هلوح روح عستو ) ظفلب ؟؟97 يم 7*1 مج يطويستل ريبكلا متفلا 555)
 م, 1خي
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 . هتيب ىف هعم تيب هيوم هللا لوسر تاكو

 : لاق سنأ نع ؟+ةبلغعلا) ف خيشلا وبأو ع + ءافعضلا) ىف ليقعلا جرخخأو

 يبي“ اسري 1 يبو قرفألا ضيبألا كيدلا» : 2ع لس هللا لوسر لاق

 . نيهلا نع ةعبرأ .. هلاريج نم ايبا رشع ةتسوإ « هنيب سرك .. ليربج
 , 1040: ليغ نع ةعبرأو : مادق نم ةعبرأو « لامشلا نع ةعبرأو

 لاق : لاق 6 رمخ نبأ نع « ميلا وبأو « ءافعضلا ىف لأبح نبأ جرخأو

 , هةقيدم انأو ٠ ىقيدذص هنإغ ٠ شييألا كيدلا !وبست الو : هتيم هللا لوسر

 . «نيلا هتوص ىاددم نم درطيل هنإو ء ىردع هرودعو

 ىف ًاصخش ىققارف « رفاس ملعلا ةيلط ضعب نإ : ””ىزوجلا نبا لوقيو
 كيلع ىل راص : هل لاق اهدصق يتلا ةنيدملا نم ايرق نم ناك امل ؛ قيرطلا

 تيتنأ !ذإ : لاق ؟ ىه ام : لاق . ةجاح كيلإ ىلو نجلا نع لجر انأو ء قح
 هبحاص نع لأساف ؛ ضيبأ كيد نبنيب ًاجاجد هيف دجت كنإف ؛ اذك ناكم ىلإ
 ام : لاق . ةجاح كلأمأ ًاضيأ انأو ىخأ اي : تلقف : لاق . هحيذاو هرعشاو
 ام , ىمدآلاب ملأو مكرعلا هيف لمعت ال أدر ام ناطيشلا ناك اذإ : لاق ؟ ىه

 ادش باصملا مايبإ ىلع هي دشيف *رومحي دج رئثو هل ذخؤي :لاق ؟هءاود
 ىفو « ًاعبرُأ نميألا هفنأ ىف رطقيف « ىريلا بادسلا نهد نم ذخؤيو « ًاقيثو
 ملف ؛ لاق . هدعب دحأ هيلإ دوعي الو ء ترمي هل كلاسلا نإف . ًاالث رسيألا

 الأسف ء زوجعلا كيدلا تدجوف « ناكملا كلذ ىلإ تيتأ « ةنيدملا تلمهو
 : لاقو « ديعب نم ىل لات هتبرتشا املف هن ففاعضأب هتيرتشاف « تبأف « هعيب

 فيعن يف ىلألالا هرك ذر .. 4353420 تيدح لع هقيلمت ىف ةبسبلا دصاقلا فق ىواخشسلا هركذ

 . عوضرم : لاثو 30514 مقر ثيدح ريغصلا عماجلا

 < 051 ب 204 ) جرفلا وبأ : ىدادقيلا ىشرقلا ىزوجلا دمع نب ىلع نب نحرلا ديع وه (؟ةد)
 ىلإ هتبسنو « دادغب ةئافوو هدلون . فيئاصتلا ريثك عاثيدطاو «راثلاب ماع : عم 4 ١1١١

 ريسلا رصتخم ىل رالآلا لهأ موهث حيقلت# اهتم + فدصم ةثام ثالث ومن هل . اهاحع نم ءزوجلا ةعرشما
 . 4 حاورألا خورأو .ء ه مهرابعأو ءايكذألا و ءاهرامصألاو

 . شحاولا رامخ : رومي »#



 ء قكوبرضي لاجرو ءأاسن كلذ دنع ج رخسف . هتغذف + هحدإ ؛ ةراشإلاب

 تحبذ ذنم كنإ : !ولاق . رحاسب تسل : تلقف . رحاس اي : ىل نولوقيو

 نهدو رومحي دلج نم !رثو مبنم تبلطف + سم اهدنع ةباط تيبصأ كيدلا

 ىف ترطق مث « كلذ كنملع انأ : لاقو حاص هي تلعف املف ء ىربلا بادسلا
 اهدواعي لو « ةأرملا كلت ىلإعت هللا ىفشو « هععاس نم ائيم رخف ؛ نهدلا هفنأ
 , ناطعش مدعب

 ءاركاسع نياو <« سودرفلا دنسم ىف ىمليدلاو , هفيرات ىف احلا جرتخأو

 ىلإ تلخعسي نأ لبق ريزعلا دبع نب رمع ءاج : لاق ؛ ةورع نب ماشه نع
 لع ايقلتسم تدك .. ابجع ةحرابلا تيأر : هل لاقق ؛ "**ريبزلا نب ةورع
 ىتتح لوجه نيطايشلا اذإف ء تفرشأف ؟ قيرطلا ف ةبلج تعحمسف : ىشارف

 ىل نم : لاع توصب فتهف ء سيلبإ ءاج مث « ىلرنم فلخ ةبرخ ىف اوعمتجأ
 ام : اولاقو « اوعجرو اوبهذف . نمش : مبنم ةفئاط تلاقغ ؟ رييرلا نب ةورعب
 ؟ ريبزلا نب ةورعب ىل نم ؛ لوألا نم دشأ ةيناثلا حاصف «٠ ىش ىلع هنم انردق
 ام : اولاقف « اوعجر مث « ًاليوط اوئيلف « اوبعذف . نحت : ىرخأ ةفئاط تلاقف
 : رمعل ةورغ لاق . هوعبتأو ؛ ًايضقم سيلبإ بهذ ؛ ءيش ىلع هنم انردق
 نم امو : لوفي . هيقيَم هللا لوسر تعم“ ؛ لاق ماوعلا نب ريبرلا ىأ ىنثدح

 سيابإ نم هللا همصع الإ هرابن لوأو ء هليل لوأ ىف ءاعدلا اذبب وعدي لجر
 ءاش ام ١ ناطلسلا ديدش , ناهربلا مظع . نأشلا ىذ هللا مسب : هدومجو
 . «ناطيشلا نم هللاب ذوعأ ناك هللا

 : لاق ءاريبزلا نب ةورع نع « ركاسع نيبأو « ةسلاجملا ف ىرونيدلا جرخأو

 مالسلا : لوقي نم قانأ ذإ ىدحو ىلصأ ؛ لوسرلا دجسم ىف اسلاج هك
 ؛ هيلع تددر ىفأ ريغ اهيش رأ ملف « ًالامثو انيمي تفتلاف . ريبزلا نب أب مكيلع

 ةعبسلا ءاهقفلا دحأ : عه ة# ل ؟*؟ و هللا ديع وبأ ىثرتقلا ىدسألا مثوعلا نب ريسرلا نب ةورع 4553
 رصم ىلإ مث « ةرصبلا ىلإ لقتناو نعفلا نم وش ىف لمخدي مث . ارك اخلاص ؛ نيدلاب اناع ناك . ةنيدملاب
 رقي + و - همأو ديبأل ريبزلا نب هللا دبع وبخأ وهو . اهيف قوتك ةئيدملا ىلإ داعو . نينس عيس اهب ماقأو جورتف
 , هيلإ ةيوسم هندملاب ةةورع
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 ؛ ةيفاخلا ضرألا لهأ نم لجر مل « ثينع عور ال : لاقف . ىدلج رمشقاو

 يوقي مايأ ةثالث سيلبإ تدهش ىفإ ؛ ءوش نع كلأسأو , عوش نع كربخأ كنيتأ
 لوقيف ؟ .اجرلاب تعئص اذام : ءاسنا ددع ءائيع ةقرزم ههج ولا دوسم ناطيشل
 مويلا ناك املف ع حيصأو ىسمأ اذإ هلوقي ىذلا مالكلا قطأ مل : ناطيشلا هل
 مع نع ىشاسي : لاق ؟ سيئبإ كللاسي نمع : كاطيقلل تلق . تلانلا

 5 بمأ اذإو دبصإ اَدإ هي اكعي مالكل كلذ عيطتسأ امف ؛ هيرغأ نأ ؛ ريبزلا

 هللاب تلم لوف ةورع لاق ؟ تيسمأو تحبصأ اد لوقت ام كلأسأ كتيتان

 ىقثولا ةورعلاب تكسمتساو « ترغاطلاب ترفكو ؛ هب تم اعاو « ميظعلا
 . ىبتثأ . ملعلا عيمسلا وه هللا نإ ءاه ماصقتا ال

 لصف

 مسسهئاذيإ ركذ
 ل هب يهمل يبي وللا

 هنأ . ةرهز نب ماشه ىنوم بئاسلا ىنأ نع « دواد وبأو « ملسم جرخأ
 هرظتنأ تسلجف ء ىلصي هتادجوق : لاق هبا ىف ىردخلا ديعس ىلأ ىلع لخد

 . تيبلا ةيحأن ىف ””5نيجارع ىف اكيرحت تعمسف ءاهتالص ىفقي ىتح

 املف . تملجف ١ سلجأ نأ ىلإ راشأف . اهلتقأل تبثوق « ةّيح اذإف ء تفتلاف
 , معن : تلق ؟ تيبلا اذه ىردتأ : لإق ءارادلا ف تيب ىلإ راشأ ؛ فارصنا

 ىلإ يع هللا لوسر عم انجرخف + سرعب دهعلا ثيدح اّنم ىتف هيف ناك : لاق
 ؛ رابتلا فاصنأب هل هللا لوسر نذأتسي ىتفلا كلذ ناكف + قدتخلا

 كيلع ذيخ# : هلع هللا لوسر هل لاقف ٠ , موي هنذأتساف « هلهأ ىلإ عجريف
 اذإف ٠ عجر مث . هيحالس لجرلا ليخأف ةظيرف كيلع ىشخأ ىلإف كحالس
 , ٌةرْيَغ هتياصأو : هب ابنعطيل م رلا ابيلإ ىوهأف ٠ ةمئاق نيبابلا نيب هتأرمأ

 ىذلا اها رظنت ىتح تيبلا ليخداو , كلحمر كيلع ففكا : هل تلاقف
 مترلاب ابيلإ ىوهأف : شارفلا ىلع ةيوطنم ةميظع ةيحب اذإف لخدف ء ىنجرمخأ
 اميبأ ىردُي امف ؛ هيلع تبرطضاف ء رادلا ىف هركرف جرخ مث , هب اهمظعناف

 - تيبلا يقم ىف ىتلا داوعألا ابا دارأ : نيجارغ (؟51/)
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 ا هم هللا لوسر ىلإ انجف : لاق يتفلا مأ ةيهلآ اوم عرسأ ناك
 اورفغتسما» لاقف ء اانث هييي 4 ىلاعت هللا عدا انفو اهل كلذ انركذف

 ًائيش هنم ميأر اذاف , اوملسأ دق ًانج ةنيدلا نأو لاق مث ؛ ؛مكيحاعل

 وه انإف , 2'ةولتقاف ء كلذ دعب مكل ادب نإف ع مايأ ثالث 2"*:هونذاف

 اهنم ًائيش مميأر اذاف «. رماوع تبويبلا هذه نإدا ظفل قو , « تاطيش

 , 1*9. رف هنإف هولتقاف الإو بهذ نإف . أثالث ايلع *اوجّرحيف

 اللي سنإلا لتق زوجي ال اك « زوجي ال ء تح ريغب نجلا لعق ؛ ةيميت نبأ لاق
 ناك ولو « ًادحأ ملظي نأ دحأل لحي الق ء لاح لك ىف مرح ملظلاو ء قح
 نوكت دق ؛ تثويبلا تبايحح تناك اذإف ء ىتش روصب نوروصني نجلاو « ًارفاك

 نإو تلتق ةيلصأ ةيح تناك نإف ء تلتق الإو تبهذ نإف « اثالث نذؤتف « انج
 مهعرفت ةيح ةروص ىف سنإلل اهروهظب « ناودعلا ىلع ترصأ دقف ةينج تناك
 , كللذب

 لازي ال ًاناج نأ « ةكيلم ىبأ نبا نع ؛ ؛ ( ةمظعلا ) ىف خيشلا وبأ جرخأو
 . ماملا ىف ت تيثأف ٠ لتقف ءاهب ثرمأف . اهنع هللا ىضر  ةشئاع ىلع علطي

 جاوزأ ىلعرعلطي مل ء املسم ناك ول : تلاقف ء ملسملا هللا دبع تلق : ليقف
 « كبايث كيلع ىعمجت ىتح كيلع علطي ناك ام : اهل لاقف هُم :.. ىبلا
 بفلأ رشع ىتثاب ترمأ تحبصأ املف . تارقلا عمتسيل الإ ٌىي ناك امو
 , نيكاسملا ىلع تمسقف ع مهرد

 هللا ىضر  ةشئاع تأر : لاق « بيبح نع « ايندلا ىأ نبا جرخأو
 ليقف « ةليللا كلت ىف تيتأف ء تلتقف « اهلئقب ترمأف « اهتيب ىف ةيح س أبنع

 . مالعإلا ىنعمي + ناذيإلا نم هونفا (؟4)
 ربع وه كرم سيل هلأ مملخ راذنالاب بحذي ملا ىتأ + ءوصقام معلا ادب كاف ء : هلوق ق : ءاملع لات 555

  مكيلع راصتتالل ًافيبس هل ل امص نلو + هولكقاف يكيلع ناطيش وهو ء نجلا نم ملمأ نم الو ثيبا
 نأ انيفوللا الق . انيلإ ثادع نإ قين أ + جرح ىف كنأ : اه لوقي نأ وه ريثألا نبا لاق ؛ايداع وج رصف: *
 . لعقلاو درطلاو عبتتلاب كيلع ىيضن

 ثيداح 1ا/ت5 سر 4 + ءاهريعو تايلن لق« : باب «مالسلا# بانك ىف ليفتلا اذبب ملأسم ءاور 5 ١

 11 ندسلا ىف دواد وْبَأ هوحنب هاورور» مكيحاصع اوتفداف اريخذلا؛ + مه لاقو : هتيابغ ىف دازو 5555 مقر

 , ه5 تال مقر ثيدح بدلا بات

 ؟ ١



 نما ىلإ تلسرأق ٠ هيَ ىبلا نم ىحولا اوعمتسا نيذلا رفنلا نم اهنإ :
 : ميقسأل .اسأر نوه اف عيب

 دنع موي رمع نب هللا دبع ناك : لاق هيبأ نع عفان نع ملسم جرخأ : تلق
 ةيابل وبأ لاقف . هرلتقاف « اجلا اذه اوعبنا : لاق ؛ صيبو ناج ىأرف ءاهل ٍمْدَع

 ىف نوكت ىتلا نانجلا لتق نع ىبع كَم هللا لوسر تعم نإ : ىراصتألا
 يف ام ناعثكو ؛ رصبلا ناقطخي ناذللا اممإق د نيتفطلا اذو ؛ رتبألا الإ ترويبلا

 , 1 "'لءاسعلا وطب

 : هتقيَع هللا لوسر لاق * لاق ١ ىردخلا ديعس ىلأ نع 6 دواد وبأ جرمخأ
 , تارم ثالث هيلع جّرحيلف ًائيش هني ىف ىأر نمف ؛ نجلا نم عاوحلا نإ

 ( فشلا تاطبش هز هذيقياف خاع نإ

 تاايحع درع لشم وع هللا لوسر نأ ءىنيل فأ نع ٠ دواد وبأ جرتخأو

 نكادشنأ : اولوقف ٠ مكتكاسم ىف ًائيش نبنم ميأر اذإو : لاقف ء تويبلا
 : ناميلم نكيلع ذيخأ ىذلا دهعلا نكدشنأ ؛ مون نكيلع ذأ ىذلا دهعلا

 . "50+ نهرطشملاف ندع تاق انوذؤت ال نأ

 ناخلإ الإ اهلك ايلا أ ولتقا : ينلأَق ه كويس نبأ ع * مواد وبأ جارتخأو

 ١ ىبثنا . ""!"هضق بيضق هنأك ىذلا . ضيبألا

 سجق رشألا و .؟58* بع تيدح . اهريعو قابلا لق باب عالسل بانك ىل ملسع هاور 05951

 تقلأ الإ لماح هيلإ رظن ال سدلا عوطقم قرزأ تايغلا نم فص ره : ليش نبا ركن لاقو . .بندلا
 م ار لا ل ل ددعبألا تاقح قى | امنع لل ]3 ناقش هكر دنا نطل ىثال

 . ت*23* مقر كيدح بدألا باتل ىف نمسلا ىف دوتد وبلا هيفيش كأورو لد فشسي ىتأ : عامستلا

 ل ت5 مطر دس يبدألا بانك ننلا يا دواد ربأ ماوء مك

 , #؟ةثا1. 555+ مكر كيدح ؟ ج ” بدلا + : ببأتك دنا ىف دواد وبأ نا

 ل

 . 55854541 تأ يوخر تيدحع 5 مج هيما 5 1 باكا نللسلا 2 داماد وبأ دما 5855



 لصف

 عمسلا مهقارتسا ركذ
 س ىبثلا باحصأ نم لجر يىنريخأ : لاق « سابع نبأ نع + ملسع جرخأو

 ير ب هوم هللا لوسر عم ةليل سولج مه اهيب مهنأ ؛ راصنألا نم س هيي
 : ةيلهاجلا ىف نولوقت مدك اذام» : هُم هللا لوسر مه لاقف ؛ راتتساف ؛ مجس
 لجر ةليللا َدِلَو لوقت انك « ملعأ هلوسرو هللا : اولاق ء :؟ !ذه لثمب يمر اذإ
 حبّسم ًارمأ ىبنعف اذإ . هما ىلاعتو كرابت اير نكلو , هتايخ الو دبحأ تاوم اهب ىمري هربا اينإف» : . ِهكَع .... هللا لوسر لاقف . مظع لجر تامو « مظع
 لهأ حيبستلا غلي ىتح ؛ مُهتوُنَي نيدلا ءامسلا لهأ حّبس مث , شرعلا ةَلَمَح
 لاق اذام : شرعلا ةلمه شرعلا ةلمح نولي نيذلا لاق مث ء ايدلا ءامسلا هذه
 . اضعب تاوامسلا لهأ ضعب ربختسيف : لاق ؟ لاق اذام مهنوربخيف ؟ مكبر
 ىلإ نوفذقيف عمسلا نجلا فطختف ايندلا ءامسلا هذه ريخلا غلي ىتح
 نوفرُفَي مبتكلو . قح وهف ههجو ىلع هب اوءاج امف . هب نؤَمَرُيو . مهئايلوأ
 , 175: نوديزير هيف

 نإو هللا لوسراي تلق : تلاق « ابنع هللا ىغر ةشئاع نع ناخيشلا جرخأو
 اهظفحي ء قحلا ةملكلا كلت : لاق . اقح هدجنف ءىغلاب اننوثدحي اوناك ناهكلا
 , 277 ةبلك ةئام اهيف ديزيو + هيلو نذأ ىف اهفاقيف ىنجلا

 سيلبإ ناك : لاق ذوُيَوَح نب فورعم نع ركاسع نباو راكب نب رييزلا جرخأو
 ىلإ لصي ناكف تاوامس ثالث نع بج ىسيع دلو املف عبسلا تاوامسلا قرتخي
 نم ء ريلا دبع نبأ ىورو] . عبسلا نع بج هيَ هللا لوسر دلو املف « عبرأ

 ؟ايو رع 4+١ مقر ثيدس ناهكلا تابثإو ةناهكلا ميرمت باب . مالسلا بانك ىف ملسم هاور (؟ا/2)
 - تاياورلا ضعب ىف هاج © توفذقي ىتعمب ىحو ء بذكلا هيف نوطلخ أ نوفرقيو
 . #3 ثيدح نتهكلا تابثلو ةناهكلا ميرمت باب , مالسلا بانك ىف ملسم ظفللا انبي ءاور (؟9056)
 نم اهفطخي قا نم ةملكلا كلت : ظفلب ةتاهكلا باي . بطلا بانك ىف ىراخبلا هاورو . ا
 , مالو هدسيع قا دحأ هاورو . ؟١لع . عةيلك ةئام اهمم نرطلخيق هيلو نذأ ىف اهرقيف_ىتجلا

14 



 --. هتيَع هللا لوس, ثعب ان: لاق ١ ىبعشلا 220[ نع ةدنسي دوأذ بأ قيرط

 ىفقثلا ورمع ن نب لبلاي دبع اوتأق لبق نم اهب مجرت نكت من موجعب :؛ب نيطايشلا تجر
 موجنلا يف اور ال ههماعتأ اوبيسو ء مهقيقر اودعاو ء اوعزف دق سانلا نإ : اولاقف
  سانلا ءانق دنع وهف فرعت ىتلا ءعوجنلا تناك نإف ءاورظناو !ولجمعت ال : لاقت
 اذه : اولاقف فرعتال موقت ىه اذإف اورظنق ليدح نم رهف ؛ فارعت ال تناك كإو

 ليغ ىبلاب اوعمج ىتح اوثبله ملف ثدحح نم
 !ده نع لثب هنأ باهش أ نب رمعم نع + ةريسفلا ف قازرلا ديع يورو

 ظلغ مالسإلا ءاج ال هنكلو ء معن : لاق ؟ ةيلعاجلا ىف ناكأ موجنلاب ىمرلا
 , ثكدشسو

 باتك ىف ىورخلا نمل دبع وبأو فارشألا بانك ىف ايئدلا ىبأ نب نب ! جرخأو

 اهقرط نم قيرطب رعسب ريسأل ىلإ : لاق ىلجبلا هللادبع ني ريرج نع بئاجعلا
 ناك هللا ءاشام ؛ للاب الإ ةوق الو لوحال : تلق نأ هيف تحتغ ىذلا تقو
 هتعمس ذنم دحأ نم مالكلا اذه تعمسام : لاقف ةذبارهلا كادلوأ نم ذبره ىتعمسف
 دنأ ؛ كولملا ىلع دفأ الجر تشك" ىفإ : لاق ؟ كللذ فيك : تلق . ءامسلا نم
 نوكي ناطيش لهأ ىف ىتفلخف ىرسك ىلع ًاماع تدفوف ء رصيقو ىرسك ىلع
 , ميهئاغ ىلإ بئاغلا لهأ شيب اك ىلهأ ىلإ شيم مل تمدق املف ء نقروص ىلع
 رتخأ : لاقق ناطيشلا ىل رهظو ء انع بغت مل كنإ : اولاقق ؟ مكنأشام : تلقف
 نو عمسلا قرتسي نمم هنإ : لاقف  اموي ىناتأف موي ىلو موي اهنم كل نوكي نأ
 ؛ معن : تلق ء انعم ءىمت نأ كلل لهف « ةليللا ىتبون نإو نويوانتي عمسلا قارس
 لاقف « ريرتخلا ةفرعمك ةقرعم هل اذإف هرهظ ىلع ىتلمحف « « ىقاتأ ىسم أ املغ + لاق

 اوجرع مث كلبتف ىنقرافت الف « الاوعأو ًارومأ ىرتس كنإف ء ىف كلسمتسا : ىل
 هللا ءاشام « هللاب الإ ةوق الو لوح ال : لوقي الئاق تعمسف ءامسلاب !وقسصل تح

 طئاغ ىف نارمعلا ءارو نم اوعقوف « مبب حفلف . نوكيال أشي ملامو ءاناك
 نبتلق ءاج !ذإ ناكو ؛ ىلهأ ت تيثأ تحبصأ املف تاملكلا تظفحف ءرجشو

 . ىنع عطقنا ىتح نهوقأ لزأ ملف تيبلأ ةوك نم جرف ىتح برطضيف
 ىذدلا باتكلا لصأ وهو ؛ لبشلل ناجرملا ماك نم وكسيتأو , ةطوطتخلا نم طقس تتفوكمملا يباع ح99

 . انيديأ نيب
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 أوناك نيطايشلا نإ ؛ لاق سابع نبا نع لئالدلا ف ىقبيبلا جرخأ : تلق
 نوديزيغ ضرالا ىلإ نوطيبيق ىحولا نم ةملكلا نوعمتسيف ءاممسلا ىلإ كودعصي
 اولازي ملف + [الطاي عستلاو اقح ةملكلا كلت ضرألا لهأ دجيف ًاعست] اهعم
 سيلبال كلذ اوركاذف دعاقملا كلت اوعنمف ِهُيَْع ًادممم هللا ثعب ىتح كلذك

 نارقلا ولعي قوم هللا لوسر اودجوف مهفعبف ثادح ضرألا ىف ثدح دقل : لاقف

 مجتلا ىراوت اذإف نومريل مهنإو ثدحلا هللاو اذه : اولاق "1*9 لخن بج ني ]
 , "؟ةةودي هبنج ههجو قرح هلتقي ال هتكلو ادبأ ءىطنخع ال هكردأ دقق مكنع

 دعقم نجلا نم ليبق لكل تاك : : لاق سابع نبا نع يقبيبلاو معن وبأ جمرخأو
 ادمحم ثعب املق ةنهكلا ابب نوربخيف ىحولا هنع نوعمتسي ءامسلا نم
 ( نيس ركل

 نيب ةرتفلا ىف سرحت ايندلا ءامس نكت مله : لاق سابع نبا نع ىقيببلا جرخأو
 هللا ثعب املف عمسلا دعاقم اهنم نودعقي اوناكو مالسلا امهيلع دمحمو ىسيع
 , 140046 تيطايشلا تمجرو اديدش اسرخ ءامسلا تسرح يم دمع

 هيلع ىبسيع عفر ذئم مجنب مري مل ؛ لاق بعك نب ىلأ نع معن وبأ جرخأو
 . اهب ىمرف هُهَع هللا لوسر ابنت ىتح مالسلا

 لصف

 [ تاضمر ىف مهديفصت رك ذ]]
 ع ىبنلا نع + اهتمت هللا ىضر ةريره ىلأ نع هجام نباو ىذمرتلا جرتخأ

 , 5*2: نيلا ةدرمو نيطايشلا تدفطص ناضمر نم ةليل لوأ ناك !ذإو : لاق
 . ىقييبلل ةوبنلا لئالد نم امهو . ةطوطتغا نم دعقس نيك ركسما نيباع (7196)
 , عير ل ؟؟*لج رئالدلا ل ىفيبلا هور ع 5033
 ,ى* لئالدلا لل دوحدن ىققبلا مور ع5 مع)

 ضرألا ىف نمي ديرأ رشأ ىردنال : اولاقت + كلذ اوركنأف» هاند ؟غ 5 لئالدلا ىف ىقيببلا ل لا

 , ؛!فيشر مهبر مارا عا

 تحبتقو ١ باب اهنم معفي ملف , رابلا باوبأ تقّلغو ؛ دازو عوصلا باويأ لوأ ىف ىدمرتلا هاور (587)
 نم ءافتع ملل . رصقأ رشلا يغابايو , لبقأ ريخلا ىغابأي جانم ىداتيو . باب ابنم قئغي ملف ةنجلا باوبأ
 . 1١141 مقر تيد مرصلا ىاتكا ىف ةجام نما داير ذك فد هةلبآ 5 كلذو . رانلا
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 لجرلا : تلقو« ثيدحلا اذه نع ىلأ تلأس ؛ لينح نب دمحأ نب هللا دبع لاق

 . ثيدحلا ءاج اذكه : لاق ؟ م بر نتاضمر ىف سوسوي

 نجلا رابخأ نم عماج واج
 لوأ : لاق هللا دبع نب رباج نع ىقييبلاو معن وبأو طسوألا ىف ىقاربطلا جرخخأ

 نم عبات اه ناك“ ةنيدملا لهأ نم ةأرما نأ دس هت - ىبنلا نع ةئيدملا مدق رب
 لونا : هو مدراد طئاخ ىلع عقو ىنح رئاط ةروص ىف ءاجف , نشل

 , 005جامرلا

 نسا اعف +

 اوسل لاق هنع هللا ىضر باطخا نب رمع نأ « ءاربلا نع « ىقيلا جرخأو
 نقاب ًالزات تنك" قف لاق . ؟ ناك فيك كامالسإ ءدبب انثدعح : براق نبأ

 مق : لاق ىقءاج ذإ متت ةليل تاذ انأ انيبف : لاق ء نجلا نم سكر يل ناو
 ًاشنأ مث ؛ بلاغ نب يول نم لوسر ثعب دق .. لقعت تنك نإ لقعاو : مهفاف

 : لوقي
 اهسالحأب *سيعلا اهدشو .٠. اسهساجنأو نسجلل تيصجع
 اهساجرأ لسشم اهويمؤمأم 0. ىدقا ىتيغتت ةلكم ىلإ ىوبت

 اهسسأو ىلإ كيسيعي مسظاو .٠ مشاه نم ةوضصلا ىلإ ضبناف
 كعب للجو زع هللا نإ « براق نب داوساي : لاقو ٠ ىنعرفأو ىتبنا مث

 ًاشنأ مث ىنببنأف ىلاتأ « ةيئاثلا ةليللا ىف نأك املف . ٌدشرتو كتبت هيلإ ضبتاف « ًايبن

 : كلذك لوقي

 **ايباسقأب سيعلا اهّدشو .2. امهب السطتو نسجلل تبجع
 اهبآ اسس ا قداصام . . دما ىسغي ةكم ىلإ بعوبت

 ىفقتلا هلع ص تلاع مكراسأ بسم 5 سال ني طق نع عوبلا لئالد 5 ىقييبلا ده وتحسب هاوي ؛؟ 5

+51 ., 
 ' قعر 2 6 دمع خامل ذك 07 - يقل و 0 3 ا : سيلا

 هدا 5 . عام 53

 0 سكاس ساللا 3 ريعيشا هس 5 دسشا' لع داع

 ليل



 : لاقق « ىنينأغ ىناتأ ء ةشلاقلا ةليللا ىف ناك املف

 اهرارشأب شسيعلا اهدشو .٠. اسهرابطتو نسجلل تبجع

 امهرايخأك رشلا ووذ سيل .٠. ىدسفأ ىنغبت ةدكم ىلإ ىرمجت
 اسهرافكك نجلا اوسمؤماع .0. مشاه نم ةرفصلا ىلإ ضعاف

 نآرقلا تأرق : لاقن ؟ نآلا ِكّيئر كيتأي له : هنع هللا يضر رمع هل لاقت
 , 2440 طا نم ىلاعت هللا بانك ضوعل ؛ معنو ىنتأي ملف

 : (فتاوغا ١ ىف ىطئارخلاو ء معت وبأو ؛ ىناربطلاو « ايندلا ىلأ نبا جرمتأو
 ذإ « رابنلا فصن هل حياقل ىف ناك هنأ « هنع هللا ىطر سادرم نب سابع نع
 ء ضيب بايث هيلع « ضيبأ بكار ابيلع نطقلا ثم ءاضيب ةماعت هيلع تعلط

 تعزج نجلا نأو .. اهسارح تشي ءامسلا نأ مآ ما رع نبا مدعو 1 ناقل

 موي . ىوقتلاو ءاربلاب لزت يذلا نأو ؛ *اهس الأ كعضو يحل 60 يسال

 ابوعرم كلج رسل ل ”*أ وشقسلا ةقانلا يهاح . ناناخاتلا دليل ننقل

 ؛ هديعن أنك (رامضلا) ىعدي ان انثو تفج ىتح- تيأرو ء تعمسام نم

 ع هتلبقو هب تحسم مث هلوحام تسكف ؛ هيلضص تلخ ادق ا هقوجلا دب رم ملكتي الو

 ؛ لوقي هفوج نم ميصي حئاص ا!دإف

 ءاجسملا لهأ شاعو رامضلا كله ... اسسهلك ملم نم لستابقلل لق
 دسم ىسبتلا ىلإ باسكلا لبق .:. ةره دبعي ناكو رامضلا كله

 ىدصهم شيرق نم ميره نبأ دعب .٠. ىدفاو ةوسبلا ثرو ىذلا نإ
 لوسر دلو ال : لاق « فوع نب نيحرلا دبع نع ءايندلا ىأ نبا جرحأو

 ىذلا لاقف . نوجحلاب ىذلا لبجلا ىلعو سييق ىأ ىلع نبلا فته . هَ هللا
 : تايبالا هذه نوحملا

 ةءاسسمجاه لالا موي هسينجم ٠ . رخفم تاذ سار“ ز تدلو 5

 ةدسلأوب مرسكأو هولومب مركأف . 0 ًادقمحأ لئابقلا ريخ تدلو دقف

 . 8548 نع أعد . براق نب ماوم مالا تيدح ىف ةوبلا لئالد ىف ىقيلا 585

 , ف راعملا ةعيبج 5 بيرخلا كاسب . ةيشفرملا نيج نادي قيف . ماسلا مكدوا م ” اجد هس #

 . يَ لوس رفا ةقان مسا : اوعقلا ةقاتلا «*
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 : تايبألا هذه سيف يفأ لبج ىلع ىذلا لاقو

 ىطتم لسقعب رمألا اوريو ... اوطلغتال ءاحطبلا ىسكاساي

 ىدبلا دنعو رهدلا ربا ىف .٠. مارس نم ةرسسسهز ىسسستإ نإ
 ىقب نم وأ سانلا ىف يضم نميف ... امل اوستاهف مسكتم ةدصأاو

 ىسقتملا يسبتلا لستم اينيسج .:. اسسهلتم مك ريغ نم ةذحاو

 خريش نم خيش يتئدح : لاق يبلكلا دمع نب ماشع نع ىقيببلا جرخأو
 . هلهأ ىلإ مايصألا "”*1ندسي نكو + نامع ضرأي ناك قاطلا انزام نأ ءىط

 ,ا1 ةةريتع مويا تاذ ترتعف : نزام لاق , رجان : هل لاقي مدص هل ناكو

 ؛ لوقي متصلا نم ًانوص تعمسف

 لسهج الاه عمست .-:. لبقأ ىلإ لبقأ نزام اي

 لعشُت راش ريبخ نع ... لدسفكت ىك هب نماف
 لدبجلاب اهدوسقو

 بيجمل هللاو اذه نإ : تلقف : نزام لاق

 وهو لوألا نم نبأ اتوص تعمسف ؛ ىرخأ ةريياع مايأ دعب ترتع مث

 : لوقي
 رشا نّلَتو ٌرسيغ رسهظ ... رسمك عمسسا نزاسماي
 ربكلا هللا نيدب .٠. ربطه نم ىبلا كعب
 1171 قس ريح نم ملست ا رجسش نم اتبع عدف

 ةمشيح ىلأ نع 4 سيطلاو ىف قاعملاو ع ةباحصلا » ل نيهاش نبذ جرخأو

 ناك: لاق ىاحصلا ثراحلا نب بايذ ىتثدح : لاق ةريس ىنأ نب نمحرلا دبع

 رظنف + ءىشب هربخأف عوي تاذ هاتأف نوكي مب هربخي نجلا نم ىلر ةّشقو نبال

 . ايتياعر ىلع عرقيو اهمدخت تأ : مانصألا كدي (842 +

 . ةيسيبأل تعاذ أ: روت ترتع عاشت

 . ؟3د/؟ يباطلا نرام مالسإ بيس ىف ىقيمبملا ةوبكا لئالد ىف ةياورلا مامت رظنا مع ماعر



 : لاقف ىلإ
 باسجعلا بجصعلا عمنا .٠ باسستاب بايذاي

 باجي الف ةكمب وعدي ... باعكلاب دمحم ثعب

 140 ايق اذك ع يردأال : لاق ؟ اذعام : هل تنقف

 جرخخ املا : تلاق ركب ىلأ ثنب ءامسأ نع ثيدح ىف قاحسإ نبأ لاقو
 ىتح هييم هللا لوسر هجو نبأ ىردنام . لايل ثالث انشكم هُم هللا لوسر

 سانلا نإو برعلا ءانغ رعش نم تايبأب ىتغتي ةكم لفسأ نجلا نم لجر لبقأ
 هذه لوقي وهو ةكم لغسأ نم جرمخ ىتح هنوري امو دتوص نوعمسي هنوعبتيل
 : تايبألا

 دسسبعم مأ يسعميخ الاق نيقيفر .٠. هيئازيج ريغ ىانلا هبار ديا عازج

 كدكصحرتب نييموملل اهدعمقمو .١. ميتاسعف ماقم بعك ىسب نبيل

 نأو هوَ هللا لوسر هجو ثيح انملع ء هلوق انعمس املف : ءامسأ تاق

 . ةييدملا ىلإ ههجر

 سبع ىنأ نب ديجنأ دبع نع ىقييبلاو ؟**ىطئارخلاو ايندلا ىنأ نبا جرخأو
 نإف : لوقي سيبق ىلأ لع حيصي ًاحئاسص ىشيرق ٌثعمس : لاق هدج نع هيبأ نع

 .نايفس وبأ لاقف فلاخلا فال ىثخيال ةكمب ٌدمحم حبصي نادقنسلا ملي

 نب دعسو ديز نب دعسو ركب نب دعس ؟ دوعسلا نم : شيرق فا!رشأو
 : لوقي سيبق ىلأ لبج ىلع هتوص !وعمس ةيناثلا ةليللا ىف ناك املف « ةعاضق

 بفاراطفلا نيجررتلا دعس دعسايو ... ًارصان تنأ نك ىموألا دعس دعس اي
 فراغ ةيينم سودرمفلا ىف هللا ىلع ... اينثو ىدفلا يعاد ىلإ اسييجأ
 فراقر تاذ سودرفلا نم ناتج ... ىدلا بلاسطل هللا باوث نإف

 . ؟ هكر لئالدلا ىف ىيقيبلا رظنا (؟ خش

 ليطافا . عرج 719 74 +7 ىيرماسلا ىطئارللا رثكي وبأ ؛ لهس نب دمع نب رقعج نب دمحم وه 745)
 و قاليعألا مراكمو بنك نم . اقاي ةنيدم ل هئأفوو « نيطسلفب ةرماسلا لغأ نع . ثيدحلا ظافح نم
 بفئاوهو و ؛ قاشمعلا رابخأ ىف طوطنع «؛ برولقلا لالتصاوو ءطوطخع : قالصألا «يراسءو عويطم
 , طوطخع ؛ركشلا ةليضقد و , طرطتغ :تاهكلا نع كام بئاسعو ناجل
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 , 5 ' ذأنعم نب كعبس و جذابع نب كيعس اذه اولاقق

 ىف ةنيدلملاب عمس : لاق سبع ىبأ نب ديجنا دبع نع «اربلا دبع نبأ جرخأو

 : لوقي فتاه ىلايللا ضعب

 ةداسيع نب دعس نباو ريشب .. هرغلآ جررتلا ىنب ىف نيلهك ربخ
 ةداسصصسلا كانه اميتلاق .0. رسيخلا دصضأ ىعد اذإ نايا
 ةداهسش كسيألا امهاقل مث ..اعيمج نيبذهم اشاع م

 نم عمس ردب ىلإ تهجوت نوح ًاشيرق نأ لئالدلا ىف تباث نب مساق ركذو
 ذفتأب دشتي وهو « ثوملسملا مهب عقوأ ىذلا مويلا ىف ةكم ىلع نجلا نم فتاه

 ارصيقو ىرسك نكر اهنع ىضقنيس .. ًاسسعيقو اردسب نويفيخلا داز
 ارسح بئارسلا نسبرضي رئارح .٠. تزرسأو ىؤل نم الاجر تدابأ
 آريمحتو ىدفأ دصق نع داج دقل ... دصحم ودع ىسمعأ نه حيو اسف

 . ريأ مهءاج نأ اوثيلي مل مث

 لسمف

 سنالا ءاسنل نجلا ضرعت
 نيل يحج يعم

 ذإ ىراد ءانفب انأ انيب : لاق ء صاقو ىلأ نب دعس نع ايندلا ىلأ نبا جرأ
 : تلاقق ؟ نم ؛ تلقف . تلدف « ةنالغ بجأ : لوقي ىتجوز لوسر ىلءاج

 نآلا اهتيأر ىتح اهارأ ال تدكم مث تول اذإ ةيدابلاب اهارأ تنك ةيحلا هذه نإ
 : لاق مث هيلع ىنثأو ىلاعت هللا دمح ةيطخخ دعس بطخف ابنيعب اهفرعأ ىه ىهو

 ةيحلا تجرخف كتانقأل اذه دعب كييأر نإ هللاب مسقأ ىنإو ىنتيذأ دق كنإ
 تقرف هُم هللا لوسر ربتم ىلإ دجسمللا تعا ىتحح رادلا بأي نم تباسناف

 , "527تياغ ىتح ءامسلا ىلإ ةدعصم هيف

 يف ةكمب قئاخلا نم عمسامو ةدايع نب دعسو ةاعم نب دعس + كيدح لئالدلا ىف ىقرملا رظنا 15
 . عمرا . د ع ألا لوسر اميعرصت
 عز 1ايام كرفس لب ذوعمع تسب عيبرلا زر ىف قاجام ةايماب هرحنب ةوبنلا لئالد 3 ىقبيبلا هاور نقكنز
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 ؛ لاق نيسحلا نب نسح نع ناطيشلا دئاكم ىف ايندلا لأ نبأ جرخأو

 « ءيشلا ضعب نع اهأسأ 0( *؟ءارفع نب ذوعم تنب عيبرلا ىلع تلخد
 لثم دوشأ هنم ىلع طبهف ء ىتيب فقس قشنا ذإ يسلم ىف انأ انيب : تلاقف

 : تلاق « هتعاظفو هغلخو هداوس لثم رأ مل رامحلا لثم : تلاق وأ ؛ لمجلا
 نم اهيف !ذِإف « اييف أرقق « اهحستفف ةريغص ةفيحص هتعبتو ىلديري ىنم 2" *”اندف

 تسب ةحلاصلا ةأرملا ىلع كلل ليبس الف دعب امأ : بعك ىلإ بعكع بر
 : نيسح- نب نسح لاق . رظنأ انأو ءاءاج ثيح نم عجرف : تلاق : نيححلاصلا

 . مهللع نأكاو باتكلا ىنترأف

 ع ديعس نب ىبحي نع « (لئالدلا) ىف ىقيببلاو « ايندلا ىبأ نبأ جرعأو
 نم سانأ اهدنع عمتجا « ةافولا نمحر لا دبع تنب ةرمع ترطح امل : لاق
 2 ةمذس وبأو < دمحم نب مساقلاو < رييزلا نب ةورع 1 مبنم نيعباتلا

 نم ًاضيقت ارعمس ذإ « اهيلع ىمغأ دقو ءاهدنع مه اهيبف ؛ نمح را دبع

 : اهوحن ىوبي ليقأف , مظع عذج هنأك ٠ طقس دق دوسأ نابعث اذإف « فقسلا

 بمك بر نم ء ممحرلا نمحرلا هللا مسب : هيف بوتكم ضيبأ قرو طقس ذإ

 , 7250لزنا ثيحل نم جارخت ىتحس 21 ؟)ابم

 ةنبأ تناك : لاق ء كلام نب سنأ نع : ىقيبلاو « ايندلا ىبأ نبا جرحأو

 ىلع بشو دق ىجنرب الإ ترعش امك « اهشارف ىلع ةيقلتسم ءارفع نب فروع
 ؛ ءامسلا نم ىوبع ءارفص ةفيحص اذإف . اهقلح ىف هدي عضوو : اهردص
 : نم اهيف اذإف « اهأرقف  ىهزلا ىنعي ب اهذيحأف ءاهردص لع تعقو ىتح
 ماقف « ابيلع كل ليبس ال هنإف ء حلاصلا دبعلا ةنبا هبصجاأ نيكل ىلإ نيكل بر
 تراص ىتح « ٌتٌّدوساف ىتبكر ىلع هديب برضو ؛ ىقلح نم هدي لسرأو

 تعياب . مالسالا ىف نأشلا تاوذ نم ةواحص : ةيراصنألا ةيراجدلا ؛ ءارفع نب ذوعم تسي ٌعيترْلا (157)
 ابغي ىتضيام اريثك هيييَم ىبلا تاكو . هتاورغ ىف هتيحصو « ةرجشلا تحت « ناوضرلا ةعبب هللا لوسر
 . ه 82 وجت تيفوتو « ةيواعم مايأ ىلإ تشاع . اهدسع لكأيو قصي و ًاضوتيف

 . برق يأ : اند نىقل)
 دمع ىأ : ان 35)
 . «ءارفع نب ذوعم تب عيبرلا ززعح ىف ءاجامو : باي ١13 يع الح ةويتلا لثالد ىل يقببلا ءاور 5 58)
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 ؛ اه كلذ تركذف س ابنع هللا ىضر ع ةشئاع تيتاف : لاق . ةاشلا سأر زثع

 نإ كرضي نأ هنإف + كبايث كيلع ىعمجاف ؛ تلطح اذإ ىخإ ةنبااي : تلاقف
 ل 0 : ا

 ردي موي ليق ناك ىلع هنإ ابباي هللا اهظغحتنا : لاك . ىلاعت هللا ءاش
 , تور 95

 اسصق
1 

 سنإلل مهاوتقو سنإلا نع ملعلا نما لمحت ىف

 : لاق ءاتنبالا نبا ىبحي نع ءاركش نب ىورخلا نمحرلا دبع وبأ جرخأو

4 
 مه ؟ سانلا ىتقي ىذلا خيشلا اذه ىرت الأ ء بويأ ابأاي ؛ صفح ىل لاقف 14

 املا

 ع دشا مث هيلعن لععأ صقخ هيلإ رظن املف ٠ هعم انأو صفح هنم ائدف ء تيرفع

 . موقلا هعيتو

 اصف

 سئإلل نجلا ظعو تايب ىف

 نع ٠ ايندلا ىلأ نبأ جرخأو . تيرفع هنإ « سانلا اهيأاي : لوقي لعجو
 ع اديدش ادجو هيلع تدجوقف ريغص ىل نبأ تام : لاق « ىدبعلا ةفيلحع ىأ

 ف سيلو + ىريرس ىلع ىتيب ىف « ةليل تاذ ىفإ هللاوف ءموتلا ىنع عفتراو
 مالسلا : دام تيبلا بتاج نم ينادان ذإ « ىتبا ف ركفأ قإو ءدحأ تيبلا

 تبعرو « هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو : تلق . ةفيلخ ايأاي هللا ةمحرو مكيلع

 : هلوق ىلإ ىبتلا ىتح « نارمع ىلإ ةروس رخأ نم تايآ ًارقف ؛ ًاديدش ًايعر

 كيبل : تلق . ةفيلخ ايأاي : لاق مث 1*2 راربألل ريخ هللا دنع امو»

 ىلع مركأ تنافأ ؟ ساتلا نود كددلو ىف ةايحلاب صخت نأ ديرت ؟ ديرت اذام : لاق

 نزحيو + نيعلا عمدتو : لاقف مهاربإ هنبأ تام دق ؟ ةْيَْع دممع مأ ىلاعت هللا

 . 115 يم الع ةوبتلا لئالد ف ىقببلا ءاور لكن

 . 184 : تارمع لا ةروس (؟8199
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 دقو كدلو نع توملا عفدن نأ ديرت مأ "0*1: برلا طخسيام لوقن الو بلقلا

 ىف « هريبدت درتو هللا ىلع طخست نأ ديرت مأ ! ؟ قلخلا عيمج ىلع بمك
 قولخم عفتنأام ىمألا الولو « ضرألا مهتعسوام توملا الول هللاو ! ؟ هقلخ

 نم ٌقرمأ لاق ؟ هللا كلمحري تنأ نم : تلق ؟ ةجاح كلأ : لاق مث . شيعب

 . نجلا كناريج

 مكفلاب نجلا ملكت
 تت : لاق ؛ ةورف ىبأ نب هللا دبع نب لاح نع« اينعلا ىلإ نبا جرخأو

 بحأ ءىش ىأ : اولاقف ؛'الجر اوتأف « سنإلا ةروص ىف اونّوكت نجلا نم
 لوطو « ءانعلاو ءاقشلا تببحأ : !ولاق . لبإلا : لاق ؟ كلل نوكي 3

 ؛ رخآب اولزتف ء هدنع نم اولحتراف « ةيحأألا نع كدعبيو ةبرغلاب كفحلي ءالبلا

 ؛ داقتسم رع : اولاق . ديبعلا لاق ؟ كلل نوكي نأ كليلإ بحأ ءىش ىأ : اولاقف

 ىأ : اولاقف ءرمخأب !ولزنف ء هدنع نم اولمت راف « داعبو لامو ء داتوألاك طيغو
 , لكآ ةلكأ : اولاق . منغلا بحأ : لاق ؟ كل ءنوكي نأ كيلإ بحأ ءوش
 نم كليجبت الو ء بباب كفقحلت الو ء برحلا ىف كنمحت ال لئاس 2"""ةدفرو
 نأ كينإ بحأ ءىش ىأ : اولاقف رحنا ىلع اولزتو هددع نم !ولحتراف ء بركلا

 عرهدلا ىبغ ةلخغ نيتسو ةئاثلث : اولاق . ليصألا بحأ : لاق ؟ كلل نوكي
 ءىش ىأ : !ولاقف ءرخا ىلع اولزتو هدنع نم اولمتراف ء حيرلاو حضلا لامو
 نيح «٠ شيعلا فصن اولاق ء ثرحخلا بحأ : لاق ؟ كل نوكي نأ كيلإ بحأ

 « رحخا ىلع اولرنف « هديع نم اولمتراف . دهتال ثرحتال نيحو ء دهجت ثرحت
 . مكفيضأ ىتح رمتنأ م : لاق ؟ كلل نوكي تأ كيلإ بحأ ءىش ىأ : اولاقف
 لكأي حور : اولاقق ء محلب مهءاج مث حلصي حمق : اولاقف ءزبخمب مهءاجف
 « تالخبدلا رمت : اولاقف + نبلو رمتب مهءاجف . رثك امك ريخ هنم لقام ؛ احور

 ٌلخأأ ام ائربخأف : !ولاق . اولكأف : لاق هللا مسب اولك ء ؟"'7تاركبلا نبلو

 , ه8 بباب و رئاثطل باتكا : هجام نيا + هو
 . قئاسلل ىطعت ابنأ داركلو ١ ءاطملا : عةدهشملا ءارلا رسكب و دفرلا ؟ ةدفر 0

 . لبإلا نم ىثنألا ىعو ءاةركب اهدرفم : تارككبلا ٠
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 ؛ ءىث ٌدحأ امأ : لاق ؟ ةحئار ءوش بيطأ امو ؟ ءىش نسحأ امو ؟ ءىش
 قف ةيراس رثإ ىف ةيداغف ءىش نسحأ امأو . مئاض ءاعم ىف فذفي عئاجب سرضق

 نوع : : ا رطم ثا ف رعز ةحئارغ : ةحئار ءىش بيطأ امأو . ةيبأر ضرأ
 : اولاق . تويبلا بحأ لاق ؟ كل نوكي نأ كيلإ بحأ ءىش ىأ

 و + نيل رع ةيرق ىلإ رأت اتدرزرو انصرأف « كلب دحأ انها اك
 نييام مكيفكت « هللا الإ هلإال : !ولوق : لاق . انصوأ : اولاق : مدار اذه

 سنالاو نجلا ىلع "”'!هنومزحي مهو + هدنع نم أوجرخف . مكفلخ امو مكيديأ
 رميوع هربخأي هيلع اولزت ىذلا لجرلا نأ ىنغلب : مساقلا نب مشاه رضنلا وبأ لاق
 , ""ءاوردلا وبأ

 سنإلل بطلا نجلا ميلعت دج
 « ران اندقوُأو « ةريزج ىف انلزنف انوزغ : لاق ء بهو نب ديز نع جرخأو

 مكلعلف ةرييك ةرجح ىمرأ نيأ : موقلا نم ىججر لاقف « ةميظع ةرجح اذإو
 نع تمقاد كتإ : هل ليقف ليللا نم قف « مهتاريت اولوحف « هيف نم نوذؤت
 ىف عقو امف هعجو ضيرملا كل ركذ اذإ ًاريخ هب بيصت ًابط كملعنسو « انراد

 , هءأود وهف هعاوذ هنأ كسفن

 سنآإلا ىلإ سنإلاو نجلا ماصعخإ اج

 باتك ىق ظئاحخلا ىعبرلا ريكز هللا دبع نب دمحم ناميلس وبأ جرخأو
 ىلإ سنإلاو نجلا تمصتخا : لاق « ىلارحلا ةرسيم ىلإ نع ع (بئاجعلا )
 نجلا ترهظ : ةرسيم ىلأل ليف . ةنيدملا ىف رثب ىف « ىضاقلا ةثالع نب دمحم

 نم 4 اهنم ارقتسي نأ سنإلل مكحف , مهمالك عم هنكلو ءال : لاق ؟ هل

 , هرمأ اوقرعو هب اوقثو ىأ : هنومرك (.ل)

 : ءادردلا وبأ رهوعو . باوصلا وه هاتبأ اعز ء اطبخ رهو « ءادردلا ني ميوع : لصألا ىف (.5)
 رهظ او ؛ ةدايعلل عطقت؛ مث + ةنيدملا ىف ًارجأت ةلعبلا لبق ناك « ةاضقلا ناسرقلا ءامكحلا نم ىقاصص
 الب ىبنلا دهع ىلع اظفح نارقلا اوعمج نيذلا دحأ وهو . ةيكحلاو كاسنلاو ةعاجشلاب ربتشا مالمإلا
 . ًاثيدح ثيدحلا لجأ هنع يورو ه7 ماشلاب تاما, بالغ

 قرض



 لإ سمشلا بورغ نم اوقتسي نأ نجلل مكحو ؛ اببورغ ىلإ سمشلا عولط
 محجر سمشلا بورغ دعب دحأ ابنم ىقتما اذإ ناكو : لاق . رجغلا عولط
 .  ةراجحلاب

 : لاق حرس نب ىلع نع ء (بئاجعلا ) ىف ىورهلا نمحرلا دبع وبأ جرخخأو
 : اولاقف ؛ اوفلطتخاف ع سنالا ملاع نم ملعأ انملاع : اولاقف ء نجلا نم رفن عمعجا
 : ريبك خيش اذإف « هءابخ هيلع !ولخدف , هوتأق . معشع نب فئاق ىلإ انب اوقلطتا
 ؛ لاقف . كلذ ىف رظحتأ . كاتيتأف ٠ لبإ انل تلض : اولاق ؟ مكتجاحام : لاق
 ففعض 5 فعض دقو « ىدسج نم ةعضي ىبلق امنإو « ريبك خيش انأ
 ء ىلا مكتريخأ دق : لاق . رظنتف « انعم جرخت نأ ديال : اولاق . ىدسج

 امالغ انعم لسرتل كاتيتأ لع : اولاق . رظنيلف ءاذه ىنباب اويهذإ نكلو
 نم اوجرخ املف ؛ نوشمب مالغلاب اوجرخف « اذه ريغ لعفي نأ ىنأو « ؟ ًاريغص

 تعفرو ٠ أحاتج تضفخف + مههوجو ىلع ريط ثرم ؛ اودعتياو « مايخلا
 رك اذ هل سيلو ريبك خيش ىبأف هللا اوقتإ ءالؤعاي : لاقو مالغلا ماقغ ءارخأ
 كاحيو ؟ مو 1 اولاق .. فورذو ء هللا !اوقثا .. ريغص مالغ انأو :. ىريغ

 ؛ًاساتج تضقخمف ؛ مكتهوجو لع ترم ىتلا ملا ىلإ وت أ : لاق . انربخأ
 ( لبإ مكل َتّلِضاَم ء« ضرألا برو ءامسلا بري ىل تمسقأف ؛ رخخأ تعفرو
 . هللا كارختأ كيبأ ىلإ عجرا : اولاقف ع سنإب منأ امو ؛ نجل مكنإو

 سنإلا نم نجلا فوخ باج
 ماق ذإ ء ىلصأ ةليل تاذ انأ اهيب : لاق دهاجم نع « ايندلا ىنأ نبا جرخأو

 طئابلا فلخ عقوف + بئوف « ماقف هلمخأل هيلع تددشف ه ىدي نيب مالغلا لثم

 . مهتوباهت 5 مكيوبابم مهنإ : لاق كلذ دعب ىلإ ماق امف « هتعقو تمعمس ىتح
 ل دحأ نم ©" ”اقرف دشأ ناطيشلا : لاق دهاجم نع « ايندلا ىنأ نبا جرخأو

 هنإف « هيلع اودش نكلو ء مكبكر يف هنم اوقرغت الف مكل ضرعت نإف « هنم
 . ديه

 , اقوخ دقأ يأ + اقرف دضأ ممل

 نرد



 نأ باهأ انأو رازجلا ىيحي فار : لاق ةعارش نع « ايندلا ىلأ نبا جرخأو
 . اقرأ كتانم دشأ وه بابع ىذلا نإ : لاقف ع ليللاب قاقز ىف لخدأ

 مه مهتعاطو سنالل نبللا ريخست بج
 زيزعلا دبع نب رمع نأ هللا ديع نب نايفس نع « بئارغلا ىف ركش جرخأو

 وأ غلب ىتح . شويجلا ىف ثعبي ناكو ؛ برغملا ريم ؟ ء ريصن نب ىموم لأس
 ىلإ انيبتنا : لاقف ء رحبلا ىف هآر ءىش بجعأ نع « سمشلا بوجو عمس
 ةرج ةرشع عبسي نحن اذإو + ىنبم تيب نحت اذإف « رحبلا رئارج نم ةريزج

 اهلطس وأو « ةرج اهاندأب ترمأف + مالسلا هيلع ناميلس متاخي ةموتخم ؛ ءارضحت

 ؛ اينم ةدحاوب ترعاف ؛ رادلا نحص ىلإ تج رجح ؛ ةرج اهالشأو 6: ةرج
 يىدذلاو : لوقي وهو « هقنع ىلإ هادي عومجم ناأطيش اأبنم جرخف ءاتبقنف

 هللاو : لاقف ء رظن مث . ضرألا ىف دسقأ ادبأ اهدعب دوعأال ء ةوبتلاب كمركأ
 , قاريلاب ترمأف ؛ بهذو ء ضرألا ىف حاسناف . هكلمو ناميلس ىزأام
 , ايتاكم ىلإ ِبْدَرَف

 ىف ًايزاغ جرخ هنأ ريصت نب ىموم نع ءرخأ هجو نم اضيأ جرخأو

 ًافيش عمسف : ريست اههجو ىلع بكارملا قلطأو « ةملظلا رحب تأ ىتح « رحبلا
 رسكي نأ باهف « اينم ةلقا ذخأف + ةمتخم رضح رارج اذإف « بكارملا عرقي
 : حئاص حاص « ةلق حدقملا ذحنأ املق , اهلفسأ نم اهوحدقا : لاقف « متاخلا
 مهتجس نيذلا نيطايشلا نم اذه : ىموم لاقف . دوعأال هللا ىبناي للاوال
 لجر ىلع صخش اذإف « ةلقلا ىل حدقملا ذفنو : لاق . دواد نب ناميلس

 . مكيفرفل ىلع مكتمعت الول ء هللاو مه متنأ : لاق مهيلإ رظن املف « بكرملا

 رشلاو ريخا ىلع سنإلا نجلا ةأفاكم تاياكح باج

 نب ديبع ناك : لاق ىمذحلا ماشه نب ديلولا نع ايندلا ىلإ نبأ جرتخأو

 , 2:ءاضمرلا ىف بلقنت ىهو ةيحب اورمف رفس ىف هل باحصأو صربألا

 لثخا يفو سسمشلا عقو ةدشا نم تيم ىتلا ةراجحلا وأ ضرألاو را ةيش : ءاضمرلا 8

 دش ايهادعسإو لجرلا ىلع ناعمشت ةءاسإلا نم نيتلتخلا يف الدم برضي «راثلاب ءاضسم رلا دره ريجتسلاك و

  ةعاسإ
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 ابيلع بصي نم ىلإ ىه : ديبع لاقف'. اهلتقب مهضعب ْمهف « ًاشطع ثهلتو

 ىتح لالض ميباصاف ء اوضم مث « اهيلع بصق لزتف ء جوحأ مام نم ةطقن

 : لوقي فتبي' فتاه اذإ كلذك مه ايف : قيرطلا مهنع بهذ
 هبيكراق انه ركبلا اذه كنود ... هيبهذم لضملا بكرلا ايبأاي
 هيك حالو رمجفلا عطسمو .٠. هسيرفم ىلوت لسيللا !ذإ ىصح

 هةيسسيسو ةيلخر ةتع ليك

 مايأ ةرشع ةريسم « رجفلا علط اذإ ىتح ليللا نم .. هب راسف : لاق

 : فئاهلل ديبع لاقف « ابيلايلب

 يداها بكارلا لضت ىف ايف نمو .2. رمغ نه تيجنأ دق ركبلا ايأاب
 ىداولا ىف ءامعتلاب داج ىذلا نم .'. هسسفرعن قحاب اسنربخت اله

 - + هل ًابيجم لاقف

 يىداص هب يرسي حان حضحض "32 .١..اضهر هترصبأ يذلا ماجشلا نأ

 ىداجلإب لسصخبت ملو هسه تيور .١. هيراش نض امل ءاملاب تادجف

 داو نم تسيعوأ اه ثسبخأ رسشلاو .٠. هب ثامزلا ىلاط نإو ىقي ريخلا

 انأ اذإف ىل بحاصو انأ تجرخخ : لاق ٠ يف نع « ايندلا ىنأ نبا جرخأو
 . اهلمحإ يبحاسل تلقف « اهلمحن نأ تلأسف ء قيرطلا رهظ ىلع « ةأرماب
 بش لثم اهيف نم جرخي اذإف « اهاف تحتفف « ابيلإ ترظنت . هفلخ اهلمحف
 لاقف . تحاصو «. كلو. ىلاع : تلاقف «ابييلع تلمحف ع **0نوتألا

 اذإَع « اهاف تحتفف « ابيلإ تفعلا مث ةعاس راس مث ؟ ابنم ديرتام : يبحاص

 ؟ كلو ىلام : تلاقف « اييلع تلمحف « توتألا بحل لثم اهيف نم جرخب

 تحفف ابيلإ تفتلا مث ةعاس راس مث ؟ ابئم ديرت له : ىبحاص لاقث تحاصو

 تممص كلذ تيأر املف « ابيلع تلمحف نوتآلا به لثم هنم جرخم !ذإف اهاف

 ءارام ! كداٌوف دشأام « هللا كلتاق : تلاقف ضرألاب ىه اذإف « هب ترفظف
 هتعيتف تومرضحم لجر جرخ : ىعمصألا لاقو . هداف ملخناو الإ طق دحأ

 , ءابلا ددقتو ء صاصبإلاو ماملل دقرمك ءريبكلا دقوملا : توتألا م دز

 ؟؟ +



 تلابف ارش ف لعاد هقهرت نأ بفاخ املق ؛ نجلا ةرحاس ىهو لوغلا نم ةينج
 ("*1طغمي رثبلا نم جرخف ع هيلع

 نجلا ةيشام ءابظلا نأ نايب
 ءابظلا نأ ثدحستن انك ؛ لاق لاله نب ديمح نع ايندلا ىأ نبأ جرخأو
 هاي ذي نيبو. 1*٠ طرأب رتتسألا لبنو سوق هيوم دإ مالغ لبقأف ؛ نحلأ ةيش

 : لوقب ىزال فتاه فعهف ءادضعب ىمري نأ ديري وهو « ءابلط نم عيطق

 نيزعلا معه 9! سيسعلا لعق 0 ةأطرألا كسي

 . تقرفتف ءايظلا تعبسف

 : لاق ىنارحلا لهس نب نامعتلا نع فارشألا باتك ىف اضيأ جرخأو

 ةرورصم ةيبظ ىأرف « ةيدابلا ىلإ الجر هنع هللا ىطر باطخلا نب رمع ثعب

 ؛ لوقي نجلا نع لجر اذإف , اهذحأ !ذإ ىتح اهدراطف

 *ةرورصملاةيبظلا لسيبس ل ... ةروسكملا ةسنانكلا بحاصاي
 ةروكذم ةبيغ مهوبأ باغ ... ةرورسضم ةييبسصل ابنإف

 **ةروك نم تكروبال ةروك ىف

 انل ًاخييش تعمس لاق  ىتالدلا ريصن ني كلام نع « ايندلإ ىنأ نبا ج جب رخأو

 « ًاظاكع نوديري ةيلهاجلا ىف هموق نم ٍرفن ىف ميزعخ نب كلام جرخ : لاق ركذي

 راثأف  هئابحع ىف كلام نمكو « ءاملا بلط ىف اوجرخف ديدش_رشطع ميباصأف

 لد ىتح ًاباسنم ليقأف *ًاعاجش مهضعب
 لجرلا لبقأو ؛ هي دالغ كلام جر

 , كلل ومو ءاد نم طقاستا ! رعشلا .طمعما ع# جو

 نع رخو + ليرلا ىف تبني ةيطابطبلا ةليصفلا نم ىريصشا تابث ؛ يلطرألل ةدسأو : ةاأطرألا (7* +5

  باتعلا# هرمثو قيد هقرو ء ىمعلاك داو لصأ

 . سايلأو يوي : عمجلاو . لوح هيلع لأ !8إ لوعولاو ءايظلاو رمملا نم ركذلا : سيلا )8 5١
 . بولعألا ؛ ةرورسملا *

 , لاخمو ىرك ايف عمتجت ىتلا ةعفبلا : ةروكلا * *

 , ةينغلا : عاجشلا *
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 ع« كلام ظقيتساف « كدنع عاجشلا .نإف « ظقيتسا كلاماي : لاقف ٠ هرثأ ىف
 فكف , هتكرت الإ كيلع تمرع : لجرلل كلام لاقف هب دولي وهو هيلإ رظنف
 مهب فتبي فتاه اذإف « شطعلا مهب دتشاو اولحتراف . عاجشلا ءباستاو , هدع

 : هنوريال

 ابعتلا اهموي اياطملا اوهوسل ىتح .:. مكمامأ ءامال موسسقلا اهأاي
 *ايغللا بهذي ءامو ءاور نيع .2. بشك نع ءاملاف ةماس اولدعا مث

 ايرقلا اوئثلماف هنمو اياطملا اوطقساف .٠0. مسكير ةسنم عيصأ ام اذإ يسمح

 اوقسو اويرشف + لبج لصأ ىف ةرارخ نيع ىف مه اذإف « ةماس اولدعت : لاق
 عضوملا كلذ ىلإ اوبتنا ىتح اولبقأ مث اظاكعاوتأ ىتح ؛ ؛ مهي اولمحو « مهليإ
 : لوغي فتاه اذإب ع ع ًائيش اوري ملف

 ملستو ىنه مكل غادو اذه .-. ةحلاص هللا كارج ىنع لاعأي

 مور بفقورسعملا مرحي ىذلا لإ دححأ عم ريا عانطصا ىف ندهرتال

 مويهذم بغلا دعب رفكلاو شاعام .-. هستبغم ماعيال ريخخا لعفي نم

 موسقم ركشلا نإ كلذ تركش .٠. قهر نه تيهغأ ىدلا عاجشلا انأ

 . اهودبي ملف نيعلا اوبلطف

 تادص . لاق, ليقع ىنب نم الجر تع : لاق . هنع هللا يضر قيدصلا

 ليللا ناك املف « كانه هتقثوأف « ىلزنم ىلإ هب تكجف « ءابظلا نم ًاسين ًاموي

 ىبص ىفريخأ معن لاق ؟ يماتيلا لمح تيأر له نالف ايأ : لوقي ًافئاه تعمس
 . هلثم هيف نئدحأل ارح هيف ثدحأ نأك نإ تيبلأ برو امأ هدأ سنإلا نأ

 وحن لبقأف ء هوعدي هتعمسف « هتقلطأف +« سيتلا ىلإ تفج كلذ كتعمس 'املف

 ىلع وه اهيبف .*ةمرب هيلع أفكف أذغتق لجر باصأو : ىميتلا ركب وبأ لاق
 رافع ناك نإ هاديكأو : لوقي امهدحأ ٠ نينايرع نيلجر ىلإ رظن ذإ « ءاملا
 . بعت : ايوفلو ابقل بضل *

 , اهدلو ىلع انينح تتوص : ةقانلا تمزوأ : لاقي . كونم : عزرأ * *
  ةراجملا نم ٌرهِقلا : ةمرب *

 كش



 ىلإ تكج كلذ تعم“ املق تأ مل نإ ىتمع لعب تفكك : رخآلا لاقف . حبذ
 . رطخي رمق ؛ هلع تفشكف « اهتم ةبلج هلو « ةمربلا

 « ليفلا منج ايبظ تلمح : لاق دايز نب داقر نع « أيندلا ىلأ نبأ جرخأو

 : لوقي ليللا نم فتبي افتاه تعمسف ىدنع تأيف

 بيرق كلم ىهو لسيلب تبيصأ .٠. امتاش نأ الإ ىداولا ةحلط ايأ
 بيسيد نييداوسلا عسيبب هل .٠.ًاَقّرَف لتخي تاب نم انل سحلأ
 , *ةيساح ابتقلطأف

 نا سنأإلا ةدابع
 نم رغت ناك :37لاق دوعسم نبأ نع « قاستلاو ؛ ىراخبلا جرخأو

 نويسنإلا كلسمتو نجلا نم رفنلا ملسأف ء نجلا نع أرفت نودبعي سنإلا
 مهبر ىلإ نوفعي ْنوُعْدَي نيذلا كينوأ » ىلاعت“ هللا لزنأف « مهتدأيعب
 2” كا 7” ةليسولا

 ا ىبنلا ثعبمب نجلا رابخإ
 جاجح نأ + عقسألا ني ةلئاو نع « نجلا فتاوه يف ايتدلا ىنأ نبا جر

 شحوم فوخم اأوب ليللا مهفجافو ء بكر ىف ةكم مدق ىملسلا طالغ نبا

 فوطي جاجح لعجف كباحصألو ًانامأ كسفنل ذخف مق : يبكرلا هل لاقف

 « بقتلا اذهب نج لك نم ىبحص ذيعأو ىسفن ذيعأ : لوقي وهو بكرلاب
 نإ. سنإلاو نملا رشعم اي أرقي ًائراق عمسف . ىبكرو الاس دوعأ ىتح
 الإ نوذفتت الو , !اودفناق ضرألاو تاومسلا راطقأ نم اوذفنت نأ ععطتسا
 معزي اذه نإ : اولاقف عمس امب شيرق رافك ريخ ةكم مدق املف ١4" ناطلسب

 . ىعم ءالُّوَع هعمسو , هتعمس دقل هللاو : لاق . هيلع لزتأ هنأ أدمحم

 , ك١ سس « ناجرملا ماكأ رظنا ءدوعيس نبا نع لبيس ني دمحأ اضيأ هجرعأ # : 5

 ىل ريسفتلا باك ىف هوحنب ىراشببلا هاور 5571/4 . 750 ثيدح ريسفتلا ىف ملسع اور )936١(

 : لاق + اضيأ دوعسم نيا نع يقيل جرخأو , 87 مقر ءارسآلا ةروس نم ةيآلاو :ءارسألا» ةروص ريسفت
 ؛ نتورعشبال مهنوديعي اوناك" سنألاو نوينجلل ملسأق ندا نم رقت نوديعي !وناك برعلا نم رغن ف تذزت
 , ةيآلا « نوعدي نيذلا كتثوأل : .تلرش
 , بفتاشا بلط 5" ةبراش ىأ : ةيساح *
 , 77 ةيآ نحرلا ةروس (*4)
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 ىضر # باطنخخلا نب رمع نأ : ملسم نب دمحم نع « ايئدلا ىنأ نبا جرخأو

 . نجلا ثيدح نم ًائيش اوركذا : هئاسلج نم هرضح نمل ًاموي لاق . هنع هللا

 انيصأق « ماشلا ديرت ىل نايحاصو انأ تجر « نينمؤملا ريمأاي ؛ لجر لاقف
 . اهليبس لح : لاقف ةعبرأ انكو ء انفلخخ نم بكار انكردأو ء ءايضع ةيبلظ

 نحنو « قيرطلا اذه ىف انتيأر امبرت : لاقف « اهليبس ىلخأال ؛ ىرمعلال : تلقف
 ىتح نيئمؤملا ريمأاي ناكام ينلهذأف + اضعب انضعي فطخيف ةرشع نم رثكأ

 س : فتبي فتاه !ذإف انعع ىهو انلحت راف ء فيضلا ريد هل لاقي اريد اكون

 ةسعورملا رسسفانلا ليس اوسخ... ةسعبرألا عارسلا بكرسلا اهبأاي
 ”''0ةعم] بودذك لوق لقأ ملا... ةعس ضرألا ىفغ ءابضعلا نع الهم

 ىلإ انب ليمأف « انباكر ةمزأل ضرعف « نينمؤملا ريمأاي اهليبس تيلخ : لاق
 انيضقو « ماشلا انينأ ىتح انيضم مث ء بارشو ماعط انيلع أف ؛ مظع ىح
 سيئ + رفق ضرأ اذإ « هيلإ انب ليمأ ىذلا ناكملاب انك ىتح انعجر مث , انجئاوح
 ريدا ىلإ ارئاس تلبقأف + نجلا نم ىح مهنأ نينمؤملا ريمأاي ت تنقيأف ءارغس اهب
 : لوقي فتبي اقتاه اذإه الأ اهيلزانب انك ىذلا

 ةقحقمللا موسي ديلا ريسمأ ىلإ .-. :ةيق نم اهذخخو لصجعتال هأيإ

 ةسقرسغا ةسلعشلاك بسنذ وذ .٠. هقرشم ىوشساو مسج حال دق

 ةقدصم هواسبلأ ةرما ىلإ .٠. ةقبوص رسسع ءاملظ نم جرخت

 مالسإلا ىلإ اعدو « رهظ دق هيوم ىبنلا اذإف ء نينمؤملا ريمأاي تلبقأف
 ةجاح ديرك ىل بحاصو تجحرخ نيئمؤملا ريم !اي انأو : لجو لاق ٠ تملسأف

 دجأاي دمحأ : هتوص ىلعأب فته : رجرمب انك !ذإ ىتح بكار صخش اذإ ؛ انل 3

 انعارق دمعأف هيلإو ريخلأ ىلإ وعدي « دٌحوي هلإب انأتأ دمحم . دجمأو ىلغأ هللاو
 : لوقي هراسي نع توص ءباجأف « كلذ

 رسهظ نسيد !ذ] هللاو هسلاح ...رسصمقلا قش نم دعوأام رجنا

 ةيصخش هل سيئ وهف ؛ ءاسآ اوماسأ نإو « نسحأ !ريسحأ نإ + سائلا مارو ريسي نم وه : ةومالا 917)

  ةريصب ريغ ىلع هريقل عبات رع لب + ةلمتسم
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 . تملسأف مالسالا ىلإ وعدي هيَ ىبنلا اذإف تلبقأف

 نم فتاه شع ذإ انا 06 ذ دنع تنك انأو : هنع هللا طر رمع لاق

 ٠ جيش دشرو ؛ عيلف رأي“ حيصي حئاص . . ميرذلاي عيرذلاي ؛ لوقي هقوج

 دق هيي ىبلا اذإف تلبقأف . هللا الإ هلإال : الرقي

 نع ركاسع نباو قاوطلاو هيرات ىف ةيش ىلإ نباو هيلاهح نب دمحم جرختأو

 يفئاع اذإف ىدارلا اذه زيرعب ذوعأ : تلقو ةقا تدسوتك + ىداولا أله زيرزعب

 : لوقي وهو ىل فتبي

 لاللأو مارحلا لزب ... لالجلا ىذ هللاب نع كيو
 لاوهألا نم نجلا يىذ يدئاكم ىلاسسب الو هللا كدكسيحوو

 لابجلاو ضرألا لوهس ىفو ... لايمألا ىلع هللا ركذت ذإ
 لامعألا حلاصو ىقتلا الإ ... لافس ىف نجلا دسيك راصو

 : هل اييجحم تلقف

 لسسماطت مأ كدسع دشرأ .2. ؟ لوسسقلا» لسئافلا ايأاي

 * لاق

 تاسسميداحو نيساسيب ءاج .0. تاريخا وذ هللا لوسر اذه
 تامرصحمو تاللخحم .٠. تالصقف دسصسب روسو

 ةاسسم نع ماوسفقألا رجزيو .٠. ةكرسلاو ةالسصلاب رسمأي

 تاركبم مانألا ىف انك دق

 ىنثعب < نجلا كلام نب كلام انأ : لاق . هللا كمحري ؟ تنأ نم : هل تلقف

 ىلإ هذه ىلبإ ىدؤي نم ىل ناك ول امأ : تلق ء دج نج ىلع ِهَُع هللا لوسر
 مث اهنم اريعب تبكرف ةملاس كلهأ ىلإ ابيدؤأ انأ : لاق . ملسأ ىتح هتيتأل ىلهأ

 ىذلا لجرلا لعفام : لاق ىفار املق « ربتملا ىلع هكققَم ىبتلا اذإف ةئيدملا تمدقأ

  "9١باضأ : ركرذلا .

 لشن



 . ةملاس كلهأ ىلإ اهأدأ دف هنإ امأ ةلاس كلهأ ىلإ كلبإ ىدزي نأ كل نمض

 : لاق ؟'؟!نيريس نب دمحم نع « هدنسم ىف ةماسأ ىنأ نب ثراحلا جرخأو

 . نبل هتلتق ٠ تامف لوبي ًامئاق ةدابع نب دعس هيب

 : لوقي الئاق !وعمسو

 . هداؤف أطخي ملف نيمهسب هانيمر ةدابع نب دعس جررخلا ديس انلتق

 أطبأ : لاق « هللا دبع نب ملاس نع « ركاسع نياو « ايندلا ىنأ نبأ جرخأو
 هتقارتا 1 لاق هنع الأسف « ناطيش اهنطب ىف ةأرما قأف « ىسوم ىنأ ىلع رمع ربخ

 نوي كللأ هرختلل رمخ الإ ناطيش هاري ال كلذو ء ةق ةقدصلا لبإ | 161ج ارزتؤم

 , هئاسنب قطني سدقلا حورو هيدي
 نب ماس نع « ةباحصلا لئاضف- ىف لبنح نب دمحأ نب هللا دبع جرأو

 ؛ ةرصبلا ريمأ وهو رمع ريخ ىرعشألا ىبموم ىلأ ىلع *ثار : لاق هللا دبع
 ىرم : اه لاقف « الوسر ابيل] لسرأف « ملكتي ناطيش اببنج ىف ةأرما ابب ؛ ناكر
 : تلاق . ©1"ةانيلع بار هتاف ؛ نينموملا ريمُأ نع ىفريخيو « بهذي نأ كبحاص

 ١ : اولاقف ءرضح مث ليوط ريغ ًاتقو اوتكمف « ىأي.نأ كلشوي ناب وه
 عيطتسا ام لجرلا كل نإ: لاقف . انيلع بار هنإف + نينم وما ريمأ نع انريخأت

 هتوص عم امف ًاناطيش هللا قلخن امو ء سدقلا حور هينيع نيب نإ .. 0

 . ههجول رش ال
 ةنيدملا ىلإ صخش مدقف « ًاشيج لسرأ  هنع هللا ضر  رمع نأ ىورو

 رك دف + كلذ نع رمع لأسف «ربخلا عاشو ؛ مهودع ىلع اورصتنا مهأ ربخأف
 ءاحمق سنإلا ديرب قأيسو ؛ نجلا نم نيملسملا ديرب مثيهاوبأ اذه : لاقف ءل

 . مايأي كللذ دعب

 . نارطقلا وهو « ءانغاب ابنم برجأألا لطي ىأ : لبإلا نم

 . اطبأ 2 كار »

 , انرومأ لوحو ال عار يأ : انيبت بار (7355)

 ل



 ءاملعلاو ةباحصلا ضعب ىلع مهحونو نيلا ىعن

 خيش يفريخأ : لاك :٠ ةلثاو نب رماع ليفطلا ىبأ نع « ايئدلا ىنأ نبأ جرخأو

 عم تح رخل: : لاق ء ىمينلا ةرارز نب شاينلأ نب يكعألا نع , ةكم لهأ نم

 هب *اسرعف لوغ ىداو هل لاقي جاوب ابلرنق ؛ ماشلإ ديرت شيرق نم رغن

 : لوقي لئاقب انأ اذإغ ليللا ضعب ف تظقيتساف

 رخفلا وذو ديلتلا دجماو عابلا وذو ... رسهف ىنب ريخ كاستلا كله الأ

 : تلق هدبيجأل هللاو ىسفن ىف تلقف

 رسهف يسب نم امل هاعنت ءرملا نم .٠. رخفلاو دوجلا ابغأ ىعانلا ايمأ الإ
 * لاقف

 رهقلا بصتملاو سومرعلا بسلا اذو .٠ ىديلاانخأ و رمق نبناعدج نبا تيعن

 : تلقف

 رضنسلا دلو لعأفورعم لضفلا هل 2 ىلا دسجاملا 4هيسلاب تهون دقل

 / : لاقف

 رسجا و هزعز نيب هيلع احايص اسهجوأ نشمي ناوستسلاب تررم

 : تلقف

 رسهشلا ىذةرفلماسيأةسعستو ... ةبيورعوذدب ىدهعاغإ؟ يستمع

 : لاقت

 رجفلا حضو وأ ليللا ىف وأ ليللا عم .-. لسماوك ثالث ماسيأ دسم ىوث
 نبأ ىعني فتاه انه : تلق ؟ يبطافأ نم :! ولاقف . ةقفرلا تظقبتسأف

 ١ . تاهادج

 ناعدج نب هللا دبع ىقبل لام ةرغثك وأرع وأ فرشب دحأ ىقب ول هللاو : اولاقف
 * بفتاغا كلذ لاقف

 السيل ىسقبت الو هتزسعأ ... !زيزع ىقبتال مايألا ىرأ

 , ةحارلل ةيقلا رست ولون أ ؟ !وسرعأ : د ءرفاسملا سرع *
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 : تسلق

 كق أن دعو 35 كم انعح ' 9 كت 1 ظ يف
 لاق

 رهسلا الو نورا ىقبت ال لفل

 . لاق أو بتاع كك 1

 م سا ر نع عخنلا يلوم دكار نبإ دديعس كمت لج

 ل ةديع داما ريس رولا هباحصأو دو 0

 ىبأ ربخ هنع هللا ىض

 ! سقب اسي لعجو . همه تشأ فطابل لأ

 0 ا هبنأ ثالحف ؛ فئاطلا لحأ 55 جاوب ١ 3 005 مب ريجخ نم نإ : ب ل ع

 وعمل + . ناقيو نحني أمسي وعر بسكب ةحدتات ! ْ مهنتم برقلاب ابنأ نويسحي ة 08 ْ - ِس 2 ظ

 دكبلاخ ةتوم تا 3

 ةودذهضش ا

 ىسكبت نسجلا تملظ هيف كر سم

 إ عيسطقي عاسمسدي ال لسيلل ةاللع 5*2 ل ءهةايكي

 نلقي مث لاق ! هاطيلسأي هاديبع ابأاي :٠ ىفئاطلا

 ءاسسقلل ادعو تريسص ام اذإ 1 «اسسقللا

 5 ابنظأ عوسمدب 8 كاسم رارسبألا السلا :

 نصوم ا ءافدلا باجتسم , بلقل

 توصلا عبتن ادلعجف :

 . ةدحاو لاح ةّييه أره دعب لقي اه تايبآل عمي

 ىضر رم مع ىيذلأ هد هنع هلل ْ : 0 ّ © كيب بأ أودج وف ع هلع نم 1 ب
 6 اد

 . مويلأ كلذ ىف !ولتق دق هباسصأو

 ند حايشأ تمعمس : لاق نوركذي عخدلا ىباكل
 ةيدوأ نم دا ف نجلا لاق غي 1 نع « أيلدت 8

 ميصأ : اولاق عخنلا بلا بصأ : . حون اوعمسف ةيسداقلاب عخدل ' نأ نا عأر

 -- : نولوقي مهو

 ةببا مركعاي ىملساف الأ .*. كلاخ ةئ

 امههعولط دنع سمشلا ىتع كتيحف

 ىقبتالا ىأ 2899
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 رْئأ لسيلفلا ف داز ريخ اعو هسا
 بكر لك ىسع كايحو 0 درسفقم

 وصولا ناصح دمحم اويبمأ © بيق ىسش# لتس و ..١. ةسيعل ةسيفغع



 .١ ةلودج ناوسرطي ىرسكل اوماقأ

 الكب اوماقأ ىمعادلا بول اذإ
 دهم نيترفشلا قسيقر لكب

 دوسأ لس طايقلا ربغع توملا نم 5

 . لتقل نم ةيسداقلا و عدلا باصأام مهياجف لاق

 7 رس اذإ : تناق

 هللاو : ا ير و اا
 ٠ لاق توص عيسُبام ردق اذ ىتح بكار للخأ اذإ « "140 بصمملا ففوقول الإ

 تكرابو ماس] نم اريخ هللا ىزج
 2. اسيهدعب تلرداغ مم ًارومأ تيضق

 ىروقتلاو ريلاب لدععلا ترشن تسكو

 ةيماعن ىحاتج بكري وأ عسي نمف
 هسيفصو هس يسبلا نيأ
 ىقنلأ و لدعلا 3 مالبالا و نيدلا نم

 ةزافم ىف هلروح ءارضقفلا ىرت

 قوبأب ةأضغلا زصهأو ضرأللا هلا 0.

 قزسملا ميدألا كاذ ىف هبا نايل

 قسفل /اهماكأ ف حستاون
 ىقب دق كدوج ناسحالاو لضفلابو .٠.
 قسسبسي سمألاب تمدقام كرد .٠

 قرت ةبج كيسسلملا هاساك .-

 قسلغم شحاوسفلا لك نم كبابو .٠.
 قرؤي مل مسهل ءاور اعابش ها

 انيبتنأ ىتح انلبقأ مث درزم اذه : سانلا لاقف . اعيش رن ملف انفرصنا مث : لاق

 انعمس ذإ أتنيب ىجسمل هنإ هللاوف . هلتقف ثيبخلا ةّولّول وبأ هيلإ بثوف « ةنيدملا ىلإ

 : لوقي ءىجي نيأ نم يردنال تيبلا بتاج ىف ًاتوص

 دهملا مدق امو اكله اوكشوأ دقفر .-. ًايكاب ناك نه مالسالا ىلع كيل

 دعولاب نقوي نأك نم اهله دقو ... اهريخن ربدأو ايئدلا تربدأو
 هللاو ال - لاق ؟ تايبألا بحاص تنأ ؛ لاقف ادرزم ىقل تاثع ىلو املف

 . عاجر نحل .ضعب نأ باوريق نبتلق ام 3 نين وْ ريمأ اب

 «ةرهرلا) بات ق (51 50 لابسمألا داود نب كمي و ع : ايندلا لأ نبأ جرخأو

 ىضر سس ةشئاع نع + رخآ هجو نم
00 

 . يدار : بسلا

 رمع ىلع نجلا تب : تلاق اهنع هللا

 + رعاش « رظانع ء بيهأ : (ه 8406 ب ؟ه8) ركب وبأ ء ىرهاظلا ىلع نب دوأد نب دمحم ره (م1ز

 اب قوتو ١ دانغي شاعو كلو . نايبصأ نع هلبعأ . ماعلا ءايكأ نع ::مامإلا نبأ مامألا : ىدفصلا لثق
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 : ,تلاقف مايأ ةثالثب لمقي نأ لبق باطخلا نبأ
 قوسأب ةاضغسلا زسصبت ضوألا هل ... تمسلظأ ةسيدملا ليق دسعبأ
 قزسملا ميدألا كاذ ىف هللا دي ... تكرابو ريمأ نم ًاريخ هللا ىزج

 قسصفت مل اهم قف حسئاوب ... اسهدعب ترداغ مث ًاروصأ تيلو
 قسبسي سمألاب تعدقام كرديأ ... ةماعل ىحاتج بكري وأ مسي نمف
 قرطم نيعلا قرزأ افيلس يفكب ... هئافو نودكت نأ ىشخأ تنك امو
 قوسأب ةاضغلا زمهاو ضرألا هل ... تمسنظأ ةسيدملاب ليتل ايف
 قرصحتت مل سودرفلا ةوسك نمو ... ةيحت ناجلاب ىبر كاسفلف

 ديهس رع 4 « (ةرهزلا) باتك ىف ىايبصألا دواد نب دمحم جرحأو : تلق

 قق ميعاوصأ سانلا ممسف « مايأ ةثالث رمع ىلع نجلا تكب ؛ لاق ء بيسملا نبا
 . ىبتنأ . نيتيبلا .. مالسالا ىلع كييل ةنيدملا قيرط

 ناثع لتق امل : تلاق ءاهمأ نع ء ةرم نب ناهع نع « ايندلا ىنأ نبأ جرمخأو
 : نولوقي اوناكف « هيله نجلا تحاآن ل هنع هللا يضر بس ناقع نبا

 . بالصلا رخصلاب نومري نجلا ذإ ءايصخلا ةليل
 . باهشلاك أرقص نوعنب ةركب اوماق مث
 , باقرلا كاكف سلجماو ىحلا ىف مهنيز

 : ورمع ىنب نم لجر لق : لاق مادك ني رعّنسم « ايندلا ىنأ نبا جرحأو

 هذه لوقت ىهو « نجلا نم ةحئان اوعمسف ٠ نيفص موي ٠ فانم بع نيو

 : تايبألا

 لسكن فسئاخالو ماهسمريغ ىنف .. . لمجلا بحاصنعنيرمعلااولأسافالأ
 لسمألا عطقنم رصألا نأ ملعيو ... اهلك ةراثكملا ف بئاكرلا رسكي

 بحاس يتاع ؛ لاق .ملسلا رماع نب رمع نع « ايندلا ىأ نبا جرخأو

 هنيب بابلآ قلغُأ ىتح ماق مث + تيبلا نم هجرتأ ىتح هل انبا ةيواعم ةطرش
 وهو ءالعأار ذا ءةرهزلا ؛ ام ء بتك' هل - هتول ةرفصو هفاحدأ كوشلا روفصع بقلي ناك ٠ , الرتقم ع

 بعذملا هيلإ ديسني ىلإ ىرهاظلا عواد يآ وه ولخو , « لوصألا ةفرعم ىلإ لروصولا هو ؛ بصألا ىف
 , يرعاظلا

١5: 



 لع ىداني انمي اذإ ؛ كلذك وه اهيبف « هيبأ طخسس نم ىتفلا قرأف ؛ هنيبو
 لطرفختاف : لاق دبع الو رح ديوس انراد قام : ىتفلا لاقت . ديوس اي : بايلا

 : لاق ؟!ذه نم : لاقف « بابلا قاف ءدوسأ ادن *روبس *ةفصلا ىف أدل *عمجرش نم
 , ايف ثدح امف : لاق . قارعلا نم : لاق ؟ تعج نيأ نم : لاق نالف انأ
 : لاق ؟ ناعوج ىنإف هينمعطت موش كدنع لهف بلاط ىبأ نب ىلع لتق : لاق
 مهءاوش هيلع اووش ©” ”ًادوفس انهاه نأ ريغ ابيلع اومسو مهتينأ اورمخ دقل هللاو
 ىف ددسم وهو دوقسلاب ديوس ءاجف معن : لاق ؟ هيق كلل لهف « *رضو هيلعو
 هدنسأف هب ءاج مث هايإ هقرع تعم» ىتح **هقرعتف هيلإ ةجرخأف هقخأف تيبلا ةيواز

 كنتو ةعاسلا كلك بتكف : هريخأف ةي واسم ىف 5 هأبأ ىتفلا ريخأف ةيوارلا ىف

 نجلا تعمسأ ؛ تلاق اضيأ ةملس مأ نع ىاريطلا جرخأو لس كلذك ناكف ةليللا

 . نيسحلا ىلع حوتت
 مون تعم“ام : تلاق « ةملس م نع « يلاريطلاو ايئدلا أ نبا جرمخأو

 ثعمسف ؛ نيسحلا ضبق ىتح , هتيم - هللا لومر ضبق ذنم دحأ ىلع نجلا

 - : لوقت حوت ةينج
 ىدعب ءادهشلا ىلع ىكي نمو ... دهب لفتحاف نيعاي الأ
 دع كلما ق ررجم ىلإ ... ايانلا مسهدوقت طسفر ىلع

 لق امل : تلاق همأ نع ء ىبلكلا موريح نبا نع « ايندلا ىلأ نبأ جرمخأو

 - ؛ لابجلا ىف ىداني ًايدانم تعمس نيسحلا

 لسسيكشلاو باءاسعلاب اورشيأ .٠. ًاسسيسح نولتاق موقلا ايبأ
 لسسيقو كلامو ىسبن نم .٠. مكيلع وعدي ءامسلا لهأ لك
 لسيجتإلا لماحو ىيومو .٠. واد نسبا ناسل ىلع مدنعل دق

 انريخأ : لاق « مادقملا ىلأ نب ورمع نع « ايئدلا ىبأ نبأ جرخأو

 . لعتلا : عجرش *

 . ىلأملا مساولا وبيلا : ةفسلا *
 . طقلا 2: ررئس *

 . ديقافس : عيمجلاو ١ ىوشيل مصللا هيف مظني ديدحح نم دوع : دوفسلا (75:)

 . مسدو خيبمو نم هوفسلا ىلع ىقيي ام : رضو *
 . هئايسأب اشين هيلع ام لكأ ىأ : هقرعت **



 : مهوق ىف نيسحلا ىلع نبللا حون نوعمسي اوناك مهنأ '''0نوصاعجلا

 دودخلا ىف قيرب هسلف .:. ةد-نيس ىلا حاسم

 دودجلا ريخخ ةلس-سجو ... شيرق ءايع نم هاوسسبأ

 اذإ انك : أولاق نوصاصملا ىتئدح : ىبلكلا بايخ ىنأ نع ىناربطلا جرخأو

 هيلع ثوحوني نجلا انعمس نيسحلا لتقم دنع ةتايجلا دنع ليللاب اجر
 . نيتيبلا ركذف . نولوقيو

 فته ةرحلا لعأ لتق امل : لاق رييزلا لآ ضعب نع ايندلا ىأ نبا جرأو

 ؛ لوقي سيبق ىلأ لبج ىلع ةكمب فتاه
 حاسمسلاو ةسباهملا ووذر ... اسيخلا وسب راسيخلا لق
 حالاصلا وسلوأ نوعاقلا كا .-. وم لافلا نوسسلتاصلا

 حالا ىلإ توسقباسلا ن ... وسسشملا توتسمعيملا

 حاسيبصلا ةحجاحيللا نم ... عسسيقبلاو مسقاوب اذام

 حايصلاو حئاوتنلا نم نهس .٠. هصحيو برشي عاقبو

 هيلإ انإو هلل انإف مكباحصأ لعق دق ءالؤهاي : هباحصأل ريبزلا نبا لاقف
 . كلذك .رمألا نأكف . نوعجار

 ةليل ىف ةكمب تجرح : لاق + نوشجاملا نع « بئاجعلا ىف ركش جرخأو
 نكحضتأ : لاقف « بالكلا طسو ىف لغد يحس ودعي بلكي انأ !ذإو*هنايحضأ
 ؛ ةليللا كلت هللاو انيسحف . ةليللا زيزعلا دبع نب رمع تام دقو « نيعلتو
 . اهيف ثام دق زيزعلا ديع ني رمع اندجوف

 ةقينح ابأ نجلا ءاكب 7
 ابأ تلكب نجلا نأ : ىجيلخلا انثدح : لاق + قرلا مصاع ىبأ نع جرخأو

 + نولوقي صخشلا نوري الو توصلا نوعمسي اوناكف ؛ © "2تام ةليل ةفينح

 . هسئايو .سجلا حتا ؛ ضصاصخلاو ,عاتيلا داوم نم ؛4 صا (551)

 . مغ ايف تسيل ىتلا ةيفاسصلا ل : هدام ألا ع

 . دادغب ةثثمو نيسمخ ةنس ةفيبحس» ىلأ ةافو تناك 5559
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 اسفلخ !وسنوكو هللا اوقتاف ... مكل هقف الف هقفلا بهذ
 (©9[يبيفدس اع اذإ لسيللا يي ... يذلا اذه نيف نامعن تام

 ارجل نب عسيكو ىلع مهص-حون وج
 ىلإ جرخ هنأ عيكو نع انباحصأ انثدح : هخيرات ىف ىرودلا سابع لاقو

 جملا نم سائلا مدق املف ء مهراد ىف حوتلا نوعمسي هلهأ لمجف « ةكم
 ىغلا ةليللا ىه اذإو « !ذكو اذك ةليل ىف : اولاقف ؟ عيكو تام ىتم : مهولأس
 , 5س وتلا ايف اوعمس

 ديشرلا نوراه تومب مهرابخإ اج

 هيقفلا دمحم نب ناسح ديلولا ابأ تعمس : روباسين خكرأت قى مماححلا جرخأ

 تدعص : لوقي ىدعسلا هللا دبع نب مهاربإ تعمس : لوقي .ىبأ تعمس : لوقي

 هلبقتسي ىرلا ةيحان ىف بلك هيش اذإف « ؛ حبصلا رظتنأ تفقوف :٠ نذؤأل ةنملعملا

 ؛ رمخألا لاقف . قيوس : هبحامل أمهدحأ لاقف ٠ يىرخألا ةيحابلا نع هلثم

 « تبتكف « تلرنف . نينمّولا ريمأ"ةليللا فوت : لاق ؟ ربخلا شي] : لاقف . قيلب
 , 2 "”ةليللا كلت ىف تام دق ديشرلا نوراع اذإف

 لع ىلع مهحإل ب

 ليي فئاهو الإ رمشأ مل ايف لق ىلا كيلا أ ءلعأ لو ل ا

 : لوقي رادلا اياوز ىف

 تاييش نب ورمعاي كعرمد ضفأ .٠. ناضظقي ناثج ىف لسبللا مئاناي

 : عمبللو ء هداوسو ليللاو + ةملظلا : فدسلاو - ليثلا فدسأ لافي « ملظأ < ؛فدسأ) جبمو

 . باادسأ

 نيبرأ نادابع ىف طبارو + ةجح نيعبرأ .س ىرشخعزلا لوقي 6س عيك ر جح (85)
 ام خو « ةليأ

لآ ةعبرأ ىورو « ةممع نيمبرُك تارقلا
اث نع ةئامو نيعستو عبس ةنس قوتو . ثيدح فا

 ٠ ةنم نوتسو ن

ثالث ةنس ةرعخآلا ىدامج نح نول ثاالثل تيسلا ةئبل سولب نورأه .قوت (؟)
 « ةلامو نيعستو 

 - ةنس نوعيرأو عبس هرمعو ءارهشو ةنس نيرشعؤاألالث ةفياعع ثكمو

 جام 1١



 ةاود ىنطعأ : ةيراجلل تلقف + تارم ثالث ثوصلا داعأف كلذل تعزفف
 س : لوقي عقدتاف < ىيتاجب هتعضوف اساطرقو

 !ولعفام ساهنألا ةيصعلا ىرت الأ

 ةسباي راهنالاو صقسسي رسمعسلاو

 ناسف اخ نب حسفلابو يمئاحلاب .-
 .٠. هل جسق آمولظم هللا ىلإ فو

 ناسبإ لك ق3ق صقصسم تبسعلاو ٠.

 ناسطوأ لك ىف ةدسماه ضرألاو .٠.

 نادحوو ىشم نم ثناوأمسلا لهأ

 ناشلا نم نأش اف اسصهرعقوت .-:. ةهوشم ىرخأ مكيتأت فوسو
 (550نايللاو سنالا عيم» مهاكب دقف .٠ مكيفيلخ اوثراو رفعج ىلع اوكباف

 نجلل حسدلا 4

 دارأو ًاثيع ءافلخلا ضعب طبنتسا : بهو نبإ ىل لاق : ىبحي نب ىبحي لاقو
 كلذ غلبف « ًاسانأ كللذ نم معطف « اهؤام روغي العث اهيلع نجلل حبذو اهءارجإ
 « ملط لحال امب سانلا معطأو , هل لحي الام حيذ دق هنأ امأ : لاقف « باهش نبا

 , 7"”اهمسا ىلعو نجلل حبذام لكأ نع ..كتَع س هللا لوسر ىبن
 تعقو ؛ لاق « لينا مقلا نب نيدلا سمه طخ نم تلقنو : فلؤملا لاق

 مهن < ةلباتحلا مامإ ىريخأف ؛ اهب نيعلا ءارجإ ةنس ةكم ىف اهنيعب ةعقاولا هذه
 « هركذ عضوم ىلإ رفحلا ىف انلصو امل : لاق « ىلاليكلا دوممم نب ةفيلخن نيدلا

 وانس مسلا : اليوط بللذك ثكمف ملكتي ال ًاعورصم نيرافحلا دحأ جرح

 ؟ ؟انملظ ءىش ىأبو : هل تلق . انوملظت نأ مكل لحيال نيملسم اي : لوقي

 ميتكرت دقو + ىريغ ملسم مييفام هللاوو «٠ ضرألا هذه ناكس نحن : لاق
 : نولوقي مككيلإ ىولسرأ دقو ءاارش مهتم ميقل منك الإو نيلسلسم ىءارو
 ؟ مكقح امو : تلق . ائقح انل اولذبت ىتح ائضرأ ىف ءاملا اذهب نورمت مكعدن ال
 لخاد نم هنوفزتو « هنوسبلتو « ةنيز مظعأب هونيرتف ؛ روث نوذخأت : لاق

 ةرشعو ةنسا ةرشع عبرأ هتقالغ ةدم تناكأو « نيتئامو نيعيرأو عيس ةنس لاوش ىف لكوتملا لتق (557)
 : هللا ىلع دمتعملاو هللا رعمللا هاوخأ كلذكو : ءافاعع مهلك هزابا + ةئبس نوعب رأ ةنسو « مايأ ةثالثو رهشأ

 ل ماكألا ف ليشلا هركذ © قطيلطلا هجرخأ (خ/)

 ةم ١



 رثب ىف هسأرو ء هقارطأو همد اوحرطأ مث , هويذاف + انه ىلإ هب اويتنت ىتح ةكم
 .ًادنأ ضرألا هذه ف ىري الا عدت الف الو « ياي مكنأشو « دمصلا دبع
 . ةكم لهأل كلذ تيكحف قافأ لجرلاب اذإف ٠ كلذ لعفأ مسن هل تلق

 ؛ رفخلا عضوم ىلإ هب ائيبتلا يتحا هقزن هب انجربخو + هونيزو ؛ روث اورتشاف
 دق ابك الو : لاق اما ىنلا رثلا ىف همدو « هقارطأو هسأر انيقلأو « هاسحيذف

 هل يرن الو ؛ بهذي نيأ ىردن الق روغي ءاملا ناك ! عضوملا كلذ ىلإ اناصو

 « ىديب ذأ نمي ىنأكف ؛ارثبلا ف كلذ ايحرط نأ الإ | وه امغ « أرثأ الو « ًانيع

 ىف ”ةاسومب ءاملاب اذإو انرفحق « انهأه اورضحا : لاقو , ناككم ىلع ىنفقوأو
 . ةكع ىلإ قأو : عضوملا كلذ

 ؛ هنيذأ نب هللا ابع قيرط نم (ءافعضلا خيرأت) ىف نآيح نبا جرخأو : تلق

 نأ ةريره ىنأ نع « نمحرلا ديع نب ديمح نع « ىرهزلا نع « ديزي ني روث نع
 . نجلا حئابذ نع يبن س هب هللا لوسر

 نع « ستوي قيرط نم « «هنسس ىف ىقيبلاو بيرغلا» ىف ديبع وبأ جرخأو

 اذإ ؟وناك' : ديبع وبأ لاق . نجل! حئابذ نع ىبن هنأ ؛ تيدا عفري ىرهرلا
 . نجلا اهآهأ رضيال كلذ لعف اذإ نولوقيو ء ةحييذ حيبذ ء غرفو مهدحأ ىب

 3ع دمحم ثعبمب نجلا رابخإ
 سيف نب سادرم نع « ركاسع نباو + فتاوطا ىف ىطئارخلا جرعخأو

 ؛ ةناهكلا هدنع تركذ دقو ب. هم ىبنلا دنع ترضح : لاق « ىسودلا
 لاقي انم ةيراج نأ كريمحأ ء ءىش كلذ نم اندنع تاك دق هللا لوسراي : تلقف

 له : سود رشعم أي : تلاقف انتءاج ذإ « اريخ الإ اهيلع ملعن مل « ع. ةصلخ اه

 يىنتيشغ ذإ + ىمنغ ىغل ىلإ : تلاق ؟ كاذ امو : اننق ؟ !ريمع الإ ىنع متملع

تلبح دق نوكأ نأ تيشخ دقف « ةأرملا عم لجرلا سحك تدجوو ةملظ
 , 

 ؛ بلكلا ىذأك نانذأ ء 2*-7فطغإ ًامالغ تعضو « اهعدالو ثند اذإ يسمح

 0 انيو برطضيو عفترب ىأ (*؟)
 هللا لرسر ىلإ سري يأ مجوز
 يهو ء فطغأ وهف ٠ ةيبجحاحس رعش رثكا : لجرلاو ٠ .تلاطو هيادهأ تراك : 037

 فطغ : ممجلاو : ءافلوض
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 ىقلأو " نقض بلو ذِإ « ناملغلا عم بعلي هنأ يح 1 نيب م11

 نايتف نييف ةبقعلا ءارو هللاو ؛ ليخلأ هليواي هليواي : هتوص لعأب حاصو « هرآزإ

 ايل لوقيال ناكو « مهاتمنغو ء مهانمزهف ٠ « مهاندجاوغ ادبك رف « ةبجن ناسح

 انريخي راص « هللا لوسراي .كفعبم ناك اذإ ىتح « لوقي أ ناك الإ « ًاعيش

 ىنبذك 1 ىردأأم : لاق ؟ ثدح اذام كليو : هل انلقق ء بذكيف ءىغلاب

 مث + كلذ هب انلعفف ىلوعتا مث « « ًاثالث ىتيب ىف ىلرتجسأ .. ىنقدصي نأكل ىذلا

 سود رشعمأي : لاقف ء رأن ةرج هنأك وه !ذإف هع انحتفن ةثالث دعب هانيتأ

 ثيم انأو , ةكمي : لاق ؟ نيأ : اهلها :ءايبنألا ريم جرخخو « ءامسلا تسرح

 « ىمارطضأ ميار اذإف « رات 9”2 مرطضإ فوس ىفإف « < لبج سأر ىف لوتفداف

 ًافطأو أدهأ ىنإف ؛'مهللا كمساب رجح لك عم اولوقو ء راجحأ ةثالثي قوفذقا

 ٠ هللا لوسراب كنعبم انوربخأف جاجحا انيلع مدق ىتح انمقأو « كلذ انلعف

 : ليلا ىنكر دأف ع يتجاحا ضع لإ تحج خف 0 لوسر كعب

 انأ اذإ « ىعجضم تذخأ املف س يداولا اذه . ؛ مظع راوج ىف انإ : تلق

 أ : تلقف . 0 ءارأ الو ىدانب دام

 قلطناف باهشلاب تيمرو < نجلا ديك بهذا «مانعبتاو اتملسأف ؛ نوجحلاب

 . ملساف نيملاعلا بر لوسر دمحم ىلإ

 ىف انجرح“ ؛ لاق ىلذهلا نايفس نع ركاسع نبأو معن وبأو دعس نبأ جرتخأو
 اذإ «٠ ليللا نم انسرع دقو ناعمو ءاقرزلا نيب انك املف « ماشلا ىلإ انل ريع

 : لوقي سرافب

 درطم لك نجا تدرطو دمحأ ج رخخ دق . دقرم تقواذه سيلفاوبه ماينلا اهبأ

 ىبنلا قأ هنأ ةلاضن نب لددج نع ؟ ىفطصملا فرشو ىف دعس وبأ جرخأو

 . ىقب ىأ : تكم 799

 , ةرفق رفق ىأ : ةبثو بثو 57١
 . قرطحأ يأ : مرضا 7779

 ١؟ تد

 1 ن1 ةييابيحبب م1 - نونو عاجأمت ق1



 : لاقف ةرم ىقاتأف : نجلا نم بحاص ىل ناك : لاقن لَم

 نيمأ باس هم قداصب نسيدلا جارس حال دف به
 تورحلاو حسيحصلا ىلع ىثمع ,-:. ةلوسصأ ةيسيحان للغ لسحر اق

 : لاق ؟ اذاه : تلقف اروعذم تيبتاف

 ضرعلاو لوطلا ىف دممج ثعب دقل .-. ضرفلا ضرافو ؛ ضرألا حطاسو

 . ةنيمألا ةبيط ىلإ رجاهو ماظعلا تانرحلا ىف أشد

 : لوقي فتبي فئابب ان !ذإف كرس

 دشرلل تقفو دقل لوسرلا وحن .٠. هتيطم ىجرملا بكارلا اهبأاي

 4 لاق ىدارملا سيق نب فعجلا نع كيعبس وبأ جرخأو

 آملف نمثأ ةيدوأ نم جاوب انررمف « ةيلهاجلا ىف جحلا ديرن سقنأ ةعبرأ انجرخ
 ماثو لبللا أنه املف « انلحاور ”")انلقعو ىداولا مظعب انذعتسا ليللا لبقأ

 : لوقيو فتبي ىداولا يحاول ضعب نم ىفتاه !ذإ ىلاحصأ

 امزمزو مطحلاب مفقوام اذإ ... ارغلب سرعملا بكرلا اهبأ الأ

 امهيو ءاش ثيح نم هعيشت .٠. ةسيحت اسم ثوصعجلا ًادمحم

 امبرع نب حسيسملا اناعوأ كلذب .٠. ةسعيف كتيدت انِإ هل اولوقو

 هللا ىضر - سابع نبا نع ركاسع ناو لئالدلا ىف ىقبيبلا جرخأو

 دوش ىل ريعب بلط يف ةيلهاجلا ىف انجرح هللا لوسراي : لاق دُلِجر نأ  امبنع

 : لوقي حبصملا يف فتاه ى فتهف

 مرحلا ىف اسي هللا ثعب دق ٠ ْمُك الأ لسمللا ىف دقارلا اييأاي

 ملظلاو ىسجايدلا رمش ءاج ... مركلاو ءافولا لهأ مشاه نم

 : تلقف ًاصخش هل تيأر امف قرط تردأف

 ملأ فيط نم كب اًلهسو الهأ ... ملظلا ىجاد ف فتاه ايأاي
 سيسي

 . انلير أ »عج
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 مسني هيلإ وعدت ىذلا اذ نم ... ملكلا نحل ىف هللا كاده نيب
 ؛ لوقي لئاقو ةحنحبب انأ اذإف

 روسي اب ًاداسسمب# هللا ثعسبو .٠. روزلا لسطيو رولا رهظ

 : لوقي ًاشنأ مث

 ثعب ىنب ريغ ادمحأ انيف لسرأ ... كثبع قلخلا قلخي ل ىذلا هلل دمحلا
 امص و بكر هل جمحام هلل

 بلك نم فيسع دبع ىل ناك : لاق متاح نب ىدع نع ىبلككلا نبا جرحخأو

 , داّؤفلا عورم هب انأ اذإ موي تاذ انأ انيبف ء «ةنعد نب سباحو : هل لاقي

 نم حبش أذإ : ىدتاولاب انأ انيب : لاق ؟ كجاهام : تلق : كليإ كنود* : لاقف

 وه 2 باقعلا هنع لزن امع ردناف , 27*ىماخر هسأر نأك ىهاجت ليج بعش
 انأو , ””9لضيضخلا ىف هامدق ترقتسا ىتح ءجعزنم ريغ ©؟7)لسرتسم

 : لاقف « ىرأام مظعأ

 صسواسوسلا كيلإ نضرعتال ... سباحاي ةبعد نب سباحاي
 583 يسلادت الو قحلا ىلإ حبجاف .-. سياقلا فكب روسلا امس انه

 تعجلطعضا مث « ىداولا كلذ ريغ ىلإ ابحرسو ىلبإ تحورف باغ مث : لاق
 : لوقي وهو ىبحاص وه أذأإف « تظقيتساف ؛ ىنفكر دق بكار اذإف

 ىدتهمك رئاح لولض سيأ .-. دشرت لوسقتام عمنا سباحاي
 دمحأ نسيدب نسيدلا خيسلن دق 3 رصقألا قيرلعلا جبن نكرتتال

 ىلع نجلا نم فتاه فته : لاق سابع نبا نع لئالدلا ىف معن وبأ جرخأو

 . باطنخلا فاكب لصوتو فخ ىتعمب رمأ لع مسا : نوه *
 . ةيشاملا اهاعرت ؛ ضايلا ىلإ برضت ءاربغ ةلقب : يماخرلا 7+ هز

 . لوزتلا ىف ريم يأ ؛ لسرتسم (83)
 . مىكلا لفسأ : ضيضملا (؟9)
 , بغا بولا ىف هرهظتو لطابلا نيرتو ء شنتال ل : سنادتال (5*ا)

 ١1مأ



 : لاقف . ةكمب سيبق ىلأ لبج

 مالصألاو لوسصقعلا قرأ ام .-. رسسهف نب بعك ىأر هللا حابسسبف
 ماركلا ةأمحلا اسهئابا نيذ .٠. اهيف ىف سعي اهنأ ايميد

 ماطآلاو لسيختلا لاسسجرو .٠ مكيلع ىرصب نُج نع فلاخ
 ماضعلا دالبلا ف موقلا لجقت ... ىوابت اهورت نأ لسا كشوي
 مامعألاو نسيدلاولا دسجام .٠. رح سفن هل مسسكتم ميرك له
 ماتغاو ةس برك نم حاورو الان نوكت ةبرض براض

 هللا لوسر لاقف نينمؤملاب نوكرشملا مهو ء ةكمب ًاعئاش ثيدحلا !ذه حييصأف
 ةثالث اوثكمف « هيزخي هللاو رعسم هل لاقي سادلا ملكي ناطيش !لهد : هلع
 : لوقي لبجلا ىلع فتاع اذإف مايأ

 اركتساو ىسبيفط ال .:. !امسسعسم اسسلتق نع

 ارتيم افورج افيسا همعشف . اركنملا نسو قحلا ةفسو

 ارهطملا انين همتشب

 هتيعب , حمس هل لاقي نجلا نم تيرفع كاذو : مي هللا لوسر لاقف
 . «مايأ دنع هبلط ىف هلأ ىربخأف + ىف نمآ ء هللا دبع

 اهمأ نع ءامهرد ىبأ تدب ةعامس مأ نع « لئالدلا ىف مع وبأ ج ربخأو

 اهيلع نجلا حوت حمست انك . هلِيَع هللا لوسر م ةس! تام ال : تلاف

 : تايبألا هذه كلذ نم انظفحف
 ةسسيزرلا ةفعلا لامجلا تاذ ... ةسيمألا ةربلا ةاسفلا ىكبت

 ةسسيكسلا ىذ هللا يبن مأ .٠. ةسيرقلاو هللا دسبع ةسجوز
 ةسيهر اهترفح ىدل تراص .٠. ةيسيدلاب ريبملا بحاصو

 تايرويطلا ىف ىفلسلاو ء (بولقلا لالتعإ) باتك ىف ىطئارخلا ع رخأو
 ةليل لك هل نحطت ةبراج ءالسلا هيلع ناميلسل ناك : لاق « ىلاكبلا فون نع

 ناكف 2” *”ءاماحر ذفلاو هقشف ء رحبلا ىلإ قلطناق « ناطيش ال ءاجف *ةرققأ ةثالث
 ءافاسف ناميلس كد كنأف هب بتيو ؛ةعاس ىف هتحطيف ؛ ةليل لك اهزبي بهذي

 , يارخأ ىلإ دنب نع هرادقم فلو اهدق هب لاكي ناك لابكم : ربغقلا *

 . اهب نحيطُي ىتلا ةادألا ؛ احرلا : مام ايسر



 هريسفت ىف خيشلا وبأ جرخأو اهلمع نم لوأ ناكو ءاملا احر لمعف « هيلع تلدف

 تحت نم جرخمي نأو « ىرُي الو ىري نأ سيلبإ لأس : : لاق دهاجم نع

 . بيجأف ىتف داع باش يتم هنأو + ”**)يرغلا

طايشلا نوري ال نجلا : لاق رمع نب معن نع ةمظعلا ىف جرخأو
 ةلزنمب ني

 ء سنالا

 ؛ هأري ىتح ناطيشلا هل ليخت ملكنم لجر اميأ : لاق سابع نبا نع جرتخأو

 هئإف « مينم مكنم ”؟0ًاقرق دشأ مكدم مهنإف ؛ امدق ىضعو "؟"!هنع ندصي الف

 . هلم بره ضع نإو « هبكر هعرص نإ
 تيضمف ء سابع نبإ لوق ثركذف هتيأر ىتح هب تيلتبا انأف : دهاجم لاقو

 لاق مالسلا امهيلع دواد نب ناميلس نأ رثألا ف ءاج : تايرويطلا ىفو

 ؟ هدييقت امف : لاق . غر + لاق ؟ مالكلاام نيطايشلا نم هرسأ نم ضعبل

 . باتكلا : لاق

 موتلا نب رفادحح ناك : لاق ىبلكلا نع ةدوشملا رابخألا ىف ديرد نبا جرخأو

 : لاق « مالسالا ىف هدقفف ةيلهاجلا ىف كر هل ناكو « ابصخم ًايداو لزنف ًانهاك

 + رفادجت لاقف : باقعلا ىوه ىلع ىوه ذإ « ىداولا ىف ةليث تاذ انأ اييبف

 ىذ لكل « منخت دع : لاق عمسأ لق : تلقف لقأ مسا : لاقف . راصش : تلق

 ىلإ ةلود لك : لاق . لجأ : تلق. ةياغ ىلإ ءادعبا ىنذ لكو « ةيابن دمأ

 . للملا اهقئاقح ىلإ تعجرو لحتلا تخسستنا دقو ؛ لوح امل حاتي مث ؛ لجأ
 قنور اذ توديري « ماكحما ىلع ًاماكح « مادعلا لآ نم ًارفن ماشلاب تسن؟ ىفإ

 2 تارجزق تيغصأف « فلكتملا عجسلا الو فلؤملا رعشلاب سيل مالكلا نم

 : أولاقف ؟ نوذيعت نم لإو ؟ كونيبت مب ؛ تلقف تعلطف « تداعف

 تحت اهو ميني أعو ضرألا يف اهو تاوئمسلا يلام هلع : ريزعلا ليرنتلا فو . ضرألا : يرثلا معقج

 . © ىرغلا

 . هنع ليي الو ضرعي الف ىأ ج١4
 , فرقا : قرقلا 49
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 ِه رايخألا قدصأل راسن اي ممساف 4 رابخلا كلما 7-58 نس راب باطخ

 ؛ اولاق ؟ مالكلا !ذهامو : تلقف؛ رانلا دكاوأ نم جنت « راثآلا مضوأ كلساو

 ثعتيا + ردملا لهأ نم مث رطم نم لوسر هب ىأ « تاميإلاو رفكلا نيي ناقرف

 . ريتعأ نمل ظعاوم هيف « رثذ دق أجبن ممضوأو ء روب دق ؛ لوقي ءاجف « رهظف

 نإف ها رشبلا ريخخ دمحأ : اولاق ؟ ربكلا ىألاب ثوعبملا اذه نعو : تلق

 كايلإ تلبقأو رفانمج اي تنماق ؛ رقش تيلصأ تفلاخ نإو « ربتلا ثيطعأ تنم

 . قارفلا وهف الإو ؛ رهاط نمؤم لك عياشو « رفاكو سجن لك َبِناَجْف ؛ ردابأ
 , مالسالا ىلع هتعيابق ع ءاعنصي لبج نب ذاعم تيتأ ىتح تلمعحاف : لاق

 : لرقأ كلذ ىو

 ارسفادخ مجرلا حضل نم ذقنأو 20 كة -مئششتب داع هللا نأ رت ملأ

 ارئاج نوف ىظل نم ًأرمج تياصأل .٠. ابضفر ول ىعلل راعصش ىناسعد

 لمخد امل ! تلاق ةصفارفلا تنب ةلئان نع هخيرات ىف راجنلا نبا جرخأو

 ةيوازلا كلت نم مه لوقي فتبي فتابب مه اذإف عدا ىف انأو ناثع نولتقي

 ا هناورب الو هن وهسسي

 لضفأ دلخلاف دلخلا راد ثرويو .-. ىعفلا نع لورت اهندلا نكت نإف

 لزني مكحلاو ناسنإلا ةليح اصف .". ءاضقلا اهب لردي ماكحألا نكت نإو
 اولأست ناثع لعق نع مسكنإف .٠. ةسلهج ملظلاب ناثع اولعقت الف

 . فئتاشغاب اوأبعي ملو هولتقف

 انأ اذإف ٠ ىنم لفسأ ترظف  ايندلا ءام# ىلإ تدعص ىب ىرسأ ةليل تلزن

 نيطايشلا هذه : لاق ؟ ليربجاي !ذهام ؛ تلقف تاوصأو ناخدو جهوب

 ضرألاو تاوامسلا توكلم ىف اوركفتيال نأ عدآ ىنب نيعأ ىلع نوموحي

 . 9*5. بئاجعلا اوأرل كلذ الولو

 * ب رحام شخ مم ص ؟ه كتبملا ّق ةرجتب نيس مأور 4251



 نب بهو نع « ؛سدقملا تيب لئاطف » ىف : ىطساولا ركب وبأ جرخأو

 لاق ١ سدقملا تيب ىنمي نأ مالسلا هيلغ نأميلس دارأ امل : لاق ع: "؟0هبنم

 : ديدحب رجح هيف عطقيال أتيب ىنبأ نأ قرمأ لجو زع هللا نإ : نيطايشلل

 . آاهدري ةبرشم هل رحبلا ىف ناطيش الإ اذه ىلع ردقيال : نيطايشلا تلاقف

 ءاجف « ًارمخ هناكم اولعجاو اهؤام اوجرخأف ع هتيرشم ىلإ أوقلطناف : لاق
 برشف ءاج هومظ دتشا املف ؛ برشي ىلو اعيش لاقق « ًاحير دجوف ع برشف

 اورم مث كلحضف : لصبيلاب موثلا عيبي لجرب مه اذإ ؛« قيرطلا ىف مه ايف دححأف

 هلأسف < كحضي ذخأ ناميلس ىلإ ىبتلا املف كحضف « مرقل نهكتت ةأرماب

 رنك اهتحتو نهكعت ةأرماب تررمو « ءادلاب ءاودلا عيبب لجرب تررم : لاقف
 اهلقيال ء ساحن نم ردقي قوي نأ رمأف ءانبلا نأش هل ركذف : لاق ء هب ملعتال

 ىلإ لصي ملف هيلإ لبقأف ء كلذ اولعفف « رسنلا خورف ىلع .اهولعجيف ؛ رفنلا
 « ردقلا ىلع هعضوف « هراقنم ىف دوعب ىلبقأف ىلدت مث ءامسلا وج ىف العف هخورف

 , ةراجحلا هب اولمعف « هوتخأف دوعلا كلذ ىلإ اودمعف تقلفناف

 أاييب : لاق + رمع نبأ نع ركاسع نياو : ةسلاجلا و ل ضشسرونيدلا جرخأو

 لوسر باحصأ نم ةعامج ىف دجسملا ىف  هنع هللا ىضر ب باطخلا نب رمع
 لئاق لاق ذإ « نإرقلا لئاضف نوركاذتي مهو س ملسو هيلع هللا لص ب هللا
 مهتع لئاق لاقو + ليئارسإ ىنب ةمئاحخ : مهنع لثاق لاقو « ةءأرب ةمتاحخ : مهنم

 ذإ ©'9ىديبزلا برك ىدعم نب ورمع موقلإ ىفو اورثكأو « هطو صعيهك
 ىف نإ هللوف  ميحرلا نمحر ا هللا مسب ةييجع نع متنأ نبأ : نينم ملا ريمأاي : لاق
 : لاقف ًاسلاج رمع يىوتساف ؛« بجعلا نع ةبيجحل محرلا نمحرلإ هللا مسب

 هنإ ع نينمّوْملا ريمأاي : لاقف ء محرلا نمحرلا هلا مسب ةبيجعب انثدح روث ابأ اي

 أنأ اييبق : ًافيش بلطأ ةيربلا سرفي تسحتقاف ٠ ةديدش ةعاجم ةيلهاجلا ىف انباصأ

 ةيراجج اذإف « ةميخلا تيتأف ء ةميمخو ةيشامو ليخخ ىل تعقو ذإ ء كلذك
 ع كمأ كتلكت رئأتسا تلقف « ءىكتم خيش ةميخلا هانفب اذإو « رشبلا نسحاك

 . ةمجرت هل تقبس ٠ ةسدقملا ينكلاب ءاملعلا رابكأ نم #4

  نهلا سراف ؛ عشا! ب .2..) ىدييزلا هللا دبع نب ةعيبر ني بركأ يدشن نب ورم (544)
 ؛ اوملسأو ملأ + دز ىتب نم ةرشع ىف ءه* ةنس ةهيدملا ىلع دفو . ةروك ذلا تنراغلا بحاصو
 وعش هأ . ةريثك هتفاسش رابخأو روثابأ ينكي ٠ ةيلهاجلا ةوسق هيف اهّسأ سفينلا يسع ناك'و . ؛وداعو
 . ةيسداقلا موي اشطع لم : ليقو . ىرلا ةبرقم ىلع قوت . ديج
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 : تلقت . كابعأ ةنوعم تدرأ نإو « لرزتاف ”ىرقلا تدرأ نإ اذهاي : لاقف

 وهو ىنم اندف « مايقلا ىلع ردقي ال صخش ضوبن ضهنف « كمأ كعلكت رئأتسا

 ء قوف وهو هنمت انأ اذإف « هيلإ ىتبدج مث ء ممحرلا نمحرلا هللا مسب : لوقي
 ىف تنقف ىنع ضبنف + ىنع لع لب : تقف « كلنع ىلخأ وأ كلتقأ : ىل لاقف
 خيشلا اذه نم برحلا نم نوهأ توملا « برعلا سراف تنأ ورمعاي : ىسفن
 انذخ « كمأ كتنكت رئاتسا : تلقف ٠ هتدواعم ىلإ ىسفن يتتعدف ؛ + فيعضلا

 تلكم ىنتلعجج ةيذج ىنبطج مث ؛ ؛ مح رلأ نمحرلا هللا مسب : لوقي وهو ىتم

 الع لب : تلق ؟ كليع لأ مأ كاققأ ؛ لاقف ىردصص ىلع ىوتساف « هتغن
 : لوقي وهو ىنم اندف ٠ كمأ كتلكت رئاعس اتسم : تلقف ء ىلع ضبنف  ىنع
 ال تف ةيطج يشج مث ؛ ًابعر هنم تدلعفا ؛ محلا نمحرلا هللا مسي

 : لاق مث . لعافب انأام .. تارم ثالث دعب « تابيه لاقف « ىنع لع : تلقف

 نينمؤملا ريمأاي انكو ضيع مث ىتيصأن زجف ابب هستأف « "؟*2ةرفغشب ىنتأ ةيراجأي
 نأ تيضرف + تبث ىتح اديلهأ ىلإ عجرن نأ « انييحتسا انيحاون ترج اذإ
 ىعم قلطتت نأ ديرأ ىنإ ورمعاي : ىل لاق لولا ٌىلع لاح املف « الوح همدخأ
 هللا مسب ؛ لوقي وهو هلهأي فتهف ًايداو انلصو ىتح هعم تقلطناف « ةيربلا ىلإ
 قبب ملف : ةيئاثلا فتع مث ءاراط الإ هركو ىف رئاط قبي ملف « محرلا نمحرلا
 ةلخدلاك دوسأب وه اذإف ةئلاثلا ابي فته مث « ء ضبن الإ هضبرم ىف عبس

 اذ ؛ عرفتال ١ خيشلا ىل لاقق هنم تيعرف « ًارعش سبال وه اذإو « قوحسلا

 اتعرطصاف . محرلا نمحرلا هللا مسيب ؛ ىبحاص هبلغ لقف « انعرطصا نمت
 ؛ ىسأر علقي داك ةمطل ىتمطلف + ىرعلاو تاللاي ىبحاص هيلغ : تلقف

 نمحرلا هللا مسبب يبحاص هيلغ : تلقف + اعرطصاف . دئاعب تسل : تلقف

 ةئيهك اهنم جرختسأو هنطب قشو + سرفلا خفني © هخفتف خيشلا هالعف ممحرلا
 !ذهعو كلام : هل تلق , هرفكو هشغ !ذه ورمعأاي لاقو + دوسألا ليدنفلا

 ؛ دروتسملا تدب ةعرافلا ىه ءابخلا ف تيأر ىتلا ةيراجلا نإ : لآق . مرقلا

 ؛ مالسلا هيلع حيسملا نيد ىلع ناكو « ىل ًايخاوم ناكو ء نجلا نم اقر تاكو
 هللا مسبب مييلع هللآ قفرصنيف < مهلم لجر ةنس لك ىورغي اهموق ءالؤهو

 ةفايشلا : عرشلا *

 , داح نيكس ىأ : ةرفكل *12)

 ؟ نأ



 هفيس تحج رطتساف هيدي ىدح] دسوتو مانف « ةيربلا ىف انقلطناق ء محرلا نمحرلا

 ملغ ع « كردغأام رادغاي ىل لاقف « نيقاسلا نم هتعطق ةبرض هتبرضف « هنمت نم
 : تلاقف ةيراجلا ىنتلبقتساف « ةميخلا تيتآف « ابرإ ًابرإ هتعطق ىتح هبرضأ لزأ
 تنأ هتلتق لب « تبذك : تلاق + نجلا هتلتق : تلقف ؟ خيشلا لعفام وربعاي

 : لوقت ىهو هيكبت تلعجف ةميلا تلخد مث ء رادغاي

 رارغ تاسسفكاوب هسيدئأو .٠."راوسغم سرافل ىدوج نيع
 رادسسقألل ةاسيملا هصملسأ .-. ورصعاي كئاقب ىلع ىسنن فه
 رافكلا رثعسمو ديبز ىف . ومست تلك هبام زجام دعب

 راب مراصي هم تمد .٠. اقح تنأ هميمر ول ىرمعلو
 راسغصو ةسأذب هسعم تشع .2. اسنوهو هوس كيلا كارجف

 . اهتعلتيا ضرألا نأك ًادحأ رأ ملف اهلعق ديرأ ةمينلأ تلخدف

 ًارفن نأ رصن نب ءاعس ىنربخأ : لاق ىعمصألا قيرط نم ىروتيدلا جرخأو
 نم انعم متلسرأ ولف ةق ةقأن انل تلض هنإ : !ولاقف دسأ ىتب ةفايق !وركاذت نجلا نم
 ؛ !اورأس مث مهد حأ (؟1”)هفدرتسأف . مهعم قلطتا ؛ مهل مِيلُعلا !ولاقف : فيقي

 * هل اولاقف ؛, ىكبف مالغلا رعشقاف + ابيحاتنج ىدحإ ةرساك بيباقع ميتيقلف

 منام « ًاحارص هللاب تقلحو « ًاحانج تعفزو ًاحانج ترسك : لاقف ؟ كلام

 . اوضمو هب.اومرف . ًاحارس اوغيت الو سئإب

 تاطيسشلا ءامسسمأ 4س

 لاق : لاق رباج نع ةراتخلا ف سدقملا ءايضلاو هدئاوف ىف هيوه» جرخأو

 عبس الو نججو سنإ نم ىرح دبك هنم برشي م ًءام رضح نمو : هللا لوسر
 . ؟ةمايقلا موب هللا هرجأ الإ رئاط الو

 نأ 1 ناليبف فلا ب يك لاق . مفك رتب : ارا ؟ مونأ نه اركيو : لاق

 هفيدرلاو : بمكارلا يفلش بكارلا : فدرلاو ؛ هفلخ هيكرأ : هقدرتساو  هقطخ بكار : هقدر (؟915)

  بكارلل فطخ بكاارلا : انطبأ

 جرخ ١



 كاذو : لاق مالسلا هيلع هنأ ! ةملس ىلأ ثيدح يف ابيفو 2” ؟هللا دبع ودب

 . «سوفتلاب لكو ناطيش ءاوغأ
 نب هللا دبعل لاك. هُم هللا لوسر نأ : ةورع نع دعس نبأ جرخأو

 مسا باّبُش نإق « هللا دبع تنأو : باج همسإ ناكو لولس نب ىلأ نب هللا دبع

 . ”+عناطيش

 تلو : لاق « هيبأ نع : نمحرلا دبع نب ةمثيخ نع ء ىلاربطلا جرخأو

 , معت : لاق «+ كنببأ اذهو : ىنأل لاقف دبع هللا لوسر ىلع ىبأو انأ
 بابلا نال بالا اومستالو لاق . بابح : لاق هههسااه : لاق

 . *+ ناطيش

 . باطخلا نب رمع تيقل : لاق + قورسم نع « ةبيش ىبأ نبا جرخأو
 - باطخلا نب رمع لاقف ٠ عدجألا نب قورسم : تلق ؟ تنأ نم : لاقف

 نإ ء ماشه تنأ لب» : هل لاقف -باهش هل لاقُي الجر كَم ىبنلا عمس
 . ؛: تاطيش مسا باهش

 ءرمع نبآ دنع لجر سطع : لاق ء دهاجم نع « ةبيش ىلأ نبا جرخأو

 نيب سيلبإ هعضو ناطيش مسأ بهشأ : رمع نبا لاقف ءبهشأ : لاق

 . ركذيل هلل دمحلاو ةسطعلا

 ءارعشلا ةبسلأ ىلع رعشلا مهؤاقلا دج

 : لاق هنأ ىشعألا نع يور : لاق ؛ ىدمألل ىشعألا باويد مح رش لو

 ضرا لئاوأ ف تللضف + تومرض « برك ىدعم نب سيق ديرأ تيس رخ

 . 194 ص ©  ريثألا نيأل رثألاو ثيدحلا بيرش ىف ةيابتلا رظنأ عبو

 ؛ نالهيش اخ لاقي 17 . ًاضيأ ةيدألا ىلع عقي بابو : لاق 795 نم ادع قياسلا ردصما ما. ا

 . عا تاطيغلل ةيعارك بابل مسا ريغ كلذلو اهنيعب هي بابحلا ؛ ليقو «"ةسبيف نأكرتشم امهف

 مق ١



 ظلوا ىلع ىتيع تعقوف + يرصب تيهرغ +« رطم ىنباصأو + نببلا

 ىلع درف تملسف :-ءابخلا باب ىلع خيشب انأ اذإف ء هوحم تدصقف ءرعش
 : لاقو هباب ىلع ًاسلاج ناك ىذلا تيبلا بئاج ىلإ ىتقان لحدأو « مالسلا
 لاقو +« هبات تسلجف عىشب قءاجو لخر تططحق ءحرتساو كللحر ططحا

 نيأ . هللا كاّيح : لاق « ىشعألا انأ : تلق ؟ دصقت نيأو ؟ نوكت نم : ىل
 : تلق رعشب هتحدم دق كلئظأ : لاق برك ىدعم نب سيق ديرأ : تلق ؟ ديرت

 : ىلوق هدشتأ تأدتياف هينيدشنأ ؛ لاق معن

 اهادب. لوقت امف كيلع ىبضغ .-. اهاجأ ةودغ ةيحس تلصحر

 الإ اهنم هتدشنأ نكأ لو . معن : تلق ؟ كل ةديصقلا هلهأ كبسح : لاق

 ادحسأ و تيب

 ىف ىقلأ مسا هنكلو « اهفرعأال : تلقف ؟ اهب تبسن ىلا ةيمس نم : لاق
 دق ةيساعن ةيراج اذإغ ىجرخأ ةيمس“اي ىداتق ءاهي تبيسف هتسعتسعاف ىعور

 قديصق كمع .ىدشتأ : لاقف ؟ تلأاي ءاشنام .: تلاقف تفقوف ؛ء تجرح
 « تعفدلاف اغوأ ىف كب' تبسنو ء ابرك ىدعع نب سيق اهب تحدم ىبلا
 : لاق « ابتمأ املف « ًادحاو ًافرح اهنم تفرحام اهربخآ ىلإ اهوأ نم اهجدشنأف
 ىتنيب ناك . معن : تلق ؟ هذه ريغ ًائيش تلق له : لاق مث تقرصناف ؛ فرصنأ
 0450توسهف لاجهف ء تباث ابأ نكيو رهسم ني ديزي هل لاقي ىل مع نبأ نيبو
 : اهل وأ ةديصق : تلق ؟ هيل تلق امو : لاق « 2””هعمحفأو

 : تلق ؟ ابي تبسن ىتلا ةريره نع : لاق مث ؛ كلبسح : لاقف ًاتيب هتدشنأف
 اذإَف ةريرهاي : ىدأنغ . ةيم< ىنعأ « اهلبق ىتلا ليبس اهليبسو « اهفرعا ال
 اهب لاما ودعرظ ىلا قديصق كامع ىدشتا : لاقف ٠ ىلوألا نم نسلأ ةبيرق ةيراجت

 قو . لركأو - ةئالث وأ نيدومع لع نوكيو ءابفوسع وأ رعش وأ ربو نع تيب : ءابثلا (؟44)
 . ( فيفشتلل ةزمحلا تاه ع ةعيخأ ؛ هلصأو) ةيمحأ : عمجلاو . 9 ةمطاف ءايخ قأ هنأو : ثيدحما
 . ارعش هتوامسم برك دق + ارعش قواسم ركذ ىأ.: هتريجهت لاجع (*45)
 . تمص ىتس تقوفتو هيلع تبلشت يأ : هتمحفأ 6
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 افرح اهتم "تس رخأام ءاهرخا ىلإ اهوأ نم اهتدشتأف : رهسم نب ديزي تباث ابأ

 «ىب لرتام ىأر املف ةدع ىستفتو «تريحتو ءىدي ىف طقسف ءادحاو
 « ىبسفن تنكسف « رمشلا كناسل ىلع ىقلأ ىذلا كيحاص انأ + ريصب انأ : لاق
 هيلع ىئلدف  قيرطلا ىلع ىتللدأ : هل تلقف ء رطملا تكسو « ىلإ تعجرو

 . سيق دالبب مقت ىتح لامشلا الو نيا دختتال : لآقو ؛ ىدصقم ىلارأو

 ىف ترفاس لاق « ىلجبلا هللا دبع نب ريرج نع ررغلا ىف عيكو جرخأو

 نأ ىريعب ديرأ تلعجنف « مام هيقسأ نأ ديرأ ىريعب ىلع ةليل تلبقأف « ةيلهاجلا

 موق اذإف : ءاملا تيتأ مث هتلقعف «ءءالأ نع توند دقو مدقتام هللاوف + مدقتي

 اهوشت دشأ لجر مهاتأ ءمهدنع انأ انيبق ءاثدعقف « ءاملأ دنع نوهوشم

 فيض هنإف ءاذه دشنأ نالفابأاي : اولاقق . رعاش اذه : اولاقق « مبم

 نم : تلقف + تيب ابنع مرحأام «لحترم بكرلا نإ ةريره عدو» : دشناف
 نأ كتربخأل لوقتام الول : تلق « اهرقأ انأ : لاق ؟ ةديصقلا هذه لوقي

 .. قداص كنإف : لآق ء نآارجنب لوأ ماع اهيدشنأ + ةبلعث نب سيق نب ىشعأ

 نوميم دنع هحضو رعاش رعش عاضأم + لجسم انأو هناسل ىلع اهتيقلأ ىذلا انأ

 . سيق نبأ
 لَم هللا لوسر نجلا ىعن نع 77“

 ديمح نع + طوخ نب بويأ اثثدح : ىعمصألا لاق تايعمصألا باتك قو

 2« نجلا ىه بالكلا نأ ثدحتت انك : لاق « بيسللا نب ديعس نع « لالع نبا

 ينمعطأ : لاقق ء زوريف ىنبل ايلك انل بلك وأ انل ًابلك زوريق ىبل بلك ىتأف
 كيتا انأف , ًامحل اووش انلهأ نأ الإ ءىش ىدنعام : لاقف «ًاربخ كربخأ ًامسد

 لوسر ادم نإ : لاق غرف املق « هسحلف ء دوفسلاب هانأف ء هسحلتو دوفسلاب

 . سراف لهأ ىلإ - تقع ىبنلا ىعت نم لوأ ناكف « تام دق هيي هللا

 ناطيشلا نم ةالصلا ف تافتلالا باج

 اذإ دبعلا نإ : لوقي نسحلا عمم نم نع « رمعم نب قازرلا دبع فنصم.قو
 . تاطيش هقنع ىولي اما ء ةالصلا ىف تلا

 . صقن عا: افرح ثيدحلا نم مرش اما



 ريثألا نبال ةيابلا فو

 | 0 روعتييملا : سشردع وبأ لاق 3 ,رامغإو

 ىمسي ناطيش مسسأ خاوومجم ىفو روعتيملا

 ليق ؟ وهو « ناطيشلا ءانبأ تح

 دمحمب :نمآو مالسلا هيلع مد! ال

 : لاقو 2

 اهقرمو ىرازوأ طح نم تدمح
 ةبطرق باطقأ نعم يفلا تيك 7

 ثرصكم ريغ ىدذهو كللت روزأ
 رشب الو شحوب رسسسسمأ .
 اترسنب اسمالإ خرسسلا عورأ
 افصسصم ءاسملظلا 5 قيشلا بكا أ ٍ

 مه نوسكي ىبسقح مسهقرافلأ الف

 بهل ىسظل ىف اناوع تعرص مو
 .+. هةسسعيفس نع حو ءرما ىف ثازو

 ىف ... ايلتعم نافوطلا نسز ف ترطو
 اروفرف راس ورصع جي ءاشلاب ..

 اروسطلا هسميلكت ف كبر لد ذإ .٠.

 اروساس شي ق ايفخعسم تارسو .٠.
 اروح هستالع لع ىبي ماسيأ 03

 + هستراكت ل ّلض اسننأ ةرافق

 .٠ لوح ىوذ وأ اروع سنالل حولت

 هدرسمفل 4 ىسوملل تضرع دسقر

 ةسوسوو أه ثيدح نم هلحخأ م

 عب ىل وهو روج ماربب راسو

 أر وفخم نآلا ىباذ حبصأف يدع .,.

 اروبغي تدب ىرخأ نيصلابو ادوبخ .٠

 اروسلا حضوصسأ نأ لبق ةئيل ىف ٠
 اروسسعلم نتافو هسترداغو الإ .-.

 اروغلاو بالقسلاو لزتلاو مورئاو .٠.
 ارو سس فم كلاب دايز هيل وأ ا

 ..١. ةدياب مهيوسغأ برشلا رضحأ و

 ارورسع سيسلبإ هب لظي لمف
 اووزسلأ دههشي يسمحوا نوفي ىتحا ٠

 اروجس لافطألل سراق تماقا

 ًاروسبنطو ًارامزمو ًادوع توجري

 اروسكم روبنطلا ادغ نأ ىلإ ابرض

 اروفصع نيعسلا ىسترصبأ ارو
 أروع الو الوحال طق نسكت مو .
 اروهشم نايصعلاب تنقعام دعب نه .٠

 اروصلا خفتت اله كيو ليفارس .*:. سإ ىدونو ايندلا تبضقنا اذإ تح

 ةاح ىلع مودي الو لحمض هيث لك وجو ٠ ل انا روت عج « ةيعلا ناطيش ديرب روعتيلا

 . عآد [روععوخ لوغلاو ةيعادلا ومس ارو « هرحنو بارسلاك ةقيقح هل توكتاأل وأ ؛ ةدحاو
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 يس ظقبأ مث انيش هللا ىستامأ

 اضيأ لاقو
 0 سيسبدردلا ىبب نه ترقأ ةكم

 ةوسسسنع اسسهمانصأ ترتسكو
 مشاه نم ةرسسفصلا 3 مامسسقاو

 رسمألا ىف دششيو رمخلا ىف دلي

 اس هسارح تاب سورع غو
 هيب اف جوز ىلإ تفز
 ابتجس سس ختأ اييلع تاغ

 قرسسلاب ىضرغ نم يبتنأال
 ةسسسيق ف ءاسملظلا جب دأو

 هةيسيسل ايسفع بق رست مساط ف

 اسسسعي لابقت ليلاهبب ضيب

 مراصيأ قسس بست قسسينأو

 دوه الو نحن 'نيسمال

 اهتوه نم ةاروسس سلا قزف
 سيسسلب الإ دوسنج هللا براحت

 اقاذإ هيلإ ملكحلا مسلسن

 نأ خيشلاو معك خراشلل نيزن

 . رقما كين ! سيبكلا ,"ع9و

 . بنايشلا لوأ مسا رشلا (515)

 ارورسم دلتا تقزرف يسب .٠

 سيور لسسيهلب ثبج لسكف .-.
 سيسسلجلا قح لسففيال رسهزأ 0

 50 ميسكسلا برش قسلطب الو .٠
 ... ال سرفعلا اذ ىلنارلا مساجريو

 سيسضلاب الو سكسلاب وسهأم

 سيسملا لسبق ةسعرملا كلساوب ا

 سين راوج نيب وأ ردخلا ىف ... ةسسيوجحم ةداسسغلا كلسأو
 سيرسبفلا نود مغيضلا ىيتنا 131 .

 سيسيرسعلا لسحاملا قوق نّجْلُم ٠
 نب تيرا نمل رفقأ .

 ! نوسسقطتي مارك ليل 0

 سيسنألا ليخك تسيل ةحدجأ .٠

 سيسسعو ماسسعل نيب ةقولخم .٠

 ... اسندتع اسي امايأ ف كال
 .-. تيبسلا دعألا

 سيسكلا نوسعبتي ىراصل الو .٠. عسسل دي
 سييسييلا ممطح نايلصلا ملظحلو .-

 سيسجتلا نيبسغلا ىأرسلا ىمخأ ..
 سيفقلا لالضلاب ىنفرستق سا .٠.

 سيكا دعب أدنخغا ىف اسيكأ غري .".

 سيما ,لسسسيلب ساس ىرق ىلإ
 سيكن نأ امف نيدلأ سكن لب
 سيسقلا لغم ةعمجلاو نيدثآلاك

 نا



 .-. ىك تاسميلس نج ىرعنو
 سيسسلا ريغ ةنم رداغت ملف 3

 سيد نظ ءوم نع اهتيب نه ..
 سيسدلاب نكي مغ احيصن لبقأو .-
 سيسسعلت كيع دكسجولا نم داع .-.

 ايسئااسي# ةروراق ق رس سم

 ةدورسبطم ةاسستس جرفخنو

 هريغ ىلإ تراص اذإ ىسسستح
 .٠. تجوز دقو اهنم ةرسسك اذن

 سيسيشفتالاب علم اه ليسعي نم ٠

 سيسدسلا ىلات لزابلاو ركسلا ...

 سيسكو لاب هدادزت نإ تنأاه .٠.

 سيما باهشلا دقلاب ءىفطي ...

 سيسج لا نيعللا نم دسعو .-.

 سيسلغلا بارشلاب هصصيقارم .-.

 سيس كلما !ذإ حصبلا قف طرفلا .-.

 سيسهم ةأسهم حشك اهدي ل .*.

 سيرسقلا ناوأ رسحبلا بكرأو .-.

 سيرد لا ةسقتاعلا ىلع .

 ةذل ىلإاقاتشم حبصأ

 نيئاود الإ بن رشي ال مسقأ

 ًادحاو ًاحدق هدزا هل اسنق

 يذلا فيفشلا اذه ىف كمحي

 قسفشملا ىلع كللا طخشسلو

 اتقو نع ةالسسصعسلا لسجعأو

 هسسسأ] وه أل ربلا ىقتأال
 '. لياهو اسئيشو ليباق :تمدان

 .:.2 للا رهرخلا يدل كلم ىيبحاصو

 هسسسلئاسإو كامل طصشرو

 سناع ةرح ىسسسيهت مسبلف

 ىلقتلا ىنم بنيز تدقيأو
 !وكحست هيأ نسجلل تلقو

 قدم ال 5 اسس سيد كإَف

 امهكلم ينمو تدوأ سيسقلب

 لا نع اوراح ردسسملا ةرسأو
 اوملعاف دعب انسسملاببإ

 اهنارينب نيطايشلا ىسمرت
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 سيسي وأغ لك اهم قطن

 سيرغ ماده ىف ردك امرسسسقغ

 سيسج رسبزي ىسعي م لمعم
 سييللا بابشلا دعب نه ترشاع .٠.

 سوس و سم ثاأاذ باستا *لو "0

 سيسخلا هءايقلا !وداقلناو هلل ٠

 سيسكشلاب وأ حسمسلاب ةرداغ كو

 سيسلياه نم ثذألل امف ابنع .٠

 سيسر بارت ىف لك ةريحسس .٠.
 سيسش رشب تجاسهأف عسفقرب .-.

 سيردلا داهرلا لقمع ىرت ىتحح

 سيك ر لاب تقيل ىرخأو تزاق ٠



 .*, ل تيماحو ردب ف تداهاج

 5-5 لمت لاسكير لسير بع ىأرو

 وجا ف رمتسا شوسيج نيح
 يمس ولأ تاوسسبه لك مسييلع

 ديقلا فلأن الو ديصلا عستنال
 حسام ىل كومربلا ىف راطو
 لاك برخلا نع تلجت ىنصحح
 هسيتدهأش دسكتألا لمجلاو

 ةسسسطش ىلع نيفص ترزو
 افا نيبأ قيسبلاب هل دحب

 ةبوت ظفعاو يسستب فداع

 سيرسلا تعر قدسللا ىفو دحأ
 سيسكمللا ىلا ةبكلا ىف ماهسلا

 سيدف يهابت عردلاك توغاطلاو .-.

 سسيرولا نوسك رقص متامع : .٠.

 سيعرلا ناصخلاب مركأ ىعبس .٠. ىف نالا ىلإ موزسسيح لسيهص
 سيسخدلاو ءاجولا وكشن الو ...

 سيلخ برضو نعط ىف موقلاو
 سيسطولا كلاذ ةدقو ىل ةرمحب ٠.

 سيرستعلا ةيقانلا حيسيقلا سئب .٠.

 سي ءاد ملاسيعْلا ىف لسهجلاو .٠

 سيرألاب اسسسهسياس ام اورج .٠.
 سيرسسه رم أ ةرسخصلاب افذاقو .-.

 سيسعملا برغ لف يىستح ربنا
 سيسبقلا دبع ةوسقلا تناكو ..

 سوفتلاب لكوملا ناطيشلا مسا ع

 نأ : نمحرلا ديع نب ةملس ىنأ نع ؛ ؛لوصألا رداوت» ىف مكدملا جرخأو

 وهف « وهللا : هل لاقي ناطيش سوفنلاب لكو٠ : لاف هيَ - هللا لوسر
 تثأر امف ءامسلا ىلإ ىبتنا اذإف ع اهب جرع اذإ يبني تأ ىءارتيو ايبلإ ليخي

 . «قدصت ىتلا ايؤرلا ىهف
 ؟ ةحبجأ نجلل له بج

 نيطايشلل لع : كاحضلا لكم : لاق هللا دييع نع « ريرج نبا جرععأو

 ! ةحنجأ مهو الإ ءامسلا ىلإ نوريطي فيك : لاقف ؟ ةحتجأ

 نجلا دابع نه نوفطصملا ب

 ؛ بيبش نب ةملس نع . (ةوفصلا ةوفص ) باتك ىف ىزوجلا نبا جرخأو
 تمغقو ء ابتملسو ابتغرف املف ؛ ىراد تعبف « ةكم ىلإ ةلقنلا لع تمزع : لاق
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 : ًاريخ هللا عازج .. انراوج متسحأف ارواج رادلا لهأاي تلقف ء ابباب لع
 مكيلعق ٠ . ةكم ىلإ ةلقتلا ىلع نحنو رادلا ادعي دقو . اريخ الإ مكنم انيأرام
 « ًاريخ هللا عارجف متنأو : الئاق رادلاب نم ىنياجأف ء هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا

 رادلا يرتشا ىدذلا نإف ء اضيأ ةلقنلا ىلع نمنو .. أريخ الإ مكنم انيأ رام

 , امهنع هللا ىضر رمعو ركب ابأ مشي ””؟يضفار

 نجلا هن ةقيسسس# 2

 نمحرلا دبع نب يع نش : يزول نبأو (٠ ايتدلا ىف نيل جرمخأو

 ع لصأ ًامئاق تكا : لاق ديلعخ نع ديلع ةأرمأ ىنت در اح : لاق ٠ ىرصقلا

 جام ىئادانف ءارارم اهتدذرو (”*#1توملا ةقئاذ سفن : لك ةيألا هذه تنأرقف

 26 « نجلا نم رفن ةعبرأ انعم تلتق دقلف ؟ ةيآلا هذه ددرت مل : تيبلا ةيحان نم
 ةيلوغ : تلاق . ةبألا هيله كدادرت نم اوتام ىتح . ءامسلا يلإ مهسوؤر !وعفري

 . ناك ىذلا سيل هنأك ئتح هانركنأف ءاديدش اهَّلَو كلذ دعب ديلخ

 سنإلا نجلا بييسطت
 نباو ةيفوصلا تاياكح ىف ىزاريشلا هيوكاي نب هللا دبع وبأ جرأو

 ىطقسلا ايريس تعمس : لاق دينجلا نع « ىزوجلا نباو هفيرات ىف ىراخبلا

 هب سينأ ال ؛ لبج ءابفب انأو ليللا ىلع ٌنَجو مايألا نم موي ُتودَي : لوقي
 بوذت ىتح . بويغلا ف بولقلا رودتال : ليللا فوج نم ٍدانم ىادانف
 مأ ىنيداني ىنج : تلقف تبجعتف : لاق ؛ بوبا توق ةفاخغ نم سوفنلا

 لهو : تلق « ىلاوخخإ ىعمو « لجو رع هللاب نمي ىنج لب : لاق ؟ ىسنإ
 ديلا نم بهذت ال : مهنم ىلاثلا لقاداتف ةدايزو معن : لاك كديعام ميه دلع

 : ثلاثلا ىلاداتف « مهمالك غليأام : ىسفن ىف تلقف « ةبرغلا ماودب الإ ةريغلا
 ةحئارب الإ تقفأ امف ء تقعصق « ماتهأ هل ىقيبال مالظلا ىف هب سنأ نم مهم

 , ًايلع تومدقيو ء رمعو ركب ىلأ .ةمامإ نورك نيذلا ةضنارلا ىلإ ةبن 24)
 , 1مم ! ناريع لا ةرروس "عل

 , هلقع بهذ يتح هفوخ وأ هتزح دعشا : اهلو ل نالف هلو *
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 ةيصو : تثتنهف , تقفاث امتيبشف ع ىيردص لع هيج رت أذإو : بيطلا

 عمط نمف . نيقتملا بولق الإ هب ىبعي نأ هللا ىبأ : اعيمج اولاقف ءاهللا مكمحري

 ع هيلع تماد ؛ اضيرم ًابيبط عبن نمو ١ همطم ريغ ىف عمط دقف , كلذ ريغ ىف

 ىف ةدوجوم مهمالك ةكرب ىرأ لازأ الو نيح ىلع أ دقو ءاوضمو ىفوعدوو
 . ىرطاع

 . ىميرخلا دمحم نب دمحم حتفلا ىلأ نع ىنغلبو : ىزوجلا نبا جرخأو لاق
 ء دمر ىف رهظف « ظعرلل اميقم روباسينب تنك : قاقدلا ىلع وبأ ىل لاق : لاق
 لغد اصخش نأك مانملا ىف ىلايللا نع ةليل ف تيأرق ءىدالوأ ىلإ تقتشاف
 نم ةعامج نإف . ةعرسلا هدبب عوجرلا ككمام : خييشلا ابيأ : لاقف ىلع

 امق « ةدارألا ءدب ىف دعب مهو كلنم نوعمتسيو « كاسل تورط نحلل بابش

 ١ تحبصأف + مهيب نأ هللا لعلف مهقرافت تأ كنكميال + مهتدارإ ىلإ أوبتتي مه
 , دمر ىنيعبأم هنأكو

 نأ بحأ تنك : لاق « ميركلا دبع نب حلاص نع « ىزوجلا نبا جرخأو

 « ىنيظع : تلقف ام تقلعتف « ةأرما تيأرف « هملكأف « نجلا نم ًائبش ىقلأ
 نإ ةعاس نع لفغت الو « كلب رومالا ىلوأب لغتشا ةلارغ لوقت 7 بتكأ +

 .يفطصلا رك ف تاياكحا له لح ىزوملا ني مجرت « اهكردت ل كتاف

 , نجلا تاديبعتم نمو ةريحألا هذه ىلعو نجلا دابع نم

 لس هم هللا لوسر لاق : لاق ٠ يلع نع , راجنلا نبا جرخأو
 ىلع سِنأ : هيف ءىرق اذإ تيبلا نإف , نآرقلا نم ًابيصن مكنويل اورخدا»
 شو ٠ : هيف أرقي مل اذإو ٠ نجا ىتمؤم هتاكس تاكو ء هريخخ رثكو : هلهأ

 . :نْسا ةرفك هناكس ناكو , هريمخ لقو هلهأ ىلع

 راصبألل اهولئاغ رهظي مو راعشألا نم عمت أم رثذ

 نع عيت“ أم رمد 7 اياب : ةرهزلا » باكا 2 نضع نب كلمتك جر خخأو

 ةحارت هل تقيس دق ع هيأ ثم اع رثعبو + يرهاظلا بملما بحاصس . ىرعاظلا دواد نبا وه ؛؟+ م5

 . بانكلا اذه ق

 لحد



 . مدقت امم اريك هيف دروأ « راصيألل اهلئاق رهظي لَو راعشألا

 ءاجغ ءارعشلا عمج نآورم نب رشب نأ ركذي ةناميلس ابأ تعمس : لاقو

 ًادتياو ء ربخللا ريرج غلبف « قراب نم لجر ريغ هئاجه ىلع اودجي ملف ؛ ريرج
 تيب فصن ةليللا هددري لزي ملف . رينم حابصلا له ىبحاصاي : لاقف ريرج

 : لوقي فتبي افتاه عمس ملطي رجفلا داك املف هريغ هرضخيام

 : تلق الهف همت مل عارصم ىف كاتليل ذتم تنأو رابنلا لاوط عنصتام

 ريبسسغت ىلذاوع موسلل لهمأ .٠. ريبم حاسيملا له ىسيحاصاي
 ريمأ تنلإو الل هسييضغ اله .٠. ريشبسعلا كهجول قح رشباب

 : لوقي اهيفو ةديصفلا هدشنأف رشب ىلع ريرج ادغ مث
 رسيرج بس مف قراب لآاي .-. قراب لوقت نأ كقح ناك دق
 ريسكو دنسعقع ىمعأ . تاخيش .٠. قرابو راخفلل كتساب تحسكأ

 نم : هل لاقف . هباكرب كلسمأ دق لجري وه !ذإ ء رشي دنع نم ٍسرخ املق

 نإ كلل لاق نم : ىل لف هللا ابف + مويلا ذنم كب تيقش ىذلا انأ : لاق 9 تنأ

 لاق . ىريغ نجلا نم دحأ اذهب ملعام هللاو ء ريسك دعقمو ىمعأ ناخيش اقراب

 . ىعبات كلذب قرأ ريرج

 انأو ىشمأ تلزنف مغ ىل ضرعف تججح : لاق ىبتعلا نع ركذو : لاق
 : لوقأ

 حورأ هل لذلسسسسلا ىلع .:. ىنسمأ نمل  توملا ىرأ
 : لوقي ءاضغلا نم فتن فتاه اذإف

 جرب هب مس نقلا .٠. يكدستسلا ءرملا اهبأ الأ
 حرشن ْمْأ فرلككقفف ... ربصلا كي زرع اذإ
 نب دمحم ينثدح : لاق هنأ ىراخخلإ لضفلا نب سابعلا نع انل ركذو : لاق

 انأ اهيبف + هللا عرح امو بارشلا نم برشأ تلعجف الام تقزر : لاق قورسم
 : لوقأ انأو ءانغلاب **قريقع تعفر ء ناوشن انأو دّيصتأ ةفوكلا *ةفاصرب

 ءاملا برشي نم تبسحعت الأ .٠. هب تررهامع ركذأ تللظ

 . كوسملا : ةريقعلا * "
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 : لوقي ىل حيصي حئاص اذإف
 لاقف ىلإ تلقن

 هير ام داو ميهج قلو

 نمحرملا دبع نب نسحلا
 : يوقي هارث الو فتبي فئاع

 .٠ كم رب توملاو ًايسعلام ًاعماج اي

 هسيينع هسيئأت فسيك ارسكفم

 هل تعمج له رسسكفف الام تعمج

 : يوقي ىينباجأو ال :

 ااحصأ ضعب هنأ تشفف عادم أي دس اي

 ءاسعمأ فاوجلا ىف هل ىقبأق قلخ

 ًايارش برشأ الآ يسفن ىلع تلعجو تعزفف : لاق
 مف ع

 معارك ذو : لاق ادبأ
 اب

 و
 1[ 1 ٍ 55 5 5 ا

 ذاك لاما ريثك نك ودومتلأ زج زع بلعو» : لاق

 هيقلغي هبه باب يأ !رادسقم

 هسقرطتف ىرسي اهب مأ ًايداغأ 0

 هابل ركل ًاسيمايأ لاا مسيعأج آي

 هسسقفتت موي الإ كلام لاملاام .-. ةئراول نورخم كدسنع لاملا

 : لوقي رخآ هيلع درو لجرلا ىلع ىشغف : لاق

 ابرخي الإ تاسيبلا ممكحُي امو .٠. ةتومل الإ دولوملا دلئويامو

 . قوت ىتح هددع نم تحرتش أمف : لاق

 : لاق هنأ ءابدألا ضعب نع ركذو : لاق

 هاجم ضعي ىف موي تاذ وه اييبف اهفرحخزو اهقمتف أراد انل قيدح ىبب
 همقحم عبس ذإ هش ركو

 سس : لوقي هاري الو فتبي افتاع

 . ريصب تنأو اسيستدلا نع ىمعتأ

 داسلاخ كنأك اهيغسبت حبصتو
 ماع تنأ ىذلا كابي نك وسلف
 نكي ملف ًائيش كانيع ترصبأ ىتم

 ًارسبخ اقع ءاسنبلا ايندلا ف عفرت

 عئاص تنأام لك عسصاف كنودق

 رسيبخ تنأو اييفاف لسسهجتو
 رسسيست تيس امسمع ًادغ كثنأو

 رسيدل توليب دق اميف ناك دقل 6

 رسب ءاسقبلا نأ ًاريخم هلا ٠.
 رسيصق ءارسعلاب تيب كاوقمو 3

 روبف نيتسسيلا توسيب نإ
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 , لل : لوقي هني رخآ اذإف « هلقع برطضأو لهذف : لاق

 دودو *دودسس# ءرسسملاو .٠. ةوسسقعم ضرحلاب ىعقلا بق
 .ةوشسه# رودسسقلا عيد يال .٠. ةدسسهج ىلع اسيئدلا بلاطاي

 ةودرم رَّدُق اك اسس مف .-. اييبعس نم كسفل ىلع نوه
 هورس  علمو ربق ىرت الأ .٠. اهتلن نإو اسيدلا ةسياغ له
 دوسلاو ضيسبلا اهلع ىرجت .٠. ةورئاسسل ىقبتام لسسقف

 ل هس سمس بمس سس سوا هللا ءاضق لك هك هضرأ ىف هللا و كي ضراف

 . تنام ىتس ؛ (”2)هيأد كلذ لزي مَلو ؛ دبعتو ىتفلا دهرزتف : لاك

 اذإف « ءايحألا ضعب ىف لجر سرع ىف انك : لاق ىتئادملا نع ركذو : لاق
 اوفرشاف ةربقم ىلا بئاج ىلإو مهلاه اتوص اوعمس ذإ مهوورسو مهوك ىل مه
 : لوقيو مهب افتبي فتاه اذإذ « ابيلع

 ابعللاو وهللا دسبت "*ايانملا نإ ... مهل مودتال وهل ةل لس سهأ اي
 اسبرتغم نيلهألا نم ًادهيرف ىممأ . .. هاب ًارورسم هاسسيأر دق أ

 نب هللا دبع انثدح- : لاق مشاع ىنب ىلوم هللا دبع نب دمحم نع ىنغلبو : لاق

 * لاق هللا ديب

 فتاه اذإف « رباقملا ىلإ رظني هنيع دمف دادغب رباقع ضعب لجو عم تلخد

 : لوقي ادحأ قرن الو فتي

 !ادرسسلا نم انامأ ةسيفكي نأك .0. هسفن كرسعيو تنيع لع ىسكي
 اةوزسمي نأ ريسلا يغاب نسحأو .-. هرصع لاط نإو قابلا ةلحر تند
 ادغ تيه نم هسيكبت نأب قحأو .-. هموي ردص ىف روبقملا تيما اصف

 : هيلع بوتكم رجح اذإف هيف رظنف برخ بابي رم الجر نأ ىنغلبو لاق

 . رادلا بحاص اهنع لبخري ىتح .٠. اه لحي راد نع تملا لحري نل

 : هتداعو هيةيرط و هبولسأ يأ : هبأد ماا سخي

 . ثوللا ةعاسو لجالا يجو ؛ ةينع اهزرفم ؛ ايانلا ””ةرج

 أب“ د



 ار عب

 : لاشك لقتاع فتهلا

 رادصإو درو هل ًاسفيتح ًاسيرش .٠. هسيراشاساملا لكو سأك توما
 رادغ رسهدلا نإف كاوه ضفرأو .٠. لهم ف توملا لبق كسفنل لتحاف

 ا : بوتككم هيلع اذإف رظنف ىداع رصق باب ىلع لجررمو

 مسسعز اسمع رهدلا انذ لجأف .٠. كسعوم ف رهدذلا نم اسنكو

 هس : لوقي فتاه !ذإو

 مرخلا ىستفيو باسبشلا يانيو .0. ريسسكلا ىسفيو ريغصلا بيشي

 [ مايملا ف فتاوفا نم عمسن أه ] رثكذ

 بقتاوطا نم عم أم .بابلا اذه ىف لحس دأ دقو ةريهزلا ياك نم هتتشن اع اذه

 ناحل ؛ نايطلا رعش نم هنإف « هيلع مكحلل نيعتيال كللذ نإ ىدتعو ماتلا ىف

 نوكي وأ  ماخمل ىف ءايحألا مساورأ اهاقلت ىتلا « ىتوملا حاورأ نم عمس نوكي نإ

 هنم ركذأ مل كلذلف + هتظقي ىف رعشلاب هعلول ءهمانم ىف متانلا ةحيرق هتاشنأ امم

 نع . ىيلكلا دايز نب دمحم ىور . ىبهذتل < نإ زيلا  ىفو بابلا !ذه ىف كش

 ورمع تمس ؛ عاقعقلا نب ليحارش نع « دياعلا قلط ىلأ نع ىماطق نب قرش
 نأ ففوختنل ةئرع نطيب ةفرع ةّيْشع انك انإ + لاق ء؟**0برك ىدعم نبا

 : اوملسأ مهتإف مييلإ اوزيجأ» هع هللا لوسر ان لاقق ء دخلا ايفطختي

 1 مكناوخإ مهف

 ناو سلإلا ءارعش نيب ةرظانمه
 نب ىشعأو ء ديعلا نب ةقرطو سيقلا أرما نأ + اوركذ قيلاعتلا ضعب ىو

 : مه لاقف + *''رذنملا نب نامعتلا ىلع اولخد + صربألا نب ديبعو : سيق
 , ةمحرت هل ثكقيس ١ ليلج ياحص 559

 ايف تيداسأ ةرشع ومأ هلا يمانعق نم قرش 1 558 صحا الرع لادبعألا ناريم ىف ىبهذلا ىف لاق 8509
ِ 

 مغ أ ىيجابلا ايركاز هفعض : ريكاتم

 راقنملا مع ةلقو دحب لو - ةيلهاجلا ىف قارعلا كللم 4 عه 155 وم مس ء+از رقتملا نب كامعتلا 5و

 ليش

 ا(
 اساسا



 ًايهتق ؟ كلملا ابيأ كعنميام : اولاقف ةهرنلا ىلإ قاعشم هللاو ىفإ ءارعشلا رشعماي

 مه كس رعف ناعيقلاو ”””ةماهملا ىف : ش !وعقو يتتع ايلا !ورأس و راسو

 ؛ اهديك اوجرمتأف 2 ةميظع !ران اوججأو «, اهوحبذو أهورشعخ ه ا" ”؟"ةاهملا

 ؛. رعشلا نم نيتيب لوقي نع « ءارعشلا رشعم أي : كلما لاقف « رانلا ىلع هرقلأف

 :  سيق ؤرمأ : لاقف ؟ دبكلا حضي نأ لبق ( هيف ننام ىلع

 .-.. رسمقلاو ةرجما نيب ةسمد نم
 ةراستو موسجتلا رسهز اهب لمت رشيسلل ةسئيضملا سمشلا اب لمحت .-.

 0 دفيعلإ نب ةقرط لاقو

 رماسقلا هب أيام ءرملا ملعي نأ

 ةسيياغو ىشتعب ند نسسيو لاما

 هس ؛ صربألا نب ديبع لآقو

 . 2 .٠. راهن رابتلاو لسسسسيل لسسسبللا
 هدج .ميرك كلم ىدل نحنو اوال دسقويو !دسبكأ املا ىوشي

 رشألا نم رفف تاوصألا نم ءالخ

 ردحخلاو ظاقيالا ىنغلا يجني سيئ و 0

 ردكلاو شيعلا ءافص هيف رهدلاو .-.

 سس : ةبلعت نب سيق نب ىشعأ لآقو
 0 ريعسلاو ىأرسلا لسهأ نيبت دقل

 .:. هب تلأس اع لهجو ىرعش تيلف
 رسطعلاو تالسللا اف ءاسنلا نأ

 رظنلا عضفني له مأ بسحلا لعقي له

 راجشألا 1 عاملا ابيف ص رآلأ و

 « كيبلغي ءارعشلا نم ًادحأ نأ نظأ تنكام سيقلا ؤرعأاي هللاو كلملا لاقف
 مكدع !وعد : كلملا لاقف : سيقلا ٌورمأ بضغف ع هذه ىتعاس تاكا ىتحس

 مه ضرعف : قنروخلاو ريدبسلا ا تاو ف ! وبعنأ ىتح آوراس اوروسو عأرملا

 « ريسملا نع موقلا قاعو قيرطلا مهيلع دسف“ + هيلجرب محل حيحسأف ضراع

 دق هللاو ء كلملا هللا حلصأ : !ولاق : كلملا لاقف « ًاديدش ًاعزف كلذ نم اوعرفو

 هل ترعشقاو « انروعش هب تبتصتتو اديولق غرفأف «ضراع انل ضرع
 ء برعلا نم شيعت ابرلإ فرصتاف , اهرلا ةديدم حتق ىلع (سرفلا كلم ) لوألا ذابق هب رصتتساو , لاشلا
 . اهل ارصاعع ايباوبأ لع ثامو
 . ءارحسلا يأ : هباهملا 7557

 . تاوهمو اهم: عمجلاو + ةيشحولا ةرقبلا ىأ : ةاهلأ 53753
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 5 اتي اوناق ؟ سيلا رم نبأ : كلسأ لاشق ريسملا لع ردقن الو « انداسجلأ

 سيقلا أرمأاي ؛ كلملا هلا لاقف مهاتأ ىتح - مهاحر ىلع اوفقوف ء فلخت دق
 م تنأ : هل ناقق < كاسملإ ةروص لق هاتف ؛ ينخأب حاصو مدقتف مدقت

 لاق ١ ىنجلا ورمع انأ : لاق ؟ تنأ نمف : لاق ؛ معن : لاق ؟ ةعيرألا ءارعشلا

 هل لاق « ةحفاكملا وأ ءارعكلا ةلضابم : لاق . ورمعاي ءاشت امق ء سيقلا ٌدرما
 0 7 ىنخلا أشئأف ؟ تفش ىفاوقلا ىأ : سيقلا ٌقرمأ

 واو ىلع ديج انل ًاسيب زسيبعي .٠. انل ضيرقلاو ءاج لدج رعاش له

 ؛ مهزربأ ؟ كؤارعش نيأ : كلملل لاقف ءا*؟'سيقلا ٌؤرمأ اهمدتغاف لاق
 لصأ : لاق . مدقت ةفرطاي : كلملا لاقف ٠ لاجرلا رابخخأ نيبعستس هللاو مويلاق
 : لاقف ء ليبس نم كلذ ىلإ الو « ةقاط نع نجلا ةلداجمب ىلاع ء كنملا هللا
 ديبعاي : لاقق ؛انأ الو هللاوال . كلملا هللا ملصأ ع لاقف , مدقت ىشعأاي

 « ىلب : لاق . مدقت سيقلا أرماي : لاق مث « كلذ ىلإ ىل ليبسال : لاقف « مدقت
 لبر لك نع مأ كيلإ بحأ دحاو تيب ورمعاي : لاق مكين « رارقالا ىلع

 نإو « كئلأس ىذلا كاذف ثيبب ىسيتأ نإ : نجلا لاق ؟ تيب ىلاحصأ نم

 ؤرمأ اشنأف « ىربكلا ةماطلا كلف تيبب كباحصأ نم لجر لك نع ىسينأ

 : لوقي سيقلا

 ىراسعلا حيئاصلا حابين ىلاببأ الو .٠٠ ثرثكم ريغ ىسفت ةجاحل ىضمأ

 لاق مث : هيلع ؟ديبع هليضفت نم ناك امب هل ًاضيرعت كلملا ىلإ هديب اموأو

 : سيقلا ٌرعا

 ىوازلا سبايلا اينمو ضيضفغلا اهنم ... فتم ضرألا تبنو يعش سانلا

 هدلوم . لصألا قا . قالطألا ىلع برعلا ءارعش رهشأ : عهراءا ١ ءارعأ ) سيقلا ؤرمت 554

 نقلك ٠ رغاشلا ليلهملا تعبأ هنأو ناقطغو دسأ كلم ربأ كاكاو ٠ نمهلاب كساكسلا بالشمع وأ 17

 هرعشي انورصاعم ىنعو - هتايح لوط ءرمأ بارطشال ليلضلا كلملاب سيقلا ؤرما فرعيو  رعشلا لهلهلا
 , بتاكلا نع اريثك هتنع اوفلألا ءاةتريسو

 ؟ ابا



 ىتح قيرطلا نع ىلخأال هللاو : لاق . ورمعاي قيرطلا نع لبخ : لاق مث
 تنأ له ىنجلا لاقف + كلذ ىلع رداقب تنأام 1 هللاو : لاق ء كبلق قرفأ

 لاقف لوقي ىنجلا أشتاق ء كل ادي اهع ىنلس : لاق ؟ هنع كتلأس امع ىريغ

 : هل ابواجم

 ًاسارمأو ًاريس ىونلا دعي نعطقي .٠. اسيبكرم لوسه ىلع تاسجدملام

 : سيقلا ٌؤرمأ هباجأف

 ًاساسبقأ ليللا داوس ىف اهب ىدمهُي ... اهعلارط تناح اذإ موجتلا كلت

 : ىنبلا لاقف

 اساطرق نددزب امو ءامسلا تود .-. لهم قف مجعلا دالب تافطاعلا ام

 : سيقلا قرمأ هباجأق

 اسأر هب عفرت امو اضرأ نعطقي .٠. انكله ىسفلا نكرتي ىلاعألا كلذت

 : ىنجلا لاقف

 ًاسارضأو ًاسسيان تتسبنأ ام ًادرو .-. اتتيمب يعن ةسئيه ةسيحام

 ؛ سيقلا ٌقرمأ هباجأق

 ًاسادمأ ضوألا تبن قوف تعبنأ دق .-. اهتبوبر ىف ىقسي ةريعشلا كذت
 : ينل لاقف

 ًاساستنإ ريغ اعارس نركعبا 1ذإ .٠. ان سيسنأ ال ادالب تاعطاقلا ام

 : روك ذملا لاقث

 ًاسانك برغل اهايذأب ىفك .٠. اهفصاوع تجاه اذإ حايرلا كلت

 : ىنجلأ لاقف

 اساسمإ سايسلا نف عيطتست نل .٠. ةدححاو ءامسألاو دوسلاو ضيبلا ام
 : روك دملا هباجأاف

 اساشرإ نزملا ءامب قاسطنلا به .٠. اهرخس نمرلا اذإ باحسلا كلت
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 0 ينجس لاقف

 الو عمس الب تامكغ 1١ اه
 5 وك لل 7 أ هباج ف

 ١ تصرسلاو نيالا لو زاوملا

 ةسينالع ىف أر كلا هبا اراهج تل 8 :تاعجفم 7 ظ 1 اه

 لايمح | ىلع ىقب 8 ىقبت الف ايانثا كلت

 كاسل الو

 اسيقم قساخلا نيبو هسلآل 1 نب 0

 أساب ةسبوك رم قسليف 0 نأ نه 0 كشأ

 - ب ِر م الو اك

 : ىنبجا !لاقو كلل رمع اي قيرطلا نع لمخ : سيقل لمح 1١ 2 هلأ رم ! لاقف
 يا م 3

 هلئاسأ لب
 ف نع

 8 و
 ., هقلت ؛ لاق ربخ

 : ىنجلا لاقف

 +, ًايبستإا رقعب يك املا فئاطلا ابيب اي

 0 ورم 0

 سيقل معاق 3 9

 ةدش ئ 5 اع ءاسسب قلل 0 /

 هديلاوم رهش يا يف اند 2

 0 هةسسأو تع ده املأ و تق كاذ

 : ىنجلا 7 لاقف

 ايتعاط .ءاعب 11 0 ىصخلا عيت :

 ةشئاط ظ 007

 ةسير .٠. جم شحولا دعب مالغ امف

 ةاتع هدر لعجت ىقلنس

 هي
8 0 

 دايغ + دق رسك للا ميدق هيف 1 ةهاشو

 الاسبج أ هل ىو ىضم ءىش لك 1:

 داسر ابحص يداعأ نم تكله أدق

 الهس اهراتوأ نم قوفل هلآ رت ىتح



 8 روك ذْلأ هياجاق

 -. بصعقكتم دكيصلل هب تاودغ مر
 ؛ ىنجلا لاقف

 ادلو عت مل تورامو توراه امف
 : سيقلا ٌورعأ هباجاف

 .-. اهقصاوع تجاه اذإ حايرلا كلت
 : ىنبلا لاقف

 هعفدي مرجلا ىظع دوسأ اسمف

 : روكذملا هباجأف

 ةفعطاس ليللا ريدي رابنلا كاذ
 : ىنبلا لاقف

 فرش ىف نايبم نأببلا امف

 :؛ روكذملا هباجأق

 ابب ريصبسلا قشي ناميع كلف
 : ىنجلا لاقف

 .١. ةسصماص جاحلاب ةربخم اسف

 : روكذملا هباجأف

 ةنّيب بعكلا ابيف فئاحضلا كلت
 : ىنبلا لاقف

 اف ىنح ال باس راوج اسس

 : روكذملا هياجأف

 اهتمالس قزري نه ةنيفسلا كللت
 : ىنجلا لاقت

 داضأ وسيسنأ هب تيأو دقو

 لللب ىرت ال ىمح رفحلا فّجتت .-.

 داحس اهتالبج اذإ بارتلا يرذت

 الجر ةرطق ف ىوعسا امل زعأ .-.

 السعف اذإ أدر هل عيسيطتست نل .-.

 الطب امييتبه نع ناجرأ هبه هك

 السسقم اسقتي مل اذإ تاتريصب ٠

 جرا ءامسألا بحصتست ءاسرخ

 لا يتلمو الوصفم رسمألا ريخت ٠

 الدتعا لذبُج ام ىرقلا نود فيفلاب 3

 الدب بكرم نم هلا بيصت نمو .

 . كل ادب امع ىنلس نميقلا قرما لاقف رخآ نف ىف كذخآ نأ ديرأ سيقلا أرمااي
 ؟ ا



 : ىنبكلا لاقف

 اسسق رهدلا ىرجت ءاضيب امف

 : روك ملا هباجأف

 ًاجارس تلعُج ىتلا سمشلا ىه
 : ىنجلا لاقف

 تكابيسسلاد لسيلب سرح اسمق

 : هباجاو

 ىلإ اسهر خس لسسيللا مون
 ؛ ىنبللا ىلاقق

 ... تافاش رسسفقب دمع ايف

 ؛ هباجأف

 قوي موي مراكألا لخمدلا ىه
 : ىنخلا لاقف

 نف لكي ريط ريط اسمف
 : هباجأق

 موق رصن لزسسست ةكلالم
 ؛ ىنجلا لاقث

 .٠. داّوُف اف سيل ءهامصامف

 : هباجأف

 ىتح تبصن ىصلا ٌزدسسقلا ىه
 : ىنحلا لاقف

 رسك فصن لكأي تارخ اسسمف
 : هباجأو

 أبيف تيفلأ اه ىففست َيحّرْلا كلت

 اسيل الو كساكت ةرسسم .

 مث قسيس سس زال تبرغ اذ .+.

 دوسستف مسسهف رابنلاب اسمأو 0

 ديبي ره ناسطيش لك عسمقيل ا

 كديسسيبيفب موق اسسها زام اذإ

 كهيضنلا عسلطلا يدل هيياطإ .٠.

 دييعع رابج لك !اودسعيل .-

 كسسيدح ايبكرم نانتذأ اه

 ديسسيرثْلاو قراسيشلا ناولأب ا

 ءآاسسيب# ١ تاسيرع وسهبو جيمتك -

 دكسيزت لب اسعي# هسظفلتو .٠

 ١



 ىئاس سيقلا ؤرمإ لاقف كلأسأ نأ ديرأ اذه ريغ ىفق سيقلا ًارمأ اي ىددحلا لاقت

 . كلادب امع

 : ينجلا لاقف

 دسيلو ليتكم ءايشألا نم ... ءىش ىأ دباوألا ف دباوأ

 : هباجأف

 ديجملا وهو نسميهم رسمأب .-. اسيلع مسجيب ىذلا توملا وه

 : ينل لاقف

 دسسيعب برقم ءاسيشألا نم .-. ءىش يأ دباوألا ىف دسياوأ

 : هباجأف

 كسيسج ردسهو ءاسجر ةجعنتف 0 ءاف ةسييست يذلا للا ره

 امع لس سيقلا ٌؤرمأ لاقف اذه ىوس امع كلأسأ سيفلا ٌؤرمااي : ىجلا لاقف
 : ىنجلا لاقف . ورمعاي ءاشت

 نتاوبأ هلام ليسو كذا بنأ هل سيسلو هوسلوملل تيحجع

 : هياعجأف

 تاسكف كيلملا ةأوس مدأو .. مرع نب ىسيع هللا لوسر كاذ

 : ىتجخلا لاقت

 نامثو ًاسسعم عيسسبس ق مرييو .*. هبآبشا رشعو سن ىف ءىش امف

 : هباجأف

 تاسيبلا رسمقم !دسيدج دوعي .٠. هدادع ىضقي نيح لاله كاذف

 : ىنجلا لاق

 نائري ًاعيم ًاسعيتج سيسلو .٠. اسميلك دالولا ف ناوخأ امف
 * هياجاف

 تايوتسم ثرالاو قيتعلا ىو ٠٠ امههوسسبأ تنام ديعلاو ىمدوحلا

 ا ١



 : ىنبللا لاقف

 + هباجأف

 .٠. اهعلطع كردي مث تبست لخدلا له
 ؛ ىنجلا لاقف

 : هباجأف

 -. ةسصمحلم فنغ ىجرت فويسلا كلت

 : ىنبلا لاقغ

 اسهقعغ كتعهيلبقتسا ةيلئاق امن

 : هباجأف

 -. ىعفلا اهرظني نيح لجلجتسلا كلت

 : ىنجلا لاقف

 ارواجت دق اهثاسمعرتام نادوسعي

 : هياجأف

 اهذدرو دفصي ني ةحاحيملا كلت

 : ىنجلا لاقف

 ناصد ريغي اعرف اهسأر ىبسكأ .٠.

 ناس نسحب انيراهش كتليرت

 نآاسح راستأ ءاوءاللا ىفو

 ناوأ لك صأسلاب ىستفلا ىشفُي .

 تاسلياسعم قطنت ملو ًاقودص .٠

 نا يريام نيعسلاب هل ىءارت .

 نادريام سانلا قاس تيفأ ىدلا .-.

 نافتتكت مث اخير جيسسيتفا

 ورمعاي تاه سيقلا ٌورما لاق لوقت !ذه ريغ ف سيقلا ٌؤرمأاي

 : ىنبللا لاقف

 تاسصمكحم بئارغ ىلإ مله
 * هياجاف

 مالك نم كل !ديبام ىسسلتسف

 : ىتجلا لاقف

 0. جاسم هدد كيب اسف

 رسعش ضيرسقب اهتلق دايج

 ورسمعك اراسيق تسل لف .

 ردح الو توسكي دسم الب

 ١و7



 . هياجحأف

 ىردت تنك نإآاِهاو ةاسسنلا .- ىبب لسظت توبكدعلا كلف

 : ىنجلا لاقث

 رهد دسعب ًاروهد اوثبل ديقو .-. اوضاع مث رسهد تاومأ اسمق

 : هباجأق

 ركاب !وفصو ذإ فهكلا بجي .“. اسميس اودسقر ةسيتف كتسلوأ
 : ينج! لاقف

 رسب ق ريخ نيلسسقتلا نم .٠. ثسيل ىسحولا اهانأ مثأ امف

 2: هياجأف

 رف لك نم ىدعقيف حوري .٠. هسيلإ ىحوأ ىدلا لحنلا وه
 : ىنبلا لاقف

 رشن نود اسسسيقي ىلعُي نسلو .٠. ًاسموي ساسلا هالع قرط امف
 : هباجأف

 رحت موي ىبلا باحصأل .٠. هارذ تلقف ىذلا رحبلا وه
 : ىنجللا لاقف

 رسسسختي الو نوسسكي رب الي .-. لابج نم مظع لسسيج اسمف
 : هباجاخ

 رداسقب هسسفرصأو هب بيصأ .2. ىو لاق دق ىدلا هربلا وه

 .: ىنجلا لاقف

 ردصو مط ق ناك توصب 0 سفن فوج ىف تعد سفن 5

 - هبأجاف

 ربص نيقسسي صلاغ بلقب .٠. ىداني ذإ برقللا نوسلا وذف

 : لاق ؟ ءاشتامو اذ انأاه : لاق سيقلا أرمااي لاق مث ةعاس ىنجلا لجحف
 ةٌرْلُوللا لاق ؟ كيلع قشأ ةيفاق ىأ لاقف ؟ ىفارقلاب ىنيتأتو تيبلا ردصب ىلإ!
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 : سبللا رم لاقف . ةدلؤللاب بفرع رايدلا نل : ىنجلا لاقغ . تاه : لاقف

 اوشحوأو نامرزلا رثإ ىلع ارضمف ... اولقمأف اهلهأ لسمجحت ارفق

 ةوُلْؤُل لغم اهطخخ مسر راثا
 رعشأ تنأو « نجلا رعشأ انأو ء مالكلا ىف ةبلغلا كلف بهذا : ىتجلا لاقف

 . ءاشام هيف مكح هبحاص عرص اتيآف : كلعراصأف مله نكلو « نجلاو سنالا

 ىفإ سيقلا أرمااي : لوقيف ءردص ىلع دعاق نجلا اذإف اعرطصاف معن : لاق

 نم تايبأ ةثالث للوقت نأ نود ىنم وجنتال نكلو « كلئم ارعاش لتقأ نأ فنآ

 . كردص ىلع انأو « + نيخلا» ىلع تايبأ ةلالثو ؛ ال١ ىلع رعش

 لوقي أشنأ مث هب كيتا انأو ًاريسي تيلط « ىيقلا ٌقرمأ لاقف

 ال ضرألا ىفو مكفزر ءامسلا فو .٠. الا توملاو . تدلو ىنم ثملع

 ال كهجو لثمف ًاهوجو تيأر

 : لوقي ًاشنأف نيشلا ىلع تاه :؛ ىنجلا لاقف

 ضشيسفأفخلا نم نم ًارسهد تيجع .٠. شيسسفتب الب يسع تلصحر

 شير نه سيلو نرط اذإ

 كيلغأ - تناقف ؛ هئآرما هتليقتساف ؛ ( هلمأ ومحت ىطمو مزبتأو ىنجلأ هنع ٌلخف

 لاقف . تيب هحراطأ ىنعد ؛ سنإلاو نجلا رعشأ كنأ مع رت تنكو سنالا كلذ

 املف « تبأف نيهركنام ىلع كلبقتسي هلعلو رعاش هنا « هيف كل يلح ؛ اه

 : لاق ٠ رعشلا نم أتيب كحراطأل تعج ورمع ةأرما انأ : هل تلاق هيلإ تبغتا

 : لوقت تاشنأف . قاع : اه لاق . ىميلس : تلاق ؟ كيساامو

 واخ وسسهف راسلاب قرسخأ .-. هسيفقس ىرسمملا تيسيلا نم
 : اخ لاقف

 4 ابتسأ باب لع طي *. اسهجوز تبستاع ىسيلس كلن

 وقي ًاشنأ مث برط اذ ابيط سيقل 3 ٌورمأ فرصجناف . * حف اف و ةيراه تفرصتاف

 . يشملا ىف اهالجر تيدعترا ١ تعب بالا

 ا



 أام يورأ نملا نم .٠. ىعباوت لوح بوهوملا رعاشلا انأ
 طير لهأل نم ناك دقف ع ةعونصم ةعوضوم ابنأ ىلأرو ؛ ةصقلا تبت
 دقو « راثآلاو ثيداحألا وعضو 5 « برعلا ىلع راعشألاو رابخألا عضي نم
 - + نيهجول ةراكن دشأ هيف سيفلا ٌرما ركذو «رهرملاو انباتك ىف كلذ تعيب

 ءىرمأو + نوزومب سيلام اهيفو ع ةكيكر ةطقاس راعشألا هذه نأ : اهشدحأ
 . كلذ لثمب قأي نأ نم رعشأو حصفأ سيقلا

 ةئسم ةئامي ةثعبلا لبق ناك سيقلا ورماو « ةيئارقو ةيمالسإ ىاعم اهيغ نأ : ىلاغلاو

 : كلذ نم أكيش فرعيال

 ىنثدح ريبزلا انثدح ىمرخلا انأبنأ ىناغألا ىف ىناهفصألا جرفلا وبأ جرخأو
 : لاق ؟ كللذ فيكو : هل ليق ء هتلوق ىتح رعشلا تلفام ؛ ريثك : لاق ىمع
 اذإف تادمح عاقبب وأ ميمعلاب ىل ريعب ىلع راهتلا فصن ىف ريسأ أموي انأ انيب

 رجي وهو رفَص نم وه اذإف هتلمأتف , ىبنج ىلإ راص ىتح ىنم اند دق . بكار
 ؟ تنأ نم : تلق لع هقلأو رعشلا لق : ىف لاقف « ًارج ضرألا ىف هسفن
 . رعشلا تلقف + نجلا نم كنيرق انأ : لآق

 رداقلا دبع خيشلا جح الا : دامعلا نبال ؛هناجا ةزوجرأ حرشو باتك قو

 ٠ بايثلا ضيبأ لجر مهءاج الزتم اولزن املك اوراص هباحصأ هعمو قاليكلا
 « جرخ اولخد اذإو , لعخد تيبلا نم اوجرخخ املكو برشي الو مهعم لكأيال

 ردي ملف ىنبلا لحخدف « ءالخلا تيب قف صخش مبنم ىقبو مرقلا ضعب جرخف
 تيب نم لجرلا م جرخف هتم لكأي لعجو *أرسب هنم جرخأو ءابارج حتفف ؛ دحأ
 ع هريخب خيشلا ربخأف . دعب مهتأي ملف لجرلا بهذف « هيلع هرصب عقوف الخلا

 هللا لوسر نم تإرقلا !وعمس نيذلا نجلا نم اذه : لاقف
 0 نيحايرلا ضور فو
 ةنس تججح : لاق « صاوخلا مهاربإ نع « يعفايلل نيحلاصلا تاياكح ىف

 ىضتقي ىرس نم ضراع ىنضراع ذإ ىبلاحصأ عم ىثمأ انأ انيبف ٠ ٌنينسلا نم

 . سانلا هيلع ىذلا قيرطلا تذحتأف ةداجلا قيرطلا نع اجورمتو 3 ةرلخلا

 ع ةجاح الو, ببارش الو ماعط ركذ رطخام « نييلايلب مايأ ةثالث تيشمف

 . بيري نأ لبق لخدلا رمت : ربلا *
 ارا



 ءآا 53
 اهسسو ١ ىف تيأرو ١ نيحايرلاو تارمشلا لك نم اهيف « ءارضتخ ةيرب ىلإ تيبتاف

 ركفتأ كلذك انأ انيف ءابجعتم تيقبو « ةنجلا اهتأك : تلقف ةريحي
 تاسحلا ثتاعقرملا مهيلعو « نييمدألا ءاميس مهاميس ؟ اولبقأ دق 0*27رغنب
 ةمحرو هائلا ' مكيلعو : تلقف ىلع اوملسو ءا' ا 0 ؛ " 'طرقلاو

 عا ادمسأ صل دس

 نجلا ةليل - هع دمحم نم لاعت ا مالك انعم دق نبلا نم فت نحن
 ىف با هذه انأ هللا ضيق دقو « ايندلا رومأ عيمج ىف هللا مالك ةمعن انيس

 ميسبتق ؟ ىناحصأ هيف تكارت ىذلا عضوملا ن نيبو اننيب م : تلقف « ةيربلا هذه
 تنأ يذلا عضوملا , بئاجعو رارسأ لجو زع هلل قاحسإ ايأاي : لاكثو مهضعب

 ؛ هرق كاذو انهاه فوت « مكياحصأ نم باش الإ كلبق ىمدأ رضي من هيف

 نم اهللم رأ د ءان نيحايرو ةنضور هلوح 1*7ةريحبلا ريغفش ىلع ربق ىلإ راشأو

 . رهش نم اذكو اذك ةريسم مبنقراف نيذلا موقلا نيبو كنيب : لاق مث . لبق
 تلق : لاك . مهاربإ ركذ . امبيأ ملعأ هللاو ؛ ةنس نم !ذكو اذك : لاقو
 ةينا ركاذتت ةريحبلا ريقش ىلع دوعق نحن انيب ؛ لئاق لاق « باشلا نع ىفوربخأ
 انلقو مالسلا هيلع اتددرق « انيلع ملسو انيلإ لبقأ دق صخش ا!ذإ ؛ ابيف رواحتنو
 ؟ ابنع تجرخ ىنم : هل انلق . روباسيل ةئنيدم نم : لاق ؟ باشلا نيأ نم : هل

 لاق ؟ كتطو نم جورخلا ىلع كمغرأ ىذلاامو اتلق . ماهأ ةعبس ذنم : لاق

 مكيتأي نأ لبق نم هل اوملسأو مكبر ىلإ اويينأو]» : ىلاعت هللا لوق تعمس
 ملسلا ىتعم امو ةبانإلا ىبعم امف : انلق 204 نورصتتال مث باذعلا
 « باذعلاو : لاق مث . كبر ىلإ كلب عجري نأ ةبانإلا : لاق ؟ باذعلا ىتعمامو

 امث تبجعتف ميعاربإ : لاق هريق اذهو . هائيراوف تامف + ةميظع ةحيص حاصو

  ةعابج أ : : رفن دعا

 ءاطارلو . طارقأ ؛ مممجلا . اهوم وأ ةضقاوأ بهذ وأ رد نم ندألا ةمحش ىف يلعيام : طرقا 55
 . كعورتاو

 . ىف اوطاسأ يأ : ىب اوف ج10
 . ةريمدبلا ءيطاش ىلع ىأ ب47
 , ه4 : رمرزلا "ك3
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 يح ر ابنأك < سجرن ةقاط هسأر دنع اذإو ؛ هريق نم توند مث ء!وفصو

 بوتكم قرو ىلعو .4 ةريغلا ليتق هللا بيبح ريق اذه 8 بوتكم هربق ىلعو ةميظع
 هترسفق مهل هرسفأ ىتولأسف بوتكم سجرتلا ىلع تأرقف : لاق . ةيانإلا ةفص
 , انتلأسم باوج انيفك دق : اولاق اونكسو اوقافأ املف . برألا مبين عقرق
 هللا ىضر  ةشئاع دجسم نع بيرق أنأو الإ تببتن! امف مونلا ىلع عقوو : لاق
 اهعدقف مث ريغتت مل ةلماك" ةنس ىعم تيقبف ١ ناحر ةقاط ءىطو ىف اذإو ابدع

 . دعب

 نأ « .برعلا تالبعربع نم ىوري امو : لاق ىريرحلل « صاوغلا ةردد قو
 لك ىجامت و ةجمحم لك لع فقت تناكف ء برعلا ةجاحم تدصت نجلا نم ةأرمأ

 لاقف برعلا نايتف دحأ ال ضرعت نأ ىلإ ؛ دحأ اهتاحاجم تبثي الف « هأقلت نم
 نوكي سورعلا : تلاق ء دك : اه لاقف . لق : تلاقف . كتيجاح : اه

 : تلاق داك : اطل لاقف «,ابكار نوكي لععملا : تلاق . داك : اهل لاقف . اكلم

 « ىلوق : اهل لاقق « كتيجاح : تلاقف . كسمأ مث . اريط نوكي ماعنلا داك
 تبي الو اببارت فجيال فيك ةخبسلل تيجع : تلاق : تبجع : تلاق

 : تلاق . اهاعرم

 . هرابك مربع الو هراغص ريكت ال فيك ىصحلأا تبجع ٠ لاق ؛ :ثبحع

 لمي الو « اهرعق كرديال كيك « كيذخف ني ةرفغشط تبجع : تلاقف
 . هيلع تنتاك امل دعت ملو « هنع تلوتو « هباوج نم تلجخف ؛ اهرفح

 ىلأ متام شقن ناك: لاق ىعمصألا نع هخيرات ىف ركاسع نبا جرخأو

 : عالعلا نب ورمع

 رورغ لسبب ابنم كلسمدكسل 2 هم ريكأ ةاسسيلد ًارسمعا نإو

 ع رابتلا فصن اهيف رودأ ىتعيض ىف تنك : لاقف . كلذ نع هتلأسف
 مأ ىسنإ ' تلقف « أذحأ رأ لف « ترظنق « تييلا اذه : لوقي الئاق تعمسف

 نم لجر لاق ىرتخبلا دئاوف فو . ىمتاخ' ىلع هتشقنف ١ ينج لب : لاقف ىتج
 ؛ تاثع دلو نم لجر هيلع لحخد ذإ ناورم نب كلملا دبع بابب تنك : بيش

 + تيأرامو : لاق . !ده ىموي ىف 'تيأرام بسوق . نينمّوملا ريمأ اي . لاقف

 ؟ م5



 طقس دق خيش تبأر ذإ ضرألا نم رفقب انأ انيبف ديصلا ىف تنك : لاق
 : لاقق ؟ خيشلا نم : هل تلقف « هل ةردع ىلع أاكوتي هينيع ىلع هابجاح
 دبع ىورثأ : تاقق ٠ *"اهيلع ىف كل برأ الامع لاوسلا عدو « كلاب

 : لاق ؟ اذام وم : تلق اولأق 5 لوقأو ء معن : لاق ؟ كيش برعلا راعشأ
 لوق

 راح ةرسسظن نيبت بيسفملا ىلإ .-. هرخاوأ تلام دق مسجنلاو لوقأ
 راك انس مأ ىل اددب معن هيجو مأ .” ىرفهبي ىأر قرب اسسس نم هغأ

 راستسأو باوسلأ نيب نم حالو .٠. رتعم لييللاو ادب معن هجو لب
 ناييذ رخأ كقبس : تلقف . نايبذ يب ةغبانل رعشلا فرعأ تنكو : لاق

 نب دراه انأ ء قطني ناك هللاو ىظفلب لاق مث كحضف . خيشلا ابيأ اذه ىلإ
 تلق هللاو دف ء ىتبابص ىنتركذ : لاقو ؛ :سرف قثع ىلع دمتعإ مث : رهام
 : كلما دبع هل لاقف علق" هنم ضرأألا اذإف ترظن مث . ةئس ةئامعيرأ ذم رعشلا

 . ايجبع تير دقل

 ترهس ؛ لاق ؛ ناسيك نب نسحلا ىأ نع « هدنسي « بيطنتا كرات فو

 ثيدحللو هقفلاب نوركاذتي نجلا نم ةعامج تيأرف ؛ تحن مث سردأ ةليل
 ىلإ : تلقف ء معن : اولاق ؟ ءاملع مكيفأ : تلقف . رعشلاو وسدلاو باسحلاو
 , 7 هيوبيس ىلإ : اولاق * نييوصنلا نم ثوليمي نم

 ىرامح نم تطقس : لاق « ديرح نبا نع « هدتسب راجنلا نب رات قو

 ؛ اعيش رمدكلا ىف لق : ىل لاقؤ ١ ىماتم ىف تأ ىاتأف « اعجو ٌتبف سرافب

 ثيحح هنم رعشأ تن لاق « الاقم لئاقل ساون وبأ كرت لهو : تلقف
 ب : لوقت

 قئاقشو سجرن ىبوث نيب ثنأ .٠. هدسعب ءارفص جزملا لبق ءارمخو
 قشاع بوث تسكاف اجازم اييلع .. !وطلسف انزح قوشعملا ةيجو تكح
 ٍ . هملع ىف كل ةجاحالا ىأ + هملع ىف كل برأال و .و
 طسي نم لوأو ١ ةاحملا مامإ : (ه ار دس ١ 48) هيوس بقل ؛ ريتق نب نايلع نب ورمع وه جابر
 هياتكا فتصو + هقافث دمحأ نب ليثخلا مزثف . ةرصبلا مدقو ءازئويش سرق ىدح] قا دلو . وحدلا ملع
 : ةيسرافلاب « هيوبيس و و . هلثم هدعب الو هلبق عنصي مل ءارحتلا يف ؛ عربطم , 4 ةيوييس بناتك » يمسلا
 . ًاياش ىفوث + اليمح ًاقينأ ناكاو حالا ةسئار
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 ؟ نكست نيأو ؛ تلقف . ةيجاز ربأ كناطيش انأ : لاف * تنأ نم تلقف
 . لصوملا : لاق

 هركذ عقو ىنجلا ضيبأ : رجح نبأ ظفاحلل ةباحصلا ةفرعم ىف ةباصإلا ىفو
 جرخخأف # نيمبتملا نيكورتملا دحأ س ثعشألا نب ىلع أل نكسلا يباح ىف

 : ةشئاعل لاق مهم يلوسر نأ تيبلا لمأ قيرط نم هداتسإب

 ملسأ ىتح هيليغ ىنلاعأ هللا نكحلود هةيفو ثيدحلا و كناطيش هللا ىرخأ»

 . ؛ةنجلا ىف سيلبإ نب سيق ىبأل نبإ مه نب ةماعو ةجلا ىف وهو ضيبأ همسأو

 بادذكلا دوسأ جر لاق خزرب نب نامعنلا نع هننس ىف ىقييبلا جرخأو
 رخخالاو قيحس اههدحأل لاقي ناتاطيش هعم ناكاو سبع ىنب نم الجار ناكو

 . امهتصق ركذف سانلا رمأ نم ثدحي ءىش لكب هناريخب اناكو قيقش

 انثدح ىروباسينلا هللا دمع نب فرطم انئدح تاقبطلا ىف دعس نبأ جرخأو

 سنأ نبا كلام

 هيف باصي لاريال اندعم ناكو ملس نب ندعم ىلع ناك ملسأ نب ديز نأ
 اونْذٌوي نأ ناذألاب مهرمأف كلذ هيل هيلإ اوكش ديز مهيلو املف نجلا لبق نم سانلا
 . مينع كلذ عفتراف اولعفف مهتاوصأ أوعفرب نأو

 جرخي نأ كلشوي لاق ورمع نب هللا دبع نع نتفلا ىف دامح نب معن جرحأو

 كلمي نتاطيش هيوبيأ دحأ لجرب لاق ؟ نأضلا لمح امو ؛ لاق . نأضلا لمح

 رحبلا ىف فلأ ةئامسمخو ربلا ىف قلأ فلأ ةئامسمخو فلأ فلأ ىف ءىجي مورلا
 : لاق ةرم نب ريثك نع ممعت جرخخأو قمعلا امل لاقي اضرأ لزني ىتح

 « ناطيش وه اغإ ناسنإب سيئ لاجدلا نإ

 نب دمحم نب هللا دبع نع انثدح ىورو ةباحصلا ةفرعم ىف ميعن وبأ جرخأو

 ىطساولا زيزعلا ديع نب دمحم انثدح للعألا داج نب هللا دبع اثدح ثراخلا

 ىنثدح ىدزألا مهأربإ نب ةمركع انثدح دمحم نب زيزعلا ديع ىلأ انثدحح ىلمرلا
 دازأ نع هللا دبع نب ريرج هداج نع هيبأ نع هللا دبع نب ريرج نب ديزي نب ريرج

 : لاق ىرسك *ةرواسأ نم ناكو زمره نيأ

 . اهريغو عماهسلاب ىنرلا ديجلاو نسرفلا دقاق ءانممو راومإ درفللو ةروسأ عمج حمج ؛ةرواما *
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 رجا دتشاو نذألا انينع ًاطباف نذالا رظتنت ىرسك باب ىلع نمن اييب

 مل امو ناك هللا ءاشام هللاب الإ ةوق الو لوح ال : موقلا نم لجر لاقف انرجضو

 نإ ىف لاقف معن : لاق ؟ تلقام : ىردت : موقلا نم جر لاقق نكي مم أشي
 ىتتدح : تلق ؟ اذه ريسفتب كئدحأ الأ : ىل لاقف . اببحاص نع جرفي هللا

 5 ل تأيهت ىرفس نم تمدق اذإ تكف ءاسنلا لمجأ نم ةأرمإ ىل تناك لا

 ةنالف : تلقت ةربغم ةتعش ىه اذإف ةرفس نم تمدقف اهجوزل سورعلا ًايبت
 ؛ تلاق ىضم اميف ىل نيثيتت تدك اع ل ءربنت م كلام : تلق الف + تلاق

 كالوم جرتخ ةنالفاي : تلاقف اهل ةيراج تدانف تمدق ةعاسلا : تلاق تحريو

 تثراوت املك ةحخوحخن باب ىلع اهثدحأ انأ انيبق تعتكسف ال تلاق ؟ نالئ

 نم لجر ىفإ : لاقف قروص ىف وه اذإف تجرخف ىلإ ًاموأ لجر اذِإ باجحلاب
 نأ امإ رتخاف كلذ ركتت الف كتروص قى اهينأ تنكو كتأرما تقشع دقو نجلا

 ىلعار ىنجلا ىلو املق رابنلا ىلو ليللا كلل نوككي وأ ليللا ىلو رابنلا كلل نوكي
 كلب سيخأ ال نأ ىلع نكلو ال : لاقف ليللا ىلو رابنلا كلل تلقف ىنعزفأو كلذ

 ليللا كلو رابنلا ىل : تنق هتشحوو ليللا ىف تركفتف بحت الام ىنع ىرتالو
 ىلإ ءيمؤيف ةعوخلا باب لع فقي . ثكمأ نأ هللا ءاشام قأرما عم تئكمف

 هفرعت تناك ىذلا قاملك و ىتالاح عيمجو قروص ىف وه لخديف انأ جرخأف

 نأ هللا ءاشام كللذك انثكمف وه انأ ىنأ تنظ اهيلع لشد اذإف هب ىنم ةأرمل

 حم نك نالف : ىل لاقق هيلإ تجرخف ىلإ أموأف هيشع تاذ ىلاتأ مث ثكم

 ةليللا هذه ىف ىل تلق ؟ فيك : تلق . زين : لاق ؟ ملو : تلق ةليللا كتأرما

 ؛ تلق . ل: ىل لاق ايش ىنم تركنأ لهو كتأرما عم نك ىلايللا رئاس نود

 ءامسسلا نم عمسلا قرتسن ىتلا انتبون ةليللأ هذه نإ : ىل لاق ؟ ىل تلق ملف

 ءىجت نأ بحتأ معن : لاق ءامسلا نم عمسلا اوقرتست نأ نوعيطتست متنأ : تملقف

 هذه يتلزتم تغلبام هللاو : تلق كبلق ىوقيال نأ فاحأ : لاق معن تلق ىعم

 كاهجو لوح : لاق معن : تلق كلذ بحتأ : لاق ىتعاجشل الإ ىرسك دنع
 تدعصف دعصا : ىل لاقف ناحادج هل ريزتخ ةروص ىف وه اذإف ىهجو تلوحف

 مئاقلا ملسلاب هيبش ىلإ انيبتنأ اذإ ىتح ضرألاو ءامسلا نيب ىلرم مث هرهظ ىلع
 لوألا قرحأ دق باهشب اذإف ليلا نم ايوه اتثكمف ةجبرد رخآ ىف انأ تثكمف

 همادق ره ىذلا ماقم ماقُم وه دعصف لوألا ماقق لوألا تمت ناك يذلا دعست
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 نم أيوه كلذك ادنكمف لفألا ناصقنل هيادق ناك ىذلا ماقم دحأو لك دعصف

 قرتخي ةعباسلا ءامسلا نم توص اذإو ىلب : تلق ًاتوص عمست : ىل لاقف ليألا
 ءاشام هللاب الإ ةوق الو لوح ال لوقي وهو ايندلا ءامس ىلإ ىبتنأ ىعح مام ءامس
 وهو انأرشعقوف هب قعص الإ هللاو دحاو انم قبي ملف نكي مل أشي ملامو ناك هللا
 رجغلا ءاضأ ىعح لدجتم ىيناج يف وه اذإف ترظنف ىرأ اميف ةيربلا عطقتم ىف
 عضوملا اذه ف ىنكرتي نأ ىب دارأ ىذلا رمألا اذه : تلقق نيزح انأو تدعقف

 ضفتنإ دق وع اذإف ةعاس تدكمف رابنلاو ليللا هل نوكيف ىتارمإب اولخيف بهذيف
 كثإ : لاق معن : تلق ةليللا انيقلام ثيأرام نالفاي : ىل لاقف ناج هنأك دعقو
 : لاق معن ؛ تلق كتأرماب ولخأو انهع كلكرتأو بهذأ نأ كسفن ىف تركفت

 ةروص ىف وه اذإف ىهجو تلوحف كلهجو لوحف كب سيخأ اال نأ هللاب ىلع كل
 ىلع انأو الإ ترعش امف هرهظ ىلع تدعصف دعصا : لاقف ناحادج هل ريزنخ
 دعاق ةيشع مويلا كلذ انأ ايبف كلذ نم ءىثب اهملعأال تيبلا تلخخدف ىراد
 ابنأك هانيغ تراص ىتح حريأ نأ تيبأف ىلإ ًاموأو حربأ نأ تيبأف ىلإ ءىموأ
 الف هتأرمإ قوت لجر رمألا اذه ىف انأ ىتم ىلإ ىسفن ىف تلقف نادقتت ناترمج
 هلتقأ نأ امإو ىنلتقي نأ امإ ءامسلا نم تعم اعيش نلوقأال هللاو ريغي نأ عيطتسي
 ملف نكي مل أشي مل امو ناك هلل ءاشام هللاب الإ ةوق 3 الو لوحال : تلقف جيرتسأف

 ىرأ ال ةنس نيرشع اهعم كلذ دعب تئكمف ًادامر راص ىتح قرت هللار لزي

 , بحأام الإ اينم

 ةرشع سنالاو نجلا و : لاق ىلالوخلا سيعألا ىبأ نع ركاسع نبا جرخأو
 . «ءازجأ ةعست نجلأو مج كلذ نم سنالاف ءارجأ

 ثتاذ دجسملا تلخد : لاق ريبزلا نب هللا دبع نع ء ركاسع نبا جرخأ
 لب امم نجرخن  نهقاوط نيضق املف ع ىنتبجعأف تيبلاب نقطي ةوسن !ذإف « ةليل
 «نيشمي نلزامض «نهعضارم فرعأ ىتح نهعبتأل : تلقف ,* نيماذحلا باي

 نلخدف ء نهفلخ تطبهو نطيم مث ء نهفلخ تدعصف ندعص مث ةبقعلا نيتأف
 كلب هاجأم : اولاقف + سولئج هشعيشم اذإف + نهرثإ ىف تلخدف ٠ ةيرخ

 وسن تولد أ تلق . نجلا نم : اولاق ؟ متنأ نمو : مهل تلق ؟ ريبزل ١ نب اي
 : اولاقق ء عضوملا اذه تلد ىتح. نيتعبتاف ع ىتنيجعأف تييلاب نفطي

 . مارح ني مكح ىلإ ةبسن : نيمادخلا *
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 ةكمامو 1 بطر ىيرسا : تلق . تعشام رييزلا نباه هتثاف . انؤواسن كيلوأ

 ء كعم ىقبام لما : ىل اولاق مث تلكأف « بطري ىفوتأف بطر نم ذهموي

 ىلزنم تلعد تح . ةكم لهأ هيرآ نأ ديرأ انأو تعجرو « هتلمحف : لاق

 مثانلا نيبل ىفإ هللاوق ىمأر تعضو مث ؛ قودتص ىف مث 5”"2”طغس ىف هنعضوو

 لاقف ؟ هعضو نيأ : ضعبل مهضعب لاقف « ةبلج تيبلا ف تحمس ذإ ء ناظقيلاو

 : مهضعب لاقف ؟ وه نيأ : !ولاق مث ء ارلمفف « قوددصلا !وصتفا ضعبأ مهضعب

 دق هنإ ءهستفن نأ ميطتسنال : اولاقف ء طفسلا !اوحتفاق : اولاق ء طفسلا ىف

 اوبهذق . هولمحق : لاق ءاوه 5 هولمجلف : اولاق ء لجو رع هللا مسا هيلع ركذ

 مهو مييلع بنأ مل ىننأ فيك ىفسأ ءىش ىلع فسأ مل ؛ رييزلا نبا لاقف « هب

 . ىبهننا ثيبلا ىف

 ؟ سيلب] هللا ملك له اج
 ؟ ةطساو ريغب سيلبإ ىلاعت هللا مثك لع لئاق لاق نإ : لسحلا ليقع نبا لاق

 هملكي مل هنأ نوققحملا هيلع ىذلا حيحصلاو « كلذ ىف ءاملعلا فطخا دقف

 ةمحر هملك نمل ىلاعت ىرايلا مالك نآل ء كْلَم ناسل ىلع هملك امنإو « ًاحارص

 رئاس ىلع كلذب لضف مالسلا هيلع ىموم نأ ىرت الآ ء لالجإو مركتو اضرو
 !! ؟ هْيَم ًادمحمو ليلخلا ادعام « ءايبنألا

 ؟ ةكئالملا نم سيلبإ ناك له باب

 فلؤملا لاق و ةكئالملا نم ناك له سيابإ لاوحأ 2 ءاملعلا فلتحتاو

 ناك سيلبإ الإ لاعت هلوق نع اوياجأو ؛ سجل نم الإ نوكياال ءانقتسالاو

 نويبوركلا لاقي م نجلا مهل لاقي ةكئالملا نم عون مهمأب , "#79 نها نم
 نم ىحح نع سيلبإ ناك ؛ لاق سابع نبا نع ريرج نبأ جرخأو ؛ نويئاحورلاو

 . طيخا سوماقلا ىف ذك .. ةققلاك وأ قلاوجلا# : طقسلا العر
 نم ناكر ريكتساو ىلأ سيلبإ الإ اردجمأ ةكئالملل الق !فإوأط ةيآلا ماو .ل 75 : ةرقبلا 0

 . © نيرفاكلا

 خ٠ : فيكلا /”94)
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 ناكو ةكئالملا نيب نم مومسلا ران نم اوقلخ + نجلا مهل لاقي ةكئالملا ءايحأ
 ريغ روت نم مهلك ةكئالملا تقلطخو ء ةبجلا نارك نم ًاتزابغ ناكو ثراحطلا همسإ

 ىف نوكي ىدذلا رانلا نأسل وهو ءاران نم جرام نم نجلا تقلخو ؛ ىحلا اذه

 اوكفسو اهيف اودسفأف ء نجلا ضرألا نكس نم لوأق « تيبتلا اذإ اهفرط
 مهلتقف + ةكئالملا دبج ف سيلبإ مييلإ هللا ثعبف ء اضعب مهضحب لتقو ءامدلا
 هسفني رتغإ كلذ سيلبإ لعف املف لايجلا فارطأو روحبلا رئازجب مهقحلأ ىتح

 ملو هبلق نم كلذ ىلع ىلاعت هللا علطاف ء دحأ هعنصي مل ائيش تعلص دق : لاقف

 ضرألا ىف لعاج ىفإ» : ةكئالملل هللا لاقف . ةكئاللا هيلع علطت

 تدسفأ اك ءامدلا كلفسيو اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ : اولاق . 0*2 ةفيلخ
 سيلبإ بق نم تعلطا دق ىلإ : لوقي . نوملعت الام ملعأ ىنإ : لاقف . نجلا

 ثككمف بال نيط نم مدأ هللا قلخ مث . هرارتغاو هربك نم هيلع اوعنطت الام
 هيف نم لدي مث هلجرب هبرضيف هيتأي سيلبإ ناكف ىقلم ًادسج ةليل نيعبرأ

 ءىشلو اعيش تسل : لوقي مث هيف نم جرفمو هربد نم لخديو هربد نم جرخمو
 املف . كتّيصعأل ىلع تطئس نيو كتكلهأل كيلع تطلس نلو « تقلعام

 ىنأ سيلبإ الإ اودجسف مدأل اودجسإ : ةكئالملل لاق هحور نم هيف هللا خفن
 انس ربكأو هنم ريخخ انأو هل دجسأال : لاقف ربكلا هسفن ىف ثدح امل ريكتساو
 . اميجر ًاناطيش هلعجو « هلك ريشا نم هسياو هللا هسلبأف . اقلخ ىرقأو

 فارشأ نم ناك سيلب] نإ : لاق سايع نبأ نع رذنملا نباو ريرج نبا جرخأو
 ؛ ايندلا مامس ناطلس هل ناكو نانجلا ىلع ًانزابخ ناكو « ةليبق مهمركأو ةكئالمل

 لبق رخآلاو قرشملا لبق امهدحأ ء سرافو مورلا رحب : نيرحبلا عممجم هل ناكو
 هنأ هللا ءاضق عم هسفت هل تلوس امم تاكو . ضرألا ناطلس ناكو'ع برغملا

 ربك كلذ نم هسفن ىف عقوف « ءامسلا لعأ ىلع ًاقرشو ةمظع كلذب هل نأ ىري

 موي ىلإ هنعلف هريك هللا عرختسأ دوجعسلا دنع ناك املق « هللا الإ دحأ هملعي مل
 , ةمايقلا

 بعش ىف ىقييبلاو ةمظعلا ىف خيشلا وبأو رذدملا نباو ريرج نبا جرمتأو
 سيلبإ ناكف . نجلأ اه لاقي ةليبق ةكئالملا نم نإ : لاق سابع نبا نع ناميالا

 , 7+ 4 ةرقلا +599
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 هخسمف هيلع هللا طخسف ىصعق « ضرألاو ءامسلا نييام سوسي ناكو مبنم

 ش . اميجر اناطيش

 : اولاق ةباحصلا نم سانو دوعسم نياو سابع نب! نع ريرج نبا جريخأو

 « نجلا مهل لاقي ةكئالملا نم ةليبق نم ناكو « ايندلا ءامج كلثم ىلع سيئبإ لعج

 ىف عقوف ًانزاخ هكلم مم سيلبإ نأكو . ةنجلا نارخ مهنأل نجلاب اومس امثإو

 . ةكئالملا ىلع ىل ةيزمل الإ اذه هللا ىناطعأام : لاقو ء ربك هردص

 ةكئالملا نع ةرشع رشاع سيلبإ ناك : لاق ةداتق نع ايندلا ىنأ نبأ جرخأو

 بعشلا ىف ىقييبلاو متاح ىبأ نباو + ناطيشلا دئاكم ىف جرخأو . رلا ىلع

 نم ةكئالملا فرشأ نم ناكو + ليزارع همسا سيئبإ ناك : لاق سابع نبأ نع
 . كلذ دعب سلبأ مث ةعبرألا ةحدجألا ىوذ

 املف « لئان سيلبإ مسأ ناك : لاق ء ىتنملا ىلأ نع « ايندلا ىنأ نبا جرعتأو

 . اناطيش ىمس هيلع هللا طخس

 ريخلا نم هسلبأ هللا نأل سيلبإ ىمم امثإ : لاق سابع نبأ نع ريرج جرحأو
 . هئم هسيأو هلك

 . نجلا مهل لاقي

 ناك سيئبإ الإ 9 ىلاعت هلوق ىف ةدأتق نع ريرج نبأو قازرلا دبع جرخأو

 سابع نبأ ناك و . نجلا مهل لاقي ةكئالملا نم ةليبق نم ناك : ىلاق © نجلا نم

 , ايندلا ءام ةنارحخ ىلع تاكو دوجسلاب رعؤي مل ةكئالملا نم نكي ل ول : لوقي

 نوغوصي اولازي مل ةكئالملا نم ىح- مه : لاق # نجلا نم ناك سيلبإ الإ

 . ةعاسلا موقت ىعح ةيجلا لهأ ىلخ

 نع خيشلا وبأو متاح ىلأ نبأو تاطيشلا دئاكم ىل ايتدلا ىبأ نبأ جرمخأو

نع هتروص تريغت سيلبإ هللا نعل امل : لاق ريبج نب ديعس
 ةكئالملا ةروص 

 او : لاق . اهنم ةمايقلا موب ىلإ ايندلا ف ةنر لكف « ةنر ٌنرف ء كلذل عزجف
 ل



 ةمأ اوحرت نأ اوسيأ : لاقف هتيرذ هيلإ تعمجا ىرخأ ةنر نر وع ىبنلا ىأر

 . رعشلاو حوبلا مهيف اوشفاو ءامبيد نع مهونتقا نكلو كرشلا ىلإ دمحم
 . ةكئالملا نم نكي مل هنأ : ىناثلا لوقلاو

 ةكئالملا نم سيلبإ نككي من : لاق نسدلا نع خيشلا وبأو ريرج نبا جرحأو
 . سنإلا ىلصأ مدا نأ 5 نجلا لصأل هنإو ؛ نيع ةئرط

 : لأق باهش نبا نع خيشلا وبأو متاح ىلأ نباد ايندلا ىبأ نبا جرخأو

 سيلبإو ء مهوبأ وهو سنالا نم مدآو ء سنالا وبأ مدا نأ 5 نجلا وبأ سيلبإ

 بشوح نب رهش نع متاح ىلأ نيأو ريرج نبأ جرخأ . مهوبأ وهو نجلا نم
 بهذق ةكئالملا ضعب هرسأف ةكئالملا مبعدرط نيذلا نجلا نم سيئب] ناك : يلاق

 ةكتالملا تناك : لاق دوعسم نب دعس نع ريرج نبا جرأو . ءامسلا ىلإ هب

 .”اهعم دبعتي ةكئالملا نم ناكف أريغسص ناكو سيلبإ ىبمف نجلا لئاقت

 اومعز اماوقأ هللا لئاق : لاق نسحلا نع رباج نياو رذنملا نبا جرخأو تلق
 . ىهتنأ نا «نحلا نم نك لوقي ىلاعت هللاو ةكتالملا نم ناك سيلبإ نأ

 لاق مث نمو ٠ مدآ اهنم قلخف ( ( اهتلامو اهيذعأ نم 6 ضرألا يدأ سم ذأ
 . ارب تعج انأ ةنيطلا هذه نإ , "74 انيط تقلخخ نم دجسأأ# سيابز

 ءاوحو مد" سيلبإ ضرعت هج
 : اولاق ةباحصلا نم سانو دوعسم نبإ نع متاح ىبأ نباو ريرج نبا جرخأو

 لدي نأ سيلبإ دارأ , #27 ةنبطا كاجوزو تنأ نكسا# مدأل هللا لاق اخ
 ريعبلا اممأك مثاوق عبرأ اه ةباد ىهو . ةيحلا ىتأف ء ةنزخلا هتعنمف ةنجلا امهيلع

 ؛ مدأ ىلإ هب لحخدت ىثح اهمف ىف هلخدت نأ اهملكف ب باودلا نسحأك ىهو

 لا دارأام نوملعي ال مهو « تاخدف ةنزخلا ىلع ةيملا ترف اهمف ىف هتلدأ

 له : مدأ اي : لاقغ هيلإ جرخف « همالكب لاي ملف ابيق نم هملكف . رمألا نم

 . شال كلمو دللا ةرجش ىلع كلدأ

 , 43 ةيإ ءارسإلا ةروس (95)
 , "5 ةيآ ةرقبلا 7997و

 ؟ ١8



 هللا ودع نإ : لاق سابع نبأ نع ريرج نبأو « قازرلا دبع جرتخأو
 . اهعم ةنجلا لخدي ىتح هلمحت اهنا ضرألا باود ىلع هسفن ضرع .. سيلبإ
 نم كعبمأ : اه لاقق ةيحلا ملك ىتح « هيلع كلذ باودلا لك ىلأف مدآ ملكيو

 + !باينأ نم نييان نيب هتلمحف « ةنجلا ىتيتلخدأ نإ « يتمذ ف تنأف « مدآ نيأ

 هللا اهارعأف « متوق عبرأ ىلع ىثمت ةيساك تناكو « اهيف نم هملكف هب تليخد مث

 أررفخا , اهرمدجو ثيح اهولتقاف : سابع نبا لوقي اهنطب ىلع ىشمت اهلعجو
 . أبيغ هللا ودع ةمذ

 ةنجلا لخد ناطيشلا نأ ثدحع ىنثدح : لاق عيبرلا نع ريرج نبا جرخأو
 راصق همئاوق تطقسف نعنف ؛ ريعبلا هنأ يرب ناكف « ( متاوق تاذ ةباد ةروص ىف

 . ةيح
 . نجلا نم اًنوُأ ناكام لبإلا نم نأ ةيلاعلا وبأ ىنثدحو : عيبرلا لاق

 امل : لاق ىمرضمملا نب ديمح نب ديعس مدغ ىلأ نع رذنملا نبا جرخخأو : تلق
 سيليإ مسغاف ةنجلا ىف فولي مدآ رع «ةلبل ردو نارك لات هلا كسل

 مل « ًاررقص هعم ةبصقي رّفصف « ءاوح هيف ىذلا ناكملا غلي ىتح لبقأف هتبيغ

 وضع مأ وح ءيف ىقبام يتح- عامسلاو ةوهشلاو ةذئلا نم هلثمب نوعماسلا

 ءاكيلا نم ءاجف : رمخا اريغص رفصف اهيلق مث ةبصقلا عزنو جلخت الإ رمخآ عم

 ؟ هب تنج ىذلا اذهأم : هل تلاقف هلثم نوعماسلا عمسي مل ءىشب حونلاو

 ترك ذو امكتاكمب تحوفق !جايإ هللا ةماركو ةنجلا ىف امكتلزنم تركذ : لاق

 نأ اذإف لإ ءاوحاي ىرظنا . ابنم تاجرختو ناتومت ةرجشلا هذه نم نالكأت

 يابنأم « هللاب املكل مسقأ « اهنع الكأت الف ٍءىش ىقلخ نم ريخت وأ تمو اهتلكأ

 امكل ىفإ هللاب مسقأو ء ةئجلا ىف ادلمتال ىكل الإ ةرجشلا هذه لكأ نع امكير

 هرك نإ : ٍلاق لاله ني ديح نع ةبيش ىفأ نبا جرخأو . نيحصاتلا نم

 نع متاح ىنأ نبأ جرخأو . !رصختم طبهأ سيلبإ نأل ةالصلا ىف*رضحتلا

 , لايمأ ىلع ةرصبلا نم ناسيه تسدب سيلبإ طبه : لاق نيسحلا

 . ًارصتخع ىشم ىثم اذإ سيلبإ نأ ىوريو ةالصلا ىف هترصاخ ىلع هدب لجرلا عضي نأ : راصتخالا 4
 ؟



 مدآ طبهأ : لاق ىبحي نب ىرسلا نع خيشلا وبأو « متاح ىبأ نبا جرخأو

 تيهذ هدي باصأ امف ء هدب ابيلع سيلبإ عضوف . روذبلا هعمو ةدجلا نم

 . يبثنأ , هتعفتم

 متامح ىلأ نباو ريرج نبأو هححصو حلابلاو هنو ىذمرتلاو دمسأ جرخأو

 سيلب] اهب فاط ءاوح تدلو الل : لاق هْيَع ىبنلا نع ةرمس نع هيودرم نياو
 ثراحلا دبع هتمسسف شيعي هنإف ثراحلا دبع هيمس : لاقف دلو ال شيعي ال ناكو

 ش . هرمأو ناطيشلا ىحو نم كلذ ناكو « شاعف

 مالسلا هيلع حول ناطيشلا ضرعت 5ج

 يف حون بكراملا لاق رمع نع ناطيشلا دئاكم ىف ايندلا ىنأ نبا جرخأو

 ع سيلبإ : هل لاق ؟ تنأ نم : هل لاقف ا هفرعي مل ٠ ًاكش ايف ىأر ةنيفسلا
 مهبولق نوكتف « كباحصأ بولق بيصأل تلعد : لاق ؟ كلخدأام : لاق
 كِليمأ سمخ سيلبإ لاقف . هللا ودعأي جرتخإ : جون لاقف ؛ كعم مهنأدبأو ىعم

 حوف ىلإ هللا ىحوأف « نيتنثإب كثّدحأ الو ثالثب نهنم كئثدحأسو ٠ سانلا نهب

 سانلا تدكلهأ امهب : لاق + نيتنثالاب كثدحي هرم ؛ ثالثلاب كل ةجاحال : هنأ

 حابأ « صرحلاو « ًاميجر ًاناطيش تلعججو تنعُن دسحلاب دسحلا نابذكي ال امعو

 . صرحلاب هنم ىتجاح تبصأف « اهلك ةنجلأ مدآل

 مالسسلا هيلع يسمومل هضرعت 7
 ىلاعت هللا كافطصا ىذلا تنأ « ىسوماي : لاقف .« ىموم سيلبإ ىقلو لاق

 ىل عفشاف ء بونأ نأ ديرأو تبنذأ هللا قلخ نم انأو ًاميلكت كملكو هتلاسرب
 5 : ىسؤماي ليقف « هبر ىسوم اعدف ء ىلع بوتي نأ لجو زع كير دنع

 هدآ ربقل دجست نأ ترمأ دق : لاقف + سيلبإ ىسوم ىقلف . كتجاح تيضق

 ؟ ًاتيم هل دجسأأ ؛ ايح هل دجسأ مل : لاقو « بضغو ربكتساف ٠ كيلع باتيو
 قركذاف + كير دنع ىل تعفش امب اقح ىلع كلل نإ يموماي : سيلبإ لاق مث
 س : نبيف الإ كالله الا ء ثالث دنع
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 ىرجأو «٠ كنيع ىف ىنيعو كيبلت ف ىهجو نإف ء ابضغت نيح ىلركذا
 نيح مدآ نبأ أ ىنإف , ””*!فحزلا ىقلت نيح ىركذاو ؛ مدلا ىرجم كدم
 ةأرما سناهت نأ كايإو ء ىلوي ىتح هلهأو هتيوزو هدلو هركذأف « فحزلا ىقلي
 . اهيلإ كللوسرو « كيلإ اخوسر ىنإف ء مرحم تاذب تسيل

 هيلع حون ةنيفس تسر ال : لاق « ةيلاعلا ىنأ نع « ايندلا ىنأ نيا جرخأو
 قرغ دق كليو : مون هل لاقق «ةديفسلا *لئوك ىلع سيلبإب وه اذإ ءمالسلا
 : لاق ؟ عنصأ امق : سيلبإ هل لاق ٠ ميتكلهأ دقو كلجأ نم ضرألا لهأ
 ىحوأف « هبر حوت اعدق ؟ ةبوت نم ىل له لجو رع كبر لس : لاق . بوت
 . ةبوت كلل تلعج دق : موت هل لاق . مدآ ريقل دجسي نأ هتبوت نأ هيلإ هلل
 ؛! تيم هل فجسأو ايح هتكرت : لاق مدأ ربقل دجست لاق ؟ ىه امو : لاق

 لخدام رخآو « ةرذلا : ةنيفسلا لخخدام لوأ : لاق سابع نبا نع جرخأو
 . رامخلا بتذي اقلعتم سيئلبإ لطغدو رامجلا ةنيفسلا

 لمجام لوأ : لاق سابع نيإ نع متاح ىبأ نياو ريرج نبأ جرتخأو : تلق
 رامجلا لبعد املُق ؛ رامحلا لمح ام ريخإو ةرذلا باودلا نم كلفلا ق محون

 : هل لوقي حوت لعجف « هالجر لقتسي ملف هينذب سيلبإ قلعتف هردص لخدأ
 ناك ولو لخدأ كاحيو : حون لاق ىتح عيطتسي الف ضيبنيف لبخدأ كحيو
 هلييس تاطيشلا ىلتخ : مون اق املف . هناسل ىلع تلز ةملك كعم ناطيشلا

 لقت منأ : لاق ؟ هللا ودعاي كلحدأام : حون هل لاقف ء هعم ناطيشلا لحخدق
 نأ نم دب كلام : لاق , ىنع جرخأ : لاق ؟ كعم ناطيشلا نآك نإو لخدا
 . كللفلا رهظ ىف نومعزي أميف نأكف . كلعم ىنلمحت

 لدي نأ هللا دارأ ال : لاق سابع نبأ نع هريسفت ف خيشلا وبأ جرخأو

 « هيجي حون لعجف « هيئذب سيلب] طححأو رامحلا ىقذأب حون ذخأ ةديغسلا رامحلا
 سيليإ لخخدو رامحلا لخدف . ناطيشاي لحدا : حون لاقف هبذبي سيلبإ لعجو
 نم كليو : حون هل لاقف « ىتغتي اهبانذأ ف سلج ةييفسلا تراس املف . هعم

 . لاتقلا : فسرلا مبدل

 : مهعاتمو نوحاللا نوكي هيغو ء ةنيفسلا رج وم : ةديفسلا لثوك' *

 لا



 ناطيش اي لمعدا . رامحلل تلق ذإ : لاق ؟ ىتم : لاق . تنأ : لاق ؟ كل نذأ
 . كتذإب تلد

 ةنيفسلا بك ريل عاج سيئبإ نأ كاحضلاو ءاطع نع ركاسع نبا جرحتأو

 قداص هنأ فرعف . ىلع كل ليبس الو رظنم ىلإ : حوناي : لاقف « حوت هعفدف
 . ةئيقسلا نإزريمخ ىلع سلجي نأ هرمأف

 نم هعم لمحي نأ حون رمأ : لاق راسي نب ملسم نع متاح ىلأ نبا جرخأو
 ءاجف بدعلا ىقيو « ًاجوز اجوز ضيفي لعجف عم كلمو نينثا نيجوز لك

 نسحأف كاكيرش هنإ : لاقف ٠ ثلقلا هلو ناتلثلا ىل « معن : لاقف هتكرش

 كلما ىلإ رظنف ىل هلك اذه سيلبإ لاق . فصنلا هلو فصنلا ىل : لاقف هتكرش
 : لاق تاثلفلاو هلو ثلا ىل . معت ' : لاق ٠ هتكر ش نيمحأف ككيرش هنإ : لاقف
 ةثالث ًاريصع هبرشيو ًابيبز هلكأيو « ابنع هلكأت ثنأ . نسحم تنأو تنسحأ
 هخيبطتو : هرخآ ىف دازو « هوم نيريس نب دمحم نع رذنملا نيا جرخأو . مايأ
 . هبرشيف هنلث ىقبيو « هلم ناطيشلا طحو + ثبح ماثلث بهذيف

 . مركلا دوع ىف نالعيشلا هعزان ًاحون نأ كلام نب سنأ نع ىناسنلا جرخأو
 ناطيشللو اهقلث حول نأ ىلع احلطصاف . ىل اذه : لاقو . ىل اذه : لاقف
 . ىهتنأ . اهانلث

 مالسسلا هيلع مصار بآل هسط رعت 70ج

 بمعك نع ناميإلا بعش ىف ىقبيلاو ماحلاو ريرج نباو قزارلا دبع جرخأو
 مل نإ : ناطيشلا لاق « ليعامس] هنيأ معبذ ىأر ال مالسلا هيلع مهاربإ نإ : لاق
 تاطيشلا بهذف هعذيل هئباب مهاربإ جرخسف ًادبأ مهتتفأ مل هذه دنع ءالؤه نمفأ
 . هتجاحل هب بهذ : تلاق ؟ كباب مهاربإ بهذي نيأ : لاقف ةراس ىلع لحدق
 نأ معزي : لاق هععذي ملو ؛ تلاق هحيذيل بهذ امتإ هتجاحلا هب بهذي مث هنإ : لاق
 . ناطيشلا جرخف « هبر عاطأ نإ نسحأ دق : ثلاق . كلذب هرمأ ىلاعت هللا

 هئإ : لاق . هتجاح صضعبل : لاق ؟ كوبأ كلب بهذي نأ قاحسال لاقق
 . كلذب هرمأ دق ىلاعت هللا نأ معزي : لاق ؟ ىنغذي ملو : لاق . كحبنيس
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 لإ بهذ « هكرتف . نلعفيلف + كلذب هرمأ ىلاعت هللا ناك نإ هللاو : لاقف

 هب دغَت ل كتإ : لاق . ةجاح» ىلإ : لاق ؟ كباب تودغ نيأ : لاقف . مهاربإ
 كرمأ هللا نأ معرت : لاق ؟ هحبذأ لو : لاق . هحجذتل هب تودغ امثإ . ةجاحل

 نأ سأيو ٠ هكرتف « نلعفأل كلذب ىلرمأ دق هللا ناك نإل هللاوف : لاق . كلذب
 , ماطي

 هيلع  مهاربإ رمأ ال ىلاعت هللا نإ : لاق ةداتق نع ريرج نبا جرخأو

 اذه : ناطيشلا لاقف . ةرفشلا ذعخ « ىنباي : هل لاق . هببآ حبذب .. مالسلا

 لاقف + هل قيدصي أهيشتم مهاربإ ىقلف « مهاربإ لآ نم ىتجاح بيصأ ناوأ
 نم كتبا حبذتل الإ بهذتام هللاو : لاق . ةجامل : لاق دمعت نيأ مهاربإاي : هل

 عيا ايأر ايد ىف سيلو : بيصتو ءىطخت ايؤرلاو « اهتيأر ايؤر لجأ
 هن لاقف ليعاممإ ىقل ًاقيش ميهاربإ نم لقتسي ل هنأ ىأر املخ . ليعامت

 : : لاق كتي كب بهذي امنإ : لاق محار ةجاملا : لاق ليعامسإاي دمعت
 رع هلل كحيذي : يلاق . هنبا حبذي ادحأ تيأر لهو ىنعذي هنأشامو : ليعام#]

 نم لقتسي مل هنأ ىأر املف لهأ كلذل هللاو « ربصأ هلل ىسيذي إف : لاق لجو
 عم بهذي : : تلاق ليعامسإ بهذي نبأ : لاق ةراس ىلإ ءاج « ًاقيش ليعامسإ
 . هنبا حبذي ًادحأ تيأر لهو : تلاق . هذيل بهذ اغإ : لاقف هتجاحل ميهاربإ

 هللاو « هلل ليعامسإو مهاربإ نإف هلل هحبذ نإف : تلاق . ىلاعت هلل هحمبدي : لاق

 دس ىتح خفتناف ةرمجلا ىتأ ًائيش ابنم لقتسي مل هنأ يأر املف : ؛ لعأ كنتذلت

 تايصخ عيسي ىمرف « مهاربإاي عرأ : كلملا لاقف . كلملا ميهاربإ عمو ىداولا
 ةيناثلا ةرمجلا تأ ىتح- قلطنا مث قيرطلا نع هل جرفأف ةاصح لك رثأ ىف ريكي

 تايصخح عيسب ىمرف ميهاربلاب مرا : كألملا هل لاقع . ىدأولا دس ىتح خفتناف

 ةثلاثلا ةرمجلا لأ ىتح- قلطنا مث قيرطلا نع هل جرفأف ةاصح لك رثأ ىف ربكي

 عيسب ىمرف ميهاربإاب مرا : : كلملا هل لاقف هيلع ىداولا دس ىتح خفتناف

 , رحتملا ىلإ ىضفأف قيرطلا نع هل جرفأف ةاصح لك رثأ ىف ربكي تايصح

 أمل : لاق ؛ سابع نبا نع « ىقبيبلاو ء هيودرم نباو « متاح ىنأ نبا جرأو

 مث معاربإ هقيسف هقياسف ىعسلا دنع ناطيشلا هل ضرع « كسانملاب مغاربإ رمأ

 تايصخ عيسي ماعرف ناطيشلا هل ضرعف « ةبقعلا ةرمج ىلإ ليربج هب بهذ
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 ىتح تايصحخ عبسب هامرف ىطسولا ىلإ ةرمملا دنع هل ضرع مث ء بهذ ىتح
 . بد

 ميهاربإب بهذ ليربج نإ : لاق هللا لوسر نأ سابع نبا نع دمحأ جرخأو
 ةرمجلا هب ىلأ مث محاسف تايصح عبسب هامرف ناطيشلا هل ضرعف ةبقعلا ةرمج ىلإ

 ةرمجلا هب أ مث خاسف تايصح عيسي هأمرف ناطيشلا هل ضرعق ىلعسولا
 - ىبتنا . خاسف تايصخ عبسب هامرف ناطيشلا هل ضرعف ىوصقلا

 مالسلا هيلع ىسومل هضرعت بج

 : لاق + ىقيرفإلا معنأ نب دايز نب نمحر لا ديع نع « ايندلا ىنأ نبا جرخأو
 اند املف « ًاناولأ هيف نولتي هل (""*9سئرب هيلعو سيلبإ لبقأ ذإ سلاج ىسوم انيب
 : هل لاق « ىموم اي كيلع مالسلا : هل لاقف هانأ مث « هعضوف سنربلا علت هنم

 تعج : لاق ؟ كب ءاجام « هللا كايح ال : لاق ء سيلبإ : لاق ؟ تنأ نم
 ؟ كيلع تيأر ىذلاام : لاق هم كتناكمو هللا نم كتلزنل كيلع ملسأل
 مدأ نبأ هعنص اذإ ىذلا امف : لاق ع مدأ يب ٍسولق يفطتحأ هب : لاق

 ع هبونذ ىسنو ؛ هلمع رثكتساو هسفن هتيجعأ اذإ : لآق ؟ هيلع تثذوعتسا
 هل لمتال ةأرماب لجر الخام هنإف ؛ كلل لحتال ةأرماب لمنال : ًاثالث كرذحأو
 الإ ًادهع دحأ هللا دهاعأم هنأو + ايب هنتقأ ىتح ىلاحصأ نود هيحاص تنك الإ

 نجرخت الو « هب ءافولا نيبو هنيب لوحأ ىتح- , ىباحصأ نود هبحاص تنكو
 هيحاص تدك الإ اهضمي ملف ء ةقدص لجر جرخأام هنإف ابتيضمأ الإ ؛ ةقدص

 هليوأي : لوقي وهو ىلو مث « ابب ءافولا نيبو هنيب لوحأ ىتح ىباحصأ نود
 . مدإ ىنب هب رداع ىموم ملع ءاثالث

 نأ انخايشأ ضعب ىتثدح : لاق ضايع نب ليضف نع ايندلا ىلأ نبا جرخأ
 وجرت أم كلليو : كذملا هل لاقق لدجو زع هبر ىجاني وهو ىموم ىلإ ءاج سيلبإ
 مدأ هيبأ نع توجرام هنم وجرأ : لأق . هبر ىجاني ؟ لاحلا كلذ ىلع وهو هنم

 . ةندللا ىف وهو

 دعب سبلي نيمك وف ءادو و . ةليوط ةوسملق او . هب قرتلم هنم هسأر بوث لك : ٌسْنرَبلا (075)
 . ساري : مسجلا  ماييستسالا
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 لفكلا ىذل سيلبإ ضرعت لج
 نباآو رشنملا نباو ريرجص نبأو بسلا مد باتكأ ف آيندلا أ نبأ ج رمخأ

 مكبأ : عماد :3 عايبنألا نع ىبن لاق + لاق ثراحلا نب هللا دبع نع متاح ىلأ

 "اقف ؟.ىماقم ىف ىدعب نوكيو ىتجرد ىف ىعم نوكيو بضغي الأ لفكي
 : باشلا اقف « داعأ مث انأ : باشلا لاقف « داعأ مث نأ : موقلا نم باش

 ؛ هيدعتسي . هبضغي لاق دقو . سيلبإ هانأف هماقم ىف هدعب ماق تام املف . انآ

 ليعأفا هبعم اقف هاتأ مث . اعيش ري مل هنأ هريخأف ءاج ٠ هعم بشهذأ : ىلجرلا لاقف

 . بضغي الأ لفك هنأل لفكلا اذ ٌىمدسف هنم تلفناف ء هديب

 بويأل سسيلبإ ضرسسعت اج

 جرع ناطيشلا نأ ؛ سابع نبأ نع متاح ىبَأ نباو « ديهزلا ىف دمحأ جرخأو

 كتطلس دق : ىلاعت هللا لاق + بويأ لع ىتطلس براي : لاقف *2ءامسلا ىلإ

 : مهل لاقو « هدونج عمجو لزق « هدسج ىلع كطلسأ ملو ؛ هدلوو هلام ىلع
 انيبف « مأم اوراص مث « انارين اوراصف « مكلناطلس ىلورأق بويأ لع تطلس دق

 ةفئاط لسرأف' قرشملاب مهاذإ برغملاب مه اهيبو « برغملاب مهاذإ قرشملاب مه
 : لاقو « همدغ ىلإ ةفئاطو « هرقب ىلإ ةفئاطو هلبإ ىلإ ةفئاطو « هعرز ىلإ مهنم
 ءاجف ٠ ضعب ىلع اهضعب بئاصملاب هوتأف . ربصلاب الإ مكنم مصتعيال هنإ

 ران كلعرز ىلع لسرأ كبر ىلإ رث منَأ « بويأاي : لاقف عرزلا بحاص
 ىلإ لسرأ كبر ىلإ رت ملأ « بويأاي : لاقف لبإلا بحاص ءاج مث ؛ هتقرحأف
 رث لأ ء بويأاي : لاقف منغلاو رقبلا بحاص ءاج مث « اهب بهذ اودع كليإ

 . اب بعذف ًاردع كمنغ ىلع لسرأ كبر ىلإ

 نولكأي مه اهيبف « مهربكأ تيب ىف مهعمجف « هينبل بويأ درفتو
 ناطيشلا ءاجف + مييلع هتقلاف تيبلا ناكرأب تالاف عر تبه ذإ كوبرشيو

 كبر ىلإ رن ملأ بويأاي لاقو . ؟*10ناطرق هينذأ ىف مالغ ةروص ىف بويأ ىلإ

 . ءامسلا لإ دع ىأ هير

 , انهومت وأ هضق وأ بهذ نم لذألا ةمحشب قلعيام' وهو ء طرق اهدرقم : تاطرق (؟41)
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 هتقلأف ٠ تيبلا ناكرأب تذخأف ءخير تبهو مهربكأ تيب ىف كينب ممج
 لاقف 1 مهبارشو مهماعطي مهموحلاو مهوامد تطلتخخا نيح مهتيأر ولف « مهيلع

 : لاق نذإ تلفنا فيكو لاق ءمهعم تنك : لاق ؟ تنأ تدك نيأ : هل بويأ

 ىنئدلو عوي ىيتئيهك مويلا انأ : بويأ لاق مث . ناطيشلا تنأ بويأ لاق تلفثا

 ءامسلا لهأ اهعم< ةنر سيلبإ نرف « ىلصي ماق مث ء هسأر قلحف ماقق « ىمأ
 ىنطلسف مصتعا دق هنإ ء ىبلر أ : لاقف « ءامسلا ىلإ جرع مث ؛ ضرألا لهأو

 كطلسأ ملو هدسج ىلع كتءلعلس دق : ىلاق , كتاطلسب الإ هعيطتسأ ال ىنإف هيلع

 راصغ هنرق ىلإ هيمدق نيباع حرق ء ةخفن هيمدق تحت خفف لرف : لاق هبلق ىلع

 , ةحأو ةتحارقأ

 نب ةحلط نع دهزلا دئاوز ىف دمحأ نب هللا ديعو ايندلا ىلأ نبا جرحأو

 اذإ تنك ىلأ الإ هب حرفأ ايش بويأ نع تبصأام : سيلبإ لاق : لاق فرصم
 , هتعج وأ دق لأ تملع هنينأ تعم

 . بوي أ ةأرمال سيلهي لاق : لاق هبنم نب بهو نع ايندلا ىلأ نبأ جرخأو
 - اهاراغ ء هتعبتاغ « ىتيعبتاف : لاق . هللا ردقب : تلاق : مكياصأام
 اجوز ىل نإ : تلاق « مكيلع هدرأو ىلإ ىدجسا : لاقف . داو ىف مبنم بهذام
 ب ع ناطيشلا كاذ ىملعت نأ كل نأ امأ : لاقف بويأ تربخأف ؛ سما

 , ةدلج ةئاع كنيرضأل تن 9

 سابع نبا نع متاح ىنأ نباو ديمح ني دبعو دهزلا ىف دمحأ جرعأو : 3
 ةأرما تلاقف . سانلا ىوادي اتوبات لفتاو قيرطلا ىلع دعت سيلب] نإ :

 ا علل ليف . ايو ذك هنأ ع: لبس كاجو اياه نإ كب ديحأي و برب
 هنم ديرأال ىنيفش تنأ ؛ لوقي نأ هتيفش انأ نأ طرشب ء معن : لاق ؟ هيوادت
 ىلع هلل ؛ ناطيشلا كاذ كليو : لاق . كلذ تركذف بويأ تنأا . هريغ ارجأ

 , ةدلج ةثأام كدنجأ نأ ىلأعت هللا ىناغش نإ

 بويأ ,سم ىذلا ناطيشلا : لاق يلاكبلا فون نع ماس ىف نبأ جرخأو

 ىبتلا . طوسم هل لاقي



 مالسلا امييلع ايركز نب يبحيل سيلبإ ضرعت ولج

 سيئبإ ثيبخلا نأ ادغلب : لاق درولا نب بهو نع ايندلا ىلأ نبا جرخأو
 تنأ تيذدك : لاق . كحصنأ نأ ديرأ ىلإ : لاق ايركز نب ىيحيل ىدبت
 : فانصأ ةثالث ىلع اندنع مه ؛ لاق . مدا ىتب نع ىنريخأ نكلو ىتححصتتال
 مث هنم نكمتسلو هحفن ىتح هيلع لبقن انيلع فاتصألا دشأ مهف مهتم فنص امأ
 ء دوعيف هل دوعن مث هنم هانكر دأ ءىش لك انيلع دسفيف ةبوتلاو راففتسالل غرفي

 امأو ءانع ىف كلذ نم نحف « انجاح هنم كردت نمت الو هنم سأين نحن الف

 انش فيك مهفقلتت مكتايبص ىديأ ىفقركلا ةلزنم انيديأ ىف مهق ىفاثلا فدصلا

 مهن مهنم ردقن ال 5 نوموصعم ُكلثم مهف : ريخألا فئيصلا امأو مهسفنأ ايوغك دق

 ةرم الإ ال : لاق ؟ ءوش ىلع بم تردق له : كلذ لعىبع لاق . ءىش لع
 امب رثكأ هنم تلكأ ىتح كيلإ هيهشأ ملف ١ هلكأت ًاماعط تمدق كنإف ؛ ةدحإو

 :ىبحي هل لاقف موقت تنك 5 ةالصلا ىلإ مقت ملف « ةليللا كلت تمدف « ديرت
 ابن تحصنال ءمرجال : سيلبإ هل لاق ء !دبأ ماعط نم تعبشال مرجال

 . كدعي

 : لاق ىناببلا تباث نع ناميإلا بعش ىف ىقييبلاو دهزلا ىف دمحأ جرخأو

 لاقق « ءيش للك نم قيلاعم هيلع ىأرف ايركز نب ىبحيل- رهظ سيئبإ نأ انغلب
 ىتلا تاوهشلا هذه : لاق ؟ كيلع ىرأ ىتلا قيلاعملا هذهاأم سيلبإأي : ىبحب

 ىنع بيصن لهف : لاق . ال : لاق . ءىش ابيف ىل له : لاق مدأ ىنب اهب بيصأ

 ريغ له : لاق . ركذلا نع كالقنو ةالصلا نع كانلقنف تعبش امبر : لاق ائيش

 هللو : سيلبإ لاق . أدبأ اماعط ىنطب ًالمأ الأ ىلع هلل : لاق .ال : لاق ؟ كلذ
 . ادبأ ًاملسم حصنأ الأ ٌىلع

 سيأب] ايركاز نب ىيمي ىقل : لاق قيتع نب هللا دبع نع ايندلا ىلأ نبا جرخأو
 لاق ٠ كيلإ سانلا ضغبأو كيلإ سانلا بحأي لربخأ ؛ هل لاقف هتروص يف

 لاق . ىخسلا قسافلا ىلإ مهضغبأو ليخبلا نمّوملا ىلإ سانلا بحأ : سيليإ
 ىخسلا قسافلاو « هلخب ىتافك دق ليخبلا نأل : لاق ؟ كلذ فيكو : ىيحي
 كنأ الو : لوقي رهو ىلو مثو ؛ هلبقيف هاخس ق هيلع هللا علطي نأ فوختأ

 نم



 مرصع نب ىسسيع هيقل 70ج

 : لاق ةديبع نب نايفس نع ايندلا ىنأ نبا جرخأو

 مظع نم غلب ىذلا ثنأ : سيلبإ هل لاقف . سيلبإ ميرم نب ىسيع ىقل
 لب : لاق « كليق دحأ هيف ملكتي ملو « ايبص دهملا ىف تملكت كنأ كتيبوبر
 : لاق ىنييحي مث تييحأ نم تيكو ىنتيه مث ىدقطنأ ىذلا هلل ةمظعلاو ةيبوبرلا
 ىذلا هلل ةيبوبرلا لب : لاق ؟ قوملا ىحت كنأ كتيبوبر مظع نم غلب ىذلا تنأف

 هلإو ءامسلا ىف هلال كنإ هللاو : لاق ىتييحي مث تييحأ نع تيميو ىنتيمي
 مث « سمشلا نرق ثود ىهانت امف « ةكص هحانجج ليربج "*"!هكصف ؛ ضرألاب

 را هليغ دف ىرخأ هكص مث , ةيماحلا نيعلا نود ىهأنت أمف ىرخأ هكص

 . ميرم ,نبإاي كلتم تيقلام دحأ نم دحأ

 نبأاي : لاقف ء ميرم نب ىسيع نالطيشلا ىقل : لاق سوواط نع جرخأو
 : لاقف ء ابنم كلسفن قلأف « ةقه ةقهاشلا هذه ىلع قاف ًاقداص تنك نإ ميرم

 . ءاشأام لعفأ ىفإف + ككاالبب لرعتال مدأ نيااي : لا لقي مأ كلو

 ( معن : ٠ لاق , ردقو ءاضق موش لك نأ معزت ىذلا تنأ : لاقف سيليإ هنأ

 ع دابعلا ربتخي هللا نيعلاب : لاق ىلع رّدق لقو « ليجلا نم كسغتب قل : لاك

 . ىلاعت هللا اوربتخمي نأ دايعلل سيل

 سيلبإ ىلإ رظن ميرع نب ىميع نأ زيزعلا دبع نب ديعس نع اضيأ جرخأو
 رجح الو ابنم ءىش ف هكرشأال لأس اهايإو جرخ اييلإ ايندلا نوكرأ اذه لاقف
 . اهتم جرخأ ىعح اكحاض اهيف رثكأ الو ىسأر تحت هعضأ

 وهو ًاموي سيلبإ هب رم ىسيع نأ نسحلا نع ركاسع نيا جرعخأو : تلق

 رجلا ذاق ىسيع ماقف « ايندلا ضرع نم رجحلا اذهف ؟ ايندلا ضرع نم اكيش
 . ايندلا عم كلل اذه : لاقو هب ىمرف

 . هيرض ىأ : هكص (585)
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 ىحت كنئأ تمعز : ىسيعل لاق سيلبإ نأ بهو نع دهرلا ىف دمحأ جرخأو
 : ىسيع هل لاقف . !زيخح لبجلا اذه دري نأ هللا اوعداف كلذك تنك نإف قوملا
 ناكل اديه نم بشق لوقت 5 تنك _نإف : لاق زبخلا نع نوشيعي سادلا لك وأ
 له ىردأ الف ىسفنب برجأ الأ ىنرمأ هللا نإ : لاق . كاقلتس ةكتالملا نإف
 ال وأ ىبو ىتملسي

 ُهَنيَع هللا لوسمرل هسضرعت ++

 , ىلصي هلع هللا لوسر ماق» : لاق ءادردلا ىبأ نع ىلاسنلاو ملسم جرخأ
 ؛ هدي طسب مث ًاثالث هللا ةبعلب كعلأ» لاق مث « كيم هللاب ذوعأو لرقي هاتعمسف

 كانعم# دق هللا لوسراي : انلق , ةالصلا نم غرف املق ؛ائيش لواعي هنأك

 . كدي تطسب كانيأرو ء كلذ لبق هلوفت كعمسن مل اعيش ةالصلا ىف لوقت

 : تلقف « ىهجو ىف هلعجيل ران نم باهشب ءاج سيلبإ هللا ودع نإ : لاق
 ع ةماعلا هللا ةنعلب كنعلأ : تلق مث ؛ رخأتسي ملف ثاره ثالث كم هللاب ذوعأ

 ناميلس اديغأ ةوعد الول هللاو « هذخأ نأ تدرأ مث « تاره ثالث رخأتسي ملق

 , 2*”ةنيدملا لهأ نادلو هب بعلي ء اقثوم حبصأل
 دشف ىل ضرع ناطيشلا نإ ؟ لاق ىبنلا نع ةريره ىبأ نع ناخيشلا عب رخأ

 ىلإ هطبرأ نأ تمم* دقلو « هتعرصف هنم هللا ىنكمأف ؛ ةالصلا ىلع عطقيل لع

 ىف رفغا بر ناميلس لوق تركذف « هيلإ اورظنف اوحبصت ىتح ةيراس
 , 1 هدرق . 2105 ىددعب نم ظل ىغبني ال اكلم ىل بهو

 هعرصف هذخأف ناطيشلا هاتأف ىلصي ناك ىبنلا نأ ةشئاع نع قاسنلا جبرخأو

 ةوعد الولو ىدي ىلع هناسل درب تدجو ىتح هيي هللا لوسر لاق هقبخف
 . سأنلا هأري ىتحن اقثوم حبصأل تاميلس

 ثيدح ةالعلا ءانثأ كاطيشلا نعث زاوج باب . ةالصلا مطارمو ةجاسملا باتك ىف ملسم هاور عملو

 . ةالصلا ي هنم هللب ذوعاو ىلإ نعل باي . رهسلا باتك ىف قاسنلا هاورو 84+ مقر
 - ص ةروس نم 7” ةيألا م81)

 ق3 ملسمو 31/1 دسملا ف طيري جرعلا وأ ريسألا باب . ةاللعلا بانك" ىف ءوسنب ىراشبلا هاور (# دو

 , ”هقرلا يو 85 ثيدح د ةالعلا ءاثك ل تكاطيشلا نعت زاوج باب و كصاسملا باتا

 ا



 أرقف حيصلا ةالص لصي ماق ِهُزَع ىبنلا نأ ديعس ىلأ نع دمحأ جرحأو
 تيوعأف سيلبإو ىقومعيأر ول : لاق هتالص نم غرف املف ةءارقلا هيلع تسبتاف

 اهيلي ىتلاو ماببإلا « نيتاه ىعبصأ نيب هياعل درب تدجو ىتح هقنخأ تلزامف
 بعالتي دجسملا ىراوس نم ةيراسب ًاطويرم حبصأل ناميلس ىتنأ ةوعد الولو
 لاق ١ لاق دوعسم نبأ نع هيودرم نبأآو ديمح نب دبع جرخأو ةنيدملا ناييص هب

 درب تدجو ىلإ ىتح هتقيخف هتذخأف ناطيشلا ىلع رعد : ليم هللا لوسر

 ىلإ ًاطام حبصأل تاميلس ةوعد الولو ىسعجوأ : لاقف ١ ىدي ىلع هناسل
 جرخأو تلق 0*1, ةييدملا لهأ نآدلو هيلإ رظني دجسملا نيطاسأ نم ةنارطسا

 يالصم ىف نتاطيشلا ىل ضرع» : لاق مليم ىبنلا نأ نسحلا نع ديمح نب دبع
 ةوعد تركذف حبصأ ىتح هسبحأ نأ تدرأف هتذخأف اذه م وه هنأك ةليللا
 . «هنكرتف نتاميلس ىخأ

 تيبلا تلخدو : ِهُيَع هللا لوسر لاق : لاق رباج نع هيودرم نبا جرخأو
 ىدي ىلع هناسلا درب تدجو ىتح هتقضف هتذخاف ناطيش بالا ىلخ اذإف

 ددعت رهاظلاو + سأنلا هاري عيقبلاب اقلوم حبصأل اصلا ديعلا ةوعد الولو
 ىهتنا . ةصقلا

 قر سيلبإ نأ دهاجم نع ةيلخا ىف معن وبأو ةمظنلا  خيشلا بأ ج ربخأو

 تلونأ نيحو هم ىبلا ثعب نحو « طبهأ نيجو « نمل نيح تارم عيرأ

 , باتكلا ةحاف

 # نيملاعلا بر هلل دمحلا 8 تلزن ال لاق دهاجم نع سيرضلا نبا جرخأو
 . ةديدش ةرخن رخو ةديدش ةنر نرو ةديدش ةقشع سيلبإ ىلع قش

 حبصأ هيي2َ ىبنلا ثحب ال ؛ لاق ةريره ىنأ نع لئالدلا ىف ميعن بأ جرخأو
 ثسعب دق ىبن اذه : لتقف هتريخأف سيلبإ نيطايشلا تتأف ًاسكتم متص لك
 جرخف ةكمب هدجوغ سمتلي جرخف هبحاص انأ : لاقف هدجن مل : اولاقف هوسمتلاف

 . ىبهتلأ ليربج هعمو هلدجو دق : لاقف نيطايشلا ىلإ

 ىتح هتقيخف هتذخأف ناطيشلا لع رمد هظفلو 455/9 ىردخلا ديعس ديع دنبملا ىف دمحأ هاو ءرالشكإ
 هنيب لوحي الأ مككتم عاطتسا نمقو هيف داز 8؟/9ؤ ١ ىندمجوأ يسعجوأ : لاقت ىدي قف ناس هم دعت

 5 لعفيلت ديحأ ةليقلا ن
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 معن وبأو ةمظعلا ىف خيشلا وبأو طسوألا ىف لى قاربطلاو ايئدلا ىلأ نبا جرخأو

 ادعي نأ دءراف ميلي .ءاجف ةكمب ادجاس ناك هم ىبنلا نأ سنأ نع لئالدلا ىف :

 . تدرألا غلب ىتح هامدق ترقتسا امف ةخفن ليربج هخفلف هقنع

 نوعمتسي نيطايشلا تناك لاق سابع نبا نع معن وبأ جرخأو : تلق
 ثدح دقن لاقف سيلبإ نإ كلذ اوكشن اوعي هَ ادم هللا ثعب املف ىحولا

 بهذا للاقف ماقملا فلخ ىلصي ُهلْيي هللا لوسر ىأرف سيبق ىفأ قوف قرف رمأ
 ىبتنا اذكأو اذك" ىف هحرط ةضكار هضكرغ هدنع ليربج ءاجف هقنع رسكاف

 ىئرف ع هللا لوسرب ىرسأ لاق ديعس نب بخت نع ًاطوملا ف كلام لاقو

 هل لاقف هار هُم هللا لوسر تف ٌتَقَتلا املك رات نم ةلعشب هبلطي نجلا نم اتيرفع
 اقف ؟ هيفل رحت و هتلعش ْتكِفط نهتلق اذإ نفوقت تاملك كملعأ الأ : ليريج

 للا تاملكيو ميركلا هللا هجري ذوعأ لقف : ليربج لاقف ىلب : هع هللا لور
 جرغُي ام رشو ءامسلا نم لزحام رش نم رجافالو رب نهزوابعال الثا تاماتلا

 نموت رابنلاو ليالا نتف نمو اهنم جرخيام رشو ضرألا ىف أرذام رشو اهيف

 ""””نمحراي ريخب قرطي ًاقراط الإ رابنلاو ليللا قراوط
 قم هللا لوس انعياب اك: : لاق ةباحصلا ضعب نع قاحسا نبأ جرخأو

 : طق هتعم< ام توص ذفنأب ةبقعلا سأر نم ناطيشلا خرص ةبقعلا ةليل ىنعي

 لاقف مكبرح ىلع اوعمتجا دق هعم .عواجتملاو ممم نم مكل له بجايجلا لهأي

 هللا ودع ىلإ عمتسا ةبقعلا **ييَرَأ نبا اذه ةبقعلا برأ اذه : هلم هللا لوسر
 , ”**!يزل ”ضرفأل

 ىقيمبلاو معن وبأو متاح ىبأ نباو رذنملا نباو ريرج نباو قاحمسأ نبا جرحخأو

 اوعمتجا ةليبق لك فارشأ نم شيرق نم ارفن نأ سابع نبا نع لئالدلا ىف ًاعم

 : !ولاق هوأر املف ليلج خييش ةروص ىف سيلبإ مهضرتعاف ةودتلا راد اوطخديل

 نأ تدرأف هل معمتجا امب تعمس دق دب لهأ نم نع خيش : ؛ لاق ؟ تنأ نم

 مهعم لخدق لخداق لجأ : اولاق مسن ز الو ىأر ىنع مكمدعي نلو عر ضحأ

 , 75-42 ذوعتلا نم هب رعزب اع يباب . رمّشلا بانك . ٌةطوأل ىف كلام هور (#* مالو
 - علا عم : ءايصعلا *

 , يمدلا ريصقلا : بزألا ليقو «ةبعككلا بزُأو همما ناطيش وه : بيزأ +

 , ؟48/5 هوسب لئالدلا ىف ىقييبلا ءاور جب



 هرمأب مر مأ ىف مكسأري نأ نكشويل هللاوف لجرلا اذه نأش ىف !ورظنأ : اولاقن

 ناك نم كله آ5 كلبي ىتح نونملا هب اوصبرت مث قاثو ىف هوسبحا لئاق لاقف

 : ىدجنلا خيشلا هللا ودع لاقف مهدحأكو ه امنإف ةغبانو ريهز ءارعشلا نم هلبق

 نُكش ويلف هباحصأ ىلإ هسبحم نم + هيأر نجرخيل هللاو ىأرب مكل اذهام هللاوال

 نأ مكيلع نمأ أمف هنم مكنوعنمي مث مكيديأ نم هوذأي ىتح هيلع اوتبثي نأ

 نيب نم هوجرخأف : لئاق لاقف . ىأرلا اذه ريغ ىف اورظنأف كدالب نم ةوجرخم

 باغ !ذإو عقو نيأو عصام مرضي نأ جر اذإ هنإف هنم اوحيرتسأف م رهظأ

 اذهام هللاو : ىدجنلا خيشلا لاقف ريغ ىف هرمأ ناكو هنم مقحرتسا هاذأ مكدع

 نم عمتسي اب بولقلل هذخأو هئاسل ةقالطو هلوق ةوالح اورت منأ ىأرب مكل

 ىتح مكيلإ ريسي مث هيلإ نعمتجيل برعلا ضرعتسا مث ملعف نثل هللارف هئيدح
 اذه ريغ ايأر اورظناف هللاو قدص : اولاقف مكفارشأ لتقيو مدالب نم مكجرخم

 : اولاق هريغ ىأرام دعي هوترصبأ ىأرب مكيلع نريشأل هللاو : لهجوبأ لاقن

 مالغ لك ىطعي مث اذهل اباش اطسو امالغ ةليبق لك نم ذأن : لاق ؟ وه امو

 ىف همد قرفت هومتلتق اذإف دحاو لجر ةبرض هنوبرضي مث ًامراص افيس مبنم
 شيرق برح ىلع توردقي مشاه ىنب نم ىحلا اذه نأ نظأ الف اهلك لئابقلا

 هأذأ انع انعطقو انحرتساو ةيدلا ىنعي لقعلا اولبغ كلذ اوأر اذإ مهيثإو مهلك

 ىرأال ىتفلا لاقام لوقلاو ىأرلا وه هللاو اذه : ىدجتلا نوعلملا خيشلا لاقف

 نأ هرمأ هم هللا لوسر ليرج أف هل نوعمجم مهو كلذ ىلع اوقرفتف هريغ
 كلذ دنع هل هللا نذأو موقلا ركمب هريخأو تنيبي ناك يذلا هعجضم ىف تييبال

 ةكرشلا

 .20 جورخلا ىف
 نبأ نع ىقبيبلاو هيودرم نباو « متاح ىلأ نباو رذنملا نبإو ريرج نبا جرخأو

 ةروص قف ةيار هعمو نيطايشلا نم دنج ق ردب موي سيلبإ ءاج : لاق سايع

 لاقف مشغجج نب كلام نب ةقارس ةروص ىف نتاطيشلاو جيدم ىتب نم لاجر

 سيلب] ىلع ليريج لبقأف مكل راج ىفإو سانلا نم مويلا مكل بلاغال : ناطيشلا
 اربدم ىلوو هدي سيلبإ عرتنا نيكرشملا نم لجر دب ىف تناك هديو هأر املف
 كلذو نورت الام ىرأ ىفإ لاقف أدل راج كنإ ةقارساي : لجرلا لاقف هتعيشو

 , 1 15 ع 1755 دوسي لئالدلا ىف يقبيبلا هاور ؛؟خكر

 1ك



 ,131ياقعلا ديدش هللاو هللا بفاحخأ ىلإ ةكئالملا ىأر نيح

 ىأر امل : لاق ىراصتألا عقار نب ةعافر نع معن وبأو ىناريطلا جرخأو تلق

 هب ثيشتف هيلإ لتقلا صلخت نأ قفشأ ردب موي نيكرشملاب ةكئالملا لعفتام سيابإ
 هاقلأف ثراحلا ردص ىف زكوف كلام نب ةقارس هنأ : نظي وهو ماشه نب ثراحلا
 كلأسأ ىف! مهللا : لاقف هيدي عقرف رحبلا ىف هسفلا ىقلأ ىتح ابراه مجرم مث

 . يهتنا . 2 "!ىايأ كلترظن

 اعيش لاق نولكي نأ ركتأف كل دعب كلام ني ةقارس ىلع اولبقأ مهن 397
 . تللذ نم

 : لاق كاحضلا نع ريرج نبأ جرخأو

 اوعج راق لتق دق ادمحم نأ الإ دمحم باحصأ مره نيح دحأ موي حاتم يدان

 . لوألا مكنيد ىلإ

 . +«سيئبإ ىداثو هتاقبط ق دعس نبا ظفلو

 ديعس نع هيودرم نبأو 0 ىلأ نباو رذنملا نباو ريرج نبأ جرخأو تلق

 ةكمب يع ذ هللا لوسر أرق : لاق سابع نب! نع هنع ىناربطلاو رازبلاو ريبج نبا
 ىقأ # ىرخألا ةثلاثلا ةانمو ىزعلاو تاللا ميأرفأ ل عضولا اذه غلب املف مجنلاو

 نوكارشملا مرفق ىبلرت نيتعافش نإو ىنعلا قينارغلا كلت هناسل ىلع ناطيشلا

 لفت ليربج هءاج مث !اودجمو دج عويلا لبق اربع انتخأ ركاذ ام : !ولاقو كذب

 كا ملأ : ليربج هل لاق اذه غلب املف . هب كتنجام ىلع ضرعأ : لاقف كلذ

 ىبن الو لوسر نم كلبق نم اداسرأ اموؤط هللا لرنأف كاطيشلا نم اذه . افي

 . ةيآلا رخخآ ىلإ # هعينمأ ىف ناطيشلا ىقلأ ىنت اذإ الإ

 نم ىضترإ نم الإ هلوق ف كاحضلا نع ريرج نباو ديمح نب دبع جرمخأو

 ىبنلا ناك : لاق "ب ادصر هفلخ نمو هيدي نيب نم كللسي هنإف لوسر

 , ةيأورلا نم ظافلألا ضعب فاذس عم . 0/8 , زر هوكي لئالدلا ىف ىقييبلا هاور 84.
 , 7895/7 عقار نب ةضافر دنع . مماوجلا عمج رظنا (53)

 .( 05 ةيأللا نبا 4



 نيب نم هنوسرحي ةكئالملا نم رفن هعم ثعب ىحولاب كلملا هيلإ ثعب اذإ هيَ
 . كلملا ةروص ىلع ناطيشلا هيشعي نأ هغلخخ نمو هيدي

 هوم ىبدلا دنع اسولج انك لاق رمع نبا نع لئالدلا ىف ىقبيبلا جرخأو

 فاج فلج اير سانلا نتثأو ابايث مهحسبقأو اهجو ساتلا سيقأ نم لجر ءاجف

 ؟ كقلمخ نم : لاقف ُهَُع ىبنلا معدي نيب سلج ىتح سانلا باقر ىطختي
 : لاق ؟ ضرألا قلبخ نم : لاق هللا ؛ لاق ؟ ءامسلا قل نم : لاق هللا : لاق
 ماقو هسأر أطاطو هتببيي كسمأو هللا ناحيبس : ىلاق هللا قل نم : لاق هللا

 مث نأكف هانيلطق لجرلاب ىلع : لاقو هسأر هيي هللا لوسر عقرف بهذف لجرلا
 . ىبتنأ "وكيد ىف مكككشي ءاج سيئب] اذه : لاقف نكي

 : رمعل لاق هدم هللا لوسر نأ صاقو ىأ نب دعس نع ناخيشلا جرخأو
 كلس الإ اجغ اكلاس ناطيشلا تبقل ام هديب ىسفن ىذلاو باطقلا نبا اي هيإو
 , 0540: كاّجف ريغ أجف

 نإ« : هَ هللا لوسر لاق : لاق ةديرُب نع قاسنلاو ىذمرتلا جرخأو
 , ©8006 رمعاي كم فاخيل ناطيشلا

 نيطايش ىلإ رظلأل ىلإ : كتم هللا لوسر لاق : تلاق ةشئاع نع جرخأو
 . 2و رمع نم أورف داق نجلاو سنإلا

 ىقلامو» : هيَ هللا لوسر لاق : تلاق ةصفح نع ركاسع نبا جرخأو

 . ىهتنا . ""9«ههجول ٌرخ الإ ملسأ ليم رمع ناطيشلا

 . ؟؟ هرب لئالدلا ىف ىقروبلا هاور 3

 بانك ىلو . 8812/79 باطلا نب رمع بقانم بباب ىلا باصعأ لظطت ف ىراخبلا هاور +55
 كحيضلاو مسيعلا باي . بندألا باك ىو . 574 4 553/79 ةدوتسو نيليإ ةقص باب . قلل ءدب
 كيلح . ريك لئشضت نم ءباب , ةباحصلا لكئاطل بانك" ق ملسع هاورو 2.54 2554

 .1ضك4ذ ؛, م51.

 نم اييرغ ميحص لسح يدع : لاقو ١47/18 رع هيقانع باب . هيئقانملا ىف يذعرتلا هاور (75)

 , ةفيرب تيدا

 نم بيرق حيحص نسح ثيدع : لاقو 1 44/15 رمع بفقانع باب . بقانا يف يذمرتلا اور ( 57
 , هبجولا اذه

 , 91/1 عمارجلا ممج رظنا ع ةإ

 نا



 رساي ب رامع نع يلشل ىلا نيو م ةننسمع ف هيوهار نيأو كعس نبأ جرخخأو

 عم انك 1 ل ق3 ؟ فيكر : ليق سنإإلاو نجلا هع هللا لوسر عم تلتاق : لاق

 لاقف ىقتسألا ىولدو يتبرق تذحأق النم انلزتف رفس ىف ليم هللا لوسر
 أر ىلع تنك املف هنم كاعنمي تا ءاملا ىلع كيتأيس هنإ امأ : هع هللا لوسر

 بوتذ ابنم مويا ىفتست 7 هللاو ال : لاقف سرف هنأك دوسأ للجار 1ذإ : رثبلا

 مث ههجوو هفنأ هب ترسكف ًارجح ثذحأ مث . هتعرصق قذخأو هتذخأف ادحاو

 ؟ دحأ نع عاملا ىلع كانأ قه : لاقف هُم هللا لوسر اب تينأف ىجرق تألم

 : لاق . ال : تلق ؟ ره نم ىردتأ : لاقف ةصقلا هيلع تصصقف معن : تلقف

 . ناطيشلا كاذ

 بلاط ىنأ نب ىلع نع لئالدلا ىف معن وبأو ةمظعلا ىف خيشلا وبأ جرحأو

 سنإلاو نجلا ليي هللا لوسر دهم ىلع رساي نب رامع لتاق دقل : لاق
 : رامعل لاقق رقس ىف هتيم هللا لوسر عم انك : لاق . نجا لتاق فيك ليق

 لاحف دوسأ ديع ةروص ىف ناطيشلا هل ضرعف قلطناف عاملا نم ال ىقتساف قئطنا

 هك رتق ءاملا نيبو كلنيي ىلعأ ينعد ؛ هل لاقف رامع هعرصف اذخغتاف ءاملا نيبو هنيب

 نإ: هّتيَع هللا لوسر لاقف هل ىقوف هكرتف كلذ لثم : هل لاقف هعرصف ىبأف

 لجو رع هللا نإو دوسأ دبع ةروص ىف ءاملا نيبو راّمع نيب لاح دق ناطيشلا
 ناظقيلا ابأأي كادي ترفظ هل لوقي ارامع انيقلتف : لع لاق هب ًارامع رفظأ

 هتلتقل ناطيش هنأ ترعش ول هللاو امأ : لاق اذكو اذك : متم هللا لوسر لاق
 , هحير نعت الو هقنأ ضعأ نأ تمم» ىنكلو

 لمج يلع ىبنلا ثعب امل : لاق لانبلا تياث نع ايندلا ىلأ نبا سرخشأو

 سيل مهفحصب هنوعيجيف هلي هللا لوسر باحصأ ىلإ هنيطايش لسري سيلبإ
 لثم طق انيصأأع : اولاق ؟ ايش مهم نوبيصتال مكلام : لاقغ . ءىش اهيف

 مكتجاح نويرصتق كانه ايندلا مهل متفت نأ ىسع مبب اديور : لاق . ءال

 . ميلع

 سيلبإ شرع نأ + : لوقي هِي ىبنلا تعمس رباج نع ملسمو دمحأ ج رحخخأو

 ةنق مهمظعأ ةلزنم هدنع مهمظعأل سانلا نوسفيف هايارس ثعيف رحبلا ىلع

 ءىبي مث ائيش تعيصاع لوقيف اذكو !ذك تلعف : لوقيف مهدحأ ءىجب

 ف



 معن : لوقيو هنم هينديف هتأرمإ نيبو هنيب تقرف ىتح هتكرتام لوقيف مهدحأ
 , 1 ةخنج تأ

 ؟ ىرتام : دئاص نبال لاق هيَ هللا لوسر نأ ديعس ىنأ نع دمحأ جرأو
 شرع كاذ : لاق تايحلا هلوح رحبلا ىلع : لاق وأ ءاذا ىلع اشرع ىرأ : لاق
 . ؟ةةناطبعلا

 سيئبإ نإ : لاق هتيم ىبنلا نأ ةناحير ىلأ نع هريسفت ىف دين جرخأو
 الإو هاسف نإف ء ةبس امهلجأو نيناطيش لجر لكب لكوو ءاملا ىلع اهرع ذختا

 اذه ىيهذلا لاق ؛نيرخاإ نيئاطيش هل ثعب مث امببلصو امهلجرأو امهيديأ عطق
 . ركنم بيرغ

 رصن ىف نب عاجش قيرط نم.شحاوفلا ميرحت باتك" ىف ىسوطرلعلا جرخأو
 : نجلا نم تيرفعل دواد نب تاميلس لاق : لاق ماشلا لهأ ءايلع نم لجر نع
 نكلوال : لاق ؟ ءىشب هيف ثرمأ له : هللا ىبناي : لاق ؟ سيئبإ نيأ ؛ كليو
 ىتح ناميلس هعمو هيدي نيب تيرفعلا ىعسف هللا ىبناي قلطنا لاق ؟ وه نيأ
 هنم رعذ ناميلس ىأر املف ءاملا نم طاسب ىلع سيلبإ اذإف رحبلا ىلع هب وجه
 تعج نكلوال : لاق ؟ ءىشب ىف ترمأ له هللا يبن اي : لاقف هاقلتف ماقن قرفو

 الول هللاو امأ سيئبإ لاقف هللا ىلإ اهضغبأو كليلإ ءايشألا بحأ نع كلأسأل
 ةأرمحلاو لجرلا لجرلا ىلأي نأ نم هللا ىلإ ضغبأ ءىش سيئ كتربخأ ام ّىلإ كاشمن
 . ةأرملا

 ثب سيلبإ ممبصأ !3إ : لاق ىرعشألا يموم ىأ نع ايندلا ىلأ نبا جرأو
 نالفغب لزأ مل : لئاقلا هل لوقيف . جاتلا هتسبلأ ملسم لضأ نم : لوقيف هدونج

 برش ىتح نالفب لزأ مل ؛ رخآلا لوقيو ربي نأ كلشوي : لاق هيدلاو قع ىعح

 . 7''11تنأ تنأ : لوقيف لتق ىجح نالغب لزأ م : رعآلا لوقيو تنأ : لوقيف

 ق دمحأ ءاورو , 7199/4 . 54: 3101554 ثيدح نيقفالل تافص بانك ىف ملسم هاور 52
 , راق 4 "55 + ه2 ل 184217 ننس

 دايس نبأ ركذ باب . تقلا بانك ىف هوحنب ملسمو . راش لا 6ال #0452 دحأ لور "95

 1١9. ع ؛ كرك كئاص نبا ركذ ىف ءاجام باي . نعقلا ىل هوصنب يذم رتلاو 55 4 1/74 ١ع ثيلنح

  لريسح ثيدع + لاكو

 . 4/1 ىلق ويسلل مياوقلا عج رظتا(4 ++

5 



 ةأرلاو : هللا لوسر لاق : لاق دوعسم نبا نع ىمرتلا جرخأو

 , 100 ناطيشلا اهفرشتسا تجر اذاف ةروع

 لاق ناطيشلا نأ تعمم : لاق ماس نب نسح نع ايندلا ىلإ نيا جمر خخأو

 تنأو ءيطخأ الف هب ىمرأ ىذلا ىمهس تنأو ىدتج فصت تنأ : ةأرملل

 ” . ىتجاح ىف لوسر ثنأو ىرس عضوم

 ةلابحع ءاستلاو ةفيطخملا سأر ايتقلا بحس ؟ لاق رشيد نب كلام نع جرحأو

 , *”"ءاسنلآ نم سيلبإ سفن ف قثوأ ءىغ سيل : لاقو ناطيشلا

 نأ سيلبإ سأيي مل الإ ايبن هللا ثعبام لآق بيسملا نب ديعس نع جرخأو
 . ءاسنلاب هكلبي

 سابع ىلأ نبأ نع دئالقلا باتك ىف هبيش نب دمحأ ني فمحم ركب وبأ جرخأو

 وهو هركذ ىفو هبلق ىلو هينيع ىف لزانم ةثالث ىف لجرلا نم ناطيشلا نأ : لاق
 . اهرجع قو ايبلق ىفو اهئيع ىف لزانم ةثالث ىف ةأرملا نم

 هتنعل دق برأي : لاق سيلبإ طبعأ ا : لاق ةداتق نع ايندلا ىلأ نبا جرخأو

 ؟ هباتك امق : لاق رعشلا : لاق ؟ هتأرق امق : لاق رحسلا : لاق ؟ هُملِع امف
 . هيلع هللا مسا ركذي ملامو ةتيع لك : لاق ؟ هماعط امغ : لاق . مشولا : لاق
 : لاق مامحلا : لاق . هتكسم امف لاق . ركسم لك : لاق . هبارش امق : لاق
 امق : لاق . رامزملا : لاق ؟ هنذؤم امف : لاق قاوسألا : لاق ؟ هسلجم نيأف

 . ءاستنلا : لاق ؟ هدئاصم

 نع ناميإلا بعش ىف ىقيبلاو ىناربطلاو ىدع نبآو ايندلا ىلأ نبا جرخأو
 اذإف ًاقوعلو الحك ناطيشلل نإو : ُهُنلَع للا لوسر لاق : لاق بدنج نب ةرم“
 برذ هقوعل نم هقعلأ اذإو ركذلا نع هانيع تمان هلحك نم تاسنإلا لحك
 , 54*11 رشلاب هتاسل

 هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نع ىقييبلاو ىدع نبا جرخأو تلق

 ١19 بيرغ نمسح تيدح : لاقو , 15+ عدوا باب عاضفرلا ىف يتمرعلا اور ع4 .
  44-4١ةدك ثيقح يمايلالا ليزمو افلا فشك رظنأ . 418/1 .

  4+5يطول عمار مج رظنا 5851/1١ ,

 ؟1



 امأو بدذكلاغ هقوعل امأ : اقوشدو اقوعلو الحك ناطيشلل نإ» : هني

 , "24 موناف هلحك امأو بضغلاف هقوشن

 لوسر لات : لاق ةمامأ ىلأ نع هيودرم نباو ىناربطلاو ايندلا ىنأ نبا سرخأو

 ضرألا ىلإ ىعلزنأ : براي : لاق ضرألا ىلإ لزتأ ا سملبإ نإو : هلييَع لا
 : لاق اسلجم ىل لعجاف : لاق ماما < لاق . اتيب ىل لعجاف اميجر ,ىتلعجو

 هللا مسا ركلي ملام : لاق اماعط ىل لعجاف : لاق قرطلا عماجمو قاوسألا

 : لاق ابانك ىل لعجا لاق . رعشلا : لاق . انأرق ىل لعجا : لاق . هيلع

 : لاق الوسر لعجا :'لاق بذكلا : لاق . انيدح ىل لعجا لاق مشولا
 . ىبتنا . :ءاسلا : لاق دئاصم ىل لعجا : لاق ةناهكلا

 نيحليسلا نم دباع ناك : لاق هبنم نب بهو نع اينذلا ىلأ نبأ جرخأو

 لضأ امع ىنلأست الآ : ناطيشلا هل لاقف ايش هنم عطتسي ملق ناطيشلا هدارأف
 : لاق ؟ مهلضت نأ كسفن ىف ءىش قثوأام قريخأف « لب : لاق مدإ ىبب هب

 هانيغرو هينيع ىف هلام انللق احيحش ناك" !ذإ لجرلا نإف . ركسلاو ةدحلاو حشلا
 ناك ولف ةركلا نايبصلا روادتي 5 ادنيب هانردأ !ديدح- ناك اذإو سائلا لاومأ ىف

 داقت 5 ةوهش لك ىلإ هاندتقا ركس وه اذإو هنم سأين مل هتوعدب قوما ىحي

 . اهنؤأي ردعلا

 ءايبنألا ضعب لاق ؛ لاق بهو ني هللا ديبع نع ايندلا ىأ نبا جرخأو
 بضغلا دنع هذخأ : لاق ؟ مدإ نبا بلغت ءىش ىأب  هلادبو - سيلبال
 . يىوفا دتعو

 فيكو : لوقي ناطيشلا نإ نولوقي اوناك : لاق ةمئيحح ىلأ نع جرخأو
 ىثح ترط بضغ اذإو هبلق ىف نوكأ ىتح تعج ىضر اذإو مدأ نبا ىنبلغي
 . هسأر يف نوكأ

 لهأب فاطأ نتاطيشلا نإ : لاق دوعسم نبأ نع دهرلا ىف دمأ جرخأو

 ىرغأف ايندلا نوركذي ةقلح قأف مهنيب قرفي نأ مطتسي ملف مهنتفيل ركذ سلجم
 دمحأ جرخأو اوقرفتق مهنيب !ورجحف ركاذلا لهأ ماقف اولسقا ىتح مبني

 ,. 55415 ىطويسلل عماوللا عمج رظبأ 4455
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 ةضيخ رطاحتسا كنك: كس اك شح ا تنبا ةنمخ نع ىذمرتلاو دوادوبأو

 تاضكر نم ةضكر هدذه اننإ و : لافف هيَ هللا لوسرل كلذ تركذف ةديدش
 ثْنَذ نإ 3 ميحصلا ثيدحلا ىف هلوك !ذه ياني ال فلوملا لاق . 157+ ناطيشلا

 وهو قرعلا كنلذ ضكر اذإف مدلا ىرجم مدأ نبا نم ىرجي ناطيشلا نأل 4 قرع
 هي هلأ بقرصت صاخلا قرعلا اذه قف ناطيشللو مدلا هلم لأس هيف راج

 نم فيزتلا ىف ةرحسلا فرصتت اهو ثدبلا قورع رئاس ىلع دئاز صاصتخا
 . تاطيشلا ضكرب هيف نونيععسي امتلو ةأرملا

 لافق هيَ هللا لوسر انيف ماق : لاق رمع نع ىذمرتلاو دمحأ جرخأو
 وهو دحاولا عم ناطيشلا ؛ نإف ةعامجلا مزليلف ةنجلا ةحوبب مكدم دارأ نهو
 , 1457+ دسيأ نينثالا نم

 ىلع هللا دي + ١ لوقي هُم هللا لوسر تعمم ةورع نع دعاص نبا جرخخأو
 . 0*1 ةعامجلا فلاخت نم عم ناطيشلاو ةعامجلا

 : لوقي هيي هللا لوسر تعمس كيرش نب ةماسأ نع ىنطقرادلا جرأو
 فطن آ نيطايشلا هتفطتخأ مبنم ذاشلا لش اذإف ةعامجلا ىلع هللا ديو

 ظخخ : لاق دوعسم نبأ نع نيج جرخأو 1 ( 40 ينفلا َه اغلا بئذلا

 اوعبنت الو هوعبتاف اميقتسم هللا ليبس اذهو : لاق مث ء هديب اطح هللا لوسر
 . 1050و هليبس نع مكب قرفف لبسلا

 بثذ ناطيشلا نإ : لاق هَ ىبتلا نأ ليج نب ذاعم نع دمحأ جرخأو
 مكيلعو باعشلاو مكايإف ةيصانلاو ةيصاقلا هاشلا لخأي مدغلا بئذك ناسنإلا

 , 1" ''2:دحيسملاو ةماعلاو ةعامبجلاب

 بابا. عيبطلا بانك. الطوملا ىف هرب كلامو . 454 ةرجبكيو 474/9 دتسلا ف دمجأ هاور (4 ١6

 , "الابأ 2. 15174 ثيدلح ل بقارطلا ماج

 ) )5١5ةرأ# . ةعابجلا موزل ىف ءاجاام باي . نئغلا ىف ىتمرتلا هاور ,  1١دنسللا ىف دحأو 33/1 .
 )/ )19ة1ةرأا عماوجلا عمج رظنا .

 . ةرا عماوجلا عمج رظنا (غ+ه)
 . ةكشهدو "هلأ يصمت فرح هأور 2

 4 441١ر5 هدنسع ىف دخأ هور 5481 ,



 ديحاو هيقفد ؛ لاق ُهيَع هللا لوسر نأ سايع نبأ نع ىذمرتلا جرخأو
 , 1130و دباع ىفلأ نم ناطيشلا ىلع دشأ

 : لاق نييرصبلا ضعب نع مصاع نب ىلع قيرط نم ايندلا ىنأ نبا جرخأو
 نأ ىلع ردقنال انإ : سيلبال نيطايشلا تناقف هللا ف نييخأوتم دباعو ملاع تاك

 ىتح دباعلا لبقأ ذإ دباعلا قيرطب سلجف . امخ انأ : سيلبإ لاقف . امبنيب قرفن

 لاقغ دوجسلا رثأ هينيع نيب ريبك خيش لاثم ىف هيلإ ماق سيلبإ نم اند اذإ
 : دياعلا هل لاقف هنع كلأسأ نأ تببحأ ءيش ىردص ىف كاح دق هنأ : دباعلل

 نأ لجو زع هللا عيطتسي له : سيلبإ هل لاقف . كتربحأ ىدنع نكي نإف : لس

 ىف ديزي نأ ريغ نم ةضبب ىف ءاملاو رجشلاو لابجلاو ضرألاو تاومسلا لعجي
 ديزي نأ ريغ ىف دباعلا هل لاقف ؟ ًائيش اذه نم صقني نأ ريغ نمو ًاقيش ةضييلا
 هل لاقف دياعلا فقوف بجحتملاك اعيش اذه نم صقني نأ ريغ نمو ةضيبلا يف

 ىف ًاكاش هتلعج هتكلهأ دقف اذه امأ : لاقف .هباحصأ ىلإ تفتلا مث ضما سيلبإ

 ماق سيلبإ نم اند اذإ ىتح لبقم وه اذإف ملاعلا قيرط ىلع سلج مث لجو رع هلا
 : هنع كلأسأ نأ تيبحأو ءىش ىردص ىف كاح دق هنإ اذهاي : لاقق سيلبإ هيلإ

 له : سيئبإ هل لاقف كتريخأ ملع ىدنع نكي نإف لس : ملاعلا هل لاقف

 ىف ءاملاو رجنملاو لابجلاو نيضرألاو تاومسلا لعجي نأ لجو زع هللا عيطتسي

 اذه نم صقني نأ ريغ نمو ايش ةضيبلا ىل ديزي نأ ريغ نم ةدحاو ةضيب
 ًافيش اذه ىف ديري نأ ريغ نم ركنملاك سيلب] هيلع درف معن ملاعلا هل لاقف ؟ ًاثيش

 دارأ !ذإ هرمأ انإ» لاقو ءابتنإلاب معت هل لاقف ايش اذه نم صقني نأ ريغ نمو
 . متيتأ اذه لبق نم هباحصأل سيلبإ لاق 149ج نوكيف نك هل لوقي نأ ايش

 ٌءاكب دشأ ناطيشلاو : لاق خايشألا ضعب نع ناوفص قيرط نم جرخأو
 , «ايندلا ىف هايإ هناجفأ نم هتاف امل هلهأ ضعب نم تام اذإ نمؤملا ىلع

 دعب ال : هلوقب جهلي توملا دنع ىنأ تيأر لبتح نب دمحأ نب حملاص لاقو

 بباب . ةمدقملا ل ةجام ساو. 2٠ ةدابعلا ىلع هقفلا لضف باب . ملعلا ل يذعرتلا هور (41

 , 6975:9557 ثيدح ملعلا بلط لع كثيلعاو ءاملعلا لشق

 . 5 ةيألا سي ةروس 419
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 ., دعب ال دعبل لوقأ انأو محلي ىنتفأ ىنتقأ : ىوقيو ىسأر دنع فكاو ندعيشلا اده : لاق ؟ اذهام . تبأاي : تلقف

 3 هيقار 7 علا فمع نع دهزلا دقاوز 8 دم نس هللا كبش جرخأو
 0-0 يع

 كيبعت ءنها يل ىذلا ناديي هكا ؛ تلاق ءامسلا ىلإ نموا ودب رع اذا

 . ماج فيك هعيواب جرلا ناطيشلا نم

 : لد وع 90 7-0 هقسألا ن م ةلئاو نع ةيلحلا ىف معن وبأ جرخأو تلق

 كن ناف ةبجلا ب مهورشب رش و هللأ هلإ ىلإ ذيل مهونقلو  اتوم اورضحأو

 نم نوكياع ام برق ناطيشلا نإو عرصملا كلذ دنع ريحتي ءاسنلاو لاجرلا
 . 56'2عرصملا كللذ دنع مدأ نبا

 توملا كلم نأ ىنغنب ٠ : لاق دممج نب رفعج نع متاح ىلأ نبا جرخأو
 ظفامع ىم ناك نإف : توملا دنع رظن اذإف ةالصلا تيقاوم دنع سائلا حفصتي

 , «هللا الإ هلإال هنقلو ناطيشلا هنع درطو هنم اند تاولصلا لع

 م : تيملا لكس اذإ» : لاق يروتلا نايفس نع هرداون ىف ىكحلا جرخأو

 , «كبر انأ يلأ هسفن ىلإ ريشيف ةروص ىف ناطيشلا هل ىءارت كبر

 ءرجأ مهلا + : تيل نفد ددع ُهّييَع هلوق”رابخألا نم هديؤيو : مكحلا لاق
 مالسلا هيلع ىبنأ اعدام ليبس كانه ناطيشلل نكي مل رلخ « تاطيشلا نم

 ىبتنإ . كلذي

 لوأ» لاق نيريس نبأ نع لئاوألا ىف ةبورع وبأو هبيش أ نبا جرخأو
 . 8 سيلبإ ساق

 هلثم نسما نع ريرج نيأ جرتشأو
 نم : رمع نبا تلأس : لاق نارهم نب نوميع نع ةبيش ىأ نبإ جرخأو

 م لوأ سيلبإ نأ ىوغبلا ركذو ناطيشلا : لاق ؟ ةمدعلا ءاشعلا يمس نم لوأ
 . حان

 تانم ةياعنا همديب ىف يذلاو دازو .. ىرعلا بادكلا راد طا. ١1 ةيلا ىف معن وبأ اور 451

ي ىثح ايندلا نم هيع سفن جرفلال هديب يسن ىذلاو ءاقيسلاب ةيرخا فلآ نم دشُأ توملا
 قرع يك قأ

 . لايحب لع هنم
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 . ىتغت نم لوآ هنأ ًاعوفرم رباج ىورو

 : لاق سابع نيا نع ايندلا ىنأ نبأ جرخأو
 . رخن سيلبإ لجو زع هللا قلخن ال
 نم لوأ نكتاال» : هِيَ هللا لوسر لاق : لاق ناملس نع قاربطلا جرخأو

 بصت اهبو تاطيشلا ةكرعم ابإف ام جرخي نم رخآ الو قوسلا لخدي
 . خّرمو تاطيشلا ضاب اهيفغ ظفغأ ىفو _ ؟؟'9+ هتيار

 لك لعج دق هدلو نم ةسمخ سيلبال لاق دهاجم نع ايندلا ىلأ نبا جرخأو
 روئيلزو مسادو طوسمو روعألاو ربث : هرمأ نم ءيش ىلع مهنم دحأو

 مطلو بويجلا قشو روبالاب رمأب ىذلا تابيصملا بحاص وهف ريث امأف
 . ةيلهاشا ىوعدو دولنا

 . هنيزيو هب رمأي ىذلا انزلا بحاص وهف روعألا امأو
 بهذيف ريخلاب هربخيف لجرلا ىقلي ىذلا بذكلا بحاص وهف طوسم امأو

 ىنثدح همس] ىردأ امو ههجو فرعأ الجر تيأر دق مهل لوقيف موقلا ىلإ لجرلا
 , اذكو اذكب

 هبضغيو مهيف بيعلا هيري هلهأ ىلإ لجرلا عم لجدي ىذلا وهف مساد امأو

 . مهيلع
 . قوسلا ىف هعيار زكري ىذلا قوسلا بحاص وهف روتيلز امأو

 ىنب نماهو : ِهّيَْم هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىف نع ناخيشلا جرخأو
 ناطيشلا سم نم ًاخراص ٌلهتسيف دلوي نيح ناطيشلا هسمي الإ دولوم مدا
 : ةريره وبأ لوفي مث ؛اهنباو ميرم ريغ

 , "5: مجرلا ناطيشلا نم ايتيرذو كلب اهذيعأ ]ود مكش نإ اوأرقأ

 ) )64١4عماوجلا حمج رظنا ١يم.ة
 مالسلا هيلع ىسيع لئاضق باب . لئاضفلا باتك“ ف هوحنب ملسمو . ؟ هب مايقرش ًاناكم اهلهأ نم تذبتا اذإ ميرم بانكلا ىف ركذاوو لمت هللا لرق باب . ءايبنألا باتكأ ىف يراخبلا هاور 5١( هر
 . 188/4 155 ثيدح
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 مدآ ىنب لك د : هيَ هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىنأ نع ىراخبلا جرعأو
 نعطي بهذ ميرم نب ىسيغ ريغ دلوي نيح هعبصإب هيبنج ىف ناطيشلا نعطي
 , 20804 باجحلا ىف نعطف

 دولوملا حايص + : هُم هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىنأ نع ملسم جرخأو
 . 671« ناطويشلا نم ةغزن عقي نيح

 عيمج نأ ىلإ ضايع ىضاقلا راشأ ملسم حرش ىف ىوولا جرخخأو تلق
 . ىهتنأ , ةيصوصخلا هذه ىف ىسيع نوك ر اشي ءايثالا

 , 1150و مدلا ىرجم مدأ نبأ نم يرجي ناطيشلا

 وهو تاطيشلا نم وجنت بفيك و : لاق رمع نبا نع ايندلا ىلأ نبأ جرخأو

 . همدلا ىرمم انه يرجي

 باتك ىف دواد ىلأ نباو ةبيش ىلأ نباو فدصعلا ىف قزارلا دبع جرخأو

 ليلحألا ف ىربي ناطيشلا نإ لاقي ناك و لاق ىعخنلا مهاربإ نع هسوسولا
 عمسي ىتحح 5 دحأ نقرصتي الف ثدحُأ دق هنأ لجرلا ىريف ريدلا ىف ضيبو
 , 8 لالب فكري وأ احير دي وأ اتوص

 هلل لوسر لاق : لاق ريا نع ءاتحأم نبأو يناسنلاو تاخيشلا جرخأو

 رشتت نيطايشلا نإف مكئايع ارفكف ميسمأ وأ ليللا حبج ناك اذإ»

 هللا مسا اوركذاو مكباوبأ اوقلغأو مهولُخف لبللا نم ةاعاس بهذ اذإف لثيح

 نأ ولو ىلاعت هللا مسإ !وركذاو مككتين اوّرمخو ًاقلغم اباب حتفي ال ناطيشلا نإف

 110 مكسب اسم اوعفطاو اكيش ابيلع !وض رعت

 كاملا
 59/+77  هدونجو سيلبإ ةقع باب , قلتلا هدب باك ىف ىراخبلا هلور 4415

 . 1852/5 . 1314 ثيدح . يسيع لئاضق باب . لئاشفلا بانك ىف ملسم ءاور 431

ءاضقلا هتبال ع ىف عايل دنع نوكت ةداهشلا باي ماكسألا ياك ىف ىراخلا هأور ( 1! اج
 كنف 35 وأ 

 قلو , 553775 نابنإلا ظفنب هدودجو سيئبإ باب . ةوحتب قلقا عدي يناعك قو 2 ++ ورع مهلا

 ىف مقسمو . 5219/1١ ناسنإلا طفلي . هفاكتعا ىف اهجوز ةأرملا ةرايز باب هوصني بفابكعالا بانك

 .11* 2 11 ل م و 1 و تيد كاسنالا ظفني مالسلا با

76 ءانإلا ةيطغن باب . ةيرشألا باتت ىف ىراخبلا هاور (41
 ةنثكأ ثيدح ةيرشألا هيباتك ىف ملسمو . 0/5
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 : يدم هللا لوسر لاق“: لاق نجلا نع هلئاسم ىف ىفامركلا برح» جب رخأو

 نع نيطايشلا ىهلك ابنإف تويبلا ىف تاصوصقملا تامامحلا اوذختاو

 1 ؟ مكنايبص

 دنسم يف ىمليدلاو هنيرات ىف بيطخلاو باقلألا ف ىزاريشلا جرأو تلق

 مامهحلا هذه !وذختاو : هت هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع سودرفلا

 . ىهتنا . 7*4: مكنايبص نع نجلا ىهلت اهنإف مكتويب ىف صيصاقملا
 ىف نوكي شارف نمامو لاق مزاح ىلأ نب سيق نع ايندلإ ىفأ نبأ جم رأو

 . 4نآاطيشلا هيلع مان الإ دحأ هيلع ماييال اشورفم تيب

 هللا لوسر لاق : لاق رباج نع ىناسنلاو دواد وبأو ملسم جرخأو تلق

 عبارلاو فيضلل كثلاغلاو هتأرمال شارفو لجرللا شارف» : هني
 . ىبتنا , 2104 ناطيشلل

 . 9*2: لمقتال نيطايشلا نإف اوليق و لاق باطنملا نب رمع نعو

 ستأ ثيدح نم بلعلا ق معن وبأو طسوألا ىف ىناربطلا هجرخأو تلق
 ىبتنإ  ظفللا اذبي 1*'*؛اعوفرم

 ناطيشلا دقعي » : لاق ديم هللا لوسر نأ ةريره ىلأ نع ناخيشلا جرخأو
 كليلع : ةدقع لك ىلع برضي دقع ثالث مان وه ذإ ؟دحسأ سأر هيفاق ىلع

 ةدقع تلمنا ًاضورت نإف ةدقع تلحتا هللا رقاذف ظقيعسا نإف دقراف ليوط ليل

 ثيبخ حيبصأ الإو سفنلا بيط اطيشن حبصأف اهلك هدقع تلحنا ىلص نإف

 8 ١ رب 5 4# ؟ + ثيديح ءانألا ريمفت باب 8 ةبرشألا بانك هوحمني ةججام نيأو ٠ ؟ حو مر اب

 , 1/1١ تاعوضوملا ىف ىزوجلا نبا هدروأ : لاقو . عماوجلا عمج رظنا 4170
 ١4١ تيد سابللاو شارقلا نع ةجاملا ىلع دازام ةيعاركا باب . سايللا بانك ل ملسم هاور (451)

 باب . ساكتلا بانك ف قاسلاو . 799/4 . 4147 ثيدح سايللا باك ىف دوادربأو . 08/5
 ل ا مرج الولعم دمسأ هآور اذكو 2 0 ه هنأ شارفو» ظفلب شرقلا

 : ةلوليقلا وأ ةلئاقلاو . 9-47“ مقر ثيدح ىلابلالا هححصو ريغصلا عاجلا ىف ىطويسلا هور 457١
 هيف !ومان ىأ : اوليقو رابنلا فسن

 وق نمال كم هلوق نم هنأ ىأ ٠ هم ىبنا لإ قاحصلا هعفر ىذلا وه : عرفرملا ثيدحلا (87)
 . ًاقرقوم ىمسيف ىبنلا ىلإ هبسي الو قاحصلا ىلإ ىمحي ىذلا ثيدحلا امأ . قاحسلا
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 , 1610 نكإس" سفنل

 لجر# : هع هللا لوسر دنع ركذ لاق خوعسم نيأ نع ناخبيشلا جرخأو

 ناطيشلا لاب لجر هلاذ لاقف ةالصلا ىلإ ماقام حبصأ ىتح ًامئان لازام ليقف

 . (”)؛ هلذأ ىف

 لوصر تعم لاق ةداق ىنأ نه ىذمرتلاو دواد وبأو ناخيشلا جرخأو

 ىأر اذاهف ناطيغلا ع نع ملحلاو لجو رع هللا نم ةاعلا ايؤرلا و : لوقي قي

 نم هللاب ذوعتيلو ًاثالث هراسي نع ظقيتسي نيح ثفنيلف ههركي ًائيش 5 دحأ

 . 7 ةرغتال 0 اهرش

 ابنمو : مدآ نبا 3 نازحيلو ٠ ناطيشلا نم 0 ا ثالث لا كب

 نم ءزج نيعبرأو ةتس نه ءزج اينمو همأنم ىل هآريف هتظقي ىف لجرلا هب ٌمُهَيام
 ىهتنأ , 220 وبعلا

 دقف ىلأر نم» : يَ هللا لوسر لاق : لاق ةداتق ىنأ نع ناخيشلا جرحخأو

 قار دقف ماخلا ىف ىنآر نمد ظفل قو «ىل ايارتيال تاطيشلا نإف قيلا ىأر

 . سنأ كتييدح نم يراخبلا هج رخل ٠ دعي نك لغمعي از تاطيشلا تاغ

 هللا لوسر لاق : لاق ىردلا ديعس ىلأ نع ريغصلا ىف ىناربطلا جرخأو

 ليللاب لعي م اذإ سآرلا ةيفاق ىلع ناطيشلا دقع باب . .هجبتلا باوبأ ىف ظغفللا ذيب يراخبلا ءاور 14+17

 ١
 ل ء# ثيفحا عيبصأ ىتح لبقلا مان نميف ىروام باب . نيرفاسملا ةالص باتك ىف لسمو *

 . مه رك رج كوجلا نذأ ىف ناطيشلا لاب ىلصي لو مان اذإ باي . دجبعلا يف يراخبلاو

 مسسمو 07ه جا #آ تيوس اي ؟رلا ىف ءاجام بباب ا. بندألا باتك ىف دواد يأ هاور (4 78و

 ليخاعلا اير باب معتلا لف هوحنب يراكبلاو ااا 7 + نانيدس ا ايدرلا بانك" يف هرحبب

 كرش اشر +

 :ا55657 17*52 ثيفحا ل كلالث ايؤرلا باي. ايورلا ريعت بات ق هجاب نما لور ع4 559

 ءك5اكضشت

للا تآف ترين + ىنأر دقق مانملا ىف آو نم 9 ىبنلا لوق باب - ايؤرلا باتك ق ملسم ءاور 46199
 ناضيش

 نم ابابا ل ريعتلا ىل ةدايزلا هذه بوني يراخبلا هاورر .؟اله ) 2. و 1 كيدح . ىف ىءارتي ال

 ء؟11 7 1 مانلأ ف ىبنلا فأر

 نيا



 الو ىل لثمتيال ناطيشلا نإف ىلآر دقفل همابم ف ىنآر نمو : مليت
 ْ , 1550+ ةعكلاب

 نمو : هتيم هللا لوسر لاق : لاق ةفيذح نع هخيرات ف بيطخلا جرخأو
 قيدصلا ركبابأ ىأر نمو ىل لثمعيال ناطيشلا نإف ىفار دقف مالا ف ىلر

 . ىبتنا . ؟2**"ههي لفمعيال ناطيشلا نإف هار دقف مادملا ىف

 ىخياتصلا هللا دبع نع هنتم ىف ىقييبلاو هجام نباو دمحأو كلام جرخأو

 اذإف ناطيشلا نّرق اهعمو علطت سمشلا نإو : ِهُتْكَع هللا لوسر لاف : لاق
 بورغلل تلدت !ذإف اهقراف تلاز اذإف اهنراق توعسا اذإ مث اهفراف تعفترا
 , 0*1, ثدلثلا تاقوألا هذه ىف اوُلصت الف اهقراف تبرغ اذإف اهنراق

 : هِيَ هللا لوسر لاق : لاق ةسبع نب ورمع نع ئاسنلاو دواد وبأ جرأو

 . 29: ناطيش ىفرق نيب برغتو ناطيش ىلرق نيب علطت سمشلا نإ»

 اهرمأي هللا نع كلم ابيتأي ىتس طق سمشلا تعلطام» لاق سابع نبا نعو

 هللا هق ريف هينرق نيب علطتف ع رلطلا نع اهدصي نأ ديرب ناطيش ًابيتأيف ع ولطلاب

 ديري كاطيش اابيتايف ةدجاس هلل تر الإ طق سمشلا تبرغ امو اهتحت لجو رع

 لوسر لوق كلذف ابتحن هللا هقرحيف هينرق نيب برغتف دوجسلا نع اهدصي نأ

 . «ناطيش رق نيب الإ تبرغ الو ناطيش ىلرق نيب الإ تعلطامو هع هللا

 لجرلا سلجب نأ ىبن كيوم ىبنلا نأ ةباحصلا نم لجر نع دمحأ جرخأو

 , 11 2ناطيشلا سلجم : لاقو لظلاو ملا ني

 رظنأو 25031 مقر ثيدح ( ةبسكلاب الو ) ثونب رفعلا عماجلا حيسص ىف ىلابلألا هححص (4 ؟ن)
 لالا أ ١ .عمارجلا عمج

 . نانو | ١ ممارطلا مم رظنأ (455)
 ثيدح رصعلا دعبو حبصلا دعب ةالصلا نع ىبنلا باب  نآرقلا باتك ىف طولا ىف كلام هاور 44*-)
 . موال رك ١ مل 44ج ةماقألا باق“ ىف هرسنب هجاع نباو . ؟؟ة )9 44

 تناك“ اذإ اميمن صخر نم باي . عوطتلا باوبأ . ةالصلا باتكأ ىف هوسنب دواد وبأ هاور (1*5)
 لصي نأ ىلإ العلا ةحابا باب . تيقاوملا ىف ىلاسنلاو. 55/97/1589 ثيدح . ةعفترع سمشلا

 .؟م11 5859/75 ١ . حبلا

 . 41١14 #41 ولتسع ىف دحأ هاور 4979
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 نب هللادبع نع بدألا بانك ىف لالخلا ركب وبأو ةبيش ىبأ نبأ جرخأو
 دعقم لظلا ىف ةضعبو سمشلا ف هضعب لجرلا دوعقد : لاق ورمع
 . ؛ تاطيشلا

 لاق هنع جرخأو (هلثم ) ةريره ىنأ نع بيسملا نب ديعس نع اضيأ جرخأو
 ٠ سمشلاو لطلا نيب 64 ناطيقلا ليقم

 م اجد

 لرقلا نيب ناطيشلا دعقم لاقي ناك لاق ةداتق نع هدمحو لالخلا جرمخأو

 . سمشلاو

 : هتيم كلا لوسر لاق : لاق قوأ ىلا نبأ هللا دبع نع دام رثلا جرخأو

 ,. 1“ ”>: تاطيشلا ههزلو هنع ىلخت راج !ذاف « رجعي ملام ىضاقلا عم هللا ف

 للا لوسر لاق : لاق ةريره ىلأ نع قاسلاو دواد وبأو ناخيشلا جرخأو
 نيذأتلا عمسيال ىتح طارض هلو ناطيشلا ربدأ ةالصلل ىدرن اذإ: : ديت
 بيرثتلا يطق اذإ يتح ربدأ ةالصلاب بوث اذإ ىتح لبقأ ءادنلا ىضق اذإف
 ركدذي نكي مل ال ذك ركذاو اذك ركذا : لوقي هسفنو ءرئا نيب رطخي لبقأ
 . * 7”: للص 3 ىرديال لجرلا لظي ىحح لبق نع

 هيَ هللا لوسر نع ةريره ىلأ نع هلئاسم ىف ىنامركلا برح جرخأو
 . ؛ةدحاو لعن ل ىشمي ناطيشلا نإف ةدحاو لعن ىف م دحأ ىشميالو : لاق

 هليواي : لوقي ىكيي ناطيشلا لزتعأ دجسف ةدجسلا مدآ نبا أرق اذإد

 يبس كيدح ؟ لاقو 79/32 لداعلا مامالا ىف واج ام بني. ماكسألا ف ىتمرتلا هور 448+

 . بيرغ

 ىلع 5 رشي م اذإ باع . رهسلا . 114/5 نيذاتا لئاضق باب . ةالصلا باتك ىف ىراخبلا هاور (454)
 نيب تقالثسالا ضعي عم , 1 ؟؟رث# ةدونجو سيلبإ ةفسص باب , قلشلا عمي بام ىفو , +15 دع

 ١9 كيدح هعامس دنع كاطبشلا برهو ناذألا لق باب . ةالصلا باتك يف ملسم ءاورو . تاياورلا

 ؛ ؟ةنيلاءز# ثيدع هل دوصلاو ةالعلا ق رهسلا باب . دجاسلا فو . 5595 ”؟ة جرو

 باتك يف قامتلاو 3 ١1/51 هي كيس . تاذألاب ترهلا مفر دباب ةاليلا بانكأ ىف دواد ويأو

 . ؟؟/رأ» نيقأملا لضف باب, ناذألا

 نير



 لف ةتيصاقأ دوجسلاب ترمأو ةنملا هلف دحسف دوجسلاب مدأ نبأ رهأ

 لب آبل

 تعطق لوقي هنم تذعتسا اذإ اذإو املا تدعل لاق ناطيشلا 34 اذإو
 رمأو عاطأف دوجسلاب مدأ نبا رمأ هليواي لوقي تدحبس !ذإو ىرهظ

 . ؛راثلا تاطيشللو ةنجلا مدا نبالف ىمعف ناطيشلا

 اوبسلال» : ليم هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىلأ نع صلخملا جرخخأو تلق
 . ىهتنا ؛”9:هرش نم هللاب اوذوعتو ناطيشلا

 نإو لاق دوعسم نبا نع ايندلا ىنأ نياو فدصملا ف قزارلا دبع جرعأو
 فرصتي نأ هايعأ اذإف هتالص هيلع مطقيل ةالصلا ىف مدحأي فيطي ناطيشلا
 عمسي وأ اير دجي ىتح مادحأ نفرصني الف ثدحأ دق هنأ هيريل هريد ىف خفن
 . ةايوص

 لاق دوعسم نبأ نع جرخأو

 قأي هنإ ىتح مدلا ىرحجم قورعلا ىف مدآ نبا نم ىربي تاطيشلا نإ
 هايف تندحأ دق : لوقي مث هليلحإ ليو هربد ىف خفنيف ةالصلا ىف وهو مادحأ
 . هاللب دبع وأ ًاتوص عمسي وأ ًاحير دبي ىتح ٌمدحأ ٌنفرصني

 هللا نم َةَنَمَأ لاعقلا دنع ساعنلا» : لاق دوعسم نبا نع قاربطلا جرخأو
 . ؛تاطيشلا نم ةالصلا ىف ساعنلاو

 . « تاطيشلا نم

 ساطعلا » : ٍهْنيإَي هللا لوسو لاق : لاق رائيد نع ىدمرتلا جرخأو تلق
 نم فاعرلاو ءىقلاو ضيحلاو ةالصلا ىف بؤاخنلاو ساعاو

 ثيدحا ةالصلا كرئا نم لع رفكلا مسإ قالطإ تايب باب . ناهالا بانك ىف ملسم هور (15)
 دنسلا ىف دسأو (7+14/14 ١89 ثيدح نارشلا دوجم باب . ةماقألا ىف هجاع نباو كرك ما **

, 

 , ىمليذدلل مازعو . م3149 مياوجلا ممج رظنأ (197)
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 , 125: ناطيشلا

 نم ةالصلا يف بؤاعلا ؛ + لاق بلا ىلا نب ىلع نع ةبيش ىلأ نبا جرخأو

 : « ةظعوملا فدع ساعتلا و ساطعلا ةوضو تائفيشلا

 اهمشي ةروراق ناطيشلل نأ تعينه : لاق ديزي نب نمحرلا دبع نع جرخأو

 . «اويءاخي ىك ةالصلا ىف موقلا

 عرقلا ماق اذإف خوفن ابيف ةروراق ناطيشلل نإ» ظفلب قزارلا دبع جرخأو
 هيتفش مضي نأ كلذ دجو نم رمٌؤيف نوبءايف مهّمشأ ةالصلا ىلإ
 ىهتنأ , "20: هيرشبمو

 لاق هللا لوسر نأ دعس نب لهس نع ىدمرتلا جرخأو

 , ”*, ناطيشلا نم ةلجعلاو لجو زع هللا نم ةءانألا و

 : لاق هِي ىبنلا نأ ةريره ىبأ نع ناخيشلا جرخأو

 اذإو اكلم تأر ابناف هلضف نم هللا !رلئساف ةكيدلا م حارص ممعمس اذإ و

 ” دلل ًاناطيش تأر اهنإف ناطيشلا نم هللاب !وذوعتف راما قيبن مميس

 : هَ هللا لوسر لاق : لاق ةريره يأ نع دمحأ جرخأو

 لجرلا سيب آك هب سبأف تاطيشلا هءاج دجسملا ىف تاك !ذإ مم كحأ نأ و

 , 240: هميلسأ وأ هقنز هل نكس اذاف هعبادب

 4 ركمأي ال نك ًالئام ما رتك قاونرملا امأ كنذ تورث منأو 3 ةريره وبأ لاق

 . * لجو زرع هللا ركذذي ال هاف حيتافق موجلملا امأو

 . ١9١م6 تاطيشلا نع ةالصلا ىف ساطملا نإ ماجام باب .. بدألا قا ىذعرتلا اور (4”)

 . .قنألا نم جرخم مدلا د بفاعرلاو

 . 5535/75 2 57+. ثيدح . بالا باب . فعصلا ىف قزارلا دبع ءاور (178)

 . بيرغ ثيدح : لاو , ١77/8 ةلجملاو نأنلا ىف ءاجام باي . ةئسلاو ريلا ىف ىذمرتلا هآور 45

 ثيدح . كيدلا حايص دنع ءاعدلا يبايحتسا باب . ركدذلا باتك يل ملسع هاور 40 ,

 . نابجلا فعش اب عيت مدع مكسملا لام ريش باي ؛ قلخلا مدي بانك ق يراخبلاب ؟.ة/4 +

 . 1 نر

 . 550/79 هدنسع ىف دمحأ هور 4419

 فضح



 مكفودفص اومعار 3 : لوقي ناك لاق هوَ ىبلا نأ سنأ نع دمحأ جرأو

 نيطامشلا ىرأل ىلإ هديب دمحم سفن ىدلاوف قانعألاب اوذاحو اينيب اوبراقو
 . 2؛«فذحلا هنأك فصلا للخ نم لخدت

 هنأ ك2 ىبلا نع ةمامإ ىلأ نع ةليللاو مويلا لمع ىف ىنسلا نبا جرخخأو

 : لاق

 تيلجأو سيئبإ دودج تعادت دجسملا نم جري نأ دارأ !ذإ مدحأ نإ 1

 دجسملا باب ىلع مدحأ ماق اذإف ابوسعي ىلع لحنلا عمتجج آك تعمتجاو

 مل اهاق اذإ هنإف (هدونجو سيلبإ نم كب ذوعأ ىلإ مهللا) لقيلف
 ( يدا هرضي

 لهأ ثدحتي : لاق ملس نب نتاوفص نع ركاسع نباو ايندلا ىنأ نبا جرخأو
 جرامت وهو ناطيشلا هيقل رماع نب ةلظح ةكئالملا ليسغ نب هللا ديع نأ ةنيدملا
 تنأ : لاق © انأ نم : لاق معن : لاق ةلظنح نباي ىتفرعت : لاقف .دجسملا نم
 كتيأر املف هللا ركذأ انأو تجرمخ : لاق ؟ كاذ ثتملع فيك : لاق ناطيشلا

 : لاق ناطيشلا كنأ تملعف هللا ركذ نع كليلإ رظنلا ىلغشف كيلإ ترظن
 ؛ لاق هب ىل ةجاحال. : لاق هكملعأ ًاثيش ىنع .ظفحاف ةلظنح نبااي تقدص
 ريغ ًادحأ لأست ال ةلظنح نباذي تددر !رش ناك نإو تلبق.!ريخ ناك نإف رظنت
 . تبضغ !ذإ توكتا فيك رظناو ةبغر لاّؤس لجو رع هللا

 : لوقي هريغو ناميلس ابأ تعمم ىراوحلا ىنأ نبا نع ايندلا ىنأ نبا جرخأو
 هيف ىلاعت هللا دبعي ةنس نيعبرأ لبج ىف ماقأ دق ناكو نوراقل سيئبإ ىدبت»

 ىدبتق هيلع أورشقي ملف نيطايش هيلإ ثعبف ةدابعلا ف ليئارسإ ىنب قاف دق ىتح
 نم هل رهظي وه لعجو رطفي ال وهو رطفي نوراق لعجو هعم دبعتي'لعجف هل
 اذب تيضر دق :سيلبإ هل لاقف نوراق هل عضاوتف نورأق هيلع ىوقي الام ةدابعلا

 هلختدأ ىتحح لبجلا نم هردحأف ةعامج الو ةزانج ليئارسإ ىنبل دهشت ال نوراقاي

 , هقّدح ةدحارلا زاجبلا ىبغ نم راقع دوس منغ كيرسلاب فلحلا*

 اذهو 185 ثيدح دجسملا هيباب لع ماق اذإ لوقيام باب ةليللاو مويلا لمع ىف ىتسلا نبا هلور (447)
 , 3154 ثيدح ريغسلا ممالا قيعض رظنا , ادع يفيض ثيدعللا
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 الك انرص نوراقاي اذي انيضر دق : هل لاقف ماعطلا امبيلإ تولمحي اولمجف ةعيبلا

 : لاق عوبسألا ةيقب ديعتتو موي بسكن لاق ىأرلا امف : لاق ليئارسإ ىنب ىلع

 * لاق ىأرلا امف : لاق ريخلا لعفت الو قف قدصتن آل أذب انيضر دق : لاق مث معت

 نوراق ىلع تحشفو هكرتو هلع سدعخ كلذ لعف املف أموي دبعتتو ًاموي بسكن

 . «ايندلا

لاق مرج نبا نع ريرج نبأ جرتخأو تلق
 : 

 ربط ةروص ىق سيلبإ هل لثمتف هلتقي فيك ردي مل هاحأ ىلتق ىذلا مدا نبأ

 . ؛ لعقلا هملعف هسأر خدشف نيرجح نيب هسأر عضوف ؟ريط ذعأق

 : لاق سايع نبأ نع ركاسع نبآو بيطخلا جرخأو
 ؛ مالسلا هيلع مدأ لاق ءابخأ مدا نيا لتق ام

 حسسيف ٌرسيفم ضرألا هسجوف .٠. هيلع نسمو دالسسبلا تريغت
 حسسيلملا ةسجولا ةشاشب لقفو عسسل و نول ىذ لك ريغت

 حسيبقلا هجولا ىنعم اسنزيحاوق .٠ ةأاعأ السياف لسساق لصف

 : سيلبإ هباجأف

 حيسفلا كي قاض دلخلا ف يبف .-. ايتسسكاسو دالسبلا نع حتت

 حيرمايدلا ىذأ نم كبسلقو .٠. ءاحر ىف كجوزو اهب تنسكو

 معسس سودا رقأ كتاف نأ ىلإ . 'ٍ ىركمو يتدياكم تكفنا امهم

 هللا لوسر نأ سابع نبأ نع ركاسع نبأو ًادتبملا ف رشي نب قاحسإ جرخأو

 قريخ : ىيخي ايأاي : هل لاقف هيلع ملسف ءامسلا ىف ايركز ىأر هب ىرسأ للم
 ناك ىيخ نإ ! دميعأي لف 1 لعئارسإ ونب كلتق لو ؟ ناك فيك كلتق نع

 اديس ىلاعت لاق م ناكو اهجو مهحبصأو مهلمجأ ناكو هنامز ٍلهأ ريح

 همصعو هيلإ تلسرأف ةيغب تناكو ليئارسإ ىنب كلم ةأرما هتوهف < ًاروصحو
 هيلإ كوعمتبي ديع مه ناكو ىبحي لتق ىلع تعمجأ ابيلع ىنأو ىبحي عنتماو هللا

 ىلإ كلملا جرخف بذكي الو ءفلدي الو دعي نأ كلملا ةنلس تناكو ماع لك

 املف ىضم اميف هلعفت نكت لو ابجعم اهب ناكو « هتعّيشف هتأرما تماقف « ديعلا

 مد فيرأ تلاق كتيطعأ الإ ًائيش ىنيلثست امف ىنيلس : كلملا لاق « هتعيش نأ

 ضن



 تعبف كلل وه : لاق كاذ وه : تلاق هريغ ىنيلس : لأق . ايركز نب ىبحي

 ىف حبّذه ىلصأ هبناج ىلإ انأو ٠ ىلصعي هبارحم ىف وهو ىبحب لإ ابعزوالج

 . اهيلإ همدو هسأر لمح و ع تس

 : مالسلا هيلع ىبلا لاق

 ؛ اييلإ هسأر لمح املف قالص نم كلفنا اه : لاق «كربص نم غلب امف»

 املف همشحو هتيب لهأو « كلملاب هللا فسع + اوسمأ املق اهيدي نيب عضو

 بسضغن ىتحح اولاعتف . ابركزل ايركز هلإ بضغ دق ليئارسإ ونب تلاق اوحيبنصأ

 مهنم تبرهف ريددلا ٍلواجف : ىفولتقيل ىبلط ىف أاوجرخف « ايركز لتقتف انكلم
 ؛ ةرجش ىل تضرع مهرجعأال نأ تفونت املف . ىلع مهدي مهمامأ سيلبإو

 ذخأ ىتح سيلبإ ءاجو ايف تلخدف ؛ ىل تعدصناو ىلإ ىلإ : تلاقف ىتتدانق
 ؛.ةرجشلا نم اجرا قادر فرط ىقبو « ةرجشلا ىلع تمألاو قادو ىفرطب

 فرط اذه ةرجشلا هذه لعد هومديأر امأ ؛ سيلبإ لاقف ليئارسإ ونب تءاجو

 راشدملاب هوقش : سيلئبإ اقف ةرجشلا هلق قرح ؛ لاق ع رخحست اهلخد هئادر

 . راشنملاب ةرجشلا عم تققشق ًاقش

 هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع ىذمرتلاو دواد وبأو ىراخبلا جرخأو
 قحف هللا ديحف سطع اذإف بواشلا ءركيو ساطعلا بع هللا نإ» : هيلع
 هدريلف ناطيشلا نم وه امنإف بواطلا امأو هعمشي نأ هعمس ملسم لك ىلع
 , 2415و ناطيشلا هبم كحض اه لاق اذإف عاطتساام

 : هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىنأ نع هتّيسحو ىذمرتلا جرخأو
 ىلع هدي عضيلف م دحأ بءاقك اذاف تاطيشلا نع بن واشتمل 9 د نه ساطعلا و

 ساطعلا بحي هللا نإو هفوج نم كحضي ناطيشلا نإف هآ هآ : لاق اذإو هيف
 ىف كلحضي ناطيشلا نإف بءاثت اذإ ذأ ذأ لجرلا لاق اذإف بؤادلا هركيو
 11160: وم

 . 1 واعتلا نم مركي امو .ساطعلا نم بستسياع يباب . بدذألا بايك ىف يراخبلا ثور ع4 3

 ثيدح : لاقو . بؤاطلا هركيو ساطملا بح هللا نإ ءاجام باب  بدألا ف هوسنب ىقعرتلا هاورو

 الل د

 نسح كثيدح» : لاقو بزلعلا هركيو سالطملا بي هللا نإ ءاسام باب بدألا ف ىذمرتلا ءاور 444 5)

 ا جحيم
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 اذ! ء : 2 هلل لوسر لاق : لأق ديعس ىلأ نع ناخيشلاو نيج جرخأو

 ك1 باواخلا عم لخدي ناطيشلا نإف هيف ىلع هدي عضيلف م ديحأ بءاق#

 ةسطعلا ؛ هيَ هللا لوسر لاق تلاق ةملس مأ نع ىنسلا نبا جرتخأو
 , 1100 ناطيغلا نم ديدشلا بؤاعطلاو ةديدشلا

 ناهيإلا بعش ىق ىقيببلاو دئرم نب ديزي نع هليسأرم ىف دواد وبأ جرخأو
 يذق 8 اولا عقمألا لش ةلئأوو سوأ نب دادش و تيابعلا 2 ةدابع رع 00-3

 نإف ترصلا امبب عفري الف سطع وأ 5دحأ اشجت اذإو ِهُقيَع هللا لوسر

 : 415 توصلا امبب عقرب نأ بحي تاطيشلا

 يلوسر نأ ىفقثلا ديزي نب عقار نع بعشلا ىف ىقبمبلاو ةفرعملا ىف معن وبأ هدد
 ىذ بوث لكو ةرمجلاو مايإف ةرمجلا بحي ناطيشلا نإو : لاق ِهُنيبَع للا
 , 120 ةرهش

 م ايوطم ًابوث دبجو اذإ ناطيشلا نإف اهجاورأ ايبلإ عجرت مكبايل اووطا»
 , 0! هسبل اروشنم هدجو اذإو هلي

 الو هسأر لع ةمامعلا ىولي ىذلا ىف لاق صسوواط نع ىقييبلا جب رخأو

 , « تاطيشلا ةمع كنتو هنقذ تع ايلعجي

 ءاه06 ثيدح بالطلا ةهاركو ء سطاعلا ثيمشت باب . بدألا بياتك ىف هةرختي ملسم اور 4146

 , 2055 كييدح باطلا ىف ءاجام باب . بدألا بانك ىف نوحي هود وبنو . 7؟ةعع هو هر

 نع رعود 511/1 فتن ثيدح , ةتطصلا ف ءركيام باب . ةماقإلا ىف هام نيا هاورو . .  هيا

 اب/# ظفللا اذهب دمحأ هاررو ةريره ىأ قيرط
بالاخ عم مودي كنسميلف ظفنب 45/8 عا ة© ,

 ١ 

 . 45 2 4ةيآك مماوجل عمج ىف يطريسلا هأور +0

 ٠ 514 كيدح ديدشلا سطعلا ةيهارك باب . ةليللاو مويلا لمع ىف ىتسلا نبا اور (4

 نم حيحص وع افإو ًاطنغ وه عناق نبا لاق : لاقو . 701/1 عماوجلا عمج ىف ىطويسلا هور (444)

 هنوقو ؛ رجمخلا نبا طفالا لاق. لطاب ثيدح اذه : لطابألا ىف قاقروجلا لافو عدخ ني عفار ةياور

 . فيعض هنآ هتياغو موهرم

 5 يصاوججلا عمج لق ىطويسلا ءآور 22157
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 ةلالك سفك بارش اذإ: : ناك هييْيَع هللا لوسر نأ باهش نبا نع جرخأو
 . «ناطيشلا برش كلذ لوقيو ًادحاو أسفل بعلا نع ياو نافل

 . «تاطيشلا بارش هناق حا !وبرشتالو
 لرب دمحم رفعتج ىلأ قيرط نم هبيش ىلأ نباو فدصملا ىف قزارلا دبع جرخأو

 ءاطغ هيلع سيل ًاقوشكم عاملا تاب ادإ : لاق تادإر نع ديزي نب نمح را دبع

 . سيلبإ هيف لفت
 نبأ جرو" هنم برش وأ : لاقف مهاربال كلذ تركف رفعج وبأ لاق

 : لاك ىلع نع ةبيش ىلأ

 . : تاطيشلا ةمقل لاحطلا و

 سرج اهقنع ىف ةقانب َُِم ىبنلا ىلع اورم لاق نادعم نب دلاخخ نع جرخأو
 . : تاطيشلا ةيطع هذهو : لاقف

 : لاق لليل ىأ نبا نع جرخأو

 . نبا نم 8 سرج لكلا

 هيلع ا نهعيض انف سيلا تاولملا ىلع ظفاحام نم ًارعذ

 , "””7:هيف عمطو مءاظعلا ىف ف هعقوأو

 اوبستالا : هتيم هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىلأ نع ىمليدلا جرخأو
 , 2”ءورش نم هللاب اوذوعتو ناطيشلا

 هيلاصم نم نإو اخوخفو ىلاصم ناطيشلل نإو : ِهييَع هللا لوسر لاق : لاق
 ىوهلا ع ابتاو هللا دابع ىلع ربكلاو هللا ءاطعب رخفلاو هللا معبب رطبلا هحخوخفو

 . ة+ةرإ عمارجلا ممج ىف يطويسلا اور (15)
 : مقار عيساوججلا / فيحان ل ىطويمسلا ءاور هديا

+ 



 , 74*11 ىلاعت هللا تأذ ريغ ىف

 : هلم هللا لوسر لاق ؛ لاق يئرجلا شايع نب ةدانق نع ىاريطلا ج جرخخأو

 هنع هللا فرص اهبرش اذإف رمخلا برشي ملام هتيد نم ةحسف ىف ديعلا لازيالد

 هفرصيو رش لك ىلإ هقوسي هلجرو هرصبو هعمسو هيلو ناطيشلا ناكو هريغ
 . 127 7ةريخخ لك نع

 ؛ هْإَع هللا لوسر لاق : لاق نيفاس ىلأ نب ورمع نع معن وبأ جرخأو
 . ايم برشي ناطيشلا إف حدفلا ل تركت ىلا ةمللا نم أوبرشتال و

 : كيم هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىلأ نع راجنلا نباو ىمئيدلا جررخأو
 لكأ تالتلابو ةريابجلا 8 نيعيثإبو ناطيشلا لكأ ةدحاو عبصأب لكألاو
 00- ءايبنألا

 مه نوكت ءايبنألا تنأاو لاق طيس نب ديزي نع ريرج نبأ جرخأو

 لإ جرت ءيش نع هبر ىتفتسي نأ ىبنلا دارأ اًذإف اهأرق نم ةجراخخ دجام

 سيلبإ ءاج !ذإ هدجسم ىف ىبت انيبف هل ادب ام لأس مث هللا بتكام لصف هدجسم

 مجرلا ناطيشلا نع هللاب ذوعأد : َع ىبتلا لاقق ةئبقلا نيبو هتيب سلج ىتح

 ىلريخأ ليو : ىبنلا للاقف ؟ ىنم وجنت ءىش ىأب :ىف ربخأ : سيئبإ لاقت . + اثالث

 نإ ىبنلا لاقف هبحاص ىلع امبنم دحاو للك ذدخأف ؟ مدآ نبا بلغت ءىش ىأب

 نم كعبتا نم الإ ناطلس مييلع كل سيل ىدابع نإ : لوقي ىلاعت هللا

 : ىلاعت لوقيو ىبنلا لاق « دلوت نأ لبق اذه تعم دق : سيلبإ لاق # نيواغلا

 كلب تسسسحأام هلو ىلإ # هللاب لعتساف غرت ناطيشلا نم كدغزتي امإوإ»

 ىبنلا لاقف « ىنم وجنت ابليب تقدص سيلبإ لاق ء كلم هللاب تذحتسا الإ طق

 . فوق دعو بقل نع هلأ ١ لاق . مدإ نبا بلغت ءىش ىأب قريحأف

 وصلا تاياكح باتك ىف ىزاريشلا هيوكاب نب دمحم هللا دبع وبأ جرحأو

 ةالصلا فا اذإف هني ىف ليلاب لصتي لج اسانح نا لاق سابع نبا نع

 ٠ 515/1 عماوجلا عمج ىف ىطويسلا هلور م46
 ٠ 139/1 عماوجلا عمج ىف ىطويسلا هاور (4ه9)
 فكرا عماوبلا ممج ىف ىيطريسلا هاور (424)

 544/1١ ٠ عماوجلا عمج ىف ىطويسلا اور ع4ه4)
 لا



 هعوكر نوكيو ىلصيو هعم موقيو ضيب بايث هيلعو لجر هاتأ . ربكو
 ضعبل ركذف «٠ كلذ هبجعي ناكو ء هدوجسو هعوكر نم نسحأ هدوجسو
 : هل تلقف ؟ كلذ نوي نأ زوبي زه كلذ نع ىلأسو لجرلا ءاجف هئاقدصأ
 نإو + هابولعو كلم وهف هعم تبأف ةرقبلا ةروس ىلصي ىذلا اذه ءاج !ذإ هل لق

 سصخشلا ءاجو ةالملا ىف ذمعأ املف + لجرلا ىلع داعأف ناطيش رهف بره
 طرضي تاطيشلا لخأف « ةرقبلا ةروس أرقي لمخأ + هعم أرقي ىتح هعم تفقوو

 . وداعيو

 ىلإ بلطأ تنزام : لاق ديدجلا مساقلا ىنأ نع هنعرات ىف راجنلا نبا جرخأو
 موي ثأذ ناك املف + سيلبإ ىنيري نأ ةئس رشع ةسمخ قالص ىف لجو رع هلل

 نم تلقف بابلأ ىلع نر اذإ ؛ حّبسأ نييابلا نيب دعاق انأو فيص ىف رابتلا فصن

 ؟ تنأ نم ثلاثلا : تلق ءانأ : لاق ؟ اذ نم ىلاغلا : تلق انأ : لاق ؟ !ذ
 لمخدف بابلا هل تحتفف تيضمف معن : لآق سيلبإ نوكت ال : لاق « انأ : لاق

 هزاكع هديبو ففوصلا نم صيمق هيلعو رعشلا نم سنرب هيلع خيش ىلع
 نييابلا نيب إف ىبسلجم نم مق ؛ ىل لاقف ء نيبابلا نيب قاكم دعقأ تعجف

 همك نم ًافيغر ىل جرخأف ٠ سائلا لطت مب : تلقف دعقف تجرخو . سلجم
 : ىل لاقف هآرم جرخأف ةييسلا مهامفأ مه نكست مب : تلتف « اذبب : ىل لاقو

 كمالك ىف زجوأو ديرتام لق : ىل لاق مث ؛ ةأرلا هذبب. تانسح مهتاقيس مهيرأ

 نأ هيلع ىنم ةريغ : لاقف ؟ دجست مل مل مدآل دوعسلاب هللا كرمأ ثيح : تلقف
 . هرأ مو ىنم ضاغو هريغل لمس

 تيفقلو ناّسح ىل لاق : لاق بيعش نب رافغلا دبع نع ركاسع نبا جرخأو
 . «مهنم ملعتأ مهاقلأ ترص مهملعأ سانلا ىقلأ تنك : ىل لاقف ناطيشلا

 بكر اذإ: : هع هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع ىمليدلا ججرخأو
 ناك اذإف نعت لاقو ناطيشلا هفدر ىلاعت هللا مسا ركذي ملف ةبادلا دبعلا
 , :*94لزبي ىعح هعينعأ ىف لازي الف نمت هل لاق . ءانغلا نسحيال

 , هقلخ بكر أ ةقدرو . 51/16 خياربلا مج ىف يطويسلا هلور (15)
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 سيلبالا نإ و : ِهتْهَع هللا لوسر لاف : لاق سابع نبا نع ىلاريطلا جرخأو
 نع مهولضأف نيدهاجاو جاجملاب مكيلع مه لوقي نيطايشلا نع ةدرم
 , 1 *7:ليبسملا

 اوفيجأ» كَم هللا لوسر لاق : لاك ةمامأ ىلأ نع ىدع نبأ جرخأو
 نذؤي م منإف مكجرم ارثفطأو مكتيقسأ اويكوأو مكدينا ارعفكأو مكباوبأ
 , 1! 20 يكيلع روستلاب مش

 ةيعللا هيلع سيلبإ لاوحأ ىف ثيدح
 ىلأ اذإو : هتْوَع هللا لوسر لاق : لاق رباج نع ديمح نب دبع جرخأو

 اذإف ١ نيطايشلا نم هعم ىذلا هنيرق دري هنإف ملسيلفف هترجح باب م دحأ

 ىلع اومسف ملحترا اذإو نيطايشلا نم انكاس جرخي اوملسف مرجح ملخد
 إو ارامل ل نإف ارم ل مك شل مكب لك هنوعضت سلج لوأ

 ف مككرش ولفت م نإ مكنإف مكماعط ل مكر دكال يح اومسفا ملك
 ل ليدنلا اوتيبت الو هدعقم اهنإف ٌعرجح ىف مكعم ةمامعلا اوتيت الو مكماعط
 الو باودلا روهظلا ىلت ىتلا ايالولا اوشرتفت الو هعجضم هنإف مكتويب

 مح ابل تعم“ اذإف ةطوطمم ريغ حوطص ىلع اوتببت الو ةقلغم ريغ أ اتويب اوبكست

 ىتخ بلك حبني الو رامح قبنيال هنإف هللاب اوذيعتسأف رامحلا قيبن وأ بلكلا

11 , 

 باتك ىف ركشب فورعملا ىورفا رذنملا نب دمحم نمحرلا دبع وبأ لاقو
 بحاص ناكو ةمصع نب دمحم تعمس سيردإ نب دمحم ىنثدح بئاجعلا

 هنأ لاله نب هللا .كبع رمأ نم ناك : لوقي دادغبي اخيش تم لوقي تميل

 هنوقعلي لايبصلا عمتجاو لجر لسع قارهأ دقو ةفوكلا ةقْزُأ ضعب ىف ًاموي رم

 : لاله نب هلا دبع مهل لاقف . سيلبإ هللا ىرخأ سيلبإ هللا ىرخأ نولوقيو

 ًاربخ انع سيلبإ هللا ىزج : اولوق نكلو سيلبإ هللا ىرخأ اولوقتال نايبص اي

 نب هلل دبع ىلإ سيلبإ ءاجف : لاق . لسعلا قارأ ثيح انيلإ نسحأ دق هنإف

 بحأ اأو ء ىسم نع ناوصلا تين ثيح ادي ىدنع كل نإ هل لاقف لاله

 59ر6 ةفتسم ىف ذأ اورو ٠ فلذا عماوججا ممج ى ىلطرمللا هاور 4 هج
. 

 ٠ 51/1 عماوجلا عمج ىف ىطويسلا اور ع4 هوز
 فرغ



 انأو ؛ ةيضقم اهنإف كل ودبت ةجاح لك : لاقو اتابع هيلإ عفدف « كفاكأ نأ

 نب هللا دبع ناكف لاق : بحتام عيمج ىف كلل نوعيطم كل نوعماس ىدنجو

 ناكو ةيراج جاجحلل ناكو لاخلا ىف هل ًايبع ايش جاتحا اذإ كلذ دعب لاله

 هللا دبع نيبو هنيب ناكو « اهبحأف اهرظنف جاجحلا رصق ىف ًاموي الجر لمعف اهبحي

 ليللا هنج املف اهب كليتأ ىعح كتيب دجنو بهذا : لاقف هريخأف هانأف ةقادص

 كلذ ىلع ًانامز اوثكمف حبصلا ىلإ هدنع تتابف ةيراجلاب لاله نب هللا دبع هءاج
 مونلا نيرثكت كلام : جاجا امل لاقف رهسلاو فونخلإ نم ةيراجلا نول رفصأو

 ىلإ ىف بهذيو تا ىنيتأي سائلا ماث اذإ هنإ : هل تاق ءارفصم كلئولو رابنلاب

 ىسفن ئرأ تحبسصأ اذإف حبلا ىلإ هعم نوكأ ريغص تيب ىف باش ىتف لزنم
 *قولمع نم تسب رمأف . ال : تلاق ؟رصقلا يف ادحأ نيمبعتف : لاق رصقلا يق

 لجرلا باب تلصو اذإف قولخلا ىف كدي يىعضن كلب بعذ اذإ : اه لاقو

 هل لاقف .٠ هورضحأف لجرلا تيب اوقرعف + سرحلا ثعب حبصأ املق هباب ىخطلف

 لاله نب هللا دبع بلطف ءريخأن ء كتصقب قربخأو تامألا كل : جاجا

 هذهب ىنتئماعو ء مهلك ايتدلأ لعأ تكرت هللا ودعاي : لاقف هب اوعاجف
 ىطعأف لزم ةبكر هللا دبع جرخأت « فيسلاو عطنلا .تاه مالغاي ؟ ةلماعملا

 ىنلتقت نأ لبق ًافيرظ ًابجع كيرأ ىعح !ذه كنسمأ : لاقو جاجحتل اهفرط

 لعأ ىف راص املف عفتراف « طيخلا ىف قلعتو « ءاوملا ىلإ ةبكلا هللا دبع ىمرق
 جاجملا نأ قفتأو : لاق .هري ملف باغو ءىشب رمأت جابمحاي : لاق رصقلا
 لهأل لاقو + ةنيفسلا هبش ضرألا ىلع طخف هسيحف ء هذه ليق ةرم هذحأ ناك

 هب رخسف : لاق ىعم بكريلف ةرصبلا ىلإ ردحني نأ ءاش نم : سبحلا
 . كللذ دعب سبخلا ىف مبتم دحأ ري ملف نورخإ هعم بكرو م مهضعب

 لاله نب هللا دبع ةمجرت ىف نازيملا ناسل ىف رجح نبأ ظفاحلا كلذ دروأ
 ؛ بئاجعلا ىف ركش لاقو : لاق مث سيلبإ قيدصب فورعملا ىفوكلا

 ىدعسلا ةيواعم نب ديزي نب نادمح نب نسح نب ىلع نب ىبحي ىنثدح
 : لاق كلملا ديع نب دمحأ ىثدح

 را كلرتي اكو سيلبال ًاقيدص ناكو « لاله نب هللا ديع ىلإ لجر ءاج#
 ًاينغ راج ىل نإ : لجرلا هل لاقف ةيضقم هدنع هجئاوح تناكو + رصعلا ةالص
 . هبميطعلا نم عاوت : قلل *

 فرش



 بحأف اهبحأ انأو ؛ ءاتسح ةنبا هلو « ًاتاسحإو ىلإ ةعينص سانلا رثكأ نم وهو
 : سيلبإ ىلإ بتكن : لاق اهفطتخيق ًاناطيش ثعبي ىتح سيلبإ ىلإ ىل بتكت نأ
 اذه ىتاتك لماح ىلإ رظناف كلنمو ىتم رش وه نم ىلإ رظنت نأ تببحأ نإ
 . هتجاح ىضقأو

 هرأق صخش كءاج اذإف ةطخخ كلوح طخو ء اذك مضوم ىلإ رس : لاق مث
 رظن املق ةعبرأ هلمحي ريرس ىلع خيش ءاج ىتح ةعامج هب رمف لعفف « باتكلا

 ىلع هعضوو هليق هئاونع ىلإ رظن املق هنم هلحاف باتكلاب رماف ديعب نم هيل]
 : اولاقف ء يقي نم هعبتو « يضم نم هيلإ عجر ةخرص خرصف « هأرق مث هسأر
 نع لإ رظنت نأ تيبسأ نإ : هيف لوقي ء ىقيدص باتك اذه : لاق ؟ !ذهام

 اناطيش اوتاهف هتجاح ضقاو « اذه ىناتك لماح ىلإ رظنأف كنمو ىنم رش وه
 , هتنيا فطخيل لجرلا تيب ىلإ هوهجوو مكبأ مصأ ىمعأ

 ذوعأ» : يم هلرق رهاظ دامعلا نبال ناجلا ةزوجرأ حرش» باعك ىفو
 سيلبإ نأ ىلع لدي ؛ميجرلا ناطيشلا ثبقنا ثيبخلأ سجنلا لجرلا نم هللاب
 , نيعلا سن

 هنأب لدتساو كرشملاك نيعلا رهاط هنأ :.ةنسلا حرش ىف ىوغبلا ركذ نكل
 ةالصلا ىف هكسمأ اذ اس ناك ولو اهعطقي منو ةالصلا ىف سيلبإ كسمأ هني
 . عيطلا ثيبحح لعفلا سيخ هنكلو

 شمعألا نع ىريطلا بحا ظفاحنل ةرشعلا لئاضف ىف ةرضنلا ضايرلا فو
 : لاق

 هنم رعشقاف يتضراع ءىشب انأ اذإف دجيسلا ديرأ ةرمقم ةئيل ف تجر

 رفاك وأ نمؤم : تلقف نجلا نم لاقق « سنإلا مأ نجلا ٌنِمُل : تلقف ىدسج
 : لاق . ءىش عدبلاو ءاوهألا هذه نم مكيف له تلقف . نمٌؤم لب : لاقف

 ركب ىلأ ىف فالتخا نجلا نم تيرفع نيبو ىنيب مقو : ىل لاق مث . معن
 ىضترن نمي : هل تلقق « هيلع ايدععاو ايلع املظ امهنإ : تيرفعلا لاقف ءرمعو
 نم ءالؤه : لاق مث كحضخ ةصقلا هيلع انصصقق هانيتأف سيئبإب : لاقق امكح
 ؛ ىلب : انلق ؟ ثيدحي مكثدحأ الأ : لاق مث قدوم لعأو ىراصنأو ىتعيش
 دباعلا اهيف تيمسف ماع فثأ ايندلا ءامم ىف هللا تدبع ىلأ مكملعأ : لاق

 ففي



 تيأرف ةعبارلا ىلإ تعفر مث بغارلا اهيف تيمسف ماع فلأ ةيناثلا ىف هللا تدبعو

 ىلإ تعفر مث رمعو ركب ىلأ ىبحن نورفغتسي ةكئالملا نع فص فلأ ايبف

 . رمعو ركب ىلأ ضفبم نونعلي فص فلأ نيعبس ابيف تيأرف ةسماخلا

 باتكلا اذه ففنصم مسي ملو ىريطلا هركذ اذكه رمع لئاضف ىف هجرخأو

 . ةيطخلا ىل الو انهال

 نم ثالث  سيلبإ لاق : لاق ىالملا سيق نب ورمع نع « تايرويطلا ىفو
 . «هيأرب بجعأو هبونذ رغصتساو «ء هلمع رثكتسا نم : هب تترفظ هيف نك

 نب هللا دبع لبقأ : لاق ريبزلا نب هللا دبع نب رماع نع ركاسع نبا جرخأو

 نبا جرتخأ : لاق ديدكلاب اوتاك !ذإ ىتح شيرق نم بكر ى ةرمعلا نم رييزلا

 رييزلا نبأ : لاق مالسلا كيلعو : لاق هيلع تملسف : لاق هانأ ىتح ريبرلا
 ءانيل مكيتا مدقتأ الأ : ريبزلا نبا لاقف ارجش ىنعي بضادتلا تحت الجر تيأر

 لاق مالسلا كليلعو : لاق هيلع تسملسقف : لاق هانأ ىعح رييزلا لبقأف لب : !ولاق
 توند املف هريغ ةعيه ىنم هل تيأر الإ ًادحأ تينأ ىعيأرا» هللاو : رييزلا نبا

 كيلع ضبقنا انلقو ىنجر تبرضف. كرحتي ملو بهذي داك دق لظ قف وهو هنم

 لك تماقف اهلاق نأ ادعام هللاوف : لاق نجلا نم ضرألا لهأ نم لجر : لاق

 نم تنأو ودبت الأ : تلقف ترسكتاف ةبس هل سيل اذإف هتبذتجأو ىنم ةرعش
 ؟ كابحاص نيأ ؛ اولاقو ىاحصأ ىقءاجو بهذو ىنم عمقتاف ضرألا لهأ

 برض الإ هآر نمم لجر ىقبام ؛ لاق بهذف نجلا نم الجر هللاو ناك : تلق
 هلححر ىتيعش نيب هريعب ىلع هتددشف مبنم لجر لك تذعأف اطقاس ضرألا هب

 . نولقعي امو سحلا مهي تيتأ ىتح

 ديري رييزلا نب هللا دبع جرتخ : لاق ىرهرلا دعس نب مهأربإ نع جرخأو
 ظقيتساف دقر مث هلحر طحو ةرجش تحت لزن قيرطلا ضعبب ناك !ذإ ىتح ةكم
 لقتني قفطف سلحلا نع هضفنف : لاق ريشلا قوفو.ربشلا لثم هسلج ىلع ىأرف
 هنع هيقليف ريبزلا نبا ةضقني كللذ لك ةبشنخلا ىلع راص ىتح لجرلا عاتم ىلع
 ىتح : لاق حستفا : لاق ةرجشلا بزأ انأ : لاق ؟ تنأ نم : ريبزلا نبا لاقث
 ىف اهيلبي قفطف هيف ىف هعبصأ ريبزلا نبأ لحخدأف هاف حتفف : لاق كنادسأ ىلإ رظنأ

 م



 هتلمسار راثا و هلعححر ىق ريبزأ 11 نبأ ىدغأ مث لاق اهلك باينأ هتاسمأ !ذإف هيف

 ريبزلا نبا هلع لفغ مث لاق هتلحار ىواس ىتح هعم لوطي كلذ قفطق : لاق
 ىنتلخدامق تمأ لجر ىأ ريبزلا نيااي كرد هلل : هتدقف نيح لوقي وهو هتعمسف

 نيحح : لاق وأ هتدقف ني ةريرعشق تادجو ىلإف ىنع ىراوت ىتح هنع ةشحو
 . ىنع ىراوت

 ةليل ىف ريبزلا نبا جرخخ : لاق ىنارادلا ناميلس ىلأ نع ركاسع نبا جرخأو

 سأرلا ضيبأ خيش ةلحارلا ىلع اذإف تفتلاف لوبي لزش ةلحار ىلع ةرمقم
 وأ رمبزلا نبااي هللاو مادام ىضمو هتلحأر بكرت ىحنتق هيلع دشف ةيسنلاو

 . ءيش ىبلق ف لعدي نيعلاي تنأ كدمو : لاق . كتنبخل ةرعش كبأق لخد

 هدج عمس هنأ ىلباولا ىلع نب دمحم قيرط نم ركاسع نباو يئايورلا جرمتأو
 بحاص رماع نب ةبقع لإ بهذا : هل ليقف مانملا ف ىتأ الجر نأ : لوفي

 هل لاقف كلذ هل لوقي نأ هركف رادلا لعأ نم كنإ : هل لتقف ِهوَع هللا لوسر
 كل لوقأام لعفت مل نال : كلذ رحخآ ىف لاقو تارع عبرأ وأ تارم ثالث

 ىنريخأ ؛ رماع نب ةبقع هل لاقف ربخلا هربخأف رماع نب ةبقع قأف ارش كب تلعف
 نب ةبقع عضوف رادلا لهأ نم كنإ : رماع نب ةبقعل لق ىل لاق : لاق كلل لاقام

 ىلإ هقتاع ىلع اهب ىمر مث بارت نم ةضبق هفك الم ضبقف ضرألا ىف هيفك رماع
 : لاقن هرهظ ءارو اهب ىمرف ةيناثلا ضيق مث ناطيشلا بذك : لاقف هرهظ ءارو

 املق ناطيشلا بذك : لاقف هرهظ ءارو ابي ىمرف ةثئاثلا ضبق مث ناطيشلا بذك

 ةيقعل تلق له : هل لاقف مانملا ىف ةليل لك ديتأي ناك ىذلا هءاج لجرلا دقر

 قدص : لاقق هريخأف كل لاق امف : لاق معت : لجرلا لاقف ؟ كل تلقام

 . يتيعو ىهجو ىف ةيمرلا كلت تعفو الإ ةيمر ىمري ناكام

 : لاق دوراجلا نب ىلع نع ركاسع نبإ رات قو

 طول موف ةنيدمب ىل بحاصو انأ ةفرع ةيشع انررمف ملعلا بلط ىف انجريخ
 للع انبر دمعتو ككسلا هذه فوطتق لخدت : ىل لاق وأ ىبحاصل تلقف

 اذإ سمشلا بورغ ىلإ | كككسلا كلت ىف فوطن نحت اهيبق لاق ءالبلا نم انفاعام

 ؟ نأ نم انلأض انيلع فقوق رمأ هل لمج ىلع ريغأ ثعشأ جسول لجرب نحن
 انلقو لفاغتق ؟ تنأ نم هل انلق انزواجي .. نأ دارأ املف هانريخأف © منأ نيأ نمو
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 نم نكوعلم اي : انلقغ سيلبإ نأ : لاق سيلبإ كلعل : هل انلقف لفاغتف ةيناثلا : هل
 ةنس نيسمخ بنذي نآك نم موقلا تيأر فقوملا نم ىهجو اذه : لاق ؟ ميأ

 كلذ ىلع ربصأ ملف ةحرلا هيلع لزلأ مريلاف ىردص هنم تيفش تنك ىتح

 . ىلام نكسيل مييلإ رظنأ انهاه تفي يهجو ىلع بارتلا تعضو ىتح
 ةالصلاو نأشلا مظعلا هلل دمحلاو ناجلا رابخأ ىف ناجرملا طقل باتك اذه

 رمعو ركب ىلأ اصوصخ هياحصأو هلآ ىلعو ناندع دلو ديس دمحم ىلع مالسلاو
 لعو نايعألا ةداسلا باحصألا ةيقب ىللعو ناجلاو سنألا لتاق ىلعو تاثعو
 . كاسحإب مش نيعباتلا

 نب دمحأ نيدلاو ايئدلا باهش بيسنلا بيبا فيرشلا ديلإ مسرب بتكو
 ىلإ .هتئارو هُييَع هللا لوسر طبسب هبسن. لصتا دمحأ ديسلا ني هللا دبع ديسلا
 ثيل ماصألا رسكم ماعلا لئاق مالسالا سراف مامهلا مامإلا نب نيسحلا هللا ديع
 تسلا ةيكرلا ةيضرلا ةرهاطلا ةليلجلا ةديسلا نبا بلاط ىلأ نب لع بلاغ نبا

 بر لوسر دمحم نييثذملا عيفش نيلسرللا ديس ةنبا ابتع هللا ىضر ءارهزلا ةمطاف
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو هم نيملاعلا

 ننس



 .... كهفقم

 0 , ناجلا رايخأ ( ف ؤ ناج رملا لفل

 اه لطم همم ومهم و هود هوم ناسرللا ظفل ىطويسلا هأامم  باتكلا ىدي نيب

 000 ناجرملا ظفل هباتك ىف ىطويسلا ةيصخش معالم
 0011111111 1ز]ز]ز]زذ]ذ]ذ]ذ]1]1]1]1]1]1ذ1ذ]1]1]1ذ]1]1ذ1ذ1ذ يي هيقفلا ىطويسلا

 لا 0 مجول لس هوم موف و مو هم وقم مومو هوم عمر هوم هوم همم مم مم روم وهم دعها ىط ويسلا

 000077 رسفملا ىطويسلا

 أ 1 0م و وو ووسع وول مم وهم مجم مم مهم هوم جسم هوس ممم د ووجوه م مو مهو مه ريقحتلا جبنم

 ا ااا ةطروطملا ةروص

 ١ ةزلعوطلا ةروص

 12 برعلا دنغ نحلا 'ءاممأ

 ا 1 0 ول ومو عومم هطول موسي ممم همومه سمصوو هدو ووو موسم مومو همم همم هدم نجلا مانع توبث

 000 سنالا لبق نجل! قلبخ لهو مهقلخ ءادتبأ ركذ
 كا هنم !وقلخخ ىذلا نجلا لصأ وهام : لصف

 ؟ .....بتبب. ةقلتخ لاكشأب مهلكشتو نجلا فانصأ
 9 ل سس وو ار مو مس هو مع وج هم عع مجموع ومو ط و وم مم هوم هدف همم مهيرشو مهلكأ ركذ

 اا ا مهنيب أميف مهحكاانت ؛ ىف لصف

 جويس لو هم هلم حط همم ةينجلل سنإلاو ةيسنالل ىنجللا محاكن : ىف لصف

 019 ل م ع وعم طم معمق صم مم وهم ةماعلا سنالاو نجلا جولرت مكح : لصف

 ال ااا نا نكاسم : لصف
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 - و 5 أل
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 عجم مم موون معمم وهي من موو تكا ا ا سار جاه هج مون ياض سي طم سم يو هو يمر مو جو يدور هد عج او و وسو عسي 8 منان 2
 ا 5

1 5 

 سس الا رك ال نا لا رق ا ا" نق اأو يصنع أو و للا الع لأ أع ا و ع أ نو اا ذأ اول لإ رش زو أ ير أ لي اج م وع ا نوب را وا رز وإيقاع ص ع ع اس وا سجل 7 ولا ؟يبسبلا ميتياور ع

 33 بك يدا

 سس طا نط طا سا نأ اع اع نأ جعل عويس عاج ورع ع رع نو جانو رو جي جا أ اع عع ماس نإ دس 7 و ضو ال لأ خام ج1 ع أ ع دس ع رجع ع نو د دو ]جو ل ا ل ا حج م ولو اهل 3 3
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 موج عمبو يه جوإ من رج مشو طال 11 عطل ضال طا سس ظس طنا ساس سانا سس مر هس سار سرا ونإ ياي جاو جل سا جللإ طال ع سنإلا مهنعط ركذ

 . سنإلل مهاوشو سنإلا نع ملعلا نجلا لمحت ىف : لصف
 يوم هوجو ووو هو مر همم مم م هدوم سىنالاو نجلا ظعو نايب ىف : : لصف

 سيرك رم لس جرس يجو نرع وارسو و بس رو ع و كج"
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 كيل دق ال هام 13 جة طع لع نط طش أ قس ل ع نق أبا

 1 1 ا ا لل ا ل ل



 ا ا ع طعس همم معمم همم ممم وموومم مه مهتعاطو سنالل نجلا ريخست

 يي رشلاو ريخلا لع سنالاو نجلا ةأفاكم تاياكح

 ااا لا ناو سنألا ةدابع

 ضر 000 لا ىبتلا ثعبمب نشا رابخإ

 نا ءاملعلاو ةباحصلا ضعب ىلع مهحونو نمل ىعث

 مو ممم صم هام ومو هع دوس هاما ةفينح بأ نيلحا ءاكب

 4 6 #1 ا ل ل مو مم مول مس هم ع ممل مع هوم هو ل طقس همم وعدل حارجلا نب عيكاو ىلع مهحون

 00 ا اا ا ديشرلا نوراه تومب مهرابخإ]

 3 4 3 لس هلم م هوو مهو مف هدوم دممم قمم كو مو هه مو هو ومد همم هلم هول همر ع م مط قمع جو لك وتملا ىلع مهجوت

 ا وه ع ع وسم طش ل طم لعهد مدعو هع ا و ممم هم او نجل حبذلا

 هوما دس ممم لع دمحم ثعبمب نجلا رابخإ
 1 ناطيشلا ءامسأ

 31 وم م م ءارعشلا ةنسلأ ىلع رعشلا مهؤاقلا

 ممم هيما هك هللا لوسر نجلا ىعن
 للا تاطيشلا نم ةالصلا ىف تاغتلألا

 ب 54 0 ووو هع طم مو وهموم م م مط سوفتلاب ىكوملا تاطيشلا مسا

 ل مم لس اج ل وع د م اس هع و همم هس هم هع ع هوم ؟ ةحتجأ نجلل له

 آول فو هل دووم هلم هلم همم ومو لس هموم ل ها نإ دابع نم نوفطصملا

 أ 1 116 هاو ها سس و وعم طم جو دمع عع طعس هوة معة هو هدوم سطس هم مط نجلا تدوم

 1 أل ل وسو مط ووو لم هع هومعل هلو همس هع همة وو هد وصوم و هو ووو سنالل نجلأ بيلعت

 ا راصبإلل اهولئاق رهظي ملو راعشألا نم عم< ام ركذ

 ل ا ا مانلا ف فئاوفأ نم عمسن ام ركذ

 ايل ا مم وو هس هوو رم طع مطل هي نجلاو سنالا عارعش نيب ةرظاس

 : اضل ا ا ا اال سيلب] هللا ملك“ له



 1100 ا ؟ ةكئالملا نم سيلبإ ناك له

 ”20ا1100 ءاوح و مدأال سيئبإ] ىض رعت

 مف همم هم هو ممم هس ومهم سم وون جم و هوم مالسلا هيلع حول ناطيشلا رعت

 00 اا ااا ا 0 مالسلا هيلمخ ىيسومل هبط رعت

 520111000 مالسلا هيلع يعاربال هي رعت

 راس مم سو عام واوا اق لا ااا ع لع نوع عر نإ جا ااا ا 4 طاش ةطدإ هزي نق انزع شل ا طا ا ل ال ا ع سانإ جي يع بني نق رع

 3 ا
 ةهبعل
 9 ب
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 ؟ابابس و55 هك #يحس ١  يىلودلا مقرتلا



 0 تو

 : ؟ايرب - ميصألا - 1879.44 تاددج عرف 2144"1 سكاف 914*150 تا: رضايرلا ا

 : يضايرلا 1١855 - ه.514 1 ب نم 11151198 و رشملا ةليبمل - ”114"9 ٍ

 سياج 3 35

 اسس 0 1 ع هيرما 7-25 كك

 111411 هدب "النا : دب . سل 111779“ سكنف 4101 1: تندد ! يتلا سي ميس
 "ميس وعدم مرطإ تا" حا نت فل جبت كبف انساب ادلسينيللستيل اتا طخ ع اح 3س متاتس و دو را ارت يت يبنيب نمي

 399514 + 7 : 3 4150 : ب . سع ءاصضيبلا رادلا - وليه رودكيف عراش 0
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 7 7 تيب ب بطول جوجو ابل

 3076457:7ن اضيبلا راد - ىنالطسقلا مامإلا ةقنإ - ةلخادلا ىح 1 ٍإ
 تقطن د استر دي [تتبتابل 17 ايتها اطل تيما ننس بع إس 7.:. بجد ابو اري راينا هايس عسسل ع اساس

 .تتاواسمللا
 ومسح سسمج حسم :] ةديمجقلا داص !ل ع

 ا 171111 سلف 111514 اال ب سس
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 فض نضل < ليال 0000
 "وترا بسحب بمب رت تضم تباسي مس اهم دب بس مي ميد س هج مير بردي دج ل
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