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 ميشا ررطام

 لامكل ركشلا بجوتسيو ؛« هتيوهو هتاذل دمحلا قحتسي نأ دمحلا

 ماهفألا ريحت و 6 هتيضقأو هرادقا قئاقد نع ماهوألا رصاقتتو )0 هتيهالا

 « هتكحو هتاعونصم لامك .يث لوقعلا شهدتو «هتفأرو هئالآ فئاطل يف

 نوجوجحم نوروهقم قلخلا . هتيرهاقو هئايررك ىف ىريح راكفألا فقتو

 . هتثيشم قفو ىلع ءاشي فيك اهبلقي هفرصت يف بولقلاو « هتجح عطاسب
 : مولعم ردقب الا هلازتت امو « مودعم ريغ هنئازح يو الإ ءىش نم ام

 ءرشلاو ريخلا هملع ىلع . « نمملاعلا بر هللا كرابت رمألاو قلحلا هل الأ »

 تارخسم موجنلاو رمقلاو سمشلاو 2 نوكسلاو ةكردلاو 6 رضلاو عفنلاو

 «أيايسا تاببسمللو 43 ًاياتك لجأ لكل لعج 5 نودعيس كلف 5 لك هرمأب

 عبشلا عقوأو « تايبسملاو بابسألا قلاخ وهو بابسألاب تاببسملا طبرو
 سسف لقعلا بهو « تاداعلا نع ىبع وهو ةداعلا ىلع (ئاد لكألا بيقع

 ام» . ليصحتلا نم ظحلا هةسسسل صقنف قرحلا بكرو )0 ليبسلا ءاوس هب

 اذا هرما امتا») « ( مقتسم طارص ىلع هنا اهتيصانب ذحخآ وه الإ ةباد نم

 ىكبأو كحضأو « ىقأو ىبعا . « نوكيف نك هل لوقي نا ًائيش دارأ

 . ( نولثس مهو لعفي امع لئسي ال » . ايحاو تامأو

 ملامو ناك ءاش ام « هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشاو

 ملأ ب اذع دشأ مهل دعأ نيملاظلاو هتمحر ىف ءاشي نم لخدي « نكي مل أشي
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 ميقتسم طارص ىلا هنذاب ىداحلا هلوسرو هدسبع ًادمحم نا دهشاو

 8 هللا ىلص ( محر فؤر نينمؤملاب ميلع صي رح منع ام هيلع زيزع )

 . ًاريثك ايلست ملسو هيبحمو هئايلوأو هعابتأ رئاسو « هيوذو هبحصو هلآ ىلعو

 « لاثملا عيدب ًاياتك كيلافملا ىناوخإ رشعم اي مكتحنم دقف ( دعبو )

 الساتو ةالسم لاثم ةقباس ريغ نم ًاعربخم .« لاونم ريغ ىلع ًاجوسنم

 ًادر مكنونظ يف هب نوفرصتنو « ًالاثمأو ةهكافم هنوذختت « اللعو ةمكحو

 ضارغألا وحن هب نوعفرتو « ًاعازتنا ةقبر نم مكيديأ هب نوعزنتو « ”"الامعاو

 : مرش دصاقملاو

 ةكالفلا ةيلع يف ببسلا نع لأس الئاس نأ ةباتكلا هذه كرحما ناكو

 ةفغفن كلذ ىف ذ مالكل ًاطاشن ينم فداصف « ناسنإلا عون ىلع لامعهإلاو

 تقفاو ةوعدو « ًابطح اهمقلأ ةنكاس ًارانو « روتوم ةبرضو رودصم

 5 ًابلطمو ةدارا

 لادبتسا نعو « ضرغلا بيصي الو ضرغلا قفاوي ال امع رذتعا اناو
 قئاقحلا راونأ فافشتساو قئاقدلا رارسأ فاشكتسا نأب « ضرعلاب رهوجلا

 ناك ولو « ةيناسفنلا فراوصلاو ةيندبلا قئاوعلا عم رسعتي وأ رذعتي امم

 ةركفلا تناك اذا فيكف « ًارخاز ارحب مالكلا داومو ًارئاب اليقص رطاخلا

 ةرصاقتم ثعاوبلاو « ةرصانتم فراوصلاو « ةليلق ملعلا نم ةعاضبلاو « ةليلك

 نع قيض تقولاو « بيذهتلاو حيقنتلا ةدواعم نم عنملا دح ىلا لعاوشلاو

 مومهلاو « ةراعتسم وأ ةدوقفم بتكلاو « بيترتلا ةدوجو ظافلألا رايتخا

 . ةراع دعب ةراغ نشت

 فيصرتو نيودتب الو فينصتب قبست مل يتلا تاعرخملا نا عم اذه
 ةمصعلا دمتسا هللا نمو . اهباوبأ رذاعملل حتفتو « اهباصن ةدئافلا ام غلبت ال

 صالخإل انقفوي نأو .. طقسلا رداوبو ماهوألا لئاوغو « طلغلا ةمصو نم

 دنس



 5 لوصف ُق عمجلا اذه دوصمم تددرو

 باتكلا اذه هيلع رصق يذلا كولفملا ىنعم قيقحت يف ( لوالا لصفلا )

 ىف كوافملل ةجح ال نا نايبو لامعألا قاخ يف ( يناثلا لصفلا )

 . ردقلاو ءاضقلاب قلعتلا

 دهزلا ناو بابسألاب تامل يفان ال لكوتلا نأ يف ( ثلاثلا لصفلا )

 .' نيديلا يف لاملا نوك يفاني ال

 ةكالفلا اهمزلتستو ةكالفلا نم أشنت ىتلا تافآلا يف ( عبارلا لصفلا )

 . اهيضتقتو
 5 زلأو ملعلا لهأب قصلأ لامهإلاو ةكالفلا نأ يف ( سماحلا لصفلا )

 . كلذ يف ببسلا نايبو فرحلا نم ةفرحو عئانصلا نم ةعانص اهنوك دعب

 . ةيلاحلا ةكالفلا مزلتست ةيلاملا ةكالفلا نأ يف ( نماثلا لصفلا )

 سانلا راذعا طسبو عوضخلاو قلمتلا نأ ىف ( .عساتلا لصفلا )

 لاودحا نسحا نم مهتحصانمو مهبح راهظاو مهيلا راذتعإلا ُق ةغلايملاو

 نايبو مهدصاقم ىلا ممم قيرطلا ىئضفأو مهبتافصلا قيلأو نيكوافملا

 . كلذ ىلع ليلدلا

 اوظح ملو مهايند مهنع تبلقت نيذلا ءالعلا ,جارب يف ( رشاعلا لصفلا )

 2 لئاطب اه

 ثحابملا نمو هلبق لصفلاب قلعتت ثحابم يف ( رشع ىداحلا لصفلا )



 . نايعالل ةلصاحلا تابكتلا

 امو مهانعم يف نم وأ نيكوافملا راعشأ ىف ( رشع يناثلا لصفلا )

 . ةكالفلا وه امنا اهيلع لماحلا نأ نايبو ىتبش دصاقم نم اهيف

 ةكالفلا تالظ يف اهب ءاضتسي اياصو يف ( رشع ثلاثلا لصفلا )

 . باتكلا هب من

 لوالا لصفلا

 كولفملا ىنعم قيقحت ي
 عقاوم ةداهشب اهب نوديريو « مجعلا لضافأ نم اهانيقلت ةظفللا هذه

 يف سيلو « هرقفو هقالمإل سانلا ىف لمهملا ظوظحملا ريغلا لجرلا. لاعتسإلا

 ىنعملا اذ حلصي ام ةداملا هذه يف طيحملا سوماقلا يف الو ىرهوجلا حاحص

 نكمي هناف ( رمألا يف جل اذا : ًاكيلفت كلف ١» سوماقلا بحاص لوق الإ

 . لاعتسالا اذهل اححصم لعجب نأ

 طظحلا مدعو قالمإلا نم مزلي هناف « قالمإلا مزال جاجللا نا هنايبو

 . موزلملا ةداراو مزاللا قالطإ باب نم نوكيف « جاجللا

 نوكي نأ حصي.ال اليعفت لعف نأب دودرم فلكتلا نم هيف ام عم اذهو

 وه يذلا كلفلا نم ذوخأم هنا رهظي يذلاو « لوعفم ةنزب هنم لوعفملا مسا

 هنع هعفاديو هدارم يف ظوظحملا ريغ ضراعي كلفلا نأكف « ملاعلاب طيح مج

 مسا كلفلا نألف ظفللا امأ : ىنعمو ًاظفل دساف اذه : ليق ناف
 كلفلا نم هقاقتشا حصي الو . لوعفم ةغيص هنم قتشي نا حصيال دماج

 ىنعمزم تسيل ظحلا مدع ىنعم ةكالفلا نأل « ةرادتسإلا ىنعم نم هيف امل
 مزاتسا ال ظحلا مدع نا ىنعم ىلع « زاحملا ىلع الو ءىش يب ةرادتسالا

 مزاللا قالطا باب نم هتداراو اهقالطا ناك نالوجلاو بارطضالاو ةكرحلا

 مس 6ادذل



 ال بارطضالاو ةكرحلا قلطم وه ظحلا مدعل مزاللا نأل « موزلملا ةداراو

 ىنعم ىلع كلفلا نم هقاقتشا ناف ىنعملا امأو . ةرادتسالاب ةديقملا ةكرحلا

 بتكلا ىف ررقت امل « ميقتسم ريغ هنع هعفاديو هدارم يف هضراعي كلفلا نا

 . ءىش لك قلاخ وه ىلاعت هللا نأ ةيمالكلا

 دقف « عنتمم ربع كلفلا نم كولفملا قاقتشا نا لوالا نع باوجلاف

 غلباو « هتئر تبصأ ىنعم «هتيأر ١ و « هسأر تبرض ىنعمب ( هتسأر ) اولاق

 ةيفرخلا اشا> نم « ىثاحا » قاقتشا قام فورحلا نم مهقاقتشا كلذ نم

 : لاق نم لوق ىف نيجيرختلا دحا يف ةيئانثتسالا

 م دحا نم ماوقالا نم ىشاحا الو»

 ةللياو ةلمسبلاو ةلقوحلاك ةلمجلا ظفل نم مهقاقتشا كلذ نم غلباو

 هنامز ىلا ءىبشلا ةبسن وهو « ىلقعلا زاا ليبق نم كلذ نا يناثلا نعو

 هلاق ام كلذل دهشيو « ىلعافلا سبلتلاب ىلعافلا ريغلا سبلتا اهيبشت ًازاجم

 ينف مؤشلا نكي نا وا ةثالث ين مؤشلا » ملسو هيلع هللا ىلص هلوق يف ءاملعلا

 نا نم اقيلعتو امزج نيتياورلا فالتخا ىلع « سرفلاو رادلاو ةأرملا ةثالث

 اهناال اهدنعو اهل ًانراقم مؤشلا لصحم دق يأ « عاستالاو زاهنا ىلع كلذ

 نا ىلاعت هللا ىضق دق رادلا نوكت دقف « مؤشلا بجوت امم اهسفنأ ىف ي

 « ءابولاو نوعاطلاب دلبلا يف كلذ ردقي امك « هدابع نم ًاقلخ اهيف تيع

 . هردقو هدنع هقلخ هللاو « ًازاجم ناكملا ىلا كلذ فاضيف

 ىنعم ىلع « كلفلا نم كوافملا ذخا زاوج ريرقتلا اذهب حص دقف

 ا نا مس ولو . زوجتلا ةهج ىلع هدارم ىف كلفلا هضراعي يذلا

 ةمص يف ًاحداق كلذ نكي مل ًامئاد كالفألا تاكرح مم. رودتال سوحنلاو

 ةيضقلا نوك ىلا جاتحت ال ًازاجم هنامز ىلا لعفلا ةفاضا نأل « زوجتلا

 . ىصحم ال امم هلاثماو « مثاق هليلو مهاص هراهن » محلوق يف هامه « ةمئاد
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 يلا ةيملعلا ظافلألاو « لوق ىلع ةيحالطصا ةغالا : لوقن انا نع
 ًاعامجا ةيحالطصا الثم ةاحنلل بصنلاو عف رلاك - مع لك لها اهيلع: ريدي

 اهرحنو رقفلاو.٠ قالمإلاو ةقافلا ىلع ةكالفلا ظفل رايتخا هجوو . اقافوو

 ةظفل فالخم « اهوادم ىف خرصو صن اهوحنو ةئالثلا ظافلألا هذه نا

 ىلع تاماقملاب ةقثال ناعم نئارقلا ةنوعع اهنم دلوتي هناف «٠ كولفملاو ةكالفلا

 . اهتوافتو اهترثك

 يقاثلا لصفلا
 هب قلعتي امو لامعألا قلخ يف

 نم ىرصبلا نيسحلا يبأو ةفسالفلا روهمحو نيمرحلا مامإ بهذم .امأ

 ةردقلا كلت مث « ةدارإلاو ةردقلا دبعلل دجوي ىلاعت هللا نا وهف ةلزتعملا نم
 . رودقملا دوجو نابجون ةدارألاو

 « اهرودقم ثودحل ةبجوم ةثداحلا ةردقلا نأ ةلزتعلا رثكا بهذمؤ

 . هيف ةميدقلا ةردقلل ريثأت ال هناو

 ينا ىضاقلاو . هباحصا نم ةعامحو ىرعشألا نسحلا يلأ خيشلا :بهذمو

 ةئداحلا ةردقلل ريثأت.ال هنا ةلزتعملا نم .يراخبلاو هلاوقا دحا يف ينالقابلا ركب

 قا ةداعلا .هللا' ىرجا ناو هتافص نم ةفص يف الو اهرودقم ثودح ىف

 نمابسكو ًاثادحاو ًاعادبا هللا نم ًاقلخ لعفلا نوكيف « امل ًانراقم اهرودقم

 . ةتردقل ًانتراقم هعوقول دبعلا

 لعفلا تاذ نا ( امههدحا ) : نيلوق ىلع بسكلا ريسفت قى. فلتخاو

 ايدأت متيلا مطل يف امك « ةيصعمو ةعاط.هنوكو ىلاعت هللا ةردقب لضحت

 لعفلا موهنم نأل « دبعلا ةردقب لصحم هدوجول ةعبات هل تافص ًاءاذيإو

 اف « داحتالا هب ام ريغ زئالا هب امو ًادوعقو ًامايق ةنؤك نضوصخخ نم معا
 ع



 حارش ضعبو .فقاوملا حرش يف ىربمألا كلذب حرص : بسكلا وه زباملا هب

 ًانخاو ينالقابلا ركب ينا يضاقلل ابهذم هداربإ روهشملا نكلو « علاوطلا

 . هلاوقا نم

 ىلع مزعلا ممصت هنا بسكلا ريسفت“ يف روهشملا وهو ( يناثلا لوقلا )

 ىلع مزعلا ,مص اذا دبعلا نأب هتداع ىرجا ىلاعت هللا نا ىبعم ىلع « لعفلا

 الإ ًادجوم نكي مل ناو دبعلاف « هيف ةيصعملا لعف ىلاعت هللا قلخم ةيصعملا

 اتهفعض ةريثك كلاس مهبولطم ىلع ةرعاشألا تلدتساو . دجؤملاك هنأ

 ناك ول امهرصخا نيكلسم الا اهنم ضترب ملو « راكفألا راكبأ ىف ىدمآلا

 ريغ قلاخ دوجوو « هللا ريغ قلاخ دوجو :مزال هسفن لاعفأل اقلاخ دبعلا

 . موزاملا ءافتنا مزاللا ءافتنا نم مزليو « لاحم هللا

 رما ىلا اهعجرم ةريثك هوجوب مهبهذم ىلع اولدتساف ةلزتعملا اماو

 لع مهمذو دايعلا حدم لطبل لعفلاب دبعلا لالقتسا الول هنا وهو « دحاو

 وا ةعاط نم :ورمع هلعفي امب مذي الو ديز حدمب ال ذا « ىصاعملاو تاعاطلا

 هلعفل ًادجوم نكي مل اذا دبعلا نأل باقعلاو باوثلا :عفترا الاو « ةيصعم

 ريسغ نم باقعلاو باوثلاب ائدتبم هللا ناكو « ًاباقع الو اباوث قحتسي مل

 باؤثو ءايبنألا باقع زاخل كلذك ناك ولو « كلذل دنبعلا نم قاقحتسا

 نم كلذ ين ام ىن الو . هلمعب قوثو دحأل بي ملو « ءايبغألا ةرفكلا

 . ةعيرشلا ىف طبحلاو نيدلا شيوشت
 « بيدأتلاو ىهاونلاو رماوألاب فيلكتلا لطبل لالقتسإلا الول ًاضيأو

 تنا ا: لاقي نأ القع حصي :فيكف هلاعفأل ًادجوم دبعلا نكي مل اذا هنأل

 هنأأل ءانزلاو رمحلا ترشو رفكلاب تأتالو ةاكزلاو ةالصلاز نامالا لعفب

 نيفلكملا ةوعد يهو « ءايبنألا ثعب ةدئاف ًاضيأ لطبلو « قاطي ال ام فيلكت

 مزايف لمع مهنه ردصي مل اذا يصاعملا نع مرج زو :تاغاطلا لعف ىلا

 ب ةرعح



 . قاطيال امم فيلكتلا

 ةيلحملا رابتعاب مهنألف مذلاو حدملا ين امأ : تامزالملا عنمب باوجلاو

 هحبقل مذيو هتمالسو هنسحل ءيبشلا حدمب نا زوجي ذا « ةيلعافلا رابتعابال

 باوثلااماو . بويعلا نم اهئاقنو اهئافصو اهسحل ةرهوجلا حدمتف « هتهاعو

 ىلعو تاعاطلا قلخ بيقع باوثآلا قلخ ىلع ةيراج هللا ةداع نألف باقعلاو

 امهو ةيصعملاو ةعاطلا دجوي دبعلا نأ ال « ىصاعملا قل بيقع باقعلا قلخ

 نسيسم:ةيرقعت قارخإلاو لكلا .قلخ يبقطا عيفلا قاع اك + [فتابجوب
 . ًاءادتبا اهقلخم نأ ىلع ردق نإو رانلا

 ءايبنألا باع زاجل دبعلا لعف ءازج باوثلا نكي ملول ١» : محلوقو

 لوالا ةداعلا هليحنال وأ ةداعلا هليحم ًازاوج نكلو سم : انلق « ةرفكلا باوثو

 «القع ًازئاج ناك ناو هوركذام ءافتنا يف كشي الف « عونمم يناثلاو مسم

 لعفلا يعاود نوكت دق امنألف ةوعدلاو ةثعبلاو بيدأتلاو فيلكتلا ثيدح اماو

 . ابلع اهراثآ بيترتب ةداعلا هللا ىرجاو

 ةقرفت ًاضيأ اوأرو ةبشلا هذه مهلع تدر ال ةرعاشألا نا هصيلخمو

 ههجو ىلع روحسملا ةكرح نمو ةيرايتخالا لاعفألا نم هلوازنام نيب ةيبدب

 نع ءيش لك قلاخ هللا نأ ىلع لادلا ناهربلا مهعنمو مهداذو ؛ شعترملاو

 ىلع بسسكلا اوتبثاو نيرمألا نيب اوعمج ًاقلطم دبعلا رايتخا ىلا لعفلا هفاضا

 ةعاط هنوك نم لعفلا صوصخ نوك لاقي نا امإف « نيقباسلا نيريسفتلا

 لاقي نأ امإو « هتوعدو هبيدأتو هفيلكت ىف فاك دبعلا ةردقب ًاعقاو ةيصعمو

 قاخي ةءاطلا ىلع مص اذاو هيف ةيصعملا لعف هللا قلخم ةعاطلا ىلع مص اذا دبعلا

 نكي مل ناو هلعفل دجوملاك دبعلا نوكي اذه ىلعو . هيف ةعاطلا لعف هللا

 . ةوعدلاو بيدأتلاو فيلكتلا يف فاك ردقلا اذهو « ًادجوم

 لاعفألا نم لعف ىلع ممصتلاو يعاودلا نأل « لكشم ًاضيأ اذهو
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 لاكشإلا اذه نع راذتعإلا هجوو . الصأ دبعلل لخدم الف « ىلاعت هلل قولخم

 امهلعجيو دبعلا ىف ةدارإلاو ةردقلا دجوي ىلاعت هللا نأ يناهفصالا هررق انك

 نا تضتقا |هئاذل ةدارإلاو ةردقلا نوكت نأب ال لعفلا ين لخدم املا ثيح

 اذه ىلع امهايا هللا قلخم لخدم امل ثيحن ابوك لب « لعفلا ين الخدم امل

 ةطساو الب اهضعب هللا قلخم تاقولخملا عيمج ناف « امم لعفلا عقب م هجولا

 اهتاذل بابسألاو طئاسولا كلت نوكت نأب ال . بابسأ ةطاسوب اهضعبو

 ىلاعت هللا اهقلخ نأب لب « تاببسملا دوجو ىف لخدم امل نوكي نا تضتقا

 هلل ةقولخم دبعلا ىلا ةبوسنملا ةيرايتخإلا لاعفألا نوكتف «٠ لخدم امل ثيحب

 اه ثيحن اهلعجو دبعلا ىف ىلاعت هللا اهقلخ ةردقب دبعلل ةرودقم وأ « ىلاعت

 . لعفلا يف لخدم
 مهريذاعم عطقو نيكولفملا ىلع ةجحلا ةماقإ لصفلا اذه نم ضرغلاو

 يدون وا مهتكالف مهلا تيعن يب« هلاو « ردقلاو ءاضقلاب قلعتلا نع مهماجلاو

 ةكراشم وأ الالقتسا اهولعاف امإ ممنأل « اليخم ًاهجتم كلذ ناك اهم مهلع

 . هقيقحم قبسام ىلع ةيلخدملاو ةيلحملاب امإو

 ةكالف تضرف وأ فرصلا ردقلاو ءاضقلا باب نم كلذ نا ملس ولو
 ردقلاو ءاضقلا نأب ةحفاط مهئاحبأ يراجم يف ءالعلا تالكف « ةفرص ةيوامس

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا» هحيحص ىف ملسم ىور امل كلذو « هب جتحال

 انتجرخاو انتبيخ تنا مدآ اي : ىبموم هل لاقف ىسوم عم مدآ عمتجا : لاق

 يقلخت نأ لبق "يلع هللا هردق رما ىلع ينمولتا : مدآ لاقف . ةنحجلا نم

 . ( ىسوم مدآ جحف : سو هيلع هللا ىلص لاق . ةنس نيعبرأب
 هذه لاق ول انم يصاعلا ناف : تلق ناف : هحرش يف يوونلا لاق

 ًاقداص ناك ناو كلذب ةبوقعلاو موللا هنع طقسي مل يلع هللا اهردق ةيصعملا

 ماكحا هيلع راج فيلكتلا راد ين قاب يصاعلا اذه نأ باوجلاف . هلاق اهف
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 هل زجز هتبوقعو همول ينو « اهريغو خببوتلاو موللاو ةبوقعلا نم نيفلكملا

 مدآ امأف « تمب ملام رجزلا ىلا خاتحم وهو « لعفلا اذه لثم نع هريغلو

 لوقلا ىف نكي مف « رجزلا ىلا ةجاحلا نعو فيلكتلا راد نع جراخ تيف

 نا - ليجخمو ءاذيإ هيف لب ةدئاف هل' روكذملا

 فينا ناب نتاوخلا قا دسار لا تلا فتي كراع قويت راقت
 هب جتحب نأ رئاجف ايندلا ف هب جتخم مل نإو نردقلاو ءاضقلاو « هنم سيل

 نأ تبث اذاو « ليجختلاو ءاذنإلا نع مهماقم واعل ةرخآلا ىف ءايبنألا

 وأ قرفلاب لئاقال ذا « كلذك اهريغف يصاعملا ين هب جتحتال ردقلاو ءاضقلا

 يصاعملا يف ردقلاب جاجتحإلا نم عنملا تضتقا يلا ةلعلا نأل « ةسباقملا

 . ةلاخالاو ةيسانملاب ىلاعت هرادقأ ن :ه اهريغ قف ةدرطم

 ثلاثلا لصفلا
 ( يئانيال دهز 6 دابسألاب قلعتلا يئانيال لكوتلا نأ يف )

 : نيماقم ىلع 00 لصح لقفل اذه دوصقمو

 ( لكوتلا ماقم - لوألا ماقملا )

 صخو « ريغلا ىلع داتعالاو زجعلا راهظا نع ةرابع ةغللا يف لكوتلا

 . ىلاعت هللا ىلع هيف داهعالا نوكي امب

 عيمج ىف ردقلاو ءاضقلا ةظحالم نسح ماود نع ةرابع حالطصإلا ينو

 ةظحالملا نسح ماودو « ةيعيبطلا بابسألا ىلع رظنلا راصتقا نود ثداوحلا

 هريبدتب وأ هندبب دبعلا ةكرحف ذئنيحو -« اهفاني الو .بابسألاب قلعتلا عماج
 لئاصلا ةمواقمك "رض عفد وأ راخدإلاك هظفح وأ بسكلاك عفن بلجل امإ

 دوال



 بابسألا ءاضفإف اهعفرو راضملا عفدو عفانملا بلج امأف : يوادتلاك هعطق وأ

 ىلاعت هللا ريدقتب اهب تاببسملا تطبترا يلا بابسألا يهو هب عوطقم امإ هيلا

 تطبترا يلا تاببسملا يهو هب قئوي ًانظ نونظم امإو « ًادرطم ًاطابترا
 قثويال ًامهو موهوم امإو « ًاردان الإ امنودب لصحال ثيح ًايرثكأ ًاطابترا

 . هل نأمطي الو هب

 عفرلاو عفدلاو باجلا نم هؤاضفإ نونظملاو هئاضفإب عوطقملا امأف

 ةرفقملا يراربلا ف رفسلا ىف دازلا باحصتماو رضاحلا ماعطلا ىلا ديلا دك

 رادجلا تحن مونلا كرثو دسألا سرتفم نعو ليسلا ىرجم نع ىحنتملاو

 كلذ لكف « ةبرجملا رومألاب يوادتلاو ريعبلا لقعو بابلا قالغاو لئاملا

 مدعو بابسألا بصن يف ىلاعت. هللا ةمكحل ةمغارم هلامهإو « لكوتلا ىنانيال

 دمو عاقولا كرت نف . هتداعو هللا ةنسب: لهجو.« ةدرجملا ةردقلاب ءافتكإلا

 لصحم نا رظتناو .« هلفاسأ ىلع .كنحلا يلاعأ قابطاب. هعالباو ماعطلا ىلا ديلا

 لكأ ريغب عبشلا هل هللا قلخم نأ وأ مالسلا الع رم تدلو انك دلو هل

 نأل.« ةعيرشلاب لهاج نونجم وهف هيف ىف هلخديو هغضميف اكلم لسرب وأ
 الصأ ضعبلاو ةجوزلا ةقفنل باستكإلاو « بجاو سفنلا ءايحإل باستكالا

 مارح لايعلا لامإ نآلو « ًاضيأ بجاو حيحصلا ثلاثلا ىف اعرف وأ ناك

 هب. معلا .قيرط دسو هيلع بابلا قالغاو مارح ًاعوج سفنلا كالهاو

 هسفن قيطتال نمل عوج+لا ىلع سفنلا ريبصتو « مارح قازرألا ةردق ناحتماو

 هقيطيال ناك ناف ةدم عوجلا » يلع هلاق مك مارح هيلع برطضتو كلذ

 . ىهنا - «لكوتلا هل زجب مل هتدابع هيلع شوشتتو هبلق هيلع برطضيو
 تلكوت لاقو هريعب لمها امل ينارعألل سو هيلع هللا ىلص لاق دقو

 . (هللا ىلع لكوتو اهلقعا» : هللا ىلع

 اوذخأيلو ».: فوحلا ةالص ةيفيك ين لاقو « مرذح اوذخ » : ىلاعت لاقو

 5 لريح



 ( اليل يدابعب رسمأف ١» ىسومل لاقو ( معطتساام مه اودعأو » لاقو « مهتحلسأ

 هللا لوسر ءافتخاو ٠ ببست عون ودعلا نيع نع مهئافخال ليللاب نصحتلاو

 ةالصلا ف حالسلا ذخاو ررضلل ءادعألا نيع نع راغلا يف ملسو هيلع هللا ىلص

 . نونظم ببس

 ِق ا يكلاو ةيقرلاك اليص#نو ًاعفد هؤاضفإ موهوملا اماو

 فانم هلك كلذف باستكالا هوجو نم ةقيقدلا تاريبدتلاو ةشيعملا ليح

 « تاذلاب لكوتلا هتافانملال ايندلا بحو صرحلا تارمث نم هنأل «٠ لكوتلل

 يف ردقلاو ءاضقلا ةظحالم نسح ماود نع ةرابع لكوتلا نأ انمدق دق انأل
 مزاوللا فالتخاب ريبدتلا قيقدتو ءاصقتسإلا ياني امإ اذهو « ثداوهلا عيمج

 ىلا تناك ةيضف» بابسالا ىلع دامعالا مدع وه لكوتلا ذئنيحف « تاذلاب ال

 ماعطلاو ديلا نإف « اهقلاخ ىلع دامعالا نوكي ناو ءال ما عطقلاب اهتاببسم

 اهريغو ديلا ىلع لكتي فيكو « ىلاعت هللا ةردق نم اهلك ًالثم لوانتلا ةردقو

 ىلإ يدؤي ضرم هلوانت نه ثدحي وأ « ماعطلا كلبمو لاحلا ين جلفت امبرو

 نم كلذ لكاش امو قراس وأ بصاغ رفاسملا داز ىلع طلستي وأ « كالهلا

 . ءايشألا هذه عيمج عفد يف ىلاعت هللا لضف ىلع دمتعي نأ بجيف « تافآلا

 بابسألا كرت لكوتلا طرش نم سيل نا هانررق امم حضتاو ناب دقف

 ضرألا ىلع طوقسلاو بلقلاب ريبدتلاو ندبلاب بسكلا لامشهاو اهحارطإو

 عررشلا يق مارح هلك كلذ ناف « )١( مضو ىلع محلك وا ىللا ةق ةقرخلاك

 1 هم راحمت هللا ىلا برقت» نلو

 نم سيلف 00 3 تكاد دلتا دال امأو

 3 0 تيقوام مضولا ( مضو ىلع محلك »

 . مهعجوأو مهللذ : مضو ىلع ًامحل مهكرتو
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 جعزتا نف هريغاماو « ءايحإلا ىف هب ح رص اذكه « لكوتلا نالطب هترورض
 هركذو هتدابع هيلع تشاوشتو هسفن تبرطضاو راخدالا كرنب هبلق

 حالصإ دوصقملا نأل « ىلوأ هل راخدإلاف سانلا يديأ ينام ىلا )١( فرشتساو

 برو لاملا دوجو هنع هلغشي صخش برو « هللا ركذل درجتتل بولقلا

 ايندلاف « ًادوجو وأ ناك ًاهدع لغشلا وه روذحماو « همدع هلغشب صخش

 هيلع هللا لص ثعب كلذلو « اهمدع الو اهدوجوال ةروذحم ريغ اهنيع ىف

 - عئانصلاو فرحا لها يأ نوفرتحملاو راجتلا مهفو قلحلا فانصأ ىلا مسو

 امل كراتلا رها الو « هتفرح كري فرتحملا الو هتراجت كرب رجاتلا رمأي مف

 فارصنا يف مهتاجن نأ ىلا مهدشرأو هللا ىلا لكلا اعد لب « امبب لاغتشإلاب
 باوص نأ امك هتجاح ردق راخدا فيعضلا باوصف « ايندلا نع مهولق

 توق راخداب لكوتلا دح نع ج رخال ليعملا كلذكو « راخدالا كرت يوقلا

 . مهمولقل ًانيكستو مهفعضل ًاربج هلايعل ةنس

 نميأ ما يمن امأو « هتنس توق هلايعل ملسو هيلع هللا ىلص رخخدا دقو

 اهرخدا زيخ ةرسك ىف راخدإلا نع لالب يهمنو « دغل ًائيش رخدت نا نع

 نألف « الالقإ شرعلا يذ نم شخن الو لالب قفنا » لاقو اهماع رطفيل

 ٍلهابلا ةمامأ وبأ ىورام كلذكو « ضعب نود سانلا ضعب 0 راخدالا

 ملسو هيلع هللا ىلص لاقف .ء نفك هل دجو اش قوت ةفصلا باحصا ضعب نا

 هيلع هللا ىلص لاقف هرازأ لخاد يف نيرانيد هيف اودجوف « هبوث اوشتف »
 . « ناتيك و ملسو

 كلذ لاقي الف ةريثك ةالاومأ فلخمو تومي نيملسملا نم هريغ ناك دقو
 لكوتلاو رقفلاو دهزلا راهظا نا نيرمألا نيذه نيب عمجللا هجوو « هقح يف

 . سييلت رذاندلا كلت عم

 )١( هيلا علطت : ءيشلا ىلا فرشتسا .
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 نع ءاهْملا فورعملاب رام“ألا يلاشوبحلا مجنلا ةمجرت يف تيأر : تلق

 اودجو تام امل هنا دهزلا -ىف لثملا هب برضي ىذلا مهن ود نم كواملل ركنملا

 ىف ام عمو « هيلع ءانثلا ىف هل نيمجرمملا ةغلابم عم اذه « ريناند فولأ هل

 هتيب ةينآو راهلا بكريو ريعشلا زيخ ىلع .رطفيو موصي ناك هنأ نه هتمجر

 هركذام هركذ لهس ماقملا اذه نع هوبن عم مالكلا اذهف « فزخ اهلك

 تيم يف ةريثكلا لاوقألا راكنا مدعو نيرانيدلا ثيدح نيب عمجلا يف ءامعلا

 لاحل بحماف « سيبلت هفالح نطابلاو دهزلا راهظا نا ال كلذ ناو.رخآ

 . رتغتالو باو يناشودحللا.

 ( نيديلا يف لاملا نوك ىفانيال دهزلا نأ ىف يناثلا ماقملا )

 نع هيف ةبغرلا نوكي اع صصح+ « ءىشلا نع ةبغرلا ةغللا يف دهزلا

 ...هللا لجل هيلع روتقلا فريقا حاحا كر تفظيمألا قو تالا
 : دويق هطباض قو

 .. ادهاز ىمسيال تاروظحملا كراتف « حابملا .كرث - لوألا »
 ىمسال رجحلاو باريلاك هيلا هبؤيالام كراتف « بوبحملا «  يناثلا »

 . ًادهاز

 ءاخسلا..ليبس ىلع هكرو لاملا لذبف « هللا لجأل هنوك (  ثلاثلا»

 ءانثلاو ركذلا ذإ « ًادهز نوكيال ءانثلا يف عمطلاو بولقلا ةلاهساو ةوتفلاو

 . سفنلل رخآ ظح لاجعتسا وهف « لاملا نم أنهأ بولقلا ليمو

 نم مهدأ نبا ريغك هيلع ردقي الام كرن نف « رودقملا «  عبارلا »

 ةراشا حابملا دارفإ ينو . ًادهاز نوكيال كلملا ين دهزلا ىوعد يف انلاثمأ

 نم تاعتمتلا ضعب كرن نف « ضعبتت ةبوتلا نا ا” ضعبتي دهزلا نا ىلا

 . ًادهاز ناك ضعب نود ةسايرلاو بضغلاو ةوهشلا

 ىلع هلمحتال ًاحيجرت. همدع ىلع لاملا دوجول حجرملا وهف عناقلا امأو

 دلل ل ١



 هركي الو هلوصح بحيال نم هب جرخ « عجرملا » انلوّمف ءهيف بأدلا

 هب جرخ ( هيف بأدلا ىلع هلمحال ًاحيجرت » انلوقو ء«ىضارلا وهو هلاوز

 . صيرخحلا وهو اليبس هيلا دجوام هيف 000 هك ربي نم

 الضف اهل ناف ايد تناك ناو - صرحلا ةيترم ىهو  ةبترملا هذهو

 ىلص هلوق نيب عمح كلذو « رقفلا لضف ىف ةدراولا تامومعلا تحن اهوخدل

 نيبو ( ماع ةثاسمم مهئاينغا لبق ةنجلا يدا ءارقف لخدي » مسو هيلع هللا

 نيعبرا يأ « ًافيرخ نيعبرأب ) رخآ ثيدح يف ملسو هيلع هللا ىلص هلوق

 ريدقت يناثلاو « بغارلا ينغلا ىلع دهازلا ريقفلا مدقت ريدقت لوالا نأب « ةنس

 نيتجرد ىلع .صيرحلا ريقفلا نأكف « بغارلا ينغلا ىلع صيرحلا ريقفلا مدقت

 ىلا نيعبرألا ةبسن هذه ذإ « دهازلا ريدةفلا نم ةجرد نيرشعو ةسمخ نم

 . ةئامسمحلا

 نم اضرلا هللا اوطعا ءارقفلا رشعماي » ملسو هيلع هللا ىلص هلوق امأو

 باوثال صيرحلا نا يضتقي الف « الف الإو مرقف باوثب اورفظت مكبواق

 اضرلا مدعب دارملا لعلف « ًاباوث هل نا يضتقت تامومعلا نأل «هرقف ىلع هل

 رطخيال لالا يف بغار برو « هنع ايندلا سبح نم هللا لعفل ةهاركلا

 . هلعفل ةهارك الو هللا ىلع راكنا هبلقب

 لاملا دوجو نا ملعاف اهئامساو اهتايمسع قئاقحلا هذه زيا تفرع اذإ

 يئانيال امنع جراخ وهو دبعلا ىلع ايندلا لوخدو باقلا ينال نيديلا يف
 مكف « حدملا بحا نم ىلع لهس ةنوشالا راهظاو لاملا كرت ناف « دهزلا

 مزالو ماعطلا نم ريسي ردق ىلا موي لك يب هسفن در نم نيباهرلا نه

 لاملا دوجو بلقلا ىنع يوتسي نا تاماقملا ىلعأ امنإو ٠ هل بابال ًاريد

 .. هدقف نا كلذكو « ذأتي لو حرفي مل هدجو ناف « هدقفو

 تلاقف ؛ مرد فلا ةثام موي يف تقرف امنا ةشئاع نع يور دقو
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 يتركذول : تلاقف ؟ هيلع رطفن امل مهردب انل تيرش اله : اتيراج امل

 بغارلا نا ا « اينالاب .لوغشم )١( ايندلل هراكلا نأل كلذو . تاعفل

 بحب لوغشملاف « هللا نع باجح هللا ىوس امم لغشلاو « اهب لوغشم اهيف

 لب « اضيا هللا نع لوغشم هسفن ضغبب لوغشملاو هللا نع لوغشم هسفن

 . هللا ىوسام لك

 ناف «٠ قوشعملاو قشاعلا عمجم سلجم يف رضاحلا بيقرلا لاثم هلاثم

 يف وهف هروضح ةهاركو هلاقثتساو هضغبو بيقرلا ىلا قشاعلا باق تفنلا

 رظنلا نأ اككف « هقوشعم .ةدهاشم ذذلتلا نع فرصنم هب هبلق لاغتشا لاح

 . صقنو هيف كرش ضغبب هربع ىلا رظنلا كلذك كرش بحب قوشعملا ريغ ىلا
 ايندلا نأل كلذف ايندلا نم رباكألاو ءايلوألاو ءايبنألا بوره امأو

 ريغب سنألاو « هللا ريغب سنأ اهب يف ةحارلاو تاوهشلا ىلا ةاعدم ةعادخ
 فوحلاو ميلعتلاو عيرشتلل ايندلا نوكرتي ءايلوألاو ءايبنألاف هللا نع دعب“ هللا

 نم مهنود نمو.اوكلهيف مهتوق مدع عم مهب اوهبشتي نأ نم مهعابتأ ىلع
 باقلا يف رجحلاو بهذلا ءاوتسا ناف « ًامزحو ًاطايتحا كلذ كرتي هل ةوقال

 . ءايلوالا دارفأو ءايبنالا لاح وهو « مدق ةلزمو ريسع
 نإ «٠ دهزلا يئانيال بلقلا نودب نيديلا يف لاملا نا كل حضويو

 ركب يلا ىلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر ىلا تلمح ضرأآلا نئازخ

 دنع نامعل ناكو . اهنم اوبره امو اهعضاوم يف اهوعضوو اهوذخأف رمعو

 ةئامو نوسمخو مهرد فلا ةثامسمحو مهرد فلا فلا نوثالث لتق موي هنزاخ

 اهب قدصتي ناك تاقدص كرتو « ةذبرلاب ريعب فلا كرتو « رانيد فلا

 اهنم صلختلاو اهنع يحنتلا ىف هسفن لمعي امئاد وهف « اهتهاركب ىا )١(

 ًاعفد اهب لوغشم نيتلاحلا اتلك يف وهف « اهليصحتب لوغشم اهيف بغارلا نا انك

 . اليصحنو
 هس ؤخال



 دنع ريبزلل ناكو « رانيد فلا يتئام ةميق ىرقلا يداوو ربيخو سيرا نيب

 . فلا اتئامو فلا فلا نوسمحخ هتافو
 ةرصبلابو ططخ ةيردنكسألابو ططخ رصمب ريبزلل ناك : ةورع لاق

 نمحرلا دبع كرتو .ةئيدملا ضارعا نم هياع مدقت تالغ هل تناكو ء رود

 كرت اهف ناك : نيريس نبا لاق . ةاش فاللآ ةثالثو ريعب فلا فوع نبا

 ةوسن عبرا كرتو « هنم لاجرلا يديأ تلجم ىبحح سوؤفلاب عطق بهذ

 . افلا نينامب اهنمث نم ةأرما تجرخأف

 ليبسلا يف فوع نب نمحرلا دبع ىصوا : ةورع نع دوسالا وبا لاق

 هيبأ نع يميتلا مههاربا نب دمحم نب ىسمومه.ىورو . رانيد فلا نيسمخي

 لغيو « فلا ةئامسمخ .ىلا فلا ةئاعبرا نيبام قارعلاب لغي ةحاط ناك : لاق

 « تالغ هل ضارعألابو . رثكا وأ لقأ وأ رانيد فالآ ةرشع ةارسلاب

 ىضقو « فالآ ةرشعب ةنس لك هتلغ .تءاج اذا ةشئاع ىلا لسري ناكو

 . مهرد فلا نيثالث يمحيتلا ةحيبص نع

 نا ةحلط نب :ىسوم نع ىحن نبا قحسا ينثدح : ىدقاولا لاقو

 لاق ؟ نيعلا نم ةحلط ينعي دمحم قب كلر م هلأس هنع هللا ىضر ةيواعم

 .. رائيد فلأ يتئامو مهرد فلأ يتئامو مهرد فلأ ىنلأ كر

 راقعلا نم ةحلط كرام ةميق ناك : ةحاط نب دمحم نب ميهاربا لاقو

 نيعلا نم كرتو « مهرد فلأ فلأ نيثالث ضانلا نم كرد امو لاومألاو

 . ضورع يفابلاو « .رائيد فلأ يئاءو مهرد فلأ يئامو فلأ ينلأ

 نب ةحاط نا تئدح“* صاعلا نب ورع لاعب + خانم وب لف لاقو

 : لاق . بهذ نم رطانق ثالث راهب لك ِق راهب ةئام كر هللا كيرع

 هلك كلذ لاق . . لطر ةئامتالث ةغل راهبلاو « روث .دلج راملا نا تعمسو

 . ىربكلا هتاقبط يف ىدقاولا بتاك دعس نب دمحم هللا دبع وبا

 -ااقادن



 سابعلاو ىملسلا رورعم نب ءاريلاو صاقو يلا نب دعسل ناك ًاضياو

 الاوما رمع نب هللا ديعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رع بلطملا دبع نبا
 نيناهب اليقع هيخا نباو هسفن ىدف سابعلا نا كلذ ىلع لديو . ةريثك
 ناك هذا رمع نب هللا دبع نع ىور امو : رانيد فلأ لاّقيو ابهذ ةيقوأ

 ةدايعللاو رمشف كلذ هنم هقيقر فرعءف هقتعا هبجعي ًارما هقيقر نم ىأر اذا

 ىورامو . هل انعدخما هللاب انعدخ نم :لاقف .كن وعدي مهنا هل :ليقفء«مهقتعأف

 مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر يناتأف تضرم : لاق صاقو يلا نب دعس نا

 ىصوأفأ يبا الإ ينئثرب سيلو ريثك لام هللا لوسراي : تلقف يندوعي

 . ثيدحلا ال : لاق ؟ ىلام ثلثب

 مهرمأل الاو اهنيعل ةهوركم تسيل ايندلا نا كلدي ام هلك اذهف

 ليضفتلا ف ةروهشملا ةلأسملا اماو.مهلاوما نم خالسنإلاب ملسو. هيلع هللا ىلص

 هحور هللا سدق هللا ءاطع نبا بهذف « رباصلا ريقفلاو ركاشلا ىنغلا نيب

 هودروا امو « ةيفوصلا روهمحو دينجلا كلذ يف فلاخو « ىنغلا ليضفت ىلا

 عزانيالةيبوبرلا تافصو دبعلا فصو رقفلاو قالا فصو ىنغلا نا نم هيلع

 دبعلافصو ةلفغلاو لهجلاو برلا فصو ةفرعملاو ملعلا نأب ضراعم « اهيف
 . هل لضفأ انوكيلف

 قفنملا يثغلاو « صيرحلا ينغلا نم لضفأ معناقلا ريقفلا نا كشال مث
 . صيرخلا ريقفلا نم لضفأ تاريخا يف هلام

 اهنا لوصألا هيضتقت يذلا : ةدمعلا حرش يف ديعلا قيقد نبا لاق

 كشالو « لضفأ ىنغلا نوكي ةيلاملا تادابعلاب ناحجرلا لصحو ايواست نا

 دحاو لك درفناو طقف بجاولا ءادأ يف ايواست اذا امف رظنلا امناو كلذ يف

 ىلا عجري رظن كلذ يف ةلباقتم ملاصملا تناك اذاف 1 هيفوي ام ةحاصمع

 حلاصملانا ىضتقي سايقلاف باوثلا ةدايزب لضفألا رسف ناف « ةيلضفألا ريسفت
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 ىلا ةبسنلاب فرشألا ىنعمم لضفألا ناك ناو « ةرصاقلا نم لضفا ةيدعتملا

 ءوسل ةضايرلاو قالخألل ريهطتلا نم سفنلل لص يذلاف سفنلا تافص

 روهمجلا بهذ ىنعملا اذهو . رقفلا حجرتف « فرشأ رقفلا ببسب عابطلا

 نسفنتلا بيذهت ىلع قيرطلا رادم نأل « رياصلا ريقفلا حبجرت ىلا ةيفوصلا نم

 فرألا ينعم لضفأ ناكف « « ينغلا عم هنم زكأ رقفلا عم كلذو اهتضايرو

 كلذ » مِلسو هيلع هللا ىلص هلوق ىلع مالكلا ىف ديعلا قيقد نبا هلاق اذكه

 لصهأ بهذ : اولاق ءارقفلا نا هل ىكش امل « ءاشي نم هيتؤي هللا لضف

 بدحلا - مقملا معنلاو ىلعلا تاجردلاب روثدلا

 بابسألاب قلعتلا نا نيماقملا نيذه يف مالكلاب حضتاو كل ناب دقف

 ,دهزلا ياني ال باقلا يف ال نيديلا يف لالا دوجو ناو « لكوتلا يئاني ال

 ايندلا ءاوزتا يف لكوتلا وأ دهزلاب قلعتلا نع نيكوافملا ماجلإ دوصقملاو

 مالك ال ةقيقح دهازلا ناف ةقيقح نيدهاز ال نيجتحم اوذاك اهم الدج مهنع

 ىلع دهزلا نا هتياغو « همزلتسي ال لاملا يفاني ال امي دهزلا نأل ء هعم

 . هل مازلتساالو ةافانم الف . لاملا عمال مسقو , لاملا عم مسق : نيمسق

 عب | للا لصفلا
 اهيضتقتو ا َ و ةكالفلا نم أشنت يتلا تافالا يف

 : ملقلا اهلمحم وا ىصحت نا نم رثكأ يهو

 رورسلاو حرفلا ةعيبط نا كلذو )١(« قزتلاو نطعلا ةقيض ( اهنف )

 لوبقو ردصلا ةعس كلذ نم أشنيو « هلخلختو يناويحلا حورلا يشفت وه

 مهجئاوحب جئاوحلا باءصأ نيحتت كلذلو « هل اهلاعفناو اهيلع دري ا سفنلا

 شيطلاو ةفدلنا : كيرحتلاب قزتلاو ء ردصلا ضابقنا نع ةيانك وه )١(

 . بضغلا كنع

- ١ 



 ىناويحلاحورلا فئاكت وه ضبقلاو دككلا ةعيبطو . اهايا هنولأسي نم رورس

 شاككإلاو فارحنإلاو ةرشعلا ءوسو قزئلاو نطعلا ةقيض هنم أشنيو « هعمجتو

 . قالا نع

 رهقلا ىلوتسا ىتمو « هاركإإلاو رهقلا اهمزلي ةكالفلا نا ( اهنهو )
 داسفو بيبختلاو بذكلا نم ةئيدر قالخأ هيف تئدح صخش ىلع ةبلغلاو

 ةعيدخلاو لذلاو ثبخنابزيف وصوم دوهيلا تناك كلذلو «ةعيدخلاو ثبحلاوةيوطلا

 ًاضيا كلذلو « مهلاوحا ةماع ىلع هاركإلا ةبلغو مهيلع رهقلا ماكحتسال

 لوطلا ”دمو مهحبوربب رمؤيو ديبعلاو نادلولا ىلع دحلا فاهرا نع ىهني

 . ةميمذلا قالخألا هذه باستكا نم مهيلع ةيشخ مهل

 لاقف . نيمألا هدلو بيدأتل رمحألا فلخ ىلا ديشرلا نوراه لسرا

 ثيح هل نكف هداؤف ةرمثو هسفن ةجهم كيلا عفد دق نينمؤملا ريما نإ : هل

 هملعو راعشألا هورو رابخألا هفرعو نآرقلا هئرقأ 2 نينمؤملا ريما كعضو

 ررمت الو « هتاقوا يف الإ كحضلا نم هعنماو مالكلا عقاومب هرصبو نئسلا

 هب قرم نا ريغ نم اهايا هديفت ةدئاف اهيف متغم تناو الا ةعاس كب

 برّتلابتعطتسا ٠١ هماوقو « فلأي و غارفلا ىلحتسيف هلمهت وا هنهذ تيمتف

 . ةظلغلاو ةّدشلاب كيلعف اههابأ ناف « ةنيالملاو

 اهب فرعو ةكالفلا تكحتسا اذإ هنا كلذو « دقحلا ( اهنمو )

 نم ًانمأو هبضغب ةالابم مدعو هب ًاناوهتسا ةظاغا سانلا هعسوا صخش

 هفيقوت نم هيلع تمحدزاو بضغلا تابجوم تدراوت اذاف « هتبغمو هتلئاغ

 هريصقت ىلع هخيبوتو هتالزب هعيرقتو هنالا نع ضامنغإلاو هصئاقن ىلع

 هرابتعا مدعو ههجو يف مالكلا حبقأب ههبجو هرارسا ةعاذاو ةنراثتتا فاتعو

 نعهزجعو هب هفاعسا مدع وا « هدارم يف هتسكاعمو هبتع نم ةغلابملاو

 وا رودصم ةثفنب هنم هظيغ سفني نأ وأ « ريكن فقوم كلذ يف فوقولا
 ل االالا



 نع زجعلا جاوما ترخزو ظيغلا بابسا ترحبتساو « روتوم ةبرض
 ةنيغضو ًادقح لوحنو ًاران هيف ججأو نطابلا ىلا كلذ داع ماقتنالاب هئافطا

 اساوسوو ًافرص املأ ريصيف هلامعا نع ةكالفلا عئاوم هقوعتو « ةميخسو

 . ةدرجم ةيصعمو ًايوادوس

 : هوجو نم ةكالفلا هبجوتو « دسحلا ( اهنمو )
 كولفملا زجعو انمدق امك ظيغلا تايضتقم تلاوت اذا هنا  «اهدحاو»

 ناف ماقتنإلا ىضتقي دقحلاو « رم امك ًاتنغضو ًادقح كلذ لوحت ماقتنالا نع

 هتمارك ىلع كلذ ليحم امبرو « هنم هل نامزلا ماقتناب هنم ىشتي نا بحأ زجع

 ةلمجلابو .هنم مقتني مل ثيح هللا دنع هل ةلزنم ال هنأ رهظي امبرو « هللا دنع

 ةدارا همزلي دقحلاو « دقحلا اهمزلي ةظاعالاو « ةظاغالا اهمزلي ةكالفلاف

 توافتلا اهب يللا ةمعنلا كلت لاوز بح همزلي كلذ نع زجعلاو « ماقتنالا

 . ءىشلا كلذل مزال ءىشلا مزال مزالو « ةظاغع الا هنم مزاللا

 باصأ اذاف « هريغ هيلع عفرتي نأ كوافملا ىلع لقثي نا  (اهيناثو )

 قيطيال وهو هيلع ربكتي نا فاخو ًاهاجوا الام سفنلا تافص يف هل واسم

 ناو هيلع هرخافتو ههبتو هفلص لاهحاب هسفن حمست الو هيلع ربكتي نا

 كلت يف هب قوحللاو هنع ةكالفلا لاوز نع زجعو همدختسيو هرغصتسي
 . هريغ نع الاوز بحأ ةمعنلا

 كلتلقاقحتسالا ىوعد نم نيكولفملا سوفن ىف ثدحمام - « اهلاثو »
 : ةلقم نبا لاق كلذلاو « معنلا

 عفرملا هزع نم خماش يف ةبتر ىلعأب ”ىتف تيأر اذاو

 عضوملا اذبم ينالوأ ناك ام اهردقب فورعلاسفنلايلتلاق
 ىريدح ىلا قاقحتسالا ىوعد هب ىهتأات نم نيكوافملا نم نا ىتح

 بلاط قحتسملا كلاملاو « هنم ةبوصغمو هقاقحتسا سانلا يديأب يتلا معنلا نا

 كت ا م و



 . ةلاحم ال نيبصاغلا ىديا نم هلام لاوزا

 نا كلذو « مهنم ضغلاو سائلا ضارعا يف نعطلاو ةبيغلا ( اهنمو )

 ًالتما اذا « ةبيغلا ىلع ةميظعلا ثعاوبلا نم اهثالث دسحلاو دقحلاو بضغلا

 ةهجاومو ًاراهج اهاضتقم ىلع يرجلا نع زجعو ًادسحو ًادقحو ًابضع كوافملا

 عالطالا يف ةليحلا لامعإو هموصخ ءىواسم ىلع صوغلاو ةركفلا ىلا ًأجتلا

 ةرم ةبيغلا هجو ىلع اهرشنو ًاقيمنتو بيذاكا ايلا مضو « ممتاروع ىلع

 ةيلامكلا اهضئاقنب هفاصت ال وا صئاقنلا كلت نم هتمالسب هسفنب عف ريلا ةدارا

 نم هتمالس ةدارا ريرش وا قساف نالف لوقي اك ٠ ضيرعتلا ليبس ىلع
 هفاصتاب ًاضيرعت فيعض همالكو كيكر هنهذ وا لهاج نالف وا« كلذ

 هموصخ مظعت يف لاسرتسالا نع سانلا فرص ةدارا ةرمو « كلذ ضئاقنب

 بجوي ام ىلع مهفيقوتب مهتبحمو مهيلع ءانثلا يف طارفإلا نع مهفكو

 ءىواسملاب هفاصصتا نم هسفن رذع ديهمتب ةرهو « مهنع لوبقلا فرصو مهصيقنت

 ةذللا ليبس ىلع ةرمو « ءىواسملا كلت ى هل ءاظعلا ةكراش صلئاقنلاو

 مل : بارعألا ضعب لاق ىتح « رودقملا بسحب ًايفشت ضارعألا ين نعطلاب

 . ماثللا ضارعا يف نعطلا الا ايندلا تاذل نم قبب

 القنو ةهاكفو ًاةاخ هل ريصت ىتح ةميظعلا ةيصعملا هذه هناسل دوعتي مث

 2 تالآو تاودأ ىلا اهراقتفا مدعو اهليهستو اهناكما كلذ ىلع هدعاسيو

 عطاقم ىلع ىرحملا ىف ءاوملا طاغضنا وه يذلا قطنلا نع ةرابع اهنوكو

 هفقوتل يصاعملا نم اهريغ فال ناويحال يعيبط سفتتلاو ءاوهلاو « فورحلا

 . ةريثك تاودأ ىلع

 « تاراشإلا يف خيشلا هركذ اك عبطلاب ةالاعف قلخخ ناسنالاف ًاضياو

 لاعفألا ين ا!" داصو فراصل الإ ةيلعافلا نم هعبط ىضتق» نع فلختي الو

 فراصلا يف امو « نؤملاو فلكلا مثجتب الا اهلوازم نكع ال يلا ةقاشلا

 تيدا



 نعشراصلا لازو ىضتقملا دجو |هف + رضملا مالكلا نم يمهولا وأ ىلقعلا

 مالكلا نم عانتمالا ناك كلذلو « اهلمع ةعيبطلا تلمع مالكلا يف اك لعفلا

 . ًاديدش ًاريسع توكسلا موزلو

 هتالا/و كولفملا نساحم ىلع ًاريسو ًاءاطغ ةكالفلا نوك ( اهنمو )

 هتاعونصمو هقطن ىلا يرست ةكالفلا نا ىتح « هفراعمو هتاودأو ةيناسفنلا

 ضرعيو اهم أبعي الو هدصاقمو همالك نساحم نع لفغي نا امإف ؛ هدصاقمو

 ال نا امإو « ليوأتلا نم هجوب هرهاظ نع همالك فرصي نا امإو « اهنع

 داسف :ىعدي نا امإو « هدارم ريغ هيلع ىعدي نا امإو . هنم هدارم مهفي

 نيعب قومرم لجر ىلا امبسنب بتكلا ضعب جورت كلذلو . هيف هدصق
 هل تسيلو « نيمرحلا مامإ ىلا تبسن ثيح تاقرولا يف لعف انك ةلالجلا

 حيحصتلا ناهربلا يف ا|تاق رولاةفااحمو هبتك يبابيق ةقئارلا ةقئافلا هتارايع ةداهشب

 ثيح هلها ريغ ىلع هب نونضملا ينو نونكملا رشلا ىف لعف ا5و . مكحلاو

 تاقبطلا 4 هركذ امك هلاسيلو تاقبطلا يف ىونسألا هلاق اني يلازغلا ىلا ابسن

 هنوردابيف لضافألا نيب ثحابلا هيقلي سيفنلا ثحبلا دجت ًاضيا كلذلو

 هلاق ثحبلا اذه مه لوقي :ىح هيف هنوقياضيو ةشقانماو فييزعلاو راكنالاب
 ذئنيدف « اهتانعم يف نم وا الث يرشمزلا وا يزارلا نيدلا رخف مامالا

 هنوديزي اعرو « هنسحم نوفرتعيو تبثتلاو ليوأتلاب ثحبلا كلذ ىلا نوعجري

 . ًاريرقتو ًاهيجوت
 تيصلاو ةرهشلا د نساحلا ىلع ارتسو ًاءاطغ ةكالفلا نوكلو

 حالصلاوأ ملعلاب روهش» :صخش برف «ًابلاغ اهعقوم ريغ يف نعقي ةعمسلاو

 كلذو « ام قحأ وهو ةرهشلا هنع تدعق صخش برو « كانه سيلو

 نساحملا : رشنو هيلع ءانثلاب هيلا فلزت صخش نع تلاز ىّتم ةكالفلا نأل
 هتلق انو دنقل قوف ةليمجلا دصاقملاو نساحلا نم هلعفو همالك لمحو هنع

 ا



 « ءانثلا بح ىلع ةلوبجم سوفنلا نا نم نوملعي ا1 « هيلا ًافلزت ةنسلألا

 ةليمح بلاوق يف تعرفاو ةلوخدملا هلاوحا نع ضامخالاو ةاباحملا تعقوو

 يف هركذ ريطيف ٠ عنصتلاو سيبلتلاب تاطلاغملا تءاجو راذتعالاو ليوأتلاب

 . كانه سيلو ةرهشلاو تيصلا ءىجبو نابكرلا هب ريستو قافآلا

 قرطي ام ةهج نم اهعقوم ريغ يف عقت امنا ةرهشلاف ةلمجلا ىلعو

 مدعو ءافحلا نم لاو>ألا قرطي ام وا بذاكلا ءانثلاب فلزتلا نم رابخالا

 هيلع يهام فالخ ىلع رشتنتف « عنصتلاو سيبلتلاب اهمئافحلن عقاولا ىلع اهقيبطت

 مهانعم ىف نم وا ءايتعألل نوكي امنا ءانثلاب فلزتلا نأب ريصخ تناو .

 مل ن وكي امنا هنع ءاطغلا فشك مدعو عنصتلاو سيبلتلا نع ضامخإلا ناو

 . سكعلاب سكعلا ريتعاو « ًاضيأ

 همزل هيبن وا لضاف وا ملاع ىلع تلوتسا اهم ةكالفلا نا ( اهنمو )

 « ينامسجلا ملألا نم ىوقأ يلقعلا ملألا نا كلش الو « ةيلقع مالآ اهببسب

 كلذلو « ينامسجلا بعتلا نم ندبلل ًاكاهنإ دشأ ىلقلا بعتلا نوكي كلذلو

 1 عيرقتلاو ةمالملاو حببوتلاو بتعلا نم ًافوخ ةيندبلا قاشملا مظع لمحتي

 :هجواةثالث نم كلذ ىلع ليادلاو . :ةينامسجلا ةذللا نم ىوقأ ةيلقعلا ةذللانا

 كاردالا ناك الكو « متاللا كاردإ نع ةرابع ةذللا نا« اهوا

 نم ىوقأ يلقعلا كاردالا نكل « متأ ةذللا تناك فرشا كردملو دشأ

 اهضراوعو اهئازجاو ةيهاملا نيب زيميف ءىشلا نطاب يف ذفني هنأل ٠ ىمسجلا

 هحوطسو سوسحملا رهاظب الإ هل روعش الف يسحلا امأو « اهلصفو اهسنجو
 ملاعلا عضو ةيفيكو هتكئالمو هتافصو ىلاعت هللا وهو فرشأ لقعلا كردمو

 ةذللا نوك بجو كلذك ناك اذاو « هضزاوعو حوطسلا سحلا' كردمو

 لاوحا نا ةرورضلاب ملعن انأ ( اهناثو » . ةينامسجلا ةذللا نم ىوقأ ةيلقعلا

 ةيسحلا تاذللا نم ءىش ةكئالملل سيلو « مثاملا لاوحأ: نم ببطا ةكئالملا

 كك د



 .ةكئالملالاح نم بيطأ مئاهلا لاح ناكل الاو بيطأ ةيلقعلا ةذللانا الولف

 دنع بورشملاو موعطملا يف هسفن ىلع هريغ حجرب دق ناويحلا ( اهلاثو »

 الاو بورشملاو موعطملا ةذل نم ىوقأ راثيإلا ةذل نأ الولو « هيلا هتجاح

 وأ كالحلا نظ مم ةكرعملا يف هسفن ىتلي دق عاجشلا لب ء كلذ ناك امل

 كلذتبث اذاو « ةايحلا ةذل نم ىوقأ دمحلا ةذل نأل الإ كلذ امو « هنيقي

 ملألا ىلا ملألا اذه ةبسن نال « ىنامسجلاو يلقعلا ملألا يف هلثم تبث ةذللا يف

 انيس نباو ةفسالفلا مالكو « ةينامسجلا ةذللا ىلا ةيلقعلا ةذللا ةبسنك ينامسجلا

 . يلامسجلا ملألا نم ىوقأ يلقعلا ملألا نأب حفاط
 ةهابنلاو لضفلاو لقعلا ليهأ نم نيكولفمللف هلك كلذ ررقت اذا

 : مهمزلت ةيلقع مالآ

 اهوحت مهقانعأ ”دمو ىلاعملاو مراكملا ىلا مهقوشتو مهفوشت - ؛ اهالوأ»

 مدعو هليصحت نه نكمتلا مدعو همدع مم قوشملا ىلا قؤشلا نأ كش الو

 مساوملاو دايعألاب نوجهتبي ال كلذلو « باذم باذع هنع ىهلي امب لاغتشإلا

 مهلأتو ىلاعملا ىلا مهقوشت ىف مهراعشا قأتسو « مهد يف ةدايز نوكت لب

 . ىلاعت هللا ءاشنإ رشع يناثلا لصفلا يف اهدقف ىلع

 « ةيرشبلا مكحع ًانايحأ مهنم ةعقاولا هصئاقن 5 مهملأت - « اهناثو»
 ىاوللا ةمهوتملاو ةيبضغلاو ةيناوهشلا ةوقلا نم رشبلا يف ىلاعت هللا بكر ال

 ثالث ىذ لظ ىلا » : ىلاعت هلوق يف املا راشملا يهو « داسفلا لوصأ يه

 ةيغيسلا قالخألا ىلااليم بلقلل نا الو ؛ لاوقألا دحأ يف « بعش

 ء ةيفوصلا بتك يف ررقم وص ام ىلع ةيناطيشلاو ةيسميبلاو

 لخدأ داسفلا نا نم لعج املو « لفستلا نم مسجلا يف ًاضيا بكر 7

 سفنلا قالطا نا كش الو « مدهلاو ءانبلاك حالصلا نم ةردقلا تحن

 سيفنتلاو خورتلا نوكيف ذئنيحو « اهطبض ملأ نم سيفنتو اهل يور امتعيبطو
 ع الا تح



 نوكيو « هبصيقنتلا بقر نم هيف )١( 1١ ًاجدخم ًاصقان كيلافملا ىلا ةبسنلاب

 : لاق نم نسحأ دقلو « كلذل عوقولا ردان .ماظتنالا ريسع ًاضيا

 (؟) اطسو عقتنأ رذحاودحناةورذوا ةصقنمب أبعت الو ىنانذ امإ

 ةبوذكملا وا ةموهوملا صئاقنلا ةفاضا ةبيصم مظعاو الأ كلذ نم دشأو

 ناك . بئادش كلذ نم لضفلا لها ىرع دقلو « ءار اهنم مهو مهلا

 ىدحا ظقاس يمزراوتللا دمحم نب رمع نب دومحم مساققلا وبا ىرشخمزلا

 ضعب يف جلنلاب اهطوقسل بشخ نم بواح يف ىبئمي ناكو « نيلجرلا

 كلذب ريثك قلخ ةداهش. هيف ًارضحم هعم بتكف « مزراوخ دالب يف هرافسأ

 . ةقرسلا ةصيقنب ىمرب الثل

 يدادغبلا لضفلا نب يلع نب ىبح ماكاو بأ نالسضف نبا ناكو

 هيجولا سيئرلا لدجلا و فالحلاو لوصألا يف مامإلا نيدلا .لامح بقلملا

 تدسفف هتباد نع طقس روباسين نم جرخ ال هنأل : نيديلا ىدحا بهاذ

 حيبقلاب ةمهتلا نم ًافوخ كلذب ارض لمعف « اهعطق ىلا لاخلا تدأو هدي

 وه عنشيف تارظانم كح ريجملا نيبو هنيب يرجي ناك دقف كلذ عمو

 دي عطقب هيلع عنشي رحملاو ةفسافلاب ريما ىلع
 اهايا مهلاقا مدعو 55 ةعاذاي لضفلا لهأ صيصخمن يف ببسلاو

 سوفنلا نا ةلمتحم ةموهوم وأ ةققحم تناك امهم مهيلع ءارتفالاو سيبلتلاو

 تدجو امهمف « اهيلع اقوفت اهريغا بحن الو ةاهابملاو ةاواسملا ىلع ةلوبجم

 ابلطو لاككلل اصيقنت هتكلس الوبقم ًاسيبلت واو لككلا لا نم صيقنتلل اليبس

 «ةمات همايا تناك ناو صقان دلوب تءاج : ةقانلا تجدخانم وه )١(

 . اهضقان : ديلا جام لجر لاقيو

 الفاس ًابنذ نك يا « هالغأ ءيش ءلا ةورذو « بنذلا :ىرابح لثم ينانذلا )١(

 ًايقار ًايلاع ةورذ وا
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 هصيقنت ىلا ةجاحال هناف هسفن يف صقانلا فال , ناكمإلا بسحب ةاواسملل

 نأ هدكمال عبطلاب يندم ناسنالا نا عم دارفنالا ملأ «  اهئلاثو »

 هتارورضو هتاجاح ين دحأب نيعتسيال ثيحم ريغلا نع ًادرفن» هسفنب لقتسي

 ًافيغر ريصيال زيدلا نم فيغرلا نا ىبح «نواعتلاب الا هلاوحأل ماوقال .لب

 . ةغلاب. ةرثك نيريثك عانص ىلا رقتفت لامعاو تالآب الا

 يندم ناسنالا نا املو « عاتجإلا يه ءاكمملا حالطصا يف ةيندملاو

 .ادرفنم هسفنب لقتسي نا هنكمم الف ةيحاصملاو ةيلاككلا هلاوحا يف عبطلاب

 « نادجولاو ةيحاصملاو ةيلاثكلا هروما يف دحأب نيعتسيال ثيحب ريغلا نع

 قاحلالاو سايقلا ححصت ةلاخالاو ةبسانملاو كلذ يف دهاش قدصا ةبرجتلاو

 نا كلذ يف ببسلاو . هنع مهل كاكفنا ال ًاموزا دارفنالا مهمزلي كيلافملاو

 هنم رثكا « ةكالفلا ىف هلواسم : ماسقا ةعبرا كولفملا ىلا ةفاضالاب سانلا

 ةفاضالاب ذوخأملا نأ .رصخلا هجوو .ًاقلطم هنم ىلعا «ليلقب هنم ىلعا « ةكالف

 « لزنا وا واسم امإ .لوالاو , كوافم ريغ وأ كولفم امإ : كولفملا ىلا

 . اقلطم :ىلعا وا ليلقب ىلعأ امإ يناثلاو

 ةكح نآل « اهب عامجالا ىف ةدئافال نالوآلا ناسقلاف كلذ ررقت اذإ

 ظياغتو اهفئاكتو ةكالفلا فعاضت اهب عامجالا ةياغو« امهيف ةدوقفم ندجتلا

 ةرذعلا لسغكو ىرخا ىلا ةملظ ماهضناك ٠ دصاقملا نع بجاحلا باجل

 ءاظعلا نا اهمظعا رومأ هب عامجالا نم عنمب ريسخألا مسقلاو . لوبلاب

 مهديعبتب مهبناج يف نيكولفملا .عاطا يف عئارذلا دس ىلع نوصرحب ءالينلاو

 . مهيلع الك اونوكي ناو مهجئاوحم مهليقثت نم ةيشخ مهنع ضارعالاو

 مهبيرقتنم نوعقوتيو مهلظ نولقثتسيو مهنورذقتسيو كيلافملا نوفنأتي مهناو
 ابذاك ًاقلمتوأدح مهضعب يف نودنهوتيو « اهطسب نع ينغي اهحوضو دسافم
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 عامجالا نم عنمب ثلاثلا مسقلاو . ةحصانم الو صالخا ريغ نم )١( ًايخاص

 وه يذلا كيلافملاب فومللاو ءاجرلا قاعت مدع اهمظعأ ةريثك روما محم

 ثيحب ةهابنلا يف مل نيواسملاب مسقلا اذه لغشو « ابلاغ عاهجالا ةيعاد

 مهتلامسا ىلع كيلافملا صر مدعو ايلاع كايلافملاب عامجالل نوضفبال

 مسقلا نم اعئام لقأ مسقلا اذه نكلو « مهيف ءاجرلا فعضا مهفاطعتساو

 . مهب عامجالا نم ًاظح كيلافملا ضعب لان امبر كلذلو . ريخالا

 نم هيفام عم اهيف مهسوفنب مهترطاخمو رافسالاب مهعولو ( اهمو )
 )) باذعلا نم ةدطق رفسلا 0( ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ةداهشب 0 باذملا باذعلا

 : لاق نم ةكالفلاب رفسلا ليلعتب حرص دقلو
 ايمارملا نيرتقملاب ىونلا ىمرتو مهضرأب ءاينغألا لاجرلا مقي

 نم ىوقا نظلا نا : ىهو « ةمدقم ىلا هنايب رقتفي كلذ يف ببسلاو

 ًاءالج اهسفن يف ةتوافتم نونظلا بترو « نظلا نم ىوقأ ملعلاو « كشلا

 يف ةتوافتم مولعلا بتر كلذكو « هفعضو نظلا دنتسم ةوقل لجأو ًاءافخو

 ةطساوب اهب لمعلا قدص ةيضق لك نيبو تادهاشملا نيب مكَف « ةيمولعملا

 ةيضق لك ىهو تايسدحلا نبيو « جلثلا ةدوربو رانلا ةرارحب انملعك سما

 ىلع ملاعلا ةيؤر دنع عناصلا ةمكحن معلاك سدحلا ةطساوب اهب لقعلا قدعي

 ًاديفم تايسدخحلاو تادهاشملا نم لك ناك ناو توافتلا نم ناقتإلا ةياغ

 نيب مو « ةيئاطسفوسلا الإ سحلا نم دافتسملا ملعلا ركني مل كلذلو « لعل

 اضيا .كلذلو « ًافيعضو ًايوق ًافالتخا تايسدحلا ىف فالتخإلا نم ءالقعلا

 باوجلا ةدام كل فشكتي انه نمو ٠ نيقيلا نيعو نيسقيلا مع نيب اوقرف

 . ( يلق نئمطيل نكلو لب » سو هب هيلع هللا ىلص ميهاربا لوق نع

 لبيصحن يق هدنع ضراعت اذاف « هتحاصم ىلا فوشتم ناسنالا م

 دارملا مهفي هنمو ... نردو حستا : يضرك بوثلا يخص سوماقلا ف (1)

 دم #وااذل



 ُُق ىلجأ امهدحا وا هيف كوكشم رخآلاو نوئنظم |هدحا ناقيرط هتحلصم

 ًاعم امهب لمعلاف رخآلا نم ةيمواعملا يف ىوقأ (هدحا وا رحآلا نم نظلا

 حوجرملاب لمعلاو ٠ لاحم |هالكو نيضيقنلل عفر ًاهه اههك رتو نيضيقنلل عمج

 . حجارلاب لمعلا نيعتيف « لقعلا حيرص فالخ عجارلا كرتو

 هنأ ضرألا يف نيكولةملا تالقنت ةرثك يف بيسلاف كلذ ررقت اذإ

 ُِق عكلتو اهئاجرا ين برطضاو دلب ىف صخش ىلع ةكالفلا تلوتسا ىتم

 ىلا مهحايتراو مهتيبصعو مهتماهش زارو اهلها عئابط قاذو اهشاعم قرط
 هيلع دلبلا كلت تبأو هبلاطم ىلا قاستلا ىف هتوق نحتماو مهتحيرأو دماحلا

 هعمس جمو اهيف ريخال ًاهوجو لمو بولطملا نع ةعناممو اعفدو اوبن الا

 ذئنيحف « مهرهاوظبو لب مهبواقب هوفذقف هبلقب مهفذقو هل لصممال امالك
 دابلاو « رسعتم وا ليحتسم دلبلا كلذ ين ةحلصملا يتأت نا معي وا نظي

 ريحا ةضافال ًادادعتسا هسفن يف مهوتي نميف اهسال هب مئاق ريحلا نظ يناثلا

 . يناثلا دلبلا ىلا رفسلا ذئنيح بحيف « هيلع

 ةهج نم يناثلا دابلا ىف ةكالفلا رارمتسا تضتقا ناو ةيلقعلا ةسيقألاو

 كلذكو ًارضحو ًارفس هل ةيحاصم كولفملاب ةمئاقلا ةكالإلا تابجوم نا

 ةلدألا نكل « دلب لكك ين مهيف ةدوجوم سانلاب ةمئاقلا هتكالف تابجوم

 ىف دوقفم لوالا دلبلا ىف ةبرجتلاب دافتسملا معلاو ٠ يناثلا دلبلا يف ةضراعتم

 الو نايعلاك ريخلا سياؤ « بارطضالل ةيضتقم تالائحالاو « يناثلا دابلا

 كلذلو « نيمولعم اناك .ناو لوقعملا بقرملا رشلاك سوسحما لصاخلا رّشْلا

 هسفنب ىمري لاع حطس ىلع وهو هلتق ديري اعلم فيس صخش هدصق نم

 رفسلا راص امبرو . هكاله يف نيقيرطلا دحا كلذ ناك ناو ضرالا ىلا هنم

 رانوأ ءام ىف عقو نك «قاشملاو دئادشلا نم يناعيا» ةرثكل ًايعيبط كولفملل

 ٠ ءاملا لحاسو رانلا طيحم ىلا ذخأي هعبطب هناف

 ت1



 نيكولفملا يبمت يف ةمكحلا ىلع تفقو هانررقام كدنع حضتا اذإو

 ةلودلاو لوألا دلبلاك ةرضاحلا ةلودلا ناف ءكلذ ىلا مهفوشتو لودلا ريغت

 ةيناثلا ةلودلاب قلعتالا ريخلا لامحا مايقو ءاجرلا ةوقو « يناثلا دلبلاك ةانمتملا

 .: لاق نم كلذ ىلا راشا دقو « يناثلا دلبلا مكح هكح

 اهاوز ىمت ايندلا نم بيصن *ىرما ةلود ين ءرمال نكي ملاذا

 بلاطملاو ءايميكلاو موجنلاك ةليحتسملا بابسألاب مهقلعت ( اهنمو )

 ةلالدلاو فورعملا ريغا دوهشلا ةعانصك ةيفدصلا ةفيعضلا هيئاولا فرحلاو

 اوزجعو كيلافملا يعاسم تقفخأ اذا هنا كلذ يب ببسلاو ؛ دوهشملا ريغل

 تيمعو اوريحتو اردو ةدرطملا ةسيقملا بابسألاب قلعتلاو ىعيبطلا شاعملا نع

 ةعداخمب اوعنقو ينامألا اونمت اهتاذلو ايندلاب مهسوفن تقاعت و ءابنألا مهيلع

 اوتأو هحمر بهتال ثيح نم ىنغلا اوقشنتساو ةبذاكلا ديعاوملاب قالمإلا

 يهو لوالا بابسألا ةلاحتسا هجو نيبا انأو « اماوبا ريغ نم .ةداعسلا

 ىلا رسخألا ببسلاب قلعتلا ءاضفا ةلاحتساو بلاطملاو موجنلاو ءايميكلا

 : بولطملا

 يف بكاوكللا عاعش ريثأت يف ثحبلا سيل : لوقنف موجنلا امأف

 دوجو ىف الو « ةتماسملا نع فارحإلا دنع. ديربتلا وا ةتماملا دنع نيخستلا

 «.هننع اباغ ايف همدعو رمقلاو سمشلا اهيف علطت يلا عضاوملا يف ءايضلا

 ءدمحلا هلو هناحيس هصئام بسح ىلع يعيبطلا ريثأتلا يرجم يرحب اهف الو

 رمقلاو سمشلاب هرمث جضنيو لماكتيو دتشيو ىوقيو ىمني تابنلا نا لثم
 هكارداو نبتلا جضن ةعرسو « رمقلاب هظلغو هلوطو ءاثقلا دادتما ىف اكو

 نا لثمو « سمشلا نع هئافخم كاردالا ءىطب ًاجف هئاقبو سمشلا ةاباقمب

 نيمشلا زق تبعي رخل( هوقو اسينلورا تمن نع نسما اذنبا تنم دربلا
 ند ناف تعلط اذا سمشلا نأ يف ثحبلا سيل كلذكو « انسوؤر تمس



 ةكرحلاو ةوقلا رهظتو هتنكاو هنكأها نم جرخم هتميهو هقطان ناويهلا نإف

 صقنتو يق رشلا عبرلا يف سمشلا دوعص دايدزا عم ناويحلا ةوق دادزتو هيف

 يف الو « ءامسلا طسو نع سمشلا ليم عم رئفتو ناويحلا ةوق فعضتو

 رفونيللا حاتفنا يف الو « سمشلا تاكرح ةعبرألا ماعلا لوصف طابترا

 يف الو « هنع تباغ اذإ هفعضو سمشاا عولطب هكرحو يمطخللا قروو

 رحبلا قراشم نم اقرشم رمقلا غلب اذا دنطاو سراف رحب يف لصاحلا دملا

 لصاتلا رزجلا يف الو ء عضوملا كلذ ءامس طسو ىلا رمقلا ريصي نا ىلا

 ةبوطرو ةرارح رمقلاو سمشلا ريثأت يف الو « نيروكذملا نيرحبلا يف

 ءاوملا ةطساوب تابنلاو ناويحلا نم ملاعلا اذه ى اهعباوتو ةسوبيو ةدوربو

 اهتلباقم دنع هيلع الثم سمشلا عاعش ساكعناب ةرارحلاو ةنوخسلل هلوبقو

 ى ةرخنألا لاوحأ فالتخاو كلذب ءاوملا لاح فالتخاو ضرألا مرجل

 طخمهنكسم ناك الل نادوسلا نأ يف الو « اهرحو اهفطلو اهدربو اهفئاكت

 مهسوؤر ىلع رمت سمشلا تناكو ناطرسلا سأر "رمت ةاذاحم ىلا ءاوتسالا

 تلقو مهروعش .تدعجو مهنادبا تدوست نيترم وا ةرم امإ ةنسلا ىف

 نميلاو دنحلا لها يف الو , مهلوَمع تفعضو مهقالخا تءاسف مهئايوطر
 ناك ناطرسلا رمم ةاذاحم ىلا برقا مهنكاسم تناك ا برغملا لها ضعبو

 لهاى الو ء عصنا مهماسجاو نسحا يهقالخاو مهعئابطو لقا مهف داوسلا

 سأر رمث .ىلع مهنكاسم تناك الل نيصلاو سرافو ناسارخو ماشااو قارعلا

 الو مهسوؤر تماستال سمشلاو ىربكلا شعن تانب ةاذاحم .ىلا ناطرسلا

 ديدش درب الو ديدش رح مط ضرعي مل كلذل نأو ًاريثك ًادعب مهنع دعبت
 نأ يف الو « ةلضاف مهقالخاو ةلدتعم مهماسجاو ةطسوتم مهناولأ تناك

 ةيحان ىلا ليما ءالؤه نم ناك نش : كلذ فالتخا بسم نوفلتخم ءالؤه

 قرشملاةيحان ىلا ليمب مهم ناك نمو « مهفلاو ءاكذلا ىف متا ناك بونجلا

 ا



 بلغ برغلا ةيحان ىلا ليمب ناك نمو « ةروكذ دشاو ًاسوفن ىوقا مهف

 ةيذاحم مهنكاسم تناك امل ةبلاقصلاو كرتلا نأ يف الو « ةنازرلاو نبللا مهيلع

 هنأل مهيلع ابلاغ دربلا ناك مهنكاسم نع ةديعب سمشلاو شعن تانبل

 مهروعشو ءاضيب مهناولأ كلذل ناكو « اهفشني ام ةرارحلا نم كانه سيل

 ةدماج مهماهذاو ةدوربلا ىلا ةلئام مهعئابطو ةصخر ممادباو ءارقش ةطبس

 ةدايزلاف ًاذخآ رمقلا مادام ديز2 ناسنالا ندب يف يتلا طالخألا نا يف الو

 تراص رمقلا ءوض صقن اذاف « ًانسحو ةبوطر رثكا ندبلا رهاظ نوكيو

 يف الو ء اسبب ندبلا رهاظ دادزاو قورعلاو ندبلا روغ ين طالخالا هذه

 عم اهصقانتو هفصن ىلا رهشلا لوا رمقلا ديازتب تاناويحلا نابلأ دايدزا

 صقنتو رهشلال وا ديزت يلا ضيبلا لاقماو ناويحلا ةغمدا يف الو « هناصقن

 هندبيف ثدح رمقلا ءوض يف دعق وا مان اذا ناسنالا نا يف الو « هرخآ

 ناتكلا ءالب يف الو « عادصلاو ماكزلا هيلع جاهو لسكلاو ءاخرتسالا

 كامسألا ةرثك يف الو « رمقلا ءوضل هفاشكناب همعط ريغتو مللا داسفو

 ضايرلالوبق يف الو «هرخآ اهفعضو اهلقو رهشلا لوا اهنمسو رحبلا ىف
 اذا كلذل اهوبق مدعو رهشلا لوا تسرع اذا وشنلاو ومنلل راجشألاو

 . هرخآ تسرغ

 ةداعسلانم ةيلفسلا ثداولا ةلمح يف رثؤت موجنلا نأ ىف ثحبلا امنا

 ةماهشلاو ةلاذنلاو ركملاو ةعيدخلاو حبقلاو نسحلاو ةدالبلاو ءاكذلاو ةواقشلاو

 تالاصتاب هلك كلذ ناو « اهوحنو رداقملاو لاكشألاو نيجلاو ةعاجشلاو

 ال هيلع ناهرب ال ام اذه ناف « اهنيابمو اهتتماسمو اهتالاصفناو بكاوكلا

 هتياعو « هرظنب الو لقعلا ةرورضب الو هيلع بذكلا زوج ال نم رح

 نمنا ىتح « ةعيدخو ةليحو سرفتو قوزتو ةبذاك نونظو نيمحنو سدح
 نييماكحألا ىلع درلا ىف اغلاب يبارافلاو انيس نباك ةعيرشلاب ديقتي ال
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 ابا نا ىبحو « ءافشلا رخآ ىف انيس نبا كلذ يف لاطاو نييموجنلاو

 ضارعألا لك :ًارذتعم لاق هناف « نيمخت هنأب فرتعا مهمثأ نم وهو رشعم

 . مهوت نم ىوقا مهوت نوكي اعاو ًائيقب اهنم ءيش نوكي ال مهوت ةيئاغلا

 يلع لاح رظناو « ةعينشلا مهتبكن تناك فيكو مهاعفا ةماعو موك رو

 ديعس علاط ىلع هراد هلوخدو موجنلا ماكحا ملعل هميظعت و رزولا ةلقم نبا

 . هناسلو هدي تعطقو ةبكن دشا ابف بكتف

 ةعاس ىف نولتقي ًاريثك ًالاع دهاشن انا كلذ نالطب ىلع ليادلاو

 فالتخاب عطقلا عم ةدحاو ةعاس يف نوقرغي ًاقلخو برح يف ةدحاو

 اذه يف ريثأت علاوطلل ناك ولو « ةفلتخم الاوحا مهدنع اهئاضتقاو مهعلاوط

 . كلذ ىف كاريشالا اهفالتخا دنع عنتمال

 علاط نم ىوقأ نوكي دق تقولا علاط نأب باوجلا مهعفني الو
 علاطب مزجلا لطبي هنيعب اذه : لوقن انال . هل محلا نوكيف ؛ لصألا

 نم ىوقأ ةددجتملا لاوحألا علاوط لعلف « هريثأتب لوقلا ليحبو دواوملا

 علاوطلا ءاضتقال نامأ ال ذا « لصالا علاطي قوثولا عفتريف لصالا علاط

 . ًائيش هرابتعا ديفي الف ذئئيحو « هاضتقا ام دض دعب

 مدقملاف لطاب يللاتلاو « فلتخا امل ًايتاذو ًايعيبط ناك ول هناف ًاضياو

 نوعمجم الق نيمجنملا ناف يلاتلا نالطب امأو « ةرهاظف ةهزالملا امأ , هلثم

 ماع نيثالثو عبس ةنس مهقاذح قافتا كلذ نف . كلذك نوكيو ءىش ىلع

 ىلع ماشلا لها ةبراحم ىلا ةفوكلا نم هنع هللا ىضر ىلع جرم ىف نيفص

 ملو ماشلا لها ىلع هشيج رصتناو مهءذك رهظف ء هشيج رهقيو لتقي هنا

 ىلع فحاصملارشن نم اهوعضو يلا ةليحلاب الإ مهنم صلختلا ىلع اوردقي
 .٠ اهيف م ىلا ءاعدلاو حامرلا

 ثنا وت



 ىلع ةئامو نيعبراو تمس ةنس دادغب ءانب متام دنع مهقافتا كلذ نمو

 ءارعشلا أنه ىتح كلذ عاشو « ةفيلخ ايف تومي ال هنأ ىضتقي اهعلاط نا

 : هئارعش ضعب لاق ثيح روصنملا هب
 مارح كيلع اهب تاملا نا انا يضقت ةدلب اهم كينم

 ماما تومب ايف ىري اال نا اهتقو علاط ماكحا تضضق ال

 مث ةكم قيرطب روصنملا توم ماوعلا سوفن يف نايذهلا اذه دكأو

 نيمألاابب لتق الف « سوطب ديشرلا مث داباسينعب يداحلا مث ناذبس امب يدهملا

 : لاقف لوالا لئاقلا عجر ىتح لصالا اذه مرا رابنألا باب عراشب

 نايذحلاب دادغب ىلع تقطن يللا هتلاقم قف مجنملا بذك

 نابسحلا رئاس يف مهيذكت ىضتقي يرمعل اهب نيمألا لثق

 دضتعملاو لكوتملاو قئاولا لكم ءافلخللا نم ةعامح دادغبب تام مث

 . ءالؤ» ريغو رصانلاو قتكملاو

 ةيرومع ةصق يف نيتئامو نيرشعو ثالث ةنس ىف مهقافتا كلذ نمو

 « هودعل رصنلا ناو ةرئادلا هيلع تناك اهحتفل جرخ نإ مصتعملا نا ىلع

 حتفلا كلذ ىو « ةعلقو نصح لك نم اهالاو امو ةيرومع حتفف جرخف
 : ًادشنم يئاطلا مامت وبا ماق

 بعللاو دجلا نيب دحلا هد يف بتكلا نم ًاءابنا قدصأ فيسلا

 بيرلاو كاشلا ءالج نهنوتم قى فئاحصلا دوسالحئافصلا ضيب

 بهشلا ةعبسلا يفال نيسيمحلا نيب ةعمال حامرالا بهش يف ىعلاو
 بدذكنمو اهبف فرخز نم هوغاص امو موجنلا نيا ما ةياورلا نيا

 برغالوتدع اذا )١( عبنب تسيل ةقفلم ًقيداحاو اصرخ

 . مهرد فلأب اهنم تيب لك ىلع زيجا اتيب نيعبس نم وحن يهو
 ًاضيأ رجش كيرحتلاب برغلاو « ماهسلاو يسقلا هنم لمعت رجش عبتلا 0 )١(

 ياك



 قتكملا نا ىلع يمصاعلا نسحلا وبا مهميعز مهمفو مهقافتا كلذ نمو

 هدلوم علاط ناو هتلود لوزو عجرب مل ةطمارقلا لاتقل جرخ نا هللاب

 جرخف هعم جورخلا نم هللا ديبع نب مساقلا هريزو اوفاخأو « كلذ ىضتقي

 سيئر راضحاب رمأ مساقلا هريزو داع املو « ًاعيمج مهذخأو ىنتكملا مهلا

 . اهظع .ًاعفص هعفصو نيمجنملا

 رهوجدئاقلا دارأ امدنع ةئامئالثونيسمحو ثالث ةنس مهقافتا كلذ نمو

 لوخدلا ىلا زعملاب بقلملا هالوم قبس ناك دقو ةيزعملا ةرهاقلا ةئيدم ءانب

 ةماقتسالاةياغ يف اهعلاط موجن نوكي ناو اهئانبب هرما ال ةيرصملا رايدلا ىلا

 ةرهاقلا تيممس كلذلو خحرملا وا لحز وهو رهاقلا بكوكلا علاطب نوكيو

 اوعضي ال نا نيئانبلا رمأو دصرلا اوققحف نيمجنملا رهوج دئاقلا عمجف

 عارسإلاو ظقيتلا نم ةياج ىلع اونوكي ناو هوعض محل لاقي ىبح ساسألا
 ةلودلا جرخت ال ةيمطافلا ةلودلا نا ىلع اوقفتاو ناقتالا كلذ ىلع تعضوف

 نويرصملا ناكو بويأ نب فسوي نيدلا حالص اهلع ىلوتسا الف « مهنع
 نومجنملا هلاق ام نا لاهجلا مهوت فسوي نب هللا دبع دضاعلا ةوعدب نيمئاق

 تناكو مهذك رهظ سابعلا يب ىلا ةوعدلا نيدلا حالص در الف ء قح

 ًاساعزيعستو ةئالثو ةئام نم ًاوحن ةلودلا ضارقناو ساسألا عضو نيب ةدملا

 عسم هرييغتو ءانبلا ليدبت نال ديعب داص رآلا نيئانبلا قبسب مهنع راذتعالاو

 . هب حماستي ال امم رييغتلا ةلوهس عم ةلودلل طايتحالا

 ىلع مكاحلا مايأ يف ةثاممالثو نيعستو سمخ ةنس مهقافتا كلذ نمو

 ديلولا جورخت دنع كلذو « نييديبعلا ةلود رصم انف ىضقنت يلا ةنسلا اهما

 عطاقلا وه هنأب هل علاطلا كحو « ىومألا ةوكر يبأب فورعملا مانثه نبا

 كلذب مالا ذخأيو ةيرصملا رايدلا ىلع ىلوتسي نأ دبال هناو نييديبعلا ةلودل

 ةقرب كلم دق ةوكر وبا ناكف « مماحلا مجنم ىركفلاب فورعملا مهربكاو
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 ابأ اوبتاكي نا مهرمأ و مهصاوخ اعد نا 1 الا رييدت نم ناكو اهنامعاو

 هركاسعب ةوكر وبا فحزف « اولعفف م احلا ىلع هرايتخاب هوعمطيو ةوكر

 ةيمك احلا ركاسعلا هيلا تجرخف رصم نم خسارف ةثالث ىلع مسوب لزت ىتح

 بلطو هركسع نم ريثك قلخ لتقو برهف ةعيدخ اهلا ققحتف « هتمزهف

 هلتقي مالا رما مث « ًاروهشم لمح ىلع ةرهاقلا ىلا هب لخدو ًاريسا ذخأف

 . لتقف ىركفلاب 1 اهلا رمأو موال ةنس

 نيتيضق ىف هعم باصأ ىركفلا نأ ماحلل ىركفلا ةلاهسا يف ببسلاو

 معتبرا روص ةئيدم ىلا لوطسا لاسرا ىلع مزع كالا ٠ نا « امهادحا »

 ةدهعلا نوكتو هراتخحي علاط يف هجرخيل هيلإ هريبدت نوكي نا يركفلا هلأسف

 نأ هل ركذ هنا « ةيناثلا » . لوطسالا روهظ قفتاو « هيلع رفظي مل نا

 همده وه ىلوتي نا هلأسو « ًارنك هتحت نأو ًادجس» سيروم ةكر لحاسب

 . زثكلا ةباصا قفتاف « هلام نم وه هانب الإو زيكلا رهظ ناف

 عقو هئاضضق لثع نومجنملا ىضقو هتلود ريغتب ىركفلا هيلع - او

 يف لوتم لك ىلا دمعف « ًايونعم ًارييغت هتلود ريغي نأ مالا سفن ىف

 هموي يف رمأي راصو دامع نب نسحلا هريزو لتقو « اهن» هلزعف ةيالو هتلود

 ىلع مهنع هللا ىضر ةباحصلا بسب رءأف ء هسمأ ىف هب رمأي ام فالخم

 رمأو « مهبس نه ةبوقعو مهس عطقب رما مث « دجاسملاو رباثملا سوؤر

 رمحلا برش نم ىلع لتقلا بجواو ضرألا نم )١( نوجرزلا ةرجش عطقب
 تيم حا سانلا لمهاو ؛ رجلا برش حاباو ةرجشلا هذه سرغب رمأ مث

 نأ رما ىّتح رمألا طبض 9 ةعامج هيف تلتقو « ةرهاقلا نم يبرغلا بناجلا
 ام هل مدع نم : يداني ًايدانم راو 6 اراخلاو كيبل تيناوخلا قلت ال
 وأ همدع ىلع فلحب نا دعي نيمهرد لاملا تيب نم هذخا ًامهرد يواسي

 . رمحأ غبصو « اهئابضق وا مركلاو رمحلا : ةكرحم نوجرزلا ()



 الثا ديرجلاب مهتيناوح رتس يف سانلا ليحم ىح « نيلجر ةداهشب هدضعي
 1 بالكلا لخدت

 ىلا سفنلا فوشتل هسفن يف مجنتلا رثا لزي مل يركفلا لتق امل مث

 مهعمجنأ دعب ًايناث ًاعمح نيمجنملا عمجف « اهعوقو لبق ثداوحلا ىلا علطتلا

 هومزلأف « ينومأمللا دصرلا هيف فلاخ يذلا ىمكاخلا دصرلا هل اولمعو الوا

 درفنيو مايألا رثكا يف مطقللا لبجلا دهاعتي أو راللا بوكرب هومزلأ اهف

 مزاف سفنلا ملاس ناك كلذك ماد ام هنأب اوكحو « لحز بطاخي هدحو

 هسفنبدرفناو هتداع ىلع لبجلا كلذ ىلا هرامب جرخف « هب هيلع اوراشا ام

 ملعي ملف هتثج اومدعأو كانه هوعطقف نيكاكسب موق دعتسا دقو « هبك وكل

 . رظتنم بئاغ هنا ةدحالملا هعابتا لوقت انه نشف . ريخ هل

 رئاس يف نوكت ءادوس حير جورخ ىلع 48٠ ةنس مهقافتا كلذ نمو

 بكاوكلا نا ببس(«لابجلا يف ةراغم هسفنل ذْمتا نم الإ سانلا كلم راطقألا

 جرب يف تعمتجا امك ؛ يئاوه جرب وهو نازيملا جرب يف تعمتجا تناك

 نافوطلا لصحف يئام جرب وهو مالسلاو ةالصلا هيلع حون نهز توحلا

 "لق دوعوملا تقولا ءاج الف « هب مهرذنا الل ًاعافدتسا رياغملا عاعرلا ذحماف

 مهذك رهظو بركلا نم هيلع مه ال كلذ سانلا مهأ ىتح حايرلا بوبه

 تومي ال ةيردنكسإلا نأ ىلع ةيحالصلا ةلودلا يف مهقافتا كلذ نمو

 بويا نبا هاش ناروت ةلودلا سمش مظعملا كلملا ام تام الف « لاو :هيف

 دعس اهملاو مث 484 ةئس هللا دبع نب اجارق نيدلا رخف اهيلاو مث 414 ةنس

 . هدعاقلا هذه تمرختا 504 ةنس هللادبع نب نيكدوس نبا نيدلا

 بيجتسي ىلاعت هللا نا دارأ اذا ناسنإلا نأ نومجنملا هيلع قفتا اممو

 رمقلاو لوبقم هنم رظنب وا« يرئشملا عم ءامملا طسو يف سأرلا لعج هءاعد

 علاطلا بحاص وا « علاطلا بحاصب لصتم هنع فرصنم وا « هب .لصتم



 ةباجالا نأ نوكشي ال كانهف « ةدوم رظن سأرلا ىلا رظان ىرتشملاب لصتم

 « هابقع نودمحيف كلذ نومزاي نانويلا كولم تناكو : اولاق . ةلصاح

 ًائيشهيلع موجنلا بجوت الو موجنلا تاك رم أتي ال ىلاعت هللا نا ملعي لقاعلاو

 تاماركلا ليبق نم يلو دي ىلع اهناكمإ يف ثمحب الف ءايميكلا امأو

 هجو ىلع ًارداظ اهغبص حيحصت ىلا لوصولا يف الو « تاداعلا قرخو

 ًايهذ ساحنلا رييصت يف ثحبلا امنإ « قاسفلا هلعفي ا؟ شغلاو سيبلتلا

 . هتعص دقتعا ال امث اذهف « ةدرطم ةيعانص ةّقيرط ىلع ةقيقح

 كلذكو « اهراكنإ يف ةلاسر ةيميت نب نيدلا ين حيشلا فنص دقو

 راد حاتفم ) ىمسملا هباتك يف هسفن نع وه هاكح دمك ةيزوجلا مق نبا

 . ( ةداعسلا

 حيشلاو ىرخا اهافنو ةره اهتبثأف اهناكمإ يف ينارافلا مالك برطضاو

 غبصب ةضفلاو ةضفلا غبصب ساحنلا غيصي نأ ناكما مس انيس نب يلع وبا

 امأو : لاق . صقنلا نم هيف ام رثكا صاصرلا نع لازي ناو « بهذلا

 هذه ذإ « هناكما يل رهظي مف ىسكي وا باسي عونملا لصفلا نوكي نأ

 ماسجالا هذه ريصت ام ىتلا لوصفلا نوكتال نا هبشتي ةسوسحملا رومألا

 ءىشلا ناك اذاو « ةل دع اهلوصفو اهمزاولو ضارعأ ىه لب « ًاعاونا

 . هئانفا وا هداجبا دصق نكمي فيك الوهجم
 ةعيبطلا نا اهاوقا نف : ةريثك ججح ًاقلطم اهعانتما يف ةفسالفللو

 ريداقم رصانعلا كلتلو « اذدنع ةلوهجم رصانع نم ماسجألا هذه لمعت امنا

 - اهسفن يف يأ  ةمواعم بتارم رصانعلا كلت تايفيكلو «ءاندنع ةلوهجم ةئيعم

 «اندنع لوهجم وه نيعم نامز لاعفنإلاو لعفلا ماهلو ( اندنع ةلوهجم يهو

 . ماسجألا هذه لمع اننكممب فيك كلذ لكب لهجلا عمو

 ام ناكل يعيبطلا بهذلل القم يعانصلا بهذلا ناك ول ( اهنمو )

 حا 1408



 « اهبش دجن مل انالف "الوا امأ « لطاب يلاتلا نكل ةعيبطلاب الل الثم ةعانصلاب
 تبث املو ةعيبطلاب لصح الل ةعانصلاب دجوي نأ زاج ول هنألف ًايناث اماو

 . مدقملا عانتما تبث يلاتلا عانتما

 ةلزنمب ال يه امنداعم يهو ةيعيبط نكامأ داسجألا هذه نأ ( اهنمو )

 زوج نك ناك نداعملا كلت ريغ نه اهدلوت زوج نف « ناويحلل ماحرألا

 1 ماحرألا ريغ نم ناويملا دلوت

 لوصفلا كلتو « ةيعونلا الوصفب ةنيابتم داسجألا هذه نا ( اهمو )

 لوصفلا نوكت نأ ريدقتبو . اهمادعا الو اهداجبإ اننكم الف .« انل ةلوهجم

 ًاعون عون لعجب نا زاج ول هنأل « اهليصحتو اهتلازا اننكمب ال انل ةمولعم

 . سكعلابو ًاراح سرفلا لعجم نأ زاجل

 نم رانلا ىلع ربصأ نوكي نا امإ غباصلا رهوجلا نا ( اهنمو )

 ريصا غباصلا ناك ناف « نييواستم وا ريصا غوبصملا نوكي وا غوبصملا

 غباصلا ىنفيذا بجوربصاغوبصملاناكناو « غباصلالبقغ وبصملاىنفي نا بجو

 ايوتسا الكف ايوتسا ناو « غبصلا نع ايرع لوالا هلاح ىلع غوبصملا قبيو

 رخآو ةيغباصلاب امهدحا سيلف « دحاو عون نم انلك رانلا ىلع ةرباصملا يف

 . سكعلا نم ىلوا ةيغوبصملاب

 جاضناب ةريثك نينس يف لصحم امنا يعيبطلا بهذلا نيوكت ( اهنمو )

 ةاعارمو « ةصوصخم داوب صوصخم هجو ىلع ضرألا ةرارح نم حبطو

 مث « رشبلا مع هب ىب ال امم ماظنلا اذه ىلع بهذلا لمع يف رانلا ناسنالا

 نينس يف لصحم امنا يعيبطلا هجولا ىلع ةميدقلا ةردقلاب هنيوكت ناك اذا

 20 ةريسي ةدم ىف ةداحلا ةردقلاب نوكتي فيكف

 هيلا هبذج ضرألا يف هجضن لك اذا قيئزلا نا : نويعيبطلا لاق

 اذاف « تابوطرلا ناليس ليسي الثل هفوج يف هافخأو هنجأف ندعملا تيربك



 ىلا نداعملا نم ًابورض كلذ دنع ادقعنا ةرارخلا ٠ تباذو ادحناو اطلتخا

 ناك ناف ءَةَق رطنملارانلاىلع ةرباصلا ةيئاذلاداحاألا ةعبسلا ىهو « تازالفلاامتومسي

 ةرارح تناكو ةبسنلا ىلع اههؤازجا تطلتخاو ًايقن تيريكلا) ًايفاص قيئزلا

 تاحولملا نم الو سييلاو دربلا نم ضراع ال ضرعي مل ةلدتعم ندعملا

 ال اذهو « زيربإلا بهذلا نامزلا لوط ىلع كلذ نم دقعنا تاضومحلاو

 نا كدنع حضتي كلذبو « ةلمرلا يراربلاو ةوخرلا راجحألا نم الإ نوكتي
 . ةيفيكو ةدام كلذ لثم داجبإ نع ةرصاق ناسنإلا ةوق

 « زومر 0 امتا ءايميكلا بتك يف روكذملا نا احوضو كلذ ديزيو

 كلذنم سفنأ وه امب ءالعلا حرص دقف ءاام اوحرصل ةقيقح اهل ناك ولف

 عمجلاو . تالكشملا لحك لوقأ الو « ةقيقح هل ناك امم ًاردق ”لجأو

 ىف ًاطيلخت نوكي أالثل ةفيرشلا ةينآرقلا تاكنلاو ةحيحصلا ثيداحالا نيب

 ةيشحو نبا بتكك لب « ةيويندلا رومألا يف وه امنا ثحبلا ناف « ثحبلا

 يف يه رحسلا نم عا ونأو ةعفانلا ةحالفلاو ةحيحصلا تامسلطلا ىف هريغو

 ليلعتلا حصي الف « اهقوف وا ءايميكلاك اسافن ىو حبصلا قلفك .اهباب

 وا هل ةقيقح الام ريوصت نع ًازجعو )١( افرزو امومت اهومتك امنا مهنأب

 5 ملعأ هللاو « ًايعمط ًائيمحنو ًايذاك ًامهوت

 وا ًايلهاج ًانيفد صخشلا دجب نا ناكما ىف ثحم الف بلاطملا اماو

 نكاسم ضرألا تحت نأ يف ثحبلا امنا « فدصلاو قافتالا ىلع ًايمالسا

 كلتلو ءتاهسلطو عناوم اهيلعو ةميظع لاوماو زونك اهيفو ةينبم تارامعو

 اهب لصوتي تارامأو تامالع بلاطملا كلت ىلعو « اهب لوزت قرط عناوملا
 نيكولفملا ىنامأو نيلاتحما قراخم نم اذهف « اهم اهيلع لدتسيو اهتنكما ىلا

 هنمو.ه ا  باذكلا ةساك لثم ةفارزلاو « هيف داز : مالكلا يف فرز )١(

 . فلؤأملا دارم معي

 د عاطل



 ناك نم ةفلاسلا نورقلا يف نأ نم هب مهلك نوجاور اهف مه ليلد الو

 . هتيبتس الل كلذل هلام رخديف ايندلا ىلا دوعلا دقتعي

 صوصخملا هجولا اذه ىلع ةميظعلا لاومالا راخدا نأ ةعيددلاو قراخماو

 « ىورخا وا ىويند امإ ضرغلاو ء« ضرغل الوأ ضرغل نوكي نا امإ

 دوجوي لوقلاف « لطاب وهف لطابلا ىلا ىدا امو ةلطاب ةثالثلا ماسقألاو

 . لطاب بلاطملا

 نأبضرغل ال ضرألا ين لاملا راخدا نوكي نا زئاج ال هنا : هنايب

 فالخ كلذ نإف . ىدس بهذيو ضرالا هلكأتل ًاثبع ضرالا تحن عضوي

 بابساو ةينمثلا رهوجو ءايشألا مق اه ةضفلاو بهذلا نأل لقعلا رص

 سيل مالسالا ةعيرش نآل « ىورخأ ضرغل نوكي نأ زئاج الو « بلاطملا

 هببسب ةرخآلا يف تاجردلا لينو زئكلاو راخدإلا ةيبولطم ىلع لدي ام اهيف

 باىصاو . تاريخلاو تابرقلا هوجو 2 هف رصب ةرهآو هنع ةيهأن ىه لب

 قدر نه مهنمو « عطقلا ىلع ينامسجلا داعملا ركني نم مهنم اهريغ للملا

 نم ايورخا نا ال «٠ ىورخا رمأل لاملا اورخدي نا زوجي ال ءالؤدو « هيف

 ىلع ىراصنلاو ةئباصلاو موجنلا ةدبعع كلذو . لاحم ةرخآلا داقتعا ريغ

 ناو « ينامسجلا داعملا ىلع مالكلا يف علاوطلا حرش ىن يناهفصإلا هلاق ام

 مالكلاف ناثوألا ةدبعك حسانتلاو راودالاب لوقي نم امأو . رظن هيف ناك

 وهو - ثلاغلا مسقلا اماو : ثلاغلا مسقلا ىلع مالكلاك مهراخدا مدع ُُق

 -ايندلا ىلا هدوع داقتعال رخدملا ىلع دوعي يويند رمال راخدالا نوكي نا

 ملعلا قيرط دسو هئافخا ىف اوغلابل كلذك ناك ول هنال ٠ لطاب ًاضيا وهف

 . فلخ اذه « اهب فرعي تارامأو تامالع هل انضرف دق انكل « هب

 فرحلا نأل كلذف دوصقملا ىلا ةداهشلا ةفرح ءاضفا مدع اماو



 هترمث ىلع لوصحلا هتداجاو هب معلا نم مزاي مسق :: نيمسق ىلع عئانصلاو

 فرحلارئاسو ةداهشلا ةفرح هنمو ىرخأ ةميمض نم دبال لب مزاي ال مسقو

 قوثوالهذهو « يعيبط ريغ ًاشاعم ىمسي نا ىغبنيو « ةيشرعملا ريغلا ةيئاوحلا

 1 1 . دوصقملا ىلا اهئاضفإب

 'ةكلم ةداهشلا ةفرح ةقيقح نا ةداهشلا وهو هددصب نحن اهف هنايبو

 فراعتم حيحص ظفلب هيلعو هل دوهشملا دصاقم نع رببعتلا ىلع اهب ردتقي

 يعرش بلاق يف اهدصاقم غارفا ىلعو ةيعرش طورشب اهدصاقلل فرتسم

 ىلا ةيماعلا هيلعو هل دوهشملا ةرابع ليو هتياغو « ةيعرش ريغ تناك نا

 . ةيعرش ةروص ىلا دسافلا (هريوصت ليومنو ءالعلا اهيضتر. ةرابع

 اهترمث ىلع لوصحلا اهتداجاو ةكلملا هذه ليصحت نم مزاي ال مث

 اهملع نم ناف « اهوحنو ةدادحلا نه لوالا مسقلا فالخم « اهيف جاورلاو

 . اهترمث ىلع لصح اهداجأو

 فراعلاب اهئاضفا مدع يف ةباقنلاو ةلالدإاك ةيئاوملا فرحلا رئاس ح و

 فرحلال ًايمسر ًادح كلذ لعجت نأ كلو « ةداهشلا مح اهدوصقم ىلا اهب

 لرصحلا اهتداجاو اهب ىلعلا نم مزلي ال ةفرح : اهدح يف لاقيف « ةيئاوهلا

 . اهترمث ىلع

 دوصقملاو اهترمث لوصح نم مناوم ةداهشلا ةفرحل نا لصاحلاو

 . ةلجآ ةيورخأ راضمو ةلجاع صئاقنو دسافم اهو :« اهنم

 : رومأف عناوملا امأف

 ]ا معلاو 3 ملعلاب فاريحإلا ليبق نم ةداهشلا ةفرح نا ( اهنم )

 هردقب لهجلاو دحجلاو ءافخلل ءىش لبقأ سماحلا لصفلا يف هقيقحت ءىجيس

 سيبلتلاو هاجلاو ظحلاب هلهأ ريغ ىلا ةفاضالل ءىش لبقأو : هبحاص نم

 ةداهشلا يف جاورلا رودي دقف كلذك ناك اذاو ءروع» نع روعم توكسو

 باعواج



 ةفرحب فاصتإلا ناكم ىنحيو « رخافلا سابللاو رهاظلا يزلاو ةئيهلا عم

 كانهو « سابللاو ةئيحلا تاوفب جاورلا توفيف ء قباسلا ريسفتلا ىلع ةداهشلا

- 

 رقبلا ىلع بيع اذو نورق الب رقب اهوشح نكلو ًابايث ىرأ
 مهماهوأب نوطوبرم مهو « ماوعلا ىلع ةداهشلا ةفرح ىنبم نأ ( اهنمو )

 ديلقتلاو ةباتك و ةباتك مهفتب مهل زييمت الو مهتاداع فولأم عم نوفقاوو

 مه الوهجم مهييتاكمو مهقئاثو يف نولمعتسي الف « مهل ىناذو مهتفيظو

 هرارمتسا لوهحملا لاعتسا مدع نم مزليو « مهبيتاكم داسفإ هيف مهمهوتل

 . نيرهادلا رهدو نيدبالا دبأ هتيلوهجمو هلو ىلع

 وا ةيمدقب امإ ةرهشلاو « ةرهشلا ىلع جاورلال ىنبم نا ( اهنمو )
 ناكم يف ةماقإلا لوط اهب دارأا سيلف ةيمدقلا امأف « لوقلا لوبقم ريهشتب

 هلاعتسا يف مهيعاودل ةكرحملا سانلا ىديا يف دهاشلل ىلا ةباتكلا ةرثك لب
 صخشلا نا انمدقو . كلذ نع لاخ ليخدلاو « ًاضعب اهضعب مزاتسي يتلا

 ول ىبح « ًائيش ديفي ال ةباتكلا نع درحمللا ثكملاو « لمعتسي ال لوهخنا

 ةلاهجلا يف هنيب نكي مل هيف بتكتسي ال ناكم يف نيدبآلا دبأ ليخدلا ماقأ

 ضيب نمزعأف لوقلا لوبقم ريهشت امأو .ةتبلا قرف دحجلاو لاهإلاو ءافحللاو

 :يناجرجلا يضاقلا- لوقب اذه قحا امو « ريسكإلا )١( حيحصت نمو قونألا

 قزرأ نيأ نف بسك ىل كيلو ىننيغي رح ضرألا ين نكي ملاذا
 ىنجألاو ليخدلا نع اهفرصو « ةفرص ةيئاوه ةفرهلا نا ( اهنمو )

 لاخد] نم كدلاو ةذوعشلاو راذتعإلاو ةليحلاو ةأطاوملاب هل نوبز ال يذلا

 مهام عم « اطقلا نم ىدها مؤللا قرطب اهلهاو اهسال ناكمإلا تحت ءايشألا

 هبنتف اهتحص مدع ىلع ناهربلا فلؤملا ماقأ دقو . ءايميكلا : ريسكإلا )١(
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 . مهيديأ نم انصالخ هللا نسحا دابكألا ظلغو ةحقلاو ةوسقلا نم

 مزلتست نامزلا اذه يف ةداهشلا نلف ةلجاعلا صئاقنلاو دسافملا امأو

 ىدؤتو ةحقلاو حشلاو سفنلا توهو ةمحلا طوةسو ةءاندلاو ةلافسلاو ةلاذنلا

 نيسلفلاو سلفلا نومساقتي «دساحتلاو ربادتلاو عطاقتلاو تقاهلاو ضعابتلا ىلا

 نوقرسيو نيمهردلاو مهردلاب نوضارئيو نيتبحلاو ةبحلا ىلع نوبضاغتيو

 : كلذ يف ةليوط ةزوجرا نم يدرولا نب رمع لاق . نوساتخمو

 هيخا نم ةرجألا قرسيو هببا نم لاغشألا بيغي
 الضف سمشلا نم رهظأ هيف مهبذك ام ىلع قاتعلاو قالطلاب نوفلحمو

 ةعرسب نوتفاهتيو « القعو ًاءاضرتسا كلذ نودعيو ,« بذكلا لمتح امع

 ةذبعشو ًانامرح ليخدلا نوعسويو « ًاسيكو ًاقذح هنودعيو لاغشالل مايقلا

 : مايقلا مهتردابمو مهتفاهت يف تلق دقو « ًاسيكو ًاءاهد هنودعيو

 ًاضيغب ًامومذم حورلا ليقث ًآياهاج الوهج هب تياب
 ًاضوهن مهعرسأ ناك نكلو ًاملع ناوخإلا رثكا كي ملو

 : هوجو نف ةيورخالا راضملا امأو

 نم اهطورش ىف راهظتسإلا مدع عم ةجكنألا روضح «(  اهوا

 دمع ىلع مادقالاف ةلمجلا ىلعو . اهريغو ةءافكلاو ءايلوألاو ةدعلا ءاضقنا

 مهسفنا نم مهعف طئارشلا دوجو ريدقتب مث « مارح هككح ةفرعم ريغ نم

 الام هسفن نم فرعي دحاو لك نا امل « ةلادعلا تاوف وهو مظعألا دسفملا

 رئابكلا ةرشابم مدع نع ةرايع ةيعفاشلا دنع ةلادعلاو « هريع نم فرعي

 رطخ عم ةثالثلا هذه عمج نم نياو « ةءورملا عم رئاغصلا ىلع رارصإلاو

 راشتناو ثراوتلاو دلاوتلا نم ماكحألا نم هيلع بيرتي ام ةرثكو حاكتلا

 بوجوو ماكحألا نم رشتنملا كلذ ىلع بتريي اهو « ريثك ددع ىلا بسنلا

 ةراك ىصخ الامم كلذ ريغ ىلا« هب الا لحم الام لحو حاكنلاب الا بج الام

 كا



 مدعي لئاق : نالئاق اهيف لئاقلا نادبألا ةكرش نا «  اهيناثو د

 لئاق انل سياو « ىننحلاو يلبنحلاك اهزاوجم لئاقو « يعفاشلاك ةتبلا اهزاوج

 قيبمو « |هرايتخا ب نادبالا ةكرش اهنيب دقعني نينثا ناو . اهبوجوب

 ةحيحصنادبا ةكرش دوهشلا نيب عقي القف «هاركإلا ىلع ايلاغأ ةاويشلا كرش

 كلذ نم هعنمبو « هعم ةبانكلا الو رخآلا ديرب ال مهنم لك لب « يضارتلاب

 رخآلاو رطس ةئام اهدحا بتكيو « هاركإلا ىنعم يف وا هاركإ يه عناوم

 بسكلا ريصيف « ةمئاق اهنيب ةكرش الو ءاوسلا ىلع نامساقتيو همسا بتكي

 لوخد نم اهعنممبو بولقلا ملظي ام مارحلا لكأ نا عم « ًامارح هلك

 . اف ةمكحلا

 هركذ انك هتعانص رهاظ ملع دحأ لك ىلع بحي هنا «  اهلاثو د

 ةفرعم الثم قريصلا ىلع بجيف «داهجلا باتك لوأ هقفلا بتك يف ةيعفاشلا

 ابرلا لئاسم يقابك هتعنص رهاظ ريغو مارح الثم نيهردب مهرد عبب نا

 هنع لأس هنم ءىش هل عقو اذاو « هملعت هيلع بحي ال اهرود رثكي ال يلا

 عيبلاو نهرلا طورش ملعي نا هيلع بحي دهاش لك نا هسايقو : ءامعلا

 هذه .لئاسم يقابو , رودلا ةريثك ءايشألا هذه نأل , رراقألاو ةلافكلاو

 ةفرعم دوهشلا نم كرت نم ذئايحف , هل عقو اذا ىبفملا اهنع لأسي باوبألا

 قى الامكلذ نلعبترتيوموي لك هنايصع رركتيو « ًايصاع ناك ءايشألا هذه

 دقو هنوفرعي ال نم ىلع ةداهشلا يف دوهشلا بتكي ام ًاريثك ًاضياو

 رركتيو : ةرملاب الو ةرظنلاب لصحتال ةفرعملا نأل « بذك وهو هدوهش هفرع

 . ىنم الام كلذ ىلع بترتيو « ليهاجلا ىلع ةداهشلا رركتب بذكلا اذه
 ديزيوأئيش بتكي نم برف « لهجلاب قوقحلا عيبضت (  اهعبارو »

 وهوةيعرش دسافم اهلع بترتي ةروص روصي وأ ةملك صقني وأ ةملك هيف
 ةصقانلا وأ ةدئازلا ةملكلانأب كلذ نع راذتعإلا حصي الو « اهملعيال هاهجب

 دس ع/ ]ل



 كلذ يف هيلعو ء هل.دوهشملا هطيروتو هيبستب كلذ نأل : اهلمحت اذكه

 . ديلقتلل لهأ هنا اهنم انظ هايا (هديلقتب

 يتلا ءاهقفلا تالكب هيلع دوهشملا ءاعرتساب سيلدتلا (  اهسماخو )

 ماوعلا فرعي نا ريغ نم مارعلا ماهفا اهسئاسدو اهلئاوع كاردا نع رصقت

 داسفلانمكلذ يف ام هل حرش ول هنأب عطقلا عم « روغلا نم كلذ ءارو ام

 اذكهولمحت اذكه هنأب كلذ نع راذتعإلا ًاضيأ حصي الو . هيلع مدقأ ا

 . ريبخلا ميلعلا دنع عقني ال امم اذه نآل « هاعرتسا

 هوقلت اليوط ًامالك فاقوألا بتك ىف نوبتكي مهلا (  اهسداسو »
 « هيلع دوهشملا فقاولا نع الضف هانعم اوفرعي نأ ريغ نم مهمدقت نمع

 مهف ُق لاخلا يئاث ْى مهسوؤر رودت نقروملا نع "اضف ءاملعلا نإ ليلدب

 دفي م هيلع ءىرق ولو « همظعمب الو هب ظفلتي مل فقاولاو « هنم دارملا

 .همهف نودب ءىش ىنعم ةدارا ةلاحتسال

 نا ليلدب 3 ىنعملا مهف نم ظفللا نم اهمف ديال تااقنإلا نا ىلع

 هانعم فراعلا دنع هانعم داراو هعقوأف مهف الب قالطلا نقل ول ىمجعألا

 همهفب 0 وهو هيف هيلا بسن امي فقاولا ىلع ممداهشف ةلملا ىلعو . عقي م

 نامرح لهجلا نع ةئشانلا ةدسافلا مهتارابع نم. أشنيو لب « ًادج ةلكشم

 .هلوخد در م نم لوخدو هيف عجور ول هنامرح درب 0 فقاولا لعل نم

 . لمأتيلف رهاظ رظن عضوملا اذه ىنف ةلمجلا ىلعو

 ىلع دهشي ال هنأب ةيفنحلاو ةيعفاشلا نم ءالعلا عرصت «  اهعباسو ٠

 نوكي وأ لخد» اهف نوكي يلا اياضقلا امأف « ةعقاولا ركذتي ملام هطخ

 , اهيف مالك الف ةيضقلاب هركذي ام هتباتكو هترابع ىف هلو قراوملا وه

 ماكحلا ىلع ةداهشلاك « ةداع هيف ركذتلا ليحتسي ام اياضقلا نم مث نكلو

 دهاشلا تفتسيلف « كلذ ىنعم يف امو ةدملا لوط عم تاالجعسلا روهظ ُُق

 هاا



 . مادقألا لازم نم هنإف كلذ ىف هبلق

 ةليوطلا تالجسلا ىف ماكحلا ىلع ةداهشلا يف ءافتكإلا «  اهماثو »

 دهاشلالوقل ًاباوج « معن » هل مك احلا لوقب لاوطلا سلاحملا روصو رضاخناو

 دهاشلا فرعي الو لب هيلع هأرقي نأ ريغ نم « هيف امب يلع دهشا ) هل

 يضاقلا باتك يف ةيعفاشلا ءاهقف لاق دقو « اليصفت الو ”الاحا ال هيف ام

 يناتك هنا يلع اك دهشأ امل مك الا لاقو نيدهاشلا ىلع أرقي ل ول هنا يضاقلا

 . كلذب فتكي ل يطخ هيف ام نأ وأ

 كلذ نا عم هبسن نوفرعي ال نم بسن دوهشلا عفر «  اهعساتو )

 نأ ىلع مالكلا ين عماوجلا عمح ين يكبسلا هلاق ا" « انمض هبسنب ةداهش

 « اهيفرطنم دحاو ال ربخلا اهتمضت يتلا ةبسنلا وه امثإ بذكلاو قدصلا دروم

 مامالا لاق دقف ًانمض الو الصا ال بسنلاب ةداهش سيل كلذ نا مس واو

 همساب الا هيلع دوهشملا فرعي مل وا هنا يعفارلاو ةضورلا يف هنع هلقن انك

 . هيبا مسال ةداهشلا يف ضرعتي مل

 ماقملا اذه يف ينرضح امم ىدنع ىوق امم هركذا نا تيأر ام اذه

 روغكلذ ءاروو « اهدسافمو ةداهشلا ةفرح نم دوصقملا لوصح عناوم نم

 كلذ قحأ امو « ىلولا هنع كاسمإلا نا تيأرو « هب حيرصتلا نكمم ال

 : لئاقلا لوقب

 قاس ىلع ايندلا تماق اهنلق ول اهركذا عيطسأ ال ءايشا سفنلا ىف

 . لكوتا هيلعو عرضا هيلاو اهنم صالخلا يف لوئسملا هللاو

 سماخلا لصفلا
 مهريغ نم مهل .مزلأو ملعلا لهأب قصلأ لاهإلاو ةكالفلا نا يف

 ( كلذ يف ببسلا نايبو
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 : رومال مهريغ نم ًابلاغ ممم قصلأ ةكالفلا تناك امناو

 ةفسفسلا ىلع ةينبه ةراجتلاو « لزعمب مهنع ةرامإلا نا ( اهله )

 ةعانصلاو ةحالفلاو « اهعوقو ىلع ليلد موقي ال يتلا لامآلاو )١( ةلحاملاو

 فاكنتساو ةفنأ مه ملعلا لهاو ةيويندلا ليحلا لئاذرب ثولتلاو ةناهملا اهمزلي

 قنوعقيف « ةبذاكلا ينامألاب نيللعتم باستكإلا نع نودعقيف « كلذ نع

 . قالمإلاو ةقافلا

 يف هنومهوتي ام ىضتقم ىلع سانلا يف مهنونظ نونسحم مهنا ( اهنمو )
 « ًاعينم نولواحمو ًاعيفر كلذ ىلع نونبيو « كلذل اهقاقحتسا نم مهسفنأ

 نونبيف ًانزو مهفراعمو مهمولعل نوميقي ال انرصع لهأ اهس ال سانلاو

 هئتجتف دعاوقلا نم مهئاينب ثداوحلا يتأتو « راه فرج افش ىلع مه:ونظ

 . ةبذاك نونظو ةرساخ لامآب نودوعيو
 ةقيقدلا راظنألا ىف ضوخناو ةيلكلا دعاوقلا مهدايتعال مهنا ( اهنمو )

 اههابشا ىلع ءايشألا نوسيقيو ءالوص>و ًانامرح ًايلك ءايشألا مظعم نودرطي

 قاحلإ ليبس ىلع ضعبب عئاقولا ضعب نوقحايو « يهقفلا مهسايق قيرط ىلع
 دقف هجو نم تواست وأت بسانت ناو اياضقلاو . يليثمتلا سايقلاو ريظنلاب ريظنلا

 ماكحا ين ةرهملا ري ىلع ىنخت رخخأ هوجو نم وا رخآ هجو نم فلتخت
 طرش تاوف وا عنام دوجول وا ةداملا يف صوصخللا وا « اهقئاقدو ايندلا

 اهسفن ى ةيلك تسيل عرفلا كلذ مكح اهنم ذوخأملا ةدعاقلا كلت نوكل وا
 نولفاغ هلك كلذ نع مهو « رثكالا ميسق ريغ نم عرفلا كلذو ةيرثكا لب

 قوثولاو ةسيقألا حيحصتب مهماع ىضقت اهنوفرعي يتلا ةيملعلا دعاوقلاو

 ًابيرقت ًاريفنتو ًافيلأت الوصحو ًانامرح ًايلك ءايشألا مظعم نودرطيف « اه

 نا ضرغلاو . .دشأ امبسأ نيبتي ىتح هاواق :الاحمو ةلحامج هلحام )١(
 . ةسك لا ىلع ةينبم ةراجتلا



 الصا ةسايسلا نوئطخمو امظع اطبخ كلذل نوطبخيف « ةاعارهو الاها ًاديعبتو

 لمعلاو ةسيقألا الو تايلكلا فرعي ال جمهلاو ةماعلا نم سيكلاو . اسأرو

 « تامزالملاو فلحلاو سكعلا سايق الو !اهزئاظنب ءايشألا قاحلإ الو اه

 هقفتيو هدسفي اع شوشم ريغ ًاصاخ ًارظن هددصب وه يذلا يئزجلا ين رظنيف

 نم أشني امو ددرتلا مدعو مزلا ةعص كلذ ىلع هرسجيو « ًاقئاعو ًاعنام هيف

 مهبعاسم حجنتف « ةعيزعلا فعضو يناوتلاو . روتفلا نم تاللامحالا ةرثك

 . ًابلاغ ممونظ يف نوبيصيو

 ةديعب تالمتحم نوضرفي مهصوعو مهروع دعبل مهنا ( اهنمو )
 الا ءىش نم امو « مهسفنأب ًاناتتفاو مهنونظب مهنم ًاقوثو اهعوقوب نومزجيو

 ناظم نع كلذل نوفلختيف « هتماقتساو هئاضما نع طبثملا لاهحالا هقرطيو

 لاهإلاوةكالفلا يف نوعقيف « هاحلا لهأ نايشعو رهدلا تاسيفنتل ضرعتلاو ريحا

 ةعيبطلاو ةفسلفلاو ةمكحلا نم لئاوألا مولع باعصأب صتخم وهو ( اهنمو )
 نيرحبتملاو ةفسافلاب جوزمملافوصتلاو نيمدقألا مالكو بطلاو لدجلاو قطنملاو

 ملو اهدحو مولعلا هذه يف علضت نف ةلمجلا ىلعو « هبشلاو تاكيكشتلا ىف

 يف علضت الو فراعملاو ماكحألا نم ةنسلاو باتكلا ين ال ةمدخ هل نكي

 ءابب جرم هناف نيعرشتملا رابكلا ءالعلا مالك يف ًامات ًارظن رظن الو هقفلا

 ةمرحم تاذللا يف لسرتسيف « هبلق نم انف ام مظعتو اهتباهمو اهلالجو ةعيرشلا

 تارومأملاب نايتالا لقثتسيو « ةرفنم ريغ وا تناك ةسيسخ ةليذر ةزئاج وا تناك

 حاجنتسإلاو مهتكرب ساهلا ىلع ةينبم ءالعلا قازرأو « ةعدلاو ةحارلل ًابلط اهك ربيف

 اوعفرب ل ىتف « نيزئاجلا باستكإلاو فاربحإلا ةليذر نع مهعيف رو مهتيعدأب
 مهلئامش ىلع الوهعف رب حلاص لمع مهئاعدل نكي ملو ةمرحنلا لئاذرلا نع مهسفنأ

 مهصيقنتو مهنعط يف اوذخأو مهدارع مهفاعسا نع سانلا فكنا ةكربلا دهاوش

 يف صربلاك ةكالفلاو مهيف ةكالفلا كحتستف « داحلإلاو ةقدنزلاب مهومر امبرو
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 نايرسلا نم هل ًاعنام ًامساح ًاءاود دجن ملام ديازتتو ىرستو هيف رشتنت دسجلا

 ال نا نوري مهنا ًاضيا لئاوآلا مولع باعصأب صتخم وهو ( اهنمو )
 ىلع فوقولاو قئاقحلاو تاكنلا ىلع عالطإلاو فراعملاب يىلحتلا الا لاك

 ةلطاب تالايخخ هاحجلاو لاملا نم ةيجراخللا تالاثمكلا ناو . قئاقدلاو رارسألا

 نسحلا نيدلا زع لوقب هيلع لالدتسإلاو كلذ ذخأ نكمبو ؛ اههف لاك ال

 : فوسليفلا ربرضلا ىلبرالا لمح نبا

 لفسألا ضيضحلا يف هعد مسجلاو لئكت مل يتلا كتقيقح لك
 لفحت ىل هرمأب تنأو المه ًآيقاب كرتتو ينافلا لمكتأ

 لصحم مل ام هلصحمل حل ام ةلآ ةسيفنلا سفنلل مسجلا

 ىلجنت ال ةوقش وا ةدومحم ةطبغ يف هدعب قبتو ىنفي

 لوألا نإمزلا ين كدهع تيسنو هتمدخف ًامداخ كمسج تيطعأ

 لضفألا قر لوضفملا كلمتأ ًاصقان كلاك عم كقر تكلم
 : هبتك ىف هب جهللا ريثك هللا همحر يلازغلاو ىتسبلا حتفلا يأ لوقبو

 نارسخ هيف ام حبرلا بلطتو هتمدخل ىعست م مسجلا مداخاي

 ناسنا مسجلاب ال سفنلاب تنأف اهتداعس لككتساف سفنلاب كيلع

 : "9 ةنس يوتملا يبارافلا ناخرط نب دمحم نب دمحم ينارافلا لوقبو

 زيصخح يف قئاقحلل نكو لطاب يذ زبح لخ ىخأ

 زجعملاب ضرالا 5 ءرالا امو انأ ماقم راد رادلا اف

 زجوملا ملكلا نم لقأ ىلع اذهل اذه سفاني

 زفوتسم عقو ةطقن ىلع نعفو طوطخ الا نم لهو

 ذاق الب ىلوا تاومسلا طيحم

 ال مهيف ررقت ام ىلع مهراظنأ يف ًايشالتم يجراخللا لامكلا ناك اذاو

 فيكف هريمثت يف ةركفلا عم ميال هرسعل وهو « الاب ه] نوطعي ال ةلاحم
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 . رهظلا ءارو هئاقلإو هب ءانتعالا مدعو هلاها عم

 تاعانصلا نم ةعانصو ًافرح اهنوك نع تجرخ مولعلا نا ( اهنمو )

 لصفلا ىف هيلع لالدتسالاو هقيقحت ءىجيس ام ىلع « لبق نه اهريصم دعب

 ةعيرش ىلع لمعلا فيكف كلذك ناك اذاو « لصفلا اذه دعب سداسلا

 . ءىنط دق حابصمب ةءاضتسالاو دس دق ليبس كولسب لوصولاو ةخوسنم
 بابرأ جاور نا امي مهملعل وه امتا ءالعلا جاور نا ( اهنمو )

 عابطلا لك تسيلو لوصحلا ءىطب ملعلا نكلو « مهفرخل وه امتا فرحلا

 رمعلا نم ةفئاطف « بسكلا ال هللا نم بهولا هيلع بلاغلا ءزجلاو « هلبقت

 هذخاو هروصت يف ىضقنت ةيناث رمعلا نم ةفئاطو هنته ليصحن يف ىضقنت

 نم تسيل معلا ةفصف هلك كلذدعي م . هقيقحم يف ةثلاث ةفئاطو خويشلا نع

 رادقملاو ةيثكلا هلخدي امم الو « حبقلاو نسحلاك ةرهاظلا ةسوسحملا تافصلا

 ىلع نيبولطملا دحا سايقو ريشلاو عارذلاب هيف لضافتلا فرعيل سوسحملا

 لكل ًافوشكم ًارهاظ قطنلاو نايبلا وهو ملعلا ةفص ىلع لادلا الو « رخآلا

 ءاقلإلاو سارفإلاب فيعضلا نم ىوقلا ام فرعي يلا ةعاجشلاك ؛ دحا

 ملعلا ةفص لب « ةدهاشملا ةيئرا تاعونصملا يف ةداجالاكو « ضرألا ىلع

 ةنطابلا ىوقلاو ةقتطانلا سفنلا ةوقب ةلصاخلا تالامكلاو ةيناسفنلا تافصلا نم

 نأل ًاضيا ةلباقو « اهلهأ دنع اهلع ةيطغتلاوةعفادملاوراكنإلاو دحجلل ةلباق ىهف

 . هاجلاو هيومتلاو عنصتلاو سيبلتلاب اهلها ريغ اف لخدي

 عنصتلل اهوبقو امحاص نم اهناكع سانلا لهجو !مثافخ ىلع نيعيو

 « صخش يف اعمتجي نأ ”لقو . ةظفاحو ةمهافل عدتسم ملعلا نا هيودمتلاو

 رخؤم يلي امم ةمهافلا ةوقلاو غامدلا مدقم نم ةظفاحلا ةوقلا نا ال كلذو

 نناكملا لباقتل ىرخألا صقنت اهداوم |هادحا لامك ردقبو « هطسو يف غامدلا

 عاج رتسالا لحم غامدلا نم رخإؤملا نطبلا نا : تلق تئش ناو
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 صقنت اهداوع اهادحا لام. ردقبو « ليختلا لحم مدقملا نطبلاو « ركذتلاو

 ظفحلاو غامدلا يف ةبوطر ديزم ىعدتسي مهفلا نآل وا . نيناكملا لباقتل ىرخألا

 ىزارلا نيدلا رخف مامإلا هلإق ام" لاحم مدي عمجلاو « ةسوبي ديزم ىعدتسي

 . ءامكحلا نع هل ًالقان ىعفاشلا بقانم يف فنصملا هباتك يف
 نأل « لدج الو نايب هل سيلو ةباتكو لق هل نم ءالعلا نم ناو

 كلذنع الاعفنا هبلق قيضيو ًاءايح وأ ًابضغ ةغفادملاو ةاراملاب ريغتي هجازم

 وا « هقيض دنع بلقلا نطاب ىلا حورلا ضابقناب هناسل يف ةسبحلا لصحيف

 معلا ف نال وأ « هتسبحو هيعلوا « ثحبلاب هتراهمو )١( هتبرد مدعل
 دمتسم اذهو « تتشتلا نع اهطبضو ةيناسفنلا ةوقلا عييشت ىلع ةناعتسا ةباتكلاو

 اهدادعتسا فعض امل ناهكلا سوفن نا نم مهمتك يف ءامكحلا هركذ امن

 ةيؤرو عجسلاك « اهتشت نم ةعنامو اهل ةعيشم نوكت ةيئزج رومأب تثبشت

 . حناس حوئسو ءاملا

 عم هتحاصفل امإ « هل ةباتك الو ملق الو لدجو نايب هل نم مهنمو

 ناو ًازارتحاو الاها هبيكارت داسفل امإو « مولعلا قئاقح ىلع هفوقو مدع

 فال هيلع ًادهاش نوكيو بويعلا طبضي مقلاو . اهقئاقح ىلع ًافقاو ناك

 « ةقياضملا دنع اهرييغت ناكماو اهف راذتعإلاو ةرباكملا ناكمإل « ةرابعلا

 ةلقو هلهج ىلع هتيطغتو هيف هلاقتنا نسحو ثحبلا يف هتراهمو هتبردل اماو

 . هتالايم

 هتالوهجم ىلع ءاطغلا نسحم الف هلمع ىلع هملع ديزي نم ءالعلا نم ناو

 ةبسنال لب هتامولعم نم رثكا ناسنإلا تالوهجم نا عم « اهنع راذتعإلا الو

 . هتالوهجم ىلا هتامولعل

 : مضلاب ةسبالاو « ءىشلا ىلع دايتعالاو ةوارضلا ىه يه مضلاب ةبردلا (1)

 . قطنلا نع زجعلا : يعلاو « هتدارا دنع مالكلا رذعت
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 اهعضاوم )١( ”قاح يف ءايشألا عضيف هملع ىلع هلقع ديزي نم مهنمو

 . اهيومتو اليوبتو ًاءامو ًاقنور اهلا فيضيو
 وا هلها رقفل ًاريغص ءاكبلاو هلاهال توص هل نه ءالعلا نم ناو

 عسنتو هتاوحل طايعلا حتفيف ةنيل ةبطر جراحماو دهملا يف هيلع ءاكبلا طيلستل

 . هجادوا بلصتتو هتوص يراجم
 زجاع بولغم هل توص اال نمو « كلذ مدعا هل توص اال نم مهمو

 اذه قحأ امو « همغن هرخفو هتوص هملع سانلا ضعب نا ىتح « ةثحابملا نع

 : لئاقلا لوقب ماقملا

 ماحزلا كرطقيال (5) بكنت انيقتلا ال دمحمل تلقف

 ةمواقملا هنكمب الف « ةهاجو الو هاج الب مع هل نم ءايعلا نم ناو

 وا هيلا تفتلي الف لوقيو مهولا هعفاديو « لالجإلل ريغتيو هناسل مثعلتبو

 : لئاقلا رد هللو . ةماعلا هلبقت ًايهاج ًادر هيلع در

 طسولا يف ضوعبلالاح فيكف اهركسعم ىف ليخلا ىتتلا اذا

 : لئاقلاو

 عيضم مالك هاج الب ملعو ةميمذ ةايح لام الب ةايح

 . هيلع مالكلا ىلا جاتحي ال رهاظ كلذ ىف هلاحو هاج هل نم مهنمو

 دحجلاو ءافخلل ءيش لبقا ملعلا نأ تملع هلك كلذ كل ررقت اذاو

 اههفكراشي وا ةيفخ وا ةدوحجم ةفرحب جاورلا فيكو « عنصتلاو سيبلتلاو
 . هيومتلاو سيبلتلاب

 مهتابسكتو مهاومأ ةرمث وه امنإ سانلا يديأ ىفام نا ( اهنمو )

 لجرو « هقداص ( فاقلا ديدشتب ىا) عوجلا قاحو سوماقلا يف )١(
 . امهبف لماك |مهتفاحو عاجشلا قاحو لجرلا قاح

 . يتمحا زم كلعرصت الثل ىيرط نع لدعا ىا )2(
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 الإ نكي مل بسكتلاو لاملا نم ًايلاخ ًاصخش انضرف ول ىتح « مهلامعأب

 كلذ عونو لاملا كلذ عون ىلا سانلا جايتحا ردق ىلعو « ًايدكم ًاذاحش

 ءانغو هبحاص ةورث مظعت )١( هقافن ردقبو « مهنيب هقافن نوكي بسكتلا

 كلذوبلاغ سيردتلاو ىوتفلاو ءاضقلا بصنم باعصا ةورن مظعت ال كلذلف

 « هنع ةحودنم ال ًامزال ًاجايتحا مهديأب ام ىلا سانلا روهمح جايتحا مدعل

 للطبملا عوجرل ةرات ءاضق ريغب لصفنت ءاضقلا ىلا ةرقتفملا رومألا نا ال

 لصفنتو « اهوحن وا بقرتم فوخ وأ راع وا نيد عزاول هدانع نع

 ضعبلا. عئابطل ةئيابم مولعلا نا الو « ىرخأ ةرات سانلا هوجوبو ةسايسلاب

 . ضعبلا ىلع ةلقثتسمو ضعبلا دنع ةروجهمو

 سدلاسلا لصفلا
 ( تاعاطلا نم ةعاطو ةيناسفن تالا مولعلا ريصم يف )

 (فرحلا نم ةفرحو تاءانصلا ةلمج نم ةعانص اهنوك دعي الإ سيل )

 مولعلا نا « لوالا رمالا ١» : روما ةقثالث نم ةبكرم ةوعدلا هذه

 مولعلا نا « يناثلا رمالا » . عئانصلا نم ةعانصو فرحلا نم ةفرح تناك

 رمالا » . ةعنصلاو فارتحإلا ىنعم اهنم لازو ةءانص اهنوك نع تجرخ نآلا

 .تاعاطو تالاك اهنوك « ثلاثلا

 .: نيتمدقم ىلا رقتفي كلذ نايبو

 اهماكحأو عئارشلا عيمجل ةخسان ةعيرشلا هذه نا ( ىلوألا ةمدقملا )

 لخدم الو ىلاعت هللا نم ةاقلتم اهلك ماكحالا نا مث . رهدلا ءاقب ةيقاب

 يعرشأا محلا دح يف ليق كلذلو « |اهريغ الو ممرحت الو باجيإ ي لقعلل

 دارمو « عادخلاو ةنهادملا رسكلابو « ءيشلا جاور : حتفلاب قافنلا (1)

 . حضاو وه امك لوالا فلؤملا
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 ( هللا باطخ » ليقف « رييختلا وأ ءاضتقإلاب نيفلكملا لاعفأب قلعتملا هللا باطخ

 مكحلاو ةنسلاو باتكلاو . ةرخآلاب هيلا عجرت سايقلاو عاجإلاو ةنسلا نأل

 لدتسي يذلا درفملا ىلإ رظنلاب هنا هنايبو . اهرسأب مولعلا ىلإ رقتفم يعرشلا

 ةصح يف رظنلا ناو « فرصلا ملع ىلإ رقتفي هدارفإ ةلاح يف هتعصو هب

 ملع ىلا رقتفي هلوادم ىلع ظفللا قيبطت يو « ودنلا مع ىلا رقتفي بيكرتلا

 ىلإ عجري امم اهوحنو هريخأتو هميدقتو هتافتلاو هرامضإو هراهظإ يفو « ةغللا

 هيلكر هزاسجمو هتقيقح يفو « يناعملا لع ىلا لاحلا ىضتقمل ظفالا ةقباطم

 يف رظنلابو « عيدبلا ملع ىلإ نيملعلا داريإ ىلإ عجري امم اهوحتو هتراعتساو
 قرط يف دحاولا ىنعملا ىلإ كلذ وحنو هلمجمو هديقمو هقلطمو هماعو هصاخ

 نم ةفئاط نيذه عباوت ىلا رظنلابو « نايبلا ملع ىلا ةاالدلا حوضو يف ةفلتخم

 حاضيتسا يفو « لوزئنلا بابسأ ىلإ نآرقلا عقاوم يفو « هقفلا لوصا مع

 « تآارقلا مع ىلا ةددعتم فورح ىلع هلوزت يفو « ريسفتلا مع ىلإ هيناعم

 ؛« ثحبلا بادآو لدجلاو قطنملا ملع ىلا ةلدآلا بيترتو هب لالدتسالا ينو

 لوصا ىلإ هقفلا طابنتسا ينو « هقفلا ىلا هتطساوبو هنم ةدافتسملا ماكحألا ىو

 ثيدوملا معو اهظفحو ةنسلا ةياور مع مزلتسي ةنسلا يف رظنلا ناو « هقفلا

 مهحرجو مهماسنأ هبتشمو مهاقلأو مهانك و ةاورلا ءامسأو خوسنملاو خسانلاو

 ىلإ رقتفي عراشلا يف رظنلا نإو « صصقلاو رابخالاو مهتافوو مهليدعتو

 5 مالكلا مع

 مازاتسالا ليبس ىلع امإ هب قلعتمو ضعبب طوبرم اهضعب مولعلا نا مث

 مولع نم ةلمج مزلتست ةروكذملا مواعلا هذهو « دادمتسالا ليبس ىلع وأ

 ضئارفلا ةطساوب هقفلا مازاتساك « طئاسو وأ ةطساوب ولو لئاوألاو ءاكحلا

 « ةلباقملاو ريجلا ملعو يقيطامترالا وهو باسحلا ملع ةاوهلا تارارقإلاو

 هريسغو فوخْلا ضرملاب اهانعم ىف امو ةيصولا ماكحأ فالتخا ةطساوبو
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 هعيبطلا مالكلا ملع مازاتساكو ٠ بطلا ملع ىلا هوحنو ضرملاب مميتلا ةحاباو

 يأر يف دحاو لك ىلع ةلبقلا ةفرعم نييعت مازلتساكو « قطنملاو ةضايرلاو

 ةفئاط ةفرعم هقفلا نم وهو يوونلا يأر يف رفسلا ديرم ىلع وأ ىعفارلا

 يف رعشلاب داهشتسالا مازاتساو ءتقولا لوخد ةفرعم كلذكو « ةئيطلا نم

 ةطبترم مولعلا دجت سق سايقلا اذه ىلعو « ضورعلا ملء ريسفتلاو وحنلا

 . دادمتسالا وأ مازلتسالاب ضعبب اهضعب

 هيلع هللا ىلص هرصع يف هلامكي نآرقلل ظافحلا نا ( ةيناثلا ةمدقملا )

 رعيوع ءادردلا وبأو يراصنألا رمع نب ديعس ديز وبأو لبج نب ذاعم ملسو

 تماصلا نب ةدابعو ىرادلا مينو نافع نب نامعو لوق ىو « تباث نب ديزو
 مسو هيلع هللا ىلص هرصع يف ءاتفالا بامأو . يراصنالا بويأ وبأو

 هللا دبعو بعك نب "ىبأو فوع نب نمحرلا دبعو يلعو نامعو رمعو ركب وبأ

 نالسو تباث نب ديزو ةفيذحو رساي نب رامعو لبج نبذاعهو دوعسم نبا

 يرعشألا ىبمو٠ وبأو ءادردلا وبأو

 هللا دبعو تباث نب ديزو دوعسم نب هللا كبع ىلا معلا لوصا ت تهتنا مث

 ثرحلاو ةديبعو دوسالاو ةمقلع ةتس دوعسم نبا نع ذخأف « سابع نبا

 دحأ تباث نب ديز نع ذخأو « ليبحرش نب ورمعو قورسمو سيق نبا

 ةجراخو بيؤذ نب ةصيبق هلوقب ىدتقيو هيأر عبتي ناك نمم الجر رشع
 نب ةملس وبأو ريبزلا نب ةورعو ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبعو ديز نبا

 ملاسو دمحم نب مساقلاو. ثرحلا نب نمحرلا دبع نب ركب وبأو نمحرلا دبع

 ذخأو « راسي نب ناهلسو ناْمع نب نابأو بيسملا نب ديعسو هللا دبع نبا

 دهاجمو ةمركعو حابر ينأ نب ءاطعو ريبج نب ديعس ةتس سابع نبا نع

 يلع نع هدانساب بيطخلا ركب وبأ هاور اذكه - سوواطو ديز نب رباجو
 سايعلا نع مصألا سابعلا يأ نع هللا دبع وبأ ماحلا ىورو « ينيدلملا

 ثار



 "يبأو دوعسم نباو يلعو رمع ةتس ىلا ةباحصلا مَع ىمبتنا : لاق يرودلا

 . ىهتنا - تباث نب ديزو لبج نب ذاعمو بعك نبا
 هللا دبع نب رباجو سنأو ةريره يأ ةتس ىلا ةياورلا لوصا تبهّناو

 رابخألا لوصأ تهتناو « ةشئاعو يردها ديعس ينأو رمع نب هللا دبعو

 سوواطو هبنم نب بهوو رابحألا بعكو مالس نب هللا دبع ةتس ىلا صصقلاو
 ىلا ريسفتلا ةعانص تهتناو «٠ يدقاولا رمع نب دمحمو قا نب دمحمو يناعلا

 ىدسلاو كاحضلاو ةداتقو دهاجمو ريبج نب ديعسو سابع نب هللا دبع ةتس

 يزوجلا نب دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع نيدلا لامج هلك اذه ركذ اذكه

 . ريسلاو خحيراتلا نويع يف رثآلا لهأ موهف حيقلت ىمسملا هباتك يف

 قيدصلا ركب يبأ ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هدعب نم رمالا راص م

 هللا لوسر هيف يفوت يذلا مويلا ين هل عيوب « نامع نب هللا دبع همساو

 موي ةماعلا ةعيبلا هل عيوب مث « ةدعإس ينب ةفيقس يف ملسو هيلع هللا ىلص

 قوتو « ةرشع ىدحإ ةنس لوألا عيبر رهش نم مويلا كلذ دغ نم ءاثالثلا

 نيتنس هتفالصخ تناكف « ةرشع ثالث ةنس ةرخآلا يداج نم نيقب ناقل

 . لايل رشع الإ رهشأ ةعبرأو

 لتق مث « هيلع هصنب ركب ينأ ةافو موي باطخللا نب ريع فلختسا مث

 نينسرشع هتيالو تناكو « نيرشعو ثالث ةنس ةجحللا ىذ نم نيقب عبرأل

 . مايأ ةعبرأو رهشا ةتسو

 « نيرشعو عبرأ ةنس مرا نم موي لوأ نافع نب نامع فلختسا مث

 « نيثالثو سمح ةنس ةجحلا يذ نم تلخ ةرشع نا ةعمجلا موي لتقو

 ًاءايأو ًارهش رشع دحأو ةنس ةرشع ىدحا هتبالو تناكو

 يف نيعبرا ةنس ناضمر يف لتقو « بلاط يأ نب يلع فلختسا 5

 .: افانآو رهشا ةعسكو نكن عبرا هتفالخ تناكو « ةعمجلا موي

 يهوه



 رشع دحاورهشا ةعبس اهماوف « هتوم موي يلع نب نسحلا سانلا عيابم“

 ةيواعمل رمألا نع ىلختف ءامدلا كففس هرك مث « رهشا ةعبرا لاقيو ًاموي

 ينب ىلا رمألا لقتناف « نيعبرأو ىدحا ةنس ىلوألا يدامح ىب هعيابو علختاو

 الجر رشع ةعبرا مهتدعو ء رهش فلأ ةنس نينامثو نيتنث مه صلخو ةيمأ

 دمحمنب ناورم مهرخآو رهشا ةثالثو ةنس ةرشع عبس هتفالخو ةيواعم ملوأ

 . نينس نامت نم وحن هتبالو ةدمو مكلا نب ناورم نبا

 نيرهشو نيئس ثالث هتيالو تناكو « ةيواعم نب ديزي ةيواعم دعبو

 علخ ليقو « تام مث ةليل نيعبرا ثكف « ديزي نب ةيواعم هنبال عيوب مث

 . هيلع رمألا ةيوعصأ هسفن

 عبرا ةنس بجر نم نولخ عبسل ةككعب ريبزلا نب هللا دبعل عيوب مث
 هعيابف رهشأب ريبزلا نبا ةعيب دعب ماشلإب محلا نب ناوره ماق مث « نيتسو

 نيتسو عبرا ةنس ةدعقلا ىذ نم فصتنملا ف كلذو « ماشلا لهأ نم ةعامج

 ًاموينيرشعو ةينامثو رهشا ةعست هتيالو تناكف 58 ةنس ناضفمر ىف تام مث

 فسوي نب جاجحلا عم ركاسعلا زهجو هنبا كلملا ديع هماقم ماع

 ءانالثلا موي ةكمب مارحلا دجسملا ىف ربيزلا نبا لتقو « ريبزلا نبا لاتقل

 هتبالو تناكو « نيعيسو ثالث ةنس ةرخآلا“ ىدامح نم تيقب ةرشع ثالثل

 . ًافصنو نيرهشو ماوعأ ةعست

 نينس عست هتيالو تناكف 45 ةنس ىفو:و كلملا دبع نب ديلولا يلو م

 و4 ةنس ىفوتو كلملا دبع نب ناولس هوا فلختسا مث ء رهشا ةسمخو

 زيزعلادبع نب رمع فلختسا مث ء رهشا ةعبرا الإ نينس ثالث هتفالخ تناكف

 دبع نب ديزي فلختسا مث « مايا ةسمحو رهشا ةسّخو نيتنس هتفالخ تناكو

 دبع نب ماشه هاخا فلختسا مث « ارهشو .نيدب عبرا هتفالخ تناكو كلملا

 فلختسا مث 4 مايأ ةرشعو روش أ ةعبسو ًاهاع رشع ةعست هتيالو تناكو كلملا

5 ٠ 
 و و



 فلختسا م « نيرهشو ةنس هتفالخن تناكو كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا

 . ةيرجم ١7 ةنس لتقو مكحلا نب ناورم نب دمحم نب ناورم مث

 هللا ىلص ينلا مح يباطملا دبع نب سابعلا يب ىلا رماآلا لقتنا مث

 نب ىلع نب دمحم نب هللا ديع همساو حافسلا سابعلا وبا ىلوتف « سو هيلع

 ىذ يف ينوتو ١7 ةنس رخآلا ليقو لوألا عيب يف سابعلا نب هللا دبع

 . رهشأ ةرشعو نينس عبرا هتفالخ تناكف « ١5 ةنس ةجحلا

 ناكو . دمحم نب هللا كدبع رفعج وبأ رودخنملا هوخأ هدعب ىلوت م

 تناكف ء 168 ةئس ةجحلا ىذ نم نولخ عبسل قوتف جحو هنم انس ريكا

 . ًارهش الإ ةنس نيرشعو نينثا هتبالو

 مرا نم نيقب نامل ينوتو ةكمب هللا دبع نب دمحم نب يدهملا ىلو مث

 : م نيعبراو ةعستو نيئس رشع هتفالخ تناكو 2« ١59 ةئس

 رشع ةعبرا :هتفالوخ تناكو ٠ لمح نب ىسوم يداها هنبا ىلو مث

 5 ًاموي نيرشعو ىدحاو ا رهش

 تناكف « دمحم نب نوراه رفعج وبأ ديشرلا هوخأ هدعب ىلو مث

 ١ ًاموي رشع ةتسو ًارهشو ةئس نيرشعو مدل هتفالخ

 مرا ْ لتقو نوراه نب دمع هللا ديع وبأ نيمألا هئبأ هدعب ملو م

 . ًافوي نيرشعو ةعبراو رهشأ ةتسو نينم عبرا هتفالخ تناكو « 194 ةئس

 مورلادالبب تامو مرحملا ين نوراه نب هللا دبع نومأملا هوخأ ىلو مث

 رهشأةسمخحو ةنس نيرشع هتفالخ تناكف « 7١8 ةنس بجر نم نولخ نائل

 : موي رشع ةنالثو

 دما ينا مصعتسملاب اومتخ نا ىلا ًادحاو ًادحاو نويسابعلا عباتت مث

 سابعلا ىب ءافلدخ ةدع تناكو ءروصنم رفعج يبا هللاب رصتنملا نب هللا دبع

 سك



 نكت ملو « ةنس نورشعو عبراوةنس ةئامدح مهمايأ ةلمحو ةفيلخ نيثالثو ةعبس

 عيم+ل ةرهاق ةيمأ ونب تناك اك دالبلا عيمح ىلع ةكاح سابعلا ينب ىديا

 1 برغملا دالي سايعلا يب نع جرخ كدقف راصمألاو راطقألاو دالبلا

 ريغت ناف « لودلا بيترت فرعتل اهلوطب ةمدقملا هذه تركذ امناو

 حضتيسوكوملا لاوحا بسحب دئاوعلا ددجتتو كولملا رييعتب ود انا لاوحألا

 . ىلاعت هللا نذإب كلذ كل

 اهتضتقانكلو ةنود» نكت مل ةيءالسالا مولعلا نا ملعاف كلذ ررقت اذا

 ىلوالاةمدقملا ىف ررقتا؟ ةضافا اتضافأو ًاموزل اهتمزلتساو ءاضتقا ةءيرشلا

 يحولا ممدهاشمو ملسو هيلع هللا ىلص هن رمح نم اطوصا ةباحصلا تقلتو

 قملاىلعاورباث مث « ةوبنلا راونأ مهبلع هتضافأ امو لوزتلا بابسأب مههقفتو

 مازاإو اهعييشتو ةعيرشلا ءاضما ىلع اونواعتو اوصاوتو « هيف فلتخناب ملع
 رمامك نوليلق رابكلا ءايلعلاو مهؤالع سانلا كولمو اهتلمح ماركإو امم سانلا

 يف نوكت فيك ةأدتبملا رومألا يف ةداعلا وه ام ىلع « ةيناثلا ةمدقملا يف

 نم مزايو . هتلق عم هيلا ج اتمنا ءىشلاب كانظ امو 4 ةايلق اهوأو اهدي

 4 هيف ةبغرلاو هب ءانتعإلا ديرمو ملعلا ليصخ 5 ةيعادلا روفو هلك كلذ

 قافنل ومنلاو دايدزإلا ىف ذخأت مولعلاو تالاككلاو لئاضفلا تناك كلذلو

 ةعيرشلا تدادزا الكو « سانلا نيب ةيرط ةضغ ةوبنلا راونأ ءاقبلو اهءاحصا

 ةدايس ايندلاب مهممه قلعت نم مهاشاحو ةباحصلا تدادزا ًارشنو ًاديهمت

 اهلبق رثكي مل ةغلاب ةرثك نافع نب نامع ةفالخ يف لاملا رثك دقلف . ًارسيو

 موي ىف هنع هللا ىضر ناّمع اهلك اهقلطأف « راتيد فلأ نيرشع وأ رانيد

 . ناورم لآل لاقيو مكحلا لآل دحاو

 تاركا حب



 ىلا مهنع هللا ىضر نسحلاو ةعبرألا ءافلحلا نم ةفالخلا تراص مث

 يعباتويباحص نيب ام مهو « ةيناثلا ةمدقملا ين مدقت ام ىلع نييسابعلاف نييومألا

 اهتهدخ مولعلا يتلا ةعيرشلاو ٍلسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا هتمسنب لدمو

 هب كلاملا ىلع مهؤاليتساو « مهرخفو مهم دايسو موهمحاصو مهييرق ةعيرش

 ىلوالا ةمدقملا ىف رم ام ىلع مولعلل ةمزاتسملا هتعيرشبو ملسو هيلع هللا ىلص

 ءارزولاو ةاضقلاو نايعالاو ءارمألاو كولملاو راشتنإلا ين مولعلا ذخأت ال فيكف

 مهئامسا ركذو مهترهشو « لكلا نيحدمملا وا لقعلاو لضفلاو ىملعلا لهأ مه

 ولخي نا لقف « ءامسالاب مهدع نع ىنغت نيمدقالا بتك بطخ بلاغ يف

 الإ ةيبدالاو ةيلقعلا مولعلا ىف ًاصوصخخ نيمدقالا ءالعلا بتك نم باتك

 « مهانعمف نم وأ ريمأ وأ ضاق وأ ريزو هنيودت ىلع ثعابلا نا هيف ركذيو

 داحناو ةسناملا نا ال « هل ةدارإلا رفوتو ملعتلا ةيعاد ةوق كلذ نم مزايو

 ةدايزو ضضعب نم مهضعب ءالعلا دادمتساو دحاو دصقمىلع نواعتلاو دصاقملا

 ةبحنملاو ةفلألل ضتقم كلذ لك هل ةركاذملاو هيف ثحبلاب هخوسرو ملعلا

 ىضنقي مهب طالتخإلاو مهتبحمو نايعالاو كولملا ةفاأو « ةيانعلاو طالتخإلاو

 فولأب سرادملا تينب كلذلو « هبرامو هدصاقم ىلا هنوبح نمو مهفيلأت

 يناثلا دصقلاب مهسنجلو لوالا دصقلاب مهنم دحاول وأ ءالعلا سنجل ريئاندلا

 بتكو ةريثك سرادم مهعون ىنبل مهاونب ىتح مهسفنا ءالعلاب لاخلا عستاو

 . اذهب ةحفاط خراتلا

 ةدعاسم وا ةملك حيحصت ىلا داشرإلا يف فولالا تلذب ًاضيا كلذلو

 نيسمخم هل رما هناو نومأملا عم ليمش نب رضنلا ةياكحك « يملع دصقم ىلع

 دادسلا نا ىلا هدشرا نا ىلع لهس نب لضفلا نم اهضبقي مهرد فلأ

 نمهداز لضفلا ناو « اهحتفب ال نيسلا رسكب ةملثلا دسو ةغلبلا ىنعم يذلا

 ةءاكحكو . مهرد فلا نونامث هل مف مهرد فلأ نيثالث كلذل هسفن دنع

 ا ا



 لمجر بصن نع هلأسيل ةرصبلا نم هايا قثاولا راضحاو ينزاملا ناْئع ينأ

 : يجرعلا لوق يف هعفر 1

 مظ ةيحن مالسلا ىدهأ الجر مكباصم نأ مرلظأ

 جلعد نب دمأ ةياكحكو . رانيد فلأب هايإ همجوت ىلع هرمأو

 ةليز+لا لاومألا بحاص سيئرلا ثدحملا لدعملا هيقفلا )١( ىزجسلا دمحم وبأ

 «#ه1 ةنس رانيد فلأ ةثامئالث نع ىوتملا هلهأو ملعلا يف اهرثكأ قفنأ ىتلا

 لك نيب ءازجألا يف لعجو هيف رظنيا ةدقع نبا ىلا هدنسم ثعب ثيح

 مالس نب مساقال بتر ثيح رهاط نب هللا دبع ةياكحكو . ًارائيد نيتقرو

 ثيدحلا بيرغ. يف هباتك عضو ا فرد فالآ ةرشع رهش لك يف ديبع ىنأ

 جوحنال نا قيقح باتكلا اذه لمع ىلع هبحاص نيعي القع نا : هل لاقو

 ىلع قفني ناك هنا نم تارفلا نب دمحم نب يلع ةياكحكو . شاعملا بلطل

 ريغكو ©« رهش لك تاقفن مهيلع ىر.و دابعلاو ءالعلا نم فالآ ةسمخ

 . هب ةلاطإلا.نع ىونعملا هرتاوت.ىنغي امم ةيملعلا تالكلاو حدملا رابخأ نم كلذ

 دادعتسالا بسح ىلع فرشلاو ةعضلاو ديعبتلاو بيرقتلا ناك اضيأ كلذلو
 عئانصلا نم ةعنص تالاقكلاو مولعلا نوك مزاتسي هلك كلذو « قاقحتسالاو

 قوف ءاهعلا ىلا مهجايتحا نوري اوناك سانلا نا ال « فرحلا نم ةفرحو

 . ةفعاضم ًافاعضا فرحلا يئابو عانصلاو ةعابلاو ةكاحلا ىلا مهجايتحا

 لئاسوو عئارذ اموذختيو مهفراعمو مهمولعب نوقزرتسي ءالعلا ناكو
 عستا كلذلف « ةفعاضم ًافاعضأ ةطاخللاو ةكاحلا قازرتسا قوف مدصاقم ىلا

 تطسو تيترو تبذ هو بتكلا تفنصو نيواودلا تنودؤ ملعلا قاطن

 ةفاسم دعبأ ىلا ذخأو هجاومأ ترخذو ًاراحبتسا معلا رحبتساو ترصتخاو

 ريسفتلا نم اهلك ةعيرشلا مولع نا ىّتح « ًابرغو ًاقرش ضرالا راطقأ نم

 تاك



 2 مهرطق دعب ىلع مجعلا اماعصأ رثكأ ثيدحلاو يناءملاو لوصالاو وحنلاو

 . برع ةباحصلا مهو هنع نوقلتملاو يلرع هباتك و يلرع ةعيرشلا بحاص نا عم

 معلا تمزاتسا ال ةعيرشلا نا وهو « ًادارطتسا هركذا بيس كلذلو

 جايتحإلاو ءالعلا قافن ناكو نايعالاو كواملا مه ءالعلا ناكو رم ام ىلع

 ءالعلا قازرتساو هيلا جايتحإلاو كئاحلاو دادحلاو طايخحلا قافن قوف ميلا

 ام ىلع فرحلا نم ةفرح ملعلا راض مهتفرحب ءالؤه قازرتسا قوف ىهملعب

 ندمتلا عمر ودي اهلها ةراهمو اهترثكو اهتيدوجوم نا فرحلا ةدعاقو ؛ مدقت

 ًاماكحإ فرحلا تدادزا ةراضحو ًاندمت رطقلا دادزا الكف ؛ ةراضحلاو

 الو ندملا يف دجوي ام تاعونصملا نم ىرقلا ىف دجت ال كلذلف « ةراهمو

 رسوه اهقافنو فرحلا جاور نا الل « اهريبك يف دجوي ام ناملا ريغص ىف

 ال وأ لبقت ال ثيح مهعلس نوعضي ال سانلا نأل « اهماكحإو اهتيدوجوم

 فالتخاو سانلا جايتحال قافنلا مزاتسي اهلها ةرثكو ةنيدملا ربكو « قفنت

 مازاتساو « تاعونصملا ىلا بوانتلاو لدبلا ىلع ًاجايتحا مهممهو مهضارعا

 عيزوت نأل « قافنلل هئاضتقاو ولخلاو روعشلا مدع ةبونلاو ةيلدبلا مل كلذ

 . ةلاحم ال كلذل مزلتسم ةبونلاو لدبلا ىلع ةرثكلا عم عومجلا ىلع عومجا

 مولعلا ترشتنا كلذلف « ةراضحو ًاندمت رثكا تناك مجعلاو سراف ةكلمو

 مظعو اهسان ةرثكل اهريغ ىف دجوي ال دح ىلا ًاخيلب اماكحإ تكحاو اهف

 نمةفرحو عئانصلا نم ةعانص تناك مولعلا نا نييبت ىف هلك اذه . اهكلمم
 . فرحلا

 ةعانص امنوك نع تجرخ نآلا مولعلا نا وهو ( يناثلا رمالا امأو )

 مرهو بابش ال لودلاو فرحلا نا كلذف فرحلا نم ةفرحو عئانصلا نم

 دنع صقانتتو عجارتت ةيونعملا رومألاو تاناويحلا راعأك يعيبط رمع اهلو
 ًاءاضتقا ةعيرشلا اهتضتقا مولعلا نأ انمدق دق انكو « ةيسحلا رومالاك يهانتلا

 56 ب



 معلا جارفاهعباوتو اهءزاواو ةعيرشلا راهظإ ىلع اوعياشت ل وألا ردصلا ناو

 قوف تناك ناو ةعبرألا ءافلخلا دعب لودلا نا كلش الو « كلذل ءايعلاو

 ىلص هرصع نود اهنكل ةفعاضم ًافاعضا دادسلاو ماظتنالا يف اذه انرصع

 نورقلا ريخ » : سو هيلع هللا ىلص هلوق كلذل لديو « ملسو هيلع هللا

 هنيع مهدحأ ةداهش قبست موق ءىجث مث مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ينرق

 دامحنعدعجلا نب يلع ةياور ُق ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو ( هتداهش هنيمبو

 ةفالحلا» : سو هيلع هللا لص يننلا نع سنأ نع )١( ناهمح نب ديعس نع

 . « اكلم نوكت 7 ةنس نوثالث

 نب ذاعمو حارجلا نب ةديبع يلا نع ةكوبنلا لئالد ىف قببلا جترخو

 رع هللا نا » : لاق سو هيلع هللا ىلص ينلا نع اهنع هللا ىضر لبج
 ًاضوضع اكلم اتناكو ةمحرو ةفالخ اتناكوةمحرو ةوبن رمألا اذه أدب لجو

 ريرخلاو رومحللاو جورفلا نولحتسي ةمالا يف ًاداسفو ةيريجو أوتع اتناكو

 وبا هجرخو « لجو زع هللا اوقلي ىتح ًادبا نوقزربو. كلذ ىلع نورصنيو

 . ًارصتخم هوحنب ةنسلا باتك يف مصاع ينا نب ركب

 ملام مسو هيلع هللا ىلص هدعب لودلا يف ددجن ثيداحالا هذه رسلو

 لاوحأ هيف تددجنو « كلملا مجعتساو ملسو هيلع هللا ىلص هرصع يف نكي
 ةفعاضمو باجحلاو ةقينالا نكاسملاو ةرخافلا سبالملا نم مجعلاو سراف

 فئاظوو ءارما فانصاو ةيرادنوجلاو ةيشيواجلاو ءارزولا نمو باجحلا
 دودحلا ىطخت ثدحو « ملسو هيلع هللا ىلص هرصع ىف نكت مل ءامساو

 ةوادبلا لاوحا تلازو « يعرش بجوم ريغب هعاقياو لتقلا عينشتو ريزاعتلاو

 بكرملاوسبلملاو لكأملا ىف لذبتلاو مركلاو ءايحلا ةدشو ةمذملا فوخ نم

 نوبلغتملاو جراوحلا ترثكو ثداوحلا تثدحو « ًاقلخ عضاوتلا ذاخَتا نمو

 . نيعباتلا نم ثدحم : نامعك ناهمح )١(
 تكا



 مهتدايستسازنو « ملسو هيلع هللا ىلص هيلا مهسنب نولدي نيذلا نييسابعلا ىلع

 نم قرشلا ةكلمم نم ةصح تجرخف « مدقت ا مولعلل ةمزلتسملا هتعيرشب

 مهيديأ تلاز مث « هريغو مكحم دي ىلع هيوب ينب ةلود ىف نييسابعلا ىديأ

 مايا يف ًاروهشو ةنس الصا هيف مهنع مكحلا جرخخو « هلك قارعلا نع

 هجرتخا نا ىلا داع مث « ةئاعبرالاو نيسمحلا دودح يف يريساسبلا نالسرا

 . ناخ زيكنج نب ناخ ىلوط نب وكاله مهلصأتساو ًاقاطم مهنع

 نم ءاج مْ « ةعيرشلا ضحم ىلع مهلاعفا نوربدي لوالا ردصلا ناكو

 ًارومأ اولعف مث « ةسايسلا نم ةلمح لحمتلاو لالدتسالاب اهيف | ولخدأف مهدعب

 كولملارادأو ةسايسلا قاطن عستا مث « راذتعإلاب سانلا ىلع اهونوهو ةيسايس

 سانلالعجو هعضو يذلا قاسايلا ناخ . ريكنج ثدحاو مهلوقع ىلع مهلاوحا

 فلام هرثكاو « هب هيلا ىحوي هنا معزبو لبج ىلا علطيو هيلا نومك احتي

 هاحوأوةئاّتسلا دعب هسفن دنع نم هحربقا ءيش وه امناو هبتكو هللا عئارشل

 ريعب ىلع لمحيو ظيلغ طخب نيدلجم ىف هقاسبا بتكي ناكو « هناطيش هيلا
 ةفلالا ةيلقعلا رومالاو ةيسايسلا ثداوحلا ترثكو « هميظعت ىف غلابيو

 مدعملا ىضفيو ملغلا طاسب يط ىضتقي امم مهوقعب ماكحلا ءانغتساو ةعيرشلل

 اهمو « رشلا يف ةاكاحملا اهنأش نم ةيتوكح سوفنلا ناف « هيلا جايتحالا

 هلاوز مزاتسي ال رهاظلا هلاوزو ؛ سوفنلا يف ْرَأ هنم يشب لازو ءىش ردص

 . ناسحتسالاو ءالحتسالا ليبسىلع هتياوروهب لالدتسالا لاوزو سوفنلا نم

 مولعلا نا امل « هيلا ةجاحلا مدعو ىملعلا طاسب يط مزاتسي هلك اذهو

 فعغض اذاو « ةرم ريسع هاندعاو هانررق !5 اهغباوتو ةعيرشلا مزاول نم

 هيف لهاستيو مزاللاب لمغلا فعضي نا ىلوأف هيف لهوستو موزاملاب لمعلا

 امىوسو ةمدقلا سرادملاك هدهاعمو هموسر ىوس معلا نم قبي مل كلذلو

 . ًارهاظ هقحب فارععإلا نم مالسالا سومان هبجوب

 تاكال اح



 ةيطمو قامحتسإلا ةنظم امنوك نع مولعلا جورخ كدنع حضتا دقف

 سرفلا عابي امك عابت ةينيدلا فئاظولا تراص دقوال فيكو « قازرتسإلا

 سرفلاب ىصوي ان ام ىصويو ًاضارعاو الوزن هنومسي يذلا وهو « راحلاو

 اهذعأي لاومألا :ةتروت اك :توؤوتو ؟ضيآ ”الؤرن هنومتسي يذلا وهز + ناذلاو

 . لافطألاو راغصلا

 ثدحت ةعيرشلا نع ةجراحللا ثداوحلا ةرك نا تملع تعجر اذا تناو

 مهو مهكيلم نيد ىلع سانلا ناو « االالدتساو ًارثأو ةاكاحم سوفنلا يف

 قفني ام اهلا لمحي قاوسأ كولملا ناو « مهئابآب مهنم هبشأ مهئامزب
 فرتحملا قوثو ناو « ًامدعو ًادوجو قافنلا عم رودت معئانصلا ناو « اهيف

 ءاللعلا قوثو نم رثكا اهترمث ىلا مهفرح ءاضفإب ةطاخلاو ةكاحلاو ةعابلا نم

 اهريغب اهنع ءانغتسإلاو ةعنصلا لامها نأو « ةيويندلا هترمث ىلا مهسلع ءاضفإب

 لامها نم هدهاشتو هدجت امم كلذل بسن امو « اهلاوز اهلإلحمضا بجوي

 تجرخ مولعلا نا تققحن مجعلاو مورلاب هلاعتساو ماشلاب ةمكحلاو قطنملا

 اهبيحي نا الا مهللا . فرحلا نم ةفرحو عئانصلا نم ةعانص اهنوك نع

 رمع يذلا وهف « اهرشنيو ديؤملا كلملا مايأ يف اهثببو اهرشنيو ىلاعت هللا

 هرهقو هرمأ عطاسو ةقفوملا هئارآبو هربو هفورعمب ماشلاو رصمب سرادملا

 هكلمو نيدقرفلا ءاقب هتلود هللا با « هرعشو هعرش ملعلا حلاعم ءايحاو

 : نبق رشملا نيب ام

 نا وهف تاعاطو تالاك مولعلا نوك وهو ( ثلاثلا رمالا امأو )

 طغضنملا توصلا هب دارا سيلو « قطنلاب ناويحلا نع لصفني امنإ ناسنإلا

 تايلكلا الو «ناسنا ريغ سرخالا ناكل الإو فورحلا عطاقم ىلع ىرحملا ىف

 ةقطانلا سفنلا هب دارملا امناو « ًاناسنا بارغلاو ءاغببلا تناكل الاو ةمظتنملا

 عئابطلا كلمت يتلا يهو « ةفرعملاو ملعلا ةبحمو ةيورلاو ركفلا امل يتلا يهو

 ترج تح



 لالدتسالا اهوءةيرظنلاء ولعلا نعش. ح تو ةيكح و ةيفسلف ن وكتو ةيسايقلا ريغو ةيسايقلا

 نايبلاو ملعلاب ناسنا وه امب ناسنالا زيمتف « نايبلاو ملعلاب اهتايحو اهاك ةوقلا

 رثكأو ًاشطب ىوقأو هنم الكأ رثكأ عابسلاو باودلا نم ناسنالا ريغف الاو

 هتايبو هماعي ناويحخلاو باودلا نع زيمتي امنإو 4 ارم لوطأو ًادالوأو عاج

 ةيناويحلا يهو باودلا رئاس نيبو هنيب كرتشملا ردقلا هعم قب معلا مدع اذاف

 : ىلاعت لاق !5 مهنم ًارش قبي دق لب مولع لضف هيف قبي الف ةضحملا

 لاهجلا مم ءالؤهف (« نولقعي ال نيذلا ميلا مصلا هللا دنع باودلا رش نا و

 اورفك نيذلا لثمو » : ىلاعت لاقو ( مهعمسأل ًاريخ موف هللا مع ولو »

 لدم ىبعملا ناك ءاوس ) ”ءادنو ”ءاعد الإ عمي ال ا قعني يذلا لثك

 لشم وأ « باودلا نم نم عمسي ال امم قعني يذلا لثك اورفك نيذلا ىعاد

 مه لصحم ُ ءال ٌؤهف 58 قعني 0 .باود لثك نوداني نيد اورفك نيذلا

 [ضرم هللا هامس دقو « 6 ءاودألا أ لهجلاف ؟ضبأو

 ( ًاضرم هللا مهدازف ضرم مهمواق 0 نيقفانملا قح يف ىلاعت هلوق يف

 : هلوق يفو « نورفاكلاو ضرم ممولق يف نيذلا لوقيلو » : هلوقو
 ضرع دارملا نإف « ضرم مهولق يف :نيذلل ةنتف ناطيشلا ىنلي ام لعجيل )

 ةوهشلا نم اهعيمج بلقلا ضارمأ كلذكو « ةهبشلاو لهجلا ضرم اهيف باقلا

 اهمإف 4 لهجلا نع ةعشات اهلك رخفلاو دسحلاو بجعلاو ءاب رااك اهريغو

 هلضفو هتمظع ليخت نم بكر م ةالثم ريكلا نإف « ةببشلاو ةوهشلا نم ةبك رم

 « ملعلا اهلك ضارمألا هذه ءاودو )2 هايا ممدمحمو هل قليلا ميظعت ةداراو

 ضرم لك يف ملعلا ءاود ركذ نم تاكلهملا يف هللا همحر يلازغلا رثكأ كلذلو

 رودصلا يب امل ءافش هياتك ىلاعت هللا ىمس اذهلو 4 بواقلا ضارمأ ند ضرعم
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 ليحتي صخش برف « ًابلاغ لاومالل ًافلتم لهجلا ءاد ىرت ًاضيأ كلذلو

 ال ةعيرشلاب هلهج الولو « هلام ذخا ىلا ًاقيرط اهلعجب ةيعرش ةليحن هيلع

 . هيلع تمت

 لاقو « هقفلا ةدابعلا لضفا ) هعفري رمع نبا نع يور ام ًاضيأو

 هلال ريصب ملع توم نم نوهأ دياع فلأ توم » هنع هللا يضر رمع

 هعفري رمع نبا نع هقفتملاو هيقفلا باتك يف بيطحبا هاور امو ( همارحو

 ديع ثيدح نم ًاضيأ هاور امو « ةنس نيتس ةدابع نم ريخ هقف سلجم »

 مق نبا لاق « ةدابعلا ريثك نم ريخ هقفلا ريسي ) هعفري فوع نب نمحرلا

 نم ًاضيأ هاور امو . رظن اهعفر ىفو : ةداعسلا راد حادتفم يف ةيزوجلا

 يذمرتلا ين وهو « دباع فلأ نم لضفأ هللا دنع هيقف » هعفرب سنا ثيدح

 نبا لاق . ًاعوفرم سابع نبا نع دهاجم نع حانج نب حور ثيدح نم
 نف ةباحصلا مالك نم اذه نا رهاظلاو . رظن نيعوفرم اممتوبث فو : مقلا

 عبرم نب لضفلا نب مساقلا انثدح دعاص نبا نع صلختلا هاور امو « مهنود

 نب ءاطع نع ىنعجلا نمحر لا دبع نب لاله انثدح ريصن نب جاجح انثدح

 بحأ هملعتن ملعلا نم باب » : الاق رذ يلاو ةريره يبأ نع ةنوميم يأ

 بحأ لمعي مل وأ هب لمع هملعت معلا نم بابو ًاعوطت ةعكر فلأ نم انيلا
 هنا ءادردلا يلأ نع ًاضيأ بيطخلا هاور امو ( ًاعوطت ةعكر ةثاد نم انيلإ
 . ( ةليل مايق نم ريخ ةعاس معلا ةركاذم ) : لاق

 هنع هللا يضر ءادردلا يأ ثيدح نم يذمرتلاو دواد وبا هاور امو

 اقيرط كلس نم » : لوقي ممسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تغمس : لاق

 اهتحنجأ عضت ةكئالملا ناو « ةنجلا ىلا ًاقيرط هب هللا كلس ًاملع هيف يغتبي

 ضرألا يف نمو تاواهسلا ىف نم هل رفغتسي ملاعلا نإو « ملعلا بلاطل اضر

 رئاس ىلع رمقلا لضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضفو « ءاملا ين ناتيحلا ىتح

 كك



 ًارانيد الو ًامهرد اوثاروي مل ءايبنالا ناو ءايبنألا ةثرو ءالعلا نإ « بكاوكلا

 . « رفاو ظحم ذخأ هنم ذخأ نف « ملعلا اوثارو انإ

 نم هلمحن امل ًاماركإو ًاريقوتو ًاعضاوتف اهتحنجأ ةكئالملا عضو امأ

 ةكئالملا نم هبش هيفف هتاجنو ملاعلا ةايح هيف ال بلاط هنال « ةوبنلا ثاريم

 ىلع مهنونيعي رشبلا عفانم ىلع نوصرح ةكئالملا نأل « ةبسانم مهئيبو هنيبو
 . مهثيسأ نورفغتسيو نيطايشلا مهئادعأ

 انك : لاق يجاسلا ىبحن نب ايركز ىبحب ابا تعم : يناربطلا لاق

 ناكو يبشملا انعرسأف ةرصبلاب نيثدحملا ضعب باب ىلا ةقزألا ضعب يف يشن

 ةكئالملا ةحنجا نع كلجرا اوعفرا : لاقف هنيد يف مهتم ٌرجات لجر انعم
 طقسو هالجر تيفح ىّتح هعضوم نم لاز امف « ءىزّسملاك اهورسكت ال

 ًايعاسناك امل هناف هل ضرالا ين نمو تاومسلا ين نم رافغتسا امأو

 ًايعاسنضرالاو تاومسلا يف ام لعجو هلمع سنج نم ىزوج دابعلا ةاجن ىف

 هذه ةاعارم قلحلا ملعب ملاعلا نأ رافغتسالا اذه بيس ليقو . هتاجن ىف

 رفغتسي نا قحتساف اهحبذو اهمادختساو اهلوانت ةيفيك مهفرعيو تاناويحلا

 : ميئاهملا هل

 («بكاوكلارئاس ىلع رمقلا لضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف » : هلوقو

 يف هرون دتعو قافآلا ءىبضي رمقلا ناف « بكاوكلاو رمقلا لال قباطم

 اذهو « هنم برق امو ةيبغأ زواجي ال هرونف بكوكلا اماو « ملاعلا راطقأ

 . كباعلا لاح

 ةءاضاوًر ون رثكا سمشلا ناك ناو سمشلا ىلع رمقلا رايتخا هجوو

 هرون يذلا ملاعلا هيبشت ناك سمشلا نم ًادافتسم هرون ناك امل رمقلا نأ

 . سمشلاب هببشت نم ىلوا رمقلاب ةلاسرلا سمش نم دافتسم

 سمشلاو « ًامامتو ًاناصقن يلايللا توافتب توافتي رمقلا رونف ًاضيأو

 - الآ



 «ًارشك ًاتوافت ملعلا يف نوتوافتي ءالعلاو « ءاؤسلا ىلع مايألا لك يف اهرون

 . مهاحل بسنأ رمقلاب مهمبشتف

 يناعصا د سو هيلع هللا لص هلوق يف موجنلاب ءالعلا هيبشت اماو

 ىف اهم ىدتقي موجنلا ناف « ىرخأ ةمكح هلو رخآ هجو نف « موجنلاك

 ىف مم ىدتقي كلذك ءالعلاو « نيطايشلل ًاموجر نوكتو رحبلاو ربلا تالظ

 فرخز مهئايلوأ ىلا نوحوي نيذلا نيطايشلا مهم مجرتو رفكلاو لهجلا تالظ
 . ًارورغ لوقلا

 عباسلا لصفلا
 ( كلذ نايبو ناسنالا عونىلع قالمإلاو لاهإلاو ةكالفلا ةبلغ يف ببسلا يف )

 ببسلاو « رشبلا سنج ىلع بلاغ قالعإلاو لاهإلاو ةيكوافملا نا ملعا

 يعاسملا قافخخا نوعفاديو )١( ًاقيمرر شيعلا نوقمرب رشبلا بلاغ نا يف

 دحماوةدايسلا نأ ًاععست ليلقب هقوف وأ قالمإلا قرط يف نوعكستيو ةعفادم

 ىوس اف ةبستكملا امأف . ةثوروم امإو ةبستكم امإ اههابشأو ىنغلاو ةورئثلاو

 ةراجتلاف « ةعانص وأ ةحالف وأ ةراحت اما يعيبطلا شاعملا نم ةرامالا

 ريمثتلاو حابرألا هوجو يف رادي ريبك لام سأرو ةعستم ةدام ىلا ةرقتفم

 ناعتسيلو رخآلا قافني اهضعب داسك ربجنيل رجاتملا عاونأ ىلع عازويو

 اليكلو قافنلل ًاراردتساو قاوسألا ةلاوحل ًاباقترا دساكلا راخدا ىلع قفانلاب

 ةيلاخ سائلا ىديأو . هداسفو هحبر باهذو هداسك لاح يف دساكلا عابي

 . ًايلاغ كلذ لثمل ةلباقلا ةعنقملا لاومألا نع

 شيعلا قمرم وهو « هب غلبتي هنسحم الو هلمعب لمعلا : قيمرتلا )١(

 ني ريحتم نوبهذي ىأ (« نوءكستيو » هلوقو . هقيض رمحمو مظعك هقمرمو

 . نوذخأي نيأ نوردي ال
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 نمؤيل ةلماك ةبرجتو ةيفاو ةياردو ةهاث ةريصب ىلا ةجاتحم ىهف ًاضيأو

 ًاضيا ةرقتفمو « مهدساوك ةرسامسلا جيورتو مهتبالخو ةعابلا شغ اهب

 ًانوبز اهعضوم قاح يف ةعلس لك عضيا حيت سدحو ةقداص ةسارف ىلا

 سانلا سوفنو « اليجعتو ًاراخداو اليجأتو الولحو ًاءالغاو ًاصيخرتو ًاموسو

 نع ةديعب ىهف « ةيضايرلا لاعألاو ةيلقعلا مولعلا نع اهولحل ةينالظ ًابلاغ

 عم مهيروهقملا راجتلا ىلع ةيلوتسم ةفطادللا ةبصاغلا يديألاف ًاضيأو

 ديعاوملاو ةيذاكلا حابرالاو ةنادتسإلاب نيعدالا هتصاخو كلملا ةيماحو ةلودلا

 ةيعرشلا ليحلاو تاراسعالا ىلا ءاجتلإلاو ةكولمملا ريغلا نوهرلاو ةلطابلا

 رهاملارجاتلا ىلع كلذ رركت اعرو « ءوسلا ءالكوو روزلا دوهشب ةناعتسالاو

 . هلام سأر ىلع ىتح هلاثمأ نع هدعقاو هقاعف
 ءاوطاو دريلا نم عت نا نم رثكا ةيوامسلا اهضراوعف ةحالفلا امأو

 دربلاو ىصخلا رابك لوزنو هتقو ريغ ىف هترثكو رطملا عاطقناو نيطرفملا

 ةيضرآألا ضراوعلا كلذكو « رشتنملا دارجلا ءىجمو رحلا ةدشو جلالا ليقثو

 نع ةرخأتم ءايشألا عضوو اهيط ثبخو ضرألا ةخابسو تبنلا ءوس نم

 ءايشالا لالخ ةرضملا ءايشألا تابنو اهطورشو اهثرحب اهلاكتسا مدعو اهناوأ

 تاوارضحلاو لوقبلا صخر نمو « عوبرتلاو رافلاو ذرجلا نمو « ةبولطملا

 ةحيصن مدع نمو « اهرذب ءالع عم راخدإلا لبقي ال امم اهانعم يف امو

 طيلستوةيحلصملا ةيلاثككلا لاغألا تيوفتو مهسالتخاو مهتئابخو اهيف نينواعملا
 نكفتلاو ضئارفلا ضرفو مهمساقم طورش عيسوتو مهدابعتساو مهلع ةملظلا

 لاح ىف مهتاعارز عيب ىلا مهمئاجلإو تامالظلا عاوناو تايابجلا هوجو ُُق

 شيعلا ةءادر نم ودبلا لهأ هب صتخي ام عم اهجاور مدعو اهداسك

 بااطملاةيدوجومو فرتلاو ةيعافرلانم ةراضحلا لاوحأ نع دعبلاو هتنوشخو

 ا



 مهبوأق ىف ةناهملا لوخد نم هيلع مه ام هلك كلذ عم مث « مولعلاب يلحتلاو

 سو هيلع هللا ىلص هلوق كيهانو « مهلئاهش ىلعو مهاوحأ يف اهروهظو

 . « لذلا اهلخد الإ موق راد ةكسلا تلخد ام و

 عغئانصلاف ةلمجلا ىلعو . اف قذاخلا رهاملا ةلقلف تاعانصلا ' امأو

 اهقافنوأريثك داسكلا اهقرطيو ةيهافرلاو ةحارلاو ةعدلا نع اهبءاتصأل ةلغاش

 مهقر نولذاب عئانصلا باعصاو « لئاطب هبحاص ىظح الو هل ىودج ال

 ةماهشلان ءلحارمب مهف ٠ يمذلاو لسملاو ينغلاو ريقفلل ليلق لقأب مهتيدوبعو

 . ةفنألاو ةمهلا ”ولعو

 اعطقنا دقو « حصانتلاو نواعتلا ىلا ةرقتفم ةثالثلا شاعملا تاهج يمن

 تايضتقمةرثكل تقالاو ضغابتلا تابجوم عاستال مهتماع وأ رشبلا ةفاك نم

 بجعلاو ربكلا نم ةئشانلا هدارم نع رخآلا دحاو لك ةلوليخلو دساحتلا

 دصاقملا ضعب تاوفلو « دحاو بولطم ىلع ماحدزالا فوخو ةوادعلاو

 اهرهوج داسفو سفنلا ثبخو دحملاب دارفنإلاو ةاهاملا بحو ءاكرشلا ةرثكب

 . اتيناسنا صقنو
 لخد ناسنالل ددجت الك هنا ثالثلا شاعملا هوجو ىلع لاقي ًاضياو

 تاوهشلا يف اطارفا وأ هلاثما ىلع عفرتلاو ةاهابملل امإ « ًافرص هل ددج

 هيضتقيام صيقنتب ةثودحألاو ةلاقلا ءوس نم ًافوخ وا « تاذللا ىف ًاكامهناو

 يف ةددجتملا تالاحلا نال وأ « هيلع ةمعنلا كلتا ضغبم هاركإب وا « هلاح

 رداقريغ المهم ًاكولفم صخشلا لزب الف هفرص يف روما ددجت اهمزلي هلخد
 . مراكملا ىلع

 نوكت اهناو ةعفد ريصت ال ةيبسكلا ةدايسلاو دحملا هوجوف ًاضياو

 ني داصلا ةرثك عم اهعناوم لاوز ةجلاعمو اهتيمنت ةدباكمو يثرتلاو جيردتلاب

 رطش ناسنإلا يضقيف « ريسلا ءىطب ريسع رمأ اهل ةقئاعلا ضراوعلاو اهنع

 كا



 . رابدإو ةكالف يف همظعم وأ هرمع
 ءايميكلاب قازرتسإلاك يعيبطلا ريغ امأو « يعيبطلا شاعملا كح اذه ش

 ةيفطخلاةيئاوهلا قازرألا رئاسو فورعملا ريغل ةداهشلا ملقو ةلالدلاو مجنتلاو

 روثعلاو ةطقللا ةلزتمم اهنأل « رابدالاو ةكالفلا يف ًامدق حسرا يهف ةيفدصلا

 ال  هباحصأف « اهلومحلل اطوصحم ءافوو اهماظتنا مدعل « ضرألا نئافد ىلع

 انذاعأ « اهاوأمو اهعيبانيو اهالويهو ةكالفلا ةمئأ  مهنم روهشملا ريغ اهس

 . نيمآ هلهأب طالتخإلا نمو كلذ نم هللا

 ةكالفلانم رفاو بيصن ىلع ةلمتشم اهثدابم نأ ركني الف ةرامالا امأو

 ينو « ةكوشلاو بلغتلاو ةيبصعلاب الا مت ال ةرمإلا نا : هنايبو « رابدإلاو

 قوقحم مايقلاو كلاسملا ديهمتو ةقرفتملا بولقلا فيلأتو دحاجلاو دناعملا عمق

 كالهلل سفنلا ضيرعتو قاشمو دئاكم ةدباكمو دئادش ةاناعم ةرثك و ىصحن ال

 هدارانومدقم مهسفنأ نع هب نولوغشم مهكيلم عم نودبعتسم دنجلا ءارينتو

 ردانلا مسقلا نم يهف ةكالفلا نم ةيلاخ ةنطلسلا نا لس ولو « مهدارم ىلع

 ناسنالا عون لكل ةمزال املاال ناسنإلا عون ىلع ةبلاغ ةكالفلا نا ىوءدلاو

 : ةكالفلا نم عاونأ هقرطيف ثوروملا امأ « بستكملا نم هلك اذه

 . هيلا ماكحلاو ةالولا يديأ دادتما ( اهنم )

 . هيبأ ةحيصن هدقفو هعوضخو ميلا ةلذم ( اهنمو )

 بصن همشج و هعمج قاشم هلمحن مدعل هيلع هلام فرص ةلوهس ( اهنمو )

 هرصبو هتكنح مدعل هفسلاو ريذبتلاو فرسلاب هيف عرسيف « هليصحت يف لئابخلا

 . سانلا ففكتي دوعيو « رومالا بقاوعب

 مايقلاو هلام دصاقمب ءافولا نع هتبردو هتراهم  مدعل هزجع ( اهنمو )

 لصحن الو ىشالتيو لحمضي نا ىلا اليلقالياق بوذيف « هريمثتو هتيمنت طورشب
 . مدنلاو رييعتلاو ةمالملا ىلع الا هنم
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 ناك امل ًاقحتسمو هثروم ةبتر يف هنوك نيركنملا راكنإ ( اهنمو )

 ىلع هنوفعاس الو هئاعد ىلع نونمؤي الف « هيلع دعاسو هثروم هب نواعي

 ءادلاو ميظعلا ءائعلا ُق كلذ نم عقيف 2 هثزوم ةريس هعم دوريسي الو .هدصق

 . ملعأ هللاو « ايساك وأ

 نماثلا لصفلا
 ( ةيلاحلا ةكالفلا مزلثست ةيلاملا ةكالفلا نأ يف )

 ىلع الإ الياد ضمني ال ناك امل هلبق لصفلا يف هانمدق يذلا اذه

 نأ لصفلا اذه يف ركذن نا انجتحا ناسنإلا عون ىلع ةيلاملا ةكالفلا ةبلغ

 اهمادعناودصاقملا رذعت ةيلاحلا ةكالفلاب ىنعأو «ةيلاحلا ةكالفلل مزاتسم كلذ

 ًامفد هلاوقأو هلاعفا يف صخشلل ًايتاذ ًافصوو الاح ةكالفلا ريصت ثيحم

 . اليلعتو امكح اليصحتو

 كولفموهفالام كولفم لكو الام كولفماذه :لوقت ناكلذ ىلع ليلدلاو

 ةملسم ىرغصلاو ىسحوأ ىهدب ىربكلا ةيلكو ءالاح كوافم اذه جتنيالاح

 ادوجو ةيلاملا ةكالفلا عم ةيلاحلا ةكالفلا تراد لوقت وأ . ةسوسحم وا ضرفلاب

 وهفهتلع قرافيال لولعملاو ٌئادلا يف ةلع رادملا نوك ةيآ نارودلاو ًامدعو

 وهو ًاعيدب ناك ناو اذهو . نيبهذملا فالتخا ىلع بقعتم وأ نراقم امإ

 ًاديعب سيلف اهايا لولعملا ةنراقم ىلع ةيلعلابو ةيلعلا ىلع نارودلاب لالدتسإلا

 داكت ىوعدلاف ةلمجلابو . ةمزالملا ىلع نارودلاب لدتسي وأ « دعاوقلا نم

 . كلذ قدصي ءارقتسالاو سحلاو « ةيمدب نوكت

 هاجلاو « عفانملاو نايعألا كلم نع ةرابع لاملا نا كلذ حضويو

 يذلابسفال لاعألاو ضارغألا ين اماعصأ راخستساو بولقلا كلم نع ةرابع

 كلا دا



 لكو « لامو هل هاج ال كوافملاو « هيلا تافتلالاو لاكلا داقتعا نم هاجلا

 نم لاملاو هاجلا نا ا « ةردقلا بولسم وهف هل لاه الو هل هاج ال نم

 رزجاع وهذ هلا ةردق هل نمو « ةردقلا تتابسأ مه وأ ةردقلا تانسأ مظعأ

 ذل كلذلو ع( لاحم ةردق الاب آرودقم نا ال © هتايواطم ىلا لوصولا نع

 . هاجلاو لاملا يوذ نم هريغ ةردقب الا ًاردان كولفملا دوصقم لصح

 الإ نكي مل ةفرح الو هل لام ال صخش ضرف ول ًاضيأ كلذلو 03

 . مهعفانمو مهلاوما ةرمث وه امنا سانلا يديا يف ام نأل « ًايدكم ًاذاحش

 سانلاةعياشمو 6( هب فوودلتاو ءاجرلا قاعتي ال هل ةردق ال نم ًاضيأو

 اليلعتوامكحدل مهميلستو اليصحتو ًاعفد هدارم ىلع هايا مهتدعاسمو صخشلا

 رخآلاىلعكرلاو لعفلا ند نيزئاجلا دحا حجربيل ضرغو ةيعاد نم اهل دبال

 الع« صخشلاب فوللاو ءاجرلا قلعت يعاودلاو ضارغالا مظعأو « حجرع

 بقاوعلاب نافلا ءوسو تافآلا قورطو تاجاحلا موجم ردقي ناسنالا نأ

 « هلهأ محارتي الو هلدع لككي ال يذلا دلبلا ىف امسال « سوفنلا يف نماك

 ناكول () : حسو هيلع هللا ىلص لاق 3 ايندلا نم ةدازيسإلا لمت ال كلذلو

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو « آثلاث امل ىغتبال بهذ نم نايداو مدآ نبال

 . ( لاملا موهنمو معلا موهنم ناعبشي ال ناموهنم »

 قاعت نف « صوصخ ردق اهلالواط فقوم ال فواخملا هذه نأل كلذو

 ةرخآلاب هسفنب قلعتي رمأل هل هتدعاسم تناك صخشب هفوخ وأ هؤاجر

 نوكيام حصنأ صخشلاو « هئاجر قيمت يف ًايعاسو هفوخ ملأل ًاعفاد ناكو

 مهتادارمب ءاينغألا سانلا فعاست كلذلف « يعيبط اهل هحصن نأل هسفنل

 فول ًاراخداو ًافيلست مهعفانمب مهتوفعسيو « مهلاطمب مهلا قلخلا فلزتتو

 لاقثم هاج نم الو ةرذ مهام نم اولاني م نو مهوتم ءاجر وأ بق رم

 . لزم فوخلاو ءاجرلا نع كيلافملا تناك نذاو « ةلدرخ

 دا اللاب .#١



 ةرخآلا ف الخم دحاو لحم ىلع دراوتلاو ماحدزإلا لحم ايندلاف ًاضيأو

 نم اف « ماحدزا الب لكلاب امئافوو اهعاستال ةرخآلا يف دسح ال كلذلو

 هريغىلع هعدقتو « هنع هعناع عفادمو محازم هيف هلوالإ كولفملا همورب دصقم

 كلذ نم مزليو « لقعلا حيرص فالخ ودو حجارلا ىلع حوجرملل حيجر

 . اهيف مهيعاسم قافخاو كيلافملا ىلع دصاقملا رذعت

 امنوضرتقيو ًاضراقت دصاقملا نوضراقتي هاجلا ووذو ءاينغألاف ًاضيأو

 هنأل ةضراقملا كح ةبونلاب ءافولا ىلع ةردقلا ىعدتسي ضراقتلاو « ًاضارتقا

 اوسيلكيلافملاو « نيرسعملا دنع عضوي ال ضرقلاو ةبونلاو بقاعتلا ىلع رمأ

 ةكالفلل ةيلاملا ةكالفلا مازلتسا نا ىلع « ضارتقالا الو ةضراقملا لهأ نم

 نا ةدعاقلاو ةرباكم هدحجح لعلو « نيفصنملا دنع حبصلا قلفك ةيلاحلا

 : ملعأ هللاو . ليلد ا بلطي ال ةرباكملا

 عساتلا لصفلا
 راذتعإلا يف ةغلابلاو سانلا راذعأ طسبو عوضخلاو قلمتلا نا ىف »

 تافصلا قيلأو نيكولفملا لاو-أ نسحأ نم مهتحصانمو مهبح راهظإو مهيلا

 . ( كلذ ىلع ليلدلا نايبو مهدصاقم ىلا اهاضفأو مهم

 ةلعالو ضرغ ريغب ىدس مهاومأو مهعفانم نولذبي ال سانلا نأ ملعا

 ىلاعت هللا وه امنا حلاصملاو ضارغألاب هلاعفأ ليلعت بوجو نع ىلاعتملا نأل

 وا ًاعفن نوكي نأ نم معأ ناسحالل دبالف « كلذ يف ةلزتعملا تفلاخ ناو

 هليصحمو هلذب امم ىفوأ لذابلا دنع وه ظحو ضرغ نم العف وا الوق الام

 رحبلايف هلام ىبلي ال صخشلا نا امكف « لوذبملا كلذ نم هيلا بحأ هدنع

 هيف هل ضرغ الو ناسنا دي ىف هلام عضي ال كلذك هيف هل ضرع ال ذإ

 مسوهيلعمللاىلص لاق ةرخآلا يف باوثلا ليزج وهو لجآ امإ نضرغلا كلذو
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 « « هل هللا رفغ هسفن ىلع رثآو هتوهش درف ةوهش ىهتشا ءىرما اا

 ءًاسنج وا ًاعون هلثم ناسحإب ةأفاكملا بقرت امإ وهو ايندلا يف لجاع اهإو

 بذج وأ « مركلاو ءاخسلاب رامشإلاو تيصلاو ءانثلا وأ « عفرتلاو ةنملا وا

 هشبخو لخبلا ةمذم ةلازا وأ « مهراخستساو هتبحمو هتعاط ىلا بواقلا

 وه يذلا ايندلا بح ةحازا وأ « هنع مهحابقتساو ءالخبلل ةلصاحلا ةرفنلاو

 هيلق نع ةيعونلا ةمحرو ةيسنحجلا ةقر ةحازا وأ « هبلق نع ةئيطخ لك سأر

 عفد وأ « هيلا نسحم نم لاح ءوس ببسب ةقرلا نم هل لصاحلا ملألا عفدو

 . رصحلا ىلع لدي ءارقتسالاو . بقرتم وأ رضاح فوخ ملأ

 دشأو مودأ اهضعبو ضعب نم ىوقأ ضارغألا هذه ضعب نا 0

 الا رارمتسالاو توبثلا ليلق ىورخألا دراولاب ناسحالاف « ضعب نم ًانايب

 . ىلاعت هللا هقفو نم

 لاعالاو « ضعب نع اهضعب بونيو ضراقتت ريخلا لامعأف ًاضيأو

 « ةيلالا لاعألا نم ةرخآلا بولطم ليصحت يف سوفنلا ىلع لهسأ ةيندبلا

 اتوبثلقأف هنيعب كولفم ين اهراصحملا امأو « اهسنج تبث امنإف اهتوبث ريدقتبو

 كولفملاديفي الف «ًاديعب نكي مل ةتبلا هنيعب كوافم ىف اهتوبث مدعب ليق ول لب
 5 املع ليوعتلا

 نآل « مهمظعمل الو قلحلا ةماعا الماش سيلف عفرتلاو ةنملا بح اماو

 نمم ًابلاغ كلذ امناو « هنع رفنتو هابأت ىلاعملاو مراكملل ةفرشتسملا سوفنلا

 رهوج داسف نم وهف « ًاعبط ال ًافاكتو ًاعبطتو ًامركت ناسحإلا هنع ردصي

 . ةيناسنالا

 ال ناسحالا هنم ردصي نميف مالكلا نأل ( ًابلاغ نوكي ال ) انلوقو

 نوكيذتنيح هنأل « هلام سأر هلعج كولفملاب لمجب الف « ناسنالا قلطم يف

 ًارهوج مهدسفأو ًاددع سانلا لقأب يضر دق

 ا اله



 يضتقي كلذف مركلاو ءاخسلاب راهتشإلاو تيصلاو ءانثلا بح امأو

 ىلعألاو ريظنلل ءاطعلا ممعتو ةبونلاو لدبلا ىلع سانلا يف مراكملا عضو

 ضرغلانأل « ةثالثلاو نيترملاو ةرملب صخشلاب دحاولا نم ىتكيو « ىدألاو

 اذه نسحمب قلعتلا كولفم ًاضيأ نسحب الف « ةرذعملا 1 و ةجحلا ةماقإ

 ماعلا ءاطعلا نألو « نيترملاو ةرملا نم لصحم نأ ىسع اذام هنأل « هضرغ

 . عنتمم صخألا ىلع معألاب لالدتسالا نأل « هفداصي ال دق
 ال امم ًاضيأ وهف راخستسإلاو ةبحماو ةعاطلا ىلا بولقلا بذج امأو

 ىلا هلصوي نأ هاراصقو « هل هبؤي بلطم ىلا الو ةياغ ىلا ًاكولفم لصوي

 لسصحم كلذو « هدابعتساو هيلع ةجحلا ةماقا ضرغلا نال- ريخلا ءىدابم

 . ام هلثم دابعتسا نككمي ةبترم ىندأب

 ناسحالا ةفاضإب صتخم الف هترفنو هرضوو لخبلا ةمذم ةلازا امأو

 طسبلابو اهتنيزو امتزب راهظإو سفنلا ميعنتب لصحم دق لب « كيلافملا ىلع

 . ةازئملا ىف ىواسملا وا ريظنلا ةفايضو لايعلا ىلع

 ةمحرلاام لزاتست ةيضرم ريغ. الاح ىعدتستف ةيسنجلا ةقر ةحازا امأو

 ًاقيرطاهنوك فعضيف فلؤتو داتعت ةمئادلا ةكالفلا ذا « ةكالفلا ىلع ةدايز

 . ةفعاضم ًافاعضا اهرارم ناسحإلا ىلع وبر ةدئازلا لاحلا كلتو « ة>حرلل

 ع مدقت ام ثحبلا نم هيفو « ةرخآلا رومأ نم ةيسنجلا ةقر نا م

 نم هيفو « ةرخآلا رومأ نم بلقلا نع ايندلا بح ةلازإ تناك كلذلو

 . مدقت ام ثحبلا

 لب؛ ضرع ريغب مهلا ومأو مهعفانم نولذبي ال سانلا نا ررقت نذاو

 نع ةكالفلا هعنمت كولفملاو « ليجآ وأ لجاع امإ ضرغ نم مهل دبال

 رومالاو « ةفاخإلا نم ًاضيأ هعنمتو « هلثم ناسحإب ناسحالا ىلع ةأفاكملا

 اهريغو اهنع ةيندبلا ريحلا لامعا ضعبب ىتكيو قبت ال ةرخآلا اهعجرم يبا

 هد ىو



 . اهل هبؤي ةياغ ىلا هلصوي الو هنيعب اكولفم صخنال

 ديب الف « هدحو لذابلا ىلا ةعجار رومأ ةيسنجلا ةقر ىوسام نا م

 ًافصو نوكيو ميلا هعفن عجري رمأب سانلا ثعاوب كير نم كولفملا يف

 ةكرحتم ناسنإلا .ةيعاد ىقبتل « ًامئاد هتردق تحن ل-خديو هسفن كوافملل

 رهظت هقلمتو هعوضخبف « تقو لك اهكيرحن ىلع ةردقل نكستال امئاد

 ,هدارع مهفاعساب هفلصو هبتو مهيلع كوافملا ريك نمؤيو مهزعو مم دايس

 ةءاسا هوقلس ناو هيلا ناسحإلا نودواعيف هدقح نونمأي م راذعأ طسبو

 اليم بلقلا يف نا الو « ةيبضغلا ةوقلل رشبلل ةيعيبط ةءاسالا نأل « ىذأو

 رشلا لوخد نألو « رغثلا ف ةاكام سوفتلا يف نألو « ةيعبسلا قالخالل

 « مدهلاو ءانبلاو ةوادعلاو ةقادصلاك ريخلا لوخد نم رثكا ةردقلا تح

 لمعت نأ دب الف « عناملا ءافتناو ىضتقملا دوجول هيلا ةءاسالل ةنظم كولفملاو

 رئاوحلا وبا لاق . راذعالا طس الا ءادلا اذهل ءاود الو ءاهلمع هيف ةعيبطلا

 : ىطساولا

 حماستال مهقالخأ يف تنك اذا مهنع دولا فرصاو ارط سانلا عد

 حصان ةقيقحلا يف لخو لالح مهرد ضرألا ين نامودعم نائيشف

 : درب نب راشب لاقو
 هبراشم وفصت سانلا ىأو تئمظ ىذتلا ىلع ًارارم برشت مل تنأ اذإ

 هزجعو هروصقو هريصقت نع زواجتي مهلا راذتعالا يف ةغلابملابو

 نع مهنغت دق مهبونذ نع مهانع نم معفاوش ءاينعالل نال « ةكالفلل مزاوللا

 ًاحور هيف نودي مهحصانمو مهبح راهظابو « كيلافمللا فالحب راذتعالا

 عجار مهتدايس مزاول نم هدارمب هل مهفاعسإ نوكيف « مهيلا اعجاز ًاعفن و

 . مهيلا ةرخآلاب

 لفاسألا دجن مهدصاقم ىلا كيلافملاب ًاءاضفا رثكا رومألا هذه نوكلو

 تالا



 قلملاو عوضاللا نم فنأتال ءايندالا سوفن نأل « ًاريثك ىلاعألا ىلع عفترت

 . كلذ نم ةلود ولخت القو « يلاعألا فالخم

 باحصأف ىرخا ةلود تءاجو تضرقنا اذإ :ةلودلا نا هيف بيسلاو

 بحاصل ةبلاطمو ةفنأو مش مهيفف « مهتداعس ةيابن يف نونوكي ىلوألا ةلودلا
 ىف مهتمدخ اهبجوأ امم يه لب ًانمث اهلع هوطعي مل قوقحب ةديدجلا ةلودلا

 ةديدجلا ةلودلا بحاصلو « تقولل مكحلاو فيس تقولاو « ىلوالا ةلودلا

 نم ميدقت يضتقت كلملا ةسايسو « ةبترملا مهب تلفس ناو نوقلمتمو ءاحصن
 ٠ اريثك ىلاعالا ىلع لفاسألا عفترت مرجال « هتهباو هماظن هميدقت يف

 تايبسملاو بابسألا قلاخخاي « كريط الإ ريط الو كريخ الإ ريخال مهللا

 « انملع غلبم الو انمهربكا ايندلا لعجتال تامزعلاو ثعاوبلاو يعاودلاو

 غلابب انيلع لجتو « كاوس ًادحأ وجرنال ىح كتمحر مظع اندهشأو

 . كريغ ًادحا فاخنال ىح كتردق

 عطاقو يربص قوف كاوسل قلمتلاو كريغل عوضا نا ملعت كنا مهللا

 براي كاوس امج كب ىنعاف « ىعرذ هنع قيضيو يعسو هغلبي ال يرهظل
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 رشاعلا لصغلا

 ( لئاطب اهم اوظحب لو مهايند مهنع تصاقت نيذلا ءالعلا مجارت ُْى 0

 :٠ ةمدقم كلذ ُي عورشلا لبق مدقأو

 دهشتسا نم نا : هصخلءام ءافشلا تايرخأ يف ضايع ىضاقلا لاق

 لثملا برض قيرط ىلع ايندلا يف مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنألا لاوحأب

 سيل هتقحل ةضاضغ وأ هتلان ةمضه دنع مه هبشتلا ىلع وا هسفنل ةجحلاو
 - مالا



 ءالعإوأ لزهلا وأ هسفنل عيفرتلا دصقم ىلع لب قيقحتلاو ئماثلا قرط لع

 تريص » وأ « ءايبنالا بذك دّقف تبذك نا » لئاقلا لوقك «٠ فصو يف

 : لئاقلا لوقكو ؛( مزعلا ولوأ ريص دّقف

 ناوضر بلق هللا ريصف انب راجتساف دلحللا نم "رف

 ةعنش بسحم هريزعت ةوقو نجسلاو بدألا لتقلا هنع ءيرد نا هةحف

 مل نإو همالك نأل « كلذ فالخ وأ همالك ةنيرقو هتداع فولأمو هلاقم

 . اهقح اهاطعا الو ةوبنلا رقو اف اضغ الو ًابس نمضتي

 ريغلا لاوقألا ةياكح نا : هصخلمام ةياكح هداريا يف اضيا لاقو

 فلحلاو فلسلا عما دقف « عملاو بابحتسإلاو بوجولا نيب رودت ةديدسلا

 مهسلاجمو مهبتك يف نيدحلملاو ةرفكلا تالاقم تاياكح ىلع ىدهلا ةمئأ نم

 ين نيررفملا تالاقم هللا ىكحو « مهيلع اههبش اوضقنيو سانلل اهونيببل

 ةداهشلا هجو ىلع ةياكحلا كلذكو « اهيلع ديعولاو راكنإلا هجو ىلع هباتك

 اذهف « هل حيرجتلاو هنع ريفنتلاو هلوقب مالعالاو راكنالاو هلئاقب فيرعتلاو

 ءارزإلاو مسو هيلع هللا ىلص هبس ةياكح امأو . بدنلاو بوجولا نيب رئاد
 لكف ءافخسلا رداونو ناحمل كحاضمو رامسالاو تاياكحلا هجو ىلع هبصنمب

 ةداع ريغ وا دصق ريغ نع.ناك اف « عدنملا يف دشأ هضعبو عونمم كلذ

 هيلا دوعلا نع ىهنو رجز هناسحتسا رهظي ملو وه ثيح ةعاشبلا نم نكي
 تناكوأ هقاتخا هنا مهنا ناو ءهل بجوتسم وهف بدألا ضعبب موق ناو

 لتق هلثل ظفحتلاب ًاعاوم ناك وأ كلذل هناسحتسا رهظأ وا هل ةداع كلت

 اوكرتو « هليبس اذهام ريسلاو يزاغملا ثيداحأ نم اوطقسا دقو : لاق مث

 اهلئاق نم هللا ةمقن اوريل ةعشبتسم ريغ اهوركذ ةريسي ءايشأ الإ هتياور

 . اصخلم ىهتنا  هبنذب هيلع ىرتفملا هذخأو

 ًاداهشتساوأ ناك ةياكح ةلوخدملا لاوحألا ركذ نإ همالك نم جرخف



 ةياكحلا يف ةمكحلا نم لعفلا كلذ يف هللام نييبتو درلاو فيرعتلاو راكنإلاو

 هللا ىوز نيذلا ءامعلا مجارت رك ذنس انأل ةمدقملا هله تمدق امتإو

 نإ : هسقفلا نم ًافرط "مش نم لوقي دقف « ةكالفلا قاسم ىف ايندلا مهنع

 باوجلاو . هتمرحب نوامبو ملعلا ردق نم ضع ةكالفلا قايس يف ءالعلا ركذ
 ىلع « همالك يف هانررقام ىلع ىضاقلا هلاق اف الوأ امأ : مهوتلا اذه نع

 هتكئالمو ىلاعت هللا يف وه امنإ ليصفتلا نم هللا همحر ضايع ىضاقلا هلاقأم نا

 ءالعلا نع ةياكحلا يف ليصفتلا اذه لثم ءيجم مسن الف ًايناث امأو . هئايبنأو

 لك لامكلاريغ فاصوأو لامكلا فاصوأ نأل « مجارتلا يف هئيجم مسن الف لسولو

 « هعفرو هنع رخآل لاقتناب صخشلا ىلا هتبسنو هفصو رعشي امهنم دحاو
 ىلع المخو ًاءارغاو ًاسيلدتو ًاسيبلت ناكل |هدحا ىلع مجارلا يف رصتقا ولف

 نا نم لقأ الف اهيفرطب ةمجرتلا ركذ حجري وأ نيعي ل نا اذهو « لهجلا

 . اهيفرطب اهركذ نم عنملا مدع يضتقي

 كولفملاو ةكالفلا ظفل نأل «٠ ثحبلا اذه ىلا انب ةجاحال : لاقي دقو

 اه نيلقاذ ءالعلا مجارت هيف ركذن امئاو « ًاردان الإ لصفلا اذه يف بنتجم

 ةدهعلاو « دحا ىلع كوافم وأ ةكالفا قالطإ ريغ نم ةدمتعملا تافنصملا نم

 ءالعلا لزي مل هنا هلقن ىف مهعابتا يف رذعلاو « نيخرؤملا ىلع لوقنملا يف

 ناكف « ريكن ريغ نم ًاعئاذ ًاعئاش ًافينصتو ًاءالما كلذ نوركذي نوخرؤملاو

 ةياكحلا زاوج ين ىضاقلا مالك مدقت دقو . هزاوج ىلع فلسلا نم ًاعامحا

 نم ثحبلا ليبس ىلع هانلقام اضيا مدقتو «ريفنتلا وا فيرعتلا ةهج ىلع

 . ليهجتلاو سيلدتلا نم نمأ هركذ ىف نأ

 :لوقن انأ وهف رودنلا ىلع كولفملاو ةكالفلا داريا نع راذتعإلا امأو

 .نع ةارعم لصفلا اذه يف اهركذن انأ الإ صيقنتب ترعشا نإو ةكالفلا

 اهدحا نم ىرعتف نينعمل ةلماح نوكتام ًاريثك تالكلاو : صيقنتلا ىنعم
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 فارعالا ةروس ىف ركذام ( هنمف ) : عضاوم ىف فاشكلا يف اذهو « ًازاجم

 لاعتساف ةلمجلا ىلعو . لصولا درحن تريعتسا فطعلا واو يه لاحلا واو نا

 . عئاش زاجم ءزجلا ىف لكلا

 ىلوألام عوقو لصفلا اذه يف ةروكذملا ةكالفلاب دارملا : لوقن وا

 يف ىنعم اهيلع رودي يلا ظافلألاو « لوق ىلع ةيحالطصا ةغللاو . هفالخ

 اذهب طقس دقف « ًافافتا ةيحالطصا ضورعلا يف ىطلاو نيحلاك فينصت

 الو ىده الو مع رغب الداجم بلكلاك هناسل علدي نم ضارتعا ريرقتلا

 . ريثم باتك

 ىذأو لهجلا ىف لاطو هعاب نيدلاو ملعلا يف رصق نمم كب ًاذايع مهلا

 هاضريو هبحبام ىلا الس سائلا صمغو قحلا رطب ذختا دقف « هعارذ كدابع

 اذايلو « هابأيو هيهتشيام الإ ركتملا نم ركني الو فورعملا نه فرعي الو

 ًاراذح هاذأو هتوادع لغجي « هتحيصن لذعلاو هتعاضب ةمالملا لعج نمم كب

 هيرغصأب لاهجلا ىلع زرب ىتم « ًاقافرإو ًافاعسا هليذختو هريفنتو ًاقافشاو

 . هيتبكرب ءالعلا حاز دق هنأ نظ

 رض ىلع ةكالفلا نا معاف كلذ ررقت اذإ

 يف ظوظحم ريغ صخشلا نوك اهب ىنعنو « ةيلام ةكالخ ( اهدحأ )

 ىلوألا ام عوقو وأ « لوالا لصفلا يف هانررقام ىلع ةييلاملا ايندلا رومأ

 . لصفلا اذه يف هانررقا٠ ىلع ةيلاملا رومألا يف هفالخ
 ةعيبطلا نساحمل ةفلالا فاصوألا اهب ينعنو « ةيونعم ةكالف ( يناثلاو )

 ةحيبقلا قالخألاو ةهوركملا لاعفألاوأ ةمرحملا لاعفألا نم ةعيرشلا نساحنوأ

 . ةمومذملا

 حضتا ةيونعمو ةيلام نيمسقلا نيذه ىلا ةكالفلا ماسقنا تفرع اذإو

 عورشلا نيح اذهو « لصفلا دوصقمل لصفلا اذه يف ةيتآلا مجارتلا ةبسانم كل

 - مه -



 ةدهعلا نوكتل اهيف فرصت ريغ نم اهفورحب نيمحرتملا ظافلا اهيف لقتن اناو

 . ناعتسملا هللاو . كلذ يف مهلع

 ( باهولا دبع يضاقلا )

 سايقلا باحصا ناسلو « سانلا ةيقب ناك « يكلاملا رصن نب يلع نبا

 أبخم ىف مايألا مكح ىلعو اهلضف يوذب دالبلا ةداع ىلع دادغب هب تبنو
 هعيش اهنع لصف الف « اهلظو اهءام عدوو اهلهأ علخو جرخف « اهلعف

 : م لاقف « ةريثك ةفئاطو ةروفوم ةلمح اهرباحم باحصأو اهرباكأ نم

 ةينمأ غولب مكدلبب تلدعام ةادغ لك يف نيفيغر مكينارهظ نيب تدجو ول

 : لوقي كلذ يو

 فعاضم مالس ينم ال قحو نطوم لك يف دادغب ىلع مالس

 فراعل اهيبناج يطشب ياو اهل ىلق نع اهتقراف ام هللا وف

 فعاست اهيف قازرألا نكت لو اهرسأب يلع تقاض اهنكلو

 فتلاخحتو هب ىأنت هقالخأو هوند ىودأ تنك ”لخك تناكو

 هيلا تهائتو اهءامسو اهضرا المو اهءاول لمحف رصم ىلا هجوت م

 اهامشا ةلكا نم اهلصوام لوا ف تاف « بئاغرلا هيلع تلاثناو بئارغلا

 امل هللا الا هلا ال : دغصتت هسفنو باقتي وهو لاق هنا اومعز . اهلكأف

 . 51517 ةلس يوت :. انتم انشع

 ( كلام نبا )

 ينارجلا ىبسلدنألا ىئاطلا كلام نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبا

 ءرتتلاو مظنلاو ةرصتخلاو ةطوسبملا فيناصتلا بحاص « نيدلا لامج بقلملا

 هنا ىتح « لاغتشإلاو لاغشألا ريثك ناك « ةغللاين ماءإلاو هرصع ين ةاحنلا خبش
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 وبا خيشلا هبنتلا حراش لاق . دهاوش ةسمخ هيف تأ» يذلا مويلا يف ظفح

 ايندلا نم جرخ : حرشلا لوا هتمحرت ىف بلح ليزن ىمعألا قيفر رفعج

 نسحأ دقل : تلق . اهضارغأ يف همهس سطرق الو اهضارعأب قلعتي ملو
 نم جرخ » هلوق ناف « ةكالفلا نع ةرابعلا هللا همحر رفعج وبا حيشلا

 هللا همحر يفوت . دحاو ىبعم نع ناترابع ةكالفلاو وه هرخآ ىلا (« ايندلا

 . كال7 ةنس

 ( ليمش نب رضنلا )

 بحاص « ىلعلا نم نونفب ملاع « يرصبلا يوحنلا ينذاملا يميمتلا رعاشلا

 ديري رضنلا جرخ . ليلحلا باحصا نم وهو « رعشلاو ثيدحلا بيرع
 ةثالث وحن ةرصبلا لهأ نم هعيشف « ةشيعملاب ةرصبلا هيلع تقاض امل ناسارخ

 : لاقف « ىرابخاوا يضورع وأ يوغل وأ ثدحم الإ مهيفا» لجر فالآ

 ملف « متقرافام ىلقاب ةجليك تدجو ولو مكقارف يلع زعي ةرصبلا لهأ اب

 لاقف عوقرم بوث يف نومألا ىلع لخدو . كلذ فلكتي دحا مف نكي

 دربتأف ديدش رحو فيعض حيش : لاقف ؟ فشقتلا اذهام رضناي : هل

 ىدا نا ىلا ثيداحألا ابذاجت مث . فشق كنكلوال : لاق . ناقلخلا هذه

 حتفب نومأملا هدروأف « ةملثلا دسو ةغلبلا ىنعمب دادسلا ىلا ثيدحلا امهب

 رمأف « ةغلبلا ال دصقتلا وه امتإ حوتفملا نا هل نيبو هيلع رضنلا هدرف نبسلا

 اهفرصف « لهس نب لضفلا نم اهضبقي مهرد فلا نيسمخم هفارصنا دنع هل

 7.4 ةنس ورعب يقوتو . فرصلا ببس ىلع هفوقو دنع مهرد فلا نينامت هل

 ( ريغصلا شفخالا )

 وهو « بدألاو ةغللا يف اماما ناك « يوحنلا ناملس نب ىلع وه

 ل مال أ



 هنال طسوألا شفخألاو « ديمحلا دبع باطحلا وبأ هنأل ريبكلا شفخألا ريغ
 يبأ دنع ماقملا مزالي ريغصلا شفخألا ناك . ديعس وبأ ةدعسم نب ديعس

 هيف وهام مايألا ضعب يف هيلا اكشف « هربيو هيعاري ىلع وبأو ةلقم نب يلع
 نب يلع نسحلا ابأ ريزولا معي نأ هلأسو « ةقاضإلا ةدايزو ةقافلا ةدش نم

 هرهتناف لعفف « هلاثما نم قزتري نم ةلمج نم قزر رارقا هل هلأسيو ىسيع

 ةلقم نبا ىلع قشف لفاح سلجم يف كلذ ناكو « ًاديدش ًاراهتنا ريزولا

 ىلا لاخلا هب تهتناو اه معاف لاحلا ةروص ىلع شفخألا فقو م « كلذ

 ل6١ ةنس ةأجف هنم تاف هداؤف ىلع ضبق هنا ليقف « ءيلا مجلسلا لك أ نأ

 ( يرفعلتلا )

 هللا كيع وبأ نيدلا باهش عرابلا بيدألا دوعسم نب فسوي ند كلم

 ًارشاعم ًاعيلخ ناكو « هرعش عاشو هركذ رهتشا « روهشملا رعاشلا يرفعلتلا

 بلح ىلا هدرطف هب رماقي ًائيش فرشألا كلملا هاطعأ الكو راهتلاب نحتماو
 كلسم هعم كلسف « ًاموسر هل ررقو هيلا نسحأف زيزعلا اهبحاص اهب حدمف

 عنتماف « هدي انعطق باهشلا عم رماق نم نأ بلح يف ىدانف فرشألا

 قشمد ىلا ءاجو ةمدخلا كرتو ضرألا هيلع تقاضف هعم بعللا نم سانلا

 مدان مث « رقفلا نم )١( نونأ يف ىقب ىتح رماقيو اهب يدجتسي لزي ملو
 8 ةئامسو نيعبسو نسخ ةنس تاد اهو هاج بحاص رخآلا ف

 ( يذمرتلا )

 ةيعفاشال نكي مل « يعفاشلا يذمرتلا رفعج وبأ رصن نب دمحأ نب دمحم

 زابدللا دودخا : ففختدقو ةمومضملاءاتلا ديدشتو ةزمحلاحتفب نوتألا )١(

 . |هوحنو صاصجلاو
 ث ةمقغ2



 ربخأ « مظع لاح ىلع للقتلا نم ناكو « عروا الو هنم سأرأ هتقو ىف

 هل ليق « تابح ثالث لاق وأ تابح سمخب ًاموي رشع ةعبس يف توقت هنا

 تنكف « تفل امل تيرتشاف اهريغ يدنع نكي مل : لاق ؟ تلمع فيك

 طلتغا دقو نيتئامو نيعستو سمح ةنس قوت . ةدحاو موي لك هنم لكآ

 . هرمع رخآ يف

 ( يلع نب ىبح )

 ينابيشلا يزيربتلا بيطخلا ايركز وبأ ماطسب نب نسحلا نب دمحم نبا
 تاقلعملاو يننتملاو ةسامحلا حرش « ريثك قل هيلع جرخم « وحنلاو ةغللا ماما

 يف يرهزالا ةغللا يف بيذهتلا نم ةخسن هل تلصح تناكو . كلذ ريعو

 ىلع لدف « ةغللاب ملاع نع اهذخأو اهيفام قيقحن دارأو فاطل تادلجم ةذلع

 ىلا زيربت نم هفتك ىلع اهلمحو ةالحم يف باتكلا لعجف يترعملا ءالعلا ينأ

 رثأف اهيلا هرهظ نم قرعلا ذفنف « ابوكرم هب رجأتسيام هل نكي لو ةرعملا

 ةروص فرعيال نم اهآر اذإو « دادغبب فوقولا ضعبب يهو للبلا اهيف

 : هرعش نمو . بيطحللا قرع ىوس اهب سيلو ةقيرع املا نظ اهيف لاحلا
 ماقملا نم تمئس دق يناف ًاموي رافسألا نم مأسي نمف

 ماثل ىلا نومتني مائل لاجر ىلع قارعلاب انمقأ

 . ةثامسخو.  نيتنثا ةنس ةرخآلا يدامج ىف ةأجف يفوت

 ( يدرويبالا )

 ينأ ىلع هقفلا يف لغتشا « يدرويبالا نمحرلا دبع نب دمحأ سابعلا وبأ
 نسح ًاحيصف ًارعاش ناك : هخيرات ىف بيطخلا لاق . هيف“ عربو دماح

 اهسبلي ةبج ىلع ردقيال نيتتس ثكم هنا : لاقي « ةقاف يف المجتم داقتعإلا

 ب مود



 ةرخآلا يدامج ىف نوت . وشها سبل ىنعنمت ةلع ىب : هباحصأل لوقيو ءاتشلا يف

 سبل ينعنمت ةلع يب » هلوق نسحا ام : تلق . ةئاعبرأو نيرشعو سمح ةنس

 ( ىيرتنشلا )

 ًامظان اان ًارعاش ناك «ءروهشملا رعاشلا ةراس وأ ةراص نب هللا دبع

 لمتشا الو ناكم هعسي مل نامرحلا نمو .« ظحلا ليلق ناك هنا الإ ًارهام

 « ةالولا ضعب ةباتك ىلا ترا دهج دعبو تارقا عيبي ناك « ناطلس ىلع

 لسيللا نم ءالا> دوسأ ةيليبشا ىلا ىنأ ناك ام كولملا علخ نم ناك الف

 اهقوس داسك يف اهلحتناف ةقارولا نم غلبتو « ليهس نم ًادارفنا رثكأو

 : لوقي اهفو « اهقيرط ولخو
 نامردلا اهرامثو اهقاروأ ةفرح ركنأ ىهف ةقارولا امأ

 نايرع اهمسجو ةارعلا وسكت ةربا ةلاحم اهيحاص تبش

 . هاا/ل ةئس يوت

 (رعلا)

 « ىجنلخلا نيدلا لضفأ ذيملت « لبرالا ررضلا رعاشلا دمحم نب نيسح

 ناك هنا الإ اهلك تايلقعلا ىف ًاسأر ةيبرعلاب ًاريصب روكذملا رعاشلا ناك

 ردصي « رظنملا حيبق لكشلا ىرز ةئيهلا ثر ةالصلل ًاكرات ًايضفار ًافوسليف

 6« حورقو تاعولطب ىمعلا عم ىتباو « لالحإلاو ةديقعلا داسفب رعشي ام هنم

 ىتتعيالو مهسلجم رضح اذإ راكألا نيم « تاساجنلا قوتي ال ًارذق ناكو

 ا ةنس يوت . ةمرحو ةبيه هل ناك كلذ عمو « مهب

 ا 8فلال



 ( رمع وا دمحم وا ىبحب)

 فورعملا حوتفلا وبأ يدرورهسلا نيدلا باهش بقلملا شبح نبا

 ءاكذلا طرفم ةمكحلاو ةفسلفلا يف هنامز دحوأ ناك « لوتقملا باهشلاب

 يسدقلا مقرلاو « تاحيولتلاو « لك ايحلا : اهنم فيناصت هلو « ةرابعلا نسح

 ىلا درو . قطنملا يف تاحمللاو « لئاوألا ىأر ىلع نآرقلا ريسفت ىف

 لهأ بتكف « هيلا لاف همالك هبجعأف يزاع رهاظلا كلملاب عمتجاو بلح

 ناطلسلا بتكف « فلت الإو كدلو كردأ نيدلا حالص ناطلسلا ىلا بلح

 ةقلخللا يرز ةمحلا ءىند ناك . هلتقب هيلا بتك مث « هنع هداعياب رهاظلا ىلا

 ةموهز نم ادي الو امسج الو ًابوث هل لسغي ال ندبلا حسو بايثلا سند

 ىلع ىعسيو ههجو ىلع ٌرانتي لمقلا ناكو « ًارعشالو ًارفظ صقي الو
 . ةئامسخو نينامثو تس ةنس ىفوت . هبايث

 ( ينغلا دبع ظفاحلا )
 وه رداقلا دبع خيشلا هلزنأ « يبدقملا دمحم وبأ دحاولا دبع نبا

 امف لوزتلا نم ًادحا نكمب ناك امو هتسردع نيدلا قفوم خيشلا هقيفرو

 ةياور ثيدحلا يف هتقو ماما ناك ٠ حالصلاو ريخلا نم امهيف سرفت ال

 ًاوحن دابعلا ريخ مالك يف دارملا ةياهن اهنم ناسحلا بتكلا فنصو « ةياردو

 : ةريثك هنحمو . ءزج ىبتم نم

 ىف ظفاحلا معن يلأ باتك ىلع فقو ناهفصأ لخد ال هنا ( اهنه )

 ىدنجخلا نم هوبلطف « ًاعضوم نيعستو ةئام ىف هيلع ذخأف « ةباحصلا ةف رعم

 . رازأ يف ناهفصأ نم جرخو ىنتخاف هولتقيل

 باتك أرقف لصوملا لصخد ناهفصأ ىلا داع ا هنا ( اهنمو )

 تا



 بامصأ هيلع راثذ « هحرجو ةفينح ايأ هيف ركذو ليقعلل ليدعتلاو حرجلا

 . هولتقل هصلخ ظعاواا يربلا نب ناهربلا الولو « هوسبحو ةفينح ىلأ

 ةالص دعب ثيدحلا أرقي ناك لصوملا نم قشمد مدق ال ( اهنمو ) ْ

 عيرص ناكف « لوبق هل لصحو هيلأ سانلا عمتجمو .ةلبانحلا ةقلحم ةعمجلا

 هل اونسحف لبنحلا حصانلا قيرطب هيلع اولخدو ةقشامدلا هدسحف « ةعمدلا

 دعتي ظفاحلا راصف ظفاحلا ىلع شوشف « رسنلا تحن ةالصلا دعب ظعي نأ

 نيدلا ىكز نب نيدلا يب قفتاف يسركلا ىلع هتديقع ركذف ٠ رصعلا دعب

 مراص اهبلاوو ةعلقلا ىلا اودعصو ةقشامدلا نم ةعامجو ىعلودلا بيطخلاو

 هل اودقعف « هيبشتلاب لوقيو سانلا لضأ دق اذه : اولاقف شغرب نيدلا

 « تاوصألا تعفتراو عضاوم هيلع اوذ_حأف مهرظانو هورضحأو ًاساحم

 . معن : لاق ؟ قحلا ىلع .تنأو ةلالض ىلع ءالؤه لك : نيدلا .مراص لاقف
 يف ناك امو ظفاحلا رينم أورسكف قشمد عماج ىلا اولزتف ىراسألا رمأف

 « رهظلا ةالص مهتافف ةالصلا نم مهوعنم و تانيزءاردلا نم ةلبانحلا ةقلح

 ناكو « ثيدحلا أرقي راصو نينا>طلا دنع لزنو رصم ىلا ظفاحلا رفاس مث

 ىلا ىوتفلاب اوثعبو همد ةحابإب رصم ءاهقف ىتفأف ديصلا ىف زيزعلا كلما

 لغتشاو هسرف نع عقو هنا قفتاف « هانجرخأ انعجر اذا : لاقف « زيزعلا

 هعمو رصم لداعلا لسخد املو رصم ىلا لضفألا ءاجو. « تامو هسفنب

 ههركأف هلضفو هدهزب فرعف « زيزعلا ىلا لقن ام هيلا لقن ركش نبا هريزو

 بتكف « ثيدحلا ركذي عنصملا دجسم يف ظفاحلا ماقأو هيلا لوخدلا دنع

 مسجتلا ركذيو سانلا دئاقع دسفأ دق : نولوقي ركش نبا ىلا رصم لهأ

 ثدحف « برغملا ىلا هيفنب رصم ىلاو ىلا بتكف . داهشالا سوؤر ىلع

 دق ظفاحلا ناكو هيفنب بتكيل هبلط ريزولا نا يدنكلا نيدلا جات خيشلا

 : تلقف : هتومب ملع نكي لو برغملا ىلا هيفنب بتكا : بتاكلل لاقف «٠ قوت
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 ةعاسلا : تلق ؟ فيكو : ركش نبا لاقف. . مافن دق وه هنوفنت نوجاتح ام

 هتافو تناكو . مدن هنأك ةعاس ركش نبا مجوف . هتوع صخش ينريخأ

 . ةئاهس ةنس لوألا عيبر نم نيرشعلاو ثلاثلا يف

 ( قازرلا دبع نب دمحم )

 ثدحملا دمحم نب نيدلا سمش ملاعلا لدعلا ركب ينأ نب قزر نبا

 : هرعش نمو « تاعاسلا تحن دوهشلا نايعأ نم ناك « لبنحلا ىنعسرلا

 اشرلا كلذ ىلا ىناجشأو ىدجوو ىّتعوا غسلبي ًاناسنا نأ ولو

 اشحلا هتنكسأ بلقلا بيل الولو هل اهضرأ ملو ىنيع هتنكسأل
 هيلع امو هرامح قرسف رامح ىلع داع مث ةداهش ين رصم ىلا رفاس

 ًاهجوتم جرخف « دوصقم هل لصح ملف ًايكاش ةرهاقلا ىلا عجرف « قيرطلا يف

 فوت . ربخ هل رهظي ملو قرغف ةعيرشلاب هسرف ىسيل ىنأف قشمد ىلا
 . 544 ةنس

 ( ليلحلا )
 « وحنلا لع يف اماما ناك « ىدزألا يديهارفلا ورمع نب دمحأ نبا

 نم ًاللقتم ناك . هريغو هيوبيس ذخأ هنعو ضورعلا طبنتسا ىذلا وهو
 ءاروام ىمه زواجي ال لوقي ناكو « قيضلا نشحلا شيعلا ىلع ًاروبص ايندلا

 م نب بلهملا نب بيبح نب ناملس ىلع بتار هل ناك « ىلاب

 بتكف يعلو هيلا بتكف ءاززا وهألاو سراف ىلاو ناكو « ىد زألا

 : هباوج ليلخلا

 لام اذ تسل ىلأ ريغ ىنع ينو ةعس يف هنع ىلأ ناولس غلبا

 لاح ىلع قبي الو ةلزه تومي ادحأ ىرأال ىلا يسفنب اخس
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 لاتحم لوح هيف كديزب الو هصقني فعضلا ال ردق نع قزرلا

 لاملا ال سفنلا يف ىنغلا كاذ لثمو هفرعن لاملا ين ال سفنلا يف رقفلاو

 لاق . هبتار داعأف كلذ ين نيتيب دشنأف « بتارلا نايلس هنع عطقف

 ردقي ال ةرصبلا صاصخأ نم صخ يف ليلخلا ماقأ : ليمش نب رضنلا هذيملت

 هيوبيس هيلع مدق اذا ناك . لاومألا هملعب نوبستكي هباحصأو نيسلف ىلع

 . ١1/٠ ةنس قوت . لعال ٌرازب ًابحرم : لوقي

 ( يربطلا بيطلا وبأ)

 « ةيعفاشلا خيش ىربطلا برطلا وبأ رمع نب رهاط نب هللا دبع نب رهاط

 لوصألا يف فئصو « يسج رساملا نسحلا ىنأو ىنيارفسإلا دماح ىلأ نع ذخأ

 ضلع اذه اههببل' اذإ ضصيقو :ةماع اهيحألو "هل ناك هلل زيغو لدار
 : بيطلا وبأ ىضاقلا كلذ يف لاق دقو « تيبلا ىف رمخآلا

 لساغلا غارف لا كربلا ارسل مطامج بايث اولسغ اذا موق

 لغتشبو يضقيو يفي ءاضعألاو مهفلاو لقعلا حيعص ةنس نيتسو ةئام غلب

 46٠ ةنس قوت

 (نائعوبأ)
 هللا ىضر سنأ نب كلام هنع ذخأ « خورف نمحرلا دبع يلأ نب ةعبير

 انثدحم لعجف سنأ نب كلام انيتأ : ىناعنصلا هللا دبع نب ركب لاق . هنع

 نوعنصتام: موي تاذ انل لاقف ةعيبر ثيدح يف هديزتسن انكف يأرلا ةعيبر نع

 تن. هل انلقو هانبنأف ةعيبر انيتأف . قاطلا كلذ يف مان وه اه ةعيبرب

 :لاق ؟ سنأ نب كلاه كنع ثدحم ىذلا تنأ : اناق . معن : لاق ؟ ةعيبر

 متملع امأ : لاق ؟ كسفنب ظحت مل تنأو كب كلام يظح فيك : انلقف . عن

 - ةهع



 . 5*١ ةنس فوت . لع لمح نم ريخ ةلود نم 'الاقثم نأ

 (ىنزاملا)

 هرصع مامإ ناك « يرصبلا ىنزاملا نامءع نب دمحم نب ركب نامع وبأ

 لهأ ضعب نأدربملا هاور اممو « عرولا ةياغ يف ناكو .« بدألاو وحنلا يف

 « هسيردت يف رايد ةثام هل لذبو هيوبيس باتك هيلع أرقيل هدصق ةمذلا
 كتقاف عم ةعفنملا هذه ”درتأ : دريمللا هل لاقف « كلذ نم نامع وبا عنتماف
 اذك اذكو ةئامنالث ىلع لمتشي باتكلا اذه نإ : لاقف ؟ كتقاضا ةدشو

 هللا باتك ىلع ةريغ اهنم ًايمذ نكمأ نا ىرأ تسلو هللا باتك نم ةيآ
 : يجرعلا لوقب قثاولا روضحب ةيراج تنغ نأ قفتاف « ىلاعت

 الجر مباصم نا مولظأ

 بارعإل قثاولا هصخشأف « هبصنو لجر عفر يف ةرضحلاب نم فلتخاو
 . "149 ةنس يوت . رانيد فلأب هل رمأ هبرعأ الف « تيبلا

 ةدشو كتقاف عم ةعفنملا هذه درتأ ١ دربملا لوق داهشتسالا عضومو

 ديدش ناك هنا » هل نيمجرملا لوق ليلدب آدهاز ناك لاقيالو . « كتقاضا

 « هل بوهوملا فلالا هلوبق ليلدب دهزلا مزاتسيال عرولا نأل ( عرولا

 فلألا ام ينتال ةرخؤم فراصمو ةعمتجم جئاوح اهمزاي ةمئادلا ةقافلا نأل

 . ةقيقحلا يف هارد يهو دادغب ريئاند يه امتا ريئاندلاو « اهقوف امالو

 (يئارسلا)

 حرش « يوحنلا يفاريسلا نابزرملا نب هللا دبع نب نسحلا ديعس وبأ

 « قالخألا نسح ًافيفع ًاهز ناك « فيناصت ةدع فئصو هيوبيس باتك

 هدي بسك نم الإ لكأيال ناكو « ءيش هنم رهظي ملو ًايلزئعم :ناكو

 تكي 48 تت



 , "54 ةنس قوت : لكأيو خسني

 ( نيدلا مجن)

 الضاف ابقف ناك « ناكلخخ نب نيدلا سمش ةاضقلا ىضاق ىخأ نبا

 نع لوقيو ةككحلاب ًاسوهم ناكو 6 ةيماشلا دالبلا صضعبب ءاضقلا لوو

 ىلا هوبسنو تقمو ببسلا اذه هقزر عطقناف « نامزلا مكح انأ : هسفن

 تام ىّتح دوهشلا عم دعقو ةيرصملا رايدلا ىلا رفاسف « ةديقعلا لالحتا

 . الك69 ةنس

 ( اغنألا)

 رهاطلاوبأ نيدلا قت عرابلا ظفاحلا نسحملا دبع نب هللا دبع نب ليعامسإ

 ًاحيصف ًازريم ًاظفاح ةقث ًامامإ ناك «. يعفاشلا ىرصملا يطاغنألا نبا
 ةباعدلا ريثك ناك هنا الإ ريظنلا مودعم هيبشلا ديعب ًارئان ًامظان ةياورلا عساو

 . 589 ةنس تام . درملا عم

 ( كلام نب نيدلا ردب )

 ملعب ًافراع ًايوحن ناك « كلام نب هللا دبع نب دمحم نب دمحم وه

 ةرشاعمو .بعل ىلا بسني هنا الإ ًايكذ قطنملو لوصألاو ضورعلاو نايبلا

 . 585 ةنس قوت . هترشاعم قياتال نم

 ( يناسملتلا فيفعلا )

 ميرك ةرشعلا نسح ناك « عرابلا بيدألا هللا دبع نب يلع نب ناملس

 رمحلاب مهي ناك ؛ سكملا نم تاهج ةدع يف مدخو ةهاجواذ قالخألا

 -ةكا



 حيرات رصتحم مالسالا لود نم عباسلا ءزدللا يف هلاق ام” ةدايقلاو قسفلاو

 : نيدلا بطق خيشلا لاق . ىعفاشلا يزغلا لماك نب فلخ نب لعل مالسالا

 ىكحو « .ةيريصنلا بهذم ىلا ليملاو نيدلا ةقر ىلا هنوبسني ةعاج تيأر

 اذو ةيرادبكر نيب ناكم يف هنبا تيأر : لاق ةشوشافلا نب ناهربلا هذيملت

 حبشلا ىلا تلخدو تضبقناو كلذل تملأتف ء« هسوبي اذو هيلجر سبكي

 « دمحم هنبا هيلع تدجو يذلا لاحلاب هتريخأف ؟ كلا. : لاقف كلذك انأو

 فيك هللا ناحيس : تلقف . ًانيزح ًاضبقنم ةلاحلا كلت يف هتيأرفأ : لاقف

 تنأ نزحت ال : لاقو ىلع خيشلا نأوهف « نوكي ام رسأ ناك لب كلذ نوكي

 اذه : يبهذلا لاق . هيعسو حيشاا ردق تفرعف « ًارورسم وه ناك اذا

 . 9٠" ةنس قوت . هباذع نم هللا يحتسي ال يذلا حيشلا وه

 (ىريرخلا)

 ةفئاطلا مدقم دمحم وبأو نسحلا وبأ روصنم نب نسحلا ىلأ نب يلع

 نم هدنع ناكو « تاماركو تافشاكم هل ناك « ةيوازلا بحاص ةيريرحلا

 مقي ملام - ةماش وبأ نْيدلا باهش حيشلا هلإق اك  ةعيرشلا بجاوب مايقلا

 نكي ملام ةقيقحلا عئارش ةماقا نمو « ًانطابو ًارهاظ نيعرشتملا نم دحأ هب

 ةفرعملاو هيلا ءاعدلاو هركذو هللا ةبحم ىلع ةظفاحلا نم هرصع يف دحا دنع

 حبشلا بحص . نطابلا هرمأ يفو رهاظلا هرمأ يف نوطلغي سانلا رثكاو « هب

 رودملاو ريصقلاو ليوطلا سبلي ناك « نالسر حخيشلا مداخ لبرغملا يعبأ

 زرطملاو ةأرملا بوثو ةوسنلقلاو رزئملاو ةماعلاو دوسألاو ضيبألاو حرفملاو

 ماقأ (ملف « لعفي لف عفشتيو لأسي نا هباحصأ هلأس سبح املو ء نولملاو

 قلدللا نم : اهبف ةصق اوبتكي نا مههرمأف مهاؤس داز نينس عيرأ سبحلا يف

 « هلك وفع وه نم ىلا هلك بنذ وه نمم فيرشلا يأرلا ىلا فيعضلا

 - ةا/



 ( ىريرملا يلع ءارقفلا مدخن رغصا ) ةبتاعملا نع فغضلا ةبتاكملا هذه ببس

 ماما قوسفلا يف نكلو حيشو ىقت نمو حالص نم نكلو ريقف

 نم دحأ أرق اف « ناطلسلا ىلا لصت نأ اودارأو ةصقلا يف اوعسف

 ملأ مكل تلقام : لاقو ”دتحاف كلذ هغلبف « اهب ىمرو الإ ةصقلا ةلودلا

 رشاعي ناك « رهشا ةعبسو نينس تس سبجحلاب ماقأو . يعسلا نع مكهنأ

 لب ةالابم الو ةبقارم هدنع نكي حلو « هدنع نوميقيو مههحصيو ثادحألا

 لوبق هل ناكو « ًابيرخت هنومسيام مهعم دمتعيو ثادحألا نايبصلا عم لخده

 ثادحألانم دحا ىلع هرظن عقو اذإ ناك هناف ء ثادحألا دنع اهسال مظع

 .548 ةنس يفوت . هب هلها عفتنيال ثيحم هيلا لام

 ) يزاريشلا بطقلا (

 مامإ ناك « يزاريشلا حلصم نب دوعسم نب دومحم نيدلا بطق

 فيناصتلاو ةريثكلا ذيمالتلا هلو « ءاكذلا ةياغ يبو تالوقعملا يف هرصع

 هنا الإ ًاحوطتم امبرك ناك « بجاحلا نبال رصتخما حرش اهنم ةروهشملا

 ىونسألا هلاق اك رخاسملا قلح يف سلجيو رمخلل بع نيدلاب انوابتم ناك
 ذيملت وهو « ممود نمف راتتلا كولم دنع اظعم ناك كلذ عمو « هتاقبط ف

 9٠١. ةنس يفوت . يسوطلا ريصنلا

 ( ديرد نبا )

 مامإ ىرصبلا ىوغللا ىدزألا ةيهاتع نب ديرد نب نسحلا نب دمحم
 زواج نا ىلإ رمحلا برشي ناك « قئافلا رعشلاو بدالاو ةغللا ف هرصع
 ىرذ امم يحتستف ديرد نبا ىلع لخدن انك : نيهاش نبا لاق . ةنس نيعست

 . ”ا١ ةنس قوت . ًاعوضوم ىفصم بارشلاو ةقلعملا ناديعلا نم

 امة 



 ( مكا نب ىجحن )

 دمحا مامإلا هنع ىور ءايندلا مالعا دحأ يزورملا يميمتلا دمحم نبا

 سانلا نم هدنع دحا همدقتي مل ىبح نومأملا ىلع بلغو « هريغو لبن> نبا

 « اهلوطل سانلا اهكرتو بتك لجأ هقفلا ىف ىبحن بتك تناكو ؛ ًاعيمج

 رومألاب مهربخاو سانلا ىهدا نم ناكو ء اضيا لوصألا يف بتك هل فاكو

 ًايوحن وأ وحنلا نع هلأس ًاثدحم وا ثيدحلا نع هلأس اقف ىأر اذا ناك

 نيب بتكي بتاكلا ناديز نبا ناك . هعطقيو هلجخيف مالكلا نع هلأس

 هدخ يضاقلا صرقف « لامجلا يهانتم ًامالغ ناكو مكا نب ىحب يدي

 بتكاو ملقلا ذخخ : هل لاقف « هدي نم ملقلا حرطو ايحتساو مالغلا لجخف

 : هالماف

 ابنجتم ههيت نم يل حبصأو ابضغتف هتشخ ًارمق  ايأ

 ايقنتم يديساي دبا نكف ًاهراكض علاو شيمختال تنكاذإ

 ابرقع كيدخ قوف اهنم لعجتو ةنتف سانلل غادصألا رهظت الو

 ابذعم نيملسملا ىضاق كرئتو ًاكسان نئفتو ًانيكسم لتقتف

 « هناحتما دارأ ىنعملا اذه ين نومأملا ىلا ىحي نع لقنلا رتاوت الو

 هعمسف هيلع سسجمن مث ءالخلا ىلا بهذو لاوجلا ةياغ يف اكوامم هب ىرغأف

 نبا ينيب دشني وهو نومأللا لخدف « نين.هؤم انكل منا الول : هل لوقي

 : بتاكلا قاحسا نب دشار ةميكح

 طونق 2 ءاجرلا دعب انبقعأف ًارهاظ لدعلا ىرن نا يجرن انكو

 طولي نيملسملا ةاضق يضاقو اهلهأ حلصيو ايندلا حلصت ىتم

 هباتك يف يرصحلا هركذو « هخيرات يف ناكلخ نبا هلك كلذ ركذ

 عولو ركذو هركذ قيلي الامب ىنعملا اذه يف هيلع لماحنو بادآلا رهز هامس يذلا

980 



 : رعاشلا لوق هيف هدشنا اممو « هب ءارعشلا

 ههدق قارعلا ضرا تطو الو همتكا هدلت مل ىحب تيلاي

 همدق اهقلي مل ةاود ىا هملعن مانألا يف يضاق ط ولأ

 همقرا هجلي 0 رحج يأو

 . 757 ةنس يفوت

 ( يلع نب دمحم )

 دوه نب يلع وبا نيدلا ردب ريبكلا دهازلا حيشلا دوه نب فسوي نبا

 نبا بحصو برغتو ةمشحلا كرت « فوصتلا ىف ءالجألا .دحا « ىبرملا

 طلخو فوصتلا .تايدهزو ةيداحتإلا تاهرتو.بطلاو ةفسلفلاب لغتشاو ني

 هدسج ىلعو ةعبق هسأر ىلع « ةذمالتو نوكسو ةبيهاذ ناك . اذهب اذه

 « نازحألا لصاوتم ركذلاو ةالصلا ليلق ةركفلا ىف ًاقراغ ناكو ؛ قلد

 هل ناكو « دوهيلا ةراح نم هوذخأ ناركس وهو دلبلا ىلاو ىلا ةرم لمح

 . قشمدب "59494 ةنس يفوت . ىتبش مولع يف تاكراشم

 ( عيفرلا يضاقلا )

 عيفر قشمد ةاضق يضاق ليعامسا نب دحاولا دبع نب زيزعلا .دبع

 ءىدر ًافسلفتم ًارظانم الكتم الضاف ًابيقف ناك « يغفاشلا دماح وبا نيدلا

 ليعامسا حلاصلا كلملا اهبحاص مايا يف قشمد ءاضق ىلو مث « ًارتغم ةديقعلا

 ىلع نطابلا ىف ةلودلا نيمأو وه قفتاف « يرماسلا ةلودلا نيمأ هريزوو

 ىلع دهشتو يعدت ًاروز نوعدمو روز دوهش هدنع تناكف « نيملسملا

 ينئثدح : ىزوجلا نبا رفظملا وبا لاق . حلصلاب هرمأيف رانيد فلأب صخش

 « ةعيرشلا رومأب ًائزهتسم ًابرهد ةديقعلا دساف ناك هنا نايعألا نم ةعامج
 - )وه ال



 تعقوأ م « ةناحخلا لثم تناك هراد نإو « ناركس ةغمجلا ةالص ىلا ءيبحي

 لقتعاف ناطلسلا دنع هب ىعسو يرماسلا هردغف ريزولا نيبو هنيب ايندلا

 نم عفدوأ كانه قنخو نانبل لبج ىلا لقث م « هلام لماما كيلعيب

 . 54" ةنس تاف عقوف قهاش

 ( يرئستلا ردبلا )

 قطنملاو. نيلصألا يف هتقو مامإ « ىرتستلا دعسأ نب دمحم نيدلا ردب

 ةبيرغ تكنل ةنمضتم. علاطملاو علاوطلاو ىواضيبلا قيلاعت: عضو .« ةمكحلاو
 ًاموادم ناك « ءانيس نبا بتك حرشو « ةكيكر ةقلق اهتارابع تناك ناو

 مل اذهو : يونسألا لاق . ةالصلل كرثلا ريثك آيضفار جنرطشلا بعل ىلع

 هلكش نسحو ةدئازلا هتورث عم مهئيه نسحالو ملعلا لهأ راونأ هيلع نكي

 . ةئاعبسو نيثالثو فين يف ناذمج قوت

 ( ةديبع وبأ )

 الو يجراخ ضرألا ىف نكي مل « ىثملا نب رمعم يوحنلا يوغللا
 برعلا رابخأو هيلع بلغي بيرغلا ناكو « هنم مولعلا عيمج م لعأ ي ءامجإ

 نحل ثدح وأ أرك اذإو « هنزو ميقي الو رعشلا رم 00 ناكو « اهمايأو
 بهذم ىلا ليمب ءاجه بسنلا لوخدم غثلأ ًاخسو ناكو ءهنم ًاداتعا

 ىلا ليملاب مهني ناك هنأل ماكحلا نم دحا دنع ةداهش هل لبقتال جراوخللا
 ىلع اذاف دجسملا ًاموي ةديبع وبأو انا تلخد : يعمصالا لاق . نايغلا

 : ةديبع وبا اهلا سلجب يللا ةناوطسألا

 ًانيمآ هللاب لق“ ةديبع. ابا هتعيشو. طول ىلع 5 ىلص

 هتلقثأ' نا دعب هتوحعو هرهظ 500000 حما ىعمص+ اي : يل لاقف
 كل



 ىه : لاقف ءاطلا تيقب دقل : تلقف . يرهظ تعطقو ىنتلقثأ : لاقف

 : تيبلا دعبو ساؤن ابا ال بتاكلا ناكو . تيبلا فورح رش

 انيعست تزواجدق و تملتحا ذنم مهيقب كش الب يدنع تنأو

 . 7١9 ةنس يفوت

 ( ءيناه نبا )
 ناك « روهشملا رعاشلا ىبمدنالا يدزالا ءىلاه نب دمحم نسحلا وبأ

 ماقأف ةقريب صخش هفاضأ . رمحلا بح ًارهتشم ةفسالفلا بهذ امهم

 . "57 ةنس هولتقف هيلع اودبرع مهنا لاقيف ًامايأ سنالا سلجم يف هدنع

 ( دعاص )

 ناك « صوصفلا باتك بحاص ءالعلا وبأ يدادغبلا ىوغللا ىعبرلا

 بذكلاب مهني ناك هنا ريغ « لاومالا جارختسا ىف اقذاح لاؤسلا ىف ًانسحم

 لقنلا يف هبذك روصنملل رهظ الو « هباتك سانلا ضفر اذهلف هلقن يف

 : هرصع ءارعش ضعب هيف لاقف « رهنلا يق صوصقفلا باتك ىمر هتبثت مدعو

 صوغي ليقث لك اذكهو صوصقلا باتك رحبلا يف صاع دق

 : دشنأ دعاص هعمس املف

 صوصفلا روحبلارعق نمج رخن اما هرصنع ىلا داع

 . ةيلقصي ١4ا/ ةنس قوت

 ( ساحنلا نبا )

 ءايكذأ نم ناك « ةمالعلا مامالا دمحم نب مهاربا نب دمحم نيدلا ءاهم

 ءارطإ ع قدصلاو نيدلاب روهشم « سديلقاو قطنملاب ةريخ هلو مدآ فب

 د #١ ب



 ثدحتي ناكو « مهطاسبناو ةاحنلا فرظ هيف ةماعلا رغصو لمجتلاو فلكتلا

 جوزتي مل هنظأو هترابع ىف رعقتي الو نييسللا ةماع ةغلب هباطخو هميلعت يف
 . 5١8 ةنسا قوت

 ( نسحلا وبأ )
 روهشملا يرصملا سنوي نباب فورعملا مجنملا فدصلا دعاص نب يلع

 رابك تادلجم عبرا يف سنوي نبا جيزب فورعملا يمك احلا جيزلا بحاص

 هءادر لعجيو ليوط روطرط ىلع متعب الفغم هلبأ روكذملا سنوي نبا ناك

 ءوسو هترهشل هنم سانلا كحض بكر اذاو اليوط ناكو « ةماعلا قوف

 ةماجنلا يف ةبيرغ ةغياب ةباصإ ةئيحلا هذه عم هل ناكو « هسابل ةثاثرو هلاح

 لخد . ةريثك مولع يف ًاننفتهو دوهشلا دحأ ناكو « هريغ اهيف هكراشيال

 سلجو ضرألا لبقف هدي يف هسادمو رصم بحاص يديبعلا احلا ىلع ةرم

 لبق فرصنا املو « هنم برقلاب وهو اهاري مماحلاو هبناج ىلا سادملاو
 . 48# ةنس قوت . فرصناو اهسبلو ضرألا

 ( يشك ارملا جاتلا )

 ًامولع لصح « يشكارملا فسوي نب مهاربإ نب دمحم نيدلا جات

 ًايكذ ناك « ىمعلل ًابراقم رصبلا فيعض ناك هنأل عاسلاب اهربكا ةديدع

 ةاضقلا يضاق هيلع لمع اذهو « مهف ةعيبقولا ريثك سانلل ًارقتحم الوجع

 يقوت 2 هيلع |ممرم قشمد ىلا رصم نم هجرخأ ىتح يئيوزقلا نيدلا لالج

 . الها ةنس ةأجف

 ( ينوفصالا ملعلا )
 ناك « ينوفصألاب فورعملا ميلعلا دبع نب دمحم نب دمحأ نيدلا لع

 تاو



 سرش ناك هنكل « ةديج ةكراشم ةددعتم مولع يف ًاكراشم الضاف الجر

 لابقإ ىري نم ايسال دحا عم ةبحص هل مودتال دسحلا ىلا الئام قالخألا
 . "49 ةنس يفوت . معلا لهأ نم هيلع سانلا

 ( يسرافلا رخفلا )

 تافنصم هل « ثدحملا ققحملا ينوصلا ىعفاشلا رصم ليزن ىدابا زورفلا

 «كلذ ريعو مالكلاو لوصألاو لقعلا ةيطعو لقنلا ةيطم باتك اهنم ةريثك

 « تاماقمو تاضايرو تالماعم اذ ًاملكتم ًاغيلب ًاحيصف اعراب الضاف ناك

 فرعي مل نمو فرع نمل سانلا يف ةعيقولا ريثك ناسللا ءىذب ناك هنا الإ

 اذك  تقولا بلاغ يف ةباعد هدنعو « لوقي ايف زكفيال ةأرجلا ريثك

 يف ريثك نبا نيدلا دامع امهنع هلقن اهف ةطعب نباو بجاحلا نب رمع هلاق

 . 571؟ ةنس يوت . هتاقبط

 ) يدركلا رضحخ حنيشلا (

 , اهيف باصأ ةريثك ءايشا يف ناطلسلا فشاك « رهاظلا كلملا حيش

 لك يف هيلا ناطلسلا لزئي « هيدل ةعيفرلا ةناكملا هلو هدنع ًايظح ناكو

 انزلاب ناطلسلا دنع هيلع دهش ء آعماج هل ىتبو نيترم وا ةره عوبسا
 بحاص نم ةيده هل تمدق دق ناطلسلا ناكو « رمحلا برشو طاوللاو

 ةأرمال هعفدف رضخ خيشلل ناطلسلا هاطعأت سيفن رك اهتلمح نم نميلا

 <ا/١ ةنس ىفوت . ناطلسلا ىدي نيب ركلا اورضحأو اهورضحأو امي ىنزو

 ( باشا نبا )
 ملاعلا يدادغبلا باشحلا نباب فورعملا دمحأ نب هللا دبع دمحم وبأ

 ع ١١1مع



 « باسحلاو ضئارفلاو بسنلاو ثيدخحلاو ريسفتلاو وحنلاو بدألا يف روهشملا

 سباملاو لكأملاب ثارتكا ةلقو )١( ةءاذب هيف ناك « ىلوطلا ديلا مولعلا يف هل

 ناك هنا ىطفقلا نيدلا لامجو راجنلا نبا نع هل القان ىهذلا ظفاحلا داز
 نم هسأر لي امم عطقتت ىتح هسأر ىلع هتمامع بت « ًارذق ًاخسو اليم

 طق جوزتي ملو .« هلاح ىلع هكرتيف اهقرذ ريفاصعلا اهبلع يمربو « حسولا

 هدسجو اعيح جمرطشلاب بعليو ةروسكم ةرحب قتسي ناكو « ىرست الو

 اللعتم هديعي الف باتكلا ريعتسيو « دورنلا باحسأو ذبعشملا ىلع فقيو

 تاياكح كلذ نم هنع راجنلا نبا قاسو  ًاحازم ناكو « هبتك نيب هعايضب

 : جاجعلا لوق نيملعملا ضعب هيلع أرق هنا اهنف

 ىبصلا ابصلا ىتأي تاو يرسنق تنأو ًابرطأ

 . ىحتساف يكل يف كدنع اذه : هل لاقف (بف ءايلاب يبصلا هلعجف

 مث دم :لاقف ؟ رصقي وأ "دمع افقلا : لاقف هتذمالت ضعب هلأس هنا اهنمو

 . ينعجوي يداؤف : لاقف ؟ كب ام : هتذمالت ضعب لأس ها اهنمو . رصقي

 . ه51ا/ ةنس قوت . كعجو ام هزمهم ملول : لاقف

 (ىوب نبا)

 روهشملا مامإلا « ىبمدقملا ىرب نب شحولا يلأ نبا هللا دبع دمحم وبا

 هع فاح مرصع ةنولع ناك حن. ةيازقلاو :ةناورلاو ةقللاو وكلا لع يف
 كردتسا ةقئاف شاوح يرهوجلل حاحصلا باتك ىلع هلو « هرهد ةردانو

 فلكتي الو ةلفغ هيف تناكو « هيوبيس باتكب ًافراع ناك « عضاوم هيلع اهف
 لاق . قفتا امفيك هفيدح يف لسرتسي لب بارعإلاب ديقتيالو همالك يف

 ايدنه : ذيملتلا هل لاقف . وقورعب ًابدنه ىل رتشا : هذيمالت ضعبل ًاموي

 . اثر : اهذبو ةئيطاءذبو . لاحلا ءوس : ةءاذبلا )١(
 500 6١٠٠م ع



 وقورعب نكي مل ناو وقورعب الإ هذخأت ال : لاقو همالك هيلع زعف « هقورعب

 هيلعو هك يف ًاعيمح ضيبلاو بطحلا لخدي ناك هنا هتلفغ نمو . هلكآ الف

 نم ضيبلاب ىمريق ًاحوتفم هدحي ملف تيبلا ىلا ءاج ارو « ةرخافلا بايثلا

 هيلجر ىلع طقنيو رجفتيف بطحلا نيب بنعلا عضيو « لخخاد ىلا قاطلا

 نع لقنام ضيبلا يمر ةياكح نم بيرقو . ةيحاص ءامسلاو رطم : لوقيف
 هرجف رخآ هعم قبو ءاملا يف سارك هدي نم عقو هنا نيبولشلا يلع يبأ
 . 854107 ةنس يفوت . اعيمج افلتف ءاملا نم هب

 مامإلا : ىجابلاب فورعملا نمحرلا دبع نب دمحم نب يلع نيدلا ءالع
 داكتال هتحمرق « سانلا ءايكذأ نم اهادع ايف لضافلا قطنملاو نيلصألا يف
 « باتك يف ارظان هارب دحأ داكي الو ًادج ةعلاطملا ليلق ناك هناالإ عطقنت

 ةغللا بحاص ينارعألا نب هللا دبع يبأ دايز نب دمحم نع لقن كلذكو

 بيج وهو هيلع أرقي وأ هلأس لك سفن ةثام ءاهز هساجم رضح ناك هنا

 هديب تيأرام ةنس ةرشع عضب هتمزا : سابعلا وبا لاق . باتك ريغ نم

 سلجي روكذملا ىجابلا ناكو « 77١ ةنس ىلارعألا نبا ىثوت . ظق ًاباتك

 ضرعأو هلك كلذ كرن مث عراشلاب مكحلا يف بانو « دوهشلا تيناوح يف

 . ل15 ةنس يفوت . هلك هلا يف فلكتلا نع

 ( ىزملا ظفاحلا )

 « فيرصتلاو ةغخالا يف ًامامإ ناك « ضرألا راطقأ نم ةلحرلا هيلا :تهتنا

 رادب سردو . فارطألا باتكو لاجرلا ءامسأ يف لاككلا بيذهن فنص
 ات



 1/47 ةنس قوت . ًاريقف فلكتلل ًاحراط سانلا نع ًاضبقنم ناك . ثيدحلا

 ( رفعج وبأ) 7

 ناك « يوحنلا يرصملا ساحنلا يدارملا سنوي نب ليعامسأ نب دمحا

 حسانلاو « نآرقلا بارعا : اهنم ةديفملا فيناصتلا هلو « ءالضفلا نم

 ةرشع رسفو ٠ هلم ىلا قبسي مل امب هيوبيس تايبأ ريسفتو « خوسنملاو

 ريغ هلو ةساوللا حرش هلو « ءارعشلا تاقبط باتك هلو « اهالمأو نيواود

 اهعطق ةمامع بهو اذإو « هسفن ىلع ريتقتو ةساسخ هيف ناكو . كلذ

 امف لماحتيو هسفنب هجئاوح ءارش: لي ناكو « ًاحشو الخ مئامعع ثالث
 . هلع ذخألا 5 ةريثك ةبعر سانلل ناك اذه عمو « هتف رعم لهأ ىلع

 ىلع سايقملا جرد ىلع سلج هنا هتوم ببس ناكو 8188 ةنس رصمب قوت
 اذه : ماوعلا ضعب لاقف « رعشلا نم ضورعلا عطقي ذخاو لينلا ءىطاش

 فقوي مف لينلا ِق هلجرب هعؤ دو « راغسألا ولغتف ديزي ال ىتح لينلا رحاس

 . رفصلا ىلا ةبسن ساحنلاو . ريخ ىلع هل

 ( ةصفح ىلا نب ناورم )

 نب نعمو ةكماربلاو ءافلخلا حدممب ناك « روكشملا روهشملا رعاشلا

 كلذ عم ناكو « ًادج ريثك ءىش لاومألا نم هل لصحم ناكو « ةدئاز

 ًاجارس هتيب يف لعشي الو هلي نم محللا نم لكأي داكي ال سانلا لأ نم

 يدهملا ىلا ًاموي جرخ . ظيلغلا ورفلاو سيباركلا الإ بايثلا نم سبلي الو

 . ايش هنم يل لعجاف ًائيش ةفيلخلا كلل قلطأ نا : هلها نم ةأرما تلاقف

 مهرد فلأ نيتس هاطعأف « مهرد . كلف مهرد فلأ ةئام يلاطعا نا : لاقف

 . 1817 ةنس قوت . قيناود ةعبرا اهاطعأف

 - ١١ا/ ل



 ( دواد نب دمحم )

 ًالاع ناك . يرهاطلا نب يرهاطلا هيقفلا نبا هيقفلا ركب وبا ىلع نبا

 : مظتنملا يف ىزوجلا نبا لاق : ريثك نبا لاق . ًارهام اقف ًارعاش ًابيدأ ًاعراب

 هقشعيو فرخز نب دمحم لاقيو عماج نب دمحم همسا يبص بح يلتبا دقو

 هنا هنع ليقو . هتافو ببس ناك ىتح فافعلا عم هيف هبأد كلذ لزب ملو

 قشعتي لزب مل هنا هسفن نع وه ىكحو « فافعلا طرشب قشعلا حبيبي ناك

 رظانتي ناكو « كلذ يف ةرهزلا باتك فنص هناو « باتكلا يف ناك ذم

 ةرهزلا باتكب تنأ : ًاموي يرش نبا هل لاقف حرش نب سابعلا وبأو وه

 مشن نسحن ال تناو ةرهزلا باتكب ىنريعتأ : هل لاقف . اذهب كنم رهمأ

 . 791/ ةنس قوت .٠ دج هلثم تنأ عمجاف ةلزه هانعمج باتك وهو « هتءارق

 ( نايفس نب نسحلا )
 تناك يذلاو « ناسارخ ثدحم يوسنلا ىلابيشلا سابعلا وبا رماع نبا

 هقفتو قافآلا ىلا لحر . هقفلاو ثيدحلا ةفرعم يف هيلا لبإلا طابآ برضت

 ناك هنا هل قفتا . ليمش نب رضنلا باعصا نم بدألا ذخأو روث يلأ ىلع

 مولع تقاضف « ثيدحلا بلطل مهتلحر يف رصمع هباعصا نم ةداخجو وه

 هنوعيبي ام نودح الو ًائيش ابف نولكأي ال مايأ ةثالث اوثكم ىتح لاحلا

 كلذ نم مهسوفن تفنأو لاؤسلا مج ىلا لاخلا مهرطضاو « توقلل

 ةعرقلا تغقوف رمألا اذبم موقي مهنأ مهنيب اهف اوعرتقاف « مهرطضت ةجلحلاو

 « اعدو ىلصو. دجسملا ةياوز يف ىلتخاو مهنع ماةف « نايفس نب نسحلا ىلع

 نبا ريمألا : لاف ةئيملا نسح باش لخد ىبح ةالصلا نم فرصنا اف

 ؟ لماخعا امو. : انلقف : متم دحاو لكل رانيد ةثام هذهو ميلا رذتعي نولوط .

 ال



 مق : لاقو ءاوحلا يف حمر هديب سراف هءاجف ىلتخمي نا بحأ هنا : لاقف

 . ٠8" ةنس قوت . ًاعايج ينالفلا دجسملا يف مهماف هباحصاو نسحلا كردأف

 (تايغ نب رشب )

 ةفئاطلا بسنت هيلاو ةلزتعملا حبش « مكتملا يسرملا نمحرلا دبع وبا

 ناكو وحنلا نسحي ال ناك . هدنع يظحو نومأملا دنع جار « ةيسرملا

 ىلصو 7١ ةنس ةجحلا يذ يف فوت . ريثك نبا هلاق ا" ًاشحاف ًانحخل نحاي

 توعد فيك نوعمست الأ : لاقف كلذ يف ملف ثدحملا ىريبوشلا ديبع هيلع

 مهللا ربقلا باذع ركني ناك اذه كدبع نا مهللا ١ : تلق ىتالص يف هل

 ناكو « اهلها نم هلعجت الف كيبن ةعافش ركني ناكو « ربقلا باذع هقذأف

 ىنعم اذهو . « هنع ميركلا كهجو بجحاف ةرخآلا رادلا يف كتيؤر ركني

 . ريثك نبا هلاق  اهلئي ل ةماركب بذك نم فلسلا ضعب هلاق ام

 ءاغلبلا ةمئألا دحأ ٠ نيلازغلا هتمزالل لازغلاب فورعملا ةفيذح وبا

 ءارلا يف ةغثللا حيبق ةتوكلو « ًائيغ اهلعجيف ءارلاب غئلي ناكو « نيماكتملا

 ةلوهسو مالكلا ىلع هرادتقال دحا كلذل نطفيالو اهنم همالك صلخم ناك

 : هلوقب رعاشلا راشا كلذ ىلاو « هظافلأ

 لصاو كنأك ىتح ىنتعطقو هب قطنت مل ءارلا لصو تلعجو

 : هملكي نا لبق نم لاقف ديبع نب رمع هيلا رظنف « قنعلا ليوط ناك

 . ١١ ةنس يفوت . قعنلا هذه هيلع تمادام اذه حلصيال

 ( يزارلا متاح وبا)

 ظافحلا دحا ؛ ىزارلا يظنملا متاح وبا رذنملا نب سيردا نب دمحم

 - ط4



 ةعرز يلا نيرق وهو « ليدعتلاو حرجلاو ثيدحلا للعب نيفراعلا تابثألا

 ىورو راصمألاو راطقألا فاطو ريثكلا غمس « هتمحرب هللا امهدمغت يزارلا

 ىلعألا دبع نب سنويو ناملس نب عيبرلا هنع ثدحو « رابكلا نم قلخ نع

 بلط يف يمدق ىلع تيشم ينب اي : نمحرلا دبع هبال لاق . هنم ربكا امهو
 نم يو هل قا كدوو و تنبأ ريدر كولا

 ضعب نم ضرقتسا ىتح ًاثيش لكأي ال ًاثالث ثكم هناو « نايحألا ضعب

 . الآل ةنس قوت . رائيد فصن هباصا

 ( هيوبيس )

 هيف ملعلاو وحنلا يف ةجحلا يرصبلا رينق نب ناّمع نب ورمع رشب وبا
 نم اوجرختساو هرحب جحل يف اورمغناف هباتك ةاحنلا حرش « ةاحنلا مامإ

 هفينصتب درفني 0 هنا بلعث معزو . هرعق ىلا اوغلبي مو هلصاح هرهاوج

 وهو مهدحا وه ًاسفن نيعبرأ نم ًاوحن اوناك هفينصت يف ةعامج هدعاس دقو

 ريثك نبا هلقن اذكه  هسفنل هيوبيس هاعداف هتكنو دمحا نب ليلخلا لوصأ

 : لاقو هبقعتو ىلابزرملا هللا ديع يلا نع نامزلا ةآ رم يف هلقنو . بلعث نع

 برعلا نازوأ عمج يذلا وه 5707 مهعامج ال ينايزرملا نم مهو اذه

 ريثك نبا لاقو . هباوبا بترو هلوصفو باتكلا لوصا ررقو اهرصحو
 املو . ةاحنلا تاقبط يف يناريسلا هدعبتسا دقو : بلعث نع كلذ هلقن دعب
 بغرب نمع لأس مهلع رهظي ملف هباحصاو يئاسكلا رظانو دادغب هيوبيس مدق

 الف ناسارخ ىلا صخشف « رهاط نب ةحلط ليقف ؟ وحنلا ىف كولملا نم
 : لثمتف توملا ضرم ضرم ةواس ىلا ىسبتنا

 لمألا لبق لمؤملا تا هل ىتبتل ايند لمؤي

 لجرلاتاموليسفلاش اعف ليسفلا لوصأ يوري ًاثينح
 - آه



 : ةليسفلاو ليسفلاو . 1١8٠ ةئس ةدس نوثالثو ناتنث هرمحو يوت

 . ىرهوجلا هلاق  نالسفلا عمجلاو « لخنلا راغص وهو « ”يدولا

 (كيرش)

 عمس « يناكلا يعخنلا يضاقلا هللا دبع وبا كيرش يبأ نب هللا دبع نبا

 ناك ء« ءاضقلا ىلع روصنملا ههركأ .« ددحاو ريغو ىعيبسلا قاحسا ابا

 نا هدنسب بيطحللا ركذ . راكألا ىلع هايا هئاضماو همكح ى ًاروكشم

 يف "يلا جرخف ًاموي هتيتأف كيرش بحاص تنك : لاق جايمهلا نب رمع

 سلجم نع تحبصأ دقل : هل تلقف «٠ ءاسك هيلعو صيقق هتحن سيلورف

 . سلجا اهفافج رظتنم اناو فحجب ملف يبايث سمأ تلسغ : لاقف ؟ محلا

 تناكو « هالوم نذا ريغب جوزتي دبعلا باب ركاذتن انلعجف تسلجف : لاق
 يصعي ال ىسيع نب. ىسوم ىلا تبتكو ًاينارصن الجر تهجو دق نارزيخلا

 ء هديب هنم هل صتقاف كيرشب لجرلا كلذ قلعتف الجر ملظف « ًارما هل

 ةياكحلا قاس دقو « ًائيش لعفي مل نأك جوزتن دبعلا ىف رمع ركاذي داع مث

 : نامزلا ةآرم يف لاق . بيطخللا نع امل القان نامزلا ةآرم يف اهوطب

 يأر ىلع ثلثملا ذيبنلا برشي نادك ًاكيرش نا نوع نبا نع ىور دقو
 . )لال ةنس قوت . هوباع كلذبو « قارغلا لهأ

 ( سنوي نبا)

 « يغفاشلا ىلصوملا سنوي نباب فورعملا ةعنم نب دمحم نب ىسوم

 « ًاملع رشع ةعبرا نقتي ناك هنا ليق . ةعونتملا مولعلا يف نيرحبتملا دحا

 ةاروتلا باتكلا لهأ هيلع أرقي ناكو « مهبتك نويفنحلا هيلع أرقي ناك

 نيدلا قت حيشلا ناكو « امل هريسفت لثمب اوعمسي مل مهنا نورقيف ليجنإلاو
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 اذه : لاقف ؟ هخيش نم : ًاموي هل ليقف « هيلع ءانثلا يف غلابي حالصلا نبا

 لاق . اذه نم ربكا هناف لغتشا نه ىلع لاقيال ًالاع هللا هقلخ لجرلا

 قوت . هيلع ةبلاغ ةيلقعلا مولعلا نوكل هنيد يف مهني ناكو : ناكلخ نبا
 , ؟"ه ةئاسس

 : سنوي نبا يف يرعملا داعلا دشنأو
 ىسنؤم حبصاو ىل لصوب لازغ سبعتلا دعب داج دق نا كدجا

 سنوي نبا نيدك وا يرعش ةقرك اهجز» هيف نم ءابهص هتيطاعو
 بح يف لقعلاو تقولا قرغتسم ناكو : فيطللا دبع قفوملا لاق

 . اهادعام لكب فختس راص ىّبح ءايميكلا

 ( يروباسينلا ركب وبأ)

 ةهالعلا يعفاشلا هيقفلا ظفاحلا يروباسينلا دايز نب دمحم نب هللا دبع

 يروباسينلا ركب ابا تعمس : ساوقلا فسوي لاق . دايز نب ركب ىنأب فورعملا

 سمخم موي لك توقتيو ليللا مني مل ةنس نيعبرا ماقأ نم فرعتأ : لوقي

 ٠ "09 ةنس قوت . وه انأ : لاق مث ؟ تابح

 ( نيدلا سمش دمحم )
 نب رعاشلا يناسملتلا نيدلا فيفع ةمالعلا مامإلا نب هللا دبع وبا

 ةعالخو بعلو ةرشع هيف ناك « ةنازكلا ةلامع ىلوو ةباتكلا ىناعت « رعاشلا

 نمش ناكو : ليذلا يف لاق . مالسالا رات رصتخم يف ىزغلا هلاق اك

 مهدنع تيبي نا هنم اوبلطو بوطشملا دالوا هفاضأ دق روكذملا دمحم نيدلا

 ةدلاولاو وه هرطاخ شوشتي ال ىتح مدنع ينيب يدلاو اوملعأ : مهل .لاقف

 دئموي وهو - ليعامسا داعلا مهدلو نيدلا فيفع حبشلا هدلاو ىلا اوثعبف

 كة
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 ( مهدنع هدلو تيبمي نيدلا فيفع حيشلا مالعإل - ةروص نايتفلا نسحا نم

 : ليعامسإ داعلا ةبعص ام :ثعبو نيتيبلا نيذه ًابيدب نيدلا فيفع ملكتف

 فيحلاو فاطعألاو فشارملاولح ءهتلاسر يف الوسر يل او

 فند ىنضلا يداب يف رانلا امتدقوأ اكنا كاذ ريسيو امت دقو

 : ةعقرلا رهظ ىلع بتكو ادب نيدلا سمش هدلو هيلع درف

 فطتقمب هيدخ ةدرول نكت ملو لوسرلاكنعىثنا فيكي الؤم

 فدصلاىلا بقثالب تدر فيكف ةؤلؤل نسحلا كاذ رحم نم كتءاج

 ةنازحلا بتاك هنوكل نيدلا سمش هنم فاخ قشمد يعاجسلا مدق امل

 . "84 ةنس ًاباش تاف « هبلق هنم عطقنا اهظع ًافوخ

 ( مزح نبا)
 ريثك ناك . دهتحملا ظفاحلا ةمالعلا ماهالا « يرهاظلا يلع دمحم وبا

 ىلع اوقفتاو ءاهقفلا هيلع بلأتو بولقلا هنع ترفنف ءالعلا يف عوقولا

 نع مهمءاوع اونو هتنتف نم مهنيطالس اورذحو هيلع اوعنشو هليلاضتو هضغب
 ةالف ةيداب ىلا ىهتنا ىتح اهدالب نع هتدرشو كولملا هتصقأف « هنموندلا

 2 485 ةنس امم قوتف

 ( نسحلا وبا)
 نم ظحلا ليلق ناك هنا الإ ًاديجم ًارعاش ناك « تعوب نب يلع

 نم هلاح ىلع وهو يفوت نأ ىلا ةردقلا فيعض لاحلا قيقر لزي ل « ايندلا

 . 4١5 ةنس رصمب ةقافلا ةدشو ةرورضلا

 ( يناتسجسلا متاح وبا )
 غلبو ؛ ًاعروو ًاملع هنامز لهأ لضفأ ناك : هريغو ىئاغبتلا لاق
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 ءعوبسا لك يف نآرقلا ميو رانيدب موي لك قدصتي ناك هنا هلضف نم
 هنا الإ « ةهكافم مهنسحأو ةولخ مهبيطاو هنامز لهأ فرظا نم ناكو

 ءرطولا ءاضقال رظنلاب عاتمتسإلا بهذم مهف بهذي ناملغلاب ًاعلوم ناك

 دريملا ناكو « هيلع أرقي هتقلح رضحم ناك سابعلا ابأ درملا نا ركذو

 : متاح وبا هيف لاقف « هنامز لهأ لمجا نم

 مامالا وذح هب امسف هدحب لالا فقو

 مانالا جهم اهم ايحن هنوكسو هتاكرح

 مارتغاىلع هيفتمزعو هلثمب تولخ اذاف

 مارغللدكواكاذو ف افعلا لاعفا دعأ /'

 ماصتعا كب لح سابع لاابا اي كؤادف ىسفن

 ماقسلاىدابى ركلارزت ءهناف كاخا محراف

 مارحلاينعمطيسيلفم ارحلا نود ام هلنأو

 يناتسجسلا متاح وبا : يناتسجسلا نيدلا باهش خبشلا طخ نم تأرقو

 بخحاص ءىرقملا ىوحنلا ىرصبلا م يناتسجسلا نامع نبا دمحم نب لهس

 « مهريغو ىعصألاو ىراصنألا ديز يبأو ةديبع يلا نع ذخأ « تافنصملا

 ديلا هلو بتكلل ًاعامج ناكو « ةيبرعلاو ثيدحلاو نآرقلا سانلا لمحو

 . وحنلا يف ًاقذاح نكي ملو « ىمعملاو ضورعلاو رعشلاو ةغللا يف ىلوطلا

 , دودمملاو روصقملاو « ةماعلا هيف نحليام باتكو « نآرقلا بارعإ هلو

 « فيصلاو ءاتشلا باتكو « ءاجحلا باتكو « ماهسلاو لابنلاو ىسقلا باتكو

 مالغ وهو هتقلح مزالي دربملا سابعلا وبا ناكو . لسعلاو لحنلا باتكو

 تايبألا ركذو . . . ماح وبأ هيف لمعف « لاجلا نم ةياجت يف ميسو
 . 76٠١ ةنس قوت . ةروكذملا

 ب ١١8



 ( يناهفصالا نابحجلا نبا )

 باسح دحا ءروصنم وبا يناهفصإلا نابحجلا نب رمع نب يلع نب دمحم
 ةينبأ باتك هفيناصت نمو « ةغللاب .ةفرعملا ديج « ناميعألا اهئالعو ىرلا

 وهو حيصفلا حرشو ريبك باتك وهو ةغالا يف لماشلا باتكو لاعفألا

 يف هبتك دقو « هل لمإشلا باتك ىلع هطخ تدجو : توقاي لاق . نسح

 دابع نب بحاصلا نيبو هنيب : لاقف ةدنم نب ىجحم هركذو . 415 ةنس

 مزع هنا مالغلل قفتاف « يناكرتلا هل لاقي ميدلا ىف ملغ قلعو « تايتاكم

 تاقيملا اغلب الف « هتقفارمو هتقفاوم نم ادب .نابجلا نبا دجب ملف جحلا ىلع

 ىناكرتلاو كيبل مهللا كيبل » نابجلا نبا .لاق ةيبلتلا يف اذخأو امرحأو

 : هاريجم ناكو « كيلا ىنقاس

 رمقلاو سمشلا هيبشو رحسلا يف ضورلا مسن اي

 رهسلاب نيعلا .ريرقل هتليل ترهسا ن« نا
 : هيلا بتكف هقارفب ىلتبا مث

 اذه ىلع مودي ىزرأ مقارفل ىتشحو اي
 اذالو ةلضعم لكو ح اتملا لجألاو توملا

 . يرايبألا نيدلا رون حيشلا طخ نم ةمجربلا هذه تلقن

 ( ليهسلا)

 نسحلا نب ىلع رظان . ظفاخلا يوحنلا لالا ىسلدنألا ىليهسلا ىمعشملا

 هنأ ركذ « ةغللا بتك نم ًاريثك هنم عمسو هبوبيس باتك يف ةوارطلا نبا

 باتك هلو « ناويد ةئامو نيرشعو فين نم فنألا ضؤرلا جرختسا
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 حرشو ةياصولا ةيآ حرش باتكو « نآرقلا ين مهسأ امب مالعإلاو فيرعتلا

 نبا لاق . ىوت اهو ام عمسيل شكارم ىلا يعدتساو « همتي ملو لمجلا

 بحاص ىلا هريخ ىمن ىتح فافكلاب غلبتيو فافعلاب غوستي ناكو : ناكلخ

 . 58١ ةنس قوت مث « ماوعأ ةثالث وحن اهم ماقأو هيلا نسحأو هبلطف شكارم

 ( ىلكلا ةيحد نبا)

 ليمجلا نب دمحم نب يلع نب نسح نب رمع باطحلا وبا ةمالعلا
 ةيحد نبب نيتبسنلا وذ هسفنل بتكي ناك « ىللكلا ةيحد نباب فورعملا

 ةقئافلا فيناصتلا هل ناك . ىمطافلا ينيسحلا ماسلا ىلا طبس هناو نيسحلاو
 « ًادانساو انتم ثيدحلاو ةغللاو وحنلاب ةنسحلا ةياردلاو ةعساولا ةلحرلاو

 نمو هتياور يبهذلا ظفاحلا لوط  ةعامج هنع ىورو ةعامج نع ىورو

 باطخللاوبا ناكو :لصاو نبا لاق : لاق نا ىلا هتمجرت لاطأو هنع وه ىور
 لماكلا كلملا كلذ غلبو « لقنلا يف ةفزاحم اب ًامبتم ثيدحلاب هتفرعم طرف عم
 ثيداحا ىلع ًائيش قلعي نا هرمأف « ةرهاقلاب ثيدحلا راد هل ىنب دقو

 كلملا فقو الف « هدانساو هثيداحأ ىلع هيف ملكت ًاباتك قلعف « باهشلا
 « لعفف هلثم ىل قلعف ينم عاض دق : نيح دعب هل لاق كلذ ىلع لماكلا

 نم هلزعو هنع لقنام ةحص ناطلسلا لعف « لوألا ةضقانمب يناثلا يف ءاجف
 ىل ركذ « امل ةقيقح ال ءايشا ىعدي ناك : ةطقن نبا لاق . ثيدحلا راد

 : لوقي ناكف ةيحد نبا. اندنع لزت : لاق ةقث وهو مالسلا دبع نب مماقلا وبا

 ثيداحأب يذمرتلا نم ثيداحأ هل انطلخف « ينمرتلاو سم حيحص ظفحا انا

 عنصو : ناكسلخ نبا لاق . ًاثيش اهنم فرعي ملف اهب هانحتماو ةعوضوم

 نب دعسألا ناويد يف ترهظف « هل اهنأ ىعدا ةديصق لبرا بحاص رفظملل

 :ىدم نبا طخ .تأرق « هل ةقيقحال ءىش هبسن كلذكو : يهذلا لاق . ىنامم

 ت55



 « ةينادب عضوم مسا وهو ءابلاو ءافلا نيب يلكلاب فرعي ًارجات هوبا ناك

 يفوت . دلبلاو بسنلا ىلا ةراشا ًاعم يلاكلا لوا بتكي باطحلا وبا ناكو

 . 5" ةنس

 ( يدوعسملا )

 ديعس وبأ دوعسم نب دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحم تاماقملا حراش
 ةعامج نع ىور « يلاسارحلا يدوعسملا تاداعسلا يلا نبا هللا دبع وباو

 نبا لاقو . يهذلا لاق انك هنونيلي نوثدحملا ناكو ١ عاش ةنلع فور

 . 084 ةنس قوت . نومأمالو ةقثب هلقن يف نكي مل: يمدآلا ليلخ

 ( يطاشلا)

 دحا ءىرقملا يبطاشلا يسلدنألا ينيعرلا فلخ نب ةربف نب مساقلا

 يف ًاعراب نونفلا ريثك ظوفحملا عساو الين ةمالع ًامامإ ناك . مالعألا
 تآارقلا يف هلتديصقو « ةيبرعلا يف ًاذاتسا ثيدحلل ًاظفاح اهللعو تآارقلا

 مدق مث ديدش رقف ىلع ربصو : يبهذلا لاق . هرحبت ىلع لدي امم مسرلاو
 . اهطرتشإ طورش دعب باجأف هتسردع ءارقإلا لضافلا يضاقلا هبلطف ةرهاقلا

 هلاح فافك ىلاعت هللا لأس هناو ًافشاكم ناك هنأب عطقأ : ىواخسلا لاق

 . 098 ةنس قوت . وه ءىش "يأ ملعي دحأ ناك ام

 ( قراط نبا )

 دلوملا يدادغبلا لصألا يكركلا يضرلا وبا نانس نب قراط نب دمحأ
 نب لضفلا يأو قيلاوجلا .نب بوهوم رصن يبأ نم عمس « ثدحلا رجالا

 نم ركذو هتياور لوط « مهربغ ةعامجو ىسهملا رهاط نب دمحاو يومرألا

 ب1اال



 شتلا يف ًايلاغ ناك هنأ الا : راجنلا نبا لاق: لاق 59 ىبهذلا هنع ىور

 :مهعم لكأيل نيثدحما عبتيو نيدكملا مقل نم ىرتشي هسفن ىلع آرتقم ًاحيحش

 تام . راند تالا ةثالث يواست ةراجن فلاخو أوض هديب ْق لعشي الو

 1 هفنأو هينذا ةرافلا تلكاو هب ىرديال ًامايا هتيب ِ قبو ةنس ُق

 ( لضافلا يضاقلا)

 « ىناسيبلا ىنالقسعلا ىمخللا نيسحلا ىلا فرشألا يضاقلا نب ىلع وبأ

 .ناك : فيطللا دبع قفوملا لاق . دلجم ةئام نع رصقتال هلئاسر .تاادوسم

 يف اللقتم ناكو « نحللا ةلق هل ضرغت ةيوق ةبرد هل نكل وحنلا ليلق

 ء نيرانيد هيلع ام عيمج غلبي ال ضايبلا هسابل « هسيلمو هحكنمو همعطم

 . ه5 ةنس قوت . هرهظيالو همتكي قالخ ءوس هيف ناكو

 ( نايب نبا)

 يرايبألا رهاطلا ىلأ نب نيتسايرلا يذ دمحم نب دمحم نيتسايرلا وذ

 ناويد ىلوتو « هطخ ريثكلا بتكو قدلخ نم عمس « لضفلا وبا يرصملا

 ناكو « ةيحالصلا مايألا يف مدخلا يف بلقتو « ةيرصملا ةلودلا يف رظنلا

 تءاج الف « هيلا لوصولاب رختفيو هحدتعو هباب ىشغي نمم لضافلا يضاقلا
 نأ حلصي ردقلا ريبك لجر اذه : لضافلا يضاقلا لاق ةيحالصلا ةلودلا

 نعلا ىلا هجوت هنا مث « كلذ هب لعفف هتيب يف سلجيو هيفكي ام هيلع ىري
 نا ىلا هرمأ ىدأو ةليقث نويد هديلعو داع مث « مالسإلا فيسل رزوو
 نيعلاب هاري ال لضافلا يضاقلا صقتني ناكو « رهزأآلا عماجلا يف سلج

 ضعب ناكو « هل ةاعارم هعم سانلا رصقيف هقح يف رصقي لضافلاو ىلوألا

 هيلع هفسو عماسملا حطس ىلا دهصف ”الهاج ًايمجعأ نيد هيلع هل نم

 تالاؤتدح



 هراد ىلا لمحو مشيهتف عماجلا حطس نم هسفن ىتلأو رفف ه هتيحل ىلع ضبقو

 . ه95 ةنس تام مث مايا قبف

 ( ةليصب نبا)

 لصألا ىلا ةليصب نب دمحم وبا ظفاحلا عفار نب فلخ نب هللا دبع

 ةديفم عيماجم عمجو « تايفولاو خيراوتلاب ًالاع الصحم ًاظفاح ناك . يرهاقلا

 .ه9/ ةنس قوت . هدي تاذ قيضل هلاك ا نع زجعو رصمه حيرات يف عرشو

 ( ميش )
 ميمشب فورعملا يوحنلا نسحلا وبا بيدألا ربنع نب نسحلا نب يلع

 هريغو باشهللا نب دمحم ىلأ ىلع امم بدأتو دادغب مدق « ٍلحلا رعاشلا

 ديلا رعشلا لاقو « ةيبرغلاو ةغللا مكحاو برعلا راعشأ نم ًاريثك ظفحو

 يناموملا ليلجلا دبع نب دمحم طخ تأرق : يبهذلا لاق . هرخأ هقمح ناالإ

 ىلع نيقبطم اهلهأ تيأرف 094 ةنس دمآ ىلا تدرو : ءاملعلا ضعب لاق

 فيحب ًاريبك خيش هتدجوف هيلع تلخدو هتدصقف « خيشلا ذه فصو

 : تلق مث هيلع تملسف « هفيناصت نم ًابتك ءولمم نالمح هيدي نيبو مسجلا

 . بدألا : تلق ؟ بحن لع ىأ : لاقف . ايش كمولع نم سبتقأل تئج امنا

 مهريغ لاوقأ اوعمج لئاوألا نا كلذو ةريثك بدألا يف ينيناصت نأ : لاق

 باتك تلمع دق ىنناف « ىركق جئاتن نم ىدنع ام لكف انأ امأو اهوبتوبو

 «يرعش نم ةسامح تلعف اناو هتسامح يف برعلا راعشا عمج مامت وباو ةسارحلا

 ساؤن ىنأ تايرمخ ناسحتسا ىلع نيعمجم سانلا تيأر : لاقو مامت ابا بس مث

 ةتابن نبا بطخ ىلع نيعمجم مهتيأرو « يرعش نم تايرمحلا باتك تلمعف
 لوقيو لئاوألا لهجيو هسفن فصيو نيمدقتملاب يرزي لعجو . ًابطخ تلمعف

- ١١4 



 نم يندشنأف « كرعش نم ًائيش يلدشنأف : تلق . اذك لاق بلكلا كاذ

 . ناسحتسإلا ريغ كدنع ام كليو : لاقو بضغف كلذ تنسحتساف هل تايرمحلاا

 بعت نا ىلا قفصيو صقرب ماق مث « اذكه عنصت : لاق ؟ عنصأ اف : تاقف

 ين سيل : لاقو مالكلا يف حطش مث . مئامب عنصأ ام : لوقي سلج مث
 ءامسلا يف يذلاف « ضرألا يف دحاوو ءامسلا يف دحاو ناقلاخ الإ دوجولا

 هلمتحم ال اذه : لاقو "يلا تفتلا مث . انا ضرألا يف يذلاو ىلاعت هللا وه

 . مالكلا قلخ الإ ءىش قلخ ىلع ردقاال انا . هنومهفي ال مهنوكل ةماعلا

 بحأو هظيغب تام ةأرج. ثدحملا ف نكي مل ناو ثدحم انا انالوم اي : تلقف

 . تاه ةلضعم نع الإ لأست كارا ام : لاقو مسبتف « ءيش نع كلأسا نا

 مث طوغتا ال ةدم تيقب يننأ ملعا : لاقو ىنمشف « آاميمش تيم مل : تلقف

 هنإف همش هيلا طسبنأ نأ لوقأو هذخآ تنكف « نيطلا نم ةقدنبلاك ءيجب

 ناك : راجنلا نبا لاق . ةلعافلا نباي تيضرأ كلذب تبقلف « هل ةحئارال

 ءىزبتسي اعقر نيدلا ليلق قمحا ناك هنكل « وحنلاو ةغللا مع يف ًازربم ًابيدا

 هدنسب ميدعلا نبا ىكحو . ادبأ نوكي الو هلثم ايندلا يف نا دقتعي الو سانلاب

 هلعجيف « هل خرال ًاسباي ءىجب هعيجر ناكف « بارتلاالا لكأي ال ناك هنا

 501 ةنس قوت . ترهوجم دق : لوقيو هايا همشا هيلع لخد نف هبنج يف

 . اهركذ لوطي ةريثك بتك ةدع هلو

 (ىلوزجلا)

 ىلوزجلا ىسوم وبا ةمالعلا ىسيع نب تخبللب نب زيزعلا دبع نب ىسيع
 ذخأو يربي نب هللا دبع ةمالعلا مزاو جح « ىوحنلا يشكارملا ينتكدزيلا

 مهفتلا ةدوج عم وحنلا يف هرابغ قشي ال ةمالع ناكو « ةعامح هنع ةيبرعلا

 ةلأسلا فرعي صخشلا نا ىتح بئاجعلاب هتمدقم ىف ىنأو « ةرايعلا نسحو

 تا اك



 مماو « اهيف هسأر رودي ةيلوزجلا يف اهآر اذاو ةديج ةفرعم وحنلا نم

 هئوحب جئاتن اهنأل ًاعروت هل اهنأ ركتي ناكو ء « نوناقلا » ةمدقملا هذه

 ةلوزجو «٠ يري لجر هدج تخبللبو . هئاقفر ثوحبو يرب نبا ىلع

 يناقوملا ليلا دبع نب دمحم طخب تأرقو : يبهذلا لاق . ريربلا نم نطب

 « ةسرده لخدي ملو رقفلا نم ًاريثك رصمب هماقم ةدب ىباق ىلوزجلا نا

 « ربصلا ةياغ يف هقفني ام لصحيف موقب مؤي عايضلا ىلا جرخي ناكو

 نهر اهوحن وا ةيرملا ىلا لصو الف « ًاعقدم ًاريقف برغملا ىلا عجرو

 نهترملا ىهنأف « هطخ هيلعو يرب نبا ىلع هأرق يذلا جارسلا نبا باتك

 بحاصي ناكو « برغملاب داهزلا دحأ يلرغملا سابعلا يلا خيشلا ىلا هرما

 هراضحإب رمأف ناطلسلا ىلا كلذ سابعلا وبا ىهنأف . نمؤملا دبع ينب

 جارسلا نبا لوصأ حرش يف ًاباتك فنصو . ىهممتنا هيلا نسحاو همدقو

 .”019/ ةنس قوت . يطعم نب ىحنو نيبولشلا يلع وبا وحنلا هنع ليخاو

 ( يدنكلا جاتلا)

 نميلا وبأ نيدلا جات ةمالعلا نسحلا نب ديز نب نسحلا نب ديز

 يف ًادانسأ ضرالا لهأ ىلعأ « يوغللا يوحنلا ءىرقملا يدادغبلا يدنكلا

 ظفحم هنظأ « وحنلاب هنامز لهأ ملعا ناك : راجنلا نبا لاق . تآارقلا

 وهو « هيف علاطي هدي يف وهو الإ طق هيلع تلخد ام « هيوبيس باتك
 . نيعستلا غلب دقو ةفلك الب هأرقي حبشلاو . عيفر طخم دحاو دلجم يف

 دلب ىلا هب رجتيو سوبلملا نم عيلخللا عاتبي باحم ناك : يطفقلا لاق
 هركذي اهف هسفنب ًابجعم ةياورلا ىف ًائيل ناكو لاحلا هب تقرت مث . مورلا

 ءايشا هل تيأر . معلا قفوم نكي ملو حيبقلاب هبج رظون اذا « هيوريو
 دبع قفوملا لاق . ةديقعلا حي نكي ُ هنأ هنع رهتشاو : لاق . ةدراب
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 . 5١17 ةنس قوت . هسيلخل ًايذؤ» هسفنب ابجعم ناك : فيطللا

 ( توقاي)

 يوحنلا مامإلا يدادغبلا يومحلا يمورلا نيدلا باهش هللا دبع نبا

 ءابدألا مجعم باتكو « نادلبلا مجعم باتك فنص . يرابخألا يوغللا

 « نيرخأتملا ءارعشلا رابخأو « تادلجم عبرا يف ءابدألا ةفرغم ىلاءابلألا داشراو

 أدبملا باتكو « ًاعقص فلتخما ًاعضو كرشملا باتكو « ءارعشلا مجعمو

 هنأ ةرم هل قفتا . بسنلا يف بضتقملا باتكو « خيراتلا يف لآملاو

 ىلا برهف هنولتقي اوداكو سانلا هيلع راثف هنع هللا ىضر ًايلع .صقنت

 لخد مث ءرجتي ورم نطوتساو ناسارخ لخدو لبراو لصوملا ىلا مث باح
 ىلا لصوتو دئادش ىبماقو هسفنب مزهناف راتتلا جورخ هفداصف مزراوخ

 حيرات يف يطفقلا نيدلا لامح لاق : يبهذلا لاق . راد ريقف وهو لصوملا

 « ناسارخ ىلع مث ال احرش لصوملا نم ةلاسر هيلا بتك هنا هل ةاحنلا
 راردتساو عماجلا رهدلا باتعتسا دارا هالوم قراف ال كولمملا ناك » اهنمو

 باستكإلا ةيعاد بارئعإلاو ةكربةكرحلا نأب ًارارتغا حماجلا نامزلا بلح

 ؛ ةبعص لك عم فاوطتلا بوكر بكرو ةبرغلا ىلا لمألا براغ ىطتماف

 . نوتفملا هنامز هل قر الو نوما هرهد هل ثري ملف

 ل ريخلا مكن مل اهسفنأ بيع نع .تلئس ول مايألاو يلايللا نإ

 عمو و برأ كاردإ وأ رطو غوله بدألا ةفرح عم تاهيهو

 باتعو دينفت يف رهدلا عم لزا ملو ظكلا رهدلا ماستبا ظحلا سوبع

 . 5175 قوت . ةليوطيهو « بايإلاب ةمينغلا نم تيضر ىتح

 ب 12١؟500-



 ( يطعم نبا)

 ينرغملا يواوزلا نيسحلا وبأ نيدلا نيز خبشلا رونلا دبع نب ىحي

 « هنع سانلا لمحو ضورعلاو وحنلاو بدألا يف فئص « ىنحلا يوحنلا

 قشمدبدوهشلا دحا ناكو « اتسم ارعاش ناسللا لع يف ًازرتم 'اماهإ تاكو
 ؛ يبهذلا ظفاحلا لاق امك هتيافكب موقي ام بسكلا قرط نم هل سيلو

 لاقف ملأسف« وحنلا نم فرط هلذاكو « لماكلا كلملادنع ءالعلا عم رضحف

 يطعم نبا:لاقف.ال :اولاقف ؟ بصنلا ديز 5 زوجب له ( هب بهذ ديز »

 بهذ هيلع "لد ىذلا ردصملا بهذب عفترملا نوكي نأ ىلع بصنلا زوجي

 « بصنلا هب وه يذلا رورحملاو راجلا عضو اذه ىلعو .؛ باهذلا وهو

 .انهه كلذكف بصنلا ديز ين زوجي ذا « هب تررم ديز باب نم ءيجيف
 هل ررقو رفاسف « رصم ىلا هعم رفسلاب هرماو هباوج ناطلسلا نسحتساف

 . 578 ةنس قوتف هتايح ةدم لطت ملف: ىهذلا لاق . ًامولعم

 (ىنيارفسالا دماح وبا)

 ء رهاط يبأ نب دماح وبا خيشلا ينيارفسإلا دمحأ نب دمحم نب دمحا

 نيملسملاو مالسإلا حيش « قالطإلا ىلع بهذملا ماما لب قارعلا ةقيرط خيش

 عمجو باصألاب ضرألا دماح وبا. حيشلا قبط « بالطلا ةلحرو ةبطاق

 وبا لاق ىتح ه-ايضفت ىلع فلاخناو قفاوملا قفتاو « هقفتم ةئامنالث هسلجم

 وهو او « ىعفاشلا نم رظنأ وا هقفأ يدنع وه : يرودقلا نيسحلا

 نيدلا ةسائر هيلا تهتنا « ةنس نينامث ىلا يتفي ماقو ةنس ةرشع عبس نبا

 ىلا ىتيالو نم يلزع ىلع رداقب تسل كنا : ةفيلخلل لاق هنا ىتح ايندلاو

 ةثالث وا نيتملكب ناسارخخ ىلا بتكا نا ردق اناو اهايا ىلاغت هللا ينالوأ
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 رانيد ةثامب ىعفاشلا ىلامأ ىرتشاف رصم ىلا لسراو « كتفالخ نع كلزعأ

 ناك دماح ابأ حيشلا نا : يزارلا ملس نع تاقبطلا ىف يكبسلا لاق

 . سرحلا ةرجأ نم لكأيو سرحلا تيز يف علاطي ناك برد يف سرحب
 . 405 ةلس لاوش ىف يفوت

 (نينع نبا)

 سيئرلا بيدألا نينع نب نيسحلا نب مراكم نب هللا رصن نب دمحم

 عمس « روهشملا رعاشلا يشمدلا ينوكلا يراصنألا نساحملا وبا نيدلا فرش

 راعشا ىلع ًاعلطم ةداملا ريزغ ناك « ركاسع نب مساقلا يبأ ظفانللا نم

 دالبلا يف لاجو يزارلا رخفلاو يروباسينلا بطقلا ىلع لغتشاو « برعلا

 ماقم مظعملا كلملا هماقأ « ءاريكلاو رودصلا اجهو ءارزولاو كولملا حادمو

 داقتعا ءوس هنم رهظ ريخألا ىف هنا الإ « ةسايسلا نسحأف هناويد ىف هسفن

 ةالصلا كرتو هملظو هفسع رثكو ةعيرشلاب راتهتساو فلسلا يف نعطو
 لبق ام ىلا رمحللا دروتسي لزب ملو « مهيلع هللا تاولص ءايبنألا بسو

 . ٠#" ةنس قوت . ليلقب هتافو

 ( يدزيلا هيومح نبا)
 نسحلاوبا مامإلا هيومح نيسحلا نب دمحأ نب نيسحلا نب دمحأ نب ىلع

 مهركذ قلخ نع ثدح « دادغب ليزت ثدحملا ءىرقملا يعفاشلا يدزيلا

 عفاش نب دمحا طخي تأرقو : لاق . هنع ىور نم ركذو يبهذلا ظفاحلا

 هيقف : يناعمسلا ديعس وبا لاق . ًافنصم نيس ىلع تداز هتافنصم نأ

 اذا هيأ نيبو هنيب صيمتو ةمامع هل ناك « كلمب اع سفنلا يخس لضاف

 يهذلا همحرب اذكه « رخآلا دعق اذه جرخ اذاو اذه دعق كلذ جرخ
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 قوت . دهاز : لاق هنا الإ هتاماركو هتخيشم ركذف هتمحرت يف لوطو

 .ههأ ةنس

 (هيوطفن)

 نع ةيبرعلا ذخخأ « فورعملا يوحنلا هللا دبع وبا ةفرع نب مهارب

 هقفتو « ةرصيلا وحنب ةفوكلا وحن طلخو « مهجلا نب دمحمو بلعثو درملا

 بيرغ « جحيراتلا باتك هفيناصت نمو « يرهاظلا لع نب دواد بهذه ىلع
 عم ناكو . كلذ ريغو . ءارزولا « رداصملا « وحنلا يق عنقملا «٠ نآرقلا

 نائصلا هب طرفي ناكو « هسفن حالصإب ثرّتكم ريغ ءالعلا نايعأ نم هنوك

 ىذأتف « سابعلا نب دماح ردتقملا ريزو سلجم ًاموي رضحو « هآرعي الف

 ةعاوللا ىلع هراداو هسفنب أدبف اكترم ريزولا بلطف هنانص نم هؤاسلجو وه

 ىلأف هعجارف . هب ىل ةجاح ال : هيوطفن لاف « هدارم اونطفو اوكترمتف

 انيذأت انإف كلجأ نم انكترمت امنا هما .نم اذك ضاع. : لاقو دماح دتحاف

 ةنس فوت. . دادغبب هودعبأو هوجرخأ « ًانزو كل هللا ماقأ ال مق كنانصب

 . طفنلاب ًاهيبشت هتيذأو هتمامرل هيوطفن بقلو #518

 ( ةميزخ نبا ةمئالا مامإ)

 يروباسينلا يملسلا ركب وبا ةمئالا مامإ ةميزخ نب قاحسا نب دمحم

 يراخبلا ةمثألا هنع ىورو قئالخ نع ىور « جاجعلا رحبلا قلطملا دهتحما
 ورمع ابأ تعمس : احلا لاق . مهريغو دعاص نب دمحم نب ىبحيو سمو

 ملقلا هتلوانف ةدم دمتساف ةميزخ نبا سلجم يف تنك : لوقي ليعامسا نبا

 كسمأو ملقلا ذخأي ملف « ةباتكلا نم تدوسا دق ينيب تناك ذا يراسيب

 ذخخأي نا نم عنتما دقف كنيميب خيشلا تلوان وأ : هباحصا ضعب لاقف
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 ماحلا لاطأ دقو . ينم هذخأف هايا هتلوانو ييميب ملقلا تذحخأف « كراسي نم

 تاقبطلا يف يعبسلا لاق . هنسح ىلع ديزم ال امب هتمحجرت روباسين رات يف

 اذاف « طايخلا دنع صيقو هسبلي صيقق هل ناك : ىمرادلا دمحأ وبا لاق

 ليقو « رخآلا" صيمقلاب اؤاجو طايحلا ىلا اودعو 7 هسيلي يذلا غرف
 لوسر نا يدنعتسبثي مل : لاقف ؟ مالا يف كرعش تقاحول : ًاموي هل

 يرعش ذخأت امنا هرعش قلح الو طق ًاماح لخد ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . ١١" ةنس قوت . ضارقملاب ةيراج

 ةغللا ةمئأ دحأ « بلعث مالغب فورعملا دهازلا دحاولا دبع نب دمحم

 ةريثك فيناصت هلو « هب فرعف ًابلعث سابعلا ابا بحص « نيرثكملا ريهاشملا

 نولوقيو ةغللا لقن رثكا ىف هنامز ءابدأ هبذكي هظفحو هتياور ةعسل ناكو

 ىعمف ركذيو ينارعألا نبا نع بلعث انثدح رمع وبا لوقي رئاط راط ول
 نيثالث ةغللا ىف لما هنا ىتح هظفح نم هفيناصت. بلغأ ناكو « ًائيش كلذ

 بحاص .ديؤملا كلملا لاق . بذكلا ىلا بسن راثكإلا اذهلف ةقرو فلأ

 ملف قزرلا باستكا نم هعنم دق مولعلاب هلاغتشا ناكو : هميرات ىف هامح

 . 48# ةنس قوت . هيلع ًاقيضم لز

 ( ىزجسلا تقولا وبا )

 تقولا وبأ قالا نب مههاربا نب بيعش نب ىسيع نب لوألا دبع
 نع ىور « ايندلا ةلحرو رصعلا دنسم « ينوصلا يورحلا لصألا يزجسللا
 نم ًايشام هذا هنا. هدلاو نع ىكح . نوصح ال مما هنع ىورو قئالخ

 ايعأ اذا ناكف « ًايشام ًاضيا هوبا ناكو ثيدحلا هعمسيل حبشوب ىلا ةاره
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 ىلع ىتتلن انكو : لاق . نينس رشع نود كاذ ذا هرمعو هفتك ىلع هلمح

 هبك زن لفطلا اذه انيلا عفدا. ىسيع خيشاي : نولوقيف نيحالف قرطلا هاوفأ
 ىلص هللا لوسر ثيدح بلط .يف بكرب نأ هللا ذاعم : لوقيف . كاياو

 نم يلا لححرت دوفولا تراص دلاولا ةين نسحاف .: لاق . ملسو هيلع هللا

 . 085 ةنض ىفوت . راصمألا

 ( يدعسلا ةتابن نبا )

 ضورو مات هلضف بيدأ « يدعسلا ةتابن نب زيزعلا دبع رصن وبا
 لضفلا يا ىلع درو « هئامز هفعس لَو هنامرح هيلع ىصا « رهاز هملع

 : اهوأ يلا هتديصقب هحدتماو ديمعلا نبا

 رارخ سافنا بيلو راكداو قايتشا حرب

 راطم مون نع ضفرت اهتاربع معمادمو

 يراوي امومومحلا نم. نحب ام يبلق هلل
 رابكلا نع تولسامو ر اغصلا لصو نع تربكو

 :اهنمو

 راقعلا ةقئاعم ىوس ىل ايل شيع يل قبي مى

 راطقلا ميد تكحاضت د معلا ىف لهتسا :اذاو

 راضنلا نم كيبسلا وفص هقالخا تفص رح
 اهدزب ملف ةعقرب اهعبتأو ىرخأب ةديصقلا هذه عفشف هتلص ترخأتف

 نايعألاب لفتحم هساجمو هيلع لخخد نأ ىلا لصوتف « لامهإلا ريغ ديمعلا نبا

 كل تلاذو لظلا موزل كتمزل ينإ سيئرلا اهيأ : لاقو .هيلا هديب راشأف
 نامرحلا يب ام هللاوو « كتلصل ًاراظتنا قرحملا ىونلا تلكأو لعنلا لذ

 هسجو ىأبف مهتمهتاف .ينوقدصو مهتششتعاف ينوحصن موق ةتامث. نكلو
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 مهدسحت يذلا نإ « يه امو يه نيأف ةمالع حاجنلل ناك ناف « مهاقلأ

 محازف « كلثم اوناك اوجه نيذلا ناو كتنيط نه اوناك هب اوحدم ام ىلع

 قرطأو هدشو ديمعلا نبا راحف . ًاعاعش مهرونأو ًاءانس مهمظعأ كيبكنمت

 نعو ةدازتسإلا ىف كنم ةلاطإلا نع قيضي تقو اذه : لاق م ةعاس

 هيلع دماحتن ام انفنأتسا هيلا انعفد ام انيمارت اذاو « ةرذعملا يف انم ةلاطإلا

 نبا طاشتساف . مبثل لطم اذا ”ينغلاو رودصم ةثفن هذه : ةتابف نبا لاقف

 « هللا قلت نم دحأ نم بتعلا اذه تبجوتسا ام هللاو : لاقو ديمعلا

 ام ضعب ناو « كنع ىضغأف يعينص الو كلمتحأف يمعن يلو تسلو

 امو اذه ء ريصلا لمش ددبيو مللحخلا ةرم هنم ضقنت يعماسم يف هتررقأ

 نبا لاقف . يحدم كتلأس الو لوسرب كتيعدتسا الو باتكب كتمدقتسا

 الا دحأ ينبطاخيال » تلقو كتهبأب كناويأ ردص يف تسلج ال : ةتابن

 ديمعلا نبا راثف . لاقملا ناساب يبعدت مل ناو لاخلا ناسلب ينتوعد « ةسايرلاب

 :لوقي وهو ًابهاذ ةتابن نبا عمسو « سلحملا صوعتو هترجح لخدو ًابضغم
 بدألا هللا نعلف ءاذه نم نوهأ رمجلا ىلع ىبثملاو بارتلا فس نا هللاو

 ديمعلا نبا ظيع نكس الف « هيف ًاسكامم هيرتشمو هل ًانيهم هعئاب ناك نإ

 ءاهرصبو ضرألا عمس نيب صاغ امنأكف هيلا رذتعيل هسمتلا هملع هيلا بائو

 . ناكلخ نبا نم ًاصخلم تام نا ىلا ديمعلا نبا بلق يف ةرسح ناكف

 (يديبرلا)

 هللا دبع وبأ ظعاولا يديبزلا يشرقلا ملس» نب يلع نب ىبحمي نب دمحم
 ناك عفاش نب حلاص نب دمحا لاق : يبهذلا لاق . بدألاو وحنلاب ةفرعم هل ناك

 ملعلا نونف يف ًابتك فنصو « رفاو ظح ةيبرعلا معو لوصألا ملع يف هل

 رقفلا ىلع ًاروبص ناكو : يبهذلا ظفاحلا لاق . فينصت ةئام ىلع ديزت
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 ةريبه نبا ريزولا ىتثدح : يزوجلا نبا جرفلا وبا لاق . بهذملا. يننح ًاففعتم

 يف ًائيش كولي. وهو رهظلا بيرق ىلا ةركب نم ىديبزلا عم تسلج : لاق
 نبا لاق . ام للعتأ ةاون تذخأف ءىش ىل نكي مل : لاقف هتلأسف « هيف

 هبجمو ظعيو ًابوضخم ًارامح بك ريو ءانحلاب بضخ ًابيجع انيف ناك : ىناعمسلا
 . 088 ةنس قوت . قحلاب

 ( يدرورهسلا بيجنلا وبا )

 يدرورهسلا بيجنلا وبا خيشلا دمحم نب هللا دبع نب رهاقلا- دبع
 طيسولا. باتك ظفح دهازلا' : ىهذلا لاق . ىعفاشلا. هيقفلا“ ظعاولا يفؤصلا

 ىميملا دعسا ىلع. هقفتو ةر وهشألا ثيدحلا تع عمو .يدحاولل ' ريسفتلا : يف

 : راجنلا نبا لاق. ىلاعمسلا .دعس-وبا .هنع بتكو ىحيصفلا لع -بدأتو

 مولا. تبا تنك : لاق بيجنلا وبا انأبنا ىتييركتلا مساقلا نب ىبب انأبنا

 ىتح ءاملا يف باقتأو ةلجد ىلا لزنأ تنكو « داب .معطتسا-ال نيموبلاو

 م يقتسا تنكو .ةبرق تذخنا نا ىلا ةجاحلا- ىنتعد : ىتح -« يعؤجع نكسي

 تدجوف .قاوسألا ضعب ىلا تجرخ ءاتشلا ين كلذ رذعت الف « ماوقأل ءاملا

 .ىفرجأتست نا كل له : تلقف . نوقدي ةعامج هدنعو نيزريط هيدي نبب الجر
 ىنلوان مث « مقلل الا حلصت ال دي هذه : لاقف هتيرأف كيدي ىلرأ : لاقف

 ًاظقي الجر ناكو يلمع ةرجا الزب ذخآ ام : تلقف' . بهذ هيف“ ًاساطدرق

 مهعم تققدف- ىناوانف .« ةقدملا كلت“ هلوان : همالغل لإقؤ . دعصا : لاقف

 هذه : لاقو .بهذلا» ىنلوانف هميلا تئجف . لاعت : لاق ةعاس .تامع الف

 لاق مث . تلغتشاف لاغتشإلا يبلق يف عقو مث تفرصناو هتذخأف « كترجأ'
 نالجرلاو لجرلا هرضحم ةلجد. ىلع:ةبرخك هباعصأ ىلع ظعو . مث : راجنلا نبا

 كلت ىنبو نيطالسلا هترازو كّواملا دنع. لوبقلا هل: راصو همسا“ رهتشا: نا ىلا
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 لزعو ةيماظنلاب سيردتلا ىلو م « ةسردم اهناج ىلا ىنبو ًاطابر ةبردلا

 . 048 ةنس قوت . نيتئس دعب اهنع

 ( يناديملا)

 بحاص « ىناديملا لضفلا وبا مهاربا نب دمحا نب دمحم نب دمحا

 ةتس ىلع لاثمألا يف هباتك لمتشاو « يدحاولا نسحلا ىلأ ذيملت « لاثمألا

 نوت ناديا لقفل ىف دازقأ هيتس يرذخإلا هيله كفو انو.« لكن فلا
 ىلا دمعف « ًائيش فرعي ال يذلا ةيسرافلاب وهو « ىناديفلا راصف ميملا لبق

 عئاب ةيسرافلاب وهو ىرشئتزلا تراصف ًانون ملا لمعو ىرشخعزلا فينصت
 :بيذهتلاو حاحصلا نم بيدألا ةلاض هباتك يف ىلاعملا نب دمحم لاق . هتجوز

 ةروص لضفلاو ةماهشلاو ءافولل ناك ول : نولوقي يناديملا باعصأ رباكأ تعمس

 : ىلاعت هللا همحر همظن نمو . امتروص ىلاديملا ناكل

 ىماقس ءافش اهتقير فشر يف ىمالآ يف داز اهامل ةفش

 مالقالا سؤرا كطقك توص انمثللو ىجدلا حنج انمض دق

 . هالو ةنس يفوت

 ( ىناذمحلا ءالعلا وبا )

 راطعلا يناذمملا ءالعلا وبا ظفاحلا دحأ نب نسحلا نب دمحأ نب نسحلا

 ةرثك يف هنامز لهأ ىلع ىبرأ « ناذمه ةنيدم خيش ثدحملا ىلبنحلا ءىرقملا

 قلعتي ام ظفح يف هرصع ظافح ىلع عربو « لوصألا ليصحنو تاعاهسلا

 لاق . ريسلاو صصقلاو ىنكلاو ءامسألاو خعيراوتلاو باسنألا نم ثيدحلاب

 فرعي نا نم رهشأ ءالعلا وبا مامإلا انخيش : ىواهرلا رداقلا دبع ظفاحلا

 هتاظوفحم ةلمج نم نأ تعمس « ةريثك راصعأ يف هلثم دوجو رذعت لب

 هك



 اهسيلتال : لاقف ةفوشكم ةوسنلق ىسأر ىلعو ًاموي يلآر « ةرهمجلا باتك

 « يلاسارحلا سم وبا ةفوشكم سنالقلا سبل رهظأ نم لوا ناف ةفوشكم

 هتءاجو . اهرعخأاللا اهلوأ نم هلاوحأ ركذف مسم يبأ ركذ ين عرش مث

 سولج نحنو هظفح نم اهف بتكو اهذخأف « نابع رما يف ىوتف ةرم

 ريغ ىلا هيف ليق امو هدالوأو هدلوهو هنسو هتافو اهف ركذ ةاليوط ًاجرد

 رفاس ىّبح ملعلا بلط يف هقفنأف الام ثروو راجتلا ءانبأ ناكو . كلذ

 « هرهظ ىلع هبتك لمحم ناكو ًايشام ةريثك تارم ناهصاو دادغب ىلا

 تعمسو « نهدأ ًازبخ لكآو دجاسملا يف دادغبب تيبأ تنك : لوقي هتعمسو

 دجسم يف ءالعلا ابأ ظفاخلا تيأر : لوقي يلناذمحلا بيدألا لضفلا ابأ انخيش

 « ًايلاع ناك جارسلا نأل هيلجر ىلع مئاق وهو بتكي دادغب دجاسم نم

 هنا ىتح « ماوعلاو كولملا دنع هنأش مظعو قافآلا يف هركذ هللا رشن مث

 .دوبملاو نايبصلا ىتح هل اعدو ماقالإ هارب دحأ قبب الف ناذمه يف رمب ناك

 . 059 ةنس قوت

 ( موتكم نبا)
 دما نب رداقلا دبع نب دمحا نايح يبا ديملت طيقللا ردلا بحاص

 حاف 3 خرؤملا ثدخملا يوحنلا مامإلا نيدلا جات يننحلا يسيقلا موتكم نبا

 ردلا باتكو 6 ليلا باتكو 04 نييوحنلا حيرات : اهنف ةديفملا فيناصتلا

 نبا فيرصت حرش اهنمو « نايح يبأل طيحملا رحبلا نم هاقتنا ىذلا طيقللا
 عيماسجم هلو 2« بلعت حبصف حرشو 2 ىطفقلا حرا راصتخاو « بجاخلا

 ركذي ةنسح ءايشأ ىرايبألا نيدلا رون ةمالعلا طخم 37 . هطخم ةنسح

 دقو ةرم دا تلقن هطخ 000 3 لاق . نم اهلقن هنأ
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 عمتجاغ « هلاكشأ نم سيون كلذ ىلع هناعأو ”يلع.بلأت نا ىلع دوهشلا

 ايف عوقولا ىلا هيف ينبسن.ًامسر هطخ وه بتكو مهنم ةسمخلا وحن هدنع
 دازأف- « هنمضتام ًاروز "يلع هيف اودهشيل مهلا همدقو هنم :يتءارب هللا: معي

 ممولق :يف بعرلا هللا قلأو اونبجو كلذ ىلا هريغ همدقتي نأ مهنم لك

 نع اوراصو نيلماخ مهروف نم اوقرفتف « ةنكسملاو ةلذلا مهملاع برضو

 هعمس اذا ام رخالا نع مهنم لك ركذي نيداعتم ةديكألا ةبحصلا. دعب. ليلق
 يذلا هللدمحلاف « همذالو الإ هبايتغاو همتش يف بقري الو « همغو هنزحأ

 مهضعب: نم كلذ يغلب. ىتحو « مهرحت مهديك لحم لعجو مهرش ينافك

 دسجلا ءاد ذإ « هلعف.ام ىلع مهنم ًادحا بتعا. ملف هاوس نيرخآ نمو

 : لاقفش « هل.ءاود ال لع.امك

 لوح“ سيلف بلق ىف لح اذا' هناف ءاد داسحلا عجو ىوس

 : يطرقلا نادمح ٠ نب. ىسيع نب . دمحم .لاقو

 هدهاجم. حساك نم فوحخا لغد هداؤف ين خا نم نك

 هدهاوش تدب ماقس ءرب نم رسعا يللا ماقسلا ءرب

 تلقن هنمو ًاعومجم هطخي تدجو « هطخ نم هلقن تدرأ ام ىهتنا -

 دنع عمتجم يلا قئاثولاو ججحلا روهظ ين بوتكم وهو « انه تبتك ام

 نانطاب :نيرهاظ لك نيب نيتحفص. نيتحفص ًاموسقم .راص: هنا ثيحن دوهشلا

 ناك ام ًايأو “« مظع حش نع وأ مظع رقغ نع. امإ اذهو «. ةقيثولا |هيف

 . لصفلا اذه ؛يف ركذلل -قحتسم وهف

 ( هيولاخ نبا )

 ءىرقملا يوغللا'ينادمملا هيولاخخ.نب نادمح- نب دمجأت نب نيسحلا

 نمو « نيفنصملا ءابدألاو نيروهشملا ءالعلا دحأ « هللا دبع وبا يوجنلا
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 تاارقلا باتكو ء وحنلا يف لمجلا باتكو « قاقتشإلا .باتك : هفيناصت

 « دودمملاو روصقملا باتكو « نآرقلا نم ةروس نيثالث .بارعإ بباتكو

 موتكمنبا ةمالغلا طخب تأرق . كلذ ريغو ينادمحلا سارف ينأ رعش حرشو

 نيسحلا نون امهو هطخ يف اهنوطي ناك هنأل نينونلا يذب بقلي ناك هلا
 دقو هطخب ةرمجلا باتك رخآ يف نيتليوط .اهتيأر دقو : .لاق . نبا نونو

 يبأ طخب ,قطنملا حالصإ نم .ةخسن ىلع دجوو « .هنع ركذ امك ًادج .ايوط

 ءزجلا اذه نم تغرف امل هلاثماام رازبلا دمحأ نب هللا دبع نب لع نسحلا

 : يلاسل ىلع لاقف ًارضاح ىدراطعلا .ديعس وبا .ناك

 نيمب .بشت.ل قدص ةءارق نيسحلا ىلع هيف ام .تأرق

 نيحجل ىلع كسملاك ءاجف نيترم لكشلا .مهفتسم

 نواب ىل :مث ام اذا ىتح نيضراع :قوف راذعك وأ

 ه نينونلاب دانسالا يفرش ه

 .هتمامإ ىلع هيولاخ نبا .ضفاكو :.هطخ نم..هتلقن اك موتكم نبا لاق

 يبأ عم كلذ يف.هلو «..فيرصتلا ىف ًافيعض هللعو وحنلا يف ٌافيعض ةغللا ىف

 ابا نأ ىحيو ..ةفورغم تاياكح ينج نب جتفلا يأ .هذيملتو يسرافلا يلع

 : هلوق نادمح نبا ةلودلا .فيس دشنأ ال ينتملا-بيطلا

 . هعاط هاجشأ .عيرلاك امك قافو « ش

 ًايضام العف هموت هاجشا-ال « هاجش » لاقي امنا : هيولاخ نبا هل لاق

 يسرافلا نيبو هنيب ىرجو . كيلا رمألا لصو اف تكسأ : ينتملا هل لاقف

 : يسرافلا هل لاقف : هبوبيس باتك يف ملكتن : هيولاخ ب لاقف مالك

 روداحلا ضقن باتك .هطيلغت يف يسرافلا ىلع ينألو ..حيصفلا ىف .لكتن لبال
 .ةياكحلا رس ىلع تفقو .ةيبرعلا ىف .هفعض ىلع تفقو اذا تناو :..تلق

 هل لاق هنا يهو « ءىش يف سفنلا مضفه نم تسيل اهناو هنع ةروهشملا
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 ذنم انأ : لاقف . يناسل هب مبقا ام ةيبرعلا نم ملعتأ نا ىهتشأ : لجر

 . "ا٠ ةنس يقوت . يلاسل هب ميقأ ام تملعت ام وحنلا ملعتأ ةنس نيسخخ

 ( صاصملا نبا)
 صاصملا هللا دبع نب نسحلا هللا دبع وبا سيئرلا ردصلا لومتملا

 ءيش انل عابيال : نولوط نبا لاقو . رافسلا رجاتلا يرهوجلا يدادغبلا

 نم هل ذحأف 09# ةنس ىف ردتقملا هرداص . صاصجلا نبا دي ىلع الإ

 مظتنملا ف يزوجلا نبا لاقو .رانيد فالآ ةعبرأب موق ام رهوجلاو بهذلا

 ًاشاقو اليخو ًاقروو ًانيع رانيد فلأ فلأ رشع ةتس هرادقم ام هل اوذخا

 نبالاقف ؟ تنا فيك : لاقف هل قيدص هب رم « لفغتو هلب هنع ىكحمو

 لاقفةآرملا يف ةرم رظنو . مح دق ناكو ةمومحم اهلك ايندلا : صاصجلا

 : لاق . كدي ى ةآرملا : لاقف . تلاط دق يتيح ىرت : هبحاصل

 لاقف تارفلا نبا ريزولا ىلع ًاموي لخدو . بئاغلا ىرب الام ىري دهاشلا

 لب : لاقف . ءارج مهلعل : ريزولا لاقف . مان اننومرحب بالك اندنع
 فلخماليذلا هلل دمحلا : لاقف لكألا نم غرفو . كدقو يدق دحاو لك
 م انهد هيف نا : لاقف ريزولا سأر ًاموي لبقي نا دارأو . هنم مظعأب

 : لاقف ًاعدق ًافحصم ًاموي فصوو . ًاءرخ هيف نأ ولو هلبقأ : لاقف

 2 "اه هنس قوت . يورسك

 ( قب نب ركب وبا بيدآلا)
 ليلق 6 ماظنلاو رثنلا ليبن ع لاف نايقعلا دئالق بحاص هل مجر

 ديغق راصف « هنامز هل افص امو هنامرح هيلع أنض « ماظتنإلاو طابترإلا

 يناغملاقيقرلا همظن نمو«ينامأب هئفطيال مهوت عم « تاولف عطاقو تاوهص
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 قشانل قيتعلا كسملاك ءابهص هليذ بحسي ليللاو هتيطاع

 يناعم ناكو ًائيش هتحزحز ىركلا ةنس هب تلام اذا ىتح

 قفاخن داسو ىلع مانيال يك هقاتشت علضأ نع هتدعاب

 : ةديصق نم هلو
 لفلا يضرا نع نزملا قيرط دسي حقال ريغ ابص ىدج ام نكلو
 لك ىلع ىفقا تسلعابطضعبو اننيب عمجت بدآلاو ىالخأ
 ىلعي ناك يذلا رهدلا ينصخراو ةبوصع زازتها دنع ىلمأ ىوذ

 : اهنمو

 لكشرلع الكش عنملاب ينوزجيف ًابذاك هللا ييسح ام مهحدماو

 ( نسحلا وبأ)

 ظحلا ليلق ناك هنا الإ اديجم ًابيدأ ناك « تحنون نب دمحا نب يلع

 نابعش ىف رصمب قوت ىتح ةردقملا فيعض لاحلا قيقر لزي مل « ايندلا نم

 دمحم وبأ هنفكف « ةقافلا ةدشو ةرورضلا نم هلاح ىلع وهو « 41١5 ةنئس

 + رصمع تالجسلا بتك ىلوتم ناريح نبا

 (يلوصلا)

 دحأ « يلوصلاب فورعملا هللا دبع نب ىجحن نب دمحم نب ركب وهلا

 مهريغو دربملاو يناتسجسلا دواد يلا نع ىور + نيروهشملا ءالضفلا ءابدألا

 دحوا ناكو « ةروهشملا فيلآتلا هلو « ينابزرملاو ينطق رادلا هنع ىورو

 ةقاضال دادغب نم جرخخ « هيف لثملا برضي هبو جمرطشلا بعل يف هتقو
 . مه ةئس قوتف هتقحل

 -ه"”١ 



 (رفظ نبا)

 تاولس : اهنم ةددعتملا فيناصتلا هل « يلقصلا دمحم هللا دبع وبا

 حرشو « ريسفتلا يف عوبنيلاو « ءانبألا ءابجن ءابنأو « رشبلا ريخو « عاطملا

 ةديرحلا .يف داهغلا هركذ  صاوغلا ةرد ىلع ةيشاحلاو « يريرحلا تاماقم

 ءفك ريع نم هاي هتنبا جوز هنا ليق . تام ىّتح رقفلا دباكي لزب ملو

 هاله ةنس-قوت . البلا ضعب يق.اهعابو هامح نع جوزلا اهب لحرف « ةرورضلل

 (تيكسلا نبا )

 ناك « يوحنلا يوغللا مامإلا تيكسلا نب قاححا نب بوقعي فسوي وبا
 نب ادلو بدأ مث « ةرطنقلا بردب دادغبب ةماعلا دالوا بدؤي رمألا لوا

 نب بوقعي .تعمس : بيلا دبع نب نيسحلا لاق . رفعجو لكوتملاو رهاط
 : لوقي ةبش نب ركب يلا ساجم يف. تبكسلا

 فعلا ولا يللا هزت ٠1122 كلم وم يانا كمر
 ريبخلا فيطللاب بحلا قحل سلف فصن هتلأس ام اذاف

 نم لجر مشب هرما لكوتملا نأ كلذو « هلتق لكوتملا نا : ليق

 الف « بوقعي هباجأف لعفف هنم لاني نا يشرقلا رمأف لعفب مف شيرق

 كمتش الف لعفت لف لعفت .نا كترمأ : لكوتملا هل لاق بوقعي هباجأ

 ىلا لكواملا هجوو . ؟الوتقم ًاعيرص. هدنع :نم لمسحف .هبرضب رمأف « تلعف

 .ءابلألا هتهزت يف يرايبالا .هلاق مهرد كاالآ ةرشع دغلا نم بوقعي ينب

 ( رفعج وبا بيدألا)

 ةيار عفار : لاقف نايقعلا كئالق بحاص هل مجرت 34 ينثملا نبا

 - وك



 .هعئاور .رهظاو : هعئارش -ماقأ « ضيرعتلاو عيرصتلا .ةيآ .بحاصو ضيرقلا

 .قطن ام « نامتا ال رفك ..فيلحو نالغ فيلأ ناكو «.هغئاط. هيصع لعجو

 ميرو ءارشنالو اثعب قدصالو ًارشح دقتعا الو :ًاعروتم قتر الو .ًاعرشتم
 بهذ.فيك .ىلابيال ..اكته كته. دقو .قتلا مساب .كسمتو ءاكتفو انوجم .كسنت

 « اقورش.-.هنم ناوألا وجليو اقير-هفشترب ام هل .تبثا دقو «بهذمت .ام الو

 :. هلوق..كلذ نف

 الابخ قوشلا ,ىوج نم يلق .هدادزبال .فيك

 الاخ سانلا رهب يلع .ىتلق دذاو

 الابتعاو ًاماوق ر :دبلاكعو نصغلاك .وه

 :الاسحم مار دق هنع ىولس .مار نم دنا

 .الالض وا ًادشر ناك هاؤه نع .ولسا تسل

 .هبكاتهنا هعماسم ىلع ددرتو ررقت .ام ةلودلا رصان دنع رهتشا الو

 . هافعو هقوسف مسر سمطو هافنو هجرخأ رركتو

 يب .نم ًابسن ىنحلا .نوراه نب .ناملس نب دمحم نب ناملس نب .دمحم

 .هقفلا يف .ايندلا ماماو. هرصع .خيش « يولعضلا لهس .وبا .مامإلا ,ىلجعلا ةفينح
 نم ..كلذ .يغو..فوصتلاو مالكلاو رعشلاو وحنلاو. ةغللاو .بدألا و -نيسفتلاو

 .هلثم .ناسازخ رب مل دابع نب مماقلا. يلا بحاصلا .نعو . مولعلا تكانصأ

 , يسخرساملا سابعلا اباو .ةعزخ نب ركب ابا يل « هسفن لثم وه.ىأر الو
 . .مهريعو ققثلا يلع ابباو ىليشلا سيئرلا :ةيفوصلا نمو « مه ريغو يفقثثا

 « لاؤس.وا. ةفقو يلبشلا كع هيلو الإ ةعمج يل تره ام : لاق..هنا. هنع يكحو
 : لاقف هدنع ينآرف .يزوزرملا قاحسا يب ىلع يلبشلا لخد : لاق هناو

 ل اة"



 نمحرلا دبع ينا خيشلا نعو . انباحا نم لبال كباعصا نم نونحملا اذه

 ؟ مل : اننيب ىرج مالك يف لهس يبا ذاتسالل تلق : لاق هنا يملسلا

 يعبسلا لاق . ًادبا حلفيمهل مل هذاتسال لاق نم هنا تملع امأ : يل لاقف
 يملسلانمحرلا دبع ابا تعم : يريشقلا مساقلا وبا ذاتسالا لاق تاقبطلا يف

 سبلي ناكو « ءاتشلا يف ناسنا نم هتبج لهس وبا ذاتسألا بهو : لوقي

 مدقيف « ىرخا ةبج هل نكي مل ذا سيردتلا ىلا جرخم نيح ءاسنلا ةبج

 نيملكتملاو ءاهقفلا نم ماما عون لك نم مهيفو سراف نم نوفورعملا دفولا

 بكري نأ هرمأو نسحلا وبا شيجلا بحاص هيلا لسرأف « نييوحنلاو
 لاقف . بكرو ءاسنلل يتلا ةبحجلا كلت قوف ةعارد سبلف « مهلابقتسال

 مث « ءاسنلا ةبج يف بكري دلبلا مامأ يل فختسم هنا : شيجلا بحاص

 ىلصو 59 ةنس ةدعقلا يذ يف وت . نف لك يف نيعمجا مهبلغف مهرظان

 . هيف سردي ناك يذلا سلحملا يث نفدو بيطلا وبا هنبا هيلع

 ( يزغلا)

 رعاشلا يزغلا يبلكلا دمحم نب نامع نب يحي نب ميهاربا قاحسا وبا

 قشمد لخد هنا : لاقو هخحيرات يف ركاسع نبا ظفاحلا هركذ « روهشملا

 ىلا لحر مث « ىثرو حدمو ةريثك نينس ةيماظنلا ةسردملاب ماقأو :دادغب مث

 ةديرحلا يف بتاكلا داعلا هركذو . هيلع ىبثأو كانه هرعش رشتناو ناسارخ

 لغلغتوت اك رحلاو لقنتلا رثكاو برغتو دالبلا باج هنا : لاقو هيلع ىنئاو
 ريزو ءالعلا نب مركم نب نيدلا رصان ىلو « نامركو ناسارخ راطقأ يف

 : اهيف لوقي يلا ةيئابلا هتديصقب هحدمو نامرك
 ايئاصعلا ريسكلا مظعلا لمح انك هيي ال ام .مايألا نم انلمح

 : ليللا رصق يف اهنمو
 تداوم



 هراذع بدي نأ انوجر ليلو

 : هرعش نمو
 ةرورض تلق رعشلا ترجه اولاق

 ىجن رب ميرك الف رايدلا تلخ

 ًادساك هارت نا بئاجعلا نمو

 : هرعش نمو
 صقانل عوضمللاو ةنسألا زخو

 لا هنود امف راتخت نا يأرلاو

 : هرعش نمو

 ىوسربزولادنع امتسدلاةلآ نم

 هب دشي رزأ الو ريزولا وهف
 : هلو

 انيكب ول ىبح سانلا فجو

 ىدنت امن

 ايئاعش رجفلاب راص ىتح طتخا اف

 قلغم ثعاوبلاو يعاودلا باب

 قشعي حيلم الو لاونلا هنم
 قرسيو داسكلا عم هيف ناخيو

 نارم ىهنلا قوذ يف نارما

 ةنسأ رخو نارم نارملا

 نا ا لو
 ءام الب رح هل ضورعلا لثم

 نيبج وجهل ىدني الو
 . ها "6 ةنس حلبب نفدو نيعستلا زوا> دقو قوتو ةزغب دلو

 : يزغلا مظن نمو
 مل تلقف برقت ملو تدعب اولاق

 برك نع كجرخم ملكجو رخ اذا
 ىنع باب عرقلاب جلي ململاع م
 ًارظتنمتغيضذا تيبلا يب تدعق

 : هللا همحر فنصملا لاق

 اجح نامزلا اذه ىف سانلا نعيدعب
 اج رخام يبلا سياجن اك نمت دسح

 او دق بابلا عرق لبق لهاجو
 اجرفلا ةدشلا دعب هللا ةمحر نم

 يلع نب دمحا هفنصمو هيتاك لاق ( هيبنت )

 فاط هنأ رعاش وا ملاع ةمجرت يف تدجو اهم ةكالفلا نم هللا هافاع يجلدلا

 « ةكالفلا ةياغ يف هنأب ًاثدحم نكي مل ام هيلع مكحاف لقنتو لاجو دالبلا

 كك



 عطقا اناو.« هيف .كشأ الو نادجولاو- قوذلا يدنع هححصي رمأ اذهو

 اهيف ةماقإلا هنكمبو دلب نم دحأ جرخ امو ةكالفلا مزاول نم لقنتلا نأب

 ... ملعا هللاو

 ( يبارافلا )

 ,باراف..ةنيدم نم ناخرط نب غلزوأ نب دمحم نب رصن وبا دمحم

 اهنقتاو ةفسلفلا :يف عرب الماك ًافوسليفو الضاف اماما .ناك « كرلا. دالب نم

 حرشو «هيلا قبسي.حلام.هيف ع.ربخاو قيسوملا نف يف نئفتو اهنساحم رهظأو
 نم لجر.هدنع عدوأف هدالبب ايضاق رمألا لوأ يف ناك . لئاوألا بتك

 كرف الوبق ..هنم..تفداصف اهيف رظنف سيلاطاطسرا بتك نم :ةلمح راجتلا

 اهب أوقو .اهب ماقأو دادغب ىلا رفاسو درجتو. هتلمجي اهيلع .بكاو ءاضقلا

 مث جارسلا نب ركب يلا ىلع وحنلا أرقو « نالبح نب انحوي ىلع قطنملا
 وبا لاق . تام نا ىلا اهب ماقأو .قشمد ىلا .عجر مث رصم ىلا رفاس

 لوا يف ناكو « قزرلا نم ريسيلاب ًاعنتقم ينارافلا ناك : يدمآلا نسحلا

 هليل لاغتشالل .مزالم. ةلاحلا هذه لثم يف .وهو .قشمدب ناتسبب ًاروطان هرما
 ملو « سراحلا ليدنقب ةعلاطملا ىلع ءىضتسي هيلايل رثكا ىف ناكو « هراهو

 فيس ريمألا هب عمتجاو هتذمالت ترثكو ..هلضف رهظ ىتح كلذك لزب
 لبقي ملف «-هيلع عسوأو .هم ركأف يبلعتلا هللا .دبع نب ىلع نسحلا وبا :ةلودلا

 . هشيع نم يرورضلا يف .اهفرصي موبلا يف-ةضف مهارد عبرا ىوس هنم

 ءاينغألا.. ةداعسو .ءايبذألا .تاماركو ءاهبلا للح ينسبلأ مهللا ٠..هئاعد نمو

 : هرعش نمو ( ءايقتألا ع.وشخو :ءاجكحلا مولعو

 ىرما تلوع لهيلعو يرمع .تعطق نيتجاجز

 رمحم .تثقلم .ةجاجزو ربسحم تئلم ةجاجزف
 دس ١غء ا



 يردص موه ليزاىذبو يمسح نآودأ ىذبف
 0 اهملع ةهداتملا بح الو رمل برش ىلع. دارفنإلا ىرت ناكتو

 ىف ءاينألا نويع- نم هلك كلذ تلقن . "84 ةنس روهش- يف هللا همححر قوت

 نم ىعفاشلا ىلبرالا- رفز نب دمحا نبا نسحلا هراتخا. امم ءابطألا تاقبط

 5 ةعببصأ نبا حيرات

 (يورهملا)

 يديعلا+ ديبع نب دمحم --نب كمحم نب دمحا ديبع وبا نينيرغلا .بحاص .

 «يوغللا يرهزألا روصنم يلا نع ذخأ « ءالعلا رابك نم يناشاقلا يورملا

 ىف راسو يوبنلا ثيدحلا بيرغو نآرقلا بيرغ هيف رسف روكذملا هباتكو
 ةولحلا ىف لوانتيو ةلذبلا بحب ناك هنا ليقو : ناكلخ نبا لاق « قافآلا

 راشأ دقو « هنع هللا افعب برطلاو :ةذللا سلاجم يف بدالا» لها رشاعبو

 ةنس. يفوت . كلذ“ نم :ءيش ىلا ناسارخ. ءابدأ ضعب. ةمجرت ىف :يزردخابلا-

 . ةطوقنملا نيشلاو فاقلاب يناشاقلا طبضو . ١

 ( يوغللا سراف نبا )

 « يوغللا: يزارلا دمحم نب ايركز نب سراف نب دمحا نيسحلا وبا

 ّق لمجملا هياتك فلاو اهنقتا : هدئاف - ةغللا ًاصوصخ ىش مولع 5 اماما“ ناك

 يف لئاسمو ةقينأ لئاسر. هلو .« ةريثك ءايشا عمح  هراصتنا ىلع وهو « ةغللا
 هتماقم' يف :بولسألا كلذ. ىريرلا سبتقا هنمو « ءاهقفلا“ اهب : يلاعي-. ةغللا

 همظن نمو « يلاذمحلا عيدبلا ذا هنعو ةلأسم ةئام اهيف عضو يلا

 مرغم ٠ فلك اهب تناو الشرم ةجاح- يف .تنك اذا:

 رهرالا وه مكحلا كاذاو هصؤت الو ًاميكح لس رأف
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 : هلو

 لئاسب تسل ثيغلا ناذمهه ىقس

 ةدلبل ءاعدلا ىفصا ال ىلامو

 ٍ 5 ىننا .ريغ هتنسحا يذلا تيسن

 ريخ تلق كلاح فيك اولاقو

 انلق ردصلا مومه تمحدزا اذا

 يسفن سينأو يره يميدن
 م٠9 ةنس ىفوت

 ملعا تنكام نارسن اهب تدفا

 مرد ىيب فوج يف امو نيدم

 جاح توفتو ةحاح يضقت

 جارفنا ال نوكي ًاموي ىبسع

 جارسلا ىف قشعمو يل رتافد

 ( ةظحج )

 كسمرب نب دلاخ .نب ىيحب نب ىموم نب رفعج نب دمحأ نيسحلا وبا
 رداونو موجنو رابخأو نونف بحاص الضاف ناك « يكمربلا ةظحجي فورعملا
 : هرعش نمو « راعشاو ةمدانمو

 ىظقي ىلع تلي اهل تاقف
 اضيا مانت ترصو يل تلاقف

 : هلو

 ىدنلا اورجه رشاعم نيب تحبصا

 امنأكف مهلين لواحا موق

 ىبنعو ريبكلاب اهينقسا تاه

 : هلو

 اندعب كلاح فيك يل ةلئاقو

 يناف .ينيلأست ال اها تلقف

 ماهسملا مانملا يف ىدوجف
 مانملا قف كروزا نا عمطتو

 مهفالسا نم قالخألا اوابقتو

 مهفانآ نم رعشلا فتن تلواح

 مهفانكا ىف شاعي نيذلا بهذ

 رسعم بوثما تنا رسي بوث يفا
 رتقم مارح يف ودغاو حورا
 -؟١4 -



 . "055 ةنس يفوت

 ( طايحللا نبا )

 دمحم نب دمحأ هللادبع وبا روهشملا ناويدلا بحاص روطفملا رعاشلا

 بتكف « ءىش ىلع ردقيال لاخلا قيقر وهو بلح ىلا ةرم لخد « مجعلا

 : روهشملا رعاشلا سوبح نبا ىلا

 ىربخحم نع ىرظنم ينم كافكو ةبح عابيام يدنع قبب ُ

 يرتشملا نيا نيأو عاابت نا نم اهبنص هجو ءام ةيفب الإ

 نم اذخ » اهوا ىلا ىهو « هلضفب ًافيرعت اهم هافك ةيئابلا هتديصقو

 . « هبلقل ًانامأ دجن ابص

 . ه١ا/ ةنس يوت

 ( لضفلا وبأ ظفاحلا )

 ميركلا دبع ظفاحلا ةمالعلا مامإلا هركذ « يبمدقملا رهاط نب دمحم

 ارحب ناك : هتمحرت ءانثأ يف لاقو دادغب خيرات ىلع هليذ يف ىناعمسلا نبا

 لضفو : هيف نينعاطلا ىلع ًادر ةمجرتلا ءانثأ ىف اضيا لاقو . ثيدحلا يف

 ركنا نمو « ركنيال هرحبتو هفيناصتو ثيدحلا ملعب هتف رعمو رهاط نب دمحم

 نب نسحلا ىنأ نع لقنو . بات هلعلو هتريس ركنا امناف هيلع انْاشم نم
 . ريظن هل ضرالا هجو ىلع ناك ام : هنع لاق هنا هيقفلا يخركلا بلاط يبأ

 تيأر : لاق هناو درملا ىلا رظنلا زاوج يف ًاباتك فنص هنا هنع لقن .

 ىلص : لاقف ؟ اهيلع ىلصت : هل ليقف .اهيلع هللا ىلص ةحيلم رصمم ةيراج

 ى ناك هنا اهنم جرخ ةياكح هنع اضيا لقنو . حيلم لك ىلعو اهيلع هللا
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 هعم. قبي .ملو ثيدحلا بتكي وهو هتزوعا لاخلا نأ اهصخلمو « رقفلا ةياغ

 ًاموي نيرمألا نيب هددرف « زيسخ ىلاو دعاك ىلا جاتحم وهو مهرد ريغ

 هب تيرتشا نا ينإف زيحلا الإ قبي حل : لاق ثلاثلا مويلا ناك الف « هيناثو

 ىرتشيل جرخو .هيف يف هعضرف « عوجلا لجأل خسنلا ىلع ردقأ-ال ادغاك
 نع هلأسف. عناصلا رهاط وبا هيقلف « كحضلا هذخأف- هعلتبا هنا قفتاف هب

 هنريخيل.قالطلاب هيلع فلحف. عنتماف هيلع. حلأف « هايا همتكف هكحمض ببس

 ها  ةزيثك مهاد يف هل ببستو تيبلا ىلا هلمحف لاحلاب هريخأف « ربحا

 ًاصخلم

 ( ةيرابطا نب حلاص نب دمحم نب دمحم ءالعلا وبا )

 ةوق»عم رعشلا سلس-رثنلاو مظنلا يف ًارحب بدألا مولع يف ًاءامإ ناك

 ًاينارصن ناكبو -ذيملتلا نب ةلودلا نيما حدمب همظن نمو « ىبملا ةحصو ىبعملا

 : ًايسابع ًافيرش ةيرابطلا نب دمحم ناكو
 هفغش ٍلهأب يسفن نكت مل مكتيفاو ول ذيملتلا يباب

 محب نامرك تقاط». امنا:

 ىجنرملا ءاكحلا >2سيئرب.-

 ًادبأ اهانرتال دجم- سمش

 هدجن فصو..كردي نأ لج
 يتلمح تناكلا تنكمت ول

 ىلا ايندلا رختفت“ هميف“

 داني ةسلفا "نا نست قا“
 ادنلا 5 ىحب نباف

 هدلاو نم - ةنينكلا ققحع

 هفّرشا- ام ضوع ىل مكنا:

 هسقدسحم ةنج- ىل هنا

 هفسكنم ىلعلا تاوامس .نع

 هفص لك نم. رثكا هنا
 هفكتعم هراد اياوز يف

 هفكنتسم .ه ريغ نم .تحبصا

 هفرعم.. وذ مهلك. ذا حدم

 هفاخن- .نم -ىلع دوجلا 5 دأزإ
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 ةداس نع دعاص نم مهو

 مهلك ىرولاب مهسقت ال
 ىلالا توهال ميهاربا نباف

 اهلجةسا ءامكحلا سيئراي

 ًادصاق يلجم تدفنا ىنا

 .هفطنا ام مهدجم ينأب

 .هفدعجلاب ىرسلا بل سقتف

 هفصنا ام ًارشب ءهلعد نم

 هفرنم ًاركب ركفلا تانب نم

 هفصنلا ليلق ًارهد يكتشا

 جرفلا وبا هب دارأ لا «ادنلا ىي مهنم ىبحب نباف » هلوقو : تلق

 دمتعم بقلملا ذيملتلا نب ىبحم نب دعاص نب ىبح وهو « ذيملتلا نب ىجحب

 6 هلوق اهنمف 5 حئادم هيف هلو « كلملا

 ابلاخ يلايح ىلا تامركملل لزي مل ىحن نب دعاص نب ىبحب
 ايطاخ ةيرملا نب ام ..هالعب لزا و .هالع يب رعي لازام

 : امو

 لا كدبع نبال كاخا نجومتال

 ىتدوع الل يل ىلوا تن'الف

 الا 8 ةفالحللا ةقث

 ىنفلاف تعطتساامبياط وح زام

 ابناجا موري نا كدبع نب نق
 ”ابسانم .لوصالا يف يل ادع نمع

 ايتاكلا فوسليفلا كولملا دمت

 ابياطمو .ًاحزامم .نوكي نمم

 ابياعم نامزلا نوديزي موق هفرصو نامزلا بون نم كادفو

 اهرابك نم اليزج "الام هل لصحف ناهفصا ىلا هاتأ هنا كلذ بيسو

 (رينملا نبا )

 نامزلا نيع نيدلا بذهم بّقلملا يسلبارطلا ربنملا نب دمحأ نيسحلا وبا

 قشمد مدق .« داجأف رعشلا لاق و بذألاو :ةغللا يف رهم « روهشملا رعاشلا

 ىرون .هنجس كلذ هئم رك املو « ناسللا ءىذب ءاجحلا ريثك ناكو اهلكسو

 هلو « ىتنو هيف عفشف « هناسل عطق ىلع مزعو قشمد بحاص كباتأ نبا

 1888 ب



 : ”ةديصق ةلمج نه

 الوحتي نأ ىأرلاف لزئم ىف هليزن لومحللا ىأر ميركلا اذاو

 القنتم هزادف لاكلا بلط ْق دح لءاضت نا ال ردبلاك

 0 اهنمو

 الكت نأ مهدنع ةليضفلا بنذ هلهأو تنإمزلاب ىملع هلل

 الوقت تكس ناو لاق تلق نا مه ريخف عابطلا مول ىلع اوعبط

 . ه144 ةنس ةرحلالا يدامج يف يفوت

 ( سيفنلا )

 ءالعلا نم ناك ٠ سيفنلاب توعنملا مساقلا ينأ نب دمحا سابعلا وبا
 هيقف : لاقف ةديرخلا يف داعلا هركذ . هيف داج رعش ناويد هلو « ءابدألاو

 : هرعش نمو « بدالاو لئاوألا مولع ىف دي هل بهذملا يكلام

 الف نورئقملا امأو ءاربلا نم ةعس مه ماوقا ديعلاب رسي

 الج نبا هب يبمأر ىلعو ىنقار ما ابس موق هيف يبايثو يلرس له
 هرعشب سانلا ىدجتساو دالبلا باج نأ دعب صوقب 5٠87 ةنس يفوت

 ( تلصلا وبا )

 « لئاوألا مولع يف ًارهام ًابيدأ ناك « يسلدنألا زيزعلا دبع نب ةيمأ

 : همظن نمو « هيلع ىثأو ةديرحللا يف داعلا هركذ

 زجاع تنأ ما ىأرلا فيعضتنأأ الماش كلثم لاب ام ةلئاقو

 زئاح لضفلا نم هوزوحم مل ال ينا موقلا ىلا ينذ ال تلقف

 . ه8 ةنس يفوت
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 ( نامربم )

 نب ركب وبا وه « همتي مل ناك ناو هيوبيس باتك حراش ىوحنلا
 ناك : ىهذلا لاق . زاوهألاب ردصتو دربملا نع ذخأ يركسعلا ىلع دمحم

 نم هراد ىلا هلمحيف صفق لاح بلطيو ةبلطلا نم ذخأي سفنلا عيضو
 سانلا هاونب فذحيف رمتلاب لقنتيو لالا ىلع لابف طسبنا امبرو زجع ريغ
 باتك : هتافنصمنمو . هل هلاؤس ةرثكل نامربم دربملا هبقلو 17# ةنس يفوت

 باتكو « هيوبيس د هاوش حرش باتكو « نيقلتلا باتكو « وحلا للع
 : هلوقبهلرذتعاهيلع لابو لاملا ةيلبط يف بكر اذا ناكو . هيوبيسح رش
 . مغ سأر تلمح كنا بسحا

 ( يعبرلا نسحلا وبا )

 يديزلا يوحنلا يعبرلا نسحلا وبأ حلاص نب جرفلا نب يسيع نب يلع
 مزال « سايقلاو مهفلا ديج وحنلا يف رظنلا قيقد ناك « وحنلا ةمئأ دحأ

 ولو يلإ جاتحم تيقبام : يلع وبأ هل لاقف « ةنس نيرشع ىسرافلا ىلع ابا

 حرش هفيناصت نمو . كنم ىحنأ دج مل برغلا ىلا قرشلا نم ترس

 «وحنلا يف عيدبلا باتكو « ىمرجلا رصتخم حرش باتكو « يسرافلل حاضيإلا

 ريسفت يف يج نبا أطخ ىلع هيبنتلا باتكو « لاعف ىلع ىنبلا باتكو

 موي رم .نونجلاب ىمري ناكو . هيوبيس حرش باتكو « ينتملا حرش
 لعجو هفنا ىلع سلجو هليوارس لحف قيرطلا ةعراق ىلع ىقلم ناركسب

 : دشنيو طرضي

 رارع نم ةيشعلا دعب ف دجن رارع ميمش نم عتمت
 « هيوبيس باتكل هحرش ىلا دمعف ةلأسم يف صخش ًاموي هعزانو
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 : لوقيو نإطيحلا مطلي لعجو هلسعو ءاملا هيلع بصو ةناجا ىف هعضوف

 هعم اوبكري نأ هتذمالت نم لأسو . ةاحن نيلاغبلا دالوأ لعجي نم ءازج

 ىنأف بوكرلا هيلع اوضرعو هعم اوبكرف « تضرع ةجاح اونظف داولك ىلا

 ودعي لاز امو « ًاصعو ًاءاسك ذخاو مس ىلع مهفقوا مهئاذجي راص الف

 كلذ هايعا ىجج ىرجلا هيلع بئكيو ةراث هنم بربي وهو كانه باك ىلع

 مايأ نم ىنضع اذه : لاقو اديدش اضع هضعو هكيمأف هيلع هونواعف
 : رعاشلا لوق هيف ٍفِلاخا تدرأف

 اضرعلاو سفنلا هنع تنصف عيمسم ىب لبيع ىنمئاش

 .اضع نا بلكلا ضعي نمو هل يراقتحال هبيجأ ملو
 . 47 ةنس قوت

 ,( يالا )
 باتك نم ةخسن هل تناك « يللاقلا يلع نب بجحأ نب يلع نيا 2

 اهارتشاف اهعابف اهعيب ىلا ةجاحلا هتعدف «ابم ًافلك ناكو ديرد نبال ةرهمجلا
 : روكلملا ىلاقلا نسحلا ين اهعئاب طخ ًانايبأ اهيف كجوف « ىضترملا .فيرشلا

 ئينحو اهدعب يدجو .لاط دقف اهيعيو الوح نيرشع اهب تسنا

 ينويد نوجسلا ىف ىنتدلخ ولو اهعيبأس ىبنا ىبظ ناك امو

 ينوفج لهتست مهيلع راغص ةيبصو راقتفاو فعضل نكلو
 نيزح داؤفلا يوكم ةلاقم ةريبصع قباوس كلما ملو تلقف

 نينض نهب ببر نم عئادو كلام ما اي تاجاحلا جرخت دقو

 ( يقهييلا )
 يدرجو ربنا يمتهيبلا ىسموم نب هللا كبع نب يلع نب نيسيللا نب ديحا
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 نيسسلا نوكسو ةمجعملا ءاخنا مهب ( درجوزسخ ١ و« ركب وبأ مامإلا

 « لاد هرخآ يفو ءارلا نوكسو : مبجلا رسكو'واولا نوكسو ءازلا حتفو ةلمهملا

 بحاص يعفاشلا بهذم ةرصنب  مئاقلا ىلوصألا هيقفلا ظفاحلا ليلجلا مامإلا وه

 صوصن يف طوسبملا باتكو « ريسبكلا نكسلا باتك : هل- « تافيئصتلا

 ةفرعم باتكو.«6 نامبإلا تعش باتكو « ةوبنلا لئالد ٍتاتكو « يعفاشلا

 راثآلاو نئسلاب ىعفاشلا ةفرعم هانعم يحكبسلا نيدلا يقت لاق .راثآلاو نئسلا

 ءالعلا ةريس ىلع تاك : تاقبطلا يف يكبسلا نيدلا 5 لاق . كلذ ريغو

 يف روباسيت ىف يفوت . هعروو هدهز ىف المجتم ريسيلاب ايندلا نم ًاعناق
 . 408 ةنس ىلوألا ىداح

 يرخنطصالا ديعس وبا: ليلجلا مامالا ىسيع نب ديزي نب.دمحا نب نسحلا
 . يضاقلا

 « نييعفاشلا ءاهقفلا خويش نم نيروكذملا ةمئالا دحا : بيطحلا لاق

 : لاق هنا يكرادلا نع ىكحو : ىربطلا لاق . اللقت» ًادهاز ًاعرو ناك

 قاحعسا وبا لاق 2 ىرخطصإلا“ ةرصضحم يفي يزورملا قاحسا وبا ناكا»

 الماخ تناك اذا اهجوز اهنع قوتملا نع دديعس وبا اموي لثس : يزورملا

 يعفاشلا بهذم: نم اذه سيل : ليقف . معن : لاقف ؟ ةقفنلا اط بجن له

 وهف الإو هبهذم" نكي مل نا : لاقو عجري ملف“ هباتك هارأف“ قادصي مف

 عما رظنلا سلجم اموي رضخف : قاحسا: وبا لاق . سابع نباو" ىلع بهذم
 : نمابعلا وبا هل لاقف « مالك امهنيب ىرجف ارظانتف حيرش نب سابعلا يأ

 تبهذ دق ءالقابلا لكا ةرثك لجر تناو اهف تأظخأف ةلأسم تلأس تنا

 بهذ دق“ يرملاو لخلا لكأ ةرثك تناو: : ديعس وبا هلل لاقف . كغاءثب
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 ء هاوس هلصي مل ناكمب دهزلاو.عرولا نم ناكو : ىربطلا لاق . كنيدب
 تناكو ةدحاو ةقش نم هناسليطو هليؤارسو هتمامعو هصيمق ناك هنا لاقي

 دحأل سيل ءاضقلا بدأ باتك : اهنمف ةريثك فيناصت هلو « ةدح هيف

 8 ةرمألا سع ءوضولا ضقتني هنا » هلوق .هلئاسم تادرفم نمو « هلثم

 . يكبسلا تاقبط نم هتلقن 98 ةنس نيدامجلا يلاث يف دادغبب يفوت

 ( نيدلا نكر ديسلا )

 ريصنلا ذيملت يدابارتسإلا ىيسحلا يولعلا هاشف رش نب دمحم نب نسحلا
 بجاحلا نبا لوصا حرش : اهنم تافنصم ةدع هل « لئاضفلا وبأ يموطلا

 تاراردا هل ناكو . نيحرش ىواحلا حرشو 0 وحنلا يف هتمدقم حرشو

 ُْق يسوطلا ريصنلا سورد كيعي ناك « ًامهرد نوتس موي لك كماوجو

 ةقر هنيد يف ناكو : تلقن هطخ نمو ينابسحلا باهش حبشلا لاق . ةئكحلا

 . لصوملاب ل18 ةنس يوت

 ( نافه وبا )

 « .يوغللا ىوحنلا نافه ويا دلاخ نب برح نب دمحا نب هللا كبع

 باتكو « ريبك رعشلا ةعانص باتك : اهنم ًابتك فنصو يعمصألا نع ىور
 « لاخلا قيض هيلع ارتقم ناك هنا ينابسحلا طخم تأرق . ءارعشلا رابخأ

 هولديال نأ ىراوجلا ىصوو ًاولح ًاذيبن هاقسو هفاضا ىعازخلاا البعد ناو

 تلاقف ؟ ءالكلا نيا : يراوجلا ضعبل لاقف ء مانو هكرت مث ءالخلا ىلع
 ىبع لوقي : تلاقف ؟ يديس لوقيام : ىرخألا اهل

 رافق مهنم اهلهأ ىوثمف رايدلا ةكتاع لآ نم الخ

 ريغ متتسحأ : لاقف « ًاحادقأ اويرشو هذه تخرصو هذه تنغف
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 ةيدادغب ةيراجلا لعل : لاق رمألا هدهجا الف « يسفن ينام ىلع اوتأت مل منا

 : لاقف لوألا مهلعفك اولعفف ؟ حارتسملا نيا : احل لاقف ءالخلا فرغتال

 تايفوك نهلعل : لاق مث كلذك اولعفف ؟ شحلا نبا تايزاجح نهلعل

 هبتناف « نههوجو يف قرذو هليوارس لحف كلذ اوداعأف ؟ فينكلا نيا

 نافه ينأل ديمح نب ديعس لاق . ةليوط ةياكح يهو « بايثب هل رماو لبعد
 يندعسأ : نافه وبا هل لاقف . ديف ىلا كنغلبأل ةطرض كيلع تطرض نأل
 . 73868 ةنس تام . دعب تججحام يناف ةكم ىلا ينغلبت ىرخأب

 ( يئثايرلا )
 ىنزاملا تعمس : دريملا لاق . مهالوم يشايرلا جرفلا نب سابعلا

 ىمم دافتسا امم رثكا هنم تدفتساف هيوبيس باتك ىلع يشايرلا أرق : لوقي

 يشايرلا ناكو : دربملا لاق . وحنلا وه هدافاو هرعشو هتغل هدافأ هنا ينعي
 : هقير علبيال ًامئاص نإك اذا هنا هقمح نمو « قمحا هللاو

 ( ذاشباب نبا )
 ناك « نسحلا وبا ذاشباب نب دمحا نب رهاط ةمألعلا يرصبلا يوحنلا

 هذخأف ءيشب هيلا ىمرف طق ءاجف « ًاماعط هباحصأ ضعب عم ًاموي لكأي

 ًاببس هل نا ملعف ىرخا دعب ةرم كلذ لعف مث « ًاعيرم داعو هب بهذو

 دق يهب ناويح اذه : حيشلا لاقف حطس يف ىعأ رخآ طقب اذاف هوعبتاف

 مزلو ةيويندلا هقئالع كرتف « هدبع انأو ىنقزري الفأ هقزر هل هللا قاس

 وحنلا يف هقيلعت عمجو ملعلا ىلع لبقأو صاعلا نب ورمع عماج يف ةفرغ
 اهنم نولقني هريغو يرب نباك هباحصأو « ًادلجم رشع ةسمخ نم ًابيرق
 يتلا بتكلل هتءارق ىلع بتارو مولعم هل ناكو « ةفرغلا ةقيلعت هنومسيو

 ىلا ةهجلا ىلا لمحم نأ لبق هيلع ضرعت اهحالصإو ناطلسلا نع امنوبتكي

 تق
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 ( نمحرلا دبع )

 نيدلا لاك ديعس يأ نبا رغصم نيعلا مضب هللا ديبع نب دمحم. نبا

 ةياده : اهنم  ةديفملا فيناصتلا. بحاص « يوحنلا يرابنألا تاك ربلا وبا.

 ىلا يعادلاو « لوصألا.يف.ةييادهلا ةيادبو.« بهاذملا ةفرعم- يف بهاذلا

 تايبدألا فو. . 0 فلسلا داقتعا يف. حئاللا رونلاو « مالكلا ين مالسإلا

 . راطقألا رئاس نم قارعلاب هيلا. ةلحرلا تهتنا ًافنصم نيسمخ ىلع ديزي ام

 الو ةقيرط ىوقأ نيعطقنملاو دابعلا ين رن مل : فيطللا دبع قفوملا لاق

 رورسلا فرعي الو عنصت هيريعي ال « ضحم دج هبولسا يف هنم قدصا
 رادقم توناحو رادو اهنكسي راد هيبا نم هل ناك « ملاعلا لاوحا الو

 هيلع دقوي الو ًاقرو هنم يرتشيو هب عنقي رهشلا يف رانيد فصن اهترجأ
 يضملا دنع اهسبلي نطق ةمامعو بوث هيلعو بصق ريصح هتحنو « وِض

 ريسو ةعمجلا موي الا هنم جرخم الو. ًاقلخخ ًابوث هتيب يف سبليو ةعمجلا ىلا

 نا : لاقف-. كدلول. اهلعجا : هل: لاقف' اهدرف- رانيد. ةئانسخ ءيضتسملا . هيلا

 ةبرت“ يف نفدوو 41/17 ةنس نابعش .عسات ةعمدلا ةليل قوت . هقزرا هتقلخت تنك

 . يزاريشلا قاحسا يبا حبشلا

 ( يدحاولا)

 ًايوجن ًارسفم ناك « يدحاولا نسحلا“ ويا دمحم. نب دمجا نب. ىلع

 راجتلا دالوأ. نع ناكو ملعلا ليصحن ىلع هلام هابص يف قفنا.ايلوصا ًايوغل

 ليق . هيلع أرق نمو هخايشأ طيسبلا هامس يبذلا هريسفت ةمدقم يف ركذو

 نم.نيمرخلا ماما نم. هقفلا تذخأ ًائيش تلمع ام. : هبتك فنص امل يلازغلل
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 نأ دارأ نم : لوقي. يلازغلا ناكو « يدحاولا نم بتكلا ءامسأو . هتياهن

 ريسسفتب هياعف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مف نم هنأك ريسفتلا عمسي

 ناكو «' هريغو فيرشلا نآرقلا نع. فيرحتلا ىن باتك هلو. « يدحاولا

 . 458 ةنس يفوت . ءالعلا يف هناسل طسبي ناك هنا الإ ريظنلا ميدع

 (ناهرب نبا)

 نب. مساقلا وبأ مههازبا نب قاحسا نب رمع نب. ىلع نب دحاولا دبع

 مايأو٠ عزاتلاو وحنلاو ةيبرعلا بحاص: « يربكعلا يدسألا يروحنلا ناهنرب

 هتسيف. ناك © يميمتلا نسحلا ينأو يرصبلا مالسلا دبع. ىلع أرق « برعلا

 وهو ًالامشو. ًانيمب هلوح نوشمب ةبلطلا ناكو « هيلع أرقي نم ىلع ةسارش

 يلأ بهذ. بصحعتي ناكو.« ءاسؤراا دالوأ ىلع ربكتو لئاسملا مهيلع ىقلي

 ةينامت هنواكأي سانلا : هليضفت ىف لوقيو ناجنذابلا بح. ناكو «. ةفينح

 تأرق' . اوجلف رهشأ ةعبرأ نامرلا اولكأ ولو ءاصأ رهو ماعلا ين رهشأ“

 بح هتنايدو هقماما ىلع ناك هنا : ينابسحلا نيدلا باهش حييشلا طخم

 نم رضحم معنلا بابرأو كارتألاو ءارمألا دالوأ لبقيو حيلملا ةدهاشم

 445 ةنس- قوتو . هعروو' هنيدب مهملعل. كلذ هيلع نوركني الو. « مهئابآ

 . ءاطغ هنسأر ىلع الو ليوارس سبلي نكي ملو :. لاق:

 ( يريرحلا)

 يرصبلا دمحم وبأ نام نب دمحم نب ىلع نب مساقلا تاماقملا بحاص

 يريردلا دعب لمعو « رتنلاو مظنلا يف ةمئالا دحأ « يريرهلا يمارحلا

 ةفورعملا ينارصنلا ىبحم سابعلا يأ تاماقم« ليقصلا نبا تاماقم.: ةرريثك تاماقم
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 وحن اهتادوسم تناكو : ليق . دحاو ريغو يشيرشلاو يزرطملاو ريغصو 0

 ءيرقملا ىموم نب نسحلا نب دمحم مامت يلأ نم يريرحلا عمس . لمج لمح
 نب نسحلا يبأ ىلع وحنلا أرقو « بيدألا ياصقملا لضفلا نب مساقلا ينأو

 قاحسا ينأ حيشلا ىلع هقفتو « ةيبرعلا ىف نيمرحلا مامإ حيش يعشاحلا لاضف

 ةنسلا يف ةل لك ةامن فلأ رشع ةينامث هل ًاينغ يررهلا ناك . يزارشلا

 اليخ اهمذ ًاريصق هسبلو هلكشو هسفن يف ًارذق ناك هنا ليقو « رانيدب

 دادغب مدق أ قررا نا بدألا لهأ ضعب ىكحو « هنقذ فتنب ًاعلوم

 انيكح نبا هيلا رضحف « هئاقل ىلا نوعلطتيو هلئاضفب نوفتبب سانلا ناكو"

 : ًاتايبأ مظنف هنظ يف ناك ٠١ ىلع هدجب ملف رعاشلا ثوغربلاب فورعملا

 سوحلا نم هنونثع فتني 2سرفلا ةعيبر نم انل حيش
 سرحلاب قازعلا يث همجلا دقو ناشلاب هللا هقطنأ

 ناو ءابدألا ضعب لوق هيف اوركذف سلجم رضح .يريرهلا نا ليقو

 اهنسحتسا « كارش كرش نم انفعاف كآرد كرد 5 عمط انل نكي م

 كرابم كرابم نم انندت مل نا » لاحلا يف يريرحلا لمعف « نورضاحلا

 رهطملا ديز ابأ ىمسي هل ًابحاص نا هغلبو . ( كتراعم كراعم نع اندعأف

 بتكف « ًاركسم برش هناسل ىلع تاماقملا لمع يذلا يرصبلا مالس نبا'

 « بذهملا يلوق رس مهفاف سندت الطلا برش نم نا ملعا ديز ابا : هيلا

 اهسحن الف « بالا ةيمست لاعفألاب قدصي ىّتفلاو رهطملا تيم لبق نمو
 , هي رشأو مسألا كلذ ريغف الاو ًارهطم نوكت ام ك

 ( سابعلا وبا )

 نم ناك « زابحخلا نباي فورعءملا ىلصوملا يوحنلا نيسحلا نب دمحا

 ريثك رظنلا نسح ةرايعلا بذع حورلا فيطل ًابيدا هناسرفو وحنلا ءايلع

 د هع ل



 هنأكو :هطخ هتدجو امف ىنغملا فنصم ماشه نبا لاق . ظفحلاو عالطالا

 وكشي فيلات ةدع ىلع هل تفقو دقو « هنامز لها نم فصنم ربغ ناك

 حرش يف ةديرفلا هامس يذلا هباتك ةبطخ يف هلوق كلذ نمث « هلاح اهيف

 ناف » ناهدلا نباي ريهشلا سانملا نب ديعس نامع يلا ةديصق يهو ةديصقلا

 ملع نمو « ميجرلا ناطيشلا نف تأطخا ناو محرلا هللا لضف نف تبصا
 نع نانجلا عزي ام مومحلا نم ىدنع نأب ترصق اذا ينرذع يلا> ةقيقح

 اهأفطا رانلابو اهدحل لابجلاب يلام نا ولو« هظفل نع ناسللا فكيو هظفح

 مجنلابو علطت ل سمشلابو 0 مل رهدلابو اويحم مل سانلابو رجي مل ءاملابو

 ىلع ينديزب ال ناو ياوكش رش ينيفكي نا ميظعلا هللا لأسا انأو « رسي /

 ببس نزحلاب داعو عوف راص شيعلا ضفخ تدرا الك يناف « ياولب

 ( لآملا هيلاو أدبملا هنمو لاح لك يف ناعتسملا هللاو « ًاعوطقم ةرسملا

 . هللا همحر فنصملا ماشه نب نيدلا لامح ةمالعلا طخ نم هلك كلذ تلقن
 ةورع برعلا نم كيلاعصلا » يرايبألا نيدلا رون خبشلا طخ نم تلقن
 ورمعو ةؤنش دزأ يدزألا ىرفنشلاو يمهفلا ًارش طبأتو يسبعلا درولا نبا

 قارب نب ورمعو يدوألا كلام نب رغسألاو يدييبزلا برك يدغم نبا
 بلكلا وذ ورمعو يلذحلا شارخ وباو ىنعجلا بهشألا نب ليحارشو ينادمهلا.

 حزمو ةباعد رعشألا يف ناك يبهذلا لاق : ًاضيا هطخ نم تلقنو « يلذهلا

 ريمألا مهادج فقو نم ةيرق 0 هل ناكو « ريسيلاب عنقي ناكو ريثك

 . "ال٠ ةنس ىلا يب هنا لاقيو « ةدرب يأ نب لالج

 ةلصاحلا تابكتلا ثحابيملا نمو « هلبق لصفلاب قلعتت ثحابم ىف

 تصلقت نيذلا ءالعلا نم هلبق لصفلا يف انددع نم ةلق كنلمحم ال نايعألل
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 داقتعاو مهمظعم» وأ ءالعلا بلاغ ىلع ايندلا طاسبنا مهو. ىلع ايندلا مهنع

 : ًابابسأ هلبق لصفلا ين. روكذملا ددعلا ين مهراص## ال ناف“ « اهب مهعتمت

 ةدشو لهزب مجرب مو ايندلا هنع تيوز نم الإ ءالعلا نم ركذن 0 انا اهنم

 حيشلا لثم ةريثك ةفئاط كلذب طقسو « اهنع ضارعاو ايندلل "درو فشقت

 ءاملا برشي الو « رحسلا دنع ةدحاو ةبرش الا برشي الو « ةريخألا

 كالمالاو فاقوالا نأب كلذ اللعم قشمد ةهكاف نم لكأي الو « درملا

 ةلماعملاو ةطرغلا هجو ىلع الا زوج 5ل مه فرصتلاو ةريثك اهيف ريجادملل

 ءزج ىلع الا اهنولعفي ال سانلاو فالخ اهيفو « ةاقاسملا هجو ىلع اهيف

 « عاقفلا برشي ملو جوزتي ملو ماملا لخدي ال ناكو « كلالل ءزج فلأ نم
 . ةعقرملا بايثلا هسبلمو هوبا هب هيتأي ناروح نيتو سباي كعك هلكأمو

 . 5ال5 ةنس قوت

 ( يدرورهسلا لثمو )

 عمت © المعو- ًاملعو. الا>و: اناس هتق'ود مامأ» فزراعملا فراوع بحاص

 . 5 ةنس“ قوت . انفك فاح و تاماو' دعقاو: هرمع رخآ ىق' ىمع هنا

 ( يسخ رسلاس ابعلا نب نسحلاو )
 سبلملا نم ةثاثر يف وهو ثيدحلا هيلع عمسي ناك هنا عم يناهفصالا

 ه1”١5ةنسىوت . هتاقبط يف؛ريثك نبا هركاااه5 الئاظع يواسياال ثيحن شرفملاو

 ( قاحسا نب مههاربا لثمو )

 ريصغو“ ثيدحلاو هقفلا يف ةمئالا' دحا' يوحللا قاحسا وبا ريشب نبا

 تاووهم



 : لوقيناك « ينطق رادلا حبش دمحا مامالاب ساقي ملاع فئصم ماما « كلذ

 ىل ناك دقو . هلايع ىلع هلخدي الو هسفن ىلع همغ لخدي يذلا لجرلا

 نينس رشع يلو « طق ًادحا اهب تربجا ام ةنس نيعبراو سمح ذنم ةّقيقبش

 ضعب ىف .هلايعو هسفن ىلع قفنأ « ًادحا هب تريخا ام نيع درفب رصبأ

 فالآ ةرشعب دضتمملا هيلا ثعبو «ًافصنو قيناود ةعبراو ًامهرد .تاناضمرلا

 نينمؤملا ريما كل لاق : هل لوقي لوسرلا عجرف « اهلبقي .نا ىنأف مهرد

 انكربي نأ امإ هقرفنالو هعمجن ال ءيش اذه : لاقف . كناريج ىلع اهقرف

 584 ةينس ةجحلا يذ نم نيقب عستل قوت . هدلب نم لوجتن نأ امإو

 . ءايلوالاو ءالعلا نم مهريغكو

 مزالب وا ًاعرص هرقف ىلع صني مل نم ًاضيأ ركذن مل انا ( اهنمو )
 الف « هيلع رصتقيو « اللقتم ناك ١ : نومجرتملا لوقي ام ًاريثكو « حضاو

 : كلذ نف « هلبق لصفلا يف ركذلل نيقحتسملا نم هنأب نظلا عم هركذأ

 ( يرابنألا نبا)
 تافئصملاو ةيبرعلا رارسأ بحاص يرابثألا نب دمحم نب نمحرلا دبع

 ملعلاو ةدابعلل عطقنا هتمجرت يف اولاق مهناف « فينصت هئام ىلع ,ديزت يتلا

 . الل هنس يفوت . هنم للقتلاو شيعلا نشخ ىلع ًاراص

 ( يزيزع هنمو )

 . 444 ةنس قوت . ايندلا نم اللقتم ًادهاز ناك : هتمجرت يف اولاق مهئاف

 ( كرابملا هنمو )
 ناكراددحأ « روباسين ليزن ىطساولا يداوسلا هللا دبع نب دمحم نبا
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 ناك :هتمحرت ىف اولاق « ةرظانملا ىوقلا بهذملل نيظفاحلا نيرثكملا ءاهقفلا

 . ريسيلاب ًاعناق المجتم

 فيعض مزالب الإ هرقف يل حضتي مل نمم ,هريعو هتركذام كلذ عمو
 . ةريبك ةفئاط كلذب طقسو ةمجمجم ةرابع وأ

 ناك ام فيك ملعلا نم ًافارطأ دش نم لك ركذن مل انا ( امو )

 . ةريبك ةفئاط كلذل طقسو نايعألا انركذ امتا لب « ايندلا هنع تدعقو

 « يلجلا هرقف مزالب وا هرقفب حرص نم الإ ركذأ مل ىلا ( اهنمو )

 سيردت الو بصنم ةيلوت هيلا دنسي الو هانغب الو هرقفب حرصي مل نم امأ
 ركذ مدع نم مزايال هنال ثحب هيفو . هركذأ ملف هوبيسو ملعأاب هومحرت لب
 ركذ مدع نم مزليال هنأل هلثم ضراعم وه لاقي الو « رقفلا مدع رقفلا

 ددصب نيخرؤملا نا امل « انعم حيجرتلا نكل : لوقن انأل « ىنغلا مدع ىغلا

 ضعب يق اهب أبعيال سيرادت نوركذي مهنا ىح ٍء مجرعملا تالاك ركذ

 مل هنا ٍلع ركذي مل الف هلقن ىلع ةيعادلا رفوتل ركذلا ناك ولف « مجارتلا

 : ةريثك ةفئاط كلذب طقسو عقي

 . 545 ةنس يفوتملا :يكلاملا نامع ورمع ينأ ( بجاحلا نبا ) لثم

 يبيبشالا ةهالعلا دمحم نب نمؤم نب يلع ( روفصع نبا ) لثمو

 . 5514 ةنس يفوتملا

 ةمئالا ءالعلا نم مهريعو ( باشحلا نبا ) هللا دبع دمحم ىنأ لثمو

 : همظن نمو ( يرشخمزلا ) لثمو
 لهاج لك ىلع عفرا مل انأ اذا لئاضف ىلع يدجت له ليلخ

 لزانلا كلتب قوقحم لضفلا وخا الزانم لاني صقن وذ نيغلا نم
 لقاع ريع هشيط دايز دضب اجحلاو ملعلا يغري نا ًانزح ىفك

 - ا!ةه4 ل



 اهديجىلحلايف ءاهوش كر هدلا اذك

 ىهقانم رحغ نا يناجش اممو

 يدئاصق دالبلاىصقا ىلا تراطو
 فئصم نم مو ىل لامأ نم مو

 اذا ىنكل بادآلا نم ىنغ

 ملو ًاينغتسم تحبصا ينتيل ايف

 طخسمو ىقيدص ضرم ىتيلايو
 .ىبنا ولو ًاغلاب ىبضفب تساف

 ًاقيضم نوكي نا لثم قح امو

 لصاو ةزمهه لثم ينولعجت الف
 اصحلا ددع .هلاثما ءىرما لكف

 هناف نامزلا اذه ىلا عمقوف

 لطاع دلقملا ءانسح ديج مو

 لفاوقلا نيب نابكرلا اهب ينغَي
 ىقلئاسر تاريئلا ريسم تراسو

 لصافملا زحم ينهذ اهب باصا
 لمانالا ريغ فكلا يف اف ترظن

 لضافالا سيئر مزراوخ ىف نكا

 لقاب ةهاهف يف ينأو يودع
 لئاو نابحسكوا دايا سقك

 .لئاسو ريزولا دنع تمظع دقو
 لاو درر الز فلم ناكني
 لفاحم ا عيمج يق . ىريظن تاهو

 لذارالا ضعبك ينلعجي كمالع

 بناجل ًابيلغت دئاز ىغب مث رقفب مجرت نم ركذن مل انا ( اهنمو )

 . ةفئاط اضيا كلذب طقسو « رخأتملا ىغلا

 ماقملا اذه ءافيتسا ىلع ادعاسي مل نامزلاو بتكلا نا ( اهنمو )

 . هيلع انفقو ام ريكا هرن ملام لعلف « هقح هئاطعاو

 عسضو دمتعم باتك يف هيلع انفقو ام الا ركذن مل انا ( اهنمو )

 . اهركذا مل ةريثك .ءايشا اهيفف ةيبدألا بتكلا امأ « مجا رثلل

 نا ةتابث نبال ةينوديزلا حرشو هبر دبع نبال دقعلا يف ام .( اهنم )

 مالسالا رهمج رزب بقلملا نوراه نب لهسو يوحنلا يلؤدلا دوسالا ابا
 ةياغ يف اوناك برعلا فوسليفب بقلملا ةيلقعلا مولعلا يف مامالا يدنكلاو

 هتنايصو هتلالج وه رخآ ىنعم يلؤدلا دوسألا ينا ركذ مدع يفو « لخبلا

 . هيلا لخبلا ةبسن نع
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 نميدوصقم ًاقئال ًافرط انه ركذا اناو « ةبكن نم ليبن وا حلاع الخ [لقف

 : تايكنلا ىوذ

 ( سنا نبا كلام)

 هللا دبع وبا  .ةمجعملا نيغلاب - نامع نب ثرحملا نب رماع ىلا نبا

 يلع ني .ناملس نب رفعج ىلا هب ىعس « .مالسالا ةمثأ دحا . يندملا مامإلا

 2 طوس ٍنيعبس هبرضو هدارجو هب اعدف « روصنملا رفعج يلا م نبا

 دمحم ةعيابم نع هولأس مهنا هبرض ببسو . هافتك .علخمنا ىح هادي تدمو

 لاقف . وفعجيلا ةعيابم انقاتعأ يف نا : هل اولاقو نسح نب هللا دبع نبا

 ىعسف دمحم ىلا سانلا عرسأف .« نيمب هركم ىلع سيلو نيهزكم متعياب امنا

 طايسلا كلت تناك امتأك .ةعفرو ولع يف هدعب .لزي ل مث « كلذل برضف هب

 . 3ا/4 ةنس قوت . اهب لحن ؛ايلح

 ( ةفينح وبأ)

 نب ديزي ناك « نيعوبنملا .ةمئالا دحأ يفوكلا هيقفلا تباث نب ناهنلا

 نب ناورم .مايأ ةفوكلا .ءاضقل هدارأف نيقارعلا ريمأ ىرازفلا ةريبه نب رمع

 لك طاوسا ةرئثعو طوس ةدئام هبرضف « ىلأف ةيمأ ىنب كولم رخآ دمحم

 دحا .يث نجسلاب قوتف هنجسو عانتمالا ىلع ىبو ؛« طاوسأ ةرشع موي

 1 دادغبس ا١ه٠ ٌةنس نعل ىقلا

 ( لبنح نب دمحا مامإلا)

 ذوحتسا يدادغبلا مثيزورملاينابيشلا لاله نب لبنح نب دمحم نب دمحأ
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 سوسرطب هل ”نعف « نآرقلا قلي هولوقو ةلزتعملا نم ةعامج نرومأملا ىلع

 وعدي نأ هرمأب بغص» نب ميهاربا نب قاعسا دادغب بئان ىلا بتكي نأ

 رخآ كلذ ناكو « ةنئتفلا لوا كلذ ناكف « نآرقلا قلي لوقلا ىلا سانلا

 ةعامج ىعدتسا باتكلا لصو الف « 7١8 ةنس روهشب هتوم لبق نومأملا رمع

 نيه ركم مم رككا باجأف قازرألا عطقو برضلاب مهددهف اوعنتماف ءالعلا نم

 المحف يروباس ديحلا حون نب دمحمو لبنح نب دمحا عانتمالا ىلع رمتساو

 ميرصلا ءاج مث « كلذب هرما نع ةفيلخلا ىلا نيديقم نيلداعت» ريعب ىلع

 ةفالحللا ىلو دق مصتعملا نأب ربخلا ءاج مث . ريخألا ثلثلا ين نومأملا تومب

 تامو « ىراسألا ضعب عم ةنيفس يف دادغب ىلا درف ديدش رمالا ناو

 ةينامثنم ًاوحن دادغبب نجسلا دمحا مامالا عدوأو قيرطلا يف حون نب دمحم

 ىلا هاعدو سلجف هسلجاو هدويق يف مصتعملا هرضحا مث « ًارهش نيرشعو

 هللا لوسر كمع نبا كلذ لاق اه : لاقو عنتماف نآرقلا قاحي لوقلا

 ال نا دهشا انأو هللا الا هلآ ال نا ةداهش ىلا اعد سو هيلع هللا لص

 رفك دقف قولخم هللا لع نا مع نمو هللا لع نآرقلا ناو هللا الا هلآ

 دمحا هرظانو . هب لوقأ ىّتح هلوسر ةنس وا هللا باتك ن٠ ًائيش ىنوطعا

 اذه : مصتعملل اولاقو اهدروأ يتلا راثآلا اوركناو هريغو داؤد ينأ نبا

 نينمؤملا ريما اي : دادغي بئان مهاربا نب قاما هل لاقو . انرفكاو كرفكأ

 ىمح كلذ دنعف « نيتفيلخ بلغيو هليبس لحن نا ةفالخللا ريبدت نم سيل

 .ًاديدش ًاحربم ًابرض هبرضو طايسلاو نييباقعلاب ءىجو ذخأف هبضع دتشاو

 «رعشيال وهو لقنف « هلها ىلا هقالطاب رماو هلقع باغو هيلع ىمغأ ىتح

 يف برضلا ناكو « دربلا اهيذؤي هامااو ةدم ىتب برضلا نم يبش املو
 0741١ ةنس ىقوتو 7١١ ةنس ناضهر نم نيرشعلاو سمالا

 ب اظ١ع١ ل



 ( يطيوبلا)
 يعفاشلا ناك « يعفاشلا ماصمإلا بحاص يطيوبلا ىجحي ىحن نب فسوب

 لاقو . باجا امك وه : لاق باجأ اذاف هيلع ع ءيشلا نع لأسي
 رصم نم هللاب قثاولا مايأ ين دادغب ىلا لمح « يناسل وه : يعفاشلا هنع

 قوط اهيف ديدح ةلساس ديقلاو لغلا نيبو « ديق هيلجر ينو لع هقنع ينو
 تامو عنتماف نآرقلا قا لوقلا ىلع هوداراو « الطر نوعبرا اهتنزو

 . ؟ا"١ ةنس هدويق يف نجسلاب

 ( يراخبلا)
 نا يلهذلا دمحا نب دلاخ هنم دارأ « ليعامسا نب دمحم هللا دبع وبا

 نا قفتاف «( محلا ىف ىنؤي هستيب يف » لاقو ىنأف هدالوا عمسي هتبب ىف هيتأي

 نأب لوقي يراخبلا نأب روباسين نم يلهذلا ىحي نب دمحم نم باتك هءاج
 نيبو يلهذلا ىبحي نب دمحم نيب عقو دق ناكو « قول نآرقلاب هظفل

 دابعلا لاعفا قلخ هباتك كلذ يف يراخبلا فئصو مالك كلذ يف يراخبلا

 رمأف ءاولبقي ملف يراخبلا نم عامسلانع سانلا فرصي نا ريمألا دارأف

 ضم ملف دمحا نب دلاخ ىلع اعدو اهنمج رخف دالبلا نم هيفنب كلذ دنع

 لازو « ناتا ىلع دمحا نب دلاخ ىلع ىداني نأب رهاط نبا رمأ ىتح رهش

 ( كتنزخ » اهل لاقي دلب ىلا يراخبلا حريفع تام ىتح دادغبب نجسو هكلم

 . ريثك نبا حجرات نم هظفلب هتلقن - "ه5 ةنس تاف

 .( يئاسنلا )
 مدقملاو هرصع مامإ ؛ نكسلا بحاص يئاسنلا بيعش نب يلع نب دمحا

 ب "١



 ءىش ىلا بسني ناكو « قاذحلا نع ذخاو قافآألا لحر « هبارضا ىلع

 لالا نيش مهثدحم نا اهلهأ هلأسف قشمد لخد : اوأاق . عيشتلا نم

 هل ىوري ىبح سأرب ًاسأر بهذي نأ ةيواعم يفكيام : لاقف . ةيواعم
 رمف ةكم ىلا راسف « عماجلا نه جرخخا ىبح هيف : ونعطي اولعجف . لئاضف

 : لاقف عماجلا يف هوبرضف « هنع كلسمأف ةيواعم لئاضف نع لئسف ةلمرلاب

 ًاديهش الوتقم ةكمب قوتف «٠ ليلع وهو هوجرخأف ةكم ىلا ينوجرخأ

 ش و8 ةنس

 ( ورمع وبا)

 ليق يذلا عماجلا باتك بحاص « هيوبيس حيشيوحنلا يفقثلا ىسيع
 هعدوأ . هيلا هبسنو ليلحللا نه هدافتسا ام هيلع دازو هذخا هيوبيس نا

 ىلا بتكف « نيقارعلا ريما رمع نب فسوي ىلا ربخلا ىمنف ةعيدو صخش

 اعدو هب اعدف « ًاديقم ورمع نب ىسيع هيلا لمحم نا هرمأي ةرصبلاب هسبئا

 ملعتل كدارا .امنإ كيلع سأبال : هل لاق هديق الف « هدييقتب هرماو ًادادح

 هبرضب رمأف « ركنأف هلأس هيلا لصو الف « اذا ديقلا لاب اف : لاق . هدلو

 رعقتلاو بيرغلل لاعتسالا ريثك ناك . ١44 هنس يقوت . طايسلاب برضف
 ءالعلا نب ورمع ينأل ًاموي لاق .( ىبع اوعتترفا » لئاقلا وهو « همالك يف

 رهظ ىنعمب ادب هيف انيق رع وبا هدشنتساف : ناندع نب دعم نم حصفا انا

 : لاقف ؟ نادب وا نيدب لوقتا ثانالا ةعامح ىلا هدنست فيك : هل لاقو

 ورمع وبا دارأ امتاو . اضيا أطخال نادب لاق ولو تأطخا : لاقف . نيدب

 عرش اذا أدبي أدبو « رهظ اذا ودبي ادب نم نودب باوصلا امئاو هطيلغت

 . ةدئاف ىلع هلاتشال ًادارطتسا اذه تركذ - رخآ ىعم ءيشلا يف
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 ( تايزلا نب دمحم )

 مث « قثاولا نوراه هنبا مث مصتعملا ريزو كلملا دبع نب رفعج وبأ

 هيخا ةيلوتب دمحا يضاقلا راشأو هدلو ةيلوتب وه راشا قئاولا تام ل

 مدقلا هيلع هدقح ىلا ًامومضم هيلع كلذ دقحف لكوتملا رما مثو « لكوتملا

 عنص دق تايزلا نبا ناكو « هيلا ًابرقت قثاولا ةايح ين هيلع ظلغي ناك هنأل
 هيف بذعي هلخاد ىلا ةددحم ريماسم هلو هترازو مايا يف ديدح نم ًارونت

 هلقتعا الف « ةعيبطلا ىف روخ ةمحرلا : محرتسا اذا لوقي ناكو « سانلا

 رونتلا ف تامو « ديدحخلا نم الطر رشع ةسمخي هديقو رونتلا هلخدا لكوتملا

 : ةمحفب رونتلا يف بتك دق دجوف

 هيلا هبصلا دشري ر ونب دهع هل نم
 هيلع تنه نم نيع تمانو يبيع ترهس

 و

 هيلع يبيع تلد اهحر هللا محر

 .اما# ةنس وت

 ) ناهدلا نبا (

 يدادغبلا ىوحنلا ناهدلا نباب فورعملا ديعس دمحم وبا نيدلا حصان

 لضفي ناكو « ىج نبال عمللا باتكو ةلمكتلاو حاضيإلا باتك حراش

 لقتنا « هل نيرصاعملا ىرجشلا نباو باشحللا نباو ىقيلاوجلا دمحم يأ ىلع

 « داوجلاب فورعملا يناهفصالا نيدلا لامح ريزولا بانج ًادصاق لصوملا ىلا

 « هبتك تقرغف دلبلا ىلع ةنسلا كلت ىف قرغلا ىلوتساو دادغبب هبتك تناكو

 ببسلا اذهب هبتك تفلتف هتيب ىلا قرغلاب تضافف ةغبدم هراد فلخ ناكو

 اهيف هرمع ىنفأ دق ناكو هل اهرضحا نم لسرأف « قرغلا فلت ىلع ةدايز
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 كلذ علطف « ًانذال الطر نيثالث نم رثكأب اهرخم نا ىلا روخبلاب اهمزالو
 2ه59 ٌةنس قوت 2 ىمعلا هل ثدحأف هينيعو هسأر ىلا

 ( ءاطع نبا )

 ثدح « ةيفوصلا ةمثأ دحأ « ءاطع نب دمحم نب دمحا سابعلا وبا

 اهولتي ةمتخ هل تناك . اهريعو لضفملاو ناطقلا ىموم نب فسوي نع

 جالحلا بتك دقو جالحلا رما يف رضحا , اهلمككي ملو تام اهربدتي ةنس ١

 اذهب لوقبال نم:لاقف جالحلا هلاق اع سابعنب دماح ريزولا هلأسف « هداقتعا

 ؟ داقتعإلا اذه لثم بوصت كحمو : ريزولا هل لاقف . داقتعا الب وهف

 «مهماظو سانلا لاوما ذخنا نم هل تبصن امب كيلع « اذغو كلام : لاقف

 هيفخ عزنو هيقدش برضب ريزولا رمأف . ةداسلا ءالؤه عم مالكلاو كلام

 نم مدلا لاس ىتح كلذك هب لعفي لاز اف « هسأر امهب برضي ناو

 لمحف اذهب شوشتت ةماعلا نا ريزولا اهيا : هل ليقف . هنجسب رماو هيرخنم

 هيلجروهيدي عطقاو ةلتق ثبخا هلتقا مهلا : ءاطع نبا لاق . هلزنم ىلا
 نأ دعي هلبق جالحلا لتقو ء “04 ةنس مايا ةعبس دعب ءاطع نبا تاف

 رانلاب هتثج تقرحا مث « هالجرو هادي تعطقو طوس فلا نم ًأوحن بزض
 نم نيقب تسل كلذ ناكو « رسجلا ىلع ًامايأ هسأرو هالجرو هادي تبيصنو

 عوطقم ءاطع نبا هيلع اعدام لثم ريزولا تام مث « ٠4 ةنس ةجحلا ىذ

 . الوتقم نيلجرلاو نيديلا

 ( دوبنش نبا )

 ءيرقملا نيسحلا وبا تلصلا نب بويأ نب دمحأ نب دمحم ءيرقملا

  ١ذ؟"ه©



 .ناكوءفلخو ىسوم نب رشبو ملسم يبا نع ىور « دوبنش نباب فورعملا
 .دمحم يرابنألا نب ركبوبا فنصو « هيلع هنامز لهأ اهركنا ًافورح راتخم
 ًاباتك ةقرو فالآ ةرشع ةعمح لك يف ظفحم ناك يذلا ظفاحلا مساقلا نبا

 « بدألاو وحئلاب سانلا ملعأ نم روكذملا ركب وبا ناك . هيلع درلا يف

 .هظفخل ةاعارم رصعلا بيرق الا ءام برشي الو يلاقبلا الا لكأي ال ناكو

 هيلع ىعداو. ةلقم نب دمحم ىلع يلأ ريزولا راد يف سلجم دوبنش نبال دقع

 هسأر ىلع وبا رزولا هب رضف مرسلا رقأف اهؤرقي ناك يلا فورحلاب

 57-5 ةنس يوتو .. كلذ دعب حلفي ملف ةلقم نبا ىلع اعدف « بيتتساو

 .( ةلقم نبا)

 هللا دبع نب نيسحلا نب ىلع نب دمحم باتكلا ريهاشملا دحأ ريزولا

 هيلعو ًادج ريبك ناتسب هل ناك « ريزولا ةلقم نباب فورعملا يلع وبا

 :ءيش سيواوطلاو رازهاو يرالاو رويطلا نم هيفو مسيربا نم ةكبش هعيمج

 ريثك ءيش ليألاو ماعنلاو هريمحو شحولا رقبو نالزغلا نم هيفو « ريثك
 ىنبو « ىضارلاو رهاقلاو ردتقملا ءافلحخللا نم ةثالثل: ةرازولا ىلوو . ًاضيأ

 يف ىنيت نا ىلع اوقفتاف نيمجنملا نم ريثك قلخ .اهئانب دنع عمجف اراد هل

 دعب ثبل اف « اوراشا اك نيءاشعلا نيب اهناردج سسأف « ينالفلا تقولا

 : ءارعشلا ضعب هيف دشنا دقو « ًاريسي الا اهماتتسا

 مالحا ثاغضأ ين كناف ريصاو الجع نكت ال ةلقم نبال لق

 مايا دعب ًاضيأ ضقنتس اراد ًادهتجمسانلا رود ضاقناب ينبت

 مارهب سحن نم اهب فوي ملف امل نيلطت ادعس رات تلز ام

 ماربا لاح يف الو ضقن لاح يف اعمتجاام سوميلطب ونارقلا نا

 مث هدي تعطقو .هراجشا تعلقناو هراد تقرحاو هترازو نع لزع مث
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 فعضلاو ربكلا عم هدحو نجس مث « رانيد فلأ فلأ مرغاو هناسل عطق

 ىرسيلا هديب لبحلا يلدي قيمع رب نم هسفنب ءاملا ىتسي ناكو « ةرورضلاو
 نمو « "178 ةنس سبحلا يف تام ىتح ًاديهج ًادهج ىسماقو « هيفب هكسمبو

 : هذي ىلع يكبي وهو همظن

 بيرق ضغب نم ضعبلا ناف ًاضعب كباف كضعب تام ام اذا

 جذومنأ هلك باتكلا ناف « عنقم هانركذ ايفو ىصحتال ةريثك تابكتلاو

 . ملعا ىلاعت هللاو . هباب يف ةدوسمو

 ( رشع يناثلا لصفلا)
 نا نايبو ىبش دصاقم نم مهانعم يف نمو نيكولفملا راعشا يف )

 .( ةكالفلا وه امنا اهيلع لماحلا

 لاعفألا ىلع ةردقلا هتبلسو صخش ىلع تلوتسا اذا ةكالفلا نأ ملعا
 ةحار مالكلا يف نا امل كلذو « لاوقألاب سفنتلاو حاورتسالا ىلا لقتنا

 دحاولا الإ رارسألا ناهك قيطي الق كلذلو «نطابلا ملأ نم ًاصيقنتو اجرفو
 هنطاب يف ام فلاخن لاوقأ ةمادتسا ناسنالا قيطي الق ًاضيا كلذكو « ذفلا

 حمطت اهعبطب سفنلا نا ال « هنطاي يف ال ةقباطم تاتلف نم هل دبال لب

 . رودقملا بسحم ذاذلتسالاو ةحارلا بلط ىلا

 مالآ نم ًاصيقنتو ةذلو ةحارو ًاسفنت لاوقالا يف نا حضتا اذاو

 ةرهف ءامكحو ءارعشو ءابطخ نيكولفملا باصتنا يف ةمكحلا تحضو نطابلا

 ةلدآلاب ةيلاملا تالاثكلا ىلع ةيناسفنلا تالاككلا حيجرتب مهسفنأ نولسي

 ىضتقم ةمزاللا مهضراوع نوركذي ةرمو « ةيرعشلا تاهيبشتلاو ةيباطحلا

 ةقتئاف تالكو ةقئار تاهيبشتو ةكحو ًاراذعا اهنع نوغوصيو ةكالفلا

 نسام نم اهيف هودروأ ا سانلا اولغشيلو « اهتروص حبق نم ًاصيقنت
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 مهصئاقن ركذ ىلا نوقباس ةرهو )2 ةعينشلااهتروص يف ةركفلا نع مالكلا

 مريع اهركذي نا لبق ةيلزه ةملك وا ةيرعش ةتكن و أ ة

 كلذلو « داعملا هركت سوفنلا نأل .اهب لاغتشإلا نع سانلا اوفرصيل مهنع

 املءمهسوفن ىلع فخا كلذ نوكيلو « داعم نم حبقأ » لاثمالا ىف ليق

 همالك هيلع لقثي الو هريغ نم هفنأتي ام هسفن نم فنأتي ال صخشلا نا

 .٠ هريع مالكك

 نبا اهب هاجم يتلا يجاهألا ظفحم ناك ريغصلا شفخالا نا يكح

 هركذ ام ال هتركذ ام هيف ةمكحلاو « هدروي ام ةلمح يف اهدرويو يمورلا

 كلذ ناف « اهب ىركذب هكونأ » لوقي ناك هنا نم هخيرات يف ناكلخ نبا

 نوركذي ًاضيأ كلذلو . قيقحلا ىنعملا ىلع ءاطغ هلوقف شفخألا هلاق نا

 لضفلا ل هت ا ءاوعالاب ىرتقا اين ده ركيو هوم اهنا نر رشيو ناقجألا
 دحملا بلطتب نورغي ًاضيا كلذلو « ًاشهدو ةريح نوكي يهنلاو « عبارلا

 نورجضتيو مايألا نومذيو ًابارطضاو ًاقلق ىرخا ةعانقلإب نورمأيو ةرات ةورثلاو

 نونتفي مهو نونتفتيو نورعشي ال مهو نورعشيو نوبتعتسيو نولملمتيو
 مهو نوفطلتيو « نورساخلا مه مهنا الأ ًاعنص نونسحي مهنا نوبسحمو

 مرغم نم مهف ًاجرخ مهأست مأ نورذعيال نكلو نورذعتيو نولقثتسي

 . نوعجار هيلا اناو هلل اناف « نولقثم

 دق « لزنم فلأب هيف ءانعلا نعو لزعمب هلك كلذ نع ءاينغالاو

 راذتعالا نع راذعالاو لوضفلا نع لضفلاو لوقلا نع لعفلا مهانغأ

 ينرضحمام نساحأ ىلاعت هللا ءاش نا دروأ انأو « ناسللا غوص نع ناسحإلاو

 . اهلك دصاقملا هذه يف مهانعم يف نمو نيكولفملا راعشأ نم

 روكذملا نا هيجوت ردقم لاؤسل ًاعفد ( مهانعم يف نم و » تلق امناو

 : ءالبنلاو ءاظعلاو لئثامألا مالك نم وه.ام هنم رعشلا نم لصفلا اذه يف

 - ام



 ًاحرشو نيكولفملا ناسلب ركذ امناف ليبن وا مظع نع ردص ناو هنا باوجلااف

 تضرع ةيقيقح ةكالف ضراع دنع وأ « مهيلع ةمحرو مهنع ةباينو مهلا

 ضراع دنع وا « ةلاخلا كلت :بسحم كولفملا مح يف هتريص مظعلا هيجولل

 بتك يف ررقم وه انك - دراولا ناف « ةلقلا ىلع دراواا محم ةيلاح ةكالف

 هعنامب ملو ءالجتسالاو ناسحتسالاب سفنلا هتعياشو بلقلا ىلع درو اذا  ةيفوصلا

 اهيلع لماخلاو ةينآلا راعشالل ةيضتقملا لاوحألا تملع اذاو « الاح بسكا

 جاتمم هناف رشاعلا لصفلا ةمدقم يف هتررق امع لفاغ الو سان ريغ اهكاهف

 : لئاقلا لوق كلذ نف « لصفلا اذه يف اهيلا

 هسمرب ىراوي ىتح ىفلا رغت يتلا مآيند روج وكشا هللا ىلا

 هسفن نسح تريدا نا هيبلستو هريع نسح تلبقا نا هبسكتف

 : هلمو

 اسيلج باتكلاو تيبلل ترص ىتح شيعلا ةذل تمعطت ام
 امسينا هاوس ىغتبا اه 3 اعلا نم يدنع زعأ ءيش ”يأ

 اسيئر ًازيزع شعو مهعدف س انلا ةطلاخم يف لذلا امنا

 :. هنمو

 الخمأ كلهجو ءامب نوكتالفا هلا حبحشلا لخبلا ىلع ىحلت

 الأست نا نم لقا ةايحلا ردق امناف لاؤسلا نع كيدي مركأ

 المزتم اهب المتشم تيبأو يعانق لضف يلا مضا دقلو

 الكومتم ىنلاخيف ىنغلا فصت ةراش ةصاصخلا ىلع ودعلاىرأو

 الكوت يا ًايناماو ةريح يللايللا ىنفأ ؤرما اذاو

 : هلمو

 حماجلا برغ لفي وهو مدعلا يف دليلا :عابترا نع فاما تنجح
 حداف بطخ لكب عارذلا بحر .يننا راع راتقالا ىنشغي ال
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 : هلنمو

 هب ترفظ ام ًاقزر ندعت الو

 : هنمو

 هدعابت دحم نم كنسيؤيال
 اهتعفر ترصبا يلا ةائقلا نا

 : هلمو

 اولا رذح نم  رحلاو

 .فقأ  .فويألا زجاعلاو

 : هلمو

 قرفي نامزلاو ممجي .ءرملا

 هل ريخ القاع يداعي نئلو

 ةرم ىعفأ هتعسل ؤرما ناو:

 ةبرغ يف ًايواث كنيفلا ال
 لسماعف نالماع الا سانلا ام
 امتاو شاعملا بلط يف سانلاو

 مهوقع نازو ىلع .نوقزري ول

 ةجاح يف ججدم فلا راس ول

 يترتو ًاحيردت دجملل ناف

 ابوبنأف ًابوبنأ ثدحتو ومنت

 اهسجلا رمالا رذاحن َن

 امقأ اذا نوكيام دع

 قرحمت بوطخلاو عقري لظيو
 قمحا قيدص هل نوكي نأ نم

 «قرفي لبح رجي نيح هتكرت

 قشري لبن لكب بيرغلا .نا
 قرغي رخو شطع نم تام دق

 قزري نم ممم قزري دجلاب

 قدصتي .ىرت نم رثكا تيفلا
 قفرتي 2ىذلا الا اهضقي مل

 وه « قبلصتي » هلوقو « سودقلا دبع نب حلاصل تايبألا هذه

 لقعلا ةلق نمانلا ىلع بلاغلا نا وهو « دارملا ىنعملا حصي ىتح لوهحما ءانبب

 سكعنال مولعملا ءانبب ءىرق ولو . هيلع فذحف هيلع قدصتي هلصأو « ةفدلناو
 ةياور الو ةياردال- حيحصب سيلو « رثكألا مه ءالقعلا نا هانعم ناكو ىنعملا

 بجعا هبطاخ..|لف .« هيلا هلمحم رمأف ةقدنزلاب يدهملا همهتا لجرلا اذهو

 ب ١ظالا



 تسلا : لاقو هدر ىلو الف هقالطاب رمأف «هتابث نسحو هبدأو هملع ةرازغب

 :. لئاقلا

 هسمر ىرث يف ىراوي ىتح هقالخأ كرئتيال خبشلاو
 هسكن ىلا داع ىنضلا ىذك هلهج نىلا داع ىوعرا اذا

 رظناف .11 ةنس لتقف هبرمأف « كلقالخا كرتنال تناو : لاقف .ىلب : لاقف

 يميلا ةرامع لوق هلثمو « هلتق يف ًاربس تناكف ةقكح لاق ةكالفلا ىلا

 : رعاشلا نيدلا مجن بقلملا

 مضو ىلع ًامحل ىرولا لوقي اك 2 هتيادب تناك دق ترموت نبا اذه

 مالا ديس هوعد نأ ىلا ىعس لجر نم نيدلا اذه لوا ناكو

 لاوقألا دحا يف هلتق يف ًاببس ناكف « ركتبم عيدب ىنعم راهظإ دارأ

 ًاببس تناك يتلا تالكلا يف الصف عضا نا تممه تنكو .8ه14 ةنس يف

 ةيظفللا ةكالفلاب اهمساو نيتياكحلا نيتاهك اهاحصأل مظع ررض قوحلا

 كلذ يف يل ادب مث « ةيظفلو ةيونعمو ةسيلام عاونا ةثالث ةكالفلا نوكتل

 : هنمو لصفلا دوصقم ىلا عجرئلو « ًايملعال ابدا باتكلا ريصي نا تيشحخو

 لالج يذ ءيرما ىلع راعي لومحلا سيل

 يلايلا ري كلتو ىفخحت ردقلا ةليلف.
 : هلهو

 راع كاذ يق ف لمش 5 ثتحر نا هذهاو

 ايا يه مادملا يذه

 : هلمو

 امم ناكملا حبق سيلو

 راقو قرخ اهصيمق و

 ىيدو ىصنم هب ىرري

 نيطو ةأمحح يف برغت

 هس اال"



 : هلهو

 مبللاف كدقحلا لتحا

 هقرأ ديدحلا ىفما

 ال هنم تيب وجهملاو

 الحلا نم ريثكلا ىفخي
 : هنمو

 صقانب فيرشلا ىلبي نأ ورغالو
 : هلنمو

 ادمحم يرهدل يدادعاو يناو

 : هنمو

 ةورث. كتلانا ايندلا نكت ناف

 ًاقئالخ كنع ءارثالا فشك دقف

 : هلو

 يهجو ءام يل ظفاح ىئايح

 يهجو لذبب تحمس ىلأولو

 : هلمو

 اهبحاصو ايندلا عم الا سانلا ام

 تبثو ناف ايندلا اخأ نومظعي

 : هلمو

 ظحالا فويس تضتنا.دقو تلاق
 اهل تلق كاصقناام كظح اذ

 : هلمو

 هراث لتسي هفطلب ب

 هراجحلا, يف بقثي ءاملاو
 هراث حدملا ليوط ىفطي
 هرارملا نم ليلقلا يف ةو

 رسمشلا فسكتت نينتلا بنذ نمف

 حفانب راث ءافطا سمتلك

 رسعاذتنكد قو رسي اذ تحبصأف

 رقفلا نم بوث تحن تناك مؤللا نم

 ىقيفر يتبلاطم يف يقفرو

 ىقيرط لهس ينغلا ىلا تنكل

 اوبلقنا هب ًاموي- تبلقنا ام فيكف

 اوبثو ىهتشي ل ام ًاموي هيلع

 ظفللا كاذل حزامم ردلاو

 ظحلا ليلق تنثك امل تئش ول

 اوربكو يلع اورثك رشعم نم يصنم نم
 هس اا"



 وردا ىرأو مهتق داص

 ورطلا يف لهسي طيحلاك

 هتطشك تدرأ ىتمو

 ىحضأ نائيش ىتفلا تاف اذا

 مظع لام وا هجولا لاح

 يواثملا يف عفشي لاملا رثكف
 : هنمو

 هتشيعم . ىضرت .يذلا ينغلا نا .

 ًارقتحم مايألا نم نرقحم ال

 هكربيف ىوهي ام ءرملا رقح دق

 ةرشاكم. ئدبا نإو "ودعلا نا

 هتبغم رذحاف أرما ترتو اذا

 : هنئمو

 حداك ةلذ نيب كسفن .تبعتأ

 نجام ةعالخال كرهد ترئنو

 !ا ينوايندلا يفسفنلاظح تعضأو

 : هلمو

 اهتعفرو ايندلا يف بصانملا لها

 مهسنج ريغ انآل انولزنا دق

 مهفرعت نا انردق ول .انتيلف

 ىنع طرفو لهج نم ناحبرم مه

 بولقلا ةجزامم نم اديعب

 .ابيخم وا روضح 2 نيزي

 بونذلا قفعفشيهجولا نسحو

 ابئتكم تاف ام ىلع لظي نمال

 ابسكيذلاب ىزجمي فوسءىرما لك
 اببس هطيروت ىلا نوكي ىتح
 ابثو ةصرف ًاموي كنم ىأر اذا

 ابنع هب دصحم ال كوشلا عرزي نم

 لمؤم صرح نيبو ةايحلا بلط

 لجبم .راقو الو هيف تلصح

 .لزعع عيمجا نع تحرو ىرخا

 مهنيب نوروقحم لئاضفلا لها
 مهدنع . لافهالا يف شحولا لزانم
 مه هورد ولوا اندنع :مهرادقم

 مدعلاو .ملعلا نابعتملا اندنعو
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 : هنمو

 ىتفلا ةدع يف هللا ريع ناك اذا

 : هنمو

 ىتفلل هللا ند نوع نكي مل اذا
 : هنمو

 نكت الف ًاديعس ايحت نا تئش اذا

 لزيهلشيعلا نم يلاغلا بلطي نمو
 : هنمو

 هكح يف رهدلا تيأر ىفإ

 ةورث االئا ىلارأ امو

 : هنمو

 هسفن نم خيشلا دجو اذا

 جارسلا ءوض نا ىرت تسلأ

 : هنمو

 مهلكف مانالا نم كيدب ضفنا
 : هنمو

 هريخو نامزلا نم كيدي ضفنا
 ايفاصم تدجو اف توفص دقلو

 : هنمو

 تردكت ىل خأو

 ىريال نيح يبحاص

 هب ىظح أم اذاو

 دئاوفلا هوجو نم ايازرلا هتتأ

 هداهتجا هيلع ىنجي ام ريكاف

 اهنودب تيضر الا هلاح ىلع
 اهنوبغ نيهر ايندلا ىلع ًانيزح

 الهاجلا لقاعلا ظح حنمي

 .القاع ىنبسحم هنأك

 ىخ توم كلذف ًاطاشن

 ىطني نا لبق بل هل
 دقعت ازجع تناو لحن ًاحش

 هريض. ةلقب زفت هينب .رذحاو
 هريع ُق الو هبعضأ هللا 5

 هبراشم وفص دعب

 هبحاصي نمىرولايف

 هبناج -روزاو دص
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 : هلنمو

 ًاديس سلاحا ردص نكي مل اذا

 الجار كتيأر يلام لئاق و

 : هلمو

 ةجاح ينم مار نا خأو

 ةجاح هنم تمر اماذاو

 اهل درلا ىن ةليحلا لمعي

 : هلمو

 امتاف نيلخابلا تحدم ام اذإ

 ةرسحو ًارشك اغ مه ىدهتو

 : هلمو

 ًاسلفم ىلثم بآ رفاسملا اذاو

 ا هيدهي يذلا ءيشلا نم المخو

 اواقثتو همودقب اوحرفي مل
 ةيدهب ًامداق مهاتأ اذاو

 . هلنمو

 امئاو ضايرلا يف عتري وعصلاف

 : هلمو

 ةورث اذ .بحاصلا مادق نا

 هتيب ىلا عدي م هللاف

 : هنمو

 سلاحا هترادص نميف ريخ الف

 اقذاح ًاريصب درلاب ناك

 اقطان اهنم غرفا نا لبق

 لدعلابف لاونلا كم اوعنم ناف

 هاجر يذلا نم نيديلا رفص
 هايا مهئاقل دنع ناوخإ

 هايقل اوهركتو هدوروب

 هادهأ ام ردقب رورسلا ناك.
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 ىرج ام بسكي ءاملاو

 فنلا -رردلا ةلقنبو

 :٠ ةهلمو

 اهب ناهت ضرا نع كباكر ضاوق
 ةصقنم ناطوألا ىف ناك اذا لحراو

 : هنمو

 اهدوي راد رحلاب تبن اماذا

 هنأ ردي ملأ ابص اهم هبهو
 ىتف ىلع قيضت ايندلا نكي ملو
 : هلمو

 عساوقزرلاف ضرالا ف ب رطضا اولاقو

 نيعي رح ضرألا يف نكي مل اذا
 : هنمو

 اهفلأت تنك دالب نع برتغا اولاق
 انزع هاوفألا يف قيرلا اورظنا تلق

 : هنمو

 الزنم موي لك كباكر داوع
 تمطالتو ىرجام بذعي ءاملاف

 : هئمو

 الالح ًاقزر دجا ' انأ اذا

 : هنمو

 ىرئاضب سيل تلقف تبسح اولاق

 ارقتسا ام ثبخمو ًابيط

 ارحن رحبلاب تلدب ةس

 بنتجي لذلا نا لذلا بناجو
 بطح هئاطوا يف بطرلا لدنملاف

 مزح ىذب سيلف اهنع لحنري ملو

 معر ىلع ماجلا اهنع هجعزيس
 مضه ىلعماقم نم ًاريخ توملاىري

 قبض قزرلا عضوم نكلو تلقف
 قزرا نيا نف بسك يل كي ىلو

 احرتقم ضرألا ىف دجت قزر قاض نا
 احرطم راص اهنع ناب ناف ًابذع

 ارجضتو لمت ال يك نلقنتو
 اريغت ماقأ اذاف هجاوما

 اعوج تم ًامارح لكآ لو

 دمغل ال دنهم ياو ىسبح
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 : هلمو

 لا ةحييص جان داشلاب اويصني م

 مهبولق ءله هللا دمحب اوبصن

 هسايل هئعزب نا هرض ام

 : هلمو

 اذ ناك نا فيضلل يغبنيال

 هروط ًادبأ ىدعتبي نا

 هتيب ىق ناسنالل رمألاف

 هماكحأ ضقني امناو

 : هلمو

 ًاقفنم لاملا ضرقتست نأ تئش اذا

 اهريص.زيك نم قافنالا كسفن لسف

 5 ناو ينغلا تنك تلبق ناف

 : هنمو

 ًاعاطم اكلم نكت ملام اذا

 ًاعيمج ايندلا كلمت مل ناو

 كاسنو كلم نم نايبس امم

 ءيشب ايندلا نم عنقي نمو

 :هنمو

 يكتشت ال ملاعلا اهيأاي

 هلها هيلسي ال معلا

 : هنمو

 نكت الف تينتقا ام فرشا للملا

 اليجبت مهرودص ءلمو ًافرش

 الولسم ىرد ام لوها فيسلاف

 فيطل عبطو ربدتو مزح

 فيضملا محي الا ىرب الو

 فيخس لقعو لهج وذ هيلع

 رسعلا نمز يف سفنلا تاوهش ىلع
 رسيبلا :نمز ىلا ًاقافراو كيلع

 رذعلا عساو اهدعب عونم لكف

 اعيطم هكلالل ًادبع نكف

 اعيمج اهكرتاف راتخحن 517
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 اعيضو اهب شاع نيذه ىوس
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 0 الا يتتافام اذا يب

 ءاق ًاوفع ءاج 0-0

 هر ةريثك روما نع ىوطخ 9 صبف

 هليضفت ىلع ع اولاتحيل الا

 لاقملا ديغي ١ | دش 0

 لاطب لطاب اب رحسل

 : سيلو

0 
 روشنلا يح

4 

 روبف روب 0 وبقلا لبق مهد -

 أ هرقف هانغ نأب 8 ف

 ادحأ ريغ 2 ع 1-1

 - ام - امع

. 

 بقراو تاملا رظتنا تللظ :ا تالظو

 هر ار برحخم راقع الو توم دل : و

 ةومنع الجر اوأر

 امركا 0 : 37 0 0

 1 5 يفرط 7
 0 هعبتا ُ لام 0

 ام ير داو ا
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 ًاسياع كحاضأ نا.ىسفن مركاو

 مهناص هوناص ملعلا لهأ نا ولو
 اوسندو ناهف هولادأ نكلو

 ةلذ هينجأو ًاسرغ هب ىقشأأ

 : هلمو

 ىلاح ءوس يبتر نطح ال

 اهم رطقلا أفطا رائلاك انا

 : هنمو

 هدمغ ىلبا فيسلا لثم. تحبصأ

 ةحفص نم ححفادص هيلتعي نا

 : هنهو

 ايلح مدعت نا فيسلا .تنأو

 وبكي ريتلاب قوطمه برو

 اممنم حيدملاب ىقلتأ ناو

 الظعل سوفنلا يف هومظع ولو
 اهجت ىتح عاطالاب هايم
 امزحا ناك دق لهجلا ع ابتاف نذا

 ماسلا نوفحلا يف نسحلا ةيآ

 مالتع دعا ةخفن دعي املو

 بكتملاب هداجن قالتعا لوط

 بلحطلا تحن ءاملل ةلوقصم

 رارغلاو كدنرف مدعت نلف

 رابتعا جمرللو هبحاصب

 ( رشع ثلاثلا لصفلا)
 (ىلاعت هللا ءاش نا باتكلا مم لصفلا اذهبمو ةكالفلاتالظيف اب ءاضتسي اياصو:يف)

 يف نا ىلثم كوافملا اصوصخ ىفطصملا ةوخاو افولا يف يخأ اي ملعا
 هللا ةمعن نرغصتست الف « ةينامسجلا تاذللا ىلع ديزت ةذل ةيناسفنلا تالاكلا

 نا » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق رضحتساو « ايندلا كنع تيوز ىتم اهيف
 ناو « هبحي نمل الإ نيدلا ىطعي الو: هبحنال نمو هبحم نمل ايندلا ىطعي هللا

 دقف هنم ذخأ نمف « ملعلا اوثرو امئاو ًرانيد الو ًامهرد اوثروي مل ءايبنألا

 . ( رفاو ظحمب ذخا

 عاقولاو لكألا نع الغاش غولعلا فئاطل ءالجتسا نوكي فيك رظناو

 - ام



 ةنسلاو باتكلاب مولعلا نم كيلعو « اهنع لعاش وهو ةذل اهنود نوكي هارئفأ

 ءرودصلا جلثو نيقيلا درب اهنم دمتساو فئاطللاو تاكنلا نم اهيف امب عمتلاو

 نوبرطضي اهباحصاو « مادقألا ةلزم ءاسلم اهنإف ةيلقعلا مولعلاب عنقت الو

 . ةيشرألا بارطضا اهيف

 بستك ضعب يق ححصي هتماماو هتلالج ىلع نيدلا رخف مامالا اذه

 فنص هللا هحماس يدنوارلا نبا نا كلذ نم غلباو « رخآلا يف هفعضي ام

 لئاسر هسفن وه فنص مث ءامهربغو ملاعلا مدق ينو لامعألا قلخ يف لئاسر

 . تسرهفلا بحاص هركذ امك كلذ "در يف

 «لهجلا وهو نطابلا حبقو رقفلا وهو رهاظلا حبق نيب كسفنل عمجت الو
 بنتجاو « كفورعمو كلامب مهعست مل نا كفراعمو كقالخأب سانلا عسو

 رسيأ هنال ءاجرلاب مهذخو « مهل ناسحإلا نع تزجع نا مهيلا ةءاسإلا

 مهروسيمب ضراو ؛ رطخأ هنأل عوطا هب اوناك ناو فوحلاب مهذخأت الو

 دوصقملابلطت الف اهقلاخ الا اهدوصّةم سوفنلل لصحم الف « مهريقح مظعو

 ايندلا رومأب ةناهتسالا ديدش نكو « هلل هدحو كنطاب لعجاو « هنم الإ

 حلصألا رظناو «.ًاتافآو ةمالس ًاتاوفو الوضح ًاعنمو ًاءاطع ًاعفنو ارض
 لب الكو نكت الو هيف دهتجاو هخوتف « هدعبو هعوقو لبق كلذ نم كسفنل

 ضرعتلاو كترباصمو كتليحب كتكالفو كزجع قرخ عقرو « ًاسيك ًاكر حتم

 ىلص لاق . هللا حور نم سأيت الو « ةصرفلا دنع بوثولاو رهدلا تاسيفنتل
 لاق « اهل اوضرعتف الأ تاحفن مرهد مايأ يف هلل نا » : سو. هيلع هللا

 :رعاشلا لاق . ©« نورفاكلا موقلا الإ هللا حور نم سأيي ال هنا » : ىلاعت

 لجخم ال بتاعمو ىهتنيال بقاعم نابلاغلا نازجاعلاو

 (لاقو)

 بسكتست الو ىبت ال يهف اهعضوم يف ةصرفلا ىلع بث
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 ًادحاو ًاءزج ناو « لقع راطنق نم ريخ ظح نم ةرذ نأب عطقاو

 ىمس نم "رد هللو « ةيناسفنلا تالاثكلا نم ةريثك ءازجأ نم ريخ لاملا نم

 اهريثكو اهليلق رضي مومسلاك يصاعملا نا قفحمو « تالاكلا لاك لاملا

 ريستلاب رتغت الف « اهيفخو اهيلجو اهباكترا مظعت عمو اهب فافختسالا عم
 اذشو ًاقبع تاعاطلل ناو « كيلا ةرظان توكلملا نم ًانويع هلل ناف ةليحلاو

 اهلهأ ىلع حوفت ًارفذو ًانتن ىصاعمللو « اهومتك ناو اهلهأ ىلع حوفت

 سانلاذخو « سانللال عزتلا كاذ هلل نكيلف ةياوغلا نع تعزن اذاو ءاهوفخأ ناو

 امك لطابلاب عدخنت سوفنلا ناف « اهون وأ ًاقيقحت مهحلاصمب كضارغأ ىلا

 ًاضوعالإ هب كنوفعاسي القف ضحملا كضرغب مهذخأت الو « قحلاب عدخنت

 ميظع هللا ىلا اباوا اعاجر ًاباوت نكو « قباس مل ضرع نم مهتفلس امع
 نكو « هلالخل ًاعضاخ هل ًاقلمتم هتردق رهابو هتوقب ةناعتسالاو هيلا ءاجتلإلا

 بالجتسا ىلا هتبسن ءاعدلا ناف « دمحلا هلو ىلاعت هئارسأب طاغلالاو ءاعدلا ريثك

 هيلع هللا ىلص لاق . يملعلا بولطملا ءاعد_تسا ىلا ركفلا ةبسنك بلاطملا

 مكب ؤبعيام لق » : ىلاعت لاق ( ماركالاو لالجلا اذ ايب اوظلا ) : سو

 . ( مؤاعد الول ير

 رشارشلا ءاقلاو رشبلا نم هصوصخب دحاو ىلع ليوعتلا نم كايا كاياو

 كاهناو . هسفنل هراتخنا امو هلكو هللا ريع ىلع هرشارش ىقلا نم ناف « هيلع

 ملعلا قيرط دسب كرمآ كرمآو « كايافخو كنطاوب ىلع فيقوتلا نع كامنأ

 كرهاظو كناساب سانلا عم نكو « نكمأ ام هباجح فيثكتو كدهج كلذب

 قراحم تراص دق ايندلا ناف « الامك امنودقتعي يتلا ةيويندلا مهمالاك نم

 لأسا انأو « نيقلتلاب متت الو اهي حيرصتلا نكمبال رومأ مثو « قئاقحالب
 . اهتقيقح ىلع كفقويو ال كقفوي نا هللا

 يو رضح امم لهس امم ضرغلا اذه ىف هتباتك ىل رسيتام رخآ اذه

 تا



 ةدوس» هتعضو اننا .باتكلا: اذه ناف « هيف لوقلا طسبو هتدواعم نم سفنلا

 هكرح.نم: هيف“ جلي نأ ىسع بابل ًاحتفو بولطملا اذه يف ًاجمانربو ًاجذومناو

 هداسك نم باتكلا ىلع تفخام الإ ىنرضح ام هيف رخخدا مل « كلذل هللا

 « مولعلا نم اهريغ تالكشم نم وأ ةيرورضلا ةمكحلا نم هنوكو. هضومغل هب

 ًاضحم ًائرانت هنوكل وا هانعم ةقيقح ىلع فقيال نم هدقتني وأ همهف رسعيف

 ديزأ هتدروأ ال سناجمب ةداملا عستت ملو. « ًايملعال ًايبدأ هب باتكلا ريصيف

 ةيناسفنلا يقئاوع نيب آزل هب تززلو ةلخاخلاب هب تمحز. ىنأل « هتركذ امم

 : لئاقلا لاوقب ماقملا اذه قحا امو « اهمدعو بتكلا ةلق ٠ عم ةيندبلا-ىلغاوشو
 لئانلاب سيل امل هتعد ةمه يذ لوأب تسلو

 لحاسلايف جوملاهرمغيو 2 هقاس نع جلل رمشي
 ةقشقشلا ليبق نم .وه امم هيف هلعل امه هيلا بوتاو ىلاعت هللا رفغتسأ انأو

 قيلا فداصي مل مكح نم وأ « ةطسفسلاو هيومتلا ليبق نم وأ « ةنطنطلاو

 صلخت مل اهلعل ةين نع وأ « دمحلا هلو هناحبس هتاضرم قفاوي هلعل لوق وأ

 دصاقملاب رومألا ليلعت نه وأ « يعرش داشرإ ريغب جزع دصقم وأ « هلل

 هحنمتساو ةرذعملا هبهوتساو هلك كلذ يف ةرئعلا هليقتساو « ةيويندلا ةيندلا

 .هاوس رفاغ الو وه الا هلإ ال « هلك كلذ نم هيلا أربأو ةرفغملا

 نملاو ميمعلا لضفلا اذاي مظع اي عساو اي محراي نمحراي ( مهللا )
 كتافصو. اهلك كئامسأب كلأسا لاحلاب. ًالاعو لاؤسلا لبق ًايطعماي ميسملا

 لامهإلاو ةكالفلا رض انع فشكت. نا تبجا هب تيعد اذا ام لكبو اهعمجأ

 انتتساأ طفح ناو « نالذحلاو رشلا عقاوم نع انفرصت ناو « نامرحلاو

 نمحراي محراي نالكتلاب انديؤتو قيفوتلاب انألكت ناو.« ناطيشلا نم انبولقو
 . ميظعاي يلعاي كب الا ةوق الو لوحال

 سانلا ىلع يتاوهو يتوق ةلقو يليح فعض كيلا وكشا. يبا ( مهللا )
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 يلابا الف يلع بضع كب نكي مل نا ىنلكت نم ىلا يبرو نيفعضتسملا بر

 ْ . يل عسوأ كتمحر نكل
 الو اريقح ينك رئت الو يريصقلل نع قواجتو يريذاعم لبقا ( مهللا )

 . ًاريصن ًاناطلس كندل نم يل لعجاو ًارتيغت لع طلست

 . ًارغصح اهدرت الف كيلا يدي تعفر دق ( مهللا )

 . كتكربو كريخ نم اهيف عض ( .مهللا )
 بابسالا ةوقب رومالا حجن امناو فيعضلا. ببسلاب تنأ ام
 باصوالا: ةعاسل بيبطلا ىعدي امناو كيلا انتجاح مويلاف

 سكعتال كتمحر نمالا سأيلا لصحو كنم الا ءاجرلا عطقنا ( مهللا )

 ”دمأقنع قتعأ كب هقلعت لاط المأ بيت الو كلضف ىلع لوع دق ًانظ

 . تنأ الا هكاكف كلمب ال اريسا كف كريغ قر نم كبلا

 ةردقلا كلف ءيش كزجعي الو قئاع كئاطع ىلع سيل ( مهللا )

 كضيف نصقني الو: ءاخس كيدي اتلكو ةغلابلا ةمكحللو ةعساولا ةمحرلاو ةلماكلا

 يف اب طاحأ دق كملعو. ءايحلا ةياغ كيلمآ بييخت نم يحتستو ءاطعلا

 كنم انيلا رظنا ءافحلاو ءالجلا نم رئايضلاو رهاوظلا ىف امبو ءامسلاو ضرالا

 نم ننوكنا انمحرتو انل رفغت مل ناو انسوفن رض ائسم انبر ةميحر ةرظنب
 هللا عم « نيملاظلا نم تنك ىلا كناحبس تنأ الا هلآ ال « نيرساحلا

 ىلصو. نيملاعلا بر: هلل دمحلاو. نيلسرلا يلع مالسو. نيمنآ هللا ناحبس هللا رظن

 ' مل هبعمصو. هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا

 هس أمه



 بانكلا سريف
 باتكلا ةبطخ
 كولفملا ىعم قيقحت يف لوالا لصفلا

 هب قلعتي امو لامعالا قلخ ىف يناثلا لصفلا

 ناو بابسالاب قلعتلا ىفانيال لكوتلا نأ يف ثلاثلا لصفلا

 نيديلا ف لاملا نوك ىفاني ال دهزلا

 اهمزلتستو هكالفلا نعأشنت يتلا تافآلا يف عبارلا لصفلا

 اهضتقتو ةكالفلا

 ملعلا لهأب قصلأ لامهالاو ةكالفلا نأ يف سماحلا لصفلا

 كلذ ين ببسلا نايبو مهريغ نم مهل مزلأو

 نمةعاطو ةيناسفن تالاكمولعلا ريصم يثسداسلا لصفلا

 تاعانصلا ةلمح نم ةءانص اهمنوكدعي الا سيل تاعاطلا

 فردا نم ةفرحو

 لامهالاو ةكالفلا ةبلغ يف ببسلا .ين عباسلا لصفلا

 كلذ نايبو ناسنالا عون ىلع كالمالاو

 ةيلاحلا ةكالفلا مزلتست ةيلاملا ةكالفلا نأ يف نماثلا لصفلا
 راذعأ طسبو عوضحلاو قلمتلا نأ يف عساتلا لصفلا

 مهحصانمو موهيح راهظاو ميملا راذتءالاي ةغلابملاو سانلا

 اهاضفأو مهم تافصلا قيلأونيكولفملا لاوحأ نسحأ نم

 كلذ ىلع ليلدلا نايبو مهدصاقم ىلا

 مهنع تصلقت نيذلا ءاملعلا مجارت يف رشاعلا لصفلا

 لئاطب اهم اوظح ملو مهايند
 لاكمظا 

 ان
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 هك
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 يكلاملا باهولا دبع يضاقلا

 ةيفلألا بحاص كلام نبا

 يميمتلا رعاشلا ليمش نب رضنلا

 ناهلس نب يلع ريغصلا شفخألا
 يرفعلتلا فسوو ن دمحم

 .يعفاشلا يذمرتلا دمحا نب دمحم

 ىلع نب يحي يزيربتلا بيطخلا
 يدرويبألا نمحرلا دبع نب دمحا سابعلا وبا

 رعاشلا ينيرتنشلا ةراص نب هللا دبع

 روهشملا رعاشلا دمحم نب نيسح زعلا

 يدرورهسلا نيدلا باهش

 ي.سدقملا ينغلا دبع ظفاحلا

 ينعسرلا ثدحملا قازرلا دبع نب دمحم

 يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا
 يربطلا بيطلا وبأ

 خ ورف نب ةعيبر نامع وبا
 يرصبلا ينزاملا ناهعوبا

 يوحنلا يئاريسلا ديعس وبا
 ناكلخخ نبا يخا نبا نيدلا مجن

 يرصملا يطاغغألا هللا دبع نب ليعامسا
 يوحنذلا كلام نب نيدلا ردب

 يناسملتلا فيفعلا

 ةيوازلا بحاص يريردلا نسحلا يلا نب يلع

 يزاريشلا نيدلا بطق
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 يرصبلا يوغللا ديرد نبا
 مك | نب ىحب يضاقلا

 يسرملا دوه نب يلع وبا دعلزلا
 يعفاشلا زيزغلا دبع يضضاقلا

 ىرستلا نيدلا ردب

 ىثملا نب رمعم ةديبع وبا
 يسلدنألا يناه نبا رعاشلا

 يدادغبلا يوغللا ءالغلا- وبا

 ساحنلا' نبا
 يدصلا دعاص نب يلع مجنملا

 يشكارملا نيدلا جات

 ينوفصألا نيدلا مع
 يدابآ زوريفلا يسرافلا رخفلا

 يدركلا رضخ حيشلا

 يدادغبلا باشالا: نبا

 يسدقملا يرن نبا

 ىجابلا نيدلا ءالع
 يزملا ظفاحلا جاجحلاوبا

 يوحنلا يرصملا سنوي نب دمحا
 رعاشلا ةصفح ينأ نب نانورم

 يرهاطلا واذ نب دمحم

 يودسنلا ينابيشلا نايفس نب نسحلا

 يسرملا ثايغ نب رشب
 يلزتعملا ءاطع نب لضاو

 - امم
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 يزارلا يظنحلا متاح وبا

 يرصبلا رشب وبا هيوبيس
 . يعخنلا هللا دبع نب كي رش يضاقلا

 يعفاشلا يلص وملا سنوي نبا

 يروباسينلا ركب وبا ظفاحلا
 يناسملتلا نيدلا سمش دمهم

 يرهاظلا مزح نبا ظفاحلا

 تعوب نب يلع نسحلا وبا

 يناتسجسلا متاح وبا

 يناهفصالا نابحلا نبا

 يسلدنألا يليهسلا نمحرلا دبع

 يباكلا ةيحد نبا

 : . يدوعسملا نمحر لا دبع نب دمحم

 :يسلدنألا يبطاشلا ةريف نب مساقلا
 يدادغبلا يكركلا قراط نب دمحأ

 ينالقسعلا لضافلا يضاقلا

 يرصملا يرايبألا نايب نبا
 يملا ةليصب نب هللا دبع
 يلحلا رعاشلا مهمش

 يوحنلا يلوزجلا زيزعلا دبع نب ىسيع
 يدادغبلا يدنكلا نيدلا جات

 يمورلا يومحلا توقاي
 يواوزلا يبرغملا يطعم نبا
 ينباوفسالا دماح وبا
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 ىشمدلا رعاشلا نينع نبا

 يعفاشلا يدزيلا هيو“ نبا

 يوحنلا هيوطفن ةف رع نب ميهاربأ
 يماسلا يروباسينلا ةمبزخ نبا

 بلع مالع رمح وبا

 يورهلا يزجسلا تقولا وبا
 يدعسلا ةتابن نبا

 يديبزلا ىبحي نب دمحم
 يودلا يدرورهسلا بيجللا وبا

 لاثمألا باتك بحاص يناديملا

 ينادمحلا راطعلا ءالعلا وبا

 قنحلا يسيقلا موتكم نبأ

 ينادمحلا دمحأ نب نيسحلا هيولاش نبا

 .يرهوجلا يدادغبلا صاصولا نبا

 بيدآلا يقب نب ركب وبا

 تو نيدعان لع
 يلوصلا ركب وبا
 يلعصلا رفظ نبا هللا دبع وبا

 يوغللا يوحنلا تيكسلا ننا
 بيدألا ىثملا نبا رفعج وبا
 يفنحلا يكواعصلا لهس وبا

 رعاشلا يزغلا قاحا وبا

 فوسليفلا ينارافلا رصن وبا

 يناشاقلا يورحلا ديبع وبا
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 يوغللا يزارلا سراف نبا
 يكمربلا ةظحج نيسحلا وبا

 رعاشلا يلعنلا طايخلا نبا

 يسدقملا رهاط نب دمحم لضفلا وبا
 رعاشلا ةيرابهلا نبا

 يسلبارطلا رعاشألا رنم نا

 سيفنلا سابعلا وبا
 يسلدنألا تلصلا وبا

 يوحنلا ناءريم

 يديزلا يعبرلا نسحلا وبا
 يلاقلا دمحا نب ىلع نسحلا وبا

 يدرجو رسحلا يقهيبلا
 يرخطصالا 58 وبا

 يدابارتسالا يولعلا نيدلا نكر ديسلا

 يوغللا يوحنلا نافه وبا

 يشايرلا ج رفلا نب سابعلا

 يرصبلا يوحنلا ذاشباب نبا
 يوحنلا يرابنألا نمحر لا دبع
 يدحاولا دمحا نب ىلع

 يركعلا يدسألا ناهرب نبا

 تاماقملا بحاص يرب رجلا

 يوحنلا يلصوملا زابحلا نبا
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 فدراعملا فراوع بحاص يدرو رهسلا

 يسخخرتسلا سايعلا نب نسما
 ىوحلا قامسا نب ميهاربا

 ةيبرعلا رارسأ بحاص ىرابنألا نبا

 يعفاشلا كلملا دبع نب يزيزع
 يطسا ولا يداوسلا دمحم نب َُك راما

 يندملا مامالا سنا نب كلام
 تباث نب ناهعنلا ةفينح وبا

 لبنح نب دمحا مامالا

 يطيوبلا يحب نب فسوب
 يراخبلا هللا دبع وبا

 يئاسنلا يلع نب دما

 يوحنلا ىقتثلا ورمع وبا
 مصتحملا ريزوتايزلا نبا
 يدادغبلا يوحنلا ناهدلا نبا

 يوصلا ءاطع نا

 ءىرقملا دوبنش نبا

 ةلقم نبا ريزولا

 نيكولفملا راعشا يف رشع يناثلا لصفلا
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