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 عجري ةسيفن ةطوطخم « دادغبب ىنثملا ةبتكم اهب زتعت ىتلا تاطوطخلا نيب نم

 هس اغ 4 قي دقلا" ةكطلا + نات 6 فرعا عساتلا نرقلا ىلإ اهدهع

 (يتيفرست قو عع هن قوتملا اكتساب قورعملا « ليظللا قنا ندعي ندع

 ةقيق ترع انفع نايشألاو تاراكلبا قف ةعوع مضت اهتدجوف « ناعمإب
 نم اهجارخإ تلواخ 5 ةيغراتلاو ةيبدألا نعابق لع ةوراغ 4 ةفيرط تامولعمو

 اننا اصلا هك رع ىف عضاوتم طسقب هايم: ءاهرقتو ايفيقسن قاتلا قواطم

 5 دلالعا ىنرعلا

 « خسنلا طخم تبتك « طسوتلا عطقلا نم ةفيحص (؟؟٠) ىف ةظوطخلا عقن
 اهفئاح تعبتاو « رهجألا دادلا كرك“ علا خب واتجلا ادع و مات دو دادمبو

 رخآلاو « لصألا اهنالغوهو « للخاد اهدحأ : نافالع طوال وب ةبيقعتلا ماظن

 هام جيلا نامل نذل نانش اق كما هده نك تابملا تعض هنأ رات 8

 قرو نأ 5« ىلخادلا فالثلا ىلع دراولا ناونعلا نع هتومضمو هطخ ىف فلتخم

 . ةطوطخملا قرو ةيقب نع فلتخم فالغلا اذه

 ريبدتلا فطل باتك » : وه ىلصألا ىلخادلا اهفالغ ىلع ةطوطخلا ناوتعو

 لع: نودملا قا ودنلا امأ <: دعجيرا ناس هللا عشقا تيطلطا نأ دبع نيدنغ

 ردد دتلا و فططللا ُّى راسل ؟ الا صه وجلا باتك » : : وهف فاضملا ىج راجل فاالخلا

 ثذيل أت: + ةينحتلا تاراكللاو ةيرتلا كيداعألا نم نيظالسلاو ةاتلخلا عقو اهف

 دقو. قيما + هقول هنا ةقمدت دااتفتلا اقفال 1" يمؤكلاو لفات قاع



 « ودبي اك« ناونعلا اذهو . « لاهكلاو ماعلا ىلع ًاباب نيثالثو نينثا ىلع لمتشا
 53 5 3 5 5 8 ع #2 2

 ع َّق محو « ىباثلا فالغلا فاضا ىذلا نا الإ : باتك ١١ ىوتهم نم دمةسم

 ىلع نب دهجأ ركب وأ وهو « ىدادغيلا ظفاحلا ىلإ باتكلا بست نيح « فل وللا

 كلذو « برغتسُم ريغ أطخلا اذبب عوقولاو . دادغب خيرات بحاص بيطخلا

 اكسال ننيطخلا ةيفللاب ىئدادتبلا يبطللا هرعت ةيعنلاو + قفز ولا للاعب نق

 تاكا قاوم

 مسا نمضتتو « ةيبرعلا تاطوطخمل ةيديلقتلا ةرابعلاب ةطوطخلا ىهتنتو

 ىلإ ريشي ام اهيف سيلو . باتكلا رخآ ىف اهانتبثأ دقو « خسنلا خيراتو خسانلا

 ةروصب ةفيظن « ماع ةثامسخ براق ىذلا ليوطلا اهرمع مغر ةط :رطخاو

 ل اععلا نط ةاسو قولا نزع 55 اهاكو3 دافع اهقوون لاو ةلوأ#: ةكاق

 تبلل كلا تنجو اتاي ور اذا ب ةيفرألا اننا تيوتا علا عيرقلا

 ضروصلا مم ىلع رثؤت رف .-تنناحشلا ساس ىف كنود لق اهرتك و

 ليلقريغ ددع ىف لصح هنءارقةلوهسو هحوضو ىلع اهطخو . ريسلا الإ باتكلا

 نع خسانلا اهس اك. ىلصألا اهانعم نع اهب لمي ء فيرحنو فيحصت هناك ن م

 . باوبالا ضعب ىت تارابعلاو تاؤكلا ضعب خسن
 م 0-7

 :يانكلا نم ىرحا ةفبنلا ةيفازغوت وق ةروص اه لوضفلا انآ رستادقو

 دهعم اهرب وصتب ماقو 34 لوبن اتساب ةيلاعلا 0 ناطاسلا ةبتكم ف ددوح وم

 ذاتسالا ألا لضفت دقو . ةرهاقلاب ةيبرعلا لودلا ةعماجل عباتلا تاط وطخخلا

 ىلع ركشلا ليزج انم هلف ؛ انل اهريفوتب ةبرصملا بتكلا راد نيمأ « ديس داو

 5 ريزعلا ثارتلا اذه ءايحإب هتمهاسم



 ناونع قياطي « بز هو ابملإ ومرت فوسو « ةخسنلا هذه ناونعو

 ملاعلا مامإلا خييشلا عمج نم « رييدتلا فطل باتك » : ىلي اك ءاج ثيح انتخسن

 ديحت ب ةع ودل دق + ياما هللا قَيع نأ ةنيقاجلا للا ةناكلا غافلا

 « نيرهاطلا هلاو

 ع

 « ىدادغيلا بيطخلا ةمالعلا ىلإ كلذك تبسن ةخسنلا هذه نأ ظحالي
 ل ل ىذلا أطمللا سمن وهو

 اى

 ناونملا طخربافي طخن فالغلا ىلعأ ىف بعك باتكلئرخآآ ناونع كانهو

 هطخ غوت نم .رهظيو. + 6 ةساكرلا ريبدت ف ريبدتلا كفطل باتك »+ وه لصألا

 3 ايجنتلا“ نم هدم دعب نك هنأ |

 : ًارطس (؟١) ىلع اهنم لك ىوتحت ةفيحص )١١( نم ةيناثلا ةخسنلا فلأتت

 اهخسان نأ حجرتو « ًازاتمم ربتعيو حضاو ىوق اهطخو . خسنلا طخم تدتك دقو

 نم خسانلا ءاطخأب ةنوحشم تءاج « تاطوطخلا نم اهريغ لثم ابنأ الإ . طاطخ

 ميدقتو « تارابعلاو لجلا ضعب لافغإو « اهفيرحتو تالكلا ضعب فيحصت

 نع صقنت اهصصق نم ًاددع نأ 5 . انتخسنل ةبسنلاب ابضعب ريخأتو ماسقألا

 لادا ةينافلا هكا »نب لك أو متأ انتخسن ان نم اعلا ىف ماشي

 نو نأ انلواحو )١(« فرحت نإ انزمرو لص الا ىه انتخسن ان ريتعا

 0 -ءا اشم اس6 1_2 . . ناكمإلا دهج لصألا كلذ قبط عوبطملا باتكلا

 بنتكلا يقع : اع يرسل لاا ةكماسملا ضيا اني ورععا ةاهأ

 ءاهفي رح تا تيسمف م ميشلا قناطعخلا ايكو اهيق ا ودلك راحل

 تايكلا ضعب خسن نع خسانلا وهس وأ اناا لضألا اهاسم قع اههيرغ تع

 « (ب) ةخسن هرم ةدافتسالا الواط . ًاصقاث صنلا ىتأيف « تارايعلا وأ

 مدس اي دل



 لاك مامدد ىف تايلكلا نم هنءءا 00 ملام ةءارق ىلع انتدعاسف

 ىف كابترالاو بارطضالا حيحصت ىفو « اهباوبأ ضعب ىف ءاج ىذلا صقتلا

 هنن نت نلا :نوشلا لك ردا ةحسشلا نعماثذحا اماهطوقت انكاوايع

 تو ارك او ايعانلا» راقت اهانادوع و نقلا تاركا اما وعر ع انها

 هر مولا نفانيف مث ء لصألا ةق كلا ترس دن اهل واضقتل « نمطتالا

 نضال ةخبل قدر اهندخ الا ديمي اذه هلق قالاج قالا نزاع ف

 ىلإ ريشنو « (ب) ةيناثلا ةخسنلا ىف تدرو اك اهذخأنف « مالكلا قايس قباطي

 . شماهملا كل

 فيعاضت ىف تدرو ىِتلا صوصنلا ضعب قيقحن ىف عجرت نأ انلواح اننأ اك
 أ فلولا نفع هنللا# قيساف ةضاخعو+ و داما تايعأ قاطوضأ لإ هيناتكلا

 ماما فا رشا دكوب 6 .اووصألا فرت ن واع ام جت اهيا و اناكا

 كن انفاطغبلا 2 ايلا نعت د ”كيقلا "اذهب هو نش واس 15

 انو سعت وخلا اعلا نيس ردت فوشان ف ضن نهد نهب

 قف الويصأ لغ ثمن 1 نقلا ةيرمشلا تايبآلا نضع نأ الإ قييصتلا انلك ف

 . ةطوطتحلا ف:تءاع اك انابتإ ىلإ انورطخقا دقن ؛ ئرح أ رداضت

 انت وقتا نأ عيطتسن « نيتخسنلا نيب براقتلاو هباشتلا ةدشل رظنلابو

 اهدرف « ةليلق ىهو ءامبسب ةدوجوملا تافالتخالا امأ . دحاو لصأ نع اتلقن دق

 مدعل وأ تارابعلاو تالكلا ضعب خس هنايسنل امإ . امهنم لكى ف خسانلا ىلإ

 نيتخسنلا نيتاه خسن ناكاذإ ام لهجت نأ ىعيبطلا نمو . لصألا ةءارق هتعاطتسا

 ىتلاةخسنلا ىلإ ةراشإةبأ نانمضتت ال امهنأل « اهريغ مأ فلؤملا ةخسن نع "مت دق

 . اهنع لقنلا مت



 ةدهاوط وودت كو غوت في نما هجانلا ةحتستلا هب تددق فلا ططقأ نأ ألا

 ةخسنلا خيرات اهيلع مضي نأرث 1 خسانلا نأ ريغ « ًارخؤم تبتك اهنأ حجرت انلعجي

 «داتعملا وه اك« ةطوطخملا رخآ ىف همسارك ذي ل خسانلا نأ'عقاولاو . اهنع 0

 ناضمر لوأ ىف ريبدتلا فطلب ةامسملا ةكرابملا ةخسنلا تمت » : هلوقب ىننك ١ لب
 باتكلا صن عم اهلقت دق ةرابعلا هذه نأ حجرأو « ةئاعامو نينا ةنس كرابملا

 اهيفرو عون ىف ناكل « اهسفن ةطوطخملا ىلع انعلطا انك ولو . اهخترانو اهظافلأب

 ةيفارغوتوفلا ةروصلا نأ لغ . هيلإ انبهذام ديك للع اندعاسام ابتدج ةجردو

 اع ءان و عو هلع وطخلا ةفالغ لع ةكاو ةلالد كرت « ةيناقلا ةحبتلا انيديأ قي ىلا

 فنا ان 0 هتوقو اهطخ عون ىلإ ةفاضإ ءاهخ ةثادح انلوق دب وب

 انعجر « ىاكسإلا بيطخللا ىلإ هتبسن ةحو باتكلا ناونع نم ققحتللو

 « هدعبو فلؤملا رصع ىف تعضو ىتلا « مجارتلاو خيراتلا بتك نم ددع ىلإ

 مظنتبلا باتكو « ىناعمسلل باسنألا باتكو « ىدادغبلا بيطخلا دادغب خيراتك

 , ريثألا نبال لماكلا باتكو « ىوجلا توقايل ءابدألا مجعمو « ىزوجلا نءال

 ىناكسإلا هللا دبع نب دم فلؤملل دج لف « ناكلخ نبال نايعألا تايفو باتكو
 ةزجوم ةراشإ تنمضت « ءابدألا مجعم ىفةبضتقم ةمجرت ادع . رداصملا هذه ىنأر كذ
 ايد حاكملا اذه 5 درو هقوحي يبتكلا ىلا اع نق ءامسأ عم هنع

 مجارقلا 2 أ انظحال دقو . « كوللا تاسايس ىف ريبادتلا فلعل » : مس

 نعيش تنمضت ىتلاو « ءابدألا مجعم بحاص دعب تعضو ىتلا بتكسلا سراهفو

 . ةدايز نود ووك كلل مجعللا وف هنع ءاج ام تلق دق « هنافلؤمو 0

 ىف ءاج ام ًايفرح لقت «تايفولاب ىفاولا »باتك بحاص ىدفصلا نيدلا حالص
 ةاعولا ةيغب هباتك ىف ىطويسلا لعف هلثمو . هتافل ومو ىناكسإلا نع ءابدألا مجسم

 نونظلا فشك ل ثم ةئيدحلا مجاعملا ىف رمألا كللذكو . ةاحنلاو نييوغللا تاقبط ىف

 مدس هيبادذ



 ةيدهو 34 ةبارغلاو ةيبرعلا تاعوبطملا مجحعمو 7 نونفلاو تكلا ا ْْن

1 

 هنمضت ام تسيتقا اهلك اهنِإف . مالعالا باتكو « نيفلؤملا مجعمو « نيفراعلا

 بحاص هركذ دقق . باتكلا ناونع ىف فيرحتلا ضعب عم ءايدألا مجعم

 يدان ىلا تال كفا نوف ل ويادتلا شلل او قل دفق : نيوقلفلا يتق“

 ناموا كولا ةينتايدب 5 ندا طلاب نارشن هتبثأ دقف تاعوبطملا مجعم
 ١.1

 ةيبرعلا بادآلا خي رات نع لصنللا هباتك ىف هرك ذ دقف «ناككورب 006

 نيتطوطخ ( نيتخس دوجو ىلإ ر 0 ادقو )» كولملا ل ا ايح ىف ريبدتلا فطل 00 ساب

 ١

 زيي دعلا ةتلطلا 2-3 اوس“ نتقاع هنا ف 58 62 لوؤشاعتا ىف هاتكلا نف

 نهنو( تلاعلا همنا )ا ىاوسب وبقا فوط ةنازخ ىق ةقاقلاواو 6 ةلوللا ليغ اق

 مم هروص ىلع 1 ىتلا

 لك مظتتني ءأباب نيثالثو نينثا ىف ةبوبم تاياكحو رابخأ ةعومجم باتكلاو
 . ةفاتخم ضارغأ ىف ةيماتخ باب عم . بابلا ناونعو اهازغم قفتي اضصق اثم

 ةقنيأ ىلإ ياكم: ناو“ نكت نقلا ”ةضاقالا" نذاوفالا سس نأ ايفشاولو
1 

 ى ماسقأ

 « هنوئش ةرادإو كالملا دقع ىت ريبدتلا فطل نم هتفرعم ىلإ كولملا جاتحب امو

 . بغشلاو تملا نوما هاف 8

 . مرحدو ءادعألا دصو « نادلبلاو عالقلا حتفك اهريبدت كيو بن
 تح * ١

_- 

ِ* 00 

 2 تابهشلا عفدو 4 هلثم هوك وأ فطلب والو وهن -َح

 . ماشتالاو نقلا ةدياكملا

 مئازعلا خسفو ء رتستلاو « رارسألا ىلع فرعتلاك ةسايسلا نونف - ه 0 1 ا 14 5 1

 مل يه مدس



 خيرات نم ةدمتسم باتكلا ىف فلؤلا اهاور ىتلا رابخألاو تاياكتملا نإ

 مورلا خيران" نمو « ىجالسإلا خيراتلا ثداوح نمو « مهتياهاج ىف مهمايأو برعلا
 قانا قا ةتايوملا جيم ضر قلاع نايك آلا قع مظعمو . سرفلاو

 الجو حم ادع . ةايللا ىف مهرود اهلاطبأ بعاو ًالعف تثدح

 مسق ىف ل هةعذقلا تانلازلا قف ابلغنا علا كفا زنا ررططاسكلا مق: ى اخد

 انك نمل: ادعو يسع تاع تاكا بدك نا مدس لق هنااا

 « هفيلأت فلؤملا ىلع تلمأ ىتلا فورظلل ضرعتت ال اهنأ اك« هفيلأت ببس نيبيام
 بتاتكلا ةيناوب ١:فلع هكلذك و عذر. نمت ةفديقلا فلا "ضوفلا قينفاللو

 اتياوتكو هذه ةتاراكح نم فدرتسا نق هلعلوب ؟ااعلاذ لإ ةراشاإلا نم ةفلدخغا

 ءافلخلا نم هرصع ماكح مامأ عضي نأ « اهانرك ذ ىتلا ضارغألا بسم
 مأ وأ لوعن ىف ماما تاج لك ا ةكللشكل للعمال اوما ودنا و قط لاتلاو

 مدعاسي امم « اهجناتت نم نوديفيو اهب نوربتعي مهلعل « اهخيرات ربع ىرخأ
 ثداوحلاو تاياكملا نم فلؤملا ريخ دقو .سحلا تايلاوعم عطوبتلا لع

 كلاؤلا نأ دم ءنانمإب تانكلا علاطي نمو « باب لك ىف هدصق مثالي ام
 50 ع ل ل ل

 . كيوت كح ىلإ هرايتخا ىت قذو دق

 «رابخألاو تاياكحلا هذه درس ىف مزملا دق فلؤملا نأ « ًاقح رظنلا تفلب امو

 طستي 5 هثحل ى درطتسي لف . ةيعوضوملا ىهتنم « ةفلتخملا باو.ألا ْق

 ىلع قلعي را اوان ا ةناربكو هيراع اين محب اداعاوو ُْى

 ني وع رك ديل ةيأءاك ب هرعت يع وودي اقم "اك ايم مسق ى ىأ

0 

 اذه ىلع باتكلاف .٠ هنالاصتا ا )ع هرضاحو هيضامو هناشنب قلعتي ام ءاوس

 ةميق َّق ديري امو م فيلأتلاو ةباتكلا َّى درحملا ىعوض وما واس الل زاتمم جذوم

 اهذدنت لولا اهاور ةثلكطا ةياوبأ اهكمضتا ىلا نابخألا ظمع نأ « تامكتنا
 1 ا

 ام



 ءاوس « مهنع ىور نم نا عقاولاو ةاورلا ةاقث نم نوربتعي مهتعىور نم ناو

 نم لوألا ةقبطلا نم اون 00 3 ا * َّة رشابم ريغ و أ ه رشابم ةهروصب

 هناور مدقأو 5 اهم ةقثلاو مهتياور ىلع داهعالا ةحردو ىناعلا عزك رف تسحب

 . ةمآلا ربح ىعس اك , سابع نباو . ديز نب رباج هعباناو سابع نب هللا دبع

 5 5. اهليوأتو نارقلا تاياب سانلا لعاب مهاياو :يرعلا رمح ىف ددح

 يا كانو ايفا وع أ ع و وباع

 احا تيرم ىبعشلا مهرهشأف « ةرجهلل ىتاثلا نرقللا 0

 ةداتقو 34 هيققلا ىضاقلا راثد ( نس :' براحو )2 م 6 تدشن رةاقث فما وهو

 اوت ناك لاو نقلا تار د ةزدعللا هاعأ اخو 0 مامإ ةماعد نبا

 ف ةاشلا ىدأ نا دتلا ةعت نبا

 هنبا سرديأ ىس ا روصنملا هيدتنا ىذلا بيدآلا هنأ 2 ا درت بقلملا ىباكلا

 ٠ 0 ا ةميأ دحأ ىكتعلا جاجحلا نب ةبعشو « بدألا نونف ىدهلا
 5 اثدحمو ماشلا اع ىسنعلا شايع ن ليعامسإ

 نيصح نب 00 5 دق ةاقو

 ىباكلا دم نب ماشه « ىرحهلا ثلاثلا نرقلا لاجر نم هناور 3

 . كلذ ىف ةديدعلا تافلّوملا بحاصو ممرابخأو برعلا باسناب ملاعلاو خرؤملا
 نا "سقلا , دنا 5 | هج راومرعلا ”ةينزا و لهابلا نم روت نبع ىسالاو

 ةيلعاتلا :نابخا ىف ةديدقلا:تاغلازملا <يحلاع نر ؤملا ةيوارلا د نب ىلع ىنئادلاو

 ءافلحلا خيراتو ةيمالسإلا تاحوتفلاو ةيوبنلا ةريسلاو

 حوضوم ىف تافل ملا مدقأ نم ربتعي هنإف . باتكلا عوضوم ةيحان نم امأ

 نيماسملا قلؤم نم قاكسإلا بيطالا قبس نم دجت و : ةيلل ف اس اوملا

 عيبرلا ىبأنب دمحأ نيدلا باهش ىوس « عوضوملا اذه ىف ةباتكلا ىف« مهيخرؤمو

 بابلا اذه ىف ًاباتك ىسابعلا مصتعملا ةفيلخلل عضو ىذلا ( ه 575 ةنس ىوتملا )
 ا



 اذه ىف ةريبشلا ىرخألا بتكلا امأ . « كلاملا ريبدت ىف كلاملا كولس » هامس

 يراها لحضات مرا نبا عضو دقو . ىناكسإل دعب تيوبص ويدعو 0 1 1-5 لَ / أ نأ , 0 00 9 . 4 0 000 50 0-0 1:

 ابنم عرفتت ةيساساأ طاقنب ثحبلا ةصالخ ضرع ىلع موقت ىتلا ريجشتلا ةقيرط

 ىلع باتكلا ىوتحا دقو . بعشتم لسلستم لك عض وت ع« ةيوناث طاقن

 لدن ىهو « ةيخيراتلا ثداوحلا نم لاخ درج ىقسلف لكشب تبيتك « ةعبرأ لوصف

 هن

 ىلع لديام ىناكسإلا بيطخلا باتك ىف دن لو . اهجلاتن نايبو اهايلعتو عيضا وملا

 اذه ثوحب نأ ذإ « عيبرلا ىبأ نبا باتك هاوتحا ام ًائيش سبنقا دق هنأ

 ىلع ىفاكسإلا بيطخلا باتك موقي انيب « ةدرحم ل ع انلق اك« باتكلا

 باتكل لمح امت كلذو . ةيخغراتلا ثداوحلا نم ةدمتسم ةفلتخم روص ضرع

 ايلحت ىف هتردق ىلعو « هرصع فراعم ىلع هعالطإ ةعسو فلؤملا لع ةرازغ ىلع

 . عوضوملا اذه ىف فلا ان لقانا قم هرايعاب ريق هيف ناكيألا

0 

 رهظت لب © بسحو ةةقيشا ىلع رصعتقت'"ل ىناكسإإلا تاع" ةيمهأ نا ىلع

 ةايللا باوج نم ريثك نع 0 ةي رات قئاقح نم هيلع ىوطنا ايف

 نم لوألا ةعبرألا نورقلا لالخو « فلؤملا رصع ىف ىتالسإلا عمتجمال ةيسايسلا

 وك ذللا خيراتلا ىسراد عفني دق ربزغ عينم كش الو ىهو . ىتالسإلا ميراتلا

 انرشأ تلا مجارتلا بتكى دن ال اننأ « بارغتسالا ىلإ وعدي امم هنأ ريغ
 تدرو ىتلا هتمجرت نإ . ءابدألا مجعم ىف هنع ءاجام ادع « فلؤملا نع ًائيش ابملإ
 م

 ةلزئمو قفتت الو « ثحابلا ليلغ ىنشتال ًادج ةبضتقم تءاج « باتكلا اذه ىف

 ىتلا هترهشو هلمعو هتينك و هممأ ىدعتت ال ىهو . ىناكسإلا ةمالعلا فلؤملا

 كارت قلعشا اذا رض اول و دو اينررف فلا يكمل : ينفي ةنيبتاو 6 انديتفزع

 نأ مأ ؟ اهلهجت | اعل اند ناكل هو « هل مجرتت لذ هرك 5 ذ رداصملا

 بدألا ملاع ىف ؟ ةلزمملاو : 5 رهشل ا! ةحردلا كللتن ْن ءىكب 5 قاكسإللا بيطالا



 هت رهش 9 الإ 9 هل مج ركن ا يعتعلا هب هونت ا قحتسإ ١ ثيحن 626 تيلأتلاو

 ىوتلا توقاي ىور اك « لاق ام دنع داع نب بحاصلا اهب داشأ دق « ةيداعلا

 .6 تفاكسإ و جالحو 2( كناح : ةثالث هاا اهأ ٠ نمرعلاب زاق» : همحعم ىف

 كلش الو كلل ذو 5 بيطلما أ دبع مآ وه 4 داّدع نبا لوَقي 33 نفاس و

 . ىبدألا هزكرمو ةيماعلا هتناكم ومس ىلع حضاو ليلد

 6 مهملإ هنررقتو مهم هلاصتا مدعو ةالولاو ءافاخطعا نع هداعتما 1 دقو

 2 ءايقالاو ءارعشلاو ءاماعلا و ةفسالفلا 5 نم ًاريثك نأل 34 لافغإلا اده 8 58

 ميا نارا فلا 8 ةفيلخت مهعسا طبترا نأ دعب الإ اوربتشي ملو اوهمني مل

 رادلطلا نق ديف فاعل ناكل يطا ناك اذ ا فور هلو فاعل

 امك م نايتشالا و روما ةضرفلا هل ا « ناطلسلا ىوذ نم مهريغو ةالولاو

 هنأ ىلإ « ىبدألا همجعم ىف هنع اهبتك ىتلا ةزجوملا ةذبتلا ىف ريشي ىوحلا ًاتوقاي

 لاخنأ قت هنافا# نيف تللذ ناك اقاوب هالا داع نا فاعأ دخأ ناك

 ءامادلا هن اع روك نفت اعلا يرض عفن اذان 6 فلوأ ىلإ همام[ 8 وقفوا ق5 ةوودقلا

 ىناكسإلا بيطخلا ىلع ريثأت ىأ ةبحصلا هذهل سمان مل اننأ الإ . ءابدألاو

 ءايدالا ىمانلفلا نيدو ليصتا نس اع نت رك و هداكم ل ينسلافلا هايم مران وم

 ةيماعلا ىناكسإللا ةلزنع اوسيل نم مهضعبو « مددع ًاريثك مدي « ءارعشلاو

 تا لوقا ىلإ نكن انعم اذهوح ماعلا مسا اب مهؤامسأ تن رتقا دق « ةيبدألاو

 ةصاخللا هتنهم ىف ًاقهرم ناكمهلعلو . هتايح ىف ةلزعلا رثؤي ناك اكسإلا بيطإلا

 قفوذ لإ هير نم نسكلا لعاعرا [ دقو ةقينلا (رديطم اهدا ىلا

 لاج نع كلذب دعتباف . مهاجم ىلع ددرتي وأ مهباونأ قرطي ملف « ناطاسلا

 . رابتشالا



 دقو :+ همدقت ىذلا تاتكلا اذه ريغ ىرحأ بيك قاكسألا تيطخللو

 +: نع كلل الدو كتل وذل يمر ك2 هي ياقوت قذألا هديكم اح 5 توقاي اهركذ
 كفا شورت لاو فقل قه وعت ةكللاا" داتا نقلا بناتك طلع هناتك“

 عبط دقو . ةهباشتملا قاياألا فليوافإ قو نول ووو م هن ويس نارك

 ةنس ف رضع ةدافتلا ةفيطمت + ةقللا "دايم كاتك 5 ىنكتلا ذك قرم

 قررذك  ةداعتلا ةعيطنا ىق عدو اعلا 2 ةرضو لب ةنقلا هود بانك و تيه قو

 و” ةنس ى

 ىلإ :اعاديووعا نقلا نيك رس ةيوقش ةنازفنو ةطوطخ لع ان ثعو

 حرشو « ةغللا ”ئدابم : ىناكسالل ةيلاتلا بتكلا اهبف « دادغبب 5 ضاع

 ناتو هر الا ودكم نأ وسو و اال ىاحوب ع علا قداس كاما

 نم رخآ باتك وهف « اهنم ثلاثلا امأ . عوبطللا ةغللا “ىدابم باتك سفن ام

 . توقاي هرك ضل ءاكسإلا فيناصت

 جارخإلا دهج نم هانلذب اهف انفلاح دق قيفوتلا نوكي نأ وجرت اننإف « دعبو

 ىتالسإلا خيرراتلاب نيينعملا ماهتها نم لاني نأو ؛ تاعوبطملا ملاء ىلإ باتكلا اذه

 . انيسح كالذو « هب ريدج وهام

 . كلذ ىنانل ًاتوع اوناكن ذلا ناوخالل انرك كت نملاخ نجت ا

 ©. قيفوتلا ىلو هللا و

 ىقلاملا ردع رص

 ١58 ( رباني ) ىتاثلا نوناك ىف دادغب

 د وخال





 لوبناتساب ثلاثلا دمحأ ةبتكم ةطوطخم نم ناونعلا ةحفص





تم ا
لف 

 000 ي
 ا 1

 ١ ارضا كاك كل الوله هه لل ةابمذ كينان 000 9 3 ا
  1اعلا ة مكي كاز انكي الك ناجع عز اماؤر ..

 ١ اذ ةلازعمع هز ا هج نعم كيتا نع ابراسلايع
 ' داو املا يضف وقضت الياس

 كو .. هم از آن ةكساو نعل َمناَحَدناَد ايَوِجْماَسَتكَم
 0 1 ا عرس و 500000 1

 كمن اواسط ازد مص ديانة
 7 دفا كتان او كن 15 لاكن ل200

 دل اكول اب اعط لق تنام خم تلال

 538 تذويب تيلي ادا 8 ل
 نيل كلاس هلع الأ كيك

 لوبناتساب ثلاثلا دمحأ ةيتكم ةطوطخم نم ةريخألا ةحفصلا





 هدب نيو فاقت لك قوق لطفل هعقمو م دك 3 لق يجول دع

 فرشأ « مهما عماوج دعبو « مهيلع هللا تاولص هلايبنأ ىلع ةلزنملا هللا بتك

 مواعملا ىلإ نيدلا ىف اهب دنتإو « لوألا نع رِخآلا اهمري ىتلا لوقعلا تارمث نم
 دانيل نابع 5070 لل ا هوما ايدل ان وب ا: طفلا

 ش . دالبلا ةرامعو

 كنا وطقلا "722 نس ارنألا نطيقو# *تاحاقلا لس نم ىذاو ملا دف

 نا ديقما نع هيدنااع ىازلا تاوه نم تلا هدن يأ رد سانلا هك ناك ناو

 لع ناوألا كف : تاب لإ هينوطللا عارف ىف جاتحي ال ىتح هقفويو

 ممرئاصب ذحشيو هلايل زأ ثرولق صدع هللاؤع# عفدأ هيّشلا مالظلو « عفتأ تاي

 . هنع هنادعأ ىلع

 . ةفاتخم بورض ىف بابب ةموتخم « ًاباب نوثالثو نانثا عومجملا اذهو

 . ةسومطم لصألا ىف ةملكلاو . نال ا رمألا ( ١(

 . ةيدوألا نوطب ىلإ ضرألا ىلعأ ىراحم هو ةعلت عج: تاعالتلا (؟)

 - ©« ليسلا 0 لصألا قو 3 رطملا ن م لاس اه : لكَسلا ع



 ل991 اْيلا

 وق
00) 

 هنرتسلإ لولا يامن او

 رظع امنإ هنأ متم ريبكلا عيل ىنب اي : لاقق هلو ابوي عمج نومأللا نإ لاقي“

 ماوعب هتلزنم تفرشو « هوعاطأ فاعضب هنوق تيوقو « هومظع راغصب هردق
 هال كا وفا هكر فمما ذاق مهنم حفلا خفت 000 ا

 2 مجاعألا تاو ذيع عيت < كون الا و يهل ود ا و علو

 وهف « ةمومذم ناعمو ةسيسخ ءازجأ نم هماوق. ىذلا ها ف اا ماقو و لب

 نم دامعو « هئازجأ ةدع نم ءزج كنئلوأ نم ”ىرصا لكو . مومذم سيسخ ًاضيأ

 . لكلا مدهتو داملا لام « هعاعد تلازو هؤازجأ تلحتا اذإف . هسمأ ةدمعأ

 نيف ركعسم اذيرع كام نع قرخا ناك قيمتاط ا رازخأ كلمن م لبق هقو

 . "2اس هنأ لعيلف اهعد ىلا انو انك لي عااد ةنهرا ولك علا | ئاعاو

 أر ىلإ رييدتلا نم يلع هبتشا وا مار أ اًءون لاقو

 .« راكلا»: ب ىف (1)

 . قفارم ايعمجو عاتم وأ لام نم هب نيعتسا ام : قفرلا 639

 ةيعرلا بودق : مجعلا بتك ىفو » : ١ : ٠١ رابخألا نويبع ىف ةرابعلا ()

 .« أهمف هنأ لعتلف ”ىشث ند اهتعدوأ اف اهكولم ناازخ



 « نورتالام يوم ”7كيئا رم ,< مهمإف . نيقفشملا ةرربلاو نيبرحلا ن6
 ش 0

 ايبا نونا علا ري وقف 3 وسال اه ةيطغا ل 000

 اهضارعأو ةنمزألا ثداوح اوفرعو . رّجءااو براجتلا ؟وفكو , ©" ”لودلا

 نك اسلا امل جاتهيو برطضملا ياما اهب نكسي ىتلا للعلاو « اهرابدإو اهلابقإو

 كعك“ د 000 اوعرمتو : مل كف أ اوضّورف . نئمطملا

 هوا ومات كقارخ نمو « مقتل او ايبا نع كليلع ف ًاريتل رم

 6 فا ىح كّدمأ نم

 نورت نع ةمطا وع 8 اوريتعاو 3 راشتسملا عم كللقهع فىصن نأ :ليق دقو

 هنإ . مهسقتأب الإ ىدنع مهبتاسم اوغلب ام هللاو مهنإ . ىتصاخو ىئارزو نم

 ن0 ليلف 6 ييسيا و سينطتلا ها ىومألا نا ل

 «ةمهأا ةءامد ع ود دا راطسملا ني ةلورت ا يا راك

 مارك ل ثم اونوكو . اهونداف تاقثلا "”اوفكتساو . ريبدتلا لئالجل اوغرفتو

 ةلايليلج لب اهيشاوحو ريطلاو *”شحولا ضماوغب لغتشنتال ؛ عابسلا

 ةمتثلاب اهفذخ ًايواهدكح و هارومأ طبضي ىذلاوهو مزاحلا اهدرفم : ةمزسحلا (9)

 ْ . كلذك ايارم ىلع عمجتو ةآرم عمج : ارم (؟)

 . اهوريخو اهنم ددع ىف اوبلقت لودلا اوسرامو « هحلاع : سعألا سرام (<)

 . « كمعطأ » : ب ىفو . همعطأ ىأ « هيف ىف هلعج : هرجوأ (غ)

 . « لمع ام » : ) ف (ه)

 ا ىك د ب ف (3)

 . هابإ هيفكي نأ هيلإ بلط : ءىشلا كلجرلا ىكتسا (7)

 ابنم ليلذلاو لماخلا وهو ضماغ اهدرقم : شحولا ضماوغ (2)

 . « اهتلحب » : ب ىف (5)



 مدلل يا دل

0 | 2 
 ال كي ديأف مب مدقتت | 1 ممادقأ نأ اودع اذا و ا

0 : 
 . ةداملاو ةنايصلا نم هّمح هوطعت ملام ائيش نع ىإولا

 فاعلا 1 نا ناطوب# ةدارلا» زوجت 0 ان 1م 550253 لاو

 اروع ةناطلاو و دإلا اويدوسو نهرا ةيقرلاب

 كو هوا لحما اننا نويكسالا ذأ 7 سيلاطْم رأ ناكو

 ئارلا ىلع يكن « هل ريزولا هيش ناك « هف * تا ا ا 00

 سيل موق هركسعو هصاوخ ( ىف ) رثك دق هنأ هربخي هيلإ بتكف . ةروشلاو
 سلو 04 6 او ةدشو مهنعاجشو مهممه دعب نم ىرل نك ةسقفن ىلع مهنمأي

 هيلإ بتكف . مهممم ردقب ( مهيف ىتلا ) لئاضفلا هذبب ىنت الوقع مل ىدب

 نف « مهممع دعب“ امأف . ترك ذ نيذلا موقلا نع هتفصوام تمهف : سيلاطاطْ رأ

 ا موقع صقن عم مهتعاجش نم هترك ذام امأو « ةّدهلا دعب“ ءافولا

 فوت شيعلا ةامز» قاف ءاقنلا نان هصصعاوب ةكيسلا ف فرو ةلانع كده
 تاللاك : هر . :

 : ةرطاخلا بوكر نم دعابيو ةمالسلا ببحم ءاسنلا بح نإو 34 مزعلا نم

 )١( هب مناقلاو سعألا كلام : ىلولا .

 باعكتك هنع لمت ححاصنلا ىف باتك هلو سرفلا ءاكح نم : رهدجتر از )0(

 . لوألا ىرسكي بقلملا ناورمشونأل اريزو ناكو . اريثك برعلاو سرفلا

 ةسرتب موقي ناكو « روهشملا ىنانوللا فوسايفقلا وه : سيلاطاط ثسرأ ()

 ةبرعلا ىلإ دينك ةوحرتب مهتراضح ءدب ىف برعلا ىنعو . هفيمثتو ىتودقملا ردذكسالا

 . لوألا لعملا : هلع اوقاطأ و

 . ههاحولا بيسي ةءارحلا : ةلادلا )ع(

 .« بحب » ١: ف (ه)



 اخاو ت لوانتت الو 3 ني دلا وقص هن عدتسن ا كفلخ كلو
 و

 00 6-1 مال ل نيل 3

 لأ اعإو « هالومل اام ن ء لاسي 1 ىرقشا اذإ كوامملا نا ملعاو . هضخق ةاسا ْؤملا

 3 ا نط 620 7

 : .كمئافلا لع ساكو ب كول ره عت لل > " ناوق ئقورفلا "قفا

 4 م نم سحأ ف هل اناك نيريزو راشتدسا «كللملا 81 ونا وأ عدو

 تروم .هنإف' اهب ايلاخ الإ اذحلأ انن ريت نأ تنل ىيياألل +. اهذهأ هل لاق

 00 رع انضعبل قعأو « ةمالسلا ىلإ ىعدأو:: ىأرلا ىف موحأَو رسلمل

 يهز يطا نأ فرحا وعود نقفأ اهو نكيارلا قالا ناكل

 تعسناو ةبيشلا كاللملا ىلع تلخد رهظف نينثا دنع ناك اذإو . هيلإ ةبغرو كلل

 « تالاقملا » : ه ص باتكلاو ءارزولا باتك ف (1)

 . « ةقلخ » : ب ىفو ةفصلا ةلثلا 6

 - "© لاصح ثالث » : ١٠ ص باتكلاو ءارزولا باتك ىف 699

 )0 ١ ص) باتكلاو ءارزولا باتك ىف عاج امك فاتك ألا ود روباص وه 0(

 هبرح ىف ًادبدش ناك هنأل فاتك لا ىذب بقلو . نينئاساسلا كولملا راك نم ناكو

 : ىح هدهو ةدابزلا ضعس « «اب : ؛راخألا نومع» ىف صنلا اده درو )ه)

 ةثالث ىلإ هئاشفإو « نينثا ىلإ هئاشفإ نم قثوأ دحاو لجر ىلإ رسلا ءاشفإ نإف

 « نهرلا كلذدنع قلطي ىتاثلاو : هيلإ ىثفأ اع نهر دحاولا نآل . ةماعلا ىلإهئاشفإك
 ”ةيهر هرهظي الأ ىرحأ ناك دحاو دنع لجرلا رس ناك اذإو . هيفةوالع ثلاثلاو

 . 39١ : ص. باتكلاو ءارزولا باتك ىف صنلا درو اذه لثعو . «هيلإ ةيغرو هنم



 امهمهسا نإو 3 دحاو بنذب نينثا بقاع امهع قاع نإف . 7 نيلح رلا ىلع

 نعو « هل بنذ الو دحاو نع افع امبنع افع نإو . مرجم "'”ةنايخم اير مهلا

 .٠ 0 ةحح الو حالا

 : 3 كا نم اد ار ىلتا ' ناودل هتبختنا نم لعجا 8 ميهحعب لاقو

 لع لدغ ا « نيدلا ىف عرولاو لاملا ىف دهزلا ريظي' زاكي

 سس 8 3 ُة اذ 8 5 . 95

 عآ 2: ل وه نإو . ةراعلا ىف دهبنجاو جارخلاا رفوو فيرشلا ن

 2 ًاريتق رورو البلك نوع نأ اذ ركب ناك هفامأل اراك وي هيرو لع هاش كفو

 ىلع هتبقاع كلذ ىلع ترهظ نإف . ةنايملاب اًماتتك او ءايرلاب *””ارارستسا
 « ةءاسإلاب زرابو ةنايحلا ىف 27 اج نإو مروا لع مدت 1و 0و

 الع 0 وأ) : تيبس ةزيح فلطا وهلا 587 تاهت ا وينواختلا "ف هن تلكف

 داصتقالا ىلإ جارخلاب هماع هوعديف هلقع ىف ًاتومأم « لاملا ىف اًدتغ . جارخلاب

 هلقعو « ةفعلا ىلإ هانغ هوعذدو 5 3 ةيعرلاب ( ىقفرلاو « ةراعلا ىدابج لاو بحفا ف

 تع ىيييمعلا

0-0 

 ةيامالاب انوع جا رخلاب لع ل د1 نع اما هع اسك ناايظ ل مل
 ل

 )١( تاهشلا : ضيراعملا .

 ١ ةيانع :١» بى (؟)

 :باتكسللاو ءارزولا باتك ىفو . هع. ةجح الو : « رابخألا نويع » ف(*)
 . هلع ةححلاو

 ند اهنتاباسحو ةلودلا ةلام مظنتب ةصاخلا ةرئادلا وه : جارخلا ناويد )(

 . رضاحلا انرصع ىف ةلاملا ةرازو لباقغيو . تافورصدو تادارإ

 . ءافخإلاو رتستلا ىف ةغلابملا : رارستسالا (ه)

  هقرس لاملا ناتخاو ء ناخ : ناتخا (5)

 . « جلخ » : ب ىو . اهب رهاج : ةنايخلا ىف لج (0)

 . هرداص « هافوتساو هذخأ : هلام فظنتسا (م)



 مدل اال

 0 00 500 7 : 2 1 60١
 ربو قزرلا هتحاحل 0 « قزرلا ىف هيلع عسوتف لاملا نم اَرتدَم

 ل 0 #50 وعسل ةققاقا

 فال ةينامث لضف ىبج زاوهألا لماع نأ ؟*”ناورش ولأ ىلإ عفو .٠ 14 5 1 ع

 لاملا درب **”مقوف . لاملا تيب ىف كلذ نإو ء سائلا مزلي مل امم مهرد (فلأ )
 نم < نقع نس دعا هلاذوحأ تويد رمح اذإ كلما نإف 05 50 موقلا ىلع

 .٠ هناينب دعاوق نم علتقا امب هتيب حوطس رمع

 ىلع نب ملاصو لع نب هللا دبع هليل هرضح روصنملا رفعج ابأ نإ لاقيو

 او تا حل ديك ا وو لل رع اذ 5 لقب هنا ديس كاش يعاب

 .4 عتسأوف ) : ب ىف(١) كن 66 . 7

 « ناخألا نوعا قت ةوروو انش ايم يطيل لاومألا :ىجرت )م

 . اهانعم ىف حصأ ىو « ىحز »

 ضعي فالتخابو الماك رابخألا نويع باتك ىف ةيصوتلا هذه صن درو (<)
 : م١ 2. لوألا )ءزجلا 5 طظافلالا

 هديع رثعلاو ها. ذابق هيبأ دعب حلا ىلو 3 لوألا ىرسك هقلو . ناورشونأ ()

 عمتجلا مظنتو كدزم 57 اع ءاضعلا ىف زاتما دفق . ةيناساسلا ةلودلا دومع ىهزأ

 3 حالصا و « هتهيس ىلا ىضوفلا دويع ىف تبرح ىلا ىرهملا ءانب ةداعإو

 . لداعلا كلملا لاثم ناورشونأ ناكو . شدحلا نوؤشو بئارضلا

 ىلع تاقيلعتو شءاوه نم ىادقلا سرفلا كولم هيتكي ناكام وه عبقوتلا (ه)

 ءارزولا مهعبتو كلذ نوماسملا ءافلخلا ذخأ دقو . سانلا رومأ نم مهلع ضرع ام

 عيقوتلا نمضتي دقو ظافلألا نم لدو ةلقام عيقوتلل نوريختي مثو . ةالولاو

 آروثام ًالوق وأ رعش توب وأ ةسانم ةعرك ةن ارق ةبآ

 تت سايعلا وأ هب هيحو مور 7 زءلار 5 ل ىلع نراك هللا دبع نآل



 مدل يللي ملل

 ةبوجيأ هيف مالك اهكلم نيبو هنبب ىرج « ةبونلا دالب ىلإ برها ) ؟'”دمم نبا

 اغلا وو اوقع هيلا نتنازل“ نأ قدكقلل نيمأ عار قفا ا ةافقع وع نقب

 < هللا دبغاي:هل لاق لخد اناق ةرقمجو أ هيلإ لسرأف © نسل ى ناكو © انع سهذ

 : لاق . ةبونلا كلم ثيدحو كتيدحم ىنربخا.: لاق . نينمؤملا ريمأ اب كيبل : لاق
 اماف « ةبونلا دالب ىلإ ىل لس ثاثأب 0 ا نينمؤملا ريمأاي ( معن )

 للإهنم نيبحعتمهيلإ نورظني ةبونلا ل اهأ افك تانك كلذ ت شرف مهدالب تلخد

 هجر نوع نع غدا لاو ضرار ناش مون اننا وقرا اكل غلب نأ

 انثاثثأ ىلع سلجن نأ كعنمب ام : تلق « طاسبلا كرتو ضرألا ىلع دعق برق قف

 . هللا هعفر ذإ هللا ةمظعا عضاوتي نأ "كليم 0 قحو كلم ىنإ : لاق ؟ اذه

 اندينع“ ؟ ميلع ةمرحم ىهو ر طا ن .. لاعف لإ نظن 2 + لاق

 هحوق . هسفن ىلإ 8 حافسلا ةافو ان هغلب ام دنع ناترحلصو دق ناكو . حافسلا ح

 ناملس هيخأ ىلإ اجتلاو برهف ٠ هيلع رصتتاف هبر1 ىناسرخلا ملسم ابأ روصنللا

 لظو . هسيحم رماق هيلإ راصف نامألا روصتملا هاطعأ مث . ةرصبلا ىلاو ىلع نبا

 ىلع صنت مل « ةصقلا هذه اهف تءاج ىتلا ىرخألا رداصمللا نإ . تام ىتح نجسلا ىف

 ء روصنملا مع ىلع نب اص ىلع ترصتقا لب « روصنلا سلجم ىلع نب هللا دبع روضح

 . ءامسألا رك ذ نود روصنملا دنع ةعام روضح ىلإ تراشأ اهنأ وأ

 هللا دبع روضح رك ا مل هنإف « مس ملا ؟مةينس بهذلا جورم : الشم عجار

 . ىلع نب حلاص وه روصنملل كلذ لاق ىذلا نإو « ىلع نبا

 .كلذك ىلع نب هللا دبع روضح ركاذب ل ء < ص ديعسلا كلمال ديرفلا دقعلاو

 هللا دبع : ناتبا هل ناك . ماشلا ىف ةسمأ ىنب ءافلخ رخآ ء دع نب ناورم (1)

 ء هدهع ىلو هلعج هوبأ ناكف هللا دبع امأو ء هل بمع الف هللا دبع امأ 5 هللا دعو

 ( ميس ص فراعملا ) . بمع هلو دادغي تام ىح روصنملا هنحس دقو

 . « كلم لكل قح » :؛ ف(9)



 دل 8©يب دل

 قول وا جابيدلا نوسيات ملف : لاق . مهنم لهجلاب كلذ نولعفي انعابتأو

 انرصنتساو « ةداملا تعطقناو كلللا انع لاز : تلقق ؟ مكيلع مرحم وهو بهذلاب

 قرطأف : لاق . ؟”هبيلع فالحللا انهركف مهيز اذه ناك مجاعألا نم موقب

 ىلع مالكلا رركي « اننيد ىف اولخد مجاعأو انعابتأأو انديبع : لوقيو هدي بلقب

 متماظف راو كلو « لوقت م كاذ سيل : لاقق ىلإ رظن مث ء هسفن

 ءاذلا لاو د ل عنف تي عاملا تك ملأ هبام مكاو

 نم ةديكمب ىحاوضلا ىف مورلا كلم لاتغي 8 ناوسم نب ها
 ا اولا ل ل

 )١( مبكلم لاوز دعب مجاعألاب نورصنتسي فيك ذإ « ضقانت ةلما هذه ىف «

 نم موعب انلامعأ ىف انعتسا : تلق » : ةغالبلا جن حرش ىف ءاج امك اهباوص لعلو

 انم مرك ىلع ميفلس ةنسل ةعابتا كلذ اوسيلف اننيد ىف اولخد باتك مجعلا ءانبأ «

 جن حرش ) . صنلا اذه نم برقي اهب ديرفلا دقعلا ىف ةلخخلا هذه تءاج كلذكو

 و3 16 : < « ةغالبلا !١# صديعسلاكلملل ديرفلا دقعلاو. 07< (

 . « ًاديثو ماق » : ) ىفو « بلقلا نوزحم ماق : ًاذبقو ماق )0(

 لظافل اين باوك تامر م وعو ناشكلا نوغول قا ةضقلا هذه ترا ١)

 كلمال ديرفلا دقعلا » ىف تءاجو . دحاو ىنعمل نأ ريغ ةياورلا هذه نع فلتخم

 « بهذلا جورم » ىف تءاج اي . ةاليصفت رثك أ لكشب « ام هه ص « ديعسلا

 . ًاضيأ لصفم لكشب ء جس. : +

 .« ةدعو »:) ىف (؛)



 د ٠+١

 د 1و كالا اه يوب حو ع نكلاللا نل وع ىتاسلا ود عوسالا "دل اهنا

 ماورلا لغه سب فيرقي نأ هيلع انزهأك كلذ ف ؟؟9”انوواشفا .. :لطتلا سما قا

 ميشا <” قرؤنا هوه وت كم ان لاط ةظارإ وس انها قعو (نوققاو)

 < هعبانص نم 0 هاقكتسا 5 اف هر دق هلا الحو ةسسفن ةنايم لدتسي ا أ

 بورا ىف مهجيهم اب اونوصيل لاح رلا ( ةالزلا):كستطصا اغا هب ماقو هايإ

 لااولا ىلع بحت كلذلو . مبتيعرل لذبتلا نع مهرادقأ ةلالجو ا ةبابعو

 ترانا هع لارا ةييلض نال و هعيياسا ل اهجلاورتغت' تأ هفيوألا حفلا
 ه7 مم همرك و لالا لذ هيفا ف وصخ دك و طفت يعور + ا تاك 9 59 20 5 1 7 6 22 *:

00 
 3 5 2 . - 5 00-5 7 ع

 جاصخت / أه ريفي تخرط اذإ هةديضنا هران تدعم اذا

 قم 4 ” الاى
 بعم رغاللا دلو نم بسس و

2 

3 
 تدر 4 00 ا 5 . 26.

 جيحشما ورك هدم اهحند 2 هيسل 8 دارا اذإ مارا وهو
-. 

 ىرادتقا : لاق ؟ كككلت ع لا هندقتا وح ىأ: ردنكسالال ليقو

 . ناسحإللا ىلع

 نمو
 3 3. ينبع 3 59 5

 ىلإ ”ىئدها هنإ : دنملا 5-5 تاتك قى 5 ام 4 زرحتتلا ةدس

 هلارزو نمارب 3 كهل أس نم نان'أ سا هلارصخاو 00 0 مهك ونم 5 .نععب

 .« اطرواشتقت »: ؛ ف )١(

 .« ىأرلا » : ؛ ف (؟)

 .ثعشألا نبا عم هج ور جاجحلا هلتق ىذلا ىزتعلا ماصع نب نارمعل تابآلا 9

 . نيتكسنلا ىف أطخلا ةرثكل هع : ه ديرفلا دقعلا ىف دراولا صنلا ىلع اهانحح دقو

 . ةليبق مسأ بتعدو ء« فيرسشلا : رغالا (:)
 ريدحلا ديدشلا جهجملاو « ةثاغتسالاو ديدشلا حايصاا : يرصلا (ه) 2 2 ه 6 4 هرم 14 ٠ ّس 1 1 ١



 يملا دولا لإ كارلا كاوا هنا اوي تالا عيل 3 نوع

 راشأ اع ل دك. كاملا هلقاطوب اوكا دفعا لع هيايع فيش اه قا ذل

 ننكر فكسار م رمال فنزل امني فرق يما ضير فاو ياللا نوش
6 

 دسك ةشن قفين أ

. 
 و

 هَ

 يي قا ل تاع ا قرم طلوع ار

 : هباتك ىف مةوف ةيعرا ١! ةسايس ناو لا نم كولملا ضعب راعتساو

 هينا 0 نكست كتيصعم ىلع مهبونق ثعبت ىتلا بابسألا مهنع مسحا 5 07 2 تا علل ١
 دل. 07 ىلإ

 بتكف « دبتح وهو ©*2ةقرازألا برح ىف بلهملا ءىطبتسي جاجملا نكد

0 

 )١( ع هدنع اماظحأ سيخو »د: <«؟:ذ رابخألا نويبع ف .

 رابخألا نوع » ىف دراولا صنلا ىف ف (؟) ١ : +« « ظافلألا ضعب ىف فالتخإ

 ةافولا كلملا ترضح اماف » :ىه صنلا اذهىلع ةفاضإ هيف نأ امك . دحاو ىنعملل نكلو

 درو اك 6« ةنس نيهبرأ ريسبإ *ىش نم رذدتعا هنإف اريخ ريزولاب صوت : هدلول لاق
 عاقل الا نحف تيط ريقح و1 نم تاكل و نا روولا تاتك ىف ىلا اذه ..

 ةدام » : ب ىف (ع) « .

 عفان ىلإ بسقنتو ٠ مهعجشأ و مثدشأ تناكو جراوخلاق رف ىدحإ : ةق رازألا )ع(

 هيلع بلقثا مث ىلع مامالل نيلاوملا نم ناك . جراوخلا ةالغ نم وهو قرزألا نبا

 دضهيناج ىلإ لتاقو ةكم ىف رسزلا نب هللا دبع شيج ىلإ هعابتأ عم مضئاو مكحتلا دعب

 رصبلا ىلإ اوداعوهنع هعابتآ و ضفئاف ريبزلا نبا عم فلتخا نأ ثيلام مث *.نييومألا

 شيج دض اهضاخ ىلا كراعما ىدحإ ىفزاوهألا برق لتقو ء ًاكاتف ًاعاجش عفان ناكو

 . نييومألا

 عقين ٠م لك نولتقي اوراصو « نيءاسلا نه مهفلاخ نم لك ىلع ةقرازألا مقت دقو

 ةرصبلا لهأ مه.راخ ء قارعلا بونح اومجاهو راوهألا ىلع اولوتسا . مينم مهعديأب

 كعب مولع تباغتق ء مه رح 6 هدمأو جاجحلا هدعاس دقو . ةرفص ىنأ ب باهملا ةداصب

 ع

 ةنانكتلاو ةعاحشلاب باهملا فرعو 7 مهن زجامنم ق ةنس ني رثع نم بر عب ام ىخ# نأ

 . برخلا نوؤشب



 اذيف 1: هبط قل ال هكلغ نا ئاآرلا :نوك نأ ءالثلا خه نأ < بليل هيل

 هىشل امس : لاقف ةيواعم نع سابع نبا تلأس : ةحبلاط نع

 قيس ىفلالفا ىلعأ اع "سا اهل واكت  ةيلعأ ” قي هيا يكس م ردا نرعأ و

 هعزاني و هتنووم هافك نم هل حيتأو 4 كرتو قباآو طبهو دعصق هيحاص هيلإ

 هاما ديل الغ رع قرح نو فيقتل ١ هاه هلك و © دعي ا

 . هتدم ىلإ ىرجو هسسأ ماقتساف « قّرفي الو عمجيو مطقي الو

 لاقف ؟ تمعن لاوز ببس ناكام "يما يسجد لحم لاس

 هدقفت ناك ام دقفت نع انتذإب انلْغُش دق انإ . مهفاف ثعمس اذإو عمساف تلق دق

 انن ود وا اتفاو 14 انعفاتم ىلع مهقفارم اورثآف انثارزو انقثوو 4 انمزلب

 انفاصنإ نم اوسثيو « اانل مهناين تدسفف انتيعر تلا و ادق اهماع ارم

 ءاطع كادر اه اقااومأ هك ويبكي مهشياعم تبرخو « انريغل ةحارلا اونمتف

 انباطو . انرمأ ىلع اورهاظتف انوفلاخ مهاعدتساو « انل مهتعاط تلازف اندنج

 . انع رابخألا راتتسا انكلم لاوز لوأ ناكو . انراصنأ لعل مهنع ان رجسف انءادعأ

 رقت ةعيجر ١ فا لق» نزوح نا سوس ا ناك امن دن نويعتلا]لاقاو

 باوحلا صن درو دقو . هنم ءزج وه امنإ بلهملا باوج نم انه رك ذام نإ (1)

 نمل ال هكلع نمل رمألان وكي نأ ءالبلا امإ . .» : وهوا. : 4ةغالبلا جهن حرش ىف
 قتنكمأ اذإف ىرأ اك اهريدأ نأ ىلع  موقلا ءالؤه برحل ىنتبصن تنك نإف « هفرعب

 لمعأ نأ تدرأ نإو . هحلصي اب اهريدأ انأف  تفقوف ىنكمي مل نإو اهتزهتنا ةصرف

 2, ةىبعف ”اطخ ناك نإو كلف ًاباوص ناك نإف « بئاغ تنأو رضاح انأو كير

 «ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا ىلإ هروف نم بلهملا بتكو .« ىناكم تيأر "نم ثعباف
 هرمأر أدي ةعدو هلجعت الوءهاري امف بلهملاضراعتال : جاجحلا ىلإ كلملا دبع بتكف



 نوكيال

 2 ملاوق عبرأب الإ مسا يووعلا نأ 8 يي كلما حءاصيال ع كللا

 ناكرأ م : لاق ؟ م . لاما ليق. ف فعأ قاب لع

 5 ملال ةمول هللا ىف هدأت ذل نحاقخ ممدحأ امأ «ىهَو ةدحاو هع اذ فيسقل نإ

 جارخ بحاص ثااثلاو « ىوقلا نم فيعضلا فصني“ ةطرش بحاص رخآلاو

 ةبابسلا هعبصإ ىلع ضع مث . اهماظ نع ىنغ ىنإف « ةيعرلا لاظي الو ىل ىصقتسي
 ريمأ اب عبارلا وهم لقا أ ما ع هوم لك قالون "7 (قناررع تحاتا)

 . ةحصلا ىلع ءالؤه ربخم بتكي ديرب بحاص : لاق ؟ نينمؤملا

 3 مهصعب لاقف 4 نول تاالاجر نع برعلا ءاماع ضع وقال ناَغ

 ءاهدلا ىف ورمعو ةيواعم : ضعب لاقو « ىلع : ضعب لاقو « رمعو ركب ونأ

 ةلود لقنب اوماق الاجر د اعإ 2 قوه لاَقف 5 ةديكبلاو نيظرعال

 : لاقف . ٍلعا نينمؤملا ريمأ اولاقف . هلثع ضوبنلا نع لاجرلا زجعي ساب اوضبنو

 لإ: ذابآ يح عورلا نما ضي ؟27ىورلا رونكسإلا + ةسخ نطرألا ةتالاجر

 )١( ريثألا نبا » ىف دراولا صنلا نم القت اهانلك أو لصألا ىف تطقس «

 ع5: ه .

 رومألاب رصتاو ةرايملا : ب'رإلا (؟)

 ردنكسإلا ىلوت انيح سرفلاو نامورلا نيب ًارهتسم عازتلا ناك: ردنكسإلا ١)

 . نانويلا دالي عيمج هل تناد نأ دعب هنكح عيسوت ىلإ فرصتاف . اينودكم شرع

 دالب ىلإ ردحتا مث « اهنم سرفلا درطو لوضانألا ىلع ىلوتساف قرمثلا وحن هشيج داقف
 لييرا ةكرعم اهرخآ , كراعم ةدع ىف سرفلا كلم اراد شوج ىلع رصتتاو لباب

 لتحاو سراف دالب لخد مث «لباب ىلع ردنكسإلاىلوتساو اراد مزهنا ثيح . ةمساجلا

 سيل وبيسرب اهتعحاع



 5 ني هدا لع قا 3 11 وحلا يلاقألا لع بلغو « اراذ

 ناقاخ لاتقو هكتف ف ا مأربمو 2 هأرغ ىلع ل ياي راقإ كللُم ٠. نم رسثتنا ام

 داره لع بنتو هدس هثادح عم ناورش ا . نر ةناع الث ىف هعم نمو

 ماسقأ ةعبس ىلإ مسدقلا ملاعلا نوماسملا نويفارغملا متتق : ةعبسلا ملاقألا )١(
 تارايسلا ىهو ) ةعبسلا بك اوكلا دحأ اهنم ملقأ لكس اولعجو . ملاقألاب اهوعد

 ىف ايبلاونو ايعباتتل ةبسنلاب ءررمقلاو سمشلاو كاذنيح ةفورعم تناك ىلا سلا

 5 :وامسلا جاربألا نم ًاددع اهنم لكل اولعد اك . كلفلا

 . ها +1١ ص ةراملا ةباهن ىح ةعبسلا ملاقألا بئاجع : عجار

 تازع ىودكملا ردنكسإلا دن ىلع نسراف ةكلمت طوقس رثإ ىلع : ريشدرأ 68

 « املالعتسا ديعتسلا تذخآ نأ , ردنكسإلا دعب ء تثبل ١ تاعطاشمو تارامهإ ىلإ دالبلا

 دعب : ريشدرأ ايكمله عاطتساو ؛ ناساس ةرسأ تيوق داليما ثلاثلا نرفللا لئاوأىفو

 ةدحاو ةلود ىف اهدحوبو ةقرفتملا ةيسرافلا تارامإلا عضخم نأ ء ةديدع بورح

 ديع ىف ناريإ ) . م 8غ ماع ىف هل ةعحاع نآادملا ذحلاو « ةيناساسلا ةلودلاب تفرع
 قارعلا لباب ملقإب دصق.و . ( مس 7م ص . نيناساسلا

 كولملا ريها شم نم « درج دزب نإ سماخلا مارهم وأ : روح مار ١)

 ءالتعإ ىلع هودعاس كلذلو ٠ ةرذاناا كوام ةياعرب ةريخلا ىف شن دقو . نيناساسلا

 ناريإ ىلامش ةرباربلا برحم مارهب رهتشا دقو . م غ١ ماع هيبأ ةافو دنع شرعلا

 . ناقاخ لاتقو : هلوقي باتكلا هلإ ريش ام اذهو . مهتاروث ىلع هئاضقو

 ٠ نييناساسلا دمع ىف ناريإ ) مارمب هيلع رصتنا ىذلا ةرباربلا كله هب دصم» وبف

 . ( 8*7 ص . ىناثلا ءزجلا , ىريطلاو ؟ةملا 5١« ص
 ةعويشو ةيحابالاو ةقدنزلا ىلإ اعدو سراف ىف ربظ فوسلف 0

 ذابق دبع ىف هتوعد تريثتنا دقو . لاتقلاو ةضغابلاو فالتخالا نع ىهنو « لاملا

 هرطخ رعش نأ ثمل ام مش 75 رمألا لوأ هرمشن ىلع هدعاسو ةيهدم قنتعا ىذلا

 باقئاف « ذابق نب ناورشونأل دبعلا ةيالو لعج « هعابتاو كدزم ضراع دنع ةصاخو

 ناورسشونأ هنبا هدعاس دقو انيك هعابتأ راكو كدزمل ذابق بصنف :همايأ رخاوأ ىف هيلع
 « ناورش ونأ عاطتسا ثيح مهنأش فعضف « هعابتأ ءاسؤرو كدزه لتمت . كلذ ىف

 5 (مع هلا ص « نييناساسلا دمعىف نادإ) . مهيلع ءاضمتلا « -- 12ا ىلوت ام دنع



 د ها

 ضن ءانتوعد بحاض 20[ وأو . مداياق ذاق ةكلم اراد قاو دقو ةههمح ىف 60
١ 

 . ةئس نيثالثو تعءلث نا وهو لتقو «© ةئس ةرشع قاع نا وهو انتنلود ّى

 . ةيسايعلا ةلودلا ىسس وم نمريتعي « مسم نبنمح رلا دبع « ىناسار خلا لسموبأ 00(
 اهلهأ لاهساف ءناسا رخىلإ هيثعبف «ةيافكو ةردق هيف مسوت ىذلا «مامإلا مها ربإب لصنا
 ناورم ةدايقب ةيومألا شويجلا ةلت كل هجونت ىذلا شيلا داقو . روداسين ىلع ىلوتساو

 تررق ىتلا « ةمسامللا بازلا ةكرعم ىف هيلع رصتناو « نييومألا ءافلخ رخآ دمع :نعا

 ةعيابم نع عنتما ام دنع ءروصنلا نب هللا دبع ةموامت. ىلع ىضق اك « ةيومألا ةلودلا ةباهن
 ماهتد ىلع لسم وبأ كلذب لص . نييبصنت ةكرعم ىف همزه ذإ ءهسفن ىلإ اعدو روصتاا

 لتقف ٠ هعرصم اهف ناك ةديكم هل ريدق , هاشخ روصتلا رفعج ابأ لعج امث ء ريطخ

 . ةنس نونالثو عبس هرمح و

 رسل سعب نس نايعألا تايفو ىف هلاتتغا تاليصفت عجار



 ُفاَثل!َت ايلا

 بورما هيرب دتاَنطإَو
 9 5-2 1 - قمل 2 . 32 8 8 5 7
 : اهنع صوحشلا داراو سراف ندم ند م ضل رويكسإلا تا 3ك

 مهلثم رب مل الاجر ىأر « سراف دالب حتف ال هنأ هماعي' سيلاطاطّءرأ ىلإ بتك

 4 كام نع اوش أ مهدع مط نإ قع اي هنإو 4 ةعاحشو لاك لا

 مهنمأي لو 08 سضرألا َّق 0 مهاثمأ لتق ىأر هنو 39 هءردصعم ىلإ اوعجربو

 ع

 تمهف : سيلاطاطْ  رأ هيلإ بتكف . ركسملا داسف ىلع هركسع ىف اوجرخم نأ

 مهتلتق ولو 5 ضرالا قداسفلا نم وهف مهلتق امإو )ع نطور اف لاسر نراك"

 . عبطلاب كدلبو كبقَء ءادعأو كءادعأ اوناكو « مهلثم دابلا نيس

 نذل 4 كريلع مم نمؤي الإ كباصصأو تدسفنب ةرطاخ كركسع ف مهجارخإو

 مهنم ةفئاط لكل لعجم نأب مهتلك قرف نكلو . ككودع قيدص كاودع

 . كيلإ مبنم قيرف لك أجليو « ةعاط ضعب ىلإ مهضعب ىدؤي الف « اكلم

 “"”يبنلك ممج ىتح كلذ ىلع اوثكف 2« فئاوطلا كولم ردنكسإلا كلف

 . كباب نب ريشدرأ

 2 ع ع ا

 .« كلم نم » : ب ىف )١(

 .« تنبأل» : ب ىف (0)

 . 0( مهكلم عمم () : ب ىف (ع)



 رلا اهياع حالسلاب ؟'”ةففجم ليف فاأ هعمو ميظع عمج ىف دنهلا كلم ماقلت

 ل ركل مل را كيب كلا وشل ا قويا اهعيطا ا قو

 :ةعاتس عا مْ ةدسام ىلإ ندقكساولا عتبمرف . ةبراه اهنم تلوو ةليفلل هدنج باود

 يطا ابعلا قب ليقاقلا تزخ نهليخ يام اهو ةليفلا ليتات هل وديع او

 اهسيلأ مث « ةفوجم ساحن نم سرف فلأ ىلع لجر لاثمت فلأ ذاخناب سعأ مث

 تقود اعلا لع توشمب :تيركلاو طقللاب انقازعحأ ةلئاو عوردلا

 ترد حخل الذ ع هناا ندب ةهارح انو نولات أك نيو ةعقولا مضاوم ىف

 تع ةناعأ نتعكماو ع ةيمك (ليتاتلا كرت قا زانلا لاعشإب: نعأ "ه:تنديعاو

 « تقرتحاو اهميطارخ تطّيشتف « اهميطارخم اهب رضف ليثاقلا ةليفلا تيشغو

 نطل كلم لع ءزبلا كللذ ىف ةزذلا تناكو - هفجاز ةليفلاةلوق

 ًابراه جرخو مرهف هل اكد ةيزاس طرقا كتاكيت نأ 5
 ع هم 3 مم

 :جذلا اولا ايش ( وام اخاحز اهلا نحر اند 3251ك ليفلاو

 ليا ىويلاظ ماعرفت د يوهللاب ةللعن ا نص داتدؤا و رقصألا و: يفشألاو

 . هلقعم ىلإ الو « حرط ام

 . هنا خا فا كناكو + بهذلاب كيلطق ر نص كئابس رمأ اذزمأ نأ كو

 04 مهيف هريب دت ضعب هنع رخأت دقو 6 مهقازرأ بلطل هيلع اويغش هدنح ا

 2 وبلا ماجا كنابس مهملإ جرخا هانح فاخ املك . هداوم هيلع تاطباو

 ص انو اه اف كيف اهيحنشل نينانو- كلايسلا هتانه يرحل انحرأ نال مل لاقو

 دارأ ام مهف هل ايبت ىتح ( هورظناف )

 برحلا ىف هيقتل ناسنإلا وأ ء« سرفلا هسيلت برحلل ةلآ : فافجتلا )١(

 . مسنلا ىف ىف طخ وهو (« هيي 2 لصألا قو : هانإ اهسلأ س رفلا فهقحو

 . هيلط ىف حلت : ليخلا هدب 69

 2 ريدتلا فطط ع < م0



 ةَعَدَملا ةباغ ىف ةنيدم ىلإ « ضرألا ىف هريسم ىف راس ردنكسإلا نأ كو

 نأ ملعأف اهريخ فّرعتو . اهتتاصحلا اهنم سيف « اهاهأ اهيف نصحتف « ةناصفتاو

 لق نموا رق اهلا وان قات ل ا فرقا ووشلاو هرم عفتاجل
 مهعمام عيب و ةراجتلا ليبس ىلع ةنيدملا لوخدب مهرمأو لاملاب مّدمأو نيركتتم

 راجتلا لخدف . اهب ةالاغملاو ةريملا نم مهنكمأ ام عايتباب مهرعأو « مهتاراجن نم

 راح لزت لف ٠ هوتمافا اهنا“ ندكسالا اتع تفكنااو مهتاراجتب ةنيدملا

 دعبل نونما موقلاو « لاملاب مهدمب وهو « اهب نولاغيو ةريملا ) مهنم نورتشي
 كلذ ملع اهداف ٠ ةنيدملا ةريم رثك أ هراجن ىديأ ىف راص ىتح ( ىهنع ردتكسإلا

 . ةنيدملا نع اونرهاو « اهلك ةريملا نم ميديأ ف اننا داع نإ كبك

 هوطعأف ةليلق اًمايأ مرصاخل . ريسي هروقدل اي رسال اين | ودكم عر

 . هكح ىلع ةنيدملا هل اوحتفو ةعاطلا



 .(١ .٠ 11 0 0-0 2 0ع م

 . عضوملا ةعنتمم ةريملا ةريثك 2 ةعلق ىلع ففو ردتكسإلا نأ قي

 8 . 315 «©0) هال 2 5 5 5 .٠

 ببنو مهارق بّرخو « *"”قيناسرلا لهأ نم اطوح ْنَم دّرشو اهنع فرصناف
 اهلخد ىتح .٠ ةعلقلاب نيمصتعم نيب راه اوك 5 ا مهددهنو مارس

 اهيلإ عمجر مث . ةريسي ةدم ىف ةريملا تينفف « ماعطلا ىف اوعرسأف « اهلهأ فاعضأ

 . اهحتفف ممرصاخل اهلهأ ةريم تفخ و

 . اهحتف ىتح ةينيمرأب ةنيدع كلذ لثم لعف « ؟؟”ريبكلا اغب“ نأ ىكشو

 نومأملاو « مورلا دالب نم * '”ةؤولْول نصح ىلع خانأ امل ©” نأ ركذيمو

 )١( ةنيدم » ب ىف «6 .
 قاتسرلا اهدرفمو ٠ ىحاوضلاو ىرفلا : قيتاسرلا ()

 . رسآلا ىأ ىسلا : ءايسلا (م)

 ىسايعلا ةفيلخلا هللا ىلع لكوتمللا دهع ىف كارثألا داوقلا نم اغب ناك (8)
 ةيوعلأ ةفللا راص ثيحم لكوتملا نب رصتنلا دهع ىف ةلودلا نوؤش ىلع رطس دقو

 . كارتألا داوقلا دب

 دالب ازغ امدنع هداوق دحأو نومألا سرح سيئر : ةستيشتع نب فكجتلع (ه)
 تدرتسا نأ دعب « سوسرط ةنيدم نم برغلاب اهنف ىفوت قتلا ةريخألا هتوزغ مورلا

 عم ةمماؤع هكاارتشال هلتقف ء مصتعملا نمز ىح فيج قبو . ةؤلْؤا نصح هشويج
 . نو.أملا نب سايعلا

 ةيطنزيبلا ةلودلا دودح ىلع ةمهملا عالفلا نم ةؤلْؤل نصح ناك ()



 د و.

 اع رم عع دبش نأ لعام زماعللا هلال لكأ ادع نيرا كا

 ندع نياخأف ؛ ةرشع ىف فصنلا هيلإ موقلا لزنيو « نصحلا 2'2دُْض فصن ىلإ

 عرسأ مهيلإ مهباحأ لوزنف « اءوس كب اودارأ موقلا نإ : هل ليقف « كلذ ىلإ

 . لجر ةئام مل راغ ىف هل اونّسك دقو . مهبلإ دعضو نان م ةلياخأ وغض ند

 . نصحلا ىلإ هودمصأو هوذخأف لاجرلا مهيلع جرخ « ةرظانملا ىف اوذخأ اماف

 هركسعو . هل اونذأف « اًمامط هل نالمحت نيريغص نيمالغ ىف فيحم مهنذأتساف

 :هل المحم نأ نيمالغلا رعأو . هربخمب نومأملا ىلإ بتك دقو « ةؤولْول باب ىلع بقم
 ىذلا ”مهعنصمل لاتحا « دارأ ام هدنع عمتجا اذإ ىتح « تاعفد ىف اًريثك امن

 هناعُي نومأملا ىلإ بتكو ٠ ءاملا ىف هرّشللا حرطف « رطم ىلإ رطم نم هنوتاتقي
 ها اباه تييشوم# ملا ع ماكتب خانأ ىتح نومألملا لبقأف 5, عنص أم

 +ةومأللا لإ عوكل قوت وع ا ينفابتت

 لع ةينتمت ةنيدم لإ انيبتا :٠ لاق هنآ ( ةنسنع نن فيحت نع ) ركشو

 بحاصل تاقف . مهقطن للف اهلهأ براحت اَتايأ انقأف . مكحم روس اهيلع « ناطاسلا

 لخدي نأ ىلع موقلا نداهت : تلق « لق : لاق ؟ ىدنع ىأر ىف كل له : انشيج
 5 5 ةماو 0 323 ؟ 2 ع 59
 راتخا نمم الجر نوالث ىعمو لخداف ىل نذاتو « : ”نوراتك كيباحا نم موك

 نيو ركملا نلهأ نمارس نحا» قام ثلكتت فلا فدع

 . هعافتراو هولع: نصحلا دهعلص (1)

 . رطل ءام هيف عمجب' ضوح : عنصملا (؟)

 : ةربملا نم هن وجاتح اه نولاتكم : نوراتع 9



 ب

 قاعي 4 اطوصن ن ءرع انفويس ن ا أوضف 00 2 نم ا

 انل نذإلا ملأت ةييدلا عا لاا 2 در ا 1

 انل اونذأف 5 هتلليل نم لحرب ل ل 4 ةريمال لوخدلا ىف

 «ءانم ب رقلاب كبف انشدِح 00 َ برغم ا اند ىح اناظنأو »2 [ اناخدف

 « جرخنل ةنيدملا باب ىلإ انرص مث . هباحأ © ”ىّبعو « ليحرلا ديري هنأ رهظأ دقو

 حوتفم بابلاو « ةانتلاّجرو انليخ تفاوو . مهانلتاقف بابلا ةاَمْدَح ىلع انبثوف

 رد ننعم اك ا وسو ا مخل 1000

 يم كح قار وش لاو يزل كا ا و

 جاع مآ اهتم هيما بل ناك قلل ىلاذلا جرخو . ناذّ ةنيدم ىف اهاهأ

 )2 الذ ةبطحق ماِبف هةعاحو رما مهمتاي ىتح بابل حتفي ال نأ ( اهلهاو) ةنيدمل تت دة 0 00 3 - ا ه 5 3 2 ١ 5 ا 1 1 ئ |

 ةياجإلا عيرسلا عاجشلا وهو ددت اهدرفمو « مهئاعجش : ركسعلا داحنأ()

 : ىع دام اذإ

 . دربلا نم ةةياقو سبلب فوصلا وأ رعشلا نم ءابق : ةدابّدللا (؟)

 : برحلال ممأيه : : هباحأ ةىبع (<)

 . « انلاحرو » آى (غ)

 مدس ابأ نعت دكو « ناعجشلا داوقلا دحأ ىااطلا بيش نإ ةيسطحلف وه هز

 رشع ىنثالا ءابقنلا دحأ ناكو « ناسارخ ىف سايعلا ىنبل هتوعد ىف هرصانو ىلاسا رخلا

 نينومألا برب ىلإ هن روت نابإ ملسسم ودأ ةههدو دقو . لع نب دي مثراتحا نرذلا

 لتمتف البرك 0 ىف ةريبه نبا ىومألا دئاقلا عم ةيطحق كيتشاف . قارعلا ىف

 لحدو هريه نبا لع رصتنا 3 نسحلا هنا هتداف ىلوت ىدلا هشيدح نأ الإ ةيطحف

 . هتقالخ ناعأو حافسلا سايعلا وبأ رفن ء ًارصتنم ةفوكلا

 ةيااحلا ناربط برق عت تناك« ىتالسإلا خيرات ىف ٍ ل ةنيدم : 0 0



 نورك ذيو نامألا نولأسي « ةيمأ ىنب بحاص ىلإ هباحصأن م موق ناسل ىلع هّجوف

 ةبطدق اطاوو ا هيلإ ةيطحق باحصأ رثك راص مهملع درو نإ هنامأ نا نم

 أ عام كفلو غلبف . هل ركتتلا اورهظأو هيلع اويفشف هءاحأ نم تاقثلا

 متاحلاب ثعبف ءانل ًاتامأ كمتاخ انطعا : اولاقق . كلذ ىلإ مهءاجأف مهيف هعمطأف
 ةيمأ ف بحاص لتق دق هن مهماعأف « ناذّم ةنيدم ىلإ ةبطحق فحزف . مهبلإ ا 3

 ىلع مهملإ ىلاولا متاخن ىمرو . ناسارخ ىلإ هسأرب هّجوو همتاخ ذخأ دق هنأو
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 . ةنيدملا هل اوحتف هوأر اماف « ةءاشن

 دهع ىلع مورلا دالب ازغ امل ؟؟”ىسابعلا حلاص نب كللا دبع نأ ىكُحو

 . هنع اّسئاب فرصناو « هيلع نصحلا معنتماف « مورلا دالب ىف اًنصح رصاح « ديشرلا
 اًرهد ثكم دق ناكو . عطقألاب فورعملا هللا ديبع هل لاقي لجر هباحأ ىف ناكو
 ©0ةسبالاو ةروصلا هيبش ةيمورلاب اقذاح ناكو . ممرثك أ فرعف مورلا دالب ىف
 نم الجر ىأرف . نصحلا نم برق ىتح اًدرفنم ريسي عطقالا جركن . مورلاب

- 5 . 35 54 3 0 .- 11 
 رعأب جا هنأ هريك 3 هربخ نع عطقالا هلاسف 6 زاب ةهعمو هل هباد ىلع مورلا

 هركني لق « الءاستف ع كلملا دبع فارصنا دنع اًديصتم جرخ هنأو « نصحلا
1 

 . هب سناف مورلا دالب نم هنأ نظو ىنورلا

 درشرلا نوره داوق دحأ ء سابعلانب هللا دبع نب ىلع نب اص نب كاملا دبع )١(

 . ةميخلا ىف ةيسابعلا ةوعدلا ظن. ىلع نب دع وخأ هوبأو ىسابعلا تيبلا نم وهو
 ( روغثلا ةظفاحم ) دودحلا ةدايق ىلوتو . ةيطنزيبلا ةلودلا ىلع تالمح ةدع داق دقو

 «ةكماربلاةيكن دعب ةصاخو هيلع جورخلاهنه سجو.ذخأ ديشرلا نأ الإ ء دشرلا - ىف

 . ديشرلا ىفوت يح سبحلا ىف قبو ء هسبح نأ عاطتسا ىتح هيلع صرفلا نيحتف
 ( 5ع : باتكلاو ءارزولاو ء حال : م ىربطلا )

 . « سبلملا » : ) ىفو . باشلا سبل تالاح نم ةلاح : ةسيّدللا (؟)



 نأ وجرأ « ريمألا هللا حاصأ : لاقف كلملا دبع ىلع لخدف عطقألا 3

 ليل قدحاك ذأ لاق ل15 تك و2 علاقن## ةضخطلاب فن رفطن ادق نوك 1

 لاق . مل هحتفأ نأ وجرأ ىنإف « نصحلا فرش او وكي نسراف لا هج وف 6اذك“

 هنالطب نمآ مل اشفف ربخلا كترّكخ نإ : عطقألا كاف قا نك تالا نع
 ها د

 . ريدت اهو: كمان: فلما قرع لاك

 جرخو هزاب لمح « ديصلل نصحلا بحاص هيف دعو ىذلا مويلا ىف ناك اما

 تأ ورا هلأس مش ع اغران امداعو ادكصتق + ةدعول ئورلا هافاوقن 6 دغومل

 نما لعق عت انطق كللذ لإ هبا اف هلع تتبل ةلواقلا همت عل

 ءرذح ىلع نوكت نأ ىنبنيف كبرقب برعلا نإ : ىورال عطقألا لاقف . نيي
 « ةقث وهو نصحلا باون دنع ىه : لاق . كدنع نصحلا حيتافم نوكت ا

 لعفف .٠ انترضحم باوبألا قلغيو ؟'”سرحلاب فيطن ىتح انب جرخاف : هل لاق

 مير كرما اسر : ةيمورلاب باوبلل لوقي عطقألا ل اعل . كلذ ىورلا

 مطقألا لسنا « اناب ملف ٠ افرصنا م ةتيبو هينا ل ب يو

 « عّمستو « باولا حتفف حيتافملا ذخأو 200 نصحلا باو ىلإ ليللا رخا ىف

 نيماسملاب الإ هلهأ لعب لف« نصحلا مهاخدأف مهملإ جر 2 تاع عمسف

 . هيفام حيبتساو نصحلا ذخأَف ء« فويسلا مهعم



 عبايلاَبانَبلا
 هموم و. او

 دالبلا خفف ردك يطأ

 ير نيم رف نمو ةواطا احيتاخ ةينكالو اقرأوا يام

 ةفوكلا لهأ نع هؤام مطقناف « ماجآلا ىلإ هءام فرصو تارفلا دس « ةفوكسلا

 اهحرطو ركسعلا راذقأ "'”لقنب ىصأف . دسلا تحن نم جرخم ًاريسي ًارزن 3

 بكري للعج مث . هيرش ةفوكلا لهأ ىلع عتماف « دسلا نم لسنملا ءاملا ىف

 ( سا ها ا لا راك ىتح ) موب لكى هباحأ ىف

 0 1 اا كاذي ةفوكلا لفأ ننأ قع
0 03 

 4 لمح ملف حالسلاب اودانتو 5 مهم عقواو هن اع و هددع لضفأ 0 0

 ( ةلج ) نم ةعامج اعدف « ديشرلا مايأ ىف !'وّصع *7ةيقيرفإ لهأ 0 ا

 ىف تالمح ةدع داق . ةسابعلا ةلودلا داوق ماظع نم ْنْيْعَأ نء ةمث'رك وه (1)

 نييسابعلا مكح ديطوت ىف لمع دقو . ةعمال تاراصتنا اهبف زاح مورلا دالبو ةيقيرفإ

 نومألاو نيمألا نيب فالخلا بوشن دنعو اهيلع ًايلاو ديشرلا هنيع انيح ةيقيرفإ ىف
 نأ الإ . هيلع نيج راخلا عاضخإل تالا نم ددع ةدايقىلوتو نومأملا ىلإ ةعره زاحتا
 هاعدتساف - هضغس ناك ىذلا لبص نب لضفلا ةصاخو نوماملا ردص هيلع اورغأ ةاشولا

 . ه +. . ةنس سبحلا ىف لتق“ مث , هسيفل وءرم ىلإ نومألملا

 .( مرام خلك : باتكلاو ءارزولا : هلتقم نع عجار )

 . « لمح » :ب فى (؟)

 بس :ىمم ماسقأ ةثالث ىلإ ةيقيرفإ ىلامت نوماسملا نويفا رغحلا يد : ةيقرفإ (©)



 د مج د

 مرثك أ راشأف . مرواشف « ؟”ىعازوللا ثعشألا نب دمج نب رفعج مهيف هداوق

 . ةنع كسمت رفعجو 9 هنوؤملا مظعو ةمسلا دعبل ةيهب رفإ ( لهأ ) نع كاسمإلاب
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 يضل نيسآ >2. لاق < عوقلا هين زاشلا ايف كدا نا فنلل نيش لاف

 اولها ىإ يلع نقم ةيقب لاب قا للطن كلم ىلا كفا رق ا تظن إ

 , كرادو هدم تاسع لاك نين م فلا لع داكتلا لحأ عباتت

 زتكتب الو اغينك اشيح غهنلإ هحوت نأ ىرأ : لاق ؟ قرت اف: ذيشرلا لاق
 + من : رفعج لاق . اهيلإ جراخلا تنأ نكف : ( ديشرلا ) لاق . هيلع ةقفناا

 جاتحأ : لاق ؟ هيلإ جاتح امو : ديشرلا لاق . هيلإ جاتحا اهف ىتللع حا زم نأ ىلع

 ( هل ) سمأف . ةنس ماَقل مهقازرأ نوطعي ناسارخ لهأ نم لجر فال ةرشع ىلإ

 . فيرلاو شك ارم لمشيو ىصقألا برغملا -1

 . اهفارطأو رئازجلا لمشيو طسوألا برغملا - <

 رصم نيب روصحلا مسقلا وهو « ةقيرفإ هنومسيو ىتدألا برغملا  #خ

 اهسسأ تلا ناوريقلا ةنيدم مسقلا اذه ىفو . ةلاحلا سنوت لمشيو رازجلاو

 . عفان نب ةبقع

 ىق تارم ةدع ةعبرفإ تراث دكو . ناوريملا ةنيدم ةهن ركإ ةندع نودصعو

 اهف دطوف نيعأ نب ةعأ ره ةدايقب ةيوق ةلمحت ارملا ىدحإ ىف اهبلإ لسرأو ديشرلا دهع

 ىميقلا بلغألا نب مهاربإبلط دقو . هدعب تراث نأ تثبلام اهنأ الإ . ىسايعلا كلا

 هعوضخ لبامم هتلالس ىف ةرامالا قبت نأو ةيقيرفإ ىلع ًاريمأ هلعح نأ ديشرلا ىلإ

 ةيلاغألا ةرامإ ترهظف كلذ ديشرلا لبق « ًايونس لاملا نم غلبم عفدو ةفيلخلل

 هيلإ لكوأ دقو ٠ ديشرال نيبرقألا داوقلا نم ثعشألا نب دع نب رفعج ناك(١)

 رابك نم ىعازلا ثعشألا نب دع هوبأ ناكو . نيمألا دمحم هنبا ةيرت ىلع فارشإلا

 مكح ىلإ اهداعأو ةيقيرفإ ىلإ ةريبك ةلمح داق دقو . روصنملا رفعج ىبأ دبع ىف داوقلا
 5 ع

 1 هلع تدحرح نأ دعب روصنملا



 يبو اهتتيدم نيب ناكو . ةيقيرفا موخت ف واو ىتح رفعج جرن . كلذ. ديشرلا

 اال هويتك يقاوم اينو « اهيف ءامال خسارف ةرشع نوكت ة ةبرب ءاملا

 « ةيربلا هذه مطق اذإ ىتح « قيرطلا هل اولخ شبيج مهاتأ انك ةيقيرفا لهأ ناكف

 . هن ومزومف هل ءامال نامل يع نوط « نوحنرتسم مهو هيلإ اوجرخ

 قدنخو اهقيرط ىف ىلا ن نيعلا ىلع ماقأ « ةيربلا هذه فرط رفعج فاو امد

 هباحأ سمأو 8 ةرحملا هيو نحو + قدتللا ىف ةيعلا لحفأو ا ةركسع لع

 لهأ رظنناو . ىحاوناا ىف تاراغلا مهم نشو . مهتازرأ راردإو « مهاود ةحارإب
 هناا مج اذإ نوح" ةنيكلا هب عقتف مهلا ةزافملا عطقيف رحضي نا ةيقيرفا ءعللها : 5 ساما معا طا. قا عم

 3-3 5 5 3 مي عا 5 . هاا قفز َ
 مهمّسقف مهشابواو مهعانصو ةيقي رفا راجت نم هركسع ىف ( ْنَم ) عمج هعاركو

 ابيلإ اهاهأ نم ثلثلا لسرأو « ةيفيرفا ةنيدم وحن ًايجوتم لحر مث. ةثالث ًاماسقأ

 اوراسق . مهبلإ لحر دق هنأ موءاع ءأو « اليل ةنيدللا اوفا وف اوج رش « نامل لو

 دقو « ةوح ىناثلا ثلثلا لسرأ مث . مويلا كلذ دغ نم اوجر >و٠ف حالاسلاب ًاعيمج

 مهملإ لبقأ دق هنأ موداعاف « خسارف ةثالث نم او اين ةيفلا 70 3

 فصن ةيقيرفا لهأ اوفاوف ء ليالا عم ثلاثلا ثاثلا قلطأ مث . اليلق أوف

 5 1 ا ومطق قيس ابطا موقلا مي « مهفاخ ًارفعج نأ موماعأف « راهنلا

 26 ني ءامظ مو 3 مب راسم نانروقو هشدح قٌ رفعج مهافاوو 34 ةبريلا

 ةسدملا ىلا ناضو# مرثك أ لتقف مهم مقوأف . مل رت مهنلخ ءامال

 ا قاتف « أهم عانتمأ الو

 : حارتسا : 2 2()

 . ربمح و لاغشو لمح نم باودلا ىلع قلطي مسا : عاركللا(؟)

 رفسلا نم ءانعإ : نوقحزمو )» نوفح زم نلويصتمو» ب 6 )0(



 ربعف « ةيقيرفا (دالب ) ازغ نيينانويلا مورلا كولم نم ا

 قاكو :. ةفيدملا باوبأ ىلع هوب راخ « ًاليوط ًاتامز مل ةنيدم رصاخ مهيلإ رحبلا

 ناكو « هرمضلا قولكم كودي 1 ضوؤاطرأ 4 لاقي لجر مورلا كلم باحسأ ىف

 ةيقب رقأ ةفدع زهأ ق:ناكو ترا لوصف دووم ضعب ىف كاللا ىلع بتع دق

 . هلتق الإ مورلا نم لجر هيلإ جرخمال ناكو , ةدجنلا ةباغ ىف رطقأ هل لاقي لجر

 سرف تبكر ول : هل خآل لاق نأب سوالسرأ ىلع لاتحاف مورلا كلم كلذ غلبف
 سلف ا. هوه دنا عل انه رق عت نأ اةوخ رة رطقأ ىلإ ثخرحو سوالسزأ

 . هلتقف رطقأ ىلإ جرخ مث ءاهس ف نفور ناك 10 يد يعاد وح

 « هسرفو هحالسب اعدو بضفف . كاخأ لتق رطقأ نإ : سوالسرأل مورلا تلاقف

 . ةيقب رفا لهأ دضع ىف ىف كلذ ًتفف . سوالسرأ هلتقف هزرابف رطقأ ىلإ جرخ مث

 ةابالا الإ ةخأ لا اتق دعب مولا نم ىنعنمي ال ناك ثكللملل سود هاا لاقف

 قرح مظع سرف لاثم اولمعف عاتصلا صأق . كلذ كالملا هدلقف « ىأرلا ىتراقف
 ص ١

 ةلام هفوج عسي ام رادقم اولعجو « ةراجحلا ناولاب هرفي هوشقن 2

 لاق مث . اًيفخ لاجرلا هنم لخدي ًابابو اهياع رحب الحع هل لعجو « لجر

 كليلغ يصوت ال وكل[ ق وبكيت 1 ةيدملا هاه لإ امرا -بفالبلل :نيوذلجموا

 كيك رع حتت و « كدلب ىلإ عج ار كنأ مهمهوأو مبنع فشكنا مث « ًارذع

 كا 8 نم رفن ف 0 ليالا نَح اذإف 2 رحبلا ىف مهدع بيغت --

 نأ وجرأ ىلإ سرفلا اذه فلَخَو ٠ رحسلا ىف موقلا ىاون ىتح ريس 2 2

 . كتاقث نم لجر ةنام ف : ناخد

 مهنم لبقو ٠ هيف مهعمطأف حاصلا "”اوبحأف « ةنيدملا لهأ كلملا لسارف

 ترك حربأ ال نأ لع نزعت تفك نإ مل لاقو عدل ودعا كش

 ياما يو ككل ةروشلا ( ١(



 هج

 نم لجر ةئام هعمو سوالسرأ سرفلا ىف لخدف . انل هب اوظفتحاف « نكمي ال
 لدأ جرخ « رحبلا ىف ٍبّيفف ةنيدملا نع مورلا كلم فشكتنا اماف . مورلا داجمأ

 ةنيدملا هولخديل ةلحت ىلع هورج مث . هنم نوبجعتيو سرفلاب نوفيطي ةنيدملا

 هب اوفاطأ مث . هلم لع نسارفلا لو: حل هلا دابلا عّساوف قرع تالا قاف
02 

 سو ودا قا اةنانمأ .ناكم ةلمح أل سرفلا اذه فدع اود متنيدم

 تعرسأو ليللا مهيلع اجد ىتح « لخدم رثأ هيف نوري الو رمتا هلوح نوبرشي
 ل

 كلم مهوحن ىرس « نماو ناركس نيب نم موقلا قرفتو رحسلا ءاج اماف

 ةنيدملا بابو رحسلا ىف مهافاوف . هركسع داحنأ اهيفو ةفيفخ بكام ىف مورلا
 « فويسلاب نوررضي سرفلا فوج نم هعم نو سوالسرأ مهيلع جرخو . عواقم

 . ؟"”اهحابتساف ةنيدملا مورلا كلم لخدو « بابلا ظفح نع مهولفشف

 . « تعرشأف »: ١ ف (1)

 : ةداورط حتف ةصق نم ريبك هبش ةصقلا هذه ىف (؟)



 نما! تاكا

 تكاتدوع ةورل اع و

 لخد « ةفالهلاب ميوب امل « هيلع هللا ناوض هد لع نيكولا نضأنأ قورا

 دحأ نضرألا لع نسل هنإ + :نيفساؤلا نأ اين هل لاقق ©"3ةيوع نب ةوقلل هيلع

 مهترثك ىف مهو « ماشلا لهأ هعمو « نايفس ىبأ نب ةيواعم نم داسفلا ىلع فوخأ

 « هلمع ىلع هيف هثرقت باتكب ةبواعم ىلإ هّحوف « تماع دق اك مهليخ ةرثكو

 كيلإ راص اذإف « مسوملا ىف هريزتست مثءهلَبق نمو هسفن ىلع ةعيبلا كل ذخأي ىتح

 ةبواعم رارقإ نع هللا ىلأسي ال : هنع هللا ىضر لاقف . هريغ تيلوو كلّبق هتسبح

 0 ع ثلستلا دهن كيك انو 2 م ذأ نيماسملا ءامد ىف حى

 نينمؤملا ريمأ اي : لاقف « هموب ىشع نم هيلإ عجر مث « ليع دنع نم ةريغملا جرفن

 لخدف . ديرب ام رّثدي نأ لبق هردابف ةيواعم لزع ىلع تمزع دق تنك نإ
 ازعل ةزيحلل لاق اع يفك « هيلع ثلا نانوظو رق كعب نئاسا نب دا: دوغ

 .كعمف ىكفلا,انأو كافكا دهان امأ +: لاق + نقحلابو

 دقو . مهتداقو هموق ةاهد نم ناك .؟فيقث ىنب نم ىلاح : ةبعش نب ةريغملا )١(

 باطخلا نب رمع هالو « ةيسداقلاو كومريلاك ىتالسإلا حتفلا ىف ةلصافلا كراعملا دهش

 نأ دعب ةفوكلا ةيالو ىف ةيواعم همدختسا مث . اهبلع نامع هرقأو ةفوكلا مث ةرصبلا

 ةيواعم اوعجش نمث ةريغملا ناكو . ةرجبلل (ت - ) ةنس تام ىتح اهق لزي ملو ؛ هيلإ هلامسا

 (ع.و-ةء.جونوم نايعألا تايفو ) ديزي هنبا هفالختسا ىلع

 .(ه0٠) ةيآلا « فيكلا ةروس (؟)



 دل ا” و.

 رر اماف . هلزعي ةبوواعم لإ ككاو , ماشلا ل ماسلا هياع ا

 ع حمر ىلع همدب ًاخمضم هنع هللا ىضر ناهع صيش دجو ةبواعم ىلع لماعلا درو
90 

 تب سذف ناع رتسن نأ ةضفارأ كناكو ,©90ةصفارفلا كك نا نام خال ديو

 000 اهدي
 ع

 « ماشلا لهأ نم لجر فلأ نيثالث نم رثك أ حمرلا تحنو .

 ءاغ بانك ةنواعم ذخاف“. اوناك ثيح ناثع. هلق اوبلطي نأ نوفلغو نوكي

 لوسرلا عجرف « هيف ءىش ال مونخم باتكب هيلإ ثعبو « هقزف هنع هلا ىضر

 : لوقي ةريفلا ًاشنأف . كلدب

 ةعط ترها ىلع عضم

 ةلهتب هيلإ لسرا هل تلقو

 هتكلم دق نأ ماشلا لهأ ملعيو

 هدان نيهدلا هلا نع اجي ك6

 6 كا

 هيلاغ ةحيصتلا نإ مل تاق اندنع ّحصنلا صخرأام هل اولاقو

 هبلعأف ىلع ىلإ يرج عجرو « ةيواعم عنتءاف , هتعاط ىف لوذدلا ىلإ هوعدب ةيواعم

 ( 07م5 : ه ىربطلا : عجار ) ىأر اع

 تاوذ نم ةرعاش ةبيط> تناك ٠ ىباكلا صوحألا نب ةصفارفلا تنب ةلئان (؟)

 « راوثلا دحأ هبرض امدنع ناْمع ىلع اهسفتب تملأ دقو ةعاجشلاو ىأرلا
 تجحرخ ناع لتق املو . ايعباصأ ضعب تعطقف هنع ةبرضلا درتل فيسلاب تكسمأو

 لتق فص ماشلا ىف ةيواعم ىلإتبتك مث , ةليوط ةيطخ تبطخو ثيغتست دجسملا ىلإ

 هراثب ذخ الل هرفنتست ء ةعوطقللا اهبعباصأو همدي حرضملا هيصمقب هللإ تلسرأو « نامع

 2( 21*07 ا. : ءاستلا تاقالبو ١ سمك  ج.حنم مالعألا )



 بتك ديزيل عيابي نأ ةيواعم دارآ اا : لاق ةماسم نع *””ىنئادملا ثّدحو

 نإ : لاقف « ىريغلا بمك نب دبع ىلإ دايز ثعبف . هريشتسي ""”دايز ىلإ
 جينا هتهذيأ دع قنانلا 9 وس رغب ع متت ناقزجو اكل

 دحأ الإ رسلا عضوم سلو ٠ ا“ 000 ا "نانا نعم

 نوصي لقاع فيرش ايند لجر وأ « هللا باوث وجرب ةرخآ لجر : نياجر

 نرمكل قلد فرقا 46 ك3 فدل تسال كاذب ؟ةيميع وو“ ع دل

 ممجأ دق هنأ معزي هلا نست يمر وا نا حسا نول هياو ١" فييق

 لمتنا مث نئادما نكس .« ىرصب خرؤمو ةيوأر ٠ هللا دبع نب دع نب ىلع وه )١(

 ءافلخلا خيراتو ءا_سنلا رابخأو ةيوبناا ةريسلا ىف ةددع فيناصت هلو . دادغب ىلإ

 . ه ؟؟م ةنس ىف ىفوت . نيلهاجلا رابخأو تاحوتفلاو

 ةرادإلا ىف هتءافكب رهتشا دقو .هرصع لاجر ىمدأنم ريتعيو ءهيبأ نيدايز وه (؟)

 كشأو فورعءد ريغ هونأو ةكيدمصس' اهمسا ةيراج همأ . ةباطخلا هتردقعو ةسايسلاو

 عاطتسا دقو . ناسارخ هالو دقو "ىلع ماهإلا عابتأ نم دايز ناكو . نايفس وبأ هنأ ىف

 هل آخأ هلع+ ىأ  نايفس ىبأب هقطأف هيلإ هلمتسإ نأ « ىلع مامإلا لتق دعب ةيواعم
 ىلع نب نسحلا لزانت نأ دعب ةصاخو « عفنلاب هيلع دوعي ةيواعع هقاحتلا نأ دايز دجوف

 ةفوكسلا مح ىلو انيح قارعلا ىف اريطخ ةرود دايز بعل دقو . ةيواعا ةفالخلا نع

 . مزحخلاو ةمارصلاب هترادإ تزيع دقو « ةرصبلاو

 ( غ.5 7 مهي : ه نايعألا تايفو : نايفس أب دايز قاحلتسا نع عجار )

 « هيلع صرحلا مدعو هْوا_كثفإ رسلا ةعاضإو . « ةعاذإ » ىربطلا ىف (*)

 . هتعاذإ كلذكو

 ةحبصنلا جارخإ » ىريطلا ىفو . املذب مدعو اهؤافخإ : ةحيصنلا عادخإ (8)

 . ٠ اهاهأ ريغ ىلإ
 . « هبسح نوصإ لقعو هسفن ىف فرش هل اند لجرو » : ىريطلا ىف (ه)

 . « كنع امهتريخ دقو » ىريطلا ىفو . هبترجو هريخ : رمألا مع (0)

 . هيلع اهنمآ مل : فحصلا نوطب هيلع تمهتا (7)



 9 4( 1 ف
 5 مهتقباطم وجريو سانلا ةرفن فآوختي وهو « ديزي ةعيب ىلع

 0 : . يءامخ 7 0 ا
 اي بحاص ديزربو . ديدش هةناعكو ىف مالسإلا سا ةقالعو « ىنريثتسي

 « ىنع ًايدؤم نينمؤملا ريمأ َقلاف . ديصلا نم هب علوأام عم ترواهتو
 ا( نلت 0 1 3 :5 ١

 نا ١ ل هنإف ء« كل تسب سمح“ اي كديور لقو 5 ديرب تالعف نع هريخ او

 ليجمت نم ريخ ريخأت ىف نيس 0 لا

 1 ْ كلا 5

 هر لع اويش لا لاك رهام +. لات ذهن رتغ لهن خذيت لاق

 نإ كنع 5250 ام ع اول او. هتبا هيلا حشمت الل «هنأر

 سانلا فالخ تفتوخن كنإو هتعيب ىف كريشتسي كيلإ بتك نينمؤملا ريمأ
 نينمؤملا ريمأل كحتستف . هيلع مقني ام كارت هل ىرت كناو « هنم اهنومقني تانهل

 اه. قدما ريمأ للا مكتوم *"”ليزرت ان كلل ليسو: نئانلا لع ةحللا

 ةنطرأو دير فس دف نوكتس جد ياتكتلا ركب الاانع قفحأ

 .:ةمآلا صآ ةقالغ نم فاخم اع تباسو © قيتم ولا ريمأ

 فيض نإف 8 هيأ ةكر ىلع صخي شأ 2 ع سعال تيمر : دايز لاق

 )١( مهتعاط وجرب » ىريطلا ىفو . ةققاوملا : ةقياطملا « .

 . هتاطايتراو هنوؤش : مالسإلا رمأ ةقالع )0(

 . نيلو لسك بحاص :رةل_ص رت بحاص (©)

 . ريدج « دبال : نك (5)
 . اهغواب ىأ ةجاحلا كاردإ : كارادلا (ه)

 . ديريام هل ليستو : ب ىف (5)

 . « هدوححب » : ١ ىفو  فدحلا بيصي نمل لاي لثم : هرجحم رمألا ىر (0)
 « ةبوعصلاو ةبالصلا ىف هلثع رمألا نرقب ىنعي هنإ : مرام : ١ : لاثمألا عم ىف ءاجو
 . ةممرملا فالتخاب فلتخم رجحلا نأل . نرقلل ًالثمرجحلا لعجو



 كلا

 2 . 5 ١
 لاعت هثزا ا نإ كب دعبأو ا 1 رخغف فدي ا داو ركن الا

 ديزي ىلع مدقف « عي ام بيغب ل ىضقيو ىرت ا ( لوقن ) : لاق . اطخلا نم

 2 لحمي ال 3َّفأَو ةدؤتلاب هياع ريشي ةبواعم ىلإ دايز عك و . كلذ ه 58 9

 0 « ةيواعم كلذ لبق
 قه

1 
2 

 ىلع كديبع مدقو 5 عمت ناك امم ريثك نع كير

 « ةعيطق » هعطقأف دايز

 984-5 هنبال عيابي تاع نع الا مورو لاك" 1 بط قنا دعم

 ليقف 2. ةلئم عمو ناياس كلاذ ىبأف 04 تكللملا كيع نب ناهاس دعب رب 3 نعل ك.-يع

 هب دستنف ءامشن 8 داع كعم وهو رح لي كنا كا : نينمو عملا 000

 و . 5 6 56 4 9

 ناماس هعمس ارعش كلذي ْرَحَر : هل لاَقف 00 ابيكا اعدؤ . هياع

 عفر مث « موقلا فاخ 1 ل يلو ا سرع ل ا نا ديا دل عرفا لاق
 لاقف هنوص

 ه4 - _ نو ت١
 هلع دهع ىلَو هنبا 4 هما نأ هديع ىو نأ

 6ه) عم :
 8 كللملا يصد وهم ةمسق هب ساناا 1 لو

 + :ةوعقت ني قا < عم نع طخ 010(

 ةعيطق ةلك لصألا ىف تطسو .همرك أ هنأ انه ىنعتو .ًاقزر هل لعج هعطقا (؟)

 .( الاس ردو ت5 ىربطلا) اهانتشأف ىريطلا ىف تدرو دقو

 قارعلا ىلإ لحر . اهثدحمو ماشلا ملاع ٠ ىسنعلامياسنبشايعنب ليعامسإ وه (<)

 .ه ١مل ةنس ىفوت . نوصللا ةمدخ ىف لمعو

 رهتشا ىالسإ رعاش « ةعاضق نم نيقلا ىنب نم ناهن نب ىنيقلا لسقألا )(

 كلملا دنع ىلإ برهف هلتقل هبلطف ةر 0 امم دقو . ةيومألا ةلودلا ردص ىف

 . هل ضرعي الأ جاجحلا ىلإ بتكو « هب راجتساو ناورم نبا

 . ءىث ىلإ ءىث هب مضيام : مضلا (ه)

 .هيلع لمتشاو هيلإ هع : همطضاو . مضلا : مطضإلا (4)

 )”  ميدتلا فطل) (



 .؟ كل ّمأ ال ء اذهب ىضر نم « ةثيبلعا نبا اي : لاقف ناياس هيلإ تفتلاف : لاق

 0 ألا لعوب 3 لا ةلاطنا قم راع فاك نادل وكوت

 0 خليف ؟ سانلا ملكتف ٠ قي ذيل ةعيبلا دارأ قينح ةعواعف لع

 هللا ىلص دم ةمأل اًميضم هللا َنيَداتل دهعلا دقعت مل نثل نينمؤملا ريمأاي هللاو : لاقف

 اذه ىف ملكتن ال : كلام لاقف 2 هام تعلالا ىلع ةيواعم لبقأو . لسو هيلع

 لاقف ا : لاقق ؟ 0

 ما هل سانلا ماقق 00

 قدح لاق ويقل نمر“ واق مولا“ ”ىدع نب مثيلا ثّدحو

 لثملا هب برض؛ .٠ ناعجشلا اعقل داو عدوي : سيق نب فنحألا 0 ١(

 باطخلان :رمع لع دقو اا ذدَخ ٌؤيو تافالخلا ىف هللإ 6 ناك ءاهدلاو محلا يف

 ةيواعم ناكو .ىلع ماهإلا عم نيفص دهشو . ناسارخ ىف تاحوتفلا ىف متاسو ةندلا ىف

 ىوتو ؛ةفوكلا لخدامل رييزلا نب بعصع قحتلا دقو . هتيضرت لواحنو هاشخم

 .( ١94 -ا11مك : ١ نايعألا تايفو ). ه ايوب ةنس ىف
 ةياور ىف ةقث نكي مل هنأ الإ ؛ باسنألاب ملاع خرؤم : ىناطلا ىدع نب مثيلا (؟)

 ىدهملاو روصنملا ساعلا ىنب ءافلخ نم سلاجو ةليوط ةدم ةفوكلاب ماقأ . ثيدحلا

 ةغالا ىفو 2 اهتاتوبو برعلا باسنأ ىف ةديدع فلآ هلو . ديشرلاو ىداحهلاو

 وهام رابظإو مثرابخأ لهتو سانلا لوصأ ةفرعل ضرعت ناكو . خيراتلاو بدألاو

 .( 56١ه-ا هال ه نايعألا تايفو ) . موهياعم نم روتسم

 لهأ نم وهو . رابخألاو ثيدحلا ةاور نم ىنادمحلا ديعس نب دلاج وه (©)

 ةرجرلل ىناثلا نرفلا طساوأ ىف طساوب ىفوت . ةفوكلا

 برضإ نيعباتلا نم ةيوار . ىريخلا ىبعشلا ليحارشش نب رماع : ىبعشلا (8)

 ايضاق لمعو . ناورم نب كملاا دبعل ًاعدن ناك . ةفوكلاىف شاعو دلو . هظف# لكلا
 بعضش ىلإ ةبسن ىءشلا ىمس , تاقثلا ثيدحلا لاجر نم ريتعيو « زيزعلا دبع نب رمعل

 .(؟؟ سس معلا ؟ نايعألا تايفو ) . نادمحه نم نطي



 تجياس جميح

 ربك ثيح ةبواعم ىلإ ةبعش نب ةريغملا بسك : لاق « ىعازملا ميده نب عيبرلا
 « لجأ برتقاو ىمظع قرو ىنس تربك هنإف ءدعب امأ . لزعلا فاخو

 يداهم ديل يقتات 2500 وون نيب للا وغلا ارد + نفق فس قيقنو

 هنا رقفا هرم كت داسات و ها ل

 ترك ذام اّمأو « نايفس ( بأ ) لآ نع اهتعفدل ةينملا عفد عيطتسأ ول ىنإف كلجأ

 نوفل فما 5 د نيام و ل وتلا ذه كارلا نقي رق الع نانا يقرع اوقنم وف

 . هل نذأف مودقلا ىف ةيواعم نذأتساف . "”كرْدُت اًديوُر ّحَضَق

 ةبواعم هل لاقف . ةبواعم ىلإ هعم انجرخو ةريفملا جرف : عيبرلا لاق

 ىننظأ الو « ءىشث كلنم قبي ملو كلجأ برتقاو كّنس تربك « ةرينماي

 31 ديول هياكل يرسس نفر ادق ف ريعلا» بنل كلج طيس
 لاق يقترب يدا افون ةئاذكو اذك ( ىل لاق ) : لاق ؟ آلام : اناق

 ايا ادع يزيد الا قع قيقا نينأ ان لاقت ل ناسخ افا كفل 5 مواسم

 تبصن واف « سانلا "7 جرتحا دقو ءرمع الو ركب ىبأ نمز ىف تسلو « حاريو

 « ديزي ىلإ قارعلا لهأ توعد تنك ىنأ عم « هيلإ ريصن كدعب نم ًاماع انل

 انابقأف . كيخأ نبال رمألا اذه كْحأَو كلمع ىلإ فرصنا 0 ٠

 )١( قفوم هلمع ىف نينمؤللا ريمأ ىأرف » : ب ىف « .

 اذإف ةيدابلا ىف نوريسي برعلا ناكو . هب نأتو رمألا لجعت ال هانعم لثم (؟)
 قح ليإلاب اوقفرا ىأ ء ديور اوح الأ : مهلئاق لاق « بشعو الك اهف ةعقبب اورم

 . ىحضلا ىف اهءاذغ لوانتت ىأ « ىحضتت

 .اهحبذ ىف لجعتال ىأ « ةيحضتلا نم هرمأ هنإ « 519. : ١ لاثمألا عمجج » ىفو

 . رمألا ىف ةلجعلا نع ىهنلا ىف ريعتسا مث



 وطمس ا ةلعورللاو تدكو 2 عيب رأي : لاقف « نذكر ويقل لع

 , ( ةمايقلا موي ىلإ هنع اهعزني الو ٍلسو هيلع هللا لص دم ةمأ ىلع ) ةرغلا
 ع

 ا يلا بيرق وأ خأ قانا لإ هديب ةفااشطا لب ان ٌتاوو

 يول ةعيشلا نإ ةنرواعم اعد ىلا كتاذك+ لاف

 ةعبس هل كلم لوألا نمزلا ىف ناك : لاق ىتشمدلا دقاو نب ورمع 0

 5 - 00 هلأ 3 2ص 5
 ةئسأا نم اًموب مل ساجن ناكو ب هتكلمم عيمج ىلع هلامعو هدا وق مهو 3 ءارزو

 كلذ ىف اوعرتقي نأ مهيلع نس دق ناكو . هعم نودغتيو « دارأ امب هيف مهرمأي
 5 3 2 3 ع -2 3 200 5 3 + 1

 . ناوكعا ىلع همدقو هاآوشو هدالوأ نم ادلو حبذ ةعرقلا هتباصا مهياف ؛ مويلا

 ( هب ) رمأيف . نالف ىلع : لاقيف ؟ ةبونلا تناك م ىلع : لاق كلملا هآر اذإف

 ديدس لجر ةيملا: ف قاكد مهدال وأب ةدعا ىح اعد كلذ اوكف « مفريف

 نإ ىنربخأ : لاق مث هب الفن « ريغص نبا الإ هل نكي مل مهنم الجر ىتأف « لقعلا
 لوسر انأف : لاق ؟ عنصأ اف : لاق ؟ كدحاو لكتت سيلأ « اًدغ ةعرقلا كتباصأ

 ةّنّشلا هذه نم عانتمالا ىلع 62 كاوس اًعيمج اودهاعت دقو 4 كيلإ كيانحأ مي

 ؛ لافت ةففتم كلذ نت هاربا نفل وب اننرغ الك قصت ناضل وأ انك ىلا

 مصر حأو هيلإ كعرسأ انآف : لاق . من : لاق ؟ ىريغ اذه ىلع كيأر عجأ دقو

 . هنم قثوتسا ىتح هفلحتساف ؛ ىدحاو ىلع ىفوختل هيلع

 2و . 0 5 رم 4 8
 ةنّثلا هذه نم عانتمالا ىلع انعمتجا لف انإ - هل لاقف 4 رخآ ىلإ 25 27

 2 هس 3 ِِء ع 6

 ةفلحتساف + <ميابأ ىنإف : لاق ء كريغ قبب و انتكلهأو اندالوأ تنفأ دق ىلا
0 

 )١( ديربلا ليخ دصمن .

 5 هيب ١ دد رفلا دهعلا ف ريغتلا ضعب عم ةصقلا هذه ىعل درو (؟)

 . « ةعرهلا هلع تعقو » : ب ىف (*)

 . « فأ » : ب ىف ()
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 ضفر ىلع اوعمجأ ىتح ءادحاوفاّدحاو مهيلع راد مث . هنم قثوتسا ىتح

 + ةدشلا كلت

 يا دع نم اوظركو 0 اورضح « مويلا كلذ ناك اماف

 ل *بم ىلع : كلملا لاقف « ىوشم لا ىبصلاب هونأي لو

 انبات ها قو ها ةّنّملا هذه ضفر ىلع انعمتجا دق انإف ؛ اذه

 :وريسافا © اتي قدابلا 5 يلع تمزدعف : كلملا لاق « اندالوأ انتلكتأو

 « نيناجماي : مل لاقو « لجرلا كلذ سأر ىلع هعضوو هسأر نع جاتلا ذخأف

 ربك دقو ! اذه رع نكي رخا ركلا يطا عد له ءعتستنأ ت دك اعإ

 ا 0: هنن كيلا وأ اذه كرا عوبلاو 2 لجأ اندو ىبس

 . جيلع هدكنم ( دف )

 )١( ءادغ »:ب ىف « .



 ياناكلا

 ةرتاككلل ومالي أر ويك رَكَو

 شبيج ىف هبامسأ ةلج نم دو هجر و ع فريك نأ قد

- 
 هرقل حبو تالاخل و يي لو“ ”مهمف كنف « مورلا دلب لإ رارج

 غلب ام ىلع هنمأي ملو زيوربأ هفاخل . هناطلس ىوقو هرعأ رظعو .؟ 0

 لع فلغشي نأ ةيف هرعأي اهدحأ + نيباتك ةيلإ بتكف . هلجأ نم قاقو
 ”يه راش ١ ىف

 هعضومب مق ناب هيف هما نال فايكتلار 6 هيلا نش راب نو يدمج

 . هتبيغب للخلا ما و « هريغ اًداس هعض وأ د مف ئأزلا زاذأ ةناق

 لوألا :تاتكلا قضوا« دهل لاقوهتاق# نم كلوسو .نيباتكتلا ةهوأو

 لقاثتو باتكلا هرك نإو «تدرأام وهف كلذل ©*”ففخ ناف « مودقلاب سعألاب

 مقيل هيلإ ةلضواو# :كيلح دوو قاتلا نأ .هلعأ مث ًامايأ تكساف ةعاطلا نع

 « ماشلا دالبب شيجلا بحاص ىلع درو ىتح ىرسك لوسر جرفت . هعضوع
 ةركو لزم دق ىرشك نوكي نأ امإ : لاق« ةارق [ف ايلا بناتكلا :لضوأف

 علا رق اا ق6 فارع ب ل اقع لاعلان قركك نأ انا ور يسوم

 . « رفظلا » ىأ ء ززوربأ هبقلو ىتاثلا ىرك وه(١)

 . التقو ًاحرج برحلا ىف محرهت : مهنف ىكن (؟)

 . سوروط لابج نم مورلا دالب لخدم : بردلا (*)

 .« مثرايدف » : بىف(«)

 .« مل»:١ ف (ه)



 مهيلع باتكتلا أرقف هباعسأ اعدو « ىتاقم ىريغ هيف موقي ال سأل هثيج ىهويف

 :فوركتاف

 همهوأو «ماقملاب ىناثلا باتكلا هيلإ لوسرلا لصو وأ ؛ مايأ ةيدلت دن ناك اذ

 كلم ىلإ سدو . هنمعقي ملو « طياخت اذه : لاقدأرق اماف . هيلع هب رن ا

 مورلا كلمل قيرطلا ٌلْحي نأ ىلع « هنييو هنبي حلاصلا عاقيإ ىف هرظان نم مورلا
 باغت ام مورلا كلمل نأ ىلعو « ىرسك نم ةّرغ ىلع قارعلا دالب لخدي ىتح

 كلم هباجأف ء( سراف دالب ىلإ ) كلذ ءاروام ىسرافللو « قارعلا نود نم هيلع

 هاوفأ ذخأو ©"3ءزترطل نم ةيحات ىف هنع ئنرافلا صو. :بلظ ام ىلإ ةورل

 , 2قارطلا

 « *”ءايسيقرق ةيحان نم هيلع مورلا كلم ربخ درو ىتح ىرسك رعي زف
 اذه : لاقو هريرس نم بثوف . هلامعأ ىف قرفتم هدنجو را

 اعد مث . ايه طراق 1 لعجو . ةدش تقو اذه سبل « ةليح تقو

 تبلغ رف هيك لوقا هرتز هيهام ىلإ قيفد طخ اياتك هيف يقكف قو

 قيرطلا ةيلخت و كسفن ىف هعاطإو مورلا بحاص ةلصاوم نم هب كتسعأ تنك ام

 كابات ةفلخ ننعأ ةدخا ومماما ما هدخا انوا ىف لو اذإ ىتح « هل

 اذك موب هب عاقيإلا ىف كداعيمو « تريدام هياع مت دقو . هراوب نم كلذ ىف
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 لاق ؟ كلل تنك راج أ : لاقف « هتنيدم بناحجت ريد ىف ابها راعد مث . اذك

 قوكسش نأ نمارس ا كلا“ لاق . كيلإ ةجاح ىل : لاق . راجءرك 1: بهارلا

 . قارعلا ىلاعت نيرهنلا نيبام ضرأ : ةريزحلا(9)

 . اهلخادم : قرطلا هاوفأ 63

 نيبام موحم ىلع تارفلا رهن روباخلا قتلم دنع تناك ةنيدم : ءايسيقرق (©)

 . ماشلاو قارعلا

 . ريكفتلا دنع هعبصاب وأ بيضقب اهبف رفح : ضرألا ىف تكتب (5)



 لاق ييقرلل في يارب "للا لف عت لد قودع ىلا 6 اك لا حاط دل

 هفخاف : ىرسك لاق . من : لاق ؟ ىبحاص نالف ىلإ ًاباتك لمحت : ىرسك

 كورك ل يع نق ممن :لاق . كقيرط ىلع مورلا نإف

 هأرق اماف . هيف ام لعت ىتح هلمحن الف : لاق . ال : لاق ؟ باتكلا قاب كلعأ

 نافاضلا" لإ راو :دوزلا ركع قراض ىلا قي هيج قاياضوأ هيلغ

 ىنامحب مل انأ : حيصي لعجو « مهب عقي نأ فاخ امم مل قرتحا نيسيسقلاو

 سم ياكل ليت زف دخان ن0: يل و ةلاهو وربك“

 هنأك مورلا ركسعب رم ىتح « قيرطلا ر صتخا الوسر هحو ىرسك نطو 5 كل

 فارم دك ياك فلزلا نحن هيك انك هيما م ييتانخ ثري :قورتاك للا :كاوسو
 م١

 هددها ةناوأا وع هتك ل: كارطلا هير و طاوكع او سورا كارت يوان

 .هيلإ ةجورغ تقو. ىالعإ ( ى كالا ) ئأرف . كلذ تلق دقو « ةقلخ نم

 قنسرافلا اذه قوتك أ تيع دقو لاقت تاتكلا ارقو لوسوا فورا تالمداو

 مورلا كالم دج وف « هددجح نم هنكمأ مف زيورأ هافاوو . قا ىلع 600 هدأ

 ةره ىرسك بحاص عليو ٠ كردأ ْنَم رسأيو لتعي 5-5 ًابراه ّىلو دق

 + كرمك نع ر داي ةتاناق هيو ةيرتجاا نيت 201 يح اق مورا فك

 ليلقلا لإ مهعم - 0. نيب راها مورلا ىلإ جرش

 : 326 ا عار 0

 سحاد برح ىف ةرازف ' ””ةرواعم ىف ه ىهو تلخو ًاسيلع دع نأ ىكحو

 نطس الام رهظأو شغ ىأ : هيلع نهدأ )١(

 . ةلواطللاو ةلوادملا : ةرواعملا 6



 ضي 06-200 4هز 4 7 602 5 فه 6
 تتاف « ةرازف مهب تّرذنو « هل دفنم ال بهدم ق6 ءاريغلاو

 ىتطنلا غلب اذا تحاول سمور فدطد . مهيلع هتذخأف بعشلا باب

 تحّبصو لبإلا سبع تلسرأ مث « برحلا ةرازق تبشانف سبع تجرخ « اهنم

 اهدرتالا + اييراقم تنك ره نقو نقطعلا ةدقل قبألا تبرع ءاتلخ نعام

 ( لبإلا سبع تعبتاو « مهشبج ت تّدهو مهتنش ةشكو ةرازف عمج تقرفف 000

 كفا لع ةعزهلا تناكف

 هنأو مهملإ راس دق شمل 31 مون تماعامل 58 5 0

 0 لوقت كنا كل واقي < "9 سلا ناو عيب رلا ونأ يلع عياةوقال

 عينا لاك رب حوش نم جرخملا 0 فروع الما كاع

 8 اذإف «٠ 0 نع اوفشكناو ''”مارحلا اومّدَقَف موقلا مفراش اذإ

 قليبق نيب تماق «ةيلهاجلا ىف ةروهشملا برعلا مايأ ند : ءاريغلاو سحاد برح (9)

 سحادو . نيفرطلا نيب حلصب توتا . امهنيب الاجس برحلا تناكو . نايبذو سبع

 . امهييسي برحلا تماق سبع ديس ريهز نب سيقل نيسرف امسا : ءاريغلاو

 تفرع اذهلو « ةلبج بعش ىلإ سع تأجتلادقو . قيضلا قيرطلا : بعشلا 639

 . ةلبج مويب ةعقاولا هذه

 . تسماع : ترذن 99

 ةياهاملا ىف برعلا مايأ » ىف ةرازفو سبع نيب برحلا هذه تاليصفت عجار (5)

 . 6( 53685 5:5 ص

 . ةءابهلا موي اهنم « ةروهشم مايأ ةدع ىلع ءاربغلاو سحاد برح تلمتشا (ه)

 ن٠ « ةيلهاملا ىف مهناعجشو برعلا ةاهد دحأ : ىسعلا دايز نب عيبرلا (3)

 « لماكللا » ىمسإ ناكو « ءاربغلاو سداد بورح ىف كرتشا دقو ء سبع ءاسؤور

 ةرجهلا ليق م. ةنس ىفوت . همدانو ةريخلا ىف رذنملا نب نامعنلاب لصتا . هلقع ةحاجرل

 . ءاسنلا : مرحلا 0

 لبإلا ىلع اذه قلطياه رثك أو ةيعارلا لاملا ىهو ماعنألا دحاو.: معلا (م)



 بلال ةرازخ وع لفات + ةتللذا يع "كلف يلعاو: كفا يبقا

 سبع ونب تقحلف . نيقرفتم اوضمو « مهتمزهف مهيلع سبع ونب تتركو

 . ردي ىببا « لصتو ةفيدح » تلتقف « ةءابهلا هل لاقي ءامع ردب ىنب

 : 20 ]يق هيفو

 3 آذآ

 مريال ةءايهلا رفَج ىلع تيم سانلا َريخ نأ ملعت

 لع هزاع قاس رش ومان تنرد انج 9 يبطل نر يفالج نأ قامتو

 . نيمآلا دم لبق نم ”للعو نومأملا لبق نم سهاطو « *”ناهام نب ىسيع نبا
 ؛ الع سهاط فراش انلق + تاراجتلا ادع ناسارخ نم ةليقم الاه ساط: سبح

 "ىلع ىلإ فلدو « مالعألا مهاطعأو ىباورلا ىلع هركسع داوسو لاخلا لج

 مهياع ةقوفتم ركسع ابنأ نظ « مالعألاو لاجلا كلت ىلإ ”ىلع رظن اماف . هباحأب

 . ىسع نب "ىلع لتقو « مزهناف

 وه مولا كلذ ىف لتق دقو ردب نب ةفيدح ةءايملا مون ىف ردب ىنب دئاق ناك(١)

 تطقسدقو . تيبلا اذه ايعلط. تايب سبع ديس ريهز نب سيق هاثرف . لمح هوخأو
 . خسنلا ىف « لمحو ةفيدح ر» اتاك

 ةلهاملا ىف برعلا مايأ ) : ةءابحلا مويو ءاريغلاو سحاد بورح نع عجار

 ( «ا07007/ غ5 ص

 لاجر نم نيسحلا هوبأو ةيسابعلا ةلودلا داوق رابك نم : نيسحلا نب رهاط (؟)

 ىلع فحزلل هلسراف « ةفالخلا نيمألا ىلو امدنع نومأللا عم رهاط ناك« ديشرلا

 كعب ىلوتو : نوماس ةعيبلا دحأو نيمألا لتقو ارهجاهذ 5 نيمأآلا ةب راحو دادغب

 نايعألا تايفو ) . نومألا ىلع همايأ رخاوأ ىف جرخو ء ناسارخ ةيالو كلذ

 .( 5.5 كال *

 عازتناو ةؤسالا برخحل نيمألا هريس ىذلا دئاقلا , ناهام نب ىسع نب ىلع ١

 - رهاط شوح هتلباق ىح ىرألا ةنيدم لص هةشيد داك ف 3 سراف دال ند هديدام



 حتف دعب صاقو أ نب دعس 0 اعلا خر 0 ع قو

 مجملا نم مهودع اوأر املف « مهئانب برعلا نم ةعامج جرفت « ةيسداقلا

 ىأر اماف . مهنيب برحلا تدتشاف « مودع ىلإ اويلدو داوجلاو انقل اوماغ

 مجسعلا نهار اماف طار وع امانا ديلا ىلع نه 0 ا الا

 دححلا كفن داعا ينرحلا ) ادد ىلا دق اناث ذي نأ اوقاف ةدطن قم

 اند اماذ « © ”ناتسربط ةيحان ىلإ جرخ ناطلسلا كح اه نك دو

 لبج برقب هكدا شيحال لزنمال هنأ ةيحانلا يس ل شل

 ل + تارتلا»ككنو ناك اك قأو عطّقف ةضيفلا ر عر عمربظلا سان غو

 'ؤختساو « ةضيفلا لزنف ركسعلا ءاجو . دنجلا ىلع ىتخ ىتح عطقلا عضوم

 بص ليللا ناكااماذ . رحشلا ىف مهماود دنجلا ّدشو « لبجلا ىف هباحأو ىربطلا

 اهضعب لتقي باودلا اهترك «رحشلا تطقاستو باودلا ترفنف « دنجلاب ىربطلا

 ىريبطلا مهعبتو « دحأ ىلع مهم دحأ ىواي ال نيعزف دبجلا جرخو « ًاضعب

 رسأيو لتقي

 ىف هداوق لج نم ًالجر هّجو « مجاعألا كولم نم اكلم نأ حو
 حتف ىتح هدالب رثك أ نع ىسرافلا هالجأف « هبراغل مورلا كلم ىلإ شيج

 ا دالب ىف لغوأف . اهرواج امو ةيكسانأ

 نم لجر هل درفنا ىتح . ةفلتحم رومأب هيلع 1 اوراشأف « مهرواشف مهءاسؤر مورلا

 . هشيج راحدناو ىسع نب ىلع لتقب تيتنا ةيراض ةكرعم امهنيب تدشنف نيسحلا نبا ح

 . نومألا راصتتاو نيمألا مكح لاوزب اناذيإ ىسيع نب ىلع شيج راسكسنا ناكو

 ىزاغلل عنا مسا : ىزغلا (1)

 . وزغلا ىلع هلمح : هازغأ (؟)

 . ناتسربط رحبي فرعي ناك ىذلا نيوزق رحب بودج دتملا ملقألا : ناتسربط (م)



 قفا هن ووش اءار يدع نإ لاققام هال ا هينا وب حملا اهأ أ

 كللملا ىناعحم لاق . كعتجاح لس + كللملا لاقف ؟ هدنع ىلاش رفظظلا كالملا هللا قزر

: 

 : كالملل ورلا لاق . ه ل ااق . كلذ 51 من : لاق ؟ كدعب

 + انهوخبو ىف هوهجو الإ دع مهنم قبب مف اندإب واتكلم ىف تعمط دق سرفلا نإ

 « ىل نذأت نأ ىرأ ىتإو . ةريزجلاو ماشلا ىلإ مهيرارذ اولمح دقو . مهنع انفعض دقو

 اوم أو مهباودو رحبلا ىف مهلمحأ مث ء لجر فال ةسمخ كركسع نم بختتنأف

 يع انا نلغا وس وف أ ع عربا 1 فاه نيس قر راف كيا رو
 ى 2

 لإ اوعحرو 0 0 ولق نختو ل ذا ىر مخ نإف . ةدحنااو

 نم ا ا كا < ودق ىلا قياضملاب رع 5 نيعطقتم مها وم او مبتالايع

 ا )ا مد رمش و مبماع "أ الإ ماشل 1| لإ رصيف دحأ لحما الو 4 لتق ل سرفلا

 وا ىلإ مذفنأو ىأرام نإ ثللملا هناجأف . مج ةلخ نم تنا

 مرثك أ جرخ ملاومأو مهيلاهأ ىف مهتفاخ دق مورلا نأ سرفلا غلب امف

 كاس لتقف قرطلا قياضمب اورمو « ءىش ىلع نولي ال نيعطقتم

 كلذي كلملا لّوحتف . 0 كاع موكو يضا ف نع ل ةورلا

 لهأ نممه لب « ةكلمملا لهأ نم وسيل موق ىلإ ةكلمملا تب لهأ نم ببسلا
 :ةياهلا متع لإ يق قت 59 يسرا 0

 ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع براح ال فسوب نب جاجملا نأ كلو

 ليجلا ىف قيرطلا وهو بعت عمج : باقتلا )١(

 3 علملاو فوخلا نم اهعز' : مهبولق بحم (؟)

 اينيمرأ بحاص وه سقاينيمرأ نأل « اينيمرأ » حيحصلاو لصألا ىفاذك )م

 : ) 8١غ 1١: نادللا مجعم عجار / . قانيمرأ برعلا هيمسلاو



 اد م5كجحال

 لوخد نم هباحصأ عنمو جاجحلا هعنف « نمحرلا دبع رمأ هياع دتشا .©""سيق نبا

 تت جاححلل لاقف « ةرصبلا لهأ نم نمحرلا دبع ناد د 0 ةرصبلا

 « ةرصبلا مل وخد تيوب ىداقلا قير همف: ناعرتلا هولا 0 م
 . مهل ضكرصتي ها مهتما ل ا 0 فانألا لذا ف قيرطلا قع مل حفتو

 مى و 1 ركسع ىلإ مهنم جرخم مل « مهناطوأو أو مهتالايع ىلإ ةرصبلا اولخد نإ مهنإف

 مهنه . مظع نر 00 دق موقلا .نأل + دحأ نمرلا دبع

 . هلامو ةيسفت ىلع قبي نم مهنمو « هونأو همأ هعنع نم 0

 سانلا عب أتنتف ) ةرصبلا قيرط نع ىحعتتو ن اخ رفلا هل ل اقام جاحملا لعفق

 ىلع جاجحلا عجر مث . ليلقلا الإ نمحرلا دبع ماو تسب نإ

 كاَييعأو 43 نمح رلا دبع ركسع كيري نم ىف عفو نم اك لتقف « قيرطلا

 قساعساو هاتقف نمح رلا كديع نأ جاحجملا فحزو 3 ةرصبلا نم 3 نع سانلا

 . "”لتقلا مبيف نخنأو هباحصأ رثكأ

 شدج سأر ىلع هريس « جاجحلا ةرمإ تح ادئاق ناك « ناعجشلا ةداقلا نم 00:0(

 نلعأو هلع جررفن جاجحلا عم فلتخا دقو . ناتسجس ءارواه كرتلا دالب وزغل

 هنيب تيشنف . جاجحلا ةبراحل قارعلا لخدو « ناورم نب كلملا ديع ةفيلخلا علخ

 هدصق مش رمألا لوأ نمح رلا دبع اهمذ رصتتا . ةديدع كراعم نييومألا شودح نيو

 كلم ىلإ ءاجتلالا ىلإ رطضا ىتح همئازه تعباتتف « هيلع رصتناف ريك شيحب جاجحلا
 . جاجحلا ىلإ هسأرب ثعبو هلتقف هب ردغ ىذلا « ليبتر » كرتلا

 . ىادقلا سرفلا دنع سيئرلا وهو ناقهد عمج : نيقاهدلا 6

 « نيتعقوم ىف جاجحلا شويج مامأ مزه نمحرلا ديع نأ : ىريطلا ىف ءاج (س)

 « ةرصبلا ىلإ كلاسلل ءارحصلا ةمج نم ةفوكلا رهاظب « مجاخلا ريد » ىف ىلوألا

 ةعزه انه دصقي فلؤلا لعلو . ةرصبلا نم برقلاب « نكسم » ىف ةناثلاو
 ىلإ بره ذإ اهف لتقي مل ثعشألا نبا نأ ظحالي هنأ الإ . ةكرعللا هذهب نمحرلا دبع

 ( ١4 ل +1١ : مي ىربطلا ) هلاتغا ىذلا كرتلا كللم ىلإ ايفا كاف امك"



 ,©"7شاشلاو دنقرمس لهأ براح « 2" ىلهابلا إسم نب ةبينق نأ كو
0 

 هما وو هركسع نإ اريغك  اءارك لم ىتاسزلا نا عفت هلا اونحرلكو

 هلم نم ةمااموت باو ةيباقعا اذهلو اذك موي ىفهنبا حيوزت ىلغ لوي هنأ

 ىلع ملوي نأ ىلع مزع ةبيتق نإ : مل اولاقف شاشلاو دنقر مس لهأ ل اع
 ع 1 9 . 0.

 « ىهالملا باحصأو بارشلا نم هيلإ لمح ام كفا دقو ءاذك موي هنبا بوزت

 هصرفلا اوزهتاف - مل ةنماتسملا تلاق 5 ككالد انغاب لق : اولاقف 3 ماعطلا نم ًايه ف و

 وكي ولف ةلتيالا دع ىف قوركست ةناحصاو: هاج © 2ةتاور ازيك دليلا

 4 كارح مرثك أب

 ا مهو شاشلاو دنقرعم لهأ عمطف

 ارشلا هباحصأ عنمو ةميظع ةملو لمع « هيف اوعمط دق ميما لعامل 5 هباحصأو

 ا ا

 مثروهظ نم مهيلع جرخ « هب اوُدرَم امأؤ ةبدتق تايبل موقأا ءاحو . تايبلل هودع

 ةبيتق نأ ركسعلا لهأ نظف « مركسع ىلإ عجر مث . مرثك أ لتقو مهعطقف
 . مرثك | لتقف «مهنما وررحتي ب لف ؛ مهئاحصأ هباحصأو

 )١( مالسإلا ردص ىف رابكلا برعلا داوق نم : ىلهايلا رمع نب ملسم نب ةبهتق .

 نمو « كلملا دبع نب دلولا مايأ ناسارخو ناورم نب كاملا دبع مايأ ىرلا ىلو»

 فارطأ لصو قىتح اهتدم رثك أ حتتفاو رهنلا ءاروامه دالب ىف لغوت كانه

 ناملس ىلو ام دنعو . اهحتتفا ىلا نادلبلا ىف ىنرعلا جلا دطو دقو . نيصلا

 نم هه ىف اع لالقتسالا ةبيتق لواح « ةبيتق ه ركي ناكو « ةفالخلا كللملا قع ئا

 ةرجهال هى ةنس لتعذ « هشيح ةداق ضعب هيلع راث كلذب رهاج املو . دالبلا نم .

 : مم ىريطلا ) امهحتفو شاشلاو دنقرمس ىف ةبيتق بورح نع عجار (؟)

 .(عغاو ب ع.و نادلبلا حوتقو .ةهيا مع
 1 قامألا تلاط»+ نماتنلا 9

 . اليل ودعلا ىلع موجملا : تايبلا (4)



 ريس نع اذ" هبلا رين كم مع ء '”لبجلا هادا مس وا يبو

 ةبادلا تلك اهاف ةباد ىلع هرج مث « هففج مث « ىلفدلا نابضق عم ءاملاب هخبطف

 . ةريملاو ريعشلا رثنو ؟"”هلبج نم ةيحانب ركسعف جرفن . اهموي نم تقفن (هنم)
 ءاجو « هنع ىَّنتو ةريملا نم هركسع ىف ام كرت « هيلإ نوريسي موقلا نأ َنظ اماف

 . اهلكت قفنف مهءاود هيلع اوقاطأف ريعشلا كلذ اودجوف « هبلطي ناك ْنَم

 نم ةيبرغلا ةقطاملا ىلع ىالسإلا دهعلا ىف قلطي ناك ىذلا مسالا : لبجلا )١(

 اذه ناكو . ًاضيأ لابلا ىمستو ٠ ناتسزوخ لامث قارعلل ةّداحلا سراف دالب نم

 ريسلا ررغ عجار ) ناورشونأ امعضو ىتلا سراف ةكلمت ملاقأ نم ىناثلا ملقإلا وه

 .(5.ه ص

 . « هليخ نم » : ١ ف (؟)



 - م. سن ةاسصر ١ انيكقتي شركت

 34 هقلح اينو هك روك يع مهكلَم « مورلا كللم نيطنطسق نأ كح

 5 8 7 . 5 7 ني 310(6- ب :
 اين دلا نم كبسح : تلاقو «ء هعلخ مورلا تداراف . ههحو ا حضو هب ريظو

 دقو كموقب كال ةقاط الل 5 هل اولاقف + هنرعأ قف هءاطعصت رواشف 03 كلفيفت نم هيف

 فرعن ال مورلاو اذه . هنومهفي نيد ريغ ىلع مهو « كعلخ ىلع مهتلك ت عمتجا

 داعم هل الات ةليطلاق : لاق ايجلعاس نلع قاغوألا نين نعو ةنالرصنلا

 مهامحلاو هيلإ مهوعدتف ءايبن ألا 00 نم نيد بلطت 9 2 سدكملا كدب ىلإ جحتل

 دشن ىرخاو « كلنيد ىلع كعم ريصت ةقرف ( نيتقرذ ) نوقرتفي مهنإف « هيلع

 اولثاف موق لك نآل 2 مهماع رهظت كنإف « كعاطأ نع كاصع نم لتاقتف « كنع

 عجرأ مث ) سدقلا تدب ىلإ جحأ ىنورظنأ : مورلل نيطنطسق لاق

 ىراصنلاو دوبهيلاب اعدف « ( سدقملا تبب ىلإ جرخو « هورظنأف . ملزتعأف

 عجر مث : ا ,مصنلا راتخاف . هيدب نيب اورظانتف

 ةينأ ارصنلا ىلإ مورلا اعرق 4 ةنفاتي لانو ةسماهتلاو نابهرا ا هعمو مورلا دالب لإ

 4 يقر ا ل نا رتل سل راقب ل

 ربلا : حضولا )١(

 . خسنلا ىف أطخاوهو « انبيش » : ١ ىف (؟)



 1 5 53: ىلا 6 : 3
 هلسقعدل ١ 2 لا فو 2 ١ 7س ةينار صخلأ ىلع مهاهحو 2 ا ىو

: 3 5 1 
 ىح ؛ ”ماشلا لع ةينارصنلا تيلغو 2 ةيمور مه يك ام كا راد 0 كو ©« هتنص اخو

 مالاسإللا ر رهظ

 ىلع اهرعأ دعشاو « ماشلا قا صفت لع مورلا كباقال :ينزفلا نأىكخشو

 .8 ا كولا لك فورع أ نق نايلعب ووعوك ك0 ا ا ورا فضا عم
  1١ا

 م

 باهذ نم مهنم هضرعب نحن امو « ةقاط نم برعلاب انلام تماع دق : هل تلاقف

 | ركل موق برعلا نإ : رصيق لاق . انصوأف ثالذ نم انيلع دشأ كتاعو « انرعأ

 نوشرت 6 » ةاشلاو ةقانلا بلح نم قايفلا ًى نوددعي 34 ديدش 00 ٌّث

 ىراصتلل ديعلا ىهو ةعلا اهدرفم : عيسبلا 0(

 عنمو ةينيطنطسقلا لهأ ىلع اهبضرفو ةيحيسلا ةنايدلا" نيطئطسق قنتعا (؟)

 ) هب ص ةيطنزيملا ةيروطاريمالا عجار م اهف ةنثولا ةنابدلا ةلوازم

 ابروأ نم زرابلا ةريزجلا هبش ىف اهأشنأ ىلا ةنيدملا سسأ نيطنطسق مضو (<)
 م ميم ةنس ىف « ةرمر٠ رح اهم ةعقب ىف « ىويسألا ء ىطاشلا قالب داكي ىذلاو
 لفتحا مث . ةديدجلا امور ىمسن تناكو . اروطاربها اهنف جون ىتاا ةنسلا ىهو

 ةينثولا ةنايدلل انصح امور ترمب انيب « ةيحيسم ةنيدم اهلعحو م سمس. ةنس اهلاكإب

 .( ممل ل ا/ م قباسلا ردصملا ) كلذ دعب ليوط تقو ىلإ

 . مالسإلا لبق نامورلا ايكحم 0 دالب نأل (:)

١ 

_ 

 رصق ناكو 5 ةرصاق عمجاو مورلا كولد ن م كلم ل 5ك بعل « سهد » (ه (

 "41 ةنس ىح 581 ةلئصئد هركج دما دقو 4 5 ره » مالسالا روهيظ دنعمورلا

 ةيروطارنمالا لع اخو 2 ذإ س راق ند امورل راثبإ نأ عاطتسا دقو 0 دالحلل

 نقولا" عك ناسك 0 نئادمل لصو ىح سراف بلق ىف لغوتو ةيسرافلا

 ماشلا دالب برعلا حاستكاو مالسإلا روهظ نأ الإ . ىونين ةكرع» ىف ةيسرافلا
 ةيروطاريمإلا) .ةينامورلا ةيروطاريمالا تا نم كا ءا هدهع لع لا 2 مهيحتق و

 2( م08 - مك. و جمع نجح ةيطنزيللا

 رو فهدلا ففطل  غ م)



 د6 6 م».

 ماعطلا بيطو سبالملا نياب شيعلا ةيعافر نم هيف متتأ ام او او اعلا

 ةضفلاو بهذلا روصق مهنم اناتق نمل نأ مبيبت , مدعو دقو .؟" ”معك"انملا هن

 مل معو :ممأال و ولا لغلا اوصرح وقل اككمهف .دبألا ةايحو

 ىلع ىغأ م 0 هناا ومفكر ان يلعل ةارقبا 000 متأو

 : ملا كلاقك 6 قاداف. يع قلك ةيلف كلوعال( كاهل 50

 : مهنع كتقدص : لاق « اًّبعر مهنم انتدزف برعلا يا قكا واكلات ! مهديساي

 مموعفداو « مه اوققراو مدالب ع وع ملاوَُح : لاق ؟ ىأرلا اف : اولاق

 دعلا بط نم ا دلو يدوب دفق رك منه كرك قصخالف تردلا
 اًدح مهنبو 3 وعض مث . ؟تهارك لثم توملا نوهركيف « ىتان ام ( لثم )

 نيبو اهنيب تءضوو كللذ 5

> 

 ا

 دنا ةنوروص ذل مهنإف >2 هياع مهواتاقو

 . ةباغلا هذه ىلإ دلا قبف « هياع تاتاقو « بردلا لبح برعلا

 (40نيفضب ايقتلا امل ةيواعمو هنع هللا ىضر اًماع نينمؤلا ريمأ نأ كو

 باحأ ىلعههجو هللا مرك لع باحصأ رهظ « مايأ ةثالث امهنيب برحلا تمادف

 صاعلا نب ورمع اعدف . برملاب ّمهف « هسفنو هباحأ ىلع ةيواعم فاخو « ةيواعم

 قام ىلإ اع باحأ وعدتو مل نهيسامل دروب لاقف « هرواشف

 نيدلا قرانا وه ملا هلع لم ءورمعااب كو + ةيواعم لاق: هللا باتك

 نولتاقي كباححأو « ةنايد هعم نولتاقي لع بامحأ نإ : ورمع هل لاق ؟ باتكلاو

 )١( بض عمج بابضلاو « اهداطص, : بايضلا شرتحم .

 . ءاسنلا : محك انا )0

 . اوعمطو اوصرح : اويلك (*)

 برجحلا اهدنع تعقو « ةدقرلا ةنيد.٠ برق تارفلاءىطاش ىلع عقوم :نيفص (غ)

 . ةيواعم شرجو ىلع مامإلا نيب ةريهشلا



 اد هو دل

 « كلاتق ن هاتر حاملا لس ىكاصأل كيش قيقا اواي ايلا عقلا

 3 قا رتفا 0 لع باحأ ددرب مو 4 مهتنايد ف تثااليو هاثلا مهعم تيعشناو

 : اًعاتحا الإ كيامسأ ددزب مو

 باعسأ ةبواعم باعسأ ىدانو . حامرلا ىلع تعفرف فحاصللب ةبواعم رمأف
 كيمأف + نحو ع لاهللا بانك قاف 55 ؛ هيلع هللا تاولص هلع

 ( نا كانك ىلإ انرعد عوق فاشل © للا ناقو لالا نع زكا تاسعا
 مضناو هزجتحا امنإو « مهيفرثك دق لتقلاو حارجلا نإ ! كيو : لع لاق

 اوبأو « مهرظانن ىت َجح مهاتاقن ال : هل اولاق . ا م

 نوب رضي « هموف نم لجر هن الت ىق موقلا هوجو ىف : رتشالا ناكو

 رتشالا ىلإ ثعبا : ءاع باحصأ لاقف « ةيواعم برضم نم اوبرق ىّتح فويسلاب

 درعا اه هلا م ا كتملا كسمأو ( هعم نمو فرضت فحل ) هدارف

 اعل لع باعحصأ لاقف + ةييواعم تيرصم م ترق دق +: لاقو: ى أف: (فارضنالاب

 نإ انهي وق هنأل عا ةيراستلا انرفو "”كاينمأ الوب يتسكلا هزت نأ نإ

 كيسا 6 ءذرد نتخالا ىلا ةتعأ تا نمر هبا رمش الغ تقف نا بناتك"

 نيدودعملا برعلا ناعجش نم . ىعخنلا ثراحلا نب كلام وه : رتشألا )١(
 ىلإ نيفص ةكرر عمو لجل موي دهش 17-0 كومرعلا ةكرعم دهش دقو : مالسإلا ردص ق

 لاق دقو .اهملإ هلوصول ضاق هتكردأ ةنأا نأ الإ 3 رصم لع هالو دقو لع مامإلا بناج

 ةتالوسرا تنك 8 ! ناك دقق ءدكلام هلا محر : هتوع عمس امدنع ىلع مامإلا هنع

 . ملسو هيلع هللا ىلص

 لوجهة )م(



 د مث اس ل

 ك-”هعف هم 2 ,ظانملا نأ 2 5 امهمع هيأ ىصر ةبوواعم نيبو ىلع سب َ ظانملا
| 3 - 0 

 افلا نفر ناك نعم نا عا ونا نع يولع ل يدنا يرقي دبشم وتك

 , ©”ىرعشألا اسوم ابأ ىلع مك . امك هنع هللا ىضر ةبواعمو « اَمَكَح

 اودهاشت اماف , 9لدنجلا ةمودب سائلا ممتجاو . صاعلا نب ورمع ةيواعم َكَحو

 هد اكفنا طاق وعر ضو وبأ اخ « 0 هب تبتكو كلذ ىلع

 ىتح . لاوحألا عيمجو جرخلاو لخدملاو ةالصلا ىف ىسوم ابأ ورمع مدقب مايأ

 ىلع اقفتاف ارظانن مث . صاعلا نب ورمع ىلع ىسوم 0 ىلع رعألا ىرج

 . تالذ ىلع ادقاعتو ادهاعتو « هبحاص ( امهنم ) دحاو لك ملخع نأ

 هيلع انتا ا قيكطا 5200000 موب ىف سانلا عمتجاف

 « ةبواعم ماخاف دعصا : ا ملا ن2 ىفادللا باو رعود يوم اا انف

 ىتح كيبحاص ما ماخاف تن "نأ مدقتف « ءىش ىف ذ كمدقتأ 1 ىنأ لمت تنأ مع لاق

 ىلع ىلصو ا هللا دم ريثملا ىموم وبأ دعصق ؛ ىبحاص 3 0

 تءاخ اكرعألا اذه نم اًيلع تعلخ دق : لاق مث « لسو هيلع هللا ىلص ىنلا
 0-5 9 . حم اخا 299 ل : 3

 قثاو ه هللا دمك «صاعلا نس ورم د-دعص#ف# . لزب 3 3 هلعت ماخو «لجر ندم ىلعن

 ناطحق نم رعشألا ىنب ن٠ سيق نب هللا دبع وه ىرعشألا ىسوم وبأ 0(

 . ةشيخلا ىلإ نيرحاهلا نمو نيماسملا لئاوأ نمو نيحافلا ناعجشلا نم ىناح

 .هرءأ ل وأ ا ملع "ىلع ه رقأو ةفوكلا نامع هالوو « ةرصلا باطخلا نب رمع هالو

 000 1 ءاهنال لح ىلع قافتالل ةيواعمو ىلع اميحشر نيذللا نيمكحلا دحأ وهو

 ىط ىليح برق ناحرس ىداو دنع عفت نصح اهم ة ةيرق : لدنخلا ةمود 6

 ىف ناك امنإ ةيواعمو ىلع نيب ممكحتلا نأ ىلع نوخرؤأا عم داكيو ( ىماسو أجأ)

 .نامع نم برقلاب ماشلا دالب ىف عمت ةيرق حمرذأو .لدنجلا ةمود ىف سيلو «حرذأ»

 .( .١1 : م ريثألا نبا عراتو . ص : ؟ : بهذلا جورم : الثم عجاد )

  .ريبعتلا اذه لثم لاععتسا نع هب أيرت ةيبدألاو ةماعلا فلؤملا ةلزنم نإ (*)



 دلل جبا# دل

 ةيواعم تررقأ دق ىلإ : لاق مث « ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىلصو هيلع

 دع اهو رفا امم وم يدع نأ عاج كورلا مالا اذه

 « ةعيشل | مهو هتعاط ىلع تماقأ ةق رفف « قرف ثالث ىلع نب اع باحصأ | قرتفاف

 هلل الإ كح ال : تلاقو تّدش هقرفو « ايندلا ف يغدو هوان لإ كلام ردو

 كح نم لوأو . لا

 هللا ىضر ةبواعمو اّياَع جوا وك ١ تهركفف 0 لا وا سادسم ىلالاب وأ

 اوازنو ةفوكلاب لع ركسع اولزتعا مهنأل ةرورحلا تيت امتإو . اًعيدج امهنع
 ءارورح انطا لاقي هن رش

 نداص نادح نأ قباط ا + .ئكوكلاب فورتملا + ىلاطلا: نأ ككَحَو

 لكع لم نأ ىلع اقفنانيككحلا نأفورعملاو . نيخاسنلا دحأ ليقنم فيضأ هلعاو ح

 نالعإل امدقت ا.دنعو .نوديرب ام اوررقل سانلل رمألا اكرتي نأو هيحاص اههنم

 الع علخ دقف صاعلا نيا انأ . ةيواع.دو آيلع علفن ىسوم وبأ هرفأ ٠ رارقلا

 5 ةب واعد تّدثو

 .١ة1-8١2493188«: م ريثالا نيباو ء : . - ”ه : 5 ىربطلا عجار)

 .( مسا مج : « بهذلا جورمو

 مامإلا شيح نع مهلاصفنا دعب جراوخلا نأ ىرخالا رداصملا ىف فورعمللا )١(

 ةكرع» ىف ىلع مامإلا ةيراحل هعابتأ ايه ىذلا ىسارلا بهو نب هللا دبع مهيلع اولو ىلع
 ىربطلا ) بهو نبا اهف لتق“و « جراوخلا ىلع ىلع مامإلا اهف رصتنا ىلا ناوروللا

 .( هس دولت

 وخأ وهو ةيدأ نب ةورع بفيس وه ٠ جراولا فويس نم ا فيس لوأنأ الإ

 .(ا١اه-ا11ال:١5 ىنتاتسرهملاو . س١ : < ىريطلا ) روك ذملا لالب ىأ

 زارهالاب جرح دمف ا . جراوخلا عويج ند ناك ىدذلا سادرد لالي وبأ امأ

 مهم لتقو جراوخلا ىلع دايز نبا دتشا نيح « ةرصبلا ىلع دايز نب هللا ديدع ةيالو ق

 5 ) ا١ابه : ه ىريطلا ( لالي ىبأ وخأأ ةورع مهيب نم « يك اددع



 د هُم ل

 ةأرسإ رلا لهأ دنع ناكو. «اهلهأ ارماخو ابن اهانأف ئرلا ىلإ دابقأ ٠ ريدلا

 لجر جرخ ؛ اًمايأ مهني برحلا تدتشا اماف . اهنم هل نايبص اهعمو ىبكوكلا

 نإ ف زانلا هل لاه راع لوت 07 تالاف ناار يليق هللا :ةكزلا لهأ نع

 « كيلع مهلاعو هدلوو هتأرما هل اوقلطي نأ ةنيدملا لهأ بتاكدق'ىيكوكلا

 هل لاق امت ىمايدلا فاشن . كرذح ذغت « ةليللا هذه ىف هيلإ نوجرخ هنلدووعاو

 . هسفنب ةنيدملا رودد لعجو « ىزارلا

 هبثت ةأرما اوذخأف . ىمايدلل لاق امب مريخأف هموق ىلإ ىزارلا فرصناو

 ىف انونق وداي هيلا هيفا رص رص رخلاو 2 .نايوما عمو وك ركل[ اولا
 ّىرلا لهأ نم اناعك ةارلا مم دجوو . هحصن ىزارلا ا نظف « ناّسح نءا

 انتدعو اع انل فف « هيلع كاندهاعو كانفلاح امب كانيفو دق انإ : ىبك وكلا ىلإ

 . ناّسح نبا ىلع ةراغلا نم

 نإ + امل لاق عيت وكلا اع 00 حصن ىذلا لجرلا ءاجو

 هده ف وواصل كح ورع وكر هنأ لع قرلا لغأ يناك دق ناك نا

 ؟ هيلإ هلصوب نمو : تلاق . كلذ هيماعأ ًاباتك كطخت هيلإ ىبتك اف « ةلبقملا ةليللا

 ينك : ديلا نقع حف ةنيدملا وايش رم ته راج جرخأ انأ : لجرلا لاق

 لصوف . هتايب ىلع موقت 0 ذك هر ل ا دلل اس كا كالا
 د5 د اذ لاق ناتس نا لع ةازلل تيفو 15: ١ ندع لع كتابك هيلإ هناتكلا

 رعش اهاق 5 هبتاعيل ىبك وكلا 0 6 جرخ 3 ىف وكلا 9 رعأ ةناللق 2 تلاَق ؟ تنأ

 دنع ّحّضو . ليللاب مهنيب برحلا تبشنو « حالسلاب هناحأ حتراصت ( ىبك وكلا هب
3 

 9 ا ناسح نبا ىصمو 4 ليالاب ىف وكلا بوهغ د هل ليقام امينم دحا 0

 .٠ ةييطتول ار اه

 : ةكله : هحادحم 0( 7 هب ولحم نأ بالط 2 هالخحتسا 6



 ضاَعيل ئانبلا
 صعتسموار فم زعريم دتلاو

 ناك ىذلا هدئاق ىلإ بتك « مورلا كلم مزه امل عرسك زيوربأ أ 5

 . مهتازرأ ىف ةدايزلاو ّنيلا مدعيو ء دنجلا نم هعم ْنَمو ًاريخ هيزحي « هيلع ن .هدأ

 0 ل لعف ىذلا نأ دئاقلا لف

 ندا نإ ىاربك ناش لع يكف هل هنم جاردتسا وه امنإ هيلإ هباتك ن أو

 زيورأ ىلإ نشكو . ددبتلاو ديغواوب طارحللا نم « ىرسك هل بتك ام ريغب

 ىلع زيوربأ بلق دسفأو يور لع دبع بولق دسفأف . اظيلغ ًاباتك مهنع

 . مورلا هوجو ىف هعم اوناك نيذلا دنجلا

 بتع دف 6 ادي وص هقاخ ءاسو هتيعرل رت دق زيورأ ناكو

 ريمع ةسعن لع عرشك رفتشع قادما حرم لباب ئصتس ىف هسك ة ورق هناا لع

 هعم نم عيمج ىلإو مورلا هوجو ىف ىذلا هبحاص ىلإ ضارمل نك وب ضيوف

 مهمولق حءاصيل مهتدهاشم تخأو 3 مدسأفم نم اردع لوفقلاب دنحلا نم

 نيك 1 ةمح ةحنو و سرفلا لج م داق ده حوما قاع مهداسفو

 نم هعم نمو لوألا دئاقلا مدقف . دنجلا نم ريسلا الإ مهنم هياب القل . دنجخلا

 هسيح نم نيو عاف 2 ريورأ ن  هيوريش ىلإ اولاث « ةدساف مهم ولقو دنجلا

 يا ا نا نعش كاف اك ا نوع ودان مث . هيبأب كتفلا ىلع هوعبابو

 . مالال - عاله نص نييئاساسلا دهع ىف نارإ : زيوربأ لتق» نع عجار )١(

 . العال ايس ع نص ريسلا ررغ ع



 دل تتبادل

 هللا لس هنأ ل وشر ماقبل و علا ع اناس نإ ننعك روز اكو

 . ةنيدملاب وهو السر سو هيلع هنا نصسشا لوو ا

 مون ا ووفإا# هل اولاق مسو هيلع هلأ لعادل لوسو: قمار انف

 : ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مل لاقف . هيلإ كصخشن 00و

 اخ إي اويحواف“ ةطيرابلا انف يأ لع دقو فرنك نا نأ قلعأ ىوانإ

 ْ : رعاتام هه رانا رهتك ٠ يطا رتل الا ملا نعام لإ ةةوتج رف . كبحاص

 هللا ىلص هللا لوسر اهرك ذ ىتلا ةليللا كلت ىف زيوربأ هابأ لتق هيوريش نآب ربخلا
 يلع

| 

 0 ا تل ا

 . روغثلا لهأ ىلع كلذ ظافف « مهعنطصاو مهمرك أف مورلا كلم ىلإ تزاحتا مث

 نفر ننال هضم د“ اع هور قاع ىلإ ضو يذلا ووش فتاك

 ديوس لو اع فاو رقما فانا لل قع وقتلا لعن اك رع ناتسإرل مرتك !

 .(م- ةعيط) هم هد : « ىريطلا ىف ريخلا ليصفت رظنا )١(

 نوما ةهف ىف. رهط دق كيان ناو # لق[ قران عابتا مث : ةرمحملا (؟)

 لحفتساو . هعابتأ نيب لاومألا ةعاشإو تامرحملا ةحابإ ىلإ اعدو ء سراف دالب ىف

 نأ عاطتساو . نابفصأو ناذمه نم لابجلا لهأ نم ريثك هتوعد ىف لخد ذإ هردأ
 يدع نومالا نإ قد ىتننعو ومأملا كح ةليط ةسايعلا ةلودلا شويِح هجوب دمصي

 كباب ةيراحل شوبجلا ديرحجم ىف 0 مصتعملا هاخأ هفاخ ىصوأ ةافولا ديك ردا

 دا ف كلذ ىف هدهج مىصتعملا لذدق . هتوعد ىلعو هلع ءاضقلل هعابتأو

 هب ىلآف . ةنس ني رسثع ةيأرك ةلودلا مواق نأ دعب « كناب ىلع رصتني نأ نيشفألا

 ةعاجأ قم لكقلاب خف ام وم تره دقو + نلمس رداع ىلإ هتلئاض فازفأبتو

 .مورلا دالب ىلإ اًدجتلم



 د جامي دسل

 : ١
 نامل له ناك نجا نعأأ قيمدق قام ةاحإلا ةدنن 1 2نيماعلا ىذ
 تقوى مورا »كلغ اورغبنأ لع 6: :نامآلا“ هتولاست تينت قا لإ ةربخلا
 باتكلا مقو اماف . مورلا كلم دي ىف عقي نأل هضترَعو . هفلخ نم برملا

 كيوضاوأ يملا ننكو 20 مل دو و ردح « مورلا كللم دب ىف

 دي لو + ينم ةعستوأ ةدازكا كاللا ةواف اضيأ تاتكلا مقوف « نامألاب ًاياتك

 مي مهملع بلاط 3 . مهفاخ دق هنأ اويسحل نأ 0 هسقفن ىفام مح

 . نيعمجأ مهلتقف مهمراخ مييلع ىنجو

 جرخ ؟9ةمآلّس نب لهَس هل لاقي مالسلا ةنيدم نم الجر نأ َكُحو
 فو 0 رعم اب رمألاب ةهةسسقت م وو ذاب مح اوغاف 04 مالسلا ةئيدم لهأ ءاغوغ نم ةعامج ىق

 لام وا نيف ةقااو ود قوع اووف ف مظعف « ركسنملا نع ىهانلاو

 هايس نم وحن ى مالسلا ةنيدح ع الحر نأ : هل ناو لا نبا

 «ىرخلاك باب عمدب رح ىف ىسوطلا ديمح داوق نمءىئاطلا ىرغتلاب فورعملا )١(

 .هدب ىلع كباب عابتأل ةعزه لوأ تناكو« ديمح عرصم دعب مدتعملا شوج ةدايق ىلوتو

 دهع ىف ىفوت .٠ ةيمالسإلا روغثلا ىف لمعلا ىف هتاح مظعم ىضق هنأل ىرغثلا ىمس

 هيبأل ناكاأم فسوب هنبا لكوتملا ىلوف ؛ ناجي رذأو ةينيهرأ ىلع لاو وهو لكوتملا

 . ةريثك ممادم ىرغتلا ديعس ىبأ ىف ىرتحبلاو ماعأ ىبألو . برحلا نوؤش نم
 هدهقو ا( : ةرجحرال -؟.١ .ةديغ تداوح قى ىرطلا لومي 8 ةمالس كى ليهس 6

 ليس هل لاقي لجر ماق مث . . . دادغبب قاسفلا ىلع ريكلل ةعاوط#ملا تدرجتأ ةنشلا

 ردمالا ىلإ سانلا اعد دق . متاح ايأ ىنكي ناسارخ لهأ نم ىراصنألا ةمالس نيا

 « ملسو هيلع هللا ىلص هيب ةنسو هللا باتكي لمعلاو ركنملا نع ىعنلاو فورعملاب

 ."عم” بد 5عغا 1:5١ ىرطلا « . . . ةمتع ىف اقحصم قلعو

 موه اب قد ناك ن اقلنب احيصق ناكو ةلزنلا ناك نان :سسرقأ نإ ةيباع )م

 هنأ هل نومألا ريدقت نم غابو لازتعالا ىف هئارآب رثآت ىذلا نومألا نم مث ديشزلا
 7 هلإ ةيدست »ع ةيماهلا 0 ةلآ زيعملا نم هعابتأ ىعهشسا و ها ٠ هاقعتساف هرزولاسإ نأ دارأ

 5 اال دس از/». : ١ قايم ردشلا - عحار
5 ,1 



 اد هما

 : هناك لاق نوت قا ركل نع نسسلاو :فووفلا# نمألا لإ وغنت الجار

 « ةدم دعب قوه ١ هاعد 2 : الي ىغبني ليلح بطخ اذه نينمؤألا ا

 ليلج بطخ اذهو : لاق . بفلأ ىف راص دق لجرلا نإ « ةمامت اي : لاقف

 ةنيدم ىف لجرلا نإ ةمامث اي : لاقو ةدم دعب هاعد م . فوخم لئاه ( اضيأ)

 فعض دق رمأ اذه : ةمامث لاق . لجر فالآ ةسخ ىف راص دق مالسلا

 فلا ىو ةئايسح .ىف هلاع تنافمعتلا فيك + نومأما هل لاق: هن لفح الف

 هن 0و هير ذأ

 نوعصسعال لجو فألا ةده نأ تلءاهءاضأ رثك اذه كرت ىلا دصقل

 :.ءاعوف ةياضأ نأآو:# ةطوسلا هذه لكم ىف واللا رض لغ
 حض

 تنئظ ىأل : ةماه ناك الا ةسه- ىف ايتفعضصتسا دقو

 ةئاوقعي هيلع مدعي أ 2 4 ليمسب ا مالسلا ةنيدم نومالل ل اخد اا

 لبجلا تاقدص ىلع لبس لمعتسي نأرمأ مث . ةيعرلاو ةنايدلا لهأ بولق دسفيف

 لبجلا ىلإ جرخ اًهلهفلخ هّجو م. ةماعلاو ةنايدلا لهأ دنع هتلاح تطقسابمل و اماف

 لبجلاب هسيحو « لهس دييقتب نومأملا رمأو . هتنايخ رهظاف هلمع عبتتو هبساح ْنَم

 . ةسلنحل قى تامّيح

 ١ 2 5 ب 5 5 . 9 نما ع

 ١ ايلا تت ديرب لزعو ناسارخ كو 4 لهابلا 5 و هبلتو نإ قكجو

 ىلو دقو نامدشلا ةداقلا نم : ىدزألا ةرفص ىبأ نب بلهلا نب ديزي (1)

 ناملس ىلواملو . هحومط ىتخ هنأل جاجحلا هلزع مث هيأ ةافو دعب ناسارخ

 ناتسريطو ناحرح حتتفاف ء ناسارخ مث قارعلا هالو ةقالخلا كالملا دبع نبا

 بره نأ ديزب عاطتسا رمع تام امدنعو . هابحو زازعلا ديع ني رمع هلزعو

 هاخأ هيلإ هجوف . كلملا دبع نب ديزب ىلع جورخلا ناعيو اهلع بلغتيو ةرصبلا ىلإ

 طي ةنقب ىف هي لب يرق لكقاو ايلي «ىرقللا :تريعتل قفا رملا ىلإ »كلا نجع ب ةفديم
 . ( موج م0 : ه نايعألا تافو عجار )



 د جمتيال

 « كلللا دبع نب ناماس ىلإ « ماشلا ىلإ بلهملا نب ديزي صخشف . هدي ىف ناك دع

 تاق بمهلملا نب ديزي دسفأف ؟ ا 2 : هل لاقف « هموق كلم ىلع وهو

 5 00 ًايتك ةبدتق ىلإ ناملس بتكف . ملسم نب ةبيتق ىلع ناولس

 « كالملا ديع نب ناملس ددع هلاح دسفأ ديزي أ ةستق لعق « ناماس دنع ديزي قاع

 ةبيتق هّجوف . ةظاغ الإ ناملس هياع دي رف ع ايف لمقر انك هيلإ بكف
 لوألا لصوي نأ هرمأو ء بشك ةئالث هيلإ عفدو « ابل انطف ًالوسر ناماس ىلإ

 ع هنيع نع سلاج باهملا نب ديزيو هيلع لخدتس كنإ : لاقو . ناماسىلإ اهنم

 اذإف . ىلاثلا ىباتك هيلإ مفداف « ديزي , هأرقأف لوألا ىباتك هيلإ تعفد اذإف

 رمأ هأرق اذإ هنإف . ثلاذلا باتكلا هيلإ عفداف « 0 ع هيلإ هتعفد

 ل كك لع ني اعاو 6 كتامؤك ربو كمارك إب

 ديزي اذإ « ناياس ىلع هل نذأ اماف «٠ ماشلا درو ىتح ةبيتق لوسر جرن

 اهلصوأفأ ًابتك ىعم نإ « نينمؤملا ريمأاي : لوسرلا لاقف . هنيمب ىلع باهملا نبا
 3 ع ع

 قيسولا نيعاا ا هيفو لوالا تاتكلا هلؤاخا اناتيف:: لاك © ترآ: اه لغ

 كيف ذا دا كيل نعسو اوو عر كلب مدقأو « امر كب َمأ انأ

 مفدف . ةببتقب ءىزاهلاك ديزي ا أرق اماف . باهملا نب ديزي ىب

 كليلإ ىنتكي .نيسؤلا نيمأات © ةيفونع نايل لإ :قاقلا تاتكشلا ةبعق لوشر

 قسافلا بليملا نت ديزت ىلإ تفدتودت كحاضت اناتك كتئايلؤأ قم واع لكم

 باعك ىفيليلا تايب لع نقاب هيف اوال « 1ذكي فورشلا باذكشلا

 ولأي ال ؟ باتكلا اذه لثع ءىرتحب ىتح ٍلسم نب ( ةببتق نَمو ) : نايلس لاف

 )١( ىرطلا : ةيدتقو كاللا دع نى ناملس نيد هده ةيتاكملا نع عجار 2

 همه نامعألا تايقوو . ه«اي”ي  ع»ج< : ع ديرفلا دمعلاو .و.ع و.« :

 ا والا كك ا



 د "+

 اوسرلا مفدف . ديزب ىلإ ىناثلا باتكلا مفدي لو« ةبيتق تش ىف شخ ام ناواس : د ا قا 2 ده نا
 ا

 رم د فوم قارا ةيع تل فالس ىلإ © اب نب يفق هيما 8 ةئاقلا ةياكلا

 لكاقلا عا رخآو لعامأ كقرلا ديه ننانلس نإ نيضولا ”وينأ هيف نا ديغ
0 

 اوي نطل "ه1 وقح 00 هياع نا لعالم ير سو
35 

 0 ا

 ع تايلتما هان 0 تر نذلاى أ :مالتسلا ق لخماف 6 ةبازقألو

 مرك أف كيلإ لوسرلا ع 35 يا 0 ا 90 هعصو ) باتكلا 0

 ( هلمع ىف ديزي ةببتق ىلإ نايلس بتكو ) . ىضقتل هجئاوح انيلإ عفراو هاوثم
 5 ا نيب“ . 2 5 1 3 ١

 داس فلا ُّى أوعسف هبندو راسع ٌى اوراصف 0 ناهلس سد 9 .٠ هتاص ناسك

 نا 0 اك ِء
 )م 1 دج ىلع 3 ى . 3ث هولتقف لسم ن ةيدتق ىلع اوبيغش ىح هناكصأ

 : 0 ١ 6. : : .ا شو لسع
 4 ددسلاب مظع هنا هناش نم ناك ىنهملا دواد 3 رع نا حححو

 )١( نافع نب ناْمع مع « ةيمأ نبصاعلا ىبأ نب لا وهم هللا لوس دب رط .

 ناورم هنبا هعمو فئاطلا لف ةنيدملا ع رع ولا هدرا نو وا كل جل وس ملسأ .

 ةنيدأا ىلإ ةدوعلاب هل نذأف ةفالخلا ناْمع ىلو نأ ىلإ فئاطلا ىف جا هن مو

 هباحسأ ىلإ جسو هيلع هللا ىلص ىنلا هرسسبام عمستي ناك هنأ ةنيدملا نم هدرط بيس ناكو

 هتيشم ىف ملسو هلع هللا ىلص ىبنلا دقي ناك 5 . شيرق نم نيكرشملا ىلإ هيشفيق

 كلبتلا ىلع ىوطني لكشب هتاكرح ضعبو .

 . « هسيلجل » : ) ىف (0)

 نادلتلا حوتفو .ا١ءاي ا :١.5 ىربطلا : ةيتق لتقم نع عجار ه9

 اواو اجا عااك ض

 هلإ لسرب موهيلع ىصع ٠ نومألا دهع ىلع دنسلاىللاو : ىلهمللا دواد نب رشب (ع)

 2ك نفل تفل ةنس لك ه ا لمح تأ ىلع هعمد قفت ١ ناكو » اهحارح



 هما و للا دي اهو لل انكم ىلا ك“ اج تاتفسللا قوس دكتوق

 هل نعذأ نإف . نامألا هيلع ضرعيو « هبتاكيو هيلع لوبي نأ هنم برق اذإ

 اهجارخ هنّمتو هيلع ماخو دنسلا هالو ىبأ نإو « نينمؤللا ريمأ طخم ًانامأ هاطعأ
 دنسلا ءاسؤر بتاك «دنسلا براقاذإ ىتح دابع نب ناد صخشف . فرصناو

 ركدتلاب مرمأيو ٠ 0 اهنع فرصنا نإ هل دنسلا ةبالو نأ مهنم دحاو لك مي

 ؛ نيه انآ نرش علا نفك“ ءوارأ اهم لإ ةوناععا انه هموت ادم تارا ويارقنل

 ء كقوقح اهب تبجو ةباغ ىلإ ةعاطلا ىف مدعب تي رجو كفالسأ ىرج دقف

 هان الا اططأ رم رقيب 19 ؟تتازنم اهب تلضفو « تبن ءافص اهب رهشو

 ريخأو هباتك ىف هؤانث لج مهنصو لب « نودرقملا ءايفصألا الو نوبختنما

 دقو 4 "”نيرهطتملا بحبو نيباوتلا بحت هللا نإ 9 : لاقف « مهابإ هتبح نع

 نامألا سرع ىنرمأو م ةرثك اهفرط ري ال شويج ىف ة نينمؤل ريمأ ىهَجو

 2 ء.هبسفنأ لغ كتيشاحو كلهأ نم كب لصتا نمو كسفنل كيلع

 و ديما ةعاق قاف دل انك كنا كو را

 2« كتبوقعب ةطيعو كنع ةلئاس ليخلا ىصاون فرعتف الإ . كلئاوأ هيلع ىضمام

 دلك لع نفافلا ةلاشكلا +" كراع تزل ديع ناستد اوجد قلع نعم رفعت ةقاقاو
 كنع *”فاصو روتوملا كبثاو دقو كب ىنأكو .؟ ًامدن هّنسل عراقلاو ًاظيغ

 لوس نسفلا له اره .ضزومالا لاجوا مع ةانع نب ناسغ )١(

 « ىلهملا دواد نب رشي دعب دنساا ثود الا مث .ناصارخ ليس نب نسحلا هالو دقو

 اهنوؤش املالخ حلصأ ةدم كانه ماقأف

 .معج : ةيآلا» ةرعلا ةروس 0(

 ١ تحلصأو تظدح : تئير .

 فاحو » اهنأ حرحصلا لعاو هروهملا كب قاضرب :! ىو . لام : فاص (:)

 . ىدعتو راح ىأ « رورمأا كيلع



 بحي 0 تبن

 لاخلا نم هللب كذيعأ انأو ءحصانلا كلغسأو ؟'”حشاكلا كلب تمشو « روهقملا

 . ةرثعلا م ةصرفلا زبشتت ْ نإ اهضرعب صعا ىلا

 قمم لا هلا ركل © ةنايإلا قعااتقو نكي لإ تاتكلا لضوادف

 مهناطوأ ىلإ عوجرلا نوبحب هباحصأ لمجو . ع الام مهنع هغاب و « هلمع لهأ

 . مالسلا ةنيدم تاف عجرو ناضل نبق هوما هلع تير طقال قارا

 هلا لع لك رتل يس زلاريمأ الكو عاكرزما" لع يرانا كمو
 هزعح نميف ناكو :ةايلحدل اهمكلزب هل ميعواو 6-5 تانايخ ا نأ

 ىسومو « حتفلا بتاكح ون وبأو .تاي رمل ب :اك ب يطخلا نب دمسأ حام

 ناويد بحاص دم نب نسحلاو « جارخلا ناويد بحاص كاللا دبع نبا
 0 ىلع مو هللا ىل اع لكوتملل مهنّتضتي هطخم ةعقر بتكو . 7 عايضلا

 ادد مبرعت هيلإ مولا لسيف ركبي 00 حاجن فرصناو

 ةلمخلا المعأف 34 0 سس تأ ديمع نو“ ا ىلع كلذ

 7 ةوادعاأ نطايلا ودعلا َ حشاكملا 0

 كو سقلا قادوا قف لك رفنلل 8-5 ناويد بحاص ةماس نب حاج ناك (؟)

 . لامعلاو نيفظوملا لامعأ 2 كلذك هتابجاو نم ناكو . اياويسا و لئاسرلا مت

 ىف كرتشا دقو « هدهع ىلوو هللا لع لكوتملا رفعج نب دم : هللاب رصتتملا (©)

 . اهب هتدم لطت مل هنأ الإ , هدعب ةفالخلاب هل عيوبو « هيأ لايتغا ةرهاؤ»

 عرازملا ىأ ةفيلخلا عايض ةرادإ ىلوت, ىذلا ناويدلا : عايضلا ناويد (غ)

 1 ) ؟له 5غ: ع ىالصإلا ندعلا ) اهارقو

 دمتعا لصألا ىسراف .حيصف رعاشو بيدأ ؛ دمحأ نب ناقاخ نب حتفلا وه (ه)
 تفذأتا لع باتكلاو ءابدألا عيحسا ناك . ةهد لتفو هرزوتساو هنلأ ىلع لكوتملا هيلع

 . ةلفاح ةيتكم هل تءعمت»ا ىح

 ىح هبصنم ىف قبو « هترازول لكوتملا هبختنا : ناقاخ نب ىحح نب هللا ديبع ()

 . ىأرلا ةلاصأو مزحهلاب فرع دقو . لكوتملا لتمت»



 اد تسل

 كنإ : لاقف هللا ديبع هب الخ « ناطالا راد دغلا نم حاج رضح ااف

 حتفلاو « نك الا قيدلا لو هو هللا نيضتللا هب توجت 3 اما تر

 . ةقاط امبب ثلل نكت مل كاداك امه نإو « نينمؤملا ريمأ ىلع سانلا بلغأ وهو

 تأ لييع لاق: ؟؟ قمت ران ندا هه قال فدهرتنقو عنصأ اه : حاج لاقف

 ؛ ميباع اليوبت ذيبنلا ىلع موقلا ءالؤه تدعم كنأي اهب بخ ةعقر هيلإ بدك

 نيئمؤلا ريمأ ىلإ رذتعتو . مهفشكي نم مل نأ انوملعتاو ةنايلأ نع ا

 هعدفت . كرذعب موقأو ة.ءقرلا ا نونأ ناو. هيف تاخ واع كقلاكإ هلآستو

 كالذي هطخم ةعقر نك ع

 لخديل حاج ءاخل « ةعاس ردق ًاحاجن بجح نأ رادلا بحاص حتفلا رمأ م

 عيمج نع عجر دق ًاحاجت نإ : لكوتمل الاقف حتتفلا عم د في ا يبقا

 ريخيو « ةلاقإلا لآسيو « نع امم رذتمي ( هطخم ) هتعقر هذهو « كل نعام

 « ًابضغ حاج ىلع دتشا ةمقرلا لكوتللا أرق اماف . ذيبن ىلع هنم ناك كلذ نأ

 حاجي عفّدف « ليلج لامي ًاحاحت انمضف « ل نبنسملاو ثالملا دبع ن 3 وعم اعدو

 ع نوما لا

 + ناحيزذأ نومألل :هالوالا + معه ني لع نيا ابأ نأ ىكشو
 / 1 : هّللاب مصتءملا قاحسإ وبأ "7 يبد :مورلا دالب ىلإ نومأملا صخشو ىلع اهملإ صخش
 امل « ماشه نب ىلع نسحلا ىلا لاح داسفإ ىف هيلع باغ دق نأكو . نوماملا دنع

 ا 5" فضإ 5 ع ا
 ىلإ نومألملا بتكف 3 سايعأا ىلإ ماشه نب ىلع نسكحلا ىبأ ليم ند فاو

 .مرمروسس ؟رب م ةيمالسإلا ممألا رات تارضاح ىف ةصقلا لصفم عجار )١(
 مهضعب م,تعقوو هتيشاحو ةفيلخلا ىنظوم داسف ىلع لدت اعإف ءىش ىلع تلد نإ صو

 0 بد مز نيفظوملاو لايعلا نيب هن اخلاو ةوشرلا راشتنا ىلعو 2 ضع

 8 ةرزألا ىلع هنأل آلاو ناكو 3 وم اكل تى سايعلا ع



 رف . هنم هعضومع 2 ”هياع ةلاد « ناطلسلل ركتتف ىلع اهركنأ ةظيلغ ًابتك ع

 ماشه نب ىلع لزع نوماللا نكمي ملو سانلا ىف تشف ىتح امهنبب ومدن ةظاغلا لزت
 لزعلاب ”ههداب نإ هنمأي لف ء كباب ةيحان ىف ٌلعو « مورلا دالب ىف ناك هنآل

 مهماع هفسلاو مهقازرأ معقب هركسع لهأو هبامحأ بولق دسفأ دق اّيلع نأ هغابو
 ١ 37 ة ور 2 0 3 2 .

 حاصتسملا هل بتاعك“ لع ىلإ ريصب نا 50 4 اني ناومألا هحوف 4 ربيكلاو

 مهض رعو دنحلا كالغَع لعحو 4 هركسع ىف هيلع داسفلاب ببدن نآأو 6 هيأقل

 . فيحع ىلإ

 هبتعتساو ىظعتلا ةياغ ىلع رهظأف « ىلع ركسع ( فيجع لخدف)

 ده يع ملا حج قاثلا يبح ا ةكقيعتما لاقو“ قاض ردخعاف)ع نيمولا نريمألا

 م كادر خالها هقرز "ذم راب كايطدل نأ "ىف كتم لع ردك

 ىف بد مث . نكس ىتح عضاوتلاب هلوق قلتو ”ىلعل فيج للذنف . ©2مورلا دالب
 ءوس ٍلعو « ءاطعلا عم ةعاطلاب ناميألا مهيلع ككحأ اذإ ىتح , داسفلاب هباعحأ
 كل 4 . : 5 د . 0 35 508
 ”عمجو )0 هناهزشم ضعب ىلإ لع جرش هصرغفلل مهءاسؤر دعاو )2 ىلعت مهتاين

 عمسلاب لب وقف 5 ىلع لزعي نينم وللا ريمأ ةماعك مهلع ارق دنحخلا فيحع

 َ 0 : هيِخأ ىلعو هيلع دنجلا بئوف . ًاردابم عجرف اقعزنللا لف . فيصت) ةعاطلاو

 .٠ .٠ ا هه 9 9 ُ 1
 «نومالا ىلإ امهءاهحو ديدخلاب أمهقت واف 20 فيدعع ىلإ مه وعدلق ماشه نب نيسللا

 4 4ن داب امهاتقق

 . هدنع هتهاجو بيس هيلع ةأرج : هيلع ةلاد 000(

 . هرداب : ةهداي 6

 . ناجيب رذا ندم ربك أو رهشأ نم تناكةدلب : ةغارم (+)

 « مورلا دالب ىف وهو «هل نومألا ةدح نإف ءآءوس هب دارأ ام اذإ هنأ ىنعي ()

 . ةفاسملا دعبل هيلإ لوصولا فءىطبت

 . ةدئاز واولاو ؛ لصألا ىف اذكه )ه١



 0 ا 0 5-0 تا 08 208 0 و0

 كيفك واةناج تاس ردك اها لق اماف . برعلا لئابق نم هنأب 6 ماكو يم

 فيلا واسال كور اه نأ ورا نو ياظاو  وصنلا لغة تو فرقا

 بايب فورعملا هبا تعمتجاو .ء روصنملاب بوبولا ىلع ن :ملاو رازت ميا

 بايلا ا د رازن كرشباح دقو 5 ةرمدتم هةر َى : كستتم مو © بهذلا
 .م١

 نار7 اولا“ مع دلل دييغو بش قر دع افا تيواتل نك وعلو

 دي لق و 35 عاد لإ 00 انوع هايلح ع 36 .٠ هياع لخدف روصنملا

 4 نينم ْؤملا ر أ أي 7 لاقف 26 روصنملا دع 52 نم برعلا ن و دنملا هيف ضيقت ام

 لاق هيه ذل اذ دير قيس دكا نيزك كم دورغا نا كدي دار ثا
 ب

 مهضهانن ن ١مم انايخ انيفاوث ىتح مهنا رادم لإ كلذ ىدنع امو : روصنملا لاقف .

 ىف تتفو كنَّدذَع تدسفأ مهب ترفظ نإ كنأل « كدنج لاتقل هجوال : ىسابعلا

 ةايللا ام : روصنملا لاقف . هنمةلاقإ ال ىذلا راوبلا ويف كب اورفظ نإو ؛ء كدض

 . ىرعلا 3 ىو 2 عج : روكلا(١)

 ءادعألا دودح ىلع ىلا نوصحلاو ندملا : روغتلا 0(

 مق وه روصنملا ىلع لحد ىذلا نأ : م؟عس:ه ريثألا نال لماكلا ىق (<)

 روك ذملا دع مع نبا وهو , سابعلا نب هللا ديبع نب سابعلا نبا

 6 مسد: باق (:)
 2 رع للا فطأ © م)



 كامن ىوصتلا لاك دسم و كتر قاع لاق# وشاعو :: زضلا لاق

 .:ةيطمأ قب ريخأ نأ زوجي ال ىأرو ةليح مهبف ىدنع : ىسابعلا لاق ؟ مهبف

 اذإ : هللاقف هيلاوم نم الجر اعدف « روصنللا زيلهد ىلإ ىمابعاا جرف

 1 ( ىديس اي) . عمسب توصب ىل لقف برعلا هؤص نيب ترسف تبكر

 لوقلا ىلع دعأف « كترجزو *'”كتربز نإف ؟ نملا مأ رازن « فرشأ نيتايبقلا

 5200 ٍلسو هيلع تأ لس هلاوسز قع نو وع هنا وع -يفاشعللاو

 ( هال وع هقادتتماف ع مزوتف ةياوومأ نع ةلاأس) الوم ةيماو كنز هكاقب ىنايعلا

 لوقي امل نيقيرفلا نم برعلا سفنأ تبأرشاف « نهلاو رازن هؤص نيب اهو

 رازت ء شاغإلا نع رّصقي ال ء اذكو اذك وئب « نملا ْنَمَو : لاقف . خيشلا

 قرد دايو فلس تمكنا كل ةيرعل نأ ريم ١ اهب نا ترك اوم تال ا

 هب رضف ىنملا ىلع مهضعب بثوف : لاق . خيشلا لوقب رازن تعمسو . هتباد

 ناّيملا مياهتو . روصنلا زيلهد ىلإ ًاعرسسم عجرف « ىسابعلا نع لفن فيسلاب
 . ””فويسلاب نهلاو رازن نم

 )١( هرهن : لئاسلا ريز .

 ةيومألا ةلودلا طوقس ىلإ تدأ ىتلابابسألا مثأن م ةيلبقلا تافالخلا تناك (؟)

 هيئاندعلا لئابقلا ابلثعو ىلوألا ٠ ةيواعم دهع ذنم نيتبج تنوك دق لئابقلا تناكو

 تافالخلا هذه تناكو . ةيئاطحقلا وأ ةيناعلا لئابقلا اهلاثعو ةناثلاو ٠ ةيسيقفلا وأ

 مثدحأ بترق ام اذاف . ةروك ذملا لئابقلا هاحن ءافلخلا ةسايس بسح فعضتو دتشت

 رصتنا اذإ سكعلابو , ةناعلا لئابقلا نأش فعءضو لئابقلا هذه نأش الع . نييسيفلا
 هذه رثأ رصتمي ملو . ةيسيقلا لئابقلا فاعضإ ىلإ ىدؤي كلذ ناف « نييناملل ةفيلخلا

 رهظف « ىرخألا راطقألا ىلإ لقتنا لب , اهدحو ماشلا دالب ىلع ةيلبقلا تافالخلا

 ةلودلا فاعصإ ىف قيمع رثأ هل ناكو ٠ رهنلا ءارو امو سرافو قارعلا ىف حوضوب

 ةدم ترمتسا اهنإف . تافالخلا هذهل ةعيسلا جلاتنلا كلت عمو .اهبطوقسو ةيودألا

 . ةيسايعلا ةلودلا ىف برعلا ةلك ةحتنلا ف تفعضأ تح ىسابعلا ديعلا ىف ةليوط



 موقلا كتيفك دق : لاقف روصنملا نيئمؤملا رم ىلع ىسايعلا لخدو

 ةقرفلا عم ليمت الثل كيأر نسح ىلإ ةجاتحم مهنم ةقرف لكف « مهنيب تيرغأو

 ىف ًاراد ىنبت نأ ىأرلاو . ةقاط مهودعبو كب مل نوكي الف « اهيلع ىرخألا

 . هقك ناسا رخأ قهأ نم كدي ركصتو# اهنلإ ئدهملا كنا لوغو ةلحو قرش

 نع مههناو موقلا ىلإ جرخاو 207 كل ًاعرسم هعم نمو (وه) نوكيف

 . ©”ةفاصرلا ىتبو « كلذ روصنملا لعفف . برحلا

 كلا دبع لح ةردشلا ءدقااك ع 7ريزا قب يسم نأ كحو

 1 نيد فس لا ايفا نود قاك ود دس لاك نتلكلا "تك كارم كنا

 تءاجلا . يمن وني هعم تجرفت ؛ بعصم ركسع ىف هبرضف هب رضم جرخأف
 تاكو 6 هيدي قيد لكي © ةاهدلا - ىدحا .ثناكو_ قنحألا نزاع 5

 دق تدحألا نإ نسانلا لوخ + .تلاق © كيكيام +: لاق + .هدنغ ةقفح
 . مجار ىنإف : اهل لاقف . هدا ال للا نو ع ةنعفلا ىف ؟**نسكمزأ

 ؟ فنحألا ىف تدتأ نيأ نم : لاقو كلذ هّفف ًابعصم غلبف . هب رضم ًدرف ثعبف

 در هل تنمضف « مرد فال 1 ةرشعب اهللإ ثعبف . هتدر ءاربز هتيراج : هل ليق

 . « كل ًاغرفم » بىف )00(

 . + عم : ه ريثألا نبال لماكلا : ةفاصرلا ءانب نع عجار (؟)

 تيبثت ىف ىوقلا هدضعو رييزلا نب هللا دبع و>أ وه : ريبزلا نب بعصم (<)

 : ةفوكلا ةيالو هيلإ عمجو ىئمتثلا راتخلا لتقو اهعضخأف ةرصبلا هوخأ هالو . هكلم

 « ماشلا ىف ةيومألا ةلودلا ددهم ًايسيئر ؟رطخ حبصأو قارعلا ىف هرمأ لحفتسا املو
 هسفنب كلملا ديع هيلإ حرقت ء بعصم اهرحدف شورجلا ناورم نب كلملا دبع هيلإ ريكس

 لخدف « لتق ىح براحو ىبأف هيلإ هليمتسي نأ لواحو . ريك شيج سأر ىلع
 . قارعلا ىف نيبومألا مح تبث بعصم لتقميو . ةفوكلا كلا دبع

 5 سكتاو عقو ّ سك ترا 6



 ربك : ناقو تكانكورلا ل 0 تلاق ؟ كيكبيام 3 لاقت 6 قب هكاف 5 رطل

 درف اوق نم ىمخ . اهب هل لع الو « برحلا ىلع هب ةوقالو (نّبَجو ) كالوم 3
 تحال كات قريع | كنتاكي 177 حل لح او فلا يقم

 قيرطو ”نيرعبلاو :ةماعلا "9 ىنابعلا سوس ندع لو التأ ىو

 ةقرذبو تاقدصلا ةبابح ىن ليخلا قترفو . ةرصبلا رهظ ىن هدنجت لزن « ةكم

 قو« هادف ناهوع ع قحيربسلا اان لعا ىو دب حن تأ ذلك” وربانفلا

 هيلع ةراغلا ىئاوعمطو اوبغشف . ةنيصح سارتو لاوط حامر مهعم ةلاَّجر رابنألا

 هل ةقاطال نأ ٍلعو « هيف نوضيفيام هيلإ ىهتنا اماق .. ةدنج- نم هعم قب. نم لغو

 ةمعطألا مهعم ةعاب ةرصبلا 3 هتاقث ضعب ىسوم نب دمح رمأ « مهب

 وا ني م اوطعي ال نأ ممرمأو الام مهفلسأو . اهريغو
 0 لاا يلع او دحر تا ا أ كم نأ تان وهوا ذل

 كلناوأ ىلع ةلاَجرلا لبقأف . ةرصبلا ىلإ امون امون ( مهتحاسأ نم ) نونهربام

 0 نوهال مو مهتحاسأ نونهرب «رعسلا صخرو ؟*”ناكمإلل ةعابلا

 نب حالسلا فظنتسا اماف . اهنم ريسبلا الإ مهتحاسأ عيمج نهترا قب و

 لاق ء تبضغ اذإ تناكو « ناسللا ةطياس فنحألا ةيراج ءاربز تناك )١(
 جاه اذإ ناسنإ لكل لاقيل ىح سانلا ىف الثم تبهذف . ءاربز تجاه دق : فنحألا

 لاثمألا عمج ) . ءاربز ةؤبللاو , محضلا دسألا ربزألاو ٠ هؤاربز جاه دق : هبضغ

 .(مملك : ؟

 ءامع نع. دشرلا نوراهن نومألا نب بوقعي نب ىسايعلا ىسوم نب ع (؟)

 . هم ع+ ةنس رصم ىف قودو ةكع دلو . ةقث ناكو ثيدحلا ىف سابعلا ىف

 . اتسارحو اهترافخ : ةلباسلا ةقرذب (خ)

 . رسيلاو ةلوهسلا : ناكمإلا (غ)



 6 مهعم حالس الو عرس نم اوبشناف 2 مهنع ةعابلا حكت 4 معدي نم

 نم مهملإ جرت . ببنلا ىف ًاعمط بغشلا ىف اوجاهف . نودحي اوناكاام اودقفو

 ةلاّجرلا عم ح' 5 ساو والا وجدلا» نم ةباغ ىف هدبج نم هعم قب

 هلك مدت سف ةر اجمل ا الإ

 اقم وف الا :نضدلا دوو و اق ناو هن وف كيو كانو
 فاعلا نخل فاك رب ةتئاس دق ا دلع نها ه1 نتساءل وهالاو سراقو قارقلا

 ابنتك ةيواعس هيلو ينك. ةنوانملا نكس ةزومأ «تقتوقيا و. هنأخ ظعاذن
 سراف لاف نا يو محلا هذه لثع لإ 0 : دايز هيلإ ثىعيف . ةظيلغ

 « مروأشف ةعامج ةيواعم اعدف . نيقاحدلا و قارعاا لاجر ىعمو « واو غلا

 . هتضهانمو هلزعب هيلع ريشب مهلكف

 ترواش : ةريغملا هل لاقف « هرواشف « ةبعش نب ةريغملا ىلإ ةيواعم ثعب مث

 كريصقتا 0 ةيواعم لاق . 1 عا قبي مل اذإ ىتح ى مانلا

 ادا ايم ا دايش كلر ال ناعما مث ء سانلا ءارادنكلا نأ ثورأ عكنو

 فاوفلا لاسر اولا وج ندراق لام ملك نأ كك ذي لا تيفو نانا كتشدتف

 هءاهد تماع دقف « دايزت قفرت نأ ىرأ ىلإ : ةريفملا لاق ؟ ىرت اف « مجعلاو

 .ةوبكلا كيلَع ىبتي مزتك أو.( كنلغام كاتبا فلا لهأ بولق قو ةعشايتتو
 هكارقو هعهاسبو هاك ةماقح كي راس دهر د لاق لك + ةيزافقلا»
 كباغي نأ نماتف كنم لضفأ وه نم تيلغ اذإف : ةريثملا لاق ؟ تدرأ اع ترفظف

 نك واط أ كسل» ةزيذلا لاق هايوظاةينو امرت طاق قم اضف فن انام

 . كبف ٍدحأب رمألا اذه حلَض نإ : ىل لاق مث ؛ هيلع هب ترشأ اهف لضفلا فرع

 )١( ىلع هححرو هنأر للبضفي : نيرخألا ءار ,آ لك اع ؟رايع هيأرل لعجم ١ مهمأر .



 د ايبل»

 ةردقلا دانت نإ ا نيف# قع قطع لاق نينمؤللا ريمأمي ك كما مال هل كلف

 نيلي ثيح نم 0 نيأ نم رظنتو « *'”هلقع ىف ثفنتو هدهاشتف

 ءىرما لكل نإف « © ”هتعرص لّمؤت فيك لمأتتو « هتهج نم هيتأتو كيلع

 ىف عمطي هبو « هتبلغ ىلع قلستي' هنم ًابيع ؛ هتنطف تدتشاو هلقع لك نإو
 لع لخعو تئشام ىنع لقو . ةرصبلا نم هضم نأ نفديك وو قفين

 . لع ىلع هنم نوك أل امويف ًاموب هربخو كربخمب

 ف فحسلا ةقتأف: ليللا ىف ةرصبلا تلخد ىّتح تدضش : ةريغملا لاق

 هده دلك يتلو ند اهفرعأ و نعت ةروسقلا تباعا احا مايرعسلا

 تماس 3 « ةادغلا للصف جرخ قح تسلح مدس و فايز تاساس فكعتا

 ناب كيد أاحأو ناك: هس ف هو هنن لكس أ مركأف هيلع

 كيش فة اوه( كرر امنا كلتا وو يكمل ا[ نيا نإ ةويعلاف

 كرواش مث « ىلزعب هيلع اوراشأذ سانلا رواش دقو ىنأك : لاق . ””كامعو

 هتقباسو هلضف عم هنع هللا ىضر اًيلع تلتاق : لاقف « كلذ ريغب هيلع ترشأف

 ةقوف نك وه لع 6 دن وكوه نع تاك نأ ةيزاعم نئافأ 1 كلف هناك

 رثكلا نم هلخد دقام ةهبس نمالإ هتعيدخ ىفالو هيف عمطم ال الجر تيأرف
 نيسولا وما ( نأ ) 2 نيهد روف قف تسكن لقت ب 1 ذل لف عم يوك اهو

 لسرا هكللاو# .قيحو ركام هويغتما اذمل الورك .تنبطظام لع كلا قفل

 5 ههرطو هق قل 4 هلمع ىف تفش 6

 . ةلفعلا : ةرغلا ((

 : هيلغ هعرصو « عرص نه ةرملا :٠ ةع رصلا م

 . ما 5 غلاب : ” حتا 0(

 . © كمعو » ١: ف(ه)



 : تلق ؟ بتكلا نأف : لاق تك مك كيلع دري امب اذه لعتسو ء بحت امل

 : كلقلا كدع ليزي اع كينأت

 نأ هل ىأرلا نأ هتماعأو « ةيواعم ىلإ تدهاش امب تبتكسف تفرصنا مث

 . دايز تانب ىدحإ ديزي جود نأو « ةيواعم تانب ىدحإ دايز نب هللا ديبع جو

 ( اهب رسو ) اهأرقق دايز ىلإ بتكسلا تلصوأ مث . تدرأاامب ةيواعم بتكسف

 امع بغت مل : تلق ؟ كنع هيف ىأرلا ردص رمأ اذه : لاقو « هباحأل اهربظأو

 ( اذه )اري تدقق ةقوكحا نإ تضع ل هل: قلقو ا كلناع نم ترشح

 جرن . ىلؤأو نسحأ ناك « نينمؤملا ريمأ نب ديزي كنم برقي ( ىذلا ) دقعلا

 هول وف فة رسل بهلخ دل نام فاو ومما هناك تي ةفرتكتلا كيت

 لوا ترلع تحلصأ ودي دامت هولا ظويضركةلبلا صوص نيعلا
 12-2 39 .٠ 00 2 و ِء -

 : ١ "ل كة فاح نم دايز ىلع بوولا تدراو « ةيواعا ةرصبلا

 56-5 ري 0 ب 1 0 1 5
 دالب نوديرب فيقثو شرق نم ةعامج ىف ”نايفس ونأ جرح لاق

 ةبواعم مضف « ةفوكلا ىلع آلاو ةريغلا ناكو . دايز لبق ةريغملا فون )١(

 دقو . ةفوكلاو ةرصيلا : نيتارعلا ةبالو هل عمج نم لوأ ناكف « دايز ىلإ ةفوكلا

 .( دم: + بهذلا جورم عجار ) . اذه هلوقب فلؤملا محوت

 ممداوقو شبرق تاداس نم « ةيمأ نب برح نب رخص وه : نايفس وبأ (؟)

 قى مه ويح داق دقو 5 مالسإالا رويبظ هك نيكرسشملا ءاصسؤر ند ناكو 03 ةلهاجلا قى

 لوخدلا ىلإ ابلهأ اعدو ءاةكم حتف موي ملسأ هنأ الإ . قدتخلا ةوزغ ىفو دحأ ةكرعم

 هراد ريتعاف هب ىو همالسإب سو هيلع هللا ىلص لوضرلا بحر دعو . مالسالا ىف

 لوسرلا بناج ىلإ كلذ دعب كراعملا ضعب دهشو . نما وهف هلخدن نم لك« مرحلاةباثع

 كومريلا دكر عم ىف ىمعف : ىتالسإلا جستفل كراعم ىف كرتشا امك مسو هيلع هللا ىلص ءءمدلا د هم 5ع -ملا ء 5 دأرنش 5 5

 ةيومألا ةلودلا سس وم ةبوواعم وأ وهو كيري هنا ةيار تحب براح ناك ثدح

 8 ماشلا ىف



 انريسم نم انإ : لاقق نايفس ونأ مهعمج ًاثالث اوراس اماق . مل ةراجتب يربك“
 هدالب تسيلو « هيلع مودقلا ىف انل نذأي مل كالم ىلع انمودق امتإ « 0 اذه

 نإو « همد نم ءارب نحنتف بيصأ نإف « ريعلاب بهذي جَيأ نكلو رحجشع انل

 لخدف « نذإ ىنوعد : 9 7 ْوَقثلا ةماَس نب ناليتغ لاقف ا بعضن هلف رغب

 لوقي وهو رجشلا عورف برضي ىداولا

 قفط هلا ما لإ نومألا قضت هوست :قاليهربا قاارإولا

 ا ةايخلا بح اًعم 00 بهرو بعر لاقل

 قرولا كلبي نميف كل ةوسأ وأ 2ةمركمو دحم ىلع ٌءفشت امإ ١" 20

 500 « ىرسك دالب | مدق اماق . ريعلاب جرف . ميحاص انأ : لاق مث

 4 رس تايب دعقو . نا رق وقفا نيو 20 اكيوط

 كل لوقف فاهولا هل لاا يبعد يلا ع يقلاو < نكوف هل قدا ني

 كن لو « كل ةوادع لهأ نم تسل : - لاق ؟ ىلذإ ريغب ىدالب كلخدآ ام كلملا

 نافو مودو انك أ قاودات كلك انورا ناقل هزاع كامات رك وناع

 كلل لوقي : نامحرتلا لاقف . ًادجاس ترفقن ىرسك توص ععس ذإ مكسيل هنإف

 هتنئظف تاوصالا عفت رث ال ثيح ًاعفت رع نودع كيس »لاق كرستا اه كرما

 ع هتحن موت ©" ”ةقفر هل رمأو كلذ هل ركشف : لاق : تدحسف كاللا توص

 انثعب اعإ : لاقو هسفن 0 :لاق . هسأر ىلع اهعضوف ةروص اهيلع ىأرف

 )١( ىمثلا ةماس كى ناليغ ٠ مسأو مداسإلا كردأ « ىهاح سصعاشو مكح 8

 لوسرلا هرمأف ةوسن ريثع هدنع ناك . ىرسك ىلعدفو نممو فية ىنب هوجو نم ناكو

 ةنس كلذ راصف « نهنم آعبرأ راتخم نأ ملسو هيلع هللا ىلص .

 . ناويح لك نم ىحلا : قرولا (*)

 . ةدخلا : ةفقرأا ع(



 تيا تح

 كالملا ةروص اهيلع تيأر ىنكلو « تسماع دق : لاق . اهياع دعقتل كيلإ اهب
 : لاق . زبحللا : لاق ؟ كدالب ىف كماعط ام : لاق . ىئاضعأ مرك أ ىلع اهتنضوف

 هل ىنب نم هل ثعبو « اهنامثأ فاعضأب ةراجتلا هنم ىرتشا مث . زيحللا لقع اذه

 اعلا ملأ كرا ناكف يتق طلاب قطا

 اييفازد ةقراعت اوي ياسر 37 هه 6 لاق نفاخ ل ماو

 « هيلع تبضغف . ناورع تن للا دبع تح 5 رحاع نب هللا قع كنت موثاكم أ

 كلذ كشف... اهلا عفانلا ايرحبأ قرم كفاك كبأد يع لك 5

 ؟ تّيضر نإ ىلام : تنشأ نق قم لعوبما لالا ل رع لاق عما

 كلام : اهتتضاح هل تلاقف « ىكبب اهباب "”ىف سلخ جرف : لاق . كلكح : لاق

 هل قفذا#و ايناه ل نوادناو ىلع ةقبا لإ تصف يس ؟ لاق نفصابأ

 نينم ؤملاريمأو ء ةيواعم نينم ولاريمأ دنع لاح تفرع دق : لاقف .رتس هنيبو اهنبو

 ريغ ىل نكي لو « كلملا دبع نينمؤملاريمأ ( دنعو ) ناور+ نينمؤملاريمأو ءديزب
 ءدسألا ةناقانأ-: نيمولارمأ لاق + هله هيساص لع اعدسأ ادق 6 .قيسا

 وهو « اذه قيعر دّوعأ نأ بحأ ام : لاقف . توفع دقو مدلا ىلو انأ : تلق

 كنظأ ام : لاق . هلك أام : تلاق . 0 2 00 هللا كدشنأف . ةادغلاب هلتاق

 اك ظنا نيف نييسكل

 0 ١ سد لا 2 : قدما ا احلا ىف
 دتشي ّىصلا مدح ليقاك  قلتدف كلبقأ مث ع هحتفب ت رعاف « هتمدر دق 640

 . ماطآ اهعمجو نصحلا : ملعآلا 0(

 كاللا دبع اهجوزت . كاملا دبع نب ديزب مأ « ةبواعم نب ديزب تنب ةكتاع ()

 : ماشلاب ثاكدح نع تناكو 5 ةبواعم اهدك ءاهدلاب تقرع : امظع يح اهحأو

 . « لع : ب ىف (©)

 0 هيشم ف 100 ليقأ : دداشلا دبقأ (6)



 : لاق . معن : ل لاق + ات ارأ كليو 2 لاق: ةكتاع مده قيم ؤلا ريم اي: لاقف

 تكلاقف . تكي ا رم لع كررلا يعور عش ذإ امهيدح ىف اه انييف

 هيدي نخأ ادع لل "هينا ع كانيتا الو تليفاش لالي نع ررغ قاكم ل :تاوتافأ

 : تلاق . مئار وهو هللاو ىأ : لاق ؟ هئاتقتل افع دقو ىلولا وهو « هلتقفرخألا ىلع

 0-5 نمرعأو هيليو تدحأو هم دوم ةكم د ليش نأ كا كدا

 ةسلخ نياك فازلا ديه حارف : لاق « ايضارتف « كل وه : لاقف . اهتابقف هلحرب

 دولاب ضررا حل محال لاقف لالب نب رمع لخدف « ةصاخلل

 ضئارفو : لاق . كل ىه : . ةلآلاو قيقرلا نم اهيف امب ةعرلصو رانيد فلأ

 نا ل

 سانلا لاقف « فنحألا هعمو ةفوكتلا مدق ريبزلا نب بعصُم نأ ىح

 ىتح ا دقو ٍظعألا ا دحسملا ىف وهو رظتن انتِ : لاق . ةرصبلا لهأب فنحالا مدق

 ع قش د فاطأ دقز 2 هدخ ىلع هدنو هن را هقف رع عضوو © هقيسل
 ع

 ىلإ هسأر عفر ,  ةعاس فنحألا قرطأف ءال : اولاقف ءىشب فنحالا مهملكف

 | ولاقو © هدعب عجارت 39 ءنرقلا أت فاعض ليخ - ىب نإ : لاقو سأائاا

 .ا عنا يعل
1( 1 

 فيحألا تديش 0"2ةيوع قب ماسه لاق .لاقهتأ 27 ىصألا نع كو

 برعلا ةيوار . ةرصيلا لهأ نم , ىلهالا بيرق نب كلملا دبع : ىععكألا (9)

 برعلا رايخأ نبتقي ىداوبلا ىف فاوطتلا ريثك ناك . رعشلاو ةغللا ةملا دحأو

 ع هلو . مهءالكو مث راعشأ ظفحو مهرداوتو

 .( سعوا معع : + نايعألا تافو ) ه « ١٠ ةنس قوت

 ٠ ةعم ن5 ناكو ةمراأ ىذ ةرخأ ند سعاش : ىودعلا هيفع نب ماشه 6

 ِ هاير ىذلا وروهو



 د ة/هادل

 كاذ : لاق « نيتيد : اولاق ءاوكتحا : : لاقف « عد ىف مت ني وشم ىلإ ماج قو

 « كلل تلمج اع ايار هوقأال اق لئاق ىإ : لاق « اوتكساماف . كل

 « ةيد ىطاعتت اهنيب برعلاو « ةيد ذخأي ناطللاو « هنيد لضف هللا نكلو
 كتم ىضرت الف « نيبولطم ًادغ 51 3 نوبلاط مويلا متنأو

 . ماقو ىلاعت هللا دمحل . ةيد ىلإ اهانددر دقف : اولاق « متلنس ام لثع الإ برعلا

 هصيشو 4 هصيش نع اريشم هعادر تيأر ماق اماف 5 دي فم اس او يلا

 .٠ هبعك نع أرمشم هرازإو 4 هرازإن ع 0

 ةنيدملا ىلإ ىنأو ديزيل عياب امل ةيواعم نأ : شاّيع نبا نع مثيملا س0

 ركب ىبأ نباو رمع نباو ريبزلا نباو ىلع نب نيسملا نع هغلب « جحلا ديرب
 « لجرلا اذهل اوعياب دق سانلا نإ « ءالؤه اي : لاقف ةيواعم مهاعدف ؟''هركي ام

 : يسوع عدلا الإ : رمألا ذيب كورأ انو طك ان كنع قا قفا

 : ريبزلا نبا لاقف . هايإ هولوف « همالكىنولو : هباحسأل لاق ريب زلا نبا ناكدقو
 ىلع سانلا عدت نأ تيبحأ نإف « ئضم نمم ريخمب سبل كنبا نإ « اذه اي

 ا مريخ اوفلختسي ىتح سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهكرت ام
0 

 الإو « ملعي ْنَم لضفأ مّدق هنإف « هنع هللا ىضر ركب وبأ اهل راتخا اكاهل راتخت نأ

 . مهرمأ ىف نوماسلا نعأي يش 4 هقع هللا نشر ربغ اهامحت ا ى'روش ايلمجلاو

 رك اذو مكتم يحلو ماش ا لها و رع م ءالؤه اب : ةيواعم ل اهو

 . كرمأ :نم تدزأ ام لع 0000

 هلو دحاو مكت نإ : نوادر يكل و لكم زلأو ةي 3 عم جرشل
 و2 ١ ١

 ِ وه نأ : لاق مث 2 هيلع تاو هللا دمك رينملا دعص من . هقفنع اون رضاف
0 

 مارك ىنأ 0 دبع وه رمع ا للا

 ما ف



 د ايس

 ةاكسو : سيب اوددخل اوموقق « اوعياب م رمأ مهنع ىنغاب و « اوماكت دق

 ةوفاساو عدخ : دئمو» رمع نبا لاق : لوقي رمع نبا ىلوم عفان ناكو . موقلا

 هدو هك لأ 95 علا نسحأو موقللا ّلصو مث . مهقانعأ ىف د اهايإ ممدلقو

 ءالوه فتكوختي لزب ف 4 ماشلا ىلإ .فرصتا 3 * اوعيابق قافألا هوجو ىلإ

 0100 د لك مرا

 َ ش ْ رييزلاو 7هّنلا ديبع نب ةحلط نيب ناك : لاق شايع نبا نع يملا ىكح
6 59000 34 8 - 

 م ءادهشلا روس مع وم وهو .٠ ةائق هل لاه ةنيدملاب داو ق 4 1 2222 0 نا

 اذه ىف رطب نم اننبع لمع + الاققت .ةحلط لآل .هتساو نزلا لآل :هذلعأ

 نأ 115 انني كانا نإ هل الاقق داي م ىفاقلا كور 0 « رمألا

 مكلضف ُْئ او 4 داهأو 8-5 ا : لاعف . كاي هيف ضقاو ععساف 4 روعش

 م 8 ٍومسو هيلع ا ىلص ا لوسر ن- اًععم دقو « ا<ياع أ معنو جتقباس ميدقو

 نم 1 هيا نم مطتقا 3 0 رضحام لشثم 5 رصحو ©« تعمعمام لثم

 نيقباسلا نمو . ةنجلاب ةرسشبملا ةريثعلا دحأو ىلا : ىشرفلا هللا ديبعنب ةحلط (؟)

 ةاهد نم ناكو : هدعب ةفالخلل باطخلا نب رمع مهحشر نءذلا نم ناك . مالسإلا ىف

 رهتشاو . ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا عم بورهلا رثك أدهش . اهلاماع نمو شيرق
 5 ةشئاع بناج ىلإ آيلع براحم ناكو لجلا مر لتك 3 م ءاستلاو دولاب

 ةرشاملا ةريشملا دحأو ىباحص ىشرقلا ىدسألا دليوُخ نب ماوعلا نب ريبزلا (*)

 .ةينانب نإ بورا تك 1 ديكو مسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةمع نبا وهو . ةنجلاب

 موي لتق . ًاينغ آرجات ناكو . هدعب ةفالخلل باطخلا نب رمع مهحشر نبذنلا نم ناك

 ةيرملا : ةردللا 6



 د اسال

 لدعلا ىلإ جوحأ ”كملاو 5 دي 0 1 تا هقاوط ههج رجعت فر

 اهلمات اق ناو اهعح ايلذأف“: ايذلا نَعَوَح قوز هيلع يح 16 ةيلغ

 طرا هيام اهتم هعاو لك لها و اهتافماق بأ

 مره ىلإ 2ةمقلعو ©7ليفطلا نب رماع ”2رفانت : لاق ىنئادملا كح

 اهنناعم نا ولو ةنيابتم صوصنب ةيسيئرلا ثيدحلا نشك“ قت دللا اذه درو )١(

 نم » : وهو «اا/: ه راطوألا ليت» 10 ىصنلا اذه ىلإ اهرقأو . ةدحاو

 : ىف ءاجو . « نيضرأ عبس نم ةمايقلا موي هللا هقوط هقح ريغب ضرألا ن. ًاكيش عطتقا
 لاق فوع نب هللا دبع نب ةحلط نع ... » : ىلي اه « ١:ه : ١٠6 نابرلا حفلا »

 ء لهس نب ورمع نب نمحرلا دبع مهنفف شررق ن. رفن ىف سسوأ تن ىورأ ىنتتأ
 نأ تببحأ دقو « هل سيل ام هضرأ ىلإ ىضرأ نم صقتنا ديز نب ديعس نإ : تلاقف
 تفرع دق : لاق انآر اماف ء« قيقعلاب هطرأ ىف وهو هلإ انكرف : لاق . هوملكتف هوتأت

 تعمس « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تعمس ام يئدحأسو 7 ءاج ىذلا
 نمنألا نو ةهاجلا ىلإ هك لعد نبل او: ضرألا نعدحأا نم 2 لو شا لوط

 . « ةماعلا موي

 . هنأش نم عضوو هباع : رمألاب ىرذ (؟)

 لافي نم ىلإ نورخافتملا تحب نأ. ةيلهاجلا ىف ةرفانلا : رفانت (*)

 . مهلضفآل جحو

 برعلا كاتف دحأو هموق سراف ناك « ىرماعلا رفعح نب ليفطلا نب رداع (ع)

 . رعاشلا ديل مع نبا وهو « ًائيرج آسرافو ًاعرك ًارعاش ناكو . ةيلهاجلا ىف
 . ملسي مل هنكلو ةنيدملا ىلإ دفوو مالسإلا كردأ

 مهمل

 فا م نم ناك 0 رماع ىف 5 د نم ةياحصلا ٠ نم فوع نب هثالعم نس ةمملع (ه)

 داع مث ء ركب ىفأ نمز ىف دتارا م 2-1 . رصو ىلع دكو دقو ةلهاجلا ىف هموك

 . اعرك اداوج ناك . ناروح هالوق باطخلا نب رمع دهع ىف مالسإلا ىلإ



 لع 5 1 2 7 .9

 ىتأ ىسمأ اماف . رجلا امل رحنو بابقلا اهلل برضف . ©'”ىرازفلا هّبطق نبا

 ةرثع وهاو ركع وأ وهو ةبقلع لع كرشأ نأ توجرا + اغا لاقف ارماغ

 ١ - ةمقاع ليع لخد مث « ةيقانم دعو شاع قبادوم صرحا هدهو و ةرقط

 ؟ اهرهشأو برعلا سرفأ وهو رماع ىلع كرفن أ نأ توجرأ « ةمقاعاي : لاقف

 الاق « ؟"”ريمبلا تيكرك ىدنع اهتنأ : لاقف امهم اعد حبصأ امف . هبقانم ّلَعو :

 لاق هنع هللا ىضر باطخللا نب رمع ماق اماذ . ىنمي اهاتلك : لاق ؟ ىنملا امهمأف :

 بطخت ىلإ نينمؤملا ريمأ اي : لاق ؟ رفنت تنك ْنَم ًارقتم تنك ول « ٌمِرْعا
 عدوتسياف كلثم : رمع لاق . امهروبق امهيلع تلخد مويلا كاذ تلق ولو« لقع

 . مهباسحأ موقلا

 ةيلهاللا ف برعلا ةاضق نم ٠ ىرازفلا رايس نب ةبطق نب مره(١)

 مايأ تح شاعو ملسأو مالسإلا كردأ « ًاغيلب آبطخ ناكو . نورفانتلا هيلإ يستحم ناك

 هلثمو « نايوتسيف ناقبتسي نينثالل برضي لثم « ريعبلا قيكرك اه لاقي (؟)
 .(موع ا بوكر + لاثمألا عمج ) . ناهر ىسرفك ام : محلوق



 4 قلل نع

 ءاغالاو بيب ضتلاو

 : ادويد 1وناف و 8 ةكدلا يرق نصح مهل ناك لقبر ف 2

 هيلعهّللا ىلص هلا لوسر نافطغو ةنانك و شيرف مثو“ ©02بادحألا تزغ اماف

 بتازخألا تاسرأو + ةنيدلا لع اقدنخ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا قدنخ « سو

 يعن لاق . سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مهونيعي نأ ىلع ةظيرق ىنب ىلإ
 لخت ال ًابرع انكو «لاومأو فرش لحأ ةظيرق تناك : "7”ىنقثلا دوعسم نبا
 دسأ نب بمك ىلع مدقأ تنكف . ريعبو ءاش لهأ نحم امتإو *”هرح الو انل

 نافطغو شرف عم ريضتلا ىنب نم ةنيدملا دوهم فلاح : بازحألا ةوزغ ف

 تمضتاو لوسرلا عم اهدهع ةظيرق وني تضهتو « ملسو هيللع هللا بصل وسرلا ةبراحم لع

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناكو . برح نب نايفس وبأ شيرق دئاق ناكو . هئادعأ ىلإ
 نيكرششملا شودج ترصافل : ىسرافلا ناماس نم ةراشإب ةنيدملا لوح قدنحل رفح سمأ

 ةطيسبلا تاشوانملا ىلع هيف برحلا ترصتقا « رهشلا ةبارق راصحلا رمتساو . ةنيدملا

 . ًائيش اولاني ل نيبئا مهفارصناو نيكرسشملا لشفب ةلمخلا تبهتناو . تازرابملا ضعبو

 .امله - راضي : ١ ةيمالسإلا ىءآلا مران : عجار

 همالصإ متك و وسأ . برعلاةاهد نم ناك . ىعجشألا صاع ندوعسم نب معن 09)

 5 نيماسملا برك ةعمتجا بازحألا 3ك قي رفت امهم ًارود بعلو .٠ ه4هوق قط

 مرجلاو « م'رجت الو انل لحمل ال » حيحصلا لعلو« لصألا ىفاذك ©

 . لخنلا رعت فطق



 م رثاء

 « مهماعط نم ؛ لك او مهبارش نم برش أو مايألا مهدنع فاو « ةظيرف ىنب نم

 8 00 ىموق عم د يو وطب ردا عسا دولا

 تياقأ ان هنارسألا كتيافاك افراغ ملسو هيلغ ثلا ليغ ها لوهربقاكو

 00 هناحبس هللا "'”لخدأو . عاركلاو فلنا كلهو بانجلا بدجأ ىتح

 ىلص هللا لوسر ىن 1 ىتح جرخأف . ىالسإ سوق نع تمتكو « مالسإلا ىبق

 ءاجام : لاق مث ساج نار انف + امي هدح اف ءاقملاو تودلااخبب ٍلسو هيلع

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ دبشأو ء كقدصأ تئج ىلإ : تلق ؟ معنا اي كب

 كعمل مارت رمادا نااود هددت ل فيرا تنخ اع و يو ع كادوا

 معز الو ىنالسإب نوماعي ال ىبوقو . هل

 كيف لقا لاف 9 نان ل نأ فدا اه ضان هياغلاف
3-3 

 د كم او كي ني اع نان علان َنذّأَف ؟ لوما تانك ويهرب نكسلاو
 ام

 ىلع اوضرعو ان او اوي وار املقا ةلكيزقا ف تيتأ ىتح تبهذف : لاق

 لا ؟ستتج اننا ان رم دا 1 قلإ علم عنا يقلون داما
 000 8 ا 3 م
 ةيصاخو ١ ابا ىدو مذرع دقو .٠ ىار ؟<بلع ريشال 62 اع اهوخنو م را

 ا 1 دا

 ل ل ا كتبي و ا

 34 ءاللب 8 احرلا انه أ . تلق .٠ ره 3 اولاق . 0 ! ريتك ْ تلق 2 ربلاو
 0 د 1 2

 موق ريصنلا قىدو عاقنيف ىسدب 2 ل دقام 0 ) 3 هيلع هلنأ لص ىنلا قعا

 .« فذتو » : تق (

 نقاشا 00 لاق دوعسم نب معن نإ : تلاق ةشئاع 00 تاما

 دا 1 تنأ امنإ :لاقف . تئش اع ىنرش , ىالسإب وقعا ملو تماسأ دق
 تئش نإ عداشم

 . هب ًاماتها ىأ « كرمأب ايعس م ابلعلو , لصألا قاذك (©)
 . عدرا : م : ريدقلا متف . ةعدخ برحلا اعإف ء تئش



 يقل للا ف نانو ولا يك نع مهدالب ند ضالجاو ةويلاوب

 لا كرصنل هن اهيا و انف دا نق 4 تريلا عم ذخر ىف

 موق كتئلوأ . ءاوس نافطغو شيرقو متأ ام هّللاو مكنإو « نورت ا”لواطت دق

 ت6 ناو ةافوزما ةهف اواو نأ متأر د ل ا

 ىلع نوردقت ال موق متأو « مهدالب ىلإ اوّرم « نوهركي ام مهباصأ وأ برحلا

 يمانع مييلع ةقاغاوقو ؟لاومأو ع ٌؤاسنو م ؤانبأ هيفو مدلب دلبلا . كلذ

 وربع ناو تقف ليللا لإ نبأ مهيلع ؟”"اوبلجأ «لسو هيلع هللا لص دمم

 اواتاقت الف . دنع نوفرعي امل نع مهب ىتْغال هو : ابره اونرهو دو نءا

 « مهنم هب نوقثوتست مهتاداس نم ًانهر مهنم اوذخأت ) ىتح نافطغ الو شيرق عم

 اوعدو . حصنلاو انياع ىأرلاب ترشأ : اولاق . ادم اوزجاني ىتح ( نوحربي ال

 « لع اومتك ١ نكلو : لاق « ( كلذ ) نولعاف نحن : اولاقو ء اوركشو ىل

 اعفن : اولاق

 : تلقذ 4 شرف نم لاحر ىف بارح نب نايفس ابا ىلا ىتح جرخا 3

 نأ عت ل لعفأ + لاق لع مك اذ ةعيي ع كلدعم نق نايف انآ

 دقو 0 يا تلا ىلص د# نيبو مهدب اولعف ام ىلع اومدقأ دق ةظيرق ىنب

 َشِإ رد نم ا انإ : 7 مدد 5 و هيلإ انايواف 5 هتعجارحو هح الصتسا اودارأ

 درلو 4 مهتانعأ برصت كيلإ مههسن الحر نيعدس مهفأر أ نم نافطغو

 لق كليم توك وع وياسلا لح نوع ع مهرايد ىلإ هتر ميك يذلا دجاج

 1 مهن داص دحأو ريضنلا ب دوه ند قيحلا ىلأ نا مالاص وه 00(

 مولع اومجم : مهبلع اويلِجآو ٠ مهتاوصأ تطلتخاو اوجّض : موقلا بلجأ ()

 ( ربدتلا ةففام): تا ع0



 © ميج ا كنع مدر“ ىتح شيرق

 « ًاقرح ماوركذت الو ىلع اومتكا نكلو . مفارشأ ىلع اورذحاو

 . هرك ذن ال : اولاق

 مقرع دق « نافطغ رشعماي : تلقف « نافطغ ىلإ ترص ىتح تجرخ من

 هللا لج هع ىلإ اوعي هلكت قيانأ اوفعاو# ىلع اومتك اف كنم لجر ىنأ

 ًادحأ مهملإ اوعفدت نأ اورذحاف « شيرقل تاق ام لثم مل تلقو « ملسو هيلع

 نإ كلام قاف لا لاقبا نتاع مةلظورت هؤيب :تلطرأو» <لاجر نم

 « ًائيش اوعنصت ملو لاط دق ديك نإ : شيرق فارشأو برح نب نايفس ىلأ
 هللا ىلص دم ىلإ نوفحزت اًموب انومتدعو ول مكنإ . ىأرب نوعنصت ىذلا سيلو

 هجو نم نحن جرخت و « هجو نم نافطغ ىأتو هجو نم نوتأتق « ملسو هيلع

 نم نئاهرب انيلإ اولسرت ىتح مكعم جرخم ال نكلو . انضعب نم تافي ملرخآ
 نوهركت ام كباصأ وأ برحلا مكتّّسم نإ فاخت انإف ءاندنع نونوكي كفارشأ

 ٍلسو هيلع هللا لص ًادمح انذبان دقو « انراد رقع ىف انومتكرتو م

 لاقو . ًاًثيش مهملإ اوعجرب لو ةظيرق ىنب ىلإ لوسرلا فرصناو . ةوادعلا

 . ممن لاقام اذه : نايفس وبأ

 نايفس ىبأ دبع انأ « ةظيرق ىنب رشعم اي : تلقف ةظيرق ىنب ىلإ تجرفن
 : لاق ىلو اماف . ائيش هيلع دري ملف نئاهرلا هنم بلطي هيلإ مكلوسر اع

 5 .٠ 0 1 عاب ع. ع 431 0000

 مهنوعفدي ىباحأ ةارس مهنهرأ انأف « مهايإ هتنهرأ ام "' ”الاقع ىنم اوبلط ول

 )١( ماعملا : ىوثلا .

 . برهلا متع رسأ ىأ )0

 . ليلا هب طبرت ىذلا لبخلا : لاقعلا (م)



 انت ىبأ عم اولتاقت الو ميأد اورق . مهلتقي سو هيلع هللا لص دمحم ىلإ

 ملسو هياع هللا ىلص ًادمح اولتاقت مل نإ كنإف + نهرا هنااودخات وب هياعأو

 ىلع ملسو هياع هللا ىلص دم عم اونوكت « برح نب نايقس بأ فرصناو
 انإف : بعك لاق . معن : تلق « معن اي كلذ وجرت : ا وألا تعفاوب

 لجر بطخأ نب يح نكسلو « اراك اذه ت تنك ادقل هللاو « ًادأ هّللاو هلتاقن ال

 هللا لص دمحم نع نافطغو شيرق تفشكنا نإ : اطاب نب ريبزلا لاق . موؤشم

 كلذ نيشخم ال : تلق : مث لاق ء فيسلا الإ مهنم لبقي مل لسو هيلع

 اهيأر دوبملا تباصأ ولو « ةاروتلا برو لي : ريبزلا لاق . نم رلا دبع ابأاي

 55 نم اوياطت الف « سو دلع ما لدم لإ عكرك رمألا ملل دقو

 مهعمو « انددعنم رثك أ مددعو ًانهر انيطعت : مالعو « ًادبأ ًانهر اتيطعت ال اهنإف

 هذهعو . هياع ردن ال نو برحلا ىلع نوردقي مهو « انعم عارك الو عارك

 سوألا رمث ضعب اهيطعي نأ ) ِلسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلإ بلطت نافطغ
 مرو وفا الإ( سو هيلع هللا ىلص دمحم ىتأف « فرصنتو جرزملاو

 دارس نوف رعت

 نأ مالسلا هيلع هيبنل لجو رع أ منص امم ناك « تبسلا ةليل تناك اماف

 « فائاو عاركلا كالهو بدجأ دق بانجلا نإ «شيرق رشعم اي : نايفس وبأ لاق

 : شيرق تلاق . اوفرصناف « ماقم ريخم اذه سيلو « تبذكو دوهي تردغو

 ةظيرق ىنب ىلأ ىتح لهج ىبأ نب ةمركع اوثعبف . ما اد عاف

 قرف نأ ملسو هلع هللا ىلص لوسرلا لواح ةنيدملا ىلع راصحلا دتشا امدنع )١(

 فوع نب ثراحلاو نيصح نب ةنييع « نافطغ ىميعز ىلإ ثعبف . بازحألا ةلك
 ء نيالسملا برح نع امهعم نع اعجرت نأ ىلع « ةنيدلا راع ثلث ىلع امهضواقي

 الإ اندنع مل سيل : اولاقو كلذ اوضفر لوسرلا باحأ ضعب نأ الإ . كلذرلع اقفاوف

 .(ةامسهال» : ؟ 2م ةعطىربطلا) . مهأرب ذدخأف مهتيب واننيب هللا كم قش هيفسلا



 ثيبللا لاط دق « ةظيرق ىنب رشعم اي : لاقف « تبسلا ةليل ءاسم سمشلا بورغ دنع

 انها ا وديرعلا + اقوا لوو يانا عينج لا تادلو

 لمعت ال نحتو تبسلا موب ًادغ نإ ةويبلا لاق. ةادعلا هرج نقلل يعزل

 نئاعرلا انوطعت ىتح انتبس ىضقتا اذإ ادبأ مكعم لتاقن ال كلذ عم انإو « ًاًثيش هيف

 انإف . سو هيلع هللا ىلص ًادحزجانن ىتح اوحربت ال نأب انعم نونوكي ملاجر نم

 . هب انل ةقاط الو هاّيإو انوعّدتو كدالب ىلإ اورمشتت نأ برحلا ؟تباصأ نإ ىشخ

 : نايفس وأ لاقف . دوبي تّدر امب هربخأف نايفس ىبأ ىلإ ةمركع مجرف

 يلا تام ناسو ا زك مث هند نقنلا وهربللا نإ تاكتلعا

 سرا داورت رثك ال: :كلاقو: + :يلوألا ىلا دؤوب مهيلع تدر: دوما
 ُُس 4 : : 2 07 َّك 7

 اع : 00 ' 3
 نيما انا : لوك مم ناكو 3 هوما 6و حسو هع لع

 م ادي تف انا د نا لع هللا لوسر

 ليعامسإ هل لاقي ملعم هيخأ دحألو هللا ىلع لكوتملل ناك هنأ خو

 « مصتعلا ن  دمحأ ىلإ بدؤملا ليعامسإ مضنا ةفواذلا لك وتلا ىو اذه ..:كيغ نا

 1 هرمأ دمحأ دنسأف : ةشحاف 0 هناقت 6 هرصق رم َِس هن رهق ىلع بلغف

 تانايخ نع فكك و هحصنق « 1 حا ىدنكلا قاحسإ نب بوقععي

 هعابتأ ملسو هيلع هللا يم لوسرللا عا اهعافلحو شديرق تامشا ما ظاحر

 مهناج نماف مهتتشو مهلصح منف ىح مثرصاشخل ؛ ةظيرفق ىنب ىلإ ريسملاب

 م : ةعبط ىربطلا : بازحألا ةوزغ ىف دوعسم نب معن رود نع عجار (؟)

 . هايل ال ةايرلع <

 رصبلا ىف شن . هرصع ىف مالسإلاو برعلا فوسليف ءافسوي وبأ(5)
 - . قيسولاو ةسدنحلاو كلفلاو ةفسلفلاو بطلاب رهتشاو . ملعت ابو دادغب ىلإ لقتناو



 د ره دل

 بوقعي نأ + ايف هريخم ةعقر لكوتلا ىلإ بدلا ليعاعإ بتكف .. ليعءافتإ

 3 : : ١٠ هنأ موحتلا ىف هل ىرب هنإ ع مصتعمألا نب نذل لوقي ىدنكلا فاحسإ نا

 ةعقرلاب ليعامإ ءاج م مث ال دوهملا ةالو ةعبب ناو 4 هيحأ كعب رمألا كلم

 : ةدعابم قدتكلا نيبو هب :ناكو « هيلإ اهنهدق ؟"”يفتلا ئبوس نددت ىلإ

 (دجأ دخل لع بضخغف . هللا ىلع لكروتملا ىلإ ىسوم نب دم ةعقرلا لصوأق

 2 سويا قيضأ ىف 50 أ ىدنكلاب را 4 صمحل| رصق هلزؤنع 00

 . دمحأ عايضب نأ دو

 « نيتثامو عبس ةنس ىف ةادلو دمحأو لك وتلا ناكو . 2 نم دمحأ معي م و

 دمحأ ىف لكوتملا تلكو . هنن ا اولا قا ا مأ تناكو

 يد : اهل لاق . كدنع حصت مل ةهببشل كيخأ ىلع تبضغ : هل تلاقو

 دمحأ ىلإ لكو وتل ١ مأ تبجوف . ىدنع ةقث وهو « ثيغ نب ليعامسإ اني وم

 ةمرظع ةلزئم مصتعملاو نومأللا دنع باصأ دقو . ةريثك آبتك رشو مجرتو فلأو ح

 هبتك تذخأو برض ذإ « لكوتملا ئمز ىف بعاتلا ضعب تل هنأ الإ . ًاغلاب امارك إو

 . ه .5٠+ ةنس ىفوت . هتك هيلإ تدرف « وفعلا لان نأ ثبل ام مث ةاشولا ريثأتب

 بدسأنا مهلإو « ىسوم ضن » مساب اورهتشا نءذلا ةثالثلا ةوخألا دحأ وه )١(

 نومألملا نم ًايرقم ناكو « كلفلاو قيسوملاو ةسدنهلاب ًاملع ناكو . كيناكيملا ليح

 . نيمدقتلا ءاكحلا ءارآ نم مهلع ىصعتسي امف هيلإ نوعجرب . هدعب نم ءافلخلاو

 « ةضرألا ةركلا طيح رادقم نم تبثلا ىف ةثالثلا ةوخألاب نومأملا ناعتسا دقو

 ضرألا طم نأ ع نم ءامدقلا لوق ةح مل قمحتنو كلذ سايقب ةوخآلا ماقف

 كلفلا تاجرد نم ةجرد لك نأ مهل تدث نأ دعب كلذو « ليم فلآ نورشثعو هعب رأ

 ةقيرطلا نع عجار . ليلا اثلثو اليم نوتسو ةتس ضرألا حطس نم اهلباقتي

 عود «عرم : ع نايعألا تايفو : اهوعبتا يتلا
 . عاجش امل لاقي ء ةيمزراوخ دلو مأ ىعو (؟)



 ع

 ةلضوو ةرمأ نع هيلع ناك اهنا هدف ليعاسا وعدي نأ ةرماتاوا دع كلذهنكت

 هنإف « ناطلسلا ىلإ َّىلء ةعقر تعفر كنأ ىنغلب هل لوقي مث . هردق مفربو

 هنع ليقام لك نأو« ًائيش كيلع مفري مل هنأ هطخم ةعقر ذفن . كلذ دحجيس

 ذفنا مث « نينمؤلا ريمأ ةايحبو هللاب ًانيع هتعقر ىف لعجيلو « لطابف هتعقر ىف
 . َّنلِإ ةعقرلا

 « كلذب هتعقر ذخأ ىتح ثيغ نب ليعامال مصتعملا نب دم-أ فاطعتق

 ليعامسإ طخ اذه : هل تلاقو اهنبا ىلإ اهتعفدف « نينمؤملا ريمأ مأ ىلإ اهذفنأو

 تكف هناغ :ءاتكشتا "هنأ ينبع اك اعاو 6 كيحأ لع مفرام ركني

 عفري : لاق مث « هياع ًابضغ طاختسا ليعامسإ ةعقر لكوتملا أرق اماف . هتنايخ

 . هطخ فرعأ انأو كلذ دححي ةعقر بتكي مث « هلتق بجوب ام ىخأ ىلع لإ

 نم ىدنكلا جرخأو « رانيد فال ةرشع ةلغ هعطقأو هيخأ دمحأ نع ىضرف

 . كله ىتح هيف ثكف «سبملا كلذ ىف رّيّصف ليعامسإب رمأو . هسيح

 ضايع نب فل د هيخأ نبا براحب ناك« ليجعلا ةرم نب موثلكن أ كُْحو

 نط زو اقف ةليواظا اناور 3315511 نع رس وتلا قولا مصاع نبا

 اهاومأو « رونيدلا هتنيدم ىف رقتسم لجر فلد : هحان هل لاقف « هئاحصن

 نسادلا لعن اقل نك توضع فالادم ىو عنا هناء معلا نحل
 ؟ وهامو : موثلك لاق 0 يمل لو كلل فلساو . برح ىف كنوحانيالو

 ناكو ةرجش ىف خرفي ناك ًابارغ نأ « ةنمدو ةليلكب اتك ىف رك ذ : لاق
 تباط « هخارف تك وشف خرفأ الك بارغلا ناكو « ةميظع ةّيل رحج اهتحب

 )١( ناذدمه ةتيدم برق سراف دالب ىف لايجلا ةمطنم ىف ةنيدم : رونيدلا .



 مو « هيلع كلذ َقشف « اهتلك أف هخارف ىلإ تباسنا مث هنم ةترغ ةيحلا

 ةّيللا ةيراحم نم هيلع تمزع ىذلا نإ : هدوب ناك بارغ هل لاقف . اهتب راحع

 . كتلتق كيلع تّقتلا نإ اهنأو « ابان ٌدحأو ًامسج كنم ”ظعأ اهنأل ء أطخ

 ا ةولوم هعبطو مظع ؟'”قلدل ًارحج كلب رعب نإن# لاف تيل ف لف

 اهمظناف « زبخو مل خرم امطق ليحتاف كد ده ةردم دع لات ناك دقو

 قع ذل واو ةلوأ هل تواطت ان لك ولذلا ننال قل ودبس ل | قادما رح نو

 قمهنإف . هنع هعطقت الو «هتدّوعام بلطي ددرقيف . ةّيللا رحجا باب ىلع فقي
 ::قلذلاب كلذ :باونلا لفتف تشو تيتعتماح ايلك أو اهلتاف ةّكلأب نفظ اني

 اهرحج ىلإ ددرتي لزتي ملف ةّيلا رحج غلب ىتح بارغلا هل ظن ام قلدلا لك أف
 «رظني بارغلاو امهنيب برحلا تبشنف « اهرحج جراخ ةّيْلا تراص ىتح

 76 الذل ايان وح

 هنطب ىفونوللا رفصأ « همجح ىف رونسلا نم برقي ىشحو ناويح : قادلا )١(

 . ضاس هقنعو

 انعجار دقف . ةنمدو ةليلك باتك ىف لكشلا اذهب ةياكجلا هذه درت ل(9)

 ةيرعلاب ةعبط لك أو حصأ ىمحو . روكذملا باتكلا نم فراعلا راد ةعبط

 ناتياكح اهللإ راشملا ةعبطلا ىفو . انه دراولا اهصنب ةياكحلا هذه دج ملف « معن ام ىلع

 ىرخألاو « 5 #4 : ص « دّوسألاو بارغلا ةياكح » اهادحإ ؛ هذه ناهشت

 هذه دوجو مدع نأ ىلع . ه8 هيب : ص « سرع نباو دوسألاو موجلعلا ةياكح »

 اهنأ ىلع لدتال ٠ ةنمدو ةليلك باتك نم اهلإ راشملا ةعطلا ىف اذه ابصنب ةياكحلا

 اهللع علطا دق اذه انناتك بنل ذم ناك ا . روك ذملا باتكلا اذه ىف درت ل

 . دعب اهبلع رثعب' ملو « هدهع ىف باتكلا نم ةرسيتملا خسنلا ىدحإ ىف



 و يس واق 1 وسلا نيش نأكل قو تل

 . هتتوؤم بوقعي كيفكيف « برح فلد بادصأ نيبو هباعصأ نيب مععت نأ دهتجمو

 نب زيزعو ( زيزعلا دبع نب دمحأ ) ثيللا نب بوقعي هّجوف . كلذ موثلكل عفف

 داع ىتح كلذ لطي مل مث . ضايع نب فلد امهنم برهف « لبجلا ىلإ هللا دبع
 . ””لبجلا نع هللا دبع نب زيزعو زيزعلا دبع نب دمحأ ديرشنب فلد ىلإ سمألا

0 

 دم اج اال ىدتكلا سمقلا ءىصا ابأ ارحح 503 حجو

 هع ندمقلا حرم نمش 1 ل ل للا

 . ؟2”ىسيقلا حاطلا هعم جرخو . دسأ ىنب ىلع "”هشيجتسي مورلا كلم ىلإ رجُخ

 ام ىلإ هباجأو هماظعو همرك أ مورلا كلم ليع سيلا وما درو اماف
 بصعتو « راوباا نم دسأ ىنب ىلع فاخ املا حاّّمطلا كلذ هركف . ةدجنلا

 ا نسيقلا ونا ناك وب هياتم لع ةدمك ولعت نأ 0 5 0

 هلاتقل عوطت دقو « آرافص هرغص ىف ناك . ةيرافصلا ةلودلا سسّؤم وه )١(

 ناتضحس ىلع بلغتف هتكوش تدتشاف هلوح نب رماغملا ضعب عمج نأ ثلامو« جراوخلا

 هشيج سأر ىلع هجوت دقو . سراف ىلع ىلوتساو ٠ ناتسكرت ىف لغوأ مث ةارهو

 ىسابعلا شيجلا هلتاقف . هللا ىلع دمتعملا ةفيلخلا عاضخإو اهللع ءاليتسالل دادغي ىلإ

 . ناعألا تايفو ) .ه +8 ةنس روباسردنج ىف تامو سراف ىلإ داعف « هدرو

 .( ال554:
 لوألا مسقلا ىلإ ًادانتسا لكشلا اذهب اهات دقو ةكبترم لصألا ىف ةلجلا )0(

 . ةرهفلا ند

 . هعمج شدخلا شيجتسو « ةنواعملا ىلع هطرح : هشيجتسإ )ع(

 هلاخ لتق دق سيقلا ٌؤرما ناكو دسأ ىنب هوجو نم : ىبيقلا حامطلا )ع(



 هلامج اهبحأف ) سيقلا ءىرصا ىلإ مورلا كلم ةنبا ترظنف . اهزاغيو اهاسارب

 سهوجو بيط نم *”فاطلأب ( ديلإ ثعبت تناكو « هتقشعف هتسبلو هتبيهو

 بح ال سمقلا أما نأ اهمهوبو . هنع بيحنو :حاّمطلا اهسيحيف . كلذ ريغو

 نع سيقلا ولما صخش اذإ ىتح . امهنيب ةطساو حاّمطلا نأو هسفن رهظي نأ

 نع حاّتمطلا فلن سيقلا ءىرصا داحنإ ىف ماشلاب هدنج ىلإ هبتكب مورلا كلم

 اضراب نديقلا ع رما

 هبا بجي ًالعف لعف دق ىبرعلا اذه نإ : هل لاف مورأا كلم ىلإ لخد مث

 هيلإ جرخأف ء هسفن ىلع كلملا هنّمأَف ء هل هشنب هترّيخ كلملا ىننمأ نإف . هلتق

 ربخلا قّدص كلملا كلذ ىأر اماف . سيقلا ءىرصا ىلإ ىدهتت كاملا ةنبا تناك ام

 نأ هلوسر سمأو « ةمومسم علخ نقلا ءىرصا فلخ هّحوو . اهلتقف هتنبا ررقو

 ءاقشو < هدلخت لع علما نسل اك وق ا ل ودمر هقعلاف "رز: مقل" أ نحا ارمنلا'

 هدلع قو ىف مسلا بد دقو قافأ مث « علدللا قاف 5 (قكح رنا

 : هضسم ىف لوقي ىذلا وهو . كانه تا « هل طقاستو

 راع ااع لاح ةكزم فعلا قرأ عا عم حاّمطلا حمط دقل

 انف طاع ةن يل و. ف كوول ند اننا قاف

 500 526 8 سا نا (42 ىاذ 0 4
 هعاق سسقلا (ى سما توم كعب امل معي مع 4 نما كولم ةدنك كن

 )١( ةيدحلا ىجو ةفطل اهدرغم : فاطلألا .

 . انتيثأ ام ىضتقي قايسلاو « هدد ر» :بو)ىف(0)

 . « اسْوبأ سلي اع ىنسبلل » : تاياورلا ضع ىفو ()

 . ةياعلا لئابقلا دصمي (4)



 د هوا

 001 ل ا لل ع

 دعب هللاب مصتعملا نينمؤملا ريمأ عم فرصنا ال "”نيشفألا نأ ىكخو
 0 ه-#آ

 200 6١
 مصقعملا دنع يمال لاخ فمنقا عا م نجلا هن روح هوؤرع

 . نعلا ىلإ ةيناث تداع ةدنك لئابق نأ ًاحعرات فرعي مل(١)

 .ا١؟ ل +1١١ : ص ةيلهاجلا ىف برعلا مايأ : تاليصفتلا ةدايزا عجار

 بقا نيشفألاو « رهنلا ءارو ام دالب نم لصألا كرت ء سواك نب رديح وه (؟)

 نومألا هيخأل لاو اذه ناك ام دنع ىصتعملا ةيشاح ىف لمع . مهكولم ىلع قلطي

 ههجو دقو . هداوق ةمدقم ىف نيشفألا لعج مصتعملا فلختسا املو . ماشلاو رصم ىلع

 ترد ف انس دال لأ © هب شط قع ةليوط هدمها راق كر شا كنان ترك

 هرك ذ امو . شيجلا ىف ًاريطخ زك هل لعج امت ء ةيرومع مصتعاا ازغ امدنع مورلا

 ىذلا زكرللا نوكي نأ دعيتسي ال ذإ ءاهدحو دسحلاو ةياشولا ةحيتن نكي مل انه فلؤملا

 نيشفألا نأ مصتعمال تبث دقو ٠ ةيسابعلا ةلودلاب بوثولا ىلع هزفح نيشفألا هلصو

 « ناتسريط ناههد « رايزام » لثم سراف دالد ىف نيقاهدلاو ءاسؤرلا ضعب بتاك دق

 . تامىوح هسيمحم رمأف , داؤود ىبأ نب دمحأ ىذاقلا ةك املا ىلوت دقو. هتكاحع ىعأاذلو

 مهألا ع رات ىف اهتصالخو . مدا مدع : ٠١ ىربطلا : ىف تاليصفتلا عجار

 . مهما مهم : م ةيمالسإلا

 شيجب مصتعملا اهازغ دقو ةناصح اهرثك أو مورلا ندم عنمأ نم ةيرومع (م)

 اوذخأ مورلا نأ اهوزغ بيس ناكو . ةريثك متناغم اهن» متغو ةونع اهحتتفاو ريك

 « كباب برح ىف ةيسابعلا شويجلا لاغشنا ةصرف نيمنتغم ةيمالسإلا روغثلا نومجاه

 ازغف مصتعلا ىلع كلذ لقتثف اهءان اوبسو اهلاجر اولتقف « اهنم مق ىلع اولوتساو

 . هذه ةرفظلا هنوزَغ



 كولم ىو كباب ل لا نم ناك ام هدج ما رك لا ةياغهمرك أو

 ركفلا المعأف . "7كلملا دبع نب دمحو ؟"2داؤد ىبأ نب دمحأب ًفختساف . مورلا

 نيروهشملا ةاضقلا دحأ , ىدايإلا كلام نب ريرح نب داؤد ىبنأ نب دمحأ (0)

 « نومأملا دهع ىف نآرقلا قلخم لوقلاب ةنحلا سأر ىلع ناكو « ةلزععملا ءاسؤر نمو
 ةححلا ةوقو ةحاصفلاب فرع دقو . كلذب لينح نب دمحأ مامإلا ندحتما ىذلا وهو

 هتافو تند املو « هل آراشتسم هذختاو هيلإ هبرقق اريثك نومألملا هب بجيأو . ءاهدلاو

 هكريشاو كقرافيال داؤد ىنأ نب دمحأ امأ » : هل هتصو ىف مصتعملا هخأل لاق

 هتاضق ىضاق هلعجو مصتعملا هب صتخاف . « كلذل عضوم هنإف كرمأ لك ىف ةروشملا ىف

 دهع تح شاعو . هبأرب الإ ؟رهاظ الو ًانطاب العف لعفي ال ناك تح , صاخلا هراشتسمو

 . عبافلاب بيصأف لكوتملا

 « بدألاو معلا نم رفاو اظح لانو دادغب شن ء تايزلا نباب فورعملا 9 ]

 ىأر املا مصتخملا هرزوتسا . ؟رعاش ابدأ ناكو . ناوددلا ىف ًابتاك هرمأ لوأ لمعو

 اياتك نإ لاقي . اهتلالد امل ةصق هرازيتسالو . مايق ريخ ةرازولاب ماقف هبدأو هماع نم
 . هيلع ىناسار خلا رامع نب دمحأ هريزو هأرقف , هتالو دحأ نم مصتعملا ىلع درو

 . ىردأ ال : ريزولا لاقف ؛ ”الكلا ام : مصتعملا لاف , لكلا رك ذ باتكلا ىف ناكو

 مش هباتكلاو ةءارقلا فيعطرصتعملا ناكو « باع ريزوو (ىأ ةفيلخ : مصتعملا لاق

 هولخدأف تايزلا كلملا دبع ندم اودجوف . باتكلا ئم بابلا ىف نم اورصبا : لاق
 ايطر ناك نإف « قالطإلا ىلع بشعلا ”الكلا : لاق ؟ الكلااه : هل لاف . هيلإ

 مصتعملا فرعق . تاينلا عاونأ مح مسقت ىف عرشو . شيشحلا وهف سبب اذإف « الخلا وهف

 . هرزوتساو هلضف

 مصتعملا دعب نم هرزوتساو . مهتيساحم و لاعلا ةلماعم ىف آديدش تايزلا نيا ناكو

 « هنم الدب مصتعملا دعب قثاولا ةيلوت ىف دهتجا هنأل لكوتملا هيلع مقتو . قئاولا هنبا

 ىديدحلا رونتلا ىف هقرحأ هنإ لاقيو . ه < م ةنس هنجس ىف تامو هنحسو هب لكنف

 ناسعألا تايفو ) لاومألاب نيبولطملاو نيرداصملا بيذعتل هذخت1تايزلا نبا ناك ىذلا

 .( ملل:



 مد 8س دل

 دمحم ) ناكو . هللاب مصقعملا نم هشاحبإ نم غلبأ هديك ىف ًائيش ايري ملف ع هعأ ىف

 « نيشفآلل ًاعدنو ًاقيدص « ىرهاطلا مهاربإ نب قاحسإ 0 « يهاربإ نبا

 نزع + كرا ديع ندم لاتساخ هام كلل نيغ نيادمع ( نيبو هنن كناكو

 ىلع « هردق ناطلسلا دنع عفريو « زاوهألاو سراف هيلوب نأ هدعوو ميهاربإ نبا

 نم نيفمألا نضع وأ هل لاقوت شان مصتعملا نم قيشفألا قال قللت أ

 هارف اموب نيشفألا ىلع يهاربإ نب دم لخدف . هنم هبحاص شحون انإف هبحاص
 . نيشفألا هيلع مزعف « همتكف « هنأش نع هلأسف ( ًاريغتم ) ابيك نيثفألا

 « ىناطلس تنخ ىسفت ىف امب تحب نإ « ةقيض لاح ىف انأ : هارب نب دمح لاقف

 .: قيوم ته تاو

 ىديت ال كنأ فلحاف : دمحم هل لاق يح ادت 0 نيشفألا 9 لف

 نع ثان مهاربإ نب دم لاقف . ناغألا دك وأب هل كلخ . كيلإ هيقلأ ام كغ

 قآل نطاناذع ع ميقفألا لاق + كيلع نييادتلا ف ذخاو.تلز ريدخ دق قيبمؤلا

 نب دمم لاق . ءوس ىنم هل رهظي ملو « ةليلجلا حوتفلا هل تحتف دق ةكربلا يلغع ىلع

 . لاق ام ىلع هل فلحو « ليلق نع كلذ ملعتسو ىسفن ىف اب تحن دق : ىهارإ

 هللا مصتعملا ىلع كلذ دعب لخدف . هنظ ءاسو هدكن رثكو نيشفألا متغاف

 راع م ارو هفوح ىحا لع اضف ف هوما سم احم مصتعلا نم قفاوف

 دم لاق ام وه ,صتءملا نم ىأر ىذلا نأ نيشفألا نظف « هجولا سباع ريخدلا

 . هباونأب ظفتحاو هلزم ىف زرحتف « هسفن ىلع رذغل . هلوق ققحنو « ميهادإ نبا

 تنآ 6 ىنساألا نما ايتن داؤذ: ىأ نا هل لاقق ى هوكتأف ةلمقشاب مصتنلا غلبف

 . هيلع دكؤي ىأ « مالكلا ىف هعجارب : هرقني 0(



 ا تا ا ا 7
 لضفتم تناو كياع لخدت مجاعالا هدذهو ١ ندبلا نم حورلا ةلزؤنع انم

 . ايش اذه ىف دعت الو « نظت امم ةفالخلل بيهأ انأف

 : تفاش ياي اكن ةقحؤلا لزت ملف « نيثفألا نم مصتعملا بلق رفنو

 ىلع ريبدتلا ىف ًابتك ناجيبرذأب هتفيلخ "”روجكنم ىلإ نيثفألا بتكف
 مل هنأ رك ذو . نيشفألا مصتنعملا لتقف . ىصتعملا ىلإ بتتكتلا تعقوف . ناطلسلا

 . مالسإلا ىلع نكي ملو نتتخي

 ىلع ًاشيرق اوفلاحيل ةكم ىلإ "”سوألا نم جرخ نم جرخ امل ليق

 ماشه نب لهج وبأ مدق مث . ًامايأ مهيف اوثبلو « شيرق مهتفلاخ ء جورملا

 مهومتفلاح نيح متبصأ ام : شيرقل لاقف . مهنأش هغابف رفس نم ىدوزخلا

 مدالب نم مموجرخآ الإ موق ىلع موق لزت اماقو « دلحو ةدع لها مهنال

 . تىنلا ف سدا ىذلا بوثلا وهو لاضفلا سنسل : لضفت 0(

 رابظإ ىلع هعجشو ناتسربط ناقهد رايزاما بتاك نيشفألا نأ فورعلا (؟)

 رهاطنءبا شوج نأ ريغ لايخلاب ىصحتفق « ناسا رخريمأ رهاط نب هللا دبع ىلع فالخلا

 رمأب نيشفألا مهني ناك مصتعلا ةفيلخلا نأ الإ . هيلع ضبقلاو هتروث دامحإ تعاطتسا

 506 ق3 وحكيم ترسأو ناجحبب رذأ تداعأ ةلمح مصتعملا درج دقو . ناجيب رذأ ىلع

 . ةسدخلا ةفلخلا رم افا ماس ىلإ هب

 قانتعا ىلإ اترداب نيتللا برثي ىف نيتريبكلا نيتليبقلا ىدحإ : سوألا (")

 ةناثلا ةليصلاو 5 ةرجهلا لع هعيجشت و م إسو هيلع هللا ىلص ىتلا ةرصنو مالسإلا



 نم مهنإ « موكيفك أ انأ : لاق ؟ مهفلح نم جرحا اف : اولاق . اهيلع مهوباغو

 : كلذا لبق نسريوتا لق اردو هريغ يوعلا دعا

 منخل تمدقف « بئاغ انأو ىوق متفلاح كنإ : لاقف مءاج ىتح جرخ مث

 . كرومأ سوؤر ىلع هنم نونوكت ًارمأ انرمأ نم مل ركذأو ء ىفلاحأل

 نم وندي انم لجرلا لازب الو « اهب نعبي انقاوسأ ىلإ انؤاسن جرخم موق انإ

 ا وابا ىبيط متنك نإف . اهتزيجم برضيف هتبمحأ اذإ نونم ةأرمل

 « ًادبأ كلذ رقن ال : اولاقف . انفلح اودرف كلذ متهرك نإو « م انفلاح كئاسنب

 ' كفاح ميلإ انددر دقو



 رس داجلباَبلا

 0 ٌديْسدَسْؤِم

 ع مورلا كلم ىلإ '”نيبوج مارب نم بره ال سرفلا كلم نأ كح

 . ليخلا ناعرس ىلع فيثك شيج ىف ماطسب هل لاقي“ ًالجر هبلط ىف مارهم هّو
 شلاق م ةعاقعا قوش نظموا ©"7سصاربل ريد ىف تيه ةيحان ىف كلما لزنق

 : هلال كللملا لاقف . ماطسب ليخ ةربغ مل تحال ذإ « ابرك هل لاقي هل لاخ هعمو

 : لاق . دب كيقأ نأ الإ ءىش قبي مل : هلاخ هل لاق ؟ ىرت اف بلطلا انكر دأ دق

 كسفنب حلاو ؟؟” اسرف بنجأو كليخ © َنَمأ بكرا : هلاخ لاق ؟ كاذ امو

 7 اوم ىو ( اسرف بّسِجو ) ًاسرف كلللا بكرف . كنع هدصأ ىنإف

 رئاس ماقأو « هسأر ىلع جاتلا عضوو « بهذلاب ًاجوسنم ًابوث 0 . مورلا

 ء سراف ىرسك" دزمره داوق نم آريك ادئاق ناك : نيبوح مارجب )١(

 . ةنيهم ةروصب ةدايفلا هنم ىرسك عزتناف « ةركتم ةعزهب ىنف مورلا برحل ههجو دقو
 عطتسي مل ىرخأ ةيلخاد ةروث هباحمب ناك ىذلا «٠ دزمره ىلع ةروثلا مارهب نلعأف
 نأ عاطتسا نيبوج مارهم نأ الإ . هناكم زيورب هنبا بصن“و هشرع رسفن . اهدامحإ

 ةداعتسا عاطتساف « هدحنأف مورلا روطاربما ىلإ اذه ًاجتلاف « هدرطيو زيورب ىلع بلغتي

 .( عمو 07: ص نييئاساسلا دهع ىف ناربإ ) . مارهم رف نأ دعب هشرع

 ىلع اهلمح اذإ ليخلا نفتسا لاقيو .ريسلا نونفب اهرهمأ : للا نفأ (©)

 . © كليخ هرفأ » : ب ةخسن ىفو . ريسلا نونف

 . هسرف بعتتام دنع اهبكريل هسرف بناج ىلإ ًاسرف ريس : اسرف بنجأ (4)

 . دودحلا ىلع ةمئاقلا نوصهلاو ندملا ىأ « روغتلا : للاسلا (ه)



 اى ا نأ ىلع اذإ ىتح « ةبادلا رهظ لع وهو ةناكر و م

 جرخو ٠ 9 ئينلو بايثلا كلت عزف ابرك ؟"” لزت « ههحو فرعي مو

 لق يضمه دلا نإ كال لوقيو ماسلا كف رغم كللملا : هل لاق مث انش اماطسب قلتف

 لاق ؟ كاذ امو : ماطسب لاق . ةكلمملا قح كياع انلو « ىرت ام ىلإ انأجلأ

 ادم 0 دقو 3 هيلإ وجو اه تك رقأو كتيلطب كد ترفظ دق

 نع دايس لك 0 لاقق . كيلإ جرخأو ل م1 ل

 اليلق هرظنت نأب كناسحإ مت نأ كلأسي كالملا نإ : هل لاقف ماطسب ىلإ ابرك
| 

 وفور: ندمأ يح همئادب ا هل نذأف « هراتخا دق دوو جرحا

 07 اذإ يد حتا ةودكدلاو هوك قب هب افلطأ هل جرخم

 أب وحد تدم انو هك أ ريحت سف انهحوق كلزلل

 ترخأ : اولاقو هباعصأ هيلع ىبأف هلتقب ماطسب ّمهف . ديرت اع محاف اذ انأ اهو

 لإ 0 هامش ا اذه لتق ديرو ا تاف ىتح لجرلا بلط

 « لتقلا كور تششفف ماطسب اي تنأ امأ : لاق « ربخلا مارهب ملع اماف . مارب

 . © ”سيحف ابركب رمأو . حفصلا هٌواْرْخ هبحاصل حصنف ابرك امأو
 نم اًّراف ًادرفنم رف « هبورح ضعب ىف مزهنا كباب اخأ هللا دبع نأ ىكخشو 2 ا ا ل : 5 5 0 0 3

 .« ماق»:) ىف(١)

 . باششلا قوف سلي ىذلا بوثلا وهو ءابق عج : ةيبقألا («)

 . ماعطلا دنع سرفلا ةداع ىعو . لك لا نيح مدمد : مزمز (*)

 ء فالتخالا ضعب عم ةصقلا هذه هبشي اه لاوطلا رابخألا باتك ىف (#)

 .ةهماب ماب ص



 رفتلاو ةضيغ بناج ىلإ ©””راص اذإ تح 2"2هتياد دك ىضهف . هل نيبراحلا
 « هنوبلطي نيذلا رفنلا مهوي ةضيغلا ىلإ أموأو حاصو « هتباد دوقي لزن « هفلخ

 : اولاقو « هبلط نع رفنلا فقوتف . ةضيغلا ىف هباححأ نم موقب توصي هنأ

 قيم عع ببلا رق اهايعأ ىلإ نام نقولا هذكتا نع ويعاد نع لدغ

 تأ دوا رق يفور دع داكار اوعجارت دق مهنأ لع اماف . هيلإ انراه اونا

 . مهتاف ( دق )و دب

 . ريسلا ىلع اهثحيو اهبلع دتشي : هتباد دكي (1)

 . « لصو اذإ تح » : ب ىف (؟)
 ( ريدتلا فطل ال م)



 كد مو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرربخ هغلب ال ء "7 ىط متاح نب ئدع نأ كح

 0 نأ يلا ومات . هلامو هلبإ ىلع هموق فاّحو « هب قاحللا دارأ « ©لسو

 ىسمتف كعب 5 مث . هموق ةرضح همالف لعفف 2 ليللا ىف الإ اهّدرب الف هلبإب

 نإ : هلهأل لاق ثلاثلا مويلا ىف ناك اماف . هدعوتو همتشو همالف ًاضيأ لبإلاب

 . هنأش ام رظنأل اذه ىبون ( هعم ) جراخ ىتإو « ليإلاب هتيسم ىف انأشل قبال

 هدقتفي ملف . ؟"لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ ههجو لعجو هلبإ عم جرفت
 . هوكردي ملف هباط ىف اوجرفن « دغلا نم الإ هموق

 نشير نيب نيقلاأل + قناتك ةكم لها نم نحر. لغتنا لاق قئادلا كّدِحَتو

 )١( صلتللا فطل ف» ب ىف «© .

 ىذلا همركي ىتاطلا متاح هوبأ رهتشا « نيرمعملا نم : ىط متاح نب ىدع (؟)

 ةنسلا ىف ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ىلع دفوو مالسإلا كردأ . لاثمألا برضم ادغ

 . ةفيلخ راص الل هيلع دقو ائيح باطخلا نب رمع هحدتما دقو . ةرجبلل ةرشاعلا

 . نيفصو لخلا كر عم ىف هعم براحو ىلع مامإلا ىلإ مضناو

 ديرب افك ذإ « ىنعملا مهتسم ريغ وهو « هللا لوسر ةافو ريخ » : ١ ف (©)

 . هتافو ريخ هغولب دعب هب قاحللا
 . ءاسم ءىجم : ىسمت (ع)

 ىنلا ىلع دفو ًايدع نأل . أط2> وهو « ركب ىبأ ىلإ ههجو لعجو » :! ىف (0)
 . ملسو هيلع هللا ىلص



 : لاقو « ةكم طسو ةك أ ىهو « ةرّوزملا ىلع هتقان خانأف . ًادبأ أفطت ا

 0 لا يأ مرت

١ 
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 نب ديعس لاقو . مرعأ ناك "”همع نبا تنك ْنَم : لاق ؟ شب

 عقي ملو ةقانلا 0 لطأف . كرب « معن : لاق ؟ شيرق اعل 8 صاعلا
 . ًابئاخ لجرلا باقناو . ريخ الإ مهني

 قاحسإ , ©"”كالملا دبع نب ماش ىصاخ : لاق هدا وع يدا كو
 : قاحسإ هل لاقف . ماشه هل ظاغأو «رومألا ضعب ىف هللا ديبع نب ةحلط نبا

 حرطف : لاق . لعفف . كيضاق كنبب و ىنيب لعجاف « نينمؤملا ريمأ اي ىنماظت تنأ

 محلاب فرع « ةيلهاجلا ف شيرق ءامعز نم ءاسمث دبع نب ةعير نب ةبتع )١(
 « ةنانكو نزاوه نيب تبشن ىتلا ىلوألا راجفلا برح ىف رهتشا دقو . ءاهدلاو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لتاقو مالسإلا كردأ . هدكح ىلع اولزنو هيلإ اودكتحا ثيح

 . ةيمأ نإ برح مع نبا وهو . اهف لتقو ردب ةكرعم ىف

 .«عهتمع نيا »:) ف(؟)

 « ةيمالسإلا تاحوتفلا داوق نم ىباحص «ء ىومألا صاعلا نب ديعس (ح)

 فحصلا ةباتك ىف اومهبسأ نيذلا دحأ وهو . نائعل ةفوكلا ىلو دقو . ناتسربط حتف

 برحلا بوشن دنع لزتعا مث . هيلع ةروثلا تماق امدنع هنع عفاد اك نامع دهع ىلع

 اهف قبو ةنيدملا ةيالو هالوو ةيواعم هاضرتسا دقو : ةيواعمو ىلع مامإلا نيب
 اعود

 . اهمد عاضأ : ةقانلا لطأ )2(

 نسح رابخألا ريثك ىرصب بيدأ « ورمع نب هللا ديبع نب دمع : ىتتعلا ()
 . ةيمأ ىنب نع هرابخأ رثك آو « اهمايأو برعلا رابخأ ىف ةديدع فيناصت هل . رعشلا

 . نايفس ىبأ نب ةبتع هدج ىلإ ةبسن ىتعلاب ىمسو
 . ه6 ةنس ىفوت « كللا دبع نب ديزي هيخأ دعب ةفالخلا ىلوت (5)



 د اة...

 . ماشه ىلع ءاضقلا هجوتف . امصتخا مث « هيلع اسلخ ىضاقلا ىدي نيب للصم امل
 نم تدرأ ام نيبو كنبب لاح ىذلا هللا دجلا : هتوص ًاعفار لاقف قاحسإ ماقف

 هن 11 كل رشا ناب وكوش نعل تاون لاه اما 10 يرو اقوي ول

 نلت انا 6 تيسفلا نبأ يقع لاق كدوق لك كلف نع قنا تلا

 اكد هلقأ قبو هرثك أ بهذ دق ًاقيعض ًاثدبو ةبيرق ًامحر ىنبرضتل ىنتب رض

 اهرتسف « لاق . فلأ ةئام اهنمث : لاق . اهنمثب الإ هللاو ال : لاق . لع اهرتساف

 , 7 ل هتاو نع ار دعو هيلع

 مل لجر هب رم ذإ ًاموي طساو دجسم ىف جاجحلا انبي : لاق ىبتعلا ىحو

 : لاق مث . هملكو هب اعدف ( هنم ) همدقو هتماه نيب ام برقأ ( طق ) الجر ترب

 سكن لجرب ىتأف : لاق . هسيح ىف سوجلا نم الجر ىنعي « نالفب فوتيإ
 نيب جرفا : جاجحلا لاقف . "”ىداع هنأك دجسملا لوخد دارأ نيح هسأر

 سيل ) ريمألا هللا حلصأ : لاف . هيلجر نيب "رم : ريصقلل لاقف . لعفف «كيلجر
 ( نأ ريمألا ىأر نإف « ىنم هل أرقأ الو هللا باتكل ظفحأ دجسلا اذه ىف

 : لاق . ( لعفيلف ) رفاكلا اذه ىلجر نيب ىرممب لجو زع هللا باتك سجنب ال
 : هلي ان( فد

 كا رة ةياع ا نيش تيس + لاق ىدع نب مثيهلا ىحو

 دسأ ىنب نم نيساختلا نم لجر ىلإ ؟*”رمع نب فسوي مفد : لاق ةرامع نبا

 . هبضغأ : هظفحأ (9)

 .«هيبأل»:١ ىف (0)

  مسملا ةماخضو ةماقلا لوطب اورهتشا نيذلا داع موق ىلإ ةبسن : ىداع (*)

 وذح ىذتحا دقو . نيروهشملا ةيمأ ىنب ةالو نم « ىئقثلا رمع نإ فسوب (غ)

 . هكح ىف ةدشلاو فنعلا ىف جاجحلا



 د ١هءوؤ اا

 : لاق: تئاصو ركع ىل رتغاف ةزصتلا ىلإ ردح هل لاقو ٠ زاتيد.قلأ

 كور ١ نلف و نحو قكت رشا يزل الاف فدسألا الا قدرك

 هدم راخاو دكه اتم دوت ةناش اهياذإف نغادحا ىلإ ثزاق عئارضالا

 « نهتأيهو مالا ن نيتلخدأف ني تمدقف : لاق . كلذ ىلع ردقأ لف اهّدر تدرأف

 ةيراخ هيلإ تدق اذإ تلقا معن : تلاق ؟ نيعمسن : ةماشلا ةبحاصل تلق مث

 نع تاكيدخ 6 لاق تا سم تع لف و4 وال كترجز اذإف ىدقتف

 ير اهيلع كاع تعج دق + اريح تاق تما لاق تسوي

 . كءارو : تلقف « كلت تمدقتف « ىدقت ةيراج اي : تلقف . نهاخدا : لاق

 لايام: لاقف + اهورأ انأو مدهتت ىهو « راوج » ةدع تضرعف : لاق . تعحرف

 ( تدزو اهب ) تيلافف هذه رمأ ىنغلب هنإ « ريمألا هللا حلصأ : تلق ؟ هذه

 كلذ ىف طق ةأرماب نكت مل اهنأ ءاماعلا تمعز ةماش اهيو « نينامتأ ىلع اهنمث ىف

 ةنالف ىلإ بهذا : ىصخ هل مالغل لاقف « كولملا نم اكلم تدلو الإ عضوملا

 دوعأ ال نأ لع هلل تلعجو ء هنم هّللاو تلفأف : لاق . اهعنصت ال لقف

 : ديا اهلثل

 : لاق براحم نع ةَماَسَس نع هيبأ نع ىوزخلا ماشه نب ديلولا ثّدحو

 روعألا ابأ لمعتساو هلزعو « رصم جارخ اننود ؟'”نجتحا ًارمع نإ: ةيواعم لاق

 انلرَع نامثع ابأ اي كحبو : لاقو هالوم نادرو اعدف ربخلا ًارمع غلبف . 9

 )١( دحاو ىنعملاو « نجتحا » : ب ىف .

 شرق ةداق دحأ هوبأ ناك« نايفس نب ورمع وه : ىماسلا روعألا وبأ ()

 هفالخ ىف ةيواعن ىلإ مضناو . كومرتلا ىف روعألا ويأ براحو . دحأ ةكرعم ىف

 ىلع لاو ةيواعم هنيع . هلإ آابرقم ناكو نيفص ىف هعم براحو . ىلع مامإلا عم
 . ندرألا ةقطنم



 د واط اد

 هلي نم كدنع نيك  ىلكلا قوعألا يآ: +: لاف ؟ لشستسا نق“ لاق ةيواعب

 الو ًاماعط هل عتصا « من : لاق ؟ انلظأ ىذلا هوركملا نم اهب صلختن ةفيطل

 . ( ممن : لاق ) . ديرت ام لعفن انعدو « لك أي ىتح باتك ىف هل رظنت

 هل لاق « هيلإ لمعلا ميلستب ةيواعم باتك جرخأو روعألا وبأ هيلع مدق املف
 باتكلا عض « كنم كلذ انليق ةلاسرب انتئج ول ؟ باتكلاب عنصن امو : ورمع

 ةيطوف ب لك ان: قدي رماح ابا اش كاف بيفاكتلا قرط لاق كو

 . دهعلاو باتكلا ذخأف نادرو هل رادتساف . لك أي لعجو هبناج ىلإ

 نيأ ؟ لاقو « ًاثيش ري لف باتكلا بلط « هئاذغ نم روعألا وبأ غرف املف

 لاق ؟ كلبل] .نينمفلا 299 تاع انتعع اع[ ىنسلا + وربع هل لاع ؟ قانك

 . حيبق هنإ « كنم اذه نرهظي ال « ًالهم : لاق . كلزعو نينمؤملا ريمأ ىنلمعتسإ
 كحضتساف « ديلا ةيواعم غلبو . ةزئاجلاب ىضرف . كتزئاج نسحنو كلصن نحب

 . رصم ىلع ًارمع ترقأو هشارف ىلع

 ىلع هتاراغ ضعب ىف مجم « برك ىدعم نب ورمع نأ ىنئادملا ىكحو
 ؟ كْيكيي ام. امل لاقت تكي <21 نعمأ انف ةدارقتما هلم ةناع هن راخ

 « لضفأو بابشلاو لاخلا ىف ىلثم ىل رع تائبل قارفل هللاو ىكبأ : تلاق
 كلذ تلح. فلاق ؟ :نغقاو + لاق. ىلكا نع اننطشاف نلت نيم تجرح

 ىذلا عضوملا كلذ ىلإ اهذخأف . نهتذخأ كنأ تددوو « لمرلا نم لبجلا

 : لاقف « ©”حالسلاب ملتسم سراف هيلع مجم ىتح ءىثب رعش اف ء هل تفصو

 ضرع مث « سرافلا هعرصف ةعراصملا هياع ضرعف . ورمع ىبأف . ةنيعظلا نع ٌلخ

 . « ًارئاز انتثح» : ب ىفو « هب رم . ناكملا زاخ (9)

 . اهدراط : اهل نعمأ (؟)

 ني عروس مداملا فاحت وظل



 د 4 .ائادس

 « همسا نع ورمع لأسف . هيلغي سراقلا ناك اهلك ىنف « ةشوانملا نم ًابورض هيلع

 ةبراجلا ذقتتساو هنعىلفت . هسفن ورمع هل ىّتسو ؛ 20دك نب ةعيبر وه اذإف

 : لاقق . برهف ىفريص مالغ رمع نب فسويل ناك : لاق ىنئادملا ىكحو

 . هب ىلع : لاقف . ىفريصلا نالف ىلإ طلاخم ناك « هل ليقف ؟ طلاخم ناك ْنَم

 : هل لاقف فيقث نم لجر هاقلتف . هب اعد نيح ىصوأف خيشلا ىلإ اولسرأف

 رق وك 1و دج | كلمش نسا لاق نوم فلك 1 نافع هيأ 8115 ذأ

 ءىش نع كلأس الك . كيجني ءىش ناك نإ هب وجنت نأ ىسع ءىثب كيلع
 0 يا 0000

 را لوا 1 محن لاا كرتاتوو دار لاق

 . هليبس اَوُلَح « كلهأ ىلإ مجرا

 )١( ةيللهاجلا ىف نيدودعملا ناسرفلا دحأو هنانك ىني نم : مدكم نب ةعدر .

 ةريثك ناعطلاو برحلا ىف رابخأ هلو .



 5 2 3غ 5 ١ همم

 ءارع ع دناكلاف
 هزهج 2 "0ناب قئاولا ىلع دفو امل ء ؟ىللقصلا ًاحابص نأ يك

 رئاسو لاجرلاو بكارملا نم زاهج نسحأب «رحبلا ىلي امم مورلا وزغل قئاولا
 ناكَو . هتجاح اهنم غلب الإ ةيحان مل دصقي ال ناكو « رحبلا ىف جرف . تالآلا

 ( ”اهكلم قلقأو ) مورلا نم كلذ غلبف . رانلاب هولا شويع "” قفيام راك"

 . مهب حابص حرفف « ةنمأتسم هتاقث نم ةبرعتسم الاجر مورلا كلم هيلإ هجوف
 ةنمأتسملا كئاوأ لاتحاف . رحبلا ةفض ىلع ةيك اطنا هل لاقي نصح ىلع عخانأ مث

 نصملا لهأل اوحكو مث. ©*2ةَرْهَملاب ًافودم فيقثلا لكلا هيف اوبصو حابص طفنل

 موزلل نيمللا لهأ :ةقوأو ديه دك حاتم طق“ نآ"ايباوين: عينيا محام

 ًاحابص كلذ غلبو . هترثك مارت ال مورلا نم شبج دصقف ( مهني ) ةمالعب

 )١( لوألا ىسابعلا رصعلا ىف اورهتشا نيذلا داوقلا دحأ : ىللقصلا حابص «

 مورلا دالب ىف هتاوزغ ىف رهتشا دقو .

 ءارماس ىف ىفوت . مصتعلا دمش نب نوره . ىسايعلا ةفيلخلا : هللاب قثاولا (؟)

 ةرجهلل + ةنس .

 )*( همزهمو هقرفي : شيلا لفي .

 ) )5ىف ١ : » هيلإ هجوف مورلا كلم كاذ خليف « .

 : ) )6نط: ةرغملاو « ةياذمو اطولخم : آفودهو « دج ضماحلا : ففيقثلا لخلا

 هب غبصر رمحأ .



 د وخال

 ( وه ) لتقف . طفنلا لمعي للف رانلاب بر شيجلا ىفاو املف . هب لفحي رف
 . هعم نم عيمجو

 : لايضح نأ قل. اضل لاعرا# ناسارع ةيحان عرش الجر نأ كشو

 دهع ىلع هجرخم ناكو . بلاط ىبأ ل؟ ىلإ وعدي « "'”ناجماشلا ورم لهأ نم
 ردع لاق". نعازللا كيبغألا نب نع نب نحت هحراخب قدوم هجوفةعذيملا

 هيف ةليخلاو « ًادج هنأش مظع دق لجرلا اذه نإ « نينمؤملا ريمأ اي : ىدهملل

 « ةقثلا ىلع ىتين نم وهو نينمؤملا ريمأ هيلإ ىنهجو نإف « هتبراحم نم غلبأ

 . "”هتبحم غلبأ نأ توجر « ههوجو نسحأ ىلع ىنع هابي ام لك لزنيو
 لتحاو ٍضما : ىدهملا هل لاق . هتبراحم نم نينسولل اويمأ قرت اع :كلعالاو

 , ةققلا نم لاك انوع كر اقدح واع

 هلصاوب « هلزن لزنم لكن م ًالاص بتاكف « ناسارخ ديري رفعج جرفن
 اهلخدف « ورم رفعج درو ىتح . هتعباتم ىلع هنأو هعم حلا نأ هماعيو هبتكب

 بتكو « ليلع هنأ رفعج رهظأ مث . لابح ىبأ نب حلاص نيبو هنبب عقو حاصب
 هنأو + سابعلا ىنب ىلع هيلإ ناجاتح ام اربديل هئاقل نم دب ال هنأ هماعي ملاص ىلإ

 لزنم ىلإ بكر مث « وسم ىفاو ىتح حلاص لبقأو . هيلإ راصل هتلع الولو ليلع

 ىلع اقفتاف « هلسارف رفعج بابي فقو مث . هحالسو هلاجرو هتدع لضفأ ىف رفعج
 كوس دامو كلوا نفح هاماف ا ةراكأ قف لخرا ةئاب هيلع نعي نأ

 تيمسو . اهتيصقو ناسارخ ندم رهشأ « ىمظعلا ورم ىم : ناجماشلا ورم )١(

 : مم نادلللا مجعم ) . طقف ( ورم ) ًانايحأ اهلع قطيو . اهتمظعو اهتلالجل ناححاش

 .( مما مع

 . هيحم ام : باوصلا لعل .(؟)
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 ت1 1| راو رهط لاقور واقوي يومو 5و وللا يلق كاع انوا

 ةذوخو نشوج هيلعو لخدأف حلاصل نذأ مث . هعم ْنَم ّلعو ملاص ىلع اوجررخاف
 ىلع رادلا نحص ىف رفعجو . ىزلا كلذ لثم ىف هباحأ نم ةّثام هعمو « دومع هعمو

 . ميظع ريرس

 هآر اماف . هيلع حالس الو نيقيقر نيب و ىف رفعجو « رفعج ىلإ حلاص دعقف

 كب نوقثاو نحنو *'”اضبقتم انتبتأ : رفعج لاقف « لسرتسا ىزلا كلذ ىف حلاص

 نمل ملاص لاق . اهتاقوأ ىف رهظت ىتح اهمتكن رومأ ىف ضوافتن نأ ىلإ جاتحتو
 رثك أ نإ : رفعجل ملاص لاق . امهنع اوحنتق « ًاعيمج اوحنت : هلاجر نم هبرقب

 : رفعج هل لاق . ىنبتاك دق « ىدهملا ىنعي « هللا دبع نب دمم ركسع ىف نم

 ارظانتو ءاوجرخي لف « ملاص لاجر ىلع هلاجر جرخيل هتوص عفرو « ربك أ هلا
 نايبص نإ : ملَسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نع رثآلا نيآف : رفعج لاق « ةعاس

 اذهو « اذه لثم كنم عمسأ نأ بحأ ام : لاص لاق . اهب نوبعالتي سابعلا ىنب

 اًعرسم حلاص بثوف « هلاجر نيبو هنيب ةمالع رفعج نم كلذ نأب سسحو « هتوص

 . ريرسلا نم لزئيل

 بثوف . برح ىف الإ مويلا دعب نا ا

 « هتم برق ىتح « هتباد لخدتا : لاقو . همايقب مكاقتا « هل معملاكمه يلا رفعج

 »2 هرجحنخ جارخإ ن ل ل

 )١( عردلا وهو « نشوج عمج : نشاوجلا .

 . طسنم ريغ ًارذح ناك ىأ « هنم رذحلا فقوم ذخأ : رمألا نع ضبفت (؟)
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 عمسف « اوجرخي ملو تويبلا ىف رفعج لاجر كرحتف « ةديدش ةريبكت رّبكو

 هرجنخ موري لعجو . بابلا وحن اوبرهف تويبلا نم ديدمللا توص ملاص لاجر

 ًارفعج قمل ىتح . دحأ مهنم جرخي ملف « هلاجرب حيصي رفعجو . هيلع ردقي الف
 هسأر نع حلاص وح دخ اق“ 02 و دي فأي ىنكي خاّبط هل مالغ

 هيلع ىلاوو هردص نع رفعج بثوف . هتركسأ ةبرض نيزربطلاب هسأر برضو

 . هلتق ىتح ديمح وأ

 دقف رادلا باب اوقحلا : مل لاقو تويبلا نم هلاجر جرخأف رفعج ىغمو

 نيرشع نم وحن ممو « حلاص بامسأ هبرضف « رصقلا باب قلغأو . ملاص لت
 . رادلا لوخد نكي ال ىتح اًيبطح بابلا ىلع داز ْنَم رفعج ىمأف « رانلاب فلأ
 « هل هناويدف ماقأ نف « نامألا اًميمج كل : مل لاقو هباحصأل ملاص سأر مفر مث

 نيح مهرثك أ ىغمو ؛ رفعج عم مهلقأ ماقأف . نمآ وهف هدالب ىلإ مجر نمو

 . مهبحاص سأر اوأر

 ناكو ٠ ماشلاب هيرق ىلع ةراغلا نورثكي اوناك ب رعلا نم ةعامج نأ ىكحو

 رثب اهبيف ناكو « كلسملا ةبعص ةبدج ةزافم هنم نوريغي ىذلا ىلا نيبو ةيرقلا نيب

 مهلهجو ةزافملا كلتل ناطلسلا ىلع مهباط عنتميف . اهنم نوبرشيف اهب نوريغملا رع

 نومطتقيال برعلا ءالؤه نإ : ةبرقلا لهأ ءاكح نم لجر لاقف . رثبلا عض وع

 اولاتحاف « نيعجارو نيلبقم هنم نوبرشي ءام اودجو دقو ا ةزافملا هذه ميلإ

 اوماقأف « بارعألا كئاوأ ّىح ىلإ تاراجتب مهنم اًموق اوهجوف . ءاملا اوفرعتل

 اولذبو ء فيرلا ىلإ مهجرخم اًليلد اولأس مث : مع ةناورعألا نشأ حن مهني

 )١( حالسلا نم سأفلا وهو « ربطلا : نيزربطلا .



 ل 0

 اذإف . ةزافلل ىف ىذلا ءاملا ىلع فقو ىتح مهب ليلدلا جرفن . 2'اانعُج ليلدلل

 ىلإ هودرف « كلذب مهوماعأ ةيرقلا لهأ ىلإ اولصو املف . اهنم ادوزتف ةربزغ رثب

 بارعألا ىلع عنتماف « ةريثك اًميج رثبلا ىف اوحرطي نأ ميمأف ؛ ””مهك اح

 . ةيرقلا لهأ نع ةراغلا تعطقتاف « اهدورُو

 . رجألا : لعجلا ()

 0 هلإ ةراشإلا قبسل 4 مهميكح 2 باوصلا لعل )م(



 ةرْسع عبار لبابا

 - 1 0 راكم

 ىرسكةفيلخ نك 2 كرولا يسارع "لا اهو وسلا نأ”

 ةاوملا لل لع ةريخلا 25 0 او تررغلا م ةقاال لع
20-0 

 قاععب :نأ هلأاسل ىرك ىلإ ؟7ىدابلا ديو نب دعب صخش كلغ اذ

 « هل ةقان ىلع ىرسك باب ديري لبقأف . هيبأ عضوم ىف رذنملا نب نامنلا

 نب ىدع سلجل . هنوريال ثيح رم هباب ىلع ْنَم ىلإ رظني ىرسكو
 + هلاولاقف اهب نوويتس سرفلا نم :ثاذحأ هن فاطأف ٠.  بابلاب كيز

 هل اولاق . هذه ىتقان : لاق ؟ ىوقأ ءىش ُمكأ ىبارعأاي : عمسي ىركو

 0 ا فيكو :اولاق . ممن : لاق ؟ ليفلا نم ىوقأ ىه

 رهشأ نم ناكو . همأ مسا ءامللا ءامو :سيقلا ءىرما نب ثلاثلا رذنملا وه )١(

 كلم ذابق رصاع دقو . سؤيلاو معنلا وي بحاص وهو . ةريخلا ىف ةرذانملا كولم

 هناكم بصنو « كدزم نيد ىف لخد نأ ىبأ هنأل ذابق هافن . ناورش ونأ هنباو سراف
 هداعأ كلملا ىلو ام دنع ناورشش ونأ نأ الإ . ةربخلا ىلع اكلم ورمع نب تراحلا

 هيا

 داوسلاو « اهنم بناجلا وأ ء ضرألا نم فرشأ ام فطلا : داوسلا ”فظ (؟)
 . ىرقلاو ندملا نم املوح امو ةفوكلاو ةرصبلا نيب ةدتمملا ضرألا

 ذوقت هل ناكو .ىرسكل ةيبرعلا بتاك حبصأو سراف ىف أشن :ديز نب ىدع (<)

 نود ةريحخلا ىلع اكلم رذنلا نب ناعنلا نييعت ىف اممم رود بعل دقو « ةريحلا ىف

 . هلتق مث ء هسدخل ةدم دعب هيلع بضغ نامعنلا نأ الإ . نيرخآلا هتوشخإ



 د ١١ه د

 . هلمحت الف هنزوب ليفلا ىلع لمحأو « موقتف اهريثأ مث « ةكراب ىهو اهنزو

 ؟ةوصانخا هك عادم فارع ناو اولاق د ةعفصع ١ هرم قرين عفت

 : اولاق ؟ كاذ فيكو : لاق . ًاتوص دشأ ىركلا لب : اولاق . هذه ىتقان : لاق

 ىتقان اوعفراق : لاق . هعمسنف ءايسلا فوج ىف قلحم وهو حيصي ىيركلا

 دشأ ىهف « ةقانلا بنج حيصي ىتح ىركلا اولزنا وأ « هعم حيصت ىتح

 07 0 اولاق . اح والا ع

 اب ارا 0 يي ال قل ل موتا

 « هيما ييبطلا قف دارو وربيع لبق" ةقاثلا رع حضن نإكا عبيط 1 بيطيو عيمجا

 0 هرظانف هب اعدف « هنم ىرسك بحعف . مخ الإ

 . كلذ فرعل مهنحتماف كلملا مرضحأ ولو « هتوخإ لضفأ ناهنلا نإ

 0 ا

 ْنَم : هل لاقق نامنلا ىلإ غلب ىتح . ىقوخإ لضفأ انآ + لاق ؟ كل ضفأ ْنَم

 كلف . ىرسك هب بجأف . ىنم لضفأ ىنوخإ لك : نامنلا لاق ؟ كلضفأ

 . هتوخإ نود ردنملا نب ناهنلا

 « ديز هل لامي « هتمدخ ىف هم ناك دل ايبا لم نأ يردك ىدع لاسو

 راصف « ةيبرعلاب ًاقذاح ناكو « ةيسرافلا مالكه نبا قذخل . كلذ ىرسك ل عفف

 . برعلا ىلع ىرسكل ًاتامجرت
 ةريللا ىف ناكو . هيلع بلغو رذنملا نب ناهنلا سعأ لع ئدع ذوحتساو

 ىدع ماَّحنف « هءازوو كاملا باّتك اوناك « 2"2هلدَعب' ونب مل لاقي موق

 ىف هموق ىلع جرخ هنأل كلذب ىمس اعإو . ةليقب ىمسو ثراحلا ممدج )١(
 « ةليش ل1 نأ ربظ.و . ءارضخ ةليقب الإ تنأ ام : هل اولاقق « نيرضخأ نيدرب

 .( موو د سوود ام ىربطلا ) . ىتالسإلا حتفلا ىح ةريخلا ىف اورمتسا



 م0 ا

 هباحصألو هل أيهو « هلزنم ىلإ هروزي نأ ناهنلا لأس اًيدع نإ مث . مهب فختساو

 لاقي اك « عئاضولاو عئانصلا هدنج ىف « ّىدع ىلإ ريسي ناهنلا جرف ؛ اًماعط

 ةينآو ماعطلا ةطمسأ هل اوعضو دقو ةليقب ”ىنب رود ىلع رف .©'”ةيركاشلاو دنجلا

 تاماع ريع هاكلملا اهنا نقلا ضف اولامقشيلا 1 وئاقتب ”ىيزطلا هاف يناوسلا

 هيلإ قص نأ اًيدع تدعو دق : ناعنلا لاق . انماعط لك ْأَتف اندنع لزنت

 كيلإ مدقنف « مهديساي : هل اولاقف . مويب موي يل نكلو « هكرت نسحب الو

 . معن : لاق . انماعط تّم دق نوكتت ام ردقب هيف كعبصأ عضتف ىولح ماج
 انددعأ دق انإ « مهديساي :هل اولاق مث . هيلع هعبصإ عضوف « ماعط هيف ًاقبط اومدقف

 اوجرخأف . من : لاق . ابتلبق كتبجمأ نإف اهلإ رظنت « ةديجم ءانسح ةئيق كل

 اًمرغم ناكو  اهنآر اماف ؛ اههجو نم سمشلا علطت امن اكن سحلا ةقئاف ةيراج هيلإ

 وهو « ًارهزم تذخأ مث « ىسرك ىلع تساخل اهرمأف ٠ هسفنتب تبهذ  ءاسنلاب

 . برشف تّنغ مث « هبرشف بارش نم حدقب اعدو برطف . تّنْغف « دوعلا

 ةيررسف ةعورفم اراد انايه شق“ -:كللل اربأ تلؤت ول + ةليقب ومس هل :كلاقف

 . هتقفن نم هتضكوعو « اذه ناكم امون ّئدعل تلعجو « كتيراحب كمو»

 رذتعي ئدع ىلإ ثعبو « هل "”تَددكت دق راد ىف مدنع لزنف . من : مل لاق
 راد ىف هتيراحب تابو « رورسلا ةباغ ىف اًموب ماقأف « ماعطلا هباعحسأ لك أو . هيلإ
 . ةليقب ىبب

 نوعضوي دنجلا نم ةعامج عئاضولاو «٠ نوراتخلا نوبردملا دونجلا مح عئانصلا )١(

 اهرمأ لحفتساو ىدتهملا مايأ ترهظ شيلا ق رف نم ةيرك اشلاو . هتءاخل ام عضوم ىف

 . دادغيبب تارم ةدع اودرع دقو , نيعتسملا مايأ

 . تشثأ : تدجحبأ 69



 اد «١ ل

 ةنراكلا ظلاق ءددتلا نم ناك الو 4 ةيضعاو' هقتحاف ادع ريلعأ غلبو

 « ممن : هل تلاق . ةليلا تطأ + لاق ؟ كني تناك كك اهدا ١ تناقلت

 طخسي ىتح ىدع ْنَمو : نامتلا لاق . ىئدع طغخس نم كيلع فاخأ ام الو

 امف هسفن دنع وهام « تاببه : هل تلاق ؟ ىديبع دحأ الإ وه لهو ؟ لع

 ..:تللدك وع نمل لاق. كعطاوماةلال وو كليا هنآ'ذلا» ل وقود

 ىدع ىلإ ثعبف . لعفي ال هنإف « رادلا هذه ىلإ ريصي نأ هيلإ لسراف : هل تلاق

 نم فدع ىلإ كفباو ةراطلا نم قاعنلا ةيكضنان رض نأ قاف + اووهنم كف

 لاقي ناكو . هئيحن نأ هتمدخم هيلع ةلاد اًيدع تلخدف « هيلإ نريصيل هيلع مزعي

 « هنحس ْنَم ناهنلا هيلإ هّحوف ؛ هل ظاغأو لوسرلا ىلع ىبأف « ةلادلا ةمدخلا ةقآ

 : ةليوط هل ةديصق نم ( سبحلا ) ىف لوقي ىدع أشنأف ؛ هدييقتو هسبحت رعأو

 روقوملا أكي ار تناأ» .نهلاو ةصحمللا فياقلا اا

 رورغم لهاج تنأ لب مايألا نم قيثولا دهعلا كيدل مأ

 ريفخ ماضي" نأ نم هيلع اذ نم مأ قنا قونلا كار مأ

 روانس هلمسبق نأ مأ + ناساس وأ :كؤللا ىرسك ئربك نبأ

 روك ذم مهنم 00 مل مورلا كولم ماركلا رفصالا  وحتو

 ©اةروباخلاو ه لا ع وك ذو مانع د طا ةوعأو
 حجو أارعره هداش نوك ىو هازذ اف نيم طالت اكلك دلل

 ىلعو راثرثلا ىداو ىلرغ ةريزجلا ىف ةنيدملا هذه اياقب عفت : ردح )١(

 تراص ام دنع ةراضحلا اهبف ترهدزاو . ةريزجلا برع اهلسأ دقو . هنم ةيرقم

 اندعسا كك هكردلا ايد طفادبو: دولا يافا قوق يضم انواخ اكرم
 اهجاه اميح « دالمال ثلاثلا نرفلا فصتنم تح ىسرافلا حلاو ىنامورلا جحلا نم

 : تاوها ريت دئاورز زك 1 رواكلاو ءاينرخو اهلع ىلوتساو ىتاساسلا لوألا روباس
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 0.0 5 اة 1
 يبت هناب كللملا لاز ىحتاق ,ونملا تف ةدهم ل

 نو كانه مهتراد ةئتقّخّإلاو كالملاو حالفلا 1 مش

 6 يلاو ابييستنيملا هب :تؤلأف فخ قرو ىهناك اومحأ 2
 ل 000 - 2 0 . 3-0 9 غاي

 42 يكف ىدهلاو اًموب فرشا ذإ قنروحلا بر ركفتو
 ع

 و او 20 0 رحبلاو كالع ام ةرركو هلام هام

 597 ابل ىلإ ئح ةضطبغ امو لاقق هياق ىوعراف

 هماعي ىدع نب ديز هنبأ هل مك ناوشلا هيسح ال ندع 9 00

 اًمرغم زيورنأ ىرسك ناكو ١ ©"هضمرأو هنم غلب « ًاديز ربخلا غلب اماف . ريما

 ناهتلل نإ < كلما اييأ : زنورأ ىرخلا ىئدع ن ديز لاقفا# ءاستلاب ارتيتنم

 )١( ىلب م تيبلا اذه ىودبو :

 ُ روحهم هباق هنع كلما دايق نونملا بير هبه

 . همعنلا : ةّّمإلا (؟)

 روبدلاو + شعن تانب ىلإ ايرثلا علطم نم اهبهم حر ايصلا : رويدلاو ابصلا (م)

 . هب تبهذ : هب تولأو . ابصلا عر ليافت ىلا عرلا

 ءىرما نب لوألا نامعنلا اهانب نامظع نارصق : ريدسلاو قنروخلا (ه)و (4)
 ةرضنلا ضايرلاو ءانغلا نيتاسنلا امهم طيحن تناكو . هرذانملا كولم رهشأ ىناثلا سيقلا

 الثل ( راتس ) همساو قنروخلا ىنب ىذلا صخشلا لتق هنأ ىوربو . ةيراجلا هايملو

 . عال +5 : ص « ىصصق بولسأب انحرات : عجار . ءانبلا ةوق رس دحأ فرعي

 . اهتايبأ لسلست ريخأتو مدقتب ىرخألا رداصلا ىف ةديصقلا هذه ىورتو ©

 : الثم رظنا

 نايعألا تايقو . +١7 ض . ريسلا ررغ . #”ءو اد <؟.٠. : م ميراتلاو ءدبلا

 .؟عيا5

 . هلا : هضمرأ 0,2



 دب وا عا

 انيشكو ةعردك لاقت الا ناك وكلا وبنك قاوحا ودبل قنا

 ضماف : ىرسك لاق . نهب تئج هيلإ كاملا ىنلسرأ نإ : ديز لاق ؟ نب

 ىرسكة لاسرب ىدع نب ديز صخشف . ىنع هتاوخأب بهذيال هنإف هيلإ ىتلاسرب
 هيلإ لسري نأ هركو « ناهنلا ىلع كلذ قف . هتاوخأ هنم بلطي ناهنلا ىلإ
 ا

 هدنع ءاسن ىف لغش كلما امأ : ةلاسرلا هغلبأ نيح ىدع نء ديزا ناهنلا لاق

 قاف < رجالا دوس تايدرع ةاسلا جه نكسولا زق نوعي + .وفلا نعاك

 .. نهنع ( زيوربأ ) مقديو ةلاسرلا نست نأ ًاديز نامعنلا لأسو .. قولا
 © ”ةسينح ق هلق نم هن رعأف « هياع اذه جّيه اًيدع نأ ناهنلا ٍلعو « ديز مجرف

 تاغ ىاخأ دنيز لاق را رو ان لاق زورأ لع ىدغو ني ز لحد انف

 تاع هدي طفلا رطل هوان اف ةيهةمورج ف ىدأ لاق ص قالا لدا
 +: ديز لاق .. كسفت لع نمآ تناف( لق ) : زيوربأ لاق« ىسفن لع هتلق نإ

 © ننرملا ءانسل ع نعبلا كنتي لقش هل اعأ لاق ةقلللا ةلاسو هعتلت 12: ثارعقلا قا

 «ةرقب حكي دج هنأب رّيَعَي ريغنص ىبص وهو ناكو . ًاديدش اًبضغ زيوربأ بضنف
 م ثافنلا نط ف اثره هوو طاختساف هل لاق ْنَم متشيو كلذ نم بضغيف

 < هلبإو هليخو ( هموق لجو ) ©" ”ةدرجتملا هتأرما هعم لمحو ناهنلا برهف

 )١( سرفلا نم مهتانب مي. وز" نم نوفنأي برعلا ناك .
 . قاس عمج : قوسألا (؟)

 . 141١ ص نيلاتغلا ءامسأ : ديز نب ىدع لتق نع عجار ()

 اهب اهفصو ةديصقتب ىلايذلا ةغبانلا اهحدم دقو« ناعنلا ةجوز : ةدرجتملا (4)

  اهديب ترتتساف ايفيصن طقس دقو اهآرو نامعنلا مداني ناكام دنع , ًافوشكم آفصو
 7-0 : ابعلطمو ( هريغو رامح نم سأرلا ىطغ ام لك فيصنلاو )



 ادا ؤؤجه ال

 تيبأ « برعلا لئابق نم ةليبق ىلإ راص الكف . هتينبأو هلامو هثاثأ نم هنكمأ امو

"0 

 هتأرما تلاقف . تقرُسو "”تقرطت دقو مجرتو حرسن هليخو هلبإ تناكو

 تيب كيلع اذه ماد نإو « صقنت موب لك ىف كلبإو كليخ نإ : ةدرجتملا

 تبرقت ( اعر ) كلام بهذ نإف « كلامل ؛كيوؤت امنإ اهلعلو . ءىبط كنتاتقو ًاريقف

 يرسل نإ 1 تلاق ؟ كدنع ىأرلا ( ان ) : اه ناهنلا لاق . ىرسك ىلإ كب

 ديري ءاجو ناهعنلا لبقق . هل فلحتو رذتعتو ( هيلإ ) ريصتف . لقت ملام كنع ْمُّ

 فلخ « راقوذ هل لاقي ةرصبلاو ةفوكلا نيب داوب راص اذإ ىتح . ىرسك

 « هليخو هعوردو هفويسو « *' ”ىتنابيشلا ءىناه نب ةصيبق دنع ًادنهو ةقرٌُح هيتنبا

 . ىرسك ديرب جرخ مث

 3 .٠ | 1 .٠ --. 1 1 ف 5 2 ع -
 دوزم ربعو دار ذ نالحم دنعم وأ عار 00 لآ نمأ ب

 : لومي اهنفو

 ا! لاب افتاو  هتلوانتف هطاقسإ درت ملو فيصنلا طقس

 دقعي ةفاطللا نم داكي ء منع هنانن نأك صخر بضخع

 )١( مرعلا ليس دعب اهنم اوجرخ دقو نعلا ىف ءىيط لزانم تناك : ىماس لبج «

 دج ىف ىماسو اجأ ىلبج نع مثولاجأو دسأ ىنب ىلع اوبلغت مث . زاجحلاو دجنب اولزئف

 ”ىط ىلبجم افرعق : اهولزاو .
 . ضعب رثإ اهضعب بهذ وأ « تقرفت : لبإلا تقرطت (؟)

 نابيش ىنب ديس ىنابيشلا دوعسم نيءىلاه دنعكلذ عدوأ هنأ رداصملا ضعب ىف (؟)

 جورم ) .هيلإ ردتعيو نرنك لإ ريعصلا نأب هحصن ىذلا وه اذه ءىاه نأو

 .(؟ةهنض١ بهذلا



 ت14 دج

جابيد ( نم ) ةبق فلأ هقيرط لف تبرفت نأ مدت قر 5 غلب اماف
 02 

 كلما ماما : ناقي 0 2 ني 100000

 هما

 ؛ نرألا ربل املقي لجأ تئادق يس لاق« ىدع نإ

 : ىشعالا «ه) . ؟

 ا ا دس لويفلا يؤم - رافعا ان :ناسلا لحشتلا وو

 ةصاخرو ةعدقلا تافلٌؤملا ىف هاندتعا ام اذهو . ةغلابم رجلا ىف نأ كش ال )١(

 ةاعدم اهنم لعجتل وأ , ةاهايمل ماقرألا ىف غلابت اهنأ ذإ ءا سرفلا رابخأ ىف

 ةباكجلاب مامهالل

 . هل ًاريمحمل ٠ نامعنلا ريغصتا : معن )2(

 دقع. ند برضإ لثم وهو . ةبادلا اهف دشناو دنو ىلإ طبرت ةورع :ةخألا ١)

 . هيلع بلغتلا بعص ًارمأ

 . سرفلاو برعلا نيب راق ىذ برح ىف ًاسيبس نامعنلا لتقم ناك (4)

 . سوا ص ةيلهاجلا ىف برعلا مايأ : ىف برحلا هذه تاليصفت عجار

 ىف ىلوألا ةقبطلا ءارعش نم ريتعي  ةيلعت نإ سيق نب نوميم وه : ىقعألا )6(

 . سيق ىثعاب فرعي و. ةيلهاجلا
 دع ىلا ةميخلا وهو « قدارسلا هلع بصن ىذلا تيبلا : قدرسملا تيبلا (5)

 . تيبلا نحت قو



 رج م احكلَباَبْلا

 "ءز لوس هو كَم مفاد
 -_ 9 2 ا

 لبق ةكعب وهو ملسو هيلع هّلل لص هلل لوسرب رم داو نأ قي

 لاقف . ىمد بلطي نم ىنلخ نإف ىنثتغأ « دمح اي : لاقف « ةنيدملا ىلإ هترجم

 ع ماق مث . كنع بلطلا ّدصأل كيجول ضما : ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 : اولاقف ء« فويسلاب "”نوداعتي موق اذإف « "'”لجرلا ذوفن دعب سلجو مالسلا

 : مالسلا هيلع لاتف ؟ اذكو اذك هتفص نم براه لجر كب ةرم له دمت اي

 . قيرطلا كلذ ريغ ىف اوفرصناو موقلا هقّدصف . الف تسلج ذنم امأ

 هايس قو ةناعأ ضررا ةقيدح سراح اك «قيلالا نا دلاغ> نأ ك-3

 نم لجر دلاخ ىلإ جرن . ةفيتح ىنبل نصح ىلإ راص ىّتح « دكا

 )١( هزاوج دعب : لجرلا ذوفن دعب .

 . لاتقلل ضعب فلخ مهضعب ودعي : نوداعتي (؟)
 هغلب ام دنعو . ةيلهاجلا ىف ةماعلا ىف اشن ٠ لئاو نب ةماع نب ةماسم وه (+)

 ةرشاعلا ةنسلا ىف ةفينح هتليبق دفو عم ةنيدملا ىلإ مدق ءملسو هيلع هللا ىلص ىبننلا روهظ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هامسف « هموقيف ةوبنلا ىعدا هتدوع دنع هنأ الإءلسأو ةرجبلل

 كلذ ىلوتف « هتوعدو ةمايسم ىلع ىضق.ي نأ لبق لوسرلا ىفوت دقو . باذكلا ةمايسم
 ملتاقو ةفينح رايد مجاه ىوق شيج سأر ىلع ديلولا نب دلاخ هلإ بدتناف ركب ونبأ

 ةمايسم لتقو مهنم نكمم هنأ الإ ع نيماسملا نم ريك ددع هيف لتق اديدش الاتق
 . ةدرلا ةكرح ىلع ىذقف « ًارفاظ داعو



 تت ركع تح

 « ةيبصو ءاسنو ةفعض نصحلا اذه ىف نإ : هل لاق مث هدب ىلع لسأف نصحلا

 دلاخ نم ًانامأ ذخأف ؟2 كرو مهيف سيلف « كيلإ اوجرخيل ًانامأ مهطعاف

 كطعأ مل : دلاخ لاقف . دْسألا مهنأ5ك لاجر مهيف جرف « مهجرخأ مث « عيمجال

 هللا نأل « فيعض مهلكم هف : لجرلا لاق . فيعضلل كتيطعأ امتإ « ًانامأ ءالؤمل

 ركب ىبأ ىلإ كلذ ىف بتكف . 4 "”افيعض ناسنإلا َقلَخو 9# لوقي لجو نع
 ..دلاخ لغ نامأآلا ناجأف ء ةنع هللا ىضر قيدصلا

 . مهبلطو مهاتقو برعلا وزغ رثكي ناك « فاتك ألا اذ روباس نأ ىكحو

 ىتح رمح دق ورمع ناكو . مت نب ورمع ةايح ىف كلذو « مع ىنب ةلسم ازخف

 برم اب اومه « مهوحن روباس لابقإ مت ىنب غلب املف . ةنس نيرشعو ةئام ىلع ىفوأ

 ىلع ىنوقلعو ليبنتز ىف ىنولعجا : هموقو هينبل ورمع لاف . هنع ىحنتلاو هنم

 هلك أت اليك ةرجش ىلع هورّيصف . هرمأ كيفك أ ىلعاف « ىنع اولحراو ةرجش

 ري ل مهزانم روباس درو اماف . بارشلاو ماعطلا نم انو فرظعاو 4 عابسلا

 : لاقف . ةفقلا لثم خيش اذإف « لف هب صأف انعم ليدل فارو# ادعأ

 ميمت نب ورمع انأ « بلطت نيذلا نم انأ : لاق ؟ تبتأ نيأ نمو خيش اي تنأ نم

 ءتدرأ مكاّيإ :لاقف . رازن نب رضم نب سايلا نب ذأ نب رم نب ( ةرم نب )
 لازت ال كناو برعلل كدصق نع كلأسأل : لاق ؟ كموق نع تفلخت َملو

 فم جرخم هنأ ىنغاب هنآل : روءاس لاق . كيلإ مل بنذ الو مهبلطتو موزغت

 نان لع تدك نآل قلو قوزع ل لاقت هدي لعابكلم لا ور نوكي :لحو

 حلابلا مالعلا : كردلا 6

 .( مان ةبآلا ) ءاسنتلا ةروس (؟)



 ورواد

 ”قبي ملول هنأ ملعت نأ كل ىنبنيل هنإ « اقح هب تريخأ ام ناكو كلذ نم

 ل هيف للا سعت ع هحتارلا كلذ لع كردقا 1 ةعلاو قمر الا عملا حف

 لعقت نأ كلل ىنبني اف « ًانلغ هنظن ءىش اذه ناك نئلو . هعوقو فوخنت اه

 . كيلإ مل بنذال ءارب ًاموق نظلا ىلع

 تماع ول هللاوف ؟ مويلا لبق ىأرلا اذه نع متنك نيأ , محبو : روءاس لاقف

 بدنج نب ةمهج لوقي كلذ ىفو . "”مهنع هشيجب فرصنا مث . كتوزغ ام هب
 : يع ىنب رئاس ىلع هدج هلعف اب رختفي يمت نب ورمع نب ( ربعلا نب )

 50 طع قلاع“ فاو متأو روباس معمج انددر

 ماع را متت نب واد كارطبسا ندا“ قاف

 زيكف هل نبل فاغ نا لا“ م يسقلا» قد انا والاف

 ريغصلا لهكلا نع هثكرون ءافخ هب نسل قحلا اذهف

 طسبأ طق ًادحأ تيأرام : لاق ىبعشلا نع دلاح نع مثيلا كح

 ةبعش نب ةريغملا دنع ماق هنإف . ؟”ىدبعلا ناحوُص نب ةََصْدَص نم © ”اناسل

 ركب ابأ ركذ مث سو هيلع هللا لص ىنلا ىلع لصو هياع ىنثأو هللا دمك

 فلتخن اهتكلو هذه هتلمحو روداس نع ةباكح « ريسلا ررغ و ىف تدرو )١(

 .م؟٠. : ص انه دروامع

 . كلذ وحن و نيلبجلا نيبام : ةاوهملا (؟)

 . ًاضعب اهضعب قبسي تءاج ليخلا ترطمت : تارطمتم (*)

 . ناسا قلطأ : آناسل طسبأ (4)

 . ائيرج آغيلب ابيطخ ناكو ىلع مامإلا عم نيفص ديش دقو ةفوكلا ءامعز نم (ه)



 بنيعح <١

 درب و « لجو رع هللا ا نا دعو ةثام و ةدرلا لهأ لتاق : لاقف

 ©"3ةلالكلا ىف ىضقف رمع ىلو مث . نوضار هنع ةمألاو ىغم مث « هدرت لو اهندلا

 ل و ع اك كلل عدو هولا حو ةانحألا دو ناضمألا لكفو

 ًاردق هتفالخ تناك نافع ن ناع ىلو م . نوضار هنع ةئمألا و ىضم 3

 نوبرضي اولمك . قسافلا ( اذه ) هجو اوبرضا : ةريغملا لاقف . ًاردق هتلتقو

 « انملكتف ملكت نأ انوع رمأ لاهوت 1 هضتو نيم . زتكجو ١ طاينلا وجو

 رن لع نملباف ”"ويطفلا لإ ويم رعلا لاق ابك فكرا روأ منبحأ نأ

 .بلاط ىبأ نب ىلع نعلو هللا نعل نم هللا نعل : لاقف « جرخأف . بلاط ىنأ

 .ىنرمأ ريمألا نإ الآ : لاقف در ( هللدرتل هلا 9 : لاف جرينملا كللذي ريخأف)

 هللا جرخأ هوجرخا : ةريغملا لاق . هللا هنعل هوئءلاف بلاط ىبأ نب ىلع نعلأ نأ
 قرضإ

 همت

 5 لوقيف ىضاقتملا هاضاقتن هوب نا ناك : لاق ىععصألا 6

 «ةرجأالا ىف أ امدلا كدي < لهو ع هاا ءاقلا فيموللا قنا كلتا

 )١( انعأ تح هدهج هيف لذبو رمألا ىف دج : ةلالكسلا ىف ىضق .

 ءارقفلا هيف عمتجم عضوم وأ « هيلع دعمت الياق عفترم دهمت ناكم : ةبطصملا (؟)

 . انه دوصقملا وهو , ةجاحلا ىوذ نم نولئاسلاو

 . « هحور هللا جرخأ » : ب ىف (©)

  ةرصبلا ءاههقق ربشأو نيدلا مولع ىف هتقو مامإ ءىرصبلا نيريسنب دم وه 0(

 ةرجبلل ١١٠ ماع ةرصلاب ىفوت « ثيدحلا ةباورو ابؤرلا ريسفتو عرولاب رهتشا



 حس محج

 0 ا ةيفنأ عفان نع ةماسأ نع مثيحلا حو

 نارثلا ًارقاف : تلاق . تلعف ام : لاق . هتتأرما هتمههاف « هل ةيراج ىلع عقو

 : لاقف « نذإ

 هوم ةاوسلا ]وف ئذلال وشو: .'"ايفع نأ واننا :كتديق

 لدعيو مهيف هللا تاذب موقي هنولدعي ذإ فاقحألا اخأ نإو

 ل ل وأ  كلاقف

 ءانبت دقو .« نيماسملا لئاوأ نم هونأ ناك ىباح : ةثراح نب هز نب ةماسأ )١(

 ةماسأ رجاه دقو . آريثك ةماسأ بح لوسرلا ناكو . ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 ةثراح نب ديز هيبأل امارك ! هرمع نم نيرششعلا غلب, نأ لبق هركمآو « ةنيدملا ىلإ هعم

 ةلتخلا هذه زج لوسرلا ناكو . ةتؤم ةكرعم ىف لتق دقو هانبت دق لوسرلا ناك ىذلا

 . ةكرعملا كلت ىف ةيمالسإلا شوبجلا راسكنال ةماقتنإ ةريخألا

 نيمزالملا ةباحصلا نم ناك . جرزخلا نم ىراصنأ : ةحاور نب هللا دبع (؟)
 هنيدملا ىلع ةرم هفلختساو « هتاوزغو هبورح رثك أ هعم دهشو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل

 ةنتّؤم ةكرعم ىف دهبشتسا . نيزجارلا ءارعشلا نرم دعيو . ةتاوزغ ىدحإ ىف

 ٠ ةرجبلل ( مل ) ةنس

 , رثك أ ليصفتب ةيزوجلا مق نبال «ءاسنلا رابخأ» ىف ةياكملا هذه تءاج (م)

 : لاق ثر> « انه درو امع فلتخم ةحاور نبا هلاق ىذلا رعشلا نأ امك

 عطاس حبصلا نم فورعم قشنا اذإ هباتكح اولد, هللا لوسر انبفو

 عقاو لاقام نإ تانمؤم هب انبولقف ىمعلا دعب ىدحلا انارأ

 عجاضملا نيرفاكلاب تلقثتسا اذإ هشارف نع هبنج ىفاحم تيب

 .ا/له - 704 : ص « ءاسنلا راخأ



 ت1 8# دب

 يي 2 م موب ىتداطصا ىدهملا نأ : مشاه وأ دلاجم كح

 .ةعاوذ قل كر وم ةسوقو  ضك لا هنخ.مماةنات تريكتاو كللذي رشف مدع

 قلعتو مدهتف « هنوذرب لجرلاب بثوف « هبايث حلصيل همدخ نم لجر هنماندف

 لجرلا متشو كلذ نم ىدهملا ٌريطتف . تقدناف ىدهملا ذهن ىلع سوقلا ةيسب بوثلا
 نينمؤملا ريمأ اي كسوقب "”نيعلا نوكت : بجاحلا نسحلا هل لاقف . هب مهو

 كّسوق بيصت نأ ركستو تلعفام تلعف . كب نوكست نأ نم ىلإ ُبحأ
 . هوركم كلذب هنع فرص دق هنأ ىأرو « كحو هنع ىرُسف . نيعلا

 كلل نا ال وييزب 503 يطل ف ال يللا 0 ب نا لن ذل هك رضي

 «0ِبف . هنم داقي لجر : لم دم بالك . هيلع سانلا عمتجا دقو

 ىردتام كلنإ هللا دبع اب : لاق ؟ لوعقلا نَم : لاقف هيلو ىلأ تح هل سانلا

 رظناف « ًادمعتم هلتقت تنأو « هلتق ا كاخأ لعق !لتاقلا اذه لعل

 . هتكرت دق : لاق . كسفنل

 )١( ريزتخلا : رزخلاو ء بضلا عمج ء بضألا .

 يملا اسأل قيعلا (©)
 لهأ مامأو ىعبات « ىرصبلا نسهلاب فورعملا راسإ نب نسحلا ديعس وبأ (*)

 ابيهم ادهاز ناكو . ةحاصفلاو ةأرجلا ىف ةباغ ناك . ثيدحلاو ةقفلا ىف ةرصبلا

 . ه١٠91 ةنس ىفوت . آريثك ةالولاو ءافلخلا دقتنا دقو . ملال ةمول قحلا ىف هذخأتال

 . هنم الدب ىأ , ليتقلاب لتقي : هنم داقي (5)

 . ناكملا نع هلاوفشكتا : هل سانلا جرف )هر



 مداَسلاَباَبْلا

 .ء اص ٠

 و كى هوركحُم فدو

 مثو « ةبواهبلا ناسارخ لهأ ديرب جرخ امل ""”ىسرافلا زوريف نأ كح

 جرف .٠ ًاريرض ؟'2ارجاز اهب نأ هفلبف . كلما "”ةركسدب لزن « 9خلب لهأ

 ؟ زرت امن هنأ رعاذلا لاقك © ةعوقف حلالا تاي تقو يح ارك ةورف

 « رجشلا ميظع ىلع ريطلا يظع خب خب : لاق . ةلخت ىلع ًاباقع ىرأ : هنبا لاق

 فيك : كلللا هل لاف . كاملا ةيحتب هيلع ٌلسف كاملا ىلإ جرف . بابلا ىلع كاملا

 ريسن ىذلا اذه ( ىف ) رظنا : زوريف هل لاقف . هرّبقت ؟ بابلا ىلع ىنأ تماع

 هلوق كلملا ددرف . كلما اهيأ ًاريخ لق : رجازلا هل لاقف ؟ هلتقن مأ انلتقيأ هيلإ

 كالا ابعأ لوقت تنآ : نجنازلا لاق .دانقتا لبق انلغقن ءىدسي + تارغ ثالث

 « ناسارخ لهأ هيلإ فحز ّىرلا زواج اماف « ناسارخ وحن زوريف ىغمو
 لذ هنس تربك دق خيش مل ل هياط ف م مهخابق انااا ةك 5 تخط لاق د ةقالطألا نع تح و هنأ ييفاق

 ةلطايحلا عم هب رح ءانثأ ىف ءارحصلا ىف هتومو شرعلا زوريف ىلوت نع عجاد )١(

 .( 5م. - اما/ه : ص « نيياساسلا دبع ىف نارإ)

 . ناتسناغفأ ىف مويلا ىهو ناسارخ ىف ةروهشم ةنيدم : خاب (؟)

 . ةريبكلا ةيرقلا : ةركسدلا (م)

 لءافن هراطأ : ريطلا رجزو . ريطلا ةطساوب ابنتي ىذلا نهاكلا : رجازلا (5)
 . راسيلا نع ناك نإ هنم ريطتو ٠ نيعلا نع ناك نإ هب
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 نوماعقت : لاق ؟ كاذ امو : اولاق . اليل اّلانم ايندلا نم تلن دقف ء« ىسفن ككل

 هيلع اوبأف . ىدي ىلع هك اله لءلف « زوريف قيرط ىلع ىنوقلت مث للَجرو دي

 ىلع هب اومرو هياجرو هيدي اوعطقف : لاق . هب اولعف ىتح مهملع مزعف « هتلالجل

 هامور ف هنلولخل تن هوو همر فاد لاس وحق حار اكل د وول قرط

 ةقاط ال نأ مهتاعأو كتعاطب ير ىلإ : خيشلا لاقف . هربخ نع هلأسف

 . ءافشلا مهمل غيتوادب يمتع ىأر ىدنعو ىرت ام ىب اولعفف ء كب مل

 3 مايأ ةثالث ىف ءاملا فاوت قد اةبر ف كينزكلا لاق ؟ وهام : زوريف لاق

 كلذ تلعف اذإ كنإف « كئيجم ةياغ غلبتو « مهدالب ىلإ مهقبستف مهفاخ جرخم مث

 : مهتدبا مهم

 « خيشلا عم ةزافملا ىف ًاذخ لحر مث . مايأ ةثالثل ءاملا دوزتب زوريف رمأف

 ًامواف + ءانلا نع زورق ةلاتب عبارلا مويلا ىف اوناك اماف . مايأ ةثالث مهب راسف

 نم ناك الف يد تيحا اع كيبعلا لهأ راسف « هيف ءاملا : لاقو لبح ىلإ

 دقو « ال : اولاق ؟ ءىش هنم قب له : لاقق ءاملا نع خيشلا اولأس « سماحلا مويلا

 تارقأ نأ !ويلطاق'# مب ثتدرأ ىذلا اذه لاق نمانلا و ودل ناك 0 من

 بهذو « هنود تاق ءاملا بلطو « زوريف هلتقف . هنم مدوزت ىذلا وه هايملا
| 

 اًعيَحح هناصصأ

 كوالا نسي سن انرك + لاو ا" نع "يلا سولو

 رابخأو باسنألاب ملاعو خرؤوم « ىلكلا بئاسلا نب دمت نب ماشه وه 00(

 ىف اهرثك أو ةديدع فيل 75 هلو ةفوكلا لهأ نم وهو . هيبأك ايمايأو برعلا

 . ةرجبلل ثلاثلا نرقلا علطم ىف ىفوت : اهمايأو اهتاتويبو برعلا باسنأ

 باسنألاو بدألاب ملاع « ىلكلا بيبح نب نيصح نب دياولا وه : قرش (؟)
 ةيوار ناكو . بدألا ىديملا هنباسي ردن هيلإ روصاملا لكوأ دقو : ةفوكلا لهأ نم
 . ةرجبلل ىلاثلا نرقلا طساوأ ىف ىفوت  رههو صصق بحاص



 وعهد

 جلا ماع ارا هلق يبان أو هيدرعلا خيداسأ» هندجلا تيكتم دلو قولا
 ميقا  ننلا ايأ اي:هتاسلج نم لحتو قل لاقف ةليخ دل تادعاو# . ةبحمت الو كلذ

 ٌئرغ لجر اذه برعلا ) لوقت « نسحلا ٌئرغلا : تلق ؟ برعلا مالكىف ٌئئرغلا
 قايرقلا فون اغا: ناعلا فليح و اهل “يروا رس اناوبوا ييشتا

 . لتق امل لصي مل نق اًسرح امهيلع لعجو « رصمب كلم امانب نييرغ ءانب ىلع 4 7 ّ ها 451 3 .٠
 طوب: ةعلرملا دلو لعقلا نم ةاحكلا ابق نسل نيفصح شح ةناألا

 رامح عم ةيقيرفإ لهأ نم ؟'”راّصق لبقأف . ًارهد كلذب رّمُمَف . لتقي“ مث ىنمتي ام
 ؟ ىلام : لاقف سرحلا هذخأف . ال لصُي لف امهب رف ٠ رم ديرب 70 ينك

 اذه : اولاقف « كالا ىلإ هب اوبهذف . ٍلعأ مل : لاق . نييرغلل لصت مل : اولاق
 نم بيرغ انآو ملعأ مل : لاق ؟ امل ىلصت نأ كعنمام : لاق . نييرغلل لصي مل

 بيصا و كامدح باتو كات نسا كراع رك ١ نأ كيعأ ةيقيردإ لهأ
 :دلاق يد نسا دال لاق قش وخلا [لطياك ايا فدع لو كلبك
 لبقأف : لاق . لتقلا نم كسسفنب وجنت نأ الو « كلُملا ىنمتت ال : اولاق ؟ ىنمتأ امو

 : لاق . رانيد فال ا ةرشع ىمتأ ىنإف : لاق ( مث ) . لعفي نأ ىبأف « ريدأو هب

 تينأ اذإ "نكتكف يوب هل عدلا يو لا < نانيح قالا 2 رقي ع

 . هلهأ ىلإ رانيد فالآ ةرشعلا هذه عفداف « راّضقلا نالف لزنم نع لسف ةيقيرفإ

 )١( نينسح نيئانب ماقأ ةريحلا كولم دحأ ثلاثلا رذملا نإ لاقي : نايرغلا «

 معنلا موي ىف هيلع علطي نم لوأو . سّؤب مويو معن موي« نيمو ةنس لك ىف لعجو

 لبإلا نم ةئام هيطعي ٠ همدب ىلطيو سؤبلا موي ىف هيلع علطي نم لوأ لتق, رمأيو
 مر : ص, ىصصق بواساب انحرات : ىف تاليصفتلا عجار . نييرغلا - ١غ .

 . اهفظنمو باشلا ضيبم : راصقلا (؟)

 ريسلا وهو رفتلا اهب دصقي هلعلو : ىنعم سوماقلا ىف امل دحن مل نيذكلا (م)



 لمنال

 مآ

 ثالث نيذكلا اذهب كتم دينار نق يع ب لاق ىيقماتلا رد لق

 لاقل كرو نود: عرطا ل ةظسوح ف تاون دوش دلا ىتح :تايوط

 نأ ىرت ال : اولاق ؟ نورتام : هئاسلجل لاق مث « اًليوط ثكمو كالملا باتراف

 ىذلا كللملا نبا كلملاب أدبأ : لاق ؟ أدبت نميف : اولاق . َكْواَيآ اهنس َةَّنُس لطبت

 هب برضف نيذكلا راصقلا مفرو « هريرس نم ( كلما ) لزنف . ةّنسلا هذه نس

 تايرنغلا أ + ئرهش كيل + هيبقى كللا لاق“. هيحو لع طقف ءانك لضأ

 نإ راهو نر ركل ةنيوعلاونلعشولا تءاج مث ةئيهلا تناكنكل هللاو ؟ هذه

 قلع لبقأو « هلجرب صحف, لعج ىتح كحضف . نييرغلا اومدهاو « هليبس
 ير (»

 قبحتسا و . ىناصوو

 . هبأرب لمعي ريزو هل دنهل كولم نم اكلم نأ « هيوهام نب ركب كح

 اوحبرتسيل « كلمل توم وأ هتوم ىنمتتو « ريزولا كلذ ضفبت ةمهاربلا تناكو

 ::ةيبال ناك 15 ارعزو رولا اكللؤ ناو «هناكم ىف هنا راصوكللا تاغ + هن

 مهنأل « ةمهاربلا فلاخم ال دنلا كولمو . هل اولاتحاف ةمهاربلا ىلع كلذ لقتف

 كالملا ناسل ىلع هولعتفا باتكب ةمهاربلا تلاتحاف . ايندلا ىف دهزلاو نيدلا باحصأ

 لك ىلإ راص دق هنأ هماعي هنبا ىلإ « همتاخو همالكبو هطخم هوهبشو « تيملا

 نأ هلأسو . كلذ هريزو الإ ائيش دقفبال هنأو ا ريخ لك ىلإو بح ام

 تام ناكهنأ كلمال اومعز لجر عم باتكلا اوُشدو « هب ثعبلاب هسنؤيو هرب

 ىتاثلا للملا ىلإ باتكلا راص اماف . هئبا ىلإ هباتكب هلسرأ كالملا نأو . شاع 2

 هيلإ عفدف هريزو اعدف . قح ربما نأ تلغي و م قليل "دفا لوألا كلل كا

 6 ىفحتساو م»: ب ىف(١)



 - ب

 ردع الود. هفدم اللف متم اذهينإ هل لوقا نأ ىزولا زك  :كانكلا

 . ةمهاربلا بيذكت ىلع

 « همتاخو همالكو كيبأ طخ اذه « كاللا هللا حاصأ : امال ريزولا لاقف

 2 اين نع و ولافل لاقفاع كاذب( كللملا) رشف هيل كلا يحتوي نأ قزأ انأو

 ةبج ىلع نكسيلو « هيلإ ( ىب ) ثعباف ء ىديسب قاحللا نم ىدنع رثآ
 1و ملا نسما 2 لافت هلك هع و ناعم فاس نا كتل

 « ىلزنم ىلإ هيف ريصيل ًاموب كلملا ىتدعي مث ءديرأ امب ىدلوو ىلهأ ىلإ دهعأف
 رهظأو « ىديس ىلإ ريصأو « رانلاب ىسفن قرحأ ىتح هتكلمم لهأ ةعامجو وه
 كلل كلذ >: لاقزرع لأسا اعز ىلإ ةكرللا قنا: ةزاطلاف ا كلة: وورتنلا

 ©0ب رس رفخل ريزولا دمعف . رانلاب نوقرحم امنإ فيسلاب نولتقي ال اوناكو
 00 نيحلا:ماعللا نما هيناكي اها دع دعا راي ديني ةرحعب لإ رادو

 لع ةيراقلا ةيرشا ذوق ارصنت نارك قون زاك 7 ن5 هوو ىلع

 اقيرط هل أيهو . برسلا كلذ نم ًابيرق عيجف « ا 6 فسخ

 هموي نم تام الجر بلطو . عضوملا كلذ لوح ًاطئاح ىنبو « قاقزلاب ًاببش
 طلال تح ةوطوق حدحأو

 كلذ اهم لعشيل ران ةلعش ريزولا ذخأو « سانلاو ةمهاربلاو كلملا رضحو

 . هيف وه امب راشبتسالا مهيري « مهعّدو نأ دعب هيلإ نورظني سانلاو « بطحلا

 راصف بقنلا سأر برض « مهنع هرتسو ناخدلا العو بطمحلا لعتشا اماف
 تيملا ( مل ) حير حافو رانلا تاعتشاو « ارشد داون و :يرصلا كلذ

 ضرألا تحن رمملا : برسلا )١(

 . هيلع دعقي ةبطصملاك ءىش : ناكدلا (؟)



 دس مل

 هس نم امديتم اعبط بتربتلا :نمآزا لهج فق اكو. راثلا ىف 3 ةراحح ةلمع (
 3 هتحن نم همعدو هناكم ىلإ هداعأف « ناكدلا اهس شرف

 اماظع اوأر امل ريزولا قارتحا ىف سانلاو ةمهاربلاو كلملا كشي ملو

 هانأ مث الوح كلف مكمل كلذ ةقارلا كيو: هئاظع اهاونل ةقزتح

 قاوذك هنأ هيي واير وو ودبل هلاسوإ هل كتم .تاللا نانا لع نانو دك

 هنيعي نأ هلأسيو . هتعاطو هتحيصن نم هالب انملو هيلإ هتجاحلا هب هرثؤي نأ

 ةجاح هب ءايشأ نع مهلأسيل ةمهاربلا نم فال ةعبرأ هجوب نأب « همركيو هسنؤيو
 تامو قرتحا ناكدق هنأو « قداص هنأ كلشي مل هانتأ اماف . مهتهج نم اهماع ىلإ

 ملل رهظأو ًاريثك ًابطح مل أيه دقو ةمهاربلا عمجل . هيلإ هيبأ دنع نم مجرو

 : لاقف . بارت راصو تام كوبأ ؛ كلملا اهسأ : اولاقف . هيلإهيبأ نع ربزولا هلمحت ام

 عجرو مهقرحأف « هدنع نم ءاج هنأ مترك ذ ىذلا باتكلاب كسفتأ ميذك دق
 . مييلع مديك



 سبيع عباسلاباَيلا

 2 . 2 .٠

 6١ه بطلب هوم عِفّدو

 رام يجف نقلا يما نوح 2 عب
 ىلإ نايل يرعك و 0: دنع“ وتسسلا# ه2 تن امان يخل لإ ةوفتلا لإ

 لا دانعل روستلا «يبكف؟ نب 0 ع قرع دل تيفال وصقل ارك أ

 مهفي ْنَم : لاقف . هيف اب هرّبَخو روصنلا ىلع نامألا ًدرف « *"”هصقتسي مل ًانامأ

 "ىلع نب ناهلس روصفملا لزعف . عفقملا نبا : هل ليق ؟ ةرصبلاب اذه ( لثم )

 ىلهملا ىلإ بتك مث . بلهملا نب ديزي نب ةيواعم نب نايفس اهالوو ةرصبلا نع

 كايفسم وع يع اه امك عفقلا نب دنا ةيعأ ناك مفقلا نبا لعق ا

 ملا عفقملا نبا مهيفو ةرصبلا لع ةرضتلا ىو يحب رصف ناهي واط ا

 . عفقملا نبا هنم كحضف هنع لأسف « هفرعي ملف *”سيطولا نايفس ةرضح

 سلجم نع سائلا لصفنا الف . هلتقب نايقس لع درو دق باتكلا ناكو

 ترج دقو «ارمع نبا ةريزج برق ةرزحلا ىف ىف عمت ةنيصح ةئيدم : نيبيصن )١(

 ةدايعب روصنلا شيجح راصتتاو « ىلع نب هللا دبع ةع زم تيننا ىلا ةعقوملا اهدنع

 . ىناسارخلا لسع ىفأ

 . ةتاغ سصألا ىف غلب : ىصقتسا )0(

  رونتلا : سيطولا (")

 ( رييدتلا فطل  ةه م)



 كك نوال ا كج

 1 ميظع رونتب اعد ( الخ ) اذإ ىتح . سواجلاب عفقملا نبا د ب واع قد الب

 ىنم كحضتأ : مفقملا نبال لاق مث . هتياغ غلب ىتح ؟'”رحُسف نايفس هب رمأ مث

 هللاوف : لاق . للي : لاق ؟ رّكسملا رونتلا سيلأ + سيطولا فرعأال هل

 بلطي نم شررق نم ىناخ نإف ىناتقت ال : عفقملا نما هل لاق . هب كناتقأل

 نققو « هريخ نايفس متكو « قرتحاف رونتلا ىف حرطف نايفس رمأف : لاق . ىدب

 . نايقس هب مهتاؤ 2 عفقملا نبا

 ووصل لإ فيما لع ملسأ عفقملا نبا ناك شيرق نم ةعامج تصخشف

 نايفس رضحو . عفقملا نبا لتق هيا نورت دياو ياسا فن ايف مع قاودلخفا

 4 دات قاف و وسما هلق "واوا رش هيلع أ ردها ف كرك كتاف

 اذه نأ مدهش : لاقف نييشرقلاب اعد 5 . كدنع عفقم ا نما( أ ) موأ : لاقف

 . ةداهشلا ىف مبذك نإ هب نهر متاومأو 6ك ؤامدف اًّيح ربظ نإف « كبحاص لتق

 ءاهيف اوكشو ةداهشلا ىف "”اوجلجلف ء لتقي مل مفقملا نبا نأ موقلا نظف

 . نايفس نع لعقلا ؟*”أردف

 دسفأف « سراف ةيحان ىلإ راصف « ماشلا لهأ نم ناك **”كدزم نأ يكخو

 )١( هامحأ : رونتلا رجس .

 : ةهشلا : ةنظلا 6

 . اهم اوددر“ : ةداهسدلا ىف اوجلحل (+)

 . هنع عقد : هنع أرد (5)

 ىف تفلتخا نإو تاياورلا نأ ىلع ء لصألا ىسراف اكدزم نأ فورعملا (ه)

 . ماشلا ىف هتأشن ىلإ ةراشإ اهدحأ ىف سيلف « هتدالو لحم



 تع ا رح

 < ناورشونأ ىبأ ذايق دهع ىلع كلذ ناكو « ةماعلا هعم تيلقتاو ء اهلهأ رثك أ

 منع ال نأو جورفلا ةحابإب سانلا كدزم رمأف . ؟'”هعبتف ةكسلمملا ىلع ذابق هفاخ

 نفت لكلا نا عرعر تلا فف أل هتاف لاقوتو وا زفلاءازأ يه ا كلا

 نأ ىف كدوت' لإ يلطأ تدك - ناورتقونا لاق ءاقارأ نملك افا نكابكز

 : ذايقل كدزم لاق مث . هنتنو هبروج حير ىسنأ الو « هيلجر لّبقأو اهحيبيال نأ

 قف نم فقع هع رتل قع هات نت ارينعا سحور تقلق رانلا نإ

 < الجر ريفملا ىف لخدأو . ديدح نم ًابوبنأ رانلا تحن لعجو « رانلا تيب باب

 لاق مث . رانلا فوج نه عم ءرانلا تحت ريفللا ىف ىذلا لجرلا ملكت الكف
 رانلا بلطت ام عمستل رانلا تدب لخدأ : ذابقل كدزم

 وأ الوش ان وصمرانلا تقوم م عمسف « ناورشونأ هنباو ذابق لخدف

 رانلا نإ : ناورشونأ هل لاقف . رانلا ةعاطل ىسفن لتقأ : ذابق لاقف . ذابق دبك

 اذه : ذابق لاقف . ةليخلا ملعتل رانلا ىمرك مدهاف 2 "”ةفرخم هذهو ملكتت ال

 ةداح ةليوط ةديدح ناورشونأ ذخاف « رانلا ىسرك مده رمان ذإ كرقك نو

 اهعمسف داعف . ربخلا كلل حضتي ىتح « رانلا ىلإ دع : ذابقل لاق مث « ةّشحلا ىهو

 زمغ اهزغو ىسركلا تحت ةّشحلا ناورشونأ لخدأف . ذابق ( دبك ) بلطت

 ذابق مهفف . حاصف رانلا تحن ملكتي ناكى ذلا لجرلا بنج ىف تمقوف « ًاديدش

 مق نما تك و كدتزع قم افوحم كسا واو ةقرخلا

 )١( هعنقش » ب ىف « .

 فرلا ىلإ هبسن هفترخو « لقعلا داسف : ةفرخملا (؟) .
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 عضوو «رثب لأ نقع تا هيف رف عساو ناتسب ناورعوا نادل ثاكو

 هل لاق مث « هب نينآ نوح ميظعتلاب كدزم ىلإ لام مث . ءام ةرجو اًضِج رثب لك عم

 هنأ كم هقلزلاب نإ اوك انا كلفو. زض ةقلاوعازب بت و ودعا 1 قاوربقوا

 مهنم لع لخديل : ناورشونأ هل لاقف « كدزم مرضحأف .:ةليدب لع وك آو

 ةلاجر أيهو . مههوجو نم ةرشع تاخد اوعياب اذإف « مههوجو نم ةرشع

 :كازأ ايل الايزو توما نش

 لك نكن كويز تكاف ب زمأقلاع ربا رقع ةهقو كويز قاف

 . هالجر لإ هنم زربي 0 « هيلع ءاملو صجلا بصو رثب ىف مهنم لجر

 ىنأ ىتح . كلذ لثم مهب لعفف « ٌةرشع ًةرشع كدزم باحأ نم لخدأ مث

 نونظي مهو « دغلا ىلإ اوفرصنا نيقابلل ليقو . ”لجر فلأ رشع ىنثا ىلع

 . مهلزانم ىف مسا نأ

 الجرأ ذابق ىأرف . ىنلاتس نسح ىلإ رظنا : هل لاقف ذايق هيبأ ىلإ ثعب مث

 : ناورشونأهل لاقف . ذابق عزذل ٠ هباحأو كدزم ءالؤه : ناورشونأ لاقف . ةلئاش

 نكسف ةياهف كحد ناو ركولا جرخأو .:كساف مب تقل إو كسا نأ

 . "7سانلا 020

 ديزي ممرمأ أدتبا امل نييسابعلا بلط « ؟*”راخلا ناورم نأ كش

 )١( نيرخألا نم ةسلاخ ذخأ : سلتخا .

 . ماقرألا ىف ةغلابملا ظحالت (؟)

 . ١8 : ص ىف ؛ شماحلاو * : ص ىف : شماحلا عجار (؟)
 ميهارإ نم ةفالخلا عزنا . ماشلا ىفةيمأ ىنب ءافلخ رخآ دمحم نب ناورم وه (4)

 . راخخلاب بقلف ًةروبص آدلج ناورمم ناكو . لوألا ديلولا نبا



 ل جس

 هداوق نم الجر هّجوف . مدجي لف « ؟"”دمح نب 0 اًرس ةعيبلا تعقوو

 دكا ذا وم ارو كرا له دوووم تدلل فو انقر ىلا كلا

 . مهنم دجو نم لك لتقيو ءاوكلس نيأو « سابعلا ىنب ران ١ عبقتيو هيرب ىف

 مهو « قارعلا ىلإ نيبراه سابعلا ونب تجرخو . هب رمأ امل ىكعلا جرف

 نوريسإ مهانيبف . ار نوعبس مهلاومو مهعابتأ نم مهعم نمو كاذذإ

 مناد رهو لاق يدنا روراعتلا م كسلا عض ريل اوراق |

 نب ىلع نب ىسيع ملل لاقف . سابعلا ىنب نم اننأ دحجم : مهضعب لاقو

 فاقع ناؤك ءاغ دلع ةيعيم اعقل ندرلك لافلام 4 297 نتارعلا زن للا قيع

 ةيساعلا ةوعدلا معز وهو أ« مامإلا مهارإب فرعو 2 دمح نب مهارإ )١(

 ىلع نب دع هونأ هل ىصوأ دقو . ناعم برق ةمرخلا ىف نكسي ناك .اهاسسؤمو

 . هتيبل ةوعدلا ريشن ىف طشن دقو . ةمامإلاب بلطلا دبع نب سايعلا نب هللا دبع نبا

 ملسم ىلأ تايلياق فشتكاو

 . نجسلا ىف هلتق مث هنجسو هيلع ضبمق ةيمأ ىنب ءافلخ رخآ دهمح ني ناورم

 هب ملعو . ناسارخ ىف ةوعدلا ةسائر هالوف ىناسارخلا

 نوكي نأ هل ردق ىذلا « حافسللا سابعلا ىبأ هيخأل هدعب نم ةعببلاب مهاربإ ديعف

 . سايعلا ىنب ءاقلخ لوأ

 .« ىلملا»:) ق(؟)

 . اهرغصأ ىحو شيجلا نم ةدحو : ةديرجلا (؟)

 ةكم ىف دلو « سابعلا ىنب ءاماع نم ؛ سايعلا نب هللا ديع نب ىلع نب ىسيع (8)
 ةلاعم اكسات ناكو . روصتلاو -حافسلا ,عوهو . ه 1 ةنس هتافو ىتح دادغب نكسو

 ىلع نب ىسيع ناك : ديشرلا هنع لاق . ىمسر لمع ىأ ةلوتي ملف ةلودلا لامعأ

 . انلاعو انهار



0 

 ممكسيال اذه نإف - 0 اناودأ هحو لدتا لع فآلا ةسرأآل ريقتو
 را: انو وعد نكلو# هته ريخ لققلاو

 0 نانا يال ا سعف انك انعم غلب اماف ءهتباد كترخ

 ل : ىلخأف ةحيصن ىدنع

 « نوكلميس مهنأ لسو هيلع هّللا ىلص هللا لوسر نع ءاج دقو « ىنلخ سابعلا ونب
3 

 نإف « زاجحلاب موقو قارعلاب موق انمو . كلل دحاو لإ مهنم َقِبي ملول هاو
 حفصت مل نإو « ( ًايناث ) هدب كانيزاجو ( ًالوأ ) ًاريخ يول كلاود تضم

 كوك اه هللاو ال علا لاق . هللا دي لإ و ذي الو ءالوأ م ابف

 معو ًانمآ كباحصأ ىلإ ضماف « لتقلاب هلهأ ىف لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسرفاخأل
 قرح قا [ىدحأ ىساسلا نأ رح نيب اادع نإ األ لاقؤ"قوتلا

 ىلو اماف . هليخ ةّنعأ فرصف « مهضراعن انب اوضماف « قيرطلا اذه ريغ

 : اليم ًاعلبم ىكعلاب اوغلب رمألا سايعلا ومع

 نوم موق: نأ: :قوفأملا ىلإ كش ينعاطلا مههاربإ نب قاحسإ 00

 مهنولانيف « هعابتأو هناماغ ىلع نوبثي نولازي ال 2'”ةيبرحلا خياشم نم هتريج

 . مهنم صقنتلاو متشلا عمسف مهم رم اعر هنإو . فافختسالاو برضلاو مثدلاب

 لهأ ءالؤه : نومألا هل لاقف . مهنم راصتتالا ها قلطي تأ ومالا لاما

 نوي اه لوتس وأ مهرمأ نم ءىش ىف ىندواعت الف ةلودلا ءانبأو مالسلا ةنيدم

 كرمأ حلصي اب مهيف كرمآو مهنع ةلأسلاب كئدتبا ىتح مهنم

 000 مطأس نه فانها ناري لإ قاومأملا :فسيوا هب قاحجا :كيوماف

 نم هم تعب مْ . ناسارخ لها خياشم نم ا ءىدذب لك وتم و

 ةيبرحلا ةل< ىلإ اوبسن دقو « ةاشلا نم مهلكو برعلا دنجلا مث : ةيرحلا(١)

 روصنلا داوق دحأ ىخلبلا هللا دبع نب برح مساب تيمس ىتلا دادغب تالح ىدحإ



 د ١ سه دل

 لكى مل 00 اا يلع رة نست وبك ىلإ تعب قانا لكنك
 نكسف . هثارظن رئاس نود ةلصلاب هّصخ هنأ هماعأو « كلذ ناك حا « ةنس

 قاحسإ غلبو . مهئاهفس ىديأ ىلع اوذخأو « موقلا "”تنعت قاحسإ نع

 رهظ دق كلذ نأ نومألا لع اذإ ىتح علي ناك اهوضر رك دلا ليغ نع بع

 نينمْؤملا ريمأ اي : لاق ؟ كناريج لاحام + قاحسإ اب : هل لاق قاحسإل علم

 : نومألملا لاق . مهنم ىراد ىلع تنمأو ملوق ندَكو 0 ا نع ىلا

 « مهلصو ْنَم كناسا لع تعب دق ىنإف « كيأر هغابي مل اب اذه « قاحسإ اي

 مترثاتسا اذإو ءرشب متأ اهتإَف . كلام نم ةنس لك ىف ملل ةلصلا هذه لعجاف
 ا مل فصت سانلا اوسآف « مهبولق متدسفأ كئارظن لع

 ارق اهتم نجلا لكيرو © ناضاشا انا نيف نأ قئاذلا حو

 الغ: كلذ قاف“ ايسق لإ ةوعكت اهعوز قوص لإ اهدجأ :ةازنا كالبرأف

 لعفي مل نئل : هالوم عم هيلإ تلسرأ « ىبأ اماف ؛ تَّحلأف . هبحاص ىلع هنم ةظفاحلاب

 تعنتما اهنإو « اهسفن نع اهدوار دق هنإ اهجوزل نلوقتل هيلإ هتعد ام ىلإ اهبيجبو
 ىلإ ةأرملا ءىجاي الو « اهعم هبحاص نوخ ال ةليح اهل لاتحن نأ لجرلا بحأف . هنم

 كنم اذه ناكو تا اذإ « ابملإ لسرأف . هب ةتددهت أم هيلع لتوقتت أ

 نأ ةفاخم الإ كبلط نم ىنعنع ناك امو « ىل كنم كلل قشعأ هللاو انأف «دجلا

 كلرخح لص لزتمل ننلو“ «كحوز دنع لع ناك ناومم قبيح ألا

 نم هيف عامتجالا اننكع نأ ردجأو كل لمجأب ىلزنم سيلو . دحأب قثأ الو

 )١( ةرعتسم : ةراد .

 . © ثّثعت » : ب ةخسن ىفو . ةلماعلا ىف ةوسفلاو ةدشلا : تنعتلا (؟)

 . هيلع ناك امع لوح : هيلع ناكامع لاح (+)

 0 تنك اذا م( ق(غ)



- 

 لوقأو « اذك موي كلهأ ةرايز نيديرت كنإ كجوزا ىلوقت نأ ىأرلاف . كلزنم

 تالا: فرهأ ىلإ تار اذإف كلهن لا انهت وحلأ نأ نزع ةفيدضول نا[ هل

 ابنأ هتملعأ ىتلا تنأ كنأكو . كيلإ هيف انأ ريصأو كلزنم ىلإ هذه ىتالوم عم

 . كلذ ىلإ هتباجأف . ىروزت

 اذإ ديرأ ىنكلو « انرعأ نم ءىش رهظي نأ نمآ تسل ىنإ اهيلإ لسرأف
 كيلك الو « طق ًاهجو كل تيأرام ةأرعا كنأ هل فلحأ نأ اذه نم ءىشث هغلب'

 ىلإ هتباجأف . نئمطنو نمأت ىتح ًارارم ةءاظلا ىف كيلإ ريصأف « نيتك الو ةلك

 عم أهزنم ىلإ تعجرو اياهأ لزتم نإ تراضة الف. هةيءاهرعأ ام كلذفو. لاقاف

 .تراصو ةيفأ ملدا دورات كرات قر ديم نإ : اهجوزا لاق ناك دقو . هتالوم

 سدناو .كابنلا لخيوهنأ ءازآوعاتواع دق ئفدص قا + لاف # اطول كرت

 كف نأ + اههوذ لاق قو. ( هناكمب ) ملعت لو « هنم اهيلإ رصي مل عضوم ىف

 .ىوكتلو « ىننيرت الو كارأ ال ال تلقف « اهيلع كلمحأل ةليحب ىتقيدصل تاتحا

 هيأ قب رانك لاق اهحروو ىلإ مجر اهف . كلكأ هلو وفل الوان ةفظاق

 « هيحاص ةقيدص اهنأ ىرب وهو ( لخدف ) . اهملإ لخداف كنودف طق اهنم

 <« ةلصخ اهرعش نم عطقي نا ههدضص هلا قو: يعور قوص ا فرت ضو

 . هقيدص ىلإ رعشلا عفدو جرخو ةلصخ اهرعش نم عطق هبحاص لخد اماف

 تناك ىتلا كلت هنالومل لاق ؛ هتليحو هديك ذافنب قثوو هدي ىف راص اماف

 اهرعش نم مظف دقو« اهيلإ راض قذذلا وه اينو نأ اهيماعا : امهنيي لوسرلا

 تلسزأو ايلهأ لإ تفريساك : 1ك لاح كيك اهريشاو لإ ايمفدو ةرصح

 : دبا ايلاف تال عال لع ةيلإ



 دج حج

 دايز نب هللا ديبع لاق : لاق ُشاِّيع نبا نع ء ئدع نب مثيلا ىكحو
 جاجملاب كتفأ نأ تممه دقل هللاو « ىدرُ هناف عمطلاو 0 0

 ىلع جرخ دق جاجملاب انأ ذإ « مجاجلا ريد باب ىلع فقاول ىنإف « هيلع تعمجأو

 تيقل : لاقف ىسفن ىفام فرع هنأكو « هلتق ىلع تءمجأف « مالغ هعم سيل ةباد

 : لاق . ّىرلا ىلع هعم كدبع نإف هقلاف : لاق ء ال : تلق ؟ "لم ىهأ نبا

 . ءىشب ىنرمأ ام : لاقف « هتلأسف لسم ىبأ نب ديزي تيتأو تففكف

 )١( ىركلا نايبظ نب دايز نب هللا ديبع ٠ ءىرج ىسرافو ناعجشلا نم كتاف .

 ىذلا وهو « ريبزلا نب بعصم دض هعم براحو ناورم نب كللاا دبع نم اب رقم ناك

 نامع ىلإ برهو جاجحلا ىلع جرخ . كللا دبع ىلإ « لتق ام دنع بعصم سأر لمح

 هاي ةنس ف كانه تاف .

 هذحناو فص ىلاوم ند ناك .٠ ملسم وبأ هيبأ ةنكو 6 راثءد نب كبري وه 69

 ديلولا هرقأو ٠ قارعلا ىف جارخلا هالوف هبهاوم ترهظف «ء هل آبتاك جاجحلا

 قح اهنف قبو ةيقيرفإ ةبالو كلللا دبع نب ناملس هالو مث . كلذ ىلع كلللا دبع نبا

 .ه .1٠ ةنس لدتغا



 ةرسعر ماكل ا رابلا
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 هوكم عف ديب رك ايفطأ

 ورع وه راغأ 1 سونلا نارك نموعرا يه وكل سيرو حيو[ يح

 تدمقأف . يح لع اةلاهكر غو ع 7 ىعيفلا ىارقتشلا امهسمو ©7قاب ننا

 نونو ليلا ىف تءاضت سؤ" شمات لما هنن لع ل اخونا ع الب انة

 55 معسأل ناو "دعت ءانلاب نإ« ةنيكاضل لطب أت لاق هم ا ارق الفا ءاذلا

 هذا 0 ا ا ل

 . ب ةخسن ىف ناونعلا 00

 ًارعاش ناك 5 كيلاعصلا ءارهشلا ن ىلهاج كتاف » ةماهم ىل 1 نم وهو (؟ (

 . هتوفت الق ءايظلا دراطي ناك هنإ لاقي « ًاروهشم ءادعو الخ

 . ةيلهاللا ىف كلذك نيئادعلا كاتفلا نم وهو (")

 كاتفلا نم ىلهاج رعاش . ناطحق نم ىدزألا كلام نب ورمع وه ()
 ودعلا ىف لثلا برضم ناكو . هتالعف ءوسل هتايبق هند تارت ةعلخ ناكو . نيئادعلا

 امحرش قلا ةروهسشما برعلا ةمال ةديصق بحاص وهو . ىرفنشلا نم ىدعأ لاقف

 . بجعلا بجعأ هباتك ىف ىرس#زلا

 دلاخ اهنم ىلا ء رسسق اهتوطب رهشأ لم . ةياندع ةليبق : ةليحم (ه)

 . ىرسقلا هللا دبع نيا

 . دصارلا اهدرفمو . نوقارملا : دصرلا 3

 . اهتاقفح : بولقلا بيجو (07)



 لمواد

 م طق ىلق بجوام هللاو ال : لاق

 . ىريغ نوديرب ال مهنكلو ! ىلي : ارش طبأت لاق . دحأ ءاملا ىلعام

 . دحأ ءاملا ىلع سيل : لاقف مجر مث « ا

 ماما لإ ضاع قا لاق مث ء ىريغ نوديري ال مهنكسلو ! ىلب : اةرك طبات لاق

 دعقاف ىرفنشاي تنأ اَمأَف . رو

 موذخ : نوفا قيما ذه ملل ترب ءاصحلا امواوم دعا فلن فاح

 ىتح « كسفن ىف مهعمطأف « قاّرب نبا اي تنأ امأو . قاثو ىنع قلطاف ىلإ لبقاف

 درو اهف . ءاجنلا مث « ىنع ( اودعبي ىتح مهنع ) دعبت الف كرثإ ىف اوجرخ اذإ

 دعقو . هياجر ىلإ هيدي اودشو رتوب هتقثوأو لاجرلا ؟"”هتبثاو « اًءرش طبأت

 اك طب ترهل لاق: نيبلحتلا داعي قا نا لمحو + ةرغعلا دنع ئرتمتلا

 ©9ءادفلا ىف هيلع اورسآتت نأ هودعف ء«رسوموهو هنس تربك دق اذه ىبحاص نإ

 كلم وب اك ع طع ا لاق ان[ هدا كهل [نلاق ةسشتاو يدقق هكا مح

 ىندعو دقو « ودعلا ىلع كب ةوق الو هسفنب احن دق ىرفنشلا نإ « قارن نءااي

 ©"2دورأ ىتح : قاري نبا لاقف « لإ لبقاف ءادفلا ىف انيلع اورسآتي نأ موقلا

 عمطف + حيصي وهو هسفن مفد دقو عجر مث « أطوش لبجلا لبق ادعف « ىسفن

 قاري نبا لعجو « هوذخ : ارش طبأت لاقف . هوحن اوجرفت هيف نويلجبلا

 . هوكردي ملف * ”مرضاح اودعب اذإ ىتح « هسفن ىف مهعمطي

 مل لاق نويلجبلا داع اماف . هقاطأف ارش طبأت ىلإ ىرفنشلا مهفلاخو

 )١( هيلع ضقناو هرداب : هبثاو .

 )( هسفن ىدتفيل ًاريسأ هذخأي : ءادفلا ىف هيلع رسآتي .

  09ءىجحلاو باهذلا : دورلا

 و ادع رضاع و



 د عه د

 ؟ كاذ مكبجتأف : لاق . حتيررلا هن هياو 002 انو كاوناق يقابل

 وق و جرخ مث ءهنم بجتأ وهام كيرأسف : اة مات لاق معن : اولاق

 :اًءش طبأت لاق اهيفو ؟؛ مهاتافف « حيرلا فيفك فيفح امل ”ضرأللا ىف ناصحفي

 وأ ظهلا تيحتليلا تنقلا ١ نإ هلي قمح اع انما تؤ

 مو « هسيح روصنملا ىلإ دا كل روصنملا رع ” هلا هع نأ كو

 : هل لاقف ء روصنملا دهع ىلو ناكو "7 ىسوم نب ىسيع اعد « جحلاب روصنملا

 كل دهع الو ىل ةفالخ الو « كيبأ معو ىمع هز إف < للغنم هللا فيع كيل[ لح

 روصنملا صخش اماف . "ىلع نب هللا دبع ىسوم نب ىسع ذخأف . هلتقاف شاع ام

 . ”ىلع نب هللا دبع ىف روصنملا هل لاق ايف ؟*”ىضاقلا اك رش ىسوم نب ىسع رواش

 )١( اودع هتاف : ارضح هتاف .

 . هيلجرب ضرألا برض» : ضرألا ىف صحفي (؟)

 . هودع دتشاف ادع : هقاورأ قلأو عقوم مسا : طهرلا تبخ 09

 ىخأ نبا وهو ةداقلا ةالولا نم ريمأ ,« ىسابعلا دهم نب ىسوم نب ىسيع (4)

 هلعحو ةفوكلا حاقسلا همع هالو « ةلودلا خيش » هل لامي ناك . روصنلاو حافسلا

 املعجو « ريفو لام هاضرأو ديعلا ةبالو نع روصنملا هلزمتساف . روصنملا دبع ىلو

 ىح ةفوكلا ىف ماقأف . دبعلا ةيالو نم هعلخ ةفالخلا ىديملا ىلو اما . ىديملا هنبال

 . ديج رعش هلو ًاييدأ ناكو . ه ١ب ةنس ىفوت

 . ثيدحلاب ًالاع اهسقتذ ناك ٠ع ىفوكلا ىعختلا هللا دبع نب كيرش وه (ه)

 ىديملا هنبالو روصنملل ةفوكلا ءاضق ىلو دقو . ةهءدبلا ةعرسو ءاكذلا ةدحب فرع

 : ىف ةباكحلا هذه سفن تءاج دقو . هماكحأو هئاضق ىف لدعلاب رهتشاو . هدعب نم

 سنوب وه ىسيع هرواش ىذلانإو : ظافلألايف فالتخاب «باتكلاو ءارزولاباتك»
 جور» » : ىف ةياكسمحلا سفن تءاج اك . ىضاقلا اكيرمش سيلو هبتاك ةورف ىبأ نبا

 - ٠ ةمرش نبا وه ىسيع هرواش ىذلا نأو « ًاضيأ ظافلألا ىف فالتخاب « بهذلا



 دعا اح

 اذإف « كيدي ىلع هنم ميرتسي نأ دارأ روصنملا نإف « هلتقت ال : كيرش هل لاقف

 ىموم نب ىسع قخأف . اضيأ كنم حيرتسيف هئايلوأ ىلإ كملس هب بلولع

 . "ىلع نب هللا دبع

 هيف تاع لاقت اا دي نع يع لاس دعست ةيدووستلا ناوسانلف

 حلاصو ليعامسإو ناملس مو 2 -”ىلع نس هللا دبع ةوخاأ ريما غلبق .٠ مزكاب

 رفع انأ ١" باف 6 لطلا ةبع نع نيالا نت ها دبع د اع وااو دوصلا دبعو

 وح نفعا ندع وه +: لاثك + اناخأ انطعأ : اولامف هتمومح مهو روصنملا

 مفدا : لاق .هيف كلل ”تلقو ىل تلق ام تماع دق نينمؤملا ريمأ اي : ىسيع لاقف

 مهو ىموم نب ىسع ىلع اوبثو هللا دبع ةوخأ كلذ مم اماف . مهلإ مهاغا

 نإ « مكلسر ىلع : مل لاق روصنملا نع هت اماف . هنوبحسي « هيبأ ةمومع

 ىلإ هماس مث . مهسفنأ تباطف هتوخأ هيلإ رظنف « هجرخأ مث . ىدنع كاخأ

 ١ 9ع نب هلل دبع تام ىتح هسي نينم ْوملا ريمأ

 « ىسوم نب ىسيع هيخأ نبا نيبو روصنملا نينمؤملا ريمأ نيب دعابتلا عقوو
 ىسوم نس ىسع عنتمأف : ىدمملا ثا دبع نب دم هئنا ديعلا ةيلوعو هوملخ دارأف

 : اهرخآآ ناك ةلاسر بتكف « كاذ نم

 2 ص باتكلاو ءارزولا باتك : عجار حح

 .«؟#غ#غ :« بهذلا جورم وو

 .االإ 5١و: + نايعألا تافو و

 « ةسداسلا ةعومجلا . نيلاتغلا ءامسأ : ىلع نب هللا دبع توم نع عجار )١(

 .؟4:١: « بهذلا جورمو . ا١ةليمب : ص



 هضم 2 كب

 (0عةفضتف امإو راض امإ  امهنيب مزملا عاض نيرصأ ترّيخ

 محرلاو تاذلو ةنينلا رك ميقاسأ أ ارا يرش كو

 مقنلا ا الانا ريك صن نع كلا ”كتناعق" ولو

 ©"”ءعساو قفألاو قفألا كيلع قاضا اههلاقع نم اهتقاطأ ول ءابدحو

 عناق ولا اهمطتت ىرخأ 0 نوت نم ىنطاتحت كل و

 ©" ”عطاس عقنلاو ناريللا فقوم فقت اهب حيصأ ام ىتم ثادحأ ةفاخم

2 0 5206 35 3 49 
 عج رملا نيبنذملا رق عجارو ةبارق " رم اننيب 7 ىلع قباف

 مطاوقلا فويسلا كلوت ًاقاقش اننيب ةمذ تيلو اذإ كلنإف
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 عينا لمشب ًاماع ناكام : معلاو ؛ ناوهلاو ةلذلا : راغصلا )١(

 . اهعصأو اهقشأ : رومألا نم ءابدحلا (؟)

 . رابغلا : قتلا (©)
 . باوصلا ق.رط ىلإ دئاعلا « بئاتلا : عجارملا )ء



 نامل ل هارب دج
 فرز قفز

 ديز ن راج نع 60 نع ةيعش نع نم رأا دبع وأ ندح

 0 ا و تاخر 50
 باطخلتا ْن رم عدحح ادحا نظا م لاق 4 ىبراخلا دايز نب عيب رلا نع

 قف ايكو« ةعوك نونا لوقأ نأ هتادذوعا و6 قزق هلع شا قو

 : قد 5 5 َُت
 ىلإ رمع بتكف « نيرحبلا ىلع يسوع ا ماهو هو هللا نم

 عم انمدهم - لاق 3 م نع تردص اذإ كالاعب ففقاو ا 5: ىسوم 5

 باو اذري تيقاقغ ةنبذلا ىلإ ىاككأ ثقبس رائع انك :اننق © ىسوم: ىأ

 اهنف ىفوتو ةرصبلا نكس دقو طساو لهأ نم : ىكتعلا جاجحلا نب ةبعش وه )١(

 نع شتفي هتايح ىضق ٠ ثيدحلا ةعأأ نمو رعشلاو بدألاب ًامللاع ناك . ه ؟ .٠ ةئس

 فرع ام ةبعش الول : هنع ىعفاشلا مامإلا لاق قح « مهنم تاقثلا نع ذخأيو نيثدحملا
 . قارعلاب ثيدحلا

 ةبب رعلا ىف ًامامإو « ةرصللا لهأ ظفحأ ناك« ىرصب ملاع ::ةماعد نب ةداتق (؟)

 .ه ١١م. ةنس طساوب ىفوت . اهاسنأو برعلا مايأو اهتدارفمو

 سابعنبا بحح . ءاهقفلا ةهأن م ريتعي « ةرصبلا لهأنمىمعبا::ديز نب رباج (*)
 جاجالا هافن . ةيضابألا بهذم سسؤم ريتعيو . ىلعلا روحت نم ناكو ٠ هنع ذخأو

 . ه و.م ةنس ىفوتو « نامع ىلإ

 » نيرحبلا ىلوو ةومتلا رصع كردأ . هدب لع ناتسديسم تحتف « حاف ريمأ )ع(

 . ًايقت ًاعاجش ناك . باطخلا نب رمع مايأ ةن.دملا مدقو

 5 ىرعشألا ىسوم وأ وه )هه(

 . زاجحلا ىف داو : رارص (5)
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 ثلا كدشرأ ىتدشرأق « دشرتسمو لئاس « اذرب اب : تاقف « هنع ىضر رمع
 ِء ِ 2 ع

 نينمْؤملا ريمأ ىرب نأ بحت لاح ىأ ىلع : تلقف . كللادب امع لس : لاقف

 ىأ : تلق . 29 غلا ىفاع بايثلا عمذ ريغأ تفشأ هان أ نك لاق 4 لماع 4

 طلعو 3 عاب لاك ةيلإ ةحأ ءاطلا

 ن3 اا تيفو دو ةلالو اموت كف رج كاب اولا :ةماطنا» لاق

 ”ىعدف لاق + ميال نوبحش ) رتغ نينمولا ريم باب ناحأ تيفاؤو

 دّصو . هيدي نيب انففطصاف « انلخدف ( انب ىعُد مث ء لخدف ىسوم وبأ

 :ليفأ نأ ىلإ ناعأو دكه + لاق ب لع هنيع كفقوف .ةطنخو رطلا ايف

 . ىتراحلا ناّيرلا نب سنأ نب دايز نب عيبرلا : تلق ؟ تنأ نم : لاقف . توندف

 تمقوف « هضفخو رصبلا انيف دّعصف . تيحنتف « حنت ىأ « اذكه هديب لاقف

 : تاق ؟ انامع نم ىلتام : ىل لاقف « توندف « لبقأ نأ هديب لاقف « لع هنيع

 هديب لاق مث . ل + لاو اذه فيك قدوم ابأ ا لاق قرخفلا

 3 لبقأ نأ ( هديب لاق من « هضفخو رصبلا انيف دّعص مث «© تيحنتو حقت نأ

 ؟ كئاطع عم : لاق . موب لكىف مارد ةسمخ : تلق ؟ قزترلا < : لاقف « توندف

 دّعص من . تيحنتف « هديب لاق من ؟ اهتيلو < ذبم ع ريثك : لاق . معن : تلق

 تلقا كلا كنا لاق كيوت دف لح ا نأ هدي لاق مث « هضفخو رصبلا انيف

 لاق مث . ليفت تكا نيد لاو + لاق جاقسش قمع م ماسر أو ةنذاع قااثآ

 ناسا 6 ارويماطلا : لاق مث « هضفخو رصبلا انيف دّعص مث : تيس ها دين

 )١( رعشلا ليوط : رعشلا قاع .

 . ظلغو نشخ : ماعطلا 0 6

 . ىلايلا ءاسكلاو تالا بوثلا وهو رمطلا اهدرفم : رايطألا (م)

 . هريخك هربظف © هارت اك ىأ (2)



 د عه دل

 ىاضأ اناننو لافنا# لإ مرطتو 01ج وير "ارو دنع ىلا د عكا طو او
 لك 1 تابقأف : لاق . اًعئاج تنكف انأ امأو « ثيدح نيللا ماعطلاب مدهمف

 « اهيف لخدأق ضرألا ىب قشنت نأ تينمت ةملكب ؟”تطقسأ مث «ىنظحالي وهو

 « هسأر عفرف ؟ اذه نم نيلأ لك أت ضدلا كتاف ناك را ىينعلا ربما انوفا

 زيف نم كلتوق ىلإ دنعت تدك ول + كلقف « ابنتك ردأف ؟ اذام: تلق هيه: لاذ

 درع تلدرل لانتم اس راوو نا ب ركع يلام ١ جوا زا ةفاننلا قدك فق

 لاقارا ع ةيبفوب | ناقد ديو 0 حللا

 قيال نم فرت ىلا: ثاجرلا هذه الع نأ انتشو ثاو:انإ : لآق رق: تلق

 2 انامك 6 فافرلا ويح نعي كناجب نيتك ند 6 بانصو

 * َنَحمَحْساَو اكد ”كتايَح يف 'كس م تاَبيَط يا » : لوقي هللا انعمس نكلو

 : لاقف ىموم ىأ ىلإ تقنلا مث +٠ "76 نوهلا باَذَع نور + مولا -

 وأ:
2222 - 

 اذه كرئاو 2 ع ءالؤه لزعاف ًاكاص هل هللا ءاش نإ تفرصنا اذإ ©( ىسوم 0

 5 هلمع ىلع

 , ةيضلا نقلا نهرح هللا ننزل (4)

 . أطخأ : طقسأ (؟)

 ١) حجيضنملا ىوشملا محللا ىعو ةقيلصلا اهدرفم : قئالصلا 5

 4 تيزلاو لدر 1ا - ند دخت مادإ ط بانصلا (:)

 روزو ء« فخ ىذ لك نم ردصلا ىو ةركركلا اهدرفم 4 رك ااوكلا (ه)(

 نم يصحو « ةصرقلاك همسح نع ةئان صو ٠ ضرألا باصأ كرب اذإ ىدذلا ريعتلا

 ليلا نم ل اك ٌوءام بياطأ

 . <. ةيآلا ء فاقحألا ةروس 0



 كح ع احح

 يدق 77 كالا تنس هيلا افلا( نقر“ يال! ةدفر 8 22 5 3 2 تأ 2600 م

 رفمج وأ فلخة سا اماق 4 تلعذق 3 هدأ : لاقو ةئم كحضف >َ هدنع رفعج ونأو

 نتاتح ناار + جادا ةحور نب ىسعغ ل لاف انهريعلا القا ةياغ ملسنل ع

 نفاع هب كرم فينص فردا لاكن قاحترخ . ومقلا ونا ندا
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 رغث نمو « مهنم نيواودلا نود نم و مجاعألا كتيعز لاقت. لع هدعأ

 تاذ هيلع ءىرق هنأو . ناورشونأ ٠ بادآلا مهل مضوو ءىنلا ىبجو « روغثلا

 عنيندلا حشو هتابت نا كاقعأ اسوة فواد قي ناداني كان ةنضاديف ياتك ءوا
 مك 0 هلكت زيطلاَو هلق تناك حيرلا نو « نيطايشلاو سناللاو نجلا

 سفنلا رئاخ هساجم نم ناورش ونأ ماقف : لاق . ؟””نئادملاب تيبيو ؟'”رخطصاب

 مك يلا ا مجاعألا تعزفف . دحأل نذأي ال ًةثالث ماقأف « نوللا ريغتم

 اذهو « هب لزن هوركم الو لع ريغ نم ةئالث ماقأ : اولاقف « مدنع ةاضقلا ىضاق
 كولملا نع بجحم ال ناكو « ذبوملا هيلع لخدف : لاق . ةكسلمملا ىف ديدش نهو

 ىردتامّوأ : لاتف . كلذ ىف هملكف « نهريغ دنع وأ اوناك مهئاسن دنع

 « دواد نب ناجاس كلم ةفص هيف باتك لع ءىرق : لاق . ال : لاق ؟ ىب لزء ام

 )١( حافسلاو روصنملا وخأ ء سابعلا نب هللا دبع نب ىلع نب دمحم نب سابعلا وه .

 .ه ١م ةنس دادغي تام « مورلا وزغل هلسرأ اك. ماشلا دالي روصنلا هالو

 . سايعلا ىنب ءافلخ لوأ حافسلا سايعلا ابأ دصقي (؟)

 . راهللا فصن ىأ ةلئاقلا ماني : 0 )ع(

 لوألا اراد اهانب ٠ زاريش برق عقت ٠ سراف ندم مدقأ نم : رخطصإ (غ)

 . سيلوبيسرب نامورلا اهامس دقو . هل ةعكاع اهذخماو

 دنع اهراثآو دادغب ىبونج ةلجد ىلع عت « قارعلاف سرفلا ةعجاع نئادللا (ه)
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 . ىرسك قاط ةمئاقلا اهاياقب نمو . نآلا كاب ناماس



 هد ع ه/ تح

 ىلإ َكرّيص اذهو : لاق . ةبابذ راص ىتح ىنيع ىف ىكلم رغصف « هل رح امو
 + فاد نايل دك يعور دكا © نفاد من : لاق ؟ ىرأام

 : لاق مث ء كحضف . 0 ل ماو ©27ناينن نعأ ©: لاق وعاامو اف لاق

 . هتكلمم لهأ ىلإ جرف . كدي تاه

 ضخم الو « ريلاب ال رعأي ال اص ريزو هل 00

 ةبارق هدسكل . مهيلع لبق“ ريزولا ناكو « كالا ضبا كلا تاكو .ييلغالا

 نم كجرخم نأ مزعي وه امنإ ريزولا ىوه نإ : اولاقف ( كلا اونأق ) كاملا
 ىكلم عّدوأ نأ تمزع دق ىنإ : هل لقف كلذ لعت نأ تدرأ نإف . ككلم

 مق كلذ اهم ومع فار كتل نسب قوام كلنإل و يقلك نانا
 .: يزولا هو. ىف كلذ نكيتو هولاق ام ىأرف + كلذ كلللا لمفف . اناقام

 رهاظ لجرب ترع هريسم ضعب ىف ناكو . ًاتيزح ًابيثك ريزولا فرصناف
 : لاق . ًاريخ ىدنع كل نإف كيلإ ىنّيض « ريزولا اهمأ : هل لاقف « ؟7ةنامزلا

 : لاق ؟ مالككلا قترامو : لاق . مالكلا قترا ليعو فزف لاق ؟ كا اهو

 . عفن كدنع نكي مل نإو « كلذ لعاف انأ : هل لاق . هتقتر ًامتف تدجو اذإ

 اهل ةيرق اهفو طساوو ةرصبلا نيب تناك ةعساو ةروك : ناسيم )١(

 ْ عسل نق

 اهتومس اوتاكو سرفلا اه.سسأ . دادغب ىبرغ تارفلا ىلع ةنيدم : رابنألا (؟)

 هل ةعصاع اهذعاو ؟روصت اهب ىنبو حافسلا سابعلا وبأ اهددج دقو . روباس زوريف

 ةاهسسأ ىلا ةيعئاملا ىلإ اهنم نهتتا ةفالخلا روصنملا ىلو املو . تام نأ ىلإ اهف ماقأ

 . دادغي ءانإ مت ىتح اهف ماقأو حافسلا

 . دعه٠ . ةهاع وذ : ةنامزا رهاظ ع(



 دس ١ عرم -س

 2 6 رح ل لاق طقعو اذلا علت امأ لاقف « هب اعدف « هلوق ريزولا رك ذف

 هاهد امو « هايإ هتبحو كللملا ةصقو اتصق هيلع صقف . كاهد امو كتصق

 نم كجارخإ ديرب هنإ : هل اولاقف هوتأف هتبارق كدصح : هللاقف . هترثع ىف

 سبلت نأ اذه ىف ةليحلاو . ِهَلَبِق ام ْرْبَكساَف كلذ لعت نأ تدرأ نإف « ككلم
 نع لأسف كب اعدف كناكع ملع اذإف ٠ 3 ىعلا ىفب كلما قاجورع ©”تويبلا

 تهرك ىنكلو « هنم شلع نوهأ توملا رعأ ىلإ كلما ىناعد : هل لقف « كتصق

 . لاق ثيحب كاملا نم مقوف كلذ لعفف . ””هسفن ىفام للحتيس هنإف . هفالخ

 ناهعنلا دج رذنملا نب ىمقلا ٌؤرعا ا لاق ىبلكلا نب ماشه 00

 مشج نب فوع تنب ءامسلا ءام ذخأو « ًاريثك سان رسأ أذ ء ©" ”طساق نب رمّثلا ىلع

 ءارعا نهاو دع ةيرعلا "77 نايعتعلا قب» رماق نب ةاقميو قعد ةعمز نب لاله نا

 رذنملا اخأ طوح ىبأ نب رباج ناك ذإ . ًارباج هل تدلو دقو « ىرقلا طوح ىنأ

 نأب مو رئاظح مل 90 ان: عا ةريطا ميم دروف' .. همأل نقلا ءكرتا نبا

 اهتعفد كتراتخا نإف اهرّيخت : لاقف « هتأرما ىف طوح وبأ هملكف . مهقرحب

 . معت : لاقف ء اما قراعا قو كلبلا

 )١( ًافشقت ندبلا ىلع سبلي رعشلا نم ءاسكلا . حوسملا .

 . ليللا رخآ ةماظ : سلغلا (؟)
 . هسفن ىف امع ىنثني : هسفن ىف ام للحت (*)

 ةنيدملاب هل ناكو ةيلهاجلا ىف دسأ ىنب ءامعز نم : طساق نب رمنلا (4)

 ةعامج انه دصقيو ٠ ديلولا نب دلاخ مه. راك ركب ىبأ مايأ مهنم ةعاجج دترا ريثك بقع

 . طساق نب رغلا ىلإ نيبوسنم
 . « كاحضلا » : » ىف (ه)

 . بصق وأ بشُح ن٠ ءىشلاب طيحام ىهو ء ةريظح ذخما : رظح (5)



 د ؟١عودل

 قيس ىو ل كل ردح فنيا فسر تالا وا هسا زنا للا طوه رهأ ككنو

 تليسرأفا ؟ 82 نفألاو اق رح تيطألا“ لاو: راتخأ لوقف 4 كلكراق :نفلو

 . كلموق هنم بهوتساف « كيلإ ىعفادب سلو هسفن ىف تعقو دق ىلإ : هيلإ

 لا هرم سالو افرع ةنيطألا ناو راتخأ : كلاف ءاه رت ايل قست

 : لاق . ىوق قيرحنو ىتأرما باهذ ىلع عمج الف « كتراتخا دق نعللا تيبأ

 + كلل ىف لاقكو نتاطنلا طوع بأ كفا كل مم

 ©0يطقلا نقلا كدابع نحنو عياد ريخ كنإ نعللا تنبأ

 ل ماوكش 1 ل لديعم نم رئاظحلا عمج دقل

 .نيحط كبرخل اوزع ولو موق لكو كيلع ًابرح اونج

 0 عدلا هترإاب هلع ةقاملا قف دمعت 5 كلعوأ أو

 ءامإلا : نيطقلاو . عماو دحاولل . هاوبنأو وه كلم“ دبعلا : نفلا(١)

 . عابتألاو مدخلاو

 5 دسألا ةنك دبل اذو « ددهم م دعوأ (؟)



 نوزشمإ اَباَبلا

 مظعو هرمع لاط « كلام ىبأب نكي نِهلا كولم نم اكلم نأ يح

 : ىشعألا لوقي هيفو « هناطلس مسناو هنأش

 نمزلا هنخم مل ءىرما أو كلام بأ ”يعنلا + فاتن

 نيعر ىدد مهمقلو « هدعب كللملل ةثالث مهنم حشرف « نونب هل ناكو و 5 هَ كى ع 0 . 2 5 اك

 58 . 8 5 : رع 2
 كيزيك دق نس نإ: هل وول لاك هنس ترك انف نا زع دو نئاون ذو

 مهلاوحأ ةلالج عم 3 قتبارق نم 5 نَم ا لجأ نم تونئدو

 : ريزولا هل لاق ؟ىرت اه « ىدعب ةئالثلا ءالؤه ىدلو ىلع « مهيف ملاجر ةرثكو

 ىلع مهفاخم نيذلا كتبارق ىلوأ دصقت نأ كتحيصن نم لع بحب امل ىرأ

 ىلونو ٠ ©” مهيلع مرجتتو مهئارتع عبتت نأو « ©"9ناوحلاو ضغلاب « كدلو
 ىكل مهرومأ عطقتو . هلام قطصتق ناخ هنأ رهظت مث « مهنم لام اذ ناك نم ك1 قس 5 ةايوماس 0 ه ب

 تطقسو نو ترق هدد ترفقأ نم نإف 4 يمك فعصتو مهلاوحأ ءوسلا

 5007 ةقثلا لهأ نم كداوك ني ريتك ناتو هدب دج ةئيدم قى نو . ةسقن

 لحم مث  امنق مهتم دلاق' لك ىلإ مضتف « رشع اماسقأ كباعصأ مسقتو « ركذلا

 . ريقحتلاو ردقلا صاق:إو زكرملا ضف : ناوحلاو ضغلا (1)

 . ةعرجلاب همه ىأ مرحب مل نإو مرجلا هلع ىعدي : هيلع مرجتي 6

 . هرداصي « هلك هذخأي . هلاد قطصي (+)



 ا هو د

 5 مهعم مهماحصأب ةرشعلا داوقلا لرو 2 ةديدجلا ةئيدملا ىلإ ةياللغلا كدالوأ

 ةلوئاقؤو :كحالسو كلام :لوعو. . نمانلا: لق 293ه ركل نودلا دخاتو

 5 كدعي نم كدالوأل للا توحأ دق تنك ل كب تدح نإف 8 كدلو عم

 . هباحأ نم ةرشع مم هرئاخذو هدانجأو هدالوأ اهيلإ لّوحو « ءاعنص ةنيدم ىنب و

 كوع وهو نيعر وذ هنيا هدعب كلملا ىلوف . دازأ اه كحَأ 3 كله مث

 رثك أ ىلع ةرشعلا داوقلا ىلوتساو « ةسايسلا نْنَس نع هتاذل هب تلاف « فرتُم

 مهخم ادنو 3 نيعر ىذ ا فاقختسالا اوريطظأ يح 6 اوديتساف 34 ل

 : 2 00 5 0000-2 كل :: 1 5
 اوداراو مهسفنأ ىلع هوفاكت . مهم محو مه ريهت و مهرك انف 6ع هب نوابنلا

 دق كاخأ نإ + هل اولاتك ساون اذ هاغأ اوتآف. . هيلع اورسحم رف ء هب كتفلا

 تدمع امو. لاق : كتف دين هنآ انغانو كيلع قكشو ©*3كيتراماو كناغأ

 كاله ص رعب 0 هدلول رحآلا وهصي 3 ا ةهدعب ةردأ لع كناغ دل

 ركنأ « هيخأ ىلع لخد اماف . هيخأل ( رّيدتف ) هبلق اوواف . فلت لحمبو

 . همجو ىف سبعو هل ركنتف « ساون ىذ هدو نيعر وذ

 ايس يلا لاق" هيلع : ةاوقلا لوك يرق ىف تاو وا قررا

 )١( كباحسأل » :) ف « .
 . نامزلا ةدشل مهماسأ : مهضع (؟)

 + هآ وانو هاداع# هرك ان ع(

 . لمصأو دعب أ . حرطا )ع(

 1 هنم ًاجلملا نوك نأ : هنم رزولاب فك (0)



 د ١هاع ال

 ىذل اولاق ٠ تدسف دق نيوخألا نيب لالا نأ اودع اماف . فاخامم مهب

 2م اه »لاق 1 تف اي كلاهما فا ازور “كلاورمك نار ددعلابل ات داو

 نم انل قّثوف : هل اولاق . ل ىرأ اهف ليلق ودو الإ متازاجم نم ىننكي
 زم رع ان وفلطو + يطق رح نجا اورج وو لاقت فلس هير اع كليف

 ضعب ىف هب اولخ ىتح « هتلفغ ىف بسار « هتاذل ف سمفنم وهو نيعر ىذ

 جاتلا اودقعف ساون اذ اوذخأو . ؟”هبارشب قرش هنأ اورهظأو « هولتقف ههّرن

 مهميدقتو ةرشعلا داوقلا رب نم رهظأ , كلملا ساون وذ ىلو اهف سار لع

 ةياررعو تذل هحرما كيو و 007 ةيضيو هيفا غرفتسا ام هر أ مهدياقتاو

 كلذ ىداع 95 « هب ةنايجسالا ١ فدا و هيأاع وعلا ةرثعلا تدبتساف . هتوهش

 راهظإو مهمهجلو مهترك انم ىلإ ساون اذ جوحأ ىح ؛ مايألا رم ىلع مهب

 . مهعضاوم ىف مهددحي عئانص سرغو « مهب لادبتسالا مارو . مهل 0

 ىفام اوماعو هبتكب اورفظف . مهيف هب يح اع هكلم نم ىصاقألا لهأ بتاكو

 لوقو هعننق لالا قد ويخرأ و ةفاازج تاع نود هل اوهدق نهي

 مهزعأ و ةحيرق مهحصأو ًابهذم هتوخإ حاصأ ناكو . كلملا نزي وذ ىلوف

 ديحاف : داجوو " ” ني كلاؤ هرمخأف 4: لبق هفوخ[ لانات فار قود اش

 رعأل امسف « مهتداع هياع ترج امع ةرشعلا داوقلا فاخو . هكلم حالصإ ىف هسفن

 - 2ع

 )١( هب ”صغا : هبارعدب قرش .

 . دهح نم هيلع ردقي ام لك لذب : هعسو هيف غرفتسا ام (؟)

 . يه زكتناو نحل + ناسا" (8)
 .« ًارذح »: بى (؟ع)



 ل ١همس دل

 تيا دانا و ةدعلا رك هرعملاةهةلهاك اسوا اوني“ كاع عع ودا ءااط

 ناطلسلا ىوق ًايظع هكلم فارطأ ىف هنالو نم ًالجر نزي وذ بتاكف . لاكلو

 هتوخإي لح امو ةرشعلا ءالؤه نم ىساقي ام نزي وذ هيلإ اكشف . ناكلا عي

 بتكف َة هكلم حالص ىلع هدحعتب نأ ةلاعو (© ةهسقن لع ينمأي ويل نأ 4 مهعم

 لع :نمايف ءدهبلإ روصو قع انج دس نأ < ل وام ايه عازلا ىأ هما هيلإ

 5 كلذ دعب ريب دتلا عقي من ( ةسفن

 . هتاتقف هتعبتاف ةرشعلا هب تّرذنو . هي هرعأ متك دقو نزي وذ جرف

 عيمج تدجوف « كلا زهأ نم ةادو كبح تان لإ هما ويك زكا 5

 نأ فاخت ةريحتم ةرشعلا تيقبف . اوفختساو اوبره دق كلملا تيب ( لهأ )
 لاق + نوخألا وباع قست تاما ودعت, 1و علا وتلا هنا عسف اهوربأطب

 معن : اولاق ؟ كتمالس هيو سعدي برقا سا زك لع ميك لوو ما

 ىلإ ا وزامم 1 عدن انآ أر ميلع ضرعأ ل لا امي نوريصت هن

 متخ م ةرم نط ع 00 مكنإ : لاق مث « ًاماعط مهملإ بآرقف هلزمم

 نأ ىدنع ىأرلاو . ماظعلا متبكتراو كولملا متاتقو ناميإلاب مثردغو دبعلا

 « ءاضقلا اومكحم مث ء هورفغتستو لجو زع هللا ىلإ متاعف ع يوما يوت

 ةويشل او 435 7 يل ل ©0|وملدتف

 . هيلع اوفلاحتو « هلوق ىلإ اونكرف . كالملا

 ىّتبَح لجر مهماع جرخ نم لواش ةيدلل هتنانرلا ليللا ىف اوجرخ مث

 .«هؤاود» : ب ىف )١(

 4 ل راس » : بدأ 0(



 ادا هع دل
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 هدد فو يا هقنع ىلعو فوص ةعردم هيلع « ةروصلا كن ةماعلا ليوط

 : اولاق . نالفل دبع ةّثيْللا نم لجر : لاق ؟ تنأ رم : هلاولاقف . ةاحسم

 وه لاه( هاي ) اسوأ اذه كويصانا كم تنل واف شحات الوم

 اندهاعت انإ : هل اولاق ؟ هيلإ كتجاح ام نكلو « هيف معجارأ نأ نم ةميق لقأ
 ع و 5 3 2 د 3

 اوكلمت مل ملو : لاق . ةنيدملا باب نم انيلع جرخم نم لوأ كلمن نأ ىلع

 ةدسلا "اذه ؟رذحأ ىنإف : لاق . كلذب ضعبل انضعب حمسي مل : اولاق ؟ كدحأ

 . اكشف ماضمأو كا مارَمأو 3 مدشأو ا أ هاف

 . رح وهف : لاق . كلا هتيلوت نم دبال : اولاق

 تاق ديلا اور هيك نك اع دعيج رخأو: فاوسألا» دكا فرع افاد لاق

 ىلع هوماجتاو 4 ةكلاملا راد ىلإ كللملا باود نم سرق ىلع هواهحو 4 كالملا

 ىشيلا دعقف « هوعيابق سانلا اومهجو « هسأر ىلع جاتلا اوعضوو ء كلملا ريرس

 والاب ةرشعلا تاخوو طي هيلط 0 كسمأ هع 0 نإو 4 سبيلو لك أ

 رضح مث . ءىش ىف ضرتعي ال الوح كالذب ىَتبَحاا ثك-ف . ةكلامللا لامعأو

 ىذلا ام « ثالملا اهبأ : ةرشعا دحأ هل لاقف . هنع علقي ال تفتلاو هيلإ © ”رافقلا

 )١( ةكحلا ةدقعلا : هلارلا .

 . قمع دشأ ىأ 0 ءىش لك نع رعما روغلا : آاروغ دعب أ 6

 . ةموصخلا ىف مهاوقأ : ًاسفن مملرمأ (<)

 3 هزيعل هيأ رظنألا ققد : رظنلا ةدحأ 2



 د ١1ه مه ال

 همارك [ نم غلبيف ٌاَحأ هل نأ كاملا انءاعأ ًالبف ( اولاق ) .ىخأ : لاق ؟ هيلإ رظنت

 هييتلا نجا يكف هكا وسال هووق# لعأ مل : مهل لاق ؟ قحتسي ام

 :ثاخأ و ايش نتاع علا لق رو

 هل لاق مث « هنن او هسلاخ هعم هوخأ لخد « هرصق ىلإ كلملا عجر اماف

 . لع هتلخدأو ةبارق هنيب و اننيي نأ تيعدا الإ دوسلا نم ًادحأ ىرتال : كاملا

 ا ومالا هوما نق ام ليفت ع كان ورخ 1١ لوقف

 نادوسلا ريك ىتح « نارمألا بيتك اوخ نفت تيد قواقع ةيقفلاو

 مرّيص و هتباجح كاللا مألوف « ليخلا انك روت وفلل اسيا كلل اد

 . هباوبأ ىلع حالسلاب

 هنوقايال اوراصف « هاد عنتمأ م « نذإ ريغب هيلع نولخ دي ةرشعلا تاكو

 تأ ىثبحلا مع اماف 1 رثك نادوسلا دادزاو « ملط هطاشن تقو ىف الإ

 مهرمأو ٠ مهياع رومألا ىف ضرتعاو « ل ركتت نكمت ريغ ةرشعلا نم هب كلتفلا

 هنادوب مهياع عتتماف ء هب كتفلا اودارأف . هبأر نع الإ ًائيش اوذفني ال نأ

 اناحاو مهسفنأ ىلع هوفاهن مدعوتي هنأ مهغلبو . هظفل ىف ىمّبَدكا مل ظلغأو
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 ىلإ نوريصت : هلزنم ىف اوعمتجا اوناك ىذلا وهو« مدحأ لاقف « مهني ىأرلا

 لاومألا نم انينتقا دق انإ : مل لاف هيلإ اوراصف . ىأرلا اومريت ىتح ىلؤنم
 ع

 5 اننادلب و انناطوأ ىلإ قرفتلا ىف كلملا ( اذه ) نذأتسنف « ًارقف هعم فاخن الام

 . كللذ ىلع اوعمجاف . انرامعا ةيقب ةطبغو ةيفاع ىف شيعنو « هرعءاو هيلختو 6

 نأ ىلع مهيأر عمتجاف « ىأرلا اولاجأف . ناذئتسالاب هتهجا وم نع كالملا اوناه م



 كحش ١ه لك تملا

 : هلاولاقف « مهاتاف هيلإ اوثعبف . ملل نذاتسي نأ هقتعأ ىذلا كلملا ىلوم اولأسي

 ؟ متلأس ام نأ اه“ مل لاق ٠ انناطوأ ىلإ قثرفتلا ىف كلملا انل نذأتستل كاندرأ انإ

 نا | فاس امو دو دش اوكا او ةويفاو ةيرطأ كلا كارم

 : كقكأ مهرتك ويست نواغاج انإف « لاملا ىف مكتحار ل1 لاف ا

 لاخلا يقفل اولا انكار انا علا تعول هال سور كلا ودنا

 + ةمدابنلا نك او 2 تروتلل نفيردعلا لع هنن مع لح دق هئأو

 ملعي ال ثيح نم بابلا ىلع نَم ىلإ رظني كلملاو « ثاملا بابب فقوف جرش

 ىلع هيلإ هالوم لخد اهف . لجرلا كلذي َءلع : هيجاحل لاق هالوم ىأر اماف . هب

 : هل لاق مث , هلاح نع هتلءاسم قدح اونفااو هن يحرر كالا ارو: هيف لجو

 وعلا ةرشعلا ءالؤه نإ « كرحأل ًادداشم ) ارا ( تك 5 ىاللوماي

 اوثرتحي ملو مهسفنأ ىلع ىنوفاخو « مهنكع لف ىب اوكتفي نأ اودارأ ةَرَجَملا

 أف « مهناطوأب قاحللا ىف مل قداس نأ كرف اف <: مهل نذإلاب ىتلءاسم ىلع

 كناك : قحرلا هل لاق . :كيشي ترطاغم لالا اك وبعرأف ( ىد'"كلفوخ

 كنألا < نما هع تتاح ىم فكوح اما < كلزلا لاق" . 'اندنع فنك قلما

 تدب
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 وعدأ ىنإف ةرشعلا امأو . حالصلا ىب تدرأو . قحتسأام نودب الإ ىنبقاعت مل

 . هسأر ىلع فويسلاب اوماقف « هنادوس رعأو هتماع سلجم ىلإ لّوحت مث . مهب

 نذإلا نم متببحأ ام ىالوم ىنغلبأ : لاق هيدي نيب اوسلج اماف « ةرشعلاب اعد مث

 نكلو © ةويلطلا فا لهأ نه تنل انوع مناطوأ ىلإ عوجرلا ىف كل

 ناعألاب كردغو كولملا لتقل « كب اهلحأ ؟يلع ةمقن 5ل ىنْضَّيق لجو ع هللا

 لاق مث . مهتلتقف فويسلا مهتذخأف « مهناساب ( مهب ) هنادوس رعأ مث . دوهعلاو

 . كل وهف لاملا نم كيلإ راص امو ًانمآ ضّما_ : هالومل



 هابل ١ 0

 نك اطول ف كارلو تاج يراك كنلا تاني م لادا نكن ىذلا اكو

 كلملا لوادت ةشبملا لزت ملف . ًاقيس هتمسف ًامالغ تدلوف « اَهلابُف نم جرخ ًاقيس

 ىلع هشاجتساف مورلا الم ىلإ صخشف « ( اًلجر ) راصو فيس غلب ىتح نهلاب
 كموق نيدو « ىدلب رواح ال كدلب : مورلا كلم لاقف « ةرصنلا هلأسو ةشيملا

 . هلصوو « كترصن ىننكمي الف « ىنيد لع سيل

 ىرسسك هل لاقف . ةشبحلا ىلع هرصنتساف ىرسك ىلع مدق ىّتح فيس جرفن
 نإ ) : فيس هل لاقف . ديبلا ديو نيدلا ةفلاخمب ٌلتعاو « مورلا كلم ةلاقك

 كولملا ءانبأو ءاضيبلا ةنيطلل بضغاف ( ًائيد ) رصنت الو اًجارخ ديرت ال ( تنك

 ؛« فيس لاقام هظفحأو ىرسك بضنف . ةهوشلا ءاووسلا ةئيطلا دايمتسا ن

 قيرطلاو عساش دلبلا نإ : هل ليقف « ًاشيج هعم هَّجوب نأ دارأو . رصنلا هدعوف

 دب الف : ىرسك لاق . مهب راطخإ لاجرلا كهيجوت ىفو « رحبلا ىف وأ ء بدج
 مهجرخاف ًافلأ رشع ىنثإ ؟'”كنوجس ىف نإ : ليقف . هتدعو امل هترصن نم

 را ل

 ًافلأ رثع ىنثإ "”هنوجس نم هجوو « ىرسك كلذ لعفف . كدنجو (ككلم)

 مهملإ جرخو نيلاب ويلا ْرِرْهَو هل لاقي اننيش انما مهيلع َرَمأو مهجرخأف

 هامرف « جانا هسأر ىلعو ليف ىلع ىشبحلاو « ًاديدش اّلاتق اولتتقاف « ةشيخلا كلم

 « نمأا نع اولجأو نادوسلا تمزهئاف . هتهبج ىف مهسلا بشنف مهمب ز زرهَو

 سس لا للا سو

 عكر 1
 اع رخاو

 )١( كشومصح 20:) ىف 4

 . 31485 : *« (م) ىريطلا ىف ءاج ام ىلع ءانحح دقو . « هشويج » :١ىف(اك)



 َنْورْيلاءىَداَكْاَبْلا

 لفل لا ةَميصَمَ برم حقن اللا

 ىلإ ثعبف . هتلاه ايؤر ىأر ىمخللا ( كلملا ) رصن نب ةعيير نإ لاقي

 ةعش لإ ظ5 الو 099 الو ًانهاك عدي ملف 3 هتكلمم لهأ نم تي“

 : اولاقف . اهايوأتبو اهم ىتوريخاف ىنتلاه ايؤر تيآر ىلإ : مهل لاق 93 هيلإ

 كربخ نا نئمطأ م أهم مت ربخأ نأ ىلإ: لاقف . اهلي وأتب كربخي انيلع انما

 لو لاق ايم ريخأ نأ كنق اين م الا اهل نان كرش الادلإ هايايوا وع
 : اح كاي و نع(0 م نب * دك 1 5 :
 امهمم لعا دحا الق ىو حيطس نإ كيففلق اده كاملا دارا نإ - عم

 بعصلا نب قشو . ىدع نم بيذلا قب نم ىييذلا ةعيب رب عيبر وه حيطَسو-

 : هل لاقف حيطَس مدقتو . هيلع امدقف امهيلإ ثعبف .ى را الا نك لا

 : لاقف . اهليوأت تبصأ اهتبصأ نإ كنإف « اهب ىنريخأف ىتتلاه ايؤر تيأر ىنإ

 )١( اهنم ريطتي وأ اهب لءافتيف ريطلا رجز ىذلا وهو ىزاحلا اهدرف. : ةازحلا .

 اهريغي وأ ريطلاب نهكتملا وه : فئاعلا (؟) .

 - .  4د 001

 5 نهاكلا حيطس مساب رهتشاو اليوط رمع دقو . ىلهاج نهاك : حيطس (ع)

 لئابقلا ءاسؤر ناكو . ىأرلا ةدو> ىف لثملا هب برضو. لقهملاو ةقكحلاب فرع

 مهسفنأ ىف ٠١ ىلع موميجف ءرومأو لك اشم نم ميكر 8 ةوركلاو نرخ

 . نهاكلا حيطس رصاعي ناكو . ةيلهاجلا ىف ناهكلا رهثأ ن.: قش (:)
 # ص 5 ُع 5 -

 صقات ناك هنإ لاقيو ٠ اليوط ًارمع شاع دقو . مالحألا ريسفتو ٌؤبنتلاب رهتشا دقو

 . ةدحاو نيعو ةدحاو ديب ةقلخلا



 دم ١ هوبا

 راى ري ه- ع ع

 نو او 30 ل ل ل و ع ع ارم لا

 كدنع اف « ًائيش حيطس اي اهنم تأطخا ام : كاملا لاقق . ةمّدمت تاذ اهنم

 َض د 0 تم نورا نماع فاحأ لامك اياروأت لق

 كاب او كلل هل نامي كأ3 دل حلا او ا ياا قتلا

 ا 0 ىف ع عجوم ايا اذه نإ حيطس اي

 اب ا 3 . نينسلا نم نيضع « نيعبس وا يم نم 2 نيحت هدعب : لاق

 مهاتق نم كاللذ ىلي ىذلا نمو : كاملا لاق . نيبراه نوجرخمت وأ نيعمحأ

 ًادحأ مهنم كرتي الف « نَدَع نم جرخم « نزي ىذ مّرإ هيلي : لاق ؟ مهجارخإو

 اق . عطقني لب : لاق ؟ مطقني مأ هناطاس نم كلذ موديفأ : لاق . نهلاب

 اذه نمو : لاق . َكلعلا لبق نم ىحولا هيتأي « -”ىكز ّىن : لاق ؟ هعطقي نمو

 كاملا نوكي ء رضنلا نب كلام نب ؛ رهف نب بلاغ دلو نم لجر : لاق ؟ ىنلا
 : لاق ؟ حيطس. اي رخآ ( نم ) رهدلل. لحو : لاق . رهدلا رخآ ىلإ هموق ىف

 د

 هيف ققشيو نونسحلا هيف كلعسلو © نورخالاو نولواالا هيف عمج مو ع معن

 1 3 2 : 3 حا لا 5 ع هم
 اذإ رمعلاو « ىسفلاو قفشلاو « معن : لاق ؟ ربخن ام قحا : لاق . نوئيسملا

 مسقلا ىمس اذهلو ء رحبلا وح ةبوصتملا ضرألا ىم : ةءاهتو ةمهت ضرأ )١(

 . ةماهت زاجحلا ن٠ رحبلا وح ردحناا

 ىلارحلا نم ةحلا سأر هسأر هيشأام لكو . تالا نم عون : شنحلا (؟)

 . اهوءعو صربأأ ماوسو

 : ( توماي ( نيبأ ندعي فرعت تناكو 0 ندع كيد ع نعلاب فال - نيبأ )ع

 3 ( توقاي ) ةكم ةهج ند نعلا فلاج نم : شرح 00

 7 طظفلاو بصضغلل تبدحوم 2 ظئاغ )(



 اد 5

 2 ما 11 - 2 )1١2«
 . ىحخ هب كتايناام نإ « قسأ

 ناك ام همتكو ًاحيطس بطاخ ام لثعب هبطاغن قب اعد هثيدح نم غرف املف

 ةمحم تيأر « معن : لاقف« نافلتخ مأ ناقفتيأ رظنيل « حيطس باوج نم

 1 يقل تاو رك دس قدك ايتو ووو كاع وق نا عك

 ضعب ىف افلتخاو ىنعملا ىف اقفتا دق امهنأ فرع املوق نم كلذ كلملا ىأر امهاف

 : لاق ؟ اهايوأت ىف كدنع اف « ًائيش اهنم قشاي تأطخأ ام : لاقف . ظفالا

 ىلع نيلغيلو « نادوسلا مككضرأ نلزنيل « ناسنإ نم ؟”نيمرحلا نيب ام فلحأ

 كيبأو : كلملا لاقف لس ىلإ نيب'أ نيب ام نكلهاو « نانبلا ةلَفَط لك

 كدمب .لب : لاق ؟ هدعب مأ ىنامز_ ىأ « نئاكوه ىتف « مجوم ظئاغل اذه نإ

 رهو لاقي ناوح ًادشأ مهقيذيو « ناش وذ ييظع هنم ذقنتسي مل « نامزب

 نر ذهني نم علرع 1873و ىذب نعل مهلغ4:لاق؟ قالا مظعلا اذه

 ىتأي لسرلا نم لوسرب مطقني لب : لاق ؟ مطقني مأ هناطلس مودي لهف : لاق

 . (لصفلا موب ىلإ هموق ىف كلملا نوكي ) لضفلاو نيدلا لهأ نم « لدعلاو قحلاب

 اهنم عمسي « تاوعد ءامسلا نم هيف ىعدي*””موب : لاق ؟ لصفلا موي امو : لاق

 «  قستا اذإ قافلاو » ىربطلا ىفو . ًاردب راصو للك رمفلا قستا(١)

 #١١. : صءم ا ىاثلا ءزجلا

 . « نيترحخلا » ىربطلا ف (؟)

 .اهرك د قيانلا شرج نم ةبيبرق نعلا ىف ةنيدم : نارجب 2

 . سعألا ىف رصقلا : ىتدْللا (5)
 . « ةالولا هق ىزحب مون » : ىرمطلا ىف (ه)
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 ةوزلا كف دا ماا ووك ع تاقرللا نداملا نان يبحر دس راو اغلا

 هر اوجد ابل يروم لاق ؟ قفار لوقا وح لاف ةيدكإ ونلاو

 . ؟2ضْمَأ هيفام « قحل هب كتأبن ام نإ « ضفخو عفر نم امهنيب امو

 ىشبحلا رعأ نم نئاكهل الاق ىذلا نأ هسفن ىف مقو ءامهتلءاسم نم غرف اماق

 كولن نم ةلاط لإ ل . مهحاصُي اب قارعلا ىلإ هتيب لهأو هينب زهِغ

 رصن نب ةعيبر ةيقب نق . ١ مهكسأف « دازترخ نب روباس : هل لاقي « سراك

 ورع نر دتلا نت نامتلا ني.رذتلا نع قاعنلا وهو © ةريطا كلم نامقلا ناك

 ناّسح ىلإ كاللا راص رصن نب ةعيبر كلله اماف . رصن نب ةعيبر نب ىدع نءا

 "ا 3 نا

 0 نب ناّسح نأ « ريمح نع كاملا لوحنو ةشبملا رعأ جاه ام ناكو

 ابتلا تناك اك« ىجعلا ضرأو برعلا ضرأ مهم أطي نأ ديرب نملا لهأب راس

 هعم ريسلا نملا 1 يح تهلك ( قازملا نضرأ نطعبم ناك ايلف. لوقت لبق

 هل لاقي هشيج ىف هعم ناكل ًاخأ اوماكف « مهماهأو ممدالب ىلإ عوجرلا اودارأو

 ( اذب مجراو و ورم ا مميت هناكم انيلعت ككل عا كاشأ نفقا تدل اقلاقتو ىنككلاو

 لطابلاو كشلا : فم ال 000(

 مظاعأ نم «. ناشيح وذ هيفل و ريح كولم نم وه 6

 نعلا كولم ءاظع بعل ةعباشلاو 0 هولتمف هدا وق ضع هلع راو 0 8 نادل حتفف

 هشيح داق دقو . نعلا ةعبابت

 . عبت اهدرفةمو

 هتلمح ىف ناسح هيخأ عم ناك . نييريما نم دعسأ نابت نب ورمع وه (<)

 هيحأ دعب ريمح كلم ىلوو هاخأ اولاتغا نيذدلا داوقلا عم قفتاو . قارعلا ىلع

 كله قد ةروعأ تيرطخقا تعوا نادعش لف ةدالب لإ ةمع عو

 6( رييدتلا فطل د ١ك ر



 د د

 « ىريجلا نيعر اذ الإ « ناّسسح لتق ىلع اوعجأو « كلذ ىلع مهعباتف « اندالب

 كاخأ لتقت الف « انتكسامم تيب لهأ نإ : هل لاقو هاهن هراشتسا ال هنإف

 ةميخو ةبقاع كلذل نإف . كلهر عطقب كلمظع نم نهوتو هكا أ موقوف

 انيرش نيعو وذ ناكو + .نآلا كلذ نم نب الا لاق قلل اهزك 5 نك كتوضأ

 اهاغفحت و اهملع متخأ ةفيعص كععدوأ ناقد الو نآألا+ لاق اريك يك وذ

 ورع ىطمأو .. ارغ ةعدوأو كاد نتف , اهفاةدلاعو هيفا قأفاا# ةلودعت نإ

 : لاق لغقلاب هوخأ نئتيأ اهذف . هنأر

 30 يا دق قرت .٠ قيل هوت ال واو

 كلت لعف اكد . نملا ىلإ هدنج نم هعم نع عجرو « هلتقف هلتق الإ ىلأف

 ةازذلاو ءابطألا لاف + كلذ ةديؤ نيستا :هياغ طلشو مونلا عقم هيخأب ةلعفلا

 هاخأ لجر لتق ام هّللاو هنإ : مهنم لئاق هل لاقف . هلاح نع نيفاترعلاو ناهكسلاو

 ب سعا ووييسلا باع ظل ذو هموت هذ ذل [ فاذا فرس 7 ا محراذ وأ

 هيلع راشأ ناك نم لتقي لعج « ديازت ىف هتلع ىأر اماف . بطعلا هيف نوكي ام ىلإ
 فاض درا سل قتلا نتا ويريح فورت ا د تاكع هيعا نرخ

 كتيبن ىلإف « ىب عنصت نأ ديرت امم ةءارب كدنع ىل نإ : لاق « هلتق دارأ املذ

 . ىتءارب هنم تفرع هتجرخأ اذإ ًاباتك كتعدوأو « هتنت لف كموق هب راشأ امع

 : امه رعشلا نم ناتبب اهيف اذإف « اهمتخ ًضفو ةفيحصلا جارخإب رعأف

 نع ريع يبا هرم دمع وعلا اوس رتب ل
 ربع را للا .ملإلا *قودمف + ..تناشو ترارد ريع كلك قاف

 )١( ص ا( م ) ىباثلا ندد ل « دوشح رعب » : ىريطلا ىف 16-٠



 دعوا دج

 كتيهنو كيباصأ ام هتاتق اذإ كبيصي هنأ تفرع ىلإ : هل لاق « كلذ أرق اف

 تدرأ اذإف « ىلوق عامس نيبو كنبب لوحن كاملا ىلع كصرح ناكو « ىنتيصعف

 . كدنع ىل ةاحب باتكلا اذه نإق « كليخأ لتقب كرعأ نع هتعنصام ( ىل )

 بوو اوقرفتف « كلذ دنع ريمح رعأ جرفن . كله ىتح ًاريسي الإ ورمع ثباي مف
 )١2(©« ىترد : ا 5

 شيلا نم ناكو « مهنم ةكلمملا تويب نم نكي مل نم مهكلم ىلع

 م0 الو دلال

 - «© شيحلا م»:ف(0)

 هباتك ىفو . 9١ال 1١١8 : * ( م ) ىربطلا ىف صنلا اذه لثاعام درو (؟)

 د اضأ هنم سرق مههامها١»* ١١ه : ص. ةسدألا ةعومجملا « نيلاتغملا ءاسأ
 هم



 رول“ يذل لل ما د ا رب قفز 0و2
 هنمزا >ياواردبم وك تعل

 نع ان والا هدم ديرك وود وب 0 اع ق7 ورمل نا

 ع ناكل يرد 803 رع 09 ريس اعنا لق ركنا

 )١( ًاراهج هلتةيف نمآ وهو رخآ لجر ءىحب نأ : كتفلا .

 .«لخد »:؛ىف (؟)

 مسأ دقو ىسوجم لصألا ىسراف وهو نومألا ءارزو لوأ : لهس نب لضفلا ()
 لضفلا ناكو . هيدب ىلعملسأ هنإ لاقي وىدهملالاجر نم لهسهوبآ ناكو . نومألملا دب ىلع
 نو.أملا راصتنا ىف لضفلا دوع. هلإو , دهعلل آلو ناك ذدنم نومألا نوؤش ردي
 . هلمع ىلإ ةفاضإ برحلا ةفد ةرادإو شوبجلا ريبدت ىلوت ذإ « نيمألا هيخأ ىلع

 دبتسا دقو . هنادلب عيمجم قرشملا ةءالو نومأملا هالو . نيتسائرلا ىذب ىمس اذاو

 نومأللا قءاضتف . هدعب دهعلا ةبالوب اًضرلا ىلع ةعب ىلع هلمحو نومأملا نود رومألاب

 . هتم صلختلل هلتق سعأ ريدف هل هصالخإ ىف كشو هنم

 ةسداسلا ةعومجلا , نيلاتغملا ءامسأو . ج١ »+. : م نايعألا تايفو )

 .( 9١م ص

 . رذح ىلع : ”قوت ىلع (:)

 ناسارخ ىف نومأملا ناك امدنعو ء لبس نب لضفلا وأ : لهس نب نسحلا («)

 ةروث ىلع ىضق ىذلا وهو . هرصع هداوق راك نم نسحلا ناكو . قارعلا ىلع هالو

 لضفلا لتق ىف هك ارتشا ةمهت هسفن نع نومألا ىني كلو . ىدهملا نب مهارإ

 تس « هيأ لتقع هازعو نسحلا ىلإ مهسوؤرب ثعبو هلتقب نيمهنملا عيمج لتقب سعأ



 وهوه

 جارس ( هل ) لاقي هل مداخ ىلإ هرس ئثفأف . لاجرلا نم هعم نم ةرثكو

 ةعرقم ىتئام كلاخ ًابلاغ برض دق لضفلا نإ : جارس لاقف « هرواشو

 نومألا لاق . ويف دحأ هياعرُشَج نإو « مادقإو كتف هلو « هيلع قدح وهو

 لضفلا لتق ىف نومألا لاخ ابلاغ جارس رظانف « كلذ ىف هرظانف : جارسل

 نم برحلاو هب كلتفلا ىلع هقرافو .نومأملا ىأر نع كلذ نأ هملعأو ء لهس نا

 دارا اكلك نوما هش نع وع قوما ؟ دع

 لضفلا لخد 5” وغاب اذإ ىتح « لضفلا نم ةرغلا بلاغ سلاف

 وهو هيلع لخدف « ةصرفلا بلاغ دجوو . هناماغ نم ةولخ ىف ( اهم ) اماه

 ْنَم بابلا ىلع هل نيمالغب ءلكو دقو فيسلا هعمو « ماجلا ىف ىسرك ىلع

 دبعلا نللع ذخو ىنع حفصا « بلاغ اي : لاق لضفلا هيلإ رظن أكف . راذنإلا نم

 ناكم «فيسلا» كعشو اسهل لاقو ع هقتاع ناع تلاع: ةيريمف در ان لك

 هنع جرخو . هلتقف ىرخأ ةبرض رخآلا هقتاع ىلع هبرضو « نينسلا كسوبل
 مهباود هودعاس نمو وه بكر مث . هعم مالا ىف اناك نيذللا هيمالغ لتقف

 ةسهل اوراسف نومأملا ركسع نم نيجراخ اورمو . لاجر ةعبرأ اوناكو

 مهفاخ ثعبق « مهرحأ 0 تا « قيرطلا اوكي دق اكاسعن مار اماق خسا رف

 ىنلسرأ : ( بلاغ ) لاق ؟ تدرأ نيأ : هل لاقف « ًابلاغ فرعف . مهب هاتأ نم

 تناكو ء نسحلا تنب ناروب نم نومأملا جوزت دقو . هيخأ ناكم هل آريزو هريسصو ح

 . لاومألا نم اهنق فرص الل ىالسإلا عراتلا ىف تالفحلا رهشأ نم اهفافز ةلفح
 2.1١84 5:26 ىالسإلا ندعاا عرات : ىف هذه فافزلا ةلفح فصو عجار

 روباسياو ورم نيب عقت ناسارخ ندم نم ةعددق ةنيدم : سحرس )١(

 نومألا داوق دحأ « مزاخ نب معن وه (؟)
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 لوسر تناو قيرطلا يكف ملف : معن لاق مجوم رعأ ف نينمؤملا ريمأ

 مويلا دغ نه نومأملا ىلإ يعن هدرف . هيلإ كدر نم ىل دبال ؟ نينمؤملا ريمأ
"0 

 - لضفلا هيف لق ىذلا

 نم ةعام 3 لتفو 4 ور نك ءىّشب مع نو أ ةاومالا لدح> دقو

 : نومأملل ليق اماف .دايلع هعم ْنَمو لهس نب نسالا دسفي اليك « مهريغو داوقلا

 لاقف . دحج هيلإ مادق اهف « دحجلا ىف هيلإ مدقت ْنَم رمأ « در دق ًابلاغ نإ

 « هل نوماملا نم ةاطاوع م 0 . لضفلا لتق وه : لهس نع لضفلا وأ

 ًاجارس نأ « لهس نب نسحلا غابو . هنع لتقلا عفدق « مايأ ذنم هدنع ًابلاغ نإ

 لصوف « 506 هيلإ هجوب أ هلأسإ وعلل ىلإ تكف « همد ىف كرتشا ناك

 كرتشا ىنم ًاوضع نأ تنئظ ولو ء كباتك دورو لبق تام ًاجارس نإ : هيلإ

 . هتمطقل همد ق

 لمحتو ' "سوطب ىسوم نب ىلع تام دقو «؛ مالسلا ةنيدم نومامللا مدقو 3 02 5 - : ا َ

 ؟ : 1
 5 ١ ” ىذا ىف ناك انغادلد خو يووفحاو

 اهنق نفد . نافع نب نامع مايأ ىف تحتف ناسارخم ةنيدم : سوط )١(

 1 د.شرلا نوراه ةقلقلو 0 اًضرلا ىلع مامآلا

 . ع هفنعا» : ١ ف(ع)

 . هيلإ ًابرقم قب لب , لهس نب نسحلا ىلع ريغت نومألا نأ فرعي مل(+)

 لبق هنم ىؤش مث . ديدحلاب هيبسب ديم ىلقع ضرع بيصأ دق ناك نسحلا نأ ريغ

 بتادتحأ وه فل وما هدصقن ام لعلو 5 نومالملا ةقلخلا نم ناروب هتئيأ جاوز

 « نايعألاتايففو : عجار . ةروك دملاهتلع ضراوعل نومأملا ةمدخ نع لوس نب نسحلا

 .سوزوا مومن



 بح اي اح

 ا مهرئاعم مع نأ ريومول 0 0 ناك كلبا نأ يىاشو

 صعب ىف ريصيف هتليل نم جرخمو حالسلا نصحأ سباي نأ ىف مهضعب ىلإ مدقتيف

 « ىباحأ ىف كياع ركبم ىلإ : هل لوقيو ؛ هل ددح ام ىلع تاباركتاو فويكلا

 ىبامسأ أ ملعأل «ىنديرت كنأك لع اًداش ) جرخاف كءضوم ”تيذاح اذإف

 نم ملت قيعرلا نقيل يهرتالا زعاا اذإب يقاوم ل واع دع
 نم مويلا كيف نإ : لاقف هباحأ اعد حبصأ اذان كليا هزعأ قيس للاتدإا

 لعجو « ديصلا ىلإ انب اوجرخاف « نالف وهو كاذ تماع دقو « ىب كتفلا مهب

 ( هسعأ 5 لجرلا جرخ ءاج اذإف . هيف لجرلا دعو ىذلا عضوملا ىلع هقيرط

 هنأ هباحأ نظيف « هنولتقيف مهعم كباب هردابيو « فويسلاب لاجرلا هردتبيف

 . عرئا معي

 ةءاجفلا نب ىرطق عم راص « برعلا ريغ نم زاوهألا نم الجر ا

 ارب فرطق كعب ف ناك و" هناودلا و ةقاديتللا و يهواك ويك 7 ىكراقلا

 نآلا 2 هدر عرطق نكمت مف ٠ يرق ىلإ «فزاوعأالا طش 2 تملا وو
 22020 2 5 0 0 1 5 5 9 أ -

 فاص اماق .٠ هرك لع هح ورق 4 ضعيأ ميصعب ءاقك ا مهلك س انلا نأ مهتتايد

0 

 ةقرازألا جراوخلا ءاسؤر نم « ةماعن وبأ هتينكو : ةءاجفلا نب ىرطق )١(

 برق « رطق » نم هلصأو ًاعاجش ًاسرافو اسامح ؟سعاشو ًايطخ ناك مهلاطبأو

 هيخآل ةفوكلا ىلو انْيح ريبزلا نإ بعصمو جاجحلا دهع ىف هرمأ لحفتسا . نيرحبلا
 لتق دقو . ةنس نيرسثعء ةبارق ةبومألا ةلودلا شويح لتاق, ىرطق رمتساو . هللا دبع

 : ايعلطم ىتلا ةروهسملا ةيساخلا ةديصقلا بحاص وهو . ه ايري ةنس ىف هبورح ىدحإ ىف

 ىعارت نإ كحمو لاطبألا نم 2 اعاعش تراط دقو امل لوقأ

 ) ؟ءولبادب ؟هود# نايعألا تايقو )

 . لاتقلل نيبهأتم نيفطصم اوفقو : لاتقلا ىف موقلا <فاص (؟)



 وهم

 جرخأف « ةزرابملا ىلإ اعدف ىرطق جرخ « امهيورح ضعب ىف باملا ىراطق

 ؟ ( باهملا نب ديزي الإ زرابأ ال : ىرطق لاقف ) هباحسأ نم الجر هيلإ بايملا
 < كلر ىلع « ديزي اي : ىرطق لاق هنم اند اماف . بلبملا نب ديزي هيلإ جرفن

 ادراطتق . انياحأ نع دعبن ىح اليلق ىدراطف + كيلإ هيقلأ رمأل كتدرأ امنإ

 تدل نوف ارق لإ يل رولا نم الجر نإ : ىرطق هل لاق من ءا 0

 . هتجوزف لع ىباكأ ضاقتنا نم ًاقوخم « اهيلع نحن ىتلا ةلاقفل هدر نكي ملف

 نفرد انيانف لا ريصي « كقتفو ةّدع هل ب © ىنب نم لحجر مكيف لبف

 مفرأ انأو 0: بروم من ىزوأناب كتفيف «٠ ةأرمل 0 هلزتأ نأ ىلع « انبهذم ىف

 . اقرتفا مث ةعاس الواصتف . معن : ديزي هل لاَقف ؟ بلطلا هنع

 لع ساطأ وعت ع يروم هناك نيكو قمرك :تينابملا هابآ نيت ناقنو
00 2 0 52 

 نوظأو همرك 164 ئرطق ىكإ لجرلا لخد ادق + انماتس طق نإ ه.ريخلا

 « ىل رهص هنإف كيلإ هذخن يب م ىنب نم لجر اذه : 0

 ىزولكتا ىلع يووسعلا بثو؛ : ليلا ىف ناك اهف . هيل / ايدو كالذب ىزوشلا ا
 2 - : 3 0 9 َ ص : 30

 لحجرلاب نطفو : اهحوز لتعب أحرق حصن 2 ءارال تكتياف 4 ايراه 2ع هلتفد

 : فبلتملاكهباححأل لوقي وهو ليخلا لوأ ىرطق جرخف « هفلخ ليخلا تجرخف

 « ءاجنلا : هل لاق ىرطق هنم برق اماف . هلتق ىلع مصرحأ ىنإف لجرلاو ىنوعد
 هلل رع ل عج

 ا 00000 دعبأ ى

 يس رع وسلا لاس ووعو "7 ”لاكتلا ننفرد 22و : 00 5 2 7 : ا 1

 ةدشو ردغلاب فرع اةساف ًاعلخ ناك « ةناتك ند ء« سيق نب ضار وه )١(
 ىلهاح وهو « هكتفب لثملا برص قح « كتفلا

 هلا رلاي فرع « سيق نه رماع ىنب نم رقدج نب ةبتع نب ةورع وه (؟)

 . ةعاجشلاو لمعلاب افورعم ناك ىنهاح وهو كولملا ىلإ هتالخر ةرتكلل



 سدح ين دت

 كا عار ع ةوادقللا 2 تارفلا ىلا ورع ردقلا قسووتسألا لاعادهو 6. كلغ

 مق كنار اهلا ف ئلم مايأ تناكو « سوما اماكع مادأ تيرضطو هربنا

 دحأ ضرعتي الو سانلا نمأيف . جلا ىف ىنم مايأ ىهو « ظاكع ىلإ دلب لك

 رقما "يعل اهلا عل يي وروما ل127 ويف نوروز يلاط قموشأل

 نما لا لاف 3 يحاور ان اهرفخم مث اوح اهنمثب ىرتشيو ء عابتل ظاكع ىلإ

 ©”مهيلخ تنأو اهرفخت تنأ : لاّحرلا ةورع هل لاق . اهرفخأ انأ : ىتانكلا

 : لاق ؟ تنأ اهرفختفأ : ةورعل ضاّربلا لاق ؟ مهتدايس نم كمموق كعلخ دق

 . كنأشف : لاق . ةماهتو دحن نم“ ”موصيقلاو حيشلا لهأ ىلع كل اهرفخأ « من

 هضراعف . اهرقخم ةورع جرن « ةميطل دوسألا زهجو « ضاَّربلا فرصناو
 558 04 0 54 1 5 5 . 2ص

 : ةورع هل لاقف . ١ ”مالزألا عسقتسلا لبقاو « هموق نم ةعامح ىف ضاّربلا

 4 تكا ا نسف ( 0 ول يا ها
 . كاذ نم قيضاأ كتسإ : لاعف . كلتق ىف حادقلا ريشتسأ : لاق ؟ عنصت ام

 نفادلا دقو ناوعسلاو ينك را لج راه هنن يراك عقم كارلا

 . ةيراجتلا عئاضبلاو بيطلا لمح ىتلا ةلفاقلا : ةميطللا )000(

 دح وب ال ناك « هتعل> دق ىنإ اذه : لئاق لاق اذإ ةيلهاخلا ىف ناك : عياخلا 6

 . عيلخ وهف « هنم أربت دق نوكي ىأ « هتريرحم

 ةلئاعلا زاتع هنأ انه دصقيو ٠ نايوارحت ناتات ء موصقلاو حيشلا (*)

 . ةبوديلا لئابقلا ربع

 اوناك ىلا ىعو ٠ ملزلا اهدرف.و ماهسلا مالزألا : مالزألا ماسقتسإ (:)

 5 اهمطساوب تبيغلا نوعلطتسي أ » ةيلهاجلا ق اق نومسهتساا

 شاري نأ لبق مهسلا وهو مدقلا اهدرف. : مادقلا (ه)

 انه طيراضملاو : سيشخلا مدلل رهو « طرضعلا اهدرفم 0 طب راضعلا 6

 . لبإلا ةمدخ ىلع نومناقلا مدخلا



 اد _ ةا/»

 سيق نيب برحلا تجاهو . اهيلع اب باكرلا ذخأو .؟'هلتقف ةورع ىلع

 غ7يبورس تالت تناكو ؛ناحقلا ترخ تيسف#+ .ءرشلا رهشألا قف ةنانكو

 برحلا ٍلسو هيلع هللا لص“ لوسلا يفد ران نورتو ةناقك لع ناكقا انكم

 نيد لع تناك هفيس قيقا © ”ةيلاملا

 لاجر ةنالث ىغُش . هلتقتل ضاّربلا نم ةترغلا بلطت سيق تقرتفا 3

 ؟ ضاتربلا فرعتأ : هل اولاقف « 0 رعي الو هوقلق « يما بلط قف نيك ف

 كلت ىف وه : لاقو ةميظع ةبرخ ىلإ مه أموأف ؟ وه نيأف : اولاق . معن : لاق

 را يرن قت او هانا انرآ  :ااولاق 2 ةقاطلم 3 يح هلو ب كرد

 ىمتناو « نوبحت ام لثم هلتق نم بحأىنإ : مهل لاق مث « ةبرملا 7

 انه اه اوحتنا : مه لاق ةب ركنا اوغلي اهو . هن اونأف ءسق نمل ايبق ىلإ م

 لجر هعم لخدف . هياع هنيعأو ضاّرلا هيرأ ىتح كتم لجر ىعم لخديلو

 ضاّرسلا ىلع دراو كنإ : هل ضاربلا لاق ةبرذنا ىف راص اماف « ةثالثلا نم

 لجرلا لاق ؟ نيس كيطعأ وأ ديج كفيسف « هكتف ىف تفرع نم وهو

 هب رض هيلإ ةقيس عفد اماف . لجرلا لعفف . هين و 1 : لاق . ديح قيس لب

 )١( ةسداسلا ةعومجللا . نيلاتغلا باتك : لاحرلا ةورع لتق نع عجحار ,

 ص :١:١ 8:١.

 ةثالث ال نابرح اهنأ فو رعلا (؟) .

 )+( هللا ىلص ىنلا ناكو . طقف نابرح اهنأل : ةاثلا مصألاو . لصألا ىف اذك

 جسو هيلع

 نزاوه ةليآ ىلع شءرقو ةنانك .

 هق قرضا دقو . ظاكع مون اهم فو رعملا مويلا رص وهو رضح دك

 .ميعو دب سجدت : ص. ةناهاحلا ىف برعلا مايأ عحار



 هدم ا

 ديلا نك الكم نما لا حاط قعدنا هن لاقت ةييعاط ىلإ عجر مث

 نياجرلا دحأ لخدف . هياع ىننيعيا ىبحاص دحأ ىل عدا : لاقو « هيلع رسجم مل

 نإ : هل لاقف ثلاثلا ىلإ جرخ مث . هلتقف هيحاصب لعف اذثم هب لعفف « هعم

 « اهيلع سأب الف باكرلا لخ : كل الاقو « ضاّربلا ىلع امدقي مل كيبحاص

 هييهاصب لعق 1 هن نمش همم كلاتلا لكدف.: انفاويدحا 27كم لخقاو

 فلفأ © كين يؤكل ترك كول متم اكرو ميمواسأ نماكربلا دكنأو ب زك

 : "0ىلاطلا مامن ونأ لاقو . ضاةربلا نم

 2 تنل“ :ةيطاخح :قايفلاو -:لاستالا هيطفدت نم 'وقلاو

 ضاربلا ةكتف لثم ةكتذف ىلاهالا فرصب هل مون لك

 : ؟0,رك ذي ةيلهاجلا ىف ديبل لاقو

 0 ِرَّدَمُملا ريغ ضاربلا بحاص الو اعباتت لايا ىف نيصوحألا الو

 . اهب ةعطقتل ىأ . انقويسب هفيكنل املعلو 4 هفيتكتل » : ب ىف )١(

 ل0 ا "األ ”*ءررلالا © _ نص ماع ىلأ ناو.د جوس عجار (؟)

 ١ تلتق تشهن اذإ ىلا : ضانضنلا ةيحلا .

 . ةلهاجلا ىف ناسرفلا ءارعشلا دحأ . ىراعلا كلام نب ةعبر نب ديل وه (:)

 2 ةءاحصاا ند ريع و 20 م 2 اأو ملسو هلع هللا ىلص ىبنلا ىلع دفوو مالسإلا كردأ

 . تاقلعملا باحأ دحأ وهو « اليوط رمع دقو

 رماع ىنب دس بالك ن رفعج نب ةعسار نإ صوحألا 5 نيصوحألاب دصق (هز

 هلك ىدلا صوخألا َى رم ةئاو 5 ةطر# اهنا تناك هندع نآل صوحألا ىعو

 . برحلا ريغ ىأ رمغملا ريغو . معا ونب



 دج م حخ

 : 7 0 64 000 3 ءاسوأ ه كا
 دلاخ ع قتلا هئاق . ملاظ نب ثراحلا نم كتفا 0 موق كللد نمو

 يالا كللم وهو رذنملا نس ناهنلا 2 رددلا نب ةوسالا ذتنتع م نبا

 تراك اذه. د2 لاق“ اذه :ىندنلا فش 2 دوسالل رع ني داع لاق

 لوا ندي ]يو كترص لوا + .لوقي دلاخت قناه موق كين ملاظ قا

 تقول لاق و رك تاما كليا ةتعتلاةلويع مقارأا م اذ راع انك تك

 كعكرتو ع دخ نب زهر كموق قركأ كنع كلف لاق ؟ كال امو

 . كلذ كش كلئالبب نيا 3 مهديس

 ثراحخلا لعجو « "0طن ىلع هب ءىجل ءرمتب املاعد دق دوسألا ناكو

 لتكو . ةلهاجللا ىف برعلا كاتف رهشأ ء ىرملا ظيغ نب ملظ نب تراحلا )١(

 ىلع دفوو ةعذج ن ريهز لتقم دعب نافطغ ةدايس هلإ تاآو 2 ريغص وهو هوبأ

 ءاج اك « هلتق مث اعزانتف . رفعج نب دلاخ هيأ لتاقب قتلاف ةريخلا ىف رذنما دوسألا

 . ةصقاا هده ىف

 هيإإ تبتتاو نزاوه نم ىرماعلا ةعير نب بالك نب رفعج نب دلاخ (؟)
 قبس امك ةعذج نب ريهز لتق ىذلا وهو « ةلهاجلا ناسرف نم ؟ىعاش ناك . اهتسائر

 ىمس ناكم ىف هلتق ناكو . انه ءاج اك تراحلا هلتعق , ملاظ نب ثراحلا ايأ لتق نأ

 . ةرصبلا نم جاحلا قرط ىلع ( لقاع نطب )

 باتكو «٠ « #.ه : م ديرفلا دقعلا » ىف ءاجام عم ةياورلا هذه قفنت (ع)

 دنع ايقتلا امهمأ ريثألا نبال لماكلا ىف نأ الإ . ٠85 : ص « نيلاتغملا ءامسأ »

 ) مصرب: ١ لماكلا ( . هسفن ردنملا نب ناعلا

 عجار . الوأ هتيفل هانعم ل وهو « لوألا كوصلا : كوب كوص لوأ (:)

 80 - فق ىناديمال لاثمالا

 برعلا تاداس دحأو سبع ريهأ « ىسعلا ةحاور نب ةعدج نب ريهز وه (ه)

 . ةيلهاجلا ىف نيدودعملا

 . ىزاحو ركش : جش (5)

 . مدألا نم طاسب : عطنلا (/)



 ل وايصال

 ثسنت كلام : دلاخ هل لاقف . ديرب و لقعي ال د ف هدي ددر

 ذأ قع ايلك ١ نأ ناقحم نيتمأ لغلن : لاق ؟ دير نبحأ لمفف ال وعلا

 52000 عطنلا تحن ىونلا مضو رّدلا لك أ اذإ دلاخ لعجو : لاق . كل

 ىرت الأ « نمللا تييأ : دلاخ لاق , مفرف مطنلا مفرب دوسألا ىمأ اماف . كلذ

 لاق . موقلا عيمج لك أ ام لكم تيتو. لك اذهل كراطأ فدي نوال

 00 ا تلا ةوينألا لاق جرخ اماق . ملاظ نب ثراحلا

 تفك ول ئديبع قداديع اوهداعا دلاخ لاق ىلإ كيط وهو «ياكلا نع

 يع ا ام اا

 نوح ٍ 5 ّح 2 * 59

 086 هينا 0 ةدارإ هب هتتأف © هل ةنيق عم

 همك 4 هيف ىلإ هبوب هنآ هذهاف ادع تق  فلزلل هلق لوتس هل: تلآقف

 براحم ىتب 0 و: ا رح

 . هتحن ام فشكيو هريثتكسإ : رعلا ثبني (1)

 . اهلك اشامو بالكلا نيب كلذكو ء ضعبب مهضعب ىرغي : موقلا نيب شرح (؟)

 ء نييحلا مانألا ؤأ حدقلا : سعلا (*)

 . ايهدسإ : ةبادلا مدكل 5(

 هقوط : صيمقلا بيج («)



 مدس انيك دس

 5 . 5 . 5 : ١(
 هص رعت ق 4 0 رقعج نا ) ةبتع نب ةورع همالف 4 هلحر ىلإ دلاخ عجرو

 نويع تأده اماف . امهياع ؟"7ةبقلا تحرشأو امان مث : لاق . ملاظ نب ثراحال

 مفدو 4 ذك اذك ناكمع 0 نك شارل لاقو 5 هنقأن ثراخلا جرخأ 4 مولا

 كيلإ دالبلا يمحأ رظناف « كنتا لو حبصلا بك و ك علط نإ : لاقو هيإإ هتلحار

 تانلا لع جوف عدولاغةقلا قا ننتاوك تر اذن“ قالت مث : لاق . هل دمعاف

 نيا منان دلاخو « اهجللو مث ا 2 ل ياا رباهاج هي سوال

 قيال ناف فكليلل نمار الك كما لاق ورع ملكتو تمل عه او

 ةّظ تعضوف يعاردأ تعحجرف « هي أ دق وك ل نأ تفخو

 35 رخآلا بناجلا نم مجبش قىح هنارمغ 95 » هتطب ف لا

 جاجملاب كتفلا تدرأ : لاق فسوب نب جاجملا باحصأ نم الجر نأ كح

 جورأعا دير هنأ ىتغلب ىح 4 ةصرفو هنم ة”رغ نباظأ .ةملس نم وع تنك_ذ

 رظن اهف . هدحو ىلع جرفخ . هيلع تفقوف بابلا تيتأف « صاخ هل باب نم

 ىحجو ىف مسبتف « ىهجو ىف رشلا فرع « نيحير ديق هنيبو ىسسو « لِ

 )١( لاحرلا ةورع وه .

 . ةمخلا ةبقلاو ء اهارع تدش : ةبقلا تجرسشأ (؟)

 . اهارع : ةميخلا جرش (<)

 . هعطق : هسأر فكك (4)

 . خسنلا ىف اطخ وهو « هيلع تقاذ » : ١ ف (ه)

 . هدح : فيلا ةبظأ (5)



 د ةؤايمهادل

 ىلع هعم كدهع نإف هقااف : لاق . ال : ت اق ؟ مويلا ذنم انبتاك تقل : ىل لاقو

 « ىندخ ١ نم ىنقط تح هغابا ٍّ « بتاكلا ا تفرصناو هل توعدف . ىرلا

 كد
 سيلا ف تعض وف

 تءاج امع اللق فلتخم لكشب عباسلا بابلا رخآ ىف ةيكملا هده تمدقت (9)

 تيور دَقف انه امأ ء فطلب هوركملا عقد ىلع لاثك كانه تركذ/ دقو انه هب
 :فلتلا نما جالا رع لاك



 نوشيلاكتلاتللَراَبلا

 . فاراولازْجذس

 ووصل لدحر او قلاع د اقنلا قفل وجا ىناقااابا نا

 ناك و :نتاملا نأ توه ربا هنلبف « سم وبأ همدقت دقو « هجح نم مجار

 4 لم ىبأ نيبو هنبب ةدعايمال « رفعج ونأ فاخف : هدهع ىلو رفعج ونأ

 اعدف . ىفوت اهبو اهب سابعلا ىبأ ركسع ناكو « رابنألا ىلإ لسم وبأ هقبسي
 قحسإ لاق ؟ هيف نحن اهف ىرتام : لاقف ليقعلا لسم نب قحسإ رفعج وأ

 كيس نإ ١ :قحسا لاق 4 اعانو“ شده نأ لاق نوع ردا قب فا

 نإف : رفعج ونأ لاق . كريغل رمألا دقع « كتيب دعابتلا عم رابنألا ىلإ ملم وأ

 لحنلا لثم ىف وهو « ىلع نب هللا ديع كمع كلضراعي : ( لاق ) ؟ كلذ نم انماس

 نم انماس نإف : لاق . كل َةَعَتَم الو هسفنل رعألا هوو كدخ اق لاقل ف

 . نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلاف ( كلذ نم ) تماس نإف : قحسإ لاق ؟ كلذ

 5و مج لأ لاق

 اناعك

 ًاياتك

 نكس نأ ( فدع ) ىأزلا لاف ؟ قدفنا ا( كدنع صار اق و

 ناري قبلا وافألا نم دراو هنأك « ىحنو سابعلا كيوخأ ناسل ىلع

 . كوعياب دق داوقلاو كلهأ رئاسو كتمومع نأو « كل ( تدقع ) ةفالخلا نأ هيف
 8 ع ٍِ يدع نا 6639+ : <

 درو هنأ ربجيف « ملسم ىلأ ركسمع رع ىنح فيصح لوسر عم هدفنتو

 هتباصإ رثأ ىلع ه ١ ةنس رانألا ةنيدم ىف حافسلا سابعلا ونبأ ىفرت )١(

 1 مئاقتلا نينمؤملا ريمأ » :) ىفو . ىردحلاب

 . هلقع يحتسا نم : فيصحلا )2(
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 نع هلأسيس ٍلسم ايأ نإف . باتكسلا ىفام لثمب ريح لئس نإف « رابنألاةيحان نم

 نم سني رعألا كلل اودتع دق كلعأ نأ لع اذإف . باتكللا أرقيو ربخلا

 . اهنع داحو رابنألا لخدي لو « هضقن

 تبكرو كركسع نم ًايفخم تالنا « كلذ لع دق لسم ابأ نأ تماع اذإف

 وهو لسم وأ هاآرق انلف . باتكلا بيتك و : كللةرفعج وأ لعفف . "”عرصتخلا

 2 دانيال لخد ىح رفعج ونأ ىضمو 3 دامألا قي رط نع داح ) ةقوكلا بردي

 5 ع رعألا كسمأ دق همم لع 0 ىسع دحوو « هسفنل رحألا لقعح

 ندكيح و + دملا نفر لع ةفلا نكي قيطاف نمل نأ كو

 نش .©0ىلع نب ةذوه اهذفنأف « ةماعلا دالبب ةيدهملا تترف « ريع ىلع ةيدهب ىرسك

 هحوب تك دارأف 3 كلذ ىق رسل ليقف )2 اهلع تراغأف نع دال تترمو
| 5 5 

 رابآ نم مهبرش نآل « بارعألا ءالؤه بلط هنكمال شيجلا نإ : هل ليقف « ًاشيج

 بتكي نكلو « شيجلا كلهمف مومسلا اهيف اوحرط امبرو « ةكيدلا نويع لثم

 اع بدنو ؛ اًضءرفو برعلل ءاطع عضي نأ هع رمل بحاص ىلإ كلل

 هلماع ىلإ كتفك و 04 كاد ىرسك لمفف 2 هرساةسا مهحم هيلإ راص نش 35 كالذل

 . برعلل ءاطعلا عض وف 4 نيرحبلا ىلع

 .٠ ىفلا - هرافلاو « اهْنم بحتتا ام :. ليلا ند دوعملا )00(

 3 ةرصتخملا قرطلا » 8 بى (؟)

 . هيلع هسيح : هيلع رمألا كنمأ (+)

 ةفشح رعاشو ةماعلا بحاص . ةقيلح ىب ند 3 ةماع نب ىلع نب ةذوه ()

 ىلإ دفوي نمت ناكو . ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دهع ىفو « مالسإلا ليبق اهيطخو
 . « ةفيلخ نب ةذوه » : ) ىفو . مسي ملو مالسإلا كردأ , تامهملا ىف ىرسسك

 ( رييدتلا فطل ) ١5١



 م ا يا د

 عب 30 يا اقر و دلتا وسع قر اعنا ضبقل يمت ونب تءاجو

 انكك لعن لخد الكو « الجر الجر لخدي ىرس 3 . رحبلا

 باب نم لخد اماف « بلاغ نب ذوع هل لاقي لجر لخد مث . مرثك أ لخد ىت

 ةعدح رع نق 0 ىراطأ هانغأا لإ اكون ا هلال تلك د ققلعأ ديعقلا

 جرخو « هفيسب اهعطقف ةلساسلا برضف بابلا ىلإ مجرو « هنع اوقرفتف بابلا
 و 2 .٠ 37 م

 : : ا اثناق ع نيب راه اوج رك « هموق رذنأو

 دا 0 تا 0

 حتت ماج قل رواك ةكقع
5-5 3 

 د ا جحا «95) سدو : 8

 . افصلا همسا رخل نصح لباقم ني رحبلا ف سرفلا هانب نصح : رَهَمْلا()

 0 هذه تدرو (؟)

 منحك ت1 / ىريطلا ىف امأ . ةدابع نب ىرييح وه ةلسلسلا عطقو نصحلا باب مجاه

 : اهعطق نأ دعب لاق ىذلا بهو نب ديبع همسا مع نم لحر ةلسلسلا عطق ىذلا نإف

 رهشأ ريس اهنودو اهتركحاتت قع نيح تال ًادنه ترك دن

 رونمو روز نيب نيزكلا باصم املهأ لح ةيولع ةيزاجح

 رقشملا باي موي ىرامذ تيمح 2 ىننإ ىأنلا ىلع ىوق ىنأ لمس الأ
 12 ع

 رّبصم باب لك اهنم جرفت | ةيرض فيسلاب بابلا جاتر تبرض

 ها +« ص. ةيلهاجلا ىف برعلا مايأ : عجار 0 موب نع تاليصفتلا ةدايزلو

 3 ا هب 0 جاترملا



 دس وايه

 َع

 بلاغ نب ذوعأ كلمأ ملو تلقو

 نيت ا للا ل

 اهي وج يضلل وو قا

 ننام غ اهب قورعمو ىلع

 ىرسك ىلإ نايبصلا نم رسأتسا نم لمحو لاجرلا رقشملا بحاص لتقف
 *"”ىفيص نب لك أ ثرواشف ؛ اهيف برعلا تعمطف ممن ونب تلو لتقف

  اولاق ؟ ىندب نورت فيك : لاق مث « هندب نع هبوث قلأف « مت ىنب كح ناكو
 4 كار تفطوت لك قوت قادم نم يسر: قلق ناقته لك و نع كف
 هيلع راشأق . هتفرع ىب رم اذإ باوصلا نإف « 4 ىأرلا اوليجأ نكلو

 وهو « هب ةطيحم زوافملا نأل « بالكلا هل لاقي ءام ىلع اوعمتحم نأب « مهضعب
 بسك نن ثراخلا ىب نم نِملا مهتزرغو . ىأرلا اذه : مك أ لاقف رسوع ماه

 . ©“ ”رفصألا بالكسلا موب ناكو « يمت ونب مهب ترفظف

 )١( الكلاو سانلا ريثكسلا لزتلا : رَمَعْلا .

 . اهعاب دس ىأ « ةبتعلا : دصولا : اهديصو دسإال (؟)

 كردأ . نيرمعلا دحأو ةيلهاجلا ىف برعلا مكح : ىميعلا قيص نب مك 0(1)

 هللا ىلص ىنلا ري ملف قيرطلا ىف تا هموق هوجو عم ةنيدملا دصقو مالسإلا

 . رظن دعبو ةككح نم هيلع ىوطني امل الاثمأ ذختا همالك نم ريثك ٠ ملسو هيلع
 5 ره

 نيب تماق . ةيلهاملا ىف ةروهكملا برعلا مايأ نم : رغصألا بالكلا موي 6

 تيهتنا « ىرخأ ةبج ند ةياعلا لئابقلا درم ةعاضقو جحذمو ةبج نم مع

 . مع راصتناب

 . 158-١81 : ص. ةيلهاجلا ىف برعلا مايأ : مويلا اذه تاليصفت نع عجار



 ومد

 ءاقلب ةزفأو « مالسلا ةنيدم ىلإ هتاعد نم دعو هو توما فَ و

 الجر كاملا دبع نم قلتس كنإ : نومأللا هل لاقو « ىسابعلا ملاص نب كاللا دبع
 :”ناتلا قسح © تاشللا قيقرز“ ىكحلا ديس ةطقلا قيقك د: ووذلا دلت

 5 كريم ىفام جارختسال لاتحمو « ةلءاسملا نسحتو ةثحابملا رثكي' هنإف . هرذحاف

 نا ردا كل و يعل لاس هللا موت كاوا فطعالل ١ "نفاع تكلا او

 5 نمألا ةثحابم هثحايف . ةصرفلا زاهتنا ىلإ ةلقغلا لامتساب كيلعو . كرذحيف هنم

 ريبعتلاو « رمألا واحب ىنإلعا ثحبلا نأ لعاو . فئاخلا سارتحا هنم سرتحاو

 ننال ني ييسمت الو قررت "نم ندعو ا نيضلا فان فشكح

 اهنم غلبو ةدم اهب ماقأف . مشاه ىنب نم نِلا ىلو هوي د2

 نع لزَع دق هنأ هماعُي ناطلسلا باب نم هليكو باتك هيلع درو مث . دارأام

 اذإ « نهلا لهأ ( ةّنس ) نم ناكو . هيلإ تئشنأ دق كللذب بتكلا نأو « دابلا

 بتتك « هلزع ىمثاملا غلب اف . هواتق مهعنام نإف « هلام اوبهتتا لاو مهنع لْرُع

 هّسد مث « هيهذم دمحبو هتنس فانئتساب هرمأي هيلإ ناطلسلا ناسل ىلع ًاباتك

 . مهيلع هأرقف دلبلا لهأ عمل . ناطاسلا باب نم درو هنأك بك ار هاتأ ىتح

 هلام قي لعجو « عجر مث رهظلا ىلإ ًأطبأق « ديصلا ىلإ امون جرخ مث

 ىتح « مجر مث ليلا ىلإ أطبأف « ديصلا ىلإ ًايناث ًاموب جرخ مث . هرئاخذ عدوبو

 هلعج مث « هعم *'”همرحب جرخو « ديصلا ىلإ ليالا ىف جرخ مث . هرمأ كحأ

 « هودقتفاف دغلا نم ناك اماف . هتليل تاب ىتح هءاطبإ دلبلا لحأ ركتي“ لف . ههجو

 . اوفرصناف ًابراه هار هنأ مربح ْنَم مهيقلف هبلط ىف اوجرخ

 )١( همدحم جرخو »: ب ىف «.
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 هع هامل م اراهظاف

 8 ار وقتا "ا تكلا نأ لإ هير ا" نأ كح

 فارجألا | مظع اور هنا رو دع ومرت مر ود اف

 هنآك رق 5 ناطيح ةراس عوز ةلحبو ةضيخ هدي نع ود# هردق كردي ال

 قلأو « ضرألا هب برض مث « هأرقف باتكلا ةمره ذخأف . كلذ لجرلا

 باتكسلا نأ : ةمثره هيلإ ثعب مث . هيلإ رظني ايا رّسلا وبأو « هسأر نع هتوسنلق

 اوسع نضانلا نأ هليل ىطي كا هع قوما: قيفمألا ريخأ تاب له شوو

 ةعيبلا تضم دقو « انقانعأ ىف ىتلا ةعيبلل ؟دتاشن انك امنإو «٠ سابعلا هئبا

 )١( ةخسن ىف ناونعلا اذه طمتس ) .

 . نيعأ نب ةمث'ره وه (؟)
 لوأل معز , عاجش ىباصع . ىتابيشلا روصنم نب ىرسلا « ايارسلا وبأ (")

 . ًادئاق هنيعف ةنيمرأ ىف ىلايشلا ديزم نب ديزيب قحتلاف هلاح تيوقو « ةباصع هرمأ

 شويج دئاق ةعاره شيج ىلإ مضنا . نومأملاو نيمألا نيب لاتفلا بشن الو

 قحتلا مث . ندملا ضعب ىلع ىلوتساو نيمألا لتقم دعب ةمبره ىلع جرخ من . نومألملا
 ىلوتساو هدنج ةدايق ىلوتو «نومأملا دبع ىلع هجورخ دنع ىواعلا مهاربإ نب دمحم

 هيلع تلاوت هرمأ لحفتشا املو . دادغبو ةرصبلا ىلإ هشوبج ريكسو . ةفوكلا ىلع

 ه .٠ . ةنس هلتقق هلع بلغتا لوس نب نسحلا عاطتسا ىتح ةيسايعلا ةلودلا شوج

 . نومأملا ىلإ هسأر ثعبو



 د ورك سس

 و دا اطمن نشا نوع وك نا يسع ار ارت و
 ايارّسلا وبأأ هباجأف . رظانتنو قتلن مويلا برملا خف « ًامحر ٍلسو هيلع هللا ىلص

 . هتألامم ىف ممطو ةمث ره هركذ امب حرفو « الذ ىلإ

 لهأ رمأو « هباسأ داحتأ نم ةعامج ىف ةمث'ره ماقأو « ايارّسلا وبأ فرصناف

 ربع « نيعجار اوُثاتت اذإ ىتح « "رَصْرَص رهن رسج اوربعف عوجرلاب هركسع

 ربعو « هتليل ىف ًارسج دقع مث . خسارف "رَصْارَص رهن ىلع عفترا مث ةمث'ره
 ىلإ ثعب مث . ليخلا لاجم اهيف نكمي « ةفاج ةعساو ءارح ىلإ رحسلا ىف

 . كتب راحل انربع دقو « .تمب مل هءاقب هللا لاطأ نينمؤلا ريمأ نأ انانرتسلا ف

 . ةفوكلا لخد ىتح ًاخسرف نيرشعو ةسمخ ايارّسلا ونأ مزهئاف اوعقاوتف

 شاخ ىنب عيمج ىلع هنبال ةعيبلا د روصنملا رفعج انآ تأ حو

 هتجح روصنملا يح !هف . كلذ نم عنتما هنإف « ىموم نب ىسيع لإ « داوقلاو

 نيابعلاو م ماعلا نهار ل نياديعو يوم نب ينبع هعف مه و اهك قو ولا
 مك ةكمعب رفعج ونأ ىفوت اماق . لع نب ناملس انبا رفعجو دممو « دم نءا

 ىف اودعتف داوقلا رئاسو نييمثاحلا رضحأف ثعب مث . هتوم هالوم ؟'”عيبرلا

 نوعمسي الو امهيلإ سانلا رظني ثيح « ىسوم نب ىسيعب الخ 3 . مهتارع

 تطأ نأ ىف رحل عاما وردا نيف ولأ اوثمأ نإ د عير هل لاق مأرب نيمخلا"

 فلأ فلأ قادصلا نم كل لذبأ نأو « ىدهملا دمت هنبا ىلع ةنالف كتنبا كيلإ

 هنأك عيبرلا ل>دف . نينمؤملا ريمأ ىلإ كلذ ىف رعألا : ( ىسيع ) لاق . مرد

 عيب رلا دب ىلع ىسيع (عسمو © ىسنع ىلإ هعفدق لاما هعمو جرح 5 « رماؤي

 ناك . سايعلا ىنب ىلاوم نم ء ةورف ىبأ نب دمحم نب سنوي نب عيبراا وه )١(

 . اريثك هيلع دمتع. ناكر هرزوتسا م ابجاح روصنملا هذحما . ريبدتو ىأر اذ آمزاح



 ل مسد

 نب ىسيع لزعم ىلإ لاملا لمح من « امهيلإ نورظني سانلاو « حاكتلا ةدمع

 دق ىسوم نب ىسيع نإ : رضح نم عيمج لاقو . اهيف هسبخ ةرجح هلخدأو « ىسوم

 نكفؤ.ب ةعببلا لغ حاس لك اوان نويمزلا ثان ولا نيمأ نئاوعنيلا زيمألا عيب

 هنبال يكيلع ةعبشلا ديدحت نيس ولا رمأ قزبأ 2 لاقؤ جرخو يتم وما ريهأ لغ

 مث . روصنفلل دهعلا ةبالوب ىدهملل سانلا ميايف « لاومألا ترضحأف. ىدهملا

 رهظأمث . اوفرصناومهتالص اوضبقو ديعب نم اوكسف « روصنلا دنس دقو اولخد

 هيلع بوف « ةعيبلا دحك ىسوم نب ىسع جرت « دغلا نم روصنملا توم

 ,ىدهلا هل ركشف عيابو كسسمأف « هب مكو هددهتو 0

 . بشعي ملو جوزعف ٠ ©0ةساّسعلا هتنبا هجوزف

 جوز ىذلا وه ديشرلا نوره نأ (مم.. : ص ) فراعملا باتك ىف ءاج )١(

 ملاص نب مهارإإ اجوزت اهنع تاء املو « ناملس نب دم ىلإ ىدبملا ةنبا ةسابعلاهتخأ

 . ىلع نبا



 يو و و وكلا فا مل ايرانف اق ناقش ف نت وانك نأ كح

 . معو كلذ معن ام : هٌواسلج لاق ؟ انهعأ ف ةقازلا هيلإ لوؤت ام معن نأ

 . لطابلا لوقي ال هنإف « هنع هللا ىضر ”ىلع نم كلذ ملع جرختتسا انأف : لاق

 ةفوكلا نم ًاعيمج اوريصت ىتح اوضما : مل لاقف «هتاقث نم لاجر ةئالث اعدف

 ادجتاو ؟فيدح نكيلو « ةفوكلاب ىنوعنت نأ ىلع اوأطاوت مث « ةلح سم ىلع

 « كلذ ريغو لع ةالصلا ىلو“ ْنَمو « ربقلاو تقولاو مويلاو ةلعلا رك ذ ىف
 نم ناك اذإف ) « ىتافوب ريخيلو كدحأ لخديل مث . ءىش ىف اوفلتخم ال ىتح
 لثع ريخيف ) ثلاثلا لخديل مث « هبحاص ريخ لثعي ربخيف ىتاثلا لخديلف ( دغلا

 ع ولكم اه لوك اه رظناو ( هيبعاض تح

 مرعى ءالنيز ته /
 04 بحاش ذْعُم بك ار وهو مدحأ لخد مث . ةيواعم مرمأ اك اوجرشت

 ؟ ربخلا ام : هل ليقف . ماشلا نم : لاقف ؟ كب نبأ نم : ةفوكلاب سانلا هل لاقف

 ماشلا نم بك ار لجر : اولاقف « هنع هللا ىضر اّيلع اونأف . ةبواعم تام : لاق

 دفلا نم رخآ لخد مث . كلذب مالسلا هيلع َشلع لفحي ملف . ةيواعم تومب ربخم
 نيت فعن خو 2 ةيواعم ةاما# ناقتا# لثلاث ندانلا هل لاق دقن وهو

 . ميكتشلا دعب ىأ (1)
 فس وأ عوج ند ليزهلا : بحاشلاو 6 هريصوف عرسملا : ذَا )0



 د ةؤمله

 ةبواعم تومي ربخم رخآ بكار : اولاقف « هبجو هللا مرك اّيلع اوتأف . هبحاص

 . هنع هللا ىضر لع كسمأف . امهمالك ف لتخم ملو « هبحاص هب رّيخ ام لثع

 تام + لاق 5 كءارو ان :خيانلا ناقد تيلاقلا مويلا :ىرحألا لخد مث

 : اولاقف هللا هجر اًئاع اونأق ءديبحاص لوق قلاخم لف «دهاش امع ه ولأسف . ةيواعم

 . هيبحاص ريخ لثمب ري دق ثلاث بكار اذه ءريملا َّمحَص ء نينمؤملا ريمأ اي

 هديل قعبا © مده قم هذه يضخ وأ ( للاو ) ذلك + لاق ءميلع [وزرتك 1 ايلف

 كلذب ريخلا مجرف . ؟'”دابك الا ةكئال نبا اهب بعالتيو « هتماه نم

 . ةيواعم ىلإ

 اقوم الجتو ىأرفا  هتليدن ياك ىدحإ قف نيلع زوسلا نأ يدم

 ةريحاو < ةلاخ "نك ةلاسف هب ]:ءاعأ زك لصرأف 2 تاهرافلا ف .قاوح امون

 ىلإ هعقدف هلزنم ىلإ لاللاب عجر هنأو الام دافأف ةراجن ىف جرخ هنأ لجرلا

 نال قل ا را ويعلق نحو رت ل الل نأ هنا تك دنا وح
 ؟ اهتجوزت ركبقأ : لاق . ةئس ذنم : لاق ؟ اهتجوزنا ؟ذم : روصنلا هل لاقف

 ؟ ةئسم مأ ىه ةباشف : لاق . ال : لاق ؟ كاوس نم دلو اهلف : لاق . ال : لاق

 ةحادلا :تاشدل هتقع 36 بيع ةووراش ىوصملا هل اعدق ةتدحن نع لذ:لاق

 بهذي هنإف بيطلا اذه نم بّيطت : هل لاقو هيلإ اهعفدق « عونلا بيرغ

 . كموه

 عم تجرخ دقو . ةيواعم مأو نايفس ىلأ ةدوز دنه ىه : دابك لا ةكئال (9)

 ىنلا ,عبلطلا دبع نب ةزدح مد نم برم نأ ترذن تناكو ءدحأ ةكرعم فابجوز

 ةزمح هلتق ىذلا ةعيبر نب ةبتع اهبأل ةماقتنا كلذو . هدبك لكأتو ملسو هيلع هللا ىلص

 اهتجعبف ةزمح نطب ىلإ تدمع « ةليغ ةزمح ىشحو لتق املو . ردب ةكرعم ىف
 . دانك الا ةلك 1 وأ « داك لا ةكمال تمس اذهلو . هتك الفهدك تجرختساو



 د ١مل

 لك ىلع دعقيل : هناقث نم ةعبرأل روصدملا لاق « روصنملا دنع نم جرخ اماف

 « بيطلا اذه ةحتار هنم يشف دحأ هب رم نف « كنم دحاو ةئيدملا باوبأ نم ت

 : ال لاقو هنأ سما 0 بيطلاب لحرلا جرخو . هب ىن ةتاماف هنم مهمثأو

 كنك نقوم كين لجو ىلإ هر تقني دفع انك قيسؤلا نيمأ ىل هيهو

 هيهو نعمك نيمأ قاف بيطلا اذه. نم يدطتب» هل كلاقك عاهيلا لالا كنف

 لكوملا يشف « ةنيدملا باوبأ ضعبب ًازاتحم ترمو لجرلا هنم ٍبّيطتف . ىجوزا

 علك لاقل روستلا ىلإ دب لاو مدخل و دق نيافلا هاو نانا

 لخلا هل لاق' ©" ةيدم ةبيرغ همحار نإف © تيطلا اذه 2'”تذقتسا نأ نم

 طاتخاو لجرلا جلحاف ؟ هتيرتشا نمم انريخأف : روصنملا هل لاق . هتيرتشا

 نإف « كيلإ لجرلا اذه ذخ : هل لاقف هتطرش بحاصب روصنملا اعدف . همالك

 فلأ هب رضاف عنتما نإو « ءاش ثيح بهذي ندع رواتدلا نيادك و ذك نمد

 : هل لاقو هتطرش بحاص اعد هدنع نم اجرخ اماف . ةصاؤم ريغ نم طوس

 . ىبصاؤن ىتح برضب مدقت الو هدرجو هيلع لوه

 اهرضحأو ريناندلا درب نعذأ « هبحسو هدكرج اماف . ةطرشلا بحاص هب جرفن

 نإ كتيأرأ : هل لاقو ريناندلا بحاصي اعدف . كلذ روصنملا ملعأف ا

 هذهف : لاق . معن : لاق ؟ كلتا رخأ نقف اينايغاب نو انولا كابل كودو

07 

 « هلل مصتعملا ىلع داسفلا ىف بد 0 ومالا رك نداعلا نأ دعت

 . هيلع تلصح نبأ نم : اذه تدفنتسا نأ نم(١)

 ناك اهيب ء مصتءملا همع لايتغا ىلع داوقلا ضعب عمر مات دق نومأملا نيسايعلا ناك (؟)

 ءاهق نيكر تشملا لتعف مهن رماؤم 1 مصتعملا نأ الإ « مورلا بر> ىف الوغشم اذه

 ١ ةسدح ف تأ قدح ةسدح دمو سايعلا ادع « ةسينع نب فيجع دئاملا مومو

 ا اك حا ةيمالسإلا ممألا جميرات تارضاح : 2 عجار



 د ةؤميإ6

5 7 5 2 0 

 ليلحخلا نب دمحأو ء ةسينع نب فيّدع مهيف « ةريثك ةعامج كلذ ىلع هدعاسو

 لهأ نم: لجر ناقل عياب نميف ناكو . مهريغو ىتاغرفلا رمعو « ماشه نبا

 لحرلا نظف . سيخ هيلإ تعيق هتبوت نع تلديح . فلا: تط ناسارخ

 هريخ عفأرف « ةحيصن ىدنع : سلا ىف و حاصف « سايعلا بيس سيح هنأ

 - طعاذ كلذ لع نافألا كلو ا. كمساعد اع نمأقا# مصتعملا ىلإ
 « سانلا نع بجُحف ع هيا نماق  ةتا مطرو ماسلا ةيمه ا + انام

 اذه رك ذ ام ميشي نأ" عما هك نإ 2 لافو ةريزاضتك دا ذرب نأ انهو

 : داؤد ىبأ نبا 0 ؟ ىرت اف ودعلا دالب ىف نحنو سانلا ش>وتسيف « لجرلا

 إو + هج قرك نم عمتو» سابعلا لإ «نيللا نسي نأ لبق كنت نأ ىزأ

 ءادقلل كدنع حالس الب مهسيحتو مهيلع علختف ء مهب مهطلخت ممريغ نم رف
 قا رايد حت زك افا جاف نق مهنا رككسلا قب ريطوم :ةئازقلاو

 « مهنم تقثوت ام رعألا اذهن اك ن إف «هتحيصن رهظأ 0 مهن أ لع اذإ « موف

 دارأ هلعلو ٠ بذك مأ قدصأ ئردي ال لوقب لجمت ل « الطاب رعألا ناكن إو

 ىف رهظ اماف . داؤد ىلأ نبا هب راشأ ام هّللب مصتعملا لعفف . مهضعب نم ىشتلا

 « مهيف اصنلا تءاج « اودّيق دق ؟”همياب نمو سايعلا نأ ركسعلا

 . ريتا حضتاف

 هيلع أطاوت ءردتكسإلا نم مزهنا امل سرفلا كلم اراد نأ كُحو

 د لع ادقف . وددكسإلا ىلإ هن.ايرقتيل هيطرش يحاضو ا ةيجانع

 هياع فقوف هفرعف « ميرص وهو « ردنكسإلا هياع رف . طقس ىتح امهيفيسب

 ردنك_سإلا هل لاق 2 هكب ههجو حسمو هردع> هسا عضوف هيلإ لزتو

 انيدصاو ان وص ركل: نوك ١ فاكس كرز ”نيافألا فطار وع كيلتع قتل

 ٠ « ةعات - ندو 0 :١ف(١1)



 ل اؤممييا

 اراد لاه دهم ماو أع عوارك هيلا او رافت كالعألا لاا نطناو ب عيا

 خابأل كجناوحب ىنصوأف : ردنكسإلا لاق « رفظلا ف تمرك ادق : ردنكسإلل

 ىتنبا جّوزتو « مهنيد رييغت لع وق هركش ال : اراد هل لاق « بحت ام اهنم

 « ىلتاق لتفتو « كريغ ًاؤفك اهل ٍلعأ الف  قيشر ةيبرعلاب ىهو 2 '”داكشَو
 . لعفأ : ردنكسإلا لاق

 همدخو "”هناتخأ اراد ىلإ عمتجا ىتح « نامألا سرفلا ردنكسإلا ىطعأف

 + نقكلا نيحأب ردكسإلا هنفك < اراد تاماشف - ةتوم لبق ( ةمرحو)

 مظع اراد لق ىذللا نإ : لاق ربقلا ىلع ساج اماف . هربق ىلإ هتزانج عم ىشمو

 لوقلا اذه غلب اماف . سانلا ىلع هاتعفرو « قحتسي ام هاتيزاجل رهظ ولو « لاعفلا

 اب متازاجم امأ : ردنكسإلا لاقف « هالتق امهنأ ارّبخن ارهظ « اراد تاق

 نسقلا لإ فيدو هردق مفر نمو هديس لعق نم قحتسي اف « ناقحتست

 لعق د كم 'ينقخ لوطا لع هيلصاسا اف“ :نيانلا : لع كفو انمأو

 +. اهم كللذ

 ياسر لح نيا كذاك ناو فاللا فقل فل: نيرا قا

 هللا قاخ نسحأ نع تضرعأ : هل ليقف « لغاشتو هيلع تلخد ال اهنع ضرعأف

 . اهينيعب هتنبا هبلغت نأ فيسلاب اراد لثم بلغ نمي حبقأ ام : لاقف ؟ لجو رع

 تو اراد لسلاغ نأ قطأ كعك ام + اراد كنب فلاق رديكساألا تاينانلف

 ءدبلا «  كتشور » رداصلا ضعب ىف اهمسا دروو « دانشدر » : ب ف )١(

 : 3١07 ص ريسلا ررغ : هتيصوو اراد لتمم نع عجار . ١ه# : ع عراتلاو

 . « هنازخ » : ١ ف (0)



 دس مول

 ووقع لا ارضك راس فراخ ا رج ور اومل قناع © كما تو

 هال لاقو ةئافضت دجأ ىلإ ماكشف هنم كالذ غلبف 0 ٠

 ىردأ تسلو ٠ مهل اهراهظإ ن م ىل د, الو « ىرارس ىلع نوعللمي ةعامج نإ

 اعدف . نئاخلا قحتسي اب مهنم ءىربلا نم لاخأ نأ 0 « اهرهظي أ

 لجرب اعد مث 2 اهلك يذق اهيلتكيو كلللا رابح ند ارايخأ هيف سكف تانك

 لاقف « هريخ هيلإ كاملا ىشفي* ناك نم « هباحأ نود دحاو لك« مهنم لجر

 ا ةياصأ لان هلع وطحال ةدح ىلع ربخي مهنم دحاو لك رّبخ : كمال

 هنا تاوعلا لع يفق او م هلا َرِبأ ام رتسب مهنم دحاو لك

 00 اج كيسا مكمل | قدما اي ةقاوتلا روطأ نأ كب ثباي ملف

 اا نم كلملا فرعف . مهبلإ

 نينمؤملا ريمأ ىلع جرخ ال , ؟ا”نسحلا نب هللا دبع نب مهاربإ نأ 0

 يل اكو ل داع هدنر كلا لع نب هوان روبملا مهنا « ةرصبلاب روصنملا

 مهب قثي هنأب اهيف ربخم « هللا دبع نب ميهاربإ ناسل ىلع مهيلإ ًابتك ب تكف

 بتكلا عقدف "جيف ذخأ مث . رفعج ىبأ ىلع بوثولاب مهرعأيو مهيلع دمتعيو

 نأ مهماعاو « ( مهملإ ) ىعه نم ىلإ اهب قاطنا : هل لاقو ةضوضفم ىهو هيلإ
 ىلإ ينكملا ةلضو الح تكدس كب ةررتخ ناو اييكيحو مهاربإ

 ًالاع ً؟رعاش ناك ء بلاط ىنأ نب ىلع دا رطل

 هيخأ ةعيابم ىلإ اعدو روصنملا رفعج ىبأ ىلع ةرصبلاب جرخ . اهمايأو برعلا زاخأب

 لوح فتلا دقو . اهم سايعلا ىن 0 ةيكزلا سفنلا دمحم

 مجاهو , طساوو زاوهألاو ةرصبلا ىلع ىلوتساف « نيلتاقملا نم فال 1 ةدع مهارإ

 هآراعم ةدع هعم تفدطصضاف وكلا هللإ .ةديوق ؟رثك روصتلا ترطشاف : ةفوكلا
 .روصنملا ىلإ هسأرب ءىجوءه ١م ةنص مهارإ اهف لتقءةفوكلا برق تناك اهرخآ

 . ( برعم ىسراف ) بتكلا لمحت ىذلا وأ « ناطلسلا لوسر : جيفلا )0



 دوه لد

 نك ندياتكلا دحاو  ةالبلا ف ووردت اهرعاك قمر ره اقانزأ

 1 كللذ هنم روصنلا لبقف « هنءارب ىلع فلحو روصنملا لإ هب ءاخ ير

 د نب دلاخ انيب : لاق كلدداش نب ىدنسلا نب ميهارإإ أ 0

 دنجلا كرتو ةعاساا كلت لزت دقو « ءارعحص ىلع فرشت ةفرغ ىف "”ةبطخق عم

 هترفس طسبي لجر نمو « هتباد دوقي رخآو هتميخ بصني لجر نف « هلوح
 ليخلا ىف دان : لاقف ةرظن دلاخرظن ذإ . ءادغلاب ةبطّحَق اعدو « هبوث عزفي رخآو

 ىتح باودلا روهظ ىلع سانلا ىوتسال نأ ىرحلابو ؛ ليلا كيلإ ىرس دقف

 .؟ اتوصممسأ الو ًاثيشىرأ ام هللاوف ؟ سابعلاابأ اي كاذ امو : لاق « كياع اومجه

 ةبطّحق بكرف : لاق ء بسمن امم عرسأ رمألا نإف « كريخأ بكرا : لاق

 تحال ىتح مهباود روهظ ىلع اووتس !اهف : لاق « اوبكرف سانلا ىف ىدونو

 ةلطَقَر ركسعلا نم اوفداصف « ودعلا مهمهدو « ليلا ناعّرَس مهيلع علطو ةربغلا

 من ؟ فتلع وك 4 لاقف ةبطحا نوكقأ ماا ا

 نإ لافتا نخل عكا كفو او نيزك د لاق ليتم قسما نيمألا

 عدت مل اهنأ تماع « كيلإ ةلبقم اهتيأر اماف « انيلإ ال انم برهلا شحولا نأش ن

 الع .تديع ا ليلتا تما تسلا ان سال وق بال هلا ا داو اوال

 . مويلا كلذ "اوءطصال دلاخ الولف : ميهاربإ لاق « اهنم تب رهف

 ناكو . ةيسايعلا ةلودلا ىف كمرب ل 7 نم رزو نم لوأ : كرب ني كلا ()> -

 . ناريالا هيف دقوت خلي ىف سوجملل دبعم وهو ءراهبونلا مدخم خلب سوجم سم كمرب هوبأ
 . لالخلا ةمص ىبأ دعب حافسلل ةرازولا لاذ ىلوت . هتادس هوو وه رهتشاو

 هب لدبقسا تح هترازو ىلع روصاللا هرقأف حافسلا فوت ىتح هيصنم ىف دلاخ قبو
 هسا وق وهاو ةدرو 0 بويأ بأ

 . ( مه عه: نايعألا تايفو )
 .اولصأتساو اوكلحل :اومطص ال (جح) ١ بيبش نب ةبطحق وه (؟)
 . مه : ١ نايعألا تايفو : ىف ةياكحلا هذه صن عجار



 توتال لئاَبلا
 أ 31 5 0 8

 2ٌتاطوران فنمسدك

 ندم اهالاو امو ةريخلا لع 7 3 حاضولا قادن ع

 . ةعيبر رايدو تيدو ءايسيقرق ةيحان ىلع م ناك و ماوتلا

 ا حاّضولا نطقت, نهال واط تارا: + اقل لع نسروسلا تلق

 ىلإ ريصت يل ل

 هل عمتجم نأ ىف حاضولا عمطف . كدلب ىلإ كعم ريصأ 3 ع ىدنع مقتو

 لاقي هل ”ريزو هل لاقف . اهملإ ىفملا دارأو « كلذ ىلع اهج وزن « ناكللا

 لالا نإ ندي ءاسنلا نافع ةازلل هوه لإ قمل ايبأ سف اول 2 99 يصق

 حاضولاب ىمسو نييخونتلا ةريخلا كولم نم كلام نب شرلا ةعذج وه )١(

 براحو ماشلا فراشم مجاهف « ةيعسوت عماطم اذ ناك . هيف ناك صرب شرألاو

 . هدالب بينو هلّتقف برظلا نب ورمع ةرزجلا كلم

 ىلع تناكو ؛ ةريزجلا يح ىف اهابأ تفلح ء برظلا نب ورمع تنفب : ءابزلا (؟)

 ةعذجلا ريد# نأ تعاطتساو « اهبببآ رآثي دخألا ىلع تممصف « ءاهدلا نم ريك بناج

 1 . هتلتقف ةدكم ) اهبأ لتاق )

 .ؤه د < : ص . ىناثلا ءزخلا « ءاسنلا مالعأ : عجار

 شرألا ةمدج دنع آريثأ [زاح ايرأ ناك« رمع نب دعس نب ريصق< وه (ع)

 ةعذج لتق اماق . اهردغ نم هرذحو ءابزلا ىلإ ىضللا مدعب هحصن دقو . هل ًاحتان

 وه ماقو .هلاخل راثلا لع ريصق عج ةريخلا ىلع ىدع نب ورمع هتخأ نا هقلخو

 . كلذ ىف ىسيئرلا رودلاب



 اعيوو 

 هي عاطي ال : يضف لاقف « جلو ) حاّضولا نما عاما

 . هباحأ نم 20قيدع ءاّيزلا ىلإ ( حا اضرولأ ظمأ لفن تهدف 7

 هيدب نكسمأف اهمراوج ا عامل ريرس لغ اعدحو الغ لخو اناف

 هتدقع ىتح لاط دق اهرعش اذإف « اهتتاع نع هل تفشك مث « هفيس نذخأو

 هيه نكن وبول د 07 لا :ىرت نفرع كلو ةندأ  قلاقوب م اهيرتو

 رم ةميش كلو < :ىضاوأ ةلقألو ساوم زم انب ام هنناو اها كبلاق هةودق

 دبال ( تنك ) 18 لاف كفا نأ نع ةقاعأا هل تلاق مث . سانأ

 نيابل نك لول ةزمحا + :كلاقف اييزاوجت :ترمأق + ةعرك هلق ىيلتقاف قلتاف
 رمخخا هتقس مث « عبش تح هتمعطأف . ”جذولافلا نلمعف « لسعلاو نمسلاب ربا

 فارطأب نذخأف اهيراوج تسعأو « هنايرش تدصفو مطن ىف هتدعقأ مث « لمت ىتح

 جرف « هيبنج ىدحإ ىلع لام فرتلا د يلخ انف + عمنلا ف ليغ همدو ماعلا

 نم كيلع امو : لاق . كممد ظفحإ « حاضو ىأ : تلاقف لو مدلا

 . تام ىتح فزعيف . الثم بهذف « هلهأ هعاضأ مد

 هنأل عد هنأ اهيلإ سدو ء“””هفنأ َعَدِخ هريزو ًاريصق ريدا غلبو

 تنكَرف . حاّضو كلُم ىف اهعمطُي اهلسار مث . ءابزلا دصقب هالوم ىلع راشأ

 . ””ابحارشناو داوسلاب تاراجتلا ةعسب اهربخأو . نامأب اهيلإ راصو « هيلإ

 )١( هباححأ نم ًايفحتم »ب ىف 6

 ىرثلا فجو ىدلملا غلب : لاق ء .1١5 ص « نيلاتغلا ءامسأ باتك ىو (؟)

 ىرأ ردغ صعأو

 ىولحلا نم عون : جذولافلا ع(

 . الثم تيهذف « هفنأ ريصق عدج ام رمأل : ليقو (4)

 5 امعصوت : ةراجتلا حا رسشنا )2(



 لاوس ادل

 « لالل ىف هتداز مث . اهترسف ملظع حيرب اهاتأق « هنحتقل  ةلايستلا فانك اري

 تذاع قتاكو دي تناوب ارفك لا ةيلططأفا مظع عر اهلإ ىنأق

 تارفلا ىلع رخآرصق ىلإ ىرصق نم ترفح ىنإ : هترّيخ امف هل تلاقف

 فرس قص ترشلا ( كار كلمشو الا تيعنا هك زال يناذلا ند

 تاردلا  نداع .لإ ةكرشلا عا عاوز إف 6 كلا درع تلا :ةحرشو

 : ريضق اهاع هن عزخألا

 , ؟"”ىتخم لمج فلأ ىلع قودنص ىنلأ ىف لجر ىنلأ أيهف « لام اب ىضم مث

 دق ىلإ : اهيلإ هّحوو . مهب لبقأ مث « فويسلا مهعمو عوردلا لاجرلا ىلعو

 ىلع تدعص اهنم برق املذ « اهاثم سانلا كردي ل ةراجتب ''”كيلإ تلبقأ

 : تلاقف ؟'”هلبقم اهتأرف ريعلا ىلإ رظنت اهتنيدم روس
 اديدع مآ قابع ةلرشأ' "ينو انضخيمتس لحنا

 ©"0ادوعق ًاضَيُر لاجرلا مأ اديدش اًدراب ًانافَرَص مأ

 نم لاجرلا راثو « لاخلا خانأف « ةنيدملا ااخدأف ريعلاب ريصق ءاجو

 يتلا كلكم يطع تيفو ارك رول زنا نو نفيد ويدل قفاتملا

 ىلع فقوف ريصق اهردابو « رخآلا تارفلا بناج نم جرختل تركذ ىذلا

 )١( ىناسارخلا لجلا : ىخبلا للا .

 ) )0كتثج دق » : ب ىف « .

 )©( ةلهثم » : ب ف « .

 1 توملا وأ 0 صاصرلاو ساحللا : نافرصلا )(



0 0-7 

 ديبال ىديب « ةياور ىثو . تاق ىريغ ديبال ىديب : تلاقو اهمتاخ رع

 . دافور ا

 معو ©0ئاو نب ركب هيلا تعبت .نأ © هلماع ىلإ ىرسك سسك نق

 « هنم أوند اماق « فمك هلا انيهورتشو نوعا كمن و لاقل "نيمار

 نأ ف ىقووب ةئلجازب تكرر هباثأ تزفف ليك ممتن ر ركع نأ نكي ذايأ

 ركل قربك .نذأآق بادو سلا قبو « مت بايث سبلو « كلما باب

 تردابو. « ءاكلا نقر نيضت تا لاق ؟ كنحاع نبأ ل لاق لعد انف

 عنصأ نأ بحت ام : هل لاقو كاملا كلذ بحجتأف . ةعاطلاو عمسلاب كلما ىلإ انأ

 كل كاذف : لاق . هلئم ىب تعئص لإ ايش ميمتب عنصت ال : لاق ؟ كب

 نع هفلخو هئاطبإ ببس نع كلما هلأسف « نيمو وأ مي هيي و

 3 هريخأف . عمتي عنصو ام لثم هن منصي نأ هل لعح دق 0 ةناعأو © هيحاص

 كللذ نفط لهتيو نودع اققيك نأ كلل لإ ىجاتط نإ + لاقو ةهدوكمو عمك

 راصف هنيع تشقفف ممتب سعأو « ركبب اعدف . كلذ كل لاق . هدعو اك ر كيب

 : لوقي وهو رادجلا سماتي جرفت « ىعأ راصف ركب نيع تطفو: .قاوعأ

 ريصق ترصبأف « لخدتل قفنلا هرت تابقأ ءابزلا نأ : تاياورلا ضعب ف )١(

 تصق 2« اهرضل ىدع نب ورمع اهاقلتف ةعجار تفرصتاف ء هفيس اتلصم هباب دنع

 .ورمع ديبال ىدب تلاقو « مس هيق ناكو اهعاخ

 « ةيلهاجلا هوجو نمو ةعيبر ىنب ءامعز نم : طساق نب لئثاو نب ركب (؟)

 . ةعبر عورف ضعب مهللإ بستنت دافحأو دالوأ ةدع هل

 مع ةليبق نوطب بستن# هيلإو ةيلهاللا ىف برعلا ءامعز نم : سم نب ميع (*)
 ماهلا ضعب ىف ىرمك ىلإ اودفوأ نمت ناكو . ةيبرعلا لئابقلا ريك أ نم ىهو



 ديت ١ة ودل

 ا 6١ 2 ل ا 1
 + لاق . ها كحر نمآزلا ىلع اوةدصتف « ىلدوقي دئاق الو ىنيدبي رصب ال

 . :قيلئاسلا لوأ رك ناك

 نم ناكسف « ماثلا ىلإ ىنأ ا املا حاض ولا قاك + لاف

 ناكسف « هتقشعف كاللا دبع نمز ىف ةأرما هتأرف « مهحصفأو سانلا لمجأ

 « اهجوز نم اهتايل نكت مل اذإف . قودنص ىف هلمحن تناكو «اهلإ لخدي

 ايهنوز اهلا قسم ع قوددصاا ندد انيق ةفاضءاذإف ماج هع كاييعن وق

 . قودنصلا لخد هب َسحأ اماف ءابعم وهو أك لخدف « هل ئمخ مم رهوجي

 . هايإ هطعت لف « رهوجلا ىف ناك اًضق اهنم بلطف « ردوجلا اهللإ ئصخلا عفدو

 7 حاضولا هيف د عدلا قو دنقلا لل «فعووت ع دل ينحل كلم اف

 ابها: :كلاق.' .قيداتسلا هذه.نضش نه اء” ةنولفاب لاق اجو اهانأف

 . هذخ : تلاق . هرتغ بأ ال »لاق ريغ د لاق .اذه : لاق ؟ تش

 بارتلا داعأو 4 د هر 5 لاق مث . اونممأ ىتح اورفخل 34 اورفحا : لاق

 كالذ تآرااف +( هم *9انعرف دقق الطاب وأ انح ناك نإ: لاقو ء ةيلع

 . © ”تام ىتح ههجو ىف

 )١( ةهاعلا وذ : نمزلا .

 ةيسرافلا ةلَا ىف اومدق نبذلا سرفلا ءانبأ دحأ , نعلا حاضوي فورعلا (؟)

 . اقيرظ ارعاش ناكو . شاحألا تدرط ىتلا

 « ءىث كنع انغلب دق , اذهاي : لاق : مس ص نيلاتغلا ءامسأ باتك ىفو 09

 . كرثأ عطقنسف الطاب وأ آقح ناك نإف

 هدو ىف نيبتت ملف » : ىلب امك نيلاتغلا ءامسأ ىف ةريخألا ةلخلا هذه تدرو (غ)

 نينبلا مأ ىم حاضولا تقشع ىلا نإ : هيفو . « رك ذب آائيش تام نأ ىلإ ديلولا

 قودنصلا ْدَْحَأ ىذلا وهو . كللاا دبع نب دِلولا ةجوز ناوصم نب ريزعلا ديع تنب

 . هنقدو



 نورشجلاوعباَسْلِطِباَبلا

 مشيزتتلا جسق
 ©"”ووس ىبأ نب عيكول بتك « ةبيتق سأرب نايلس ىلإ دفولا مدق ال ليق

 ىلإ اًلئام لزي لو 9 رتهألا نب هللا ديعل بلهلا نب ديزب لاقف « ناسا رخ ىلع هدهع

 نع هتقفرصو ميكو ىف هبأر نع نينمؤملا ريمأ "”تأتف تنأ نإ : بلاها لآ

 كلو « ماشلاب كل اهلجيأ ( مرد ) فلأ ةئام كلف « ىتيلوت ىلإ ناسارخ هتيلوت
 سانلا قرفي مالك ناماس دنع ملكتف رتعألا نب هّللا دبع ماقف : لاق « ناسارخرمأ

 ىل كردأ ًاعيكو نإ « نينمؤملا ريمأ اي : لاق مث « هناسحتساو "”هعاربتسا نع

 كح "ول قرار ف أ ليغ ب ريغ دثلا ةاؤتس قييماؤلا ريمأ ةعاط ىف غلابو < فراش

 . اهتبحاص نم ؟؟”اهتنابإ تببحأل « نينمؤملا ريمأ ىلع ًاقالخ ًىدي ىدحإ نم
 « بضغ اذإ دحأل ةعاطلاب هسفن ثّدحُيف طق نانع ىتئام كلع ال اعيكو نإ

 نش ٠ متحألا نبااب : ناملس لاق « هتيصعم دنع هنم ناك ث دح انذخأت الف

 ةبيتق ىلعةروثلا ةدايق ىلوت . ىمرعلا دوس ىبأ نب ناسحنبسيقنب ميكو وه )١(

 نأ عيكو عاطتساو . كلملا دبع نب ناملس ىلع ةبيتق جرخ انيح ناسا رخ ىف ملسم نبا
 : ه « نايعألا تايفو : عجار تاليصفتلل . ناملس ىلإ هسأرب ثعبف « ةبيتق لتقيإ

 .ميو) ع٠

 . هتقرصو هب تلدع : تأتف (<)

 . ناسنإلا هب دمحم ام ةعازيلاو « هعازبتسا » : ب ىف (<)

 . اماصفق : اهتنابإ (:)



 ل وهيا

 ؟ بابملا نب ديزي : لاق « ةحيصنلا ىف خألاو ةعاطلا ىف دبعلا : لاق ؟ ناسا رحم

 قارعلا برح ىلع ديزي لمعتسا ناياس ناك دقو « دعاق نايلس بنج ىلإ ديرو

 ىلوم تاكا نمحرلا ديع نب حلاص لمعتساف « اهدحو ناسارخ لإ هنالصو

 لبقأو ٠ تقدص : نايلس لاق. < كلذ هللا دبع لاق اماف . جارملا ىلع ميت ىف
 مكحأف قاسا رن ىلإ لهو ا# .قادرتلا ف :فلاتعأ لع فلعل  :لاتكذي روزع

 ه4 لام نم قرس ام ذذ و « بادع الو برضب عيك و ىلع مدقت الو « اهرمأ

 7 الو باوع وسم لق نأك ذا

 دعب ىلو هنأ كاذو . *””ىسوم ىبأ نب ةدرب ىبأ ةموكح ىف ليقام هلثمو
 « هكلع ال ىذلا كولمدل لاق ول الجر نأب 5 ناكف . ةفوكتلا ءاضقىبعشلا

 سبع قب نم لجار قثعف : لاق« هتمثب قعملا ذخؤيو قت هنإ ع رخ تنأ

 لاتف اموت اينقافا# ايل كللؤ ركتي ناكفا + هنا تيح و ابم كف هلاراخل ةيزاع

 ةليخ- كل نإ « هللاو ىلب : تلاق « كيف ىل ةليح ال هنأ هللا ىلإ وكشأ :(اه)

 كنإ : امل لاتف « تماء دق ام قتعلاب ىضقي ةدرب ونأ اذه « زجاع كنكلو

 ةيراودك# لاق ةيكود موق مف ىعَحتلل ساجم ىلإ اهب مدق مث. ةقداصل

 كلذ غلبو . اهسأر ىلع *'ةاهتحفلم تقلأف « ةرح اهنأ هدأ نلف ١

 وركم لكب هلانو دوس ىبأ نب عيكو سبح ذإ ةيصولا هذهب ديزي مزتلي مل )١(
 . مس... ص« نادلبلا باتك : عجار

 . ةفوكلاءاضق جاجحلا هالو « ىرعشألا ىسوم ىبأ نب رماع وه : ةدرب بأ (؟)
 هوبأ ناكو « ةرصبلا ىلع ًايضاق ةدرب ىبأ نب لالب ناك : قسن ىف ةاضق ةئالث لاقي ناكو

 . رمعل آيضاق ىرعشألا ىسوم وبأ هونأو« ةفوكلا نع ًايضاق ىسوم ىبنأ نب ةدرب وأ

 ةنس ىفوت . نيروهشملا ةفوكلا ءاهقف نم ىعبات وهو « ىعختلا مهاربإ وه ()

 . اظفحو ةياور سانلا قدصأ نم ناكو . ههه

 ء هوحنأو دربلا راثآ نم نيالملا رئاس قوف سلي ىذلا سابللا : ةفحلملا (:)

 .ةرع تحض انأل تروس ابنا انه دضتو



 د ؤةرك دل

 اننع ده اف. ع ةنزاذا "سام ا ومدقو ءددرىآ لإ هود اوناخ#اينلاوم

 اهرعأ تكلم اذإ فاخ « نجسلا ىلإ هب رمأ اماف . اهنمث لجرلا مزلأو

 + اهزعأ مهعيلا "نوهت امف وه بيخم ناش انلطي خنع لأ لإ« فيت نأ )

 : لاق . ؟ اهنمث مهبطعت وأ : لاق ؟ ىسبح نم دبال ىذاقلا هللا حاصأ : لاقف

 ل كدهشأ ©« ريسي ءىش 10 ىلثم سياف

 هس لكل 0 ذز ةاوام لكو «:نييرعشألا كولمت لك و «ىسومىأ لآل

 . هب محب ملف ءاضقلا كلذ نع عجرو

 فلأ ةئامب هيلإ لسرأ « ريبزلا نب بعصم عم فنحألا جرخ امل هلثمو

 هيدي نيب تدعق ىتح تءاك . ءىثب هتيراج ءاربز ىلإ لسري حلو « مرد
 كليلع :ىك أل لام :تناقا © ككي ام 01 :لاقف ؟؟ 0في كانضرأ م

 عمجت نأ ىلإ ترص « ذورلا ورع مويو دنواهن دعبأ « كسفن ىلع كبت مل اذإ

 رعأ مث . كلذل هبتنأ ل ذإ ىنيد ىف هللاو ىنعحصن : لاقف . نيداسملا نم نيراع نيب
 ىف ىتاهد م كيو + لاق 1 3ل15 سف غلبف . ضّوقي 3 77 طا ظنا

 تفقو ) ىتح تءاخل « ًاَقلأ نيثالثب اهلإ ثعبف . ءاريز : هل ليقف ؟ فنحألا

 كناوخإب <تئج : تلاق ؟ ءاريز اي اا اا أو هيدي نيب

 مهئادعأ روحت ىف مهتّريص اذإ ىتح ء« سورعلا فّرت كم هفزت ةرصبلا لهأ نم
 برطضاف ( ابعد ) مالغ اي « هللاو ٠ تقدص : لاق . مداضعأ ىف تفت نأ تدرأ

 ا الثم تيهدف « ءاربز تحاه : ليقو « ركسعلا

 . هتايبقو ىضاقلا ةرسأ كيلامم عيمج قتعأ هنأ ديدي (1)
 . ءاكللا ف تذخأ : اهنيع تلسرأ (؟)

 رعشلا نم تيبلا : طاطسفلا ()
 بغش نيكست ىلع لثك طيسب رييغتب عساتلا بالا ىف ةصقلا هذه تدرو (4)

 ةريخألا ةرابعلا تءاج دقو . مازعلا خسف ىلع الثم انه تءاجو . نيب تاذ حالصإو
 . كانه هب تءاج ىدذلا لكشلا ىلع اهانححصف ةشوشم انه



 ل وةهودل

1 

 دنا يضر باطلا ني عل ينط ن2 ييارالاا قاتل قيدخ نزكتو

 . رمع نب هللا دبع هنبا ىلعو هيلع كلذ ّقشو هل منأف « هدر زجتسي ملف هتنبا هنع

 ناد فرصا نأ يأ لاق :نماقلا نيورتعلا ثا تيعةكلذ كنقف

 ىتح هل لاتحأ : لاق . هلاح مالسإلا ىف هلاحو نادس وه : هل لاقف ؟ دع

 :. تالذ .تامع كلب | انودو عالاقل ور تنل اور سأل ده نانلانو وك

 : لاقو هبك:م ىلع هديب برضف « قيرط ىف ناماسب صاعلا نب ورمع ره

 ل ل

 « مرجال : لاق : من لاق ؟ ىب عضاوتي ل عوز نأ نزع اننا تع لاف كج ووك

 . ( ًادبأ ) هيلإ بطخأ ال هللاو

 « هيلع امدقي نأ ةبعش نب ةريفملاو صاعلا نب ورمع ىلإ ةيواعم بتكو )
 انعمج ام . ةريغدل ورمع لاقف « ةفوكلا نم ةريغملو رصم نم ورع مدقذ

 ساطلا ىاغ نأ هتان و. نقدتشلا رجقأف ةناه قلدجو كذاب عقود الإ

 5 أ ديرت اننأ نظي هنإف . كلذ هتلأس هياع تلخد اذإ ىننإف « ةنيدملا 3

 كلذ لج لاس ورع [ه وو هل قفار هيف نأ ةلاهف ةرقلا ا هيلع

 7 "كاع لإ اهجارإ و ارش تاني رتل و ٍرعأ ىلع اهتأطاوت دقا :ةءواعم لاقف

 «ىأرلا حتسرحس محسوس ىوق ناكع نيماسملا لئاوأ نمو ىناحك :ىسرافلا ناماس )١(

 هيلع راشأ ىذلا وهو « ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا مزل دقو . آدهاز « عئارسلاب ًاملاع

 قوت قح اهف قبو نئادملا ةرامإ ىلوت . بازحألا ةوزغ ىف ةئيدملا لوح قدنخلا رفع

 . ها مو ةنم

 . و ةخسن ىف خسنلا ىف تطقتس اهنأ رهظيو ء ب ةخسن نم اهلك ةصقلا هذه (؟١)



 نورتانمانل بابل
 بما -ء- »* ١

 ضال بٍرح هاف

 ةيواعم ناكو 3 طمسلا مهياعو دمحم نب ناورم صح لهأ براح اذ ليق

 ىنعد : لاقف « ىكسكسلا ةيواعم ناورع رسأف « هعم ماشلا لهأ سراف ىكسكسلا

 اذإ اما - مهل لاقف 4 ناورم اومتشو روسلا فقوف نم هومتشف مهملكف مهاتأف

 'إ - ىلإ عجرو . اهلك ىبايث هعم نكتلو وسأل ماس الغ لإ اوس 4 ا

 + قاورع لاف“ موزيلا مهل لاق اذام : مهل لاقف « هعم اوناكن يذلا ناورع

 متيسمأ اذإ : مهل لاقو « انوتيبي ( نأ ) محرعأ : لاق ءال : اولاق ؟ دارأ ام نوردتأ

 . .هاللخرو هادن تنطق ةبواعن رعأق + ةرسملا لغ اولفعاو محال اوسبلاف

 ينل ندب ناك انك ءفرسلا ف ةدحتلا نهاو تاسرفلا ]ونيف اوسنا انملو

 . ءىش ىلع ( مهنم ) اوردقي لف صم لهأ مهم

 ضعبب الجر ايقل « سراوف ىف ةدئاز نب نعمو رافع نب قراخم نإ ليقو

 + اهثع ّلَح نأ هب اوحاصق « ًالامحو ايبايش اهلثم ايزي ل ةيواج هعمو كرشلا ةالب

 عطقناف ىمريل داع مث . هيلع مادقإلا اوناهو «ء هح رخل مهضعب ىمرف هل سوق هعمو

 اهنذأ ىفو ةيراجلا اوردتباف . هنم ًابيرق ناكل بج ىف دتشاو ةيراجلا لسأف ءهرثو

 اذه ردق امو : ةيراجلا تلاقف « اهنذأ نم مهضعب هعزتناف « ةرد هيف طرق

 يكل غدا م6 كلام : لام ةوكتاف جهت وشناف فا هن نيتازف متيأر و



 د م21 ذل

 ناكدق سوقلل راو اهف هوهاوساك رك كعاووساف قام ولأ : اولاق ؟ ميغ

 أ الإ ةمه مهل تسيل موقلا لوف سوك ف ةدقع دار الف شعدلا هاسنأف هدعأ

 . ةيراجلا 17 مهسسفت أب اوحني

 هلأ هع ورع ود كلغ داود سا نك نمتارخ نأ قو

 لاقف « ةقان ةئام هنم اوباطف « ةيدفلا ىف ىلاطلا ىلع نوبدسأللا طتشاف « ه.دفيل

 موفق ء عمسي هنباو « ءىبط ىلع نادقزفلا مادام « ةئاع هيدفأ ال هللاو : ىئاطلا

 « موقلا نم ةرغ بلطف . نيدقرفلا ىلع ءىبط ىلبج ىلإ قيرطلا نأ هيبأ ن

 عجر ىتح نيدقرفلا تمس ىلع ذخأو « مهلبإ نم اًلولذ الج 00 5

 . هموق ىلإ

 ةبلغلا نم غلبو « لهس نب لضفلا ورع مفر دق ناك نومأملا نأ كُحو
 ةرافعأ ةضاخؤ 6 هوومأو هكلم رابخأ نم نومأللا ىلإ لضيأل ئحب « ةباغلا هيلغ

 ديس لاق“ مب انضر دوم ننقل ةنيبلا لعالس 2. لصتلا هل ندأ قفألا
 « سانلا مآون قّتح هدنع ترهسق ةل-يل لهس نب لضفلا قاعد : ملسم نبا

 لقن ىف ملم ىبأ لعف نم هيخأب نينمؤملا ريمأ رفظ نيح ىلعف نيأ : ىل لاق مث
 ةلودلا تاك مننا فرس 4 ألا دل كلك" هيلا قبح ناسلا في لإ ةلؤدلا

 « سانلا قانعأ ىف اهبحاصل ةعيبلا تناك دقو « هلهأل تباثرعألاو نأ ىلإ نأ نم

 ةعيب ريغ نم ليبق ىلإ ليبق نم ةلود لقتف « فعضلا ةباغب جرخ ملم اق

 لوف لع لطفلا كتماف : دعتع لاق ةئدقتم

 كالذ لث» ىف ةولخ ىلع ىتاعد هل عياب اماف ء« ىسوم نب ىلعل ةعيبلا ىف بد مث

 +: لاتف ع فيل نوف عدن ن5 لع ل١ تيوب ةهيأ تاس 72 لل رع نجي كقنإلا

 نوك لوقا نإ تنخ ل ىبأ لمك نم ىلاظال ةعينلا ف لق نبأ ع دينا

 ةعيبل لاتحم نأ هلمحيف « مشاه ىنب نع جرخم مل ةعيبلا نأل ء لم ىبأ لمف
 - 5 ٌا 0 .٠



 مدل ** 1 اي دلل

 نم 0 كااعق لب 3 ١ : هل تامف 5 اكن كف ناوفللا باغي كو 4 أ

 . كلذ هّسسف « لسم ىبأ لمف

 اوعياب « ىبيسوم نب ىلعل ةعيبلا عوقو مالسلا ةنيدعع نييسابعلا غلب الو

 ىلإ نئادلا نم لهس نب نسحلا اومزهف هعم اوجرخو « ؟'”ىدبملا نب مهاربإل

 نومألا ع ©9ىداحلا ىسوم تني تاكو 3 ايسر ا 0 ©0مملعلا

 مها الل دلهأ ةغينوريخلا :نومأملا معي نأ تبحأف « مالسلا ةنيدع ةميقم ىهو

 نارا وارد ار حفلا ىلإ لصت ال اهبتك نأ ت همع
7 

 يت و دايت 557 نع 0 ا

 نئاطبلا ىلع تبتكو 4 ةخسو ةقاخ نئاطبب عاجلا ا 3 نوع كف قاف

 ده عم نومأملا ىلإ اهب توجو مث . رهاظ ريغ ًاباتكرئابظلا ىلي امم تدارأ ام

 . اهب بحتأف نومأملا ىلإ اهلصوأف « مهفي لف لهس نب لضفلا اهضرتعاف « ةريثك

 هنول ناكف « ءادوس ةيراج همأو ديشرلا نوراه وخأ وه :ىدهملا نب مهادإ )١(

 ناي 10 2 قنكتلا « اخو يدش ةعتيو قانللا ةحاسل مقرها قو. كلام ةوبلا

 مثتغا ةفالخلا نومألا ىلو املو . ماشلا ىلع آيلاو ديشرلل لمع دقو . ءانغلا ىف ًارهام
 ىلإ اءدف « نومألاو نيدألا نيب فالخلا نع تأشن ىتلا تابارطضالا ةصرف مهاربإ
 نم ددع مهنمو نوريثك هعيابق . ناسارخ ىف لازي ال نومألا ناك امدنع دادغبب هسفن
 شودح نأ الإ . نيتنسلا ةبارق هتفالخ تسمادو كرابملاب بقلو . ىسايعلا تيبلا لهأ

 استسأو اهدعب ر ّظ تاون تاس هدم قتحاو برهف 0 هيلع ترصتنا نوداللا قوما
9 3 

 . هنع افعف هحورخ نع ًارذتعم

 قرشلا بناجخلا نم هءام دمتسي رهن امل طساو قوف تناك ةروك حلصلا (؟)

 . هروصقو لهس نب نسحلا لزانم ةروكلا هذه تناكو . حلصلا مف ىمسإ ةلجد نم

 . ( كاف : ه نادللا مجعم )

 . بيبح مأ ىم (©)



 مدل 8# ىو #يتادسلا

 تك اقوم ارو فللو رك انيق اسير نكو اناد كاس نق فاو مْ

 اذه نإ ؟ اهرذ: ركع واش ةناظم ممرد ننال رشم فاواتم هقوت فلعب

 رعأ مث . رّيتي' نأ ىنبني دادغب ةيحان ىف ثدح دق ارا محال فاو

 . ربخلا ةخسن ةناطب لك ىف اهلخاد ىف اذإف ء تقتفف «اهقتفب

 "لع ىع جورخ ىنتمتك : هل لاقف « لهس نب لضفلاب نومأللا اعدف

 هل جرخأف « نينمؤللا ريمأ غلب اكك الذ نكي مل : لضفلا لاق ؟ كيخأل هتعزهو

 .هماعت مث بطخللا اذه كيفك أ نأ تدرأ : هل لاقف « !هيلعام أرقف ةناطب نومألملا

 ا و فارعلا ىلإ( فيزا معا هنا ومال رف

 نيرشعلاو ثلاثا بايلا 2 03 نوم 34 نم ريباذل سد رمس 15 هدو ريل مح دقو 000(



 َنوُرِشلاو عسا َبابلا

 ا ا
 رهجيضنإب كولملا ةطاخو

 ردنكسإلا ا كرم تدع رق ثنا ةكلم نأ 42

 روصو هركوصف ًاقذاح ًاروصم هيلإ تهّجو . دنملا كلمو سرفلا كلم لعفامو
 « دنطلا تري تنب ةيارنا هتذخأ ءدنطا كلم دنع اثنا نك دقو : ةزركسع ءاسؤو

 ةعمو هنأ لإ هيعو نملا ةكلم ننال قبح + ديما دة سكتالا لفظ اذن

 ىلإ جرخ « نهلا ةيحان ىلإ ؟'”دمعف رحبلا ىف ردنكسإلا صخش اهداف . هتأرما

 . هل تسلج اهيلع مدق ردنكسإلا وسر نأ اهغاب اماف . لوسر هنأ هتداعك ةكلملا

 ترمأو هتفرمف « ةلاسرلا اههابأف . اهعمجو اهماحأ ىف 7ةيفتحم ىهو اهملإ لخدف

 اننلإ كما اهرهتع لا فدو وم لا قا ينك مساو لزم ىف لزنأف هب

 ابيراوجو « ةبيحعلا ةراحملا عاونأب صصفم ساجم ىف ىهو . هعم حالس الو

 لهأتست كانإف مد ال دنس اي عدل تيلاقق 4 ىأف اسرته لع اره

 553 يس مسا ا نأ ةكللل ابهأ تا كرغنأ ءردتكسالا لاقو 0 نأ

 7 لع املف . هتروص هل تج رخأ مث «كساجأ ثيح سلجإ هل تلاق . ىكيلمو

 وكم الآ ةهقسا 2 لاق فيلق اذهاش# هل تللاق# هوو نظمي ع وع

 أهروتس فاخ ند جرش 2 اهدب ف ناك بيضتب ضرألا ف تمرف 5 قيس ى

 . نعلا دالب ازغ ردنكسإلا نأ ًاينعرات فرعي ملو « ريعف »:ب ىف( )

 ىف ةغلابملا ءافتحالاو « همارك ! ىف غلاب ٠ هب ىقتحا وأ هب ىح : ةيفتحم (؟)

 . « ةقلحم » : ب ىفو . رورسلا راهظإو مارك الا



 د ”ءه دل

 . مهعضاوم ىلإ اوعجرف « مهملإ تأموأ مث . فويسلا مهعمو عوردلا ىف لاجر

 هركسع ىلإ ةدرق . ا ةليزاع انا ني ىدنعكل نإف «عّرت ال : هل تلاق مث

 . فرصناف « اهنع فرصني نأ ىلع هتدهاع نأ دعب

 وعدي « ناسارخ روب لقنتي وهو هرمأ ماكحتسا لبق ملم ابأ نأ كو
 ّمهف . ناسارخ ءاهظع نم لجر ىلع روكلاضعبب لزن « مامإلا ميهاربإ ةعيب ىلإ

 لجر كللذل نطفف . ةيمأ ىب ةالو ىلإ هب برقتلاو هذخأب لسم ىبأ ىلع لجرلا

 ”م ىذلا لجرلا قداعساف + مش اه ف لإ لكاس ناك 6-0 لهأ نم

 ناد نأ نم هوم هل امأ نفاخ وم هل قؤأف تيلع لوخدلا ىف لسم ىبأب

 . صصقلا ا ال و ىضم اماق . ملم أ

 كب 0 للا كر |  ةبآلا ىلع هتءارق ىف ترم ملسم ىبأ ىلع لخد اهق

 ركن ةرظن ملم ىلأ ىلإ ر اظن و 4 "7 نيعصانلا ن م كل َكِإ جرخاف َكولَعقيل

 عضوم ىلإ عجرف . فرصناو هلاح نع لجرلا هلأسو «دارأ ام هنع لسم ونأ مهفق
 دقو ل + لاق هك نك امهنيي راد له : هنيمأ لأسف ء ٍلسم ىبأ ليزت

 . هتايل تحن نم ملسم وبأ برهو . هدنع هسواج رثك أ نآرقلا أرقي ناك

 هّجوف «ناسارخم ملسم ىبأ ةعاط ركنأ « حافسلا سابعلا ابأ نأ كح

 لمع ىيلستب ء ملسم ىبأ ىلإ ًابتك هعم بتكو , ناسارخ ىلإ« رفعج ابأ هاخأ
 ناسارخ روك ةالو ىلإ هطخم ًابتك رفعج ىبأ عم بتكو « رفعج ىبأ ىلإناسارخ

 سابعلا نأ لاقق . لسم ىبأ ىلع هتتوعم نسحو « رفعج ىبأل عمسلا ىف
 « كميظعت نم رهظي امي هتعاط فكرعتف « لسم ىبأ ىلإ تلصو اذإ : رفعج ىبأل

 نإو . هنم لمعلا لستو هلزع باتك هيلإ لصوأف « ًامركم كل ًامظعم هتيأر نإف

 ف روكا هالو لإ بتكلا نضوأ مش ًارئاز هتبتأ كنأ هماغأف هتركنا

 . كيلإ هوداسيف ملسم ىبأ ىلع اوبثيل « ةعاطلاوعمسلا

 . 6 ةيآلا ) صصقلا ةهراوم 01



 مدل * "لال

 لو همركي مل هيلع لخد 50 04 هما مل ٍلسم ىبأ ىلع رفعج ونأ درو الق

 ردع وأ فرحنا امهلف . كَ هل ماقأ الو « هلزمي لزنمي هل رمأي لو « هيلإ مع

 : ملم ىأل ىلهعلا 59 نس 0 6 2يعا لنا ميشا ْىي تاللات لاق ) هب رم ىلإ

 هقات ملف نينمؤملا ريمأ وخأو مامإلا ميهاربإ وخأ كيلع درو « ريمألا هّنلا حلصأ
 اكسمأ : اط لاذ . الام الو الز هل مقنا لو هبجو ىف تسبعو « هيلإ مقت لو

 ا ا تاعك جرخأل مارثكاإلاب هتيقلت ول هللاوف « ىنع

 رشم أ تودع ةجالا مثيلا نب كلام راص « ليللا ىف ناك اق

 (قسافلا) اذه نأ هفعا < رفج ىأ بجاش لاقف 4 ةمانلا ىو ىف اركتتم

 , "”تالاحرلا شتفيف ليللا ىف ""”؟قرطي نأ ىلع ( مزع ) ملم ابأ ىنعي

 بجاحلا خابأف : م دجو نم لك لتق « هركني اب 61 كدنع )دجو نإف

 هعم تناك ىتلا بتكلا « قرحأف هسفن ىلع رفمج وبأ هفاشت « كلذ رفعج ابأ

 ناكر .ايتاغ) رفح أ قولا مث ءدحأ هقرطي ملو . اهلكر وكلا ةالو ىلإ

 ) م أ نيبو رفعج أ نس ةدعايملا بيس كلذ

 لاتقل قارعلا ضرأ مدق ال « ردنكسإلا وهو « نينرقلا اذ نأ كُحو

 5 ناصارح ق ةسايعلا ةوعدلا ءايضت رم 3 ىعازخلا مني ملا و تكالام 00(

 ىلإ راصف ٠ هحارس قاطأ مث . سبحو هيلع ضيقف نييومألا ىلع ةروثلا نلعأ دقو

 . هئاول تحن لتاقو ىناسا را دسم ىنأ

 . اليل ججابمل يل بكري : ليللا ىف مقرطي (؟)
 نه رفاساا هيحصتسي ام وأ ٠ لبإلا جورس ىعو لاحر عمج : تالاحرلا (<)

 ةعتمألاو تاثألا



 د "اة دل

 عضو ركسعف « 2'”نكْئَم جوسط ىلإ اراد هيلإ جرخ « سرفلا كلم اراد

 نيعا سلا لكما الكت نوير هنأ لع زهكسالا دبل واقف نس اك

 ىطعأ اك ردنكسإلا ناكف . هبارش ساحم راضحإب صاف « هتغالبو هتئيه اراد

 ةينالا ةنحاو يدار لع هب عضوو « هبيج ىف بارشلا ص ؛ ا

 :ردنكسإلا لاق ؟لعفت ىذلا ام : اراد لاقف « كلذ ىنءالملل ليقف « هك اهعضوف

 تارتش درأ هنأ رك 10 4: هبلإ ةروغأ نوه رن توما الل نأ كشط درعا

 قاف ةيرألا نك ناو ىمأر ىلع هنم مضأو ىداجو ىبوث نيب هيصأق كلملا

 ىصعأ نأ كلملا ىنرمأ نإف « هل ىهف ةينآ ىف تس نم لك نأ « انتكلمم ىف انتنس

 در هلو هلكتم يحال راما لاذ كلب ةقالا ةثراو يرخأو يكلم

 اذه بسحأ : كالمال لاقف « ردنكسإلا ىلإ رظنف اراد ىلع ذبوملا لخدو

 اه قويا ةروصلا ىلإ ثعبف . هرّوص نم تهَّجو دق ىنإف « ردنكسإلا وه

 . كَرديال بايلا ىلع هل ًاسرف بكرف « ةجاخل ماق هناك لما «ردنكسإلا نطفف

 هعئالط ىلإ راص تح « قحلُي لف بلطو

 جرخ « فوفصلا تقفاوتو « ''”ناليملا فحازتو دغلا نم ناك اهف

 ناورم نب كلملاا ديع نيب ةعقولا تناك هدنع « لحد ربت لع عفت رم: ود ا 0(

 ةيميهارب الا مويلا ىمسلو . كانه هريقو 0 رعصم لتق ٌثمح 0 ريب زلا كب بعصمو

 . ًاقباس ليجد تناكو

 : نكسم نيبو اهنيب 5 ءارماس ىبونج ناك عقوم 3 قرح (؟)

 فجارت » : ١ ىفو . ةدؤتو لاقت, ضعب ىلإ اهضعب ىثم : ناليخلا فحاز' (©)
 . « نالخلا



 كه

 متاع دق « سرفلا رشعماي : ىداني نم رمأف « هباحأ فص نم ردنكسإلا

 رئاس نع لزكياف ان .ءاقولا لع كتم ناك نف + تانامألا ع نم مل انبتك ام

 تلووع# اضع اهطع نعرفلا تديتاف هلا اع ءاقزلا ادع هلق < زكسلا

 . ةماهنم

 * 22 4 ا دلما هي راسق

 كام نا ورع تق 1 فياض نب ةارقلا نمنا داق ولت

 هلثمع عمسي مل ًامالك ع مسف همأكسف « جلعلا ىلع لخدف جرفن « ىريغ ًادحأ اذهل

 ا لع ىتاوه نع لأست ال : لاقف ؟ كلثم كباصأ ىف ل تدك لاق

 ةودكو ةزئاجم هل رمأف 2 ىب عنصت ام نورديال ىنوضةرعو 4 كيلإ ىنوثعب

 . هعمأم دَخو هقنع برضاف كب رم اذإ : باوبلا ىلإ ثعبو

 : هل لاقف « هفرعف ناّسغ نم برعلا ىراصن نم لجرب ًرمو هدنع نم جرف

 : كللا هل لاقف « مجرف . جورخلا نسحأف لوخدلا تنسحأ دق كنإ «ورمعاب

 كعيجأ نأ توراف:# ع ىب 0 هدجأ ملف ىنتيطعأ ايف ترظن : لاق ؟ كّدرام

 4 ةوسكلا هذه لثم موسكت دو 34 ةّدطعلا هذه لثم مهميطعت مهحم ةرشعد

 تدع + لاف .نعاو طع قرزكي نأ نم ريغ ركع نسع كلفو سم اخؤكيف

 ىتح « تفلتي وهو ورم جرن ؟ هلييس ىلخ نأ باوبلا ىلإ ثعبو . ميلجأف

 لحاس ىلع عقتو نيطسلف ىف فتدلا تابمأ نم تناك : ةيراسيف )١(
 . طسوتلا رحبلا

 . مورلا ئم ةنيدملا بحاص انه دصقيو « مجاعألا راقك نم لجرلا : جلعلا )0



 مدس ## ه هي مدل

 جلعلا ىنأ اماف « هحلاص ىتح ورمع هقراف اهف . ًادبأ اهلثمل دوعأ ال : لاق نمأ اذإ 4-
 5 كردغ نم ناك ام ىلع « معن : ورمع لاق ؟ وه تنأ : لاق قف : : 5 ا 2

 نم ةثالث عم ًاريسأ متو صاعلا نب ورمع نإ : ( نادلبلا موتف ) ىف ءاج )١(

 شيلا ناك ذإ ؛ رصم مهحتف دنع برعلا همحاه امدنع ةبردنكسالا نصح ىف هعابتأ

 « ةدشب برعلا ىلع اولمح مورلا نأ الإ « هلخاد مورلا لتاقو نصحلا محتقا دق ىبرعلا

 مورلا ةفرعم مدع تناكو . صاعلا نب ورمع مهنيب « مهنم رفن ةعضب الإ مهوجرخأف

 .( "مها ١»« : صنادلبلا حوتف ) . هتاحم ببس ورمعب

 هجوت امدنع صاعلا نب ورمعل تعءقو ةصقلا هذه نأ ىلع لدبام ىرلطلا ىف ءاجو

 ىمسملا اهدئاق عم ناك « هنم صلختلاو رسألا نم هل عقوام نأو « نيدانجأ حتفل

 .(ة.ه - ة.ه:#مي مدع ىرطلا) نوبطرألا

 ( ريدتلا فطل ) 1١5



 دأب وصح ا -
 ارم طحفف يفطلاف

 : ىذبلا قيس ؤلا نيمأل اريوو ناك (907ةيواعه دعنا والا ةيبغلابأ نأ ك2

 . ةقدنزلا ىلع هللا ديبع ىبأل اَنبِإ نأ ىلع رهظف « ةقدانزال عبتتلا ديدش ىدهملا ناكو

 نيب اكو تملا ينعدم رفد الدق هنو هدذحجوف هنحتماف هب اعدف

 5 ا او اكو ةدعاش ©7بجاحلا عيبرلا نيبو هيلا كيبع أ

 هنكمبو هللا ديبع ىلأ ردق لثم هل نكي ملو « ىدهملا بلق نم اًبيرق هللا ديبع ىبأل

 هدمأ :كعينك لإ :كيلق لاف < وواو نب ترقب عيبرلا لاقف ) . ةفيلخلا نم

 نم هلصأ « ةيسابعلا ةلودلا ءارزو نم راسي, نب هللا دبع نب ةيواعم وه )١(

 همرتحم ناكو « هرزوتسا ةفدلخ راص املو « ةفالخلا هيلو: لبق ىدهملا هبتكتسا « ةيريط

 ىلوت ىح ىدهمال هلمع ىف رهتساو 0 اًوفك ًآربدم ناكو 0 هرومأ ىف هريشتسرو

 . هلزعف ةيواعع هتقث دسفآف ىدهملا ةباجح سنوب نب عيبرلا

 ةيمالسإلا,مألا عي را7 تارضاحم : هيبآ مامأ هللا دبع ىبأ نبا لتق نع عجار (؟)

 ٠١١. : م

 . هتاحح هالوف ىدهلا هنبا

 نسحلا نب هللا ديع نب مهاربإل ايتاك ناك ىماسلا رمع نب دواد نب بوه ع(

 قلطأو ٠ مهارإإب رفظ ام دنع روصنلا هسبح دقو , ةرصبلاب روصنملا ىلع جرخ ىذلا

 عيب رلا ةتواعع هدنع هتلزمم تلعو ىدهألا نم برهمت « روصنملا ةافو دعب هحارس

 . هرزوتساف « ةفيلخلا بحاح



 كد حج

 ىلع اًموب هللا ديبع نأ لخدف : حا : دواد نب بوقعي لاق ؟ هللا ديبع ىبأ

 هترضح ْنَم عيمج ىلإ ىدهملا ًاموأف « ةفالخلا رارسأ نم ًارومأ ضرعيل ىدهلا

 ةوطخ اطفن « حنت : ىدهلا هل لاقف « لري مل هنإف ميبرلا اّلِإ اوحنتف « ىحنتلاب
 كنع ىّجنتأ فيك : عيبرلا لاق ( ؟ ىّحنتلاب رموت ملأ: ىدهملا لاقف ء« فقو مث
 فيسلاب سمأدنبا تلتق دق هفيس هيلع لجر عم « كيلع حالس ال داضفتم كعدأو

 . ؟ هيلإرظني وهو ًاربص

 . مهني عيبرلا سيلف هل تثج ام ضرعا : هللا ديبع ىبأل ( ىدهملا ) لاقف

 ىنع بجحا : ميبرلل ىدهملا لاق « ىدهملا دنع نم هللا ديبع بأ جرخ الف

 عفتراو « هللا ديبع ىبأ لاح تطقسف . هنبا ىلتقل هنم ىحتسأ ىنإف « هللا ديبع ابأ

 . هنم هلعج عيبرلا ذخأو « ؟'”هواد نب بوقعي

 اهم دبتساف اهلك ةلودلا رومأ هدلق ء« دواد نب بوقع. ىدهملا رزوتسا ام دنع )١(

 : درب نب راشب هيف لاق ىتح « ةفيلخلا نود
 دواد نب بوقع. ةفدلخلا نإ جمون لاط اوبه ةيمأ ىنب

 تاياشولا هيلع تعباتتف . هيلإ راص ىذلا هزكرمل داّسسْلا نم دواد نبا لحم لو

 دق ناكو ٠ ديشرلا هقلطأ تح نجسلا ىف قبو . هسبحو هلزعف ىدهلا هنم رفن قح
 . ( ؟ه 1١ : 5 نايعألا تايفو عجار ) ابف تام ىتح ةكم نكسف . هرصب بهذ



 َنْونالْئلاوىداَحلْاَبْلا

 24 م هاا .٠

 ما هه ١

 هاقلت 6 دتملا ضرأ ىلإ راف ضرأ نع ضخش الث ردتكسإلا نأ كج

 ىو « لاجرلا اهيلع « حالسلاب ةففجم ليف فلأ هعمو يظع عمج ىف دنهلا كلم

 باود فقت لو « ردنكسإلا ىلع ةرئَّدلا تناكف . اوقتلاف ء« فويسلا اهميطارخ

 هعاّنص رعأ مث « هنمأم ىلإ ردنكسإلا عجرف . ةبراه اهنم تلوو ةليفلل هدنج

 مث . ليخلا اهتفلأ ىتح ليثاعلا كلت ىف هليخ طبا رع لعجو « ةليفلل ليثامت هلاوذخماف

 عوردلا اهسبلأ مث . ةفوجم ساحن نم سرف فلأ ىلع لجر لاثمت فاأ ذاختابرعأ

 عضاوم ىف تفقوف لجعلا ىلع تترّجو « تيربكلاو طفنلاب اهناوجأ دامو

 (تدتشعاو ترللا تيشن ايلف + هباخأ نم ةعاق اهتم نيلاث لك نيبو © ةعقؤلا

 كريقعو انف هاما تنك اوال تيوح ليقانلا فزت و رانلا لاهشإ ودأ

 ةليقلا توق قرتعلاو اهييظا رح ةريفس ودان رع رض دعنا ماكل ةريقلا

 . "'”دبهلا كلم ىلع مويلا كلذ ىف ةربَّدلا تناكو « ةعجار

 نكي مل « ةيسداقلاب متسر براح اَنل ؛ نطور أ نعش نأ ك(2و

 ىأف .اهتياكن ةدشو اهنم مهباود ؟"”رافنل « ةليفلا نم نيماسملا ىلع دشأ ءىش

 فاطل ىلع لاثك ىتاثلا بالا ىف اذه اهصنب ةباكلا هذه تدرو نأ قبس )١(
 ووك ذدلا تالا ىف + تا ةخيدنا ىف تطقش دقو . بورك ىف ريدتلا

 . اهدعابتو اهعزرج : باودلا رافن 6



 دل جوس

 كامو نت لخ نادألا لست | دل لاظاتا تاولملا لها "مع ندور اذهه

 نينم :ءامغاف 1 نليقلا هدفت كتنك نبأ لك دكا د ارخأ نع قاع اور

 « ةليفلا كتفاو اذإف « فلاوألا نم ًارب زنخ بلطا : ىداوسلا هل لاقف « بلطام

 . ةيراه و ًابورضم هتوص تععس اذإ ةليفلا نإف ؛ حمصي ىحرب زنحلا اونرضاف

 اها قولا توصل مح ارق ع هتان هذ ل ةي راع تلات كرك و
 كفل مو تب ره



 نونالتلاكنانِلباَبلا
 رسل ا ا #6

5 0 

 ريعب هب رع مث « اهرحنف ةلاض ةقان ؟9بابضلا نم لجر باصأ ليق
 محلا ىأر اماف « ةقانلا بحاص دانا أ كيم اي لق ٠ امههوجل دّدق مث « هرحنف

 : لاق ؟ كلتحاح ام : هل لاقو همعطأف : مد هان أك ثا ل رحنملا رثآو

 نا ةيقا وم ونش ناقل عار الطي نيعبلا 99 هيلا جرخأف اهتالضأ ةقان

 . لجرلا ىغُف « رسكنا انل ريمي اذه : ىبابضلا لاقو

 همعطأف . ةدنع هرجعب 3 كش 0 فكأو امأق « ريعيلا بحاص ءاجو

 : لاق مْ 4 ةقانلا حرص هيلإ جرخأف ٠ هتالضأ ريقي لاق كتحاح ام : هل لاقو

 : ىبابضلا لاقق . هريعب باط ىف لجرلا قلطناف . تييع انل ةقان هذه

 و فارح هل يبت ًاحيدص ًاعرض ىأر نأ يلف

 «روجسيع ةالغع هتلضأ غاب ءاج حيرت نأ امف

 ©ريرش فوفصم بانطألا ىلع ديدق ابن هداؤق عارف

 (١) بابرلا ةليق نوطب ىدحإ : يلا وأ باي_ضلا 9

 : | قو . ةسقن بيضعلا وه لقو 2 روثلاو ريعيلا بيضق ءاعو : ليثلا (؟)

 . « ريعبلا ليذ »
 1 ردقلا ىف حخوبطلملا محللا : ريدقلا )ع

 ليلا فرحب تهبشو « رافسألا اهتنضأ ىتلا ةبيجناا : لبإلانم فرحلا (:)

 5 نحالا ةريثكلا ةقاثلا : روردلاو 03 اهنالصو اهمدشل

 . تاولع اهعتحوةميسجلا ةفرشالا ةقانلا :ةالعلاو . ىشثعلا ىف بهذ : كو )0(

 فجل ءاوهلل ضرع وأ سمشلا ىف عضو ام : ريرمثلا ()



 ا ١م ل

 ريسك لخلل _ انف هئمضت نهر مويلا كارت لزلا تلقف

 00 ير و اع يللا ةءامؤأ : "اضيتلطا لاق

 يي وق يباب يورط ..ىسمألا قفا كت ينعون
 رازإ هيلعو « ةنيدملا مدق نيح ةبواعم ©”7ناوفص نب هللا دبع ىلت ليقو

 ةيواعما هيلإ ثفتلاق + ديزل نيبو هني لخد قع + ةباعو 20 نخ.ءادوو
 ىلا نكلاكو +« نيللاوازأ خل ريتك + لاق # :ناوفعابآ اي' كنأ 5 لاَقذ

 كلذ اوعمس مهنأ « ّنظ نيذلا داوقلا عمج هلزم ىلإ ةيواعم راص اماف . رشلا دارأ
 ء راسمو حير هيرتعت ناوفص ابأ نإ « ماشلا لهأاي : لاقف « مالكا

 . هل هللا نوعديو مهيديأ نوعفري مهتلفغب كئلوأ لعل . ةيفاعلاب هل هللا اوعداف

 هنكاف اماثه أو ء ؟"”زلاخ نحس نم ؟"”ةرييه نا رع بره ا قيقو

 ساَج ةقانو « ضرألا نم ظيلغلا : سلَجلاو « نوللا ءارمس : ءامدأ(١)

 .رولا: د رقتلاو . ةرخصلا هبشت ةقشثو ىأ : ءاسلج وأ

 . ١ ةخسن نم ناريخألا ناتيبلا طقس (؟)
 اه,ش ناك . ةكم ءاسؤر نم « ىحتلا فلخ نب ةيمأ نب ناوفص نب هللا دبع (+)

 . هعم لتقو « جاجحلا دّص هبيناج ىلإ براحو رييزلا نب هللا دبع ىلإ مضنأ ٠ اعاجش

 فيفخ ىأ : فخ ءادر (5)

 ىف لتاق . ةاهدلا ناعجشلا ةداعلا ئم : ىرازفلا دعس نب ةريبه نب رمع (ه 1

 ناسارخو قارعلا ىلو مث ٠ م ةريزجلا ىلوو . جاجحلا شب
 رسل اب ا ا ل

 رفح قفن ةطساوب نجسلا نم برهم نأ عاطتسا هنأ الإ ء طساو نجس ىف اذه هسيخ

 هنع آماشه ىضرتسا ىذلا كلملا دبع نب ةماسم ىلإ أجتلاو ماشلا ىلإ بهذف . هعابتأ
 . هنمأو هنع ىنع

 5 كاللا دبع نب ماشل قارعلا ىلو . ىرسقلا ديزي نب هللا ديع نب دلاخ وه ()

 فسوب هنجسف , هيساحم نأ هرمأو ء رمع نإ فسوب هناكم ىلوو هلزع تح اهف ماقأو
 ةحاصفلاب نيروهسشملا برعلا ءايطخ نم دلاخ ناكو . نجسلا ىف تام ىتح هبذعو

 . مركلاب رهشا مك. ةغالبلاو



 دل جودا

 لاس كلو ه فدتع نما لاق دب منع نينلت داك لال 51 لاو

 اذكو اذكب ىنسبح دق نينمؤملا ريمأ نإ : هموقل لاقف . مؤاطع جرخ اذإ ىوق

 « اندرأ اذهس يل : لوقيف « هيدي نيب هرثنيف هئاطعب "ىحن لجرلا لم . ىتودأف

 .هدنع سل هنأ ملعيف « ماشه عمسب نأ كالذي فاوأ اعاو انيقك اذه قود

 ايد + لاك ل هشا هيلع نبك ذيع ندعو نه دحا © لو لاق علاو

 . هلام نم ماشه ىلإ ىَّدأَف حبصأو « مهياع اهَّدر ىتنمأ

 هسيخل همدخ ضعب لع بضغ « هللا مصتعملا نينمؤملا نمأ ذأ ىو

 5 ناك مصتعملا ندع سل انقر أ و 1 سيلعب قاعأو فندق هراونكو

 « عاقرلا هيلإ اهب بتكيو « ناطلسلا راكب هريضتو سونا نكناثف ءةجابلاب

 ©0فف رق امع هلأسق ء قلطللا مالغلاب اعدق . نالعفي اناكب امب هللا مصتعملا اهمهتاف
 «هعقر لثم ةعقر ىف هديب بتكف هرمأف . كلذ ركنأف « هبحاص هتيتاكم نم هب

 امهاخدأو ةاودو ةعقرلا ذخ : هل لاق مش « هّللاب مصتعملا ىف ةعيقو ةيقزلا ىف دخلو

 . سوبحلا هب كبيحم امب رظنأ ىتح ءىشب ملكتت الو تيبلا باب تحن نم

 . امه رودي ناكام بسحم سوبحلا هقيفر هبيحي نأ مالغلا فاشن

 ةيقزلا ردص لكحو» ةاودلا بلقو-# نابلا) كح ما ةمقرلاو ةالودلا لحفأف

 نيو ىار انف: ةينابلا نضوكتت وب كابلا لي اع اهدنا ودم ويطالب اني

 ةليح نوكت نأ فاخو كلذ ركنأ « ةبولقم ةمقرلاو ةبواقم ةاودلا

 مدل ةفاظملاو انف نك اه واكتب ةفقراا :كناوش كلل 3 كيشكملا

 ىلإ بتكت ىتح ةبتاكمو ةلسارم كنيبو ىنيب تناك ىتم : هتعقر ىف لاقو
 هدنع اًئرب باوجلا هاب مصتتملا أرق اماف . هحرطف باوجلا فل مث ؟ اذه لثع

 بال مف

 . هب مهتأ : هب فرق ()
 . راهظإلاو فشكلا . فيشكتلا ©



 : تدم + سمكا
 مري ترامس ١ تاحلاب ا

 21 ل ا ل و
 ريدنلا فطاو ةفللخعا بور ص عت

 ؟ ىنتمطل مل : هل لاقف « همطلف سيق نب فنحألا ىتأ الجر نإ ليق
 3 كيلع « ًاًئيش تعنصام : لاق . يمت ىنب ديس رطلأ نأ ىلع ىل لعُج : لاقف
 « هذد عطقف هذخاق ؛ ةمأدق نس ةبراج مطلف ىقلطناف 1 مهديس هنإف ةمادق نس ةب راج

 لذ نفسألا ةاوأ اعف

 ءىش هبضغأ ةيواعم نأ نظن ام : شيرق نم موق لاق كلذ لثم ىفو

 ىلا ءامسأ نب كلام لاق . بضغ همأ ترك ذ نإ « ىلب : مهضعب لاق . "طق

 نإ :ةليضخأل هتلاو : طاع نم يلا ءكفعأا اذ ققاعإو هنأ هوو ققوألا
 ماعلا ( كلذ ) ةيواعم رضح دقو « هاتأف ( العَح هل اولعخل ) . المج ىل متلعج

 تلت + لاك ؟ كيا نيب :ةلئه عا امو قنيقسؤلا نيم لاق مولا

 هدقت لمملا نم تيطعأ ام لإ راظأ + نأ ننااي نايفسابأ انيعأ املا نانيع

 ىلا ءاويسكل ددعأ هل : لاقف 4 00 هالوم ةبواعم اعد مَ .٠ ًارجعتم ان دحتت الو

 نب ورمع تيتأ تنأ نإ : لجر هللاقف ) . هلمُج ذخأف مالغلا عجرو

 )١( اهريغو بورحلا ىف ةفلتخم ًابورض عمجم باب : ب ىف .

 « هتاطقس نم دعت ىهو » : ةفاضإ « ب ىف (؟)

 مالكلا ىف لحجر ةرم هل ظلغأ دقو , ردصلا ةءسو محلاب ةبوواعم فرع 09

 اولوحم ملام مهتنسلأو سانلا نيب لوحأ ال ىنإ : لاقف # اذه لثم نع لحنأ : هل ليقف

 ةرءش سانلا نيبو ىتدب تناكاول 2( : رورشأا لوقلا بدحاص وهو. انكم نيو انني

 . « تددش اوخرأ نإو : تيخرأ اودش نإف« عطقت:اهتك رت اه



 د «عا١مملا

 اذه لدم كلل عقلنا هع :كيعتو هيأ انت لايتلا قانا هل قيلقفا "ريفا

 دل لل اهي قاف توما تام كعب هنو دق عاف 1 ناشف هاا قلل

 : لاقو هتيدب

2 

 ا هللا فاول فزت ٠ قلامامأ ' ىللا ماعلا .نقالا

 ةصيمح نب ةورف ىجاه ال *"”ريرج نب لالب نب ليقع نب ةرامع لوق هلثمو

 لاقف . نيتسلا زواج دق ةرامعو « ةنس ةرشع عبس ةورفلو « ©0ىدسألا

 : اهنم ةديصق ةراع ىف

 0 علا اللا "ةلؤنم مشولاب 2 انفوخ نم رحاج ةغارملا نباو

 ردان ةيوقع هب لحن نأ وأ  ةعيلط نوكت نأب حايرلا ىشخم

 نمسا وص .ةوعولاو. عضاعملا دونما ةويتني تايقناو كربلا 5-7

 رظانلل ادب دق ةينلا بيس ىرت دقو ءاقبلا برهلاب توجرو

 )١( ىثرقلا ىدسألا ماوعلا نب ريبزلا نب ورمع وه ٠ ريبزلا نب هللا ديع وخأ «
 رسأ هنأ الإ « هيخأ ةب راحل ةكم ىلإ ًايومأ ًاشيج داق دقو « هيخأ ىلع ةيمأ ىنب عم ناكو

 هللا دبع هوخأ هلتقف .

 ددرت, ناك« ةماعلا لهأ نم حيصف رعاش وهو . رعاشلا ريرج دافحأ نم (؟)

 . قثاولا مايأ ىح شاع . هتلص نولزجيف سابعلا ىنب ءافلخ ىلع

 . ه ةضيمح نب ةورف » : ب ىف (؟)

 هتديصق ىف هاجم نيح قدزرفلا اهب هانك ء رعاشلا ريرج ةينك : ةغارملا نبا (:)

 : املوأ ىتلا

 يعل < لك الملاو دجنب نيعلا أم دلعي ةغارملا نب رب رج ىباعد

 قدزرفلا ناويد عجار . ضرألا نم عستملا : الملاو . فلختم : رحاجو

 . ساي : ص « لوألا معقل



 د جاوا

 :ةلؤأ اه هديصقلا هذه ضيق مق ةزانغ لاقت

 7 تاعك ني سو" عاطل ”انيناك  ىايدلا رولا

 : لوقي اهمقو

 رك اشلا ريغ دنع ةئيدضلا عبت امبرو ديعولا كركش نا

 فاض لوا عورلا مون نوكتو مهيلع 0 ا ةيوسلا ىفام

 000 برحي ل ًايبص اكو. هرفعما ةرشألا تينا اذه ةورف معس انلف

 هديب لتقف « هدحو لتاقو هباعأ دعب برح ىف ربص نأ ىلع تببلا اذه هلم

 ممم هنأ : بابُحلا نب 0 ل

 ىأ « هتاتقأ نكلو هتلتقام : لاقف « ةورف تلتق : هل ليق دقو ةرامع

 . لتقلل هتضرع

 ىذلا تراتقأل : لاق . لقت كنإ : هومعحنم هل لاق ودبل ايفا ليقو

 ءبتكرجت عاجال ءاود » : هيلع بتك مث ةيودأ ىف طلخف ”ملسب رعأف . ىنلتقي
 . بطلا ةنازخ ىف هلعجو « ةرم اذكو اذك عماج اذك نزو هنم ذخأ ْنَم

 ناك ءاودلا اذهب : هسفنل لاقف « هب ترم هتنازخ شتفو هيوريش هنبا هلتق اماف

 كد نمو مما كا يح اذا يرق كرت

 : ىأرملا تارمع ىف

 و ىف هيلع دروف . هلهأ لاجر نم ناك ناورع نب كالملا دبع نأ 2

 جملا ىلإ معقيرط ىف هيف نوحرتسإ ةيدايلا ىف جاجحلل لزم : رجاحلا ()

 . لكشلا اذهب هانادعف خسنلا ىف بارطضالا ضعب ةلخلا هذه ىف ل -(؟)



 مدل جبال

 ددع لثم روغثلا ىلع شاج مورلا ةيغاط نإ اهدحأ : هءوست رابخأ ةثالث دحاو

 ةيحان ىف هيلع جرخ ؟"”قدشألاب فورءملا ديعس نب ورمع نإ اهنمو . ةرثك لقلا

 لاقف . "”راتنطلا لتقو قارعلا درو ريبزلا نب بعصم نإ اهنمو . ماشلا نم

 رودحلا ام د كنلا بط اقف "ن دقنلا هيك فاز كوخ تفرع مولا افا

 « ديعي وهو قارعلاب وهف ريبزلا نب بعصم امأو « 00 بر مالسإلل نإف

 35 هدصقأ نا ممالوا وهف 4 امحرو اراد قم مهمرقأ وهف قدشألا اماو

 )١( ناورمم نب كللاا دبع ةمع همأو , ةيمأ نب صاعلا نب ديعس نب ورمع وه .

 هتليح ةعسو هئاهدل ناطيشلا ممطلب بقلو . قدشلا لئام ناك هنأل قدشألاب فرع .

 محلا نب ناور» ةعبابم ىف دب هل تناكو . ًاحيصف ًآايطخو ءايربك اذ امش ًاعاجش ناك

 نأ دعي . ناورم نأ الإ . زب نب دلاخ دعب هدهع ىلو نوكي نأ ىلع « ةفالخلاب

 ورمعف كلاخلا مث الوأ كللملا دبع هنبا ىلإ دهعلا ةيالو لقت ء سعألا هل بتتسا

 هيلع لهسف , ديلولا هئبال ةنالولا لعحم نأ دارأ . كللملا دبع ىلإ ألا ل ؟ام دنعو

 ةليوطلا تايتاكملا مغر اهنم هعلخ ىلع ردقي ملف ورمع امأ . اهنع دلاخ علخ بينهما 

 هلتقف ةديكلا هذه هل ريدق ء هنم صلختلل هلتق ىلع لمع دقف اذلو .

 .«:هد «ع:عورام - :١١١ 5 بهذلا جورم : عجار

 باطخلا نب رمع هرمكتأ ىذلا ؛ قثلا دوعسم نب ديبع ىبأ نب راتخلا وه 6

 . رسجلا ةعقو ىف لتقف .ء سرفلا ةيراحل قارعلا ىلإ ههجو ىذلا شيلا ىلع

 لتقم دعبو « ىلع مامإلا عابتأ نم ناك . ىومآلا يتحلا دض راوثلا راك نم راتخلاو

 ذدخأ كانهو . قارعلا ىلإ هلسرأو اذه هب قئثوف« ريبزلا نب هلا دبع ىلإ مضنا نيسحلا

 هيلإ جرش امدنعو . محرثك أ لتقف نيسحلا ةلتق عبتتو ٠ ةيفنحلا نب دمحم ىلإ وعدب
 ريبزلا نب هللا دبع درك . هلتقو راتلا هيلع رصتنا نييومألا ىلاو دايز نب هللا ديبع

 . راتخلا لتقف « هيلع بلغتي نأ عاطتسا ريبزلا نب بعصم هيخأ ةدايقب ةلمح هيلع

 هللا ىلص ىلا دج مشاه نب بلطملا دبع لوقب لوقلا اذه انرححذب (عر

 . شرق لبإ ىلع اولوتساو ةكم ةهربأ ةدايقب شابحألا مجاه اميح « هيبآل ملسو هيلع
 تح هلبإ درنأ هيلإ بلط ةهرأ ىلإ تبهذف« ةقائ اتئاملبالا هده ىف بلطملا دبعأ ناكو



 تب حجج

 - اهعدوب ةيواعمم نب ديزت تنب ةكتام هتأرصا لع لخدو هسرف بكرف

 ديال" لاق كيك نس يك وول ةىيساكلا ومآ اب هل تاق هل تناقف

 : لاقف . اهيراوج نم اطوح نَم ىكبو تكب ىلأ اذ . ىسفنب رعألا ةدهاشم نم

 : لوي تدح انارت ناك هنآك 219 ريك ردش

 اهنيزي رد ظن اهيلع ناصح همه نثي مل وزغلا دارأام اذإ

 21000 تكي  هقاع ىبهلا تر مل الف هتبن

 « كلملا دبع ةفيلكلا نأ ىلع ةلسارم امهنيب تر «©"”قدشألا وح جرخ مث

 مث « كلذب ةدكؤملا دوبعلا امهنم دحاو لك ذخأف . هدبع ىلو قدشألا ورمعو

 ( ةقيثو عرد درز هفوج ىف بهذن م اًديقو ًالغ كلملا دبع دعأف . حلص ىلع ايقتلا

 نست لك هينفع ا ا ا

 ديفو ىنشتي فيعص بهذ نم لع اذهوب 6 كذيقآو كرغأ نأ ةثفلح 00

 اهّدش ا ذإ : هنذؤلل لاقو . ىيع نم جرخأل كيلجرو كقنع ىامهعضف «

 هيلجرو هقنع ىف ورمع اهدش اماق . ةالصلاب ىل دا ف هقنع قا ورع

 زيزعلادبع هيخأللاقو ًاردايم كلملا دبع جر . ةالصلاب نذؤللا هنذ 1 "7 امبلفقأو

 .«ةيعكلاىنعي» هسدقت ىدلا تيبلا كرتتو كلبإىناأست :هل لاقو . ةهربأ هنم ءاتسافح

 . هعنم ءاش نإ هيمحم بر تيبللو : لبإلا هذه بر انأ : بلطللا دبع هل لاف

 دحأو ىلدم رعاش : ةزع ريثكب بقليو ىعازخلا روج لا دي نا نفك وه )١(

 عم هرابخأو . هب صتخاف ناورم نب كلا دبع ىلع دفو . نيروهشملا برعلا قاشع

 . اهنق هرعش رثك أو ًافيفع امل هبح ناكو « ةروهشم ةبرمضلا لمح تنب ةزع

 قارعلا ىلإ جورخلا دارأ امل ناورم نب كلللا دبع نأ : نايعألا تايفو ىف (؟)

 . ةزع ريثك لوقب لثمتف تكبو ةكتاع هتحوز هتعنم ريبزلا نب بعصم ةبراح
 .( <55: ص6 ثلاثلا ءزجلا )

 .الفتأو : ) ف (؟)



 اما + ؟ تح

 عنصي مل هأخادجوف مجرو كالملا دبع ىلص م هلتقاف هيلإ لخدا : ناورع نءا

 ١ 5 م 1 301 7 9 ع 5

 . 2” هلتق مث هبجو ىلع هاقلأف هبذخل هربرس ىلع وهو ورمع ىلع لخدف . ًاثيش

 : رمع هل لاقف . برطضاو هديب هكسمأف « بشخ حدق ىف ءاعب ىتأف « قستساف

 رم رمأف 4 هذي نم حدقلا قلأف 8 هبرشن ىتح كلتاق ريغ ىلإ « كيلع نمأب د

 نفس كيلع لاب ل تلق : لاه كيفما تيك < لاق ؟ نك لأ 4 لاف : هلت

 نسنأو 7 رييزلا لاق. .:هيرشأ لو + نامأ + كيلع :سأب ال + كلؤقف © بزرشت

 )١( بهذلا جورم ىف ىدوءسلا ةياور عم ةياورلا هذه قفتت :١١7-11١1

 شويجلا ةلبال زاوهألا ىلإ سراف كلم درجدزي ههجو ىدذلا دئاقلا وه (؟)

 هب هجوتق . نازمرهملا هيلإ ملستسا ىذلا ىرعشألا ىسوم ىبأ ةدايقب تناك ىتلا ةيبرعلا

 مالسإلا هيلع ضرع« باطخلا نبرمع ةفيلخلا هلباقامدنعو . ةنيدملاىلإ اريسأ ىسوم وبأ
 . انه فلؤلا اهءورب ىلا ىه هذهو . ءاملا ىنيقست ىح ىنلتقت ال : ةفيلخلل لاقو ىبآف
 لتق اماف . ةفيلخلا لايتغا ىلع لمعو مالسإلاب ىهاظت نازمرحلا نأ فورعملا نمو

 . لتقف كلذ ىف كارتشالاب نازمرهملا مهنا ء رمع ةفيلخلا ىسوجلا ةّولول وبأ

 . ماوعلا نب رييزلا وه ()

 ملسو هيلع هللا لص لوسرلا بحاص راصنألا نم ىباحص : كلام نب سنأ (4)
 . دلولاو لالا ةرثكب هل اعد دقو. ًايضار هنع لوسرلا ناكو . هتافو تح همدخو

 تام نم رخآ ناكو .ه هي ةنس ىف جاجحلا دهع ىلع ىفوت ذإ اليوط سنأ رثمعو

 . لوسرلا نع ةريثك ثيداحأ ىور دقو . ةرصِبلا ىف ةباحصلا نم

 هللا ىلص لوسرلا ىبزالم نمو ةباحصلا نم ىراصنألا كلام نب ديعس وه (ه)

 . ةريثك ثيداحأ هنع ىورو « هتاوزغو هبورح رثك أ ىف هبحاص دقو . سو هيلع



 ربل[ حج

 ءابطألاو « ملكتيال لل هلهأ ىبعورمع نب رفعج نب صوحألا ضرامت ليق
 ىلإ ةعارش تفتلاف . هبحي لف هملكسف «هل ًاعدن ناكو ةعارش هانأف . هيلإ نوفلتخم

 لاق . مهردب ىلانق عبرأ ءالطلا انذ خأف ةريمخلاب سمأ انك : لاقف هل سياج

 . مهردب ناتنينق وه امتإ ء.همأ كان بذاكلا : صوحألا

 عنُمو هردص ىف قذف بابلا نم اندف ءاوسرعأ دق موق راد ليفط ىتأ ليق
 در فوك لا ناو وتس وح [ لو نورنا ل

 نم عددا كيتا ىلإ: تا ةنساو + لاعفا# كانلا ونا ات دوام هي, امم لذاك
 اذإ امأف ءءادغلل لوخدلا نم كعنع انك امنإ : باوبلا هل لاقف « رادلا لخاد

 . جرخو لك أف موقلا عم سلجو لخدف « لخداف . تيدفت

 ناكو « ملسو هيلع هللا لص ا نور يأ نيا” ناك ناك : لاق

 ناكر كلا يدرس ف فرح قوت سو هيلع هللا ىلص ىنلا سرد دل نع

 كلوش نو ةرما امذعت "يرسل لكلا نب ةيرختا امون رك ارقل في

 رخؤم ىف ناك اذإ ىتح ناممن هديب ذخأف ؟ هيف لوبأ عضوم ىلإ ىتدوقي ْنّم
 ىف كنإ رّوْسملا ابأ اي : سانلا هب حاصف ٠ لوبي سلخ . سلجإ : لاق ) دجسملا
 نإ ىاصعب هبرضأ نأ َءىلع هلل : لاق . نامّمن اولاق ؟ ىنداق ْنَم لاقف ( دجسملا
 : لاق . معن لاق ؟ ناهعن ف كلل له روسللا ابأ اي : لاقف ءاخل ناين تيان ندع
 ىلصي وهو هنع هللا ىضر نافع نب ناّمع ىلإ هب ءاجو هديب دخاف « ىلصي اذه وه

 )١( حازملاو ةهاكسفلا ريثك ناك . راصنألا نم ىباح ء ورمع نب نامعن وه .

 ةباحصلا ضعب عمو ملسو هيلع هللا لص لوسرلا عم ةباعدو ةهاكف صصق هلو .

 هتاوزغو لوسرلا بورح رثك أدهش دقو .

 « ةكم حتف موي ملسأ ٠ باسنألاب ملاع باح ء ىمثرفلا ىرهزلا لفون نب ةمرخع (؟)
 ةنيدملا ىف تام . نامع نمز ىف هرصب فكو اليوط رمع , ناسالا طيلس ًاحيصف ناكو
 .ه هع ةلس



 دس 97 عنخ

 . نينم ملا ريمأ تب رض : اولاقو سانلا حاصف . هاصعب هالَعَق . نامعتأ اذه : لاقف

 . ءىشب هل تضرع ال « مرج ال : لاق . نامت : ليق . ىلداق نم : لاق

 نب هللا دبع نب قاحسإ نب كلملا دبع لمعتسي نأ رمع نب فسوب دارأ ليقو
 نأ يل لعاب قاس 076 تت اقنع لمعلا كارل سقت حرك قو للا يع
 :ضلعو اذه لاك اخو هل لاقق . هلامع هلتق عم هلمع ىف ىل ةجاح الف « ىنع هفكست

 ةيلاغلا نمرثك أو ءاهدوجأو بايثلا نم هيلع ردقت ام لوطأ سبلاو هنآ

 لاف اهتحص باث هيلع و ربع نايتس لع لخدو ( كلو ) لمتف :راطععلاو

 هل لجر « قاحسإ نب كلملا دبع اذه : لاق ؟ لبقلل اذه ْنَم : مدْحَقا فسوي
 :لاق ؟ يف : لاق . هفلتاف اريدك ايكو ةثارو ةييظع ةلوقوب كو فرق

 اذه سيلو « انلاومأب اذه موقي ال : لاق . ةءورملا بلطو ةئيهلا نم ىرت امف

 .مجرف . كالملا دبعاي فرصنا : بجاحلا هادانف . فرصنيل (هل) لق . انلامع نم

 نم ًالجر اعدف « هب لمعيف فنحألا ىأر لمي نأ بحأ ىرطق جرخ امل ليق
 «كرفس بايت ىف فنحألا تيإ مث ةرصبلا ىلإ قلطنا : ( هل ) لاقف نزام ىنب

 موقلا ىلع راشأ نإ « ةماعن ابأ اي ًاهيإ : لاق . ناهبصأب هتفلخ لقف ىنع كلأسنإف

 نأ يرطب :نضردا اودع وب هدام وعش زل وبكل اوووف وي لاقعلا روق أ

 ىرطق ىلإ فرصنا فنحألا نم مالكلا اذه لجرلا عمس املف . مهتدم لوطت

 . هب ذخأف ء«فنحألا هل لاقام هل كغ

 . هتبيغتلاطف لجرلا باغو . ريناند هيف ًاسيك الجر ٌلجر عدوأ ليقو

 ىف رّيصو « ريناندلا ذخأو هلفسأ نم سيكلا عدوتسملا قتف رمألا لاط اناذ

 بلطف ةنس رشع سمح دعب سيكلا بحاص مدقف . هطاخو مارد سيكلا

 ءارمع نب فسوت بتاك« ناوك ذ نب ملس ىفأ نب مد وه(١)

 .«هونأ»: بى (؟)



 لاف.« :ةريبه خي ربع ىلإ هففاؤو : هلبقي ملف ,هعاخم ما هيلإ مقرف . هل ام

 : لاملا هدنع عدوتسملل سايإ لاقف . نيذهرمأ ىف رظنأ : 2” ةيواعم نب سايإل

 سمح ذنم : لاق ؟ كدنع وه 5 ذنم 2 لاق : هام هك اذه لاق ؟ لوقتاع

 برض اهيف اودجوف اولعفف « مهاردلا اورثناو متاهللا انوصق © لاف رات و قت

 سمح ذنم كدنع هنأ تررقأ : هل لاقف . نار يو نع ع

 رو انولاب#“ 10 نين ويفنو قيس ركع ترض كلا قو ةهع ردع

 7 اهانإ هعدلاق

 ارم ميسا لعاو ( قه ) ةينريكت أع | فالح وكلا جلا ناك نبق

 ةنملا هده ها نحن برش ندهنأ اننلع ىف دعم انا 4 ويعمل لاك اولا

 ةدماخ و ةييفلاء الا“ ناقداي رماردأ ىكاللا عازب نافاو طلوخب و هعع ريك هيدا

 رخّذاو تذااف عناصملاب رمأف . ةلبقملا ةنسلا هذه ءام نم اوبرشي الو « لعفيلف
 تتيغت هنم سانلا برشو رطلا ءاج اماف . هتصاخ ىنكيو هيفكي ام ءاملا نم اهيف

 مهبصي ملف هيضاخكوا وع لولا كاكا يم قلل يورو 1 ىطلوكلااو موقع

 . ماوعلا باصأ ام

 دق انكلم نإ ::ضفبل مهضعب لاق « ملاح فالخ ىف ةماعلا مهتأر اهاف

 هب لادبتسالاو هعاخ الإ ىأرلا امو . هباحأ لوقعو هلقع تتكيفتو ءطلوخ

 هباتكو هريزول لاقف ء كللا كلذ غلبف . هلقع يتب مل ًالقاع (انم ) اكلم

 تبرشن نأ ىأرلا + اواق ؟:يأرا اف هلع ءالؤه ممجأ ام نورت دق : هيمجنمو

 لثملا برضو . ءاكذلا ةدحو ةنطفلاب رهتشا « ىنزملا ةرق نب ةيواعم نب سايإ )١(

 . ةالولاو ءافلخلا نم ًايرقم ناك كلذلو . هتسارف قدصو هئارقتساو هئاكذب

 اهتقد ىف لاثمألا برضم هماكحأ تناكف ةرصبلا ءاضق زيزءلا دبع نب رمع هالو

 . ه ؟؟؟ ةنس طساوب ىفوت . اهتلادعو
 ( ريدعلا فطل ) ١٠6



 محا ؟ ادتج

 . هوركنأ ام انم الو كنتم اوركني الف « ملاح لثم ىف ريصن ىتح مهئام نم

 آرب دق : تلاق ةماعلا كلذ تأر اماف . هباحسأو مهلثم راصف « طلوخو لمفف

 هرمأ حاضو كللملا

 جاجملا سأر ىف لعجو « ثعشألا نبا عم نيصح نب زوريف ج رخ ليقو

 ىسأر ىف لمحنأ : لاق هآراماف . جاجملا هب ىتأف زوريف رسأف . مرد لأ ةئام

 نفك وسد لاف كللاومأ نشك 6 :كتيلرتام كتيلو دقو مرد فلأ ةئام

 . اهاضاقتأ ىنجرخآف عئادو سانلا دنع ىل نإ : لاق . كقدص تيأر اذإ : لاق

 لك نيصح نب زوريف انأف ىتفرعي مل نمو ىفرع دقف ىنفرع نم : ىدانف جرشن

 اهم وهو ( هل ىهف ) ةعيدو هدنع ىل تناك" نمو . هل هدي ىف امو رح ىل كولمم

 تادبع ىن دلاخ ايمو < ةقَوَع هيلع وق لاب ديلغ ل نك نمو« الخ قوق

 . هقنع برضف زوريفب جاجتملا اعد مث . رمع نب فسويب اهعنضف « هنم ىرسقلا

 "00 مرج نم لجر ممس : لاق ها نع ىباكلا نب ماشه ثّدح

 ثا وهو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا نلوبسو ةللبع خي ووتعاو أ ورع ل ةفلدف

 لمجأ نم تناكو كلذ لبق ؟'”ةليثقب“ تنب ىأر ناكدقو « اهريغو ةريملا حتف

 ةريللا كيلع هللا حتف اذإ « هللا لوسراي : لاقف ( ءاسنلا ب نيف اء نمو ) نناذلا

 حلاص اماف ء ديلولا نب دلاخ عم ناكو لل هذ لاق هلع تنل بف

 . ةليقب تنب ىل بهو ناك لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نإ : هل لاق ةريللا لهأ

 اهنأ ىربطلا ىف ءاجو .ةلقب هبقلو ء حيسلا دبع تنب ةمارك ىهو )١(

 : مس. ما ىرطلا . اليلق انه درو امع فلتخم كانه ريخلاو . ليوّدش ىلإ تيطعأ

 . موو مدع



 مسح 0 باب

 دممو ىلجبلا هللا دبع نب ريرج هل دهشف ؟ ( كلذب ) كل دبشي نمو : لاق

 نإف « مكحلص نم ةليقب ةنبإ اوجرخأ نأ دلاغ ىدانف . ىراصنألا ةماس نءا

 ةريخلا لهأ ؟"”عزفل : لاق . هباعسأ نم لجرل اهبهو ناكم السلا هيلع انيبن

 فلتم امرك نع 2 اولاتك هيلع اولذف 5 :لجرلا نم 2 اقاقوح,ت كلو نم

 . كل كلذ اولاق ؟ ةرظن اهنم ىلو : لاق . ككح

 نسكت تانغ قت وكر كفا دق :ةريك ا وعلا ودقنأو

 دق « كل ًاسؤب : لاق . من : تلاق ؟ ىحل كنإ : لاقف اهيلإ رظنف باجملا

 : لاق . كل ادبام ىلإ نأآلا مكتحاف :. اولاق : .ىرأ اهب ىلإ, نعدلا كريص

 . ةلام 0

 نادل اوان هاب راسي وبدا معو هومكح دق مهنإ نيماسملا غلبو

 :ةدحاو هذه لاق باع تدأو ازويع قرانه تق“ 0 فيقوم كمر

 معنا 1 ولاهو هلام رقع واخ هدع نعرألا ىف وأ : لاق . ةئام رشعو : اولاق

 ين رو فصوص لام يزكنألا ةرقع

 ين زد اذإ .نيودكلا "قرب هنأ ديو: ننانلا رشا لخاو ناك ليف

 كايإ : هاقر اذإ هل لاق هسرض نم ككتشي نم هاتأ اك ناكف . هبحاص ىلع

 , هك رلا كلطيب هن 5 151 ةكيزف + «كفارش لإ توضأ هما 3

 ني هلا لع تديبفا«ةرتلا دوب ع راكع اه لوا هعإ رك لإ رام اذإ مانعا ناكو

 . ًاعجو "تب_: لوقيف ؟ هتب فيك : هل لوقيف « هاقر نم ىلإ ودغيف « هعجو

 . أربت مل م نم : لوقيف . من : لوقيف ؟ درقلا تركذ كلعل : لوقيف

 « ةريحلا لهأ جرفشخ ١» ىف (1)

 لوصحلل ناعتسي نأ ىه ةقرلاو . ؟رارضإ وأ عفن ةيقرلا لمعتسي : قدي (؟)

 . ةاقرلا لومي ا ةعيباطلا ىوق قوفت ىوقي رمأ ىلع



 محا را دحح

 ىنلا دمحم انديس ىلع هللا لصو « ةّنلاو دجلا هللو باتكلا ؟”يهتنا

 دي ىلع « ليكولا معنو نإ اهوا اوقك“ امل مسو هيو هلآو ىنألا

 لوالا عيبر رهش لهتسم ىف . ىعفاشلا دمحم نب ىلع نب ىسيع دجمملا هبر وفع ريقق

 نديم لع هللا ىلصو « هدحو هلل دجلاو . ةئامئامت و نينامثو معسل ةنس روهش نم

 . نيعمجأ ةباحصلا لك نع هللا ىضرو « ٍلسو هبحسو هلو دمع

 رشحلا نم داعملا موب اهب زوفأ ةبوت هللا لس ىطخ ًاثراق ايف

 . و ةخسن ةعاذ هذه ع(



 يرأ + لهافألا ناوخكلا قييم ظئاركلا رعيئادكلا يرق لع قباعأ

 رك ذلاب 9 5 وع نم هومدق امو دهج نم مولد اع فارتعالا بجاولا نم

 دعاس ايدنأ ثذللا يجز دمت مساج ذاتسألاو مساج ىكم ديسلا ذاتسألا هنم

 ىذلا ديسلا داؤف ذاةسألاو « ةمهمملا ريباعتلاو تاكسلا نم ريثك فشك ىف ةمّيق

 دمت مساق ديسلا خألاو « هسراهف مضوو هعبطو باتكلا ةمجارم ىلع فرشأ

 ًاعيمج ءالؤه ىلإف . هرشنو هعبط ىلوتو باتكلا ةطوطخم مدق ىذلا بجرلا

 . ءانثلاو ركشلا صلاخم مدقتأو تايحتلا ىزأ ىجزأ

 قادلا ردع ره





 عجارم ا
 9 ىرونيدلا دواد ٌ دهأ ةقيئح ىبأل : لاوطلا رايفكلا

 لايشلا نيدلا لامج روتكدلاو ماع معنملا دبع قيقح
 ١٠  ةرهاقلا  ىلوألا ةعبطلا  ةيب رعلا بتكلا ءايحإ راد

 تثتوربب ك0 ركفلا راد رادصإ

 ةلاك اضر رمعل : مالسإلاو برعلا ىملاع ىف ءاسنلا مالعأ

 ءادجأ (ه) ةيناثلا ةعبطلا

 ١وهره - قشمد - ةيمشاطلا ةعيطملا

 1( نيف رختسلاو يبست رونا وم ءاشلاو لاهترلا رول مججارتسوماق) مالعألا

 ىلكرزلا نيدلا ريخ فيلأت

 ءازجأ )٠١( ةيناثلا ةعبطلا

 ١ةومه لح صم هاك رعد نفاع وسل اهشاوك  ةقيطن

 افلا يللا يوطعا نب دمح نب مركلا ديع كعس ىلأ مامالل :باسنألا

 ةيناثعلا فراعملا ةرئاو نيا ةطبطع لوألا ةعبطلا

 ١و0 ل نكدلا دابأ رديح

 « ىواجبلا دمحم ىلعو « ىلوملا داج دمحأ دحمم : ةيلهاجلا ىف برعلا مايأ

 عادا رضع هلأ ونأ دو

 ١1ة قام ةرهاقلا د ىلخلا ىباابيلا ىسع ةعيطم



 د حسو

 تامل ىو عرار وصور كيلا ىتادلملا ةيعاق نارتإ

 وهاب - ةرهاقلا -رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم

 ءازجأ ( 5 ) ىسدقملا رهاط نب رهطلل : خيراتلاو ءدبلا

 1 هوو - سيراب ةعبط  راوه ناك هرشنب ىنع

 ىطويسلا نيدلا لالج ظفاحال : ةاحنلاو نييوغالا تاميط ىف ةاعولا ةيغب

 عا دحيم دعم فاعلا ةيلورل كن كوالا ةيئلطلا

 روفيط رهاط ىبأ ْن دهحأل : ءاسنلا تاغالب

 ردح ب اح وخلا ىادسلاو ةسوخم سلط

 ظحاجلا رحب نب ورمع نامثع ىبأل : كولملا قالخأ ىف جاتلا

 اشاب قر دهجأ : هّققح

 وة - ةرهاقلا - ةيريمألا ةعبطملا

 ىربطلا ري رج ب دع رفعج ىبأل ب كولملاو مالا خيرات

 ًاءزج )١٠( ةيرصملا ةينيسلا ةعبطملا - ىلوألا ةعبطلا

 ةهجم - طقف هنم ءازجأ ( 4 ) رصع فراعملا راد ةعبطو

 ىطفقلا فسوب نب ىلع نسما ىلأ نيدلا لام : ءاكملا خيرات

 ووين حلول تربيل سويلوب هرشنب ىنع

 ىدوعسملا نيسملا نب ىلع نسحلا ىبأل : فارشإلاو هيبنتلا

 ىواصلا ليعامسإ هللا دبع : هتعجا ىو هحيحصتب ىنع

 هةيسرو  ةرهاقلا - فيلأتلاو رشنلاو عبطال ىواصلا راد
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 ( نازح ) كؤقع قر دهألاترغلا لئاشو ةرهغ

 |١ةلمب - رصم اد ىلخحلا ىبابلا قفطصم ةعبطم

 ةةيرعلا لإ كلفنا اوم مدآ فيلأت : ىرحملا عبارلا نرقلا ىف ةيمالسإلا ةراضحلا

 (ناوج) ةدير وأ ىداطلا دبع د#ت

 ةوغ٠. ل ةرهاقلا - رشنلاو ةهحرتلاو فيلأتلا ةنلل ةعبطم

 (ىتااثلا رلخلا ) ماّرع هدبع دمم قيقحم : ىزيربتلا بيطفلا حرشب مامت ىبأ ناويد

 ىرهاظلا نيهاشن- ليلخن بدلا سرغل : كلاسملاو قرطلا نايبو «كلاملا فشك ةديز

 سوار لوي : هحيحصتب ىنتعا

 ١ملهع ل سيرابب ةبروهلا ةعبطملا

 ةتابن نب دم نب دم نيدلا لامج فيلأت : نوديز نبا ةلاسر حرش ىف نويعلا حرس

 عيب رلا ىبأ نب دمحم نب دم-أ نيدلا باهشل : كلاملا ريبدت ىف كلاملا كواس

 مهام ل ةيرصملا فراعملا ةيعمج ةعبطم

 كينركلا اج الار ةاهرإلا زا زو رادع

 ١ةنج -تيوكلا

 يسلك هبر دبع نب دم نب دهأ رم ىلأ تلات : ديرفلا دقعلا

 معاد تنير « نيم نو حيصطتو جرت اربإ « نيزلا دحأ « نيمأ دمحأ : سترت 1 2:

 ءازجحأ ( 7 ) ىرايبألا

 ا ةعوحن رفع ده ركلاو جهلا ةفلأتلا ةنلب فراخ



 دل مسوس

 ريزولا ةحلط نب دمع ملاس ىبأل : ديعسلا كلل ديرفلا دقعلا

 هدوم - رصم - ةيبهولا ةعبطملا

 تاداجم (4) ىرونيدلا ةبيتق نب ٍلسم نب هللا دبع دم ىبأل : رابخألا 000

 ١م - ةرهاقلا - ةيرصملا بتكلا راد ةعيطم

 : ممريسو سرفلا كوام رابخأ ررغ باتكب فورعملا ريسلا روغ

 ىلاعثلا ووضتق ىأل

 ١ة مس - نارهط ةعبط

 : هيلع قيلعتلاو هتعجا رع ىنع . ىرذالبلا نسملا ىبأل : نادلبلا حوتف

 ناوضر دمحم ناوضر

 ١ ة هه نيو ةداعسلا ةعبطم

 ابطابطنب ىلع نب دم ىتطقطلا نبال: ةيمالسإلا لودلاو ةيناطاسلا بادآلا ف ىرخفلا

 مه 5٠ ةرهاقلا ب ةنتاححرلا ةعباطلا

 ريثألا نياب فورعملا مركسلا ىبأ نب ىلع نسملا ىبأل : خيراتلا ىف لماكسلا

 ءازجأ (5)
 ماوس .مس رصم  ةنريثملا ةعيطملا

 ىجاحي ريهشلا هللا دبع نب ؤطصلل : نونالاو بتكلا ىاسأ نع نوئظلا فشك

 ىللج بتاكوأ ةفيلخ

 ١و.عمس  لوبناتساب اهتعبطم ىف فرامملا ةلاكو ةعبط

 نسج و 3 ى وس قزوسلا ناك ريض فو انب اللا نهارا رقع كاملا وع أل فراشلل قتالعا

 رم تحب ةيد رعلا بتكلا ءايحإ راد



 د م”خج دل

 : هيشاوح قلعو هققح . ىناديملا دمحم نب دمحأ لضفلا ىبأل : لاثمألا مجم

 ديخلا دبع نيدلا ىبحم دمع
 ١ هوه - رصهم - ةداعسلا ةعيطم

 ءازجأ ( © ) ىرضمللا دمج : ةيمالسإلا معألا خيرات تارضاحم

 ١والإ -رصم - ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ةعبطم

 ) ناو ) ىدوعسملا نسحلا ىبال : بهذلا جوسم

 ها ع ةبررصملا ةيهلا ةعبطملا

 ةشاكع تورث روتكد : هل مدقو هققح . ةبيتق نبال : فراعملا

 ١ اك بس ارصم ل ١١ راد ةعبطم

 ىلوألا ةعبطلا . ىوجلا توقايل : نادلبلا مجعم

 ءازجأ ١9.7 )١1١( - رصع ةداعسلا ةعبطم

 سكر س نايلإ فسوب هبترو هعمج : هب ّرعملاو ةيب رعلا تاعويطملا مجعم

 ١08 -رصم س سيك س ةعبطم

 ( نازج ) - ىبتكلا ركاش نب دمحم فيلأت : تايفولا تاوف

 ديخلا دبع نيدلا ىبحم دمح : هيشاوح قلعو هطبضو هققح

 ا١وه) - رصم - ةداعسلا ةعبطم

 هلاك اضر رمعل : ( ةيبرعلا بتكسلا ىتنصم مجارت ) نيفلؤلا مجعم
 )١8( جزءاً  قشمد» قرتلا ةعبطم ٠كية؟١

 ثويلج ره . س .د ةعبط . ىوجلا توقايل 1 اوكا مدعم

 ١و؟ه - رصع قكسوملاب ةيدنه ةعبطم



 بح اح

 2( تارع ): ناس وتلا رك فأن مر كلا دبعل : لحنلاو للملا

 ١و١ - رصم - ىبلحلا ىبابلا ةعبطم

 ىدفصلا نيدلا حالصل هنارمملا تكاد ف تاييحلا كك

 انام قر نما هءبظ لع نقاو

 ١٠9١ ل رصع ةيلاجلا ةعبطللا

 فارشألا نم نيلاتنملا ءامسأ باتك : ( ةسداسلا ةعومجلا ) تاطوطخلارداوت

 رفعج ىبأل : ءارعشلا نم لتق نم ءامسأو مالسإلاو ةيلهاجلا ىف

 نوراه مالسلا دبع قيدحتب ترشن . ىدادفيلا بيبح نبا

 مش رعتلا و ةمرعلاو يللا ةنلح ةفطمدج لوألا ةعبطلا

 ١و.هع - ةرهاقلا

 ا )6٠٠١( ديدحلا أ ناب ريهشلا دماح ف نيدلا رع حرش : ةغالبلا جبن

 هج ممم دح رمم د ىركلا ةيبرغلا :بنكلا ناد ةعيطم

 نب ىلع نب دم رايخألا َكَمَدَس قرود نم ناخألا قتنم حرش راطوألا لين

 : ناك ولا دع

 . ١985 ء رصع هاكرشو ىبلحلا ىبابلا فطصم ةكرش . ةيناثلا ةعبطلا

 غنيرديد . س ءانتعاب . ىدقصلا نيدلا حالصل : تايفولاب ىناولا

 ١و مم - قشمد - ةيهشاطلا ةعبطملا

 دز كن دينيا ىيدلا نيم املا ىأل + نامزلا ءانبأ ءاجأو نايعألا تانكو

 ناكلخ نب ركب ىبأ نبا
 ءازجأ ( 5 ) ديجلا دبع نيدلا ىبحم دم : هيشاوح قلعو هققةح

 ١و عم -رصم - ةداعسلا ةعيطم



 تهل اياد

 فراضوللا سودبع تدع لا دبع ال تاتكلاوكاوزرلا

 يلف طيقللا ةيع# ىرايبألا يهاربإ ءاقسلا فطصم 0

  هدالوأو ىلحلا ىبابلا فطصم ةعبطم . ىلوألا ةعبطلا

 ١مم - ةرهاعلا

 ىدادنبلا اشاب ليعامسإ فيلأت ( نيفبصملا راثآو نيفلؤملا ءامسأ ) نيفراعلا ةءده

 ١ةةه لوبن اتساب اهتعبطم ف فراعملا ةرازو عبط



 ةيدمحملا ةنسلا ةعبطم

 ةرهاقلا  ريبكلا اشاب فيرش عراش ٠

 ةهة.ي_ءااب : نت



 ةحفصلا

 لح

 ١5
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5 

 نا

 8م

 لوألا بابيلا

 : قالا بابلا

 ثلاشلا بابلا

 عبارلا بابلا

 قساسلللا

 - سداسلاا

 مياسل أ

 نماشلا

 عساسستل هلا

 راجعا

 : ردع ىداحلا

 : رشع ىلاشلا

 : رشع كلاثلا

 : رشع مبارلا

 :رشءعسداسلا

 قفا مدعم

 فل ْوْلا مد قم

 هتفرعم ىلإ كولملا جاتحت ام لئاوأ ىف 3

 نورد ىف زييزملا فالف

 عالقلا حتف ىف :

 دالبلا حتف ىف ريبدتلا فطل ىف :
 كرم دقف ل ويوفلا قلقلا قا

 غر ىلا هوك اال ىارلا وكوت ابننا تك

 اك ل شوا نسق و

 ضعتسم وأ ٍدسفم ىلع ريبدتلا ّق :

 نيب تاذ وأ رافت حالصإو بغش نيكست ىف :

 ءارغإلاو بي رضتلا قد

 مزهنلا ريبدت ىف

 ريبدتلا فطل ىف

 ءادعألا ىلع دئاكسللا ىف

 ريبكل ريغص ةدياكم ىف

 لوقب هوركم عفد ىف
 هوركع هوركم عقد ىف



 ةحفصلا
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 عو ضوملا

 فطلب هوركم مفد ىف: 2 رسثع عباسلا بابلا

 هوركم عفد ىف ريبدتلا فطل ىف : ريت :ةرماقلا

 تناظلسلا ةاولدع رشع معساتلا

 «0 كلم ىللاس نم ماقتنالا ىف : فكءرورشعلا
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 ةعيطق ىلع نيعي نم ةمقن نم صالخللا ىف : نورشعلاو ىداحلا

 لتقلاب محرلا

 هنم نارتحالا وأ هن سالاو كعتلا ق +- .قورشتلاو قاقلا

 ىأرلا ةلادح ىف :نوزكملاو كلاقلا

 دريل ةعئاو ٍرمأ راهظإ ىف : نورشملاو مبارلا

 موتكم ىلع عالّطا ىف : نورشعلاو سمالعا
 ةئاطو ران كرد: فك قوورشملا» نسداتلا

 مئازعلا خسف فى : نورشعلاو عياسلا

 حرصت الب ربخ ءاهنإ ىف : نورشعلاو نماثلا

 مهسفنأي كولملا ةرطاخم ىف : نورشعلاو عساتلا

 ةلزغم طح> ىف فطللا ىف : نونالفشلا

 هل
 ةنسظ مفد ىف: نوثالثلاو ىناثلا
 لا عفد فى: نوثالثلاو ىداحلا

 رييدتلا فطل ىف ةفلتخم ابورض عمج : باتكلا هب منتخي




