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 مرتحلا داعب هلا يدتسو 59 دلا لضافلا معركلا خألا ة ةراطخ

 3 : دعو 6 ةمحزو عيلع م اللا

 نا ابلك هئاخبأ تأ رقو « ليما باتكلا اذه تييبار دن

 يذلا لل دحأ يناذ كالذل ؛ هداف ةيفاك اهتدخوف . نانمإو

 ديم مل ىتأو , ريبكلا لسا اذه لثع مايقلل ييقفو

 رون نم ءونم ىلع عيضاولا هذه لثم ةعباعأ قيفوثلا نم

 نم ىده ىلعو « ءابقفلاو ءاماملا لاوقأو ةنسلاو نارقلا

 هلع ةحاو ةكرقللا لح :تييخ/# ةفربملاو هيض وو

 ةفاَمإلب ؟ ( ليبش وهو ممسلا قلأ وأ ”بلق هل ةناك نم )
 ةيمهأ ىدم نيب يط ثحب نم باتكلا اذه هب تيلح امل:

 ةحارلاو ؛ ةيسفنلا ةنينامطلل ةيسنلاب ؛ ىلاعت هلل را

 قاقلا لاوزو؛ ساقلا ريوطو : نحوزا طاشنللاو ةيركفلا

 و ف ناسنالا ويش نأ اناشا قف يتلا تايارطنمالاو

 ةيعارتخالاو ةيسفنلاو ةيفالخألا تامزألا 5 .ونذملا نيا ريعألا

 . ( بواقلا ”* نشطت هلا ركذإالأ )



 سانلل هتمدقو ْباتكلا اذه يف هّشمبنا يذلا جبملا اذهو

 وهو © ضايف لهتمو 2« بذع درومو ؛ حضاو جهنم وه

 ةدمحلا ةوعدلاو يوبنلا يدحلا ةاكشم نم سبق ةقيقحلا يف

 هذه "لق ) : ىلامت هلوقب ميركل ناآرقلا اهيلإ ريشي يتلا

 3 ٍنعبتا نمو انأ ةريصل ىلع ملا ىلإ ققدا يلبس

 هلمجصو . باتكلا اذهب ىانلا عفني نأ ىلامت ثانوهراو اذه

 ءاضرب زوفلاو «٠ نيرادلا ةداعس لين يف قلخلل ةليسو

 لدا لب هج برقلاو نيملاملا بر

 يتلا ةريثكلا ركذلا دئاوف نم نيركحاذلا سسحو .

 ةربطملا هنسلاو ميركلا باتكلا يف ءاج ام ىسحتالو دعتال
 :٠ يسدقلا ثيدحلا يف ةناكيم .هلوق كااذ نوم مهيح

 انفوتو « نركاذ انيحأ مبلل . « يركحذ نم نسيلخ نأ 0

 ديس ءاوأ ت 57 ةرمز يف انربشحاو « نيركاذ

 ىلعو هيلع ىلامت هللا ىلص دم انالومو انديس نيركاذلا

 . نيلاملا ؛ بر ل لل دحلاو نيج هبصو ل

 قو وقع مهاد ىبا ٠ 6 اموم ١ لوألا ىداججإ



 نيركاذلا هدابع ىزاج يذلا نيلاعلا بر هلل دلا
 .( كرك ذأ ينورك ذاف) :لاقف هّنمو هلضف ضحع مهل هرك ذب

 ىلعو  هنايحأ لك ىلع هب رت ركاذلا دم انديس ىلع هللا ىلصو
 , نيدلا موب. ىلإ هيد ىدتهاو « هتنس عنا نمو « هبعصو هلآ

 : دعبو

 يف هتئاكمو ركذلا عوضوم اهننمض ةرصتخم ةلاسر هذبف

 يف نمؤملا هترورضو هتيبعأو . ٌيبيَم هلوسر ةنسو ؛ هللا باتك

 يذلا رصعلا اذه يف اميسالو ؛ همسج ةعصو هبلق ةنيئأمطو هناعإ

 ةيركفلاتارايتلابهنديةعيف ًاددبمنمؤللا تابف ؛ نتفلاهيفترثك"
 . شحاوفلاوتاركتملا ةرثك و « ةيداملا سيباقملا نايعطو « ةلاضلا

 ناسنالا مسجل ةحار نم ةراضحلا هتمدنام نو
 مم هتأيح تدّشعو 3 ةيسفنلا ةيعاتم توداز هحور لامجإو



 .تزاوتلا بارما, ىلإ ىدأو هنادب ةمص ىلع نسكتن
 ًاسشنلا تاذ ضارمألا تدادزاف ء همسحل يجواويز يفلا

 . رصعلا اذهل ةمساو عا هذهو . يدسملا يسفنلا

 نم عوتلا: اذهب صاصتخا مهلا نيذلا ءابطألا راسشأف

 يف يسفنلا . ءودهلاو ةنيئامطلا .ةرورض ىلإ ضارمالا :
 ... ضارمالا هذه نعمل ةمالس

 باقلا. ةنينأمطل  ةثعابلا لماونلا :مأ نم ركحنلاو
 نا ركحنبالا ) :ىلامتو كرات هتان لوقت: نيفللا قو

 ةلاسرلا هذه عفتني نأ لجو نع هللا وجرأف ( "بواقلا ”نئبطن

 227 ىفطصملا يدجو ؛ اركحاذ كاب نساتنا نمؤم لك

 بيلاعلا بر هلل دجلاو ء ًادشرتبم

 ١موم / لوألا الو ١ يف
 ١و0[ طابش [ه

 روحصححدلا

 نين اضتريسلاق يشم







 ( ركزلا ) ملك ينام

 ثيداحألاو ميركلا نآرقلا يف [ ركذلا ] ةلك تدرو

 [ ميركلا نارقلا ] اهب دصق“ ةراتف ,ناعم ةدعب ةفيرشلا ةيوبنلا

 «*١”(نوظفاحل هل اّنإو رك ذلاانل زن "نحت انإ ) :ىلاعت هلوق يف اك

 نيذلا اهسأأب ) : ىلامت هلوق يفك[ ةمجلا ةالص ]اهم ديرأ ةراثو

 رركذ ىلإ اومساف ةَسمْلا_موي "نم ةالصلل يدون اذإاونم

 :العو لجدهلوق يفك[ معلا ]اهب ينع رخآ نطوم يفو*"*( هلل

 ' ** ( . نومات ال منك نإ ركحنلا لهأ اوأأساف )

 ”حيبستلا [ ركذذلا ] ةملكب ديرأ صوصنلا مظسم ينو
 .اهريغو رافنتسالاو بكم ينلا ىلع ةالصلاو ريبكتلاو لياهلاو

 (ول هلآ رجلا ةروم - ١

 6 )نأ ةميغا ةروس - ؟

 6 ( هنأ ءايبنالا ةروس ب <

1١ - 



 ”راثكإلا بلطأو اهب بيغرتلا درو يتلا ظافلألاو غيصلا نم

 | وركحذاف ةالصلا متيَضَق اذراف ) : ىلاعت هلوقك « اهنم

 اهيأأي) : ىلاعت ةلوقو .* '”( ميوتج ىلعو ادوعنقو ًامايق هللا

 ."'”( اريثك هللاورك داو اوتسئاف ةّشف ًاهتيقلاذإاونما نينلا

 رزخلا اليت" هيلإ لكس و كّبر مسا رك ذاو ) : ىلامتهلوقو

 : 85ج ينلا نع هنع ىلاغت هللا يضر ةربره يبأ نعو

 رك وه اذإ يدبع غمانأ : لوقي لجو نع هللا نإ
 . ''”« هاتفش يف تكرحو

 نإ هللا لوسراي : لاق الجر نأ رسب نب هللا دبع نعو

 هب ثبشنأ ءيشن ينربخأت يلع ترثك دق مالسإلا مئارش

 ١- هلآ ءاسنلا ةروس )؟.1١(

 (:5) ةنآ لافنالا ةروص - «

 )م مز هنأ لمزلا ةروس ل م

 يف دمحا مامالاو هحيحض يف نابح نباو هجام نبا هاور ا ه

 ٠١8 ص ١ ج ريدقلا ضيف يف م خاحلاو هدتسم

 - اآ؟9



 0 لا ركز نمابطر كمال لازبال م : لاق

 ملأ ن سلاح يه ركذ ذلا سلاح نإ : موطعب هلاقام امأو

 مآ ردو لالملاب ملا نأ وه: . وخل ؛ مارغلاو لالملاب

 ى# : دج ماكحألا هيرتمت لملا لب ٠ انوش ترام

 ملا بلطب ىلاعتو كراس انبر انيغر دقو ؛ ممتلاو 2

 ثيواحأب هبلظ ىلع هم ينلا انثحو ٠ ةفورعم ةريثك ت تان أب

 9 دلل بتكيف هباوبأ هل ركذلا « ةديدع

 كلت ف هباوأ ممل نأ 5 ىرخالا ةيعرشلا مولعلا

 خلا كل كلذكف ملا لحم لحال ركذلا نأ 0 ؛ يتكلا

 ثيح“: امهنم لكب بلاطم نمؤلاو « ركذلا لحم لحال

 5 ندسح ثيادحا : كاقو يذمرللا هاور ت1

 سس  9١م» ص فوضتلا.نع قئاقح باتك رظنا - ؟

 ا



 نم ريذحتلاو « هيف بيغرتلاو ركحذلاب ألا يف تدرو

 نارثلا انرمأي و تلا لإ لصت ةرثك تأ هكر

 تدروف . ركذلا ىوس ةغاط نم راثك لب ميركل

 اذاف ) : لاي ةلوتك هيف راثكألا .لع' ثح تانآ ةدع

 0 ا اورتكذلف ملكك يسانم م
 نيمانملا نإ )4 هناحبس هلوقو . *'"( ارك ذ دشأ وأ كب

 تا رك اذلوأ هللا .نيرك انلاو - ىلاعت هلوق ىلإ - تاماسملاو

 الا ًايلظع ا كرون ممل هلا دع

 هلل اورثكأل اوت نينا اهيأي) : العو لج هلوقو

 131 ليو هركخ هير ارك اك

 0 ) هنآ ةرقدلا ةروسص 1

 .: ( عمرا بازحألا ةروس - +
 0 --1 ) ةنآ بازحألا ةروس كل

0 



 ارركذاو ملا _لْمضَق نمر اونتباو ) : : ىلاعت هلوقو

 : يوونلا مامإلا لوق. 56 نوحلم“ كن امل [ريثك هللا

 نع هللا همر العلا نإ ورنع وبأ .مامإلا خيا لئثس ]

 تا ركاب ثك هللا نيركاذلا نم هب ريصي .يذلا ردتلا

 يف ةاسمو .ًاعابص ةتبال ةروثألا اكذألا ىلع بظاوااذإ : لاقف

 يف ةئيبم يهو ؛ ؛ (راهنو .“ اليا ةفلتخلا لاوحألاو تاقوألا
 ربك ل نيركألا نص ل ةليللاو مويلا لمح باتك

 ليل هباتك يف نةالغ نبأ. ةمالملا هلقتو .٠ تاركاذلو

 00 . 0 نم “ ج نيملافلا

 ثا راع ا ين هلل كورك ذب دا رب ابع نبا لاقو

 ار ل نم قا اس: ماشا يفو ٠ اينو

 . ىلامت هللا 7 هلزتم 5 وأ ادغ

 + ) هلآ .ةممجا. هروب:
( 



 ريثك هللا نيركاذلا نم نوكيال ] : دهاجي لاقو

 0 ًامجطصمو ًادعاقو اهناق هللا ركذي ىح تاركآنلاو

 كو ينلا نع هنع ىلاعت هللا يضر ةريره ينأ نعو

 نونتيب ءالضف ةزايس ةكئالم ىلامتو كرابت هلل نإ » : لاق
 رسوم نر اذ ب لقانا لإ د32: ضغتا قياغ
 وهوا لخو قع هلا مهأسي ل .ءاسللا لإ اندضتو

 كدابع دنع نم انئج : نواوقيف ؟ متئج نيأ نم : ملعأ
 كنودمحمو كنوللو كنوربكيو كنوحبسي ضرألا يف
 مهل ترفغ دق : لوقيف لاق“ لاق نأ ىلإ ... كنولأسيو

 . *"”« ثيدحلا . .. اوراجتسا امم مهترجأو اولأسام مهنيطعأو

 ١ - ص راكذألا بانك ٠١

 بيهرتلا و بيغرتلا يف اك ايحيحس ف ملسمو يراخبلا ءاور - «

 خ.9ص "« ج

 هللا نواوقي يأ : كنوربكي - هللا ناحبس نواوقي يأ : كنوحبسي
 : كنودمحو - لا الإ هلإ ال نولوقب يأ : كنواليب - ربكحأ
 . كنوعدي يأ : كنوأسيو هن دجلا نولوقي يأ

 دك



 يف [يفاك ناكل حيحصلا ثيدحلا.اذه ريغ درب موأ

 نسا رك ذثودحلا يفف : هتلاقم لاق نم ىلع باوملا

 ديمحتلاو لياهللاو ريبكتلاو سينستلا سلاح .اهنأو ركذلا

 . ءامدلاو

 ملا ىنعع ينأي دقف :؛ كرتشم ركحنلا ظفاذإو ]

 ظفالا يف ريتملا نكل ؛ هركذ قبس ام نارقلاو ةالصلاو

 فرصي امنإ هريغو . افرع هيف هلممتسا ىلغام كرتشملا

 ةلايمتسا بلغ دق ركذلا ظفلو . ةيظفلوأ ةيلاح ةنيرقب هيإإ

 داربو قلطي نأ للانلا ريغ نمو « ةقيقح هللا ركذ ف

 ( رثكدنلا لثعأ اولأثساف ) : ىلاعت هلوق يف ام. ملا د

 . *'**[ : لاؤسلا ةنيرش معلا انه هب دارلاف

 ١م ص فوصقأاا نع ق'اقح تا

- ١/ 



 انام فلرلانا

 . ديحوتلا ىلإ ةظقيلا نم ابلك تاماقملا رمش ركذلا

 نوابقملا نوكلاسلا اهيلإ رمث يتلا لاوحألاو فراعملا رمثيو

 ا اع

 روق رك لاو. ] : '"” ةيزوملا ممقلا نبا ةمالعلا لوقب

 وهو ؛ لزع" همنمأ نمو لصنا هيطعأ نم يذلا . ةبالوأا

 : روي اك ءاتألا تراق افران قبلا نرلقا كروت
 أطاو اذإ وءأر وب تراص هنع تاطعن اذإ يتلا مايد ةراممو

 ظفحو « ءيش لك هللا بنج يف يسن هّنال هّنبلق هركّذ يف

 ١ - ص فوصتلا نع قئاقح باتك رظنا .لم١

 دم نب بويأ نب ركب يبأ نب دمت وه : ةيزوملا مبقلا نبا - ؟
 حالسالا ناكرأ نم . ندلا سه هللا ديع وبأ يتدمدلا يعرزلا

 قشمد يف هتافوو هدلو_ه . ءافعلا رابك دحأو . يمالسالا

 هنتك بذه يذلا ودو ةيميت نبا ىلع ذماتت ( ها -ك181)

 ( ياكرزإ مالعالا نع) . هناع رشتو

_ 1١8 0 



 ,نيز ٠ ءيش لك نم اضوع هل ناكو , ءيش لك هيلع هللا
 « نيرظانلا راصنأ روئلاب نيز 5 نيركاذلا ةنسلأ هب هللا

 . ءالشلا ديلاو ءامصلا نْذألاو ءايمعلا نيعلاك لفاغلا ناسللاف

 ملام. هدبع نيبو هنيب حوتفلا مظعألا هللا باب وهو

 اذراق ؛ ةملاصلا لامعألا حور وهو « هتلفنب دبملا هقلثي

 *'”[ ٠ هيف حورال يذلا دسجلاكناك ركذلا نع لمعلا الخ

 لجو نع هللا نبب دقو ] : لوقيف همالك ميقلا نبا عباتيو

 نعألا نم ؛ ةفلت# روص ىلع ةريثك تايآبركحنلا ةناكم

 وأ ' هلهأ لضفو هلضف ناب وأ . هيف بيغرتلاوأ ءاهب

 : هجوأ ةرششع ىلع « هرينب لانتشالاو هكر نم ريذحتلا.

 : ىلاعت هلوقك (ديقمو ًاقلطم هل صألا : لوربا

 ١ - ص ؟ج ةيزوسجلا مقلا نبال نيكلاسلا جرادم +
 راصتخاب

- 964. - 



 هوحتبسو ريتك [ركذ هللا اوردك ذا ونمآ نيذلا اهمأي )

 ا زيمر رك
 :نايسنلاو ةلفنلا نم هدض نع يبنلا : ىناثلا

 هلوقو *'”( ”نيلفانلا نم نكنالو ) : ىلامت هلوقك

 'ه”اسثأف هلا | نيذلك اونوكت الو ) : هناحبس
 ا 7

 هلوتك هن و هتمادتساب حالفلا قيلعت : تلاثلا

 *؛”( . نوحللف كمت اريثك للا اورك ذاو ) -: ىلاعت

 هللا دعأ اب رابخإلاو .' هلهأ ىلع ءانثلا : عبا سلا

 (:5« - 1 هلآ تارحكلا ةوويسات

 ) ".5) ةلآ فارعألا ةرومص ل *

 ( 15 ةنآ رشحلا ةروس م

 )١١( ةنآ ةمما ةروس - 4

 ا“. -



 نيملْسلا نإ .) -: :ىلامت.ةلوقك" :راغلاو ةنجلا نم.

 نيتك" هللا نيك ذلاو ات هل اوق ىلإ ..:تانلشسلاو

 3 .ايظع (رئبأو راقت ل ادا تا رك اذلاَو

 كسغ امل نم :نازسخ :نع رابخإلا : ناقل

 وقتما قيقا يلاغتو انما انا

 ١ ملل رك ع : الوالد. مكلاونأ هكا

 , ر.5 7”(: فورسإطلا لم ”كنلوأف كلذ: لَمْ نمو
 ءازج محل هركحذ لمج هناحبس هنأ : ىسراسلا

 'كركذأ. ينوركحوأذ ١) ىلع. ةلوتكول مركذل ذل

 : د . قورشكت الو يل اوردكشاو

 ا :(مم) ةنآ نادحألا روسو
 (ه) ةلآ نوقفانلا ةروس -«

 :. ( 1؟ ( ةنآ ةرقملا ةرومم خم

 ها



 « ةيش :لك نم ا ةنأب رابخإلا : ععباسلا

 ٍتاتبكلا نم_ ”كيلإ يخوأ اه "لد ) : لام ةلوتك
 هاشحتفلا نع ىبنت ةالكملا هنإ السلا مقا

 رن لا وسو موعفو
 .::لاوقأ ةدع ابفو .

2000 

 : هللا نكد ةماقإ ابلك تاعاطلاب دوصقملا نأل ثاعاطلا

 . اهحورو تاعاطلا رس :وبق

 : 1 ركذ هوفر كذ اذإ متأ : ىنلا هك

 ..هل كركذ نم ربك أ يل هركذ ناكف

 هعم قس نأ نم زيك 1 هللا رك دلو .قملا نأ باغ

 ةئيطخ لك قمم . ركذلا مت اذإ لب ؛ ركحنمو ةشحاف

 ١ عملت تومكشملا ةروس ا 1

 - اا -



 :.:توومفلا هرك داع اذه. ةيضقو

 لائمعألا ةعاخ 5 ذل ل لحو مع هنأ : ىماثلا

 هناحبس هلوقب مايصلا لمع هب مّ ايكف «ابحاتفم ناك ام ةحلاصلا

 ام ىلع هللا اورّيبكشلو ةدعلا اوامكشلو ) : ىلاعتو

 من ركشلا مككعلو ماده

 متكسانم مئايضق اذراف ) : ىلاعت هلوق يف جحلا هب متو
 نب لا مابا 1 يس هللا ورك ذاف

 ”ةالصلا متيضَق اذياف ) : ىلاعت هلوقك ةالصلا هب مخ 1

 0 ب و 0000 ةامايق "هل اوركذاف

 ١- )ةنآ ةرقلا ةروس ١468 (

 * ةلآ ةرقملا ةروص د ) 200 (

 نر دعا رعد

 دا



 "ةالّصلا تّيضاق اذراف ) : هناحبس هل ريك ةلاد خو

 ارركحذاو هلا ٍلْضَيف نم اوت و ضرألايف اورق اف

 *0( .”نوحلط مكمل اريجح لإ
 لهأ 0 مهنا نيران .نع: املا“ . سانيا نا

 هلوقك مريغ ذود نابلألا وأوأ مهنأو ؛ هنايآب عافتنالا

 ٍفالتتخاو ضرألاو . تاومسلا ..قاغت. يف. نإ ١) ىلادت
 نوركّذي نيذلا ثابلألا لوألا رتايآل :رامتلاو 4

 ؟*( .: مييونجأ ىلعو .ادومقو ..امايق.

 ةحلاضلا لامتألا نيرق هل ىلآمتهللا نأ: رشتاملا“ :

 ةناحبس هناف حور الب دسجلاك تناك هم دع ىتفك اهحورو

 ١ ةنآ ةمتا ةروص ( 6
 ة(لؤل - زفا)' :ةنآ نارععلا ةروس - ؟

 ب ب 58



 «'"( يرثك ذل ةالّصلا مقزَو ) : هلوقك ةالصلاب هنرق ىلاعتو
 كلذ يف تايآلا ترم مك هكسانمو جحلابو مايصلاب هنرقو

 : ينلا لاق اك . هدوصق.و هّلبلأو جحلا حور وه لب

 ةورملاو افصلا نيب يعسلاو تيبلاب فاوطلا لمج امنإ »

 لا نك ةماقالا راخلا فرو

 ١ - هلآ هط ةروس )١6(
 اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع هتنس يف يزمرتلا ءاور - ؟

 ع مجم نسح ثيدحا لاقو - فاوطلا نودب

 ة؟مل- 258 ص
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 ةررطنلا نس فركاك

 لضفو رك ذل لضف .نيبن ةديدع ثيداحأ تدرو دق!

 7 : ىصحلاال نايبلا ل 5 0 - راكاسو هلأ

 بقرار اهوا وهلامألا كوع كن د نر
 نع هنع ىلامت هللا يضر ءادردلا يبأ نع . نمؤملا تاجرد يف

 دنع اهاكزأو . ملامعأ ريخب يشبنأ الأ » : لاق م يبا

 ءاطعإ 1 نم 0 ريخو ا مستاجرد ف ابصقرأو ' . عكيلم

 5 ودع اوقلت نأ نم كل ٍريخو «٠ قرولاو بهذلا
 ؟ هلل لوسراب :كاذ امو اولاق . مقانغأ اوبردضلؤأ : مهقانعأ

 ؟١٠١« . لجو نع هللا ركؤ : لاق

 كردتسملا هباتك يف خاحلاو هحام نباو يذمرتلا هاور ا ١

 -_- دانسالا هم ثيدحلا اذه 6 لاقو نيحييحصلا لع

 5 .نيلاصلا ضارو راكذالا يباثك ّق يووذلا هركذ



 اعإو ] : *' "مالسلا:دبع نب.زملا مالسإلا خيش لوي
 ءهقن يف دوصقم هنأل لامعألا رئاس: لع. ركذلا لضِف'

 ابيع 000 يتلا هنع ةئشانلا .لاوحألا لوصح ىلإ ةليسوو
 املا ”رك ذو: لاق نأ ىلإ _لامعألاو لاوخألا .يف ةماقتسالا

 07 هنأل ناسللا .ركجذ نم”لضفأ - نمقلا يأ -

 ,لاؤح الل ةبجوملاتافصلا ركحذ رضح دقو « لا وحألا

 ءاينألا نم بلاغ كلذو « راضحتسا فاك الو دبصق .ريغ نم

 *"*[ . ءايلوألا ىلع اهنم رثكأأ ءايننألا ىلع هتبلغتو ؛ايلوألاو

 ١ - نسحلا ن:مساقلا بأ نب.مالسلا دبع نب رْيملا دبع وه .
 يفاش هيقف : ءاماعلا ناطلسب بقلملا نيالا زع « يتثمدللا
 ها ةوه ةنمدادنب رازو ندد ىف اكلو دلو داتحالا ةيتر 8

 ةءاطخلاو ءاصقلا لوف رصم ىلإ خرخو قثمدللإ داعو روش ماقأف
 . ه 1555 ماع ةرهاقلاب يفوت يهنلاو ىمألاو
 ١١ص ؟ج مالسلا دبع نب زدلا مالسالا خييشا ماكجالا دعاوق  ؟

 + *"ا7/ -



 يبأ نع : قيسلا لهأ .م نوركحانلا  ايناث

 80 هللا لوسر ناك : لاق هنع ىلامت هللا يضر ةريره

 *'”نادمج“ هل لاق لبج ىلع رف * ةكم قيرط يف ريس
 : اولآق « ”نودرفملا قبس « نادم" اذه اوريس » : لاقف

 اريثك هللا نوركحاذلا : لاق ؟ هللا لوسراي نودرفملا امو

 ٠«”""' تاركانلاو

 رباج نع هنجلا ضاير يه ركحذلا سلاح - اثاث
 اهيأ » : لاقف كَم هللا لوسر جرخ : لاق هنع هللا يضر
 ضاير امو هللا لوسرأب :انلق . ةنملا ضاير يف اوترا ىلانلا

 '*”« . رحنلا سلاخم : لاقف ؟ ةنحلا

 ةنيدما نم ةليل ىلع لمح : مملا ثوكسو محلا مضب نادج - 1

 . ةحعصعص ُْف ملم ءادر -

 5 يدمرتلاو هلئصم ِ دحأ مامالا هاور ل

- 4 < 



 يبأ نع . تيم لفانلاو ”يح ركاذلا - اعبار

 لثم ١ : لاق 83 ينلا نع هنع ىلاعت هللا يضر ىننوم

 «”١“ ..تيماو يملا لثم هركذبال ينذلاو.هبر- رك ذي يذلا

 تيبلاو هيف هللا ركّذي ئذلا تيبلا لثم ف : لسع ظفلو

 : ©« تيلاو يحلا لثم هيف هللا نكذب ال يذلا

 : .ثيدخلل هركذ دنع ةيزوحلا منقلا نبا ةمالملا لوقت

 ةلزتع لفاغلا :تدبو « يملا تيب ةلزنعب ركاذلا تيب لم ]
 ركاذلا لمج.: لوألا ظفالا ينو « ربقلا وهو تيملا تدب

 باقلا نأ ناظفللا نمضتف « تيما ةلزاع لفانلاو يملا ةلزتع

 توب» يف تيملاك لفاذلاو « ءايحالا توب يف يحلاكر كاذلا

 , مهبواقل روبق نيلفانلا نادبأ نأ بيرالو . تاومالا

 . [ '"* روبقلا يف تاومألاك اهيف مهوانو

 8 يراحمال طظفالاو |محعيصص يف لسمو يراخلا هآور 51

 ٠ 4156 - 159 صاكج نيكلاسلا جرادم 2
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 يهاس هللا نإ زكذلا ف رش يف نك و اضاع

 لاو نة نارا لو ران نكس كا قالو
 ؟ لجأ ».::لاقق هبانصأ نم ةقلح ىلع جرخ هيي هللا
 نمو « مالسالا انادنغام ىلع هدمحتو هللا ركذن انسلج اولاق

 هللاو اولق ؟ كلذ الإ مل جأام هللا : لق .انيلع هب

 : يل ةمبت يتفلختسأ مل ينإ امأ : لاق . كلذ الإ انسلخأام

 د ةكئاللا هب يهانن هللا نأ ينرمخأف.. ليرنج يقانأ نيكو

 ٠ راكذألا بكح يف ةطوسب.. ةريثك كلذ يف .ثبداحألاو.

 . يذمرتلاو هحرحم ف ع ءهاور ب١



 رلذلا عونا
 رجلا و نللسلا رك تأ

 1 يرججلاو يئرسلا ركذلا يو 0 ا بتغر دقل

 سلا ركذ ل ابضعب ةريثك" ثيداحأ تدرو 5

 و واج ءاماعلا "نأ الإ 1 0 0 لج حالا ايفو

 رسلا" ىلا > نم لستأ وه وبلا رك نأ ررقتف ؛ اهب

 لالج مامإلا فنص دقو . يعرش ر وظنع ةم نكي مذ

 لهما يف  ركحفا ةجيبتن ] امتاودع ةلاسر يطويسلا ندلا

 يأ 0 اب يووتلا عم دقو ] : 7 لق [ نكذاب

 ّ 1 ل فاخ يح لضفأ ءافخإلا فن -' ةلدألا نيب

 ريغ يف لضفأ نك ا , مان وأ ا ذي فدل وأ

 ىدعت“ هتدئاف ..لكرألو ..: زثكأ هيف لمعلا نأل : كلذ

 ىلإ همه عمجيو , ءىراقلا ظقوي هنألو , نيعماسلا ىلإ

 ب



 8 [ طاشنلا يف ديزيو « مونلا درطيرو « هيلإ هعمس فرصيو ركفلا

 ةريسفت يف“ "”يسولألا دوم خيبشلا ريبكلا ةمالعلا لاقو

 لوقلاب "ربح "نإو ) .ىلاعت هلوق ريسفت دنع , يناعملا حور

 روجلا نع يمن“ : ليقو : **"( ىنئخأو رسلا "لعب هنو
 .كسفن يف كبر رك ذاو) : ىلاعت هلوقت « ءاعدلاو ركذلاب

 مل للا نا نتا نونو هس ام ركل
 هل

 يهم ءاعدلاو ركحذلاب ربجلا نأب لوقلا نأ لمت تنأو

 ١ ص ؟ج يواتفال يواحلا ع١
 يسولألا ينيسحلا هللا دبع نب دوم خيشلا ةمالملا وه  ؟

 ثدحم  رسفم ءانثاا وأ ندلا بابش (ه ؤ1مهو 6١

 تاك اهف هئافوو هدلوم دادي لهأ نم نددحلا نم 50

 مالعألا نع .٠ ادهبح - داقتءالا يناص

 (07) ةلآ هلط ةروس م

 م. )هنآ فارعألا ةروس مم 5

 ٍٍش يالا .-



 مانإلا هيِلِع صب يذلاو . . هقالطإب ىلع .نوكيي: لآ .ينشال

 كثيح رن رك فلاب .نيجلا نأ : هس واتف ف هنع هل يضر .يؤونلا

 لضفأ وه: لب ٠ :هيلإ بودنم عوزشم ؟ اعرش_روذغال

 5 .نصأظ 75 .: يعفاشلا مامإلا بهذم يف 'افخإلا نم

 لقب كلم .مامإلا ندع نيناورلا ىدحإو.. بسحأ مامإلا
 ناعييماَلا 1 أود وهو . يرابلا. ,حتف يف رب نبا 0

 باب ف هلوقو. ةءارقلأ 1 ا هك ف هواتف يف

 ماظل 3 لب توصلا عفر ه ءركمو | اعلا لف

 . اقاطمال « ةيمفأعلا كفن وع اك ةراخلا عم يشع نمل هنأ

 ًاثردج نيرشع : لع ,ديزبام حص دقف : اضيأ :يسولألا لاقو

 يبأ نع مصو . ركحنااب ربجم ناكام اريثك لم هنأ يف

 نما مس اذإ اذإ كلي لوينو ناك فلوق دنع هللا .يضر ريبزلا

 الإ ةوقالو هللا الإ :هللالا» : ىلعألا هنوصلا لو هتالض

 نأ ىلإ. ©« لضفلا 1 ةمدا هل « هايإ الإ د ا

 بعت



 يف ةحراا هيلع“ '”يناروكلا ميها ربا خيشلا فلأ دقو : لأ

 رنا ] امالوأ نس نقيل قفاسر ةلابلا ةنه قيتع
 هاوألا:تينلا فاحختإ ] امهتينانو : [ زبجلاب ركذلا ف سهلا

 |[ نا كدي نبل نس
 15 نوط م الكذب ةرم ءلا هتيشاح يف "  ”نيدباع نبا لاقو

 ءاماملا ععأ ينارمشلا مامإلا نع يول ةشاع فو ] :

 اهريغو دمام ف 3 ركذ بابحتسا ىلع افلخو :(قلس

 5 5. [ ءيرآق وأ لصم وأ مث ىلع مربج شوي نأ الإ

 يروزربشلا يناروثلا نيذلا بابش نب نسح نب مهاربأ وه - ١
 ٠ ثيدحلاب ملاع « ةيمفاشلا ءابقف نم دبتحم : نالا ناهرب يناروكلا

 رصمو « ماثلا ثيدحلا مع . نينامثلا ىلع فينت هبتك نإ ليق

 . عبقبأاب نقدو (ه1١٠11) ماع اهم يفوتو ةنيذملا نكسو ء زاجحلاو
 هيف ٠ يتشءدلا نيدباع زيزءلا دبع نب رمع نب نيمأ دمت وه - #* 0

 هه (1؟:؟)م اع يفوت هرصع يف ةيفنحلا مامإو ةيماشلا رايدلا

 . 75ص هج نيدباع نأ .ثاحأ دس

5: 



 : بلقلا ركذو ناسللا رك .ت ذي

 ءاماعلا عجأ ] : ىلاعت هللا هنعرا .ينوونلا مامالا لاق

 بنجلاو ثودحملا ٍناسالاو باقلإب ركنا زاومج ىلع

 ريبكشلاو , ديمحتلاو حيبستلا يف كلذو , ءافنلاو .ضئاحلاو

 اذا كلذ و ءامدلاو كَم هل لوسر لع ةالصلاو

 0 تقلا 00 ركذلا .] : اضيأ لاقو

 نرأف 2 ناسللاو باقلاب ناكام هنم لضفألاو ؛ ناسلااب

 كري نأ ينبنال 2 لصضفأ بلقلف امدحأ ىلع رصتقا
 ؛ ءايرلا هب نراك نأ قم اوك باقلا : ناسللاب ركذلا

 لا لا هجو هب م00

 ليلا هكر : هللا ةيعرب ضاعت ليقف لن

 ةظشلالم اب هيلع نانالا مقا ىلو :.ةايرن ىلا لجأل

 يلع سلا ةلمابلا منوظ قرطت نم زارتحالاو ىلا
 ١ - اجا ةيوونأا راكذألا ىلع ةيئارلا تاخوتذلا ص -1١5و٠١

 . نالع نال

- 50 - 



 نم ًاميظع اعيش ةسقنا لع ميمو ء ريم ا باوأ ا

 08 [ نيفراملا: قئرظ اذه نسيلو ؛ نيذلا تامبم

 و زعاملا ع ركزو درفت رك -
 دير 2 دك اير فالكاو 0

 يقتل ةعاجلا يف « دارفنالا ةلاح يف 00 ىلع لضفلا يف

 مسهل عقرو 0 بواجتلاو دواعتلا نوكحيو 3 واقلا

 ْ . رونملا نم نم ٍلظلاو ٠ يوقلا نم فيمشلا ديفتسيف.

 يع كا يصر يردحلا ديعَس ينأو ة ريع ينأ نع

 هللا تورك ذب موق نمام > ل هلل لوسر لاق : الا

 مهيلع تازنو * ةمجراا مهيشغو ' ةكئالللا مهفح الإ
 *"”« هدنع نميف هللا 0 « ةئيكسلا

 نالعنبال 0١ص وج ةيؤوتلا رتل ىلع ةينابرلا تاحوتفلا - ١
 ماملاو يذمرلاو ةدعودعم ف 5-5 هحرخأ د

- 

1 



 0 لاق هنع هللا يضر انضيأ سنأ .نعو :

 : اولاق . اومتراف ةنملا ضأي رمت نعال 0-0

 ''*( رحذنلا قلعت لاق ؟ هللا لوسراي هيلا ضار

 ىنعم يف راكذألا حراش نالع نإ ةمالملا لآ
 هللا نوركزب ةعامج متر اذإ.: ىنملاو ] : ثيدحلا

 نضاير يف مهنواف ٠ ممراكذأ اوممسا وأ: 5 هقفاوم اوركذاف

 ماقسم فاخ "نَملو.) : ىلاعت هللا لاق الآم. وأ ةالاح ةنملا

 ا ( ناتتج هر

 رك ١ ضرعم :يف ةتيشاح يف نيدباع نبا ةمالعلا لاقو

 ركحذ يلازنلا مامإلا هبنش دقو. ] : ةعاجلا عم ىلامت هلل

 « ةعاجلا ناذأو درفملا ناذأب ,ةعاجلا ركّذو هدحو ناسنإلا

 ءاؤلا مرج. عطقن ةعامج 3 ,تاوصأ .نأ (كِف.: لاق

 . دمحأ مامإلاو يدمرتلا ءادرا ك4

 .4 ص 5 :هيووقلا راكذألا ىلع ةيئايرلا تاحوتفلا 5



 ةعامجلا :ركّو :كلذك" «© دجاولا كْذّؤملا توص نا أ

 نم ةفيثكلا تملا عقر ف ا رثكأ دحاؤ:بلق ىلع

 .' "[ دحاو صخت ركحذ

 باقلا..ةافض يف .لامف رثأ هلف ادرفنم زكحنلا امو...

 هتاجانمب رمتتلاو هبرب سنألا ىلع نمؤلا ديوعتو . :هظاقإو

 :نع ,ةنع ىلاعت هللا يضر فارع نع . هبرق. روهشلاو

 موز هشرع لل .ثح هللا مهلظي ةعبس >3: لان م 8م ينلا

 الاخ نأ نك د لف روتت ننس الإ لظال

 مك ءانيع تشات

 :' ىتللملا 525 ريقملا ركزلا د

 ينلا هيف نسر. يذلا ركذذلا وبف ديقملا ركخناا امأ

 © ةالصلا دعب -راكذألاك؛ ةلاح وأ ناكم وأ نامز ًاديقم كو

 امص 0 ندباع نبا ةيشاح ١

 ١. مسام قا ودنا ايراخبلا ةننزخا 0"

_ 



 :كييبلا .لوخدو « هنم جورملاو دجسلا لود“ راكفاو

 .لك الاون براشلا راكذأو ؛زفاسملا .راكذأو ءهتم جورللاو

 كرا بلالا مقبلا راكذألاو « جملا راكذأو:« حاكتلاو

 نم ءاهريغو .. . الحا“ .ةيقر دنغو ؛ رايضتحالاو. نضرملا

 ل راكذألا" تك يف. ةطوسْنم راك ذأ

 فاك“ واقلام دق 1 ملام وبف :قلطمل - رك ذلا نأ 3

 0 ْ ب نا : تا 0 قف... ةلاح :

 د كنداعألا نمو 1 ! ل نوحلفا 0

 هللا _لوسر-ناك »>-.: .تلاق. اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع

 0 0 ناحل :لك ىلع لا ركذ, و

 هللا ضر 1 انشأ لات هللا يضر سابع نا لا

 )1١(. ةنآ ةنجا ةروص ءاأإ

 . هحيحص يف ملسم هاورا «
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 5 امولعم ادح امل لمج الإ ةضيرف هدابع ىلع ىلاعت

 هل“ لمي مل هنراف ركحنلا ريغ . رذعلا لاح يف ابلهأ رذع

 ىلع ابولغم الإ هكرت يف ادحأ رذمي مو  هيلإ يهل ًادح

 : لئاق نم نع لاقف « ابلك_لاوحألا يف ه 5 مرمأو ء هلقع
 ا يونج فو ادومهو امايق هللا 0

 ارك ذ هللا اوركذا اونمآ نبذلا اهأي ) : ىلاعت لاقو

 رحبلاو ريلا يفو ؛ راهلاو للاب يأ .''*( ًارتحم

 , مكقسلاو ةحصلا يفو « رقفلاو ىنلاو « رضحلاو رفسلاو

 ] .*"”[ لاح لك ىلعو ٠ ةينالعلاو رسلاو

 . عا[ سلشأ + ءامنلا ةروص ب 4

 .(40) هنآ باز+ّةلا ةروص ع ؟

 5 ١47 ص رقص ديالو و.ةحتلا روث ٠



 .لخادو نئاج وبف (هللا).درشلا مسالاب رك لا امأ
 : ىلاعت ةلوق ليلدب ىلاعت هللا ركذب بيغرتلا تايآ مومعب

 . "'”( اليتنلا ْيلإ لكمو كبر مسا رك ذاو )
 هركحذ نم رثك أ يأ ] : هريسفن يف ريثك نبا لوقب

 كّبرأ مسا رك دا و )+ ىلاقي :هلوكو" "| هيل | عطقتاو

5 0 0 

 : 885 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر نمل نع

 . "؟"« هللا هللا : ضرألا يف لاقيال ىتح ةعاسلا موقتال »

 ١ - (م) ةنآ لمزلا ةروصس .
 ٠ غمالص 4 ج ريثك نبا رعسفت ب :

 (؟0) هنآ ناسنالا ةروس - سل .
 دمحأ مامال و يذمرتلاو 3 هحييحص يف ملسم .هأور - ه .

 - ١غ -



 يأ ] : .تيدحلا اذه. عرش »يف 0 ينراقلا يلع ةمالملا لاق

 اذه نمو © سائلا ءاقب يف 9 قبالف هلا ركذأل

 نملاصلا دأنملا و نيلمانلا اننا 7 ريب ملاعلا ءاقب نأ فرعي“

 : دلأ هنتر يبيطلا لاق اع دارسلا وهو * نينم ولا م م

 ١- ركذيال ىتح ( هللا ءهللا ) : لاقبال ىتح ىنمم
 ا دع هلو

 درفملا مدسالاب ركحذلا ىلع ةيم نبا ضارتعا أمأو 1

 : يمداخلا ةمالملا هلاقام هباوخل *"”*؛ ةلمج فلؤيال هنأ ةجحب

 : ندلا رون يوربلا ناطاس دمع نب يلع : يراقلا يلع اللا ط١

 نكسو ةأاره يف دلو هرصع يف بلا رودص نم « يقنح هيقق

 .(هز٠ 15) ماع اهم ينوتو ةكم

 هج يراقلا يلع الل نك 6 3 حيتافملا ةاقرع - ؟

 ؟ "ص

 نآرقلا صوصت نأ ؛ : ةياع لبلد الق ةلدح هاثءاس وأ اذهو ع

 مضوخ يف مرف مث هللا لق َ : ىلاثت هلرقك هفااخت اضيأ ميركلا

 ا

 - ع -



 ةيفوصلا خياشم ريهامج داقتغا هو « ءاماملا. روب رئاسو

 قوق ماقم.يحاصل مدنع. ركذال هنياف ؛ نيفزاملا قلو

 ةيلع هيبنل ىلاعت كانا .ادرحم ( هللا ) مساب ركذلا ماقم

 :..اضيأ كيرلا رج هاير تاداوب هذال
 ٠ ( هلا ) ابر مساو ( ...كتر مسا ركذا )

 ضرألاو تاومسلا قاخ نم ملأس نئاو ) هلرقكو ..( ثوسلي
 درفلا م ممالاب ركذلا زاوح يلع ةلذأ املك هذهو ( هللا : 0 ش

 8 5 ”ةرفلا م سالاب ركذلا زاوج مدع ىلع لياد يأ هل سي

 الإ ”درفملا سالب ركذلا زاوج مدع ئأز ءاماملا نمادعأ 0

 يتأا ةيودتلا 0 ركذتي مل هلك اذه دنب هنأ ىلع « هاوس ةلمج |

 ضرعأ فسؤي 0 ىلامت هلوقك «:ىذافاا نم ءادنلا ةادأف د زيحت 1

 ممر 166 ةيفوصلا لوقت (:فشوياب ) هلصاو 0 . . اذه نع

- 



 لوسر ثيدح احراش . يوانملا ثدحلا ةمالملا لاقو

 ينركْذام يدبع عمانأ : لوقي ىلاعت هللا نإ » : يم هللا

 هركحذي نم عم وبف ] : *'”« هاتفش يب تكصرحو
 ركذلا عم هتيعم نكلو , هناسلب هركذي نم عمو « هبلقب

 نكل « ىل وألاب ىلعألا لوخد هماهفإل ناسللا صخو « متأ يلقلا

 . هسيلجو هعم راص هحورو هبلق ىلع ىلوتسا امل هرك ذو هتبحم

 . هكواس يف هللا لإ رفاسما سيلو اولاق : لاق نأ ىلإ

 ( للاي ناي ) هلسأو ءادنلا ةادأ فذح ءادن وه اغإ ( للا نا )
 مالكلا لصأ . فوذحم لمفل هي لومفم نييوحتلا دنع ىدانلاو

 هضارتعاف درفمم سياو ةلم وه اغإ نذإ ركذلاف . ( هللا وعدأ )
 يبوةعيأا ةمالدال ها . همضوم ريغ يف

 نو ةكردتسم يف ماحلاو هدنسم يف دمحأ مامالا هجرخأ - ٠

 . ةريره يبأ نع هحيحص يف نابح
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 وهو رايغألا ةدئفألا نم عطاقلا درفملا. ركذلا نم عفنأ

 هناياجنو هراثآو ركحللا ةقيقح يف درو دقو . ( هللا )

 . ؟'”[ قوذلا لهأ الإ هميغبالام

 دنع ةريبشلا هتيشاح يف نيدبام .نبا ةمالعلا لو

 ماشه ىود] :( هللا ) ةظفل نع هثحنو ةلمسبلا حرش

 لاق هبو « مظعألا هللا مسا ب هللا يأ هنأ ةفينح يبأ نع

 ىتح .نيفراملا رثكحأو ؛ءاماعلا نم ريثكو يواحطلا

 يف ام هب ركذلا قوف ماقم بحاصل مدنع ركدذال هنإ

 .**”[ عباح ريمأ نبال ريرحتلا حرش

 "ج يوافملا ةمالعا ' ريغصلا مماخلا حرش ربدقلا ضيف ١

 . موؤنص
 ا7لص ١٠ج ئبدباد نبا ةيشاح - ؟
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 نور كتساتلا





 وعلا ف ةديدع كيداحأو ةرثكح تانآ تدرو

 نع 2 5 : ىلاعت هلوقك ءءبرك ذلا كو
 . يرد هل اف ايف ل "ضيف" .ىرعكولا نكد
 مهنأ نوبسحتو لمّسلا نع موادصتيل متو
 كبر رك داو ) : ىلامتو هئاحبس هلوقو . *1*( ”نودّشبم"
 لوقلا نمر رجلا نودو ةّفيخو عرضت كاسفن يف
 51(” نيلطاملا نم نكتالو .لاعالاو ودك

0 

 لوسر لاق : لاق هنع هلل يضر ةريره ينأ تعو

 نورك ذبال .سلم نم نوموقي موق نمام » : هم هلل
 ةرسح مهيلع ناكو رام ةفيج لثم نع اوماق الإ هللا هيف

 ١- (مإب  سو)ةنآ فرخزلا ةروس .
 < هنآ فارعألا ةروس ل ١ م : 1

 8 5ب-



 الا
 لوو لاق . لاق ًاضيأ هنع هللا يضر ةريره نأ نعو

 هيلع ناك هيف هلا ركذي ملًادمقم دمق نم 1 قلع نا

 هيف هللا ركذيال امجطض.٠ عجطنعا نمو « ةرسح هلا نم

 مو

 ركذيال ىشمم دحأ ىشم امو . ارث هللا نم هيلع ناك
 "”« ةرث' هللا نم هيلع ناك هيف هلل

 لوسر لاق : لاق اضيأ هنعهلل | يضر ةريره ينأ نعو

 , هيف هللا او. كصذي مل الحم موق سلجام » : يي

 مهبذع ءاش نواف . ةرئ مييلع ناك الإ ء مهيب ىلع اولصي مو

 8 مه رفغ ءاش ْنإو

 هك 6

 5 حيجس.,لاقو عاملاو دوواد ؤبأ هجرخأ -

 ة١١ص "ج بيهرتلاو بءغرلاا يف 3

 نباو يئانلاو دمحأ. .مامالاو. «ء.هنئس يف دوواد وبأ ءاور - «

 : ةرئلاو . هووأد .يأل ظفالاو « هحيحص يف ناح

 نكد ..ةمادتلاو ة لاو ةءتااو صقنلا

 :نسح ثيهح لاقو يذمرتلاو « هئنس يف دوواد ونأ هاور 5

6٠. 



 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نعو

 ةعاس ىلع الإ ةنجلا لهأ رسحت سيا » : كم هلا

 .''"« اهف هلا اوركحذي مل مم ترم

 ١ - ديج اهدحأ ديئاسأب يترسلا ءاورو يناربطلا هجرخأ .

 ب -:01١



 1 نيمإ همم

 : رادلاو ا مانا ركرلا ب ا

 يف امناريثم دخاوتت يتلا ةيميهلا تاوبشلا هذه مامأ

 لحوتلا نع هاهني يوق هان ىلإ نمؤلا جاتحي 9 لك
 2 موك كا ع وفلاو تاركحنلا هذه ارب

 يصاعملا هذه باكترا نيبو نمؤملا نيب لوح يتلا مناوملا
 نع ىهنت ةالّصلا نإ ) : ىلامن هللا لوقب ؛ تاركنملاو

 ا ركأ را“ ركحذلو نكي ءاشحفلا

 يأ ؛ قالطإلا يرحم ناو 1و | عما لا

 يف هنم يذلا ءزجلاف . ركتملاو ءاشحفلا نع ىهني يذلا وه

 نأل ؛ةالصلا ريغ يف لعفب كلذكو : كلذ لمفب ةالصلا

 .٠ هز هنآ تويكشملا ةروس -ذ
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 .''*[ هل بقارم هللا ركحاذ نم الإ نوكيال ءابتنالا
 يوونلا لوقب اك بلقلا روضُح ركذلا ةرمث تناك الو
 رغصتسيف « هلالجو هللا ةمظع رضحتسا ىلقلا 'رضح اذا

 «؟»

 . اهبلإ تفتت الو هسفن اهفاعتف ؛ اهرقحتسيو يصاعما

 : ىتفلا ىم نمل ياو بلقال لاه ركزلا"- ت

لاق ام أدمن ةلفاغلا بواقلا نإ
 : مالسلا و ةالصلا هيلع 

 . ج نانتسالا اهؤالجو ديدحلا ًادصك أدص بواقلل نإ 1

 نتفلا لوبقل أيبتت اهدنعو ؛ تسقو تماظأ تأدص اذإو
 لَمْجَيِل ) ةيبيبلا ةيناوبشثلا نتفلاوأ « ةلاضلا ةركحفلا

 سس 1

 8 22 ا 5 7 .

 ض ص مهم اق يف نيذلل هنتفإ ”ناطيسشلا ا

 ميو صاامس ج يطرقلا ريسفت ١

 . يناربطلاو يتريلاو يذمرتلا مكحلا هحرخأ دع

- 0# - 







 يضر كلام نب سنأ نع . هب ربرغتلاو هلالضإ ىلع ىوشال

 همطخ عضاو ناطيشلا نإ د : لاق دلو ينلا نع هنع هللا

 50 سب نإ نكح نأف 5 هدآ نبأ بلق ىلع

 « هّبلق مقتل 0 ١

 ؛ رظأ و هيلفادص يذلا ىلاعت هللا ركذ نع لفانلا ام

 هذهل دكدو قيدصل نيب طبخت هنواف هتلثغ بيسل

 هفصو © ايتو ايباق 0 قبيف 5 سوأاسولاو رطاوحلا

 "نواف يرك ذ تع ضرعأ نمو ) : هلوقب ىلاعت هلل
 سس

 "كلا اهتض ل هل

 : ىمؤملا نامإ عع ديرب ٌركذلا - وم

 يو هيجان هيلع لبقم هل سلاح هبر ركحاذلا

 بيغرللا 2 كد يقيدااو ىلعي وبأو ايندلا يأ نبا هاور -ذ

 ١+٠٠: "85 ص ؟ ج بيهرتلاو

 . ( 5 ) هنآ هأد هروصم تت و

 اد



 ؛هبويع هل فشكتتو هبلق وفصيف « هيلع ءانث يصحالو هيلع

 , سفنو ةظمل لك يف هللا ىلإ هتجاحب رعشيو ءاهنم صلغتتيف
 الو هل لوحال أو ء دمملا زيزعلا وه هللا نأ قوذتيو

 تدع موب لق نمر ألا هير هنا: ناوبعهنال الإ فرق

 ةيشخ دادزيف ٠ ءابإ الإ وجري الو هللا ىلع الإ دمتسي الف
 اووعنو: هللا دعو هع واللا لذلل امظعتو غنا قر

 . هارب هنأاكو هدبعي ىتح هللا ةبتارم هدنع ومنتف ؛ هديعو نم

 اوقوذتيا هللا ركذل نودانتت ةباحصلا ضعب ناك كلذل

 ناك » : لاق هنع هللا يضر سلأ نع فنامعإلا ةوالح

 هلا لوسر باحصأ نم لجرلا يتل اذإ ةحاور نب نا دبع

 لجرا موي تاذ لاقف . ةعاس انبرب نمؤن لامن : لق

 نأ لوهران 80م ينلا ىلإ ءاخ لجرلا بضنف

 فتاعإ ىلإ كنامإ نع بغرب ةحاور نبا ىلإ ىرت الأ
 بحت هنإ.ةحاور نبا هللا محوب : ةيتو ينلا لاقف . ةعاس
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 .*'”« ةكناللا اب ىعابتت يتلا سلاججل

 ىسني نأ هيلع ىشخمأ هنراف هركحذ نع لفاثلا امأ

 ؛ اهاضتقم ريغب لمعي هنياف اهنع لفغ اذإو . ديحوتلا ةلك
 سانلا ىشخمو « هللا وجرب نأ نم ًالدب قلملا وجريف

 هلكت نم الدب قواخملا ىلع لكوتيو هللا ةيشخ نم الدب
 ىصخو' اعيطتق ءودتاب ةرامأ الا ةسنقت ةزمانو: +: قلاذلا لع

 تاماطلاب دادزب فناعإإلا نأل ؛ هناعإ فعضيف « اهثراب

 لخدي ىتح يصاعلاب صقنيو . ةنجلا هيحاص لخدب ىتح
 تايباحصلا ضع كَم ينلا صأ كلذل . راذلا هبحاص

 تناكو ةريس نع . ديحوتلا نيسنيف نافشي الثل هللا ركذي

 نكياع » : كم هللا لوسر لاق . تلاق تارجابملا نم

 .ديحوتلا نيسنتف نلفنت الو * سيدقتلاو ليلبتلاو حيبسنلاب

 ) تاقط:ةسم و تاللؤسم نيم اف لمانألاب ..لكلردقعا و

 ١ ص ؟ ج بيهرتلاو بيغرتلا يف م نسح دانسإب دمحأ ءاور م٠ 4.
 ماملاو يذمرتلاو دوواد وبأو ةيبيش ينأ نبا هحرخأ 5 ل 5

.- 0 - 



 , ميتا
 مسكة جولولرف /هيئاتسهتناو

 ظحالت تناك ةداماو حورلا نيب ةيباجمإلا ةقالعلا نإ

 نعم تاظحالم ىلع ةرصتقم ةيمدح مهافع 0 مدقلا ذنم

 يماع لكشب رسفت ل اهنكل « ةريخلا يوذ نيقذاحلا ءابطألا

 ؛ ةيبطلا مولملا تمدقت نأ دعب الإ سوسحم لكشب تبثتو

 تالدتلا نتككص عيطتساف ؛ ةيويملا هايميكلا امسالو

 تالاعفنالا وأ , ةيسفنلا تاراثالل ضرعتلا ءانثأ ةيجولويزيفلا

 درفلا ىدل ةيدسجلا تاريغتلا نأ ] : اهتصالخو . ةيفطاعلا

 نأ نكع 6« ةينق تارثؤم لش قاطنت نأ نكن

 ةيجواويزيفلا تاباجتسالا نو « مومسلاو ميئارملا ريئأتب قلطات
 يدؤن نأ ابعسو يف هيسفنلا تالاعفنالا نع أشنت يتلا

 ١- وكس ماع ثااثاا ددعلا مولعلا ةل4 ص!١١ؤ .
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 ناسنإلا بعاتم هيف تدادزا يذلا رصعلا اذه يفو

 نع ًالضف « اهدقمتو هنايح تابلطتم ةدايز ببسب ةيسفنلا
 امنأ الإ ةتقؤلا ذئاذللا 0 ققحن دق يتلا يصاعلاب ننفتلا

 يف يجوأ ويزيفلا فترزاوتلا ىلع رثؤت ةيسفن مالا بقت
 يف تاراحتنالا ةبسن ةرثك كلذ ىلع ليلو ريكصأو . هندب

 عبو جاتبإ يف ريبكلا ديازتلاو ء رضحتملا امسالو ؛ ملاعلا

 تراشأ دقف ] : تامونلاو ملألا تاداض.هو ةيسفنلا تانديملا

 فرص دق هنأ ىلإ ا كك ماع يف ةيكريمألا تايئاصحإلا

 / 41؟ | غابم اهدحو ةيكحريمألا .ةدحتملا تايالولا يف

 نويلم | 00 | و ةيسننلا تاندبملل ان ارالود نويلم

 ."'"[ تامونملل انت انويلم | ه: | و ؛ تانكحسما انه

 روةتكدا ةددنلا فئاظولا يف ةيسفناا ترابا لفسالا ل1 دو
 . همّمص ةيدماح ةلامر يمياد د_حأ
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 لافطألا تايفوو ٠ تايفوال ماعلا لدعملا اف اذكهو

 ضارمألا نم اهريغو لسلاو ايرتفدلاو ديئوفيتلا ثداوحو

 فيان لباقلاب نكلو . ًااو اطوبه تظبه دق ةيناتنإلا

 ةماخضو « ةيوعملاو ةيدعملا ةحرقلاو راحتنالاو مقملا ةبسن

 ةيبلقلا ضارمألاو يركسلا ءادلاو يظوحملا ةيقردلا ةدغلا

 ةيسفنلا ضارمألا ةرمز يف مقت يتلا ضارمألا نم اهريغو
 ١ دج ًاريبك اديازت تديازت دق ةيدسملا

 يالا ءاهمألا نأ "دك ذا او ةكابادتف” كللتأو
 يعيبطو يوس لكشب ةلءاك اهقئاظوب موقت نأ اهل داري يتلا

 . ةنئئمطم ةرقتسم ةيسف نم احل دال

 ةقالعلا حضون يتلا ةيجواويزيفلا ةيلآلاب ملكتن نأ لبقو
 تامل نم ذبال ةيدسملا ضازمألاو ةيسفنلا :ةلاخلا نيب

 يس يعول
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 : يعي رشن ةراظ

 .غامرلا رشق غامدلا يف ةيزك. لا ةيبصعلا ةلججا يف دجوي

 . ل1 .. ةيسفنلا ةكرحلاو سحلا زك ارم هيفو يدامرلا نوللا وذ

 . خملا طسوتم يف عالطألا ةقيقر ةعبرم ةقطنم كانهو

 تابوت ةدع ىم فلاتن يرصبلا برسلا تككاع ةقطنم ى

 فئاظو ةعومج ىلع رطيش ةددمتم زكام اهف « ةيوامر

 هذه لخادتتو « ةددولا ةريظنو ةءدولا « ةيتاذلا ةيبصعلا ةلجلا

 تالامفنالاو ةيرطفلا كواسلا تالعافت نيب قيفوتلا يف ةقطنملا

 ةقطنم ريتعتو « ةيسفنلا زك ارلأب ةميمص ةقالع امل و «جازلاو

 يهاوظلا طابتراو لماكت زك ع يرصبلا ريرسلا تحنام

 لإ يرصبلا ريرسلا تحتام زك ارم عضختو . ةيفطاملا

 نبل

 ةدغ دجوبو . خلا رشق يف تاليكشتلا ضعب فارشإ

 م.م 5 | ينلملا يامألاو م.م ٠6 ] ضرتعملا أهرطق

 هع



 امل ؛ .يكرتلا جرسلا :ىلع ةمججلا عاق يف :يماقنلا مرألا يهو

 .ةلمص ةدفغلا هذهلو . ملا ددغلا عسدمج ىلع مان فارشا

 ٠. ىرصبلا ريرسلا تحنام عم ةيجواويزيفو ةيحرشت

 : زيسفنلا لاومرلاب :يوضعلا ريأتل :يدولويزيفلا يل ولا

 تالامفنالاك ةيسفن تابارطضإ ىلإ ناسنإلا ضرعت اذإ:

 هبنتت خملا رشق يف ةيسفنلا زكارملا نواف « تاددشلا وأ

 مو « يرصبلا ريرسلا تحنام ةقطنه هبنت ىلإ يدوي اذهو

ألا زارغإ دادزب ةيدولا ةريظنو ةيدو وك اس قم هيف
 نيلانيرد

 يرصبلا ريرسلا تراب ورأت ًايضيرأو : نيلانيردأروئلاو

 نم ديرب مم 3 ةيماخنلا ةدملا هبذيف ةيبصع تانومره لسرب

 ةيقردلا ةدغلا امسالو مسملا ددغلل ةئاحلا تانومرهلل اهزارذإ

 ةيلسانتلا ددفغلاو « ةرحدنحلا تخنو قذعلا مامأ ةدغ يهو

 يف ىلع كاوارفص .6تراترشق اهو« رظكلا دش 0
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 يف ةيميبط ريغ ةدايز ىلإ يدؤي هيبنتلا اذهو . نيتيلكلا
 وهو « نيسكو ريتلا اهنم ددفلا ةذه تانومره زارفإ
 :ةقردلا تومرف

 روهشما هباتك يف ردناسكلا رودتكلالا ريشيو

 : سانلا نم نيجذوع دوجو ىلإ [ يدسجلا يسفنلا بطلا ]
 طرف ىلإ لامفتا ىأ ةيفظاع ةدنق ةعيخاوام اذإ ليع جذوع

 يف بيجتسي رخآآ جذومتو . ةيدولا ةراثإلاب يأ ؛ طاشنلا

 . ةيدولا ةريظن ةرانإلاب يأ ؛ باحسنالاب تالاحلا هذه لثم

 ةيدسج ةيسه ضامأ ثودح ىلإ ليغ لوألا طفلا يف

 باهلاو « يركحسلا ءادلاو ٠ ينابرشلا رتوتلا عافتراك
 . ةيقردلا ةدغلا طاشن طرفو ؛ يوئرلا ريظن لصافملا

 .نم تابارطضالا ىلإ نوايع, ةياثلا ةلاحلا يف امس
 لابسإلاو « ةرشع يننالا هحرقلاو مضملا ءوس عو

54- 



 لثم فو 4 يصقلا وبرأاو 3 جنياوقلاو كاسمإلاو 3 نمزملا

 ةلاح يف ىتح مضهل ا ةيلمس يف رمتسا ةدعملا نواف كلذ

 نوكتتف يطاخلا اهءاشغ مضم يأ 6 أهف ماعطلا دوحو مدع

 . "'* ةيدعملا ةحرقلا اهيف

 ىلإ ذوءفدني ؛ ءابطألا ةراشتسا ىلإ نوبهذي نذلا ىضرلا

 لماوعلا نأ تس دقو « ةيفطاعلا مهتابارطضا بيسي كلذ

 ؛ عفترملا مدلا طغضو , هددعملا ةحرقلا ةيمنت يف تمبسأ ةيفطاعلا

 ةنمسلاو , دإ+لا باهنلاو « عادصلاو « ةظيللا ء اممألا تاهلاو

 ةلثمألا نم نإ مث : [ قيورلا |! نسفتتلا بق قيصو « ةطرفلا

 وه. مسجلا ءايركح ف ةفطاعلا هيعلت ىذلا رودلا ىلع

 روتكدا) ةيدنلا فئاظولا ىلع اهرثأو ةيسفنلا تابارطضالا - و

 55 ةيعماج ةلاسر ا يميأد د_جأ
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 ةفطاملاب رئأتلا ءاننأ رمهش' يتلا عومدلا نأب ديدجلا فاشتكالا

 قنانرك قاتشلت فوه لارا ويافاك ل يرتع

 . 318 لولا رق ار نم بلا عرفا
 : ٌيقررلا ٌمرغلا يف اهرئأو ٌيسفنلا مرسلا

 ةيزك رملا ةيبصملا ةلجلا يف رثؤي ةدشلاو لاعفتالا نإ

 ريرسلا تحنام قيرط نع اهنمو [ ةيسفنلا زكحارلا ]
 ًاثاح انومره زرف# يتلا ةيماخنلا ةدفلا هبنت“ ١ يرصبلا

 « نيسك و ريتلا نمةيقردلا ةدغلا زارفإ دادزيف « ةيعيبطري ةيكب

 فئاظو ىلعو . ناسنالا جازم ىلع نومرولا اذه رئؤيف

 لاعفتالا ةعرسو . قلقلاو قزنلا ىلإ يدؤيف « هئاضغأ

 ةجودت لإ ةهأ ةيبعح تاساكصرا :ترخم :ةقون 6 نافحزلاو

 . نينيملا يتاقمزورب وهو ظوحملا ىلإ يدؤي, دقو . هتملا

 ١ مو ص أوس ماع هب ددملا مونملا ةلحك 0.
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 : ٌريرظلملا جرا يف اهرئأو ةرشلا

 ىلع رظكلا ةدغ تح ىلإ يدؤ ةيسفنلا ةدشلا نإ

 ىلإ يدؤت كلذكو « نيلانيردألا دادزيف « زارفإلا ةدايز

 . نيمالوشناكلا تايبك سو نيلانيردأرونلا ةدايز

 ىلإ يدؤي امم ء يدولل دلقم نيلاثيردألا نأ مواممو

 عرسلو ' ينأررشلا ريوتلا عاشراؤ « ةيومدلا ةيعوألا ضبق

 يدؤب نيلانيرو ًارونلا 535 .٠ ةقدحلا عسوبو )م باقلا مظل

 تابصقال ضبقم وهو « بلقلا *يطب.و ؛ ةقدحلا ضقت ىلإ

 ىلإ يدوي ام ؛ نيلوسلالا زارفإ ىلإ يدؤيو « ةيوئرلا

 صاختالا هب باصيو « ييظولا ركحسلا صقن ضارعأ

 :ىوتاو قلقلا نم نوكشي مو « ايفطاع نيرقتسلا ريغ

 قرسعتلا طرفو « ةيئامولا اك رحلا تابارطنما مهيلع ودبلو

 . يصعلا نهولاو ديدشلا بمتلاو نولوكلا جنشتو « ناقفلعاو

 -"ما/ -



 : ٌرسفللا ٌمرشلاو يصقلا وبرلا

 يف [ سلاه ] ةيرظن [ فوه ] روتكدللا معد دقل

 ردانلا نم سيل : لاقف وبرلا ةحلاعم :نع هئيدح قايس
 ةيساسملا ةطساوب ىلوألا ةلحرملا يف وبرلا ثودح ريثن نأ

 لقت نع ةرابع كلذ دعب حبصت اهلكلو « [ ايجيبلألا ]

 ًايطرش ًاسكعتم لكشي ابلاغ وهو « لقتسم يناذ يميظن

 نإو « ةيلاعضنإلا تابكرملاو تالاملا ضعب عم طبتم

 بتكي يتلا طقف يبه ةيسفنلا ةلحلاب ممن يتلا ةملاعملا ةطخ

 . حاجتلا امل

 ديدشو قلق يبعقلا وبرلب باصلا نوكيام ابلاف

 لامفتالاب هدنع وررلا ةبون راثث كلذل . فواخخلاو ةيساسحلا

 ةيدحلا تابصقلا ضابقتا نإ ثيح ؛ يسفنلا بارطضالاو

 امو * يملا زاهملا قيرط نع لمس ةيلامفتالا ةرامإلاب

 - تيا



 [ يدوريظل ] مهلا بصعلاو « يرصبلا ريرسلا تحن
 . ةيبصقلا ةموأقملا يف ةحنرص ةدايز ىلإ ًايدؤم

 : ةيوبرتلا طرق زانت

 دجنف « يبون لكشب هب نيباصملا ىلع رذانتلا اذه ينأي

 سح وأ « ردصلا يف قيض سح نم يكتشب ةبونلا ءانثأ ضيرلا

 ةعيرسو ةقيمع ةيسفنن تاكرح موقي كلذل ةجيقنو . قانتخا

 ضيرملا رعشي كلذ دعبو . ةفيخم ماقرأ ىلإ امضعب لصت دق

 يف ضابقتاو ناقفحم باصيو « ىعذبو ركحفلا شوش

 ةيحان يف جاعزتاو ٠ قاحلا ةيحان يف قيضو « باقلا ةيحان

 يشغ نود يعول يف بارطضاب فاصي دقو ٠ فوسرشلا

 رثكأ وأ ةعاس فصن رذانالا اذه مودي دقو . جيرص

 ضيرملا وكشيو « مويلا يف تارم ةدع هدواعي نأ نكميو

 : مفلا لوحو نيمدقلاو نيديلا ف لغو ردخ سح نم ًاضيرأ
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 نيييصعلا صافشألا دنع ثدح رذابتتلا اذه كإ
 تابارطضا نم ةداع نيكتشي يتاللا ءاننلا ةصاخو , نيقلقلا

 0 ١ . يسفنلا يصعلا رئوتلاب ةقالع امل ىرخأ ةيفيظو

 قرط نع ةبج نم رثؤت ةيلاعفالا ةدشلا نإ

 ريرسلا تحنامو « ةيئاذلا ةيبصملا ةلجلاو « ةمويشاحلا ةلجلا

 ءاسنإ هبقعي ةيعوألا يف قيض ىلإ يضفتف « يرصبلا
 . ةبوانتم ةروصب

 يدؤت يسفنلا قاقلاوربوتلا ةدايز راف ىرخأ ةببج نمو

 . عادصلا ثودح ىلإ يلاتلابو ةرقنلاو فحقلا تالضع ريو ىلإ

 يسفنلا عادصلا نإ : سراب روتكللا لوق

 بنيطلا اهفداصي يتلا عادصلا عاونأ رثكحأ و.هأشنلا

 طا يف نيعستل اهنيسل ردقت ثيح ٠ سرأملا

 ١ - ةيفئأأ تاارطضالا .

 - ةث 5



 : معضرر لا قرَقلا

 طرف ىلإ يدي, ةبدولا ةريظن ةلجلا بارطضا نإ

 موش يتلا ةيدعملا ةضوجلا زارفإ ةدايز هنمو « ةدعلا ع

 يلاتلابو ٠ يرشع ينثإلا وأ يطاخملا ةدعملا ءاشغ ىلع ريئأتلاب

 . ةحرقلا فدك

 .ةارجلا ةديدملا تاساردلا نم ظحول دقف :كلذكو

 هيمضملا ةحرقلا تاطالتخاو سكن نأ اك«صأو ايناطيرب يف

 . جيبتلاو ةراثتسالا تاروس عم ةقفارتم نر را ايلاغ

00000 
 صافتألا ىدا مضه ا تارسع دهاشام ًارنك

 تاراصعلا مدنع فعضلا ثيح ؛ ةباكلاو ثزحلل نيض رعملا

 ةمان ريغ ةيماعط داوم قب يلاتلابو « ًاعونو 15 ةمضاحلا

 اننا: و خسفتتف ؛ اهصاصتما نكعال مضهلا

 ةيسلا لع ىكشو« قللويو مسجلا فعضيف « ءامسألا

 اا



 هّمقلا تالاح نم ريثكصو ؛ ةينعم ةقلحم ضيرلا عقيف

 ضيرملا حصني كلذل « يسفن اهببس [ ماعطلل ةيبشلا ةلق ]

 . مهيحب صاختأ عمو ةراس ءاوجأب مامطلا لواننب

 : ٌيلماتتلا ْةررراو ٌريسفتلا ةرشلا

 « ةيلسانت افوزت سبست دق ةيسفنلا تابارظضالا نإ

 قاقلاو يضل رثوتلا اهنم دعيو . ثمطلا عاطقتا ببست وأ

 ةيسفنلا لما وعلا ْنِإ ىتح ؛ دابجإلاو يلئاعلا قفاوتلا مدعو

 0-5 نسو غوابلا فوزت ثاذحإ يف لخدتتوأ ببسل دق

 هنءاج هنأ [ ه  ذ ] روتكدلا ليمزا يل ركحذو

 ةيريرسلا صوحفلا دعبو « ءىجافم ديدش ىمحر فزت ةلاح

 ةملاعم اهجلاف ؛ فزنلا اذهل من ببس 7 عقب م ةيكحلاو

 ملأ نأ دمبو . فزنلا فاقإ يف تلشف اهنأ الإ هيض نع
 - ه0 هه. 6 - ا

 « فاطتخا ةيلممل تضرعت دق ةضيرملا نأ نش تباوحتسالاب
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 فزتلا اذ ترعش د.دشلا لاعفنالاو فوملااو قلقلا ةجيتنو

 . اهذاقتإ يف ببسلا ناك يذلاو ريزنلا

 ْ مداقلا رضعلا ءاشتما

 عم امئادحإ يف ةقالع امل يتلا ةرطحلا ضارمألا نمو

 ةيبلقلا ةلضعملا ءاشتحا لاعفنالاو ةيرطضملا ةيسفنلا ةلاملا

 جابتحا نم ديزي لامفتالا نإ . يردصلا قانخلاو ؛ [ ةطلملا]]

 صققن تامالع ربظتف ؛هلمع ةدايزل ةجين' ةيورتلا ىلإ ىلقلا
 . ردصلا قانخ وهو « يردصلا ملألا يف ةلثمم ةيبلقلا ةيورتلا

 نيو هلا با تاق نيرا

 هجولا ىلع ةقصتللا ةيومدلا تارثخلا كيرحتو فرج ىلإ

 ناروملا تاك اذراف ء تدمجو نإ بلقلا رادجل ىيلخانل
 . ءاشتحالا ثودحل لامفنالا كلذ ينكي افوؤم يليلكلا

 تالاحلا اهدش نم ديزنوأ اهببست ىرخأ ضارمأ ةمئو

 نيبتل ةيفاك ةعيرس ةرظن نم هانمدق امو . ةيلاعفنالا ةيسفنلا

 يركفلا عايضلا نم ناسنإلا ةيامح يف ناعإلا ةيمحأ

 ا



 . ةديج ةحصن منيل يلاتلابو يسفنلا قلقلاو
 يف نييسفنلا ءابطألا ريبك دلف ريه روتكحالا لوقي

 قئاونلا دعا قيم نئاع ونا نأ عتتقم يفإ ] : ارتثكتإ

 دتشت يتلا ةقثلاو ةنينأبطلاو سفنلا ةنيكس كاردإ يف اهاوقأو

 .”١* [ ةوقلاو ةحصلاب اومعني يكل سانلا نم ريثك ةجاح اهيلإ

 باقلا يف ةنين ًادطلا ثعبت' يتلا ء فينحلا نيدلا ميلاعت أو
 . ىلاعت هللا ركحذ يسفنلا رارقتسالاو

 *نتنل ءااودنما نانلا )::: لاهو كرام تا لوق

 0 2 ولقلا "نئّمطت" للا رك ذب الأ هللا ريك ذب مه داق

 « مهتادبأ ةحصب ايندلا ةداعس يف ىلاعت هللا ننركحاذلل يبوطف

 يفو* مت ميلغشيالو ٠ مغ موفص ردكبال ؛ مهني 'اطبو

 عيمج هللا رفغ دق افافخ نونأي . قبسلا لهأ م ةرخآلا

 نمو دعت هان نع يكسو وذ

 . (؟8) هنآ دعرلا ةروس - ؟
 3 و/ة-



 11 ايع
 مح عوضوللا ناونع ناك اذامل:"يراقلا لءاسنب دف

 ؟ صقرلا لوح رودي همظعم هيف مالكلاو ركذلا يف ةك رجلا

 ىلع الإ ةغل قاطتال صقرلا ةملك نأ وه باوملاف

 . ةعاطو دج وه ةيف ةكرحلاو ركذلا اهب "'" ء للا

 ةنوزولا ةكحرالا وه ] : احالطصا صقرلا فيرعتو
 *"” . [ ةصوصخم ةمنن نازيم ىلع

 يف ةكحرملا ىلع صقرلا ةملك قالطإ مصيال اذإ

 :نيرك اذلا نضفرك ءةئيانا ةفاشإ تيت اذإ الإ :كخنا
 ةملك قالطإ اذل . افرع زوج اذبف . ةيفوصلا صقر وأ

 نيقسافلا ةمس وه ينلا ياللا صقرلا ىلع لمحت صقرأاا

 ١ يداً زوريفلل طيحلا سوماقلا رظنأ .
 ؤمس ص ةحابالاو رظحلا .؟ .
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 امل ًاضيأ مارح وبف « ةقيقح هيف سيل اب ىهاظتلاو لاحلا

 لمح نيمسقلا نيذه لعو . سييبلتلاو ءابرلا نم هلخادي
 . ميرحتلا قلطأ نم مالك

 نوحلاصلا هلعفب يذلا وبف حابملا مسقلا امأو -؟

 هنولعشب اعإو . دجاوت الو دجو ريغ نم ةبسنلا لهأو

 ناكملاو نامزلا طرشب . مهبولقل اطيشنتو مبسوفنل ةحار

 .نابشلاو ءاسنلا نم مدفتام روضح نم ايلاخ ؛ ناوخإلاو

 ام ميرحتلا ةلع ذإ ؛ هيف ميرحتلل بجومال ذإ حابم اذبف
 *'”ةيرماسلا لمف هنإ لاقتام امأو . كلذ نم لاخ وهو ؛ مدقت

 مهلعف مرح اعواف هتحص ريدش ىلعف ؛ لجعلا اودبع نيح
 حرفلا وأ لجملا ميظمت كلذب اودصق مهنأل  مدصق داسفل
 مرح ام كلذ نم آيلاخ مبصقر ناك وأو . رفك اذهو « هب

 نركاذلا ركذب لجملا توصو « نييذاكلاب نيركاذلا هبش يذلف - ١
 نم جرخت ةلك تربك ) : يلزتمملا ظحاجلا ود لجملاب هلالاو
 ( ًابذكالإ نولوقي نإ مهءاوفأ

 - ة/#ب -



 هنع هللا يضر تلاط يبأ نب رفمج نأ تبث دقو . مهيلع

 : 3 هللا لوسر لاق نيح يم هل لوسر يدي نيب صقز

 *””يسونسلا خيشلا هركذو « ( يقذخأو قذخ تهشأ )
 . هريغو ريقفلا ةرصن يف

 لهأ ةيفوصلا صقر وبف بولطملا مسقلا امأو - ٠
 يف كلذ ناك ءاوسو ؛ ادجاوتوأ اًدجو امإ ؛ لاحلاو قونلا

 بواقلا ءاود نأ كش الو. عامسلا وأ ركحذلا ةرضح

 ملام نكحمأ هجو يأب بواطم هللب اهممجو « ةلفنلا نم

 لوق مدقت دقو .هيف ءاود الف هعزت ىلع محب مرحب نكي
 دبعلا عمجام لك : لاق عامسلا ىرع لثس امل دينملا

 . ”"[ حابم وهف هبر ىلع

 للاديعوبأ ؛ ينسحلا يسوفسلا بيعش نب رمع نب فسوي دمج وه - ١

 ماع دلو ةربثك فيئاصت هل. ابحلاصو هرصع يف ناس: ملع

 : مالعألا نع مه موه ماع يفوتو مسج

 81١" ص ةييدع نبال ةيلسالا ثحاملا حرش يف ةيبلالا تاحوتفلا - «

 . راصتخاو فرصت ؟م؟

 - ة/4. -



 ينطاعملاو .قتسفلا لهأ دنع دّمهاشي لوألا .مسقلاف :٠

 ىلع ءالخبلا دنع دهاشي وأ . مهنبارعأو مهجارقأ تابْيابتم
 تالا. .مودحت: و ا رو ءأسن .لوغمتجم .ثنح ؛ ةيفوصلا

 ٍفالخإل مارت اذبف: « اهنمنن ىلع نيثختم نوصقريف ورللا

 ميلف سلاجلا هذه يف نإ ووك د م اوعدا نإو :. هيف

 لهأ ٍنأشف ! ؟ هؤؤضو ميا لهفإ سي ءاع اموت يذلاك

 ةيفوصلا ةداسلا ىلع ءالخدلا امأو نفور عف: يصامملاو قدنفلا ,

 ةيفوصلا ممجلو 08 نم لوأف .. ةينو ةفص.لك نم نيئربلا :

 دررسعيو مهسافنأ ىلع مييقأ بوبساح .نيذلا موسفنأ

 0 200 1 ..قلا رنصال برزأا..ةمظع:-

 يف ىسييع 000 0 لا يديس ةلوقب ام كياإو

 نمت ةعاج كانه نأ الإ]. ففوصتلا نع قئاقح باك.

 57 م غو :هملإ مهنقنأ اوبسن ةيفوصلا .ىلع ءالخلا .٠

 . عدب نم .اهلع | اول امي راكذألا تاقلح لامج اوه وشن

 لامعتساك 4 ءارغلا ,ةميرشلا يرن ة رو لامار ةلا

 - م61



 ,ثادحألاب دوصقملا عامتجالاو ٠ ةروظحلا برطلا تالآ

 هناردأ نم بلقاا ريبطتل ةيلمع ةليسو دعب : لف سافل ءانقلاو

 قيقعوةفاقلا نيومالا ةيلستل رابغ لبا لان كايتو

 ظ . ةئيندلا ضارغألا

 ىلع اومجم دق ىلملا ءايعدأ ضع نأ هل فسؤي امئو

 نيبو نيفرحنلا ءالخدلا ءالؤه نيب اوزيع ملو ءركذلا قلح

 ول مديزي نيذلا نيصلأللا نيكلاسلا نيرك اذلا

 انانئكمطاو قاحلا يف ًاومسو , ةلماعملا يف ةماقتساو «ناعإإلا يف

 ةيفوصلا نيب اوزيم دق نوفصنم ءاماع كانهو . ىلقلا يف

 ءالخنلا نابو 20: مظعألا لوسراا مدق ىلع ن رئاسلا نيقداصلا

 مهسأر ىلعو ؛ ركحذلا يف هلل 5 اوكوأو « نقرالا

 *'”؛ [ ليلملا ءافش هتلاسر يف نيدباع نبا ةمالعلا

 ١9١ ص فؤصتاا نع قئاقع د

 - ما



 صقر وبف «خابمللا وهو صقرلا نم يناثلا مسقلا امأو
 تالا نمو لارا و دال 3 نمو ؛ ثنختلا ل ,لاخ

 . ةءورلاب لخم دق هنم راثكإلا نأ الإ ( مرح نأ عقووللا

 . ءابقفلا ضعب هلاق اك

 وأ ركذلب ةكرملا وه يذلا ثلاثا مسقلا امأو >>
 ةكرملا نأ نم مغرلبو . ا بولطم وبف ةيفوصلا صقر
 ديرملا ريس يف ًاساسأ الو هيف اطرش تسيل ركحللا يف

 «هئاحبس هللا ىلع بلقلا مج ىلع دعاست اهنراف « ىلاعت هللا ىلإ
 دروأسو ٠ طاشنو ةمبب ركحنلا ةعاطب حراوملا لافشإو

 ةربطملا ةئسلاو و ىلا هللا باتككح نم ةيعرشلا ةلدألا

 : ةعبرألا بهاذملا يف ءابقفلا لاوقأو

 بهاذلاب ءابقفلا لع صوصنلا هذه تضرع ينأ اك

 : ةداسلا ةليضفلا باعصأ مو قشم قسمدب ةعبرألا

 مالا



 بهذملا يننح : يبوقميلا مهاربا خيشلا ةمالعلا ١

 ميدقتلاو المك باتكلا ةعجارع ؛ لضفتف ةيكلأملا يتفمو

 اهتيمغأل اهننأ هلئاسم- ضعب ىلع قيلعتلب مركحت ام هل

 . تاحفصلا ليذ يف

 يتفم : يودلا ياشلا .دمأ خييشلا لضافلا ماعلا - ؟

 ارك ا راسو اهديأو اهرقأف ؛ ةلبانحلا

 ةينفاشلا يتفم + لابملا ءومم خيستلا لضافلا ماعلا - ٠
 ملسم ضوصن اهنإ : لاقو اهرقأف ؛ رينصلا .يفاشلاب بقثمل

 . نيقوعملا ىلإ تفتلي“ الو : اهب
 . زيخ لك انع هللا ماَرِغ

 - م



 نايا تنك نم الر

 ةمايق هلا نوركّذي نيذلا ) : ىلامت هللا لوقي

 0 مهبونج لعو ادوعقو

 "يعيضَق اذياك ) : ىلاعتو هناحبس لوقو

 2 كبونج ىعو ًادوعتو امايق هللا اوركذاف

 ””: نآرقلا ماكحأل عماجلا هريسفت يف .يطرقلا لاق
 يف اهله مدآ نبا واخمال تائيه ثال“ ىلامت هللا ركذ ]

 لوق ىنمملا اذه نمو « هنامز وف ايا هر بلاف

 80 نا لوسر تراك » : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع

 ةالصلا

 ١- (1ؤ1) هلآ نارمعلآ] ةروس .

 * م( هنآ ءاسنلا ةروص ب

 مساا م1. نص 4ج نآرقلا ماكحأل م.اجلا يطرقلا ريسفت د خ
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 : لاق نأ ىلإ . بم نأ .« هنايحأ لك لع هللا ركذي

 :[ هلا ءاغنذإ ووجام تاك ةئالاغ لف ىلع ىلاعت هللا ركاذف

 : ىلاثت هلوق دنع يناعملا حور هريسفت يف يسولالا لاق

 مالك دعب ( مهبونجأ ىلعو ًادوعقو ًامايق هللا ةوزركد

 هَل يضر رمح نبا نع يكحام لمحتيف هيلعو ] :؟'”ليوط

 نم ؛ مهنع هللا يضر ةعامجو ريبزلا نب ةورعو امهنع ىلاعت

 لات لا نورك ذي اولمخ ىلصملا ىلإ ديملا موب اوجرخ مجنأ

 مايق هللا نوركذي » : ىلاعت لا لاق امأ : مهضعب لاقف

 نأ ىلع « ميمادقأ ىلع ىلاعت هلا نوركذي اوماقف ( ادونقو

 نم درف نض يف ةبالل را عون كرتلا كلذب عدارم

 دا 0 دارفأ

 1 4 ج يناعللا حدر ريبكلا يسولآلا ريسفنت - 1
 ىلع صن يتلا ةيناثأا ةنآلاو ىلوألا ةنآلا موهعإ لالدتسالاف 592

 نم دارا.( مهونج لعو ًادومقو ًامايق ( ىلا: هللا 5 زاوَح

: 
. 

2 0-3 

- 80 - 



 رك د موقلا دنع صقرلا ةياف ] : يناتكلا ةمالعلا لوقو
 هللا نورك ذِي ) ميركلا نآرقلا صخب عورشم وهو . مأيق نم

  ةباحصلا نع لوقنم وهو ؛ زازنهاو ليو . (ادومقوأ ماي

 0 داي ليضفلا نع ةلطال موا جرخأ دقف

 ليامتت امك اوليامت هللا اوركذ اذإ كم دْللا لوس را بامصأ

 يل لإ عجرت مث مامأ ىلإ تعانلا حسررلاب ةرجشلا

 كلذ درو اك تالاحلاو نايحألا لك ىلع ها نوركذيإ مهنأ كلذ

 ىلع هللا رك ناك » : اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا ثيدحيف

 ملو « اهتامومعو صوضتلا .قالطإ .باي .نم :اذهَو « ةئاي>أ لك

 « قالطالا اذه ديقي وأ مومعلا اذه صصخب رخآ صن دجوي
 صن درب ىتح « همومع ىلع ماعلاو « هقالطا ىلع قلطلاب لمعيف

 نم دزتف جارخإ زومتال هصصخي صن دري مل اذاف . همسخمب

 ليلد ودب .هدارفأ نم درف جارخإو « ليلدب ال[ هلولدم  ذارف

 . لياد ذود يأرلاب هل صيصختو ىلامت هللا بانك ىلع محو حن ش
 :. 'يبوقعيلا مهاربا ةمالعاا-

 1 6١مص ؟ ج يناتكلا يحلا دبع ةمالعا) ةيرادالا بيتارتلا  ةح

- 43: 



 ةربطملا ةنسلا نم : اناث

 يضر ةشئاع نع هحيمص يف ْلسم ىور : لورا ُثيرحلا

 يف ديع مي يف توفر سبع هاج: تلق امنع لات هل

 رظنأ هيبكشم لع يسأر تمطضوف ْةيكيِم ينلا يناعدف دجسملا

 .٠ مهيلإ رظنلا نع فرصنأ يتلا انأ تنك ىتح مهبل ىلإ

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع هحيص يف يراخبلا يورو'

 ترا ىلع اموي كيم هللا لوسر تيأر : تلاق

 : لوقب كَم وهو : تلاق نأ ىلإ .. دجسملا يف نوبعلي

 ى» تدر م : لاق تالم اذإ ىتح (« ةدفرأ ياي منود 2

 . © يهذاف. » : لاق .. مث : تلق

 نابح نباو جارسلاو هدنسم يف دمحأ مامإلا ةبا 0 امأ

 ناك : لاق هنع هلل يضر وي ثيدح نم حيحصلا لاجرب

 مالكب نواوقو كي © هللأ لوسر يدب نيب نوصقري ةشيملا

 - مخإا/ل -



 «؟ 0 اذام » و 00 ديع دمح : 0

 حرش دنع مل حي حرش يف يوونلا لاق أ

 ره | سبلا وده وب ىف اذويكزر نكح ان
 . نوصقري هانعمو ءافلا رسكو يازلا ناكسإو ءايلا مت

 بيرق ىلع مارح ميبعلو ميحالسب بئوتلا لع ءاماعلا هلمحو

 ."'*[ صقارلا ةئيه نم

 مود » هحرش دنع ينالقسملا رح نبا لاقو - ب

 ىنع ةيفرظلا ىلع بصنلاب نود لو ] : « ةدفرأ ينبي

 دذإ هيفو . بارحلاب مهبعل وهو فوذحم هب ىرذملاو ءارغإلا

 ."""[ طيشناو مهل ضيبنو

 ثيح حابملا وبللا ىلإ رظنلا زاوج مح طبنتسا هنأ اك

 ١ - يوونال لهم حيحبص حرش ج١1 صلكما١

 ص ؟حج يراياا حتف ل ؟ 54 .
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 ا مايملا ووبللا ىلإ رظنلا زاوج ثيدحلا ٍيفو ] : لوش

 مهيرشيو مهطشنيو مهل نذأي م ينلا تاك اذراف

 ىلوأ باب :نم.. ممل زئاج هنراف .؟ 0 نع هلل 0 5

 ٠ ةعاطو 00 هنأل

 .ةلالد اهف 1 ةلوق ةشدملا صقر ثيدح اهنم ثيرداحألا

 : صقرلا نم عاونأ ىلع
 . سللاو: صقرأا ِق ةشملا ةداغ قالو بعللا الوألا

 5 دحسلا ٍِق كلذ: لعف : ٍناثلاو

 كنود 2 : : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق : .كثلاثلاو

 فيكف' هل نايف بعللاب صم اذهو . « ةدقرا يباب

 . نار هنوك ررقب

 20 ةهةةرص ١ج يراملا حال ا

 - مبهم -



 :نم امهنع هللا ىطو ردع نكي ىأل دمتم : :عبارلاو

 . رورسا تقو وأ ديع مو هنأب هليلعتو , رييغتلاو راكنإلا

 هعامسو كلذ ةدهاشم.يف ًاليوط هفوقو : سماخلاو:'

 .“'”[ اهْنع هللا يضر. ةشئاع ةقفاول

 : هصنام ضايع يضاقلا لوق نم يناتكلا ةمالعلا لقتو

 80 ينلا داز ذإ « صقرلا ةحابإ ىلع لبلد .ىوقأ هيف ]
 ناس يف "'”قاوملا هلق ه . ١ . مارغأ نأ مجرارقإ ىلع

 .**”[ هارقأو رايعملا يف *"* يسيرشنولاو « نيدتبملا

 مامالا مالك وهو .. ١48  4١غص ؟ج ةيرادالا بيتارتلا ١

 . ءايحالا يف يلازغلا

 يرديلا فيموو نب مساقلا كَ نب فلسوي نب 55 وه قاوملا لااا

 ةطان رغ ملع ناكو . يلام هيقف « قاوملا هللا دبع وبأ « يطانرنلا

 | . مه رمحال/ ماع يوت .٠ هتقو يف ابحلاصو اهمامإ و

 يناسماتلا يسيرشنولا دمع نب ىبحي نب دمحأ وه يسيرشتولا - م

 .هول#غ ماع يفوت يلام هيقف . ساسعلا وبأ

 . 14ص. ؟ج ةيرادالا بيئارالا ب 4

-.#. ٠ 8 



 لب مهني مل ثيحو ] : اضيأ يناتكحلا ةمالعلا لاقو
 رابظإو ةعاطلاو دبعتلا هب ادصق رك ذوق ما غأو مرقأ

  مالسلاو ةالصلا هيلع مرقأ كلذإف , يم هلوسربو لب حرفلا

 ."'”[ هنم ىصرلا ةءاغ اولانو ميلعف نم بحيو

 صقرلاو ] : يلازغلا مامإلا مالسإلا ة لوقيو - د

 حابم رورس .لكف . طاشنلاو رورسلا .كيرحن يف بسبس

 هللا نضر ةبثئاع ترظن 32 ناو راو“ كر رو
 *"”[ نونفأ زب مو كو هلل لوسر عم ةشيملا ىلإ اهنع

 نب يلع ثيدح نم دوواد وبأ جرخأ : يناثلا ثررحلا

 نب ديزو رفعجو يلع مصتخا : هنغ هللا يضر بلاط ين
 «. كنم انأو ينه :تنأ » : يلع لاتف ةزمح ةئما يف ةئراح

 يقل تهبشأ » بلاط ينأ نب رفعمل لاقو . يلع لجخ

 م 148ص ا ؟ج ةيرادالا تياوعلا بت

 5 نوصقرب : نوتفْري . ٠# 5 صا 0 ندلا مولع ءايحا 5

- ١ - 



 تنأ » : ةثراح نب ديزا لاقو . رفعج لجخ- « قلو

 0 ملا و دنوا لجل »6 انالودو' انوخأ

 : :ثردحلا حرش دنع ينالقسلا رجح نإ لاق أ

 لحجر ىلع فقو يأ ميحلا نديمك و: ةلزملا حتفب لحجو+

 ."'"[ ةصوصخم ةئيبب صقرلا وهو ةدحاو

 ميخ ءاحب لجحلاو ] : يناتكلا ةمالدلا لاقو - ب

 ."""[ ةصوصخم ةئيه ىلع صقر ببسك مالف

 ةمالعلا ةمركملا ةك« ةيعفاشلا ةداسلا يتفم لوقيو - جا

 يف روبشللا هياتك يف هللا همحر كالحد. ينيز دمجحأ ريبكلا

 ينمي - صقرف ] : هصنام ثيدحلا هرك ذ دنع ةيونلا ةريسلا

 ءدجأ مامالا ةاور نم يرابلا حنف يف رجح نبا ءركف - ٠
 شدا رافسألا ِف رافسألا لع نع ينغلا هباتكم يقارغلا ةحرخو

 . دوراد يبأ ةناور نم نسح داتساب م.ع ض ؟ ج ءايحالا

 5 م.7 صال ج يرابا حتا ؟

 . ١8 صا« ج ةيرادالا .بيتارتلا ب م

 - وي؟



 ركشي ملف ؛ باطلا اذه ةذل نم هنع هللا يضر  رفعج

 نودحي امدنع ةيفوصلا صقرل الصأ كلذ لمجو يم هيلع
 ا افلا نول دل اع و يسرنا

 هلل يضر سابعنبا نع يراخبلا ىور : تااثلا ثيرعلا

 كدشنأ» : ردب موي هل ةبق يف وهو لاق هم ينلا نأ اههنع

 ضرألا يف مويلا دعب ديعن مل تئش نإ موللا «كدعوو كدبع

 كبسح :لاقو هديب هنع هللا يضر ركب وبأ ذخأف. «ادبأ

 وهو ؛ عردلاب بثي وهو جرفت كبر ىلع تححلأ هللا لوسراي

 ةعاسلا لب . ريا فوثاويو "محلا مزيت » : لوق
 6 "أو ىهدأ ةعاسلاو مدعوم

 يف ىلاءثو هناحبس هلل مالك ةءارق زاوج هيف دهاشلا

 شماه ىلع ترالحد ينزل ةيدمجلا راثآلاو ةودلا ةرهدلا -5

 . ؟ه# ص + ج ةيسلملا ةريسلا

 دلا> ثيدح نم عضوم ريغ يف يئاسنلاو يراخبلا ءاور اذك - ؟+

 . ؟56ص ؟ج ريثك نبا ريسفت يفاذك « هب ءاذجلا ناربم نا

- 4 



 ىلامت هللا ركحذ زاوخل « زفقلاو رفطلا وهو فنولا ةلاح
 . ىلوأ باب نم ةلاحلا هذه يف

 ةكارأ يبأ نع ايئدلا يبأ نبا ميرخأ : عبارلا تيرحلا

 أما رحفلا ةالص ةنع هلل يضر يلع عم توداص . لوقي

 30 ل

 موبلا ىرأاف م دمع باصأ تيأر دقل لاو ٠ لاقف 0

 نيب ؛ ًاريغ مش 27 نوحبصي اوناك دقل 3 مههبشي اكيشأ

 .ًامايقو دهس هلل اوناب دق ء ىزعملا بكر لاثمأك مهنيعأ

 ل ذا موب ُْف رمسلا رم“ امك اورام هَل وود ف اوحبصأ اذواف

 2 ”تيدجلا 0 مهما 8 ىتح مهو يع تامخهو

 ممن وبأ هجرخأو ء 5 ص م ج ريثك نبال ةباهاو ةبادبلا يف اذك ب١
 ركاسع ناو يركسملاو يرونيدلاو ءالاضص ١١ج ةيلملا يف

 . غب ص ١ ج ةباحصلا ةايح يف اك ؟09١ صم. جزنكلا يف
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 : ىلامت هللا هظفح ىسنيع رداقلا دبع خيشلا يديس لاق

 اودام : هلوق هنع هللا يضر يلع مامإلا ةرابع نم انمبمو ]

 يف احبرص هدحم كنراف . ميرلا موي يف رجشلا ديع 39

 تبثو ةمرح" ' ”ةعدب هنأ يعدي نم لوق لطب."و « زازيهالا
 . ًاقنطم ركدنلا يف ةكرملا ةحابإ

 اذهم هللا همر يسلبانلا يننلا دبع خيشلا لدتسا دقو

 . ركذنلاب زازتحالا بدن ىلع هلئاسر يدحإ يف ثيدحلا

 اوناك مهنع هلا يضر ةباحصلا نأ 0 اذه ] : لاقو

 يا نام 1 قمرا ل١
 كبعإ ملام ليش ةعدبلا ) : مالسأا دمع نب زمأا مالسالا خيش لوقي ١

 ةعدبو « ةمحاو ةعدب : ىلإ ةمسقم يحو . يكتم هللا لوسر رصع يف

 ( ةحاص 2« ةهوركحم ةعدبو « ةبودنم ةعدبو ؛ ةمرحم

 دعاوق « ( ةعيرشلا دعاوق ىلع ةعدبلا ضرعت نأ كلذ ةفرعم

 . "هع ص < َج ماكمحالا

 . امه ص فوصتلا نع قئاقح -؟
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 ليضفلا نع ةيلحلا يف مين وبأ جرخأ : ىسماخلا ثررحملا

 اوركذ اذإ هك هلا لوسر باحصأ تراك : ضايع نا

 فصاملا ميرلاب ةرجشلا ليامتن ام ًالامثو انيع اوليامت هل

 .*'* ءارو ىلإ مث مامأ ىلإ

 يذمرتلاو « هحيعص يف ملسم ىور : ىسراسلا ثبرحلا

 ناك : تلاق اهنع ىلامت هللا يضر ةشئاع نع هننس يف

 . هنايحأ لك يف هللا ركذي دو هللا لوسر

 ىلاعت هللا يضر يردحلا ديس يبأ نع : عباسلا ثيرحلا

 ىتح هللا ركذ اورثكأ » : لاق ٍةيككو هللا لوسر نأ هنع

 « ونجم هنإ لاقي ىتح » : ةياور يفو .«نونحم اولوقي
 انك اس ناك نإ ىلاعت هن ركحاذلا نأ هيف دهاشلا

 ةئيهو ةلاحب 54 وأ نونحم هنع سانلا لوقل بجومال

-_- 

 ىلا

 ١ صاع ج ةيرادالا بيتارتلا ١8١ .

 ًاعوفرم يردملا ديمس يبأ نع يقبيبلاو ىلميوبأو دمحأ ءاور - ؟
 فشكح يف م . ءاححصو ماملاو « نايح نا اذكو

 صا ج اغمللا لإلم١ط .

 - ةيلي-
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 . هيلع نونملا ةمهت ءاقلإ ىلإ نيلفاغلا نم هريغ مفدت

 : لاق هنع هللا يذر ةريره 1 نع : ىماثلا تيرحا

 لبج ىلع رف « ةكم قيرط يف كف للا لوسر تاك

 قبس . نادمج اذه اوريس » : لاقف ...:رادمح هل لاش

 لاق انا كوفي نور شل اهون انة نود رّفملا

 لومزا» : يدسرالا ةاوزؤي "ع ريك لإ نورك انا

 عضير هللا ركذب نورتبتتسُملا »:لاق ؟ نودرفلا امو هلل

 . «افافخ ةمايقلا موي نوتأيف مهلاقثأ مهنع ركذلا

 وذ وملا مث لومفملا مسا ةئيصب نورَدْبَتملاو
 م« «»

 . مب لمفام الو ٠ مهيف ليقام ثولابيال « هيلع ثوموادملا

 . 4 دعيحتص ف 6-0 هاور هع أ

 8 هزاوح مدع ىلع ليلد مىلعف مدعو © كالذ

 لايه 



 ءابقفلا ةداسلا لاوقأ نم : اكان

 : ٌريفنتلا ءارقفلا لاوقأ - أ

 هتيشاح يف نبداع نيمأ دمت موحرملا ةمالعلا لاق - ١

 : هصئام ليوط مالك دعب ءراتخلا ردلا ىلع راتحلا در ةريبشلا .

 : هلوقب اشاب لاك نا ريرحنلا ةمالعلا هب باجأام ةصالخو ]

 جرح نم تققح نإ دجاوتلا ينام

 ررداب نك تصاخأ ا لياقلا الو

 باتكلاب كلذ زاوح تاثإ يم دق هنأ كلذ ىلع باوملاو
 مارغأ مالسلاو ةالصلاه باع هنأل ةشيملا ثيدح يف ًالوق ؛ ةنسلاو

 ناك : ةشئاع ثيادروح ِف المؤو م ةدؤرأ ينبإإ مود ه : لاقو

 . رفمج لجحو ةشمملا ثيدح يفر ارقإو . هذايح أ لكلعللا رك ذي
 اوناك مهنع للا يضر ةباحملاو مالسلاو ةالصلا هياع ينااو

 مد وتفلاو مالسالا ىلإ ةوعدلاو هللأ ليمس ف دارحال نيف ردذم

 مهنأ ينكيف تايلكلا هه تادرفم لك لمفل ًامستم مهتقو نكي

 نآرتلا يف اهمومع ركذ ءاجو ءابضعب اورقأو «ابضعي اوامف

 يبوقميلا مدا ربإ ةءالمال . ه١ ١ مركلا

 - هيب -



 1 قح و لجر ىلع ىعسا تمقف

 سارا نع تقال 0 هالوم هاعد

 عامسلاو ركذذلا دنع  عاضوألا نم ركذ اهف ةصخرلا

 نيكلاسلا « لامعألا نسحأ ىلإ مهناقوأ نيفراصلا نيفراملل

 نوءمتال مهف ؛لاوحألا مئابق نع مهسفنأ طبضا نيكلاملا

 ءاوحان هوركذ .نإ  هلالإ نوقاتشي الو ء هلإلا نم الإ

 هودهش ذِإو « اوحاص هودجو ثذإو ءاوحاب ةوركش#تإو

 بلغ اذإ ءاوحاس هبرق ة رضح يف اوحرس نإو ؛ اوحارتسا

 مهنف .هتادارإ دراوم نم اوبرشو « هنابلثب دجولا مهيلع

 هل تقرب نم مهممو « باذو رن ةبيهلا قراوب هتقرط نم

 بحهلا هياع 3 نم مهمو « باطو كرحتف فاللا قراوب

 « باوملا يف يل "نعام اذه « بافو ركسف بعل ب

 ."'”[ باوصلاب معأ هللاو

 ٠ "هو ص غ ج ندباع نبال راتحلا در ةيشاح .

 - ةبقي -



 ليلعلا ءافش هتلاسر يف نيدباع نبا ةمالعلا زيمو - ؟

 ؛ لكم لوسرلا مدق ىلع نيراسلا نيقداصلا ةيفوصلا نب

 « ةيفوصلا ىلع ءالخالاب ددنو . نيقرأملا ءالخدلا نيبو

 نمو مهم رذحو ؛ رك ذلا يف مماركشهو مبعدب ضرعتساو

 ا نمل مم أنل مالك الو ] : لاق مث , مهب عامجالا

 دقف «ةءدر ةلصخ لك حرم نيئرملا « ةيفوصلا انناداس

 نودجاوتي. اماوقأ نإ : دينملا انديس نيتفئاطلا مامإ لئس

 ىلإ ... نوحرفي ىلامت هللا عم موعد : لاقف ؟ نواياعيو

 نم قاذو ٠ مهب ىدتقا نم عم انل مالك الو : لاق نرأ

 كاملا تاذ يف مايهلاو قوشلا هسفن نم دجوو « مهبرشم

 ." "[...ماثللا ةقسفلا ماوعلا ءالؤه عم انمالك لب ؛ مالعلا

 يناهربلا ديعس دمحم خيشلا موحرما ةمالعلا لاقو # 

 دجاوتلا نأ كشالو ] : ةيئالعلا ةيدملا ىلع هتاقيلعت يف

 لياملا ءافش  ةءباسأا ةلاسرلا + دنا نأ نئادو قوق 1

 . 9١/عس - ١ال0ض . ندباع نا ةيفنلا يقتحم ةعاملل لياذلا لبو

 و٠



 هول ةركج هنأ ده يحز لو نمر كلك ع

 لب رتاج وهو ٠ يقيقملا دجولا لهأب هبشت هيفق . ةقيقح
 «مهنم وهف موق فدو » : كَم هلوق ارش بواطم

 يتم موقلاب هيسدلا ناك الزب وألا قارا اون

 مهلا وحأب هأضرو « ما هبح ىلع لدب م ع نأل

 يده يضر اذإ لجرلا نإ » : يم لاق دقو , مهلامفأو

 ركحذو . يناريطلا هاور «  هلمع لثم هلف هلمعو لجرا

 ىلاعت هللا بح لضف ثيدحلا اذه يف نأ للادمحر يوونلا

 . تاومألاو ءايحألا نيملاصلا بحو كي هلوس 9

 حالف ماركلاب هبشتلا نإ اوهبشتف مولثم اونوكت مل نإ

 ةلمج نم لاككلا فلكت نأ لصاحلاو : لاق نأ ىلإ

 بولطم ىمأ مهنم نكي مل نمل ءايلوألاب هبشتلاو « لامكلا

 : *"" [ لاح لك ىلع هيف بوغزم

 ١ - راصتخا . 7م4 ممم ص ةيئالملا هيدا شماه .

 اء



 : ٌميعْفاسلا ,ابرقفلا لاوقأ 5

 جاهم هباتك يف فهذملا ةدمع يوونلا مامإلا صن

 « تامرحملا نم 8 رق 5 دعب , نيتفملا ةدمحو نيبلاطلا

 فرأ الإ ؛ صقرلا ال » : هصنام لوقيف صقرلا اهنم ىف

 . « ثنخلا لمفنكح رك هين. نوكح

 حرش يف جاتحا ةبابن هباكح يف ''* يلمرلا لو

 درع هنال ؛ ه ركحي الو مرح الف « صقرلا ال » ] : جاهلا

 سو هيلع هل ىلص هرارقإلو « جاجوعاو ةماقتسا ىلع ت تاك

 . ديع موب هدجسم يف ةياع ةشبملا

 هيف فنوكي كنا الإ ١ يوونلا لوق دنع لوقيو

 ربهشأ اذهو نونلا رسكب : « ثنخلا لمفك '"* ركن

 ( ةزمح نب دمحأ نيدمح (ه ٠.١5  ةن)9 ) يلمرلا نذلا سمش
 ىوتفلا يف ابعجرمو هرصع يفةنرصملا رابدلا هيقق يلمرلانيدلاسفث ٠

 ءاتفإ ل ةرهاقلا هتافوو هدلوهو ؛ ريغصلا يفاشلا هل لاقي

 . ةريثك يش اوحو ًاحورش فنسو « هيبأ يواتف عمحو « ةيمفاشلا

 تسع تم اذإ اهتداع نم ةأرلا نأ وهو ىثتاب رسكشتلا رسفي - *

 ا



 ضاعت نم وعر «ءاسقلا لاخلا ىلع مرحيف , حصفأ وهو

 .“'*[ ةئيهو هكر ح ءاسنلا قلخ

 ."'[ مارح سيا صقرلاو ] :ةضورلا يف يوونلا لاقو

 ءرسكت : ةلك دنع فقو ْنَم أطخ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 ء ةبكزلا ءانثناب اهرسفو « اهدعبو الق امع هينيع ضمخأو

 فاوطلا يف لمرلا ملا هناذل امر ةبكرلا ءانثلا ناك ولف

 ناسنإلا ىلع رذعتي هنأل يشمل مرو  يعسلا يف ةلورملاو

 ابلمعتسا ركل ةملكف « هتبكر ينث دودب يوسلا يملا

 باتك نم اقلطم صقرلا مرح ليلد يأ دوجو مدعل٠ 0

 ؛ نيثنخلاب هبشتلا يه ميرحتلا ةلع اعإو . ةربطملا ةننسلا و

 لجأل اراسيو امر ليامو ىثتن امبحوز 7 ادب يف ًاصوصخ -

 ابلامحع اهبلإ ءرظن تفلت اك« اهتاكرحت اهلإ م را تفلت نأ
 . يبوقعيلا ةمالملل . هل ١ . اهسابلبو
 ٠ 58". ؟م06 ص م ج يلمرلل جابنلا 69 0 ةياهن 3

 . ”89. ص ١١ج يووذلا مامالل .نيبااطلا ةضور - +
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 اوفرع ءابقفلاو . مدعو دوجو لولعملا 3 رودب ةلملاو

 م . ةئيهو :ةكرح ءاسنلا قاخم قلخت نم هنأب ثنحلا

 . جاتحلا ةبا يف يلمرلا هركحذ

 مجاعم تابمأ يف فسعتملا ىنمملا اذه دجأ مل ينأ ريغ

 سورعلا جانو ؛ طيحلا سوماقلاو برعلا ناسلكة سرملا ةغللا

 ثخحت هيف نالف : لاقيو ] : طيسولا مجسملا يف ءاجو . اهريغو
 ةدعاقلاو .[ ارثاف : (رسكتم هتأرو . ككفت : رسكتو

 مدق يول ىنممو يعرش ىنعم  ضراعت اذإ : لوقت ةيلوصألا
 . 'امدالا اذمعَإ .تفتلي, الف اذلو . يعرشلا ىنمملا

 دروام نإ : يكملا يمتيهلا رح نبا ةمالعلا ىوتف - ؟:
 نبال ءعامسلاو وبللا تامر نع عامرلا فك باتك يف

 عاعزلا مو هباتك ناونع مييلع قلطأ نم ىلع لومحم ع

 ءانغلاو وبللا تامرحل مهباكترا يف ؛ ثادحألا مافطلا يأ

 وهو « ىع 5 صقرلا نم لوألا عونلا ىلع قبطني اذهو
 ؛تاروظحلا نم اهريغو برطلا تالآب قفارتملا يهاللا صقرلا

 ١٠85



 ةراسلاب مهنم هبشت نمل ًاعدرو * ممناركتم نم مهل ابيهرت
 يذلا ةيفوصلا صقر هدمصق سيلو .ءارب مهنم مو « ةيفوصلا

 ةمالعلا هلقئيام كيلإو . كلذ نم ماشاحو « وباب سيل

 مدصق سيا ةيفوصلا هتأ يذلا صقرلا نراف ] : يناتكلا

 عامجالا هب مدصق امبإو . كلذ دصق نم ماشاحو ءوبالا هنم

 قارغتساو « بلاقلاو باقلاب هيلع لابقإلاو « ركذلا ىلع

 انربم هسفن رخ نبا لاق كلذلو .*'”[ هيف اهلك حراوجلا

 افوصت معز نمل عدر اهيف ] : لوقت“ رةدمل هركذ دنع ماي

 . """[ موللاو فسافسلا نع نيئربلا  موقلا قيرطل اكواسو

 ةيبقفلا هيواتف يف هسفن رخ نبا ةمالعلا ىوتف كيلإو

 يف هل ةشيحلا لمفل ٠ مرحي الف صقرلا امأو ] : ىربكلا

 .""”[ هيلع مريرفت عم يَ هنرضح

 . ؟م/ص عامسلاو وبلا تامر نع عاعرلا فك - ؟

 . "54ص :ج يمتيهلا رحح نبال ةيقفلا ىربكلا ىواتفلا رم
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 مدجاوتن دنع ةيفوصلا صقر نع هب هللا عفن لئسو
 يور دقق . لصأ هل من ] : هلوق تاينأت 18 لضأ هل لف

 صقر هنع هللا يضر بلاط يبأ نب رفعج نأ » ةيدخلا يف

 .؛ىقلخأو يقلخ توببشأ » : هل لاق امل بيم ينلا يده نيب

 حص دقو : يم هيلع ركشي ملو ء باطحلا اذه ةذل نم كلذو

 رابك نم ةعامج نع عايسلاو ل لا سلاحم يف صقرلاو مايقلا

 *'” [ مالسلا دبع نبا مالسإلا خيش نبدلازنع مهنم « ةمنألا

 : يطووسلا نيدلا لالج مالسإلا يش ةمالعلا ىوتف

 نم ماق ةعابجلا سس اموت دإ مثءركذ سلجم ف اوعمتحا

 هل لبغ . هل لصح دراوأ كلذ ىلع رمتساو ًاركاذ ساجلا

 .؟ كلذ نم هرجزو هعنم دحأل لهو ؟ال مأ رايتخاب ءاوس كلذ

 ١ ؟ةم ص يكمل يمتيطلا رحح نبال ةيثيدحلا يواتفلا .

 دبكة١ا-



 اذه نع لئثس دقو. كلذ يف هياع راكنإال : تاو ا

 كيا“ ينيقلبلا نيدلا جارس مالسإلا خيش هنيعب لاؤدلا

 « هعنع يدعتلا مقال سيلو ؛ كلذ يف هياع راكتإال د

 اهرب ةمالعلا هنع لثسو . ريزمتلا كلذ يدمعتملا مزليو

 لالا بحاص نأ دازو كلذ لثم باجأف يسانبألا نبدلا

 افصالو « دجاوتلا ةذل قاذام « مورح ركل و هبواكم

 ةمالسلاف ةلجلابو : هباوج رخآ يف لاق نأ ىلإ . .. بورد هل

 ةمأ ضب كلذ لثعب ًاضيأ باجأو موقلا لاح ميلست يف

 نم ةقفاولاب لاؤسلا اذه ىلع اوبتك ميلك ةيكلالاو ةيفنحلا

 مايقلاو اماق ركحنلا ركشي فيكو : لوقأ . ةفلاخم ريغ

 امايق هللا نوركّذي نيذلا ) : ىلاعت هللا لق دقو ًاركاذ

 ينالقسملا ينانكلا حلاص نب ريصن نب كالسر نب رمح وه -ذ

 ندلا جارس صفح وبأ « يفاشلا يرصاا ييقلبلا مث لصألا

 ماشلا ءاضق .يلو . ندلاب ءانلملا نم ء« ثيدحال ظفاح دهتحم

 ه م8 مع ةرهاقلاب يفوت هاده ماع

 “/اوة٠ةا 



 : اهنع هل يضر ةشئاع تلاقو .( م ولج ىلعو ًادوعقو

 تلإو . © ةئايخأ لك ىلع هللا نا ا يلا ناك د

 « مهيلع راكتإ الف ه وو نهر مايقلا اذه ىلإ مضنا

 ثيدحلا ف درو دقو ديحاوملا 3 دوبشلا تاذل نم كلذف

 : هل لاق ام يم ينلا يدب نيب بلاط يأ وق" ىو

 باطحلا اذه ةذل نم كلذو . « يقلخو قلخ تهبشأ »

 صتر يف ًالصأ اذه ناكذ . كيم ينلا هيلع كلذ ركب مو

 مايقلا حمص دقو . ديجاوملا تاذل نم هنوك ردب ال ةيفوصلا

 رابك نم ةعامج نع عامسلاو ركذلا ساام يف صقرااو

 .*'*[ مالسلا دبع نب نيدلا زع مالسإلا خبش مهنم ةيألا

 : زيكلالا ,ابرقفلا لاوقأ - 4

 ةيرادإلا بيئارتلا هباتك يف يناتكلا ةمالعلا لقت - ١

 ةالصلا هيلع همامأ يوبنلا دجسملا يف ةشبلا صقر باب يف

 .:ع4مض مج يواتفال يواحلا - ١

 اة ةرا-



 ىوقأ هيف :"”ضايع يضاقلا لاقو ] : هصنام مالسلاو
 نأ رارقإ ىلع كيم ينلا داز ذإ صقرلا ةحابإ لع ليلد

 يف يسيرشلولاو نيدتبملا ننس يف قاوملا هلق. ه١ . مارغأ

 .*””[ هارقأو « رايعملا

 صقرلا امأو ] : هصنام“”” يبيت نويل نا لاقو - ؟

 اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع سم حيص 03 دحسملا يف

 ءدجسملا يف مديع موب, ثونفزي ةشبحلا نم شيج ءاج ١ : تلاق

 ع هبكنم لع ينك تعطوف . لكم هللا لوسر يتاعدف
١ 

 يتبسلا يصحيلا نور مع نب ضايع نب ىسوم نب ضايع يضاقلا ١

 ناك . هتفو يف ثيدحلا لهأ مامإو برغلا ملع « لضفلا وبأ

 « ةتبس ءاضق يلو « مهمابأو موماستأو برعلا مالكب سانلا لعأ نم

 . ه ه6. ماع شك أرع يفوتو . ةط انرغ ءاضق مث ءابف هدلومو

 . ١5١ ص ؟ج ةيرادالا بيئارتلا  ؟

 يكلام ةيقف « ناثع وبأ « ييحتلا نويل نب دحأ نب دعس وه م

 فنصم ةثم نم رثك | هلل نيمدقلا اهئايدأو سلدنألا ءاءاع نم

 . 00ه 6-0 ماع وحن يفوت

- ٠١٠4 - 



 . صقرلا نفزلاو : ةنييع نبا لاق . مهبعل ىلإ رظنأ تلم

 :امتفامةتادل ايار نك وأو « حابم هلصأ يف صقرلا نأ تبثف

 .'*| فم هلل لوو يدب نيب

 ةثالث ىلإ صقرال ةبيجت نبا مسقت قبس اهف انمدق ©

 ةيفوصلا صقر وبف بولطلا مسقلا امأو ] : لاق 5 , عاونأ

 كلذ ناك ءاويسوع دعا وتو ادجو امإ لاحلاو قوذلا لهأ

 بواقلا“ءاود نأ كشالو . عامسلا وأ ركذلا ةرضح يف

 نكي ملام « نكمأ هجو يأ بواطم هّللاب ابممجو ةلفغلا نم

 لوق مدق دقو . هيف ءاود الف ؟*”هعرحجم ىلع عمجم مرحع

 ىلع ديعلا عمجبام لك : لأق عامسلا نع لئس امل دينجلا

 بلاط يبأ نب رفعج نأ تبنادقو : لاقو . حابم وبف هبر

 . 5م ص ةياصالا ثحامملا حرش ةيملالا تاحوتفلا 1

 اذإالإ ركذملا راكنإ زوجبال هنأ ىلع ءابقفلاو ءاماعلا صن دقو  ؟

 هراكنإ ىلع مامحإ نكي مل ناف « ءراكنإ ىلع ةّقألا تقفتا

 . يبوقميلا ةمالمال .ه ١ . راكنالا زوجال

١١٠ 



 : لاق نيح يم هللا لوسر يدب نيب صقر ةنع هللا يضر

 يف يسونسلا خيشلا ةركذو) 6 يقلخأو يقلخ يلع 2

 نع لقتلا رئاوت دقو : تلق : لاقو « هريغو ريقفلا ةرصن

 نوعمتحم اوناك مهنأ آب درع اقرتش 6 ًاكدحخاو ًاعدق ةيفومصلا

 هم دعا ع انغلس لو «كوصقريو ذوموقتيو ؛ هللا ركذل

 نا هك ارد هقول مهيلع ركل هنأ "* ”نيريتعملا ءاماعلا

 رصعلا ةالص نم نوصقريو نورك ذي ةعامج نييلقصلا ةيوازب

 . مويلع دحأ ركي ملف ؛ءاسلملا رفوت عم « برذملا يلإ ةعجلاموي

 نب *"”يدواتلا يديس ةعاجلا خيش انخيش نأ ىنغلب دقو

 نآلا ىلإ فوصتلا ةأشن ذنم ءامالا مجارت انأرقتسا ول لب - ١

 فلأو هب لمعو فوصتلا 8 لا دق ميلكوأ مرثك أ اند> وأ

 ه عالطأ مدعأ ل ن-م ربتس الو . ه5 نم ثاكو هيف

 : يبوقملا ةمالعا . ها هليحو هداتمل وأ

 ها؟9١ 211١1١ يدواتلا ةدوس نب يل ن باطلا نب دمت وه - «

 سافب ةعاما خيشؤ « هرصع يف ةيكلالا هيقف يسافلا يرلا

 : زاححلاو رصم ىلإ اه ماق ةلحر دعب هتربش تعاذ

- 5١ 



 ءارقفلا لعر كت الف «نايحألا ضعب يف مبعم رضح ناك ة دوس

 ["١". دحاج دناعم وأ دماج دلقم مركو لاح يف "الإ صقرلا
 : نباتحلاو ,ابرقفلا لاوقأ - م

 لقن ] : يلبنحلا ينيرافنسلا دمحم ةمالعلا لاق ١

 لاق هنع هلا يضر دمجأ مامإلا نأ يسننالقلا هللا دبع نب ميهاربا

 م : ليق . مجم لضفا اماوتا لعا ال : ةيفوصلا نع
 . ةعاس هللا عم وحرب موعد : لاق : نودجاومو نوعمتسي

 ادبو :.لاقف . هيلع ىشني نم مهنمو توع نم مهنف : ليق

 ةمالعلا مامإلا هركذ / نوبستحم اونوكي. ملام هللا نم مبل

 ل
 لمعتلاو فاكتلاو ] : ةيزوجلا ميقلا نبا ةمالعلا لآق  ؟

 هبحاص بلاط ال ذإ ؛ هنم دبال كواسلاو ريسلا لئاوأ يف

 . ؟م# - مم» ص ةيلصألا ثحاءلا حرش ةيباالا تاحوتفلا - ١

 . ١١9 ص ١ ج ينيرافسلا دمحل باماآلا ءاذغ - *

 هادا



 لوصح ةينب هلمأت نمو . لالا بحاص هب بلاطي اع

 هفلكتي اع نوكي دجاوتلاو , مذيال دجولا دصر نمل ةقيقحلا

 نم هلوأتي تا ديحاوملاو 0 ةرهاظ تاكرح نم ديعلا

 ١ 4١2 1 ةنطاب ماكحأ

 . 58 صوس ج ةيزوحلا مقلا نبا ةءالعأا مامالل نيكلاملا جرادم 7

00 



 ةاينلا رت ءاعنلاو ةعالا ناك نكس دعا

 مايقلا مص دقو ] . يطويسلا مامإلا لوق قبس دقتا - ١

 رابك نم ةعامج نع عامسلاو ركذلا سلام يف صقرلاو
 0 مالا دبع نب نبدلا نع مالسإلا خيش مهتم ل

 ىواتنلا هباتكح يف يمتيمهلا رخ نا ةمالعلا اضيأ تدنأو

 .؟؟*يطويسلا مامإلا هحصص ام ةيشدملا

 يديس نع دو محلا دبع روتكحدلا لقتبو - ؟
 وهو « هنع هللا يضر يلذاشلا نسملا يبأ ثوذللا خيشلا

 هللا ىلإ ةوعدلاو ململاو ىوقتلاو فوصتلا يف هتماميإب فورعلا

 رطحأ انآ اهو. ]< لوقف تارقملا ميقي ناك 50

 وبا هف“ اميش ناك يذلا هسفن ثاكملا يف ةيلذاشلا تارضحلا

 ا ا ا فرم ربا

 ١- م8686 ص 32ج يط وسال يىواتفال يراحلا .٠

 +».-. ؟ةرمم ص ةيئيدحلا ىواتفلا.

 ص دو# مياحلا دع روتك دان يلذاشلا نسحلا وبأ باتك دج 5 .

1 



 تقلا رسوم وقر ورشا ونا ةةوخاو ةرضللاو

 يف ما تلازام ةرضحلاو . قالا ندع ةيينلا دنع قحلاب

 ؛ مايق نم ركذ ةقلح ىمو ٠ موبلا ىلإ ةيلذاشلا ةقيرطلا

 ةلفغلا هنع عقد وأ ادعوا و 70 امإ رك اذلا أمس ه كرحت

 . ىلاعت هلل رك ذلا ةعاط يف هبلق عم هحرأوج لغشياو 0 «٠

 هلا: مالسلا دبع نب زملا مالسإلا خيش د٠ 1

 سام يف دجاوتيو صقرب ناك مالسلا دبع نب ا

 ١ هي كالا خيش نم هب رغتسا نم ىلإ تفتلب 50 ركذلا

 هنأل ال أطحلا اذه مقو ام و « ةيدج تناك هتعيبط أ

 ١ الزهو و رك ذلا ف 2 ريتعا

 لب ؛ اول تسيلو دج ركذلا يف ةكرحلا نأ ةيلع درلاو

 : هتافرعت يف يناجرلا لاق لزه هيف سيل دج هلك ف وصتلا

 ,مم ءيشب هنوطلخم الف ءدج هلك بهذم فوصتلا ]

- ١١0 - 



 ىمس اموأ ؛ ركذلا يف ةكرملا اهسالو .*'' [لزهلا

 .  مركمذ سلام يف ةيفوصلا صقرب

 نإ ] :هضع قبس دقو يناتكلا ةمالملا هلقئام كيلإو

 ماشاحو ؛وبللا هنم مدصق شيل ةيفوصلا هحيأ يذلا صقرا

 , ركدنلا ىلع عامجالا هب مدصق اعإو ؛ كلذ دصق نم

 ابلك حراوملا قارغتساو ٠ بلاقلاو بلقلاب هيلع لابقإلاو

 راثكإلا يف بيغرتلا نم ءاج امل؛ مييمص دصق وهو ؛ هيف

 ." '*[ ركاذلا ناك لاح يأ ىلع ركذلا نم

 هنأب هنع ىلاعت هلل يضر مالسإلا خيش نع دروامو

 اد ل ل
 خيش دجاوت تدنأ دقلو « هليصفت قبس اك يهاللا صقرا

 5 ةمثألا رابك ركحنلا سلاجم ين هصقرو مالسإلا

 ١ - هم ص يناجرحلا ديسال ثافيرمتلا .

 ؟  ص *« جب ةيرادالا بيتارتلا م١4 .

 5 نا



 . مريغو ."””يننايلاو .“ ""يتكلاو .*' ”يهذلا مامإلا

 .***[ صقريو عايسلا رضحب ناك ] : يبعذلا مامإلا لاق

 ان يضررو مالا قص ةلاختفإ سارا لو
 *””[ دجاوتيوصقريو عامسلا رضحب ناك ] : يبتكلالاقو

 ١ يحدذلا زاماق نب نامع نب دمحأ نب دمع وه يهذلا مامالا «

 ققحع ةمالع «خرؤم ظفاح : هللا دبع وبأ « ندلا سمش «
 نمار يثك فاطو ةرهاقلا ىلإ لحر « ىشمد يف هتافوو هدلوم

 ه1/4/, ماع يفوت ةثملا براقت ةريثك ةريبك فيناصت هل «نادإبلا .
 يتكلا .لرمح را ديع نب دمحأ نب ركأش نب دقت وه: ينكلا د

 « بدألاب فراع « ثحاب خرؤم « نبدلا حالص يتثمدللا ينارادلا
 .ه(7غ) ماع قشمدب فوتو أكن

 « ندلا فيقع يفايلا يلع نب دعسأ نب هللا ديع وه .: يفايلا . م

 .ه البام ماع يفوت « نملا ةيمفضاش نم ؛« ثحاب خرؤم

 : م.؟ ص هج ليتم لا يحلا ديعل بهذلا تارذش - ع

 . ١ه؛ص غج يفايال نانحلا ةآرم  ه

 . هوه ص ١ج يتكلا تايفولا تاوف - >
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 هام "ل مكال30 م 5 8
 خيش نأ © ينيويلا بطقلا نع يطويسلا لو

 لك كلذ ححصو . هيف صقريو عامسلا رضحم ناك مالسإلا

 ةمالعلاو * يواتفلل يواحلا هباتك يف يطويسلا مامإلا نم

 ويس 6 ةيثدحلا ىواتفلا هباتك يف ىكملا نيك رج نا

 هباتك ىف ءاح : "اكل مسح ريبكلا ةيعادلا تا

 تارضح ىلع ايظاوم ناك هنأ ةيعادلاو ةوءدلا تاركذم

 ةرضحلا ىلع تيظاوو ]:لوق كلذ ىفو . ةيلذاشلا رك ذلا

 رخا نطوم يف لوقيو :*"* [ ةليل لك يف ةبوتلا دجسم يف

 2 يلع ايدويلا درحأ نيسحلا يبأ نب دش نب ىسوم وع : ين.نويلا 32

 مه االناك ماع قشمدو يفوتو دلو خرؤم 6 حتفلا وبأ ندلا بطق

 . ًاليلِح ”مظمم ةرضاخلا حيلم ًالضاف ناكو

 لإ انيأ! نسح خيشلا ءاح الا هنأ يبوقحيلا ةمالملا ركذيو مم #

 سيئر يناتكلا يكسم دمج ديسلا نع ةقيرطلا ذخأ قشمد

 دو خيشلاو يبيبالغلا مهاربا خيشلاب عمتجاو 6 ءامأم | ةطبار

 م كربشو « ممارضحو مرسلا دم ف رض ناكو يممشامطلا

 . هللا همحر تام نأ ىلإ ةيلذاشلا ةقيرطلا درو كرتي ملو

 . «ه ص انيلا نح خيشال ةيعادلاو ةوعدلا تاركذم م
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 ةرضحلا يف ىربك ةعتم دجأ تنك اك ] : ردصمللا سفن نم

 «يناصحلا خيشلا لزنم يف عوبسأ لك نم ةعجا ةالص بقع

 لوألا ةفيلخلا لزنم يف عوبسألا يلايل نم ريثك يف مت

 م يدقألا انديسوأ «٠ لاف يدنفأ يلع يناصحلا خيشلل

 ا او ما هارت اع ةدئفلل

 هللا باتك نم ةمزالاو ةمطاقلا ةلدألا هذبف . دعبو

 لمجو ٠ ًارارقإو العفو ًالوق يو هلوسر ةنسو « ىلاعت

 ءاماملا رابكح لاوقأو « مهيلع ىلامت هللا ناوضر ةباحصلا

 عانقإ يف ةيفاك. ىرخألا ةيعرشلا مولعلاو هقفلا يف ةمألاو

 ؛ دحاجلا دناعملا امأ . عرشلا صوصن مزتلاو قملا ىخوت نم

 كرابث هللا لأنو . هعم انل مالك الف ء دمامحلا داقلا وأ

 هذه يف تدنأ ينإ لوقأ الو . باوصلاو ةءادحلا هل ىلاعتو

 امن نكلو« ةيعرعلا ةلدألا عيمج ىلع ةرصتخلا ةلاسرلا

 ١ الو ص قباسلا ردصألا سفن .
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 وقأ نم يف لسا ملينأ 5٠ فا هب تد لاركا نيم ةلاسلا نه لقا 1 نأ 6 2 نلف ةيدكتلا
 يف ةمح مهنأ نم مغرلاب ؛ ريسيلا رزنلا الإ ةيفوصلا ءاملعلا

 : لاق ثيح تاقفاوملا يف يطاشلا كلذ ركحذ مك .ولع

 . قافتاب هقلخ نم هللا ةوفص مو « مبمولع ين ةحح ةيئرصلا ]

 ىلع ميلضفو « هئايلوأ ةوفص ةفئاطلا هذه شا لج“ اضيأ لاقو

 انرا 0

 يلا يبتيبلا ربخ نبا ةمالملا ةحيصن لقأ ًاريخأو

 داقتنالا مدع هنكمأ ثيح ناسنالل يغبنو ] : لاق ثيح

 انيلع ضافأو « مهفرامم هلا انمفن « ةيفوصلا ةداسلا ىلع

 كلس يف انمظنو « مهصاوخ ىلع ضافأام مول انتبمم ةطساوب

 ممأ لش نآو مهفراوع غباو-إ انيلع اي

 باكترا نع مهجر 2 احرص ع مهل دحوأم م اوكا

 عو 8 مولع داقتالا ف غلاب نم اندهاش دقو 5 مرا

 ١ - مهاللص فورعم رصانلا ةلاسر نع .

 - اة”.



 دئاوع هنع لازأو . هتبتر نع طاطحالاب هللا هالتباف بصعت

 ىلإ هدرو ةلذلاو ناوملا هقاذأ مث ١ هترضح دانا بدق

 هذه ن٠ مبللا كب ذوءنف . ةنحمو ةلع لكب نيلفاس لفسأ

 انمظنت نأ كلأستو ٠ تاكلبملا رتاوبلاو تافهرلا مصاوقلا

 موملع تننم امب انيلع نمت نأو « نيتلا يوقلا ميكلس يف

 لك ىلع كنإ « نيدهتجلا ةمهألاو نيفراعلا نم نوكن ىتح

 | اال ودق ع
 ا لموت نلاسلا ترا نادل نأ انآوغزيّن او ظ

 د #4 * 

 ١ س يكلا يمتيملا رجح نبال ةيثيدلا ىواتفلا ١م .
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 ١ . دمحأ مامالا دنسم 5
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 55 كابرا ءداصم 5

 . مج ركلا كارقلا

 نآرقلا ظافاأل سرهفلا مجسنا
 . مركلا

 لا
 5 يسولالا تس

 . ريثك نا س

 حييحص حرش ي رانلا حاف

 . القبل رع نالعراخلا
 . يوونلا مل-م حيحص حرش
 . يذمرتلا ناس

 . دواد يبأ م

 . يئاسنلا س
 8 هحام نبا و

 . يواهدناكلل ةباحصلا ةايح
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 . يووال راكذالا

 ضاير حرش نيحلافلا لياد

 . نالع نبال نيملاعلا
 راكذالا ىلع ةينابرلا تاحوتفاا

 . كالع نبال ةيوونلا

 . رثص دماخلا قيقحتلا رون

 عسماجلا حوش ربدقلا ضيف

 . يرانغل ريغصلا

 . ينولحمال افألا فشك

 . يواخسال ةنسأأ دصاقملا

 . ريثك نال ةءابنلاو ةنادبلا

 يديسل فوعتلا نع قئاقح

 *ء ىسماع رداقلا دمع

0 

 . يلمرملا جاهنملا حرش جاتحملا ةباهن

 . يووذلل نيدلاطلا ةضور

 نب زملل ماكحالا دعاوق
 .٠ مالسلا ديع
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 ما
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 نبال ىربكلا ةيبقفلا يراتفلا

 3 يهتيملا رعد

 ردعح نبال ةمثي دحلا ىواتفلا

 5 يمتمهلا

 ندلا ل ال يواتفلل يواملا

 و ويسلا

 نيمأ دم ندياع نا ةيشاح

 "يك

 5 ندباع

 ندباعنالا ءالما ةيئالعلا ةدهلا

 . يرالحتا ةحاالاو راح لا

 ثحابلا حرش ةيحلالا تاحوتفلا

- 

 . ةءيصع' نال ةيلصالا

 مقلا نبال نيكلاسلا جرادم

 ةيزوحلا

 . يناتكلل ةيرادالا بيئارثلا

 يلمنحلا ىملاديعل بهذلات أ رذش

 . ىفايا كانحلا ةأرم

 . ىتكلا تايفولا تاوف
 يي راقسلا ده نان الاول دع
 . ندباع نبا لاسر ةعومج
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 يناج رحال تافيعتلا

 . يكدسال ىربكلا تاقيطلا

 نال فورعم رصاخلا ةلاسر

 .٠ ةويلع

 .٠ روظنم نال برعلا كاسل

 8 يدييزلل سورعلا جات

 . يدابازوريقلل طيحلا سوماقلا

 . يلا زال ندلا مولع ءايحأ

 ةيدمحلا راثالاو ةيومتلا ةريسلا

 .٠ نالحد ينيزل

 ةيعادلاو ةوعدلا تانك ذم

 . انيلا نسحل

 ىلع ةيدفنلا تابارطضالا رثأ
 . ةيدنلا فئاظولا

 ... مولعلا ةلحم

 نال ثيدحلا بارع 2 ةنابذلا

 ريثالا



 س رررفلا

 مسا ..__-م> مس ب

 . يبوقميلا مداربا ةمالعلا مدقت - د
 . ةمدقم هس رك

 . ركذلا ٠

 5 ركذلا ةلك يناعم 1

 . ميركلا نآرقلا يف ركذلا ةناكم - 16

 ٠ ةربطما ةنسلا يف ركذلا ةناكه +« 

 ركذلا عاونأ داإ

 . ربحلاو رسلا نك ذا ىلا

 . تاق ركذو ناسالا ركذ سوم
 . ةعاجلا عم ركذلاو درفنلا ركذلا سد

 . قلطلا ركذلاو ديقاا ركذلا - مم

 . دزفلا مسالاب ركذلا 3 2

 . نورك اذلا غب

 . ركذلا كرت نم ريذحتلا - غو

 . نمؤملا ةايح يف ركذلا ةيمسأ  ه؟

 - مهسحلا ةيجولويزيف ىلع هتاساكتناو ةيحصلا ركذلا رأثآ - هو
 . ةيحرشت ةرظن 5 ؟
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 . ةيسفنلا لأوحالاب ةءوضعلا ريثأتل ةيجولويزيفلا ةيلآلا همس ل

 , ةيقرالا ةدنلا يف اهزأو ةيبشلا ةدقلا د وهج
 .ةيرظكلا ص سا س صل ا يسال

 . ةيسفنلا ةدشلاو يصقلا وبرلا - هم

 5 ةيوبتاا طر رذاتت كلل

 : عادصلا ع

 . مضحلا تارسع د مع

 . ةياسانتلا ةهزالاو هيسفنلا ةدشلا _ بيست

 . ةيماقلا ةلضعلا ءاشتحا - بلع

 . ركذلا يف كرحلا 35

 .ركذلا يف ةكرحلا ةلدأ

 . ىلامت هللا باتك نه : الوأ - , تكلل

 . ةررطملا ةنسلا نم : اناث _ ,ىسسحسسلس

 . ءابقفلا ةداسلا لاوقأ نم : الث رص

 . ةيفنخلا ءابقفلا لاوقأ -أ - هم

 . ةيعقئاشلا رس مص تنل.

 . ةيكلالا سا اس -جاد.م

 .ةلباتللا مس سس د لام

 . ةاعدلاو ءاماعلاو ةَعالا رايك ضب دعاوت :اهازد ١١ تتطحلج

 .ةلاسرلا دل

 ا

 : باوصلاو املا ل
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 5 يبوقميلا مهاربا ةمالعلا مدقت 520

 . ةمدقم - م

 : ركذلا 5

 . ميركلا ثآرقلا يف ركذلا ةناكم - ١6

 ٠ ةربطملا ةنسلا يف ركذلا ةناكم 55

 : ربخلاو رسلا ركذ سو

 . باقلا ركذو ثاسالا ركذ سوم

 3 ةعاجلا عم ركذلاو درفنملا ركذلا 2 1

 . قنطملا ركذلاو ديقلا ركذلا - مه

 . دزفلا مسالا ركذلا 2 ١:-

 . نورك اذلا - غ7
 . ركذلا كرن نم رذحتلا - عه

 . نمؤملا ةايح يف ركذلا ةيمهسأ  ه+

 : ةيحنرشت ةرظن 1
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 - ال٠.

 دا
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 بطلع

 مح
 ةلدأ - مع

 . ةيسفنلا لأوحالاب ةءوضعلا ريثأتل ةيحواويزيفلا ةيلآلا
 . ةيقردلا ةدنلا يف اهرثأو ةيسفئلا ةدشلا

 . ةنرظكلا ص اس سا

 . ةيسفنلا ةدشلاو يصقلا وبرلا

 طولا طف كات
 . عادصلا

 : مما تارسع

 . ةيلسانالا ةفزالاو هيسفنلا ةدشلا

 . ةيبلقلا ةلضملا ءاشتحا
 نك كلا للا
 .ركذلا يف ةكرحلا

 . ىلاعت هللا باتك نم ًالوأ - م4

 . ةريطملا ةنسلا نم : اناث مب

-4 
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 . ءابقفلا ةداسلا لاوقأ نم : اثلاث
 . ةيفنألا ءابتفلا لاوقأ -ُأ5 - هم

 . ةيمئاشلا يم ساد ل6٠

 . ةيكلالا ص دس -ج م

 . ةلباتلا سا سا ند وأم

 . ةاعدلاو ءامأعلاو الا رايك ضب دحاؤت : ًاعبار

  2-7 1١ةلاسرلا رداصم .

 . سربفلا 79 6
 . باوصلاو ًأطملا لودع 855
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 ةحفصلا

 فت
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 في
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 مد مركلا ءيراقلا ىلإ 2

 ةاككالا نسرت ةينيطلا ءاطخألا نعني عبطلا ءانثأ' تمقو

 : ينآلا لودجلا قفو اهحيحصتو اهبلإ

0 

 7و 32

١ 

 اد

 ًاأطخلا

 تابون

 يبيصفلا وب للا

 باوجتسألاب
 يبارطإلا

 الوألا

 ةحابم
 كلذ ةفرعم

 لاوفأ ع

506 

 يذمرتلا

 ا

 يبصقلا وب رلا

 باوجتسالاب

 بارطنمالا
 .هيف

 ىلوألا

 ةحابم ةعدد

 كلذ ةفرعمو
 لاوقأ-ر

 ةرذعف ببالا هىراقلا قحمال ىرخأ تاوفه كانهو

 ا
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 ١ ةئيسلا اماساكمناو ةيداملا ةراضحلا راثآل طر 1

 '  ”اهراثكو بقا ةئبئأبط ىلع جري مث « ناسنإلا ةعص ىلع 1
 ا اتكح نم كلذ ىلإ ليبسلا نيبو . ةماعلا ةحصلا ىلع ا

 ١
 الأ هللا ركذب مهيواق نايطتو اونمآ نيذلا »: ىلامت هلا ٠١ ا

 مل ا

1 5 5 0 

 ١ 000 . « بوأقلا نئمطت هلا ركحذب ٠

 ١ بنقل ةئدن ايط ىف ةربأو ركحذلا نع ثدحتي م

 5 ١
 1 1 مدجأو:و ميعامسو نركدازلا نَعَو 3 كاسلإلا ةواعسو ٍْ

 ا تاتك ىلع اديتعءارفلا ةنيرشلا ين كلذ نيسو ٠

 نيدهتجلا ةمئألا لاوقأو : كي هلوسر ةنسو : املا 7
 ! . نيسانلا كسدلاو 1[
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