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 تاه ردا كلذ دقو ةريرلا)
0 15 

 ءاملا "يفقس لضقف“ ْىَلَع مالكلا

 هع تاتاقحب لق الكل
 ءاملعلاو ءامكحلا نع درو ام قات

 ءاومهلا بويطد قضشمد جدم نم

 ءاملا ةيوذعو

 قشمد ىلا نومأملا ءيجحم

 نأرم رسد

 يف يىربوئصلاو يرتحبلا رعش

 00 حدم

 اهيف عاطملا ناو ىروضلا رعظ

 يقارعلا رفظملا يبا ةدبصق

 بتاكلاى ريمحلا راقنلا نبا ةديصق

 اهح ,ثوىيناتكلا ذعنم نبا هر ف

 اهباتراو اهباحصا ىلا

 له] راكم لكعفا كدر تاذ

 نم اهتكبن نحكم ركذو قشمد

 ئيجسلا, ىلواصو ءاقالا
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 كومرملا موي
 نع مونت رس ان لزكف محاط
 ياام ةيباحلا هكنع هللا يضر

 هاكاملا ندا نم اهيف

 هذه ردكص طرتدنا اع ركذد

 لع ماسشلا حاتتفا دبع ةماآلا

 ةمذلا لها

 ءاجح امو نيضرالا مكح باب
 كفو نيضالملا تمالكسلا نع اهيف

 ةئ ريمالا يضارالا مكح

 رودلا مكحو عئاطقلا ماكحا

 فا وعلا يح
 نتفلااو محالملا نم دروام باب
 رباغ يف قشمدب قلعت هل امم

 5 نمزلا
 | يف هنع هللا يضر رمع ءاضق

0 
 00 رايخلا_نضعب ردد ناب
 هجورخ دنع نوكن امو

 لاوهالا نم
 ةروبس نم تابآ ةهءارق لدشف

 ءاملا ا يح
 اهالاو امو راغلبلا ّظط

 هيلع ميرم نب ىبسيع لوزن
 مالسسلا

 جوجأب ركذ يف رصتخم باب
 جوجأمو

 عماجلا دجسملا فرش ركذ باب

 لاق نم لوقو هلضفو قشمدب

8 

 هغفم

 ا

58 

11 | 

 شوقنم رجحب دياولا رفظ
 يلبقلا دجسملا طئاح يف ةباتكب
 ىيحب انديس سار دوجو اهيفو
 مالسسلا هيلع

 عئاشلا زمالا نم ركذ ام باب

 ةيقب ديلولا مده نم عئاذلا

 عماجلاى لا اهاباهلاخ داو ةيسينكلا

 ليتحسملا ءاحنب يف نكدان"" تان

 كعب كوم هيناب رايتخاو عماجلا

 عضاوملا رئاس ىلع

 تاشفلل ىلإ خذا 2 كلم بتاتك

 قدزرفلا هب باجا امو
 ركل ةبق ءانن هةصق

 صاصرلات عماجلا فق طبيلت

 5 تايد ا ةهراوفلا رثكذو

 عماحلا

 فقورو مخر اكيم هةقعيك تان

 مالكلا ةيقب هيفو قفنا هيلع
 عماجلا حد رات لع

 عماج يف ءايدالا ضيعبل ةَكينصق

 قشمد

 هتابن نباو بيج نبا نيدلا ردب

 ناك ككل ريع ناكا كك كاك
 يامل لع هدر مق رب مه رعت

 هبلطل اوماق نيح

 اولخد مورلا نم ةعامجح ريخ
 ك1 طل

 عماجحلا يف ناك ام باب
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 كاكا ىف قدنكصلا ةطخ 0

 داهجلاب
 هلع هللإ قار قكيدفلا لص وا |(

 هثارمال

1 

١١ 

 ا

| 

 اراك

15 

11 

١ 
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 هيفو هددصب انكم ىلا دوع

 نا ديلول نب دلاخ ةصق

 لدنجلا ةمود وحن

 طهار حرمب ناس ىلع ةراغالا

 ىرصب حتفو

 صاقعلا نت ورمع عامتجا

 مورلا قيرطيب

 نيكرشملا عقوت نم ىور ام باب
 هبقو نيملتسملا ةلود روهظل

 لقره عم نايفس يبا ثيدح

 : ماشلا يف

 اسوساح مورلا دنح رماآلاشرا

 كومريلاب نيملسملا ىشيح لوزن

 نشيح دئاقب مهئارمال عامتجاو
 م 5 1 ناك مورلا

 ةينبد
 نيملسملا ششيج رفظ ركذ باب

 مورلا ىلع هروهظو رفثظملا

 ارفصلا جرمو :لختف و "نيدانخاب
 لحف موي يف عافعقلا 5 2

 ةففافسدل ع بلا لا

 اهلهال نوملسملاهاضما اموحتفلا

 ركا همسك ندا حب رات تس رهف

 فم

| 

 اذ

 ارينا

 ا

| 

 اا

 ريسسفتو حلصلاب توعانلا

 نيناعسلاو

 ةدعاق داحتالاو لدعلا نا' ناين

 نايتس يقرا

 ةديبع يبا ىلأ قورافلا باتك

 ةماعلا نككلا :داجق هلزع
 ىضر'"قيدصلا تومث' هراثخاو

 ل د دو ايلا

 د
 عاقعقلاو ةدعج نب ةغبانلا رعش

 دود ال) ني مفاتو ا ورمع نبا

 هحرشو قشمد مود يف
 رمحلا ىلع سلا ىلع مالكلا
 هيف ءاهقفلا فالتخاو

 نمو كومريلا ةعقو خيرات باب
 كولملاو مورا قوس نم اهب لتق

 ةف رعم ملعب هنمونايفس يبا سيخ

 هيفو برحلا نونفب ةباحصلا
 ناهام عم ديلولا نب دلاخ ربخ
 نب ذاعمو ةديدع يبا ةبطخ

 ميااعتلا نأيب امهيف و سشيجلاب لبح

 ةيمالتسالا 'ةيبرعلا"ةيبرحلا
 يباو صاعلا نب ورمع ةبطخ
 وبا رما امو ىنشيجلا يف نايفس

 ءاكشلا ه5: نايعك

 ةدف سا رتعلاولا ردلاج سالم

 ذاعم ةعاجش نايب هيفو برحلا
 هكياوا بجانب
 عيسألا ةلطاؤتا واب يلويلا كوتش
 هبا قيناقز دونا هيلايلا ةيسلاك

 قشمد ةطوغ
 هلا رىتيصلا] ةداحبق .ةلوح



 ركاسع نبأ حب راثت تس رهذ

 نيب عمجلاو ٠ مالسالاب لقره
 ترعغملا نيتبو ريتصقفلاو نهظلا

 نيع ريخو رفسلا يف ءاشتعلاو

 ةزجعملا نم اهب ناك امو كوبت
 هيلع #81 لاط هيثلا باس
 رصيق ىلا ملسو

 يرنلا 6 رصيق لوسر ربخ

 ملسو هيلع هللا ىلص
 هخلاعخ هلآ ت12 0
 دالثصلا ةلقلع ر.س لش
 ١ ه<ل مالسسلاو

 ربخو حرذاو ابرج لهال هباتك
 نلاكح لات رأآو هموك ردت

 لل ل

 هللا ىلص يبنلا ثعب ركذ باب

 هرماو للة
 هدو يلع د راتعلا

 حولا كيرو حا
 ْ ةرما نلكع نيففاتكلا ضارتعا

 | نميلاب دوسالا بوثوو ةماسا
 ىلص هضرمو ةماميلابةمليسمو
 عالخالا ريسسفتو ملسو هيلع هللا

 شيج يف ةباحصلا فالتخا
 تضل ال لا

 ل ا د ل
 كحل

 0 ل اا
 نكع كا ذعلا 1ظغب داش

 1 مالسالا

 هنع .هللاةيض را ايكش نبا ناشسم 5
 دلامح يضئامل مز هد

 د

 هللا نلكخ هتاف و دودللا ارخ اا

 ا

 اا

6 

١76 

 تت 0

 ملسو هيلع

 هنع هللا يضر ركش 5 ريح

 ةيناث,ةياوزو نم" ةمانتلا قبح يف
 برحلا نم اهبنزاك امو ينبأ ربخ

 ةئيدملا علا

 ردك يأ مامتها رك قاذف

 ببسو هيلأ ةفيثكلا دونجلاب
 ناكيجرم انورو ماشلا حوتف

 7 101 ع ندا

 هنع هللأ يضر ردك يبا ةبطخ

 هروشمو داهجلا ىلع ثحلا

 كلذب ةهباحضلا

 دبع مالكو كلذ ىف هنع هللا

 امهريغ مالكو فوع نب نمحرلا
 ةباحصلا نم

 فباطخلا نب رمع نيب فاالخلا

 ةبطخو ديعس نب ورمع نيبو

 ششيحلا فيلاتو ده © كلاح
 نكلإ قيدصلا ركب يبا انك

 داهجلاىلا مهرفنتس نميلا لها
 قبدصلا ركب يبا ةيصو

 صاعلا ندا

 نم ديلولا ند نلاكخ ءيحم

 ماشلا هلا قارعلا

 تانك و لادخلا تلخو نجح

 ورمع لي قيدصلا
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 نادلبلا يف طظحاحلا

 نم انغلب ام ضعب ركذ باب
 اند ل0 ل كر ا
 مورلا تبلغ ملآ ريسفت هيفو
 ضرالا قدا يف

 هنع هللا يضر ركب يبا ةنهارم

 مورلا ةيراحم يف نيكرشملا عم
 عم شسسرفلا برحو سرافو

 رصمو ماشلا لها

 لف ره_ عطمسنزا رب اوهلكشك فاطفتا

 ىرسك برحو ىرسكب هردغو
 ىرخللا المو «دكملا اكلت
 ةزلافلا هيلع ىفطقملا ا مثتت فا

 اعراب ابة ريما وز /اتع و نيكل
 امو قدنخلا رفح هيفو ماشلا

 ريسعتو تازجعملا نم هيف رهظ

 اروع احمق فاناو هيل اهتم اق

 هللا ىلص هللا لوسر ايارس باب
 هثوعبو ماشلا ىلا ملسو هيلع
 هكمو دا هواركع هكلف و لكننا

 هلك 2-51 ا ا ندحلا
 لدنحجلا
 هورزعو حالخطا تاذ ةيرتت

 اهيلع مالكلاو هتّوم

 ةحاور نب هللا دبع ربخ
 ١ وو رو سو

 اهدراو الا

 ملسو هيلع هللاىلص يبنلا ةيصو
 يبا نب رفعج لتقمو شيجلال

 نيحانجلا ريسفتو بلاط

 ماسشلا ىلا نايفس يبا. جورخ

 ىلص يبنلا نع هل رصيق لاؤسو

 03001100 ااا

 ص010

 تمس ع ع ل م م سمسم

 ند ندأ حس رات (تعس روق
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 يلعب مودق هيفو ملسو هيلع هللا

 ةتوم ربخب ملسو هيلع هللا

 هشيج يف بآم ىلالقره مودق 17

 يف تباث نب ناسسح ةديصق ٠

 وز

 اهحرشو ةتؤم لها

 يكلم كلاعا نين سك ةدلطصق

 ةتاوم موي هباجصاو ارفعح

 اهحرشو

 عم ٌضاخخعلا نب ورمع ةباكح 2

 حارجلا نبا ةديبع يبا
 هيلع هللا ىلص يبنلا ةازغ باب ٠

 ياو دمت را ارق
 1ك

 نيعفانإ اف ارحئاورشثيجلا زيهجت ٠

 ةمود ىلا ديلولا نب دلاخ ثعبو
 ىف نيقفانملا فاحراو لدنحلا

 ةنيدملا

 ىلع ربخو كلام نس بعت رح ركا

 بلاط يبا نبا

 حرزا دفول هتحلاصمو كوبت ىلا

 ةعدت- برحلا هلوق ىنعموهلباو

 مهنمو ىلاعت هلوق لوزن ببس 14
 ينتفت الو يل نذلا لوقب نم

 يضر نافع نب نامثع زيهجتو

 ببسو' ةريسعلا نشيح هنع هللا
 كوبت ةوزغ

 هللا يضر رمعو ركب يبا ربخ
 مامتهاو شيحلا ةناعا يف امهنع



 00 ندا حدب رات يي رهف

 كذآ
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 ها/

 هأ/
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 ةفرعملا لها نع لفت ام كان

 هيفو ةفعاضم اهيف ةكرملا نا

 ىراقلا لالا نب نإاكفس 2

 نسم ةياواكعم“ هاذحات "ناك مو

 لكحك ناك اكمو ىو تازخ

 دادغب ىأأ هدعب هنم

 نيلسرملا ديس نع ءاج ام باب
 نولازب ال قيشمد لها نا يف
 ريسفت هيفو نبرهاظ قحلا ىلع
 نادفلا

 هيف و فئاوضلا 'ءاجلا قعار ىوغ
 هنم دارملا وه امو هقفلا ريبسفت

 رابحالا بعك نع ءاج ام باب
 يف نوفرعي قشمد لما نا

 رضخلا بايثلاب ةنجلا
 مالسسلا هيلع يبنلا ءاعد تاك

 هللا مهبدهب ناب ماشلا لهال

 مرات لا مهب ولعب اولبقيف

 ماسشلا لها نا يف ؛.ىدد ام باب

 هللا دنح مهنتاو نوطبارم

 نك جي سا ل ل لا
 روصنملا رفعج
 لادبالا ماشلاب نا ءاج ام باب
 ةهذلله نع كذ ركشت ميد نسذلا

 ماا د تك وم فس اك
 مالكو مهنم دارملا وه امو لادبالا

 هنع هللا يضر بلاط يبا نب يلع

 لادن ىف

 نو دب ماشلاب نا ءاج ام باب
 ماسشلا لها داسف دوحو دنع

 نيش
 الردف لوضتسا 2

51 

 هفم

 5و.

56 

1310 
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70 
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 رمالاو

 لضافالا نع ىور ام باب
 نينمؤملا ةيقب زايحنا نم مالعالاو

 ماكيقلا ىلا ناك 0

 لبا كيفنفملا نم ود
 موزلب مهماصتعاو ةعاطلاب ماشلا

 ىناربخو ةعاكحجلاو ةلنسلا

 هللا ئىض رنافع سس نامثعو ءاداردلا

 بلاط يبا نبا يلعل ةبطخو امهنع
 ةناجقنطخ اهل كي نإ ليخر
 5 هللا دبع نب ليعامسأ ربخو
 ناك فش يف نوضصتملا

 نادلبلا

 ةئاو راايف ماشلا لها قيثوت باب

 ىحلا حبلا تف رستم ص عاوب

 ميلعت نسس نم كافل هناو ءادردلا

 لع اداو ناضل تالا
 مهيف ثيدحلا

 د ددلاب ماشلا لها فصو باب ١

 ةعثلا نم مهنع ركذ امو

 شلا لها بس نع يهنلا باب

 مالعا نع كلذ يف درو امو

 1 مالسالا

 نيمصتمللا لاوكأ نم درو ام كان

 ماسلا لها نم لتق نميف

 يأ نب يلع مالك هيفا
 نيفصو لمحلا ةعقاو ىف بلاط

 ماسلا نه ند يف دولا 1
 ندا ورا مللت لا اي
 لختح 5 نيبرهدلا ىلع مالكلاو

 مالضيو باجي ققاياوتسلالا "لال
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 سسماخلا حاحصالا نم هيفو ةرتعلا

 ةاروتلا نم ندوكتلا رفس نم

 عيبرلا نب نسحلا ةياكح
 ماشلا هيمي فاكتشإل ركذ كنان

 هيلع هللا ىلط ىفطصملا تحو

 ماشلا ىنكس ىلع هتما ملسو

 نمد نفك | هللا ناب هرابخاو

 مالسالا لها نم هنكس

 خنينرعلا يذ ريسفتو ريمح ربخ
 ىزاطتسملا و هرالاوخلاةحلط وبا
 هم يف

 يبنلا ىلع ميكح نب ةيواعم مودق

 ماسشلاب نوكب نامبالا نا نايب باب
 محالملا نرد نتفلا عوقو ع

 ماظعلا

 تارفلاو .شررعلا ركذ هيف لصف

 نيطسلفو

 رجاهم ماشلا نا يف ءاحام باب

 عضاوملا نمهناو مالسسل هيلع ميهاربا

 لتويعلا لا زنالا«ةراتخملا

 ةيفلازب ولا ةلكف
 هلوقو جراوخلا يف ثيداحا

 يبر ىكللا رحاهم ينا ىلاذعت

 هيف فاالتخالاو

 نكلاوم دنع ةءاضالاب هروصقو

 لكل هيلع كر ىلع ل
 هروهظو

 يبنلا زهب نم" يسارعا ءيجم
 ةصقو ملسو هيلع هللا ىلص

 4 ىكا تنع نأ معن نات ب بس رهف

 نا رشبلا ديس نع ءاج ام باب 46
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 رسشنملاو رشحملا ضرا ماشلا

 نوكي ماسشلا نا نم ءاج ام باب

 لس دلال يدوخ
 ملسو هيلع هللا

 مكيلعلا| ةقطلا نع لففحام باب

 ه0 تلا هك الا نإ نع

 نلكاوالا دنع "ةفشتلا ميلاقالاو

 ناكعي )| رماع نعت ماشلا تا

 راصماألا بارخ

 كي يالا د ناعسملا
 ١ ا ا رولا
 راطقالا ىلا هنع

 درو مَع نابيسلاو حاضبإلا بان

 نآرعلا نم قشمد لكشف يف

 ةفوكلاو رصمو ةلمرلاو تاكنعلا

 نيتلا ةروس ريسفتو تارفلاو

 نا نم 4(تغسلا نم درو ام بان

 ا ا
 طمبهم ماشلا ّن هعافشلاو

 كاي هولا" نهد "كال
 ةمحلملاموب نيملسملاطاطسسف اهنا



 202 ركاسع نبا خيرات تس رهف

 («( ركاسع نبال ريبكلا يراتلا بدذدهت نم لوالا دلجا تسرهف ))
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 بذهملا ةمدقم

 خبراتلا فلٌؤوم ةمجرت

 لصالا ةبطخ

 ريخو ماشلا ةيمست قاقتشال صا

 ًادبمو هربخو ماس ءانباو لباب
 ما 0 هم 53 5 ّو برعلا

 يقىسسمو» كتب 02 امد

 ددنسو نوريجو داعو

 نينرعلا يذ ءيجمو مورلا كولم

 ناروحو ادلب رد هيفو ماسشلاىلا

 اهباوباو ةلخادلا قشمد ةنبدم

 كو تل يت 3

 ةينانويلاب بوتكم رجح دوجوو

 اهيحاون نم

 مما رعاتسلا ءايضخلا 257
 ريكو ييقو ةنلاو قل 21

 ةمود ركذ هيفو ليعامسا دالوا
 اديصو اقلبلاو نامعو لدنحلا

 حرذاو قلجو نوريجو احيراو

 تول داو حل

 هلصاو حيراتلا مسا قاقتشا

 ركذو هببسو

 لوف سل كيو ةيدال
 هيفو ةلهالا نع كنولأسب ىلاعت

 ةعءاذلا ةهدئافلا

 هتيؤرل اوموص ثيدح

 راوكلا "قلع ألا
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 ءانالا قب تناك كلا 5117 ناين

 لاوقالا فالتخاو لا مهيلع

 ىسيع انديس ربخو كلذ يف

 بيسو نييزاوجلاو ا مالجتلا) هلع

 حون ةمسقو ىراصنلا ه4

 برعلا خيراتو هدالواىلع ضرالا

 ليثاربسا ينبو سرفلاو

 خيراتلايف ةباحصلا فالتخا ركذ

 مهتم, ؟قاحلفناألا "لم“<ةيف 11من انو

 هيلع هللا ىلص يبتلا مودقو

 نب رمع رمأو ةنيدملا ملسو
 دراتلاب هنع هللا يضر باطخلا

 زراصتق الا و ةرجهلاخب رات رداد كان

 ةرهشلل هركذ يف

 ةيندملل ةباحصلا راصتنا 2

 ةيمالنسا ةنس اهئارو

 روهشلاو مايالا هيكاشتس قافتسا

 « كلنا ئاكعت ةلؤف ةلفنو

 ضو نكلح يدذدلاب نو رفكتل

 مويلا يسفتو. ةيآلا نيمو يف

 جارختساو هنم دارملا وهامو

 ه.آلا هذه نم ةئالثلا ديااوملا نف

 ةميركلا
 ىلع خيراتلا صاوخ يف لصف

 مالكلا هيفو نيثدحملا حلطصم

 هللا "كت نسم نارغلا نإ نلت

 نا لوقب نم ىلع درلاو ىلاعت
 ملعت نم عنمب يمالسالا نيدلا

 اهريغو ةثالثلا ديلاوملا نف





 ترح هنأ ىلع ةتادقتعمت نم نوك فل ولأ ةركدرا“ لك 1 ةشاكا 0

 دخاولا عوضوملاي ف هيلع اووتعامم»قئاق لكي لورا وصسع ا تال لإ

 ملعلا روني رينتسملا قذاحلا فقيلو هتيعب بلاط لك دل نانلل 10
 سانلا لمحبي نودبتسسال مهرارسا هللا نسدق مهارتف ققدملا ققحملا فقوم.

 لب مهرم ىلع تكلا ةرفاذ نوكشب الو ىضراكنإ 250

 رايت يف هركف لوجيل ًاقرط رئاسلل نوحضوبو الاجم لمأتملل نوحسفب

 ىلا لوق لك نوبسنيو قيقدتلا ناديم يف هرطاخ داوج حرسيو قيقحتلا
 ىليصعو "همولع تاعلستلا كلل قلف هكشهع نم هلع رخو هتكلش نك | 5 اكلك

 يورم ىلع رصتقي الو نطعلا قيض الا ةرابعلا قييضت ىلا حنجي الف مهرانم
 نأ خيراتلا اذه بخاص :دنضق نا ىلع ملعلاةلق غم ئوعدلالا نم. الا دحتاو

 ركشأف مهنع ملعلا ذخال دالبلا فاطنيذلا هخباشم نع هعمسام لك هيف عمجب

 ةمئالاب عامتجالا يفو رافسالا يف هرمع ىضق ثيح هيلع فقاولا اهبأ هيبعس

 مل كتيب يف راق تناو هأرقتل ةنيغلا لوط يف هعمج ام كادها مث رايخآلا

 لتغتشاو نكفلا ل معاو ركل ةفازطا ىدلر« “يبيلك ركشاو ردا كو لح

 نب نالف :انثدخ رجب, ضاق اهفادصا نم -ؤرذلا انحتسا يف ةناقوا ردكا

 فيلأتلا كلس يف :همظنو# قزفتللا مض لتحبا ةهزبب راركملاانتع فقوو نالف

 يف اموظنم نايعلل هالجو هعمج الا اريثك الو اليلق لبصالا نم كرتب ملو

 هلوصانم ثيدح لك ةعجارم يف ةاناعملا دشا ىناعو ريبحتلاو ريرحتلا كلس

 لغشاو هلام قفنا نأ ركشاو لصالا ةخسن يف فيرحتلا ةرثكل هيف ةيورملا
 ملسو هيلع هللا ىلص راتخملا يبنلا ثيدحل ةمدخ باتكلا اذه عبط يف هتعبطم.

 انقفوب نا ىلاعت هلأسنف .نيحلاصلا ركذب اكربتو مايقلا موب هتعافش,ءاخوو

 . زيزعب هللا ىلع كلذ نسيلو همركو ىلاعت هنمب هلاثماو عورشملا اذه مامتال



 0ك نبا حيرات 2

 ملعأ هللاو ةنراتلتسلا م اضنا اذهو تاركا هولح ذر و ه ريخ ردعلاب ها

 -تتجتبتبتتل

 ريثكلا مام الل جب واك بديت تاللتييصم .نم_ىلوالا تلي كوتا لي

 خيراتب همسو يذلا ركاسع. نبا. .يلُع :مساقلا :يبا“مامهلا دنسملا ظفاحلاو

 ثيدحلا ءاملع مجارت نم هنع بزعب مل ماع خبرات ةقيقحلا ئَف' وهو قّتَمَُد

 رفظلل دالبلا فوط دقو الا ردنام ريغ مهنم ماما نمام هنال ريسيلا رذنلا الا

 ىتعلاام ريخااذها اة ثيداحالا نم راثكالل راطقالا باحو 'داتسالا ولع

 نوثف نم نف لك نم فالآلا علس يتلا ةفيرشلا ةبوبنلا ثيداحالا ةناور نم هب

 ىور دق هنءاذاماكحالا ثيداحا نم اثيدح دروب وه امتينف ءارغلا ةعيرشلا

 ةيعدالاب هثلثو رذنملاو رشبملا هيخاب هالتو ظعاوملاو مكحلاو بادالا يف هريف
 هبلاطل حتفي .زنكو .يلآللا فانصا عمج دّقع وهف ةزوثنملا اناصولاوا ةروثأملا

 اذ ارك ةيريوه هلو قبلوا ينام قش لا ئفل لا هيقاتاوبا لكتا#ا ةهدلذو يعيق يئاعلا
 مهراكفا تائب نم قارو فطلام دارباو ءارعشلا محارتب دآوفلا حور دق هب

 صصق دقعلا ةطساو لعجبو دانجالاو ءارمالا ثبداحا دقع ئف همظنيو

 ةضورو ناجوز ةهكاف لك نم هيف ناتسس وهف مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنالا

 _لئاصالاب هذ اهفطلب رهبتو لئامخلا درولجخ دورولاو رهزلاعاوناب تحتفت

 ىلحتم او. نونئفلا ناولان--نولتملا' نمزلا اذه يف هروهظ ًاراختفا هل دعب اممو

 نم ىفخا ناك نا دعب مهيف رهظف بيرغ لاح لكبو بيجع رهظم لك ةيلحب

 نوشهياملكب مهمدانيو هذليو هل قوري امب برشميذلك بطاخي برغم ءاقنع
 دامت هنأك ظحالا بتكلا ةعلاطم نم هل سيل نم ضعبب ينأكو نوبرطبو هل

 دق لوقبو ًاربكتسم هيفطع زهب قونالا ضيب نم زعءا ةعلاطملاب هئانتعا ناوا

 نآالقون الف“ خت زاتك. هاننظ انك لقب نخآو تافازخلاتا باتكلا اذه. رغب :ئمط

 ىوعدل ها هب حجبتب امم كلذ ريغىلاةملظملا روصعلاتافلّوم نمهنالوقي رخآو

 ناهذالاو ةريثلا لوقعلا يوذ نم مهناب مهريغىلع هب نوهوميومولعلاو فراعملا

 تفرع ال ةلعلا الولو نيمسلا فرع اتمل ثغلا الول مهل لوقاف“ةبقانشلا



 1 ركاسع نبا خابت
 باذع نا لوقب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تعمس لاقف: دايز نب ديبع دنع

 بلاط وبا هانثدح اذكه يدادغبلا بيطخلا لاق اهايند يف ةمالا هذه

 ناو نادي تسع :ةريش -لمافلا هلم لعق نذر هاك

 جراوخلا سسوؤر نم سوؤؤرب يتأف دابز نيدهللا ديبع دنع تنك لاق ةركب ابا نا

 كبرت ند هللا دبع ينريعف راخلا" قل كراقلا "نوفا ل يتا املك تلعحجف

 هللا ىلص.:هللا.. لاوشرا#قما "تطوع سام :ئرادت#انماؤا نحنا" نتا قاع ئراتكتالا

 اهات د 1يفةنالا#و دل ماد لال لوقت لو كاجلع

 ينامركلا يدنمسلا ركب وبا كولم نب يلع نب نسسحلا نب دمحم نب (دمحا)

 ةنس يفوت يزاريشلا هللا ةنهرةنع تدحو ةعامخ نع ىاورو نالفسع نكس

 . ةلامعبراو نيتسو ىدحا

 عمس ناذمه يضاق يميجسلا ركب وبا نيسحلا نب دمحم نب (دمحا)

 مهريغو قارعلاو ةلبجو رصمبوةعامجو ةزمح نب دمحم نب دمحا نم ثيدحلا

 هللا لوسر نا يراصنالا بوبا يبا ىلا هقيرط نم انيورو ةعامج هنع ىورو

 الو. ةلبقلا :ليفتشف القل ةطقاعلا؟ ىلا كش عهد لع افا لسكر يلجقتسا قللط

 امو ةرشع ينامث ةنس مجرتملا مدق يطامنالا لاق اوبرغ وأ اوقرش هرهظ اهلود

 لاقاو عمي و كدك# لتر كيانات تامل فيلتحلا لاو ءإ 15-3

 ” ملعلا | سلو 6 واهل [ناكو هع اني لمد ايلتس ١ كا

 ردكنملا نب دمحم نع ثدح سابعلا وبا نيسسحلا نب دمحم نب (دمحا)

 دنسلاب انيورو يربطلا يليلخلا هنا هنظاو يناديملا باهولا دبع هنع ثدحو.

 هيلع, هللا ىلص ؛هللا لوو لاق (لافوخنا :كلام)]ني نسي نع ةقيرط نمادللا

 ضبقو هرمو هولح هرشو هريخ ردقلاب نمؤيب ىتح دبع نمؤيال ملسو

 ردقلاب تنمآ لاقو هتيحل ىلع هديب ملسو. هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 خلا تنمآ لاقو هتيحل ىع هديب سنا ضبقو هرمو هولح هريشو هريخ

 هديب: ضيبفنةشتاؤلا!نم (لكو. تالا تلشملا نيموتخ تيحلارز | دكه وأ ل وفا

 انيورو ها ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امك لوقيو هتيحل ىلع

 فاتخجا ليس :ملسو.ةيلغتشإ ىلص هلال سس ليف لاير هاى اا

 هلاب دبع نمؤي الو ردقلاب بيذكتو موجنلاب قيدصت يتما ىلع
 لاتقو هتيحلب ىسا ذخاو هرمو هولح هزيشو هريخ ردفلاب, نمويب ىتح



 ركاسع نبا خيرات 5

 تثرداكيو رد ادعمدا نادللط انتقرف دنع انالكو يل لوقت

 توق يلزنم يف امو ماقملا فيك اهل تلق ماعلا اذه كضرابمقا

 توقممو موملمو ميل الو هب راجتسب رح كضراب الو

 : ًاضنأ لاقو

 هةويعودكلا | ركطتم داطاب اذكه يموب تينفا

 هكلياعلاخ | ىلطت كلا كه مئاكساو لكتتشتاإلل 2253

 الا

 يدي يف تلصح ام ةوعداب
 د لا وق داهمت او هنلم همام لول كاك يري روتصلا ؛لاخ

 تلك ظل نالوا تنك كلو ١ فرتع يفق كالقلا لكلام

 هرلإ ةفارحا لاكشتتف همثلتل فق  قوشلا يل لاق مك

 0و يارا وش يمر ناةلتاول ..  كفظاظنينيي رز _يتعقا ولف تاكتتف
 :هلنتلا +ةلذ

 سمأو دعوب ينئيدع

 الم زوفا ينيعدو

 هبتنيف ينحنبس' ن أمزلا ريعب ىبسعف

 لخدف مطفف عض رتسم نبا يربونصلل ناك يسرافلا نادمح نب ىلع لاق

 ىلا مدقتف .مطف اًولاق ينبال ام لابقف يكبب يبصلاو ةراد اموب ىربونصلا

 : هيلع بتكو هدهم

 هيدلاو نمو ىرولا عيمج نم

 هيدب نييبو هل احابم

 هنبلا ءيشش بحا هوعنم

 ناك , رخو 5 21 و ا

 هيلا قارقلا ىدتعافي ىئوه 1 بلا رعط ىلعزإاد هيميااختع

 ىوروقشمدب ثيدحلا عمس ايناهبصا هنظا نيسسحلا نب دمحم نب (دمحا)

 امل لاق هنا ةريره يبا نع هقبرط نم اندنسب انيورو ظفاحلا مييعن وبا هنع

 عرسسا ام لاقف هيديب :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا برض بلاط :وبأ يفوت
 : معاب كدقف نم تدحوام

 ماسشلا مدق يناجرجلا سابعلا نب كلام نب نسحلا نب دمحم نب (فمحا)
 اآسلاج تنك لاق هنا ةدرب يبا نع ادنسسم هقيرط نم انبورو اهب ثدحو



 1/ ركاسع نأ حبات

 يتميرك ميركلا ربقلا نمض نال
 : رخآلا بناحلا يفو

 نكل ربصلا يناصع يتدج ايا

 تاوارتذكتملا مى را دك

 ٠ رخآلا بناجلا يفو

 دللا_امكاعر ئدلاو اذ

 هتدجب يهجو امتقلخا

 ٠ رخآلا بناجلا يفو

 كناككسح و: هلا قا

 راش هتك د5 ا

 : مدقملا رخآلا بناجلا يفو

 ربق ةبر ايكبا

 كا ل اا

 : هلو

 مك 5 شط

 ندر ناكلا» احط هلا ا

 : ًاضنا هلو

 قرالا الو ةبسب ىردإ,موجلا)ل

 تعيتسأ ام كوي نم _ىعتتت ف

 هتروص دبت مل كيلم يلو
 هتنحو ران ليبعت. تيون

 ا كلو

 ادجلا : زواج ؛دعف_قيقلاب ام كيارزت

 ىوهلا يننهوا مث ادلح تنك دقو

 يتوق كفعض بلغ نم يبحعت الف

 هب قحا مترصف يبلق ىلع متبلغ

 مكدففف ينابح ىردمو كح ىوح

 نماض مركاو نومضم مركال

 ةعيدولا در ركنمب نسياو

 هاروزو يىربق ارحهتال ه

 هاحمبو ههعلخب ركبفلل

 هيعتب وه يذلا رحهلا نم

 قمر هب نم نيذهب يردي
 قشتست ل 6 | 3 .. 1

 قفدحلا 40110 تلخالا ناككا دف

 قرتحاق اهتم وكذا تفحو

 اآادح ى وهلا راصف اح زمىروهلاناكو

 ادلحلا نهوتسسلازامىوهلا اذهو

 ادسا تبلغ ىوهلا يف ابظ نم مكف

 ادبع مكل ترصف ينم يل كلماو

 نتن كلكلو كواو رالرىنإج رك



00-7 
 لف

 يهوهمأ هدلت لاقف ملسو هيلع هللا ىلاص هللالوسر دنع لاجدلا ركذ لاق هنا

 نب سنا نعو )١( نيئاطخلاب ءاسسنلا تلمح تدلو اذاف اهربق يف ةروبقم

 بكم الشلل هاحبااذتا نإ كلسوإ هيلع هللا: قاض "هللا دل فو لاقيلااق انعالاف

 لاكجف تاحشطلا  فءا هلابك ٍكنقعل | نزرهلب لي اعاد نموأل تاير تع هل هلا

 رمع نعو مالسلاب ىقالتنف رفسلا يف اننيب .قرفتل ةرجشلا تناك نا سنا
 ةعاس مكدحا ماقمل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل لاق لاق باطخلا نبا

 نيعةف رط اهيف هللا يصعب ال اماع نيعبس هريغ ةدابع نم ريخ هللا ليبس يف

 كلمحا درإ ناككاوا هنامنزلتو عبزا, ةنس.نكتملاا نيا انيلع مدق ميعن وبا لاق

 ثدح .بيطخلا لاقو نيل هيف نابح نبا لاقو هيف ئأرلا نسسح لاسعلا

 نا دبع نب دمحا لاقو ةعامحو يبلحلا ميعن يبا نع ناهبصاو سراف دالبب

 هنم تعمسو هسلجم ترضحو زاريش مجرتملا ينعب انيلع مدق يزاريشلا

 .ال ناكني هنع تدحاادلو

 يربونصلاب فورعملا يبضلا ركب وبا رارم نب نسسحلا نب دمحم نب (دما)
 متيم ؟ )ا راك للأب لدانارلا ممصو نن ىراعتتا| سسكانيبحم رعاضو دخلا

 ىرفصلا يبلحلا هللا دبعلاق اهتاهزتنم فصإوو اهفص ويف راعشا هلو قشمد

 ىتح ربونصلا ىلا هدج بسن هلجا نم يذلا ببسلا نع يربونصلا تلأس
 نومأملا مكح تويب نم ةمكح تيببحاص يىدح ناك يل لاقف هيب افورعم راص

 كنا هل لاقو هجازم ةدحو همالك نيسحتساف ةرظانم هبدب نيب هل ترجف

 ىنري ةلاقام هراعشا نمو. حارملا ةدحو ءاكذلا كلذب ديرب لكشلا ىريوتخل

 : اهربق ةبق ,نم بناج ىلع بتكو هتنبا
 هب رب

 اق ا

 |[ د 0 سلا تتحد تاردجا ىف كالا ناك

 قردلا دار ناكللا دار الك انرحخ هيلع ىدادزإفق سفن

 :ةيقلاو 1 تالا فو
 نكاسملا يف يوتمسننا ىلا اًنيلع مرجم ولسسلا ربقلا ةنكاسبا

 قليسف هما هيلع لاب دلا] كيد 700 اهلا ىف رتالا نبا لاكو كسلا ىف هطقلا اذنك 0
 ديالا ةيثبأ“ نم. 20و ايلف راج - ب كدشلا* 5 رزرع# ناك ذا راظح# لكلا ىولاعت نيئاطتل انامل

 ءاسنلا نبا ةنالاو] نوفل لاك نرلوعش لنا رب افهغلا و ,ةرفكلاب يآ نيئاطخلاب نلمح, ىّنعمو

 .٠ رهزلا وهو نونلا حتفبا' رون عمج «؟) ثيغاربلا ينولكا ةغل ىلع



 65 نكاسسع نبا خيرات

 نكس دهانشلا يلئيشالا نشابعلا' ونا ىيحب نب جاحلا نب دمحتما نب (تقكا)ا

 يننلا» هنقي رظ 1 نما ة دعاس دانب :نضما# هيه و كل كالخارلا الا
 ءاشقلا يف" رقنا علعاز ؟ةتلع ا هآ' قرص هيض فشلا ا كلر قال لا

 يديمحلا لاق هنم أرقا لاق وا هنم نسحا ادحا تعمسامف نوتيزلاو نيتلاب

 جرخا انودكم) ناكو "اهنا تح ورك محرتملا ينعب نكس نسلدنالا حب رات يف

 هيلع ىنثاو خباشم ةدع ىلع ةريثك ءازحا ديعس نب هللا ديبع ظفاحلا هنع

 .طاطسفلاب ةثامعبراو ةررشع ىسمخ ةنس رفصيف تام لاق ولامحلا ميهاربا

 ماشه قشمدب عمسو رصم نكس يورهلا بابحلا نب دمحم نب (دمحا)

 ١ . ةثامثالثلا دعب رصمب يفوتو رامع نبا

 وبا لاله نب حلفم نب دعس نب نيدشر نب جاجحلا نب دمحم نب (دمحال

 هنع ىورو ةريثك ةعامج نم قشمدب ثيدحلا عمس يرصملا يدهملا رفعج

 لوسرزاك لاق هنا كيرش نب ةماساىلا ادنسم هقيرط نم انب لصتاو نوريثك

 لوسراب اولاق بارعالا نم سانا اذاف ىنم دجسم يف ملسوهيلعهثلا ىلص هللا

 نا يرعشالا ىسوم يبا نعو نسسحلا قلخلا لاق ملسملا ءرملايتواام ريخ ام

 املثم ردمالا نم#دل ناك فاك ىإ رم نم لاك لسو ةلط لا نس ا

 نفعح ربا'لخد يتاسنلا كيعس نإ دمحا لاق مفم كم ردو لش ناك

 وبا ناكو يدع نبا لاق باذكاي هل اولاقو هب اوقفصف ةعامجيدنعو يلع

 رصم ثيدحب ظافحلا نع ثدحي 'ريثك ثيدخ بحاص مجرتملا ينعي رفعج
 يناتكلالاقو هفعض عم هثيدح بتكب نمم وهو هاور امم ءايشا هيلع تركنا

 نينا ةطكنس' قفاوت ةلنم) نب) لاكشا هج ودا لع كف ركل ناخ د نام

 . ةعئصلا لهاو ثيدحلا ظافح نم ناكو نيتامو نيعستو

 نسسحلا وبا" رابيس نب رثمع نر نكسلا نب نسحلا قب دسم نك احلا
 دنسلاب انيورو اهب ثدحو قشمد مدق لظفاحلا يدادغبلا يرماعلا يشرعلا

 هللا ىلطص يتلا نا هالج نع ةيبآ نع رمعا نا ل ل ناس لا ا
 اممينافاع يذلا هلل دمحلا]وقيف يلتبم )١( هأجفب ملسمنماملاق ملسوهيلع

 ةريره يبا نعو شاعام ادبا ناكام انئاك ءالبلا كلذنم هللا هافاعالا هب كالتبا

 ءا اسست مدقت رغ نم ةجعت ءيجملا ةأحافملا 1(



 ركاسع نبا خبرات 5 ؟

 0 ناجحا لعل بنك تنك, قاذرعلا لطا اهسك لن تكف اق هلا كليف "الاف

 جيركلاب كيرا اناور قاطلا ذباب عما فتن ري طف دخت, انتهز الزوال ل اجيك الخلا "ةازدك

 ربكار هللا تلق, املف. دجللا.:انلخادف,_ !برغملا!ةاللصر كّزرظحف «غللرزلاةفلظق و

 يفو ةءارق هل مامالا ةءارقف ماما هل ناك نم قارعلا لها لوق يف تركفت

 تكرت امهفالتخا ةرثك نمف لاق باتكلا ةحتابفبالا ةالصال .زادخ>ا لها لوق

 تمق ليللا فوح يف ناك املف امومغم تبو مغ ينباصاف تجحرخو ةعامجلا

 تبوا مث ىضرتو بحتام ىلا يندها مهللا تلقو نيتعكر تيلصو تأضوتو

 را
 لبنح نب دمحاو يعفاشلا تيبأرو ةبعكلا ىلا هرهظ دنساف ةبيش ينب باب

 ىلعيسيرملا رشب تيأرو امهيلا مسبتب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نيمب ىلع

 ةرثك نم هللا لوسراب .تلقف  هجيولا..حلكم._ ملسو "هيلع هللا عيلص“”ليبتلا !زانلس
 نب دمحاؤ يعفاسشلا ئلا:امواف :اذخآ ؛امهباب برذا. ل نيلخرلا نئذه فالتخا

 رضثدب ىلا أموا مث ةوبنلاو مكحلاو باتكلا مهانيتآ نيذلا كئلوا لاقو لبنح

 نيرفاكب اهب اوسيل اموق اهب انلكو دقف ءالؤه اهب رفكب ناف لاقو يسيرملا
 تملعورانند فلاب ادغلا نمت قدصتو ابؤرلا هذه تيأر دقل هللاو ركبوبالاق

 ةمكحلاو نامب ناميالا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل نيخيشلا عم قحلا نا

 اندجوف اهوملعت الو شيرق نم اوملعت ملسو هيلع هللا ىلص هلوقلو ةينامي
 .ىورو هتلاقم يف هوعبتب نا مالسالا لها ىلع قحف ايبلطم ايشرق يعفاشلا

 . يقزوجلاو يقهيبلا ركب وبا ةصقلا هذه

 انب لصتاو اديصب ثدح يردكنملا رفعج وبا رفعج نب دمحم نب (دمحا)

 ليسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنأ كلام نب نسا ىلإ هقيرط نم

 ىلع نيتأيلو مهعف رب نا هللا ىبأبو مهوعضي نا سانلا ديرب هللا دزا كارلا

 . ةيدزا تناك يما تيلايو ابدزا تنك ينا تيلاب لجرلا لوقيب نامز سانلا

 ةعامج نم ثيدحلا عمس يربكعلا جرفلا وبا يروح نب دمحم نب (دمحا)

 يرهزلا ىلا دنسلاب هقيرط نم انبرصتاو هريغو ظفاحلا ميعن وبا هنع ىورو
 هللا ىلص "هللا لوتس كعمسل وق الآ هلا ال يذلا هللاو لوقب اسسنا تعمس لاق

 بيطخلا لاق بلاط يبا نبا يلع بح نمؤملا ةفيحص ناونع لوقي ملسو هيلع

 . ريكانمو بئارغ هثيدح يفو اهب ثدحو دادغب مح رتملاينعب لزن



 وبا عفان نب ديمح نب ميهاربا نب فسوي نب رشب نب دمحم نب (دمحا)

 ثيدحلا» عمس ةيومأم نباب فورعملا نافغ نب نامثع يلوم يشرقلا نوميملا
 هقئلا دتلابو بي دحلا ب يباإ(وااث يدا رلا قانا رووا« قس ىلا ا

 ةهراكيهو اهوبا اهجوز آركبةيراج نا لاق هنا هنع هللا يضر سابع نبا ىلا

 اهريخف ةهراكيهو اهجوز اهابا ناتركذف ملسوهيلع هللا ىلص يبنلا تتاف

 اروهشم اثدحم مجرتملا ينعب هوبا ناك يزارلا نيسحلا ددأ لاك هللا لوكتر

 . ةلامثالثو نيرشعو نامث ةنس بحر يف وه تامو قشمدب

 هنا رز يبا ىلا هقيرط نم انيور يلفاقلا لالب نب راكب نب دمحم نب (دمحا)
 بنذم مكلك_ئدابعناب غلق ةثلار نأ ملك نيلع  ةنلارلشمأ ةنلأ ل5015 لاق لاق

 نيكل النعال ري زاروعتسالا كف كيوتل

 اهب ثدحو .قشمد .مدق :يشرفلا نسمابعلا وبا راكب نب دمحم نب (دمحأ)

 هللا ئلصررشلا لاوس نإ ليفت نب فوعغ نت ادب نا ديس قل اق را رت ووو

 هقوط اًميش ضرا نم ملظ نمو ديهش وهف هلام نود لتق نم لاق ملسو هيلع

 نوضوإت خكمود

 ىلا مث هيلا دنسلاب انيورو ةعامج نع ثدح ركب نب دمحم نب (دمحا)
 نزور لاك ' نوعي اف ككل زر وامل كاسم لاف شلل ماهو نا نبا هال

 تتناك نظف ورا كرم ل الا 2 25 6

 ىلا هترجه تناك نمو ةهلوسرو هللا ىلا هةترحبهف هل وسرو هللا ىلا ةنرده

 . هللا رح اج اما كلا هنوجيم يضخ هأ وا اين 5

 قارولا يروباسينلا سابعلا وبأ ديزب نب دلاخ نب ركب نب دمحم نب (دمحا)

 ىورو ةعامج نم قشمدب ثيدحلا عمس ريصقلاب فورعملا ميلس ينب يلوم
 دلو دولوم لوا تلاق اهنا ةشئاع ىلا هقيرط نم انبورو ةعامجو يليقعلا هنع

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا هب انئجف تلاق ريبزلا نب هللا دبع مالسالا يف

 بيطخلا لاق اهاندجوام هللاوف ةرمت هل انبلطف ةرمت يلا اوبلطا لاقف هكنحيل

 ةكن تامو ةرامع برد ىلا ذفاشلا نار ةع )اش ر5 سف نر لا

 ظ . نيتأمو نيناقتو عننا

 هيقفلا يدوزايلا يضاقلا ركب وبا يلمرلا نب ركب نب دمحم نب (دمحا)



 ىورو ملظلا مهب عفديو قوقحلا مهب جرختسي, هللا "نافق. دوهتتلا اومرك١

 رجح حول ىلع ءىرق هنا يفوكلا :ديبعنب هللا .كبع نع يطنازخلا نع مجرتملا

 ” ا تاوتكمةزبق

 ىلقلاو دعبلا لزنم يف ميعنلا دعب ترص

 ىرتلا ىف تسيع نيك يتبحا ىنافحو

 ٠ بوتكم. طاطسفلاب رجح ىلع ءىرق .هنا,باضبا ئوزو

 لخلل افلام نم كحجفلا زتكزور امهيرمعلا كيحساتم بجعت اخ زالا

 لك رد عدلا تما ردت قدي لاقيرم ماكي كبقلمب ايف وائل

 : ماخر نم حول ىلع ءىرق هنا ىورو

 قررت او" ىنيحتا انمق_نوقعلا, ترزو_,ئارثلا لبق كيعملا)نلاتبلا راح اوإب

 يللا نع ارانس ابا داايجللا كحك يقنع لو سسك جمالا مارق

 ىوح,إلا دماج عبد قنع ىلإ. انعننم ىبايقللا سلو تلفعشما

 حادحدلا وبا رانيد نب ديزي نب ىيحب نب ليعامسا نب دمحم نب (دمحا)

 ناميلسو هييروتسرد نبا هنع ىورو ةريثكةعامج نعشيدحلا ئور يميمتلا

 سيدارفلا باب ضبر يف قشمدب نكسي ناكو ةعامجو يناربطلا دمحخا نبا

 دوهي تلاك لاق هللا دبع نب رياج نع هقيرط نم انيورو ةبيقعلا .فرط يف

 ىلاعت هللا لزناف لوح .دلاول) ناك اهربد نم اهلبق يف هتأرما ىتا نم لوقت

 ءاحب جادحدلا .الوكأم نبا لاق . متّمَش ينا مكترح اوتاف مكل ثرح مكئامسن

 نيرشعلا وحن يفوت حيش يعفشمدلا حادحدلا وبا ينطق رادلا' لاقو ةلمهم

 ناكو نيرشعو نامث ةنس هتافو تناك يزارلا نيسحلا وبا لاقو ةئامئالثلاو

 . ملع تيب للها اوناكو قشمد ىلا اولقتتاف قارعلا نم هلها لصا

 اهب ثدحو قشمد مدق يليبدرالا دماح وبأ مصالا نب دمحم نب (دمحا)

 تعمس .تلاق اهنا اهنع. هللا يضر ةشئاع نعهنقترط نم انيورو ةعامج نع

 لجو زع هللا مكاسك صيمق موصلا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ةهرمب ببرغ ثيدح اذه.رافغتسالاب هوعقرتالو ةبيغلاو بذكلاب هوقزمت الق

 ٠ ليهاجملا نم دحاو ريغ ةداضسا يف و



 تنشب ءامسأ نا هدنش, نم انث و رو يسدقملا دمها نبيلع هتعىورو ديزم نبا

 يف وهو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تتا لهشالا دبعينبنم ةبراصنالا ديزب

 5 لمّؤملا نبا لطخالا ةمحرت يف

 يناهسمالا يليدملا ورم نشل ١ ١ هاا 200 ا
 ةيودرم نب هنع ىورو ةلمرلاو سلبارطب ثيدحلا عمس كيهن نباب فورعملا

 هيلع هللا ىلص يبنلا نا نسا نع هقيرط نم انيورو ةعامجو ةدنم نباو

 وبا لاق عجري ىتح هللا ليبس يف وهف ملعلا بلط يف جرخ نم لاق ملسو

 الضاف ابيدا ناكو ةثامثالثو نيثالثو ثالث ةنس ةرخآلا دامح يف يفوت ميعن

 ٠ ثيدحلاب ةفرعملا نسح

 ميهاربانبا هللا دبع نب طابسا نبميهاربا نيبقاحسا نب دمحم نب (دمحا)

 لظفاحلا يرونيدلا ركب وبا بلاط يبا نب رفعج نب. هللا دبع ىلوم حبدب نبا

 قشمدب ثيدحلاعمس روهشم فنصمو روكذم لففاح ينسلا نباب فورعملا
 دنع عزا و ىوعتلااو درواذ يدا نيأر نع فوحي ونرضمإل“ دانت و د ل116 لاو

 دنسلاب انيورو ةعامج هنع ىورو مهاوس ةريثك ةعامجو يئامسنلا نمحرلا

 ىلص هللا لوسر لاق الاق امهنا ديعس يباو ةريره يبا نع هقيرط نم هيلا
 بايثو لداع ماما هلظذالا «لطأل مز هلع يفشل قلق هش ايرطو شالا

 دوعي ىتح هنم جرخ اذا دجسملاب اقلعم هبلق ناك لحرو هللا ةدابعب أشن

 ةقاقصب +قدضت لدلكو ر 15 2 ا اكيد يرق ياحلو" 1 لت لا

 لين زود انوع تاضاقم اني كنس اوك از دكراو راسم اخو "فل قانغلاد

 هريغو يراخبلا هاور هللا فاخا ينا لاقف لامجو بصنم تاذ ةأرما هتعد

 ىنايسلا/قبا“.ؤمفا"نؤتلا و! ةلماهلا (نيشلا دحلان ةطبعتعل نب" قفل هلع لاق

 مضب وه الوكأم نبا لاقو هب عفرب دمحم نب ةزمح ناك يرونيدلا ظفاحلا

 . ةلامثالثو نيتسو عبرا ةئس يفوت ه١ ةلمهملا نيسلا

 يقعالملا يبلكلا نسحلا وبا نعمنب فسوب نب ديسأ نب دمحم نب (دمحا)

 نباو نابحلا نبا هنع ىورو ةعامجو يطبارخلا نع ثدح حلاص حيش

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا سابع نبا نع هقيرط نم انيورو يناديملا



 ركاسع نبا خيرات 0

 يف وا ةكسلا يف زواجتاو رسسعملا رظنا تنكو سانلا عبابا تنك ينا لاقف

 : رعشلا نم هسفنل دشنا اممو هل رفغف دقنلا

 عابتالل عادتبالا اوكرت لاجر ملع ثيدحلا ملع نا

 عامسلل اودغ اوحيصا اذاو هرويسا كتيبدحا لكيلا "ذاك

 م

 تعا نلطوبرا نكلر لاؤي د هع العدا فك ادا كلت داق

 :ىتلعام ور هكا طفوا 01: صيشللا ل ع وك لا شعل

 وطنا دبش و بتجاوناعلا نين ميد 20 ل
 ل

 هيف اعم يلاذع لذعو هكن (ككلخت طرق ىذا

 هنو نتف سكلا وقفا رظاوت هفرط اورظناو يمالم اوعد

 هيفاصم بلقاو رذعت ىتح مكبابلاب نسحلا اوظحالو

 سنس عر اسف ل

 لو

 ارهدلا ريخ دقو لهح ىتفلانماو ةتعغب, ةينملامانعلا نم. انشا

 ارهرزلا ةدانسلا الو ةيلها لزارا هتازود يف' رهدلا يناجب نسيلو

 ارهزلا ةمطافو ارط هحاوزاو هبحصووأ ئببلا “تام "نق و“فئكو

 3 اننا ل5

 همهو ةبادهلا قرط نع لض ذإ١ همذدب ثيدحلا ملع ادصاقاب

 هعلغو تكيحلا مهلكمن( الولخا وبا ور يبا الهاي كا ولف ئا

 همهس يلاعملا يف مهس متاف 2لظقيت هيفو هبلاط ناك نم
 هنعصت اضييفتدالا قعد نندلا متهم ,هلمالوادب رداكك داون

 همهف ةطيسبلا يف مهف لكام قلذحتم اهنلاوقبب تارمتسا' اذا

 اطال

 هرورغو ههيبت دبازت ىتح هريرش انرهد ةوفص لان دق
 هنو تالا لاواؤ ا لاكما نتج عقادسم نشقفب :هزيشخ :نصتخاو

 دياولا نب ىنسسابعلا نع ثدح كردم نب ميهاربا نب دمحم نب (دمحا)



 4-5 ردافتل ندا حبرات

 اآضيا هدنسسو هفيصن الو مهدخا دم كرداام امبهذ دح١ لثم قفنا مكدحا

 اذ مركأ :نم_ملخمو ءهيلغاشتلا» للفعل لواط وسرق لاق هنأ كلام نب سنا لا

 هم وقا يفز زن وكل .قلمو هجوما ملل "يكل ل
 خيرات لييرذتيفالبعامسا: ني نفاغلا دبع«لاق لجو نك ة8ل1+ 8 ركا افكاكن

 مث روباسين ةساير دلق روهشم ليلج خيش يتارفلا لضفلا وبا روباسين
 دفعو روبابسين ىلا مث دادغب ىلا داع مث رصمو ماشلا لخدو جحلا ىلا جرخ

 يف يفوت ةيفوصلا ةبحص يف ابغار ةرشعلا نمسح ناكو ءالمالا ىسلجم هل

 . ةثامعبراو نيعبراو تس ةنس نابعش

 قشمدب ثدح ينيطسلفلا يناتكلا نيسسحلا وبا دمحا نب دمحم نب (دمحأ)

 هللا ىلص هللا لوبصر لاق لاق ةررره يالا هلا اندنمسو هعانح كش

 اذ١ لاق هللا "لو راب نه امو اراك تس كسلا ىلع كسلا وح 12 2012

 هبحصاف تام اذاوهل حصناف حصنتسا اذاو هباجا هاعد اذاو هيلع ملَس هيقل

 . ةثامعبراو نيتسو عبرا ةنس مجرتملا يفوت

 ةثيدحلاةب رقب انكاس ناكحالفلا يتيبرهنلا راكالا دمحانب دمحم نب (دمحا)

 عيب نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا رمع نباىلا هدنس هنعتبتك

 نب رشعو. .عبتس ةنط# ةثردخحلا"ةبازقي" يف وت  عيعت اونا هوو هطبق ”نعاو ءالؤلا
 1 ةناوكسمحكو

 دمحا يبا نبأ رهاط وبا ميهأ ربا نب دمحم نب دمحا نب دمحم نب (دمحا)

 عسبت ةنس ثيدح بلاط قشمد انيلع مدق ظفاحلا يفلسلا يناهبصإالا

 دق ناكورانفخ قش ولوما ةعامطت نظاف بسكر ةذكررا هون ماكر عر كاوا كك

 ناذمهو ةفوكلاو ةرصبلاو ليبدراو ىرلاو دادغببو هدلبب ثيدحلا عمس

 ىصحبال امم مهريغو سيلفتو رتستو نيوزقو ةغارملاو زاوهالاو دنواهنو

 مث .هنما عادمبسلاب قفظاةملو اانباحقصا نمي ومكلم مميشا ىلفتاومأ كوكو
 ةيردنكسالا نطوتسا مث ةيردنكسالابو اهب ثيدحلا عمسف رصم ىلا جرخ
 رقف دعب ةورث هلت لصحف اهلام هيلا تملسف راسي تاذ ةأرما اهب جوزتو

 فورعملا قاحسا نب يلع هل ىنبو ةهاجو ةيردنكسالاب هل تراصو فرصتو

 انيورو افقو اهيلع فقوو ةيردنكسالابةسردم رصم ريما لداعلا رالسلا نياب

 الجر:نا ملسو هيلع هللا. ىلص يبنلا نع ةفيذح نع ةزاجا هقيرط. نم
 ركذ انفقأو نكذ امان لمعت تيكا هلل لك شق لا تح 5 010
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 ادمحا قى طتداا ديشلا:زلعةال ضلال عحتاتاريدلا 1 ضءرلو

 ادوع هلاك لاك ناسي رخ داحسعلا هلآ يبر لاكساو

 تس ةنس يناقربلا دلو ءاهقفلا تاقبط هباتك يف يزاريشلا ميهاربا لاقو

 سمخ ةنس بحجر نم موب لوا يف اهب تامو دادغب نكسو ةئامثالثو نيثالثو

 لعب ,لقتشا مث هقفلازئئف ينكو هتتادحب ىف تدح و هقفت ةئاهعساو نيرشعو

 الما ف اشف تارا

 هفورعملامهجملا يدادغبلا نيسحلا وبا روصنم نب دمحا نب دمحم نب (دم'ا)

 بيطخلاهنع ىورو دادغببو اهب ثيدحلا عمسو ةرم ريغ قشمد مدق يقتعلاب

 عملا ت2 ا ناك لل يما شاب لل يكنل يدش الن لتر هينا مول

 هتمظعل ءيش لك عضاوت يذلا هلل دمحلا لاق نم لوقب ملسو هيلع هللا ىلص

 هكلل ءيش لك عضخ يذلا هلل دمحلاو هتزعل ءيش لك لذ يذلا هلل دمحلاو

 هللا بتك هدنعام اهب بلطي اهلاقف هتردقل ءيش لك ملستسا ىذلا هلل دمحلاو

 كلم فلا نوعبس اهب لكوو ةجرد فلا فلا اهب عفرو ةنسح فلا فلا اهب

 هللا ىلص يبنلا نا اهنع هللا يضر ةشئاع نعو ةمايقلا موب ىلا هل نورفغتسي

 دلو لصالا ينابور يقيتعلا نا بيطخلا لاق امنغةرم ىده١ ملسو هيلع

 نع هتلاسسو اقودص ناكو هنع بتكو ثيدحلا عامس يف هب ركبو دادعبب

 ةفيت رز رةيتفاافراحلف ةئامثالثو عنيتشما عيسي ةنضرءوحم ىف لاعنتمدلاوم

 الوكأم_ نبا. لاقو هيلا انيسئنف اقيتع يمسب ناك يدادحا ضعب لاق نبا ئلا

 ةقث ناكو نيحيحصلا ىلع رخو ريثكلا عمس دقو ةلمهملا نيعلا حتفب يقيتعلا

 اريخ يرهزالا, هيلع ىنثاو همسلد امير بتيطخلا ناكو هدنعام مهفي انقتم

 ينافكالا نبا لاقو هب سأب ال رخاتيدادغب وه يجحابلا ديلولا وبا لاقو هقنوو

 وبا ىكحو ةئامعبراو نيعبراو ىدحا ةنئس رفص يف دادغبب يقيتعلا يفون“

 .٠ لوالا حيحصلاو نيعبرا ةنس تام هنا دادحلا ركب

 روباسين سيئر يتارفلاب فورعملا لضفلا وبا دمحا نب دمحم نب (دمحا)

 ثدحو اخحاح قشفد' مالق روباتشين يحاون نم ةيحان انونشا لها نم وهو
 ينانحلا نباو يئزاوملا انأبتاو ةعامحجو يسدقملا رصن هيقفلا هنع ىورو اهب

 لاق لاق هناهنع هللا يضر يردخلا ديعسيبا ىلا هدنسب هنعلاله نب هللا دبعو



 نب هللا ديبعو بويباو ةبعشو يروثلا نايفس ثيدح عمجو ملسمو يراخبلا

 ملو خويشلا نم مهريغو قارولا رطمو رشب نب نايبو ريمع نب كلملا دبعو رمع

 اصيرح ناكو رعسم ثيدح عمجب وهو ثامو هتافو نيح ىلا فيئصتلا عطقب

 فورعم ءاهقفلا نم لجرل لوقب اموي هتعمسو هيلا ةمهلا ف رصنم ملعلا ىلع
 هبح ناف يبلق نم ثيدحلا ةرهش عزنب نا هللا عدا هدنع رضح دقو حالصلاب

 لوقلا اذه نم اوحتن وا"ةهن'الا راهنلا و'لبللا "يف" مامتها' قل نميلو ىلع تلغدق

 بيطخلا لاق هعومج اهنمضيو ينع اهبتكيف ثيداحالاب هرك اذا اريثك تنكو

 دنيخم* لاق ةنافتالتو خيئالتوأ فة لوا يف ظدلو لوف قالا تقسو

 يناق ربلا نم ةدابع رثكا ثيدحلاباحصا١ يف تبأرام هيقفلا ينامركلا ىيحب نبا

 ثيدحلا ينعب نأشلا اذه بهذ تام اذاو ماما وه يرهزالا مساقلا"وبا لاقو

 نمم دحاو لكل أرقن يليعامسالا ركب وبا ناك يناق ربلا انل لاق بيطخلا لاقو

 امنا نيرضاحلل لوقيو نيتقرو يل أرقب ناكو هيلع أرقب مث هظفلب ةقرو هرضحب

 لاقو ةقث ظفاح وه هنع يحابلا مساقلا ويا لاقو هيقف هنال مكيلع هلضفا

 جيسن وهو لالخلا دمحم وبا لاقو هنم تبثا اخيش انيأر ام ةرم ريغ بيطخلا

 مهردو ريئاند ةثالث يعمو نيئارفسا تلخد لاق هنا هنع بيطخلا ىكحو هدحو

 تتكو لاعب ىلا !اًهيضندف علت“ فّردلا عن قلتو تع" هناثدلا عافت 355

 لخداو هثيدح نم أزج دمحا نب رشب نم ذلخاو نيفيعر موب لك هنمذخا

 رهش ةدم يف .تكتكف_ هك غرف "دق ىفعلاب كف رثصتاو هنكاف متاجلا نبك

 نبا دمحا ثدحو دلبلا نم تحرخف لاعبلا دنع يل ناكام دفن مث أزح نيثالث

 ةثالث اهغذتتم يتلا “ةبنك تناك حوكلا نم لعسا/ ا 4 [اهرقلا“ نا ؟ اطقم باغ

 هنشفتل زئافوبلا اندعناو لاك امتك ءولمم كلذ لك نيقودنصو اطفس نيتسو

 انتهوا "تنل قا لابو هكر رجلا رش 01

 ادم رس اهككرإزك) هصحبس رختو هفينصتي يسسفن لكلا و

 7-1201 م كه حا روك حويشلا يف هعضا اروطف

 اذهحم ادهاحت هفشبضو هاحئامبف يراخبلا اوفقاو

 ادصقملا فداص يوه ةارا يننا ىوس هيف يلامو
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 تناك يتلا هبتك عيمج محو ىأف نإح رحب ميقب نا هتلأس ناسارخ نم اعجار

 ناينلأسو هنسحتساف اذه يلاتك ئىأرو ناجرحب هتاعامس نم ةعيدو يدنع

 ةقادصلا نم هنيبو ينيب ناك امل هيف همسا تبثاف باتكلا اذه يف همسا بتكا

 يف ناجرج نم جرخو رصمو قارعلاو روباسينبو ناجرجب ةميدقلا ةبحصلاو
 عنس ةئس رصمب تامو ماشلاو قارعلاو ناهبصا ىلا ةثامعبراو عبس ةنس

 بيطخلالاقو اهيف باوصلا درونسو هتافو يف مهولوقلا اذهو ها ةثامعبراو

 ثيردحلا بلط يف نيلاحرلا دحا ينيلاملا يراصنالا دعس ابا نا يدادغبلا

 ناكح رخو سراف" دالشو رمهثلا ءارو اهو ناسارخ .دالتن ثتكل هنن نب رثكملاو

 خحويشلا ةماع يقلو رصمو ماشلاو ةفوكلاو دادغبو ةرصبلاو ناهبصاو يرلاو

 تافنصملاولاوطلابتكلانم بتكو عمس دق ناكولاق مهرصاع نيذلا ظافحلاو

 يف انيلع مدقام رخآو ةريثك تاعفد دادغب مدقو هريغ دنع نكب مل ام رابكلا

 روصنملاعماج دنع ىذلا ةيفوصلا طابر يف هنم انعمسو ةئامعبراو عسست ةنس

 ىتح اهب ماقاف رصم ىلا اهنم ىضمو ةكم ىلا حرخ.مث كانه لزن ناك هنأف

 ةلامعبراو ةرششع يتنثا ةنس لاوش نم رشع عباسلا اثالثلا موب يف. رصمبت ام

 ينيلاملا دعس وبا ناك الوكأم نبا لاقو احلاص الضاف اريخ اقودص ةقن ناكو

 خسنلا ةرجا ينيلالا نم تذخا يجحزالا يلع نب زيزعلا دبع لاقو اريثكم الاوج

 هتافو يف بيطخلا نع ىور امو ها ةدحأو ةعفد يف اراد نيسسمخ ةلباعملاو

 . لابحلا ديعس نب ميهاربا لاق اذكو حيحصلا وه

 ىناق ربلاب فورعملا ىمزراوخلا ركب وبا بلاغ نب دمحا نب دمحم نب (دمحا)

 هنع ىورو ناسارخو رصمبو قشمدبو هدلبب ثيدحلا عمس هيقفلا ظفاحلا

 نااهنع هللا يض رةشثاعىلا مثهيلا دنسلاب انبلصتااممو مهريغو ب يطخلاو يقهيبلا

 كلذ لك لاق يحولا كيتأب فيك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لأس ماشه نب

 كلذ لك لاق يح ولا كيتأب فيك ملئس وهيلع هللا ىلص يبنلا لأس ماشه نب ثراحلا

 بيطخلالاق لوق اامينملعيف ينملكيف الجر آنايح١كلملايللثمتبو يلع دشا وهو

 انه وينك وف رن لاشوف اطكشعم تكشف ءاغو ةقثنإك 5 "تادغن يف يئناق را نع انعمس

 ثيدحلا ريثك ةيبرعلا ملع نم ظح هل هقفلاب افراع نآرقلل اظفاح هنم تبثا

 ؟احيحلم هيلع نشا ام" ةنتيضا بهدي (الفتتنم و هليفةىينصانلاو)ةل ”نهفلا "نس
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 ةهلك لاق ,مث ةفيلخرشع ااينثا كلم _يرتحاهاو ايو ىلع اننا ل لعب ١

 شرق نم مهلك لاق لائام ينم هيلا, بزرقا وهو ئبا/تلأسف اهعمسا مل ةيفخ

 ةرشع سمخ ةنس يف ناسارخ جاجح نمقشمد عئاصلا نبا مدق يناتكلا.لاق

 رشعل ةعمجلا ةليل يفوتو هنم اقلخ نسحا ةيفوصلل اخيشارا ملو ةئامعبراو
 . اهسف ةتيجلا كل 0 هلع ل ع

 يورهلا دعس وبا ليلخلا نب صفح نب هللا دبع نب دمحا نب دمحم نب (دمحا)
 تاعامج نم قشمدب ثيدحلا عمس ءارقفلا سوواط ظفاحلا يف وصلا يينلاملا

 يعاضقعلا يضاقلاو يقهيبلاو بيطخلاو مامت نع ىورو يركسعلا مهنم.

 ىلا هدتتش ةتاور نم انن لصتا اهمو خيشلا معنا بيطحلا "نحت لامو 2802و

 ناىهن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا ينع ينبا ينثدح لاق هنا كلام نب سنأ

 جاجحلات ثدح لاق اضيا ىنسانعو بيطخلا هاورو هريغ نم متاخلا صف لعجب

 ديدش ينا نومعزت لاقف بطخب ماق ةعمجلا تناك املف )١( نيينرعلا ثيبدحب

 يديا عطق هنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ينثدح سنا اذهو ةبوقعلا

 لاثو هندخا نا,لشر اسم نناوتددوف!سسسالاقل كيدنعا لمس ؟بلخفا) لاح د

 ناجرج ينيلامللا ديعس وبا مدق ناجرج خبرات يف يمهسلافسوب نب ةزمح
 نم عمسو ةئامثالثو نيتتسو عبرا ةنس يف ناجرجح هلوخد لوا ناكو تاعفد

 لظفاحلا ىلع نبا دمحكا ىلا نمو هين وم رارخك طعاما 10002 ماجد

 رصمو اجمل و تادعتوب ناهدص) ل ةريتكت زاح ور لح رو كل داو را وطماكلا تاك

 ناحرح هلوخد رخآو رهنلا ءارو امو ناسارخو ناتسروحو سرافو

 ةنيدملا اووتجاف ةنيرع ول لكع نم سانا مدق لاق سنا نع هريغو يراخبلا هاورام وه )١(
 أوحص املف اوقلطناف اهنابلاو اهلاوبا نم اوبرشي ناو حاقلب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مهرمأف

 يف تعبف راهنلا لوا يف ريخلا ءاجف معنلا اوقاتساو ملسو: هيلع هللا ىلص يبنلا يعار اولتق

 نوقستسي ةرحلا يف اوقلاو مهلجراو مهيدبا عطقف رمأف مهب ءيج راهنلا عفترا املف مهراثآ

 ما هلودش رو هللا !!ون راحو مهنامنا دعب اوردك !ركلكف و وفر ءالؤيف ةيدلف زر لاك نوفل رف

 جاجحلا مهلتقي نم ناف ملسو هيلعهللا ىلصيبنلا لعفىلع هلعف ساق فيك جاجحلا ملظ ىلا رظناف

 اووتجا هلوق هلوسرو هللا اوبراحي ملو مهناميا دعب: اورفكي ملو اولتقي ملو اوقرب مل ءايربا
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 يرقملا يناهبصالا يلع وبأ ديعس نب نسحلا نب دمحا نب دمحم نب (دمحا)

 هرم عيكس ا مقا ف يوب ل ندوب
 اهل الا فو لا ةقاش الل رب نيه ل نيحقلا ةنسم ىف اوت وز ا وج نع

 سسدارفلا باب ةربقمبنفدو ةئامثالثو نيعستو ثالث ةنس يفوت ليقو افنصم

 . نيجلاصلا هللا نايعروك نإاكو

 فورعملاينانسغلا سابعلا يبا نب ركب وبا ةملس نب دمحا نب دمحمنب (دمحا)

 ىئورو ةعامجو يجاجزلاو يطيارخلانمثيدحلا:عمس يوحنلا:مارش يبا نتا

 ناتمعن غارفلاو ةحصلا اعوف رم سابع. نبا نع. هقيرط نم انيورو ةعامج هنع

 ٠ هلوق قارولا دومحم نع مجرتملا ىورو سانلا نم ريثك اهيف نوبغم

 ركيشلا كح ايلين سل لعل (0يةيسلا هللا فلن فلكس ةلواثأقألا

 نمعلا ,لصتااو,. عامالاوتلاظ ناو, 1: هلئضغاسالا اوكللسلا» حاولت فقدك

 . ةلامثالثو نينامثو عست ةنس يفوت

 قدكمد. نكس ينارفعزلا يدادغبلا نيسسحلا وبا دمحا نب دمحم نب (دمحا)

 . ةلامثالثو نيتسو نامث ةنس بجر يف ريز نب ناميلس ابا اهب عمسو

 نمحرلا دبع هنع بتك يطساولا نسسحلا وبا دمحا نب دمحم نب (دمحا)

 :ينرملا باتك يف جب رس نب سابعلا يبال دشنا هنا هنع ىكحو يرونبدلا ركب نبا

 يمه نع جرفملاو ينهذ ليقصو ةجح نيرشع ذنم يداؤف قيصل

 2 ب ل م د 0100 ساتان انيلعأ تلكم لسع نيرع

 نط يشي ل نرسم ٠ هعررعاب مولع رت نعال عيرتل

 يف وصلا يروباسينلا ايركز وبا ناميلس نب دمحا نب دمحم نب (دمحا)
 دمحمو يدك معلا, دمحا نعااهبن ثدجاو.قاشمد, مدقع عئاتصلا نتا كفاوزعملا

 نب رباج نع هقيرط نم انب لصتا اممو هريغو يناتكلا هنع ىورو يسخرسلا
 لازيال لوقب عادولا ةجح :يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رتعمس لاق ومس
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 اذاف رضعلا ىلا _نلصب "ناك .نيظلا,ىلص اذان يرحما مائانرجفلا» قلل هاذاف

 هذهو رجفلا ىلا .ماق ءاشعلا ىلص اذاف برغملا:ةالصإلبق»غلا/ مان .زوبصعلا!|ويللط

 كرتو هعم ثدحتف لقغف رصعلا دعي.هووزب موي .تاذرلدتز,ماداحفا هتااع رس اك

 ينوروزي لادبالا فيرع اذه لاقف هنع مداخلا هلأس فرصنا املف مونلا ةداع

 لكلا عابر ىتحت تقاولا كلذ“ رم كرر ضر ا

 دضيماباقوزا نات 222 222-0000
 هك تكلا هللا مسس لاقف هعم ينذخأب نأ كل اسف مداخلا لاق راغم يف ربرضلا

 دن دحام ل3 ا دو ا "رطاط ع ات 020252 0 7

 ةنافملا دنع نحت“ اذه اطخ رذطلا "نود" انكخمف لاق هللا مسب لق لاقو
 يهو

 هدنع انثدحتو هدنع ائيلصو حيشلا ىلع انملسسف .لاق رهطلا دعت امال

 تال لا
 ىلع نحن اذاف اطخ رشعلا وحن انيشمه هللا مسبب ىمسو يديب ذخأف عجرا

 ينا, نبا ةحلط ىكحو !ٍتابلا اداغ:مث 'تلخادو *ةتفناق “لقت لكتف ؟كيَص باد

 ةعلقلا يف هسسبح خيشلا نب حتفلا ابا نا مجرتملا دج مداخ نكسلا

 كديع نؤوكيت ؟رظعلا عن ااكيلة الشم .«تيرتملا ةككوهعا لا[ هك 5 2 تان

 دق ديقلاب ذا.ةعلقلا ئف نساج انا امنيبف لاق تفرصناف. هللا ءاسش نا

 ال جرخ"لاقف انا اه تلقف ةحلط نبا لوقب لئاق اذاو يلحر نم قلفنا

 ليبح ىندس ىلا رتف نسصنافور قيضقدح امخت كلا نان تقززو ىتاتكلل كاش

 ةزاكعبم ىلع .اكوتن يتبل ىلا, ءاج !اركعلا + للا ىلع اتكيرت شعل 1 ؟لتففلا

 اهدنغ كنك عئضلا ةاكيإ اتعالج درر نعمك ترج ركخ 5ك حر

 عاضرالل تدتما ينعي ترطبساو تردو ترق يه ناف هذه عم اهقلا حيارش لاق يتره دلو يه

 يماكشلا ركب ودا كلذنا""يضقي ناكو اهل نسسيلخ تيشفتت ينعي ترازاو ترهو ترف ناو اهل رف

 دمحاو يغفاشلا نع ىور دقو ةلبانحلا نم يدادغبلا ليقع نبا هلوق ححرو ةيعفاشلا نم

 اذا دمحا مامالا نع روصنم نبا لقنو كلذب ذخالاو لاومالا ةقريسس يف ةفاقلا لوق ناسحتسا

 عررلا يف ةمثغ رثأ نكت مل“ ناف رثالا" يف رظنب ليللاب يعرز كفنغ تدسفا عرزلا تحاص لاق

 هنال لاق دمحا لاقام لثم هيوهار نب قاحسا لاقو ةنيبلاب: ءيجت نا نم عرزلا بحاصل دبال

 رثالا مدع دمع ابلظت امنا :ةنبيبلا نااو منْعلا رثا ةناورب مافتكالا) ىلع اههفافتا ىلع لدن اذهو عدم

 ليوط ثحبلاو مكحلاو مولعلا عماج هباتك يف يدادغبلا بحجر نبا ظفاحلا لاوقالا هذه لقن

 . باتكلا اذه ءانثا ةقرفتم ءايشا هنم ىرتس ليذلا



 ثنا الإ ها تليلا كامارو قاتلا :كدمجيو هللا كباحتس لوقت نا" نسلحم

 لهانم يناذمهلا فويعم نب ديزب نب عيبرلا نب دمحا نب دمحم نب (دمجأ)

 ةريره يبا نع هقيرط نمو هريغو مامت هنع ىورو ةعامج نع ثدح امرث نيبع

 . )١( نينذؤلل رفغاو ةمثالا دشرا مهللا نمتوم نذٌّومللاو نماض مامالا اعوفرم

 ركب وبا عيمج نب ىيحب نب نمحرلا دبع نب دمحا نب دمحم نب (دمحا)

 هدنسس انن لصتأا ااممو هنع ىورو ثتندحلا ىووزر كناعلا يواديصلا يناسعلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هيبا نع دمحم نب رفعج نع كلام نع
 هلك ليللا موقي مجرتملا ناكو (؟) دهاشلا عم نيميلاب ىضفق ملسو

 دئشراف ظفلب امهحيحص يف نابح نباو ةميزخ نبا هاورو يذمرتلاو دواد وبا هاور )١(

 دحاولا ديهاشلا عم. رخآ :ظفلب :دازو هظفلب .يذدمرتلاو دمحا.-هاؤرا (() َنينذوملل رفغأو ةمئالا

 عم نيميلاب ىضق هنا السرم هينا نع دمحم ني رقعح قيرط نم هاورو بيرغ ثيدح وه لاقو

 نس ملقلا لها صعب تكع اذه ىلع لمعلاو ىدمرتلا لاف مكف ىلع اهي ئضقو لاك فحاولا _تعابتلا

 ينوون ا دكا تالا 20 ف0911  توعو حوت هيلع هللا ىلص ىبملا باحصا

 نييلإاب _ ىضعفإلا | لانو .ناحتناو . دمحإ وا قسم اعل وز شط نأ كلامأ لود رهو لارمالاو قرعحلا

 مهريغو ةفوكلا لها .نم ملعلا لها ضعب رب ملو لاومالاو قوقحلا يف الا دحاولا دهاشلا عم

 يبا نع قرط تالث نم ةجام نبا ثيدحلا ىورو ىهتنا دحاولا دهاشلا عم نيميلاب ىضقي نا

 زاجا (ملسو ,هملع هللا ىلص ئبنلا نا: ظفلب, قّررَس نع هاورو سابع نبا نعو رياح نعو ةريره

 هبناح ىوق: انه يذلا ناب كلذ زاجا نم للعو ينطقرادلا هاورو بلاطلا نيمنبو لجرلاةداهش

 هيلغ رقتسا| يذلا وج ؛ادهورن هناجر وعلا اركتنلو .ذيلا» عفالقم وهن فر تيا يل رب ماكرو

 ينال كح يللا نايل نال نجلا قلك دهاكلا ىدقتر تحب هقؤلات  فمحلا مانإلا :ٌقاحتما يسقالم

 سابع نبا ثيدحب كلذب. نولئاقل لدتساو دهاشلا ةداهشب الا هبناح ىوقب الو هبناح ةوقل هقح

 يعدملا ىلع ةنيبلا نكلو مهئامدو .موق لاوما لاجر ىعدال مهاوعدب سانلا يطعي ول اعوفرم

 هتبثأ الو هبسسحاو يدا لاك يعفملاا 0 ل ظفل اع نتا نع يعفانتللا ءاوزو هيلع

 يعدملا ىلع نيميلا نكلو ظفلب نيحيحصلا يف هضعبو هريغو يقهيبلا هاور ركنا نم ىلع نيميلاو

 ةلادلا نيئارقلا .درجمب: اهيف عزانتملا لاومالا يف نامكحي ةبواعم نبا سايآو حيرش ناك دقو

 ىلع أ لوقت امهنم لك ناتأرما اهاعادق ةره دالوإ ينف حررش ىضقو نييعادتملا دحا قدص
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 يبلق اميهظحل يك داو كح ا ىمداو

 ًاضرا هرعش نمو

 درب. نم ًارمخ, جمب مف ىلا يشطعاو

 ال ا

 « نيدمحالا ءامآ يف ماللا فرح »

 نما ترفل ,عافمب لوعلا ةراوإلا ىلاةيباقالا وطنا ندلاعم ىتلقمر ا, للا نكتار

 هيلع هللا ىلص يبنلا نا رمع نبا ىلا هقيرط نمو ةعامج هنع ىورو ةعامج

 هيلع رتل اجاش بلك نان قليل ميسم داع متيم سلا 52210

 روت ماضاو يكتنرزاوطمر اوس علل اا كل لت نا ل ل

 . قازرلا دبع هاورو رانلا لها ديدص لاق لابخلا

 (( نيدمحالا ءامآ يف ميملا فرح ((

 (( نيدمحالا نم دادحالا ءاهسأ ةاعارم عم دمحم هيبا مسا نم ))

 يرذعلا ركب وبأ لثادب نبأ رش نت ةمالس_ نيرئدمج | انرإ دمحتا ناد (دقلا)

 اننورو مامت هنباو ىزارلا نيسحلا وبا هنع ىور ةيبا دج نع هينا نع ثدح

 نسمششلا تعلطام لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سنا نع هقبرط نم

 بشرع كثندكل ده ١ هنم هللا ]ىلا بحا الو ةعمجلا موز رم لصف ارطفارع نإ ىف

 . ةثامثالثو نيثالثو نامث ةنس مجرتملا نع ىور

 ثدح يواديصلا مث يصيصملا ىدنكلا يف وكلا ركنا وز نمكتم' نت (دهجا)

 يلع نب نسسحلاو يواديضلا نامثع نب دمحمو دابز نب ديعس نب ةمالس نع

 نم انل يورملا نمو عيمج نب نسحلاو يجنايملا حلاص هنع ىورو يدادغبلا

 لك ,ةرافكي مليسو هيلع, ثلا: ىلص يدل لاا لاقأ هنا ناذلا كمن 12 يكن رآخ
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 ركاسع نبا خيرات

 «( نيدمحالا ءابآ يف فاكلا فرح ر)

 هيام لا فا ربا ل فاس هع ىلا لاما 0 ا

 ريت وبا ةح وينمو وويقا ةطيواخمل ةليجتم ةاجب نك دكتور دج

 كطجصملاب لاكن يفسبامل ثان عير كح |! ةلكتن لارا عملك رقما ناكك يزملا

 هاا محي هوبا لع رووا ةقلح وعن ارا فقيراماب مل خش و دع ل دجسمو

 لو حسو, كغفمشلا لاق كلام نب سنا نع هقيرط نم انيور دقو
 هللا .ىللصرردثلا

 تثراول هيضيفارال ملايمظقح هووج أ قذ لك +ةطعر انت هللا نا لوقي ملسو هيلع

 ليف وت, ع بلمتو يدادغبلا بيظخلا ةاورو رجحلا رهاعللو شارفغلل دلولاو

 . نيتلامو نيعبسو نيتنثا ةنس :مجحرتملا

 ردا مابا يف هازل لا ا يا ا لا ا ل

 مرحملا يف ايل 1 لاو ةلطاخلا نيكن منقي ةنامنالاو نا ل ا

 فيل باش انو ةيوتنعي ىتنقا [ةيمرصرخلا فود انو مث ةثامثالثو ثالث ةنس

 انف, وغلا يلو دق كلذإ لبيق__ناكو .ةاشع تالتة يسرا ونملا كؤشم ارحم

 مدملا هسا اد عفا تاور نيوتن عدرا [ةدعس ا لاوا ىتيوبل للطي نه نوال +قالد

 ردبخا هيلااناحضوةةلمتمإو ,ةا تك لشاوه ولك اود ىبس سأر فالآ ةعبرا

 ماركتع ىدحا ةنبم ا زادسقملا للذدقا نما ىيلطظم) ةرشا يلوو نامالاب ةقراطنلا

 ىدحا ةنس لاوش يفايهللاب رهاقلا لبق نم.ربعم يلو هت ةئامثالثو

 ميت دوم[ حم اخلا نيك زب ديكو نيو ربعي توكوو .ةكاشضةز يطللو

 اريما ديشخالا فح نب حغط نب دمحم مدق نا ىلا علغيك نبال .رمالا صلخ

 يلا لف ةتامثالتو ني ريعو تذلت ةنتسا للاي تكليإللا لجقلا نعي دما ىلع

 : هرعش نم ينغلب اممو اش دا ناك“ ربصم

 تينا ةر فان تالاو عي يمناك
 ثحتسم قاس مويغ للا نابي كلارا طقلا و

 ل 3

 .٠ 5رعلس نمو



 كاجع عبرا ةتيدملاب تباري لوش ناكر ايت لا نإ 0

 ترضح اذاف ءانغلا مهملعي الحار نايقلا تويب ىلع رودب آريبك ًاخيش تدأرو

 . نيميلا نم عرسا لامشلاب بتكب الجحر تبأرو آدعاق ىلص ةالصلا

 قشمدب عمس ظفاحلا رازبلا يزارلا ركب وبا ةيطع نب مساعلا نب (دمحأ)

 نع رمع نب هللا دبع ىلا هقيرط نم اندنسب انيور ةعامجن هنع ىوزو اهريغبو

 هطخسو دلاولا ءاضر يف برلا ءاضر لاق هنا ملسو هيلع هللا ئلض ىبنلا

 لاق مث ةاودلا يهو نونلا قلخ مث ملقلا هللا هقلخ ءيش لوا انا-لوقب ملسو

 اوه ايمو نوكل ام كنكف لحئاو وا قزوز وا نتا فا لمنع نم نتاك وعراما 1

 نماشورو ةمايقلاموي ىلا قطنبالو قطني ملف ملعلا ىلع متح مث ةمايقلا موب ىلا نئاك

قودص وهو هنع انبتك ةيطع نب مساقلا نب دمحا متاح يبا نبا نمحرلا
 . ةقث 

 عم مدقو ارماسسب دلو يميمتلا زكب وبا "ف ورغم نب مساقلا نب (كمحا)

 هنع ىورو ةعامجو يئعشمدلا ةعرا قا" نعكّْئ3يوُر اهاككف كسا هك

 يبنلا نا ءادردلا يبا نع هقيرط نم ايورو ةعامجو ةدنم نباو يزارلا مامت

 هلجا نم سسمخ نم هقلخ نم دبع لك ىلا هللا غرف لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 يف مجرتملا يفوت ينادبملا نيسحلا وبا لاق هقزرو هعحضمو هرثاو هلمعو

 اخيش ناتنكؤأ "يناتكلا“ةريارعلا نععا اق ”ةثامثالتو نيغيارأو .نامن ةنم ناش

 ٠ ًانومأم ةفث ناكو ريثك ثردح 5ك نك ملو هم

 ىور يضاعلا يحناتملا راوس قنيرنمراف ني. فسوي نب مساقلا نب (دما)

 نبا مساقلا وبا انريخاو ةعامج هنع ىوررو ةعامجو لالخلاو يلماحملا نع

 لص, رمتلا لوهسألا لاق لاقارنيازوا يبا الرب ةظا ىف ل را

 ًآبيط الا عضت الو ًابيط الا لكأت ال ةلحنلا لثم نمّؤوملا لثم :ملسو هيلع هلل

 . ةثامثالثو نيتسو عبرا ةنس سلبارطاب مجرتملا عامس ناكو
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 . (١)همرغ هيلعو همنغ هل هتباور :يف. بيسملا نب :ديفلس, داز 'قلغبال نهارلا

 ,عمس يشرقلا نمحرلا دبع نب ضايفلا نب ليعامسا نب ضايف نب (دمحا)
 انيوؤوو نينتامو نيعبستو تنس ةعبس تام ةعامحي هنف قويدرز,ةياجخت ب ماسوا للا

 + ثيدحلا| اعازعنإ, ملعلا ضيقبإل هللا: نا تيسيعكب هاقيوطا نم

 انيور يناسسغلا دمحم نب ضيفلا نب دمحم اخا هنظا ضيفلا نب (دمحا)

 ةزانج عم اناك ناورمو ةريره ايا نا هيبا نع يربقملا ديعس نع هقبرط نم

 لات نوار رم سيب دجاق ئردجلا دعمت ةزوب زباجم يفوت مو نيكل هيام
 اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةريره يبال اذه ملع دقل هللاوف مق

 . قدص ةريره وبا لاق.عضوت ىتحسلجن مل ةزانج يف ناك

 « نيدمحالا ءابآ يف فاقلا فرح

 باشخلا نبا ىدادغبلا جرفلا وبا ىدهم نب هللا ديبع نب مساقلا نب (دمحا)

 دمحمو يوغبلا مساقلا يبا نع قشمدب ثدحو سوسرط نكس ظفاحلا

 نعو يواحطلاو يربطلا ريرجح نب دمحمو دواد يبأ نب ركب يباو يدنغابلا

 نبا ميركلا دبع انربخاو ةعامجو يزارلا مامتو ينطق رادلا هنع ىورو ةعامج

 لادكم كللاش ني نسا انيفإ ,اذآ انك لاق. هنإ  لييؤطلا ديمحي نع ةفيوط نسف حت

 ةيلع هللا ىلص هللا لوتر تعمس يناف اربك ولو انباحصال :يمدق .هتبراجل
 لاله نع هقيرط نم انبورو ةنجلا لامعا نم قالخالا مراكم نا لوقب ملسو

 ةنس مجرتملا يفوت لجو زع هللا يف ناكام تادوملا قثوأ لوقب ناك هنا يأرلا

 . ةثامثالثو نيتسو عبرا

 يحمجلا نسحلا وبا فلخ نابا نب باهولا دبع نب مساقلا نب (دمحا)

 مامت دلاو يزارلا نيسسحلا وبا هنع ىورو هةعاكج 52 تكذحلا يور

 )١( هنا ىنملازأ ةلطاطخم ملكك ةمسأززر ناكتنألا نهتركا هي يف يعن اذا نهرلا قلع لاثعي *

 ام دّوي مل اذا نهارلا نا. ةيلهاجلا لاعفا .نم ناكو .هبحاص هكفتسي ملاذا: نهترملا .هقحتسي
 هيلعو ةمنغ ةل هلوقاو لمعلا اذه مالسالا لطباف نهرلا نهترملا كلم نيعملا تقولا يف هيلع
 . هتميق لضافو هئامن هلو هب هكفنام ءادا هيلع ةانعم همرغ



 1 ركاسغ نبا خيرات

 لاق ةريره يبا نع جرعالا نع دانزلا يبا نع ةزمح يبا نب بيعش نع ناميلا

 باذك هنا هللاب دهشاف ةعدخ برحلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا كومار لاك

 مهاردلا اهبلع تّجاارولا هيضحا الا كتف لل اعلا يبا بتك تخسن دقلو

 مشاهوبا لاق هايا هنقل ناطيش نوكب نا يغبنيف دانزلا يباثيدح ثيدحلا اذهب

 دجسملا نذؤم ناكو ةرمحلاب بضخي ناكو انراج مجرتملا ينعب ةبتع وبا ناكو

 يف فاخت ال لاق دندح نرق امو لاق دبدح نرق كتعن دحا لاق ىتعن دحت

 هلل نيملاظ هتما هلتقت كدعب نم ةفيلخ نوكب مث لاق هم مث لاق مثال ةمول هللا

 . دعب ءالبلا عقب مث لاق هم مث لاق

 عمس يعوطملا يرونيدلا يناورهنلا ركب وبا سابعلا نب لضفلا نب (همحآ)

 قشمدب ثدحو ةعامج هنع ىورو ةعامحو يربطلا رفعج يبا نم ثيدحلا

 ثدح و نيلدنالا الخ دبل دنالا ياراعي عالمك" طن 21117 كم لاك

 ربخب مجرتملا ناك اضيا سلدنالا خيرات يف يضاقلا يضرغلا هللا دبع لاقو اهب

 ةفيعض ةباتك بتكيناكو دادغب ىلا لوحت هناو روئيدلاب هدلوم نأ هسفن نع

 ةو نيا عش را ال ا ا

 لهاست دقو ريكانم هدنع ناكو ىور امل اطباض نكب ملو معز اميف هتافنصم

 ىرونئيدلا ناك دقل ىيحب نب دمحم يل لاقو اريثك هنم اوعمسو هيف سانلا

 بتكب نمم ناك امو هبتك نوق رسو هيلع نوزماغتيو ثادحالا هب بعالتت رصمب

 ةبطرقب يفوت هيلع اومحدزاو هيلا سانلا لفجاف سلدنالا مدق مث لاحب هنع

 . ةنس نينامثو نيتنثا نسلا نم غلب دقو ةئامثالثو نيعبراو عمست ةنس
 نالقسعنكس يزورم هلصا غئاصلا رفعج وباذا ديبع نب لضفلا نب (دمحا)

 انبورو ةعامجو ةميزخ نبا هنع ىورو رصمو قشمدب ثيدحلا عمسو

 لاقدنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةريره يبا ىلا هقبرط نم اندنسي
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 اندتع جرفلا نب دمحا لحم متاح يبا نبا لاق )١( ءاجو هل هناف مايصلاب هيلعق

 ةبتع وباو يدع نبا لاق فوع نب دمحم نب كلملا دبع هفعضو قدصلا ىلع

 وا هثيسحب جتحب نمم سيل طسو وهو هنع اوورو سانلا هلمتحا هفعض عم

 ىور, و مسركذ انتا الرف ”حيطخلا نكرجزي» لاقاو ةفرذح. كَتك هنا"الا هب نيذعي
 لاق ويربطلا ريرح نب دمحمو لينح نب دمحا نب هللا دبع هنع ىور دقف هنع

 دمحم رفعج وبا نكل هيف يأرلا اونسح اهلهاو هنع اوبتكف قارعلا مدق اضيا

 هرهافعضب ريع ني دمحا تباوو ميف ,ىلكتير ناك يئاطلا نايفتم قرف وعمق

 .نيرشعو ىدحا ةنس تامو نيتئامو نيثالثو عمت ةنس دلو الوكأم نبا لاقو

 ؛لاق و نيعبسو ىدحا ةنس يفوت هنا باوصلاو هتافو يف مهو اذهو ةئامثالتو

 مجرتملا ينعي يزاجحلانا فوع نب دمحم لاق ةمالس نب رفاغلا دبع مشاه وبا

 تعقو ريضنلا نبا دمحا بتك نم كيدف يبانباو ةرمضل هدنعيتلا هبتك باذك

 بذك!:انهيف: وه لئحا يديينزلا قيلولا نب ةيفب ثردح يف هدّنع سيلو هبلا
 ثيدح بحاص باتك ساطرق رهظ يف هيلا تعقو ثيداحا يه امنا هللا قلخ

 يف ةديبع يبأ ينب دنع هتنأرو ةيقبان ةنر دبع نب ديزيان بوتكم اهلوا يف

 اناو نيج عب انناناعدا رك دارت ولا ناحل م كرت وهو ندس رلأ قوش

 را ا ل يال را
 يبا مايا ناكو هتيحل ىلع ليست يهو اهاباقتب وهو هارا ينأكو نيتئثامو

 جرت دحر نر در وبال ان قررا كما 116 ران أكو _ق[دفلا هنومعسلا ل اموهلا

 ىتح تاب رض عبرأ اهبهبرضي امئاق ءيجيف فادعلا نبا هب اوحاص هلتق نودبرب

 امناو طق ةريغملا يبا دنع هللاو هتيأر امو كاذ هسرتب دحاو ريغ لتق دقو هلتقب

 اياتك هدفك« نا ينغلبو ةمفلع نب ةبقع نع ثدحو نامزلا كلذ يف ىنغتب ناك

 ثديدحلا باحصا نم ىتف اهيلع هفقوف هثيدح نمتسيللئاسم هيف هيلا عقو
 ىبأا نياك رح تالا هناا ةعمانو قنا اخ لاك“ حش اني دثلا_قتا لاقو

 رصيلل ضغا هناق جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نمبابسشلا رشعماي يئاسنلاو يذمرتلاو دواد يبا

 ءاصخلا ءاحولاو عامجلا ةءابلاو ءاحو هل هناف موصلاب هبيلعف : عطتسي 1 مل نمو جرغلل نصحاو

 . ءاصتخالا هعطقب امك حاكنلا عطقي موصلا نا دارا
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 لوسر تادنبسمب فرعا مولا فرعا ام ناييصا لا مشل رد

 ظفحلا يف ةبيش يبا نبا دادع يف وه ةبورع وبا لاقو تارفلا نبا نم هللا

 ةثامعبسو فلا نع تبتك لوقي ناكو تبثتلا يف يواهرلا ناميلس نبا دمحاو

 تبتكوكلذ رئاس تلطعوةرشعو ةئامثالليفينصت يف. تلخداف الجر نيسمخو

 ىف فلا ةئامثالت كلذ نم تذخاف ثيدح فلا ةثاممسمخو ثردح فلا فلا

 اوذخأتل لاقو هافق ىلعيقلتساف رصم مدقو هريغو دئاوفلاو ماكحالاو ريسافتلا

 هنا نحو: هاش نت ناك الاقل ظلك اهياهارتليقش لاذ 6 -
 هللق رهظ نك ةيدح افلا اذكو اذك ىلماف ةعم هبتك نكت ملوأا نابع درو

 ةريسب عضاوم يف الا فلتخي ملف يلما امب تلبوق هيلا بتكلا تلصو املف

 سلجم ترضح لوقب ناكو رمعو ركب يبابح يق لتقا ينا تددو لوقب ناكو

 تقلعف قلعا يلزنم ىلا تئجف اهتظفحف اثيدح نيثالث يلماف نوراه نب ديزي
 نيرشعو ةعيستيسنف قيفدلا ينف يالوم تلايو ةيراجلا تيلخن ةلاتل

 يدع نبالاق ادمعتم بذك, تارفلا نب دمحانا شارخ نبا لاقو ةثالث تيقبو

 وهو ةركنم ةباور تارفلا نبال فرعا الو لماحت شارخ نبا هلاق ىذلا اذهو

 ةعبابسسلا ةعيطلا نم قه هظفاحلا ضعت نيا ينلاف وييفمسلا ور قدا لك

 نامث ةنس نابعش يف يفوت ةنس نيعبراو ةسمخ اهب ثدحي ناهبصاب ماقا
 وبا: لاق و :بعكلاو فيسلا تح ظافعتإو ةستالإ نخ ١ رنا يل

 رفاسس دق ناكو هيف ةمئالا رابك نمو ثيدحلا ظافح دحا وه بيطخلا ركب

 ماشلاو نميلاو.زاجحلاو ةفوكلاو ةرضبلا,نيب ةلحررلا يف, عمجيو |عمسو ازيفك

 دمحا هللا دبع يبا ةايح يف دادغب دروو هرصع ءاملع ىفكو ةريزجلاو رصمو

 دعب نطوتساو همركبو همدقب دمحا ناكو هترضحي اهظافح ركاذو لبنح نبا

 . .هتافور اهي تناك وندم ح1 ىلا نان جلا كد

 يزاجحلاب فورعملا يصمحلايدنكلا ةبتع وبا ناميلس نب ججرفلانبا.(دمحا)

 نمحرلا دبع وبا هنع ىوإرو ةعامج نع اهب ىورو اجاح قشمد مدق نذؤملا

 حيرخ لاق, كلام, نب نسا, ىلا نمترفسلا اندشسب لطم رست نال تاكل ١ تاظطأللا

 عطتس مل نمف ةءابلاب مكيلع لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع
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 )) نيدمحالا ءانآ يف ءافلا فرح ((

 مك اتادحلا نما يكب ىلا عقل مل ينم رقلا ركب ونا ةمحلا ل رطارافا نبا (دحا)

 ىدحا ةنس تام هناو قشمد خباشم نم هنا يزارلا نيسحلا ىكحو

 ةئامئالثو نينالثو

 ةمئالا دحا ظفاحلا ىزارلا يبضلا دوعسم وبا دلاخ نب تارفلا نب (دمحا)

 هتعىورو ةعامج نع اهزيغو قشمدب تثيدحلا عمس تابثإلا ظفاحلاو تاعثلا

 لاقهنا بعك نب يبأ ىلا هيلا دنسلاب انب لصتا اممو هريغو هننس يف دواد وبا

 أرفف مهب ىلص هناو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع نسميشلا :تققسك

 أرقف ةيناثلاماق مث نيتدجس دجسو تاعوكر سمخ عكر مث لاوطلا نم ةروسب

 وه امك نسلجو نيتدجس دجس مث تاعوكر سسمخ عكر مث لاوطلا نم ةروسب

 دوعتنم يبا نع هننس يف .دواد اونا هجترخأ انهف وشك ىلحنا ىتح ةلبقلا ليقتشتع

 اهدنعو ةشئاع ىلع لخد ملسو هيلعهللا ىلص يبنلا نا هللا دبع نب رباج نعو

 نلتقتال نكلبو لاقف ةرذعلا هنا اولاق اذهام لاقف امد هارخنم ليست يبص

 اطسق ذخأتلف هسأر يف عجو وا )١( ةرذعلا اهدلو باصا ةأرما امبا نكدالوا

 ريف هب كلذ تعتضف ةشلاع ترمأف لاق هن هطعتست مث ءامب هكحتلف ابدنه

 تارفلا نب دمحا ملسم لاقو ميعن وبا هاورو ءامب هلوق طقسهظافلا ضعب يفو

 لاطف' هسفن' نع تدحو ناهصا نكس يئاسنلا لاقو ىكشلابظلا دواد ابإ عمبس

 رخآب انا مهتئجف ثيداحا ةسمخن !ٌواجف بانإ يف اوضاخف باوبالا ركاذتن انك

 لاقو هب هباحعال ينعب يردص يف لبنخ نب دمحا نسسختف اسداس راصف

 مرخلا يف جرخت ةحرق يه ليقو مدلا نم جيهين قلحلا يف عجو نيعلا مضب ةرذعلا )١(
 الثخع (بلتفعف :ةق رخ ىلل قا[ رلل معتق ةرنعل اييراظ و تنم قايقاصللا ضار قلحلاوا فقألا نقلا
 تككلذو هجرذا امكرو دولا در هما ردقنف مق رملا كلذ نمظتك ةنئا يف اهلطشنو لكي دج
 سر كح كله كرقم أل ءارعسلا نال اةيضكتر كسور اك احط انا ريا لاقي. علا ١ مس نقلل
 دوادب,ىباو دمحا هاور ثيدحلاو ةباهنلا يف هلاق ةذوعلاك اقالع هيلع نوقلعي كلذ دعب اوناكو

 . ةجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو
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 رعش ينظعو ام هللاو هنا ةملسسم لاقف دعبا لطابلل لاق هالع امل هنآ اودارا

 : لوقي نيح ناطح نبا رعش ينظعو ام طق

 ىتم .ىلا اذ ىتميعنت الو يعقتاو 70 ١ يههعتا# تا ةضارمف اع كالا

 ادعوا كؤحتعار افتح قاكؤظت 7 بيراك ا

 هلبق هانفا مث توملا لحا دحأب تعمس ام هللاو ينا هئاسلح نم لحر هل لاقف

 * لوفي ثيح

 ليجح هال ورازف يوك هفلاخ نود ءيشتوملا زجعي مل

 + «لاجرسة عبد اهلنا تورو كلت دياتك بلا كوت تعرل »يباةملم ل5[ نعل

 ٠ يلعالا دبع لاقف

 انيس قالا "كنا ال هيبعل كاد اس ا 7

 اثدج امفار اموي نكس فوسف هتشاشب ىقبت يك لفظلا فلأبو

 اثبللا ًاهفوجأ يف ىرثلا تحت ليطب "ةسملظم ءارشغ ةرفقم رفقا يف
  ريثكلا نم ناغلا ”ناوع ركن الو نك رافال ىلافبا هل رد فينا لك ل لا

 : دشناو ةريغصلا يه ركبلاو بوكر اهيف سيل يتلا ةنسملا

 لجحتر ىلع ماقت اه هنلا قاست .اضراف كفيض تيطفا ىذلا تنإو

 لضفلاو ةدوملاب ىزاجي فيكف هنئيمس ىضرتف اركب هطعت ملو

 هاورو ةعامج نع ثيدحلا ىور يصمحلا دامح يبا نب رمغلا نب (دمجا)

 سانلا ريخب مكربخا الا لاق هنا هنع هللا يضر ىلع نع هنع انيور ةعامج هنع

 يبنلا نع باطخلا نب رمع نعو نووتسسم سانلا مث رمعو ركب وبا مكيبن دعب

 ءارقفلا اومركا نيذلا نبا ةمايقلا مو حئاص حيصب لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص

 نسانلاو لَجاو'زعهللا نونادحت قون نم بام ىلع نوسلجتف ايندلا يف نيكاسلاو
 لجر رم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق رباج نعو باسحلا يف

 تناف اانااماو تناتنابرابلاقف رزكفب ل عجاو اهيلعتفق وف ةمجسختب ةكلتق ناك نمم

 بونذلاب داوعلا تناف كسأر عفرا هل ليقف بونذلاب داوعلا اناو ةرفغملاب داوعلا

 هز نقدا معلا" اة رمل انأو
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 رسلل ةاجانملا تقو. مهراكذتو نتاذلا ىلا نيف قاعلا يشب لقوة نينح

 ركل د ءافعاك اننا ب اعمار لر) ومع انامل وو وعدل

 رهزلا مجنالاك هللا دو لها هب كسعمب ةلاوج مهمومه

 يرستالعلا وحنبجحلايف مهحاوراو هبحب يلبت ضرالايف مهماسحاو

 رض الو سؤب نسم نع اوجرهامو 2 مهبيبح برقب الا اوسرع امف

 1 قيقامو نيعتلا والم ةتقمراارخلا تأت قوكملا +يباا راقزكدل اوبآ لاق

 لوقلا نا كش ال ىدادغنلا بيظخلا لاق ىهتنا نيتثامو نيقيسو عبس ةنس

 ةكاؤتملا للا تنوعا هناف ىنانلا لوقلا 1813 ”لطانأ قيعارا و مسلما هم ف لت ناب

 7 اتت تس كنس تان لوخ 7 ا دحتم ناك نا

 نمحرلا دبع يبأ نع ثدح توريب ليزن يمقلا رفعح وبا ىسيع نب (دمحا)
 يدع ىلا يئاسنلا قيرطنم هيلا دنسلابو هريغو ةدنم نبا هنع ىورو يئاسنلا

 00100 1[ حلا نما ىتمام لش قلع هللا قلص هللا وتس رقاق لاك هنأ تا

 نم مدقام الا ىري الف هنم نميا رظنيف نامجرت هنيبو هنيب سيل لجو زع هللا

 ىييرطات ف نب نين وراعتتاو هرابع م مدع امزرزلا يري راق اور ونا اوطونو ةاوع
 ورمع ينثدحو شمعالا لاق ةرمت .ىقشبي:ولو ىانلا وقتاف.:هيذو. ءاعلت رانلا الا

 مكنمام ظفلب دمحا مامالا هاوزوةبيط ةملكب ولؤهيف دازو هلثم يلمحلا ةرم نبا

 هنم نمبأ نع رظنيف نامجرت هنيبو هنيب سيللجو زع هللا هملكيس الا دحا نم

 رظتبو همدق اًميش الا ىرب الف هنم ماشا نع رظنبو همدق اًميش الا ىرب آلف

 .لععي ف ةرمتقشب ولو رانلا يقتب نا مكنمعاطتسا نمف راثلا هلدقتسستف هماما

 (( نيدحا ءابآ ىف نيغلا فرح »

 يقشمدلا رمغلا يبا نبالاقيو ةمجعملا نيغلاب رمغلا نب دمحم لاقيو (همحا)

 دبع نب سنوي هنع ىورو يودعلا يلمؤملا رمعو شايع نب ركب يبا نع ىكح

 اضيأ لاق و لق لقثتسي, نا. نما نم شايع نبا لاقو.هريغوب يف دصلا ىلعالا

 "الان كا د تلوم تيب عا ةنانيظلا ةول سلات

 هك ناز: توجع تادرع تح انت لو نيك يصل



 1 ةكابسق-ملا رات

 اماعطتدنلا# لاا انا. ينسف يتعد دق عاطل تاق را تا
 تممهأ ملف 'ارشَص هللا لأسا نا قنتبلاطقف' نيلك و تملا لاعفا نم اذه نسل تلعف

 :٠ لوقب افتاه تعمس كلذب

 اياثأ رم غيض ([ تتيرقا ام هكا 2.

 اكتازس لوا فاس رك مناك اربصو ادهجيوقلا انلأبسو

 بغرب ال نا دهزاا لاقو .تيشمو تمقو يتعاس نم لالقتسالا ينذخاف لاق

 قيف ريعمو ةكمب تنك لاقو .اهدوجوم ىلا نكسس الو ايندلا بوغرم يف كبلق

 ةربزكهعم ريقف انئاذحب ناكو اًئيش لكأن مل مايا ةثالث انمقاف نيعرولا نم يل

 يف تلقف ايراوح ازبخ لكأب هارا تنك امبرو شيخ ةعطقب ةاطغم ةوكرو

 ةماركو معن يل لاقف هل تلقف كتفايض يف ةليللا نحن اذهل ناوقال هللاو يمسفن

 ةيازاثكس قلع هديت خسف" ايش هلعم. نا ملو"ةيعارا تلمح اننعلا تفر ءاح اكلك

 اننرتشاف مهاردلا ناهسشب سيل نامهرد اذاف ينلوانف ءيش هدب ىلع عقوف

 تلراق ا تلفاز هيلع ةكيلكو هيلأ تح رم ركاولا صحا د11

 لصوب امم ناك ناف كلذىلا تلصو مبينف رعت نابحا اناو ةليللا كلت كيعارا

 لاقف وه ام تلق دحاو فرحالا وهام ديعس ابا اي لاقف ينثدحف لمعب هيلا

 ةرم:ةئاذاكلا ا كلخأو أ ابظباعل اكدوا, كتجب اقع كارل كضتب تالق, نم قلخلا وشق جرحت

 مث تلصو ناب تررسف ديعب نم ةلحرملا تيأرف ةقاف ينتباصاف داز ريغب

 ةياحرملا لخدا ال نا تيلآف هريغ ىلع تلكتاو تنكس ينا يمسسفن يف تركفا١

 اسهيف يدنسح تيراوو ةريفخ لمزلا ىف يسفنل تردحف اهلا لمحلا نا آلا

 نسحايلو هللا نأ ةلح را لها ان ةيلاعليللا اف ىف انوصا | رعمتم ىردتخ لا

 .ةيرغلا ىلا ينولمحو ينوحرخاف ةعامج ءاجف ةرفحلاب لمرلا اذه يفهسفن

 الو هراثا عبتيو ءيش نع لأسي الو ءيش لكب هبوبحم ىلا للعتب بحملا لاقو

 : دشناو هرابختتسا عدن

 اوما اوئعط ذأ هللا دالب ياو اهلها ميخ نبا ىردا تنك ولف

 مجنلا اهنو د نمو ىمعن تحصاولو اهفلخ حبرلا كاان ميكا اذأ

 ٠ هسفن رخآ يف لوقب وهو زارخلا ديعس يبا ةافو ترضح ميور لاقوب



 زك اسعا نباءعيؤات 1

 نم بح ىلع بولقلا تلبج ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق ىنعم يف لاقو

 1 2 0 يا اهم يل م اجلا3 اهبل نسا
 هللو ىلاعت هلوق ريسفت يف لوقب زارخلا يخا تعمس ةمطاف هتخا تلاقو

 نال بولعلا ضرالا يفو وفعلا تاومسلا يف هنئازخ ضرالاو تاومسلا نئازخ

 ركل“ قم حسكاما اكل يت اهو لما 2 ةفئاوخلا كير" قي والا كلف عش“ فلا

 هيف تتبنا مث ترطماف ةباحس أشنا مث ةنايخلاو .شغلاو قافنلاو رفكلاو

 هلوق وهف ةعاطلاو صالخالاو ةوفصلاو ركشلاو ةبحملاو اضرلا لمحت ةرحش

 يبا نم تبلط زارخلا ديعس يبا نب ديعس يل لاق قاقدلا لاقو تباث اهلصا

 ك6 قت كر نأ كونا دارآ قلق ركصأ شأن .ىل؛ لاعف” نقف“ قرد

 هرذملا نماك هةيناللا ىلإ ذك نم ددونا ةنس رقع ىاخا تبق لاك و هيلع | هنأت

 املف نيقب هنم يل حص امف ةكم بر ىراو ةكم ىراال ةجح جحلا دبرا ةكم ىلا

 ضعبنم يلىءآرت ةكم ىلا ةنيدملا نم عجار اناو ةنس ةريشع ىدحا دعب ناك
 عضوملا اذه يف كدادرت ةرثك نم كتمحر دقل هللاو ديعس ابا اب يل لاقف نجلا

 : لوقب أاشناف تاه تلق تايبا كيف ينرضح دقو

 يسنجريف ويف سانلال وقيام ىوس انا نم هيتلا نم يردا الف هيتا
 ئتنفت ىلع هيتا اقلخ دحا مل ناق اهشاو دالبلا نح ىلع ةيتأ

 | نمسحت تنك نا لوقيب نسسحب ال نم اب عمسا هل تلقف ديعس وبا لاق

 نا نمسحت تنك نا لوقي نسسحي ال نم اي عمسا هل تلقف ديعس وبا لاق

 هدوجنو ىلعا .بابسالا ىرب .نمايا

 نا حب كلووزدل): لما انويإ تيثك ناولف
 اهفقلوو هلام عنو لاخلا لب ككمتكاو

 ينناف دوجولا: يف .يتافص..عمتساف
 اهرسأب كيلملل يتافص تماقو

 دع ناك ولذلك ل ئيذلا كان
 هلاحب بيغملا يف يدوجو اذهف

 يتعرصب يتوم دعب يلابا تسلو

 تيدضاليازكلج يفد نإك اعل

 نسالابو يندلا هيتلاب حرفيو

 يسركلاو شرعلاو كالمالا ةرشابم

 قا إو جلا ارفك هلا نقح ناموس

16 2211111111 
 يح اهو للا وي راطقلل ١ ىراغم
 ىسنج ينباب اومهفاف يئانف كاذف

 يتسم" كردلا"ىرااول# حتت هتارفا

 سيحاقشلا رادبوبحملاريص ولو
 حى

 يسرع وه باذعلا يف ينارب ناكو



 ىثنلا فوقلا ىنق7 م مانملا 0 اذهو ناهد صا سن ند 0

 باحصا عضوم ىلا مالظلا طلتخا اذا تاق رطلا ضعب ءيحا تنكف هترخدا

 كيك مل اريك انفو اضضأ تللذ ىلع تيقبؤ مهتم طقشاخ هلا شلال 0

 امولع انآ اميملت امانا رجإاب عقتك)و نيكاسم عوقل قد رفلا ىفورط_ هقلا 2 ١-

 ةردسهيفو ةريقمطسويف ادحسمتسأر ةطايخلا بلط يف ةبرقلا ديرا ارام

 ةرشاعم ديرتتناو انههحابملا اذهيسفنيف تلقف حابم رضخاق ين اهيف وةريبك

 ةقلبلا وذ هم طحأو ىلا كلذ نم للقتا رراقملا تمرات 1160

 تثكم مثماظعلا يتوقو نينس كلذ تيقب مث ءيش ةنمقبب ملو قبنلا ينف ىتح

 نيب انايحا قرفاال تنكف راهنالا نم بطرلاو سيايلا نيلعلا يتوقو ماظعلا دعب
 تدجو امو ىدنع هبيط نم صيبخلا نيبو رهنلا نم هتذخا اذا بطرلا نيطلا

 دنعتنكو ندب يف افعضالو لقعنم افيض ءاتشالو افيصلاوحاهذه فالتخال

 ةكمب زارخلا ديعسؤبا ملكت يناتكلا ركب ولأ لاق و . هلوانت اذا فعضا١ لقنلا

 ناراتم كم لف © اف د دل لودي نال هلا لك ا 0

 هبطاخنو ريمالا ىلع لخدن ىتح ديعس ابا اب سلجا هل انلقف جرخيل ماقو هلعن
 ينيب اميف يلاح تمهتا اذه ريغ.لاق ولف اوتكسإ هللا ذاعملاقف. كناكمب هفرعنو

 تاضيلطل ا تا عي رخيو ىف, ةلعلالا ىنليقي نبا نمي دع ل ده هللا نو

 ماوقا زارخلا ديعس يبأ ملعملا دنع ركذيناوريعلا نكاش نب دمحا لاقو .نارتالا

 اقف ماكحإلا .لوورن وو ثداوجلا دبع ىلاعت هللا ىل| بتي, ةع يلع يب

 . هدنع مهتقما ةراشاهيلا مهر ثكاو برعلاوةراش الا يعدب نم هللا نعىسمانلا دعبانا

 ركذوهسوسس ملعىلاجاتحبا ءايشا ةعبرا هرفسيف رفاسملا مزلبام لقا لاقو

 ءايجالاب نين ناكل لاتم لاك ناك اذان هلم ملقا ةرغطظكا ةووؤا ةكيتنوي

 ميلست اضقلا عم اضرلاو ضيوفت اضقلا لبق اضرلا لاقو .تاومالا نيب مأ

 قلعتلا الا'هسفن نع عطقلنا نم ءازج له ناسحالاالا ناسحالا ءازج له لاقو

 لهو نيملاعلا برب سنالا الا نيق ولخملا سنا نع عطقنا نم ءازج لهاو هبرب
 نا هب لمحبي .له انيلا لصو نمو انيلا لوصؤلا الا انيلع:ربص نم ءازج

 ةرخغآلا: يف ةحاؤلا الا اهيفا بصنلاو/ايندلا يف ابعتلا ءازج :لهززت انيلغ راتخب

 انيلاهبلق ملس .نم ءازخ لهو ىلوملا ىلابرقتلا الا ىولبلا ىلع ربنص 0

 حلا ىلا برقتلا الا قلخلا نع دعينم ءازج .لهؤ انريغ ىلا هتيلوت لعجن نأ



 را نو ا 3
 50 لا لك تطوحما رازو نم احلا كيعوشت 3 رئاس انا اًهنيِمف

 ارطنا ىلق ىدخ اييلك رق ىع ادعم نفق نيعين اذاوو ينم انذ دق سحلا

 ك1 ا كلا نا ارجل انا 10 تيل ل تالا

 يفلخ ةشخشخب انا ذا ةيدابلاب ريسا انا امنيبف لاق ةبقارملاو كرس ةاعارمب

 قوتك ىلع انفو 1 0 سوا ردا كتل لق ,تصتلا نإ تاحراز دكللف يتلاهف

 نكي ئوتتقلا لافو“ عيطع خيرت اذاكر تفتلا, ناتج يرتسلا قفا امانا لق صياف

 قك لل يللا اكو و كراشخسأل) حرم اول :اهعك لاقدمت) قينرخلا تيعع  ضاروع
 ملو تاقوالا ضعب يف مايا ةثالث تضمف لقتساو هلكأف .ءيش .مايا ةثالث

 كيلا بحا اميا يل لوقي فتاه يب فتهف. تدسللجو تفعضف ءيش يل رهظي

 مل آموب ريشع ىنثئا .تيشمو يتقو.نم تيوقف ةوقلا تلعف ةوق وأ بيبمس
 كالمح اقم, نّيفللا و :كلقلعتسيا, نم *ملعلا. نا ززخلا لاق و:كف عطا ملاو :ائيئشا قذا

 شابزب لايصفف تلا جتا) جلقف ؛ةعيفشلن _قبق وتل ظنوا عطتلا :نقتنسليا» تس را نلاقو

 لاق وه امو تلق سانلا هب عداخا ام مكسوفن نع متحرط متنسلأ مكب لمعأ

 قي اي والطلا#_ةعقلظلد لكن :ىلل نإ. ليغةالاق ل نا كفتلا ينخر لق واج لكلا اينذلا

 اصع يديب ماك ذ5 يمانم يف نسيلبا تنأزو.اآبضبا' لاقو ثادحالا ةَبحص..لاق

 لاق ع رقب ءيش ىأب هلت لقف اصعلاب عرقبال اذه لئاق يل لاقف هبرضال هتعفرف

 رظئالادنا اكلذو اللوق ناموا عشب ين[ ىسللا لانو ةجلقلا ىف نونكم نونو

 لب لين ب ءاحو . ل لازش نأ انجطم) وكلا عاما نم املا

 دلهكتت تنياو: كنم[هل 3دوعا| اناو_ةّدنع نمر, كتم .هل لاعف ايناللا ءاببأ' نم لخر

 قف ماب هلا هدب هوا ا دورا تافمتاكا علق كدر | ةاك دما دان تالادنا عل

 نّوا انام تنثصا قنا كلذو.ثيدحلا يف+ئوزءامك هبسفن نم اظعاؤ هل" لعجو

 يناكف كلذ عم ةلزعلاتمزلو امولعم انوزوم اًئيش هنم موي لك للقتاو توقلا هب

 اذامبف ةليل لك يف ماعطلات لكاتنا اذا لوقب الئاق تعمسف يرس يف تبطوخ

 بعصو اتقو كلذ تمزلف ةلكا نيتليل لكي ف هلعجا نكلو سانلا رئاس ىلع لضفت

 ةلقرنم رارطلا .نآب ىقلقلا كلور ىلع ليوا 15 ينسق ب رطد نما كلدو دج عراع
 هللاىلاتبغرف اهردق ف رعزنمالا اهيطعبال ةعيف ر ةلي زج هللا نم ةبهوةيلاع ةميظع
 تنكف هنمو هلضفبيل اهبهوف يلع اهب لضفتلاو يل اهتمادا هتلأسسف اهيف ىلاعت

 ةليللاتنكو نيتليليف هلوانتا ةدحاو ةليللكيف هلك[ تنك ٍيذلاتوَقلاكلذ لكاأ

 هيف ضيباماجب بايثلا فين ةرشبلا نسح ليمج صخش قينيتأب اهيوطا يتلا



 517/ مراحل ل

 يرصملا نووتلا اذ زارخلا !بحص يريشعلا مساعلا وبأ لاقو هريغ نعو مهدا

 نيعبيسو عبس ةنس؛ تاموب,مهروغو| يرتمفلاو ايم رجلا ك2 ناو يالا و

 ةيف وصلا تبحص لاقو لطاي وهف رهاظ .هفلاخب نطان. لك همالك نموب نيتامو

 يسفن ىلع مهعم تنك ينال لاق مل اولاقف فلخ مهنيبو ينيب عقو امف تبحصام
 يف وصلا ديعس وبا ىاز هرخاو ءار اهدعبوةمجعم ءاخب زارخلا الوكأم نبالاقو

 دينجلا لاقو ةيفوصلا رمق زارخلا يسوسرطلا ركن ونا لاقو فيناصت هل

 تلق يرونيدلا يلع لاق انكلهل رازخلا ديعس وبا هيلعام ةقيقحب هللا انبلاط ول

 هتافام زرخب ةنس اذكو اذك ماقالاقف هلاح ناك ءيش يأو نابيش نب ميهاربال

 ءلكلع اوكف لاك للا كف اعلاف لهدا( لموسكو قد قكلا

 برقلا قئاقحب اولزن اذاف هللا ىلا مهريس تاقوأ يف ءاكبلا نا معن لاق ءاكبلا

 ىلع لايغ مهلك قلخلا نشعترملا لاقو مهنع لاز هرب نم لوصولا معط اوقآذو
 زارخلانا ينغلب الجلا لاقو قئاقحلا نمعيشيف وه ملكت اذا زارخلا ديعسيبا

 هآرف هلبق امهدحا تامف نائبا هل ناكو ةيف وصلا هقفانمناكوةكمب اميقم ناك

 يتنانأ لاق قحلا لغتالا+ هثلاليافتال.تباانا اقف“ قيسضاوا لرنبابة4ل:لانقفا ماقللا: يف

 لق لاق قيطت ال لاق يندز ينب اي لاق ديري اميف هللا فلاخت ال لاق يندز
 ةنس نيثالث صيمقلا نسل امف لاق اآصيمق..هللا نيبو كنيب لعجت.ال لاق

 تقولاكلذ يف. هبر نم ناك ام بجحا ناك لاقف كلذ صاوخلا ميهاربال لاقف

 ناتوتتتاو عييضت ضاقإ تقتل ةععشإلال وقيروزاا لكلا, يعم يقااثكلا قاف

 دهجلا ريغب هنا نظ نمو ىنعتمف لصب دوهجملا لذبب هنا نظ نم لوفب ناكو
 ىسكتطت" عيذف' ؟رتاواايضر ندعم ناك ناد اربم عدا ةلقاقلا | 1 للاظ وأطال نلكطي

 اه تملا تالذ كوخ تيم 5 وار رك احلا لل

 تحرخ جورخلا كل هللا لهس نا موي تاذ يل لاقف ديعس يبا نم عمسأ

 انلصوو يعم جرخو تجحرخف هنع ينثدحت يذلا خيشلا اذه ىرا ىتح كعم

 هيلع انلمسو هاتدصقف ديعس ابأ ئرن ىتح فوطن سيل يل لاقف ةكم ىلا

 ةيشلا هل لاقف اش” نع لاس نا دب رد ه1 دعت لول 0س تاشسل ل8

 ناكو الومح نم ةجحلا ذخأب ال نا خيشلا لاقف لكوتلا ةقيقح ام لاقف" لس

 باشلاىلعد روف انادهبتملعامو دنواهنرسيئروهو الوه نمةجح ذخادق باشلا

 كلاؤس ىلا عجرالاقو هيلعفطع هب ءاج امخيشلا ىأر املف لجخو ميظع رما

 .لصوملاةيداب  كلسف يتثادحيف رمالا اذهنم ًاًئيشيعاراتنكديعس وبالاق مث



 ركاسع نا خيرات 2

 0 2 و قارشرو عال

 («( نيدمحالا نم ىسيع هيبا مسا نم ركذ )

 | ' دمحإ
 ميفانلا رجلا ةقواوملل ئواذلا رفعككاوبا ناهانم نب يلعن ىع نب يو

 قيفعجانتا ىلا م اقفل ااةناو وود يعاب اطقم هاج ن2 0 ترا

 دعم يي اعبا ركب ناك تلك ب نات نقرا هيام لل بلا فر

 ةجف رع ىلا اضيا هيلا دنسلابو قيرطلا اذه نم ميعن وبا هاورو )١( رانلا نم

 ناضمر مايقيسانلا رمأي هنع هللا يضر بلاط يبا نب ىلع ناك لاق هنا ىفقثلا
 ناك ميعت' وبالاقو: اضنا يقهينلا هاورو عامان ءانسنللو“ مامات "لاخأزلل“رمانو

 :اهتداحوأ قيناخنؤلا عتب ةقيساا قلع ما كبك كتدحألا ليا كح تا

 نباهنعىو رو قشمدب:ثيدحلا عمش زفعَج وبا :فسؤت- نب ىئسيع نبا (ةّمحا)

 هيقل ملسو هيلع هللاىلص هللا ل وسر نا بزاع نب ءاربلاى لا مث هيلا دنسلابو يدع

 قالخا نمالا ةحفاصملاهذهبسحا تنكام هللا لوسرات: تلقف لاق هديب فخاو

 رفغب ىتح اكراتتب مل احفاصتف ايقتلا اذا نيملسملا نا لاقف مهتنسو محاعالا

 . نيتامو نيعبراو عبرا ةنس قشمدب مجرتملا ثبدحت ناكو اًمهل

 هاورو ثيدحلابىنتعايدادعبلا يف وصلا زارخلا ديعس وبا ىسيع نب (دمحا)
 ىلامثديلا دنسلابو هتحايسيف اديصب زاتحاو ةعامج هنع ىئورو ةعامج نع

 موش قلخلاءوس ملسو هيلعهللا ىلص هللا ل وسر لاق تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 نمرلا دبعوبالاقو يدادغبلابيطخلاو ميعن وبا هاورو اقلخ مكثوساأ مكرارشو

 مل ا اا ا
 هتكرب ترهظ ةروهشم تاماركو بئاجع هرما ءىدابم يف هل لصالا يدادغب

 ناو ماس تنافس الكام مالك موقلا نسج ا وهو هيحص_ نت ىلعو ةيلغ

 ناكأ ادع (نيطعلا<لافنو)اهدوحللا) فتغ كسوبان ءاتفلا هلع نف ,ملكتمنمن لها

 ةباعرلا نسسحو ةيقارملاو عرولاب نيروكذملا دحاناكو انخ ويش رابك نم زارخلا

 نب ميهاربا بحاص راشب نب ميهاربا نع اريس ائيش ثدحو ةدهاجملاو

 )١( ”ئنيقيلا ملعلا ديقي وهو رتاوتم ثيدادحلا اذه ىلع ءاملعلا عمجا .٠



 تيبلا لها نم دحا جرخ الو هسلجم هللا لوسر.مار ام هللاوف هللا بنارس اير

 هيلع لزنب نيح قرعلا وهو تلاق )١( ءاحربلا نم هذخأب ناكام هذخا ىتح

 نامجلا|لثمهيلع ردحنيل هناىتح ءاحربلانم هذخأب هيلا يحوا اذا ناكو يحولا

 يبنلا نعىرسف هيلع لزنايذلا نآرقلا لقت نم يتاسشلا مويلا يف قارعلا نم

 ةلاكمافلا لاك نأ اهب هلكت ةملك لوا تناكف_تاتيبعي ق1 ياو هلاك هنلإ لس

 دمحا الو هيلا موقا ال هللاو تلقف هيلا يموق يما تلاقف هللا كأرب دقف دعب اما

 اهلك تانزلا رشعلا "رخآر ىلا كفن ميضع كن الاب اناخ نييدلزما هلل واهشللالا

 هتبارقل حطسم ىلع قفني ناكو ركب :ويا:لاق يتءارب ئف هلك اذنه.هللا لززنا:املق

 لزناف ةشئاعل لاق يذلا دعب ادبا ايش حطسم ىلع قفنا ال. هللاو هرقفو هنم

 تيكاسملااوزريىب نقلا نورا ؤرلجلا وقاقن لوز ةعنسلا و كما فل لاو قالا لل 1 الوب ع

 حطسمىلا عجراف يل هللا رفغي نا بحال ينا هللاو ركب وبا لاقف .ةئآلا نيرخاهملاو

 هيلع هللا ىلص يبنلا ناكو ادبا هنم .اهعزناال .لاقو .هّيلع.قفنب ناك يتلا ةقفنلا

 بنيز 4هلتلاق تبأروتملع اذامبنيزاب اهللاقف سشحج تنببنيزلأس ملسو

 ديما بنان اهيقلا يهز  تلاذ ىرشلاو يعمم محملا ا ردجت الات 1 كداب

 ةنمح اهتخا تقفطف عرولاب هللا اهمضعف ملسو هيلع هللا ىلص يننلا-حاوزا نم

 مجرتملا دلو (؟) كفالا لها نم كله نميف تكلهف اهل براحت ىشحج تنب

 نيتامو نيعبسو عبرأ ةنس رصميضاق وهو تامو ةثامو نيعستو نيتنثا ةنس

 لاله نب دومحم لاقو نيعبسو تس ةنيس تام هنا ظوفحملاو مهو اذهو

 ..هيختا نبا, متايمللا يفثردول مجرتليا اولخبا ةيتوب
 امكيلع يعمدتينفا دقو ليوط امكيلا: !يقوبش ,نا: نقلا اهب ادا

 امكيترفح نيب الح نيصخشو افطلاف نيبيبح ينود امتنمضت

 امكيسنؤم .البلا لوط ىلع ىعرن احبصاف  نيتسنؤم .اناك .نيبيبح
 كيح عدل د. يصمم نم استتلا هاي 891 اش لفض ع تا وا ا

 هجرخو هدنسم يف دمحا هاور ثيدحلا اذه (؟) يحولا لقث نم بركلا ةدنش عءاحنربلا )١(

 نك ةمادقا نإ, ني دلل قناؤم. قرط نم ”يعسارلا فائيولا دسم 20 يف ىربطلا ريرج نبا
 لمة ةفئاطم ينتدح ئوهاولا) لاف+ تعج سورلاووريرخ | نتا 13 فكددلا حيتافمو زومرلا لح هريسفت
 اضاتضتقا" ةشتاو ”نضعب ”نم.اهتندحتل, ضعي نم ىعواناك مهضعيو._نيعباتلا نم ةعامح ةشئاع ثيدح
 مث اضعب مهضعب قدصي ينثدح مهضعبو يلد ىدللا يم كو لك تلا كلو
 روس سو حرس :يجرس رو وع 2 يي وسلا - يح رح
 قازرلا دنع نع هب وهار نب قاحسأ نع ملسم هحرخاو ةهتحص



 تملعام هللاوف هاذا يلها يف غلب لحجر نمينرذعب نم لاقف يبا نب هللا دبع نم

 الا يلها ىلع لخدب ناك امو اريخ الا هيلع تملعام الحر اوركذ دقلو اريخالا

 انناوخا نم ناك نا هنم كرذعا.:انا هللا لوسراب لاقف ذاعم نب دعس ماقف يعم

 انتيرما ااه ؤاتلعففو نزع" ب رؤحللا دانا هن ل: قاكس نزنوادفعم تيرا قلتؤوالا

 احلاص الجر كلذ لبق ناك دقو جرزخلا ديس وهو ةدابع نب دعس ماعف

 ردقت الو هنلتقتال هللا رمعل تبذك ذاعم نب دعسل لاعف ةكمحللا هتلاحتقلا

 دعسل ينعب لاقف ذاعم نب دعس مع نبا وهو ريضح نبا ديسا ماقف هلتق ىلع

 ةدابتو. نيقفاثملا ؟نعا لد اجت, ىقانم كام ميلك ةننلا؟ زمتعلا ترذك# ةداناع قب

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاو اولتتقب نا اومه ئتح جرزخلاو ساوالا نايحلا

 يل يقربال كلذ يموب تثكمف اوتكس ىتح مهتكسب لزب ملف ربنملا ىلع مئاق
 يتليل تثبل دقو يدنع ياوبا حبصاف كلذك يتليل تبو مونب لحتكا الو عمد

 ئدبك«قلاف .ءاكبلا "نا :نانتظي امهو :مونب»/لحتكا:الو“"عمد: يل ىقرنال يمونو
 اهل تنذاف يلع راصنالا نم ةأرما تنذأتسا ذا يكبا اناو ناسلاج امه امنيبق

 هجلع ناري لص نثلاد لوقم را اشيلعب قاع 3 بقا وعدك وغنت انمي جركل اعطت

 نجيزتال ا رهعش تحيلط دقلاو ليقام#ل لق مذهب علاقة لابع قايلؤم علقو عاجلا اهللالاو
 لاقف ةسلج سلح مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهشتف ءيشب هيلا

 كن رسيسف ةثب ريو تنك نايف انك ونت تغلب قو هيافوتت تعا ىو فعن راطما

 بنذا اذا دبعلا ناف هيلا يبوت مث هللا يرفغتساف بنذب تمملا تنك ناو. هللا

 هتلاقم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يضق املف هيلع هللا بات هللا ىلا بات من

 اميف هللا لوسر بحا يبال تلقف ةرطقب هنم نسسحا ام ىتح يعمد )١( صلق

 هللآ لوس ينكح ىمأل تلعف هللا لوتس زل لوقا ام ئرذأ ا ةنلاو لاقت اك

 [1ركامل نسلا ةنتدخ ةنراخ يناو هللا لوصارل كوقا ام ىردا ام" هللأو تلاقق

 عير عا ظل ادق ندخل د ىكتا"كتلع كالزلاو لفل علا نم“ رحنا

 ةئبرب ينا ”ملعت هللاو: ةئرازب ينا "تلقا ىئلو هبا متقدضف مكتتنفلا يف رقتنلا
 ليمح ربصف فسوي ونا لاق امك الا الثم مكلو يل دجاام هللاو ينوقدصتال

 ذننيح اناو يشارف ىلق تعحطضاف تلوحتمث نوفصتام ىلع ناعتسملا هللاو

 ناك ى حتت ىف يناننغلا لرلكت» انيتندو-|!يناكف يفالاردتامثلاناعظا تانك انتو ةئ رألا ين, قلعا

 مونلا يف هيبن هللا يرب نا وجرا تنك ينكلو رمأب يف هللا ملكتب نا نم رقحا

 8 ةغلابملل ماللا 3لدحست دقو بهذو عفترا صلق 0



 د ركاسع نببا خيرات

 ةنبدملا تمادق نيح'تيكتشاف ةئيدملا تمدقف: لوؤلس يبا نب هللا دع كاقالا

 ينيمرب وهو كلذ نم ءيسشب رعشا ال كفالا لوق يف نوضنيفي سانلاو !رهش

 يذلا فطللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم فرعاال يناو يعجو يف

 كاذف فرصنب مث مكيت فيك لوقيف لخدب امنا ىكتشا نيح هنم هارا تنك

 حطسم ماو اناو )١( تهعقن امدعب تحرخ ىتح ءيشب رعشاالو هنم ينبيرب

 ذختن نأ. لق كلذو ليل ىلإ دليل الإ جيخب كوت انور عراة ملا

 فنكلاب ىذأتن انكو هزنتلا يف لوالابرعلا رما انرماو انتويد نم اببرق فنكلا

 دبع نب مهر يبا تنب يهو حطسم مأو انا تقلطناف انتويب دنع اهذختن نا

 هثاثا ني عطسسم نباهنباو ركبيباةلاخ رماعنب رخص تنباهماو فانم دبع نببلطملا

 اننأش نم انغرف نيح يتيس لبق حطنسم مأو,انا,تلبقاف بلطملا نب ةدابع نبا

 الحر نيبستا اذ اميف تلقف حطسم ىسسعت تلاعف اهطرم يف حطسم مأ ترثعف

 ينتربخاف لاق امو تلق لاق ام يعمست .ملوا هاتنه يأ تلافف اردن .دهلش دق

 ىلع لخد يتيب ىلا تعحر املف يضرم ىلع اضرم تددزاف كفالا لها لوعب

 ىوبا ريتا يل نذأت] تلقفب يكبتر فيك ]اقف (ملشتو .هيلعت فلا ] ىليط , هللا ةلّولجأاد

 تنئجف دغلا نم يل نذاف تلاق امهلبق نم ربخلا نقيتسا نا.دئيرا ذئنيحو

 هللا وف كيلع ينوه ةينباب تلاقف هب ىنسانلا ثدحتي اذام همااب يمال تلقف يوبا

 نومك + ؤتارص الطبل 1 ب ةحف واحلا ارتسلا "دينو انتل تناك ام لفل

 يكنا هلل تل ل |3507 رشاملا تحت عل هللا ناحتت تلعف 212

 اعدف تحبصا١ مث تلاق موني لدختكا الو عمد يل يقربال تحبصأاأ ىتح

 يحولا ثبلتسا نيح ايلعو ديز نب ةماسا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا لص نقلا ىلع رااف ةناكسااساف هلا فارق 3 امها

 لاشقف" مقل كولا نم ةشفن ف ئذدلابو ملها .ةءارد, نم ملعب اقب ملسو هلع

 هللا نا هللا لوسراب لاقف ىلع اماو اريخ الا ملعن امو كلها مه هللا لوسراد

 كحق دضت ةيزاحلا# قأبست ناف نيثك راها وبس ءابسلاو دعاستلا كيلع |قيِضبت عل

 تيارام قحلاب كتعبيذلاو تلاقف كيبري اًميش :تبأر ةريربايلاقف ةريرب.اعدف
 اهلها نيجع نع. مانت نسسلا ةثيدح .اهنا نم رثكا.اطق.(؟)::هبخمنغا طق الرمال وخلع

 رذعتساف ابيطخ ملسو هيلع هللا, ىلص يبنلا ماقف هلكأتف (؟) نحادلا ىناتيف

 ه«ندحص لامك هبلا عج رب مل ضرملات دهعلا بن رش ناكو قافاو ءىرد اذا ضب رملا هقن لاعب 001

 اهفلعي' يتلا ءاكلإا نحادلا (؟( هكر ردخلا نع نكم اكل م0 ةليمح شل 1( هتوكو

 7 0 راكم ىف ماكل



 ركاتيعب نبار خوات 11
 0| ا كفر !الاق امنا هلا اهاريق كالا لها اهل لاق' اميق ةسئاع كلا تادنلإ

 ل كا ورا سل ا ل

 هللا لوسر اهب جرخ اهمهس جرخ نهتباف هئاسن نيب هل ظفل يفو هجاوزا
 اهيف جرحف اهازع دازغات انثي عرفات ةشناع تلاك ليمو هةكلع هلآ لص

 انآوباححلا لزتاام دع عللذو ملتسو هبلعهللا ناع# شلات روحت كوول
 هيلعهللا ىلص هللا لوسر غرف اذا ىتح انريسف هيف لزناو يحدوه يف لمحا

 هوزغ نم غرف اذا ىتح ظفل يفو ةنيدملا نم اوندو كلت هتوزغ نم ملسو

 يتجاحل تزربتف ليحرلاب اونذانيح تح رخف ليحرلابيدون ةنيدملاىلا لفقو
 تسسلف يلحر ىلا تلبقا ينأش تيضق املف ىشيجلا تزواج ىتح تيشمف

 عطقنا دق (فلا الب رافظ هباوص) (؟) رافظا عزج نم 2 دعع اذاف يردص

 يل نولحرب نيذلا طهرلا ءاجو هؤاغتبا ينسبحف هسامتلا يف تجرخف
 نوبسسحب مهو هيلع بكرا تنك يذلا يريعب ىلع هولمحف يجدوه اولمتحاف

 ةكررحا لدا اا” كنلا يردك لدفاع تاد دز كانتا نركلإ مق فيز

 نيب> جدوهلال عت طظفل يفو جدوهلا ةفخ موقلا ركنتسس ملف ماعطلا نم(4)ةقلعلا

 يدقع تدجوف اوراسو لمجلا اوثعبف نبسلا ةثيدخ ةيراج ,تنكو هوعفر
 عاد مهنم اهب سياو مهلزانم لفل يفو ةردابم تئِحوسشيجلا رمتسا امدعب

 يلازوعج ريف ينودقفيس مهناتننظو هيف يذلا يلزنم(3)تمميتف بيجم الو

 لطعملا .نب ناوفص, ناكو تمنف :ياتيع ينتبلغ .ذا يلزنميف كلذك انا امئتيبف

 يناتاف مثات نامسنا داوشىأرف يلزنم دنع حبصاف جلداف شيجلاءارو نميملسلا

 تارمخنةعاج رتساب تظقيتتاف باَجِحَلارْليَق يارب ناك و ينكر نيخب تن قف
 حاناىتح هعاج رتسا ريغ همالك نمتءعمسالوةملكب انملكتامهللاو يبابلجب يهجو

 نيرغوم اولزن امدعب شيجلا انيتاىتحةلجارلابقلطناف اهديىلعءىطوف هتلحار
 ربك يلوت يذلا ناكو كله نم كفالا ليها نم كله دقو .(5). ةريهظلا لهن ئف

 يناميلا .زرحلا :ميجلا حتقب عزجلا 00) ةفورعم يهو ةمهاسملا يهو ةعرقلا نم عرقا )١(

 اذكته ,رافظ..عرزجن) نم دقع كفالا :ثيدح يقو بيرغلا ةباهن. يف' ريثالا نبا .لاق .ةعزج ,ةدحاولا

 يف لعجيو بقثيو ذخؤي هنأك دوسا رطعلا نم ءيش وا بيطلا نم سنح اهب ديراو ىور
 نميلاب ريمحل  ةنبدم مسا“ يهو :ماطق“ نزوب رافظ عزجح نم هنا تاباورلا يف حيحصلاو دقعلا

 ةغلبلاةقلعلا (() اضعب هضعب بكري ملو نهيلع ربثكي مل .هانعم,(؟).ةيناثلا ةياورلا ديؤي وهو.ها
 ءامبسسلا سمشلا طبسوت' تقو ةرحاهلا تقو.يف يأ () تدضق. (ه) قمرلا دسنام يأ ماعغطلا .نم

 لخد اذا رهظا لاقت امك تقولا كلذ يف لخد اذا لجرلا رغواؤ' ارغو ةرجاهلا ترغو لاقي

 1 ل ةييييهطلا» تقاوأ اهي



 كدر ركاسع نبا خبرات

 ثيدح لكب هاطعاو عزجتال اصوج نبا لاقف لجرلا متغاف هطعب ملو هللا
 * 6 ةفمب شنه نيآ لاكوإر 25 لام اذ اع د دك ل

 ماي تلاثك اهنا عرج انام اضرب 6 يدع )2

 ىوتلاب نكت لو كيطاحاب درفت ينطق راكلا لاثر لشإ هع منا ١ د

 0 اصوح نبا نع تبتكو قشمد تلخد لوقب دمحا نبا جلعد تعمس

 ىبنلا ىهن تلقف ينيص بلك ورج هراد يف تبأر يناف هنع ثدحا تسلو

 مجرتلا شيرت الك جىنعف مهلك لهو كلكلان ادا فزاد ع 1ك هل 15

 5 يغاطلا> كان: روب ىو هواهدت انهنولتاو# قرع نع دلال

 لحرو هدلببثيدحلا عمس يبطرقلا يسلدنالا رفح وبا هللا نوع نب (دمحا)

 ضايعنالا ديدش احلاص الجر ناكو رصمو ةكمو سلبارطاو قشمدب عمسف
 هدحسمىلا هراد نم ناك امنا ادحالخادب الو دحاىلا يضمسال ايذلا له نَع

 نكلا" ا 9كم الحلا عامسإال سانلل ادعاق هراد ىلا هذحنسم نمو

 لاقو نيتأرماو الحر نيبعيسو نينثا مهنع ىور نيذلا هخويش ةدع تناكو

 مهيلع اظيلغ عدبلا لها ىلع ابسستحم مجرتملا ناك جرفم نب دمحا نبا دمحم

 داق" لقا كارلا 0 ف تاطما ف اعراس والا 201 ىلا 0

 ايق وتم هسسفن ىلع افئاخ مهنم ناك نم ناكو مهيلع قبم ريغ مهنم نكمت اذا مهل

 دهشو ركنم ىلع مهنم دحال رثع ناو هملاس الولاح ىلع مهنم ادحا نهادنال

 هلل را ثلا و 6 كلر تللطي را ةفدفتاو ةهداتية تلا + عادا ذكتلا دك

 هلك دل ميم 'نخأ عّرتتا وا ةكلهتا نيمو هت زارا لاحت يمال للا“ زك ءأرلقأو
 ىعل نا ىلا هللا هجو ءاغتبا هيف ادهاج اذه ىلع ابئاد لزب ملو هدقتعم ءوسو

 نب دمحا لاقو ةروكذم عئاقوو ةروهشم راثا نيدحلللا يف هلو لحو زع هللا

 يسلدنالا يضرفلا نب هللا دبعلاقو فورعملجرمجرتملا نايحابلا ديلولا يبا

 لكز قلعة لا يف امزاص اقودص اخيش ناك ىسسادنالا خيرات يف

 ثيدحلا سانلا هنع بتك هيف ىذالا ىلع اروبص عونلا اذهب اجهل ناكو عدبلا
 نيعجساوا# اكن هوك ا ماج از لا وي ع ا تاو را
 < ضن رلا ةريغمب نفاكو ةنامثالاتو

 عمس يضاقلا يقرلا نمحرلا دبع وبا رمع نب لاله نب ءآلعلا نب (همحا)

 ناكونولوطنب دمحا مايايف قشمد مدقو ةعامجهنعىورو ةعامج نمثيدحلا

 دنسلابانب ورو نيتامو نيتسوعمست ةنس اهب مصتعملا نب لك وتملا نب قف وملاعلخ نمم



 ركاسع نبا خيرات 2

 ليغ لاغج نا زمابشز ان, تاكو ارلنتإ: وطاب 11/1 للنوم نك جيلطتابا اهتيلغفاف
 ء«ةطعتفااو الهعظ ناغيدق

 هلهج مهو يهنلاو يقتلا مساب تمسو تمن ةبصع نم تبجع

 كيال اما راشاب اين ةنالطتمو_( ١١ كلوب فللقلا أعلا" سمادعوو

 ءامراع_ نر جا نيه ةعلو غلو لات ص نب ور دعي ع و ع

 هسا 1012 2115 لل او نائب نحيف ا تاو

 هلتعلا تطاعتام ىرولا نم تى ركنا ىلا فاشل ردكشاو

 0 يوم اسمح وتلك يللا 5

 .مهنع ةيورملا قالخالا يف مهفلاخو مهنم سيلو مهب هبشت نم قح يف اذه

 يلوم ظفاحلا نسحلا: وبا اصوخ نب ىموم نب فسوب نب ريمع نب (دمحا)
 قوس دما اكمل اي ايي ور كش وكاس وا راو قررعح نال ع

 هيلا دنسلاب انبورو ةعامجو يناربطلا مساقلا وباو يزارلا نيسحلا وبا هنعو

 ارك لوقا بلل” هفلغ شا, لص ؟عمملا) كبمعبا لاعر هر ةقاثل ]5 كيد يلق

 يف اتيب هل هللا ىنب ادجسم هلل ىنب نمف اهنم ةمامقلا اوحرخاو كدحاسمملا

 جارخاو هذهو لاق ىنبت يتلا دجاسملا هذهو هللا لوسراب لجر لاقف ةنجلا

 يبنلا نا ةريره يبا ىلا اضبا هيلا دنسلابو نيعلا روحلا روهم اهنم ةمامقلا

 هجرخاو ةيوتكملا.الا ةألتط الق ةالتصلا تمْيَق !؛اذا 'لاق“ةلثتو "ةبلع هللا قلص

 ملا همس ناكل كر و كار ب كرولا واكل ا رطل علا

 مهتلجاو نيملسملا تاقث نم ناكو:ءاض وح نبا هب درفت يفيوبا الا ةيقب نع هورب
 يناسغلا ضيفلا لاقو اضعب اهضعبيوقيل هقرط ةيباوزنم ظفاحلا رثكا دقو

 ماقرةفبصل)ةنيضقنا امل ئزماطلا المنا عض ناؤاط 'ملم دعجتشلا) يف انلط

 اكد ري تيكر اضوحل انا نيملادلالا“ رفعم اج لكس ال كان مف جر

 الوكام نبا لاقو اهيلا عجراف اهب ينوريعت الف ةبدوهيلاب ريعا ترصف تملشاو

 قلع ءاتيرتلا ؟قيصحي دهارلا!يدادعتلا دمحم نية ملت ناكو * كخلاب"انضوح
 دوعسموبأ لاقو هيف ىأرلا نمسح طف احلا يروباسسينلا دمحا وبا ناكو اصوح

 اثيدح ىلع تأرق املك هل لاقف اصوخ نبا ىلا يدادغب لحجر ءاج يقشمدلا

 ءاف قام هيلع عقليا لايحملا نازي ١ ملفز ام هيردي كايطخاعاسمللاب علما. كني يذق هن

 . هحبغعب ملعلا عم ةهدضوم ريغ يف ءيشلا عضو قمحلا ةقيقحو قمحلا مضلاب كونلا 00



 11 ركابسعب نبا. حدررات

 انامر تازرت, انا خاص 12 رئملا لاق وا ةا همت انو ديلتح تاكو اورق نيقالامحأا

 ءاضقلا يلو امل كلذ .دعب ناكو يضاق الا كنم ءيجبال ىقشت مك يل لوقب ناكف

 ركذو لاحم ةيفوصلا مولعيف مالكلا لوقب فوصتلا يف ةلايصنم نعل غي للا3 ١

 ةالكمو_فييس ةفمت ل امداغ تيفو( يم ان مج رتل" نيا كمل نا را بتع
 نا ترما لاقف ثيدحلا ىورب مجرتملاو مالغلا ءاحف هسأرب ينتثا هل. لاقو

 ةقيح و ىلع" ةذل يف ؟كانكلا" مهو "افق .قكلعتءانف كلطاؤ قيمالا اجلا لمخا

 ماقف هلتقت ال نا ريمالا كرما مالغلل لاقف رخآ هقحلف تئشام لعفا لاقو

 لوسرلا ريحتو هنم سانلا بحعتو هعطق يذلا ثيدحلا ىلا عجرو مجرتملا

 يبال لافف جرم نب” سسايعلا نأ عمي فوسلا ىف ارامرام و تاو رك ف

 لاقوو.ىفكل تلقلا ةحارو فلكلا طاقسا الا اندلا كبرت وف كلا ىلا وأ نكابعلا

 موق هدنعو مصاع نبا دنع اسلاج تنك يرقملا يئاسكلا دمحا نب دمحم

 لاقف ,لمرلا  نوبلقب ةبدابلاب ,اوناك 1 نفن_ةثالث نا انغلي.يضاقلا اهيا لجر:لاقف

 مه اذاف لمرلا اذه نول ىلع اصييخ انمعطت .نا ىلع رداق كنا مهللا مهدحا

 راح صييخ هيلعو مهيدبا نيب قبطلا عضوو مهيلع ملسف قبط هديب يبارعاب
 وباو ههزولا رخص نب نامثم ةتالبلا نإكورعكاذ تاك دع: ىصاع بال ونإب (لاعت

 يسلجمب يضحي نا ميخا اليلوقي ناك ور اعد ىدلا لمان اكو مجرما ئناوك

 الو يعفابتلا| نع فحنم الو: يذن الو نيجاف "الو نال هالو ناعط الد عدتبم
 عبس ةنس يفوت بهذملا يرهاظ اهيقف مجرتملا ناكو ثيدحلا باحصا نع

 . داباسور ةربعمب نفدو نيتامو نينامثو

 نم سسلبارطا لخد يرصملا يمورلاب فورعملا يدادغبلا: ورمع .نب (دمحا)

 ٠ هلوق بدالا لها ضعبل تيور لاق .قشمد لحاس

 هعلهتبم كتابك ار كمجتتا ل ههه كلا ل اديباشما انك

 هلكتم نييعف /ىمهنغا_تلأدن مهدحاسم :يف سانلا يلزتعم

 هلأسم .مهدنع نسعلا.و ناه لاو ةعهلفيقحلاو_ ١"كا كتحتلاو !كتققلا

 هلكا ةكمنا تيتيق: ىلح اكنموو مهل ادتمذاطحجع ©تالوزأ ملف

 هيجما هللا مكر (كلاط ىلا( ني ىلع هكفتبرا نويت د1 ]رس هور بتم لا نا هين يسال /01)

 ىتش قرف .مهو جراوخلا ةفئاط :مهو فالخلا ؛هل اورهظاو ةوداعينعي .هل“اؤبصن 'ههنال كلذب اوم

 ملاعملا باتكو ىناتس_رهبشلل _لحنلاو .للملاو .مزح .نبال. .لبصفلا عجاو: نمو--لوطب هيلع“ عالكلاو

 .باتكلا اذهنم هنع هللا يضر يلع انديس ةمحزت يف اهمظقميتأيسو مهلاوتخاْلّيصفت ملع يردالبلف
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 « نيدمحالا نم ورمع هببأ مسا:نم ركذ

 ىرر ا .اردلا ىشنعلا ىدجلا وبا داعم نب دبا نب وريع نب (ده)

 لزنا هللا نا لاق هنا هللا دبع نب رباج ىلا هيلا دنسلابو هنع ىورو ثيدحلا

 دمحم ىلع نآرقلا لزناو ناضمر رهش نم تلخ ةليل لوا يف ميهاربا فحص

 . ناضمر رهش نم تلخ ةليل نيرشعو عبرال

 قشمد مدق قارولا دعقملا يسرافلا رمع نب ليعامسا نب ورمع نب (دمحا)

 مأ ىلا مث هيلا دنسلابو ةعامج هنع ىورو ةعامج نم اهب ثيدحلا عمسو

 'وهفهلاما قاراد+ كعق نم لس و.هببلع اللا لخ» هللا, لاولسار لاق !تلاق انهناةمللط

 ..ةعث ةقث ورمع نب دمحا ةمثيح لاق ديهش

 ثيدحلا عمس ةلمرلا ليزن ظفاحلا ناحطلا رباج نب ورمع نب (دمعا)

 ةشئاع ىلا مث هيلا اندنسبو ةعامج هنع ىورو ةعامج نم اهريغو قشمدب

 تاووتسلاو ضرالا" ع نكرالا كلدنااذإ تيارا هللا "ل ف را تلك تكلاف اينإ

 ا لاو اةطارضلا ىلع لاق تنسب نسانلإ راف نايعلا دكالا هلل ان ررير

 لهاو ةنجلا ةنجلا لها لخد اذا ملسو هيلع هللا ىلص. هللا لوسر لاق لاق

 نوف رعت له ةنجلا لهاات يدانمئدانف حلما :نثبك هناك توملاب ءاحب رانلا رانا

 ذدخؤي مث توملا اذه معن نولوقيف هآر دق مهلكو نورظنيو نوبارشيف اذه

 كلذو توم الف دولخ رانلالهاابو توم الف دولخةنجلا لهاا لاقي مث حبذيف

 لهأ لاق ةلفغ يف مهو رمالا يضق ذا ةريسحلا موي مهرذناو لجو زع هلوق

 ٠ ةثامثالثو نيتالثو ثالث ةنس مجرتملا تام ةلفغ يف ايندلا

 عقار نب, مللسم :ني دلختم :نتليتلا ماع يبا كلاحضلا نب ىرمع ني(ادما)

 نكسو ةرصبلا نم هلصأ ثدحم نبا ثدحميضاقلا هيقفلا ينابيشلا عيفر نبا

 قدتشمد ىلا اهنم لح هنم ارثكم ثيدحلايف اهنصمناكو اهاضق ىلوو ناهبضا

 همالهدج نع يوربنيبرصبلا خويش نع دنسم وهو ةعامج نم عمسو اهريغو

 ةحامجو ةحيبش يتا نب نركب ئناؤ؟ئتسلاثطلا هيلؤلا "أو ئكذوبتنلا ةتتمللا ولا

 يل لفكت دق هللا نا ثيدح هيلا اندنسب انبورو ةعامجو خيشلا وبا هنع ىرو



 5 7/ رداشتع ىذا حب رات

 يشمب الف مكدحا (١)عيسسش عطقنا اذا لوقي هللا لوسر تعمس مثالا يلعو

 هيف ًاضوتي الف مكدحا ءانا يف بلكلا غلو ناو اهحلصب ىتح ىرخالا يف

 مث اهب ثدحو اليوط ًارهد دادغب مجرتملا نكس تارم عبس هلسغب ىتح

 ةثامثالثو نيعستو عبرا ةنس تام ىتح اهب ماقاأو اهلزنف رصم ىلآ لقتنا

 . ,ئدادغبلا .بيظخلا هلاق ةياوزلابهيلاا١تمهتنا١لؤدصألا' نتنح ةقثازآكو

 يور ناطقلا يمرحملا يدادغبلا هيوجنز نبا ىموم نب رمع نب (دمحا)

 نا”ةيزاتكم ؟ىلاا هلآ ندشلا) كتر و'ةعامحت هنع ىو رو ةعابج 2 تيدا

 اذا مث مهودلحاف رومخلا اويرش اذا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ليتم ىاتم ادا ووزع اذار مق مه دلكات ةاوير ذا ىن ل ع ودلح اكل اويرت

 عيبر يف صخر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا تباث نب ديز ىلاو

 ةلظتطةي وجت زةهباا ناك تبظطحلالاتلف ًاتلاذ اةيغ يف رطحارت مالوم( 1 لعلا

 يذلا بقنلا يف .هفرط لخديو نيعبصالا نيب لخدب يذلا لعنلا رويشاادحا' عسشلا (1)
 يلد يقلل نع جو ادملا# معان 5 قاوشو وطر كياررا ركاز "ب اوشا ن2 را

 اطيق رظقلا ين تيه ناتعلل هيبكا ناوكمف" ىرخالا نم عفو) .نالجبرل] دحام نوكيا الثلا هدحارو لعن

 هاور تدخلا" اذه: (): كلذ ين "ةمكجلا كملف هيف !ةكحلاضإا تاعيرااعلك لعفانعا لمنال عرشلاو :هلاف
 قل رايح ندع عفا فيش دكماطج ين ؟طنشركلا قدك« طبخ راك ىلا تأ و 14515رناق قظنادلا

 ةمجتم نع قات "نب رديحم ورأت اذكته دمي حست مت نامالا لوا نف اذه ناكءاهتاو_ةدانسا ة(ج
 هدد ”رمخلا ترف نالان هناو لفقر سلع يثال ناوي بلا جر ويكاد 0

 يف ارمكنلا بزتخردم عكر اؤتو ةيبال اا قال يكل« تا ؟3:مروكقا) ةككرارلا "1067 داعم ان لاك

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع بيؤذ نب ةصيبق نع يرهزلا ىور كلذكو هلتقي ملو هبرضف ةعبارلا
 ملعلا لها ةماع دنع ثيدحلا ؟اننبه قلع! لاك علا «ةلصحو ماكو مملعقلا يقارن لاف ذه ىكت الشو

 هللا ([ةظخا] ملا دوع ىوزاني ١ -يوت ط اكطور كرا حفار و أ شعل نين كاكاك ينوون العشا ا كو املا

 هللا لوسريناو هللا آلا ةلاال نأ دهبشت ملسم ءرما مد لحبأل لاق هنأ ةريثك هحوا نم ملسو هيلع

 ني اه ماقملا نافإ كالذي كميل كن ل كراعلاو ينازل تملا وب نسفقلاب_نكعتلا "تالثر دخلات ١
 دقتالوبطرلا ,كارادا نا:وا يتأن :ةجاحلا يوذ نم.هل. لخنال نم نا:يه (8):ثحبلا يف, ةلاطا ماقم

 ءيجيف رمت هتوق نم لضف دق نوكيو هنم مهمعطي هل لخن الو هلايعل الو هسفنل هب هيرتشيل هدبيب
 ننللا' كديرذوفهلشستة ربك 37 تف دز هزت فق رات لعبا قدما ا

 قسوا ةسمخ نود ناك اذا هيف صخرف سانلا عم اهبطر نم بيصيل تالخنلا كلت رمثب رمتلا نم
 اذهىنعمولاق قاحساو دمحاو يعفاشلا مهنم ملعلا لها ضعب دنع اذه ىلع لمعلاو يذمرتلا لاق
 اولاقوهيلا اوكسشتمهنال سه يف مهيلع ةعسوتلا دارا ملسوهيلع هللاىلص يبنلا ناملعلالهاضعب دنع

 ءابطرنولكأيف اهورتشيناقسوا ةسمخ نود اميف مهل صخرف رمتلابالا رمتلانميرتشنام دجنال
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 00 لا حلا ىلا لا هي املا محلا لاوق ىلشلاو ةنلع

 . نيتئامو نيسسمخو عبرا ةنس مجحرتملا

 | اح د ل ل رس ا ا ا
 دنقو عامسلا ةنم يل قفتن. ملو هتكزداو )١( لضبلا ةَبَحَر دِجحَسم يف

 ىلا لجر ءاج لاق نسابع نبا نع هقنرط نم تبوزو هثيدح عيمجب ينزاجا

 ىري له ىرخا هيلجر ىلاو ةرم هسأر ىلا رظني رمع لعجف هلأسي رمع

 نسم نوعبرا .معن لاق لام نم كل له رمع هل لاقف ًائيش سؤبلا نم هيلع

 بهذ نم نايداو مدآ نبال ناك ول هلوسرو هللا قدص سابع نبا لاق لبالا

 لاق .بات .نم ىلع هللا بوتيو بارتلا الا. مدآ نبا فوح ألمي الو اثلاث ىغتبال

 اهبتتكاف معن لاق اهبتكاف لاق بعك نب يبا اهينأرقا اذكه لاقف اذه ام رمع

 نكب ملو ةقث ناكو قشمدب ةثامعبراو نيثالثو ثالث ةنس مجرتملا دلو

 .ريعصلاباب ةريقمب نفدو ةئامسمخوسسمخ ةنس يفوتو هنأش نم ثيدحلا

 تدوي ناكو .بدؤملا ىرعملا يلقصلا نسحلا وبا ةيطع نب رمع نب (دمحا)

 وباو يزارلا مامت هنع ىورو هريغو يلماحملا نع رصمبو اهب ثدحو

 تبأر لاق نيزر يبا ىلا هيلا اندنسب انيورو ةعامجو ميعن

 ينا نومعزت قارعلا لها اي لوقيو هتهبح ب رضي ةريره ايا
 نا 0 يش دك ل شن و لل ا 0

 هما نطيب نم طغسي يذلا دلولا اهرثكا رسكلاو اهمضو اهريسكو نيسسلا حتفي طقسلا )١(
 عضوم ًاميدق ناك دجسملا اذه لصبلا ةبحر دجسم (؟) نسلا يف مدقتملا خيسدلاو همامت ليق

 اعلا لايتم طل اىكاخ هدوم ىافدح عاضلا] هيلو امكان قانسا رسوم ايفر ةتفل ملكا ةيئاطلا عاباج
 هيفا كاؤمل يح لو ليال ريد رلا كرت نع د وب سن ني رمال فلل هن افك عفا يوغا

 ةكلمملا ررطقا يف اهربانم ىلع بطخي اعماج ًادجسم نيعبرا أاشنا هنا ليق ةريزغلا تاربملاو

 هر هب ا لع ل را هل كا تاما اكو تاناخلا و فكل 2 حلا

 جراخو ةيباجلا باب جراخ ةينانسلا عماج قشمدب رمعو هريغ وا آدجسم هب رمعيف هدعب نم

 لك دنعو راجتلا نويعب ًاعماجو ةفيطقلاب ًاعماجو عسعسب ًآاعماجو ( روسلا جراخ ينعي ) قشمد

 ديعا مث اهنع لزع مث ناخ ميلس نبا ناخ دارم ناطلسلل ةرازولا ىلوو هيلا ةموضَم ةيكت عماج
 اها فو تنال سوس تو نس م »و1 ةينستلل طاف منام و قطتطدر لا ود لكل ريش

 ءاملعلا نم ًاعمج رضحاو هسفنب ءانبلا سيسأت رضحو ةيباجلا باب جراخ ةينانسلا قوس ةرامعب
 0010 لذا ل تاتو ١ د 2 152 50 1 راب لتس راع ىلع وو نيك 11

 نانس ديعا مث يشاوطلا اشاب ورسخ هدهعب ىلوو الوزعم قشمد نم جرخ مث يبلش نيزو يبلش

 ادت نانو يرش ناك | فكر ا ا رتفللا كاك نكح اي فيو دا رولا لاا
 الا شل درالو هر راك تكاكل] 2 ا ل ل 1105 0 ىرلقلا دمحم نب ترحم
 ين (لقةتعلا كك تكروا نم زا ةييما رة حوش ل همابنلاز دارامتج احح وهما +ةعبتا د٠ ةعش و جلدل
 . لالا" دامو لالط ل] ةمدامب ىتك



 اد ركانسع نبا خيرات

 ٠ لاق هنا ءالعلا نب لاله نع محرتملا ىورو رفك يهف ةعبرش اهعبتتال

 زارجف دا كاكف امف دع رث نإ ارذتعم كينأن نم ريذاعم لبقا

 ارتي كالا نت هرهاظ كاضر١ نم كعاطا دقف

 . ةلامثالثو نيتشر ست كسل ناك. مجرتملا نأ ينغلب

 )) نيدمحالا نم رمع هببا مسا نم ركذ ((

 ىور رصم لها نم يسرافلا دادش نب دياولا نب نابا نب رمع نب. (دمحا)

 لاق ةهنع هللا يضر ةرنره يبا نع هقيرط نم انيورو ةعامج هّتعو ةعامج نع
 مدلتسلا امهيلعبمد1و ىبووم ىفنلا لوقت اهلسو هيلعهللإبىلص هللا لولو رتيعمم

 لاقف ةنجلا نم مهتجرخاو مهتبوغا يذلا سانلا وبا تنا مدآل ىسوم لاعف

 هنم ةبحم كيلع ىقلاو ةمالكبو هتلاسسرب هللا كافطصا يىنذلا ىسوم تنا مدآ

 لمع ىلع ئتمولت مذ لاق معن ىسوم لاق هب هللا هلضف امم هوحنو اذه رتذف

 . ىسوم مدآ جحتف لاق قلخا نا لبقو هلمعا نا لبق يلع هللا هبتك دق

 ناكو ةدم قشمد نكس يدنق رمسلا ركب وبا ثعشالا نب رمع نب (دمحا)

 ةعامجل ناكو ةفمظار ةننلالخلا مجلقو ناكملا يرد مح الا ©

 رهاظ ىلا ةعامج عم جرخ هنا ركذيو نسح يأر هيف قشمد لها نَم

 يف مهكرت مهب دجس املف احازم ناكو مهب يلصيل هومدقف ةجرف يف دلبلا

 ملف مهسوؤر اوعفر هراظتنا مهيلع لاط املف ةرحش يف دعصو ةالصلا

 لع طعما ةيناعسلا "لني ميسي ةةارختتلا“ ليقاهيااانا قه الطمي هود

 لصتا دادغب لصو املو قشمدب هدالوا كرتو دادغب ىلا جرخف مهنيعا

 اذا ناكف. هراد نم عضوم :يف هلزناو.همركب ناكف  مداخلا يمئاقلا فيقعب

 كلذ ششارفلا ىكحف يكببو قشمدب هدالوا ركذب ماعظطلاب شارفلا هءاج

 نجدي جار ناقل نادر ثنا كبت مدنها ف تس لاب اممم

 شارفلا هريبخأف مهتركذت ماعطلا نم ءيش ينءاح اذاف قيض يف آدالوا

 تان ىتح :تقيفاع :ةقادتيعت جف لاول زر, !(لوج مه رصحتخلملاو اننملا تقف كلك

 ٠ ةلامعبراو نينامثو عست ةنس مخرتملا يفوت"

 ةعاجهنعو ةعامج نع ىور ديلجلا. نباب ف وورغملا سابعلا نب رمع نب (دمحا)

 هللاىلص هللال وسر عمتس هنا برك يدعم نب مادقملا نع هقيرط نم اندنساوب



 اك يع لذ 5

 كرش لا فرختت رامعني١ناك يل الهلا ركب وبا لاق رحاف كللقو هللا ىثحت ك”نأ

 يف هزبخ درث يفاو اذا ناكف هلكأب اًميبش هل اوكرتو اومان دق هلها دحيف

 هل اوكرتو ةحاجد مابالا ضعب يف اوحلصاف هل هوكرتام هيلع بصو ةعيصق

 ءانا ىف نيحعلا ءام ةلضف اوكرتو هضعب يعبو اونحع دق اوناكو اهتم انيس

 يذلا ءانالا ذخا هنأ قفتاو هتداع ىلع رنخلا درثف اومان دقو اليل ىفاوف نخآ

 . يمسسق يف ناك يذلا الا تلكا ام لاقف كلذ هل اوركذف هلاح ىلع

 ىلع هموق لجرلا نيعب نأ ةيبصعلا نما هللأ لوسراب لاقف ملسو هيلع

 هللا ؟ىَلَص لاي لاكف ها ضايج ىلا متلا كتسلاب وا (از) الإ لاق قحلا

 عوكراانم هسأرعفر اذاوعكر اذاو ربك اذا هيديعفر رهظلاىلص اذا ملسوةيلع

 هيلع هللا, ىلص هللا لوس لايق لاعق كلامو وديفتا نما اضياوهيلإ] منعا

 هللا لكَ هّللأ لودر لاكفف لكك هدح نع هسا نع ميكح نب زهب ىأإا انليضلا

 رخد يبأ نع محرتملا يورو رفاكلا ةنحو ,نمؤما نجس ,ايندلا ملسو هيلع

 ةقيقحلا ملع نا يرطاخب رطخف ليئاريسا ينب ةيت يف ارام تنك لاق هنا قاقدلا

 ةعئ/اببملاو قامايللا بصعتللاو مككونع يماحيف هعبصغلا يمي ىذلا وهب اعلا لق ن1

 لاخلا هتيضع ءرضن ىلا لجزرلا زعدب نا وه يبضعلا نا"حيحصلاوب هانركن هيمو هل انيصو

 هللا لويجيو اي تلقف عليو للف شار لضم نبنل] تملإ_ فمفظقلوو لهعبا لعام فتعمل واكس عازل

 ملللا ىلع هموق لجرلا نيعي نا ةيبصعلا نم نكلو ال.لاق .هموق لجرلا بحي.نا ةيبصعلا نمأ

 002502019 ا ا تعمل 2 1 نر تك كلت هلو هش 2215 11

 رجهلا اته ةرجملا (١).مومذملاو اهنم. دومحملا َناّيب .ملعي .هنمو»ةيبصتقلا ريسسفت وه اذهق “+ ملظلا

 قوقح يف عقب ريصقت وا ةدجومو تتع نم نيملسملا نيب نوكي اميف ينعي لصولا دض وه يذلا
 ةبحاو عدبلاو ءاوهالا لها ةرحجه ناف نيدلا بناج يف كلذ نم ناك ام نود ةبحصلاو ةراشعلا

 امل مالئسسلاو ةالصلا هيلع ةناف قحلا ىلا .عوجرلاو ةبوتلا مهنم'رهظت مل ام.تاقوالا. رم" ئلع

 ا مح مهنارجهب رمأ كوبت ةوزغ نع اوفلخت نيح قافنلا هباحصاو كلام نب .بعك ىلع فاخ

 نامزح اهنا ال ةيبّرتلا نم عون ةقيقحلا يف ةرجهلا ةذهو ًارهش' هلاسن رجه دقو امون

 ..امهنيب :قرقلا ملقيلف قيدلا نم



 كتر ركاسع نبا حيبرات

 سارح ةيفووصلاو ةنسلا سارح ثيدحلا باحصاو ءامسلا سارح ةكئالملا

 هل لاقي نا دبعلا هب قحتسي ماقم لوا نع انونمس تلأس مجرتملا لاقو هللا
 هبلق ىلع رطخب مه لك فرعب همه ىلع هملعب افقاو نوكب نا وه لاقف فراع
 نرخالاو نيلو الات ونذ تلخد لحملا طاسم ادعلبلجلا طيف اذا يا

 ."نسحملاب ةريسملا#تاقحتلا رهكلاةئاعرسأ وون ركشلااذاو ةيضاروحر يف

 ةباور هل ملعا الو ركذ هل قشمدب عماجلا ماما يركسلا ىلع نب (دمحا)

 . ةلاوت اكو نمو ناك هل رك

 نيرشعو نينثا ةنسس قشمدب ثدح رافصلا يىزورملا يلع نن (دمحا)

 يبنلا نع كلام نب سناىلا هدنسب انيورو ةثامثالثو نيعبراوتس ةنس قشمد

 :بءالاش اهيل كلو ناىف ؟بلقلأ نم ةعنمت لاك اَلإَط هرضنا فيكف امولظم

 نع عفان نع كلام نع هيلأ اندنسب انيور يملسلا ريصن نب رامع نب (دمحأ)

 ءاغشتلاا كايرشك قدبلا تلل تلك هكلع ثلا ىلص هللا لوسر لاق نام ريع نا

 ينطق زادلا لاقو نبك ورتملا نم وه ينطقاردلاو يناق ربلا كافو ركنم ثياح

 . ثيدحلا كورتم وه اضبأ

 دنبب نب رركباابا تجي :نيةلسعتللا نبعن ل جترا ئدتنالا» كدة كونا راح نت“ (ةقتا)

 يف ىأرف.هباحصا نم ةعامج هعمو ةزانج يف ملعملا عم انجرخ لاقو ةيومح

 هباحص ىلا تفتلاف هسحلب وهيلعغ رمتب و ضعب عمبعلب اهضعبةعمتجمابالكه قب رط

 نع اندهجوت لاف نفعت عنبه الخلا يقبصلاام بؤلكلا ودهن ازرظت علاق

 عم اهضعب شراهتب يهو ةعمتجم بالكلا كلتو ةفيح تحرط دقو ةزانجلا

 تفتلاف ةفيجلا كلتىلع لتاقتتيهو هيلع يوعبو اذه نم اذه فطخبو ضعب

 ناوخا متناف .مكنيب ايندلا نكت مل ىتمانباحصااب متبأر دق مهل لاقف هباحض !ىلا ملعملا

 مح رتملالاق و ةفيحلا ىلعبالكلا ش راهت اهيلع متش راهت مكنيب ايندلاتءعق وامىتمو.

 نسانلائرتنادهللا ”قتاف:ةسرئسلا ثبخقاقنلال وقن  ىرسلا هللا ديبع' ابا "تتم



 هليصحت ةلقو هطيلخت ىلع لدت ِءايشا _ركذبو همالك يف ف رحب مجَرتملا ناك

 نسمح ةنشنااايجا رشالعب هنوك انغلبو ةئامثالثو نيتس و تس ةنس خركلاب دلو

 اذه حص ناف ها ةلامعبراور نيتسو كح هفته عام هنا ينغلبو ةلامعبراو

 اهنطوتساو قشمد .مدق يرقملايرصبلا نيسحلا وبابوقعب نب ئلع نب (دمخا)

 ةيزعالا يفا توصلاب أرق ناكو ةكلعلفتمخ وقل اذيقر ةيعل تت ناف عامس هل ناكو

 نم ثيدحلا نك (ملو اًئيَش هنم عمسا ملو ارينك هتبأرو هتكردا ظفاحلا لاق

 .رةباط يعض ادا ناشللابنازقلا !ا نقع اكو دئاب

 ةعامج هنع.ىورو ةعامج :نع ئور.يزملا نازخلا فشسوب نب يلع نب (فمح#)

سو هيلع هللا ىلض.يننلا نع ةريره ئبا نع هنغ هاتدتسا اممو
 ليوا _لاكرهنإ مل

 ديواببلا: ءاملا زم كو راو كمي ضاحلنصا, ملا .لاقينا ةمائقلا مويب دبعلا هب بساحام

 ياازةارخ ار اهدعي ةيحممرماةلرور يعكازز

 رقع ابا قابلا ىلع لور هفعاوو
 لاف هنا رايتاد وزن. نبأ نع يلقن نيو

 كا فال شم كا و جو فد تازعبلل لا از, عمنا | ضوولسف

 :.هلوقبا يكلاملا باهؤلا دبع يضاقلاباخأق

 يراكتلا ةمعتختاب ىار كلا" هناك عطفا نادت زك اا ناشط

رجا؟ تضافم كردتجل .يناقلإا نارها يذلا: نأ قلزملا فيخمتيتللا)اغانار ظنتت ايألقعذ
 نكن م1 ي

 ين نكتي < ملو.الإ ع يِسإ درو دق يررغللا زنا! تدجمبرب طعما كمن _رئالا دعت ةلاذاو ها اهل اناوَح همالك

 انه نأ ناباقإ نب رشا ناقه امك ليوا مات ىف“ لانقتلا انين هنا ”مث.عاربشلا. ىلط ضر رععالا- مانقم

 هربق من ناتلا نم انالومت دوعن نإو ملاوق ليله ةنلاحلا كاست اّنب قيلضالا كلو امم اك

 نآؤكي ون (عطقت ,رابتد, غوت اثق رس اذا ىثو ناتيد قئابسمخ .تعطقا لذات ادب ةيداتناك ةمكح ئال' هنان

 لوالا يف هناف .ةنايخلاو ةنامالأ نيب :قرفلاك امهنيب قارفلإ :لاقث نا. باوجتلا+قح, ناكفأ:اناده: اهْعطق

هئازجإ قب رج لك ناكاتمتاذن يفلدهي تا ذهابا نينتر ايمو
 1 ب بدت ال نكلو لطف 

ونع .ةعفادم ناسنإا:هلتقإ اذا َقئارظلا, عطاق هقعملو هللاحتمام ف اوف
 انالخ لي نه همد ناك .هسفن

 اهنا اهكرادم كردي مل نم اهنظي: مكح ىلا تاراشا يرعمللو اذه هب لتقي هناف اموصعم لل: #

 < هدكشسافم نم ةقيقحلا تحتمتأ هك تمهف اذا نكلو داحلاو ةقدنز



 21١ ركاسع نبا خيرات

 نابعش فصنيف هتافو تناكو ةمومضملا تحت نم ةانثملا ءايلابو ةمجعملا ءاخلا

 . ١ نات ام و نيعممت :ةكس

 ثدح ورَسْخِب فرعيو يداوسلا يربكعلا رفعج وبا ديزي نب يلع نب (همحا)

 دنتسلاب هانبور اممو هريغو دعاص نبا هنع ىورو ميعن وبا مهنم ةعامج نع

 اوموق مدآ ينباد ةالص لك ةرضح دنع دانم يذدانب لاق دوعسسم نبا ىلا مث هيلا

 اوموق مدآ ينباب حبصلا ةالص دنع يدانيف مكسفنا ىلع متدقوا ام اوئفطاف

 دنع يدانب مث مهل رفغيف نولصتو نورهطتيف مكسفنا ىلع متدقواام اوثفطاف

 زورهطتيف مكسفنا ىلع متدقوا انم اوئفطاف-اومؤق مدآ ينباسي ئلؤالا ةالض

 الو نومانيف كلذ لثم ىدان رصعلا ىلص اذاف اممهنيب ام مهل رفغيف نولصيو

 ديعتس نو ىحورتللا »ع قر ولزشل فجل د موتو يف حلدمف نوحبصت مث مهل بنذ
 هل كاقف عيش ىف اموي.قانض ةطالسلنم ذب هيبيحل, ايد انبات قشرعلا طفلا

 نم كعيسسيف الاو لعفاف هنم نسحاب كقلخ ريغت نا تعطتسا نا بيبح

 . كقلخ نم انع قاض ام انق الخا

 مدق بيدالا يذاب دسالا روصنم نب سابعلا نب ىيحب نب يلع نب (دمحا)
 بطخلاهنعىورو دادغسو اهبثدحو ةثامعبراو نيثالثو نيتنثاةنساحاح قشمد

 تكاكلاك هنا رمع نب_نعبيطخلا قيرط نمهسع ا اممو ةعامج و ىدادغبلا

 ملسو هيلعللا ىلبص يدنلا ئل| كلذ عف:زف هكسمت منيلحتلا مهن ٌليعتسست اوف يتاثأ رما

 عطقاف نالفاي مق مهعاتمسانلاىلع.درتوهلوسرىلاو ةللاىلا"ةأرملاةذه َبتتل لاقف

 (1!هننس ىف يئاسنلاو رازبلاهاوروةددعتم قرطنمايلاعشيدحلا اذهيورواهدب

 كد د م رعدتست انناك ةأرمأ نار :دقعتما قارطل نسر ءايحملا "ىف ؟فتاكنلا ”ا59 (1)

 هذه بتل هللا ,لويسر لاقفأ .ةمكلالامثاهععشجم يلح بكل نم اظكواشتشاف !غلش و هكلغا هل" قللصاةشأ

 هلق طقس (لصالل ىيفاثنا دملعت اهمال اانسطقف, نيب فاق, لففع دف ”راوُم_امدتعام ئذدؤتو ةأرلا
 اولاقو.ةيراعلا دخجا نم .ىلغ عظقال.-خهتم. ازيثك اقف“ ةلأسلا ةذه يق“"ءاملعلا فلتخاو لعفت ملف

 ةقرسلا ناك امنا عطقلا :ببسو:عطقلا ببس ااهنالاال ةعينشلا اهلاخل افي رعت انه ةيراعلا تركذ امنا

 نع ديعبو امنهلوق يف :نهاظ ءاغلاب' رمأف!يؤازلا :لوقؤ“عطقلاب قاحساو دّمحا لآكو ةيراعلا دحجال
 ضعب يف ةقربسلا ظفل: نم ءاج امو كلذ. يق_حترضلاك وهام ثاتاورلا' ضعب يف َءاخ دقو ليوأتلا
 يرعملا ءالعلا وبا .ةقرسلا» يف: عطقلا :ئلع' ذروا-(ةفيطل) 'لعا“هللاو لثواتلل لَمتَحَم وهف“ تاياورلا

 ال © لاقف الاؤس
١ 



 هنسفن نا ملع ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسز ىلع تلزنا نيح حتفلاو هللا رصت

 هبلا تيعن

 ثدح بيدالا يبارشلاب فورعملا ينامرلا يوحنلا دمحم نم ىلع نب (دمحا)

 هرشع سمح هيك لا عبر رهج ىف ئفرت يناتكلا ريزعلا كيع لاق ةعامج

 . ةرم نيرثشع نم رثكا ششفخالا يلع

 ميهاربا نب نيمسحلا نب هللا ديبع نب نيسسحلا نب دمحم نب ىلع نب (همحا)

 بلاط يبا نب يلع نب نيسسحلا نب يلع نب نيسسحلا نب هللا ديبع نب يلع نبا
 وبا ىلاق ةعامح نم ثيدحلا عمس ركنا مانا يف ق2 يضاق يبيصنلا

 محتمل يعي دمَح ١ فترشلاَع م انمون شويخ نب نايتفلآوباناك بيسنلا مساقلا

 متاح لثلم ةاصتسلاب نقو ىلع لكم ةعاحتتلا يح ثث يانتددو فيرظلا لاقق

 نضرعت يرافغلا َرذ يبا لثم قدصلا يفو نائيتفلا وبا هل لاقف امهرتغ ركذو

 ةئثامعتراو نيتسو نامث ةنْس يفوت بذكلاب يمرب ناك مجرتملا نال باذك هئاب هل

 ١ .ريمتملا ةابلا يعج علا( لقش مت .هراد ىف نقذو

 ىنتعا يدادغبلا مث يبشخنلا يطويخلا زابالا ملسسم نب يلع نب (دمجحا)

 ىلص يبنلا نع نابوثىلا هنمو هياا دنسلاب انيورو ةعامج نع ىورردو ثيدحلاب

 ربكلاةنجلا لخدثالث نم ءيبرب وهو دسجلا>ورلاق راف نملاق هنا ماس و هيلع هللا

 هبراش فخ .دق_الحر زاوهالاب .تيأزالاق.هسفن نع ىكحو نيدلاو لولغلاو

 لاقف همامأ ثيّدحلا باحصا١ ركذف. ايتفلل ردّصتو اك ىرشا دن ةنظاو

 معن تلق انا لاق ىلصت ندسحتال كناهل تلقف اًميشنووسب نسيلو ءيمشب اوسسيا

 تكسف كبدي تعف رو تحتتفا اذا ملسوهيلع هللا ىلص هللال وسر نع ظفحت شبا

 تلعف تكسف كتبكر ىلع كبدب تعضو اذا هللال وسر نع ظفحت شا هلتلقف

 كل لقا ملا ملكتتال كلابم تلقف تكسف تدحس آذآ هللالوسر نع ظفحت نشا

 مزل اف عيارانروطلا وذ نيتفتر هاذه ياش نكن "املأ ثنأ ىلصت نسبحتا# كنا

 اًميش نسسحتالو ءيشب تسلف ثيدحلا باحصأا ركذن نا نم كل اريخ نوك اذ

 مضب يطويخلاو بهذملا نسح انقتم اظفاح ةقث مجرتملا ناكو بيطخلا لاق



 ا ب لا

 ناك هنأ يكحب يشرقلا يلع نب ئيحب المحم يلاعملا وبا يلاخ تعمسو لاقو

 تفو,برف:اذاف_يربلا نببدمحم يلا عم عماجلا7يفا يلايللا !رثكا. يفر نسلجف
 انا الويلوقيف ال لوقيف ءوضو ىلع تنا هحاصل امهد وانو بوكا قادإلا

 :ةةالصلا خلاد وهبد كافل وة يجئ وكمل دشنح ونا مع ىاح يتق د

 .٠ مجترتملا نعش نمو

 سايقفلا نع لج دقلا قيشر ناب بيضق تولس مل اولاقو

 سساع وهف اوسع ويسعي ىبسع امل تربصو هبتولس .تلقف

 ٠ محرتملا يف يماتكلا ساود نب رفعجح لاقو

 يشاسملا تيملل ابجعاوف يشميب 2 هرتخبت يف لايخ تارفلا نبا

 نشاتن دنع نم هن لقاح حجمتلاو ++ ندفك ؛هكقاوق» نما هشاوتا نأامك

 نساوظ متصغا !ىئكركفل قكشلاو جامافز معي عت هااضيل نساهم يصخلابللا

 يوي رادو ةثامعبراو نيعبستو عبرا ةنيش "نفض نم*ر شع .ئنانلاتبستلا مويا يف وت

 قشمد مدق بيدإلا يدادغبلا ركب وبا .ةطب نب دمحم نب .يلع.نب (ديحا)

 دمحم نبا دمحا هنم عمسو يدزالا. ديرد نبب نيسحلا نب دمحم نع اهب ثدحو

 هرعش نمو رسفملا ةيطع .نب هللا دبعو نايوحنلا يلقيسلا نسحلاو_ مارشي نبا

 ءيش الب ناوخالا ةلص .نم يضر نم ناوفص نب نوميم لوق ىور دقو

 ْ "لام هلظل نبا قطف روسفلا 2151
 ١ ضاتكفأا ؟عاوذب يش ذات تلح“ ةزاط "ىذا ائضرت تنك نأل
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 ارتاح كا بتم دال 00 نما رخلا ل رت 00 ا 2

 اضنا ةرعش نمو
 ناسحالا نم يتأت ام عيضيف ةعيمصأ غاخللا ىلا نكشت د

 ناموالا ةيف كتلع ناحخ اهركشف ماركلا يف عئانصلاعنصو

 ًاضرا هنمو

 توفير هديا انمي ل تكفون يب نش وت وع روم وحلا ةما ع
 تاكين اكن |(ك2كم 7 كك دايبٍديزا ينبف .نسفنلا :دهحتال

 دبع نع قشمدب ثدح لالخلا يدادغبلا يبالودلا دمحم نب ىلع نب (دمحا)

 يناتكلا زيزعلا دبعو ينايمجتلا نيبسسجلا هنع ىورو يكبلعبلا دمحم نب هللا

 ءانح اذا ةروبس نأ لادق هنا ركب ىتالىسلا هكك هش ط٠ اك رو



 يدينم رثانتب دودلا لبقاف لح يف تنا لاقو يل قر ةلاحلا كلت ىلع ينآر

 يلزنم ىلا هتذخاو هتفق وتساف -فرصناو .كلذ هلاهف ضرالا ىلع طقسو

 نوثالث اهيف ةرج اهتم جرخاف ةنوازلا هذه يف رفحا هل تلقو ينباب انوعدو

 اة دع كنف < اها نعتسافا فلا | ةاريشع هيب ددعا تلقف .مهرد فلا

 فرصتي ماقف .كتاتئارفو كنا ريخ_ ءارغق يف اعيهلعتعا ىرخا قالا. ةرئتع

 تبرض و ينم ةكمسلا تذخا املكربخا انا لاقف يلع توعدله ينربخا تلقف

 هتلعج وهتفقلخو ينتقلخ براد تلقوتيكبو ءامسلا ىلا يسار تعفر يسار

 تنا الو هملظ نم ينتعنم تنا الف ىلع هتطلس مث افيعض ينتلعجو ادوق

 افيعض, ينتلعجو ايوق هتقلخ يذلاب كلأساف هملظ نم عنتماف ايوق ينتلعج
 مارال دق فتانت * ه1 ”كئاخا تفل" كلف تكتف ”كفلخل ةرثع ةلهحت نا

 تثيدحلا ىنتعا يفوصلا :لابختلا يلَخلا ٌركبوبا جرفلا نب يلع نب (همحا)
 يزارلا مامت هنع ىورو ةعامجو يجاجزلا مساقلا يباو يوغبلا نع ىورو

 نب دمحا١ مامالا قبرط نم هنع انتابورم نمو ةعامحجو ينيلاملا ديعس وباو

 ردمشم لك لاك" لش وأ, هيلع" هللا" ئىلص يذلا »نأ رمعا,نبا" ىلا” ةدسبس" لكح
 فحل راا(ناازاع هنآ ىزروتلا قايفس نع يورو رمح كتلك 3: عارخ
 .هنمهعمسأ نابدالا نسسح ينلمحيف همادهدلتن البق انا هتعمس دق ثيدحلاب

 نبال ضفلا نب رفعج نب نيسحلا نب رهاط نب لضفلا نب يلع نب (همحا)

 تاق زي مقكلاو يدحللاب ىتعا لضفلا نأ تارفلا نب ىنوم نب رفعج
 ناكو رعش هل ناكونيدلا ةقرب مهتن ناك هناالا لضفلاو بدالا لها نم ناكو

 هتع ةباورلاب انداتساب لصتأ اممو ريبكلا عماجلا يف بتك ةنازخ فقوادق

 بلاط يبا نب ىلع هعمو اجاح نامثع حار لاق هنا ةربره يبا نع هحرخا ام

 سانلاقلحف ادغمث حبصا ىتح اهعمتابفهتأرما رفعح نب دمحم ىلعتءلخ داو

 رفصعملا بلي !لاق وهبافف اود رهتنافاةبيطةحي رو رفصعلاغدرهيلعو نامثعهآرف

 الو كاب سال هل[ لرش رناذل لاش هنع ملم هيلع هنلأ ىلص هللا ل وسر يهن دقو

 ىدحا ةنئسةححلا يذ نم لوالا رشعلايف مجرتملا دلوم ناكو يناهن امنا هابا

 نع هتلأس و لاق رباص نب دمحم هلاق يضفار وهو قشمدب ةثامعبراو ةرشع

 ا ل را ل ل ولا ل رولا تلا رقما رنا ىلا نمستإف  هشكتس
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 هبواز يف بحجاحلاو دش دف هتكي «اذاور (ًالعمكسا داعي جتف

 هبلاععاا وبا تلق: ؛اذعغلا (تقو هتمح يذلا ر.:تلنا "نم لاقف

 هلحراتع ا ىبعت نإ دانت ةمخض اصعب يرجي ماهعف

 هيناز هيّحيححب ىذدبلا مأ هب دايفتشفاو اهلسيوع نمو ف لعق

 تكرتو ًايوعرم تجرخف يقنع برضب رمأف هيلع هودروب هناملغ عمسف

 مكعم انا اهويسفنب يبجعو لجرلاب يفافختسا هببس كلذ ناكو هكلما املك

 يفوصلا يرونيدلا يملسلا رصن وبا يلع. نب هللا ديبع نب يلع نب (دما)
 لصتا اممو ةعامج هنع ثدحو رصمو ةكمو قشمدب ثيدحلا عمس يرقملا

 هيلع هللا ىلص يلا نأ. ريشب نب نامعتلا "نك هقن رطب هاير ام ةةتس م اين

 ةيفاغلا ثيدخ كانا” لهو يلعالاكنرا عسا يع نيطكعلا أ الا 4

 لجر ليئارسا ينب نم ناك لاق هنا رانيد نب رمع نع ضيا ةتانورم نمو

 الف ينآر نم الا هتوص ىلعاب يدانب وهو الحر ىأرف رحبلا لحاس ىلع مئاق

 لاقف كب يىذلاامو كتصق ام هللا دبعاب تلقو هنم توندف لاق ادحا ملظب

 ار تفارق تال | سرا يسن ناسا ا ا ا

 اهينعيس .نا هتلأايسف ئباف يل اهيمن نا هتلاسفع ةكمس داطصا دق اذايص

 نكلا] اهكليخ و هكمشلا هنم تدخر يعم ناك ظوسس هسأر تبرضق ىلاف

 تمدقو اهوحلصاف ةكمسلا اهب تقلع يتلا يعبصا ىلع تبرض دقو ىليزنم

 هتيتافا جلاعم راج يل ناكو تيكبو تحص ىتح يعيصا١ ىلع تبرضف يلا

 اهب تيمرف تكله الاو اهب تيمر تنا نا ةلكا وه يل لاعف يعبصا تلقو

 يكباو حيصاأ يهجوىلع ابراه يلزنمنم تجرخف يدضع يفنابرضلا,عقوف

 تسعنف اهيلا تبواف ءاحود ةرحش يل تعقو دالبلا يف حيصا انا امنيبف

 ناو ةلها وحلا وحلا دلل هلسرتو كئاتضقا عطقت ىلو ناجلا ةفكنآم نانا

 هتدح<وف داعتفلا ؟تعقاف لح و مزع هللا لتاق_ىمدكلذر,نا تملغعنا تيهتجتالف لاق

 توندف ةريبكةكمس اهيف اذاف اهجرَخلا ىتح هترظتناف هتكبش جزخن“نا لبق
 يطرشلا انا تلقف كف رعاام ٌلاَقف يتقتعاف ككولمم ينا. هللا دبعاب تلقو هنَم

 اتملف“ يدن هعروا و فاك كراف اكدوا ل ساق حاف شط 7 1 ىلا
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 نم اوجرخا رفن .ةثالث نا يدادغبلا ديبع نب حلاص ىلا هدنسب هاكح اممو

 لاقف نوثدحتب قيرطلا ضعب يف اودعقف ةرصبلا قيرط مهتعمجف دادغب

 حازملا مهضعب لاقف ايندلا يف ناسنالا هبنتجيام دوجا ءيش يأ مهدحا

 مهدحا لاقف سانلاب فئافختسالا ر>آلا لاقو فالصلاو هيتلا رخآلا لاقو

 كلذو ىربخ مكريحأل انآح ؟زلا ةطحاص لاغف هعحلا امه دحأو لك انوبحتل

 هللا نم“ريخد انآو ارحاو ناملغ انهيق ناكذ يل ناكو حركلا يف ازازب" تنك ينا

 قاس لك فيت ا01 كاع ماتا ملك سهلا كدففت هربا ىلا تاو

 تملا ب تطل تفرك كلقف "نوعا -عيدن« فلات ةازغلاو "نطبلا لئلعحف
 عاشو هعمس نملك كحض و تلجخو يدب يف طقساف تكسمباوجب ينباحاف

 كينان لإ ناين وامل ذاغم قلع ءانغغلا هيأ اطدحت مخ دللالا ىف كلذ

 كتخا::تقاب فنيك :ئفلخ اوجاضو ارجاتلا اذه اولاق الا عراشب:ربعا:ال تنكو

 ببيت ذر كان دةمكلا اناملك تك رو ريكو و ىلع تبرعت جالك قظاميلف

 قلل ور اهيعلاد خايف لامك ةئاقنلا]؟ابسفتجلا اهو مالاثأ_ىطمرأتا له رابتككأارم

 كتمت دارت اياقذ كف رثلاا نوع ىعتودعلا قكسعتال اة كاوا ىودعع كرااجا

 قيرطلا ىلع تيأارف يلوح مهو امو, تحرخف مهيلع لضفا ءامدن يل ناكو

 ىمعالا اذه نم رخسن ىتح انب اولاعت يباحصال تلقف تامانملا ريسفب ىمعا

 كيلع اهضقا نا درا انؤز“ تار ئنا ىمعاات تلقف مالثتلا درقف :ةيلع: تملستف

 تلعح هنمتعبش املف انرط اكمس لكا١ ينأكتبأر تلقف كل أدبام لس لاغف

 عاش املف ًاحيبق ًامالك لاقو هبديب ىمعالا قفصف يربد يف هلخدا أك

 مالكلا كلذ يل ”اولاقلا "قرط" يف" نبع" ال .تنك هن !وتدحتتو قسانلا يف .كلَذ

 ىدذلا فلصلاو هيتلا هببسس كلذ ناكو يهحو ىلع تجرخو مالكلا قطا: ملف

 سانلاب فافحتتسالا بحاص..لاعف .ركعم انااهو ”هكلمأ: اهلك لت رتو يل نآك

 ذخات“ ينرما لكأب نا داّرا اذا ناكو نترسسحلا ّيلاو دادتشل احا كنك ينا

 لَخَدَي نأ ديرب لخر ينءاح دقو لاو: رشا“ ملف حا هلا -نخدمال هنا
 ةيلاكلا فلا امتي و سس) لا قلل اكرم اخر منقي ئزاج جو ريانا ويضيف باالالع

 شف وبا" ات لاقف ةتقد ىفوجت اولا ذه لف ”مغيحل نإ "يلا عدقت_ككقالطم,

 : لوقت اشناوإ ينع ئىلوق يدن يف تناك اصغن" هتبررخ :نا: هن يفلافختتسا
 هتروازايب كرتملا -يف“ هللات ينتنا لاقف آدادش تحدم
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 ثدحو صمحب كلذ لبق ءاضقلا يلب ناكو قشمدب ءاضقلا ىلوت يضاعلا١

 نب نسا ىلا هقيرط نم يورو هننئس يف يئاسنلا هنع ىورو قشمدب

 ماسقف“ علسو ةيلعيبلا ىرلم جردلا رجح ندعي قف مالطا نحر نازككال

 يبنلا ىلا رظنا ينأكف لاق هوحن ىشم مث صقاشمب وا صقشمب هيلا

 نا سنا ىلا اضيا هدنسو )١( هنعطيل هل لتختب ملسسو هيلع هللا ىلص

 يقفل اهتورتزع نزلا ءارشفي شما ندنام لك ورافع نييرصي نعل ترفق امتلأ

 نيتنثا ةنس ليقو نيتئامو نيعسست ةنس مجرتملا يفوت ةليلو موب

 . ةقث وه يئاسنلا لاقو اهنود وا ةنس .نيعسستلا غلب دق ناكو نيعستو

 مدق رايقلا نباب فورعملا يدادغبلا تاكربلا, وبا يلع نب .(دمحا)

 - «يدادعلا» مركب عدهقاب ولما قارا +هيسبطخلا زكب) جربا" ىلع اونا: نمو ىو كخمو
 رتتسس ففيك يرجب هينيع عمد نم رثا هل يفخب امو كاوه يهخا

 رهتبيف هنم ادسح ىرولا نيب .انب مني شاو نم شخا حبا ناف

 ردك كلل تقي نلمس نس علا ل

 نع يور يفوكلا رفعج وبا نارهم نب هللا دبع نت يلع نب (فمحا)
 ىلا هدانسأب لصتا اممو مامت هنع ىورو يتوكسلا دمحا هللا دبع يبأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر ةريره يبا

 . قرع فحطا نأ" لدك هاجلا رجالا انما

 يصمحلايفلكلا ريخلا وبا دمحا نب ديعس نب هللا دبع نب يلع نب (دمحا)

 نب مامت هنعىورو ةعامجو مكحلا نباو يطئارخلا نع قشمدبث دح لظفاحلا

 يبا ىلا هدئسب هاور ام هتباور نم اني لصتا اممو ةعامجو يزارلا دمحم

 حاكتناصحاو ؛فافع ناصحا نائاصح١ناصحالا انعوفررم هنع هللا يضر ةريره

 يينلا بان ,ىتاءاييباوعا.نإرهظفلو ,يئاسنلاو يذموتلاو دواد ءؤبأو .ملبمو ىراخبلا هاووإ())

 هانخوتف .ملسو هيلع هلل ,ىلص يبتلا هب نصنف !بابلا:ةصاضخ ”ةنيع عقلاف ملال هيلقا#لا لش
 ولكننا امأ ملمو هيلع هللا ىلص يبتنلا هل لاقف عمقنا هرصبا.نا املف هتيع أقفيل دوع وا ةديدحب

 ىقيزعلا :لصتلا ىه لبق و نمي يوزصت ةلزيم نتا يسن وز 1ل] كي ومما ك2 تان
 هنا هانعمو قشلاو بقثلا ءاخلا حتفب, ةصاصخلأو هغّواريو ةعدخت يأ هل لتُختي هلوقو هّفنب

 ىلع علطتي نا ديري نمل ديدهت هيفو هدصق هاخوتو هينيعل ايذاحم بابلا يف يذلا قسلا لعج
 .ارده تناكل هنيع تأّقف ول هناو مهتويب يف سانلا
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 نيمهرد الو عاصب ةطنخ#ب يعاص الو عاصب رمت يعاص ال ملسو هيلع هلآ

 نوريخ. ني.دمحا لاقو ةئامعبراو نيتيسو نيتنثا ةنس يفوت مهردن

 1 و قرا وا ياا 1 علا دك تا اك

 . ةلامثالثو نيتسو تس ةنس خركلاب دلو آخويش قلخبو ءايشا يعدبو

 ىباطرفكلا نب رسضم وبا لضفلا يبا نب نسسحلا نب يلع نب (دمحا)

 ناعس هدر كلالس نين ركنا نماتققي زطوع يقود ةطالتجل نع هكدتح الع

 ريقفلا نئيجيل هديب يسفن يذلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ينعتمو ينود هباب قلغا مل اذنه لس بر اب لوقب ينغلا هراجب اقلعتم
 ال ا ا د ا لاو 2

 نيسمخ و ىدحا ةنشأ محرتملا يفوت )١( تاتق ةنجلا لخدن ال لاق ملسو

 . نيسمخو نيتنثا ةنس ليقو ةرخآلا ىدامج يف ةئامعبراو

 .اناشنسلا ا 1إا قافتل هر 32 احل الف طيكلا+ قير كي“ نرط رع 7 تققا)

 كودو تا امك دانا نزع قفانما نت لا علل وب منينزلا نع

 . ةقث محرتملا ناكو فقو امك قحلا عم

 هتنعو ةعامج' نع ىور قزارلا ةعرز وبا نيسحلا نب يلع نب (دمحا)

 لول 1 ىلع يع ا ا كروس هفنم كولر هج رالا»  دك باول ةتئايرخ
 نوت ىتخ ا ويرشاوه اولكف ليلب يدانب الالب نا ملسو هيلع هللا ىلص هلأ

 درو دهر كارازفلا ةواعم نك ناك ره تاكو ردع و كنزا

 عمس يراقلا يربطلا سابعلا وبا نيسسحلا نب يلع نص -(دمحا)

 10000 نا ل حل 0اس ل ا لا ا

 . (؟) ةنج موصلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 راطعلا يفوكلا نباب فورعملا ديز نب نيبسحلا نب يلع نب (دمح#)
 ةننس تام هنأش نم ثيدحلا نكب ملو ًائيش هنم عمسا مل ظفاحلا لاق

 1/1 كفل ايا يتقي دود ةناهيمحم اهواز[ عهد

 يزورملا يوماألا ركب وبا ميصاربا نب ديعس نب يلع نب (دهجآ)

 ميحلا مِضب ةنجلا () هاوسو. ءايقيهو ,هقؤز: لذا مخقي ءانسالخلاتيقا لاقت: وامنلا ةتاعقلا يار



 نذير ركاسع نبا خيرات

 نب عشرلا "قلا انعمه فلتخب نانك مياس ش را ا تا

 ملو عيبرلا لزنم قيزل ينايتفلا دحالا دبع نب نيساب لزنم ناكو ناميلس
 57-015 اضب معالا سال انآ ةتلوالو اذه لوك ةسنكف مصألا نم عمل

 نباو ناميلسنب عيبرلا نع يورب هيونسح :نبا نا ينغلب نيملسملا رشعم اب

 رصمب يعم ناك هنا ركذيو. ريصم لها نم يخويش نم امهريغو :مكحلا دبع

 تعمس مكاحلال اق رصم نميعوجر دعبالا هتف رعالو طق .رصمب انيقتلا امهللاوو

 ميدي هيوئيسح نبا ناك لوقي نومأملا ةقثلا يناه نب حلاض نب دمحم

 ىلا هجورخ موي هانعيش مث هنارقاو ةميزخ نب ىرسلا ىلا انعم فالتخالا

 مهتوممدعت موق نع هتياور هلاح نم ركنملا امئاو يزارلا متاح يبا ىلا يرلا

 لاقو هلثم كرت نع ىبأت سسفنلا نا ريغ هثيدحب حيحص ريغ ةلمجلا يف وهو.
 نعد ناكنلا :نيليللا وون عداوعلاب ننردهدحملا تح اروى وس لانك ا ا

 عمس يعازخلا ليقع نب دمحم دجسلنيمزالملا ةسمخلا نمو نيئاكبلا
 ةلمح هنع بتكف يذمرتلا ىسيع يبا ىلا لحرو يرلاو دادغبو روبا.سينب

 ناكل اهقركذ يتلا ةحيحصلا تاعامسلا هذه ىلع ىصتقا ولو. هتافنصم . نم

 دههشا نيملسملا ةمئا نم. ةعامج نع ثدحو اهيلع رصتقير مل هنا ريغ ىلوا
 هلاتيبب) ,تنكاو :ةنغ تلفع نا" دغي هلع ناغأ تّيكَو" مهتم ٌممسَت_مل" هنا للاب

 دعب ام ىلا شاع هنا ينظ ىلع بلغيو بيطخلا لاق خويشلا كنلوا ءاقل نع

 .٠ ةلامثالثو نيعبرا ةنس

 دنسلا ينا نباب ف رعب يتسلتارطالا “ركب وبا: ندسحلا نب يلع نب (دمحأ)

 نم ىورو يزاوهالا يلع وبا هنع ىورو ةعامج نع ثدحو تثندحلاب يتغ:

 ثعبس نا ىلع رداقلا وه لق تلزن ا لاق هنا هللا دبع نب رئاج نع هفبرط

 كهجوت ةنوعا ملمو ةيلَع هللا ىكلض هللا لوسز لاق مكقوف نم اباذع مكيلع

 ا و ك1 نس ا و ع خا ا كك

 ىوزرو يئاسنلا هاورو رسبا اذهو نوها اذهلاق ضعب سأب مكضعب قيذيو
 ملتسو هيلع ةللاىلص ”ةللآل وسو لاق“ لاك هنأ ةرياره يا نع مجرتملا قبرط نم

 . ةمالاو كبعلا عاتضرلا ةمذم بهذن

 هي ا ري ع ل ري عام



 هدانساب مجرتملاب الصتم بيطخلا ركب يبا قيرط نم اضبأ ىورو ١١( دوهشو

 نك رعيلاب فرك تك دحا) نيالا كلمت هعقعاملا قص حبلا مع لهم دكا ىلا

 بسصحا ال يدادغبلا بيطخلا لاق دادغب ىلا محرتملا يخامسلا بسنو

 دادغي ىلا هانا هتبسس يف باصا الو ةريمخ نبا ةينك طبض يخايسسلا

 امعتا ةيلم ليف قف رن حبا عاررم داهم ةتابو رلأ ارفع علاهلا ده عسا ديجاحلملاو

 د ةكامحلا كك نب ل نتا اهب تدل هش ل ردو كن افق انزل ندعو

 ئزنصيحلا فيوورعملا رجاتلا ئرقملا.ناذابتي نب, نسحلا_نيرىلع.نب (ديخا)

 ىورونميااوخلبو رصمو ةلمرلاو روصو قشمدب ثيدحلا عمس يروباسينلا

 باطخلانب رمع.ىلا هدنسب ظفاحلا هلج رخو ةعامجو .مكاحلا هللاينلع ]كة

 ةينلاد لاتمعالا امنا ,ملسو:هيلع هللا ىلص. هللا] وسر. لاق لاق دنا هنعالللا ئيضو

 هلل ال7 تلال ارا نا حيوتلل رع, ىقيسسلا دارو -ىونام .ءئرفالا املاو

 0 ا ويتايت 12 0كم نيل ل ل يلا نإ نك نط بيج

 قيض هتدلجوف اموب ىونسحلا ىلع تلخد لفاحلا هللا دبع وبا لاق نيتئامو

 ريعحت نع مك زجحب ءايح مكلاما خب اشملا ريقوت يف .هللا#نوبقارت الا لاعف.رندنصلا

 نكن ود هظفاخلا» تف ررغللا ىلع رباب نتغاجاإهللاقفذ هياص)ا ام هنادسن ملا قنملا

 كاف قرم قفايسم قلبك اذكرو يصل دا دهر ون ةلوحللل ىد زايتيلك نك اع

 نمحرلا دبع نع ةثالث نع تبتك دقف يصيصملا نم ربكا وه نم هللاو تبأر
 راشاو يديفح اذهو يرارفلا ةبواعم نب ناورم نع ةثالث نعو ىدهم نا

 يخويش نم تيصحا دقو ةنس نينالثو فين نباوهو تفقاو لمك ىلا

 يونسحلا نا..ةدنم عربا لاق و اخيش  نياوشقو ”ةثام.|وعام دمحا*ةمكسا” خم

 تخلق تلفق ةئغرإزإ ابآ ةنئع ةتلاظ و ”نيدستد رشق ةثام هيلع قتا ايتن“ ناك

 ىوتسحلا تعمس ظفاحلاهللا دبع وبالاقو باذك وهلاقف ناح رجب يونسحلا

 ةعلان ةحورتملا تناك ءاوس د وهشلاو يلولا حاكتلا يف اطرحتتاف دمحاو يعقفاضشلا هن" كحجلا“ 1

 هلو جم دارج ان هلطور عج رقاور هدوم سول دواعسل نرد سقس وب ا اح هنت كورت
 ةيكلاتت ئازمديلع يلقتتتا يذنآلو قخات لح لبدعاش] ومحب هيمن ةقلابلا تحوز _اذإ ةاولاقف

 حاكتلا صحي يلوراضتا هطرش, نمو قلولأ ريغ نيلدع نيلحر ةداهشا ,حاكيلا ةحص. طورش نم نإ

 . ةلبانحلاو ةيعفاشلا هيلع ال نوقفاوم مهف هريغ نمو هنه
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 يف دادغبب بيطخلا ركب وبا ضرم يسدقملا مالسلا دبع نب يكم لاق

 ءاتعساو ةححلا ىذ ةرغ :لاحلا هن دتشا نا ىلا ناضمزر رهش“ نم فضنلا

 هلام عيمج قرفو هدي ىلع هبتك فقو لعجو نوريف نبا ىلا ىصواو هنم
 موي يفوتو ثيّدحلاو ملعلا لها ىلعو ربلا هوجو. يف رانيدب اتئام وهو

 ةئامعبراو نيتسو ثالث ةكس ةجحلا يذ. نه عئاسلا ةعابس عيلر نيننالا

 يفرسشلا بناجلا نم هب اوربعو نسمشلا عولط اثالثلا مون دغلا جرخاو

 هيلع ةالصلا رضحو فورعم دجسم ىلا يبرغلا بتاجلا ىلا رسخلا ىلع

 يفاحلا رشب ربق بناج ىلا نفدو برح بابب ةيلع يلص من ريثك قلخ

 هظفحو ثيدحلا ملع يف ىهتتملا هيلا مجرتملا ناكو برح .باب .ةربقم يف

 ةئام ذادغب خيرات اهنمف ثيدحلا. علع يف افنصم :نوسمخو ةتلس هلو

 ةقتث ناكو يرعشالا نسسحلا يبا بهذم ىلا بهذي ناكو ءازجا ةتسو
 ف 5 - اظقفش ان فتما اجو

 يماربلا نب قارولا يبلحلا ركب وبا دمحم نب رفعح نب يلع نب (دمحأ)
 نم ةعامح هنع ىورو ةعامج نع ثدحو قشمد نكس يلصاولاب فورعملا

 لابقف هيقفلا ملسملا نب يلع ىلا توكشف ينيع تككتسا) !لاكف "هن هكطالك

 دره نبأ هلأ دبع نلا ناس اهتردحلا قرار 15 تتصلا يف رخأ '
 لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا توكشف تكتشا ينيع نا لاق
 : محرتملا رعش“نمو فخضملا يف“ رظنا

 ادب دمن نا ىبأت نيبلا ةريخو  ىنع دوت يوحن ادب تدمو تلاق

 ادبا تمب مل نيب ,موي تمب مل نم اهل تلقفب يج مأ تنا تيما

 هيقفلا يف رييصلا درمهاش نب دمحم نب. نسحلا نب يلع نب (دمحا)

 دواديبا .نع. قشمٍدي | ثدح هب رمخ| نيا لاقيوب ةريمخ نئاب فورعملا يرصبلا
 لفف احلاىورو ةعامجو ىزارلا نيسحلا وبا هنعىورو ةعامجو يناتسسحسلا

 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق يوارفلا ديمحلا دبع نب رياجإ نع هقنرط نم

 هكردال توملا نم رفب امك هقزر نم|رفي مدآ نبا نا ول ملسو هيلع
 نع ةذزن؛ يحبا لع ةعفيالط نم: اننضبا» ىوراؤا تول: هكودي الكا هللق زو
 ينوب الا حاكتال مكس هةيلخ كللا ىلمخ كلا ل د كل 56
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 نسحلا يبأب هبش بيطخلا ركب وبا يذابا زوريفلا لاقو هسفن لثم

 ىلع نب ثيغ لاقو هظفحو ثيدحلا ةفرعم يف هئارلنو ينطق رادلا

 ةمتح موبر لك متخب ناكو جحلا قترط يف انعم بيطخلا ناك ىروصلا

 كار كو سال دج عيتحت مر لد رت مارد تايغلإ ترث ىلإ
 نسب دمحا ميعت يبا ىلا يناقربلا ركب وبا بتكو مهثدحيف انثدح نولوقي
 ىلا دفخح دقو هتم لصف يف لوعب ًاناتك كفاحلا يناهبصأالا هللا دبع

 كملت و هللا هذلا ةضاتإ نإ ىلع نب دفح ا رحب ولأ ادمعتم [دمع 28د ام

 اذه يف "هل نمش هللا دمحب وهو كتيدح نع ديفتسو كمولع نم سبسقبل
 فاو ةنفا لح ر فاو نكس هب كيف و تناث مدعو ةنسح ةفاس ناككلا

 رهظيسو هل نيبلاطلا: هلاثما نم ريثكل لصحي مل ام هنم هل لصحو هبلط
 قركمسحتلا) ةحكص 5” ةمددتلاو عروتلا عم كلذ نم عامتحالا دنع هنم كل

 كيدل تحص اذا اوجرأ اناو هتلزنم كدنع لمحتو ةعقوم كيردل نسحب ام

 هايسسع ام هنم لمتحبو رقوتي ناو هبناح كل نيلل نا ةفصلا هذه هنم

 لكلا لح اه لافت نابطيكصالا رف ةايوو هوانكنالا :يفر لكفتب .نع-هدوب
 صيصختلاب مهنم قحتسملا ىلع اورفوتو لقث امبير ام فلخلا نم
 ةدكطلا ؟نافعلولا رياتمل انفو عم لكملا هلتو لاما ةلضفتلاو ينلخلاو

 : ةمحرتلا بحاص بيطخلا مظن نمو نقتم ظفاح لحجر
 اخ نفل (تلخعع عبق و ةةالمللا»الو اهقارخرل اقيذدلاكاحجلا طش دل

 كك 5 قاحلل نيم هلعفو هلعت يف ءيدش عربا رهدلاف

 احبذ هد نم ًافيسس دلعت متو هعسم هلق المتعب تراتتثا مك

 امسسسستحم هللا» ااحلخلخحتم هكجتناواكت اهوعدوأف دادتعب نحكشاحتم الح

 ابيرااو كشلا لازأو ىوهلا نع 2 ًايوزنم ىسساطسقلاب .سسانلا يف ماقو

 مك ردكم هللا دعو قفخت ١ذأ ةرهفغعو اكنا وحضووو ازوف تلثآو

 5 اقتحم رازوالاب تكساكتلف ءابو ًاعهعجطضم تبط لع ناد ةمحل] ان
 ذة

 !ذوسالا باحسللا انه دارملاو دوشالا ىلعو ضيبالا ىلع قلطب داانضالا ءامسأ نم نوحلا 0(

 ياللا "فيتم نممبلا نتاملا 0 نادل لاكزا بل لاو نطق ةاقكارأو طعجتلا مسكولأو

 . هعفاثم يأ هبيقح“ يف رازوالل الماحب
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 ةئامثالتو نيعستو,..نيتنثتا ةئبس. رخآلا ىدامج. نم نيق تنل نيمخلا

 جح امل هنا لوقن ناكو ةئامعبواو ةتالث ةنس مرحملا يف تعمس ام لواو

 لومي اذخ 1١ تاجاج ,تالثر هللا لانو تايارخ_ ثالث موفر علم نما نرخ

 اوالا ةحاحلاف هل برش امل عزمز ءام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لويسر

 روصنملا عماجي ثيدحلا يلمد نا ةيناثلاو دادغبب دادغب خيراتب ثدحب

 ثدح دادعب ىلا داع املف يفاحلا رشب ربق دنع تام اذأ نفدب نا ةثلاثلاو

 لمحف هللا رمأب مئاقلا ةفيلخلا عامس هيف ءزج هيلا عقوو اهب خيراتلاب
 ءزجلا ةءارق يف هل نذؤي نا لأسو ةفيلخلا ةرحح بان ىلا ىضمو ءزحلا

 ينم عاملا ىلا هل نسياو ثيدحلا يف ريبك لحجر اذه ةفيلخلا لاقف

 هتحاخ ام هولسف كلذب انهيلا لصوت نا دارا ةحاح هل ّلعلو ةحاد

 مدقتف روصنملا عماج يف ءالمالاب يل ندوب نأ يتحاح لافف ل

 ىلماو تيرعللا ارضحف* كلذ يف هلأ نذاب ناءءايفللا كيفي ىلا ةفلخحلا

 عضوملا ناكف رشب ريق دنع هنفد اوذارأ تام املو روصنملا عماحب بيطخلا

 ناتكو ,«تسفنل اربق» ينبت رطلا يلع نب دمحا هيف رفح دق هبنجب يذلا

 هدع كلذ ىلع ىضمف وعدنو نا رتقلا هناوتحيو جيمرلا كلظركا 1
 يربف اده لاقو عنتماف هيف هونفذدد نأ د وأسس ل تام ا نتي سام

 لاقف خويشلا حيش يفوصلا ديعس يبا ىلا ربخلا ىهتناف روصتب ال امم

 كارم او كك سالو عدلا كا يحل تا يحللا
 لب لافعف بيطخلا ما تنا ةهبتاج ىلا دعقن ناك امكبا هتيلع بيطخحلاو

 تانطف كنم هب قحا هتاف "تامملا ةلاح يف نوكب نا يغبنب اذك بيطخلا

 يدادغبلا بيطخلا نا ظفاحلا هللا ةيه نب يلع لاقو ا حمسو هبلق

 تثندحل ًاطبضو ًاظفحو اآناقتاو ةفرعم هاتدهاش نمم ْناتْعالا: رخآ “ناك

 ةهريخو هديناساو هتلع يف انتنفتو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسسر

 هحورطمو هميقسو هركنمو هدرفو هبيرغودحيحصب ًاملعو هيلقانو هتاورب

 حب نم ينطق رادلا رمع نب يلع نبسحلا يبا دعب نيبدادغبلا نكي ماو
 ندر[ ادني | يدحو واوا نايس و ا اس ل

 ىذلا ليلقلا اذه نم آارطش انملعتو هنعو هب هنسحن يذلا ريسيلا اذه:

 نمت ولا لاق و ئنتسسحلا هانقلو نسحلا اتعب هللا هازحف ةهمؤو فيننبي ةئرد

 ركب يبا نم ظفحا ينطق رادلا دعب دادغب تحرخا ام ظفاحلا دمحل نب

 ينلتلا . ظفاسخلا“ يناد ريلا .دمحم نب دمحا١٠١تلاآنتسو لاسق“ تنطخلا#

 ب سل ليطخلا زعل افك ل ا كب يبا لذثم تنأر له دادغبب



 ليلع نأ يطيب لاكتحلا قالت وبا يل لاق ال وكام' ننا' لاقو ىلع وهف 1

 نم كبحعا الأ 0 قيدَد نن يلع هولا ًآموي تح لاق دبعس نب ينعغلا

 نع !:ناطقلا ديعس. نب ئيحيل ثيدحب .ينركاذ .مجرتملا ؛يتعب .يناحرحنا
 ثيدحلا اكه «نآيانإ..كللمف# كلذ هبلع تركنأف كلاب كاطمعالاا ا دتطتح نب نيبحب

 هقلاوق ىاولغشلا كيملص قعو, نقار لاشقق ؟ناكللا رح عيشعالا+ ةيلف> اسصطخلا

 يراصنالا ديعس نب ىيحب هب درفت ليلح ثيدح ةينلاب لامعالا ثيدح
 . ةددعتمإ قرط نم.هريغ:هاور دقف أطخهيف أطخا ىتعالا ناىنغلادبع:لوقاو

 ىدادعلا بيطخلا انك وبا ىدهم نب دمحا نب تباث نب يلع نب (دهجا)

 لطف كعلاالا (نترنكلا“ ىلا و" قيرومهتشعنملا ةةعالانىدحت اء اظنانعخلا كاتفعلا

 ىلع أرق نآرقلا ةظفاح هوبا ناك نيثدحملا ناويد هب متخ نمو نئزربملا
 5- اوحن دادعن كر نم ةبرق ناحي ردب ادكيطح تاكو ىناتكلا صفح يا

 يرلاو ناهبصإو روباسينو دادغس ريثكلا ركب وبا عمس ةنس نيرشع
 ةئامعبراو نيعبراو نسمح ةددضك قضشمد مدقو اهريغو ةف وكلاو روئيدلاو

 ةظفاتتللا هلع ىورو هتانخكم ةماعب اهي تدح و هدم ايدكككشل نيشكنحو

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا يردخلا ديعس يبا ىلا هدنسب هقيرط نم

 اذا ىنح ماع فكتعافر ناسمو ريش نم طسوالا رمعلا فكتعي ناكل
 د

 نم اهتحيبص نم اهيف جرخب يتلا ةليللا يهو نيريشعو ىدحا ةليل تناك

| 
 نيطو ءاام ىف هدح سص نم نك ا نا دعلو اهتينشا مث ةليللا هداه

 كليعمم وبا ناكطف رثو لك يف اهودمتلاو رخاوإلا رك معلا يف اهوسمتلاف

 تا ف رع لع نشل ناك ةلبللا كلت 0 لا

 ءاملا رثا هتهبج ىلعو انع فرصنا ملسو هيع هللا ىلص هللا لوسر يانيع

 وبا انل لاق قيرز نبا لاق و" نيإتتتعو ىدحا ةحييص نم نيطلاو

 ىلع ايكف فكتدا عدلا ناكل لا وك نايا مك جن تفطخلا درك

 ينب نم لجر نع بيطخلا قيرط نم ظفاحلا ىورو هعومج اهنمضيو
 يقلع لكم ما ردلط قطعت نفح ريعشال ان فم لاك بف اسلوجم هلو لاق جل عج

 «فيطخلا لاق قالا لا تفكحزعاذا «لاطق رب .تتعحر لف ايمللع ىو جحلا

 يعن يف كتبيلإو 1 ةيطفنب هروب ىدحا تغلي دقو 2 :دحلا كتيعمقس ا لذا
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 ريخيال بيوصتلا نها, نه نسل, نمو ةق وسلا رود يف ةوعد لا هناحتتا ىعد

 ارك كف ارتاكف مهن ىضطمو مه ربخأا اوعرف اذاق ان 0 0 ا
 لففت ناك امنأآو ردعتلاب هلا وعلا ءاعلط ىلا كينتنانم ىكحل 2253

 يشمي ناكو مهبيبسب نومثايف ةفئاطلا هذهب سانلا نونظ ءوسب الثل كلذ
 لعمتاجبا ةباكرو ' عشاوتاد قلك عشر ايوا ةةرواع تناك ةركك 0 تامل 1

 ادحاو نا لاقو مهيف هناسسل طسو نولحتسملا ءالؤه ناسنا لاصف ةوعد ىلا

 املف هبلطا نسا يردا تسسلو اهدرب ملو مهرد ةئام ينم ضرغتسا.مهنم

 ةفئاطلا هذه يبحم نم نيكو هركلا_ تك اكل يدايزورلالاق ةوعدلا ناد اولخد

 لفشل نا عفتك ىلا قزف ونا دءاعانا# للماق ن وكقتس ثذلإا, با ثهوردهفئاناا ءىسعنا

 اهض رقتسايتلا ةثاملا هذه هل لقو ينالفلالاعبلاىلا ةئاملا هذه لمحا١ هباحصا

 هرذعلمقاف نآلا اهتعب دقو ردع رخأتلا يف هل عقو دقو انياحبصصا١. نضعب .كنم

 يفلاقبلاذخأف لاقبلاتوناحب اوزاتجاةوعدلا نم ١وعجراملف لعف ولج راائضمف

 بالا اذه يف امو ءاحلصلا ءانمالا تاعثلا ةداسسلا ءالؤه لوقب راصو مهحدم

 راكم: ناوفلا» قوقل # ئاةاناّقورلا# ناك بلقلةنر يف وم سقت لكديون يت | |كاذوف

 : قاكي رب الالب

 راما ىتنلا ةفطلا يحض 7 هس تي 0

 راهن ثندحلاو ليل يأرلاف هلهاو ثردحلا نع نعدختال

 ٠ مجرتملا مالك نمو

 قيفر' لكشل ”كوامم كناكت ىتف نكف لاخ رلا كحاخ قف اذا

 قيدصو لكل ىدرحلا ديكلزإ ىلع 00 ادوانر ندع الا فطام 1

 : اضبأ لاقو

 نمعاوناد اف راعز اكيلاخ نايدايزو را٠تخا نبا دمح ا نب ءاطعنب دمح ١لاقو

 دب رجتلاىف قالخا هلت ناكو ةقيقحخلا ملعو ةعنرشلا ملعو تآارقلا ملع اهنم عولعلا

 مهبتارمو ءارقفلاةضايروهلهاو رقفلا ميظعتك هنارقاىلع وبرد اهبو اهب نحتخي

 .نيتس و عستة نس ةجحلا ىذ يف يف وت هثقن رطو هناب يف هتف و حباشم دحوأ وهو

 نفذ لق 02 لمحو اع لد عم ثا وذم اهل لاقت ةبررق يف داحف ةنامثالثو
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 ىلص هللا لوسر. ىهن لاق زمع نب.ةللا دبع نع رانيد نب هللا دبع نع كلام
 يدابزورلا ناكويوعبلا هاورو هتبه نعوب ١١( ءالولا عيب نع ملسو هيلع هللا

 لمعلا ىلع فوقّوم ملعلا لاق و ملعلا ليلق هعفن ملعلا ىلا جرخ نم لوقب

 لحخو رع هللا نع مهفلا”تاووثاا هلل صالخالاو صالخالا ىلع فوقوم لمعلاو

 نم هليل يركص قاضف ةراهطلا" رمآ يف ءاصفتتسا ىنم ناك لوقب 0

 طظوفحم ظوفحم بر اب تلقف يبلق نكسي ملو ءاملا نم تْببَص ام ةرثك
 يملا دمع وبا" لاك كلذ ىتعتلا زف" لفلا قف نمعلا) لوتلا اهتاه راكع

 كاسب نانو 0 كاارتعوف هباخحصا شعب راد ىدابزورلا لخد .يملسلا

 ميمحب .لمأف اهورصكف ”لفقلا" اورتكككا لففم اان“ هلو“”يفاوك لاكمف” لعفم

 ًآتقو اوحلصاو هوعابو قوسلا ىلا هوقلأف تيبلاو رادلا يف اودحو ام

 لول هو املا حالت لخادم كادلا# ىف 1 واناهفأوا نكتلا" قم

 ضر 2057 تلح لفل ءاتششتل ( يلع و»# رادلا# صدقي هناومأ تلح لت ([ادكشم

 لاعف اهوعيمف عاتملا ةلمج نم آاسضنا اذه انباحضا اب تلاقو ءاسكلا

 انطساس خيشلا لثم تكسا تلاقف كرايتخاي اذه يفلكت مل اهل جوزلا

 نع هللا ءاطع نب دمحا لثسو هنع هرخؤتن ءئنلش انل ىقسو انيلع مكحبو

 نا لاقف :ةتروص ىلع مدآ قلخ هللا" نا ملثتسو هيلع هللا ىلتخ ئننلا لوقف

 امثا "لاح ىلا لاح نم ةلفو ةنترم دلعي ةثت رم قلخلا" قاخ 'ةؤانثت" ل. هللا

 رارق يف" هةفطن ةاننلعخ منا نيط نما ةلالتسا 5 تامسالا فلك نقل«

 هذه“ ىلع نسملا 251 ىلختو“ نيفلاختلا" نكح" نزلا ' لراتكعم 40جرام

 لاق هلجألف هحور نم هيف خفن اع امك هتزروص قلخ امناو لاوحالا

 آضنأ لاق و( ةنازاوشض" ه2 51 ول" هنلا"نآ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 تادم "دق و”اتهيلع لئماحللاَو "نلامحلا كنار“ ةكتم "قرط: فا كانمح قلك

 ا تفتلاف هيف يه اماهنع لمحب نم ناحبسس تاقف ليللا يف اهقانعاأ

 تيفافقإ الجي جك وا كبك لاقاؤررشا؟نجنر تلعن فلا نحب لق جيل اقف" نيَخ

 اذا ناكو هللا لج ؛لسمجلا .لاقف ؛هللا لج تلقف لمرلا يف .لمحلا الحر

 511 قجاعملا ةترو:|كراوآا نعا دكفلا تاه" اذان !ةقعمت مئا نبع ناتتنالا  ناوكا نا "اوه ءالولا "(1)

 ([) ةلازآلاب لوري الق تسنلاك ءالولا نال ةنعايهنف ةيهنو ءالولا عيبت .برعلا تناكو. قتفملا ةئدو

 يدابزورلادارموهعجرملا اذهوءايبغالاضعب هلوقي امكىلاعت للاىلا المذ[ىلاعجري هتروصيف ريمضلا
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 هيلع هللا ىلص يبنلا نآ نيصخ نب نارمع نع ةقبرط نمو مكاشلا قرط د

 روصنم نع مكحلا ةن”درعت مكاحلا لاق تدذعب )١( هيلع عتبا'نما لاق لشاو

 لجر ةلمرلاب ناك لاق قارولا دمحم نب ديبع نع ةميزخ نبا نعو هنع ىورو

 دقو هدوعا تبهذف هنطب ىكتشاف لادبالا نم هنا نولوقب اوناكو رامع هل لاقب

 يبنلا تيار معن يل لاقف كنع اهوكح ايؤر هل تلقف اهآر ايؤر هنع ينغلب
 يل ىعدف ةرفغملاب يل عدا هللا لوسراب تلقف مونلا يف ملسو ةيلع هللا ىلص

 نيبل هللا مالك لاقفذ قكارقلا قف بليوعت راكم -تلعف" كلذ دعب رمقلا ةمارك

 مه اهنا ءالؤه تلقف هنع سمانلا هنا لاقف :ذينتلا' ىف لوقت" امف كلق قّولخمب

 يف لوقلا امف تلق هعدف لبقي مل نمو لبق دنقف لبق نم لاقف نوهتش سيلق

 هنم هلل“ نيقتا نضرالا نفظاب ل عابااف وربك ام مز نم تام“ لاف اف راحلا نأ رشد

 كقلغف :يسسارزكلا (نسخلافلهل)ةتلفو قتامة و لمحو تلك

 تومتا تا مايا] ةغبلس ىاتعتو*نضومت لاعف' يما يف لوعت امه تلق" هرما يف

 لوالا عيبر رهش يف يفوت ثيدحلا نسح ةقث مجرتملا ناكو لاق امن ناكف

 . نيتلامو نيسمخو سمخ ةنس هدلومو ةثامثالثو نيعبراو عسست ةنس

 ىوعبلا نع ثدح هيففلا ىدادغبلا ديعس ونا لاقلا نب نامثع نب (دمحا)

 هقبرط نم كنفاحلا جرخاو ةعامج نم عمسو ةعامجو دواد يبا نب ركب يباو

 ئدعب نية يدللابا | دعقلا ملسوت هيلع للا ىلص هللالوعار1 9ك إف فناةفدخ ب نع

 ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر نا كلام قيرط نم هئنع ىورو رمعو ركب يبأ

 كامن اذ (ينزا ران نسيت( كسا لايق نيا تيطرل قب ل

 لزن صاقو يبا نب دعس نع هنا ظوفحملاو يباحصلا ركذي ملو هاور اذكه

 هثبدح نا رمالا: ةباغ هتافو خيرات انب لصتب ملو اهب ثدحو قبشمد مجرتملا
 ٠ ةئامثالثو نيتسو نيتنثا ةنس ناك قشمدد

 يفوصلا يدايزورلا هللا دعونا ءاطعنب دمحم نب دمحا نب ءاطع نب (فمحا)

 ركب وباو يبالودلاو يلماحملا مهنم ةعامج نم ثيدحلا عمسو روص نكس

 «هلعا ةحاينب بذعب تملا 31 هاك رم و ةحاينلا نم قوشتلم 9 لوهحملل ءانبلاب ع 1(

 . هي هلعا هللا قتلف هيلع
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 .يناب:هللا لوسر اب تلق. معن لاق :قباسسلا .باتكلا يف اذه انرشس ناكا لئخلا

 فاخا انإو ءاسنلا.هب حكلا وا ءاسنلا هب.جوزتا ١١( لوط يل "«مرستل و الفا

 هثلاشلا هل تلق مثئنع تكتف ةيناثثلا هل""تلق مث ينع تكتف (() تنعلا

 قال تناءامب ملقلا فجره ابا اي وا ةريزه اباان لاق“ مث هيجون يلع لبقاف

 .يمرضحلا رشي نب نمحرلا دبع نع اضنا ىورو عذ وا كلذ ىلع رصتخاف
 .ناتلكو :ةلعسال د فعلوا ااتيل دهلا» قف<اذللتلا/ لال ةدلنل خكادال تلك ألام

 .. نيتئامو نيعسسو: ثالث ةننس تام: اظفاح# ةقث هج رثملا

 ءازوحلا يباو ميحد نم عمس يىوسنلا نّمحيرل ا دبعل نر .ناشنل نب (دمحأ)

 هنع انيور اممو ةعامجو يزارلا يلع نب دمحا ركب وبا هنع ىورو ةعامجو

 نك ىل] عراف اوه: ىف انلاق ) ملكس و[هبلع :هتلا_ ىلصا بسلا نإ ءادردلا نا ىلا هيتس

 عضو اماوقأعف ريو ادرك جرفبو ابنذ رفغغي نا هنأش :نملاق نأش يف وه موي

 ةنكثأا روبانستب ثدحتوا قاوعلاو. ناجحلاو ا ناكطا زرَخ للا مجيرتملا لخاوز نيوخآ

 .نانريعب املا نيمب هور ائادحلا ةفشا نادك تاكو :نيتامرر نيتك دعما

 فورعملا يرقملايدادغبلا يعيرلا ركب وبا ركب نب لضفلانب نامثع نب (دمحا)

 نشحلا وبا ىئكحو ءالعلا نب ركن ينا' ةناورب ميظعلا نآرفلا أرق .كاتسلا .مالغب

 يرقملا نب حتفلا وبا ناكو يعمتس يلع لقث لوقب "ناك هنا عئاصلا رهاقلا دبع

 دا 1 نيرو دف! نور رطل الفات حضنك +ةلخ زل يفتت ناتو لع اوت

 كلذ-قنءاسخف# هيف“ تمهتاف*هلامخل هيلا "نوارظنت "نوفقت"نماتلا تاكودهتنارغل

 قاآوقلا انهنطأ ردهعؤشتمد مخرتملا نكس يلع هدرف ئعمشس يلع درت نا هللا تلأسف

 ةئامثالثو نيعبراو نسخ ةنس .تامو ءالعلا نب رمع يبا ةءارق ىلع

 يقد' :غبلا نيسحلاوباخورف نب نايبّنب ورمع نيىيحب نب نامثع نب (دمحا)

 ةييبش يبا ني: نامثع.نب دمحتمب عمس, يمدالاب .ف وعملا زازبلا يتبسطفلا: يرغملا
 هدتسس كففاحلا هل جرخو ةعامجو هبوقزر نباو مكاحلا هنع ىورو ةعامجو

 تان اسد ل او ووك مر وم قرع وعل نا روي وعل

 ئوذزو (١)٠لالسهالاب مهتاوضا اوعف رب نا. يباحصا.رمأ نا ينرماف . ليربج

 ءانزلاو روجفلا تئولا| فلل ةلئاطلاو قئاتئلملا هلذثمو ةعسلاو ىنغلاو ةردغلا ءاطلأ حتفب (1)

 رالي ذاع



 ىشورطالا زرطملا يريرجلا يمالسلاس ابعلا وبا نيكم نب ةبتع نب (همحا)

 لضفلا نبا سابعلا لضفلا يباو يطئارخلا رفعج نب دمحم نع ىور رمحالا

 ةعامحو رايسسمسلا نب نسحلا وباويزارلا مامت هنعىورو ةعامج و يرونيدلا

 نبميهاربا نب دمحم ىلا هدنسب ظفاحلا ىلا ةباورلاب ةلصتملا هثيداحا نمو

 هيلع هللا ىص يبنلا اعدف اماعط عنص ديعس ابا نا هثدح هنا ةعافز نب ديبع

 ىلص هللا لوسرلاقف مئاص انا مهنم لجر لاقف اولك لاقف ةباحصلاو ملتتو

 نا هريغ اموب مصو رطفاف اماعط عنصو كوخا كل فلكت ملسو هيلع هللا

 نينامثو نيتنثا ةنس ناضمر رهش يف روكذملا دمحا يفوت . )١( تببحا

 1 اةومام الكتل هت (ناك و ؟ةئامن الثو

 (( نامثع هينا مسا نم ركذ ((

 نع قشمدب ثدح يقلعلا يدادغبلا ركب وبا ميهاربا نب 0 نب (دجا)

 وبا هنع ىورو ايندلا يبا نب دمحم نب هللا دبعو ىقيتدلا كلللا دع, 1

 مأ هما نع كلام نب سنا نع هقيرط نمىورو رادنبلاناميلسنب دمحم ركب

 ” 01 نسافن لو ص نت امد له ع ملا حر ةيظلفت ىو ل لل

 ف رعي لوحالا دعسيبأ نب ركب وبا ىيحب يبا نب ديعبم نبزامثع نب (ممحأ)

 ةعامجو لبنح نب دمحا اهريغبو ىراوحلا يبا نب دمحاقشمدب عمس بين ركب

 يبا نع ينطق رادلا قيرطنم هنع ىورو يربطلا رفعج نب دمحم هنع ئودو

 رابدا يف (؟) انب عزمت لييخلاو نينح ةوزغ يف هللا لوسراب تلق لاق ةسره

 ففأ نم نا لاق نم لدتسا هريغبو هبو حاحصلا بتكلا يف دهاوش هل ثيدحلا اذه )١(

 هءاشضتنا ةنورإلا مدع نم مزلب الو لاقم ثيدحلا اذه يف ظافحلل (؟) هيلع ءاضقال لقنلا موص

 .٠ مطقتت هانعم عراضملا لففل ىلع عزمت )5 هتحرد نايب يتأنيسو ين رملا
 أ

 بشمالاو ديه وهور عميسلا» يملا نوماس لكل يفرادلاو هوا مسلا ماج ةلزو افلم [كتازكلا
 ناوثعذب .نيطلا*ىصق١١ يف لجو مسورزضحتيسا ؛اككويملا انا_اوقمس اذآ' اعتفللغتما نا اذه يقم
 دكاق- نا نوع وون اسك ركستساو -يكروةع تورس 217م وتم ذآ 0 نوددعتو
 ةناقآ دعب الا ءيدنب ىليتلالا يذلا ره نحلل ليلملاب قاعد لج فللخت )2 م١ كلا
 وا يفنلا ليلد هدنع هيلع مقب مل امو هيفن ىلع ةلدالا ةماقا دعب الا هيفني الو هيلع نيهاربلا
 ا . ميلع ملع يذ لك قوفو لوقيو افوقوم هلعجي تابثالا



 لاق تاولص متعب ترما تلقفف هو ترما مب لاقف هيلا تعج حر ىتح كلذ لثم

 بر يأ تلق يبر ىلا تعجرف كتما ىلا فيفختلا هلأساف كبر ىلا عجرإ

 رشع ةنسح لكب مهتيطعاو يدابع نع تففخو يتضيرف تمت اهدنع كلم

 تاولص سمخب تلق ترما مب لاقف مالسلا هيلع ىسوم ىلإ تعجر مث اهلاثمآ
 هلسف ءيسش ه زحعبال يأ هدؤبال هناف فيفختل لآ ةلاسإف كبر كل عجرا لاق

 مهربخب ةكمبحبصأ مث هتييحتسا ىتح يبرىلا تعجر تلقف كتمال فيفختلا

 تنأرو ءامنسلا ىلا يبجرعوسسدقملا تيب ةحرابلا تيار كنز لوك يل ايل

 معزب دمحم لوقب امم نوبجعت 7 الا ماشه نب لهح وبا لاعف اذك تسأرو اذك

 ةدعصم هيطم برشب اندحاو انيف حبصا مث سدقملا تيب ةحرابلا ىتا هنا

 مهربخحاف لاق ةدحاو هللا يف ار زيطتت ةيدطن انمف ل يكف ةيلفش وا”! نيش

 ثلا ىلعارألا نو رتب لج ر(كاتي هيشاب ايريخج نيكي رفا كاعنالفكو
 نكب ناف لبجلا نم هبرق فيكو هتئيه فيكو هؤانب فيكو سدقملا تيبس

 كاكا كلذ هءاحف مك رخأسسف ايذاك نك أو مك ربخأسف اقداص دمحم

 هتئيه فيك و هءانب فيك ىنريخاف سدقملا تيبب سانلا ملعأ انا دمحماب لاقفق

 كف للاو هيلع هللا ىلح هللا لوسرل عفرف لاك ليجلا نم هنرق فيت و

 رك دا 2 ل هةر لا للا نظرك ةيئارررطتت ىيلقفم نمر مكقلا

 هباحصا ىلا عجرف تقدص رخآلا لاقف اذكو اذك لبحلا نم هبرقو اذكو

 ها مالكلا اذه نم اوحن وأ لاق أاميف دمحم ل لاعف

 اكد هند د رابسالا ل يس لع عروس 11 122 رم د حا

 هلل“ للا تّنن,.لازت» مالحلاو_ةالصلا. هيلع ةن١ ليق الهم الهر :ةلاطالا) ىلا. ةحاحت”القأ تيلاتلاب

 رازبلا اهاور ةصقلاو يزوجلا نب ظفاحلا هلاق .٠ ةتبلا هنع كلذ حصي ملو هيف ىلصو جارعملا

 ميكاب وعواوف ظقاطر ين دق لاو ةدخال كابل ئقماناكب جاوعلاو شسافقلا ةكيبجرولا ءارشآلا انا
 نكي تنال لكلا نورنا نذل هاك كلج "ناطق "ينو 21 قنا نكح كنعا دكتملا

 نا هنايسو تابنالا مامت هتمثا 517 نمزلا اذه نأ ]وملعب ملو جارعملا ةيضق ىلع نوسذ رعد ءييشأ

 اهضعب ىلإ َنادلبلا- نم ديمبلا ترقتو تافاشلا يوطت .تلمجف .ةياربلا + نفسسلا:عرتخا, اقؤلخم
 هنيح. لبق ناك ريخلا اذهو نادلملا براقت ةعاسلا .تامالع نم نا ملسو هيلع هللا ىاص نين دقو

 ىؤقلا نيوح ناو ةكلس . نود 1 ادع دل وب :ةيقررمل + كالسالا ٠ امنط)) --:عرمخإو- .ةيسمر عيغلا يد نكات

 "ارجاع قوللخم وهو.ءاوهلاو ءاملا مدختساف ةرايطلأ نفسلا عرتخاو ءاوهلا يف يتلا ةيئابرهكلا

 ..ئلا ١ مثابقصقالابدجسلا ئلا مارعلا|ادجملا نم اليل .هدبعب يزن نا نم قلخلا قلاخ' رجعنا



 5 ركاسسع نبا حي زانت

 اهادذاو يعدي و هعمل يعول تو رمز ةفطو ”نومكرلا لاخلا كا ربا

 اياكم يره ةثب طاو ل علا يناضل باكل يبلع رطل يورط م يدوب
 نمت فاشل مهيلع نيذلا يعم لخ دو راوممملا تكلا تلح دف )١( دمر

 يعم نمو انا تيلصف ريخ ىلع مهو دمر بايث مهيلع نيذلا نورخالا بححو

 لك هيف يلصت رؤفعملا تيبلاو يعم نمو انا تجّرخ مث رومعملا تيبلا يف

 ةردس ىلا تعفر مث ةمايقلا موب ىلا هيلا نودوعبال كلم فلا نوعبس موي

 يرحت نّيع اهيف اذاف" ةمالا هذه (؟)- يطعن ذاكت اهنم“ةقرو لك اذان ماوعخلا

 ةمحرلا رهن هل لاقتو رثوكلا امهدخا نارهن اهنم قتشي ليبسلس اهل لاقي
 ةنجلا ىلا تعفر ينا مث رخأت امو يسنذ نم مدقتام يا رفغف. هيف تلدستغاف

 نم راهناب انا اذاو ةئراح نب ديزل تلاق .تنا: نمل تلقف ةيراج ينتلبقتساف

 نيبراشلل ةذل, رمخ .نم.راهناو همعط ريغتي. مل نبل نم: راهناو "نس ريغ ءام
 اهناك:اهرتطبجان!لذاو ا( "ةماظغ:ءالذلا هناك اهتامررا1 313: ”ىفتحم: لكل ختم لامهثأو

 هداسعل دعا دق قلاعت, هللا نا ملسو هيلع هللا ىلص اهدنع لاقف هذه (© مكتخ

 تبصضارقلو ]اخر رت + ةحلف واق زرطجكدل وة هعفو ل ناذاا الا 53 نيع#الاطا نكت اكنل

 دتدخا١و ةراجحلا اهيف حّرط: ول: هتمقنو هرجزو هللا "بتضغ اَهْيَف اذاف رانلا َىلَع

 ةردنسلا ئتغب ذا نئهتنملا ةردتتت“ ىلا تعفر ينا مث ينود تقلغا "مث اهتلكال

 نم: كلمة قرون كي لع كرت لاق "ئنذا واتت وف باق "هنت و ٌينْين ”نأكو ىشقتام

 تممهاذا ةرشع ةنسح لكب كل لاق هالض نوئشمخ يلع تعض رقثو“لاق ةكنذاملا

 ةيممعا 31و 1 رقع كلةنتك اهكمع اذاآو ةهمحلاكل*تستت اهلمعصت ملك ةسسمخلاب

 قداس ولقب د توقف افلاغل نكد سال اظلكو مل ادم هلع ةعيلسب
 عجرالاق. ةالص نيسمخب تلق كبر كرمااملاعف ماليسلاهيلعوسوم ىلا تعفر
 رفكت هقيطتال قتماو كلذ قيطتال كتما' ناف كتمال كقيفختلا هلأساف كنار اذ

 ىنع عضوف ممالا فعضا اهناف يتما نع ففخ براد تلقف يبرىأا تعجرف

 يللاق هيلعتيتا املك يرو ئسومنيب فلتخا تاز اهف نيفئرا اهلعحو أريشع

 لالا سال ل ا ا ا اا لا لا

 نانك يطغت  ةظفلا -65) دمر# ادم رلا:درفمونامرلا-.:نوؤلك ةّؤودك اهبف:نمغىأ دكر .بايق (3

 ةناوزلا . هذه. دخا فلق هنناسللاو «تاحتملا بطكلا##رقاهعغا !كيفطشكف ١ قططالا الف لعل اووف
 ةياؤر ين و:لابفت ةرسزاغتنلا ب ةاووؤ هكون 'ينززغاففشلبرارزنالا كلامم كلغ قرعة قفار قط

 يزوجلا ظفاحلل افولا باتك نم هباتك يف هذخامو كلم. ةقرو لك ىلع :قلخلا :لظت.اهنم اقروا

 .. ىتاجي هعمجو لبالا نم ندجبلاو «ةيحبلا 11) ولد“ همخ هالدلا



 يتابع نبا حي رات 4

 مهلاا لوقب رخ مهدحا ضهن املك تويبلا لثم مهنوطب ماوقاب انا اذاف ةينه

 لايق مهأطتف ةليابسلا ءيجتف نوعرف لآ ةلئاس ىلع مهو لاق ةعابسلا مقتال

 ملاك ال وع سما نلحبتال كلف ىلاعتو كرات هللا ئبلا .نيووجضي مهتعمسسف

 هطبختب يذلا موقي امك الآ نوموقبال ابرلا نولكأب نيذلا كتما نم ءالؤه
 رفاشمك مهرفاشم ماوقاب انا اذاق ةينه تيضم مث لاق ىسملا نم ناطيشلا

 مهتعمسف مهلفاسا نم جرخب مث رمجلا نومقليو مههاوفا ىلعتفيف (1) لبالا
 لاوما نولكان نيذلا َكَنْمأ لاق ءالؤه نم ليربجاب تلقف هللا ىلآ نوجصت
 ةينه تيضم مث ًاريعس نولصيسو ًاراث مهنوطب يف نولكأب امنا ًاملظ ىماتيلا
 ءانسللا ءالؤه “نم لتربحاب تلقف هللا ىلا نوحضب نهتدثن نقلعي ءاسنت انا اذاقف

 نم. عطقبا ماؤقابأ انا آذاف -ةينه كَيضم+ةن:لاعف كنها نم“ةثنازلا» ءالؤه لاق

 تبلق:.كليخلا .محل !نم: لكأت تنكا اسم. لك هل اَقْيف «نومقل ف محلا: مهباونج
 اندعبص مث (؟) نوزامللا كتما. نم. :نوزامهلا ءالؤها لاق .ءالؤه. نم:.لبربخاب

 قلناتتلا, قلعت لبضف اقع اهللا! .قلخام' نئكجلاب كجيرت اانا آذالف ةناثلا:ءا_شلا عقلا

 ايهلاق اذه نم ليربجاي تلق بكاوكلا رئاس ىلع ردبلا ةليل رمقلاك نسحلاب

 ىلا :تدعص.مثا يلغا ملسو .هيلعا تملئسف !هموق ا نم.رفن هعمو :فسوب .كوخا
 امهموق نم .رفن.امهعمو .مالسسلا .امهيلع ىسيعو ىيحيب انا اذاف .ةثلاثلا ءامسسلا

 دق نعم رداب انآ .١ذاف. ةعبارلا ءامسبلا ىلاتدعص.:مث يلع املسو امهيلع .تملسف

 ةنسماخلا ءامسلا ىلا تدعص مث ىلع ملسو هيلععتملسف ايلع.اناكم هللا هعفر

 تفيصت ىلا :ةتيجل-ناكف_ ءادوش اهفعصنو اءاضمن ةتنحل فصتو ناو راتهدأ انا :اذاف

 نب .نوراه هموق يف ببحملا اذهلاق !ذه نم ليربجابتلقف اهلوط نم هنرش

 ةسداسلاءامسلاىلاتدعص مثيلع ماسوهيلعتسملسف هموق نم _رفنهعمونارمع
 يك ول رعشلا يصك مدا لحر نارمع جس ىسومنا انا اذاف 7 نضل ,قايضتمم هيف

 اةننهو م هنتا قلع مركأ با قابلقلا معز نوعب وص اذاو نيصيمعلا نود هرعش

 نس ىن ومكوخا اذهلاق اذه نم نبت جاف تلعف..لاق ينم.دللا لِلَع مركا وه لي

 قاجهسلا قا تدعص َُُ مالسلا يلع نلرف هةيلكتيماعشو هتم وف نم 0 كهعمو نازرمع

 متل فا مز (5 زويل اكلك ع روجر او :نيلخم جل هالومإر ققليباجنبلل هلق ةماعلا

 كوكا ادم لإ كه اذه م كفتيريج ان 2 لايحاولا ةفجاتب رومعملا

 ةدملا دلال يووتعا ركدو سارلا 5 ةعفولاو ةسلا رسولا 0] ةفمكلا معلا 1

 . بيغلان بيعلا زمهلاو هجولا يف بيعلا زمللا ليقو سانلا يف عوقولاو



 1 ركاسع نبأ خيران

 لك نم اهيلعو اهيعارذ نع ةزساخ.-ةازماب انأ ذا هيلع ريا انا.امثيبف هيلع

 مقا ملو اهيلا تفتلا ملف كلأسا يلا رظنا دمحم اب تلاقف هللا اهقلخ ةنيز

 اهقثوت ءايبنالا تناك يتلا ةقلحلاب يتباد تقثواف سدقملا تيب تيتا ىتح اهيلع

 رمخلا تكرتو نمللاتبرشف نبل رخآلاو رمخ امهدح ا نييئاثأب لد ربج يناتاف هن

 ءتيأر ام ليربج لاق ربكا هللا ربكا هللا تلقف ةرطفلا تبصا١ ليربح لاقف

 رظنا دمحم أب ينيمي نع عاد يناعد ذا يسا انا امنيب تلقف اذه كهجو يف

 هتبجا وا كنا اما دوهيلا يعاد كلذ لاقف هيلع مقا ملو هبحا ملف كلأسا يلا

 رظنا دمحم اب لاقف يىراسب نع عاد يناعد ذا ريسا انا امنيبو كتما تدوهتل

 ول كناياما ىرابصنلا يقديترذ لاف ىكلع مقار لو هلي سلا 1 تا ىلا

 اهيلع اهيعارذ نع ةرساح ةأرماب انا ذا ريسا انا امنيبو كتما ترصنتل .هتمحا

 اهيلعمقاملو اهبحا ملف كلأسا يلا رظنا دمحم ابلوقت هللا اهقلخ ةنيز لك نم

 ىلع ايندلا كتما.تراتخا ال اهيلع ثمقا وا اهتمحا ول كنا اما .ايندلا كلت لاق

 نيتعكر انم دحاو لك ىلصف سدقملا تيب ليربجو انا تلخد مث لاق ةرخآلا

 نم نسحا قئالخلا رت ملف )١( حاورالا هيلع جرعت يذلا جارعملاب .تيتا مث
 هرصب قش امئاف ءامسسلا ىلا احماط هرصب قمثشب نيح تيملا متيأر اما جارعملا

 كلمب اذاف ليربحو انا تدعصف لاق جارعملاب هبجعل ءامسلا ىلا احماط

 كلم فلا نوعيبس هيدي نيبو ايندلا ءامسس بحاص وهو ليعامسا هل لاقت

 امو ىلاعت هللا لاقو لاق كلم فلا نوعبس هدنج نم دحاو كلم لك عم

 لابق اذه نم ليق ءامسلا باب ليربج حتفتساف .وه.الا كبر دوتج ملعب
 اقأ1ناف 1 معت لاف ةيلط تعبل اف دول ليف 1 حلت, لاف علقم نطو قمت الا نحف
 نينمؤؤملا هتيرذ حاورا هيلع ضرعت هتروص ىلع هللا هقلخ موب ةئيهك مدآب
 خاورا هيلع (اوهوست ين لوط يكراج راعجا اةلبطر ليغ ةساور طر لكل
 مث نيحس يف اهولعجا ةثيبخ ىسسفنو ةثيبخ حور لوقيف راحجفلا هتيرذ

 اذاو دحا اهبريقب ىنسيل حرشم سيل محل اهيلع ةنوخاب أنا اذاف ةينه تيضم

 ليربجاي تلقف اهنمزولكأب سانا اهدنعنتنو حورا دق محل اهيلع(؟)ةنوخاب انا

 تيضم مث لاق مارحلا نوتأيبو لالحلا نوكرتب كتمانم ءالؤه لاقف ءالّؤه نم

 غمج (0) اقباش هنايب رم ةمك ايحْزّرَب ايو ارما ناك جارملا؟ نا دوت ةناوارلا هده (1]

 : . ماعطلا اهيلع عضوب يتلا ةرفسلا' ناوخ



 ركاسع نبا خيرات 1

 ييهاربا لابتف مالسلإ درف, هيلع املسف هيلا انعف دناف لاق, ميهاربا كينا ىلا

 علب يذلا يمالا يبنلاب ابحرم لاقف دمحا كنبا اذه لاق اذه نم ليربح اد

 ممالا رخآ كتما ناو ةليللا كبر قال كنا ينباب هتمال حصنو هبر ةلأسر

 مث لاق لعفاف كتما يف اهلجوا كتجاح نوكت نا تعطتسا ناف مهفعضاو

 يتلا ةقلحلات ةبادلا تطبرو تلزنف ىصقالا دجسملا ىلا تيتا ىتح انعفدنا

 نييبنلا تف رعف دجسملا تلخد مث اهب طبرت ءايبنالا تناك يتلا دجسملا بابب

 نبللا تذخاف نبلو لسسع نم نيسأكب تيتا مث دجاسو عكارو مئاق نيب نم

 مث لاق دمحم برو ةرطفلا تبصا لاقو يبكنم ليربج برضف هتبرشف
 ىلاعت هلوق يف دوعسم نبا لاقو انلبقاف انف رصنا مث مهتمماف ةالصلا تميقا

 [ندلب ةهدطع مكيبب قطعا, امهذ نم, نشاوفب لاق_ىتميام ةودنسلا ىثغن ذا

 )١( تامخفملا هتمال رفغو ةرفللا ةروس ميتاوخ ىطعاو ةالصلا هيلع تضرف

 ةردس ىلا هب ىهتنا هللا لوسرب ىرسا امل اضيا لاقو اًئيش هب كرشب ملام

 اهتحت نم جرخبام ىهتنب اهيلا ةسداسلا وا ةعباسلا ءامسسلا يف وهو ىهتنملا

 ةياور يفو اهنم ضبقيف اهقوف نم طسبام يهتني اهيلاو اهنم ضبقيف

 .طبهبأم يهتنب اهيلاو اهنم ضبحت.ف حاورالا نم جرعب ام يهتنب ةردسلا ىلاو

 باحصا نا يردخلا ديعش يبأ نع يعهبلا جرخاو ضيقفيف اهقوف نم هب
 تلك ىرسانةلبل نع انزوحا هللا لويس رات فل اولاك ةلستو هيلع هللا ىلض ليبنلا

 مارحلا دجسالا نم اليل هدبعب ىرسا يذلا ناحبس ىلاعت هللا لاق لاقف اهيف

 لقي لاك مهاوي اك لاق هيلا ةلوح تك وات ىذلا ئمعالا دحللا ىلا

 اًئيشرا ملف تظقيتساف ينظقباف تآيناتا ذا مارحلا دجسملا يف ءاشع مئان انا

 اثنا, اذانف دجتسما نم تحارخ ىنح ئرطت ةتعناف لابخ ةثيهت انا اذاف

 هل لاقي نينذالا برطضم هذه مكلاغب هذه مكباودب ههبشا يندا ةبادب
 قواد وو تو واح ل برا دك رت ءاببنالا تناك و قارتلا

 هبحا ملف كلأس١ يلا ظنا دمحم اب ينيمي نع عاد يناعد ذا هيلع ريسا انه

 دمحم اب يراسب نع عاذ يتاعذد ذا ريسا اانا اًمنيبو هيلع مقا ملو

 ينامد ذا هيلع ريسا انا امنيبف هيلع مقا ملو هبجا ملف كلأسا يلا رظنا

 مما ملو هبجا ملف كلأسا يلا رظنا دمحم ابي ييراسس نع عاد

 )١( ماظعلا) بوندلا[تامخفملا ٠



 ل انزال برا خبرات

 اذيروس لاعبا يف رط بلقا اناو هيو ءامسسلا نسما نا تش ولف

 يل متفو' ىلع ىلاعت للاب هملع لضف تلف رصف )١[ يطال لح ةثاك وه ذاك

 ىحواو توقايلاؤ ردلا ةفارفر تعهسو مظطعالا _نوملا تبتاززو“-ءاجللا نم باب

 نأ نع يلص ولا قلعزرونا هني كت رط نمت زعرور بولا زل يع يبا ارا كفل

 ىتا' اذا ناكف ”انبزاس" لكل رسل تعط قانا تعا هظفلو ووقت

 ةمغ ضرا يف .انت "راس هامدق تعفترا  ظه ااذاو.هالحار تعفترا لبخ ىلع

 يف ريش انك انا ليرجاب تلقق ةبيطا ءاختف :لضوإ :ىلا اتيهتنا ئتحب ةنتنم

 تانللا خيا !كلئاكلاغف ةييط(؟)ءاختف -ضراىلا اهنم انيضفا اناو(؟9)ةمغ ضرا

 لاغنا لياركلاب -ههلغ .نعأ لاكن للطاقات لطم ىلعاةبعافليللا كل راو و

 تلعفةرفلا كعمالء لش لاقاؤب ةكربلابريل' ىعادؤ»نب بلف كتهحم) هل وخلا اذه

 نم اعف لو: العا اسياخ راسا من عفا ع ديلوخا لوتس افتر رحاب كهرب
 كتمال لس لاقو يل ىعدو يب بحرف دمحم كوخا١ اذه لاققف .لب رحاب كعم

 حيباصم انيأرف انرس مث ىسوم كوخا اذه لاقف ليربجاب اذه نم تلقف رسيلا
 زدنا ابق ءالمزراماك لا د رحاسر الان هائاق“ قت ريخفلا ةطاعل اعلقفتا د

 انهنا قبح _اهينطيم اهتمت نيلاراجإ !طرص وضرر قس رقيه د تما لت دهرا فما ملت وطاقم

 ريغ مهب تيلصف مسي مل نمو هللا ىمس نم ءايبنالا يل ترشنو سدقملا تيب

 مدقت ام وحنب رخآ قبرط نم هاورو' ميهارباو ئسومو ىسيع.ةثالثلا كنلوأ

 قلطنا مث هيلع .ينلمحف لغبلا نودو رامحلا قوف ةبادب ليربج يناتا هظفلو

 توتسا طبه اذاو هيدب عم كلذك هالجر توتسا ةبقع دعبص املك انب يوه

 ديا لاح از” نم ةيانا# عدا كمل 2١ وطء لخخوءان وارق 9142 تحت هيلحقر عم هادن

 جا ال توتر ف فنك ياس كان همك نو ومع راق عت عال

 نعلاب“ لع ره لاهت شامل الحث اقم كيمو طل نر فا مم درفخ» قس للامن مالا ةدقرف

 اي اذه نم تلقف انعفدنا من هتمال حصنو هير, ةلاسر غلي, يذلا :يبرعلا يمالا
 تلق كيف هبر بتاعب لاق بتاعي نمو تلق نارمع نب ىسوم اذه لاق ليربج
 انررم ىتح انبمفدتا| عث لاق هتلخت) كف نم دق هللا .نالاقةبارز قلغ ةتاوص“ عفارثو

 دمعا ليربج يل لاقف هبلايعو خيش اهتحت جرسلا اهرامث نأك ةرجشب

 .ةنيللا ءاختفلا ضرالا(©)ةقيضلا ةمغلا1(؟)بتفلا تحضاريكلا ١ نوط «ىلب ىدللا ءاقكلا لخلل



 مدل وأ نيسوفق باق هنم ناك ىتح نلدتو ةزعلا بروارامحلا اند وز ىهتنملا

 ىلا تفتلاىئس وم هعحار املك هنا كفو ةالص نيسمخ ىح وا 3 هيلا ىحواف

 مث هيفو رخآ قيرط نم ىورو ليربج كلذ هركي الف هريشتسس ليبربج
 كسم وه اذاو دجربزو ُولُو نم رصق هيلع رهنب اذاف ءامسسللا يف هب ىضم

 6ك نفس وفلان وكلا« اذه .لاقق ) زينلا“ ا اهام لج ريجاتا ةف> قش

 برع صاب هر ؤيلاي توب املك دحر قران دما ريململ 1015 هنعمل جاجش
 للا ىلج هلال وست راهن د هيي تاك راع هللا وقوفا واسم لك روج اهل نلاقن" اهعنقب

 لييربجاي هذدهاملاقف قيرطلابناج ىلع يتآت زوجعب وه اذا ريسي ملسو هيلع
 نع ىحنتم هوعدل عى وه أآذاف ريمسلا نأ هللا ءاشام واتسو كمحتم أب ريس لاق

 نا هّللا ءاششامإ راثثف دمحم ًايرس لبرج هل لاقف دمحمأب مله لوقب قيرطلا

 ماا ل 050 10 الا 1[ تس حر رد محل با
 هيفا قلق عكر كقلال ع1 اليا لا نارها, انريعا يلعب هالبسلا غلو لب كتقلع

 هلا ل لا اقف يئاثلا هيفل 2 مذاشلا) دوف طفاجسال عدل اند"

 سسدمملا تيه ىلا ىهتنا ىتح نيلوالا ةلاعقم لثم هل لاعف ثلاثلا هيعفل مث لوالا

 ةرطفلا تبصا ليربح هل لاقف نبلاا لواتتف رمخلاو نيللاو ءاملا هيلع ضرعف

 مث كتما تيوغو تيوغل رمخلا تبرش ولو كتما تقرغل ءاملا تيرش ول

 لود لفدلا يمذ قيرطلا بلح ىلع تنأر يتلا زوحعلا اما لشرح هل لاق مث

 هيلز لكمت نأ اذذوأ يذلا اماو زوحعلاّك لت رمغ نم ىقب ام الا اهرمع نم قبن

 هيمان نيت كيلع وهلا نيقنلا اها ملا لكم وتفااا تاب ا هللا دعس ل ذو

 لثمن جارعملا ثبدح لظفاحلا ىورو مالسلاو ةالضصلا يا ىسيعو ىسومو

 موي تاذ دعاك اذنا'انين“ ملسو ةتلع ةللا ىلَص "هللا وتساب لاك لاثق

2222111101 

 )١( نيعفاخلا تدس ىتح تعفت راف تمنف ىرخالا يف دعقو امهدحا يف

 مدسلل 1 م

 ةيناحور ةلاح اهناب كملعتو جارعملا رارسا نم ابيبجع ارس كل حتفت ةياورلا هذه )١(

 هداّوف قرتثت نمم تنك نا انايع لاحلا كلا لثمت اهنأك ىتح نيقيلا ملع ىلا كعفرتو ةيتوتلم

 .٠ نؤرصبت الفا مكسفنا يفو ىأر ام داؤقلا بذك ام هسنانا نع



 سن 0 سلا

 هيف بهذ نم تسطب ىتا مثهف وح قشف لب ربح مهنمهالوتف مزمز رحب دنعده وعض وف

 اتتدلاءامشسللا لا ةيلعضو هردص هب ىثحف ةمكحو انامنا وشحم بهذ نم نودع

 كتدحلاق انس مك رمح لاك" اذه م ءامتتلا لعادا داعم اهنا ل (١ ضئيزاخت

 ةردسءاح ىتح هللاالا هملعبال امب كلذق وف هب الع مث هرخآيف ومدنقتام وحن ىلع

١ 

 6 ا ا ا ع ل ا و سو كاي تل يع اا ا

 يافا باعاوق ردنا كف ةلسولظل اارؤشلا لك ميلف ةلوؤمالابل] نوتات فاكر كاوا

 رع ايزرلا كله امناورتهذت لو دعبطت لاس و كالا را اراك

 ةحوارلا حرعاتلاق ةقئاطإ ناهفئاط| ملسو ةيلع_كلا , عاصلاشا لوس ايو حرعأ !ىلاغي ني كلا لالا هل

 امثاو امانم ناك جارعملا "نا اوديرن' مل .ءالؤهو هند دقفي  ملو هحوزربا جرع تلاق .ةفئاطو هندبو

 ناكو ةقرافملا دعب رشابتام سنح نم ترشابو ةقيقح اهب جرعو اهب ىرسا اهتاذ حورلا نا اودارا
 للا (يهتنيا ليحر ءاميت ءاييس تامل[ للا اهل عطس [ىف هنفاعل اف فلان كلو د 1

 يدنا, نضوالا ألا اقزيتتن ءاستلت اهيقو ماين لجو !ًازرغرشا قيس نب فقين فاطم [ًلمقلا١

 قوق" نما اذه نأ مولعماو ةقراكغملا#دنك حورلا لكمحت امد دكا ىلرسالا ةلسار هللا لوطا 7 اح

 كلذ قمح لطي ار عيه هيب, ىلخف ندؤاملل اف راخجش الاس ماعم نتا كيك ل1 00

 ىلا اينوفا ده ونا تادق..لاعبالو هز راطتي نمو أ ةعافا تايغر ضلع للا نما ةجسوز اان" كوع

 نادنالا ةقراقم دمت يكانع كحاو رد تكس[ راقلا ءايشالاف .ةقرامملاو ر قرشا دعب لاو ءا لا
 قيفارلافريتت رفجعلا هتاف طق ور تنام مث .ةاسحلاب لاكي ىف كانه نلإ تدمط دلا لوطا كد

 دوز م ححما ذك قلطم فاربشاو .ندبلا ىلع قارشا اهلف اذه عمو ءايبنالا حاورا عم ىلعالا
 ءامسلا ىف هاو هونق .لقإ نلصتلا املاك ىئسوه ىأر قلفتلا انهو ةيلعا كنا 0 ىلع عدلا

 اعرأ قتلا ره وك رعاقم كلل واجن | ؤالدكلا ةزايمت زهر ند لس متورع رعنم ل هنا ”ولعو ع

 5و عت وف قلساو 1زق اعاداكمجلا اعلا لااؤوإلا داعم مون“ ىلا ار رغبسا )أبن دان ماقتل 1ك
 ارقتيسم "ىلعألا ويف ولأ يف «ناكم عفوا يف ,مالصلاو هاالصلا هبلع هثإ امك ,ةسداتسلا عامتسملا يف

 مالسلا هيلع درب ىتح هحور هللا در ملسملا هيلع ملس اذاو دوقعفم ريغ هحيرض يف هندبو كانه

 نيمقلا ؛ةيلأ ظنك فهما دا ضسأكا رذاب_كفكور هلابط تفاعل نمو( ىلعالا« للا !نقذاس ل لو
 قوف حورلا نأشو اذه اهب ناويحلاو تابنلا ةايحو ضرالا يف اهريثأتو اهقلعتو اهلحم ولع يق-

 ديعبلا دسجلا يف رثؤت اهترارحو اهلحم, يف نوكت ناثلا هذهو, نأش نادباللو نأش اهلفا'اذه

 ناطخا اوم وفرن لك ىألا»تنباو حورلا نيب يذلل قلعتلاو طابترالا نا عم اهنع

 فطلاا وب كلذ رم )شما خور

 ثحسو اهعلاط نأ ةيلع لدت راثالاو في ربشلا د احب يرسا هنآ نيملكتملاو نيثدحملاو ءاهمملا 5 ره



 ركاسع نبا خيرات ا

 مدا ل 2201 يف اذجو هنا ركذفا ىسنإ لاق هيف و نكي هلاعض.. كنق« رظن اذاو

 ركذ دف هلا ريغ مهلزام فيك تبثب ملو ميهارباو ىسومو ىنسيعو نسرداو
 ينربخاو هيف وةسداسلا ءامسبلا يف ميهارباومدآ ايندلا ءامسسلايف دجو هنأ

 هللا لوسر لاق نالوقب ناك امهنا يراصنالا ةبح اباو سابع نبا نا مزح نبا

 ريرص هيف عمسا ىوتسم ىلا ترهظ ىتح ين جرع مث ملسو هيلع هللا ىلص
 يردا ال ناولا اهيشغف ئهتنملا ةردس: ىلا يثقلطنا مث هرخا يف دازو مالقالا

 هذهو كسلا اهبارت اذاو ٌواوللا ذبانخج اهيف اذاف ةنحلا تلخدا مث يهام

 ةياورلا اماو ملسسمو يراخبلا اهاور اضنا اهيلع قفتم ةدايزلا هذهب ةياورلا
 اماو دنسملا دئاؤوز يف لبنح نب دمحا نب هللا دبع اهَحرخا دقف بعك ينا نع

 حرتتتف عرماز" للا يت قلطناف ينتين "يف اناو تيتا. هلؤاف ةنشسن ضنا ثيذدح

 ىلع ثيدحلا قاس مث مزمز ءامب لسغ مث هرثا انيريل هنا ىسنا لاق يردص
 لوسر نم كب ابحرمو خا نم كب ابحرم ءايبنالا مالك دنع دازو مدقتام وحن

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هظفلو اضيا سنا نع ىلعي يبا قيرط نم هاورو

 يهتني نيح هرفاحعضي رامحلا نودو لغبلاقوف ةباديهو قاربلاب ىتاملسو
 ةلكعلللا ةناولإ تلقي رف ؟كيب. ىلع تيناف ترامس «ئىتحت هنثك رف كاك هفارط

 تخرخ مث نيتعكزر هيف تيلصف دجسملا تلخذد مث ءايبنالا اهب طبرت يتلا

 ليو فج قربا ,لاقه قبنلا# تاج ان" كجروللا 'قيتولاتانو حبر ءانأت ليب ريج ياك

 ءاملكلا ركذ. دنع هيفو مدقتام لعن “ىلع ثيدحلا قاس مث ةرطفلا ترتخا

 ىلا وع داون لعل ةلجعاب لع لوطا رابعا نق ادعت 315 فت ويد وان 5 تلال

 ينطق رادلا ىورو ءايبنالاب عامتحالا دنع ريخب يل اعدو كففل ركذ مث رتحب

 نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ىرسا هليل هظفلو اضبا سنا ثيدح
 مارحلادحسملا يف مثان وهو هيلايح وين البق رفنةثالث هءاج هنا ةبعكلا دحسم

 تناكف مهريخ اوذخ مهدحا لاقف مهريخ وه مهطسوا لاقف وهوه مهلوالاقف

 مانيالوهانيعمانتو هلبق ىرب اميف ىرخا ةليل هوتا ىتح مهري ملف ةليللا كلت
 هولمتحا ىتح هوملكب ملف مهبولق مانتالو مهنيعا مانت ءايبنالا كلدكو )١( هلق

 5 ل سايس يل ا م رسل نو كرو تح نو و ل ا ني حي بحل تل
 ناسا ندم ربت ازنلا+ كقناا 1لمصعلا نكمل داك »فر رايف“ كاقلم كلو“ نكت يرجعلا» ىجشجلا نع

 اب ل لال كل َّقَّزَق امهنينو هد تح نود هحورب تاقكك لاعت نأ زنبو امانم ءارتسبإالا ناك



 "ا ركام ا مر

 نأ هاند لاقف ةصعص نب كلام نع سنا نع ةداتق نع ماشه نع ناطقل١

 ىسوم لع تيتاف نسمح كا مث رشع خلا مث ند رشع لولا فقختد يدع ففخي

 عجرا مك نم يبر نم يحتسا ينا تلقف ىلوالا هتلاقم لثم يل لاقف هتربخاف

 ةنسحلاب يزحاو يدابع نع تففخو يتضيرف تيضما دق نا يدونف هيلا

 ىصقا دنع هوطخ عضب قاربلا ركذ دنع لاق هنا اهنم انه اهركذن تادايبز

 دنع هيفو حلاصلا يبنلاو حلاصلا نبالاب ابحرم لاق مدآ نا اهنمو )١( هف رط

 دعب :لاق هنا .اهنمو_حلاصلا سلا و حاابخلا بجالاوءابح ومءايبتالا هةية كد

 ناك ةالصلا طح نا اهنمو ةرطفلا كتمابو كب .هللا باصا تبصا لاعف نبللا

 رمام ىلع الوطمو ارصتخبم هاور نا دعب ظفاحلا لاقو يلضوملا ىلعبوبا ةاوزو

 بعك نب يبأ نع سنا هنع ىورو رذ يبأ نع سنا نع هنع ىورف هيف هنع

 جرف لاق هنا هيفف رذ يبا نع يرهزلا ثيدح اماف هسفن سنا نع ىورو

 مدقت امم اوحن قاسو يىردص حجرعف ليربج لرزتف ةكمب اناو يتيب فقس

 هرامسسب نعو 1 ةهدوسا هنيمب نعلجحر اذا: ايندلا ءامسسلا انولع املف هيف نادل

 امحرم لاقف لاق !ىكن ةرايس نع رظنر اذاروإ كحضص ةييمثر نع رطب اذإف ةدوسأ

 هفهرو. مدر ماةذهز_لاتقف را دعي نامت الي رز حئاي ال نقبل ايش ورا اعز نا ا يل ا رد
 ةنحلا لها مهنم نيميلا لهاف (؟) هيند ملسسل هلام نعو هنيمل نع ةدوسالا

 ككحض هنيمل لف نظن أآذاف رانلا لها هلام نع ينلا ةهدوسالا لهاو

 نا اذه نم مهريغو ةلبانخلا ذحا دقو ةداعلل اقراخ ناك قاربلا كس نأ ىلا اذهب راشا (1)

 رفيلسلا ماكجاو ةلؤلعتو |رقايسلا عببلا» هلوانضي_ د دحتلاولا) ةعاؤللا ين مانت وب اير كيطولاوم
 ئف ةفاسلا سيتعت ةنرحتلا وا ةبربلا ةنفلا يف رفا 1) نإ اذه يلف طفلاو ااا

 اهل بكار وه. ىاللا نيفيشلا؟رثم,ناتتعابو ال ءاهقفلا هرررقأ امك (مادقالا ببتياو لاقتالا كب هقح

 وهو ءادولا ةلف عمجب ةدوسالا (؟): ملعيلف اهريغو تارابطلا بكازرو تاحنلا لمي اذهو

 52 ام از ل ةعسن عمج تل ا دوا هداك عمجو دوبسأ دبعي فععب نع قرب هب ا لا

 دل



 رتاسغع نبا خيرات ولا

9 1 

 معنو هب ابحرم ليق معن لاق هيلا لسرا دقوا ليق دمحم لاق كعم نمو

 يتو خا نم كن" انحرم لافف“ هيلع كملست نوزاه ىلع تيتاف:اءاج عيجلا

 ناكف كعب نمو ليت لب ريجهالاا هل دما نمل لكشف ةسوايسلا:ءامسلا انبتاف

 تيتاف ءاج ءيجملا معنو هب ابحرم ليق معن لاق هيلا لسرا دق وا ليق دمحم

 ىكب تزواج املف يبنو خا.نم كب ابحرم لاقف .هياع تملسف .ىسوم ىلع
 هتفا نم ةنجلا لخدب يدعب هتثعب ىذلا مالغلا اذه براي لاقف كاكبا امو ليق

 لاق اذه نم ليق ةعباسلا ءاممسلا تيناف يتم: نم لخدب امم لضفاو رثكا

 ابحرمليق معن لاق هيلا لسرا دق واليق دمحم لاق كعم نمو ليق لبربح

 نبا نم كب ابحرم لاقف هيلع تملسف ميهاربا ىلع تيتاف ءاج ءيجحملا معنو هب

 هيف ىلصي رومعملا تيبلا !ذهلاقف ليربج تلأس ف رومعملاتيبلا ىلا عفرف يبنو
 تعفرو مهيلع ام رخا هيف نودوعيال هنم اوجرخ اذاكلم فلا نوعيسموب لك

 تيأروةليفلا ناذاهنأك اهقروو رجهلالق هنأك اهبقن تبأرف ىهتنملا ةردس ىلا

 لي ريجي تلأجشفو تابظان نا زهنو نا رماتط و ناري نامل ةعبوأ ,اهلكا ىف

 تارفلاو لينلاف نارهاظلا ناذه المأآو ةنجلا نمف نائطالا اذه اما لاقف

 تيعاس لاقفا ياو هرلغت تيتأر ىلع "تالفقان ”هزولخ نوسفح نع تقردو

 تحلاع كفو )١( كتم نياثلاب ملعا اكلات ةالصرنوسمخ ىلع تصرف تلق

 هلأساف كبر ىلا عجراف كلذ اوقيطب نا كتما ناو ةجلاعملا دشا ليئارسا ينب

 نسر اراض 6 ايفعحلا تينحسلا ةيلاسب راق تدب رد تع ف ا

 هالبخ نيميرإ اهلفح تلك تعض ام لاق ىسوم "ىلع تبدأ عيصت تنلتم ا ةالكت

 كتما ناو ةجلاعملا دشا ليئارسا ينب تجلاع دقو كنم سانلا ملعا ينا لاق

 هتلأسف هيلا تعجرف كنع ففخب نا هلأساف كبر ىلا عجراف كلذ اوقيطي نل

 تعنصام لاقف ىسوم ىلع تيتا ىتح تبلقاف نيثالث اهلعجف ينع ففخي نا

 ليئارسا :ينب تجلاع دقو كنم سانلاب ملعا ينا لاق ةالص نيثالث اهلعج تلق

 نا هلاساف كمر ىلا عجراف كلذ اوقيطب نل كتما ناو ةجلاعملا دشا

 ناو مع اي انجفر قم يىيفحتا يللا كيف ضير نا تحررت كاع عدم
1 

 هئكبي ىتح مهدئاوعبو هتامز_لاوحاب اًقراع نوكي نا ملاعلا ىلع بحي هنأ ىلع ليلك هم“ )١(
 4 ١ ٠

 مس فلحس ميح ]اذ ه مىيهجحاحتب هن ام ياو سحل كرف امه ىل



 8/4 نكابسم ناهز إت

 (( هعامتجاو ءامسلا ىلا هحجورع ركذ باب

 (1) ءايبنالا نم ةعامجب

 انايراشيب كاك هناا ملسحأو ههّيلعلا هللا _ىلض" لزننلا نع ,ةعصمصفا لب .كلاعأ نع

 هدنسم يف دمحا مامالا ةباور يف داز ناظقيلاو ميانطلا ب نييِصاقِسلا افتض

 ًاناميا :غنولمإ بهذ نه تبتنطب 'تتاف-.نيلجولا نيبزةنآلتلا [دَحار قيلعا ةلكإ

 ءامب لسغف بلقلا جرخاو نطبلا قارم ىلا رحتلا نم قشف ةمكحو

 قوفو لصغبلا ناد ضيبا ةبادب !تيتوأو ةمكحخو ًاناميا ءىلم مث مزمز

 ايندلا ءامسسلا انيتأ ىتح ليربجو انا تقلطناف قاربلا هل لاقي رامحلا

 لسرا دقو ليق دمحم لاق كعم نمو ليق ليربح لاق اذه .نم ليقف

 تملستف» ع3 ”قولعا تبتأفإ" ءانمحخ ءيجملا معنو هب ًابحرم اولاق معن لاق هيلا

 اذه نم ليق ةيناثلا ءامسلا انيتا مث يبنو نبا نم كب آبحرم لاقف هيلع

 مهتددلإاف .هيلإ ل دس وا كفو ليخ دهجمو لإ نكلعم سير” لت

 مالسلا امهيلع ىسيعو ىيحب ىلع تيتاف ءاج ءيجملا معنو هب ًابحرم اولاق

 اذه نمليق ةثلاثلا ءامسلا انيتاف يبنوخا نم كب ابحرم الاقف امهيلع تملسف

 هلا 25 راد“ ن١ قدام يكعم ياايصح .كاعتقم هةموو كامن لسيدحت هلاك

 كينج دع ال ارث رش اجو نعل رنا اتقالنم المخ ايما ءزلعاق هين لاذ

 نم ليق ةعبارلا ءامسلا انيتاف يبنو ا نم كب ابحرم لاقف هيلع

 لاق هيلا لسرا دق وا لليق دمحم لاق كعم نمو ليق ليربج لاق اذه

 ابح رملاقف هيلع تملسف سس رداىلع تيتاف ءاجءيجملا معنوهب ابح رمليق معن
 5 1 ٍِ 5 ' هل . ٠ ءاؤ . .: 1 2

 1 تع هو لاق اده نم ليف هعلماخللا ىانعليلا اننا 20 حا نم كب

 ةليل ةرشع عبسل ناك هنا هلاجر نع يدقاولا ىكحف جارعملا خيرات يف ءاملعلا ةملك تفلتخا )١(

 عبس ةليبل ناك هنأ هل خايشأ نع ىكحو ثعبملا نم ةرشع ةيناثلا ةنسلا يف ناضمر رهش نه تلخ

 م زح نبأ ىعدلاَو هيك ةرحهلا لبق ناك هنآ يرهزلا و لاقو كؤوزألا م رهش نم تلخ هريشع

 3 ملعا هللاو بحر نم لح نب ريثعو عبس



 زكاسسع نبا .خنزات ا

 تيبلا ىلا لبقاو رخأب ىدتراو بوثب حشتاو سانلا كرت اًئيش ري. مل نا

 ٠ لوفي أنشنا مث آاعوبسا فاطق مارحلا

 ددرتم راهلك يموت, عيمجن دجوب ىلا. ادمحشز نإ براي
 اوجضتال موقلا رثاعم مهيااوح نم ىدانب ايدانم تعمسف ةميلح تلاق

 انلإ ومف/ | بفتاملا ااهيادكي, .بلطملا دلع لاقف !هعيبفنإ الو اطل ةفترآل ان .اًنمتعا أف

 ناك املف ابكار بلطملا دبع لمقاف ىنميلا ةرحشلا دنع ةماهت ىداوب لاقف هب

 مه امنيبف ناريسب آعيمج اراصف لفون نب ةقرو هاقلت قنبرطلا ضعس

 اهئناصغا بنحب ةرجش تحت ملتاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاب ذإ كلذك

 دبع نب دمحم انا لاقف مالغ اب تنا نم بلطملا دبع لاقف قرولاب ثعبسو

 ثبلطملا دبع كدح اناو يسفن كتدف بلطملا دبع لاقف بلطملا دبع نب هللا

 ئلع هلمح مث يكب لعجو هرردص ىلا همضو همثاو هقتاع ىلع هلمتحا ,ه

 رحت [قرب اعلا ناجط أ اهلف_ جرش رفا كتامطاق# ةكم# ىلا هدرو ةح رس ءشسويرف

 لها معطاو ًاماعط لعجو ًارقبو ًاشبكأ حيذو اريعب نيرسشتع بلطملا دبع
 لبق راكتإف يبق معو افاهجا نيمحاب ةيلطلا دنع ينزهج» مث ةميلخ لاف ةكم

 دمحم رانصو يريخ هنك فصو نسحا ال ايند ريخ لكب اذاو يلزنم ىلا

 ةردص ىلا :ةهمصف هلك ,هنيذحب تلظملا دع“ تئدجو ةميلح“ تلاق هدج كلنع

 اذه نامزلا كلذ كردا ينا تدوو ًانأاش ينبال نا ةميلح اب لاقو ىكبو

 ياابن وهم رع ىهاوز رععجلاا نب, توععل هئاؤو يفاوءادكج ؟بترع تيدح
 هللا دبع ةياور نم لبق نم مدقت ام ةميلح ثيدح نم ظوفحملاو ةباورلا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ليربح لزن . منغ نب لاقو . رفعج نب

 نائيعو ناعمسس نانذا هيف عاو بلق ليربح لاق مث )١( هنطب قشف
 علم هني تيري ويالس فاجن رروب ان قط ينخر ةنس حلا ناش

 انج اعد ا

 و هبلق نع قش) يريصوبالا لوق ىلع ةفيطل ةيزمهلا حرش يف رجح نبا دروا )١(
 ارا ةلفحا اوان ا ركل ب ادب ةململا] هس اسفل اجرا نان نا 0 ا ا ودعا

 لدا .ةعيدبلا ةروصلا هذه ىلع اهقلخ دعب اهجارخاف اضياو نادبالا يف نصقن اهمدعف ةيناسنالا

 يثراحلاويلايطلا ىورو ها اهنودب ةفلخ نم ةياعرلاو ءانتعالا ميظعو ةعفرلا ديزم ىلع ليبلد
 الاق مث هالسغو ملسو هيلع هللا ىلص هردص اًقش ليئاكيمو ليربج نا ميعن وناو امهيدنسسم يف
 عممج- و دحسلماب رعو ءارسالا هليل هبلق قش هنا هريغو يراخبلا ىف تستو تانآلا كبر مسا أرق١

 عقلا نم دروام
 آم

 .هل ةحلاص ةردقلاو ةداعلل ةقراخلا رومألا نم وه امنأ امهريغو بلعلا جارخاو



 ا ركاسسع نبا خيرات
 رشاعمتلقف انيش راملف تفتلاف ةديدشا(١) ةحو تككلتف ىناث كك

 بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم تلق نايبصلا يأ اولاقف يبصلا نبا سانلا

 تكردا اذا ىتح هتيبر يتعوج عبشاو يتليع ينغاو يهجو هب هللا رضن يذلا

 نم يدب نم سلتخاف يتناما نم جرخال هراد ىلا هب تيتا يلماو يرورس هب

 نم يسسفنب نيمرال هرا مل نال ىزعلاو تاللاو ضرالا هيمدق سسمت نأ ريغ
 ام نابكرلا نع ةيئاغ .كارنل انا.نمانلا :لاقف انرا ابرا؛ نعطقتا الو ؛لبحللا قهاش

 املف:اميشر راب اراه انؤااق وكيد ان نير ناكة قابلا تلهب بلاقرةدفحلإ كالو

 يراوجلا تيكبا هادلو او هادمحماو تلقف يسأر ىلع يدب تعضو ينودسبأ

 ينافلاك ريبك خيشب انأ اذاف يل ةق رح ءاكبلاب يعم سانلا حاصو يئاكبل راكبالا

 تلقف تلاق نيحيصتو نيكبت كارا يلام يل لاقف تلاق هلب ناكع. ىلع .أكوتم

 هدرب نا ءاش ناو هملع ملعب نم ىلع كلدأ انا يكبتال لاق ادمحم ينبا تدقف

 كنأك كما كتلكث تلاق مظعالا منصلا لاق هيلع ينلد تلق تلاق لعف كيلع

 نيدتهتال كنا لاق دمحم اهيف دلويتلا ةليللا يف ىزعلاو تاللاب لزنام ملعت مل

 لخدف ةميلح تلاف كيلع هدر نا هلامإف ةيلع لحد اانا ل مناك

 امعنم لزت مل يديساب هل لاقو هسأر لبقو اعوبسا لبهب فاطف رظنا اناو

 ىلع لبيه بكناف تلاق لض دق ادمحم نا معزت ةيدعسلا هذهو ىدرق ىلع

 كيلاتلاقف اهنمقطن وا تقظنو ضعب ىلع اهضغب :مانصالا تطقاستو ههحو

 هنانسآلو خيشلا لبقاف تلاق دمحم دب ىلع انكاله امنا خيشلا اهبا انم

 لوقبو يكبب وهو هيدب نيب هتزاكع يقلأ دقو داعرا هيتبكرلو كاك صا

 تفخف تلاق لهم ىلع هيبلطاف هعيضيال انيد كنبال نا يكبتال ةميلحاب
 ةيدعسا لاق يلا رظن املف هدصق تدصقف يكبيف بلطملا دبع ربخلا علس نا

 لعل لافو نم اهمهفف هرتكالا_ىيجتلا ل تلعن ادع ل

 دبع لسف هلتعف هلاتغا شيرف ضعب نا معن تلاق كنم لض دق كنا

 هبيضغ.ةديقل: دحلا هل تفتلب مل بضغ اذا ناكو ءبيضغو ةفيبس تلطملا

 شرق هتباجاف ةيلهاجلا يف مهتوعد تناكو ليبساي هتوص ىلعاب ىدانف
 كن فر تلاع دمحم ينبأ دقف لاقف تراحلا ابأ اب كتصقام اولاعف مهعمجاب

 مث كعم هانضخ ارحب تضخ ناو كعم هانققش البج تققفش ناف تاسيقتاعلا

 الفا الق بالا طلو ةكم لع ودبل اعمح نسر ىف ةسس 0 ا
 ميد با لا 1 ل 001 ىلا يل كت ا لس دش

 . فم كلر ميم حف نطتا لالا تر دم فحل رثأ لا



 ركاسع نبا خيرات را

 هبتثوف لاق هلاؤس ةيطعاف :لئاس نم له هبنذ هل رفغاف. رفغتسم نم له هيلع

 0225 ا شا“ كوز“ ا دمعت" ناو“ ةنلآ/ لالا نإ هيبتمأ لاق” رم اعلا

 .ناميلس نع ىقهيبلا جرخاو هلاح:لهجب نم هدانسا لاجر يفو ببرغ ثيدذح

 يتلا بيؤذ يبا تنب ةميلح تناك لاق هنا سسابع نب هللا دبع نب ىلع نبا

 هللا, ل وس ري تمطف ءال اهنا | تدحتتا ملشعو بلغ, هللا (قئلصتشلا!!كوحلير تعيضرا

 هللا ٍدمجلاو ا ريبك ,ربكا, هللا .لوقب هتعمس ابيجع امالك لوقي هتعمس تلاق ملكت

 ,نايبصلا ىلا رظنيف جرخب ناك عرعرت املف اليصاو ةركب هللا ناحبسسو اريثك

 راهنلاب يتوخا ىرا ال يلام هاما اب مايالا نم اموب يل لاقف مهينجتيف نوبعلب

 0 ني ا ريل را لل رم نو لل نط نوع طا كا ل
 كلذ بحتو تلق مهعم ينيثعبا يدحو انهه عئصا امف هامااب لاقو ىكبو

 ةينامب عزح ةزرخ ىلا تدمعو هتصمقو هتلجكو هتهد حبصا املف معن لاق

 "«روريسم جرخب ناكف هتوخا عم جرخو اصع ذخاو نيعلا نم هقنع يف اهتقلعف

 فصتنا املف انتويب لوح انل آمهب نوعرب اوجرخ كلذ نم اموب ناك املف
 ايكان )١( رهبلا هالع دق حشرب هنيبجو اعزف ودعي ةرمض ينباب انا اذا راهنلا

 هتصق امو تلق اتيم الا هاقحلت امف ادمحم يخا اقحلا ةما اب ةبا اب يدانب

 رعت لاظإتسوا اك طتخات لح ر ليز دا يعلو مار لاق 0

 ام يردا. الو هتناع ىلا هردص نم قش ىتح هيلا رظنن نحنو لبحلا ةورذ هب

 اهحوز ينعب هوباو انا تلبقاف تلاق اتيم الأ ادبا هاقحلت امكنظا الو هب لعف

 ءامسلا ىلإ هرصلل (كح اش نيحلا هر رد ىلع ادعاف 4 نحس اذاف ايع شت نعش

 يدذلاام يسفن كتدف تلقو هينيع نيبام تلبقو هيلعتببكاف كح ضو 0

 ل ماكلا نخب تارددور مرفتام شكر سلخ هن اه ردخالا هاما حلا

 ركب نب دعس ينب لزانم نم الزنم هللا ملعي تيتا امف يئزنم هب تيتاف تلاق

 ناضيبانالحر هيلع لزنب موب لك يف ناكو رفزالاّ ملا حب رهنم انممش دقو الا

 هيح رخاو بلطملا دبع: دج ىلا ةميلح اب هيدر س انل١لاقف نا رهظي الو هبايث يف نايبعيف

 ءاحطمتال كل" اق يدانب ايدانم تعمسف كلذ ىلع تمزعف تلاق كتناما نم

 رهدونيدبالا دباتنما دقفلامكلاو ءاهبلاو نيدلاو رونلا كيلع درب مويلا ةكم

 ريسايدب نيب ملسو.هيلعهللاىلص يبنلا تلمحو يئاتاتنتك رف:تلاق. ني رهادلا

 ةحاح يضقال هتعضوف ةعامج هيلعو ةكم باودا نم مظعالاا تالا تنتتا' ىتحح

 كم

 )١( سفنلا عيباتتو جيهتلا نم ودعلاو ديدشلا يئعسلا دنع ناسنالا يورتعب ام رهبلا ٠



 بابوا كا ىلا 3 رت

 يلوق ةقيقحف هنع كئبنا ىتح سلجاف ءانبو اصصق هنع ينتلأس يذلا رمألف

 لاقف هللا لوسر يدب نيب اوذح برعلا تفاهتو يرماعلا سلجف ينأش ءدبو

 هعبتم «تلعجف ءاهف وج نم حرج )رند فلات االاب تس وماما لوني انف نيب اذا

 نم ةميلح ىلع كلذ تاصقف ارون ضرالاو تاومسلا نيبام الم ىنح اهرصب

 هركذ ولعب مالغ كنطب نم نحرخيل كابور تقدص نال هللاو اهل تلاقف اهله١

 )١( نوباتتب نزاوه نب دعس ينب نم يحلا اذه ناكو ضرالاو ءامسسلا نيب

 يف ينتدلو يما ناو مهريخب نوعفتنيو مهدالوا نوتضحيف ةكم لها ءاسن

 يبا يمع رجح يف اميتب تنكف يدلاو تام دق ناكو هيف اومدق يذلا ماعلا

 نا اناسع امف هل باال (() ريغص عرض نلقبو نينادتن ناوسنلا لبقاف بلاط

 تلاقف ثراحلا تنب ةشبك مأ اهل لاقي ةأرما نهيف تناكو هريخ نم هب عفتنن

 اهنبل ردف اهردص ىلع ينتقلاو ينتذخاف ةبئاخ اذه يماع فرصناال هللاو

 ملو بايثلا نم تاعطقمو البا اهعطق١ بلاط ابا يمع كلذ غلب املف ينتنضحف

 اي رهللاو نلك ناؤنكلا كلذ علب املف اهاسكو اهعطقا الا يتمومع نم مع قبب

 دقو لوس يع رعوب ديلا يب ع ل

 نيمز دعب ناك اذا ىتح اهيتآ الو اهبرقا الف برعلاو ىششيرق مانصا ىلا ضغب

 ةئالثب اذاو_ رغبلا“ ينعي ةلحآلاب تذاعتت: برعلا نم يل () تارت نيد تخرخ

 ناملغلا نيب نم يلع اوضبقف اجلت ءولمم بهذ نم تسط مهعم نيلبقم رفن

 اذه نارفنلا رشعم اب اولاقف اوعجر مث اباره اوقلطنا ناملغلا كلذ ىأر املف

 دجملا (ه) ةضيبو شيرق ديس نبال هناو (؟) برعلا نم الو انم سيل مالغلا

 لتعب اوعنصت الف ةللجم ةمعن مهباق ريف هئابال الابر علا ءايحا نم يح نم امو

 اوحن قاس مث هناكمهولتقاف اندحا اوذخف هيلتاق دبال متنكناف ايش مالغلا اذه"

 فوج لاق عمسا تاعمسملا يأف دمحماب يرماعلا لاقف هرخآ يفو مدقت امم

 بوتاف بئات نمله لوقب مويق يحىلاعت هللاناف نويعلا تأده اذار سمادلا ليللا

 برتلا (9) مسجلا يواضلا فيحتشلا عرضلا () ةرم دعب ةربم مهنودصقب يأ نوباتْب )١(

 ماتعم دجملا ةضئي_(ه) مهتلسق اعمى ا ا ىلا ونا الل و ل ايم تال لا
 .٠ اهمظعمو اهطمو رادلا ةضيبو كن وعد و هتاطلس عض وهو هةعمتجم



 ركاشع نأ حبرات عدي ع

 ينودرو ينولمتحا مث هب كتيتاآم كلوق نم نوكيب اذه نا تملع ولو نجاو

 يردص نيبام قشلا رثا حبصاو يب لخد امم امومغم تحبصاف يلها ىلا

 ىرماعلا لاقف ينأش ءدبو يلوق ةقيقح كاذف كارش هنأك يتناع ىهتنم ىلا

 0 لاق اهنع كلأسا ءايشا ينئبئاظ قح كرما ناو هللاالا هلأ ال نأ دهشا

 لس يرماعلل ذئموب لاقف كل أدب امعرس كلذ لبق نيلئاسسلل لوقب ناكو كنع

 دبع نبا ان ينربخا ىرماعلا لاقف فرعي امي هملكف. رماع ينب ةغل اهناف كنع

 روجفلا دعب ربلا عفني لهف لاق يدامتلا لاقف ريشلا يف ديزي اذام بلطملا

 تانسحلا ناو )١( ةبوحلا لسغتةبوتلا نا معن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق

 يرماعلا لاق ءاللا دتع هتاعا ءاخرلا. يف. هبر دنعلا رذ اذاف تايسلا نبهذي

 هنلا ناو اكاد ؟ ءلكا هيلع" لطب نتن" نرفف ”كطلا ردع نا كلذ فيك

 يننماوه نا نيفوخ ادبا هل عمجأ الو نينما ادبا يدبعل عمجاال لوقب ىلاغعت

 هتنما ايندلا يف ينفاخ وه ناو يدابع هيف عمجا موي ينفاخ ايندلا, يف

 نميف هفحما الو هنما هل موديف سدقلا ةريظح يف يدابع هيف عمجا موي

 هللا ةدابع ىلا وعدا لاق وعدت م ىلا بلطملا دبع نبا اب يرماعلا لاقف قحبما

 ءاج امب رقتو ىزعلاو تاللاب رفكتو (؟) دادنالا علخت ناو هل كبرش ال هدحو

 ماوضتو' نهتاقك نكحلا تاو لصلانلضتو لوحيرو تاك نم هللا نم

 جحتو كلام كا بيطيو هب هللا كرهطيف كلام ةاكز يدٌؤتو ةنسلا نم ارهش

 تول كعر تعبلاب رقتو ةباتحلا نم لستغتو الييس هيلا تدحو اذإ تببلا

 خلا لاعا يل امن اذه تلعف, ان) اذاف: بلظملا دع نبا ان لاف نابلاو ةنكلانو

 اهيذف نيدلاخ راهزالا اهتحت نم ىيرجت ندع تانح ملسو هيلع هللا ىلص

 ءيش ايندلا نم اذه عم له بلطملا دبع نبا اد لاق ىكزت نم ءازح كاإذو

 معن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف ةشيعملايف ةءاطولا انبجعب هنأف

 ودآاو ىلعت ونا هاؤر تاناو قرغاعلا باجاف دالبلا يف نيكمتلاو رصنلا

 ئووو اك)دلخ كرفت مل لوحكمو داراد 2 لوككي هدايسا يقر ,ميعت

 نأ ماعلا ا ةلربلافف هلفار | م رثحامب نرخ قب رط نق ثيدحلا

 عمج دادنالا )١( ميمت ةغل مضلاو زاجحلا ةغل حتفلا ليقو مضتو ءاحلا حتفتو مثالا ةبوحلا )١(

 اوياحكا ام ةعلاك دب ربو هقلاخب يأ هدانو هرومأ يف هداضب يذلا ءيشلا لثم وهو رستلاب فن

 . هللا نود نم ةهلآ هبوذختب



 سيشل ركاكسعاا نا خب ران

 كذا ماثلافأ يتناعئهتمو“ يردن نيل هديب ارماف هييحاص ىحتف كلاثلا عاق

 ال كاف انتل اماملا لناكمر نم (ىنهناف ىدوانحل) نوشللا نذل قتلا

 اهئ هالزإز لآق# مث مهنجح رف ينونزولا هتنم) نقم دعبل ونار طرأ قوش ىلا
 مهتخجرف ينونزوف هّنما نمافلاب ةونز لاق مث مهتحجرف ينونزوف هتما. نم
 مهرودص ىلا ين ومضف ىلا اوماق مث مهبحح رل اعيمحهتماب هومتنزو ولفدهوعدلاق

 داربام .يردتت ولا كنا عرت ماب يبح اب اولاق مث ينيع نيب امو ئساو اولقو

 اذأو مه ريناذخحب ىلا ليقا ذا كلذك نحن امنيف كنع ترعا حلا 2 كب

 ينولسفت ىلع اويكاف هاقيعصاب لوقت يهو اهتوص ىلعاب فتهت يحلا مامائرئظ

 ينومضو يلع اوبكاف ةاديحواي تلاق مث فيعض نم تنا اذبحاي نولوقيو
 هتكئالمو كعم هللا نا ديحوب تناام ديحو نمتسنا اذبح اولاقو مهرودص ىلا

 تقاحتما ني 20 تفعضتسا هاسباي "تلا نا ص رالا لها نم دروس را

 اولاقو يسأر اولبقو مهرودص ىلا ينومضو ىلع اوبكاف كفعضل تلتقف

 ريخلا نم كب دارب اذام ملعت ول هللا ىلع كمركا ام ميتب نم تنا اذبحان

 دعب ايح ككرداالا ينباب تلاق يرئظ يب ترصب املف ىداولا ريفش ىلااولصوف

 (رفل ىلا هنن يشن يذلاوو اهردص .ىلا يتمضن ,نلع تكا[ رك نيف

 مهنو رصبب موعلا نأ تنئظو مهضعب دب يفل يدبناو اهيااينتمض دق اهرحح

 نم فئاط وا ممل هباصا مالغ اذه لاقف يحلا ضعب ءاجف مهنورصبي ال مه اذاف

 ءيشيب سيل اذهإب هل تلقف هيوادبو هيلا رظني نهاكلا ىلا اني اوقلطناف نحلا

 !نالاعف )١( ةنلق' :يب نسبا و احتيحبح [داوفو ةيكلش ايقنت ل نا نات ردننل ا

 سأن ينباب نوكب ال نا وجرال ينا احيحص همالك نورتالا يرتظ جوز وهو

 هيلا ين اوهذ ىتح ين ولمدحاف نهاكلا_ىلا يبول ويهدت نا ئلعي عودللا عقبات

 تت هرمأب ملعا هناف مالغلا نم عمسا 1 اوتكسالاقف يتصق هيلع اوصقف

 ىدانو هردص ىلا ينمض يتلاقم عمس املف هرخآ ىلا هلوا نم .يرما هيلع

 نّثل ىزعلاو تاللاوف هعم ينولتقاو مالغلا اذه اولتقا برعللاب هتوص ىلعاب
 مما نفلاحبلاو "كلانأ ملح ”تمالخا نيهفلو تكنو لادا ا
 (؟!هنمهتعاتناال 'تلأق وهدب نم ىرئظ ينتعزتناف هلثمب اوعمست مل نيدب مكنيتأياو

 هنمب رش يأ ناسسالات ملبإ نونجلا قم فرط ممللاو ةلع الو ملا ين كح يأ هاملق يب ام )١(

 . هلقعب باصملا نوتجملا هوتعملا )١( هي رتعبو



 رئاشع نبا" تدرات ف

 ميهاربا هك لكس را امب تلق رأ نساقللاب ليلا هللا ل اوت , كامن معرزت كنا تنثبنا

 تناك امنا. مّيظعي/ توفت دق :كنازو لئانوالا ءايننالا نما لغو شع وز عساؤمو

 ١ تنار الفتات تيبلو يقول كبر اليهلرس ١ !(ينبب مين وتس يفو كلوا اولا يبت
 ناثوالاو ةراجحلا دبعب نمم برعلا نم لحر تنا امنا ءالؤه نمتنا الو ءالٌؤه

 بجعاف كنأش ودبوكلوق ةقيقحبينئبناف ةقيقح رمالكل نكلو ةوبنلاو :كلامف.

 هيلع هللا ىلص ىيبنلا ناكو ةباوز يفو هتلأتسم ملشو هيلع هللا ىلص يبنلآ

 هنع لأست يالا١ثردخلل نا" رماع“ قنب اخآ ان لاق مث لهحبال اميلح ملسو

 ىلص يبنلا هل لاقف ريعبلا كربي امك كربو هيلخر ىنثف سلجاف اسلجمو أبن
 ميهاربا يبأ ةوعد ينأش ءدبو يلوق ةقيفح نا رماع ينب اخا اب ملسو هيلع هللا

 لمحتاملعثأك ينتلمح اهناو يما ركب تنك يناو مبرم نب. ىسيع يخا ىرشبو

 مانملا يف تأر يما ناو دحتام لقت اًهمحاوص ىلا يكشت تلعج ىتح ءاسبلا

 قيبسس رونلا لغجف رونلا يرصب عبتا تلعجف تلاق .رون اهنطي, يف يذلا نا

 تأشن املف ينتدلو اهنا مث اهبراغمو ضرالا قراشم يل ءاضا ىتح . يرصب

 د (نل مكس ىنل يف ىلا عض ربسأو , لعمل ىلإ نطفي ودانانلو اال! تكضخطب

 ةثالث طه رب انا ذا نايبصلا نم يل بارتا عم داو نطب يف موب تاذ انا انيبف

 يباحصا قلطناو يباحص نيب نم ينوذخاف جلث نمزآلمبهذ نمتسط مهعم

 طافسولا | نه عل انننسافا لا متت .ىداوملابركيظااى شلالا!وهحانىودجتال! كتبا ره

 عض رتسم وهورشبرق ديس نبا وهو انم سيل مالغهنامالغلا اذهلو مكلام اولاقف

 نيلعاف دنال متنك الو هلثف مكيلع درب اذامف با" هن" نستلا متت" مالغ"نم.|هيف

 مهوبيحس ملف مالغلا اذه اوعدو هناكم هولتقاف مكتايلف .متئش انبا انم اوراتخاف

 يحلا ,ىلا .نيعرسم اباره اوقلطنا مهوبيحبال موقلا نا نايبصلا ىأر املف

 ضرالا ىلا ينعجضاف مهدحا ىلا دمعف موقلا ىلغأ مهتوخرصتسو, مهنونذوي

 كلاذل دحا ملف رظنا اناو يتناع نتم ىلا ىردص. نيببام قش مث افيطل اعاجضا

 اهناكم اهداعا مث هلسغ معناف جلثلا كاذب هلسغف ينطب ءاشحا جرخا مث ابسم

 رظنا اور جرخاف يف وح يف هدب لخدا مث حنت هبحاصللاقف يناثلا ماق من

 1 ا د نم قطا كاب للا تيا نر يق ا كمسيو رار كارت اولا

 يبلق متخف هنود نم نيرظانلا راصبا فطخي روننم: هدب يف متاخب انا اذاف اًميش

 مث ارهد يبلق يف متاخلا كلذ درب تدجوف :هناكم هذاعا مث ةمكخو ارون ًالتماف



 11 ركاسع نبأ خيران

 عجو الب ىرا اميف يىردص قلفف هردص قلفا هبحاصل لاقف يناعجحضأف

 ةمحرلاو ةفأرلا هيف لخداو دسحلاو لغلا هنم جرحا لاعش م5 25

 هيف هلخدأف ةضفلا لثم آًثيش جرختسا مثاهب ىمرف ةقلع جرخأف لاق

 دغا لاق مث يردص ىلع ىنميلا هماهباب لايق مث ةمحرلاو ةفأرلا هذه لاقو

 يتفارو ريغصلل يتمحر نم هب تودغ ام ينعب تنجح مث تمق مث ملساو

 نع يلصوملا يلعب وبا ىورو ليثح نب دمحا نب هللا دبع هاويرو ريبكلا ىلغ

 ناك فيك هل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأس الحر نا ةادنع

 نباو انا تقلطناف ركب نب دعس ينب نم يتنضاح تناك لانقف كنأش لوا

 نم دارب انتأف بهذإ يخا اب تلقف ًاداز انعم ذخأن ملو انل )١( مهب ىف اهل

 اظيدان نالخسما نإرط يلا لبقأفق مهلا دنع تثكمو يخا قلطناف 0 6

 يناج رخأف يناردتبب البقأف معن لاق وه وها هبحاضل امهدحا لاقف نارسن

 نيتقلع هنم اجرخاف هاقشف يبلق اجرختساو ينطب اقشف افقلل يناحطبف
 لاث مث يفوح هب السسغف جلت ءادب ينتءا هبحاصل امهدحا لاقف نيوادوس

 يبلق ف انهازدفا ةكيكتملاب ينتثا لاق مث يبلق هب السسغف ذرب ءامب يذق ءأ

 لاقو ةوبنلا متاخب هيلع متخو هطاخف هطخ هبحاصل امهدحا لاق مث

 انا اذاف ةفك يف هتما نم افلا لعجاو ةفك يف هلعجا هبحاصل امهدحأ

 تتر و.ةسما" نا ول لاعف' يضعن خلع رخف نأ قفسأ عكوف ثعاالا ىلا رظنأل

 يما ىلا تقلطنا مث ادبدش ًاقرف تقرفو يناكرتو اقلطنأ مث مهب لامل هب

 هيا هددت كيك 51 عقلا 55 3 1 ةحتسلا# هسنل يدنا ترا

 هيلا يضلل لت را وزو دل ا نأ ومب تل
 تلاقو كلذ اهعرب ملف تيقل ىذلاب اهيثدحو يتمذو يتناما تبدا تلاقف

 ا نار ردن للا طم اج الا نر
 نلظ ايدللا لوا ادع قس ولح نحت انين لاق هنا ىشاوأ نب"دادلس نع لؤحكم

 0 اسس لا شا رولا ا تل ا اي
 قص ىلا ىدن  نيشن ماقف هاش ضع ىلع كتبوا 00 مههردمو مه ريبك و

 نا بيرل اهي واول ود لاقت هد ىلا يقلل و مسلمو ةلليلعل هللا
 لاخلا ي زعملا دالواو ماهن مهبلا عمجو ثنّوملاو ركذملا ناضلا دلو يهو ةمهب عمج مهبلا )١(

 ناكل ىف مدعملاو فيد ررشلا ةكلا رمتمك هزدملا (؟) ماهبلاو مهبلا امهيلع قلطا١ اعمتحا اذاف

 : ةيسامح ةديصق-نم يلوق. هئمو لاتقلاو ةموصخلا دنع ديلاو

 يرفس يحبس لبق تودع وح ار دلعلل يجادل ل يف ايرمو
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 لاق مث امهحرطف مدلا قلعو )١( ناطيشلا زمغم هنم جرخأف يبلق قشق
 ١| دكا لحم هلق لككفاو/ءانالا لع هنطظ' لسسعأ ةحاصلا امطدحا

 امهدحا لاق مث يبلق تلخداف ءاضيب ةرهك ةرد اهنأك ةنيكسلاب ىعدو

 نا الا وه امف يفتك نيب متاخلا العجو ينطب اطاخف هئطب طخ هبحاصل
 ةددعتم قرط نم سنا:ثيدح يورو ةنياعم رمالا نياعا امنأكف ينع ايلو

 آمامتا اهنم فالتخالا عضاوم ركذنلو ظافلالا يف فالتخا اهضعب يف

 اود ليعمل اكل نزلف هلا لودسحر لأ ظفلت بهاو نبا هاو رف ةدتافلل

 ةيباور يفو مزمز ىلا هب اودمعف هللا لوسر اوذخأف مهديسو مهريخ

 جرفف' ليربج لزنف ةكسب اناو يتيب فقس جرف لاق هللا يبن نا يرهزلا
 لاق هنا بعك نب يبا. نع يلماحملا جرخاو مزمز ءام نم هلمسفف يردص

 لاتكقف "ةوينلا“ زما* نم تركتا“ ام *لاو'' ام علطست و ًاهبياع< هللا" قلسفا يلعلار لقت

 يلا يوهب يقوف مالكب ذا رهشاو نيرشع نبا ظفل يفو ءارحص يغل ينا

 يفو هوجوب ينالبقتساف معن لاق وه وها رخآلل لوقب لجر اذاف هعمشا
 اهنسح ل ثم را ملثايث امهيلعو طق اهضايب لثم را مل طق قلخل اهرا مل ظفل
 (؟)يعبضب امهدحا ذخأف لاقهلثم طق دحا نم ًآحبر دجا ماحاوراو اهلوطو

 لاقهعجحضا رخ اللامهدح ١لاقف اح امهسمب دحاال رخآلا يعبضب ارحالا ذحاو

 ةطب رلاو رازالا ةالملا (؟) دولوم لك نم ناطيشلا هتكبكت ىأ هزمعب يذلا وه ناطيشلا رمغم (1)

 لب ريف ناكلملاف :ةثالث ةب اور *ئفاأو ناكلم_هاتا هنا ىاورف« باّتلا, اذه يفااتاباوزلا كلخا/ (لعبشت

 ثيدحلا ىور دقو ضيب بايث امهيلع نالجر ينءاج ةياور يفو همسا ملعي مل ثلاثلاو لزنيئاكيمو

 هيأ رخال جمر. هفاوجح ةاناغمرر ا ككدخلا١ قطفأ#نايكازك هيلع لززتا تا 2ارلكأ لادعا هر 12 قيارط نم

 ليتات لن! دازملا| لالا حولا ,عقعناف] تانانورلا/ زضعب يف ةلوقتو ةروؤرلا: معك ثتاك
 ملعاو هيلع قشاماو هقشف. يزوجلا. نبا. لاق كلذلو هيلع اًرطا بيررغ مآ هنالا فاخ هنا دارملا لب هل
 فالتخا نم درو امف ةدحاو ةرم عقو امنا ةميلح هتعضرم دنع ملسو هيلع هللا ىلص هردص قش نا

 ناَكف .مّولمملا وه امك ٌنَلاجم اةدع_يفا كلذب هرابخأل اما كلذ يف:ةدنراولا | كيداجالا, يفاب ظاغلالا
 ةاوورلح دحلاو لكم نآلاامأو رجلا »ملاجلا ضيم قفز هير طل ةءاضما قكفناو اهتمللا ىفكلبط
 هر ًاهتع رثع ةراصب ةمهف امع“ ربعو كلذ نم هظفحي مل ام كّرتو هظفحامب ثدح. كلذ. .تتداحا
 هوكحو- نم تدرو“ءانيتفا ضعت ىئوطو راضتخا تاياورلا ضعب يفت عقوف ىرخا ةرابعي
 ةلحم يف نايم دل زم اذهل يتأيسو نونص رمشع نبا وهو هردمح قش د هنا يىودو ىرخا قرطو



 5 ركع نبا خبرات

 ريبلاو ةداهلا لها اهب زوفب ةونفعدا هللا نأ يموق تأب ملا

 رححلاو مزمز نيب اميف ةكمد تلاكف ع1 غمز تزورها ءتفت اذا

 رمنلا يف ةداملا نا رماع شن مئادزلس ٠ مكشك | اشد كلانتم

 (( (5) حاقناو )١( لفلا نم هلق رهطت باب )

 لسفلاو قشلاب هفوح

 هتيم هول: عيلدصا شا ونشأ و أىلا ليولح ابا عاطقا هتا١ كلاما عي ةرقنأ» رع

 نايمصلا عم بعلب وهو ملسو .
 2 :ف هبلق حج 1 ١ مث هنطب و ف هعرصف

 تبسط يف .هليثغ مث. هنم ناطيعألا .هظح هذه لاق مثبفقلع هتما ج زختنساف

 يسع نحنا كاف هطاخأ مث 1 همأآلو هناكم هدذلاعا مث موماز ءامب بهذ نم

 ناملغلا ءاحو هيف دازو يلصوملا يلعب وبا هاورو هنطي ىلع طيخملا رثا ىرا

 وهو هولبقتسساف لتق دق ًآدمحم نا اولاقف هرئظ ينعب ةما ىلا نوعس

 نع هظفلو ًاضنأ اصو نبا هأآورو يوعنلا مسانعلا ودأ هاورو نوللا عمتنم

 ىلا ب نهدف هللا م كن رماجتتا ناكلمرتتا و كيك تاو طوم اشترط للا 2

 كات هدلتتسعف كهذا نم" تابط فا ,هتاوسضخلا رح افا هنطيز اقيتخفا_عارمز

 يبا نع يسلايطلا دواد وبا جرخاو املعو ةمكح هفوح اسسبك مث مزمز

 كملعاىتعل قر :تانآ' تيلع كتبك .ةثلإ كوع ور اات تلقاعتلاف كنا يرافغلا رذ

 هكما ءاكطبب اانرو قاتله عتابا رق أراوأ هان علام درجت تبر اعطي علازو عالج

 نانعتت# فاول يدي جنم هذيا»ا وروما هاك توات ااووأ ارد ظل 11

 كن رولا لاق لخ رت هيك 4اق رف يهل اكوا دا حرر تلات ل لكلا

 لائق" مق جيدت روق" ةرططهت هياناؤوفال#رفظفلور اهواراثلا فذ الغ سطقمعفرركاو كر

 هعنازاوا ولا نرخ واكل 11 طا ناسف كاز ذك نبا زغملا يعسكر يلع نو لفستان

 0 اال هك لا ع ع 3
 : ى كام وأ الق حا هحا٠صل امهدحا لاكَف مث اهجح رل «تماس

 جفن و هخم جرختسا اذا مظعلا حقن لاقي هريهلطت هف وح جاعتا () ءاتححتتلاو تقحلا للعلا

 9 ضعب ىلع هيخعب قيبطا 01 هفاصوأ نسسحاو هبه اذا مالكلا



 ربكاسع نبا خبرات ١

 ٠ هلاوق 5دشناف

 .تاولفلا نم رفق همهم يف يجحدلا يف صئالقلا تمطحت دق 0

 هتابرالاو تانسالا .نم تبن. 'هعاقب  نسيل : نبسر وتلا: نيم: .لق

 امو ناك 5 رهو اوه اما "سكريباك ردكم ماسملا يف يناتا ئنا

 دمي داس ا 7 ل 0 ل تنال 0

 تقكيسكألا ىلع هباككت ىرخ . كاهن ايما ةيح ايبا تكف

 ةتاذللا جرفتف لابا اميك اديها. ةسديلا ىلا تنرو وتحت

 رعشلا نم:ناو ارجسل, نانبلا )نم نا: لاق و.هللا :لؤسر اهتمسصتساف/!لاق

 رجعي ين تاك تيبلأ يا ادعجوو لاقي ةجلظ_نع [ةييلش ليلا نبا قارب ويجكحلاك

 كمت [ريجتتلا يديع هيف !ذافعأ قف _لحر ئقتنر للوالا [ةمدهلا بيق روكسم

 ءاجوعلا ةنسلا ميقي ىتح بهذيال ةييط هرجاهمو ةكمي هدلوم.راتخملا بينملا
 ىلع توررزتاب همكا>لكب هللا نيودمجي نو دماخلا هتمأ هللا ,الاءهلاررال_ نإ:دهتنو

 لاق هنا ناريخ نب عماج نع يطئارخلا ىورو مهفارطا نورهطيو مهلفسسوا

 هموق هيلا عمتجا ةاق ىلا ريماع نت رو رميع نب ةينلعت نيلاوكت ناك لت ترضخ ال

 ,جيوزتلاب كرمأت انكرت دقو ىرتام .هللا رما نم رضح دق هنا اولاقفا ناسغإ نم

 ريغ دلو كل سسيلو نينب ةيسمخب هل جرزخلا كوخا اذهو ىبأتف . كبابش ,يف

 راداق ةّمشولا نم رانلا جرخي:يذلا نا كلام لثم كرت كلهن: نإ لاق_كلام

 ئآلاقف كلام ىلع لق كتوم ىلإ نكو نايت الج روت العيس كلا لمحت عنا

 يلم يح يبفلا تدلتلا ةيودلجتسللو باتعلا الو باقعلاوةيندلاالو ةينملا ينب

 ماويورلل موف ناموت رهدلاو ملزحلا ّيععفردللا عركلاب عن نيورلد لن نمش
 نيش ني يب اشهد و رامات تيلعر ناكر ادد د كر راق علل تاكوب اذان كامل

 رجحلا يف هّللا ةحبص ى رمع كرذاو قرحم كل مون ناكل تدؤيش

 رغلاو توذملا ىلا الا ةقون 0و ادحاو سانلا نم كلم اذرا ملف

 رهدلا رخآ ع ا 1 يل تبتقعيسسم امهرحو اة قىذدرا ىذلا لعف

 رمعلا 6 22 سار يشأ ر ندسسشو يندح نيلبا ماتالا حك را

 ريشلاو ريخلا نم يتأن امد امّيلع هشرع قوف الع ابر انل ناف



 1 ركاسع. نبا خيرات

 يف مكلله لاقف اناعد مث انيح كلذ دعب انثكمو هل هذه انرفتغاو انبكرو ماقف

 انجوحا ام.انلق ازنك مكيدبا يف نوكيوب.ازرخ مكل لعجختو ازع مك بنوت ةورغ
 يت ةملعم نب ثراختلا اونب لاقف لوقت مز انلقزو انيئاوف ليان لام كالفر ىلا

 بابرأ مهرضمب مد موهيف مكل ىنسيل لاق مث مهفب مكيلعلاق مث انقف وف اوفق لاق
 ال لاق“ مث“”ةماللا قفو ددعلا ليلك ةمصلا ننديرد طقرال لاق مث" معنو ليَخ

 مهيف نكتلف ةعصعص نب رماع ةعينص اهوركشاو ةعيبر نب بمكب مكيلع نكلو

 عتصت اذام كلرو انلقو انعجرف انوحضفو انومزهف مهانيقلف لاق ةعيقولا

 ينوتلا مق اثالث يتيب يف ينونجسا ينقدصب يذلا ينبذك يرذاام لاق انب
 لابقف ران ةرمح هنأك وه.اذاف هنع انتحتفف ةثلاث لعب هانيتا مث كلذ هب انلغقف

 انأو ةكمب لاق نبا انلق ءايبنالا ريخ جرخو. ءامسلا تسرح سود رشعم ان

 تنك !ينووتكارت «نا ؤ“ زان مزطضاتوش* يناف* لاح نمار قف ينوتفالاف تيما

 اولوق مث راححا ةثالثب ينوفذفاف يبهلتو يمارطضا متيأر اذاف اراع مكيلع

 ازانن' لغتشاف تام اهناو“ لاق اقظاو' ادا ”قتاف“ مهللا كمان“ رجحت لك ”عنم

 دمخف مهللاّ ةمساب رجح لك عم لوقن راجحا ةثالتثب هانفذقو رما امدب انلعفف

 ىورو هللا لوسراب كثعبمب انوربخاف جاحلا انيلع مدق ىتح انمقاو ىفطو

 نيل. اوثاقفد ةثفارك ةأّرمأ"اونآ“اتنثزق نأ لاك "ةنا نما" نتا نع ةطشن 'يابنتا

 متنا نا لالتف مالسلا هيلع ميهاربأ ينعي ماقملا اذه بحاصب انهبشاب انيربخا

 ىنشم مث اورزخف لاق مكتأبنا متيشم مث ةلهسلا هذه ىلع انثيبك متززج
 لاق اهبش هيلا مكبرقا اذه تلاقف هللا دبع نب دمحم ترضناف "الهيلع سانلا

 هيلعهللا ىلص ادمحم هللا ثععب مث هللا ءانثأم وا ةنس ننرشع كلذ دعب ادكَمف

 اتمازح نكخت الو الالح"عركنتال تنرفلا تتانك ؟يتخ نه لاخر قات و لو

 نثو دتغ ةليل تاذ مه امنيبف لاق اًهيلا نومكاختنو ناثوالا نودّبعت 'اوناكو
 اني فته ذا اننيب قرفيل افنيب عقو ءيسش يف هيلا انيضاقت دقو سولج انل
 : لوقب فتاه

 مالحالا نشاطو متنا ام ماسسحالا اووذ سانلا اهبا اب

 اهب اهانيأر ةريسي ةدايزا ةصقلا انررك امناو ةمدقتملا تايبالا رخآ ىلا
 ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا نأ يسودلا ورمع نبليفط نبليان نعيقهيبلا ىورو

 ىفِقتلا ةلضن ند فاقح هيلع مدعف فئاطلا نم هف رصنم كعدع دهدحسم ىف دعف



 ركاسع نبا معيرات 5

 م ولا لا مال ماسلا "نم مك :ىذ لدَعا

 ميك جالا سا عجب را كلا + رجلرتاو ماتحار دلال .:تالضصلاو: رئلاو

 ما _ةمسأل ةورذ يف مشاه نم مارحلاو ناقوالاو ىسسحرلاو

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ا عا ل لاق

 ترضح لاق هنا يسودلا سيق نب سادرم نع يطئارخلا ىورو انملسأف

 ن2 ترا را 01-200 دس تركت دقو ملساو هيلع هللا ”ىلص: ىبنلا

 ءينث كلذ نم اندلع ناك دق هللا لوّسسر اب تلقف هحرخم دنع اهونعب

 ايلا حضر دماغ عاشت وة ضرتت 47 لاقن 0م ةيزاج نأ هب كرخأ

 انليزأوا يي اديرإا !مهيعف لل يئتباص١ أل بحعلا بحعلا سود رشقعم اب تلاقف

 عم لجرألا نسحك تدجوو ةملظ يئتيشغ ذا يمنغ يفل ينا تلاق كإاذ امو

 تهلظاو تيت الاو* تن ذة ذأ "تح تال "قت ناوكاا نأ" ةتبتحشخ“ كلق و" ةأركا

 تاياك لسداد حلا نست ككتننز كلك! راكاك ناتكا“ ل (] هضغا ام امالع

 هليو ان لوقب لعجو ةهتوض العاب خحاضو ةزازا ىقلأو بتثو ذا نادلغلا عم

 ا ا ل ا
 جدول تل فدل اكو لا“ 02-3635 ناطق نيكل هةئقلا ءارو ةللآو

 لاقف انهب انل نم انلق (؟) ثماط ةئنراخ نم لها لاق ىرت ام كليو او اذلقو

 علطو ةنراجلاب ىتأف اهلعجف انلقف مالا ةفيفع يدنع هللاو يهانم خيش

 موقلل 'كافو مههوؤخو يف يَحّرْخاو كنون يحرطا ةبراجلا لاقو لبجلا
 نب رمحا ان لكةف سستاح نب رمحا هل لاقي انم لحرب حاص مث اهرثا اوعبتا

 اومزهتاو هعرصق سراف لوا نعطف رمحا لمحف .سراف لاقأ تالع نسا

 اًئيش انل لوقب ال ناكو ةصلخلا اذ هانيمسو اتيبهيلع انينتباف اولاق مهاشمتغو

 رشعمان موي تاذ انل لاق هللا لوسراب كععنم ناك اذا ئيح_ لوم ازهجت نياك الا

 ليخلا (؟) اوسدكا.انل .لاقف انبك رف ١ومكراف بعك نب .ثرانحلا اونب تلون نسوا

 مهانيقلف لاق ةيشع رمخلا اوبرشاو ةيدغمهوعلا اسمر موعلا اوشحاو اند

 انرظنف انب تعنص يذلا امو كلاخ ام انلقف هياا انعج رف انوحضف.و نومزهذ

 انماقاو رطفشس تأ د ىَتَح اظيغ مزناو هانذإتضيبداو هالبعثرمحا فقو هيلأ

 لقثملا عارسا سدكلا (؟) ضئاح () نذالا ءاخرتنم ١ كيب رحتلاب فضفلا حاحصلا يف لق ١(
 1 . اعارما لبجلا يف اوعرسا يأ ريسلا يف



 ]م1 ركاشسع نبا خيرات

 دبع ناسكف..لوحلا لوحي نا لبق نزي يذ نبا تامف درما نم نوكي امو
 ءاطع ليزجي مكنم لجر ينطبفن ال ششيرق رشعم اب لوقي ام آريثك بلطملا
 هركذ ىبقعلو يل ىقس امب ينطبغب نكلو دافت ىلإ هناف نشط او كلل

 يف و .نيح “دعب واو مليك لاكا كلاؤز و17509 211 2 اذاف هرحنر

 : نسسمش دبع نب ةيما لوقب كلذ

 )١( قونو لابمحا "اوكا ىلع اياطملا هبقحن حضنلا

 (؟) قيمع جف نم ءاعنص ىلا ىلايمعت ,اهتيفاهمتاازه, ةلغلغم

 0 :قيؤرظلا دعا, !انودوطبت تاولد يررعبو نزب يذ

 (؟) قورب ىلا ضيم رلا ةلصاوم

 نا "اني موت

 اقّورع هبلاخم نم ىعرنو

 يعل ةبسد اكلم مامخللا .ييز# رخ د ىليشلا تو يعل ا

 يبلكلا قيرط نم نميلا خيرات يف ثيدحلا اذه يور دقو يقهيبلا لاق
 نس هللا دبع هل لاعب رابصنالا نم حيضش ينثدح قحسا نب دمحم لاقو

 اونا كم ومع قشمب هلع راو ةقفرت افا يف ل ا يا نر ل

 تاذ نحن اننيسف٠:ناثاوالا .كصت | اماوق' انك )انا 'عالبسالا ىلا "اناغد”امم"ّنا 'َنَواوعب

 ءيسشل هدنع نم حرفلا نوحرب هيلا نوضاقتب رفن لبق ها ذا انل نثو دنع موب

 ملصلا نم فتاه مهد فته ذا مهنيب فالخ هيف عقو ينعي مهنيب ردش

 *:لوفت لعجم
 مالبغ لإ عاطفيا نب , نم ماسسحالا يوذ شالا اهنا ان

 مالظلا ىجد ولجي عطاس نم

 اكمال ديس كا كاذ

 مانصالا ىلا مكحلا دنسمو

 يماخما  ىرارانب نورت 716

 ماكفهد نم كاظم حال دق

 مراكش لاك رفكلا دعنا ءاح ذك

 عدلاككلا ؟ةقدا كك لفرد

 مضب روك عمج راوكالاو اياطملا ىلع هفدرن هبقحنو ديبعلا مهو ناملغلا حاضتلاو حضنلا (!)

 اهنأ هانعمو هيف لخد ءيشلا يف لفلغت (() لمح عمج لامجالاو هتاداب لحرلا وهو فاكلا

 قيءحعااو نيلبجلا نيب عساولا قيرطلا جعفلاو دعصت يأ ىلاعت يهو اهاعزم ينعب اهعتارم يف ةلخاد

 يأ اهنوطب تاوذ لعحب قيرطلا دضق ينعب .مأ نا هانعم ملا يرعيو هلوقو دصقفت موت (5) ديعبلا

 عوطقملا تابنلا نم يعرت يأ هعطق تابنلا بلخ (؟) عوجلا نع ةباك وهو ءاذغلا نم ةيلاخاهيف ام

 ىتح رحلا ةدش دارملا» ضرالا ىلع يسسمشلا عقو ة:.لش وهو نيضمرلا ةلصاوم اهنوك ةلاج !ةورع

 . ثيغلا عقاوم وهو قورب ىلا لقتش#
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 ةماعزلا هب مكلو ةمامالاهل تناك ةماش هيفتك نيب مالغ ةماهتب دولوم ىلاو اذا لاق

 موق دفو هب بآ ام ريخب تبا دقل نعللا تيبا بلطملا دبع. لاق ةمايقلاءوب ىلا

 يابا ةروريسلا نم ينديزب نا نم هتلأسل هماظعاو هلالحاو كلملا ةبيه الولو

 دمحم همسا دلو دق وا هيف كلوب ىذلا هنيح اذه نزب يذ نبا لاق, روز

 لعاجو اراهج هثعاب هللاو ارارم هاندلو همعو هدح هلفكيو هماو هوبا تومن

 ضرع نع سانلا مهب ترضب هؤاذعا مهب لذبو هتايلوأ مهب رعب, ١اراضتا انم هل

 نمحرلا دبعيو نارينلا دمخيو ناثوالا رسكب ضرالا مثئارك مهب حتفتسيو

 ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأب لدع همكحو لصف هلوق ناطيشلا رجزيو

 زع كلملا اهبا بلطملا دبع لاقف هلطببو ركنملا نع ىهنيو هلعفبو فورعملاب رمان

 دق حاصفاغبا ينراس كلملا لهف. كرمع .لاطو:.ككلم :مادو كفنك .العو ,كدج

 بام ولف را هكحنعلا ىذو تجبلاو»«نزسا ئذنيئبا)لاعف جالب الاو وضع نإ حض و
 اانح اكلت قلطلا ادابع رنختف) تدك فب هيجل (يلطللا تع ان كنزا كيضنلا قلع

 اند د اجمربا ةزفعا تنديد جو لوف كارما العوه كوريص# علتر كسل عفان رلإقق

 ةميرك هتخوزف اقيفر هبو ابجعم هب تنكو نبا يا ناك كلملا: اهبا لاقف كل
 هوبا تامف ادمحم هتيمسسف مالغي تءاجحف بهو تني ةنمآ يموق مئارك نم

 ظفتحاف تلق امك .كل تلق يذلا .نا نزي يذ نبا لاق همعو اننا هتلفكف هماو

 وطاو اليبس هيلع مهل هللا لعجب ملو ءادعا هل مهناف دوهيلا هيلع رذحاو كنباد

 ةساعتلا مهلخدت نا انمآ تسليناف كعم نيذلا طهرلا ءالٌوهنودكل تركذام

 مهو. لئابحلا هل نوبضنيو لئاوغلا هل نوبلطيف ةسايرلا مكل نوكت نا نم
 هثعبم لبق, يحاتحم توملا نا ملعا ينا الولو كش ريغ مهعابتا وا كلاذ نولعاف

 باتكلا دجأ يناف يكلم راد برش ةنيدم لعجا ئتح يلح زو, ئليخب توسل

 هترطن هاو. ةزمإ :ماكستنمايهبابوثب نأ: قاوقي“ قنانسسلا كعلاو«قطانلا

 ةثادح ىلع تنلعال تاهاعلا هيلع رذخاو تافآلا هيقا ينا الولؤ هربق عض ومو

 هبعك مهخويشو مهتاعجحش ينعب برغلا نائتسا ئلع تأطو الو :هرما ةنس

 لك سار موقلاب اعد مت كغم نييازعوي طعن لدغ نع كيلا زك لذ ف راض ؟ليثكلو

 نم» نيتلح و٠ لبالا نم ةيامو دوش ءاما ةوريشعا» دول + دبع رةازشع همهتاه الكمر

 اًرهع ءولمم شركو ةيحضف لانطرا ةريشعو بهذ“ نلاطرا- ةمسخو -دورلا

 ه ربخب ينتأف لوحلا فل (كطبحت ذا لاقو كلذ كاشفا ةرشعن بلطلا دنعل رماو



 سن اموت ولا

 ,نعو هنيمب نعو هبذب نيب هفيسو رخآلاب ارزتم امهدحاب ايدترم نارضخا

 فارشا هلوحو بهذ نم ريرس ىلعرسلاج وهو ظفل يف و داوقلاو كولملا هلامش
 دبع اندف مهتاكمب هربخاف' نذآلا هيلع لخذدف بهذلا نم ئسارك قلع نميلا

 دقف كولا يدب نيب ملكت, نمم تنك نأ هل لاقف مالكلا يف هنذأتساو تلطظملا

 اهسفيشم :ايتعص .اعيفر "الحم 'كلملا :انهنا كلخحا١. هللا نا :بلطملا دنع كافف كن'انذ)

 هك نص ١ "تانتاو "هين اوفر !ءكازعوا ةتمؤوا ! لالخ  افكسعط قلتحناو 7 احياطو ةحنذار

 برعلا كلم نعللا تينا تناف :ندعم ثيطاو: نطاوم مركا يو هعرف قتاشاو

 يذلا اهذومعو ذاقنت هل 'ئذلا بترعلا“ ننارو ؛دالبلا' هن يئضخت ئذلا اهغطألو

 مهنم انل تناو فلس ريخ كفلس داسعلا هيلا اجلب يذلا اهلفعمو دامعلا هيلع

 نحتو.:هفلس ثنا نه زؤكذ لوخت ' نلو ةفلخل تانا_نم'هللا كلهن. نأإؤو !تفلحت راخ

 فشك نم انجهبا يذلا كيلا انصخشا هتيب ةندسو هللا مرح لها كالملا اهنا

 فيس لاقف“ ةئزرملا دوفو ال ةئنهتلا دوفو نحنف' (ةقثا ئأ انخدق يذلا رضلا

 معن. لاق' انيخا نبا "اقف منشاه؛ نب كلظملا اهبع انا:لاقف -لكتملا اهات لنآ, نم

 .الثم اهلثمل ناو الهاو ابحرم لاقف موقلا ىلعو هيلع لبقا مث هاندانف هندا لاق

 يطعب )١( الحبر اكلمو الهس اخاننتسمو الحرو ةقانو .اهب ملكت نم لوا ناكؤ

 لها متناف مكتليسو لدقو مكتبارق فرعو مكتلاقم كلملاعمتس دق الزج ءاطع

 اوضهنا مهل 'لاق مث(9)متنعظ: اذا ءاتلاو 'متمقا ام. ةطاركلا مكاو “راهنلاو نايللا

 هب ريكنا“ا عماقاقا لاارنالا فيل ىرحخاو ةماقالاو دوقوأاو ةفايضلا راد ىلا

 دعا خيا كلضتال اف ,ةلهابلعنا “لول «كابعنار مخ لف يلطايدل ودعوا نقلت ادلاواة ستيلا نان زامصب

 رس نم كيلا ضفم ئنا بلطملا دبع ابا لاق مث هالخاو هنسلجم ينذاأف تبلطملا

 هتعيلط كتعلطان هندعم كتبأر ينكلو هيلا هب حبا مل نوكب كريغ !ارما يملع

 ينا هرما غلاب ىلاعت هللا ناف ىلاعت هللا نذأب ىتح ةيوطم كدنع نكتلف

 هاتيحتجاو. اهنسفنالا هاننارخدا :ئذنلا نؤرختملا "ملعلاو باتكلا ؛ئف" دخلا

 ملعلا ةليضفو ةايحلا “ف رسش هيف اميسخح ارطخو اميظع :اربخ انارتغ تود

 بلطملا فمع لاورق ةصاخ كلو ةفاك كطهرلؤ ةماع برعلا تاما :رخفو

 رز دعب ارمز [ كك لسفا هكادوعك وه امسك ربو سس قلل تت كالملا اهنا

 ءامطعلا ءابجلاب 06) ريثكلا" يظعلا" لززحلاور ءاطعلا نيثكلامئابلا خبفو ءإولا رتكو لجن رلا (0)
 . ةفايضلا مزال لآزنالاو متمقا متنعطو
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 :. هل وقي. تلصلا يبا نب ةيما:هركذ يذلا )١( نادمغ

 ا الالجم_ك تكا رثملإ نافاس اوك لب كالا مرسلا اعاتعلع اينه برحلم)

 «(8الابسا :كيدرب يف مونلا :لبيساو, .مهتماغت, تلاثش .دقف'اينه .برشاو
 (5) الا ونا كعد اداعف ءامب كيفي رع رم نأانسعقف ال مزاكشملا تكتلات

0-8 

 ناكر هيلعو هنسأ قررفم يف كدسملا سصسبو حولت لد امخضم كللأ 000

 تينب يتلا روصقلا دحا ناكو رصق مسا نامثعك مبملا نوكسو ةمجعملا نيغلا مضب نادمغ )١(

 ةعبراب .خرشب هاني رصق نامثمك نادمغ سوماقلا :يفو..مالتسلا هينلع:ناميلس' نم: رماب نسيقلبلا
 نوعبرا نيفعم للك نين فوقس ةعببتب اررصقي هلخإدي ينبو رضجاو"رفصا١وررضيناو رمحا هوجو

 ناك نصخ وه فنالا ضورلا يفو ناميلس وه ليقف هيناب يف فلتخاو: جاتلا يف :لاق اعارذ

 لئاو .هدعب هلمكاو :ناطحق نب ترعب هأبشنأ نادمغ نا”ماشه نبا-ركذو ةفاميلا كلم ٍِىِلَع نب ةذوهل

 ثراحلا نب خرشي ءانب نم هنأ ةعامج هححو يذلاو هدجو هيبأك اجوتم اكلم, ناكو ابس نب ديمح نب.
 ةصقو .هنع هللا يضر نامثع همده ىتح امئاقلزي مل رصقلا اذهوسيفلب ذدذح ابس نب يفيص نبا

 اسعيلا و, ؟تارخلا ها ىكلس (زامملا اتكلم .؟يلع انلأوعكا دعا قناك سحنكللا! "ااا ا ةوؤكذملا«ةفدازلا

 يريمحلا نزي يذ نب فيس جرخ نميلا :لها ىلع ءالبلا لاط املف اهيف اودسفاو دالبلا يف اوتاعو

 نك فلا و دار را كن و از" هل كارا هكا رح علا# < امو قرر كارقلا كوت كل

 ىرسك لماع وهو رذنملا ني نامعنلا ىتاف هكشي ملف نميلا كلم نوكيف مورلا نم ءاش نم نميلا'
 ىلع ةدافو يل نا نامعتلا هل لاقف نميلا ةلاح هيلا اكشو قارعلا ضراأ نم اهيلي امو ةريحلا ىلع

 سلجي ناكو ىرسك ىلع هلخداف هعم جرخ مت لعفف كلذ نوكب ىتح يدنع مقاف ماع لك يف ىرك

 معناو هكشي ملف نميلا ةلاح هيلا ئكسشفا هتبيهل هآر نم كّرب جاتلا ةستأر ىلع ناك اذاف هناويا يف

 هلأسفإ ىرسك ملعف سانلا ىلع مهاردلا رثني ذخا هدنع نم جرخ املف مهرد فالآ ةرشعب هيلع

 كلذ لاك ؟اكنا1و ةصقرو كهذأ ل١ اهتم تنجح يتلا ىغازأ لابخاما هب عبصا ام لاغف ةتصحلا) نع

 كنوجس يف نا اولاقف. هلاحو لجرلا:اذه رما يف نورتاه لاقف هئارزو ىرسك عمجف اهيف.هبغرل

 تل كلم ناك اورعظ ناو مهب تدرا يذلا ناك اوكلهي ناف مهتثعب ولف .لتقلل ميتمح. دك الاحر

 هدنع نم الجو مهيلع لمعتساو لجر ةثامنامت اوناكو هنوخحس يف ناك نم ىرسك هعم ثعبف هتددزأ

 ةئامسمخو .فالآ ةعبس شيجلا ناكف .الاحز مهيلامضو فيسعم ىرسك مهلسرا :مث رزهو هل لاقي

 نب قوردم مهيلا جرخف هموق نم عاطتسا ام شيجلا اذه ىلا فيس عمج مث سرفلا نم سراف
 ءامتنسما ضنخرا ررفر [نكداو ا|رهزوناآو ةكشحلا تلو «؟ئىبخ لاحعلا) ىححلاو نميلا "كلم ةهرتا

 كؤلم' تتاكو“ ملسو.هيلع هللا ىلض يبنلا ,ثغب ىتح اهكلم نولوادتي. سرفلا ديب نمنيلا. تزابضو
 الحم كتوك لاح ثرشإ,ىنعملاو! برشا ,لعافي نم. لاح الالحمب (؟ز , ىرسك ءارما: ةءراما؛ تحت نميلا

 قبب مل مهتأك اوقرفناو اوتام اذا موقلا ةفاتعن“تلاق لاقت ”مهتماعن تلاش“”(؟) لاولحلا مثك يأ
 لجرلا ىوري حدق وهو بصق ةينثت نابعقلا (؟) ةباهنلا يف هلاق ةعامجلا ةماعنلاو ةيقب الا مهنم
 ' لطلخ هاتعمب بنش هلوق و ةغالبلا ,سايمإب يفي ىرفحمرل) ةلاق



 51 رئاتسع نبا حب رقت

 تعدعد نم عداعدلاو لمرلاو لمعلا ا ةفطعنا ام يهو 0 عمج

 ناكلا لئثوملاو دئادش عداعدو آديدش آكبرحت هتكرح اذا رجشلا حيرلا

 عريسعسعو ةملظظلا بهيّتاو لسحلا دوطااو ف وخم ليوهمو هيلا أحلب ىذلا

 عمج تايحجدو دوسالا ةباغ مجالاو ليللا رابدا ليقو هتملظ تدتشا

 ةياباع هب هل ناك هانعم ثرتكاو مهبلاو يحجايدلا كلذكو ةملظلا يهو ةيحد

 بجعاو سكهد بغي بغلو ردهب قشقشو ةلهسلا قيرطلا روملاو مامتهاو

 تللعو تبرش تلهنو ىعرملا بالاو تبنلا نم عاونا هدعب امو نازوخو هب

 رمث ريربلا ىخ رتساو للذت .لادهتو ةلوا دعب ةيناث ةيرش اضيبا تبرش
 جهنملاو اوفاخ اوقرفو ربقلا ثدحلاو“: دحللا يف يذلا دوحلملاو كارالا

 امكدج هانعم امكدحو عمدلا اهيف ددرت ترغرغتو ةوخر ةراوخو يقانلا

 هحايص بيقع توصملا هعمسب يذلا توصلا اذصلاو لزهلا دض وهو

 تو 1 نتف لا كطلصلا نك 1و ممترملا اتنلاو لحلا 0 هلا احر

 دحتولا ةعوللاو . ءاكبلا وهو ليوعلا نم ذوخأم هلوعو...توصلل وا

 ا تم ستكا ولكم ءانفلاو ءئشلا 42 وفود ام هلاق ولو رمجتل كرافعلار

 ةمالاو رزخلل ,ملعملا همالاو ةعامجلا ةمالاو: هيف ةغل رصقلاو رعشلا ةرورضل

 ملعا ىلاعت هللاو ريخلا يف دحاولا

 ( نري يذ ند فيس ىلع ىثيرق دوفو )

 نامسلا حلاص يبا نع يبلكلا بئاسلا نب دمحمو هريغو يقهيبلا ىور

 فاين اهب ةينمن اهفا رخآو اهنا رعت و تورعلا دوف. ةحنا ستتم لحلو هلع هللا

 قلو تي قاوقي ناك كلي طع هكر ىلقمل نا اهيشوك اليو هج دمج وس كتل ٠ ا

 قاسي بديع نر نش ورا كالا نس دلي وج و1 نادك ةنزنعو نسيت نع نا
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 (( هيف ةعشاولا ةيوغللا  ظافلالا ريسفت

 ريسلا نم بريض .ليئدلاو لبالا نم لحفلا قيتعلاو ةليوطلا قوجسلا
 ةمامعلا ربودت نم اومودو دسالا ءامسا نم ماغرضلاو قنعلا نم ىلعا وهو

 هلع اهولمح فويدلا اوالترا اودرتو مالتي ىتلا ةماودلا نما وهو

 ىلع هريو فثاكت يذلا ةدبل وذو فتلملا رحشلا ليغلاو اهودلقتف ةيدرالا

 براقت عم ةعرس ىفشثشم فلدو اوقصتنا اولثمو لوهلا نم لوهمو هبكنم

 لالاو ىصحلا تاذ ةعفترملا ةظيلغلا ضرالا دقرغلاو فيشك ريسحو .اطخلا

 نظت لاختو عساولا ءاضفلا وهو حصحص عمج حصاجصلاو باربسنلا

 نم برض وهو لاقرالا نم اهتلقراو ءادوس ةيرب ءامهدو بعتلا لالكلاو

 عمج نم عمجتو ليخاا دايحلاو ةقانلا يهو صولق عمج صالقلاو ريسلا

 وهو ىمك عمج هامكلاو. هترتع نيج هيأ ليلع هبنمرافإ نتعارااذإ كن وربغلا

 دئارلاو مثالا وهو بوحلا ةدحاو ةبوحلاو برحلا 3/5 هيلع يذلا نسراغلا

 يتلإ .ةأرملا لوتيلاو ,ءاملا و بتتملا عضاوم. مهل. يتكيل م وعلا هلسوب .ئذلا

 اذه ريغ يفو ةمالا انهه طبسسللاو بلطاو عبتا اوفقاو جاوزالا نع تعطق

 هيطغر نطو سيلا با ءارقيل اهيلاز نجرب الا ره لطم سقي وي طيلولا يلم عسضرولا

 ضرالا يف هونفديو ءام ضيبلا .نؤلمي اوناك ماعنلا ضيبو وسحي ىحتيو

 اوبسحو .ماعنلا ضي اوح رختسا ءاجلا ىلا اوجاتجا |اذافإ اهيف .ءام ال ينلا
 ه«ض رئي لوط_واوجو ةنييسلا .يهزو ةبقح عمج بقحلاو دبعت ملأتو هيف ام

 بئاشل طمشالاو 7 الا يل ا
 هك رايك طريختلالا ةد يق ؛نيرحلاب لديصا مطعخح ب نم هةر رعت

 مم ايش نلط ءانعر ىنعملاورءيش هةر ال عرج سوحلا كحرو يريضلا
 5 ا لا ل ل ل

 تقلا نايالاو /تايرح ١ دوتسإلا ,ىكدلاو نوقف رفتملا ناي ثالاو يحلا
 نيقدشلا عساو قدبشاو هلوطل فرشم فينمو يتأب رياغو ردصلا ليكلاو

 ل ا ا ا ا لك ل ل داقلاو ف ترند
 ليال تالا ىلاقلا تلذك ,لدرالا نم رغفلان هو هق ودتعبج فئادتلاو اهب



 ا رداكتع ننأ حد رات

 ايا عتري لعجف رهن اهرارقو رجش اهلالخف اروكب نزملا اهركابو اريطم اديد

 هلاقع تللجو للعو «تللعو, لاثتاؤا رزاق وظني نلالورك يزل !) + نع دحر و

 عطقب وحي رلا قبيسي هلينل اكرتو ةلمجلا منتغاو ةلاخس ةعساو هلالخ تولعو

 ةقروم لاغ رجش نم رجشو داو ىلع يب فرشا ىتح حيسفلا ربلا ضرع

 نب ىنسعب انا اذاف توندف لفلف بح اهرزب امنأك اهئناصغا تلده دق ةقنوم

 مارتن وهو ضرالا هب ثكنب كارا نم بيضق هديب ةرجش لظ يف ةدعاس

 ٠ لوقيف رعشبو
 ثدح يف دوحلملاو توملا يعان اب

 مهل حاصمب ًاموب مهل ناف مهعد

 فرخ مهزب الباقب نم مهملع
 اوقرف 'مهموت نم اوهبتنأ آذآ مهف

 اوقلخ هلبق نم امك آديدج اقلخ مهلاخ ريغ لاحب اودوعي ىتح
 قرخلا جهنملا اهنمو ديدجلا اهنم مهبايث يف مهيفو ةارع مهنم
 يف ةراوخ زنعب انا اذاو مالسسلا ىلع درف هيلع تملسف هنم توندف لاق

 هباوثاب ناحسمتبو هب ناذولب نيميظع نيدساو نيربق نيب دحجسمو ضرالا
 بيضقلاب هيرضف ءاملا ىلا رخآلا هعبتف ءاملا ىلا رخآلا قبس امهدحا اذاو

 ءاملا ىلع كلبق درو يذلا برش ىتح كما كتلكث عجرا لاقو هدب يف يذلا

 نيوخا اربق ناذه لاقف ناربقلا ناذهام هل تلقف هدعب درو مث عحرف لاق

 تاكا "انتترك ألان ' انتم  تنان“ناععرالا ناكللا» ا دق" ف" علاعت للا ديطت ان اكخ#ك

 هانيع ترغرغتف امهيلا رظن مث امهب قحلا ىتح اههنربق نيب انا اهو امهتربقف

 : لوقب لعجو امهيلع بكناو عومدلاب

 5 ثقب طعس تاع اةفاوتاإلا
 اعئدعر كك اهتائاط كك بيغ

 امكاوس ليلخ نم اهيف يلامو

 ع سل ىششلح ا ينك

 دمت د ا 6 اقلام

 ارا
 ئدلاد انو د و0

 بلاغ برقا توملاو اننأب

 ًايعاد نابيجب ال موي لوط نمآ

 ةباقو نسفنتل نفت تلعج ولف

 امكاوس ليلخ نم اهيف يلامو

 امكادح بيغا وا يلايللا لاوط

 امكاكتا ةلوع ىذ ىلع درب

 امكانا دق امكيربق يف يحورب
 ف اما راععلا يفت يذلا نأك

 - وك نإ يفتت تدحل اكمد كف
3 - 

 ك_تعم



 اآادجع نسف نم تبأر دعل نيملاعلا بر ةوفصو نيلس رملا ديساب لاقف توصلا

 تحرخ لاقف هنع هتظفحو هنم هتيأر يذلا امو لاقف ابغرم هنم تدهشو

 وأ يفايف يف هربخ بلطاو هرثا وقفا ينم درش يل اريعب بلطا ةيلهاحلا يف

 000 نجلا عل الو لمع اهيف ات رللا ىلا .عداعرو عداعد تاذ فئاقح

 هتجلوتل لبلاك رداد وبلا لالا ضب ديل رممظع .دوط ىف لاوع# ل وقب اذاو

 ليلبهنأك ليوط ليلب تبف يفيس ريغ ىلا نكرا الو يفتح هيف نمآ ال اروعذم

 حبصلا داكو ليللا عفش اذا ىتح تميغلا قمراو بك وكلا بمهرا لوص وم

 مرحلا يف اين هللا ثعب دق محالا ليللا يف دقارلا انهبأ ان

 ملظلاو يحابدلا تانحد ولجي مركلاو ءاقولا لها مشاه نم

 لوقا تاشناف اصخف“ هل :'تعمتس الو آصخش تيار امف يفرط ترداف لاق

 ملا فيط نم كب الهسو الها ملظلا يجاد يف فتاهلا اهنا اب
 منتغب هيلا وعدت ىذلا أذام ملكلا نحل يف هللا كاده نيب

 هللا ثعبو روزلا لطبو رّونلا رهظ لوقب لئاقو ةحنحنب اثنا اذاف لاق

 بحاحلاو رهزإلا هحولاو رففملاو جاتلاو رمح الابيجنلابحاص ريخلاب ادمحم

 5م تادف يذلا )ا هلا" نا داهت لوف حاضر ردا ف رطلاو رهفألا

 لومي" اكشنا مث زتولاو ردملا لهأ ضيبالاو دوس الا ىلا 7”توعمملا

 كيعا ىلحلىلحت * يذلا هلل دمحلا

 ترملاو ”ىدمع دعلا نم ىدس انعلخب مل

 ثعب دق 0 ري ادمحم انبف لكسر

 ثحو بكر هلل جح اف هيلع هللا ىلص

 تلزنف حاضبالاعستاو حابصلاح الو حورسلاينمسسلاو ريعشا نعتلهذف لاق

 تولعوهماطخب تخاف قولا ىلا و شقشب قيتعلاب انا اذاف لبحلات َدَخاو روملا

 تيمحو بعص اه هنملذو بعل اذا ىتح ةعانس هتززهو ةعاط حرمف همانس

 هل تنذاو كربف هتكرب دآوفلا هل ىشه دق دازلا اذاف ةدازملا تدربو ةداسولا

 نارينعو نارقنعو نابرقو ناذوح تاذ ةرظع ةرضن ةرضخ ةضور يف لزاق

 وجلا تام دق اهنأك راهبو قئاقشو رازنو ثاحتيخوحاتاو ىلخو حيشو عنعنو
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 كلذ" رو اح تنكو "ةظفح "يأ هللا لوسر” ان لاتققف امئاؤ هنع هللا يضرع

 لاقو رذلاو رذحو بهرو بغرو بنطأف بطخ نيح ظاكع قوسب مويلا١

 شاع نم هلا اوعفتناف متيعد اذاو اوعو اوعمسا .سسانلا اهيا هتبطخ ىف

 ءاباو تاوقاوب قازراو رطمو تان تآ تآ وه ام لكو تاف كام نمو تفم

 ءاتمتسلا يف نأ تانآ ل تابآو تاتشاو عيمح تاوماو ءايحاو تاهماو

 جابت لا ةساق نص راو جارنا "تاو ءاهيسو اذ لبل ارسل صرالا لف ناو ارحل

 ماقملاب اوضرا نوعجرب الف نوبهذب نساثلا ىرا يلام )١( جاوما تاذ اراحبو

 امنا ال9 دكف اننا يكن مل اميسكا نسف نيشفا "اوهام اكلات | 51! 2 عأ | افاق

 هنيح نادح دق اينو هيلع يذلا مكئبد'نم.ةنيلا بحا وه اتند'هلل نإ

 هاصعو هفلاخ نملا لئاوو ؛هادهف: هب نم1نمل ىبؤطف؛ هنانا: مككرذاو هنامازاا مكلظاو

 نم دايا يثعماب ةييضاملا]نورقلاو ةيلاخبلا مالا :نمرةلفغلا هنابزال رات نلاقار مق

 ديشو , ينب,,نم. نبا :دادشلا ةنعارفلا نبا داوعلاو ضيرملا نم دادحالاو ءابالا

 انا لاقو ىعواف عمجو ىغبو ىغط نم نبا دلولاو لاملا هرغو ددحو فرخزو

 الاحا مكنم لوطاو الامآ مكنم دعباو الاوما مكنم رثكا اونوكي ١ ىلعالا. مكبر

 ةيلاخ مهتويبو ةيلاب مهماظع تراصف هلواطتب مهقزمو 00 ىلا

 دولوم الو دلاوب نسيل دويعملا دحاولا هللا وه لت الك ةيداعلا بائذلا ا!هةرمعو

 لوف اتا تا

 تال ال وال لوالا نييهاذلا يف

 رداصم اهل نسيل توملل اهدا دروع تينا ازييداوت 4

 نيزك الاب نم ايعاللا ا سميت تفاوعن نييمؤت (ةمإطل

 رباغ نيقابلا نم الو قبلا 2 م 1

 نداكغ نيضاملا نم الو تك دلا 1 ىضم نام ال

 ابك موعلا راض ثيح هل ك7 يبنا تنعبأ

 ةمانسه وذ لئح ةعطق هناك هدعب راصنإلا نم لحجر ماق مت 1 الجم لاق

 نسح فدشا ف.ونمفيتمهتناؤوذئخراوهتمامع, رود دقةميسح ةماقو

 جا مسمل مست سسسسلا سسسل ج سسسسااييبسلس سلا

 عوض وم داهموع وف رم 5 9 506 الو رومت راحبو روعت موجن يهو ةذاد د نب رمعملا باتك يف و(!
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 نماقأ لاق" هللا "لوتس ادمحتم كناو“ هللازالا 'هلا«الا نإإ دهسمشا.-انأف, كدب دنم

 جمهتباو ًاروريس هب هللا لوسر ريسف ديس لك هموق نم نمو درواحلا

 ل رش وبا نبت سلال .دنو و هيااخم يف لف شخال و ايجي ةيلاخألا ةككوطلع
 )رفع ةفك,يموف كين نق نانو ردا از كقلار ا لهاضلت و مهل هلكش عن انخج 1( كاتنتط

 يطق ب شلاح رشق كك ولا ةدهالا للا | كتل اهكنءادل ققلاوا هازقتج ' تلطأاو 5ث

 زاد هاكات واول مون ةةكلرلا هر كم بف ةكع ةركططحا :ةكيش) در,,كظحت اذ١

 ماوهلاو ىشحولاب سسنأيو ماعنتلا ضيب هرفقت يف ىسحتب رارق هرفي الو

 رقباو ةّيئابهرلا نم"رفن آل حطدملا جاهتم ىلع حآيسلا عبتيو حونسملا سبل
 ادن الا هعسلاو لادهالا 457 كتكنكتاب لاثمالا هتمكح| :برضت .ةينادح ولأي هلل

 نما تلنعأ و ظارعلا" نم فلات“ عمت وا. نوادر ناعملششاال نيراكحتلاا | نيسأوأ كاردا
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 بطاخلا ظافلإلا قدمحلا توقلا ل عركمعلاب رماو توملا كذتب هظعوو

 ينأك بذعو جاجاو بطرو سسبايو برغو قرشب ملاعلا .ظاكع قوسس

 هلسا كياتكلا نملتتل ه4 ومأ دل ةبازلاب ضيفوني قناه ولا بوشناق طنا

 : لوقي اشناو هلمع لماع لك نيفويلو

 اكس رمل سا دس انس01ا9/ 0ناوع وبدا ذا بلك

 راد مويو لكي ف سسمعش و لل هللا ردك تر نك د
 راطمنيقف اخلا يف ديدش د اعزاذو نويغلانسمظلا اذه وس

 رازي اموب بارتلا يف مهلك عيضرو طمشأاو مالغو

 ازاعق. نهل _تلخن ئرخاويعب كلنا يكتم روخفاو

 ناحبإل لولا نظانلا هه وح هنع مصقت طش ]صو

 فايتعأاو وك انمإ 50 4 الا اعود دق ىذلاو

 0 فس يك ,داحاب تكلس ع ملمس ؤةيلع هللا لص لعل لاقف

 ٌقدادصلا ركن ونا بثوفق ات هانم كل لفؤفحي نم ناصنالاو نيترحاهملا رشثعمات

 بآاتك يف؛ اذك رآزن نب دانا_نب:ارهز. نب ,ةفاذج. ليقو. ءرفز,نب..ةفاذح نب ةدعاس .نب نسق, ())



 ؟نوه ركاشل نيل حب رات

 دايجلا اوبنج دق قيتعلا لحفلاك ةقان ىلع قوحسلا ةلخئلاك مهنم لجر

 اليم نوريسب مهرما يف نيبمزاح مهريسم يف نيدجم دالجلل اودعتساو

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دجسم دنع اوخانا ىتح اليمف اليم نوعطقبو
 دمحم اذه. موق ابان اقف معابر هوطقت ا فلعلاو همك جوع قو راكلا“ لتقان

 هيدب نيب متفقوو هيلع متلخد اذاف بلطللا دبع ينب ريخو برعلا ديس رغالا
 مامهلا كلملا اهبا مهعمجاب اولاقف مالكلا هدنع اولقاو مالسالا هدنع اونسسحاف

 اناف تئشام لقف ترما ام زواجتن نلو ترضح نا ملكتن نل ماغرضلا دسالاو

 دف تنكنيص يمك لك يف تاوراكلا رطقا ند انه يا

 راعشالا نودشانتبو مهلايذا نويحسب مراوصلاب اورزتاو مئامعلا اومود

 مهرما نا ءانع نوتكسي الو البوط نوملكتب ال رايخالا بقانم نورتاذتبو

 اولثم ىتح لوهم ةدبل وذ اهمدقب دسا مهنأك اورحزنا مهرجحز ناو اورمتنا

 رم مهرصباو دجسملا موقلا لخد املف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يدب نيب
 همالد ا واطغسم ملبقو اطول تاع تلاشت حكرا تل ناك

 : لوقي أشناو
 لزق هضرالا و |اقلاف ابيكيفم ٌةينيظَق اناس ريطح واقي سلا

 الدلعك يكلوف بةلاللكلا فعلا رطل ارظ حصاحصلا كوحن توطو

 لاك وإ . (مةطلص الستفا» فسمعت اهنع كف نطل اليرطفب :ءاناهد_ لت

 الزي وجا اهيا 84 كشرلا» نإ ردا سف إي ةيطخاملا( ءاوغلا ١اه طوس أولو

 الاه مث هركذ بلقلا لجوا سوبع موب سرب عقد يقتن

 عفروهانداو هبرقو اديدش احرف حرفك لذ ملس و هيلع هللا ىلص يبنلاعمس املف

 لاطو وتعمل :تاع ميكي. تيان دل . در ءاخفوابو ىلإع ااه تاركا رهاب يي

 مدعو ميليصت كاملا .نميافطخا دقل هللا ليي زتاس تست لاتفو هكا كن

 هلها بذكر ال دئارلاو ةبوح مظعاو ةسخ هللا مياو كللتو هدشر

 كانعي نجلا و تيما تقسو نتاوي دنع ص تل
 يف كفصو تدجو دق انال ينا اماما نينمؤملا كرالتخاو اكحسمو قحاب

 ركشلاو كل ةيحتلا لوطف )١( لوتبلا نبيا كب ريشب دقو لببجتالا

 نيع ميغ كقتوالور نيع لننفب نستاوال كلحش اور كفركلإ نم

 نت“ نا نا رق ناك مس هنلمت نر راو يمل يولع دوا حلا ا هدوس ىككق كا اعز
 كلدلا ماض: انا. ظن»لاعف فينا ةاكا يل [م شفار كع ذل7 ىدجدإ لوران ينال نيد قلع لاا نار لؤظَو



 نارهلفلا رمب ناك لاق هنا هدج نع هيبا نع بيعش نب بيعش نع ةبيش

 دق ناكو لثاو نب صاعلاب ارفختم ناكو ماشلا لها نم ابصيع هل لاقي بهار

 ملعو قفرو“تط نم ةكم لال ةرتك عفاتم هيف لعجو اريثك املع هللا هانا

 هنا لوقيو سانلا يقليف ةنس لك يف ةكم لخدبو هل ةعموص مزلب ناكو
 اذه مجعلا كلميوب رعلا هل نيدت ةكم لها اب دواوم مكيف دلوب نا كشوب

 قلاع رق رك وت 1 او اوبر اشك شرحا همدتاو هك ردا نمف هنامز

 ضارة تللج .ةاور قاس را ح7 محلا سورا :تيدوت اميز ةللأت او كح اح .اطخلإ داعم

 هنع لأس الا دولوم ةكمب دلوب "ال ناكو. هملط يف الا فوخلاو عوجلاو سؤبلا

 ةفاخم هموق نم هاقلد هنا ملع دق يذلا كلذ متكيو هفصيف دعب ءاح ام لوقيف'

 ةحيبص تناك املف مايالا نم اموب ىذؤي نأ ىلا ةيعاد كلذ نوكب نا هسفن ىلع

 ااا واصلا زراعات دنا لوتكو دوا دل ىذا مارخلا
 هللا دبع انا لاعف اذه نم هادانف اصيع اب ىدات مث هتعموص لصا يف ففقوف

 دلو هب مكثدحا تنك يذلا دولوملا كلذ دلو دقف هابا نك لاقف هيلع ف رشاف

 امف لاق دولوم حبصلا عم يل. دلو دق هناف لاق نينثالا موب :ثعببو نينثالا موي

 مكيف دولوملا اذه نوكب نا يهتشا تنك دقل هللاو لاقف ادمحم لاق هتييمس

 ةحرابلا علط همجت نا اهنم نهيلع ىتا دقف هف رعن اهبلاصخ ثالتل تيبلا لها

 وه هنع مكندحا تنك يذلا ناف قلطنا اذمحم همسا ناو مويلا دلو هناو

 نيدولوم انهه ناف يريغ نم دلوب نا هلعلو ينبا هنا كبردب امف لاق كنبا

 ىلع هملع هبيشيل لجو زرع هللا نكسب ملو مسالا كنبا قفاو دق لاقف ةدع

 كناسل ظفحاف ىفاعب مث ةثالث امابا يكتشي نآلا كلذ ةيآو هتحح مهنال ءاملعلا

 نيعب ناو يغبب امك دحا ىلع عبب ملو طق دحا هدسسح دسحب مل هناف كمفو

 ىلع آلا هلمتكتال ام كموق "نم كل رهظيف وعدي مث هملاعم ودبت ىتح هيلع
 ريشفا زا هرم لاط نإ لاق هررمع ايمف_ لاق, كاناتل ظفحاف لذ نعو بح

 نيبو نيدسو ثالث وا نيتسو ىدحا يف وا نيتش يف تومب نيعبسلا علبب مل

 لاق سابع نبا "نع يفقهيبلا ئورو هنتتما ارامعا رثكا نينعبسلاو نيتسسلا

 نف انماط انا ظم ةئم رقاب ف 1 بم ناسك واةنلا كب ني داو زاتخالا# ثادق

 لامو ةعنم اذ لاعفلا نسسح لامجلا عبدب بسنلا خماش انمالاو» از هاط هن اشم

 مك ناسحالاو لضفلاو رادقالاو راطخالا ىوذ نم سسيعلا دبع دفو 5



 بعرلا نم ارط ضرالا كولم بولق ' تدع ناو ارط ناثوالا هل ترخو

 بركلا مظعايف سرعلاهاشتاب دقو 2 تئملظاو: تحان دل حاملا

 تدك الو قحب مهم متم الد 002020200 ا ناهكلا نع تدصو

 بحرلا لرتاتو مالنا لا ل ا قصت لكشف

 متيلو اوك ذداصت نضعبل مهيضعب لافتا اة

 هللاو نوملعت لفون نب ةقرو مهل لاقف لجا اولاقف_نضعي ىلع ةكضعن

 زجح أم .ميهاربا# نيد اوكزتو| ةحيحملا ,اواطخا دقلو عزبد ىلع .مكموق|اض

 موق اب رضي الو عفنب .الو رصين الو عمتس ال هيب نوفيطت
 مكسفال اوسمتلا

 ةقفستحلا نع نولاشم»و صضرالا يف. .نوبربضي كلذ دنع اوجرخف لاق اندييد

 نامتعاداناو انالع معا قدا همي ماا وراك د رح دق ب مثلها ]بارد

 ديز اماو هدنع هتلزنم تكاحتو مق“ دصتق“ للا نيكل تو ثربوحلا نب

 يف برضف كلذ دعب جرخ هنا مث سسبحف جورخلا دارأف ليفن نب ورمع نب

 هريخأف .املاع ايهار الهي ,نقلف ةريزحلل سرا نمازقق لاغلب قت طال

 هيلع كلمحي نم دحت ام, نيد بلطتل كنإ هسهارلا هلي لاقل بللطي قابنلاب

 الت ةيحلا في تس كباس يل ل
 نب هللا ديبع اماو هولتقف مخل هيلع تدعف ةكم ديرب مجر كلذ هل .لاق

 عب جرخ مث ملشو ميلع هللا_ىلبص, نمل لثعي حج ةكمب .ماقاقب سح

 ناكنريمالسالا قران نورصنت ماه داك اولا ةيجيجلا ىف ال لة يجل ردي ايه

 ريبسملا دازا املا بلاط ,ابإ,نآريدعس نبا ىورو ًايئارصن .تام ىتح كانه اهب

 انهن ملل 0 1 ىارملم و ةيلعي هللا لع يبنلا هل, لاق . مامشلا ىلآ

 هب جرحف هملخ هفدرا مث هل فرغ يشدو وب انك و ينبلفك 2< 6 !امق

 ينبا لاق كنم مللتنلا اذهب ةيحانم ه0 0139 10 مس تالا راد

 1 ار يح تالق ان ردا تصح سما سون يسب ركن

 نم كلما ىجح وب يذلا كاف ىبكلا امو لا يبن يئيع هينيعو يبس هةحو

 داوقحلا هيلع قتاف لوقت اممم لحا هّذلا اف نضضرالا لها هد 0ع ءاهسساا

 م فيلو بج ب 02

 ا هللا 0 ا والاب جرعل رلا ةلاقم لاقف

 نلف هل ركنتالا منع فا لافت لوخت اماما نإلا يحن يافا قلاع
 يلا نتا وارو ه5



 ركاست .نبا خيرات 1

 ىبارعثلا ندا !ايركشي ملاك ماا نال هوملا ناوساك نفعبسلا نأ جح رت خت

 دمك نااولا ناساف هكا نب هللا كيع نب فس ون نع ةنامز عنا نسق , قع

 الضلجلا/ ابلتن افك هموعف“ ثوخ ارق ين حر ىلع لزت ءاشلا لهأ نم
 هب كتدحا ثيدحب كمركا ينا الا يلا تعنضص امب كبيزانخا ام ىرا ال ىتا

 هعيبتاف هتكردإ ناف_ ءاميت نضرأب برغلا :ضرأب حراخت ايش نأ ينم هظفحأو

 ءاج هللا لوسر حج رخ املف .لاق دهع ةنيبو كنف نكيلف. لعفت: عل تنا ناق

 ىدوهبلا هل لاعف "يكتم امأ هل لاعف هللا” لوشن ”كلزار ذل نافع ةلكل11 عنا

 اناو ماع ا ىف )١( قسو ةثام اهنم كل ةلخن فلا ع نكلو يرضدا عيدا ال

 ىورو دارأ ام .هللا لوسر هل بتكف كلذب يل بثكاف يلامو يلع ىلع نمآ

 نب ديزو لفون نب ةقرو مهنم شيرق نم ًارفن نا ةورع نع يطئارخلا

 ثريوحلا نب نامثعو شحج انبا هللا ديبعو هللا دبعو لنيفن نبا ورمع

 ةككم لك نما ع وتلا ”كالذ رتحتا كفوا ةجلا. نوغمتجي«اوهلا نص دنع ارقاك

 مدنع رمخلا نوبرشيو نولكأبو رزجلا هل نورخنبو هنومظعي اوناكو ادع

 اوركنأاف ههجو ىلع ابوبكم هوأرف ليللا يف هيلع اولخدف هيلع نوفكعيو
 ةودحلاف 7 افمع انولعا) كلمتاا نا« كال لقا هلامجي للا هوك رف: ةودج افا: كلذ

 اكال2 ؟ييلملا) هل ف ءايفلا كالوو ؟راوملف ةعلكلا كتلقناف دلاغل ىلا حوويو

 كّيحلا اذكار مال "انه نأ نيكيتتلا ارثكإ-ده_ هلافا تؤويزجلا ني. ناونعر لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيف دلو يتلا ةليللا كلذ يف ناكو

 : لوقب نامثع لعجف

 ((0بّرَق نمو ديعب نم دفو.دناتاننط ... هلوح, فص . يذلا ديعلا .منص ايإ

 (*)“بتعللا !تتكبيت“ مآ هيعشسا كاذا انليب لكي ك1 دن نظموا ارالعس مخ كنج

 نال نما لن وا يالي وف ساما معا ةطقرلاو تل لعمر نابت

 ىو نيكل تام ذا 22 1 قل انغاص كيرركتا نولعم عنك ناو

 فته ىوتسا املف اهيلع ناك يتلا هلاح ىلا.دودرف يدتجأ] [مايحتاف#) لاك

 : لوقب وهو يروهج تاوصن مئصلا نم مهب فتاه
 برغلاو قريشلاب ضرالا جاحف عييبمج ةريونل اري عا كر دولا ولان ١ نمفدرت

 هةسسسص

 سيل هريدقت يف فالخ ءاهففللو هتلمح دقف هتقسو ءيش لكو لمحلا قسولا يف لصالا”(١)

 دبدنص دحاولا هسؤرو هئامظعو ةفارشا دفو ديدانض(؟) ىوفغللا ىقتعملا ناين دسقلا ذا هلحبم انه

 . افيفخت ماهفتسالا ةزمه هنم تقذح كاذأأ هلصأ كاذا ('9) ديدنض هل للقب ثلاغ يظع لكو



 لا ركاسسع نبا خيرات

 كب نب هللا دبعا دلو مهضعبل ليقف مهيلاهال اوركذ ,مهلزانم ئفا اوراس

 اوتاف مهموب دعب ضعبب مهضعب ىقتلاق ادمحم هامسو مالغ ةليللا بلطملا

 مأ هربخ دعبا لاقف دولوم اينييف دلو هنا تملعا اولاقف هلزنم يف ئدوهيلا

 اواخد ىتح هعم اوحرخف هيلا انب اومهذاف لاق دمحا همساو هلبق اولاق هلق

 ٍقافا مث يدوهيلا ىلع يشغف هرهظ يف ةماتثلا ئارف مهلا هتخ رخاف هما ىلع

 نم. باتكلا جرخو ليئارسا يني: نم ةوبنلا تبهذ لاقف“ كلام كليو اولاقق

 متجرفا٠ ةوبنلاب :برعلا تزاق“مهرابخا َءوشو مهلتقت بوتكم اذّهو مهيدنا

 الار قطخلا هوم هلق كي ةاؤلملل كب توطسيلا هللاو اما ىتدوف شعم ل
 راو كوحاد لاشك تارا "تيب هللا لوسر .ىنا ةريره وبا لاق وب برغملا

 هللا" معلا امبو هنيدب هدشانف هب الخف ايروص ن هللا دنع وه اولاقف كلن

 ينملعتا هل لاقو مامغلا نم هب مهللظو ىولسلاو نملا نم مهمعطاو مهيلع هب

 كتفص ناو فارعأ ام نوق رعيل موقلا نالاق مث معن مهللا لاقف هللا لوسيا

 ةزكأ لاق تنا كعنمت امف لاك, كوديسح مهنكلو ,ةاروتلا يف نيب كتعنو

 دبع نع يلماحملا ىورو ملسأف اوملسسو كوعبتت نا ىسعو يموق فالخ

 لج هيقلف نمل "ىلا بلطملا دبع حرَخ لاق .هنا فوع نب ديمحب نب .نمحرلا
 هل لافف نيئيش' كنم ينرا لاقف بلطملا دبع ىلا رظنف ملع هل دوهيلا نم

 0 ل 4 لاشك وكل ةروع نكس كا كارا ىلا

 يف" انما هل لاقف امهطسبف كيفك طسبا هل لاقف رظنا لاقف كيفكو كفنا ىلا

 له ةرهاز يتسن الا كلذ متب الو ةوبنلا هيف نالف كفنا.اًماو كلمف كيفك دحا

 جورتبلطملا دبع عجر املف لاق ةرهز ينب يف جوزت هل لاقف ال لاق ةغاش كل

 هيبا ىلع هللا دبع جلف شرق تلاقف بهو تنب ةنمآ هللا دبع جوزو ةلاه

 يبارعالا نب دايز نب دمحم نب دمحا هاورام ظوفحملاو برغ ثيدحلا اذهو

 تلرثف لاق ءاتشلا ةلحر:  يف“مانشلا ىلا جرخ- بلطملا دبع نا هيفو هانعمن

 ةغاش نم كل له لاق مث مدقت امم -ااوحن ركذ مث رويزلا أرقب نمم ربح ىلع

 ينبيف جورتف تمدق اذا هل لاقف:ال لاقف ةجوز لاقف ةغاشلا امو هل لاقف

 دبع يوزو ةرهز نبا فانم دبع نب بيهو تنب ةلاه جوزت عجر املف ةرهز
 ىف نميلا تمدق. بلطملا دبع لاق: اظفلب يقهيبلا هاورو بهو. تنب ؛ةنمآ هللا

 ةوخحونمىورو ةزمحو ةَيفص بلطملا دبعل تدلو ةلاه نا هيفو قع



 ركاسع نبا حسرات 1 04

 (( ركذب أمو نابهرأاو هتوشد راشالا رابخا باب ))

 ناهكلاو ءامتعأ] نعدرما نم

 يبنلا دنع اسلاج تنك. لوقي يلاخ تعمس 'لاق ماع نب ناتلفلا نع

 صيمق هيلع يدوهي وه اذاف لحجر ىلا هرصب صخش ذا ملسو هبباع هللا ىلص

 لاقف هللا لوسر اي.لوقي وهو هملكي هللا لوسر لغجف لاق نالعنو ليوارسو
 ةاروتلا أرقتا لاقف ال لاق هللا لوسر ينا دهشتا ملسو هيلع هللا نلت خلا

 هتأرقل هتئارق ءاشت ولو نآرقلاو لاق معن لاق ليجنالا أرقتا لاق معن لاق

 انا ,لاق ايبت ينذختا هللا بنا ليجنالاو ةائروتلا يف-اازقت:,ليق.هللا" قولا قاذف

 انقرع, كاتنار ملف انيق نوكت .ناءانوح و تحيررخ الفا طخ دن و هتادقت دعك

 هةتمأ نم لخدبي هنا ايوتكم هدجن انا لاق يدوهب اب ملو هل لاقف هب تسل كنا

 نيك 1 يمان فل لانقف لوتتيو نفر الا متافتيت يرتد ولقب حا لاا اغلا ووعي دل

 مهباصا ام مهباصا امل ليئارسا ينبنا ينغلب ةريره وبالاقو آفلا افلا نيعبس نم

 ادمحم نودجب اوناكو اوبرقت مهتلذو مهتقرفو مهيلع رصن تخب روهظ نم

 تاذ ةيرت يف ةيبرعلا ىرقلا هذه ضعب يف رهظب هناو مهباتك يف اتوعنم

 ىرقلا كلت نم ةيرق لك نورتقب اولعج ماشلا ضرا نم اوجرخ املف لخن

 مهنم ةفئاط برثيب لزنف برثب تعن اهتعن نودجب نميلاو مامشلا نيب ةيبرعلا

 نوثحي. اوناكو ملسو هيلع هللا ىلص دمحمب نوئمؤم مهو كنلوا تامف

 مهو هن اورفكف مهئانبا نم هكرذا نم هكرداف ءاج نا هعابتا ىلع مهئانبا

 يف هللا لوسر ركذ نوسردب ةظيرف دوهب تناك.ةنلمت:.وتا لاقو هنوف رعت“

 هزت ذيل اهلفاعتخلا "ةةنخانومو "ةبشتاو هنفضب نادلولل. هنوملعيو 0 ١

 تاراجت اهب عيبب ةكمب يدوهب نكس ةشناعتلافو وه سيل اؤلاقو هيلغ اوغبو

 ناك له شيرق سلاجم نم سلجم يف لاق هللا لوسر دلو ةليل تناك املف..
 هركا تنك ثيِح هللاو تاطخا لاق هملعن ال اولاق ةليللا هذه دولوم نم مكيف.
 دمحا ةمالاةذه يبن ةليللا'دلو مكل لوقا ام اوصحاو نثيرق رشعماب .اورظنا..

 تارعش اهيف ءارفص ءادومس هيفتك نيب ؛ةماش. هنن راف ةتفارعع. يف متأطخا نيف
 ايكهلف .ةقردحر نمر نوعا مهو مهسسلاجم نم رع ساحل توبا 3 1 71



 كك اعف كأف هللا نكصعب 2 لف وأن هيف« كح لتمأ نا كنرا ل هللا

 ! 1 فر ولا «٠ ف ءموحخ# 0 0 مج هوسا) رئي قو نودتخم أ يلف (مسحج أب 1 و

 0 ِل 3 تشل كد هل د هت ١ ريس 5 كد ةايحم. !2 ؟ستسا تاع

 َّى ذا انها 2١ 5 006 - 5 كف او ”نربتق كل (امذ - 2 همر 0

 0 ا اب 21 : فاييجرو هب عا يا ا

 8 -ةييلط قاس بنز  كاننع 10 ح3 5 عطرا ص ل
 ُُك 0 يب 1 ا 9
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 ف - كلو م نشا ا ؛ةجز 5 0 5 ١ 6ك رم هع 0 ١ اع 2 نأ 5

 هيلع هذلاأ لمص يشنلا ندتمح لن رمح ن 5ك ا نع بيطخلا رحل وبأ «وهرو

 55 ا كيد و مرام عاج 58 5 هنا هول ال ل د هس هنلق قفط نيح ملح
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 بجعاو دازو نسايعلا اقر لدكذو !ناو رسم انأ وحسم دطق_ ضتانغ نتا لا أد ودحم“"

 اذك و ناش 4ل1ناكفي ناش اذه ل نذ 0 ناقيو ةدنع قطخو نيواقملا 5 3535

 طا تتتفا الله يرو دحإ) اش ردي كر لا تباين نإ» هللا لع وال

 - تم 1-12 ف

 اهفحتسملا عدوتللاو ةدال ولا لبق ميدآ بلص ؛يف .هنؤك دودهعملااو ةشحلا ؛نالطظ .لؤلظناب دزا 111 17)

 "زايل عمجيو مضي يأ قرولا فصيخي .ثيح ةنحلا يف" ءاوحو” مدا عم تنك يإتاراا هب هازل

 عاوتتو !ذاو اذنننا ودعي اوناكتو هتودبعلا حوت موق ناك ىذلا منصلا قه لكيلا ؟) كايلا ! اوووف

 4؟) ساتلاإ نم نقلا ونه. قئاقلاا يف ىئرتشخمرلا لاقف قبلا .امازو نيلغلا تلاصلا :7)25قوعبو توغو:

 اكن مفر كلبقف' حط ةهضاكتلا يأ نموبملا كلف ند هردشلا نفك يالا كس ل روان ا تقلا
 ةارملا اهقبلت» ةقف“ قاظن 'عمج قطنلاو رضنلا نبا سايلا ةأرما :يهو فدنخ بسن نم لضفاو

 قرتخت .(0) (نضارالا ىلعا لفسإلا قجنيو: ةبكرلا ىلا" لفتتالا :ىلعا ىلغالا لسرت. مث اهطلسو لسو
 ءاسودهيلع هللا :ىلص هناتخ يف ءاملعلا .فلتخإ(51كتوبن رون ةحهبو كنايدغ رونبلبفلا كلت مطقن

 يزوجلا نبا ظفاحيلا» لاق .ةرسلا“ عوطققتم يأ:انورم انوتخم ..دلو ,هنإ:اهدحا لاؤقا ةثالث ىلع

 نم ا ىذا فم ااوعك قطاد مل وطلاو ؟كلفات تك د ذككشاا ؟اطبا و 35 كمل 7 تىردح كلذ يف ىوذ
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 يناثلا" هتاف 2" نم اذهو رمقلا هتمج كلدك بلو مول .نولرعبنياعلالو انروعم فلا ودل شاجلا 5

 عنو هظلاس موت ةنتخ هد نا ثلاثلا" ةميلح هتعضرم دنعإ وهو هبلذ قش موي .هتنتخ ةكئالملا
 تل نبا دس لاكرو قير نر لق كتل ارك قفار قنا جل ةيبزكا لاَ "دمحم + هامستإو . ةنداكب هل

 »ادع يف: عمو دقو ئرسلا يبا نر دنع لإ ةكفل نعم د اجلا انها نم دحلا ذنع ددحا ملف هتيباط

 ةيودخس دلو هنا ىلا لوالا منجف ,ميدعلانبا نيدلا لامكو ةحلط نبا ,ني.دلا. لامك نيب .فالخ ةلاسملا

 هللا ىلا اهدرمو ةليوط ةلأسإ!و برعلا ةداعر ىلع: نتخ.ةهنإب ميدعلانبا هيلع درو
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 تلاظ . نرناو نيا ىلع نالفف اناتجح هللا ]يجزي مليم هيلع دال نيلتما نسنتلا لاقفا

 ىلعب يبا قب
 وهو هيلع تدقق الا قولر نلا ثرخاج لاقاهنا مثرخ نع ينادشخلا ارفلا نبا



 و ركاسع نبا حي رات

 كنذ 5 ةهّلَخ رع يمحب رحل ٍإ 5 هةنيعسل يذلا رم 0 ان اعيكقف

 هتعد ةبسفن نا مث هد ماقاف بهو تندا ةنمآ هخوزف هيا عم ىضم مث

 اهربخاف يدعب تعنص ام ىتف اب تلاقف اهاتاف ةنهاكلا هياا هتعد ام ع

 : لوقت ةمطاف تارا ملأ دارا ثيح لا هريصب نا هللا يبأو يف

 رطقلا متاتحن .ةالالت مث تممل ةليخم تبأر ينا

 ليلا تاتش ني لا ديلا هللبا ئىفلا رو يب اكص اك

 10 ووو لو و دج هنا عوج اردف هتاوح رف

 (؟) ىردت امو تبلس ام ليبوب تبلس ةيرهز ام هلل

 اكتنا,تلاكو

 ناحلتعب هابلل ذا ةنيماأ 2 مكيخا نم ترداغ دق مشاه ينب

 (؟) " ناهذدي هل تشم دق لئاتف هدومخ دعب حابصملا رداغامك

 ) ناوتل هتاف ام االو صرحب  هدالت نم ىتفلا يوحب ام لك امو

 ناسك عر طتصلا نادح ةك نفكيس هلفئاقباارما ١ تكلا ظط: !3١1 كما

 (3)) ناك ةطوقبم دياماو ككلفمم كرات هك كلل

 نا نم«هلادم اارخف هتف توحي (توخح-انم ةثيما *هنم «توحا" اكو

 : لصالا ريغ يف ةباور يفود

 ينانسل لك و :ةهنع ىرصب ابن ةكلَضَف 6 ةنيما هلم" تضق املو

 اهمساو لفون نب ةقرو تخا يه هللا دبع ىلع اهسسفنتض رع يتلا نا ليقو

 تمزلو اهب عتمتسيل هتعدف هللا .دبع اهب رمف (1) ذاتعتو رظنت تناكو ةليتق

 عقوؤف.:ةنما ىلع لخدف اعيرس جرخو كنتآ ىتح لاقو ىباف هبوث فرط

 ترهظ مث اهلاعإ انظو ةياغ نا ينعب انه دارملاو ةنظماك نظلا يهو لايخلا عضوم ةلبخملا 1١(
 احلا دن اهتديت تالالت اهنا دن رتةيخاتلا رطقلاو باحشلا مت تاتحلا رطقلا متاتحب. اهريغلةباغل كلت"

 يهو ةحادقلاب برنغس يذلا حداقلاو لثملا جرخم جرخم خ خلا حداق لك ام اهلوق و ضهنا مونأ (؟)

 نانملا دالتتلا (4) تبيث تثيمو اهلاثي ةحاحل بلاط ,لك ام ىتغلاو ناثلا فروت يذلا رجحلا
 نا قرل الا يناوثلاو نقرا 020ج ةرظأو ةلتس تلودىذلا نعل يد

3 
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 ركاسع نبا خيرات يي

 نم تل تح رباك نع اربال يتعزانتتا مسالا قرت لو عدا ىلا بلس" نم

 ىلاعت هلوق يف اعوف رم سابع نبا نعو ةرهزو مشاه برعلا نم نييح لضفا

 نبال ظفل,, يفو يبن تجرخ ١ىتح ,يبنىلا يبن نملاق نيدحاسلا يف, كيلقتو

 ىودو هما هتدلو ىتح ءايسنالا بالصا يف بلقتي هللا ند 5

 لوسر مكءاح دقل ىلاعت هلوق يف هيبا نع دمحم نب رفعح نع قازرلا دبع

 ىلص هللا لوسر لاقو ةيلهاجلا دالو نم ءيش هبصب مل لاق ةبآلا مكسفنا نم

 اذه حافس نم جرخا ملو خاكن نم تجرخ ينا اهريسسفت يف ملسو هيلع هللا

 هجلع هللا 215 2 لل تير لكلا نكتار فانتم ةازافاو كفدوف وع تكاحلا

 رما نم ناك امم ايش الو احافس نهيف تدجو امف مأ :ةثامسسمخ. ملئينو

 ججلا داوم يف اهسسفن ض رعت معثخ نم ةأرما|تناك سابع نيا لاقو ةيلهاحلا

 دبع يلع اهب تقالذ الهعبتت اهنأك اهن فوطت ةما اهعم ناكو لامح تاذ تناكو

 امو مدالا اذهب عدلا ام هللاو ينا لاقف اهبحعا هنا نظاف بلطملا دبع نم هللا

 كل نا/ ناف اوفك دجا اذه لاجارلا: مسوتا :امناو .ةجاح اهتمث يلاو انهبن:يل

 عقاوف ًادبف هلحر ىلا قلطناف كيلا عجرا ىتح كناكم اهل لاقف مقف ةجاح ىلا

 انوه كلارا اللا لاك :انيذلا عجر املق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاب تلمحف هلها

 دعلا وهتب دك ناو وه تناام ال تلاق كتدعاو يذلا لاق تنا نمو تلاق

 هللا دع, نأ |تيث ينيدملا دلو وبا لاك و نآلا هاراام ارون كينيع نيدام. تنأر

 لم*ةتلاعف“ءامنكلا 'قلا :اعطاش 'هكنتع" نس -نرؤتلا "تأارقإ مد نمةأ زها“ ئلغ أ قتا

 ةطازمأا نأ" من ةرمحلا ىلا ىتحتقلظتاف ىاردحلا ىمازا "لمحت نعنا كاقا ىف كلا

 لاق يدعب ةأرما تيتا له تلاقف اهاتاف ةيمعثخلا ركذت مث بهو تنب ةنمآ

 عطاش“ وون كيتبلغ نيرو تررمكتا كنف يلا ةحاح الا تلاقف ةئّمآ قتارما 7

 لا لق 1 ل الع ورا ني اةجاق حامد !ليبجطع ءادكطلنتامكالا ى

 ةنهاك يلع هب رم هجوزيل هللا دبع هتان تلطملا دلع قلطنا ال سابع نبا لاقو

 تنب ةمطاف اهل لاقب بتكلا تأرق دق ةدوهتم نميأ١ يف ةدلب هلابت لها نم

 عفت نا كل له ئتف اد تلاقف هللا دبع هجو يف ةوبنلا رون تأرف ةيمعثخلا رم

 : هللا دسع لاقف لالا نم ةئام كيطعاو نآلا ىلع

 هتكتسافا لخ 2 لحلاو هنود تامملاف مارحلا 35



 5 1 اهز ركاسع - لا رحل رايت

 00 >< ( ىسن لاا اكل 5 محعمسمبل مل 5 كك 0 اك ل ومس ع ١ مجويسسم فبقي

 ' م ا 1 عءاأ د 0 5 8 || 98
 ) | | رمحجح | ناعسس م ّوللأ 0 م ع مسجد مس و مهد اسس

 ( ترشناف ملسو هيلع هللا ىلص يسشلا ىنا تح بيلك لاقو »

 (1) لمسيو يمحر نم حالا داو اك را ا
 (") لبالا تلكام اذا اوفع دادزت هلهانم اربغ افصفص يب بوجت

 (؟) لجر اب هللا باوث كاذب وحرا لجو ىلع اصن اهلمعا نيرهش

 ( مزاد لد ادوسم ار ملا كا اكيد" ةايحجل الكحل فانك تسلا 7 تلا

 («( هدتحم مركو هلصا بيطو هدلوم ةراهط ركذ ياد »

 جاكت ىسرمد] دل نفر عج وخداع فوم نبال ىلا نع دعس نب لمحم ىور

 يندلوام ءيش ةيلهاجلا لها حافس نم يندلو اه ظفلب يقهيبلا هاوروحافس ريغ

 ناتجإلا رات2 1و عؤللا يف نوؤواسحم .نهناا اكدناويييرمحللا! "نات ةلاوقاو؟كحئاش عمج كلا( 1)

 ريدقتلاو ضفاخلا عزن ىلع بصتلاب نانساو ريقحتو وجه ماقم ماقملا نال اه ريغ ىلع محلا

 ةبلصلا :ةقاتلا ةرفادقلاو عرسملا بوزهيلاو طاشنلاو حرقلا رشالاو رشولا (؟) ريمحلا نائنسآك

 لطاسشنو حرف اهريس يف اهل ةيوق ةبلص ةقان هدييعب دالب نم كيلا يناده ينا ىنمملاو ةيوقلا
 ىنءهمللاو ضرالا نم يوتسملا فصقصلاو عطقت بوجت (؟) ةبحملاو قوشلا نع ةناتك اذهو عارساو

 كلذ هايم دراوم نا هانمم هلهانم اريغو ضزالا نم ايوتسم اهريس يف ةقانلا هذه يب عطقت

 ريسلا كلذإ يب يبست ةقانلا هذه نا ىنغملاو تبعت تلكو ءاملا نم.اهؤلخل ةّريغم تراض' افصغصلا

 كسلا (1) ةفتحو دفلك هنع يأ اوفع اهريس دادزب لب اوبعت اذا بععتت ال يهف لبالا بعت تقو يف

 اذا هفاكلا "27 كلارد نم نوف هيئاشمر كلا نضفالا ى) دشن نر ولع ادلع دا 2| لكلا 0
 ا 1 : هز شرس 0 ا 3 3 3 : هك

 ناوش وا نوح تن هريخت (ه) فرخ ىلعوأ لحجر ىلع هلوقو اهرينس ىصقأجرختسي ىتح اهكرع

 هحيبص اذإ ءالاآ ]تحف + نط ءتوخام افرلاب نافسلا رمز (ةدنستملا ميحول] ءاملا_ستكرو اةبحعلا وخلل

 ةيلهاجلاج كاتم تناك تلاك اانهنأ اهتك..هللا يمر ةشئاع نع هشقلا نشتح هناتكيف يرعلا" محلا لقت

 تايارلا حاكن امأف دالولا حاكنو داجيتسالا حاكنو طهرلا حاكنو تابارلا اح برضا عبرا ىلع

 اكن ,اماو اهب .ينزيل اهزهع انهن. راملا ملعيل ,ةبار اهباب ئلع ٍثضتت ةئيلهاجلا يف ,ةرهاعلا |تناك ,دقف

 تارت كءاجل النانو اكاضل ا نرمي نك تلد مرتان نعل ويد كا سعت نإ د ع

 كاست ادت كل وا كاوا اذا" كناكك هاركلا "نأ وهف ؟داحتسالا حاكن اماو هب مههبشاب قحلأ

 وهن !ةدالولا ١ حاكن ناعاَوررإ تاس /مهنان ةهعحلعف: اهكنارالا“ انا القاك دعوا "ةليبق لك كيِجنل اهتغع

 ,>اآ عون ,ىغب لوقاو .تبددحلا اذه يف دوصقملا هو يأ س١ لساتللا دوصقملا حيحصلا ح حاملا

 ناو الو ,لوالل ةنببل رح ارخدألا يوك و قا لج ف فكلاوع لحل" و ١ نأ ىهو رامتتلا حاكب رهو

 . ةينازلا يعسللا . امهنم ةدحاو لكخت



 ركاشع نبا خيرات 6

 جحلاب مهترماو مهلبق ءايبنالا ترما امك داهجلاب مهترماو مهلمق ءاينالا ترمإ

 هتماو ادمحم تلضف ينا دواد اب داهجلاب مهترماو مهلبق ءايبنالا ترما امث

 ءاطخلاب مهذخاْؤا ال مهريغ اهطعا مل لاصخ ةتس مهتيطعا اهلك ممالا ىلع

 امو مهل ترفغ هنم ينو رفغتسي نادمع ريغ نع هوبكر بنذ لكو نايسنلاو

 مهلو ةفعاضم افاعضا مهل هتلجحع مهسفنا هب ةبيط ءيش نم مهترخآل اومدق

 يف بئاصخكلا ىلع مهيطعا كلذ نم لضفاو ةفعاضم فاعضا يدنع روخدملا يف

 ىدهلاو ةمحرلاو ةالصلاو نوعجار هيلا اناو هلل انا اولاقو اوريص نا ايالبلا

 فارصا نا اًرماَو الحاع هّوري اماف مهل بيجتسا ينوعد نآف ميعنلا تانج ىلا

 دمحم ةما نم ينيقل نم دواد اب ةرخآلا يف مهل رخدا نا اماو أوس .مهنع

 يتماركو يتنجيف يعم وهف اهب اقداصي ل كبرشال يدحو هللاالا هلا النا دهش

 هيلع تببص ئباتكب أزهتساو هب ءاج امب بذكو دمحمب بذك دقو ينيقل نمو

 مث هربق نم هريشن دنع هربدو ههجو ةكناللا تيرضو ابص باذعلا هربق يف

 نابح .نب لتاقم نع يئاكلاللاىورو رانلا نملفسالا كردلال اق وا رانلا هلخدا

 عطاو عمساو لزهت الو يىرما يف دج مبرم نب ىسيع ىلا هللا ىحوا لاق هنأ

 ىاياف نيملاعلل ةبآ كتلعجف لحف ريغ نم كتقلخ ينا لوتبلا ركبلا ةرهاطلا نبااب

 ينا كيدب نيب نم غلب )١( ةينايرسلاب ناروس لهال ريسف لكوتف يلعو دبعاف

 لمجلا بحاص يبرعلا يمالا يبنلا ثعبأسو لوزا ال يذلا مويقلا يحلا هللا انإ

 ا دعجلا بيضقلا يهو ةاورهلاو نيلعنلاو جاتلا يهو ةمامعلاو ةعردملاو

 فئنالا ىنقالا رافشالا بدهالا نينيعلال جنالا نيبحاحلا نورقملا نيبحلا تلصلا

 هنم خفني كسملا حيرو: ٌواولاك ههجو يف هقرع ةيحللا ثكلا نيدخلا حضاولا

 هتبل نم تارعش هل هيقارت يف يرجب بهذلا ناكو ةضف قيربا هقنع ناك

 نيفكلا نثش هريغ رعش هنطب ىلع الو هردص ىلع سيل بيضقلاك هقرس ىلا

 ردحنبو رخص نم علقتب امناك ىشم اذاو مهرمغ سانلا عم ءاح اذا نيمدقلاو

 قم قا رما١ تناك يردتكلا رخاهمد نيا وروهع لزاقاو ليلقلا لمت لايواة ع« ىف

 تعد .مث ةوسكهللا_لوسرل تعنص.بيلك ,تنب تانهني:اهل لاقن تومرضح
 هاتاف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا ةوسكلا هذهب قلطنا تلاقف ابيلك اهنبا

 : هموق نم نساناب ضرعب هدلو نم لجر لاّقف هل اعدف ملساو اهب

 رولا كاد ةلقللا له ست(



 0 ريكااسع نيا خيرلاق

 هنم .ةملكي. كريشيبب هللا نإ. ميمي اوستعإ هاجم ل ويطف اهأز عار تويوتا اوم

 نم يتأب .لوسرب ارشبمو ىسيعب لاق نيغمجأ ملتشو هيلع هللا ىلَص دمخمو“

 ءادردلامأ نعيقمهيبلاىورو اونوكننا لبق مهب ربخا ءالؤهف دمحا همسا ي دعب

 دمحم ةدجن لاق ةاروتلا -يف_ هللا لوسر ةفلص نودحخت كيك. فعمكل كلقاتلانق

 قاوسالا يف .بتاخضصرالو !ظيلع الو ظفي نيب: لكروتلا سمات تشلازةقلؤسأو

 انسسلا هب ميعتو ًارقو اناذا هب عمسسو ءاروع انيعا هب هللا رصبيل حيتافملا ىطعا

 مولظملا نيعبي هللا لوسر آدمحم ناو هللا الا هلا ال نإ اودهشد ىتح .ةح وعم

 دجا ينا يبر لاق انيحن ىسوم برق امل هللا نا هبتم نب بهو .لاقو هعنمبو

 ركتملا نع نوهتنو ف ورعملا“ ناو رمأب سانلل ثحرخا "ةما رخ ةمإ ةاروتلا ص

 مه ةما ةاروتلا يفاف دحأ| أ 07 لاك6 7 دتحمم ةهلمإ] تكللت لاق ينم مهلعحاف

 هع ىلاة كلت لاق نقتل" يلقاه” هماثغلا“ مورا نوعراتسلا تالا خم“ ناووخألا

 اهنؤارعب مهرودص يف مهليحانا ةما ةاروتلا يف دجحا ينا براب 1

 ةما كلت لاق يتما مهلعجاف اهنوظفحي الو ارظن مهبتك نؤارقب مهلبق نم ناكو
 رخآلاو لوالا تاتكلات :نونمؤت ةما ةاروتلا يف“ دحا ْننا تر لاق دمحا

 لاق يتما مهلعحاف باذكلا راوعالا اولتاقب ىتح- ةلاالضلا سوؤر .نولتاقبو

 مهثاولقبر خرق" جهتالف دكع 'ىولكار "ما" ةازاوتلا جف“ دخلا يت" لاق مح هما "اكلت

 لفرد ناتكياهحلك قدا رات كيتلع هلا تمت ةقطص جرحا اذ" مهلطق نم تاكو

 هاروتلا يف دجا ينا بر لاق دمحا ةما كلت لاق يتما مهلعحاف اهبرعت مل

 دارها عطوة ا تكا بلعنعلا 3 الخ عشك خل :ةطيطلسو مهادحت |, معن لذ اية

 هكا تدق عا“ اك تسيح .انفحعلا اهلمعت ملو ةنسحب مهدحا مه اذاو

 0 يي ا تاك " اك يتما مهلعحاف لع: ةنايمعشسم قا ةكيلاتما رخعت“هل

 0 علا ا ا قوصطحرلا مى هعزل داورصلا نوادجلا يلا توورالات

 كرا 5 لقخفا همكفا 0 دعد نم يتأيس دواد كك وود زا) ىف هيلا «يخوا

 رز لكك هل ترفغ دقو اذبا ينضعب الو اذنا 20 ا ا 0 ف كاك

 ادلع لف ا نم ةةرعك ل ذأ ةموح رمهتماو رخأت اموهسذ نم مدعتام ينبضعب

 ىدح لاس رلا و ءاشن ل |[ نلعاتس د رفأ يتلا ضئارفلا , ل ل ءانسالا تيطعا

 رظنب نا مهيلعتض رتفا يناكلذو ءايبنالالثم مهروفو ةمايقلاءوي ينوتأد
 انك ةناتحلا نم لييضلاب مهتما ملف ءابنالا قفزت كركم [ااتك ةدللح لكن
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 نع لثاسلا الهبأ يلع هل'لاقف هللا لوسر دمحم مكيف له هللا ةمحرو مكيلع

 نينامث ةاروتلا :تأآرق سدقملا تيب. رابخا نم ربح انا" لاقف دبرت اذام نمحم

 لوقت ىيابعت ةللا ناو دمحم ركذ اهيفإ تدحوف احابص نيعبرا اهتربدقو ةنس

 هك ىلع .مالبالا#بلطا تنتج دقو :بذدكلل لازوقب الو, تاذكب نيبل_ةاروتلا يف

 مساقلا وبا حبصا دق مساقلا يبا نع لثاسلا اهيا ههجحو هللا مرك يلع هل لاقف

 يباب هارهظ عاطقناو ىدانو هسأر ىلع هبدب ربحلا عضوف يزرثلا قانطا تحت

 لاق مث ءاسنلا تدلو نم ريخ اب ىفطصملا دمحم اب هرا ملو هدهشا مل يماو

 ةمطاف لزنم ىلا لجرلا اذهب قلطنا لالب.اي.ئلع لاقف دمحم ةبارق مكيف له
 سدقملا تيب .:رابحا نم ربح انا هللا .لوسر ةنبا اي ربحلا انهل لاقف هب قلطناف
 ةلاثفف ةللاملل وشم و !باعيا لم" كئاون ؟كابشع_ اما ةتاطما دف هكلا تمدق ىذلا أو

 ربحلا هةخاف هب .ءاحف هللا لوسر هيف يفوت يذلابوثلا تاه نيسحلا ةمطاق

 فش ةدلسج نم يماو يباب لوقيو هحبر قشنتس لعجو ههجو ىلع هانقلاو
 0 هللأ لوسر ةفص يل فص ىلع اي لاقو هسأر عفر منا نتونلا اله هّنَف

 دمحم ىلا اقاتيششم تنك نال هللاو لاقو اديدش ءاكب ىلع ىكبف هيلا رظنا ينأك

 الو بهاذلا ليوطلاب نكب مل ئماو يباب لاق مث كنم يبيبح ىلا قوشا اناق

 ىلا هرعش قرفملا دعج ةرمحب ابريشم ضيبا لاجرلا نم ةعبر ناك ريصقلاب
 رافظالا طبس نينيعلا جعدا نيبحاحلا نورقم نيبحلا تلص هينذا ةمحش

 نأك وةضف.قئتاربا .هقنع نأك, ةيحللاثك انانخلا حيلم ةبرسملا قيقد فنالا ىنقا

 نيمدعلاو نيفكلا نثش ٌولّوللا ههحو يف هقرع نأك هيقارت يف يرجي بهذلا

 هرهظىلعالو هنطب ىلع نكب مل بيضقلاك يرحب هردصو هتبل نيبام تارعش هل

 علقتي امنأك ىشم اذاو سانلا رمغ ماق اذاكسملا حير هنم حوفب اهريغ تارعش

 يطا ببتصي ىف !اردختنا امئأكءزدحت < اذاو . اغيمح تفتلا'تقتلا “اذا ةازْخَتَم "نط

 لو لع يتلا قكفنال" افك ليال :ةلمتنا ال5 *طوناقلا جيشا ءانلغم قاقلا

 ةئغضلا.مذه,ةاراؤتلا يف :ةتبلصا.ّيناىلعااب ربحلا لاقف_,ادنا6هلتم ةدنعب نوكت

 نع .انرخ هللا ل وسوان ! لمت تمابصلا نيةدانغ نعو ريختلا + هللسا مث تنقرا دقو

 لاقو ميرمنب ىسيع يب ريششب نم رخآ ناكو ميهاربا يبا ةوعد انالاعف كنسفن

 ادد د ير ا ا ا ب و

 لاق ىيحبو بوقعب قحسا ءارو نمو قحساب اهانرشبف ىلاعت هللا لاق
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 «اوكبللسا ملسو هيلع هللا ىلض يبنلا ةَفص ىلع اونا املف ةاروتلا نار
 لاقف متكسمأ مكل ام هللا لوسر مهل لاقف ضيرم .لجز مهنا يفو
 ىلع ىت١ ىتح وبحب ضرما ءاج/ منراوكسماور ين ةيض لع, اول ىشيرلا
 .كتما ةفصو كتفص هذه لاقف هتماو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةفص

 هيلع هللا ىلص يسنلا لاعف هللا لوسر كنا دهشاو' هللا الا.هلا ال نا دهشا

 نم ًاينارصن ناكو ةمينغ ىلوم لهس نعو )١( مكاخلا ول هباحصال ملسو

 ليختنالاو:ةازوتلا ارق ناكَو همعو هما رحخح يف "امين ناك و نس رم لقا

 اهتبتباككا ةثئازكر مدن وذ يكرم ظلال رعف“ قمع  اقحتصم" تدخلات "لآ

 ةقوصلم ةقزولا لوصا اذاف ترظنف لاق يىديب اهتسسسمو يب ترم نيَح

 هناو مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم تعن اهيف تدحوف اهتقتفف لاق ءارغب

 ءاسبتحالا رثكي | متاا>  هيفتك» نيب , نم, ةرفص وذ ضيبا كيوط:الو ريبضق.ال

 21 1 و لا فات مر ةعيلاد تامحلا هيكسد كيدعللا نال

 ةيرذ نم وهو كلذ لعفي وهو ربكلا نم ءىرب دقف كلذ لعف نمو اعوقرم
 دوك رت د مت كا ىلا" كتيترا املك لكس ملاك محا هملسأ لشعلم تا

 تلقف كلام لاقو ينبرض ةقرولا ىأر املف يمع ءاج ملسو هيلع هللا ىلص

 تاناثملا هنا لاعف" ذم 'يجتلا#تفنا انهن اذآق .اهتآّرقاو .ةقراولا 7 هذه تكتف

 بعكو هبحاض امهدحا١ ثدحت نالجحر انيب ورمع نب هللا دنع لاقو دقب

 ناز ةلئللز ةيعالا ري مها ساقوم دج غلا كود ءاضاكلو ناجل: اي لا ع

 حيباصم ةعبرا مهنم يبن لك عم ىضرالا يف يبن لك ةحرابلا تبأر لاق

 نع. حابضمو هنليمي نع جابصمو ىفلعا جم, حاليصع وا 'هيذنإر نيد“. عه ,حاتاتكنم
 ءاضا مهنم لجر ماق اذا حابصم حابصم هعم نمم لجر لك عمو هراسب

 هعم نمم لحجر لك عم الحر تيأرو حابصم هسأر نم ةرعش لك يف

 هللا لوبسسر دمحم لاق اذه نم تلقف عبرالا هتاهج يف حيباصم ةعبرا

 ةحرابلا :اهتيأر :ايؤر. نع, لابقفإ ثدح# :نمع رهثلا|اك ريع ,ترادحتسلا ةلئعك ؛كالعف

 ةريره وبا لاقو اهيف اذه تأرقف ةازروتلا ترشن كنأكل هللاو بعك لاقف

 تلخ ةليل ريثع يتنثال نينثالا موب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يفوت

 تناك املف هترحه نم نيثيس ريششع لمعتسمسا .دقو لوالا عبيبر.رهش نم

 ىلع ةقفامعب :مئلتما ةيخللاو سيارلا ئقيبا خيشب يحن اذاف .ىلرطكلاةةامم
 مالسلا بابلاب وهو لاقو دجسملا بابب هريعب لقعف لزنف ءاج ىتح هل دوعق

 هرمأ آولوتت ها ظعيم 11



 ,ركاسع نبا ختيرتان 0

 لاق (١)معنلاق برثب لها ملاعمالسس نبا تنا .ملسؤ هيلع هللا ىلص يبنلا هل

 هللا باتك يف يتفص دجت له ءانيس روطب ىسوم ىلع ةاروتلا لزنا يذلا هللا

 ىلا لع جتراف دمحم اب كبير بسنا هللا دبع لاقف ىسوم ىلع لزنا يذلا

 هلل لابقف .لوقب اسم .يردي الف!هنيلع قلغا ينعنأ ملمس 'ةِفيلعت هللا ىلص
 دحا اوفك هل. نكي ملو دلوي ملو دلب .مل دمصلا هللا دحا هللا: وه لق لبرج

 «ءكنيد رهظمو كرهطظم هللا ناو هللا "لوسر كنا كل دهشا م نتا كاكعف

 كاتلسرا انا يبنلا انيدا اب هللا باتك يف. كتفص دحإل ناو نان د1 ىلع

 كام هناب نابل نك م11 8 مما يلوسرو يدع تنأ ًاريذنو ًارثشسمو ًادهاش

 نكلو اهلثم ةثميسلاب يزحب الو قاوسالا يف باخص الو ظيلغ:الو

 ىتبح ءا وعلا ةلملا ف :ميقينيت . ىتح ىلا هضيفت نلاو حفصبو 0

 نتا نعو افلغ انولقو امص ًاناذآو ًايمع.ًانيعا اوحتفبو هللا الا. هلا ال اولؤق

 دوهيب وه اذاف ةسينكلا لخد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لاؤسر ناأ دوعلمم

 نا بعك نب يبا نع يذمرتلا ىورف اذه ريغ صالصخالا ةروس ؛لوزن ببس يف يور )١(

 دل مل دمصلا هللا لحا هللا وه لق هللا لزتأف ةككئر ةتكل كككسا هللا توك رل اانولاك نيكرشملا

 ١ ترك“ اليا نإز «"تروككر 85520222 وا تومجسم الا تلوت عرطم نيل هنآلا كل ول كلو

 نعو ءيسش هلثمك. سيلو لدع,. الو هيبيش هل نكب ,ملو لاق دحا ًوقك هل نك ملو ثروب

 اه لك لاك هللا لرتاف كير اكنلا تسلا اولاكمف يهلا ركدا شا لود را نأ ىيااكسلا ىلا

 نبا ؛لاعف-دصطلا“ ىدغت“ يف"نورثتكألا قَلَتْخاَو لوالآ نم حصا اذهو يذمرتلا لاق دحا هللا

 ليقف ترثب رالو لكاتب ل فروحاطا نفل يذلا :تمصملا ىه مهريغو نسحلاو: دهاجهو "نان ع

 يدل ديتتلا[دمعلا لكاتعا نيا لاقاو لل. عملو قلي مل ئذلاب ليقو عيش ةب رد مل ا

 ,يذلا ميلحلاو هتمظع يف لمك يذلا ميظعلاو هفريشش يف لمك يذلا فيرشلاو هددؤس يف لمك

 لمك يذلا ملاعلاو هتوربج يف لمك يذلا رابجلاو هانغ يف لمك يذلا ينغلأو هملح يف لمك

 رهو كددرتسلاو ةفرشلا عاونأ ىف لثك دق ىذلا رهو هتمكح ىف لمك ىلا مك2115 ةملع ف

 ندع ىو هقلديا ادعمنا ىقاشلا وهاوداتتاوا نسحتلا ,لاق و _هلرالا#ةلخبال يفضي دال ونإح كح هللا

 دبع دمصطلا نا لاعب نا ححمصالا ن١ ىلا 'ريرح# نبا, سصنخ دقو هايبسفت خفي ريرج ندا(! نيلاوقلا

 ثرعلا ةقلا نم ةفورشملا وه اذه هقوف ناحا اظ ىذلا هلالي تمصت ىذلا ديلا وه برعلا

 هرظفلابكولقلا اهجوتت"ىذلا"هانعطو. ها مهرافشا يف ةودلصَف و مكهتغلب نآرقلا لَزأ نيذلا

 وهو ميظعلا مسالا اذه ريسفت يف هراتخا يذلا اذهو دئادشلاو تامهلا يف هدصفتو هينأ

 نيل هانعم دلب مل هلوقو ىنسالا دصقملا يف يلازغلا لام هيلاو هدعب الو هلق اك بسانملا

 نبغ ناكل الغاء ةتذحو"' نكن ل'"نا"نلككت انجلو ' ةناككفأ كلوق-لك نال ناك مث نكل مل تادحتشب

 هيشلا برعلا مالك يف ٌوذكلاو كوزي الو. نفي مل مئادو لزب مل ميدق ىلاعت وه لب دوجوم
 تال 79 رانا“ نن اك دخلا "عنج ىتعلاو لعكاو
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 يفو دحاو”ظفللاو ةددغتم 'قرظ:َنم' هااورو مفئطتو" وفعب هنكلو ةئيَّسلا

 نعوزيةطخيتل ؛اةطخاتساور ةايعإ ةويقترر لل ل1امداقإلخ 7 نراعي

 الخ لذا هللأ لوسر قالك ةفيكاالاهنع# هللا يضر: ةشئاع كلاس تلاف ةرّمع

 اكاحض ناك و اقلخ نيانلا وع ركا ةؤرلك .هقادالاابكل اجر نع از ركل 1 سا

 نسانلا, م ركاو نيانلاو نلارإ هللا ل وتم ل ناك تلات نينا: ةهطيرخلا راق الاول كال

 ناك. رمع نب هينع هللا رض و يباطخلا نير رمعتاا 1!لرضغتا نعوم انب اهاظيخ ألو

 يبأ ىلاو فلخ نب ةيمأ نب ناوفص ىلا لسراف ةكمب هللا لوسرؤ حتفلا موب

 مهنم هللا نكما دق نامثع هل لاقف ماشه نب ثراحلا ىلاو بارح نب نايفس

 ةفسساوت "لاق, اهك «مكلتتاو قلتم« نانللا' كوس مل ىلاققا ينمي امر سينا ف

 رمع لاق نيمحارلا محرأ وهو مكل هللا رففب مويلا مكيلع بيرثت ال هتوخال

 لاق دقو ءيش ينم )١( ردب نوكب نا ةيهارك هللا لوسر نم ءايح تحضتناف

 هللا ل وس ريئنف درا تلاق يبيح ت نب ةيفص نعيلص ومايلعب وباىورو لاقام مهل

 لوقبو هديب هللا _لؤئمز ينلقيف“() نلكمتا تلعجف اليل ةلقان رجع ىلع
 كموقب تعنص امم كيا رذتعا نا ةيفصان لوقت لعجو يبيح تنباب هذه اب

 هللا كيتساورر نم: لنشملا طقم [تلازاك *اهرثع ةكاو زف و ؟نكو ذك يل اولاك مهنا

 يار برضيف ىسنا ,تلعجف_ الل هتقانوزجع ىلع نسيج نم ينبكرا هتيأر دفا

 ىتح ييح تنب ةيفص اب الهم هذه اب لوقبو هديب ينسميف لحرلا ةرخؤم
 اولاق مهنا كموقب تعنص امم ةيفصاب كيلا رذتعا ينا اما لاق ءابهصلاب انك

 اههيمج ,نلب تادجوف اناتكو نيعيلسو ب يخلا وي له تااوخ عبط والاه وك دك دك از

 . ابأر مهلضفاو القع سانلا ححرا, ملسسو هيلع هللا ,ىليص ,ادمحسي نا

 (( فرشب امو هنفصو هتعن نم بنكلا يف ءاه ام باب ))

 هتثعب نم اهمما هب ءايبنالا

 بففرعأ الق ريحتا ,ةانعمر  يكعتا ناز ةعملكب تعرست نوكا" نإراةكيهراركا ؟هاحتعما | )١(

 2 ا



 ركاسع نبا خينات ا

 رفغتساو هللا لوسر نابل رمحت هكردا ىتح هثادزي هددحو كيبا

 ىلإ لمحل اقف" ذاخ أ اعدإ من تايرمإ تالثماهلاخل لذ 1 فورزا دعي المج لولا

 ملإ مليا هيلع هللا يلم منا دقت دقو اومن ,زيعب (نلعوب انوطيدل نيميوولع

 قاونألا يف اناجس لوا انايعل الو نايس الوز بحسم الانا فحق ارق

 02 فاررلا دنع ج رخاو  اعلظي نماتعلا ةكلا ناك ةولجح نب نيب لكم

 هللا لوسر برض ام تلا اهنا ةشئاع نع ةورع نع يىرهزلا, نعارمعم

 اد هاج نا 1| ا[ 20 ةلزمل لو طق ا مداح سو هيلع للا يبس

 وه نوكيف هللا مراحم كتهنت ىتح ءيش نم هسفنل معتنا الو هللا, لييبكتتت

 دعنا ناك امنا :نووكت ىنح امه رتشا يراخحا الاقي ما نيب مح الو هلل فحيي

 نيرما نيب هللا لوسر ريخ ام وهو رخآ لففلب كلام هاورو مثالا نم ىسنأنلا
 04 20 ١ 5 الأ ناك نق امنا كب كام فرعنا نعال

 ةهت' ىلاتعت هلل مقتنيف“ هللا ب ةم رح .كهيتتر نإ الا هسيمفتلو هللا: ليوبمو نمقتنا

 ظفلب يقزوجحلا هاورو يئاسسنلاو دوادإوباو مل نمو .يزادنختلا..هاونو

 امهنم رسإلا ذخا الا رخآلا نم رسإا امهدحا طق نيرما نيب ريخ ام
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تبنأر ام تلاق اهنا ةبثثاع نع يلعن. وبا جرخاو

 كلين ناكل ناك نكن دن كه لا نحف مم 6 كدر 22-1 ١

 الا طق نيرما نيب ريخامو كلذ, يف, مهدشا ناكاءئنش .هللا» مواحم: نما كوهتنا

 امنزا تاك ىناف_ امثأ تانك ناف ىاعنأ ناوكش ناحل ةنراور ايقنت كوع ا

 لوسر»٠برض ام, هظفلو ةنشئاع نع.دمحا“مامالا ةاورو هنم نماتلا دعنا ناك

 هللا ليبس يف دهاحت ناءالا: هدس برض الو *هظق ةأرما الو'اطق هل امداخ هللا

 مقتنيف هللا مراحس .نم كهتنر..نا:الا» هيحئاص نم مقتناف ءئش ةنم لت انمو

 اهعوكر انجن انحتاجخلاا ١ رج لاي نم“ سا هلق" ناار اندلع ط6 "مو" هلل

 ىورو مكاحلا هاورو هنم سانلا“دعبأ ناك امثأم ناك ناساف امثأم نوكب نا الا

 لوسر نكن مل' لاق هنا رمع نب هللا دبع نع يقزوجلاو هدنيسسم يف دمحا

 نقرب يكن اداة يس نسط ندا وزر نا كتر ججسسعب وجم جحافل

 او زا عررقلا ناطور يفاطما# يسوع 0 قيكفت حلا لع .عصطخلال يودف

 كناو ىلاعت هللا لاق تلاقف ملسؤ هيلع هللا ئللض :ئبنلا:قلخ ناجل

 وبا ئوزاو نآرقلا بدا لطفل يفو نإ ردبقلاا هيسيخن» :ةتيلقعز قلت رباع

 تلاقف هللا :لونسر قلخي!ننع,ةبشئاع تلئسإ لاق يلذحلا. هللا دبع يبا نع ميعن

 ةديهلاي_ىرجن دلو قاويسالا ىرف._اياحيمزدالوب ايييجفتم الو امشحاف نكي مل



 ارحل ركاسسع نبا خبرات

 هيلع هللا ىلا“ افلح اقلخ ين“ نسانلا هبلشاآ نمحرلا ليلخ ميهاربا ناو

 هللا «لوسأز تمد فقل ىسنا: لاقو نيلسرملاو ءايبنالا عيمج ىلعو ملسو

 اذكا تلعن, مل -هعلعفأ مقكشل ؛لقب 5405 كعف ف ليل لاق اق هتلاوف نين ارشح

 اناو ةنبدملا هللا لوسر مدق دقلو اذك تلعف ال مل هلعفأ مل ءيشل الو

 نا ؛هللا -لوستو ان تلافف هيلا يماأ يب تبهذف نينس نامث نبا ذئموي

 الا هب كفحتا ام دجحا مل يناو يريغ كوفحتا فق مهتاسسنو راصنالا لاجر

 ةرم ينيرضب مل نينس رشع هتمدخف لاق كمدخب ينم هلبعتف اذه ينبا

 اشازحف الو ًاناعل الو اباسس نكي ملو يهحو يف سبعت ملو يتبسي مالو طق

 رطعلا تممش دق يناو هادبب تبرت هل ام ةتاعملا دنع انذحال لوقب ناكو

 ماقفهباحصانم دحادهيقل اذاناكومالسلا هيلعهتهكن نمبيطاةهكن مشا ملف هلك

 هيقل اذاو هنع فرصنس يذلا ءوه لجرلا نوكب ىتح فرصنب ملف هعم ماق

 لحرلا نوكبىتحهنم هدب عزنب ملف اهابا هلوأت هدب لوانتف هباحصا نم دحأ

 هنذا لوانتف هباحصا دحا نم الحر يقل اذاو هنم هدب عزنب يذلا وه

 دحملسلا هلال وهمس يلع .(ىلدقينل راطو لا فاو 2 ليعمل متنا "ايلوان

 بناجب ذخاو هفلخ نم ينارعا هاتأف ةفضنملا ظيلغ ينارحب بوت هيلعو

 هل لاقو هللا 0 قنع حفص يف ةفصنملا تدبا ىتح هرتجاإ) هئادر

 هل رماو ًامستبم هيلا تفتلاف كدنع ىذلا هللا لام نم انطعا دمحم اي

 هبسأر يحنيف هللا لوسر نذا مقتلا طق الجر تبار.ام آضبا نتا لاقو

 هللا لوسر تبأر امو لجحرلا ينعن هسأر يحنب يذلا وه نوكب ىتح

 ربا مل دنا علف عاج ىددل اولوهأ ن وكي قدح هناا لوس كح زيد نحل

 نبا" ىلع" لخد ؟دلر نت راح را لاطلاق قير عنو مدت
 مكثدحا اذام لاقف هللا لوسر ثيداحا انثدح رضح نم نضعب لاقف تباث

 اذا ناكو هل تبتكف يلا لسرا يخولا هيلع لزن اذا ناكف هراح تنك

 انركذ_اذاو اينعمر اهركذر اهقيندلا» انركذ (الفازوزر اههيلناعارعاتت ةاوهنالا« ان زكذ

 نسبا لاقو يقهيبلا هاورو هنع مكدحا اذه لك انعم هركذ ماعطلا

 نسحا ناكو انيلع ملسف مالغ اناو ناملغب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رم

 هللا لوسر عم دعقن انك لاق ةريره يبا نع يقهيبلا ىورو ًاقلخ سانلا

 لخدب ىتح امايق لزن مل هتيب ىلا ماق اذاف تاودغلاب دجسملا يف

 دمحم اب لاقف يبارعا هكردا دحسملا طسو لخد املف ًاموب ماقف هتيب

 للا منال و كلام رك ملت" كناف نيتاه ىيرتعب قلع 9 لكمحا



 همحل ضعب ودعب الو اهئاوتساو اهتدش يف ابارملا هنأت ةحوسمم ردصلا

 داقنم رعش هترس ىلا هتبل نيب ام لوصوم ردبلا ةليا رمقلا ضايب ىلع ًاضعب
 يطغب ةتكن هل تناكو هريغ هرعش هنطب الو هردص يف نكن مل بيضقلاك

 قستا ايده رازألا ىطعر ا لاك نم مهنمو .ناتنلا رهظتو هدحأو اهنم رازالا

 كلك لاو 111 ةارطللا | .ظانعلا نه صيبا نكملا كللك لت ل نش هدحاو نيمو

 اق دا كلا د20 مس اهه رشا نيبكملا يطع ناك و انيدم
 عمجم دتكلاو لاق دنكلا ليلح ناكو نيكرولاو. نيتسك رلاو نيقف رملاو نيكنملا

 هيف نمبالا هبكنمب وهو ةوبنلا متاخ هيفتك نيب رهظلا عساو رهظلاو نيفتكلا

 ك0 0 ار لل نا هش اهل رح .ةرفصلا ىلا ةيرخب ءادوس ةماسث

 10 ةرفحتلا ١ تا هفنت لفتساب هويدا ةماش «تتاكاإ لاق نم مهتم نيرت

 نم رهظلا يف يذلا راقفلا ةيرشملاو رهظلا ةبرشم ليوط ناكو اليلق محلاا
 لك ل16 كيرا لاكسوط) نيعارذلا و نر دعتعلاب لمع ناكرو. هلفسأ ىلا هالغا

 كطفل اطضسنم كلم والا زوعفا ناك قيدعاملا ,نهاط يف :ناذللا نامظعلا

 ةككز هلق ديناضضح  ةعباسص ا نأكت فاللوط لل لاراب ةجبارا اي بح و فكل ١ نكس

 ككل الخلا ارا كيطا اهم هيبط الجو فك هدفك نأ وأ ني رحلاب نير بلا

 ف رعيف :يبصلا سأر. ىلغ اهعضيو ًاحير دجب هموي للظب حفاصملا هحفاص

 نيدحتفا] "نم ارازالا ةحاتوام لع ناكاوهجلم ا ىلع اعمر نم نامبحصلا ليد :نم

 لاق نم مهنمو صمخأ امهل سيل امهظيلغ نيمدقلاو نيفكلا نثش نيقاسلاو

 قلخلا لدتعم هيمدق عيمجب ضرالا أطب صمخأ نم ءيش هيمدق يف ناك

 لااا قلخلا ىلع, نركب خاك وةك ظل ىدبلل كل ذي ناكوإ ةنامز رخل ,يف. ندب

 ال1 يهلاع كدكل 1! تنقل كذاز هلك ينر انجيقما: انكانو ناك تا قيقا هادي ل

 ملسو هيلع هللا .ىلص هيف: ناكو آعيمح - كيفي لي ايار اكتتح ىيداورددأ اذاو

 ههجو ضعبب خمطب هنأك يذلا لجرلا روصلاو هحتف ةمالع روص نم ءيسش

 يشميو ًايفكت اوطخيب ببص يف ردحنبو رخص يف علقتب امنأكف ايشم ىشم اذاو
 عتيزااعي اذلو ع قلما دن, فا فاق سل يوقطخلا براتب ىتلاو امسع .رغيزاتن نقلا

 اتم" هكا رواتب ةكيلقت تاز رايب مل اذا نوت هلل ]قم وأ كل ولا

 مديل فعاد جبت قمركفا ةيبوا انآ لزم ةافيرفت ةةيهر هوك اع

 رينعلاك اهريغو بيطلا عاونأ اهيلع لمعي يتلا ةارطملاو ءاضيب قيقر بايث ىطابقلا )١(

 نازك كلا و تسلا وم



 56 ركاشتع نأ خبرات

 محارتلا ريخب يعادلاو لضفلا ىذو ىهنلاو ملحخلايذ نوميملاقداصلا ىلع

 هللا ىقلأ امك سوفنلا يف تعقوو تعنلا اذهب هتتعنو ردبلاب هتهبشف

 ناجحا هيدر عر اهموق نيد ىلعل اهناو دقلو رودصلا يف هنم

 لفط دن وا جحبصلا قلف" ى د ملط مناك رعسلا 0 5-20 ا ا

 ذل از 0 جاريسلا ءوض هنأك هنيبح اوأرف سانلا ىلع ههحوب علط وأ )١( ليللا

 دحلا لاكن وأ قحل ماظن دمحأك نوكب دق نم وأ ناك؟نمف

 امه نيبجاحلا جزالاو امهقئاس نيبجاحلا جزأ ةهبجلا عسسأو ناكو

 ءاوتسالاو تابثلا يف ةرعش امهنم ةرعشلا ودعت ال ناذلاا ناطس وتملانابحاحلا

 ةضفلا امهنيب ام نأك ىتح نيبحاحلا نيب ام جلبأ ناتو اهكهتبل قرف 62 ع

 بتضعلا هودن نا الا فارقلا "كلذ ىئررتي ال تفاعلا هود قرعا امين ةطلحلا

 ملسو هيلع هللا قلص +هانتع تناك" *نعشلا 0 نياخلا , نمل ام يهنلا جلبالاو

 ةقدحلا داوس ةدش جعدلاو ةنسحلا ةعساولا ءالجنلانيعلاو 5 ند و الجن

 نم نيبت داكت"ئتح :رافشالا- تدهأ ”ناكو: ةرمح :نم جزمت هينيع يف نائكو

 مشالا وهو هرخآ ىلا هلوأ نم فنالا ىوتسم نينرعلاو نينرعلا ىنقأ امهترثك

 قئارط اهيف ةقرفتم .ناتسالا نوكت نا :كيضفلا او ريدا. ناتكملا جلبأ ناكيو

 لفسأ نوكب يذلا رشالا وهو فارطالا ةديدح .اهنا.الا طشملا قالون لثم

 دربلا لثم نع مسبب ناكو هقئارطو كلذ هحتفت يف رطقي ءام هناك نانتكإلا

 اذا قربلا انس لثم ندع رتفا ًاكحاض رتفا اذاو مامغلا نوتم نم ردحتملا

 امهتلص نيبدخلا لهس مث متخ هفطلأو نيقش هللا دايع نسسحأأ .ناكوالألت

 هضعب محل برعب ال يذلا يوتسملا دخلا لهسلاو لفسالا دخلا تلصلاو لاق

 رعشلا تبانم ريثكلا ثكلاو ةيحللا ثك مثلكملاب الو هجولا ليوطلاب سيل ًاضعب

 فق ٌواّولا ضضايب اهنأك ةقفنعلا لوح .هاكشف ةزراب هتقفنع تناكو اهفتلللا:

 تاكشنلاو ”اهتنمإا هناك ين ؤكا رتح ةمحلا اع نعكش« ىلع, داددنم» ناهي ؟كقفنلب لفتسأ

 هللا دابع نيسحأ ناكو ًاعيمح اهيبناح نم ةقفنعلا لوح ماعطلا عضوم امه

 حابرللو نسمشلل هقنع نم رهظ ام رصقلا ىاا الؤ لوطلا ىلا بسن ال آقنع

 بهذلا-ةرمخو ةضفلا :شاشتسا يذ الذات (اتسلهذر كابثت «ة« ضف قااوبا فةطاك

 ضترعإناكتو ردتللا ةباكف 7-5 ا|مم هعلع نم تانلا تكنع امو

 )١( هرمع نم ليلق رمي مل هنال لفطلاب هبش هوند ليللا لفط .



 ركاسسع نبا خيرات ا

 حالرلا"اهعهفسألا ف1 (11ناؤدلقلاب .تناك يتلآ نوتملا هنأك وا لمزلا .لبح هنأك

 لوأ ناكو ميتاوخلاك آقلحتم نوكب ىتح قلحتو اضعب هضعب ذخأ هلجر اذاف

 ليربج هءاجف ليخلا يصاون لدست امك هينيع نيب هتيصان تلاس دق هرمأ

 هرعيش بري" ناك لاق" نم مهنمو .هبجاح قوف هرعش 'ناكف  قرقف'قرقلاب
 (؟) عبرأ رئادغ هلعج امبر ناكو هينذأ ةمحش ىلا ناك كلذ نم رثكأو هيبكنم

 ناقته كك يم ا يدرك ل يو ع وس ا يع واد
 امنأك رئادغلا كلت تحت نم امهضايبسب نانذالا جرختو اهنافنتكت نيتريدغ

 كرد ىف سارلا رف ! يس ررتكا ناك و داوسلا كلذ ”نزت هن ردلا كااركلل قون

 ةدانلا فرد هل ن8 ةيينع' تكا ناكر قارفلا اقدح نادوعلا» 0 شاذ

 هعم يذلا رعشلا داوس يىرهظ نيب ًالألتب ةضفلا طويخ هنأك هبيش ناكو

 نذا كراس وا سوا رس ور هيكسر لا“ فاد 0

 آهحو سانلا نسحأ ناكو هعم يذلا رعشلا داوس ىرهظ نيب الألتب بهذلا

 ههحو هبش الا هتفص انتغلب ةفصب طق فصاو هفصب مل انوا مهرونأو

 هحولا رين نوللا رهزأ رمقلا نم اننيعأ يف نسحأ وه لوقيف ردبلا ةليا رمقلاد

 ات١ , ناكف . ههطعو.ةلرسإ_ يفد بضغو ةهااضر رف نقي لانتلادةلعلم ركل دال الت ةًلذاكل

 بضغ اذاو (() ههحو كحالي ردجلا امنأك ةآرملاك ههجو ناك ريس وأ يضر

 دا ا وعل اع اا وشو اوصل باغ قت طسور ةاوبح رانا تبعت ننزل

 نأ يمرر لوف شل ان "عك قاكفايمر ل شا يرعأ ور وقل, زكيووبا] ةيحاص

 ا ا الا

 ةراكست امدعن كلطلا دنع تثني ةكتباع هتينع [تلاق كلذكو ه ريغ كلذك 0 ملو

 : لوقت تئعبف مشاه ونب هيلع تعزجف آرجاهم ةكم نم
 مشاهلآ. نم ردبلاك ىضترملاىلع , محاولا عومدلاو اذوؤجح يانيع

 ملاعملا مهت ايندلاو نيدلاو ىقتلاو لدعلاو ربلاو ىضترملاىلع

 7 ةاناجل نساازرلا) دوما" زا" ١ كنان نناكعلال ير ١:11 ناعكناا كا ناو طعلا) و امريلفلا ١ نذل :(1
 0 - ٍِع - 00



 و ركانسع نبأ خيرات

 ىنثأف آفورعم عنطصا اذاف كلذ هرك حدمب ءىدتبا اذا ينعب ءىفاكم نم الات

 + رهئاطت لن | ركبوا قلاع
 يذمرتلا جرخأو ظوفحملا وه هتلقن ضعب ةلاهج ىلعثيدحلا اذه دانساو

 تناك اهنِع هللا يضر ةشئاع تلاثو ٠ لئامتلا نانا يف ةفطعما عضاومادكم

 ريصقلاب الو نئابلا ليوطلاب نكي مل هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفص
 ملو ففخلا انته هنا.الا هسفن ليوطلا بذدتتلاوإ بهاذلا تدشملا ددرْتلا

 ىلع نكي ملو مدحو ىنم اذا ةهيرلا"نلا تسب ناكر دد كل ت1 6

 نالجرلا هفنتكا امبرلو هلاط الا لوطلا ىلا بسنب سانلا نم دحأ هيشامي لاح
 بيست لوقيو ةعبرلا ىلا هللا لوس يس هاف تاق اذاكا كيا دل نطل للا

 برغي يذلا ديدشلا قهمالا ضيبالاب نسيل هنول ناكو ةعبرلا ىلا هلك ربخلا
 ضايلا حصانلا قضفالا وجو نرهرأ نلكو عيدا كب مد مدننا كات

 ا[ 5 نمع نبأ ناكر زا ولالا نم سئييشدزل) درفشو وا[ ةرهجس يرد ل
 : بلاط .يبأ :لوق علسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجتتم يف اناشنت اع

 00 لا رألل ”ةمطشع اب رئانللا لامتاور "هيجل وسر ملاكعلا !(قي سو نعل

 هن دطزو ا لكو يره ناو نوف ووا نعش تس نك

 ن1 نك كلا هش أ نم اس دقو نرحب بيرك ناك هيي ه5 0 02

 نم هضايب ناك دقلف حابرلاو نسمشلل رهظ يأ ىحضام ةرمح هنم برشملان اك

 . باشب ال رهزالا ضيبالا وهف بايثلا تحت ام امأو ةرمح برشأ دق كلذ

 دقف بايثلا تحت ام ديرب رهزأ ضيب هنأب هفصو نمف رمحا هيف طلاخب الو

 باصأ دقف ةرمحبب رشم رهزأ هنأب حاب رلاو رسمشلا ىحضام تعن نمو باصأ

 نسمشلا لبق نم ةرمحلا امناو رهزالا ضيبالا دحأ هيف كشبي ال ىذلا هنولو

 قاف و”ود زالاا ككل لل كبل كو ولما لقلي ولل قالت الس اير كارلو
 لشملاب هطشم اذا ناكو ططقلا دعجلاب الو طبسلاب سيل انسح رعشلا لجر

 لمارالل, ةمصغ 'ةلؤقوا ةدبتلا# يف ,مقطملا اوه لو تانعلاو اكلاملا ءاثلا [( كب لامكلا (1)

 مالس نب دمحم نع رهزملا يف يطويسلا ىكح ( ةفيطل ) ةجاحلاو عايمضلا نم مهل عنام هانعم
 تلوطو ٠ ههجوي مامغلا ىقستسي ضيبأو : اهيف يتلا بلاط يبأ ةديصق يف سانلا داز لاق هنا

 اهاهتنم نيأ يردتأ لاقف ةحيحص تلقف اهنع يعمصالا ينلأس دقو اهاهتنم نيأ ىردي ال ثيحب

 . ها ال تلقف.



 ركاسع نبا خيرات 2

 1 ب قال هوادلا رظويلالل للكل قاف + ةليفنوفإ مديل يأ عطيللا
 كل اب الكا لوا رع اه وج هدو ناو موللكت ةزييس قمف

 هدم كناد زاونلا' قمرا 1503+ هناثا "نمل تروعلا ةملعي درج امد ركل 5 ءانضعالا

 احا دلل هازل هتح ودنا هنع نتتحتا )ام (عئازردلا قمر قادتولال!ىيدلصاكت

 ت21 وبلد كلاما محو هج مت و اذكلل 3 لمكتب" ةيازكلا تاك و هجياّولا

 هاما الحا نتا لاسم نكاد ا كاوا دريد ةيعتلا سبعا نعت

 ىلاوطو هانت ( اقل العلا يف ةىطمخلالا ١ -(ةدقعتتج»تينتيلا لاؤط ااينأ' غيبابحألا

 هلطالف ”نطاي يؤوتنسا يذلا, ,تبنيلا اهنا ديري اهطسبف" نضّرآلا نع" عفترا

 نكمل هاو كر نال قيموعلا للا ولاا هع عم نح
 ل ل ا يا و ل ا ا م

 يطخبو هلوق ٠ علقت ىشم اذا هنع هللا يضر يلع لوق ةلزنمب وه ًآعلق لاز

 لاتخم ريغ قفر يف يشمبو اطخ وا ىثم اذا ديمب هنا دبرب ًانوهيشمبو أفكت

 ةتارز < "قا رملا نما وليف" ءاهلا "اتملص اذا اوفا و اطتفلاب قوهلاو "انظف أت ردع ذل

 52022773 ادا يملا 2 ةييقلا عب رم ود رلاا اذه م ةنازاب رة

 لاحرلا نم تمرلاو . هيدي نين قيمدك ةياحبضا عم ىتم اذا هناا ةانعم' ةباحتصا

 00 لالا نسحب 3 هنا ديرب ييلاباال ا يناخلا نبل © يللا لهشلا
 اذا داسسفب الو بيطب ماعطلا فصب ال ناك هنا ديرب هحدمب الو آقاوذ مذيب الو

 ” اناتنلا مامعلاو رد ربلا مامعلا بحل . هيج ور .للعا ىأ حاشا. هيفا ناك

 انعا و هل نم ىف وللا لاصت كلا نا ةماعلا نإ دن رب نتانلا نيبر ةكيس ءرخ

 هللا اضن ىلا هضاخلاب جرحلا كلذ نما ايلا لس ب ناك ةتكلو تقولا

 لا هن تك [ىزنلا رهو دئاز عمج , اداور_نولخ دب و... ةماعلا ىلا ةلضوتق

 يف عفتلاو |ململا نم هدنع نويسمتلب ا التم. مهل ترخف مهل الكلا بلطي

 اك ناتي هب يوما سلخأ قاوذ كح الا نوت وفن رالو .يهايندو_مجهنيد

 نولديف هوملع دق امب هدنع نم نوحرخي يأ ةلدأ . ريخلا نم هنم نولازتي

 ثدحتب ال يأ هتاتلف ىنثت الو . ليلد عمج وهو مهل هنوئيبيو هيلع سانلا

 تاتلفلاو هتعذأ اذا تيحلا توتا لوقت هبسلجم يف تناك نا ةلذ وأ ةوفهد

 نوكرحتي الف نوتكتس مهنا ديري ريطلا مهسوؤر ىلع . ةلزلا يهو ةتلف عمج
 اك 00 الو .نكاب نع الآ طقس ال لاو فراصنا نوضشد



 0 ركاسع نبأ ترإت

 يينعت ال امو زاثكالاو ءارملا ثلث قف هةكفن كرتادف هفوم حب الو يح 7

 لكم ألو اخر رفميبلطل الو بياع الو ل دله دن الؤناك كالث نم سال 3

 اذاو ريطلا مهسوؤر ىلع امنأك هؤامسلح قرطأ ملكت اذا هباوث وجرب اميف الا

 تع ل5 مو( تفرع ةداتغ ايار نك [فكس 11 لت م

 نوكحضد امم كحضي مهلوا ثيدح هدنع مهثيدح غرفب ىتح هل اوتصنأ

 هقطنم يف ةوفجلا ىلع بيرغلل. ربصيو هنم نوبجعتي امم بجعتيو هنم

 بحاص يىتيأر اذا لوقيو مهنوبلجحتسيل هباحصأ ناك نا ىتح هتلائسسمو

 لح ا "ىلع عطقلا الو--ءقاكم عزم الا .ءانثلا لقي انالولا هاوةفّراق :اهيلطي ةَحاَح

 هيلع هتوكس ناك فيكف تلق مايق وا ءاهتناب هعطقيف هزوجي ىتح هنيدح

 542013 وو رفتلاو“ راتختلاو هملكتلا كالت هاوار قادم نكت ناك قاسمد [( عنا لا

 انكم ١ ركدح“ اعازوام فاعلة ييولا عار تس الااول وطنا هيي ل فدو ل دبل

 ل هةر ن1 كسلا الا اله ناكفا ريضلاأو ملحلا ل عمجو ع ىثفي

 يمةدنيأ حيبفلا هكرتو هن يدتعيل نكسحلاب 5 عبرأ رذحلا يف «ل عمجو

 ايندلا رمأ مهل عمجي اميف اهل مايقلاو هتمأ حلصي اميف يأرلا داهتحاو هنع

 . ةرحالاو

 «( تيدحلا !اذه بيرغ ريسفت »

 لم فيي راسل هنا دب رب ليوطلا فدصلا + مطعم" (امكمع اكل

 آيناتو تسنو قلك ذان ”قلحت نأ ليف ييطملا نعش هععلا كدحاوب 0 ك0

 ناكو وه قرفتب نأ الا هرعش قرفب ال ناك هنا ديرب ةقيفعلا مسأ هنع لاز

 نوللا ضيبأ هب ديرب رهزأ . كلذ دعب قرف مت مالسالا. رذص ْنَذ اذه

 نرفلاو . نيعلا رخؤوم ىلا هغوبسو هتقدو هلوط بجاحلا جزأو . هقرشم

 ناتجاجللا عيطعتيا نأ سلو ) . نامهان ل يعل نس نامل

 ةقوؤا كؤيطر ةكقيفا ايفل م3 نيدمطملا ا نينزعلا 0. انا 2 ا

 مسام +“ اهتمسحع و“ ةحكضتلا عانوا حلاو -ةططسو نا تلح الل

 حتتفي هلوقو .٠ مقلا ريغص مدتو كلذ دمحت ثرعلا تناكو همئطع ىأمفلا

 وهو بنشلا نم بنشأ . هيقدش بحرل كلذ هقادشاب همتخبو مالكلا

 نيب ام فدتسلا رعشلا ةبرسللاو ناكسا 0 00230700
 كتمامتملا محخضلا ندآبلاو . ةروصلا ةهمللاو < ىدعلا 4 ل1 45 أ للا ةكنلا



 نداضم حب رات 0

 0 1 لش هل دلل راع ك1 لود ل وحد نع ينا تلاس .نييحلا

 ةقولتا ل ارحل ردك هلازدل"قل "و731 ناكف' كالاذ “فا اقل' اق ذم: هقتفنل ةلاوخد

 سانلا نيبو هنيب ةئزج' ءَرَج مث هلهأل ءزجو ةسفنل ءزجو ىلاعت هلل ءزج ءازجأ

 ةمالا ءزح يف هنا تت ع ناكف ًاميش مهنع رخدبال ةصاخلابةماعلاىلع كلاذ دريف

 ةحاحلا وذ مهنم نيدلأ يف مهلضف ردق ىلع همسقو هنذاب لضفلا لهأ راثبأ

 مهحلصي أميف مهلغشيو مهب قا مجعت جئاوحلا وذ مهنمو نيتحاحتلا وذ مهنمو

 2 ان كتل علبيل لوعتو مهل يعبنب يذلاب مهرابخاو مهنع مهتلاّمسسم نم ةمالاو

 نم ةحاح ًاناطلس علبأ نم هناف اهغالبا عيطتس ال نم ةحاح اوفلبأو بئاغلا

 لقب الو كلذ الا هدنع ركذس ال ةمايقلا موب هيمدق هللا تبث اهغالبا عيطتسد ل

 ينعي هلدأ نوجرخنو قاوذ نع 11 نوم عل و آداور نولخدب هريغ دحأ نم

 هناسسل نزخب ناك لاقف هيف عنصي ناك فيك هجرخم نع ينربخأ تلق ءاهعف

 رذحبو مهيلع هياوبو موق لك مبرك مركب مهقرفي الو مهفاؤيو مهينعي امم الا

 دقفتيبو هقلخ الو ةرشب دحأ نع يوطي نأ ريغ نم مهنم سرتحبو سانلا

 حبقيو هيوصيو نيسسحلا نيسسحيو سانلا يف امع سانلا لأسيو هباحصأ
 اولمب وأ اولفغب نا ةفاخم لفغب ال فلتخم ريغ رمآالا لدتعم هنهوبو حيرفلا

 نإ هنلؤلبا قيفلا د رخا عقلا ولج لو .قحلا_ نعي رص ال واتع ةدنع لاح لكل

 مهتبسحا ةلزتم هدنع مهمظعأو هحصنل . مهمعأ مهلضفأو مهرايخ ساننلا

 سسلجي ال ناك لاقف هيف عنصي ناك امع هسلجم نع هتلاثسف ةرزآومو ةاساوم

 كلا هلا اذار انطاليا امزلا واجمل قلو د دو ىلع لا عوق الد

 هبيصن هئاسلج لك يطعبو كلذب رمأبو سلجملا يهتني ثيح سلجب مولا
 ةحاحل همواق وأ هسلا>ح نم هنم هيلع مركأ آدحأ نا هسيلج بسحب ال ىتح

 ناك كا درت ل ةجل ةلايش و هش دنا ا رع نورك ع كاع

 هل اوراصو ًآبأ مهل راصف هقلخو هطسب سانلا عسو دق لوقلا نم روسيمب

 عفرت ال ةنامأو ريصو ءايحو مكح سلجم هسلجم ءاوس قحلا يف هدنع ءانبأ

 نولضافتيب نيلداعتم هتاتلف ىنثت الو مرحلا هيف نيت الو تاوصالا هيف

 نودفريو ريغصلا نومحربو ريبكلا هيف نورقوب نيعضاوتم ىوقتلاب هيف

 ناك لاعف هئاتسلحم خرفا هيرو نما هتلات كفو خيارشلا نويحلا كلا "اذ

 ده طقسا رقاسوبسا 1 را
 نسوي الو يهتشب ال امع لفاغتي حاشم الو بايع الو ششاحف الو



 كلل ركاسسع نبا خيرات

 نب هللا ديبع نب رفعج نب نيسسحلا نب ىيحب. نب دمحم نب نسسحلا دمحم يبا
 ئلع 'نب + نسحلا.لاق ,لاق ,بلاط يبا نب. يلع نب_نيسحلا نب يلع نب نيبحلا

 ناكو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيلح نع ةلاه يبا نب دنه يلاخ تلأس

 هللا لوسر ناك لاقف هب قلعتأ آئيش اهنم يل فصب نأ وجرأ انأو ًافاصو

 نم رصقأو عوبرملا نم لوطأ ردبلا ةليل رمقلا ًالألت ههحو ًالألتب ًامخفم امخف

 قرف الف الاو اهقرف هتقيقع تقرتفا نا رعشلا لجر ةماهلا ميافع بذشملا
 ٍجزأ نيبجلا عسساو نوللا رهزأ هرفو وه اذا هينذأ ةمحش هرعش زواجي

 هل نينرعلا ىنقأ بضفلا هردب قرع امهنيب قرف ريغ يف غباوس بجاوحلا
 عيلض نيدخلا لهس جعدأ ةيحللا ثك مشأآ هلمأتب. مل. نم ةبسحي هولعي رون

 ةضفلا ءافص يف ةيمد ديج هقنع نأك ةبرسملا قيقد نانسالا جلفم بنشاأ مفلا

 يع انا دايما نديقلا عمل ةيقفلاو قطعا ءاولا كا قباجتم دام هطلجلا لمت

 رهيب ةركلاو ةيللا*ةرينالن يلو هير رعاو ودار أ مام شفار علا, فلقح عسا

 قييكلاو «نيعارفلا عما ةللذ رولا امهر نادعلاو«نيرانعلا ني راعرتطخلا يرحم

 زا قئاط تنقل“ ايدكلا# نفع ةعاازلا» لكحفءاور هفواا الك وط ةرقيطلاو قالك

 امهنع وبني نيمذقلا حبيش نيظمخآلا :ناطفخ"كصقلا ظبتم فارظألا' لئاسش

 ىف اذأ ةنيكعما ؟مكؤول# ره « هود طوس نطكما طغت علقت علانزا#لالز اواو

 نا هنا تلقا بعواخ ياكل موف قوحر رهو ةيضقفلا هاو كسا اك

 ادساو ةئاحتم ذاق ركز "هتففلل 6 زاغ نجم اكسر امور لا ىراكأر ادا رقاا

 هيلع هللا ئلص هللا لوسر ناك لاف ةقطنم يل فض تلق مالتتسلاب. يقل نم

 ةحادل ريك رم ”يلكشال هكا هل ”ةثتلبل هازكفلا ريتا نإ ركل نكشف

 ل نلدطف لكلا عما وحب ةلكتنو ةفادشاب ةفسص و كزاكلا حفلا تاركشلا لقط

 ال تقد اذاو ةمعنلا مظعب نيهملاب الو يفاجلاب نسسيل ثمد ريصقت الو هيف لوضف
 اهل ناك مواد هيضفعت.آالؤ ةحدمتا لود اقااوق زكر ل كنا عافت نبش عاقب

 الو هل رصتني ىتح ءيشب قحلل ضرعت اذا ءيش هبضغل ماقب الو موقي الو

 اذاو اهيلف فحفت اذأو اهلك ففكت راش ناثأ 3 فرواشتسم لو هش كلك

 ضرعأبضغ اذاو ىرسيلا هتحار نطاب ىنميلا هماهباب برضف اهب لصتاثدحت

 مامغلا بح لثم نع رتفيو مسبتلا هكحض لج هفرط ضغ حرف اذاو حاشأو

 لاق ًائيش هنم عدي ملف هلكشو هسلجمو هجرخمو هلخدم نع هتلأس مث لاق



 كا ىلا كرا 1

 دعي هللا دعسي نم هتبحصي هدج ةداعس ركب ابأ نهيا
 دصرمب نينمؤملا اهدعقمو  ممهتاتف ناكم بعك ينب نهيا

 ترحاهو تملسأ دبعم مأ نأ ينغلب يجحدملا بهو نب كلملا دبع لاق

 ريغص لعصالا يقهيبلا ركب نب هللا ديبع وبا لاق هيفو رخآ هجو نم ىورو

 عيان ماو يعن ار دن راجل تقع رواندا جدو لير دايز« سوات قع لل لارا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب اوقحل ىتح دبعم مأ ةميخ ىلع اوذخأف

 وتكونت راع سا الا نأ لانوس رلا# ىابسللاة لوب ؟ةمحلم روج حاطخلا» خلارارو

 ٠ ةنيدملا ىلا

 : يهو ناسسح تايبأ نم ىضم ام ىلع ةدايز ةياور يفو

 ترمس ا رف ا اا تحولا لوول نا رح والا نك لجون
 دوا اب اة ا لارا وو كراس ا

 دتهمب نودتهيب ةأالهو ىمع  اوهفست موق لالضيوتسب لهو
 دعست مهيلع تلخ“ ئه فكاكو " كتتن"" 07 ىلع" هند“ كلازي"كقأو

 . كاش حيلك دعلا فج ل هاو ننس يسمع خو ةيلططساو ا وزعت
 0 ل يلا ا ل

 لعصلاو مضلاو ةقرلا ةلجت هبعت هل . هئيضم هجولا قرشمو اوضبريف
 راعلاب كفطع هازاقنشا' يفدوألا انجللا» درسا زدذلاامدلاوأ 5 رضاخلا-اوهوأ ةطفكلا
 اا للا كانت ر فظعتم راف الل رطت نأ ره ةمحتمملاب نيكو ةلمملا

 اا دو والا كفر رووا ل ا دكا او يلا

 هرقتحتال يأ رصق نم نيع همحتفت الو اهلوق . ليوطلاب الو ريصقلابرسيل طسو

 قذمب مل يذلا صلاخلا نبللا وه حيرصب تبلحتف فتاهلا لوقو هيردزت الو

 1 هللا نابع نبا نعي ىلاكل للا واي طخلا كب نيل جرخ او نرسل يل ةرخلاو
 هيدادعلل 4 21211 ل ثلا قالو اك 3 3 داع قاكذو ١ يملا" ةلاهت راك اقول

 انا ناد لاف نق كنان راب راكع را كلطات كلا زدت انل يطل» علا

 ل ل ا ل با اب
 هدو رجم تااخ لوادر ردو موشا بطرح اةدراع اردن لاى ووو لو الك تنمو بيل ماق بسرد لاك

 مذيب الو تقد ناو ةمعنلا مظعب هباحصأ ثيدح ىلا حورتب حاشأف [ضييعأ

 شايع يبا ثيدح نم ببرغ ثيدح اذه مامغلا بح لثم نع مسببو ًآقاوذ

 قيرط نم دنه نع ًاضيا بيرغ رخآ هجو نم ىور دقو رصتخم وهو دنه نع



 0 ركاسسع نبا خيرات

 نم هتسحأو هالحاو ديعب نم هاهبأو سانلا لمجاو سانلا رهجأ نوللا رهزأ
 نيب نصغ رصق اي دل ا ل ل ل

 نا هب نوفحب ءاقفر هل ًاردق مهتسحأو ًارظنم ةثالثلا رضنأ وهف وهف نيئنصغ

 لوا[ ن راع. ال دوسسحم ياؤحتا هربا لا ١ ردلجت رق قزإو هلوتل "ويرد 5
 ىذلا نئترق بحاص هللاو اذه لاقف (1) دنفم الو فل يفاون حنس "الو حباق
 نات قلما هيلا ثق لففلطمرو اهقن أو كانت و رق ءاردألا از 779551
 هنوعمسس ضرالاو ءامسلا نيب ةكمب توص حبيصأو اليبس كاذ ىلا تدجو

 : لوقب ام نورد الو

 هئازج ريخ سانلا بر هللا ىزج
 هكر ةلكختلاو 100 07 لان امم
 (*اومكنع هللا ىوزام يصق لايف

 ال0 00 2 م كح درك <

 عكيت عفر ماععم) ابنك عتاب لكل

 تيلحتف لئاح ةاش اهاعد

 20 2 تل

 دسرعم مأ يتميخ الح نيعبف و

 نش ل ا ا

 ددوسو ىزاجت ال لاعف' نم هب
 0 1 وشو نفر فلا را نه
 دصرمب نينمّؤوملا اهدععمو

 (()دنازم  ةالشلا  ةءريض 'حيرصبا هل

 (ه)دروم مث ردصم ني اهبر كب

 « لاقف ناسح .هباجأف »

 ىدتغيو مهيلا يرس نم سدقو 00

 ددجم رولب موق ىلع لحو

 دكتممت نودتعهي ةأدهو ىمع اودكتت موق لالض ىوتس لهو

 ثم (لك هللا كاك ملط هلوح سانلا ىرب الام ىرب يبن

 دع وأءويلا ةوكض ىف اهفيدصتق 2 تناغ ةلافم مون ىف لاك نار

 هلوقإو هلوط طوفلا رظاتلا هضفتبا ال ىف هوضت ان رطملا ىف .ييلطعأ يأ الا 1

 . هتمحتقا دقف هتيدزأ ءيش لكو هل ًاراقتحا هريغ ىلا نيع زواجتنت ال هانعم خلا همحتقت الو

 نا وهو هانعمب دوشحملاو هتعاط يف نوعرسو هنومظعيو هباحصأ همدخي يذلا دوفحملا (؟)

 يذلا عسلاو اثيش خيقيوال هانعمإو حسقلانملعافر ركنا واقلاو ميلعزوعمتجتب و,هنومدجت هاجت

 ضيقو مهنعف رصىوز(8) .يأرلاولوقلايف أطخلا دنفلاو ةيؤر ريغ نمدلحنس امهمب ءيشلاب ملكتي

 منغ نا" يقهيبلا ىؤروا ىرخأ» مث ةرم 'اهيلحت ةاتعم (6)" ٠ ديزلا" ةالغ ئأ" ميلا" كضنادبزم"(؟)

 ناز ميعن وبا جرخأو تملسأ اهنا الا ئرأ الو لاق ةنيدملا ىلا اهنم تبلح ىتح ترثك ديفم مأ

 ءاءاسمو احابص اهيلخت تناكو باطحلا نب رمع نمر ةرذع نابت هلل لآ تفت ةالثلا هده



 ركاسع نبا خبرات م

 1١« رجلا تابلا سارل نظعاو, ١ ,هلادتبا لبق ,نإكاو دريل ىبكاو

 (؟)دصرمب نينئمملل اهدعفمو مهتاتف ناكم بعك ينب نمهيل

 يأ يتميحب اورم مهنأ تادايزلا نم هبفو دبعم يبا نع ةدنم نبا هأورو

 (*) ةميخلا ءانفب سسلجتو ىستحت ةدلح ةزرب ةأرما تناكو ةيعازخلا دبعم

 اًئيش اهدنع اوبيصي ملف اهنم اورتشيل آرمت وأ آمحل اهولأسف يقستو معطتو

 (ه) قازقلا -هكزومأ.انم.ءايسق اندنع ناكرول تلاقف (()نولمرم غوقلا ناو كلذ نم

 حجلتم ةءاضولا رهاظ الحرتبأر ملسوهي ىلص كارل اهن 3 8 هم ةءاطق : أ هلع هللا هفش د ف تلاق [نإ) 49

 هن ا يبل ةعساو (7ةلهصهبزرت ملو ةلحت هبعت مل قلخلا نمسح ()هحولا

 حزأ لحكأ روحأ (/) لهص تلاق وأ 0 هتوصيفو فطو هرافقشأيفو جعد

 117 اذا5 ران ةاديطتمكم اذ فاست قلاع ,8م8 قلقا قاعوت ضر اع

 (] ]رزه لو لرب ال لصف نردحتتا نمطت ثارررخ هقطنم ناك ءاهيلاب :داعو انك

 مشع رمل ]١( © ةححرشلا اهنع 2537-5 لكحل ىشف يذلا درجتملاو يرجلا يف نيدبلا دم

 كاذ عم يهو كائقخلا باحتحا بح ةحا ال يتلا ةلهكلا ةرييكلا ةهزرملا 0 قيرطلا داصر اأو

 ةهدلج هلوقو روهظلا وهو زورسلا نم ذوخأم مسالاو مهعم تثدحتتو ضانلل سلحت ةلقاع ةفيفع

 دقن دانعم ءارلأ نوكسو ميملا مضب نولمرم (؟) ٠ اهمامأ عسستأ ام ةميخلا ءانفو ةيوق هانعم

 ردعت ملف هيلا جاتحا اذا ءيشلا هزوعأ لاقب (ه) . هب اوقصل مهنأك لمرلا نم هلصأو مهداز

 ةجهبلاو نسحلا واولا حتفب هءاكض ولا (1) . فئضلا !ىلإا' ناساحالا فراقلا رسكيب ىرقلاو هيلع

 هتماخض يأ هتلجتل باعي ثيحب مخضب سيل هنا ديرت (/) . ةرفسم ةقرشم هحولا جلبتمو

 .٠ قلطت تبضغ زوحعلا اذا . دح ىلع ءايلا تاينان ةباورلا يف وه اذك ةلقص هنرزت مل هلوقو

 سرر 1“ 1 اهترمضأ اذ هكاكلا "ةيلعكم لاقي لوحنلاو ةقدلا ةلقصلاو . قلمت الو اهاضرت الو

 قا دال نوب لدي لما كا دلي اال, الل ليك الجر دلو تيس رخلازأ 20 وك نيل قنا
 نسسحلا ةماسولا (م) ٠ ندنلا يف لوحنلاو ةقدلا ًاضيأ يهو نكلرلا رغص يهو نيعلاب ةلعص

 .ىوريو لوطلا نيتحتفب فطولاو رعشلا هيلع تبني يذلا نيعلا نفج فرح وهو حتفي دقو هلوأ

 .نيبحاحلا نورقملا نرقالاو لوطو نيبحاحلا يف ةقد ججزلاو مدقت لحكلاو اهداوس ةدش يف

 ىلع انش للعب كلل يأ ليلقلا ىرعلا ()6) ٠ لوطو عافترا هائثعم عطس هقنع يف اهلوقو

 .٠ لطابلاو قحلا نيب لصفي رهاظ نيب لب دساف ريثك الو يع



 0 زكاسع نبا عينات

 «( نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةفص يف ءاج ام باب »
 امم رثكأ ىع لمتشب امم لاوطلا ثيداحالا

 يفو راصقلا تيداحالا نم ىفم
 اهيلع تادايز اهضعب

 يف هللا لوسر جرخ امل ًايردب ناكو طيلس نب ناميلس نب دمحم لاق

 منت هللا "لبغو- نكن . يباع وه..ؤ رهف هون ءرمالعو  قيدبصلا“ زكبو وبا امغمزو :ةوجفلا
 هفرعت ال يهو ةيعازخلا دبعم مأ ىلع اورم قيرطلا ىلع مهلدب يثيللا طقيرا

 هند لاك يرام“ تقلا ناك تلال حلات (ىلراوم نحب ل 0 ايو

 فلا نه ديلا لمفلخ ماك لاي سيلا اك ىف العارأ 1 الا
 عفت اين كتايشفو طخ ىلجش اهنا املا د تناك 12 د سدا

 هألمف هيف بلحف هلوح طهرلأ ضيرب ءاناي اعد مث اهعرضو اهرهظ حسمف اهب

 لختراو اهدنع هرذاغف رخآ هلق بلح ىتا(آ) لمن دعب دلل لاما 0

 فا ةيزولج كرااىيلا لدع است عم كلر ايلات ا يح
 يات“ ةفاطفاولا هل نلطلازا اك "زوما اهنا”إلا" ظراونمل !تزاقب ةللارافت عقلا رو تلتأللا

 نيب نصغ لهص هتوص يفو جعد هينيع يفو )١( فطو هرافشأ يف هجولا

 هب رزت ملو ةلجت هلعت مل رصق نم محتقب الو لوط نم ناشب ال نينصغ

 اق رلا هقلمف ءرلكااوا رجلا هربت قو دم 31 ةايفف رتب طلح قاع جردتسلل

 هباحصأ ًاهجو مهنسحأو ًارظنم هباحصأ نيزأ ملظنلا تازرخك مالك هل لاقو

 اناونرمدلم (لاقف ةنيانون عما قبح قت لذى ميما زوواتعا نمآ اذا هين

 ك0 ا سر تق ا

 يبا سأر ىلع آفتاه اوعمس ىتح ركب وباو هللا لوسر هجوت نبأ ةكمب اوملعي

 : لوعب وهو نسيبق

 دضما م1 تحل هدردم حفتر فضن اوكا لازعلا تانةوطحتجس لاه

 دمحم نيام 5 قوأو 00 اهلحر قوف هةقان نمتلمح انهلف

 ةقدلا ًاضيأ يهو سشسارلا) رعشا هلعفضلا )0 . لوطلا فطولا 11 .٠ ةرم دعب ةرم يأ 1(

 : نديلا ين لوجتلاو



 ركاسع نبا خيرات 8

 لخد تلاق ةشئاع نع يراخبلا ىورو ةدنم نبا هاورو رعشلا غباس ضايبلا

 هيلا يرصب تعفرف لزغأ ةدعاق انأو العن فصخب دعقف ًآموي هللا لوسر ىلع

 هللا لوسر عفرف تهبف ًآرون ينيع يف داوتب وهو قرع: تاذ.هتفلاسا اذاف

 ىلا رظنأ ام هللاو تلقف يتهب دقو ةشئاع اب نيرظنت مىلا لاقف يلا هسأر

 ريبك ويا كآر ول هللاو امأ تلاق مث آرون ينيع“يف '"دلوت الا, كلهجتو. نم ءينش

 - لاا تلاقي ربك نبا لاق كور اعف كريم ةلمم علت اولي كنا لعل حانملا

 لغم ءادو ةعضرم دانيف و ةضيح ةييتعر لك نم 1 ربمو

 نلكعلا ضاراعلا قرركك قارن ةهحو رجا لا ترافن اذاو

 لاك د ينبع ننام لثفو ىلا اقر هدب وعضو قع للوتصار اضيلد لاق

 تلاع ١ كلطالكت ىروزسك 1: ف قروش للا, غلعا ال: ةدغتات الاقي ,هنلاععلا رجا
 لوسر بوث اهب طيخأ تنك ةربأ ةحاور تنب ةصفح نم ترعتسا ةشئاع

 للم هللا "لاوس يلع نكشف“ هيلع راقأ ملف اهتللظف ة'ردالا لغم ظل عارف افلا

 هرقل ا لافت تكد 4 ور روز ماع ورم لازال كد ادع غانم

 مث لبولا ةشئاع اب هتوص ىلعأب ىدانف تيكو تيك ناك تلقف تكحض مل

 يهتشيو الا رفاك الو نمؤم نم ام هجولا اذه ىلا رظنلا مرح نمل انالث ليولا
 هرجف لج ةعلع "دل يرغرلاب دمر كدعلاب بلا بجياه رع عتيج وبول اهيطشسفما

 كن يدك عك مرو اوس عقلا لك يفر رح كدلك !لزاشدو هانيل بلع لزق الط

 كرام ىداعلا يلا اهط ار طف كراج اكلنااراك تانمزيراو تقيل اهدانلا ابرقعي

 ىلع اهلطسلا ععلا لططارقلل  ةنوكقجالا# ند. لاول و ارط تيارا نناطبشإ

 تلق لاق رساب ني رامع نعو ةجردملا سيطارقلا هنأك ةباور يفو ضعب

 سمشلا تيأرل هتيأر ول ينب اب لاقف هللا لوسر يل فص دوعسم نب عيبرلل

 ملعب ةيرهيفلاو طل هوو نقم ف ملم كراع ةيكعا اهتم اونا ناعو ..ةلفلاط

 اداكي نارمحأ نادرب هيلع نجحم هديب ةبعكلاب فوطي هل ريعب ىلع هتبأرف

 ليقف هلبقيف هتثلل هعفري مث نجحملاب هملتسا رجحلاب رم اذا هيبكنم اسمي
 997701 2 هوت نصح حم هع هم



 1 ركا.سع نبا خيرات

 لاقو طوسلا يناطعأ مث لحرلا يبعش نيب هئادر عضوف لزن مث تكربق
 لخدب لمع يأ كلأسأ الا تئِج ام قحلاب كثعب يذلاو ال كنم تلق دتقا

 لاق كلذ قيطأ ال تلق .لضفلا يطعتو لدعلا لوقت لاق ةنجلا دبعلا هب ,هللا#

 (3ل) ةدوذ نمييكلل ليه لاقت (قيطأ ) اهيالو تلك مداكلا بيطار مدلج لا | ىيفاك

 ةبفيارتنملا تعب (لهأ هلع ىيان لايتم يحب دحبف و لاق/ دود هللا لا د تلك

 هللا كلخدب ىتح كؤاقس قرخنب الو كريعب ىضنب ال كلعلف لاق ًابغ الا ءاملا

 َعيطَح يفا ناك ول ةفض يل 'هتفصو دقل لاف ىرماعلا نأ دفلك

 اوهو هللا ل ورتناز ملط *ىصت ككاولا .ى رفعت لجو ا!مولظ اني هنن عا ىمالا

 ةآر املف نيكتلا_ نم هرتبس تون اهيف دوغيم هديرخ نرااد 000 5
 لجرلا اذه نم لاقف هباحصأ نم الجر لأسف هبكوف يف لخد لحراا
 تمدق ام يودب لجر انأ امنا هللاو ال لاقف هف رعت له لاقف هرهنو هرهتناف

 ىتح قدير ليقافن لحررلا ,كاقنر ناحعف ”ةنلا_لوسب اذه لاقت طف درللا 0

 ام وحنب ةصقلا قاسو هطوسب هبرضو عزفف هللا لوسر ةقان مامزب ذخأ

 نا: مث نلعفال«قحلاب .كثعب. يذلاو لوقب لجرلا قلطناف ,اهرخآ يفو مدقت

 لاف لففطلا يتأ عديعتو ىلا لبيعت ىف [ييهبش نزيف ىاكلذ نعم 5 1١

 ةلاقفإ ةنبار افك هل واتا يزرع مار بح ا نحرالا ىلع سب كير كا ل

 دعس نبأ ىورو ببص يف يوهب هنأك ىثم اذا آادصقم ًاحيلم ضيبأ هتنيأر

 لضايب .ةدنش_ ىسنأ,امفبةكم حتف موب هللا ل وسر: تناروبلاف: ةنإياضيا ةنغ

 رصقأ وه نم مهنمو هنم لوطأل لاجرلا نم نأ هرعش داوس ةدشو ههجو
 هللا هللوملر_ اذه مقللات هادم نمر مال تعفو دفلخ نو و تمناو يبممب وة

 نكب مل لاق ةفاصرق يبأ نعو نآلا كلذ ظفحأ ام لاق هبايث تناك ام تلق

 يشع هدنطم يفي دمحا ىو روز هنعصح ناك يأ متجلا عرافلاب مشا لور

 ىبانلا لهيأ ان لروش وز اهللجتتب نقاكملا ىذي قوقكي هللا لوفي ر تناو لانو هناك

 ينال لوقو يبا رثلا هيلع ىتحبا ليج قياو لاق اوجلقتو لا )ىلا ا 1 ف

 تاللا اوكرتتو مكتهلآ اوكرتت نأ ديرب امناف مكنيد نع اذه مكنرغب ال سانلا

 اذوب. نين .لانقف + اننل :هععتا رهلواقلققز .هثلا_كقكشور] هلو تفعلي رامون يناقو ى رمل و

 ديدش#نضيا (رعشلا ناوس ديدش هجولا ننجح تللايبشت ل ا

 . يثعلا ىلا تالثلا نيب ااه ليكو عطسلا نلا يكتلا 25 اه بالا نم دولا ([)



 ةليا يف ءارمح ةلح يف هتبأر لاقو هدسجح يف تبثي. ةمامحلا ضيب لثم
 لا يك ناو وولف ريفا نلأر لسا تلف نايحتما

 ناكف رمقلا نيبو هنيب لثامأ تلعجف ءايحص ةليل يف ةباور يفو يقهيلا هاور

 يف وهلف ةياور يفو رمقلا نم نيزأ ةيباورو يفو رمقلا نم نسسحأ ينيع يف

 ليدارب نمي تار ام لاك هللا دع زد باخ رعو ءارمعلا لنا حوا تنيع
 نبا ىورو ديوس نب بوبأ هب درفت لاقو نيهاش نبا هاور ءارمح ةلح يف هللا

 7 ا يلي ا ا را نقدي لع هل عك

 لوره ىشم اذا دعجلاب الو طبسلاب الو ريصقلاب الو ليوطلاب سيل نيمدقلاو

 ةاراتلا 1 كلا لص ل ل كلا ل ادن هلل رتل نا الا
 ف 21 ككل دفلك لقا نإ قشير ناب يل ق5 ةلطمع لأم

 يشرع رون نم كهجو نيسسح توسكو يسركلا رون نم فسوب تودسك ينأ

 لوهجم وهو ميهاربا نب هللا دبع نب دمحم هدانسأ يفو لصالا يف هب درفت

 ريثك نيمدقلاو نيفكلا مخض هللا لوسر ناك لاق سنأ نعو ركنم ثيدحلاو
 هءاح ةعصعص نب رماع ينب نم الحجر نأ ةماما يبأ نعو هلثم هدعب رأ ما قرعلا

 ثنا ةماقل' ان 1ةان دياز اري نق و اعرع ظننا قفل يا زون از نار يكن فا أ عجلان

 ناك نادك زكر قا كقعف 4 ةوضع تاففنل» هقاعل ع سمو كذا رالوجعم مقر

 بكانملا محض ظفل يفو رامشالا بدهأ نينيعلا جعدأ ةرمح هولعت ضيبأ

 نمسا افرعك ,ةماهلا# يطف ةرشم و دو تاارطألا قنش زدطلاو ”نيفاوذلا رن طفا

 نك لا 1 1 يرتد لذ كر م جنو "يما رماتل ا نافعا را قالا عكس 0ك

 يف يشمب امنأك افكت ىشم اذا هنم رصقأ وه نم لاجرلا يفو هنم لوطأ وه

 ناع رطب هلي طم اىزلا (]) .ةرضاخلا قدح 2 تكلا تفشل | 11و دكص

 عباصأعبرأ ىآاثالتن هيتك وريتحت ةرازإ, ناتيل وحتس ناتلح هلع ًاعيمح هيمدق

 ةهوبنلا متاخ هيفتك نيب هطبا تحت هعضاو وهف هب طحب مل هب فطعت اذا هثادرو

 لوسربكومب انأ ذا لاجرلا يرقتسأ انآ انيبف لاق نميالا هفتك ىلابرقأ وهو
 تدحلافا لداوط طوس هع يفو' مئاق وه ذاو.ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 تلقف سابعلا لزنو ةبرض طوسلاب ينبرضف ظقيتساف هتلحار ماطخب

 ةتلحار"غرقف -هللآ تلق هللا لاق اءوس. كليغتا "تنخ ام "قحلاب قاَكَعنا ىذلاو
 ك0 حا ل ل ا تت ٠ ا ور ا ا 11 700: 7-1

 *” ءاحنتلا يف مومذم لاجحرلا يف دومحم وهو ةرصاخلا عمستم هأئنعم لآ
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 الو تأسأ هتعنص ءيشل لاق امف نينس عست هتمدخف لاق كمدخي هذخ

 لوسر يفك نم نيلأ آريرح الو ًازخ طق ًائيش تسسسم الو تعنص ام سي

 لاق هللا لوسر ةحئار نم انطأ النعل لة طت دينا كيم هاب نإ

 قف هنأق" نيننألا "مون ءلسو“هجلع ثلا قلص هللا نار تراب رس ان خب نلف

 نقلأر اددكما نأ ميلا ناكناف ركل ( نا فلكي كررت فاكإ تلال ف

 سنأ ناكو فحصم ةقرو هنأك ههجو تيأرف هموب رخآ نم يفوتو فجسسلا

 يقامالا رمحأ ةماهلا مخض ةيحللا ثك هجولا ضيبأ اضبا هفصو يف لوقب
 نمل ةيارسملا“فيطل نيف اشلا“ تنض نيمدقلاوا خينكلا نعص ةراعشإلا !اظايحأ

 يشم اذا قّرغلا ٌريثك نطقلاّئ لا هتنم تارقأ لوظلا نأ واهو *كر وطلاسذلو ريبصقلاب

 بزاع نب ءاربلا نع ملسمو دمحا مامالا ىورو دعص. يف يشمب هنأك علقتب

 ةلحللا يطل هيكل قاام لمع داع ويوم اةاجتو اذا !الوللمي ناكل لقب كاك 1

 ازيا طق تاز هج ةلج بيلع مايذإ ةيمسص ىلإ كيف قو ةنيح ا را

 هنشللا كك نينكللا قيراط يطق دوا لي ةاورارط الج كاك امل
 يف ةمل يذ نم تبأر ام رخآ لفل يفو هينذأ ةمحش ىلا هتمج ةرمح هولعت

 نازةرانملا نافو هنالك سيفو حا رش د هش نإ ير حمل ا

 0+ 56 لا الا م ا
 ليومين قليحاقلا كر ناك كؤماا وتلا كاف ور ار ينل ا كر

 فيسالا قون[ ديوحج همخ نانا "لك ر دفا: لاقر "رجلا يك عا
 لفي اةدكش نيصلا ملف 1نعمن يزفحلاب تتار مناف در وعملا نم“ اك رانا

 نب رباج نع ةبيش يبأ نب ركب وبا جرخأو . هللا لوسر نم نيرمحا نيبون
 الآ كحضب رال ناوي ((] ةضومح كإ لس يدل ف 1 د 0 --
 ضبا لافو لكك يلو نيكتبعلا لحكا تلق هلآ كر اذإ نك كي

 كامل تلف يرهوجلا لاث”تقعلا شرهم نينسعلا لكمال ىلا علا نك
 اكرم لتس وطلاق ”نينيعلا "لكما اما "تلق تلا يطع 08 ل كلتا

 لوقا ةزماف*اب نتاع تاكو :بقطل) «لعت زذلك-ناونل طقم ؟لسقرت لا كل
 هعيللاو هر از ان لكي طخ نين القا رابع عا نئاط يروي

 7 ل يا رس شط 207 ا ل يشل ف علا 0 أ 0

 ههجو ال لاق فيسلا لثم ههجو لجر لاقف ةيحللاو سأرلا رعش
 ( 5 ) .هبيفتك,نزيعا ادعنعا  تنارؤ“نسمبشلا لفه هدو" الإ قايقرا رمثقلا نت

 . لضالا حتفلاو مضلان رعقلا (؟) . ةمدلا ةقومحلا (1)
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 هعبار مللا لاوسرا قاق اكان كيا 529 هريخت ارشمي ناك و هللا ل وسر نما اندف

 قممالا نضليبالا# شل هدا تاكو ريضقلاب ال نئابلآ ليروطلاب:نسيل.موقلا نم

 وهو ثعب طبسلاب الو ططقلا دعجلاب سسيل رعشلا لجر ناكو )١( مدالاب الو
 سيلو (؟) نيتس نبأ وهو تامو ارشع ةنيدملابو ارشع ةكمب ماقاف نيعبرا نبا

 الو رمحالاب نسيل ةباور يفو ءاضيب ةرعنش نورشع هتيخل الو هسأر يف

 ديئاسا نم ىوزو كلام قيرط نم ثيدحلا اذه ىور.دقو قهمالا ضييالاب
 امها اكره دو هلع ىلا | ياج+ هنلا#كاوطنووناا7 هناااواك قاعلفو نيخملل ةركع

 هتلئاعم اةوتكل ةارمتملا» تناكب اكلنا رمكسا ناك قاب ا ظفلست/ القرب وبلا داود رولا

 قسحا ردذلا_لاركتلا ناك لاف تكا هع را مشحلا ناكاونا حيحصلاو (”7) سمشلل

 افك امس نررف# رد هر ورتملا كامل سلا كاز فايس رو اند ب للا

 هنمر ةحتاز "كطا|!ةتريتع الأ ةيكت تعش كاز ١ كفمالشر ام رافكا رت اتلا “قتلو

 (5) ةمح هل' تناكو ةباور يف داز هفك نم نيلا ةريرح الو ةزخ تسسم.الو

 ماو ظفل يقاو اانهه ىلا انههتلنم العازف هيف“ تناك هثذأ" ةكحلت" للا

 هما لبر راض سارع ككاو العوامل لاك منا تعا تورو ه2 28 ىلع هندي

 نم ناكو لبوطلا نودو ةعبرلا قوف ضايبلا ديدش ضيبالا الو مدالاب ملسو

 دتدشلا دعحلا» سيل افك هثيلاو اخير هنيطاو هللا قلخ“ نم تبارام نسخحا

 انكم طق اخترز يمقتت امةناو را ىف و هسا اصنالللا هرعبت لكم رت ةدوعجلا

 قوما تزعل ىلا لافنو» ملسوا !هيلعكدلل اولص هللا ل ويسوا عب نر نمر عتسطا] لكنعإلو

 مالغسنااذه هللا وسراب تلاقف ملس و هيلع هللا ىلص هللا ل ومس رمدق نيح يديب ميلس م١

 هبريثم ضيبا هنا يفاني الف رونلاو ةرمحلا نع ايلاخ نوكي ثيحب ضايبلا ديدشلا قهمالا )١(

 نبا وهو ةيباور يفو ةنس نيتسو سمخ نبا وهو يفوت ةياور يفو (() رمسالا مدالاو ةرمحب

 ةسمخ ضايبلاب ملسو هيلع هللا ىلص هوفصو نيذلا (؟) اهرهشاو اهحصا يهو نيتسو ثالث

 نزول هناا وسأل وع ىووبانلا ىاوؤسلا بوبا دكت ليروو يمدوتلا “ةظفاخلا“هلاق“ اهجاهتتسو كتكع

 ةياورلاي هذهو ها اهلك ثيداحالابفلاخب اوهؤ. مصفر الا|ثيدححا يهف ؛ناوللا رمتسا ناك _ملشاوت!هئيلع

 يذمرتلا ىور هنأب هفلاخي خلا ةرمسلا تناك امنا لضالا يف هلوقو سنا نع ديمح اهب درفنا
 يرفلا تاك لدتا و دش“ رااطإا هنأ عئاو مه نلخ يطا امئاك جقيبأ“ةثاكم فب رتعلا هعلع ةقسو

 كاك دواس زم ع ب كب رتل نفاسلا ىلع ةرمسلا قلطت تناك

 . نيبكنملا ىلع طقس ام سأرلا رعش نم ةمجلا (؟)
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 هلبيدوطت ضرالا ناكر مثلا لاوش روم هنيينم يف عت نخل نظير 85

 هدنسم يف دمحا مامالا جرخاو )١( ثرتكم نيغل. هناو انبسفنا ادهجتنل !اناو

 ناك لوقيف هللا لوسر تعني ناك ةريره ابا نا ةريره يبا ىلوم حلاص. نع

 لبعي نيئيعلا رافشا بدها ةئباور يفو نيبكنملا نيب ام ديعب نيعارذلا رعشا

 يف 'اباخص الوا اًنتحفتم' الو اشحآف نكت مل يماو يباب اعيمج ريديو اعيمح

 تعني ناك ةريره ابا نا بيسملا نب ديعس نع يناربطلا ىورو قاوسالا

 دوشا:ضايتلا ديدش برقا لوطلا.نلا وهو هقنر الحر ناكل وقيف هللا!لوسر

 نييحلا|ض اقم نيبكنملا نيب ات دّيعت نيتّيعلا رافشا بدها رعشلا نسح ةيحللا

 زا مل اعيمج ربدنو اعيمج لبقي (؟) صمخا اهل سيل اعيمج هيمدقب اأطب (؟)
 لوسر ةفص. نع”لئتم :ةريره اتا نا "قازرلا “دبع حجرخاو دعب”الو لبق هلثم

 ام ديعب برقا لوطلا ىلاو ةعبر ناكام هلمحاو فصولا نسسحا لاقف هللا

 رافشالا بدها نينيعلا ل .>ك١ رعشلا داوس ديدش نيدخلا ليسا نيبكنملا نيب

 هيبكنم ىلع هئادر عضو اذاو صمخا اهل سيل اهلك هيمدقب ءىئطو ءىطو اذا

 هدعب الو هلبق را مل ردجلا ئف ًالألتب ناك كحض اذاو ةضف ةكييس هناك ناك

 نيقاسلا مخض نيمدقلاو نيفكلا :نثيش ناك لففلب هنع دعس نبا هجرخاو هلثم

 نينيعلا بدها سأرلا لحجر ردصلا بحر نيبكنملا نيب ام ديعب دعاسلا ميظع

 نسسحا ريصق الو ليوط ال موقلا نم ةعبرني ذذالا مات ةيحللا نيسح مفلا نسسح

 ناك ةياور يفو هلثمب.عمساملو هلثم را: مل اعم ربدبو اعم لبقي انول نمانلا
 أطي شاشم ميظع نطبلا ضافم رعشلا لجر ةضف نم غيص امنأك ضيبا

 نبا ةباور يف ذاز اعم ريدا ربدا اذاو اعم لبقا لبقا اذا اعيمح هيمدعب

 مخض نيفكلا مخض ناك هنا اضا دازو (؟) نيحشكلا ضيبا كرابملا

 لاق لاق ةريره يبا نعو هلاط الا دحا عم ىشم المو نيمدقلا

 لها نم لخز ءاجف اثكتم هباحضا عم ملسو هيلع هللا, ىلص' هللا لوَسسَر ناك

 (ه) قفترملا رغمألا اذه اولاعف بلطملا دبع نب مكبا لاعف ةبدانلا

 ضافملا. لبق. امهنم, نيبناجلا :يف-رعشلا' يوتعسم. يأ نيتيحللا ضافم (1)-يلابتم ؛رتغ يأ (01)
 نإ كارياؤ_ءىطولا قيح اهنه ىمنالاب وصلب اهل_يذاا_عدقلا نمت لفتح الزراع كالعما هين | اةروكل ةنآ

 ٍلاَقَو ةياهنلا يف هلاق ٌرصَخلا حنتكلا () ضرالا نع يفاَجَتلا ,ديدبش همدق ,لفسانم عتضوملا كلذ
 قتملا» ىلإ ةربلا ندلا نم وهو مفلجلا سنلضلا «ىلاثع [داشلاو كوس عشك زوج ردوا لا لعل يف

 يذلا رمحالا ىلا ادله وشد ةرشالا دولا ع مقفي لس كلا للا ىلا قر لاا

 ."تايثلا هب غيصت
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 هقرعحبر ناك مهرمغ موقلا عم ءاجن اذا ببص يف طحتنو ارخص ىلع علقتب

 لاق هنإ 56فشنم نت هللا دبع نع ميعن وبا ىورو هبيش تارعش ينعي اهدعل

 انودشراف يل ةمومع يف ةكم تمدق ينا هللا لوس ٌرما نم ةتملع ءىش لوا

 1آذا ددنع نحن امنيسف نسلاج وهو هبلا انيهتناف ةللطملا دحع“ نب ”نكافعلا كك

 هينزوار دن اصناب ىلإ ةددصحت ةنفلو هل ةؤمح_هارطتوس 3 اناعطملا اطسارا اخس. خ5 لكلا

 نيفكلا نثش ةبرسملا قيقد ةيحللا ثك نينيعلا جعدا ايانثلا قارب فنالا ىنقا

 مالغ هنيمي ىلع يشمب ردبلا ةليل رمقلا هنأك ناضيبا نابوث .هيلع. نيمدقلاو

 ىتج اهتساحم ترتس, دق ةأرما هدوقت ملتحم وا قهارم هجولا نسسح ضيبا

 مل ندلا اذه نا لضفلا ابآ اب انلك هعم ناف وطت' ةأرملاو مالعلاو اعبسس تيبلاب

 مالغلاو هللا دبع نب دمحم ىحا نبا اذه لاق ثدح عىبس وأ كيف كهف رغنا نكن
| 3 

 هللا دبعي دحا ضرالا هجو ىلع ام ةجيدخ هتأرما ةأرملاو بلاط يبانب يلع

 تيارراذا كتبك لوعب اديوعجتم نب هللا اديع ]ناكو» ةبدلثلا»لالاوجر هلاك ردا 1قاين

 يف دمحا مانمالا ىورو )١( يلقره رانبد هنأك تلق ؛هللا لوسر .هجو

 هللا لوسر تبأز لاق هنا يسرافلا ديزي نع ةليمج يبا نب فوع نبع هدنسم
 نبأ تاريخافا لاف هفح اسما ابكي دن رب ناكو نمانغا نبا: نمو :غوتلا" يف
 ميجا اذ رالظبكلاو ل عت وا كوستلا ارو تإ نايا يعن كاس ىباجع

 انل تعنت نا عيطتست لهف ينآر دعف مئنلاب لن ٠ىينابزر مف «يباهفسنتي نا

 همسج نيلجرلا نيب الحر تبأر معن تلق لاق تيار يذلا لجرلا اذه

 ليمج نينيعلا لحكا )١( لحصملا نيسسح ضايبلا ىلا رمسا همحلو
 ايمو تانابك,:لتجل هديه لا هده نوم هتجحلا :تاليب دق هجر ادرتااند

 ذأ ”نلاطكتف اا اذه عم ناك ام يردا ال" فا قناتك *ةاوخت

 ولأ تاكو اذه قوف ةنعنت نأ تعطتسا ام ةطقيلا يف" هتنار“”ول -ساسع

 يفد زجتا نهنهتشلا ناك يلو وسار ,نمر ويسجل انيك تااربام كلاوعيرهرياوه
 ع هدفك بووفسأا اه سلا :٠ بيفط ساشا )و طل 3 5 ل للا 6١ حز نا

 لحصلملا .(5) اصلاخ ابهذ' يلق رهلا نانيدلا .ناكو مورلا كلم لقره“ ىلا .بوسنم يلقرش )١(.

 . توصلا داح نوكي ال ناو ةحبلاك كيرحتلاب لحصلاو لعفم
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 محض حضولا ديدش ضيبا مهرمغ موعلا عم ناك اذار هعبرلا قوفو الوط

 علقتي ىشم اذا نيمدقلاو نيفكلا نثش رافشالا بدها (؟) جلبا رغا ةماهلا

 مل لوقي اضبا هفصو اذا ناكو هثيدح ةيقب ركذو بيص يف ردحنب امنأك

 يفو دعجلاب نكي ملو ةعبر ناكو ددرتملا ريصقلاب الو ططقلا ليوطلاب نكي

 يف ناكو (؟) مثلكملاب الو مهطملاب نكب ملو دعجلا الو طبسلاب نكب مل ةباور

 شاشملا ليلح رافشالا بدها نينيعلا جعدا ةرمح ابرشم ضيبا ريودت ههحو

 متاخ وهو ةوبنلا متاخ هيفتك نيب ةهياؤ رععوف «داذ لفكر ؟رتباكلا ؟داؤع"(ج)' 52001

 ميدل زى فلان 1157 هيو 17و ارد ال 2

 را مل هتعان لوعب (ه) هبحا ةفرعم هطلاخ نمو هباه ةهادب هكر نم ةكررع

 هظافلا ضعب يف دروو عطقنم ثيدحلا اذه دانساو هلثم هدعب الو هلق

 ىدبعلا ريشب لاقو لاط اذا هينذا ةمحش عم هرعش امنأك (1) نينرعلا قيقر

 هللا ل ركاز اكل كف نتماولا ريمأ اب. اولاقف هنعب هللا يضر رمع, ىلا [نمان /ىنا

 ةرمحب ابرشم .نوللا ضيبأ هللا ين. ناك: لاغفي!ن وق اتيتما/هّيل) , انافالد !ندلان اك

 يرجي امنأك ةضف قب رباهقنعناكةبرسملاقيقر ةرفو اذةيحللا ثك نينيعلا جعدا

 هزعتشهدسج يف 'الوهنطب يف نكن مبيضقلاكيرجيهترْس ىلا هتبل نم رعضدل
 امنأكيشم اذاو اعيمج تفتلا تفتلا اذانيمدقلاو نيفكلاو عباصالا نثش هريغ

 نيغلاب مهرمغ (؟) عوبرأا قوف هنا لاحلاو الوط بهاذلاب نكب مل هنا ىنعملاو لاحلل واولا )١(

 ةماهلاو ضايبلا حضولاو ملسو هيلعهللا ىلص هتازجعم نم اذهو هعم نم لك قوف فاك يأ ةمجعملا

 اطوريما) اذه نكل .اكاردا' ريكا ناك اخم ا كا ناك املك ناس را ]1 لا هلع نفي آمن دمر سارا

 ىلص ةفاضوأ نأ كلش لو اهلكم انه رل عورو ثكحبلا اذكلو هلا ىلا 14805 لاكتساب

 ندابلا مهطملا (9) قرشملا ءيضملا جلبالاو فيرشلاو ضيبالا رغالاو فاصوالا لمكا ملسو هيلع هللا

 نيييكرلاو نيففركاو ككاتلا وورود نب رب خالل يكل كبل ودل فلكل ور تل كلل

 مهعسوا اردص سانلا بحرا (م) نيفتكلا عمتجم اهرصكو ءاتلا حتفب دتكلاو ميملا مضي وهو

 نا امك مهتجزما نيابتو ل ةكندلتحلا ىلع 6 نم للملا مدع نع ةبانك وهو ابلق يأ اردص

 وه هنال مالكلا اهب دارملاو ناسللا يه حتفتو ءاهلا نوكسب ةجهللاو للملا نع ةيانك ردصلا قيض

 ةباغ ىلع مهعم ناكف قحلاب قلخلل اهدايقنا اهنيل ىنعمو ةعيبطلا ةكيرعلاو قدصلاب فصتي يذل:
 هآر نم هانعم خلا ةهيدب هآر نم هلوقو هللا تامرح كهتنت مل ام ملحلاو ةحماسملاو عضاوتلا نم

 ناك انفا]فنالا نم نيكنارعلا» (3) .لالحلا "تافص؛ نماهيفا 1 ةفاخب ةيلعلا ةقالخا|ئفا رظنتلا لبق

 نيبجاجلا عمتجم تحت
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 كلذ _ىلعف :ةفاك شسانلا ىلا لسرا:هناو, هللا لور هناو“ يبنا.هنا دهتشا ناق

 نآرقلا هملعيف ايلع يتأب ناك مث هللا ءامشش نأ ثعبا هيلعو توما هيلعو ايحا

 ةفالخ يف تام ىتح كانه ربحلاو يلع جرخ مث مالسالا عئارش هربخبو

 نع ىورو هب قدصم ملسو هيلع هللا ئلض هللا لوسرب نمؤم وهو ركب يبا

 بدها ةهرمحب هضايب برشم ضيبا وه لاق, هنأ هللا لوسر تعن يف يبلع

 هآر نم برقا لوطلا ىلا وهو ريصق الو ليوط ال.(١) ةقدحلا دوسا رافشالا
 هقرع ناك نيمدقلاو نيفكلا نثش ةيرسم هردص يف ططق الو دعج ال هبحا

 هاورو هلثم هدعب الو هلمق را مل دعص يف يشمب هنأك افكت ىشم اذا ٌواوللا

 ودآ ةاؤر اذكو نييداركلا محض ةيحللاو ننارلا محض فيح دارو هدنمر نبا

 نسح ةرمحب هنول برشم ريضق الو ليوط ال ظفلب دمحلا مامالا هاورو ميعن
 اذايرعللا كي ىظ ةمايلاس همت نيتكل اروع ولا رود وكلا (نكمساا هلخ رز اكسل

 ةبيش يبا نبا هاويو هدعب الو هلثم را مل بيص يف طحنب امنأك افكت ىثم

 رعشلا نسح هيف دازو ينابورلا هاورو لحجر سأرلا ردك 440 دارو

 دجسم يف وهو بلاط يبا نب ايلع لاثس راصنالا نم الحر نا ىورو

 اقرت ناوللا نضحبا "ناك لاقف ملساو هيلع هللا ىلص يتلا ةفص نع ةفاوكلا

 ةيحللا ثك نيدخلا لهس ةبرسملا قيقد رعشلا طبس(؟)نينيعلا جعدا ةرمح

 بيضقلاك هترس ىلا هتبل نميرجي رعش هلكضف قيربا هقنع ناك ةرفو اذ(؟)

 امنأك. ىثم اذا نيمدقلاو نيفكلا نثش هريغ رعش هردص يف الوهنطب يف سيل

 ريصقلاب الو ليوطلاب سيل اعيمج تفتلا تفتلا اذاو ببص نم ردحنب

 هقرع حبرلو ٌولوللا ههجو يف هقرع ناك (؟) ميثللا الو رجافلا الو
 دبع جرخاو هدعب الو هلبق هلثم را مل رفزالا كسملا نم بيطا

 هللا ىضر ايلع لاثس الجر نا نزام نب فسوب نع دمحا مامالا نب هللأ

 بهاذلاب نيل -ناتك_لافف لكم و هيلع هللا -يلص--هنلآ وسر ةفص- نع هقع

 وهو هان نيعلا«هطشو نت دتمللاءادإ ركتلار هج دم ر ذأ لباب لاقو 'ةئاهنلاخين' اهكنانيفلا!ةفدحلا 01

 هلاق نيعلا داوس ديدشلا جعدالا (() رسكلاب ةقيدن>و مضلاب ةقودنح اهل لاقيو حيحصلا

 رمال طكومن ار ىنعل اهم لك قلع ! بحل ل كل تاب ١5 نئلو قمع ىذ وأ نيدحل! :ننسإ 0 )| !ىكم كالا

 ةيحللا فيثك ىنعمب وهو ةيحللا ثك هلوقو برعلا دنع ىلعاو ىلجا كلذو نيدخلا عفترم
 مراتخلاو يبمافلا يف لمرتسلا رجافلا (؟) ,دحاو):ىنعللو ةيحللا ميظع كانادإلا د

 . نىيدلا خل لكفألا ءينذلا بللاو



 انا ركاسع نبا خيرات

 لاق ةيفنحلا نب دمحم نع ىلعي وبا ىورو نينيعلا ميظع هيف لب قنعلا ميظع

 ال | قلك اقفح. لسمؤن اهيلطستلاجيوتبغ نقلا ةك ضو يقل هديل نإ هايل مابع 0

 سيداركلا مخض ةرمح ههجو ايبرشم هلجر رعشلا نيسح اريصق الو اليوط

 هلثم هدعب الو هلبق را مل ةبرسملا ليوط سأرلا ميظع نيمدقلاو نيفكلا نثش

0/1000 
 نئلبلا ميلا: املس اةهلط قنا( (لاظ قرا ولو ] يمن يان يملا اي اي رو

 رفق, هد كفوا تو ابر الأ نت اشر كال ل 00

 هنأ ةيلط لأ يضر لع لاقن اغلا انا ال نش لاقت" ىناذانت هسا رن 1

 وه طبسلاب الو ططقلا دعجلاب ىسسياو (؟) نئابلا ليوطلاب الو ريصقلاب سيل

 ركل ىلا رحنلا يف نوكت يذلا رعسسلا وهو ةيرسملا ليوط نيمدعلاو نيفكلا

 ىثم اذا نيبكنلانيبام ديعب(؟)نيبجلاتلص نيبجاحلا نورقم رافشالا بدها

 ف نحلا لافت ىنريضحت ام اذه ىلع هل كامن اذا للا

 سددو اعيمح لكفت 0 ماك مفلا نمسح ةيحللا نسسح 5 رمح ةينبع

 لاق ره آم ىلع لاك رخآا ءىنع وايرتغلا كاف“ ةفكرب ةلاؤإ هده | رلك نا عقدا مح

 لاق ”بظع نب ” دق 2ك ناكر فردا كرار ومخ ذيع قانا عصا بفقد كلر

 هنماو هللأ رج نم ثعس هدحنو يناثا رفس 0 ةقصلاهذه دحا يناف ريخلا

 يلع رجلا فس زبج :هلا!ناوكت و) وهف زد ةعورخ يلا رجلا مل هك عضوعو

 ربحلا لاقف هللا لوسر وه وه ىلع لاقف دوهب مهلبق ضرالا لهاو لخن لها

 سدو ملح تتناذا كلو ! ماظقللا) رس اواوار نيكظحلا 6 اعف ةنادا وكل ارق كظن ل1 ىق و ءاموتقلا اطسطا ناكر لد

 لامك مزلتسي كلذ مظعو' بكنملاو. ةبكرلاك  ماظعلا. عمجم ليقو, مظفلا.سأر وه .روفصع نووي

 يذلا قيقدلا رعسشلا يهو ءارلا حتفت دقو ةمركم نزوب يه ةبرسملا ليوط هلوقو ةينطابلا.ىوقلا

 رهالف!! .نئابلا [8) . باتكا ١ نيسلا؛ سكب «زفيسلا([]يعمضالا هلاق :ةزرشلا :قلا .ردصلاا نمر بيضق:هنأك
 نيتحتفب ططقلاو نوكسف متفب دعجلاو لادتعالا دح نع جراخلا لوطلا يف طرفملا وا :لوطلا
 دوك تكدس © طتطملا ر ودل دنا اكتلقكما 6 تملا نك كس ل15 يصل 1 ا رع



 اركاش ل نقلا كتاؤان 7

 « كيرش مأ ربخ »

 نب ةماشب تنب ةيفص ملسو ةيلع' هللا ىلص يبنلا بطخ سابع نبا لاق
 5 للا تي 3١ لافت اهدا حفر انسب اهناضإ "ناك 5 :ىرتتملا"ةلضن

 ميهاربا نب دمحم لاقو. ميمت ونب انهتنعلف ابهلسراف يحوز لب تلاعف كجوز

 اهنيفن :تيهونف :()), هقول بر ]غال لقا قهر هارب ارتار رش ملا !تناكبأ ىبايتلا

 يجرت ىلاعت هلوق يف رماع لاقو تتام ىتحجوزتت ملف الهلبقب ملف هللا لوسرل
 : ا نا وقرا كمر دقو ل شابا داش ا كل كو تر ل دقت نم

 كب رش مأ نهنم هدعب نحكنب ملف اضعب (؟) أاجراو نهضعبب لخدف ملسو هيلع

 ةيسودلا كيرش مأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوزت نسسحلا نب يلع لاقو

 («( هقلخ ةفرعمو هقلخ ةفص باد »)

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق هنع هللا يضر بلاط يبا نب ىلع نع

 نامشالا ثدهاب ةرمجح نم نينعلا ترثم قدعلا ميظع سأرلا محض ملسو

 يف يشم امنأك افكت ىشم اذا نوللا :رهّزا نيمدقلاو نيفكلا نثش ةيحلاا ثك

 هيف نسيلو دمحا مامالا هأآورو مكاحلا هاور (؟) اعيمج تفتلات فتلا اذاو دعص

 ةداع نم وهو اهرممو اهتاوصآو اهئامسساب لؤافتلاو ريطلا رحز يهو ةفايعلا نم ذوخأم )١(

 راقشالا رعش ليوط يأ رافشالا بدها (؟) ريخأتلا ءاحرالا (؟) مهراعشايف ريثك وهو اريثك برعلا

 نإ ةيحللا يف ةثاثكلا فاكلا حتفي ةيحللا ثَك *ةلوقو باداهألا اهيلع تبنت يتلا نافجالا , يهو

 عارولا دوج قمل الالب وافامتعردما# < نيفحلر ختعمأر ةرذم] جاب مفانكت يطور ةليكط الو اهعضاد أرك قوكت
 اهتماخض ةباغ عم اهنا ريغب امحل ,ةئلتمم هفك, تناك لاطب» نبا لاق نيمدقلاو نيفكلإ“ نم عباضالا

 نيب ام وهو ينثملا نكس ىلا ليم قلد 2283:194لوقو رثسلا ضيبالا رهزالاو ةنيل تناك

 نم ريثكف تايسشملا لدعا يهو ةمهلاو مزعلا ىلوا ةيشثم هذهو اهيرج يف ةنيفسلاك هيدي

 ةفالع وو :ىوعالا لمحلات تمن ينو توي ةل يحمر ةيصخن ةناك  ةدج ذا ةعطقا . نعل نانا
 هكردو هيلع مالكلا يئتاحسو عافيرآو دومتص يف ىأ دعم يف ىشمي امناك ةلوقور لدعلا ةغح
 131 هر اولا ةنمب -هقنع يولي الق“ هئاازجا عيتمجتب' تفتلت' ناك هنا_هانغم اعيمج تفتلا"تغتلا اذاو
 تن ضخ دنا“ اهيمح نقي ناكزرامن او" ةناعضلا  سعو رمفحتلا زوم كلذرتإين 11: 2 فعلا ىلإ" ىظن

 ا را



 ا ركاسع نبا خيرات

 .يبال اتنب هللا لوسر بطخ لاق هنا سابع نبا نع دعس نب دمحم ىورو هدن

 ةريبهل بلاط وبأ اهجوزف بهو يلا نبا ةريبه اهبطخو ةيلهاجلا يف بلاط

 نفر و كا ور نر وكرم يكجفمدر نيو سحراتا

 ركذ مث ةريبه نيبو امهنيب مالسالا قرفف تلمسا مث ميركلا ءيفاكب ميركلاو
 0 ل و ا ع

 (( ميطحلا تنب ىلبل ربخ

 تءاج لاق سابع نبا نع حلاص يبا نع يبلكلا بئاسلا نب دمحم ىور

 هرهظ نسمشلا يلوم وهو ملسو هيلع هللا ىلص ينملا ىلإ كتطخلا تت ىلث

 هكاها املا ا ل افعال كك رم 2 ا

 يسفن كيلع ض رعالك تنجح ميطحلا تنب ىليل اناحبرلا يرابمو ريطلا معطم تنب

 ور اقنز دم ينمو ومرات عب لاقت ايموق از [ كعك كيلا لن تكاووطد

 هللا وعديف نيراغت ءاسنبحاص دمحمو ئريغ ةأرما تنا تعنصام سب

 كلتا 5 كانن 1 الا 5 5 ل

 يف يه امنيبف هل تدلوف رفظ نب داوس نيسوا نب دوعسم اهجورتف لاق
 ناش كركر ايش لدا ند اهل تر دارت لا 2 2

 يمحلا ىلع نب ةروه كنع طرقا نر رماع تسب اةعاحتص تناك سانع ني) لاك

 ناكو :يميتلا تاعدج ,نب هللا دنع اهجوازتف ا نيتكرالام هنا تتوؤف لهيعح تاكف

 ةملس هل تدلوف ةريغملا نب ماشه اهحوزرتف اهقلطف قالطلا هتلأسف هل دلوبال

 قرِملا'ءابب  كمحار نك تباكرف عاننم ,اميع يفرون: نيملسلا#نايح نمل ناكف

 يطغت تناكو اريثك اثميش ضرالا نم تذخا تسلح اذا تناكو اغعلخ انهمظعاو

 ليه اف ملساوب لعامل ب عرليصر ار تلو» دمع اهل اح يدنا اع رك اهنا

 اهرمأتسا ىتح اهوبا هل لاقف اهيبا ىلا اهبطخب ةريغملا نبا ماشه نب ةملس

 هللا ىلص يبنلا ىلا عجرف ينجورزف عجرا رماتست هللا لوسر يفو تلاقف

 ٠١ هلثع تكشف" علسأو هبلغ
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 ةظرارف . وني تيببس_املقإ لانمخ «تاذأ تناكو' ادبا هدعب فلختسا ال تلاقف

 ةللعت ل د اعل ىلا ةنرحيرر ؟حياكن دما ةجاع لا[ برشا قل ملا نقنع

 ارك اك ل كلو و وم و قلل نات و تكل نعف لررماف ةناكتو تلا

 ىبسلا قرفو ىرسالا لتق ىتح امايا سيق تنب رذنملا مأ تيب ىلا يب لسرأ
 «هترتحا نأ لاعف هند نيب ينسلجاف يناعدف ءابح همم تحتم ىلع لحد مث

 املف هلوسرو هللا راتخا ينا تلقف هسفنل هلوسر كراتخا هلوسزو هللا

 ناك امك اًنيشو ةيقوا ةريششع ينثا ينقدصاو ينحوزتو ينقتعا تملسا

 مسسقب نأك امك يل مسسقب ناكو رذنملا مأ تيبريف :ىب نس رعاؤ هوايسر قدصي

 هلأست ال اهب ابجعم ملسو هيلع هللا ىلص ناكو باجحلا ىلع برضو هئاسنل
 ةطتيقد لب تيرا وميت الشمل ىللوا ليت هع وي تالخل اهلالمعلمالا ,انبع

 [ | 05 3 كاد تح ل للا لوقت تناثر يدع
 يف اهنافدف عادولا ةجح يف ةعجو تتام ىتح هدنع لزت ملف اهنم رثكبو

 هداك زيالاف ةيفجلا“ ذو كيما كمر «ملا# قوهاكر ةجباو ع ناكر عقلا

 ملسو هيلع هللا ىلص لا لكك تح لخلاف ةناحل ار نكسم (ناكاو

 لوأ هب أدتبا ملاسوهيلع هللا ىلص يبنلا نا مهضعب معزو اثايحا اهدنع ليغب

 هنا ةديسع وبا ىكحو ةهبرارس نم ملعام اذه. مهدنع هيف يفوت يذلا هعجو

 ل تناك ةلقلارق يك ينم ةناحب رو ةيطسقلا هل زا ل095 ميزان هللا لاوس رل ناك

 هيلع نهبلغت نا نفخو هؤاسن اهداكف ىبسلا يف اهباصا ةليمج ىرخا ةيراج

 اهرجهنأك دقو شحج تنب بنيز هل اهتبهو ةسيفن اهللاقي ةيراج هلتناثو
 لوالاعيبر رهش ناك املف ارفصو مرحملاو ةححلا اذ يح تنب ةيفص نأش يف

 كل مدقا ام يردا ام تلاقف اهيلع لخَدَو بننز نع ىضر هيف ضبف يذلا

 . اهتيراج هتبهوف

 «( مالسلا هيلع نهبطخ يئاوللا ءاسنلا »

 نهب جورتي ماو



 «1 ركاشع نبا رات

 ىرب دهاشلا مأ مهب ينترما ال يضما. ىتحب:ءىش ينينثرال ةامحملا ةكبسلاك

 ال اع ىرب دهاشلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف بئاغلا هارب ال ام

 فيسلا تطرتخاف اهدنع هتدحوف فيسلا يشوتم تلبقاف بئاغلا هارب

 هافق ىلع هسفنب ىمر مث اهيف يقرف الخن ىتاف هديرا ينا فرع ينآر املف
 لوسر تيتاف لاق ريثك الو ليلق اسم هلامحسمابحا هب اذاف ب كاشي

 نع يقهيبلا ىورو تيبلا لها انع فرص يذلا هلل دمحلا لاقف هتربخاف هللا

 اهقتعا تدلو نيح ميهاربا مال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق هنا سابع نبا

 ةيرام تفوتو ةقث وهو بوبا يبا نب دايز هب درفت ثيدحلا اذهو اهدلو

 احا حفخعطلا ةؤهروأ هركتعب تشن نيد لاق وة لحفيلا ل رام هضم طك تس هانا

 . عيقبلاب اهئفدو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع اهيلع ىلص تفوت

 (( دبز تند ةناحبر رمخ )»)

 لوسر ناكو ةظيرق ينب يف ةجوزتم رضنلا يبا نب ديز تنب ةناحير تناك
 ضرعف ةليمج تناكو )١( ايفص همسسفنل اهذخا دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 لسراو هيسفن يف دجوو اهلزعف ةبدوهيلا الا تباف مالسالا هللا لوسر اهيلع

 تح يرخف ملست يه .ىماد ياوتادن" لاعن كلذ ملا كنق 22

 بطخ١ يبا نب يح مهيلع لخدا امتيأر دقف كموق يغبت اللوقب لعجف اهءاج

 عمس ذا هباحصا يف هللا لوسربانمئيبف. هيسفنل هللا,لوسر كيفطصب يملساف

 لاقف هءاجف ةناحبرمالساب ينرشببةيعس نبا العنل نيتاه نا لاعف نيلعن عقو

 رذنملا مأ تيب ىلا اهب لبسر١ مث كلذب رسف ةناحبر تملسا دق هللا لوسراب

 رذنملا مأ تءاجف اهضيح نم ترهط مث ةضيح تضاح ىتح اهدنع تناكف

 كتقتعا تبمحا نا اهل لاقف رذنملا مأ لزنم يف اهءاجف كلذب يبنلا تربخاف

 تلائقف تلعف ك املاب كّوطا يكلم يف ينوكت نا تببحا ناو تلعف كتجوزتو

 هكلم يف تنأاكف ككلم يف نوكا نا يلعو كيلع ام قحا نا هللا لوسر اب

 نمبحتحت تناكف اهجوزتو اهقتعا هنا يرهزلا لاقو هدنع تتامىدتح اهؤطب

 نيثيدحلا تبثا اذهو يدقاولا لاق هللا لوسر دعب دحا يناربال لوقتو اهلها

 نبأ ديز تنب ةناحبر هللا لوسر قتعا لاق رمع نع دعس نبا ىورو اندنع

 امركم اهل ابحم ناكو مكحلا هل لابقب اهل جوز دنع تناكو ةقانخ نب رمع

 هل لاعبو ةمعلا لف ةضنلا نم هةفنل ةراخلو نيكس ن0 هد ل نانا اه قفسلا) 0
 . ايافصلا عمجلاو ةيغصلا



 ركاشع نبأ حب رات 41

 ماشلا نم هبلا تلمحف هلاضف كتنب فارث اهتلاخ حكنف قيرطلا يف ا

 . قيرطلا يف تتامف

 (( رافغ ينب نم ةأرما ربخ »

 اهب :لخدف رافغ نم ةأرما هللا "لوشسر حورزت يراضنالا ديز نينلهس لاق

 كبوث يذخ لاقف زامشاق اهيدث دنع صرب نم اضايب ىأر اهبوث عفر املف
 اهمال لمحو كلفلاو يفحلا اهل لاق حصا املف

 (( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يرارس ريخ ((

 ةيطوقلا ةيرام
 115 ةلامنما:ىقدقل لاقي هنا. تكبضصخلا نب ةدب ري نع ةينبع نب نايفس ىور

 ميهاربا هل تدلوف ةيطبقلا ذخاف ةيبلعثو ةيطبق نيتبراح هللا لوسر ىلا

 هن ةقلب أ قى بطاح عرق يكمل دا لاك ةبناثلا تسهذوا نبا

 يبنلا ىلا ةيده ينعب ةرامحو لدلد اهمساو ةلغبو ميهاربا مأ ةيرامب عبس

 ةدعح ءاضيب تناكو ةيرامب بحعب هللا لوسر ناكو ملسو هيلع هللا ىلص

 امهيلع ضرعف امهيلع لخدف ناحلم تنب ميلس مأ ىلع اهتخاو اهازناف ةليمح

 نم ةيلاعلاب هل لام ىلا اهلوحو كلملاب ةيرام ءىطوف كانه اتملساف مالسالا

 اهيتأب ناكف لخنلا ةقرط يفو فيبصلا يف هيف تناكف ريضنلا ينب لاومأ

 رياطعلا كتياثدالرك ناهيك ردا ده كا طاخشوأاو .ليادلا اةدضحب كاكاو“ لان

 قعو ميهاربا هامسسف امالغ هللا لوسرل ةبرام تدلوو نمحرلا دبع هل تدلوف

 نيكاسملاىلع ةضف هسأر رعش ةنزب قدصتو هسأرقلحو هعباس موي ةاشب هنع

 يبنلاتدلوايتلا ةلباقلاتناكو ميهاربا هامسو ضرالا يف نفدف هرعمشب رمأو

 تدلو ةبرام ناب هتربخاو عفار اهجوز ىلا تجرخف ملسو هيلع هللا ىلص
 هل بهوف هرشبو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا عفار وبا ءاجف امالغ

 نمقزر نيح نهيلع دتشاو, ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوشَر ءاسسش راغو ادبع

 ايطبقنا ههجو هللا مرك ىلع نع قاحسا نب دمحم ىورو ادلو ةبرام

 ,لاقف اهيلع فلتختو اهروزي نأ نم رثكنب ناكو ةبرامل مع نبا ناك

 يرام لا قلطلاف تيتلا انها دح ىلعل كيس هنلخا هللا نلص هللا كوس

 كرما يف نوكا هللا لوسر ان تلق يلع لاق هلتقاف اهدنع هتدجو ناف



 م ركايسع نأ كرات

 يضم راح بن ترافل سابع شا لاف نه د0 4 2

 الاكللا لوك اطشلا| كعويسالا نييفر نب عس لإ هل لافف ةبجو نا

 ِدق_لاق ةليتق. نسخ «لاقنشوديعلا# «لامجلا ذك اب .د نبل نمي تاحاورا

 زها لييطف هاذا نتج اهلمخ زيت ةت وت رضا ىلإ تعب الإ راقي يظن ايزل 6 ءالهتجح وو

 تدتراو دتراو هدالب ىلا اهدرف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةافو هغلب نميلا

 . حاكنلا دامسفل تجورت كلذلف دترا نميف هعم

 (( تالصلا تنب ءامسا تنب انس ربك ))

 دبع ةمع يهو تلصلا تنب ءامسا تنب ايس هللا لوسر جوزت ةداتق لا

 ىلص تام دقو ماشه هلاق ةبحص اهل هذه ءامساو ءامسا نب مزاخم نبا هللا

 . اهب لخدب نا لبق .ملسو هيلع هللا

 («( ةرمع ربخ »

 يدعاسلا ديسلا انأ ثعب ملسو هيلع هللا ىلص :يبنلا تار رم ةرأأ, لاق

 تدلع لن بن قن كيررج لطي هوهفرابال(لاقنعرس ماو دوق نال انما مع م وحي
 ٠ اهقلطف اضايب اهب نا .هغلبف اهجوزتف

 « يثبللا بعك تنب ةكيلم ربخ ))
 عراتلامجب ركذت تناكو بعك ثن ةكيلم هللا لوس جوت دعتتن نبأ لاش
 نا قذفت الزنك“ ندع نأ نكح اها لاعك ةضناكا لع تلو
 اهليأرال الهناو ةريغص اهنا هللا لوسراب اولاقف اهموق ءاجف اهقلطف هللا لوسو

 ةهوجوزبنا مهل نذاو ملسَوهيلعهللاىلص هللا لوس رىباف اهعجتراف تعدخ اهناو
 نيا يف اهتلاور ناكو ديلولا نب كلاخ كلك اى جنو م دا 00
 اراحضا نرمع نب دمحملات هرتع تناعف اهب ل تةنالك و نامت هل 0

 . كلذ لثم ى ره را لافو طفاةيناق حررت انواوسلا د ْ

 (( نايبظ تنب ةيلاعلا ربخ »

 ةأ ما ةيلاعلا ملسو. هيلع مللا ىلص .يبنلا جوزت يرهزلا باهش نبا لاق

 . اهقلط مث ارهد هدنع تثكمف بالك_ نيب ركن يبا ينب نم

 («( ليذهلا تنب ةلوخ ربخ »

 تلمحف ةيبلعثلا ليذهلا تنب ةلوخ ملسو هيلع هللاىلص يبنلا نهجوزت نممو



 ركاسع نبا خيرات ا

 « ةنوميم ةافو ريخ »

 ديبع وبا لاقو نيسمخو ىدحا ةنس ةنوميم تفوت طايخ نب ةفيلخ لاق

 يف و نيتسو ىدحا ةنس ليقو نيتسو ثالث ةنس ليقونيسمخو نيتنثا ةنس

 ةقتئاعير بق تاقئزت ككؤمفم قاوراغ لد ب قلد ماكرو حل هل قوت ألا دي
 هللا ىلص يبنلا جاوزا ءامسا هذهف . نيسمخو عبس ةنس ةشئاع ةافو تناكو

 .نمنايبكيلاو نهيلع نبب ملو نهريغب جوزت دقو نهب لخد يئاللا ملسو هيلع

 « كاحضلا تنب ةمطافو

 نا لبق تامف ةليتق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوزت سابع نبا لاق

 ركن: وبا داراق "لج يبا نب"ةمركعت هذعب تحوزت اهنا ةمركع لاظ و اهب .لخدت
 ملو اهل ضرعتب مل هللا لوسر نا رّمع هل نلاقف هقنع ترضب نا هثع هللا" يضر

 فكك ىتح هب لزب ملف هلوسرو هللا نم تئربف اهيخا عم تدتراو اهب لخدي

 جورت له هلآسب ةورع ىلا بتك كلملا دبع نب ديلولا نا دعس نبا ىورو هنع

 اهحوزتاملاعف ةليتق ينعد سيق نب ثعشالا تخا ملس و هيلع هللا ٌقلط يبنلا

 رظنةنيدملاتمدقو اهبىتا املف اهكلمف نوجلاينب تخاالا ةبدنك جوزت امو طق

 الهنا يرهزلاىورو كاحضلا تنب ةمطاف اهنا لاقبو اهب نبي ملو اهعلطف ايلا

 ةيفمشلا انآ كوفتوا رعتلا طقلت: تناكف اهقلطف هنم تذاعتشا ةمطظاف ىلع" لخد

 .٠ نيتسةنستيف وتو ةرحجمهلا نمنامث ةنس ةدعفلا يذيف هللا لوسر اهحوزتو

 « ةيبالكلا ديزي تنب ءامسا ربخ ))

 «( ةسالكلا ديزي تنب هرمعو ))

 تيب اما حو نتراتق" علكسو ةيلع للاى لص هلال وسر ناك قاما نبا#لاق

 تناكو بالكينيءاسن دحا ديزي تنباةرمع جوزتو اهقلط ىتح انهب لخدي ملف بعك

 ني ل د يللا للا دلع نييسايع ني ليصفلا ان هلح
 ذعتست ماوهنمتذاعتسا اهبلخدامل ةينيوجاا ءامساناىورو ريمنلاتنبءامسا

 لوسرل ركذ دقو اهتئيهو اهلامجح نم ىأر امل تعدخ امناو اهريغ ةأرما هنم

 نمهنا لاقف هثاسسن نم نانك ببسلا نا ينعب كلذ ىلع اهلمح نم. هللأ



 لور ودق لبق يب سرعاف لا هناك مح ورسم را

 هثصح يف ينلعجو دوه انعدَواَرّوُخ حتذو'مايان ملسو هيلع هللا ىلص هلآ

 يف عقو ىتحي ريسي برش نمر لّيو) ادق“ امك ناكر مبوفلا -يف:حبأازف ؟ملالكسلا
 لوسراهيلا رظنن ”تريغخباف .يتيعاهمطلف .يجيوزب ةنانكل هكالذأ تيركفد .ئرجخم
 نوصحلا يف اهيرارذ دوهي تلعجف لاق .هتربخاف ينلأسف هيلع تلخد رحل استا

 ىلع لخد اننصح ختتفاو .ملسوب هنيلع هللاىلص هللا .لوسازو انلزات اانملف ةلتائتملل

 دوي نافل تاق دج انهه لسكلو ةاطنلا لها نم ايمحم كيف ىدن لاك با

 وهو. تلاق ,نلاي ناريلا ا نصح ىلا يبلوحف' كاركألا اتيدك تلق نق

 نبا" رو ناكلف " قع كيتو: ينال رح ردم اندم [5 حا

 يب لسراف ةبيتكلا ىلا يهتنب نأ لبق زاربلا يف تيبسف ةبيتكلا لبق اهيلا

 تسلجف, تئجف ةبج ةعنقتم تئجف يناعدفإ ىسم١ نيح ينءاج من.هلجر ىلا

 ترتخاو مالبسالا ترتخا ناو كهركا مل كنيد ىلع تمقا نا لاقف,هبدب نيب

 ينخو تو ىنقتعاف مالسالاو هلو بوو هللا راتحا تلاقفكل خل وهفةهلو رو ذل

 ملعن مويلا هباحصا لاق ةئيدملا ىلا جرخب نا دارا املف ارهم يقتع لعجو

 5 ل ل ا ا ا ا

 عضال هذخف مدقف ريعبلا ىلا مدق مث هتجوز ينااأوفرعف هب ترتسف رتس

 يقلا تنكف تبكر مت مدخن اك ئالكن ع دخلاو فلذ ةكمطعاف اهيلع ىلحر

 فطلتي هللا لوسر ىرا تنكو يدوهيلا تنباب نهلوقب يلع نرخفب هجاوزا نم

 ترو نلقل وز ىلع نيل جتنا كح ورا تلقف كنا انو انا رن اك لح تقلا 5
 ىلوقف كورخاف وا كلذ كل لاق مث بضغ هللا لوسر تبأرف تلاق يدوهيلا

 تكبف بنيز تريع ةصفح نا يذمرتلا ىورو ىسوم يمعو نوراه يبا

 يبنل كمع ناو يبن تنبل كنا اهل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تربخاو

 نبا لاق ةصفح اب هللا يقتا ةصفحل لاق مث كيلع رخفت مبف يبن تحتل كناو

 ةنس ليقول ةيزواسمو هيفالكل " ليقل ءنولطا ل لاتبقا جيت تيب قبب تلا ع
 رخآ ةيفص تناك ءاطع لاق تبثا لوالاو عيقبلاب تنفدو نيسمخو نيتنثا

 نبا ىلوم بيرك نع يئاسسنلا ىورو مالسلا هيلع هجاوزا نم ةنيدملاب تام نم

 تنب ىمساو ىملسو لضفلا مأو ةنوميم عبرالا تاوخالا اعوف رم شابع

 ٠ تانمّوم نهمال نهتحا نسيمجع



 ركاسع نبا خيرات 5

 لوسراب كل يه لاقف هنم اهبلطف تباث:ىلا لسراف تلعف دق هللا لوسر ان

 ربخلا جرخو اهجوزتو اهقتعاو انهتباتك نم اهيلع ناك ام ىداف يماو يباب هللا

 مهئاسن اومطوو اوكلمو اوُنطوو اومسستقا دق قلطصمب لاح راو) قكاخلا كلا

 تلاق ىبسلا كلاذ نم مهبدياب ام اوقتعاف مالسلا هيلع يبنلا راهصا اولاقف

 ةأرما ملعا الف انهانا هللا لوسر جوزتي تيب لها ةئام ذئموب قتعاف ةشئاع

 تباث نم يبا ينادتفا تلاق ةيريوج نا ىورو اهنم اهموق ىلع ةكرب مظعا

 يدقاولا لاق هللا لوسر ينيبطخ: من قيسلاا نم ةأارما هبا تيدتفا امن نسيق' نب

 يلرنم راما لها تر وررووخت قا قو رواها انانعلا اذا نين كيطا» تللك كروكي

 ينب ةوزغ يف عيسبيرملا نم هيلع هللا ءافا اميف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 اهلظفختبا راالصنالا. لم الجاو:نماةئرادملايوقب“ كاك اهنلق 'هعم"تّزانف ”قلطقلا

 هموق فارشا نم ناكو ثراحلا اهوبا لبقا ةنبدملا ىتا املف هدنع ةعبدولاك

 ىلا لبقا مث اهنم ناريعب هبجعاف هلبا ىلا رظن قيقعلاب نك املف هتنبا يدفيل
 ةلد اعقل اهؤادهو اذه ور" سنا ثيطرسمكت الاه, لئالا نئاطشفات» لولشُر

 هللا الا هلا ال ,نا دهتشتا لافف اذكو :اذك قيععلاب تنبع ناذللا ,نآريعملا ,نثآ

 الا, كلذ ىلع« علطا امو نيريعتلا' يف" ينم كلذ ناك ادقل هللا لوبسر:كناردهشاو

 هللا كونتر ' ىلا" اًنهلك' لبالا'مفدو نل ريعبلاب تاب عت تراحلا ملساف'ىلاعت هللا

 اهبطخو اهمالسا نسسحو اهيوخاو اهيبا عم ةبريوجتملساف هتنبا هيلا عفدو
 هل لاقب الهل مع نبا دنع لبق نم ةبريوج تناكو اهحكنف انغلب امك هللا لوسر

 ةيريوجىبس هللا لوسر نا ةبالق يبا نع دعس نباىورو ةرقشلا وذ هللا دبع

 اهليبمس لخف كلذ نم مركا اناف اهلثم ىبسبال ئيتنبا نا لاقف اهوبا ءاحف

 لوعتو تيانحلا اها يح ملف“ سن 'نافستشجلا طق ل يبل اقانخ ل كقاارا_لاق

 ثردح تبثالاو هوجو نم ةصقلا تبور اذكه ىهتنا ملسو هيلع هللا ىلص هللآ

 ةبريوج تيفوتو ةشئاع اهتور يتلا ةعقاولا دعب ءاج اهابا نا لمتحيو ةشئاع

 نيرشع اهجوزت امئيح اهرمعناكو نيسمخو تس ةنس لوالا عيبر رهش يف

 . حصا لوالاو نيتس ةنس تفوت ليقو ةرجهلا نم نينس تسل ةنس

 « ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز ةيفص ربخ »

 ةنيدملا نم انجرخ تلاقف انهموق نع ثدحت تناك ةيفص نا يدقاولا ىور



 01 ركاسع نبا خيرات

 لاق نم متاتلك ركب وبا اهتز كلا علت كا د لاك هنا نا 00

 نعو ملسمو يراخبلا هأور الاجر يل ددعف لاق نم مث .تلق باطخلا نب رمع

 نب ةفيلخ لاقو ردب نم هعوجر دعب ةشئاعب هللا لوسر ىنب لاق هنا رباج

 ينعلب دمحا مامالا لاقو ةشئاعب, هللا :لوسر :لنتيا :نيعنتا ,ةنعللز لقي ظايخ

 «تبس.يةنسإ دعا ند مثيهلا لاقو نيسمخو عبس ةنس تفوت ةشئاع نا

 دك

 يبنلا ىلا ةيريوح تءاج تلاق اهنا ةشئاع نع يلصوملا ىلغن وبا ىو

 ىلع هتبتاكف سيق نب تباث مهس يف تعقو ينا تلالقف ملسو هيلع هللا ئلص

 كلذ نم ريخ يف كل له. اهل لالقف (1) :يتناتك ىلع كتيعسا تئجف ْقَسفن

 ةصقلا يدقاولا ىورو تلعف دق لاق معن تلاق كجوزتاو كتباتك كنع ضقا

 ملينو ةيلعت هللا ىلظطرميرخف لسخماةتاس عيل ركار ةاوارعأ كاناك لاقف' هلو قم

 ارهش باغو ناضمر لالهل ةنيدملا مدقو نابعش نم اتلخ نيتليلا نينثالا موب

 نع نابرش نبا نع هيبا نع طيسق نب ديزب نب هللا دبع ينثدحف نيتليل الا

 نراها للان هش اها ةاداكر ال امور راكع زار عة رع ا7 تلاه 015 تاع

 تلخد ذا ءاملا ىلع نحنو يدنع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا امئيبف هسفنب

 هتف رعو هيلع اهلوخد تهركف اهتنأر نأ الا وهام هللا وف اهتباتك يف هلأست هيلع

 كيدنا ةهللطم ذأ لما ينا هللا نعكع ام تلاقف تئأر يذلا لثم اهنم ىريس هنا

 2 نبا تراثحلا .تنب ةبربوخ ينا هنلا لاش او تلك هللا 21-3

 مهس يف تعقوو تملع دق ام رمالا نم انباضا هموق ديس تنب زارض

 ةعم“ هن رض و“ ةمع نتأ نم !عييتسلخنا هل“ هع و13 قماكتتت نت نكبتا قنا تكمان
 يل نا دب الو هيلع هب يل ةقاط الام ىلع تبان ينبتاكف ةنيدملا يف
 قا اهل -لاقف يتبتاكم يف ينغعاف كتّوحز ينا:الا كلتذ -ئلع ينهرك٠امو.هب

 معن تلانق“كحو'زناو تراتقك "كتع ؟ئذأأ لاق وه .امو تلاق كلذ نم ريخ

 0 هنا. تلمع ا افضفلا مآ. ةئومسم معرألا كلا اسالا الف فاه طاطا
 هادا اذاف اطاسقا اطسقم ينعب امجنم هيلا هيدؤب لاما ىلع“ هّدْنَع لجؤلا كاك نا ةباتكلا )١(

 .٠ قتعلا هيلع هل هالوم بتكدو هنمث هال وا هنسقد ىلع بتكت دبعلا ناآلا ةئاتك تيمسو ارح راض
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 يفل اناو يِباَو يمأ ىلا تءاجف ءاسنو راصنالا نم ناجر ةيلا عمتجاو آنتيب

 ةمشح يلو ةحوجرالا نم ينلزناف يب بحرف )١( نيقذع نيب ةحوجرا

 يب تفقو ىتح ينيرقت تلعج مث ءام نم ءيشب يهحو بحسو اهتقارف

 لوسر اذاف يب. تلخد مث يسفن, نم تنكس ىتح (؟) جهنال اناو بابلا فنع

 ينتسلجاف :ناصنالا نم ءابسنو لاجر هدنعو انتيب يف ريرس ىلع نسلاج هللا
 تبثوف كيف .مهل كرابو مهيف هللا كرابف كلها ءالؤه تلاق مث هرجتحح يف

 انتيب يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يب ىنبو اوجرخف لاجرلاو ءاسنلا

 هدا نعمت تاجا قزشي ناب قفحفر ةاكشري راق تحيذربال ور تدإؤ رهن لك ثيركيزام

 عست ةئبا ذدئموي اناو هئاسن ىلع راد اذا هللا لوسرل اهلسري ناك ةضخم

 هيبأ نع ذاعم نب ةديمع نع ثردحلا اذه ضعب جرخا دواد وبا كانفاز نيككس

 هااوون كلاذكو ةتنئاع' نع هدح و نمحرلا دنغ نبا ئيجن: لغاورمع نب دمحم نع

 ىورو هلوطب ورمع نب دمحم نع هيبا نع يومالا ديعس نب ىيحب نب دعبس

 نك ردا را وح ع ياو ارز هد كيلا مميز وز اهو او ور ال او ركعلا ناو نا
 ةدوس هتأرمأ هعمو ةشبحلا ضرا نم ةكم ورمع نب ناركسلا مدق لاق ريب

 ىرما تلاقف اهبطخف اهيلا هللا لوسر لسرا تلح املف ةكمب اهنع يفوتف

 بطاح ترمأف كجوزيب كموق نم الجر يرم اهل لاقف هللا لوسر اي كيلا

 لاقو ةجيدخ دعب هللا لوسر اهجوزت ةأرما لوا تناك وااهجوزف ورمع نب

 ةومنلا نم ةرشع:ةنس ناضمر يف ةدوس هللا ]لوسر جوزت ملسا نب .هللا دبع

 ةنشدملا ىلا اهب رجاهو ةكمب اهب لخدو ةشئاع جوزت لبقو ةجيدخ ةافو دعب

 دمحم لاق ةبيواعم ةفالخ يف ةنيدملاب نيسمخو عبرا ةنس لاوش يف تفوتو

 نمز يف تفوت اهنا يزاخبلا قيرط. نم .ىورو اندنع. تبثا اذهو ورمع نب

 لوسر ينجوزت تلاق اهنا ةشئاع نع ىوروبهو نب دمحم اذه ىورو رمع

 امل هنا نم مدقت امل اهب هلوخد رابتعاب لوقا نينس ثالثب :ةجندخ دعب هللا

 نييئنس عست اهرمع ناك اهب ئنب الو نيئيس تس اهرمع نا# اهبطخ

 ناحل اكنك ان للا سافل [ ووهعأ ناك يرهتلا قافحعل ا ورات ل اقنق وها

 نسانتنلا يأ هللا لوتس ان ةثندخ ءانثا يك" لاطك را طول را تميزا اسك وع

 كياوستلاب جهملا (,)2جينامطتلا نك هفا امن نوحيردلا يكلاكو ةلختلا| هتفلاب# العلا(
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 ىيهداف لاقل وقتام لاف كفن او كل :تلامار دق .ةظمر ةنبارعد ود تلاقي

 امكيلعهللا لخدا اذام نامور مأ اي تلاقف.ركب يبا تيب تلخدف ىلع امهيركذاف

 ملكير ةيلعمللا ىلص هللا لومر دم راتلاك لاذ 0 تلا هك 5 ا

 اب تلاقف ركب وبا ءاجف يتأب ىتح ركب ابا يرطظتنا تلاق ةشئاع هيلع بطخا

 ينلسرا تلاق كاذ المو لاق ةكربلاو ريخلا نم امكيلع هللا لخدا اذام ركب ابا

 تعجرف هيخا تنب يه امنا هل حلصت لهو لاق: ةشئاع بطخا هللا لوسر
 يلوقق“هيلا"يفحرا لاق ”كللاذل تركانف' عاشو هيلع: هللا قلص اهنلالؤمنو: علا

 كلذ  تركذف تعجرف يل حلصت كتنباو مالسالا يف يخا:تناو كوخا انا هل

 دق ناك يدع نب ًامعطم نا نامور مأ تلاق جرخو ئرظتنا لاقف ركب يبال

 ةيلع# ركل نونا, قكذن ىفلخلافاكطقلا١دغو هلك ؤبللاطعور ا  تلوك .ةعبأل ةلهوتذ

 يرغت كلعل ةفاحق يبا نبااي تلاقف ىنفلا مأ هتأرما هدنعو يدع نب معطم

 ركب وبا لاقف كيلا جوزت نا هيلع تنا يذلا كنبد يف هلخدمف انيحاص

 ئلاعت:هللا" تهذا دقؤ.هدقع نمر جرختف..كلذ:لوقت. هذه لوقا يدعإنب معطملل

 لوسر يل يعدا ةلوخل لاقف عجرف اهب دعو يتلا هتدع نم هسسفن .يف ناك ام

 تلخدف تجرخ مث نينس تس تنب ذئموب ةشااعو هابا اهجوزف هتعدف هللا

 انموتلاق:ةكزتلاو 'ريخلا<اوُم: كيلعأا هللا :لخادا ااذام !تلاقف#ةطمز ةنبااةدوس ىلع

 وذا ؛تلاق هللغ فانلطخأا/ لجني ؤرهنيلعا#نلا:عرلقص فثلا نكوس]»يفلسؤوا» تلاقكاذ

 نقويؤفلا هكواحا بقلاةمك+ اخلكيا ةناكو هلا كلذولعركاذافعنوماغ الذ قج الل نا

 تلاقف هذه نم لالقف ةيلهاجلا ةيحت هتيحف هيلع تلخدف جحلا نع فلخت

 بطخا هللا دبع نب دمحم ينلسرا تلاقف كنأش امف لاق ميكح ةنبا ةلوخ

 اهنعدا لاق فلاذ كتاب كلات «كانحاش !ءلوقتاطر مالك ةلوفكمل اعف ةقانويسلع

 لكما دق ةكلطا دنع نو هللا نيبعت نب“ دمخم نإ لغرتره ذه نار[ ةشيوعالاقق اهيعدف

 لوسرءاجق يل هيعدالاق معنتلاق كجوزا نايزيجتا ميرك ٌوفك وهو كبطخي

 جحلا نم ةعمز نب دبع اهوخا ءاجف هابا اهجوزف هيلا ملسوهيلعهللاىلص هللا
 عاجلا لوي هعفشلا ىناءكرمعل لسانا :دعب اعف كارتلا هتسأزر يف رينحت ل يجف

 انمدقف ةشئاعتلاق ةعمز تنب ةدوس هللا لوسر جازت نا بارتلا يسأريف

 لخدف هللال وس رءاجف تلاق(١)حاسلا يف جرزخلا نب ثراحلا ينييف ؛.انل ننف ةنيدملا

 ثراحلا ينب لزانم هيف ةنيدملا برق عضوم نون امهنيب نيتلمهملا ءاحا١و نيسسلاب حنسسلا (1)



 ركاسع نبا خيرات ا

 هللالوسر اهجوزت موب اهرمع ناك ةجيدخ نا يدقاولا ةباور يفو نوعضرب
 اهابا ناو اهحوز يذلا وه اهمع نا معزب يدقاولا ناكو ةنس نيعبراو اعبرا

 تيفوتو ملسا نم لوا ةجيدخ نا يرهزلا باهش نبا لاقو راجفلا لبق تام

 اهرمع نا راكب نب ريبزلا قيرط نم ىورو نينس ثالثب ةرجهلا لبق ةكمب

 نبا نع حلاص يبا نع بئاسلا نب دمحم ىورو ةنس نينثالث اهجاوز موب ناك
 ةرشع يتنثا ناك اهرهم ناو ةنس نيرشثعو ةينامث ناك اهرمع نا سابع

 1 رت بما يارس »ريتال يل ا

 ةنس ناضمر يف تيفوتو ةنس ةرشع سمخب ليفلا لبق تدلو ةجيدخ نا

 م

 اهانفد ىتح اهلزنم نم اهب انحرخ تتام املو لاق ةنس نيعبرا هللا لوسر

 ذئموي نكي ملو اهترفح يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لزنو نوجحلاب
 جورخ دعبو اهوحن وا تاونسب ةرجهلا لبق كلذ ناكو ةالصلا ةزانجلا ةنس

 اهركذف اهل رافغتسالاو اهيلع ءانثلا نم مأس دكي مل ةجيدخ ركذ اذا ملسو

 كل لك يي كلل لن ل تل تا رنا كنا للا ين تلد يل

 ادغف تلاق ينم هومتمرح ذا أهنم تقزرو سانلا ينبذك ذا ينتقدصو

 . ارهش ىلع اهب حارو

 بطاح نب هللا دبع نع نيعم نب يبيحب نع هدئسم يف دمحا مامالا ىور

 اقليع تاك هيرو ا ركرر علت شي نات لاق, نما اقب:يولوتقن الانا هللا . ل وست واس ]تلاقق

 نما ءلات وكبر اضايةنبا ةلبئتاط زعاقلا رشا قلخا بحي ةنبا_اتلاقت وكبلا |نتهف..لإق



 5 ركاسع نبا خيرات

 («( ةجيدخب ملسو هيلع هللأ ىلص هحوزت ريخ ))

 هللا لوسر جوزت نع سانلا هب ثدحتي ام عمس اذا رساب نب رامع ناك

 بطاخلا تنك انا اهب هحوزتب سابتلا ملعا انا لوقب هيف نورثك امو ةحردخب

 ىلع انزج (1) ةروزخلاب انك اذا ىتح موب تاذ هللا لوسر عم تجرخ يناو

 يل كهف و "اهيل هتف رصتاك تمد انف همم عدا ولع هشلاخ فر هيب ادخل كلا

 ينحط نم اذه ”كساادمل نأ ”تلاقت# لاسر هيلع لأ للعشاق

 تكد" يق رمعلا ىلن لاَقف "ةعربخات :ةلبأ نلوم ان ف تاللل 917
 نق ياها لف كيتلع افانقف لاك اقم الا 0

 اوتا مث اهاخا تملكف هتيحل اورفصو ةلح ةجيدخ ابا اوسبلاو ةرقب اوحبذ

 دول او رن هزل انياو هنا رشاو هل 15 ركعلت | مح كش لك 0632

 نحال ليف تعمل“ متقن مانو نلكاف ” انامل هرقبلا نم ردم ) كفاح

 تناك يتلا هتنبا هل تلاقف ماعطلا اذهو ةعنعملا هذهو ةلحلا هذه أم لاقف

 هاور كل اهادها ةرقبو هللا دبع نب دمحم اهكاسك ةلحلا هذه ارامع تملك

 هجوز نوكب نا ركناق ةجيدخ هتجوز نيح كلذو اهانيكذف دازو يعهيبلا

 مكبحاص نبا لاقف هوملكف هؤاجن يقهيبلا لاقو هؤاج ىتح حيصي حرخو

 املف' املس هيلع هللا -ىلص هللا "لوس هلا رازبف ةتخوز يلا نوفعرت يذلا
 تكل ار ةقمف كلعف* نك" ل ناو كلذ قمم دقق ةحور كنك“ نان لاك هنلا لك

 ورمع اهمع نا هيلع عمجملاو يلمؤملا لاقو كلففللا اذهب ةصقعلا يناكلاللا ىورو

 ظفاحلا هللا دبع وبا هب انربخا اميفو يقهيبلا لاق اهحوز يذلا وه دسا نب

 ةنسل نير تق و نكيمحلا نيا وهو ةحجادحلا وزنا ملسو ةيلعانلا "يكس تالا
 تان يكف هدير د يافا و رجل نا واهلا لأ مرفت ك1ناز كمال 2

 تدلوف اركب اهجوزت دق ذئاع نب قيتع ناكو اهجوزت ةأرما لوا يهو ىهتنا

 تدلوف ةرارز نبا شالا نب دنه' ةلاه وبا اهحوزتف اهنع تام مث اتنب هل

 دعب هل تدلوو عبرالا هتائب هل تدلوف 'هللا لوسر اهجوزت مث ةأرماو الجر هل

 مهو !)١( اعيمج ةملغلا تبهذف بيطلاو رهاطلاو مساقلا تانبلا

 يف يليهسلا لاقو ناتففخم امهو ةيببدحلاو ةروزخلاندودش ساعلا كر اكعللا مامالا لاق )١(

 - مالغ عمج ةملغلا(؟)هيف ديز ال دجملا يف تلخداو ةكمب تناكقوس مسا ةروزخلا فئنالا نغورلا
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 كلاكيت تاء انوامف راما كيب ورب اب تا ل دلع نحت هلق

 دس د اا ا

 ا و ل م1 ل كراج نب مرح تبي تنقزو رةثفاج
 نب داك دنع هلق تاكو بطخا نيج لكتب ةيفصوو لش وال ابو ايلول

 مأو ةدفع ئبن دحلا ردع ني ارفع دبع كناكيود تراحلا تنب ةنوميمو مكحلا

 وبا ناكو يدزالا ربكعلا يبا تحت هلبق تناكو ميكح نب. رباح تنب.كنرش

 ةعافر تنب ةعاشاو دحا مهنم قبي ملف اوضرقنا مث دزالا يف اظلح ربكعلا

 اوبيصا موي اوبيصاف ةظيرق ينب ءافلح اوناكو بالك ينب نم ءالؤهةعافر وئبو

 دحاب عمتجت نا لبق. تتامف دلبوخ تنب ةجيدخ اماف دحا مهنم قبب ملق

 هيا نحمل ؟هللا ليش ناكل »نر ملسو ةيلع هللا ىلص يبنلا ءاسسن نم

 تاعمتجملا اماو.اهقلطف هدعب جوزتت نا تراتخا اهناف ةرخآلاو ايندلا نيب

 بئيزو ةيفصو ةيريوجو ةبيبح مأو ةملسمأو ةصفحو ةشئاعو ةذوّسف هدنع

 نيو وا الزااو تال مار يلو يل تر ير 2226

 باوصلا بنيزو ةيفصو ةيريوجو ةبيبح مأو ةملس مأو ةصفحو ةشئاعف

 ةنرام امو هحاورا عم امهل سفن ناتيوس هل كاك و رن وميمرع ةدوتل

 ةشئاع تلأس ةكيلم يبا نبا لاق نوعمش تنب ةثراحلاو ميهاربا مأ ةيطبقلا

 مق كاف درع ايي وو سدس نيس نا ىلع ىةدي راع يسعنا اهو

 ةكرالل ةارملا ياي قي كلذ كعب نام وب ةليدباج نيو نا رق مع شما

 لاب كل دلأ مانا ال ن طا ل10 نمي 2 انت جلاب يشف ادن تفشل
 لاقو جورفلل اظفح اهالوم دعب ةرح يه مث اهيلاوم ةايح ةدم ةكولمم اهناو

 هللا ىلص هللا لوسر ءاسنل هتفالخ يف باطخلانبا رمع مسسق هدنم نبا

 ةيفصو ةبيريوجل مسسقو نهنم ةأرما لكل مهرد فلا رشع ىنثا ملسو هيلع

 جحو امهبجحو امهل مسسق هللا لوسر ناك دقو ايبس اتناك امهنال فالآ ةتس

 اهقلطو اهب لخدف نايبظ تنب ةيلاعلا هللا لوسر جوزت ةدنم نبا لاقو امهب

 كذا مام لتعلن رطل كرب كعلا الز رئاؤدامن قدي علا نق اهقلط لابقأو

 . اهب لخدي ملو اهقلطن كلهاب يقحلا ميظعب تذع دقل اهل لاقف هنم



 1 كاع لة لات

 نيرهش الا هدعب ثكمت ملف يب قحلت يلها لوا تنا ةمطافل لاق ملسو هيلع

 لجتو ريشا ةتسسب رفعج وبا لاقو ره ةدلش 200 ل 7

 مشت" تسر" يه و تنام ليف و ةليلو امون يعني هذه لقوا رجا هينا

 اع تبتالا' رمعأ نر ةفحتما لافو هنأ نيل و ناك اا 02000
 لاقو انهوحن وأ ةئنس نيرششعو عست تنب يهو رهشا ةتسسب هدعب تتام اهنا

 نامثل مسقين اكو ةوسن عست نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ضبق سابع نبا
 نم ةدع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جوزت اضيا سايع نياو سنا لاقو

 نهريخت يئاللا هحاوزا .ىلع هللا هرصقو هئامس :هرييخت كلذ قفاوف ءاسنلا

 الوخد نهب لخدو ايتب امارح نهنم مرح يئاللا ناكو )١( نهروجا نهاتاو

 يناونو هرسعىدحلا نيب هدع عيونو رك عزك اانوإ لو داو نا حلا

 اهجوزت ناكو ةيرافغلا ديزي تنب ةرمع نهف ةريشع سمخلا امأف .عسست نع
 نم ىلع تمرح دا رولا يح وا دو واشد رن سرا ل

 ارا اس ىحيرا دارنا قلعاف وأ مإ هيلع تلج دا ف لا

 نهنمو .هيلع قاذصلا بجو دقف (؟) ضفب مل وا ىضفا هابلل ىلخ وا ابوث درج
 ير ا ير اف تلح دا اك 2 لا نكت لال تلح 1 تي

 سانلا بحا تام ام ايبن ناك ول تلاقف كلذ ةنتف ىلع هللا لوسر. نبا ميهاربا

 ناتاهف جاوزالا ىلع تمرحو رهملا بحجوو اهقلطف هيلع اهزعاو هيلا

 2 ا 0 د ا تاارللا رقع تلرللا قس كالا
 1 ا كلام م كل كرا ىودلا دك 0 دنا

 ةشلاعو اهل مع نبا تحت هلبق تناكو ةعمز تنب ةديوسو ذئاع نب قيتع

 باطخلا نب رمع تنب ةصفحو اهريغ اركب جوزتي ملو ركب يبا تنب
 دنه اهمساو ةملس مأو ةبادح نب ىئثينح تحت هلبق تناكو

 داك قراسلا همك ةفلسي اور انهت داي قتال و3 هما شي جل نقي
 تناك“ نال انبي تسبب قلم را امهسلالز طير علو نل دامك يوب تاويل

 يوؤٌؤتو نهنم ءاسثت نم ئجرت بازحالا ةروس يف ئلاعت هلوق ىلا ةياورلا .هذهب :ريشي (1)
 جاف زا نه نيب لدبت نآ الو دعيرنم ءاقسبلا كَل لجلب لاش هلردإ ىلاو ءإ د نم كيلا

 يهو ةءابلا يف ةغل هابلا (9) .٠ صربلا حضولا (1) ٠ كنيمي تكلماه الا نهنسح كبجعا ولو

 . اضيا عامجلا نع ةيانك ءاضفالاو 'عامجلا



 نتلك ينل كرات 1
 ىورو يحلا .نمفن هبببيظت نكلوا ءيشت نسيل“ انه نا الا"نئللأ لالخ آًودس

 تتام املو اميش هل دلت ملو اركب تناكو موثلك مأ جوزت نامثع نا دعس نبا

 نامثع نهتجوزل ارشع“نك ول ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق عست ةنس
 هلع ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاسن عملا تلاق اهنا, ةشئاع قو

 ةيشم اهتيشم ءىطختام يشمت ةمطاف تءاجف ةأرما نهنم )١( رداغب ملف

 قعاوأ هينا نع اهدعفاف ينتاب ابح رم لاغف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوّسر

 1 ا ءيشب اهرايسسف تكبف ءيشب اهراسف هلامش

 كا ايس تيك انام] بلف عاتي املق نيكي | مت رسلان انين نم هللا"لوسو

 ينيتربخا ال قح نم كيلع يلامب كلأسا اهل تلق يفوت املف هريس يشفال تنك

 ىف نأ رعلاب ىططخ اعنا ناكذ ليحل ناش لادم كالاففز عنف ناار[ امأ تلاغف

 لجاللا بارتقا دنع الا كلذ ىرا الو نيترم ماعلا ينضراع هناو ةرم ةنمسس لك

 نيص رت اام1لاقك ين راش" مث تكل" كل"ان ؟قالصلا" حم !ئاتس) و هللا قتاف

 دمحاو ملسم هاور ةمالا هذه ةديس لابق وا نيئمؤملا ءاسن ةديس نوكت نأ

 اهاذا ام ينبذٌوب (؟) ينم ةعضب ةمطاف امثأ اعوف رم ةمرخم نب روسملا نءعو

 نب نيسسحلا نع يلص وملا يلعب وبا ىورو ملسم هاور اهبضغأ ام ينيضعبو

 لاقو كاضرل ىض ريو كبضغل بضغيل هللا نا ةمطاف اب اعوف رم ىلع نع ىلع

 لخد رفعج وبا لاقو نّينس عبراب ةوبنلا لبق ةمطاف ةدالو تناك لمّؤملا
 اما سابعلا لاقف نسا انا اهل لالقف ةمطاف ىلع بلاط يبا نن يلعو ساييعلا

 يدان نيم نرااهنلا لوتس رو ةلطكلا ينبت نسيركو تادلود ةمظافا ال هنا

 نب ورمع نب دمحم لاقو تاونمسسب كلذ لبق تدلوف يلع اب تنا امأآو ةنس

 اهب ىنبو رهشا ةسمخب ةرجهلا دعب بجر يف ةمطاف يلع جوزت يلع
 تدلو يمشاهلا ناميلس لاقو ةنس ةرشع ينامث تنب يهو ردب نم عجر امل

 تتانمؤو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا :دلوم نم نيعبراو ىدحا ةنس ةمطاف

 هللا ىلَص يبنلا نأ ريبزلا يبا نعو (؟) ةنس نيرشعو ىدحا ةنبا يهو

 ينم ءزج اهنا يأ رسكت دقو محللا نم ةعطقلا ءايلا حتفب ةعضي (() . كرتب رداغب )١(

 تيدح وه لافو تينجلا ]زي يذم لإ ىور 50 اهحاع نم رج ىكللإا نم ةمظقلا نأ امك

 ناررينملا ىلع وهو لوقب" ملسو" هيلع هللا ىلص 'يبتلا تعمل .لاق ”نوسلا نع يحض نسمح

 تينت اب اريوتو نإ قاف |( يئاط ىلبل نال 2 ا ىدك يزل نول انا 2 قلا ىيراتللل نب

 0 دل ردك ةمتشبا اهنلوا يتحلا كو نا ىلظ نإ بلاط يبا نير دين نأ اذ ن1

 اكسل ىلا تدار هلادرلا هلك 5 كم] ةمالقتملا فس 1 ةلاور



 541/ اركالع . نيا_خق رات

 دق ةيقرو نامثع ,نا ءامشا تمعز لاقتف زكب.-يبا'ىلا-تفتلافب فن“ تنلق

 طولو ميهاربا دعب رحاه نم لوال .هنا هديب يسسفن يذلاو اههذق اراس

 للا كر ل ب ا ا وا كر لا نبأ ,نعو

 انهما هانه ةيفر تعش ىلا لاقاو“”تامركملا "نق تانئبلا ارفاك راك فاك

 هولا تراث 2اذلف ةوخلا لك" ةمول نا رت ل را

 0 حر يسأر بهل وبا هوبا هل لاق بهل“ يبا اذن تبثاىلاعت ل

 نيلح ١؟تملساو انهن .لخد نكي ملو اهقرافف هتنبا قلطت مل نا
 زباو

1 
 ءاسسنلا تعباب نيح اهتاوخاو يه هللا حل وسر تعبابو ةحبدخ اهما تملسا

 لوط ر مناع اهمخلا نينركقلا ةنكتحلا لأ هعما فارحلاه ناش ع اهو ار

 دق ىلوالا ةرجهلا يف تناكو طول دعب ىلاعت هللا ىلا رحاه نم لوال انهنا هللا

 ناك وقفل رضتعا ةامكتن ”اذبا" كلل كمت هل كذل و ب اًطغللا قامت م

 مطف ههجو يف كبد ةرقنف نيس تس غلبو مالسالا يف هب ينكي نامّثع
 اهجوز دعب ةنيدملا ىلا ترجاهو اًئيش كلذ دعب هل دلت ملو تامف ههحو

 ةفلختف تردي“ ىلا ريت" اهدنا واو ١ كبط ةماؤ اذنلا" لاوتتاوا ركام ؟نيخا نابع

 رشع ةعبس سأر ىلع ناضمر رهش يف ردبب اهدلاوو تيفوتف نامثع اهيلع

 نيح ةنيدملا لخدف اريشب ردب نم ةثراح نب ديز مدقو ةرجهلا نم ارهش

 لاف مف لل فج ا نما انا دو ةرعسولاا رض را نو هكر يل ارك كا
 ةيقر قادص لثم ىلع موثلك مأ نامثع جورت نأ كرمأب هللا نإ

 تعضو امل ةماما يبا نع اضبا ىورو ةدنم نبأ هاور اهتيحص لثشم ىلعو

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق ربقلا يف هللا لوسر تنب بنيز موثلك مأ
 هللا مسس لاق مث ىرخا ةرات مكحرخن اهنمو مكديعن اهيفو مكانعلخ اهنم

 لوقبو )١( بوّيجلا مهيلا حرطب قفطف هللا لوسر ةلم ىلعو هللا ليبس يفو

 اطقم دعبل عويض روالب قلع قل فعال ل عاسلاب حالا يف قتل كلا كسل
 تكلا ني تب وحلا اهلضاو ةفحمم هطعللا هذه نأ ارا ىذلاو ةعللاو بيرثلا تك 5

 نم عطقلا مهل حرطي ىنعملا نوكيف ءيسشلا نم ةعطقلا وهو بنج عمج بيرغلا ةياهن يف امك اهانعمو
 امناو حف رجب ةطقنت ل5 هربت تمل ةماعلا
 ,ىلع هنع هللا ىضفر رم امل اذهلو هباصم فيفختو يحلا بلق بيبطتل ةفرخزلا نم ءيش نوكي

 ةرخآلا حروب لف اوراط دق ولأ ناف اصدار ةثمع ةلظن املأ لاخو اهعئارب رمأ ةلطم هيلع وق
 ةقالحأ متر لن جوعا نو وتقتل يوه 2 ىلا قومقملم دلك امادلا» نك لانا" تفظعلاو
 بّدملاو اق كلمن هميم نسا ماوذ مجالا ينحل تلا دينكا ةندلاا لح 01151199 ]3

 همنا ةعدكلا اواتما# نيذدلا هلفم اكن هع را ريركلا داش الوتر راو 1401 ره انا لاودشمم
 < عن ماع ةلفشا لي اندر رك



 0 و 0
 مهاطعاو ميهنغ الخ دالوبإ يعلززلا عقلطنالج نطاقات المغاف وا

 با تك تو هبا هركسلاق لج تلاقي داماس انوع نسا عل عطور نق ند“ جيا

 اهل كلت هتءاججاتملقديلا تحترغت نينلاو ىاكملول لعب لع سبر نآكمب

 فكر اي دنيا نيد رتبنا رييكيراذ كلام ول كلل هزي قلع ةنادت؟ نين" ينعي ل

 يه لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا كيونشنري ن اكن لاا نرككح_ ظقازأو ا

 قلطنا نيسحلا نب ىلع ثيدحلا اذه ملي نان ةةيوكا كلليصأ ؟قافس ا[ اقفرا

 همطافن ؛ ىحتإل كيف وقت كاع ينغلت يذلا ثندحلا اذه ام لاقت 54و رع“ نأ

 توذلا او ونت زيبستلا قيس ناريجبسا وو مانا كلاوراجر رض ل 08

 مدحبا] هيا تءيكملاطالالؤرا تالف ل كلانا هقيانسأ ودهن تسل دقوا شقتلا نك

 نك ينخر قراازبب رثز# سمو عا ب اب هقحمر تكل يلا رئيظلا ا

 هالتاقف .نشيرق نم. نالجر هقحلف . ةتيدملا ديرب هللا ليك را

 ايدو تالا ع فليت 3 اج ري رك نبا كابر ون ا نيل

 نر ملبلا لهمف دفين ملاح ؟يك ا ءاتتنر هكداحتت «قايفتكلم يالا نهب ارقد

 واكف عج ول كلذ وي تعاذ حافلا لوا كو مدام كتتاشمب تءاح

 ةحماوا ع ل ؟هلاف اولا هم ع فرنش هدا نبأ يورو ةطفتم هنأ نورت

 ىلا نيبحاو *نهزعصا ةمطاف“ تناكاو هللا لوكسر تاني ربكا بتر تناك

 لف اكيف تنكر تكف ون عرج نبا لافو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس

 يبا تنب ءامسسا نع يناربطلاو هدنم نبا ىوررو ةرجهلا نم نامث ةنس

 رظطت را 2161 هلأ اجهل لودر لإ ماعطلا لمحا تنك تلاق اهنإ رك

 للا 01 ا كلا لوا ا لاكفن" نامتع ءاج نافلا ىف اامهو كف اذ

 ههجوتا ًاهجو ينهجوف هيلع يل ربص ال ام كيف ىذالا نم نيكرسنملا
 كلدرا تقمزرأ مليسو كيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاعف هللا تاذ يف مهنرجهال

 يعي ةتحلاب لج رلا اذه ىلا كمح ور نكلفا لاف معنا لاق نا ا

 قم 1 فار ايل ا زاف ةشق ر كيم || كناو كانو ود هنان نى تقل

 الو مهئاست مهعم اولمحيلو كانته ىلا اوهجوتيلف كيأر لثم نيملسملا
 0 ا و ملا يل ريح ور كل رع لا كا دج

 نس رت ىلا مم اك ا ريت عملا ىلا ل رمت مل

 عتاب أ يح رت تارا“ ناد كتل ازا" هلي هده 80: ,لقمل ينلبلا اذنك
 7 نا( هللا لويز نآإ ([ا اعلم تلمحت امن تحلاك حبلا ىف 0-0

 نادت انا دق مل لاقف' ايه ذو اس لق: تالقف  ةيقررو نافثع لعق آم



 ذل اركابسعي نيا حشا

 يف نافع نب نامثع اهجوزتف ةيقر انمأو هدنغ تيفوتف كلطملار عام !نبا

 اهنفد نامثع ىلوتف ردب ةوزغ مايا تفوتو هللا دبع هل تدلوف 0

 ةشبحلا ضرا ىلا رجاه نامثع ناك دقو آردب دهشب نا هعنم ىذلا وهو
 تام امل هنا سابع نبا ىلا هدنسب )١( يقهيبلا ئوتزو هعم'ةيقر ترحاهو

 : نثاع ولو ايبن اقفيدص ناكل شاع ولو هعاضر 0

 يبا نب يلع نب رمع نب دمحم. نب هللا دبع نب. ىسيع هيف قبرط نم يورو

 ميهاربا يفوت امل لاق هنا بلاط يبا نب. يلع نع يوقلاب نسيل وهو بلاط
 ايلع ملسو' هيلع هللا يلص' يبنلا ل ييسر وتو د 0 هيك اعدام

 يف يلع هلمحف (؟) ةبرشملاب يهو ةيطبقلا .ةبرام.هشا ىلا بلاط ئبا نبا

 ا 17
 يذلا قاقزلا يف هنفدف هعم سانلا جرخو هب جرخو هنفكو هلسسغف .ملسو

 بارتلا هيلع ىوس ىتح هربق يف يلع لخدف ديز نب دمحم راد يلب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخدأو هربق ىلع ءاملا شرو جرخ مث هنفدو

 ىكبو ىكبو يبن نم يبنل هنا .هللاو امأ لاق مث هربق يف هدب ملسو

 ملص هيلع هللا ىلص هللا لوس لاق ىت .تاوصالا تعفي رو تح ندع

 ميهاربأ اب كيلع اناو برلا بضغي ام لوقن الو بلعلا نزحيو نيعلا عمدت

 ةكيدملا مدخا الملا لسمو هيلع هللا ىلا ىيبلإ نإ ةلساع 2 ا

 يف اوجرخ املف ةناثك نبا وا ةنانك اهعم ةكم نم بنيز هتنبا تجرخ

 اهعرص ىتح هحمرب اهريعب نعطي لزي ملف دوسالا نب رابه اهكردأ اهرثا
 ةليمأ قبو مشاه وني اهيف رجتشاف امد (تقنوهاو اهنطي ىف لم تقلاو

 صاعلا يبا مهمع نبا تحت تناكو اهب قحا نحن ةيما ونب تلاقف

 ببس يف اذه دنه اهل لوقت تناكو ةعيبر تنب دنه دنع تناكف

 فلا عد ةربسا) لحم ىرسدتارا لال و هكا عز هللا ايا كن درر فرات ااا
 يمتاخ ذخف لاق ىلب لاق بنيزب ءيجتف قلطنت الأ لفل يفو بنيزب

 ةيئرت »نأ ”كاقفأ *امهسغ قعرن' اعلا ن "يقل ىتح“تللتر# لازثا:ملكااةاننانبطتغأف

 ديمحم تنب تنير هل لايبقف معلا ناره ملف لاق صاخسلا يب لاك

 هير انا يطل انيالكم» تاراتما نر اللا رعتامز الا ا د ا
 ا واج ساس ولا يدار ايمو يجمل وباسم _ ع كك + ع

 ةيلعلاو ةفرعلا اهحتفو ءارلأ مضي ةبركلا ([) © مكن ةياو هب نباو يدورابلا هاور )١(



 رد ا نك
 مالسلا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ليرتخ لزن 21

 ةيرام كدلو ما نم ًامالغ كل بهو دق هللا نا دمحم ان ميهاربآ ابا ان كيلع

 يف كل .نيعيةرق .هلعجو. ميهازناه, كلا كزاشبف» عطانا همست نأ كرمآو

 يلصولملا يلعب وباو بيطخلا ركب وبا هاور هب مههبشأو ةرخآلاو ايندلا

 ةرجهلا نم نامث ةنس نم ةجحلا ىذ يف ميهاربا دلو يدقاولا لاقو

 لاقف ميهاربأ نس علب مكت اقف كلام نب آسسنا تلأس يدشلا لاقو

 لاق ءايبنالا رخآ مكيبن نال قبي مل نكل آيبن ناكل يقب ولو هديهم ألم ام
 ميهاربا نا نسنا نع هدنم نبا ىورو يدسلا الا هب ثدحب مل ىنطقراذلا

 هونفدا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف آرهش رشع ةتسا نبا وهو يفوت
 ناكل يقب ول ةياور يفو )١( ةنجلا يف هعاضر متي اعضرم هل ناف عيقبلاب

 محأ ادحا تيإر انيلاك هنا لسا نع ىلصروملا "نلت ؟نبانيائوزو ًايعاعلم

 يف ًاعضرتسم ميهاربا ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم لايعلاب

 هلبقيو هذخأيف تيبلا ىلا لخديف هعم نحنو قلطنب ناكف ةنيدملا يلاوع

 ميهالربا كايلسؤو ميلك عاللا ىلنم ؛ للان لور نابعف ميهأر بأ ىفاونا مث" عج رد مث

 هنعم المكت نيرئظل ةياور يفو ًاريظ.هل ناو يىيدثلا يف تام هناو ينبا

 ميهاربا شاع ول اعوفرم هللا دبع نب رباج نعو (؟) ةنجلا يف هعاضر
 قف را ةحلتتلا قلع فلا يلد لاكف ميهارلا تام ال“ نسنا نحو انين ناكل

 0 6 الع كو احم فلا ظنا ىتح هناعتا ناد دنيا

 لوسر ىكب ميهاربا يفوت امل تلاق اهنا ديزي تنب ءامسا نعو برطضا

 هللا ملع نم قحا تنا رمعو ركب وبا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هلا

 الولو برلا طخسس الو بلقلا نزحب الو نياعلا عمدت لاقن هفح

 دنشأ ًادجو ميهاربا اي كيلع اثدجول عماج دوعومو قدابص دعوب هنا
 وبا اهحوزتف بنئيز امأو . نونورحمل ميهاربا ابب كب اناو اندجو امم

 تدلوف ةيلهاجلا يف فانم دبع نب سيق دبع نب عيبرلا نب صاعلا

 تيفوت ام دعب بلاط يبا نب يلع اهجوزتف  ةماما اهمسا ةيراج هل

 ثراحلا نب لفون نب ةريغملا اهجوزتف هدنع يهو يلع لتقو ةمطاف

 متتسب ةنحلا يف اعضرم هنراقزا ظفلب ءاريلا نع دعس نبأ هاورو ينايورلا هاور )١(

 ةعضرملا رثظلاو عاضرلا نس يف وهو يأ يلا يف تام (1) . تباث نب يدع نع ةفرغ ا



 كر ركاسسع نبا خيررات

 ةثراخ نيا دي مادقف زوس, ملثمو.ةيلعا تلا لاصار دارو ت وطال را
 بارتلا ئدوس .نيحن ءاجنف_نديب هلك قلع قلاعع اهلا ةلكمف انني دنقلا

 ننب ب تلضببةلإؤ قزييسعج ميدل ةفولكلا ال وبلا هيظ وفم كاش مال ويل
 ماورلكا م)“ ناجم :كاوودلمق د درعتملا» لويس للظر257/5
 لابقف ميسا هل*بلترلوأ ةرجملا]) ل ملط هين نطكل ع رك كريت

 نامت اهيا _هنلانعا شم وو ىلاس قفلت سبام زا

 هيدسللا نم ةزعلخ يدش قرع تالغل»ةفظاف كلت" رفا” نك" يلع جا وارتاو
 بنيزو موقلك ماو نيسحلاو نسحلا هل تدلوف ةرحهلا نم ةيناثلا

 ويرد نب هيلع جر اكن قيفللا» تشب لاما سيجما“ والا ا
 يف: كزنو بلطملا :دمع »نب :نيادكتعلا اهلع قلضو اندلع لثوافألا تا" اذه

 سابع .نبا نع,راكب نب ريبزلا ىوررو نساسعلا نت لضفلا يلعو وه ايترفح
 نيب هللا دبع ةجيدخ تدلو لاق هنا :نتوكلا .كانيطغا.انا+نورن تنتت يف

 هيلع ثلا ىلكط هلا ل كتر" !هييضبس نست ولا نب فن نة ره رفقا

 لاك اذه ؛م”لجر هلا لاق“ ذاببلا رت لفات ب ضخ ردات دب كي

 هدعب نم دلولا هيلع أطبا مث دلاو لحرلل. دلو اذا شرق تناكو رتبالا اذه

 تامكسم ىا رسألا اوه كنتاتش نا هجلع ىلاشت هلا نفر ري

 مساقلاف ةيقرف بنيز هل تدلو مث ري لك ,نم رتب يذلا رتعبالا. وهن

 هرعت ساو ةمطافنا مرتك ءانه ةضلظلا» كيقلات ظلما داش ل

 لذ ةمطان#تادلا] كجم هنن رن“ نلح هدطف 5* كلو ؟تنلاو "اذ .ةكك لج "كقتاكو

 ملسو هيلع هللا ىلص هدالوا 0 نا يدع نبا ىوراو اهريخ ادحا اهعضرت

 قرا ءاووعطبع سقاس رواج ممر عقلا ربا فى ياك رت« رسولا نلاببت داهيدهأ اذ)

 صضقونلا ملسسو هيلع هللا”قلكص ”ةللا"لؤوؤشضو ىلا اهادَهأ يتلا :ةيطبعلا

 رؤبأم هل لاقب .ايصخبو نيريس اهتخا اهعم ئدهأو ةيردتكتسالا بحاص

 رعانشلا تناث !نبا نانسسحل. نييراقس + ملطتنو : هنبلع هللا ىلص هللا لوسر تهوق

 ىللص هدالوا عّيمجو .تباث نب. ناسسح دلو. ضرقنا دقو ناسح هل. تدلوف

 وجو .بيطلا وه رهاطلا نا: لاقيو .ميهاربا الا ةجيدخ. نم ملسو هليلع هللا
 ربهطملاو رهابطلاو نيطب يف ادلو بيطملاو بيطلا :نأ لاقيو ىللا بديع

 ثيكم مسافلا نا دهاجم نع. .ليبنح. نب .دمحا.ىورو 5

 شانع هنآ قاوسملاو 'انطخ "دقو لاضضفملا لاق "تام من نات عجبت

 نيتنس نبا وهو تانم يرهزلا لاقو يفوت مث ارهش رثع ةعبلس
 را" كل - كرت نت نفح لا دلع نعو يكشف ىدح نراكع هداف نا



 ركاسسع نبا خيرات لو

 ةكضنا_تملسإ, ةكتاق] او دعست ند ادسحتم ا اركذ ؟دقاز*عاتكنق 41دك ناشف هكذا

 ةميمآ نا.دعس نبا نع تاناورلا ضعب يفو ةنيدملا ىلا ترجاهو ةكمن

 رانيد ني. ءاطع نع يدع اونا انآبنا قازرلا دبع قيرط نمو اضنا تملسآ
 الاه او" نك لتكتتو ةكيلع هللا“ قلفص“ يدلل“ تنل ةلرمأ انَمْلَح ام لآق هنا

 مساقلا .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل ةجيدخ تدلو رماع نبا لاقو ةحبدخ

 (( هجاوزأو هناذبو هيثب ركذ باب )

 قلظجم نيا كالو كالا ولف 1ناك لي كر دنا يعم ان نطق كوش عاطقإلار

 بنيبز مث ىنكب ناك هبو ةوبنلا لبق هتدالو تناكو مساقلا ملسو هيلع هللا

 نب دمحم نب. ماشه ىورو ةيقر مث ةمطاف. مث موثلك ما مث هللا دبع ©

 لبق مهتدالو تناك ةمطافو ةيقرو بندزو مساقلا نا يبلكلا بئاسلا

 ماو مالسسالا يف دلوف رهام لاو بيطلا ىئهسيو هللا ددع.اماو مالسالا

 هللا دبع تام مث مساقلا هدلو نم تام نم لوا ناكف ةجيدخ عيمجلا

 هللا 'لرزنأفا اوتبا: وهف :هدلو .عطقنا ,دقا :ئمهسلا .لئاو !نب:ضاعلا .لابقف_ ةكمن

 ةجحلا,يذ يف عيهارتا ةنبدملاب ةنرام هل. تدلؤ: مث رثوكلا كانيطعأ انا ىلاعت

 يبلكلا نبا ماشه لاق ارهش رشع ةينامث نبا تامف ةرحجهلا نم نامث ةنس

 نيون ص نجلا ةزبإ) كلش وات هليل ذنل)" قياما | للا "ع ويصختر تشر لعل ع يو وت اهلك

 هيلا نبلغ هل" خدل روحها طفت لن نيت نيم لع »نع نعلا) دفع نت "عشتار

 جيشا تلهب رخل م ذيرات اذان تطوع كئاعللا» زارحح ىداالفلا ' يذل“ لامني ناك و

 1 ةفالطتلاف ماقتل "ولا

 ايل يل رس لل تلا سبت ايل و120 ندر اننا 00

 اعلملعو ىقلان ميكس ادعس عنو ةحلاص» هللا اهازح نما 5

 يبأ نب ةستع ااهجورت دقف:.ةيقر#اماو ةرجهلا "نم.نانمث ةئتسا تيفوتو

 لوسر ثعب ىتح امهب اينتبب ملف بهل يبا نب. ةبتع موثلك ما جوزتو بهل

 امهل لاق بهل يبا ادب تبت ىلاعت هللا لزنا املف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 مثلو ءامهاك رايففر هيسنيإا ا كقلطت ن١ ماج لمكشا رووامو يتم و ليامشوبا

 نس ير ل ل ل يظل

 تامف هنيع ىلع كبد هرقنف نينس تس غلبو هب ىنكت يذلا



 مك ركاسع نبا خيرات

 القاع افيرش ناكو سابعلاو ةريغملا همسا .لجحو موقملاو هلوسر دساو هلأ

 يحوا. مايا تامو ءاخبسو الامج نثيرق نايتف لضفا ناكو .رارضو ابيهم

 مهل بقع الو بلطملا دبع نب مثقو هل بقع الو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا

 ةانم نب ,دبز نب رماع نب ورمع ني كلام نب تلك نيا بابحيتنب ةلينت' مهماؤ

 فطساق نب رمنلا نب هللا ميت نب جرزخلا نب دعس نبا نايحصلا وهو رماع نب

 دعم نب رازن نب ةعيبر نبي :ادسا نب ةليدج نب ورمع نب يصفا١ نب بنه .نب

 هانك ةبتع وبأ ىنكيو ىزعلا دنع همساو :بلطملا دبع نب بهل وباو ناندع نب

 دبع نب رحاه تنب فل هماو اذاوح ناكو هلامحو هنسحل كلذب بلطملا دبع

 دنه اهماو ةعازخ نب رمع نب بعك نن لولس نبا ةيشميم نب رهاط نب فانم

 ةرهز تنب ءادوسلا اهماو ةرم نب ميت نب دعس نبا بعك نب ورمع نب تنب

 كللام نب ورمع تنب همأو بعصم همساو بلطملا دبع نب قاديغلاو بالك نبا

 بعك نب لولس نب يدع نب ريبج نب دبع نب دعسا نب ديوس نب ليوس نبأ

 نب ثراحلا نب دبع نب فوع دبع نب فوع همال هوخاو ةعازخ نب ورمع نب

 لتعم اهدبابتارعلاا فر لكلر مل«يشكلا# لاك كفلاوخأ نتا بزمح رثا ريعان كارل

 لبق مهفونا فرشت نيئارعلا مش مسجا الو مهنم فرشا ال بلطملا دبع ينب

 : بلطملا دبع نب لجح نب ةرق مهيف لاقو مههافش

 اتسابعلا ددعاو ةزمح تثيللاو قى ننف تذددع نإ رآ كش دعا

 انااا رلإ ىفلاو داححا ريشلاو زا هدر ا موس ا دلل ١

 انابيلا ىدعلا غو ىلع اودانس ٠ انهماث ةنددعاف ةنع اناو

 اييسامجلا فاسنم دبع نعلاو مر احح احجب نوادغو اقانتع مرقلاو

 ابساكلا عاملا: هعزان_ ماليا. .ادجانم قارا [ضاننفلا :تازاثحلاو

 ادكهاننا وهنا ا نال قريه ام ردا لمعلا يولع اقل ان نو اك

 دقو بهل يباو ثراحلاو بلاط يباو سابعلل بلطملا دبع نم بقعلاو لاق

 ازيامق ةيبالمالا 30 كئللقلا دلو رفلل ,تيررومل يدر «طفالاو

 لاؤخس-رمتر فازاخلايتبجلوف الدمام يلازم :هالسلا "ناكر يكس م كالطلاو
 نع يراخبلا قيرط نم ىورو سابعلا ينب يف راص مث بلاط يبا ينب ىلا
 ءاةيغلم قعال كافل تموت للشو اوعاشا هموت واكس وامل“, لغ ةماعلا

 يف ةيفص ريغنهنم ملس مل ءاضيبلاميكح ماو ةميماوىوراو ةربوةكتاعو ريبزلا



 ركاسع نبا خيرات 5

 يهف ةعباسلا اهنا "لاق نمو يناودعلا ةليذج نب تالا نب هللا

 دته ما يهو يناودنعلا ركن "نب ذئاع نب رمع نب برظ نب ٌرماع تنب ةكتاع

 مأ يه كلام تنب دنهو ناليغ نب سيق نم يمهفلا ةنانك نبا كلام تنب

 مأ ةمطافو يناودعلا ةلئاو نب ثراحلا نب برظ نب هللا دبع تنب ةمطاف

 رمختو يصق نب دبع تنب رمخت مأ املسو يصق نب ةريمع نب رماعتننب ىملس

 نارمع نب ذئاع نب تنب ةمطاف مأ ةرخصو نارمع نب هللا دبع تنب ةرخص مأ

 نب هللا دبع مأ موزخم نب نارمع نب ذئاع نب رمع تنب ةمطافو موزخم نب
 هكاكا رمتلا- نك تلاك اق ةناقك ”نب”ركتلا 0 كلام انف 15 ةماطلا اننع

 نم هتدلوف ةيلزهلا امأو ناليغ نب سيق نب رمع نب ناودع نب رمع تنب

 اهمأو جلاق نب لاله نب ةرم تنب ةكتاع مشاه مأو فانم ابع نب مشاه لبق

 نب ةيواعم مأو نزاوه نب ركب نب ةعصعص نب ورمع نب ةزرح تنب ةبرام

 ةياذهلا رهف نب ليذه نإ لهس نب دعس تنب ةكتاع نزاوه نب ركب

 ماكم هةيلالللا اهو هرم ني ترلك لف نما هةندلو ةيدتوا اكنار

 ةكتاع يهف ةيفقثلا اماو ةميزخ نبا ديسا نب ناود تنب ةكتاع يهو هتاهما

 نب نامثع نب ىزعلا مأ يهو يفقثلا فوع نب ملسا نب دعس نب ورمع تنب

 نب ىرشلا نلخ نر 5 فا تكر هنا نا علا نك ل ا واادح
 ردك نب ملاغ لبق نم هتللزت ةيياطخملا اماز7ىئطق نندراثلا كبع نب نامتع

 سايلا نب ةحناط تنب ىملس اهما ليذه نب نادعس تنب ىليل رهف نب بلاغ مأ
 نم ةثلاثلا يه اضبا ةكتاعوُت وغلا نب دسالا تنب ةكتاع ىملس مأو رضم نب

 نم ةثلاثلا يهو يؤل ينب بعك لبق نم هتدلوف ةيعاضقلا اماو رضنلا تاهما

 ملسا نبب دوس نب ديز نب ةنيهج نب سيق نب نادشر نب ةكتاع يهو.هتاهما
 ها نيالا معلا هلك كلذ ؟نإ حلا طمعا لاق“ ةعاضق كرا ككل 11
 تسو الخر رشع انثا بلطملا دبعل دلو دعس نبا لاق و(١)يودعلا هللا دبع يل

 يف تامو ينكب ناك هبو هدالوا ربكا وهو ثراحلا مهو ةوسن

 وباو هوبا ىصوا هيلاو افيرش ارعاش ناكو ريبّزلاو هللا دبعو هيبا ةةيح

 دسا وهو ةزمحو بقعب ملو تام ةبعكلا دبعو فانم دبع همساو بلاط

 ادسنس

 ةبانع ةبترم ىلع لدتل ةدئاف ىنيبك هيف دحنال ءىراقلا ناك ناو هل وطب اذه انور ا" 19

 . مهبتك يف اهل مهفلخ نيودتو اهيلع مهصرحو باسنالا نفي برعلا



 11 ركاسع نبا خيرات

 تلطلا دبع قيوشلاهسعلا مأ يعاو ا ذئاعب لب فاقع تدنأ ةمطاق وعاو مطاوفلا نبا

 تنب ةمطافو يدع نب 'ف وع تنب ةمطافو' ثراحلا نياهثلا "دلع تنب ةمظآف,و
 ال تبث يدلاو :لبتحب محا لاق ءرصن نب رماع تنب ةييظافور ىضاتر مز دعت

 مأجلاف .نب ةرم تنب ةكتاع ةئالث كتاوعلا يبلاطلا لاق + مطاوفلا :نم  نسمخ

 ناوكز.نب. جلاف ,نب:لاله مأيهو:. نباج تنب ةكتاعو“ تفانم: دنع“ غاتشم

 لاله نب صقوالا تنب ةكتاعو ناوكز نب جئاف مأ يه ثراحلا تنب ةكتاعو

 عبرا كتاوعلا يودعلا يبلاطلا هللا دبع لاقو فانتم دبعنب بهو مأ يهو

 ةيعاضقو ةيناطحقو ةيلذهو ناتيناودعو تايملس عيراو تايشرق ثالث ةرشع

 حا اعلا" هبا لو“ نك تاي تلا" هارت كالا اا

 بيبح مأ اهمأو ىصق نب رادلا دبع نب نامثع نب ىزعلا دبع تنب ةطير اهماو
 ميت نب بعك تنب ةطبر اهماو ىصق نب ىزعلا دبع نب دسا تنب ةكتاع يهو

 يدنا مدا 31597 تراتك)لا نت 017 ر تبت وا تفل
 طراد ناو طك او ءايركلا يل 11 ه0 د ك1 ين كا

 نم ءايظحلا لوقي هريغو مالكلا قيرط نم ءابطخلا لوقب يموزخملا روسم نب

 نب ةثراح نب ىصق نب ناكمل نب ناجلا رماع تنب ةنمآ اهماو ةوظحلا قبرط

 تنب ةكتاع هماو ةعازخ نب ناشبغ نب رماع وهو ناجلا رماعل لاقيو ةعازخ

 براحم تنب ةيشخم بيها مأو رهف نب ثراحلا نب ةبض نب بيها نب لالهلا

 تاعا 1و هلاكلا 20 كاك ب كا 7

 فانم دبع نب بهو لبق نمو ىصق نب فانم دبع نب مشاه لبق نم هتدلوف
 نب جلاف نب لاله نب ةرم تتب ةكتاع فادنم دبع نب مشاه مأ ةرهز نتا

 لاقيو ةعاّرخ نم ىصق نب ملسا نب يدع نب ةرم تنب ةكتاع'ةرم: مأو ناوكا
 0 كلام يل كعنف نب ربات تب ةكظادع ها لداتمل نا كش 2

 نب جلاف نب لاله مأو ةثلاثلا يهو ميلس نم سميعقلا ءرمأ نب فوع

 بهو مأو روصنم نب ميلس نن هيي نبا "ترابخللاو تف هكش اكتعل|نإوتف

 ملام نيد لدلطم نب صم اوالا تبن كانك ناكر نبيذ هندالا ف8
 نيف ةاكفالل 23 قاسحت دعنا ماو هلكام ف رات قس لا ا ا

 دبع هيبا لبق نم هتدلو يتلا اماف رضنلا نب كلام لبق نمو هيبا لبق

 دبع تنب ةكتاع يهف ةسماخلا اهنا لاقيو هتاهما نم ةعباسلا يهو هللا



 ركاسع نبا مترات ؟ يا

 ىلا ةالوم ةببوث اضبا هتعضرا دقو ملسو هيلع هللا ئىلص هللا لوسر بش

 دبع هيبا مأ ملسو هيلع هللا ئلص هللا :لوسر ةدجو. ئئوغلا فسغ همساو تفل

 اهماو موزحم نارمع دبع تنب ةهرخص اهماو موزخم نب ورمع تنب ةمطاف هللا

 ةريمع نب رماع تنب ىملس اهماو ةرم نب بالك نب يصق نب دبع تنب .رمحب

 نكس اذ را ادعت نوبل ةلئا ينب تخأ اهماو رهف نب ثراحلا نب ةعبدو نب

 ةشابخ نب كلام نب ثزاحلا تنب ئه ةباآلق نا دعس نبا قيرط نم ىورو

 ليذه نب نايحل نب ةخباط نب بعك نب ةعصعص نب داع نب نايحل نبا منغ نب

 هبنم نب فيقث نب مشج نب طيطخ نب ةرضاغ تنب ةكتاع اهماو ةكردم نب

 همساو ناليغ نب سسيق نب ةصفح نب ةمركع نب روصنم نب نزاوه نب ركب نبأ

 لج بهو مأو فافيقث وهو يصق ني فوع تنب ىليل اهماو رضم ننا نمايلا

 وهو ةليق يبا تنب دنه لاقبو ةليق همال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نب ةثراح نب يصفا نب ناكلم نب ورمع نب ثراحلا نبا بلاغ نب رخذ

 نب بعك تنب ةيوان اهماو رهف نب بلاغ نب يول تنب ىملس اهماو ةعازخ
 ةعدحملا نب نيكلا نب بهو تنب ةقالثلا نيببلاغ نب رحز ماوةعاضق نب نيعلا

 نم ةعيبر نب سيق ةئبااهماو سوالا نم فوع نب ورمع ينب نم رمع نبا

 ةعخنلا اهماو يصفقا نبا ملسا يخا يصفا نب كلام نبا يول نب نزام ينب
 ةرهز نب فانه دبع مأو جرزخلا نب ثراحلا ينب نم تراحلا نب ديبع تنب

 قام: فق ةعازخ نب وَرمَع نب حلم نب دعسا نبا ةيصق نب كلام تنب لمج

 هئاصقتساب للملا لصحب امم هدرقمب دحاو لك هتادحو هدادحا١بسن دعس نبا

 عيمجب لصتي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بسن نا هنم رمآلا ةباغو

 ىلص ينشلا نا ةداتق لآقو هنع هللا ىفر سابع نبا لاق امك برعلا لئابق

 .بلطملا دبع نبا انا. بذك ال يبنلا انا.هتاوزغ ضعب يف لاق ملسو هيلع هللا

 نهنم ةدحاو لك ىمست ميس نم ةوسن ثالث كتاوعلا اولاقو . كتاوعلا نبا انا

 مآ لاله نب ةرم ثنب ةكتاعو فانتم دبغ مأ لاله تنب ةكتاع نهو ةكئاع

 دَلاَو بهو مآ لاله" نبا ةرم نب نضق والا تنبت ةكتاعو قانم دع نب مشاق

 من اج ومد كعامااؤفلا ورا قرود يرشو تيل قل” قللرا رنا مآ -ةنعآ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسرل نأب نخفت ميلس ونبو ئرخالا ةمعىطس ولأو



 ءامشلا قلل هسأبر ًاعفار نضرأالا يف ةهاذد ًاعضاو عقو 0 قاسصلا عفن 07

 « هتامعو هتمومعو هتانحو همأ ةفرعم بأي ))

 دعل ىلاعت هلوق  ليوأت يف.لاق :هنا: نابع. نيا. نع يبلكلا قيرط-نم يور

 يبنلا تدلو دقو لا .ةليبق برعلا, يف نيسيلةةمآلا ؟مكفتفتاب نم لوضار“ مكءاح

 مأ مقرا نب.دبز لاقو اهينامبو اهتعيبرو اهبرسضم ملسو هيلع هللا ىلص

 بالك نب ةرهز نب فانم دبع نب بهو تنب ةنمآ ماس هيلع هللا ىلص يبنلا

 بتتبح«ماةاهنتاو يصق“ ني ٌرادلا دبع نب نامثع نب ىّرعلا دبع تتب ةرب اهماو

 نب يدع نن جلوع نب ديبع نب فوع تتت ةرب يه امنا ىزعلا دبع تنب ةرب

 رايخلا نب ةدئاع ينب نم ةعصعص نب ثراحلا تنب ةبالق اهماو يو نب بعك

 تنب ةّميما يفت راكت نب ريبزلا لاقو منغ نب كلامتنب ةميما اهماو ليذه نب

 نب نايحل ينب نم ةحلط نب بعك نب ةعصعص نب ةيداع نب شبح نب نامثع

 : لوقي يذلا وهو ليذه يف رعشلا

 ناديدجلا كيتأي كلذ لكب نرملا ىف ىعلا ناو دلك ل! نإ

 ناك د ل مر يندر تيونردعلا ناقد نارا

 اهناو لد دهر بز ناحل نب بعت نةةعضعص نب تالاجلا هيلع نا كنت

 نمياا نب راحلا تنب ىنسمل اهماو ليذه نب دعس نب ميمت نبثراحلا تب ةبد

 رضم نب ساسفلا :نب ةخباط نب رم نب ميمت نب ورمع نب ديسا نب ةدرح نبأ

 و ناطق تنك ةيابلج تتتق رىتج ةقعصض نا[ ينلا تلا كوحدر 1 اف رتب

 ةطفحعا, نب ةمازكخ, قبر و وصنما نب اقوا وهل نبايركد (نب ا انس عملي نألا#ن حاط ديعسللإ

 ءالاوه يفق ىارعلا دبع ند تراشلا ةمللح كو رو ركس نم ناصح نب نسمح نبا



 نكابسع نبا. حيزوات 1

 هوطل ةاكير هل* لقت ةخا "لسور كامو "جتا 4 كلجتف نيل تاذأ عايش

 مكحبو" مهتايعرل" نولوقيل مهنا ىتخ اعاتح خورتل "ئموق. مانغا: نآو“ نسل

 نوح رسيف' مهعم اوحرتاف :ثيوذ“يتا ثتنن ةميلح منغ حج رثبت تبيح وإرو راغنا

 [تفاتف يمن حورتو نبل نم ةرطق اهب ام اعايج مهيتاتك ,يشنع عم مهمل
 الو اهفرعتو كت ريلا ايرث ىلاكعت ,هللا كري ملف انف زم ايت لير

 رهشلا يف يبصلا بايش مويلا يف بش. ملبسو هيلع, .هللا_ ىلص هللا ,لوسر

 مزلغ" ىهوررنيتنسعلاا علبف ةغسلا ندري ىكحلا تاذكيت ريقلا نئفر. بِكننو

 ىشثخن انناف هب عجرن ينبا انيلع يدر اهل تلق مث هما ىلع هب انمدقف نفحب

 همأب لزن ملف هتكرب نم انبأر ال هب ءيش .نضا نحنو تلاق ةكم .ءايندا هيلع

 وم تابت هال ليوالو الات تكمن ريم“ اقف انا تاق نح
 موحا اقءاكل ذا بل2 017 امهرتنامعرب توجنلا فلح ”امو نا هوخاو

 هاعجحضأف نالحر هءاحج دق يشرقلا يخا اكردا هيبالو. يل لاعف دتبشب

 )١( هنول عقتنم ملاق وهو هيلا انيهتناف دتشن هوحن انجرخف هنطب اقشف

 بايث امهيلع نالجر يناتأ لاق ينب يا كلام لاق مث هتقنتعاو هوبا هعنتعاف

 ةباور .يفو اعنض اسم ئردأ ام هللاوف يىنطب .اقش. مث يناعجضأف ضيب

 ناك لمك هادو مىرو اع رظف“ انينش هن, اجيرخعتساز من «صطي اهنا يناطجضأف

 اذه ىرأ ام ةميلح ار هللاو لوقب هوبا ناكو هب انعج رف هانلمتحاف تلاق

 فرحتي ام رهظن نا, لبن هلها ىلا ةدون اخت قيلطناف و بتيطااىدق الا, مالغلا
 نيصنارح امتنك دقو امكذر ام انل تلاقف هما ىلا هب انعجرف تلاق هيلع هنم

 انفوخت مث هيف اسنيلع بحن يذلا قحلا اننيدأو_هانلفك انا اهلب انلقق هيلع

 يناربخأف امكب كاذ ام هللاو ةنمآ تلاقف هلها يف نوكب انلقف هيلع ثادحالا

 ناك كلاقن هةر اهقانزريخا ىنح ابا تلاز اما هنلاؤف» م ربجتو اهل ربج

 نم هيلع ناطيشلل ام هللاو ناطيشلا هيلع امتيشخأ تلاق ةباور يفو الكهيلع

 ناك طق“ الح دا هلقانا كلنا ةتغ امكرتتخا الا انأش اذه ينبال نا لبس

 القير نون قلممجلا ةعقملا و دعناو .؟ويزايكتا جت هيك زب مظتعا_ لو تف

 تلمع نيح ماونلا يف 'تبأرو ةياور:.يفو ىرضبب لبالا فيذع ةيهييير يحيل
 ا دا ا كا

 للا لل 00 للم ام للا قو يفجع امعل يفر لات نلا وم ماهبلا يطتحا اذات علا دالوإ



 "مه ركاسع نبا رات
 هتعضوف اهنم هتذخاف همأ ىلا تءاجف اريخ هيف انل .لعجي نا هللا ىسع هيذخ

 هللا ىلص هللا لوسر برشف نيللا رطاقت ىتح اهيدث هيلع لبقاف اهرجح ينف
 تررحأ ةنمآ نا مث ىور ىتح اهنبأ يتعناهوح اب شو ىو رو يح كد

 يهو رخآ قيرط نم ةصعلا تيورو ةندلو نح اه ليق امو تأر امب ةميلح
 زم اق متل زكر لا دك ندب نوه ةاوسسلا يف 0 لاك هلل ١

 و اني قبب ل عامها ةكحي يف, بح رت )١( ءارمق يأ ّناتا ىلع ةكمت
 نو ةلطقل ضيطدم ساوث 25 فوات نهم قزفلا داع نب تاولحلا يجوز

 عيذث الود هؤييونا اا دس هيلو رهلاكو "ماعلا +6 مل يبص انعمو نبل
 2 ين اس يل وحرن انثا الا هيذغب ام انف راش

 ادام اًنلقو ”هاتك رت“ ميتر هنا"ليق“اذاف“ ملتساو هيلع هللا قلص للا لوس اهيل
 ىقب ام هللاوف. دياولا يبا نم فورعملا وحرن امناو هما انيلا عنصت نا ىسغ

 اًئيش ذخا ملو عجرا نا تهركف يريغ اعيضَر تذخا الا ةأرما يبحاوص نم

 هنذخ آلف ميتبلا كلذ ّنلا نعحرال .هللاو يجوز تلعف يبحأوص ذخأ دقو

 0 هيتاذحْلا دق يحوز لاقف يلحر خلا تح رف هتذخاف هتتيتاف' تلاق

 ,لمعجي نا هللا ىسعف تبصا دق لاقف هريغ دجا مل ينا الا كاذ نكب مل .هللأو

 امب يندت هيلع لبقاف يرجح يف ةتلعج نا الا وهام هللاوفتلاق اريخ هيف

 ىور ىتح اهنبا ينعب هوخا برشو ىور ىتح برشف تلاف نمللا نم هللا ءاش

 [تشام انل تبلحف لفاج هنالذاف ليللا نمناتف ناش ىنلا]ىجوو عاخو

 ىرو عبش ريخب كلت انتليل انتبف تبور ىتح تبرشو ىور ىتح برشف

 تبصا دق الا كانرا ام ةميلحاب هللاو لوقب اهحوز ناكف انبنايبص مان دقو

 ريخلا نم انيتأب ام رت مملا انيورو انيبص مان دق ةكرابم ةمسن

 ىلا نيعجار انجرخ مث اريخ هنم انيتؤي هللا لزي ملف هانذخا نيح ةكربلاو

 قلعتب اه ىتح هضاب .تناككتف .تكولاب ناتإ ثتعطقاادقلاشا وق اب دالب

 كناتا هذه .ةميلح كجحيو يل نولوقي يتايحاوص ناكبف رامح اسهب
 اينأشل ايهل ناو. يهل اهنا هللاو: ىلب لوقتف انعم اههيلع تجرخ .يتلا

 هيا ضررا نم: ابضاؤار ملعلا ايمو قعيش ىنبي نقدا ايضموت لتحت اينوموت

 حورت ملت حرست تناك ئمتغ نا هديب ةميلح نسفن يدلاوف اهنم بذحا

 فراشلا ([5) تدحلاو طحفلا) تاّذ ءامهجلا ةحببلاو ءاضصتسلا ءازبفااوأ هزامحلا, نانألا (])

 . هنف" ةرطع. درحتاك ةانعم“نيللا نمل هرظفتا نضتنام اهلوذدو ةنسلا ةقاثلا



 نومعرت بانكلا لهأ ناو ةردنسلا نم فرقلاب ناملغ عم هتدحو يناق ينبأ نع

 يتبان لاق الا اماعط لكأب ال بلطملا دبع ناكو ةمآلا هذه يبن اذه ينبا نا

 لؤسز فخ بلاظ ابا ىصوا ةافالا"تلطلا دع ترضتخ املف' هنيلا هب قتويف
 نهنم ةدحاو لك هتكبف عمسا اناو يننيكبا هتانب نم ةدحاو لكل لاق مث هللا

 كلذب دنرب هسأر كرحب لعفج هنابسل كسما دقو ةميما لوق عمسس املف رعشب

 كتل 4 ناكني دو اك

 رصتعملاو متحلا دج ام ىلع رود عمدت يدءوحتم يشيع
 رطخلا ميظع اليحملا ليمح تابرزلا' ىواتواادجلا دحام _ ىلع

 تابئانلايف لضفلاو ملحلايذو تامركم يذ دحلا ةبيش ىلع

 رخل" مح ءزداتفلا ةرتخ رختفملاو زعلاو دجملا يذو
 رمعلا ءوضك حولت نيبم هموق ىلع دجم لضف هل
 رمقلا كترو قاتللا قرشا 5 دل حا "مطلع ذو كل دحتا

 هللا لوسر بلاط وبا ذخا يفوت املو نوجحلاب نفدق بلطملا دبع تامو

 نفح ةهيحنا ناكر لإ لام 2 تلاط نبأ .ناكاو همم ناكفز لس هجلح هللا ىلخ

 هبنح ىلا الا مانت "ال ناكؤ- مانت ىتح مانال تاكو هلثم هدالوابحتال ادن دنش

 طق ءيش اهلثم بصي مل ةبابص بلاط وبا هب ابصو هعم جرخيف جرخبو
 مل ىدارف وا,اعيمح بلاط يبا لايع لكأ اذا ناكو ماعطلاب هصخب ناكو

 دارا اذا ناكف اوعبش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهعم لكا اذاو اوعبشد

 هيلع هللا ىلص هللا لوّسر يتأيف ّينبآ رضحت ىتح متنا: امك لاق مهددغت نا

 مل مهعم نكي مل اذاو مهماعط نم نولضفي اوناكف مهعم لكأيف ملسو

 اصمر نوحبصي نايبصلا ناكو كرابملا كنا بلاط وبا لوقيف اوعيش

 رشع ةكم مدق دعس نبا لاق اليحك انيهد هللا لوسر حبصيو اثعش

 الا نهلك عاضرلا نبصاف عاضرلا نبلطت ركب نب دعس ينب نم ةوسن

 هللا لوسر اهيلع ضرعف يىزعلا دبع نب ثراحلا اهحوز اهعم ناكو ةئميلح

 هعا*"تعسخ ةاذنم و *هفل“لاتحماول* ثيدن كوعت تلعفق“ تتاتو/ هلع هللا ' قلتم

 دق ىرت ام اهجوزل ةميلح تلاقف اهتفلخو ةوسنلا تجرخف لعفت نا
 انا ولف ميتيلا مالغلا اذه:الا عض رتس مالغ ةكمب سيلؤ يبحاوص حجرخ

 اهجوز. اهل لاقف اًمنيش ذخأن ملو اندالب ىلا عنحرن :نا هركا١ يناف' هانذخا



 ا ركاسع نبا خيرات

 ءامسسلا لها هدمحب دمحا ةراوتلا يف همسا ناف ادمحم همبسف كأو اذاق

 ثثعب هتعضو املف كلذب هيمسسف دمحم ناقرفغلا يف همساو ضرالا لهاو

 دبع نا لاقيو.هب:ىلبح يهو .هللا دبع هوبا: تام دقو اهتنراجب بلطملا دبع ىلا

 ىأ ملعا علا دانا[ رهبف ميقدخعو قلنام ودل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاو تام هللا

 هتنثدحو هتربخا اهءاج املف هيلا رظناف .مالغ ةليللا دلو-دق تلاقف ناك كلذ

 دبع هذخاف هب هيمست نا ترما امو هيف اهل ليقامو هب تلمح نبح تأر امب

 هركشو هللا وعدب بلطملا دبع ماقف ةبعكلا ف'وح يف لبه ىلع هلخداف بلطملا

 :.لاقف هايا هاطعا يذلا

 نان علقوا ئقطلإلا ن كقتخلا

 رامكلغلا اول ةلبللا يف داكن اهق

 نايتفلا ةغلب نوكبي ىتح

 اف يع يار دصع ب ع نام

 ناتخيع ةهكلا ل هلع 25

 نادوالا»! فيطلا]) منافع اذه

 نائكشتك و ألا ئدراهللان .ةةلخعا

 تاكيك هلا شل ارا ن تك

 ناكنعلا كارطضم" دشاخ خم

 نك لا معكفأر تارآ ىدح

 0 *1 هتبا 0 يك نا رعلا ف تيك ىذلا كن

 ناثسللا ىلع بوتكم دمحا

 لوسر حبصيو اصمر اصمع نوحبصي بلاط يبا اونب ناك سابع نبا لاقو

 مهتحفصب نايبصلا ىلا برقب بلاط وبا ناك اضيا لاقو انيهد الينقص هللا

 فكب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو نوهبتتيو نو.ملجيف ةركسبلا لوأ

 ناد دل ايوا عا امهر هين اجعت عر ار اوبايداف اما رحم هيام
 هيلا قريو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مضي بلطملا دبع ناك ريبح نب عفان

 لخديو هينديو هنم هبرقب ناكو هدالوا نم دحا ىلع اهقرب مل هفر

 ذيل ادعع لاقين هي ظزوتا ضو ىيظنا قافكايماعن اذلولفا كسا ذا مبلغ

 لففتحا بلطملا دبعل جحذم ينب نم موق لاقو ينسنؤيل ينبا اوعد كلذ ىأر
 يبال بلطملا دبع لاقف هنم ماقملا يف يتلا مدقلاب هبشا امدق رن مل اناف هب

 بلطملا ديع لاقو هب ظفتحي بلاط وبا ناكف ءالؤه لوقب ام, عمسا بلاط



 02 نا خبرات ا

 ةقشم .هلا تدجو امف هن تقلع دقل :تلاق .بهو تنب ةنتمآ نا سسابع نبا نع

 برغملا ىلا قرشا نيب ام هل ءاضا رون هعمجرخ ينملصو املف:هتعضوإئتح

 ءامبسلا ىلا هسأر ,اعفار ىرصبب لبالا .قانعا تيأر ىتح اهفارشاو.ماشلا

 نا اذه ينال ندوكيل لاقاو هدنع ىظحو بلطملا دمع ةهدح بحعاق ارو ريسم

 قآل هوعف د سد رق يف كلو [ذ| دوا هلا ناك يخونتلا مكحلا هنالاق فر ناتي هل ناكف

 هللا ىلص هللا لوسر دلو املف ةمرب هيلع نايفكيف حيصلاىلا شبرق نم ةوسن

 نحبضا املف ةمرب ةيلع ءافكف ةروكدسلا كلب نأ هلعلا دع هعفد ملسو هيلع

 اصخاش نينئيعلا حوتفم هندحوف نيباب هنع تقلفنا دق ةمربلا ندجوف نينا

 هنرجحاو هلخام ادولوم نيأرام هل ناعف بلطملا كدع نهاتاف ءانحملاا لاا د رحم

 هتدالو نم عباسلا مويلا نراك اطلق 2 ككتصي نإ رحرا ىاف هنظفحا لاقف

 دل اعلا كنزا * تكرارا كلطلا نطل اال "اولكا املف اضيرد عدو هنع حبد

 نبا وهو همأ اعراس هدح عم ملسو هيلع هللأ قلكص ىبنلا اا تاك ندا

 مث راختلا ينب هلاوخا ىلع تلزنق ةئدملا هب تمدق ةنمآ كر لاقنو هتافو

 تس رمعلأ نم «لوةنيدملاو ةكم نيد ءاوبالاب تفوق ةكم لا ةعجحار هن تردص

 ةكلمخل كنف اكن اهل !لكف# لاو هكلعت هلل ىلا قمنلا" تلمح ةتمأ نأ اضنا

 ومر رب ف و ا ا

 كا ا رش نم نكح يراك هللا

 كتل ري تعمل نإ تفتكاو تياكعلا ير نكيك )نكن

 11 دماحلا ديحملا دبع هناف

 ماشلا ضرا نم قرصب اراض ألمب هعم جرخن ارون نتاردا كنا اهل افو



 ؟/1 نكاجع نبا حيرات

 نبا وهو ملسو هيلع هللا ىلص انيبت ثعبف نينس سمخ ةثعبلاو ةبعكلا

 لاقو ةنس نوعبس لّيفلا باحصا ةثعنلا نيب ناك هنا لئاق نمو ةنس نيعترا

 ةنولطو خو نيطح كفن لاه داع نك لكلا قع اك ىلع ع تحتم وقح ولا

 ليفلا لبق دلو ليقو نتنيس رشع دلوملاو ليفلا نيب ناك لئاق نمو ةليل

 عمجملاو طايخ نب ةفيلخ لاق اماع نيثالثب ليفلا دعبل يقو ةنس ةرشعرسسمخب

 ثلا نالء الع كو عت نا لحي خللا وكوب لوقا طا ؟لذقلا ءاغ دل دنا هيلع

 ةدكل اول نهلع م قط هل ؤنم زل ةمازك ليفلا ”باكسأ كلها لاك

 ىدلاط هأأ لدقلا كاحتصاب كير لعق كفيت رتثجلا اتفق همحتلا كلت ةرذ

 هنه تلخ ةليل ةرشع يتنثال لوالا خيبر يف دلو هنا رابخآلا ءاملع مظعم هيلع

 ماما ا ير لل يشرب 10 دج نأ يدكارأاب هس نتا كرد
 اورمف اوفرصنا مث مهتراجت نم اوغرفف تاراجت نولمحي شيرق نم ةعامج

 يلاوخا دنع فلختا نا دبرا ينا مهل لاقف نضررم ذئموت هللا دبعو ةئيدملاب

 ةكم اومدقف هباحصا ىضمو اضيرم ارهش مهدنع ماقاف راحنلا نب ىدع ينب

 صضيارم وهو.ةلاوخا كنعداتفلتل | رلاقف هللا دبع هبا اخلا 22- 1 -

 هلاؤحا هر ىف وت كف هدحرف ةانالوأ ليك وهو تراخلا دل كلا كش

 هربخاف هيبا ىلا عجرف هونفد مهناو هرما نم اولو امبوهيلع مهمايقبو هضرمب

 ناكو اديدش ادحو هيلع اودحوو هتاوخاو هتوخاو ىتلطملا دع هيلع نرزحف

 نورشعو سمخ هلو هدلاو تامو هما نطب يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هنلا كم هاف و ىف ادع تايرو راو نب وان الا كنا ره ادعت دفا ناف

 ةكدلا ىلا هللا دنع هكزو تعب تلطإز يح نا يره رلا نانو تس

 ىور دقو دعس نبالاق تبثا لوالا ورمع نب دمحم لاق تامف ارمت هل راتميل

 هللا لوسر ىلع ىتا ام دعب يفوت هللأ,كبع,نأ وهو رخآ هجو هنتافو يف انث

 نبا لاق رهشا ةعبس ليقو ارهش نورشعو ةينامث ملسو هيلع هللا ىلص

 ىورو لمح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاو يفوت هللا دبع نا تبثالاو دعس

 ةنمآ لَم دعب ةنيدملاب يفوت هللا دبع نا دومرح نبآ نع:راكب نب ريبزلا

 نينس حرا نانو سلا" هلع" للا فت 172

 يبا ىلا هب ئصواو نينس نامث نتا وهو بلطملا دبع هدح تامر
 ىلع

 تدهاش اهنا يمأ ينتريخا لاق صاعلا نب:نامثع نع يعهيبلا ىورو بلاخط



 1ك ند حبرات "ل

 : يودعلا مناغ نب ةنادج لوقي كلذ يفو اعمجم يمسف اهبامش

 رهف نم لئابقلا هللا عمج هب اعمجم يعدي ناك ىصق مكويا

 .. ىصق مهفمجي نا لبق. رضنلا وني ..ششيرقل لاقي .ناكو .عمجتلا نشرقلاو

 («( ةفرعمو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا دلوم ركذ باب ))

 هللا يحوي نا لبق هرما نم ناك امو هلفك نم

 ةلاشرلا لت ىلا" ىلا ةلكمرباو ذا

 ءىبنو نينثالا موب مكيبن دلو لاق هنا سابع نبا ىلا هدنسن يقهيدا ئوو

 هابرشر ات ربو !ندقالالم وبر ةكم جف وب نيدنإلا مهي ةكس نين موخو حعنفالا مو
 موي يف وتو يتمعن مكيلع تممتاو مكنيد مكاتلمكا .مويلا نينثالا مور ةدئاملا

 هنيفاؤ لوالا عيبر. يف تناك هتدالو نأ قحسا نبا :ةباورن ئف و. )١( .نينثالا

 هللا لوسرب لمح لاق هدج نع هيبا نع بيعش ىورو هتافوو هترجه تناك

 ةطالاف يقام عتسل ميقتالا م قالغفل وازع مرخللا ءاوارغت انت ىفر لطول هلق هتلاقلالف

 ا 1 تاه يح يق ب ل1 للا لا سي ريو ل

 تاياوتلمكءاضنإ هليالوراغلش ىف وفر فلا فهل زم نونق يف تانولرلا اكملت
 عيبر رهش نم ةليل ةريشع يتنثال نينثالا موب دلو هنا لئاق نمف كلذ ضعب

 نيح ناضمر رهش نم تلخ ةليل ةرشع يتنثال دلو لئاق نمو .لوالا

 تيمرو عمسلا قارتسا نع نيطايسشلا تبجح هدلوم ةليل يفو رجفلا علط
 دلع ب هكون نو تلسع وريف هةر ا در لي هده ىو فدك علقو (يتملاب

 دفن هنايقعر هدف قا ناملف ف ويقملا !] ة1ىوظباا كفئايتتم اقلاع : عر :نظطستب

 لئاق .نمو لوالا عيبر رهش نم اتلخ نيتليلل دلو لاق نم مهنمو ةعاسلا مايق

 مامالا هاور ةنس نورشع ليفلا نيبو (؟) راجفلا نيبو ليفلا ماع بلو هنا

 10 ا و يرام كاطنملا" ظيدم ناجم ةقيرر فل دي رشم رمل و ياسا

 ءانب نيبو ةنس ةريشع ىسمخ ةبعكلا ءانب نيبو راجفلا نيب ناكو اهنومرحب

 ٠ نينثالا موي رجحلا.عفرو نينثالا مون ةنيدنلا -لخدو ةباور يف“داز (1)
 نب ضالرسلار ىلا. تيتسن/قمظع ةهقاوازديف ؛تناكو. برعلإ: مايا. نم. موير عافلا نسكب راجفلا (5)

 تاكو ىيكلا هش الاب ييىف |تناكك ةسق ]لإ نال_ناجفلا م وبر يمس و, لاح ىلا! ةودع لعق . ىذلا نبيق

 املف سيق ىلع ةميزهلا تناكو ةيلهاجلا يف ناليغ سيق نيبو ةنانك نم اهعم نمو شيرق نيب
 - ةروهجم , فا لطفل هع امأو اراجفأ تف ان رق |نلاك [ فا اىلتاق



 25 ركاتسع نبا”حزات

 نيبب انورقو ىلاعت لاق نوباسنلا تنك“ لاق و:كاشتما ”تاندع نس دعم ىلا

 لوقب ةورع ناكو هملعل هملعب نأ ةللالوسر ءاش ولو سابع نبا لاق اريثك كلذ

 نر ملاع ملع يف انغمسس امو ناندع نب دعم ءارو:ام فرعي ادحا اندجتو. ام

 ناندع دعب اميف اوفلتخا دقو قحب ناندع نب دعم ءارو دحا ركذ نعاش رعش

 دا نب ناندع نبا وه ادعم نا اعوفرم ةملس مأ نع ىورو )١( اريثك افالتخا١

 لشيعامتتلا وهو قارعا نبأ تب وهو ارث نب عسيمهلا وهو دبز نب ددا نبا
 رزا وهو حراف نبا وه ميهاربأ نا لاقبو مالبسلا امهيلع ميهاربا وه ليقو

 مالسلا هيلع دوه هنا لاقبو رباغ نب غلاف نبا شوعرا نب عوشا نب نوجات نب
 وهو خاونخا نب:خلشوتم .نن قمالا ني. حوت نيءماض:نب دشخف,را ,نب حلاش_ نب

 مالسلا هيلع مدآ نب ثيش نب شونا نبا ليبالهم نب نانيق نب دزا نب سيردا
 عامج وهف رهف اماو ىضمام ىلع انرصتقا اذلف املع ديفب ال ريثك فالخ انههو

 دعب الم يتلا ءامسالا كلت رما ةباغو يشرق هل لاقب الف رهف قكوف امو نثيرق

 نا. الاعتاو )ا ماوعنك رج رةذلوخياسا ا ةللطارتلا# ةّعلل] نال اةمج تتم اناا ناتدغ

 اذهو دعس نب دمحم لاق مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع دهع ىلع ناك ادعم

 نوباستلا هذخا امئاو ظفحب مل نانتدع دعب نم بسنلانا ىلع لدب فالتخالا

 هللاخال وشلاود اكو كلذ عض تن وهما فلست نا قي هومج لدازل ةناتكل قلها نم

 نئايدطش ليلا .ةانيعقالا“ جلع !انانتنمن زنمذلاو# هل خلاد دق“ و مبلغا قص
 نبا.:ىؤووو...ممهارثا!:نب .ليعاختستا ىلا كلذ ءاززوانم ىلع كاتتمألا م“ ناندع

 ابطا ا اقاقفا اف ةمعلا عيش ليذل 1 دسدازاظ دقاق بتر زفت قب

 نت شللا, نع: كاقف*دسرتلا»ةاؤغا نالوا ١ ةقدلم امنقاقا# ىمطخات# ١ تع اكمجتا“ ناك

 : كلذ يف يرعبزاا

 ناجع نوئتسم ةكم لاجرو هموقل ديرثلا مشه ىلعلا ورمع

 مهعطقاو ةكم مهلزناو مهعمج هنال كلذب يمس ششيرق عامج وه ايصق ناو

 .٠ اهنع ةبرعمو ةراوتلا نع ةذوخأم ةفرحم ءامتنا 5200 ناندع دعبام نو ردا نيذلاو )1

 هقول 1 250022 كيسان 21 نايك نب ل دام نب دران نيو 7 100: 2-5
 داشكفزا نب: لاش“ نب_ نتاع, نب جلاق» نب وعود نب جورش نب" روحات  نت«1حرات نبا وهف ميهاربا



 نكاتسع نبا حب رات ؟ا//اب

 1 كام كولا نايلتاش لور ولعب لقا ١ كروم قس انجن ناعن' نق

 لاوكمت تطخلاو لاق ةناثك نا رختلا ونئب نحن انئابا نم يفننال اناو تاكو

 مشاه نب بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم انا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نب بلاغ نب يؤول نب بعك نب ةرم نب بالك نب يصق نب فانم دبع نب )١(

 نب رضم نب سايلا نب ةكردم نب ةميزخ نب ةنانك نب رضنلا نب كلام نب رهف
 نشب هك يات راو 205 ىدلطحت ل نينقرف نيالا تكا امك ناز

 خزيا .يرخااب ماو اكن روم يسج رخآاو ةيلهاجلا :دهع_ نم عيبت ينصب مل يوبا
 ىقهيبل اها ورا هكر يخبو اييسن مك ريخاناف ماو يبا[ ىلا تيهتنا ئتجب مد1ندل نمحاغم

 نع يمادقلا ةعيبر نب دمحم نب.هللا دبع دمحموبا هب درفت ظفللا اذهب
 هللا ىلص يبنلا نا عفار نب ليعامسا نعو اهيلع عباتب مل دارفا هدنعو كلام

 ىلا بسنلا قاسو هللا دبع نب دمحم انا لاق مث ينوبسنا لاق ملسو هيلع

 سايلا وه امناو قدص نب ةكردم لاقو ددا نب ناندعنب دعم نب رازن

 اثيدح يبا باتك يف تدحو لبنح نب دمحا نب هللا دبع لاقو فدنخ> همساو

 مشاه مساو مشاه نيةبيشبلطملا دبع مسا لاعف يعفاشلا ندر نر ادمحم

 هبسن اماودب زيصق مساو يصق نب ةريغملا فانم دبعمساوفانم دبع نب ورمع

 ةرم نب بالك نب ةرهز نب فانم دبع نب بهو تنب ةنمآ يهف همأ ةهج نم

 1 »ل | نم هكنم لكأيف جاجحلل ماعطلا لمعت ناكف ةدافولاو ةباقلا ىلع هينأ دعب مشاه نانا )١(
 ماسلا ىلا رفانسو برعلا راع نم فاخف طحقو ءالغ ةنس سانلا باضاف داز الو ةعس هل نكي

 ررهلا وحن وومعت ينمي هتادكلاو و ريختلا شهلا ىذلا قدك قاارملااطقاو لاكشامت اقيقد ايتام

 لاق فال دي ريظامل] ردع هنسا نا اماع رس" 21 نصل افا كبل كا واكل
 مظعا ؛ناك  متْص مسأ ةانمأ فانم' لصاو هلامجو هتسحل ءاحطبلا رمق هل لاقي ناكو. ةريغملا

 يأىصاقتهنال ايصق يمسو سي رق بسن عمجب هنال اعمجم ىمسيو ديزي وأ دب زهمساى فق و مهمانصأ
 هبقلو ةورع ليقو ميكح همسأ بالكو ماشثلا ةهج يف ةعاضق يف هلاوخا ىلا هتريشع نع دعابت

 همساو ءاهلا نوكسو ءافلا رسكب رهفو اهمدع نم رثكا زمهلاب ىولو اهب ديصلا هبحل بالكب

 ل فاو وهلا راعاقسلو ا قياقل) تاح اقع ىلع © ظدفت عا "نش رقيب ناك صنال كلان يشب نيقرك

 ينال تالا ل ةئاكو ههشر ةلراكشل رضلا ةهلالفازو ردم ةيشناو داضلا قوعسوب نونلا

 ليق رماع وأ رمه همساو ءارلآ رسكو ميملا مضب ةكردمو هموق نه رتسيأ نك يف لزي مل ناك
 هيل ةمموو نكلعلا | ق) روكشلا , ستلا هدم ايلاو ةكيادح + هلا ليقف نفك راف او ا' قسلفمنأ



 1 ركاسع نبا خبرت
 اماف ٍتفئليف هتيبنك وا هميساي دحا وعدن نأ ةهارك مشو يبلع هللا. ئلص ميبنلا
 ىقهيملا ىورف زوحب ال كلذ نا ىلا يعفاشلا بهذو كلذ سسأب اللف مويلا

 ادمحم همسا ناك ءاوبس مساّقلا يبا ةينكب ينكب نا دحال لحب اال لاق هنا هنع

 ىمرادلا ىور دقو ميهاربا وبا ملسو هيلع هللا ىلص هتينك نمو اذه الوا

 ا 0 جل سيرا 0 م نجم وج هدم حاول

 لاقف مالسلا هيلع لتربخ هاتا ىتح ةهنم هسفن يف عقب ناك هتنراج ةيزام
 اتق رمع ند هللا كح مع ةكاور نت و ايفاربا نبأ ان عالبلع مراسل

 ميهاربا انا ان :لاقف ليربج هّيلغ طبهف ملسو ةيلع هللا ىلص'يبنلا عم انك
 دقاو 'انتف رع هبو انريخ متهارباو :ميهازبا وبا "انا متعتهل لاتقق:.مالساا' كن رقت قيل

 يطظبارخلا ىووو )١( نيقلتسلا مكامتس وه ميظارتا مكسا :ةلم ىلاعت" هللا: لاق

 ميهقاربا مأ ىلع .لخد ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نا رمتع نب هللا دنع نع

 رصمنم اهعم مدق ناك اهلبن رق اهدنعو ميهاربات ةنملماخ يه وةيطبقلا ةيزانم

 فحع 91و ميضاقرلا ما ىلع لحلب نم ايت "كاتو ةمالكسأ نيسح و” لشاق

 هللا لوسر لخدف اريثك الو اليلق قبس مل ىتح هيلحر نيبام عطقت هسفن

 يف دجوف اهترق اهدنغ.دجوف مهارتا مأ ىلع امون ملسو ةيلع هللا ىَلَص
 رمع هيفلف نوللا ريغتم عجرف :سانلا سفنا يف“ عقيب امك ائيمش كلذ نم هتفت

 نوللا ريغتم كارا نلام هللا -لوتسراب لاقف ههحو يف كلذ فرعف تاطخلا نب

 ىعتس .لبقاف هفيسب ىضمف ةبرام بيرق نم هسفن يف عقو امب ةربخاف
 املق ةلتقيل فينسلاب ىوهاف, كلذ اهيسرق اهدنع دحوف ةيوران ىلع لخد 2

 هيلع هللا ىلص. ىبتلا ىلإ مج يمع د [نرايلق هيف حج فنك هما كلذ

 امم اهبيرق وباهأرب دق هللا نا يننبخاف يناتا:ليربج نا لاقف هربخاف, مليسو

 ينرماو يب قلخلا همشا هناو امالغ ينم اهدطب يف نا ينرشبو يسفن يف غقو

 ئنمست لوحأنأ ةرتا ا لولو ميطاربااب ناك ذأ ةيوناك و يهاربات 2 0١

 :_((ماليسلا هيلع لي ريج هن_ينانكاعك مها نا ناد ينك اهي تف اوعلا يتذ

 (( هب ءاملعلا نع هيف فالخلا زارباو همس ركذ باب »

 هنآ نومعزي ةدنك نم ًالاحر ناملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عل لاكن سا نع

 يف وكلا هللا فمش نبا نكح ةفاسْسأ يف الاقأو عظفاحلا ف ىدع ندا هور تقدكلا فه (])

 دجأ ملؤ نسح دننب ظفاخلا ةاور ثيذحلا اذه (5) ." لطاوبلاب "ثدحت يبحاحلاب فرع
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 هيلع, هللا ىلص. يبنلا نأ نسا نعي يلعب وبا ىورو يتينكب اوذكت الو يمساب

 تسل لجرلا لاقف, تفتلاف ,ميساقلا ابأ اب لحجر يدانف عيقبلاب "ناك. ملسو

 مامالا, هاورو يقهيبلا هاور يتينكب اونكتالو يمساب اومس لاقف ينعا كابا
 انلقف مساقلا هامسف مالغ لحرل دلو هظفلو هللا دبع نبا رباح نع دمحأ

 ىلعي وبا ةهاورو هل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاثسن ىتح هب كينكن ال

 اب عال ل ةيثووث هل اف بحم ءامجل ماع اتم لخرا دلو ل

 هللا ىلص هللا لوسر هب ىتاق هرهظ ىلع هلمخي هنباب قلطناق هللا لوسر مسأب

 ةقاقللاب هموت ا الل و و ساو رلبتو [رش رأ كاقف ملساو ةبلع

 هللا دبع هاورو مكنيب مسسقا مساق انا امناق يتينكب ينكت الو يمساب مس لعق

 يمسا نيب اوعمجتال هظفلو ةريره يبا نع يلعب وبأ هاورو دمحا مامالا نب

 يلعب وبا ىورف امهنيب عمجلا نع هيهن امأو . مسسقا اناو يطعملا هللا يتينكو

 نع دمحأ هاورو يتينكب ينكب الف يمسابىم-ست نم اعوف رم ةريره يبا نع

 فلتخاف يمساو يتينك نيب اوعمجتال لفاب همع نع ةرمع يبأ نب نمحرلا دبع

 وعدملا وه.هنا نظف ةريغ ئعد امل هتايح لاح يف هنع يهذ امنا ليقذ كلذ" يف

 هيقنلاا هلك ذك مطل ناد وع ين امنأ لكك" يناتلاو7 لوألا ثردحلا يف امك

 اقاو ريمك حمس كب ل 061 20 امبرنافلا اذهل دعما املطمي تينت نينو

 يمساي يمسي الف يتينكب ىنك نمو يتينكب ينكب الف يمساب ىمست نم
 اهكترا كلك ةنلاظ يارا كلغ دلول هوو عتجلا ىف صحم هلا يرد دقو

 نام كر هسا ل كلتا ةنمتحلا 0 دل كلا لوس ر ا

 تدلو املف ةيفنحلا نب دمحم ةباور يفو يلعل هنم ةصخر تناكو معن لاقف

 ةتدللا ممسلا ههنا يذج لاول ا 2 رش نكتب ناك و هما يناس

 تملا ىلإ لا تعا كلان البنا ةلقلاع نع دو ردا ةاور ايت كاذو اقلط

 اة ل ف تدل رونا ا فلات ثمان تلاعت ممم و هيلع هللا ىاص

 مرحو يمسا,لحا ئذلاام لاعف: كلذ هركت,كانا يل. نكذف ميشانقلا ابا هتينكو

 0010 د ا كنار ا ا يصر امم وعد سف املا

 نسل كرار ناك لف هر ردن نز دعما لاذ ىقيبملا بزاف نوب دلال كال ام

 ىلص يّبتلا مسا غعمحت- لح لا يف لوش كلام ناك ان سيوآ ينأ نم
 نبا دمحم اذه لاعف انعم سلاح خيش ىلا راشاف هتينكو ملسو هيلع هللا

 هاش رداع نسير ءامفا لوط جاو هلساقلا وبا هتينكو دمحم همسا كلأم
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 امئاو ديحا ةاروتلا يفو دمحا ليحنالا فو دمحم نآرقلا يف يهسا اناؤ'اثا
 لاقاو كيولت لك ب رعلا رخل منهج رأن يتمأ نع ديحا ينال اديحا تيمس

 شبكب بلطملا دبع هنع )١( قع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دلو امل سابع نبا
 ملو ادمحم هيمست نا ىلع كلمح ام ثراحلا ابا اب هل ليقف اذمحم هامنو

 يف سانلا هدمحبو ءاميسلا يف هللا هدمحب نأ تدرا لاقف هئابا مساب همست

 انغمس ام لحر لاقف_ رعشلا انركاذت ناعدح ,نب ديبز نبا ىلع لاقو ضرالا

 : بلاط يبا تيب نم نسسحا ارعش

 دمحم اذهو دومحم شرعلا اوذف هلحيل همسا نم هل قشو

 نيهجو ىلع ىورب همسا نم هلوق يضاقلا ابركز نب افاعملا جرفلا وبأ لاق

 : رعبشلا يف هلثم ءاج دقو نزولا ةماقال ةعوطقم ةزمه ىلع

 هلئاس در هدرب ىرشبب ىننتا هنيبو ينيب ماشلاو ءرما ىتاتب

2 

 يىلمج نمو ينم رهدلا ناثدح ىلع ةميش مركا نينثا ىرأ ال الا

 رخل الاف“و

 نهم ملف اهمظاول ادفرا كح رهاب هناك مس نيالا ن واكح اذ

 هحولاو هيف دهاشال ةباورلا هذه ىلعف .هنانينثا زواج ريس لكالا.ىوربو

 ارارقا عطقلا كرتو لصولا ىلع همسا نم هل قشو تيبلا ةياور يف يناثلا

 يفو فاحزلا ىلع وهف اذكه ىور اذاف هسايق ىلع هحارخا يف هلصا ىلع هل

 ىمسبو نلعافم ريصف نليعافم وه ىذلا يناثلا هثزح .سسماخ فذح هفاحز

 وهو هعباس طاقساب رحبلا اذه يف فاحزلا عقب دقو صقنلا فاحزلا اذه

 فكلاو نيفاحؤلا)(نمسحا نجيلا اله ىف. ضيفلا وز فكلا مس و نلعافم نو

 . نابقاعتب نافاحزلا ناذهو نتمحالا ىلع امي ١>

 ( امهنبب عمجي نأ هيهنو هتيلك ةفرعم ركذ باب »
 هنما نم دحأ ههسا نسو

 فو هم يرن ع بذلك ئدلا ةاشلا هب
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 يلصوملا يلعب وبا هاورو هعبتا نم تائيس هب هللا اوحمب يحاملاو ءايبنالا بقاع

 هيب آلا وير تامل]و ديحو لحا انالافي ءامبا ةقشست انا نوني ناك ةطقلاو

 اذهب ينطق رادلا هاورو ةبوتلا يبنو ةباور يف داز ةمحلملاو ةمحرلا يبنو

 رشاحلاو يقتملاو دمحاو دمحم انالاقف هانظفح ام اهنم ءاسمسا ملسو هيلع هللا

 اذهب ينطق رادلا هاورو ةبوتلا يبنو ةباور يف داز ةمحلملاو ةمحرلا يبنو

 ءامبسا ةريشع يبر دنع يل نا اعوف رم ليفطلا يبا نع يدع نبا ىورو ظفللا

 حتافلاو مساقلا وباو دمحاو دمحم ةينامث اهتم تظفح دق ليفطلا وبا لاق

 نروفلم نعرو نييللا نيحب اونا لاق رشاحلاو بقاعلاو يحاملاو متاخلاو

 يناربطلا هاورو هطو نيساب نيقابلا نيمسالا نا هل لاق رفعج ابا نا بهو

 متاخلاو يقتملاو رشاحلاو دمحمو دمحا انا هظفلو اعوفرم سابع نبا نع

 لاقو دمحم اب نيساب ىنعم نا ةيفنحلا نب دمحم نع يفهيبلا ىورو

 ننقم ) ىن مان ارفلا ككيلع فنلندا اطم هلكت نااعتا هلاوع نلمس نضع ننأ

 لل ةلكترا ىلع لبللا_ موق ناك و نقتل ناوقلا كادلع:لارنا" ام لح واح
 كفيل رهظ ان هلآ تلق «نإور كيلا" تفعل امل, لحراب يكفل ٠ تلقا اذافا كلع ةغل

 دمحاو دمحم نيمسا وذ ءايبنالا نم ةسسخ يديهارفلا دمحا نيليلخأ!لاق وكيلا
 لفكلا وذوس ايلاو نونلا وذو سن وبو بوقعيو ليثارساوحيسملاو ىسيعوانيبت

 دمحمو دمحا نآرقلا يف ءامسا ةسمخ انيبنل يربنعلا ايركز وبا لاقو

 لوسرب ارشبمو لاقو هللا لوسر دمحم ىلاعت لاق نيسايو هطو هللا دبعو

 نونوكب اوداك هوعدي هللا دبع ماق امل هناو لاقو دمحا همسا يدعب نم يتأب

 دبللا نا امك ضعب ىلع مهضعب عقب اوناك نجلا ةليل كلذو ادبل هيلع
 ام هط لاقو ادبل ريصيف ضعب ىلع هضعب عضويف فوصلا نم ذختب
 هللا | قلع هلا وشير ىلع لرنأ امنا نا رفلا قست نا ردلا كفك نشل

 ناسنالاو ناسنا اي يتعب نيساي لاقو هريغ ىلع لزني ملو ملسو هيلع
 لاف" نيلثارملا قل كلا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم وهو لقاعلا اتق

 الوسر نآرقلا يف ىلاعت هللا هاهس لاقف ملعلا لها نم هريغ دازو يقهيبلا

 ادري تاردتو ةيداك هللا ل انعاو ارينا ا سو نع اكا ةاييسو اما امل

 ةمعنو ةمحتر هلفككو ارك ذه امك انما ريد ةامثداو امدح ذاق رك سو

 واد” قنب اديس" نا "اغوف رمزساع نبا نعيئذدغ نأ" ىوارو اذباعةامنقز اندلاع و

 يعادلاو ةنحلا رادلاو نارقلا) ةيداتتلاو هللا كليفر اجمد هيلا افعل
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 ىبن وه لاقف هقراذظت ال معن لالق ةرمح هينيع يفا ةرسيمل لاق مم عن لل طق

 فلحا هل لاقف حالت لجر نيبو هنيب عقوف هتعلس عاب مث ءايبنالا رخآ وهو

 يناو طق امهبتفلحام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف ئرزعلاو تاللاب

 هللاو اذه ةرسيمل لاق مث كلوق لوقلا لجرلا لاقف امهنع ضرعاف امهب رمال

 دتشاو ةرجاهلا اتناك اذا ةريسيم ناكو مهنتك يف اثوعتم انرابحا هدحتت يبن

 ىعوف .سمبشلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نالظي نيكلم يربرخحلا

 انو هل: ليع هناك ناكف 5 رشكم نم هنحلا هيلع علا تن هنلا ناك  ةدطا ك

 نارهظلا رمب اوناكو اوعجحر املف نوحبرب اوناك ام فعض اوحبرو مهتراحت

 كهجو ىلع اهل هللا عنص امب اهربخاف ةجبدخ ىلا قلطنا دمحمان ةرسيم لاق
 ةكم لخد ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدقتف كلذ كل فارعت اهناف

 هلع هللا "ىلص "هللا لوّسو كاف اهل ةيلع يف ةحبدخو ةريهظلا ةعاش يف

 لخدو كلذل نيجعف اهئاسن هتراف هيلع نالظب ناكلمو هريعب ىلع وهو ملسَو

 ةرييبم لخد املث كلذ, ترف يمحو ىف ا رحنر مث ااه رختاف هلا لوكمر الع

 ماسشلا نم انحرخ ذنم اذه ترأر دق ةرسيم لاقف"تأر امب هترخا اهََلَع

 عتسلا ف هفلاخ ىذلا نخآلا لاك امير از طيس تهاارلا لايراظبا اك 21

 تناك ام فعض اهتراجت تحبر دقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسسر مدقو

 (( هتايناآو هللا لسر مناخ هناو هتامسا ةفرعم باب ))

 ءامسا ةسميخ يل لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا معطم نب ريبج, نع

 اناو رفكلا هب هللا اوحمب يذلا يحاملا اناو دمحا اكنإو دمحم اكا

 كلام هاور ثيدحلا اذه بقاعلا اناو يمدق ىلع سانلا رثحب يذلا رشاحلا

 اليسرم هنع كلا تاتحتص 81و ةتتع هنن اانا يف "هتف زنة رب وح درفتو

 دازو اعوفرم ةينيع نبا نايفس هاورو يرهزلا نبع حيجص هعفرو

 هامس دقو دحا هدعب سيل يذلا بقاعلا اناو هتباور يف يرهزلا

 مكاحلاو .هدنم نباو لال نباو هيودرم نباو يمرادلا,هاورو اميحر افّور

 يب منان يد 1 ا ل

 بقاعلاو ديدش باذع يدب نين هيلا د كك يتلا اناو هتباور



 ركاسع نبأ خيبرات قف

 ةمومع يف ادشار حورب تلفن

 اهلها حار يتلا ريعلا عم انحرف

 اوف رشت ىرصب ضرا انطبه املف
 اذماحل كلذ ذيع "2652 ءاحك

 انماعطل مكباحصا اوعمجا اولاعف

 انماصط .نا هوعدأ لاعف اميتب

 هراذ "وكنا زلم "هر الف

 همضو دوحتسلا هيش ةسأر انح

 ىأر يذلا نوبلطي بكر لبقاو

 رم ل اق و وو

 مهبف ناك دقو امامتو_ اس رد

 دمحم لتعب اومه دقو اًواحف

 ماكل ريغ ءاسأبلا يف ريساوم

 مآش ريغ لصالاو ىوهلا ماش

 ماسح نورظني رود قوف انل
 ماعطو بيط بارشب انل

 مالغب ريغ موعلا انعمج انلقف

 مارخ ريغ مويلا هيلع. ريثك
 مامغ لظ.ىسسمشلا رح هيقوي

 مامض ىاردصلاو هرحن ىلا

 مايخ ةطسو مدلعالا نم اريخب

 انآ عر اعم عر ىرت ارناكو

 ماكل دك مرعلا لثو اركز

 ماصخ نسحت هلع مهدرذ

 (؟) مافطب متنا ام مهل لاقف اوقرفت ىتح ةيروتلا هليوأتب

 ماللفك حضاو ناك كل

 بلاط يبا عم مدق هنا قارولا دمحا نب دمحم نسحلا وبا ركذ دقو

 مدقو' ليفلا نم ةريشع ثالث ةنس لوالا عيبر رهش نم نولخ ىلايا رشعت

 نيرشعو سمخ ةنس ةجحلا يذ نم ةليل ةرشع عبرال ةرسيم عم ماشلا
 بمهارلا اروطسن همسا ةمدقلا هذه يف هب ربخا ىذلابهارلا ناكو ليفلا نم

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر غلب امل يلعب تخا ةبنم تنب ةسيفن تلاقو

 فقص 5 و لا لامر د لج. 9 تلاط» ور)' هل "لاك -هةكس ”نييتعو: ابنعح

 هك دحوا ماسلا ىلا انهحو رح دفحب لك كموذ «هعةذهو انيلع ناكمزلا

 تضرمعف' اهتنج ولف اهتاريع يف كموق نم الاجر ثغبت دليوخ تنب
 همع ةرواحم نم ناث مم ةحبدخ علو كتيلا تعرمال اهيلع كمفن

 كموقد نم الثحزر لظعاام فعصض ”كيطعا انا تلاقو كلذ يف هيلا"تلسراف هل

 ةرسيم اهمالغ عم حرخف كيلا هللا هقاسس قزر اذه بلاط وبا لاق

 ماسشلا نم ىرصب امدق ىتح ريعلا لها هب نوصوي هتمومع لعجحو
 ةرحشلا هذه تحت لزنام بهارلا اروطسن لابقف ةرجش لظ ىف. الزنف



 ا ندا ندا حبرات

 هرانراف ءاحتعا كلاط خيتا"هللخ مين "ناك ذل قتلا تلد ىف لو لع

 هتفصو هركذ كلذ نم باتكلا يف نودحب امو هللا مهركذو اريحب هنع مهدرف

 هوقدصو مهل لاق ام اوف رع ىتح هيلا اوصلخب مل اودارا امل اوعمجا آذآ مهناو

 رك دقو م للا قمل ثروت طل لانو انف 2 ل امد

 لاق امو رفنلا كلوا هنم دارا امو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ريسم

 :اريحب هيف مهل

 ادمحم رطل هلا 01

 ل

 تفراذ عمد يبنيع نم ضف راق

 ةلصوم ةبارق هنم تيعار

 ةمومع نيب ريسلاب هترماو

 ةمولعم ةيط دعبال اوراس

 اونيع ىرصب موقلاام اذأ ىتح

 انذاط انذدح ا اريح

 كسول اك دل

 مهاهنف دمحم لتقل اوراس

 ىنثناف اريحب نم اريبز ىنثف

 هلوق نع ىهتناف اسسرد.ىهنو

 تردد لراكم رتخف ىدنع

 (١)ذاورالاب نصلف ذك سشنيعلاو
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 ركاسع نبا خيرات 5

 مك ريغص مكلك اورضحت نا بحا اناو نشيرق ريشعم اب ًاماعط مكل تعنص دق

 انأششل مويلا كلذل نا اريحب اب مهنم لجر هل لاقف مكدبعو مكرحو مكريبكو
 لاقف مويلا كنأش امف اريثك كب رمث انك دقو ىضم اميف اذه عنصت. تنكام

 لاقف هدنع ةدوحوم يهو اهف رعب يتلا ةفصلا رب مل موقلا يف اريحب رظن املف

 لاق مهلاحر يف فلخت انس موقلا ثدح وه مالغالا كيتأب نا يغبني دحاكنع

 نب هللا دبع نبا فلختن نا قيلبا أبن موللا اذهل نا ىزعلاو تاللاو موعلا

 هسلخا ىتح هب لبقا مث هنضتحاف هيلا ماق مث اننيبنم ماعطلا نع بلطملا

 نمر اا ىلا نط وعاش دق اطحلةطخلا لفحيوا رحت هاو املف ع وعلا عنا

 ماعطلا نم موقلا غرف اذا ىتح هتفص يف هدنع اهدحب ناك, دق هدسسح

 امع ينت ربخا ل ىرعلاو تاللاب كلاشتلا مالغاب هل لارعف اريحب ماق أاوقرفتو

 !اومعزف امهب نوفلحب هموق عمس هنال كلذ اريحب هل لاق امناو هنع كلانسا

 طق اثيش ىزعلاو تاللاب ينلاثبستال لاق ملسو هيلع هللا ىلض هللا .لاوسر: نا

 كل.أدب امع.ينلس لاقف هنع كلأسا امع ينتربخاام الا هللابف اريحب. هل.لاقف

 قفاويف هربخب هللا لوسرو هروماو هتئيهو همون نم ءايشا نع هلأسب لعجف
 هنفتك“ نين ةرعنلا_متاظ_ ئأئرف“هرنهظ 'ىلا نظن مث هتفض نم اريخب*دهتعام كلذ

 يبا همع ىلع لبقا هنم غرف ىتح هدنع يتلا هتفص نم هعضوم ىلع

 وه ام اريحب هل لاقف ينبا لاقف كنم مالغلا اذه ام هل لاقف بلاط

 لالكف يخا نبا هناف لاق ايح هوبا نوكي نا مالغلا اذهل يغبتب امو كنباي

 نباب عجرا لاقف تقدص لاقف هب ىلبح هماوتاملاق هوبا لعف امف

 تفيرعاجم ةنم:اوقيرع كوأراءنلل>:شانوف دؤلتلا هيلع نذحاور كدلد "ىلا كلا

 حجرخف هدالب ىلا هب عرساف نأش اذه كيخا نبال نئاك هناف ارش هنيغبيل

 هللا ئلكتظ ىىثلا لوبتر نع اوازء ا وياك دق تاكملا ليها ومر سنا مهو



 526 ركاسسع نبا خيرات

 دوهيلا نا' ماشلا ىلا هبا بهذت الو هب: ظفتخحا هل لاقف هيلو اذه هل ليقف

 هدرف هلوقب هللا نكلو كلذ لوقت تنا ام لاق هيلع مهاثخا يناو تدسح

 نب دمحم ىورو تام بهارلا نا مث ادمحم كعدوتسا ينا مهللا-لاقو

 يلع هللا للص ةلإولونمر مط ايك ناك ةنانيصللا نا دنا 2 10

 يتلا ريعلا يف ماسلا ىلا بلاط وبا همع هب جرخ ةنس ةرشع ىتنثا ملسو
 لاق ام َرسلا يف بلاط يبآل لاقف اريحب بهارلاب اولزنَو ةراجتلل اهيف جرخ
 ّئىلص هللا لوشر بشو ةكم ىلا هعم ةملاط وتا هدرف هب "ظطفتحت نا هرمأو

 ةيلقاحلا روما نم هطوحبو هظفحتو هللا ةالكت بلاط يبا عم ملسو هيلع هللا

 الجز دقاق ناجل تحد خم وكاس ىلا هيلع ٠وعتو..ةعئابرك م ءامب د للواع اقنإككو
 آدوح مهنسسحأو ةطلاخم مهمركاو اقلخ مهنسحأو ةدوم هموق لضفا

 ىذالاو .شحفلا نم مهدعبأو .اثثبدح مهقدصأو ةناماو: ًاملح. مهمظعأو

 :نم هللا عمج امل نيمالا هموق هامس, ىتح ,دحا ًايرامم الو ًايحالم هآر ام

 بلاط وبا ناظو نيمالا ةكمب هيلع بلاغلا ناك دمقلف هيف ةحلاصلا رومالا

 ونا ناكو قحسا نبا لاق تام نإ ىلا هرصْئنو هدضعتو هطوحبو هظفحب

 ناكف هدج دعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رما هيلا يذلا وه بلاط

 ايد *اتملف"" ا ركلات“ مانعلا“ يلا” بنك يف“ ”حارح ”ثملاشتط انآ نأ ”هنا ةعمزو ”هبلا

 ذدخاف هلاذلا)ادهقلعل ينلااذ قلاعتا ننالو ركاب ؟ هر ةاظا لانعتر ري اهيعر يسوتاع و

 وبا هل قرف 'يل.ما الو يل با اال .ينلكت نم ئلا: مع ان لاقو هتقان .مامزي
 جرخف لفق ؛آدبا هقرافا الو :ينقرافي. الو يعم هب نجرخال ا ةللاو لاقو: بلاظ

 هل: :لاقب بهار ًأيهتو ماسشلا ضررا :نم :ئرصب ثكرلا:لزن املف.هعم.هب

 ةعموضلا: كلت يف لزيبرملاو- ةينازيصتلابنإها مولع ناكوا ةل_ةعموش_يفسا" خيب

 نع ًانئاك هنوثراوتب نومغرب امك مهيف باتك نم مهملع ريصي .هيلا بهار

 كلذ لبق هيلع نورمب ام آريثك اوناكو اريحبب ماعلا كلذ اولزن املف نئاك

 نم ًابيرق هب.اولزن ماعلا .كلذ ناك اذا ىتح مهل. ضرعتب.الو مهملكب الف

 ةلآذ لغير بلش لزغب نومغوي ذليف.(كلذو آيدشنكان ايابلعظ دييلم عروض :هعطعئفعت

 نيب نم هلظت ةمامغو اولبقا نيح بكرلا يف هتعموص يف وهو

 ةممامغلا“ ىلا نظنف هن. نحب رق :ةرجشتش-"لظب-اًولّزن -قتتح“اولبقا» مت" ماوقلا

 هللا لوسر ىلع اهناصغا تلدت يتعب .ترصقتو ةرحشتلا كقلظ- 2132

 نم :لزت- كلذ 1" فلي مطار امل يح نطل "نيك وكلت سو ديت
 ينام كاشعف: : مهيلا هلذقسإزلا مءعغضف' لا كعللا, كاانرأل ارد كانك وهيا قاطتلل



 ركاسم نأ رات 1

 نودجس الو ًادجاس رخ الارجح الو رجش قبب مل ةبقعلا نم متقرشأ
 ةجافسلا لكم ةفشك (ةياو تتم نرخ نفط هولا تاحك# هن وعل ناو تلاد

 لاق لبالا ةيعر يف وه ناكو هب مهاتأ املف ًاماعط مهل عنصف عجر مث

 دق مهدجو موقلا, نم ايد املف, هلظت_ةمامغ هيلعو , لبقأف هيلا اولسرا

 .١ رظنا لافف ةتيلغ 5 ودا ىف“ لام نيلجا املف ةرحشلا ءايف ىلا, ةوعلخ

 هال نا مهدشانب وهور.مئاق وه.امنيبف لاق هيلع لام ةزحجبشلا ءيف:ئلا

 تفتلاف هولتقف ةفيصلاب هوفرع هوأر نا مورلا ناف مورلا ىلا هب اوبهذب

 اولاق رمكب ءاجيام لاقفرعهلسقتساف. مورلا نخ:اولينقا دق :رفن_ ةعيبس روهجزاذاق

 هيلإ ثعب الا. قب رط :قبب ملف  رهشلاراذه يف مجراخ يبنلا. اذه ,نا انبَج

 مكفلَخ متفلخ لهف_لابيقر كقب رط_ ىلإ, اتثعيف .هريخ ايويخلا ىدق_اناو] ساناب

 متيأرفا لاق اذه كاقبرطل ةريخ انرتخا امنا ال اولاق مكنم ريخ وه ًادحا

 لاق ال, اولاق هدرب نا دحا عيطتبس له:هييضمب,نا/آرمأ!:هللاد دازأ-نإ

 وبأ :لامق. هيلو .مكنا هللا ,.مكدشلا لاقف ,مهاتأق لاق هعم اوماقاو هوعبابف

 هدّوزو ١١( الالب ركب وبا هعم ثعبو هدر ىتح هدشاتب لزب ملف انا بلاط
 نفإ بل نكح ني محمل اعلا نإ لاش ذكي لاو تتاككلا م عار

 ثيدحلا اذه عمسو حون يبا دارق ريغ ثيدحلا اذهب ثدحي قولخم ايندلا

 دارف نم .هانعمس امنا الاكو دارك نم نيعم نب ىيحتو. لبص نب دمحا

 يبا نعو قحسا يبا سنوي اهتياورب درفت يتلا دارفالاو بئارغلا نم هنال
 هل ناككفا دمحم ىلع تيلاط ونأ 3! ةلطملا ب دبع فطع هللا كبع تام اك رلخ

 هيف هاتأف الزنم لزنف ماشلا وحن هجوتف هيف هعم ناك الا آرفس رفاسي
 ريسالا كفيو فيضلا يرقي نم انيف نالاقف آحلاص الجر مكيف نا لاقف بهار

 ماللعلا7 ادني ونا نياك لابكف مت اذه نم, ىلعا نجوا لاقق: ,فزورعملا لعق

 مها الحر لاق نكلو الالب همع هعم لسّراو لقب ملو :ثيدحلا اذه هدئسم يف رازب ركذدإوا ركد

 نا .ىلع..لامتحالاب . كلذ .للع .مث .يذمرتلا...ىلا «.أطخلا...ةبسنب هللا :همحر .ميقلا.-نبا--عرست- لوقا

 فاك اًدهو هنم هجرخ يذلا هجولا نم الا ف زءيبال ابنرغ ثيدحلا نوكب كلذ ىلا راشا يذمرتلا

 امم نسيلق ووكذملا هليلعت:اماو ؛يذمرتلل هابتنالا مدع ةبسنل عفادو الولعم ثيدحلا نوك يف

 زوجيالملف ذئتقو ادوحومنكب مل يباحصلا الالب نا انملس ولو. يجرتلاى لع هانب هنال ةجحلاهب مانت

 هتف هعم' لضرأ لذلبا ىاب حرصت مل يوارلا ناف ةريغ” اللب دوتمفملا وكلن



 "/ ركاسع نبيا خبرات

 (( فلألا فرح »

 يي( قمح هما منت كاك

 (( ملسو هيلع هللا ىلص دمحمو دمحا انالومو انديس )

 بلطملا دبع نب هللا دبع نب بقاعلاو ىفقملاو رشاحلاو دمحمو دمحا

 يو نب عتابا تاق رم" لدا ”توات | نذل كف نو تك اخد دفع نك كاس

 نب ةكردم نب' ةمئازخ نب ةنابنك نب رثضتلا نب كلام نبا رهف "نب بلاغ نب
 لوسرلاو ىفطضملا مساقلا وبا ناندع نت دعم نب زازن نب رضم نت سايلا

 نيلسرملا ديسو نيقتملا ماماو نييبنلا متاخو نيملاعلا بر ةريخو ىبتحملا

 نمئرتصب :عدق *.هبذل ؛هفلزاو "علتسو هنيلع هللا ىلََخ ةللا_ئنثو ةمالا ىداه

 اهمدقو بلاط يبا همع عم ريغص وهو هيلا ىحوب نا لبق قشمد يحاون

 امة زامم اهسوأظا مل تم لل دارك ازا هلقلاعلإل

 («( ةرم اهيلا هلوصو ةفرعمو ىرصب همودق ركذ »

 ىرخا ةرك اهلا هدوعو

 لوسر هعم جرخو ماشلا ىلا بلاط وبا جرخ لاق )١( ىسوم يبا نع

 بهارلا ىلع اوفرشا املف ششيرق نم خايشا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هب نورمي كلذ لبق اوناكو بهارلا مهيلا جرخف مهلاحر اولحو اوطبه
 ليف اهيرخا هيلول ينحر فاو دككما لق كتي كتي ل ورع بيزا ب

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ديب ذخأف ءاج ىتح مهللختب لعج

 ثلا فان قلاب اهنا مما فلو !طلوروقروظم اوان لاو ايوب اور اول يادي سؤ عع ركوب

 نيح مكنا لاق كملع امو .شيرق نم خايبسشا هل لاقف نيملاعلل ةمحر

 نسح ثيدح اذه: هرخآ يف لاقو .هيبا نع ىنوم يبا نع يذمرتلا هجرخ رثالا اذه )١(.
 + حما يراقعويمرالا [هجرعي ليعرف



 رداع نا حو رات هدح

 كاجرلا ءامسا ركذ يف نآلا عرسشنلو باتكلا اذه ردص يف اهركذ هللا

 داما يا مدقتملا تيترتلاو قباسسلا طش ىلع مجعملا, ف ورح ىلع

 خيراتلا لوا .يف'- لوُخد هدنعب- امو نكاسع.-نبا':مامالا ظفاحلا“ خيرات ةمدقم' تهتنا. انه--01)

 داك ةيروسلا هيلا دك تكلعل تل نع ل ا ند ع ا يالا م لعلم
 حرجلا نفلو :اهيلع نوققحملا لوعي قئاقح خيراتلا نفلو ءادتهالا سمشو ىدهلا حابصم اهبيف
 ًادصب بهذبو رظانلا يلجيام بدالا نونفلو اهنود يبهذلاو بيطخلا فقي بيلاسا نددعتلاو

 لتحت ام ةغالبلا :تيلاشألو, اناظتنلاب اهفلانو (قابكزلا اقبل مست .ثرداحلا نشير جلا لزنقللاو وطا ركتلا

 هتاحود تعنبااضور هيف علااطملا لخدب اهايمح يرشخم زااويكاكسلا فشتريو اهابقع يناحرجحلا

 نموقينا رظنم ىلاةهكاف نمو رهر ىلا درو نم ىلةتنيف مولعلا قشتنمل هدورو رطع حافو رامثلاب

 ٠ ارفلا فوج يف ديصلا لك لوقيو ىرسلا علاطملا دمحيسو رثن لوولحو مظن رثوك ىلا رظنم



 ؟"م داشع نأ خبرات

 ةصباوؤ لالبو لهشو ,ءادودلا وبآو ةلاحقو ةيوابشم نتن قد

 ريق ؟ءاسو تك" لاح رو ركوب دبع حر كاف 0 ا ا
 ليلجلا يباحصلا يرازفلا دايز نبي كردم ربق نا ينافكالا نبا لاقو

 قشمد رهاظب يفوت يباحص لوا وهو قشمد ةطوغ نم ةيوار ةيرقب
 ةظوغلا نم ةحيتملا ةيرقب جرزخلا ديس يزاصنالا ةدابع نب دعس ربقو

 طئاح فلخ هربق نا لاقيف هربق يف فلتخمف ةيواعم اماو . آضبا

 ريغصلا بابلا جراخ هربق نا حصالاو عبسلا ةسارد عضوم دجسلا

 قيرطنم كلذ ركذ اهمنأآو دمتعب هجونم كلذ درب ملف يبانب هللا دبع ربق اماو

 رقظأ 2 نسدفملا كير نكس ناك ]ذه ةللآ انعو ةماعلا 027 هسا ل

 انهه اهربق نوكي نا نكميف ةبيبح ما ربق اماو . قشمد هلوخدب دعب
 هنالسيط لق .ةقرراز اا رك توياشكز ةدواعج هده( لعب يحتل تيدا
 هناول ستقف هريق» ىفا#فلتخا  فقتا لالي اها 10 تكي زجر نا تيل

 ليقو ايرادب ليتو ناسيك بابب ليقو ليوأقالا حصا وهو ريغصلا بابب
 اماو . هتمحرت يف ليواقالا هذه ركذنسو فيعض لوق وهو بلحب هلا

 اوركذي مل بسنلا باحصا نال اهبسن يف حصي الوق ىرأ الف ةهبرب ربق
 تنب ةنيكس ربق اماو . ةهبرب اهمسسا ةنبا يلع نب نسسحلا: ذالوا يف

 يذلا :ناورس نيبازيزعلا دبع. نب. غينصالاب تحوزت ابهنا_لمتحتيف, نيسحلا
 تدق , ايهنا) :لهتجيف -هبلاو لحصت نلإ:لق تامف هبللا تلح رو يصمم ا

 ال نا يلاولا مهرماو ةنيدملاب تتام اهنا حيحصلاو اهب تتامو قشمد

 ناكو' ةتيدملا يحاوتي هلاوما نضغب ىلا بتكرو اهردطحت ىبح اهوقدت

 ملف ةحئارلا( ٍتِلغيلاهرلظكلا يام انه ر وعر قاوعل ع عتاوق توظف راح عوبلا
 ,. تتح لو تفقد لولب يناف اهونئفدا نا مهيلا ثعب مث بلغب

 عمسو قشمد مدق هنال احيحص نوكب نا لمتحيف دبعم نب ةصباو اماو
 . هثيلدحو هدلو اهبو ةقرلاب ةصباو ماقم ناكو كتاف نب ةريس اهب

 قنئمدب اوناك نيذلا ةباحصلا نم امهف ةربسو كتاف نب ميرخ اماو

 قالا كقدطتلا رثادحافم)ةيعك يف 1 كذل اهل رفا مللسف تيلعم انؤهروكل اناا

 ىلعر الامآ ركذا هل طقحجاارن اليف بداتز) ني. كازدم انماو ىلا ةباحضلا  مجاعم

 اماو . هلثم تبثب ال هجو نما الا هريق ىلع بوتكملا حوللا

 نفدو لمح هنا لمتحيف ناروح يف تام هناف ةدابع نب دعس

 لهسس يتلا باوبالا نم هركذ رسسيت ام .رخآ.اذهو )١( دجبسلا ىف

 يننلا نوعمش اربق هنا معزت ةماعلاو نوعفش اربق هل -لاقب' ربق روغامفلا جراخ+ادجؤي (ا)
 لمتحبو م1 ةنس قشمدب يفوت ليق ةقانخ نب نوعمش ريق لوقلا حص نا وهف حيحصب سيلو

 ليقف, (كمورا كلاما اىب ناش نب ةيتوص امإَو ازاطتالا فتلجل قديزإلا هكر قوت تبطل مق معا
 . قشمدب, تام. ليقاوو.ةماميلاب دهشتسا“رارش اًماو ءاصحلا“ نادم ؛ةلحمب ”نوفدم هنأ
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 لقو 5 رامحاإلا ةباحضلا نم ةعامح رومق مك ىقشمد ةرسصعم ىصه و

 ني نسسوأ نع:يور ماهر رابخالا نم. قشقدن يتلا نباَتقملا لضف“ يف” ءاج

 رهف, ضرايز يباح ما نم, تاعمرم ءاعوف وم سببا نعي ةدب رب نب ةمقل)_اطيع
 وهف ةهدلس تام يباحصا نم ل امنا ةباور يف و ةمايقلا موب مهدئاق

 مهل !رونو اظكانااهعب ثعب الأ ضزأن تومد قاحصا نم لحل نم ام ةباور

 وهو دا ىورو بد نغ تيدح !ده لاقو ىذمرتلا هاور ةمايقلا مون

 يضر ,بلابط يبان ,نن:ىلغإ نعةاهنم..ةددعتم قرط نف ًايلاع ىور دقو حصا

 ؛لاقو دلسلا كلذ لها كبس ةمايقغلا 3 هللأ هتعبو هيف كلود كنع هّللأ

 يف رشلا بانلا ةهج نم لاتعلا اةستتا نعل تأ رثرعلا دبع نب ديعس

 تيار ئعتعولل] ةعرزر ىتا| لاقو _نيملاتملل ىيمدق :ةرصم نانا يا

 رار 20003 ملا يع حسب و وبلا نردما ىو يكرس نينا رق هارعا
 قبولا ءلاةككع ١ لات ءادردلا اباو هلظنحلا نس .زلهكل ىو ركب ل ىلوم

 ركي يبا هيبجاص_يربقو. ملسو ؛هنيلع. هللا :ىلص دمحم. اه نيف..نمثق ءرتغ

 كيح | نب زيزعلا دبع دمحم وبا حم ل ينارأ ينافكالا نبا لاق رمعو

 جراخ ءادردلا وبأو ةلبغلا ا امم ةريظحلا لحل مهو سوأ نب سواو

 ةأرما نبات فرعيو مارح ما نب هللا دبعو اهفلخ ءادردلا ماو ةريظحلا

 رق هنأ نول وقت ةعامحو ةداحلا قيرط يىذاحم وهو تمانكتملا نب هدابع

 كييمعل سك سيفو اخرا“ ىو واس اند الوم ةعراسب ا علا لد ع

 ديلولا ربق اآضيا يتارأو لاق كلذك ةظالب هربق ىلعو حابر نب لالبو

 لباقم ةباحصلا روبق اهيف يتلا ةريظحلا فلخ ةملسم هيخاو كلملا دبع نب

 نب نسسحلا تدب" ةهيرج رثق افتا'نازاو“ ةداجلا لع نكويجلا "يمأ'ةرتقم

 ةئاحصلا نم ينك ململا نامل 15 رثغلا ىف نفذ يملا لجن *خو "كررت لاكو
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 ةيباحلا باي نم ةالفعمقا ةبآ ةثالثتسا ور ةثالكل بع ناك يوينلا ياكل يفك

 نسف قف نيسلا اذخا 3 نيرانامللا *نيكك لل ينل قادت "لاكش ىدرشتلاج !تاكتارشلرلا

 دسف نابكار اهيف ىقتلبال ناك هنا ىتح اهب برغب نمل رخآلاو ةبادب قرش
 كاف اعشاب السلا نفاوسعوفلا «راز# نو ت5 ال اك را ل تار

 بابي فرعي بطاحلا باب اهنم اهيلا ةجاحلا دوجو دنع حتفت انركذام ريغ

 هل ةعبرل العيف !تالاؤبنكعاهتلا اها

 ( نماهب نم ركذو قشمد لهأ رباقم لضف ركذ باب )
 قيسلا ىلواو ءايبنالا

 فلا نوعبس اهنم ثعبي سيدارفلا باب ةربقم نا رابحالا بعك معز

 لثم نا ىفخب الو ملعا هللاو نيعبس يف مهنم ناسسنا لك عفشيب ديهش

 اذه بعك معزو ىوهلا نع قطنب ال نمم حيحص .ربخ .ىلا جاتحب اذه

 يهو :ةسمخ .ةلصيخضللاب و>.ةيربشع ' ءاتيسالا « نوعق» نم“ نموشةطت“نا ,اديضتا

 نم ”انعحر اذا ”نولوقيف ؟؛اهب ”ناورميف' تامزلا رخآ 1 مورلا !هوزغب يتلا

 امج دب قا 'تناغيت دما للا - قيربخ لينال دكا ازال ارم ات لكلا- ماعم دل

 صمحبو ةيكاظناو روغثلابو اضنا لاقو ةلوقب امب ملعأ هللاو ضرالاو

 لور تلذ لحم نقرا تدانو رزجف ةناهسمح ىيتيديو ءاربقا نود

 تيبسبو نيطسلفب كلذكو اهلثم ندرالابو ريق فلا لحاوسلاب نا هنع

 مالسلا هيلع ىسوم انديس ربق نا ًاضيا معزو ةرشع شيرعلابو سدكقملا

 نوبق. نم ,ماتتلاب ,ناا| لوقب.ناكلذنامالتسل نب رهثلا دع“ نعاىورياو [قيشدب

 لقعم قشمد ناو قشمدب ىسوم ربقو ربق ةثامعبسو ربق يفلا ءايبنالا
 ئّرب نا دارا, نم نابع ,نبا,لاقو .مجالمللاب نم نامزلا ,رخآ يف. سابنلا

 تايلق نيعمو نارق تاذ ةوبر,.ىلا,امهانبوآو هيف..مللا لاق, يذلا عضوملا

 لبح يف يذلا رايغلا ىلا ,دعصيلو. نيرهنلا نيب قشمدب .ىلعالا برينلا

 نمو دوهيلا نم مهلقعم ناك دقو هماو ىسسيعتيب هناف هيف يلصيف نويساق

 0 ا ا را موا

 (١)ن سيد ارفلا .ةربقم تأايلف -نويراوحلاونا رمعتنب ميرم اهيف. يتلاةربقملا .ىلا

 )١( حادحدلاب ةامسملا ةربقملا يه 3
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 ناسسيك بابي فرعب قرشب ةلبقلا نم (هيلب ىذلا بابلا) )!١( تينب نيح

 تباوسم هنآ لكلا دمحف نت ماثه ىكحو ةنواعم يلوق ناسيك ىلا بستن

 (؟) يبلكلا طرق نب رابح نب ناسح نب ةدابع نب رشب ىلوم ناسسيك ىلا
 ناك ل1 متشنبلل قف كسنال كادي ريمس ( فيرشلا تالا هدو نم يزبلا نحو

 ريبكلا امهنم دس هيبناج نم ناريغص نابابو طسولا يف ريبك باب باوبا ةثالث

 كيلا لامي م و نا كاملا تابلإ ىقبو هلي م يدلل لاو
 ةسينك هباب ىلع هل تناكو انموت همسا مورلا ءامظع نم ميظع ىلا بسنبو (8)

 ةلحم ىلا بوسنم اضبا لامشلا نم (قينيجلا باب) ادجسم دعب تلعج
 نآلا وهو ادجسسم دعب تلعجف ةسينك اهب ناك ةريبك ةلحم يهو قينيجلا

 ءاقهت الا ةئالا زا عاف كلذن يمت" اكمنأ دلبلا لامتما ىف (ةمااسلا يان وو دم

 (سسدارعلا تاث)(63) راحشالاو راهنالا نم هنود امل ةتحان' نم دللا ىلع لالا

 ىمست بابلا جراخ تناك ةلحم ىلا بوسنتم اضيأ دلبلا لامش. نم ,(1)

 ةمالسسلا باب دنع رخآ باب .سسدارفلل ناكو بارخ نآلا يهو سندارقلا

 (/) اضيا هلامش نم (جرفلا باب) نيتاسبلا مورلا ةغلب سسيدارفلاو دمسف
 دحو 1 الءافت مسالا "ادهن ةامتسو نيدلا روث لداعلا كلملا هثدحا ثدحم وهو

 ةعلقلا ةرامع دنع حتف ةرامعلا باب ىمسي باب هبرغب ناكو هحتفب حرفلا نم

 نآلا وه اضيا هلامش نم (ديدحلا باب) روسلا يف قاب هرثاو دعب دس مث
 هلك هنال كلذب ىمس كارتالا ةلود يف دلبلا يبرغ تثدحا يتلا ةعلقلل صاخ

 نم (نانجلا باب) افيفخت ماللاو فلالا تكرت مث ديدحلا بابلا ليقف ذيدح

 ادودسم ناك دقو نيتاسسلا يهو نابجلا نم هيلب ال كلذب ىمس دلبلا يبرغ

 ةيباجلا ةيرق ىلا بوسنم دلبلا يبرغ نم () (ةيباجلا باب) (8) حتف مث
 باوبا ةثالث ناكو اهيلب امم هنوكل هنم جرخب اهيلا جراخلا نآل

 هيلع نإك ام لاثم ىلع ناريغص ناباب هيبناج نمو ريبك اهنم طسوالا

 هتذفات نم_هسفن ىلد هنا نولوقيو سلوب باب هنومسس ىراصتلاو (() روغاشلا باب وه )١(
 زكنت ريمالا هممر (() هنم برقلاب ناسيك بابو نامورلا دهع نم وهو (؟) داهطضصالا نم ابره
 ةلحم يف دوجوملا ديدحلا بابءبوه(5541)6 .ةنلس مهر مالسلا» باب نآلا هل لاقي(ه)ال 6 .ةنص
 ةنارسلا باب هل لاقي ناك(4)هب خرّوم وه امك 1.6 ةنس ممر دقو ةيجباوبلاب يذلا وه (ا/:ةرامصا#
 © 815  ةفيسا ممر (9) قرطلا جالصا دنع م1805 واره ١48١| ةنس عدص دقو



 هر نت ا[ ا

 0 اولا ل

 كلف ءاكشتللا) ةابلاب اكتشف

 هلت ا

 تفلقا مه لابج ىلع تازن
 ةلسار ع ملل الا

 ل مي ري
 ادحلحم مغا ىركف ادغذاو

 الخنم نوكن نا يمظنل ىوها

 ايكو نماتتس ننس ب: تناك

 اهعصوي .كلبم» رمألا قانا 1

 ىسالا نم كاذب ”يمازلا تدحوو

 ا | كللح رع كليف ل

 الصفم كانتا دق يفصو بسبرغو

 از

 زم كج لاجل اييف هناك
 الولاب ةباحصلاو ةئارقاا اوبحب

 (1)الوقملا رخآ ىوَخ تدجو نكل
 (5) داتتحتا نأ هل" موكا زاكف ىلتلف

 (5) المثم عامشلا اهب تعرخ انساك

 ( 87 جلا افلا صلاة كر ازر وق

 (ت) الجحم زعا ارقشلا يل دغب مل

 ناز نيدو فسشط 2“ 5 نأ فاح مهلاو

 (7) الطخالا تلضف ينا واو الطخ

 زاتسم هل داتمم ترداك

 القثم اريسح هب تحرف بع
 ذداينصقفتم“> لوت مل كاف" لكلز

 لايتحمل زآ كلج تكا هادو

 (( اهبابراو اهباحضا ىلآ اهتيسنو ًاهباونا ةيمست ركذ باب ))

 اهباوبا رغصا ناك نال كلذب يمس ريغصلا بابلاب فورعملا (يلبقلا بابلا)

 ىوج يساقب هناب اهمظن مدع نع رذتعا مث هذه ريغ ةريثك يناعم قشثمدل دجو هنا ديري )١(

 لثجا لاقي. (؟) اذه دعب يتلا تاسيبالا يف راذتعالا ىلا نكد مث اراح لوقلا نالعجب ةهدشو

 هب تلزن يتلا مهلا لابج نا ىنعملاو ديعب الو يدبي ال راصف لولا هيلع بعصو محفا رعاشلا

 عقن دق مسس سوؤؤك هتتعرج ىنعملا (؟) رصق نا هيلع مول الف هتمحفاو ابعص لوقلا هيلع تريص

 رمل (4) لمثلا يرتجم را رسف كلذيو رصخلا ىنح امانآ عاطقنالا ىف اكوا رتم يعبف ءانالا 3

 يركف ناك اذا ىتعملا (5) ءاليل ةليل نولوقب امك ديدش يأ مويا مون نولوقيف مويلاب ةدسشلا نع

 نع هرعش رسحلا يذلا وه حلجالاو ةتيبحت تفاض تح هرعت لاس يذلا 229 ىلا تارلاك

 مجري هل :ليمجلا١ ةنزتنملا كلذ. ءارقنثلا .ناف ليخلا يف ؟نيدومخم ريغ.اضهاو, هسأر :يبناج

 ابرطم اصلاخ نوكي نا يمظن ديرا ىنعملا (1) اقباس هلعجت مل ٍيأ لنجحم رغا سرف هنأك يركف



 رضحا بارق اهبادو ناك

 امهنع لم ناك نالتامتم

 اآذع ذأ ىركم موق نم هنأكو

 امهيرطق يف تنباع املاطلو

 ذلاو يحتل ل دابلاب يني دم كلو

 هنأك نويسابق اهيلع العو

 يذلااهشمشمفصويفذدخواذعد

 ام لكب هارش انوراق نا ولو

 يدعفلا ل ركنا ولاا تزز د يفعفل

 للعم نول هيلع جاضنلا علخ

 تريحتف :هلاعفا تفلاسختو

 امرضم ارمح موقلا ىدنا هينخت

 تيس حرس قل سورا حا

 ةيلت “ها ولا“ هنطأ و“ ةهاض

 اهتافضن كلمخ ام اهنا واو

 هريخاق اهرصع لوا قاف نا

 اوزرحاو تارثأملا يف اوزرب دق

 اك ئقا ل
 ىدنلاو ةدوملا دندحت ااوفلك

 ةوهد تاهللا >0

 هراضنب هِ ضرع داف لك نم

 (١)الصنم اًماسح ادرب نم لف

 ه0 ا ل 0

 ردايتما ةطقننلا ئفان نم هقفلت

 تاتا 7 ارراطكم مهسابلب

 الفرم اسيمخ وا عتاور اليخ

 (؟) الطلاو ةلازغلا بنتحي ماغرم

 السلك رهاوجلاب جاق هابنبب

 ايم دة وعلا قي ظاح لع يحلم

 اقتاادلب نيلتكلا ]ا نم هادب تعمج

 الخ بحس ىلا هك فا الإ ويحل

 الاد نمر نا زان وبقلا ولا

 دا ناي روخم ابا

 ها د1 0

 (؟)-الفاغ نل ةنخد- موحن اولاق

 ةاسانحتكع نملظت--الذكقسعا اةنالهعأو

 الجب كلوا ايزو تما ول "ادع

 الو الا قوفي اهيف مهل ولحب
 العلا حَرَد اًوقتراو رخافملا بصق

 (؟) الموحو لوخدلا نيب افع للط

 الب ىلا دبدجلا نا اوأر امل

 (ه)الطسفلا اهيف دوعلاناخدىحضا

 011تا وم هيعحتإاو لما ورانب

 الصيف الوقو ىضرت ةيحتو

 ٠..عءيش لك نم ريغصلاو دلوب ةعاس ةيبظلا دلو الطلا (11)) نام نما اح رحم اتحمل 01

 رايدلا راثا نم عفتراو .صخش ام لفطلا .(4) ةملظلا :يلايللا يجابدلاو ةملظلا ةجردلا (م)

 الدب مهنا ديري رابغلا لطسفلا (05) نيعضوم امسا لموحو لوخدلاو يحمي ناكو سرد افعو

 الدد دوعلا ناخد اًؤراثانؤ حامسلا ىلا ةقباسملاب اودراطت حافكلا لويخ اودراطب نا نمب

 + كرحت ىديو فهذلا ناقنلا )ناش نم



 ]1 ةضاعم راكبخلا عتم اذا يوحب

 اهيضاخ الا "وحل «يركتات“ ذ هك

 ًاثراق وا اركفتم ايلاخ وا

 و هر
 هب الع ماصخلا اذا هيفسلا ىرتو

 احرعم لرافلا 1 ترك ك5

 (؟) الحخلاو قثئارطلاو قئالخلا ىتش

 غيظ( تكس اكحلا 01١ ناك ركل

 دادس كا ب اسك رك وا كشم دب

 ال ركفألا كامكتتلا زرتك هلككتو

 الفرأف ميعنلا ىأر ميلظلا لشم

 رافت نا اصبح لا 2-2 اع

 رامتم نسكت ةرهرطلاف كش ود رح فلا هدمت نإ عيطتست "ال "تنك نأ

 ىدفلا ةفلطأ كلتحللا ”نانمع درك

 ةبق وا ةضيغ وا ةضور وا

 اةيعلم 2و ”اكضا 51" انداو أ

 ادفدووب منبر را همن خللا

 د8 2 30 يك سلا كك

 رمحا يف ادب حافت رفصم

 تل م شتي طفل لام س1 دن

 اديعنلذإ عالق حبلا يبن زيي

 ايه و هان ناظم ب تربدخت

 بمراحل
 ةرمحم هف الخ نيوصغ تلعو

 الودج وا ةنج الا قلب مل
 > طلت يي وك( حس ع رو كح مكوك

 التومإ واذ ل كدحتم كول" [كك انك سوا

 الضفمو اعذجم ماخرلا هيف

 اللات و ا اكمل عطما يات ايدو هيلا مام

 اليقم_بينحلا ّئقتا..كحملا:.يكحت

 الجر دق هرعش غدص ناحبر

 الكفن, ءاقكشيلا ,نافحا,هنىدخت

 اي وجا, انين نط نايا طج ازيا

 )١( الدنم جرات ايشو اهتبسحف

 (9) كلكفأ تكتب كاداع لاجحتف

 (؟) العشم تهاضف حبر اهب تفهو

 (( اكلم هدحو عجارت امي سلا اهعيحرت ةسعمتسا ليدراككلا اذأو

 دنع اجل“ اذرمال .ناخو انه هتدحو نوصقعلا فرو ىاوه ىتمو

 اهمضو اهحتفو ميملا رسكب فرطم عمجح فراطملا (؟) دتماو لاط اذا راهنلا عتم لاعب (©

 بوثلا شقن يشولاو ةبيطلا ةحئارلا رشنلاو زيرطلاب تامالع يا مالعا هل عبرم زخ نم ءادر

 اهل لاقي دنهلاب دلب ىلا بسني رطع لدنملاو بيطلا حير جعهوت جرالاو نول لك نم نوكيوه

 فاصفتملا رجس :قالخلا (() ك رهلاوب درلاب نمر داينالاب كلمت سلا ةيعرلاو لكك ا لكس

 لها هيمسيو هتوصلا نسح رئاط وهو لبلب عمج لبالبلاو (ه) اهتكرح اسهب حيرلا تقهو

 "0 لل



 هدرا نبا خبرات ؟تر4ب

 المزم ديعصلاب اريقع اومرو

 قفاد ليسك ناروح لغمو

 ترداعف ىنقلا اهيف .ترئاكتو

 هؤانب عيدبلا اهعماج ناكو

 هلق تهاضف تعفر ةبق وذ

 انين ,اههجلاعلا لف ةلهالا* ىانبت

 نفد نصار اولاع عبط كانويم
 هلوكش نيب ماوقالا فلا دق

 ىربناف صحب اليلحت ضرب مل

 هلئاجرايف لطحللا ماوس ئئيخعب

 هلإحب هيف , قمعلا نادت رانان

 نسدهجس ,نم هيارحم امناكف

 ا
 هوابث" مار يلبقغلا هرادجو

 تاكتااذا اجتالا كاقاطلاختر

 امادعن يحت نمار هيلآا"ىوهو

 نم ءاضقب هدج الهك هاتاو

 ةرمز موي للك ةحيبص ىرتو

 فحصمهيف نيرونلايذطخبو

 ل سالَس نهل حيباصم هلو

 املثم كل هنحصب بابقلا ودبت

 ةضف نما هراوك كب لعو

 اها اعلا ءاناووكا اوان

 ىمر دق لكو اهيراب كيربو

 (١)البكمدب دحلاب اريسا واوحو

 (؟)الجومقلح ءاجرا نم متأي

 البهنم برد لكب نيدارولا

 الفحج دجاسملا نم ريمي كلم

 القعم_تكاحف7 تيننإّرئاَتلْتَمَو

 اللهتو ايلاعت لالهلا ودب

 دكا مولا راو ادح وع
 الكشتم هتاذب ماخرلا ادغف

 (ة: الاحتمال وادخل لين ولعب ىطفلاب

 الخ صف نمو اضرأ دجسع نم

 ( كم اعيرح وا قلاتى قلب

 را دوم مل

 المأتملا ريحو خيضملا ىدهف

 (ة)الثاو. روخصلا هلباحف دوه

 دا 13 اا اس

 الصنمةديدخلاى وه نم هاشغ

 ةليكحت «نألء كفؤ [ةكتلنب ماسققا

 الزنملا باتكلا نولتي عبسلا يف

 الت نمو .هارق :نم ةيادهلا دجن
 اليذلا حامرلاو .ةنسالا_ىكحت

 م
 لا كل تلو 1 م ل

 الفقم عجارت باب اهل تحتف

 فا اا ف ظطش فلافل سا هى تسسيسهاا كاش كالافمش تم

 ءاجرالاو دصقي متأب (() ديقاا لبكملاو ىطغملا لمزملا) بارتلا ديعصلاو رجلا نقلا ١١

 5+ :كلاضا) نقكت لاش عطق باح (ه)



 نياق ريوط قل ديس يرون اكل دليم رودي ل بيضا لن را
 اهلصف وة يتسا بادوب نفاغ ناك اذ د ريشي نمو ل اا والام

 :هذه يهو اهلمحو اهيف لاق امب اهف رشف

 رولا م رررعي_ططلب تتاواكي

 هناف قدشمذد ىوتسل اهجرتال
 تنثناف رطاوخلا أدص ىلح دلب

 هتدجوف ينطوم نع هتضوع

 درو دسم د ورم يارر ظلك نوعا 0

 نس رك كر قل افط ةةممو وون

 لكشم يف اهتأت مل سرادمو

 ةريح دياكب ءرم اهما ام

 اههلغمل ازب ال فوقو اهيو

 ةداسو سوردلا يفلت ةمئاو

 امسكم عئانصلا اوذخت رشاعمو

 بلطم يف اعد نم موق روبقو

 ةرمزو نيعباتو نيحلاص نم

 هطقس ريباطت ىده دنزب اوح دق

 اصحلا ددع ىلع يفوت لفاححو

 ضزراع اهيلع جهو نم لعب مل

 الو اهدحاوكرشلا عومج ىثح

 الساب اودرأو أرصم اوزرحا 0

 الصضوملا لخو دادغب دصق. عد

 الصفملا ىدعت نم ارح ليطيس

 يم و طبول لعبا قالك

 ديرو .اذاوفلا- خف !اهناقتااو ةولحلا

 الوعم يلقب هلا تدور,“ ىدحخ

 الكهجت نل 'اهتاكرت" دجاستمو
 ايدينا كسلا ادم احا

 را ا تاي ف ل

 (؟)اليعلا ينغب وىرتمالا ذقنتسي

 نأ عا د ايناكو نش رعنلا كمت

 المجت مولعلا اوظفح لضافاو
 الهبسستم اهب ىحضا رسعتم

 السرملا يبنلا تدهاش ءادهش

 (؟)الهساودالبلا يف رعوافادشر

 (ه) اللحم فويسلاب مرحملا رذت

 )اللمس رم (اذلين .رطقلا) عكاواذلا

 ددخ١ ئتخت .اطق. برسل .مول

 (مزالفطم اوزاح وةمهطم اووحو

 لاقبو هتوق لمكتو هبان علطي ذئنيحو ةعساتلا يف لخدو نينس ينامث هل مت يذلا ريعيلا وهو لزابإ عيمج. لوهلا وبيلا ل محييبال ةماكملا أ اعبلا وهو ماريتا حج مورقلاو قون ىجزي )١(
 ريثك ليعلا(3)لام بحاص راص االومتو رّقفلا ةصاضخلاو اهدصق اهما(؟)نيماغ لزاتو مانع لّزاَي "هل
 اننهنم طقس آم وايل ربطة سور ىلعألا وعون را يف حن قب يللا درسا سنوي ناحل
 (0) ديزت يفوتو شويجلا لفاحجلا (ه) ,لهسلإو نعولا, كلس,,لهساو رعواو حدقلا دنع
 نسحمك لفطملاو لامجلا ةعرابلا ةمهطملا () ميغلا ضراعلاو رابغلا نيتحتفب حجهرلا
 - تحولا" سنالا نم لفطلا تاذ



 كل

 علا اهب كلتتملا ةنحلا ةرااثو

 ل عل قوقل قلاوو

 هراحشا قوف نم منرت

 ابنلابلب جاه لبلب مكف

 ىجش نع. مهيف ,برعم مكو

 ادنملا رت لفل فارالكد

 نر تي ا اتت كل

 ىلا يرجت قلج راهناو

 بهذلم «نم :نج. ىتف, نيدعت

 هبشم هلام اهعماجو

 مهل لثم سيل اهلها لثمك

 عي كا! ضو عيل ذإ

 معاطف ثنا نيطلطت "الق

 بحعملا ففريسثلاو ىنثي

 بيلا _نشّمسشملاو ةيناجل

 عايرطم اله دهل نحياتل رودي
 بطظحا نمو .راذه نم مكو

 بريغم نبشضو :نغم+نم: عك و

 كد تشم مئرتلا عيدب

 بنئرز وأ به اهب ميسن

 فررقتتملا ةقدعا ينك اعيكم

 بهذملاو ىنسوهملا نونج

 برعم الو دالقحلا قفريطشسي

 بجعاو مهل برطاف طسقلا ئدل

 تذكي رك رنيحلاو نددلا نم

 3 بتتاكلا يىريمحلا راعنلا ناب وسلا هللا للدع لاقو

 اهايحتوا قدشماد» !ئوحتام# هللا خئقتس

 نساحم ؛ أنتفق وتساف“ اهب :اسنلزن

 هنئاوادز ةامين ةتاراجنل تيكا قطط

 ةعقب تارسملل اهيف قبب ملو

 اهماكتتو اردرو»ء. تمادان نةلمل مكو

 هسيطورت اواقطمزال! كلوب 1 اطتنعن

 تاج قر قبلا طوحولا ب كلدلهإق و
 اندوهع تسسنا مايالا تناسك ناف

 اههثا نسانحملا كلكت ىلع مالبس

 ٠ ف_فيوقيإب اتدحعمللا اقيدعل) لاثلا ذكي

 اهافتجا نان يقيس دنا هما اكد

 اهاوهبو بلق لك اهيلا نحب

 بيلا :ؤئيالا يلقن عماله اهليظو
 اهات نندفلا ب تاقلإو ا دكينفمهيرتب

 اها ويفالمللا كاقنزا ااميجزز عادم

 اهآ يتلوق هدعب نم هل لقو

 اهانغم.تاط انل _.بابحا راد ىلا

 نايم كنفمن لانش نيكو

 انها انتي انا هل وطب ىلا ظناقع عراق

 اهاوثمو سوفنلا تابابص طحم

 اعز زها لضم ا هذاضواو ل هنلف

 ريمالا نب ليعامسسا لضفلا وبا زيمالا عمج دقو ردقلا ةلالج ىلع اهتم لدنام



 "نون ركام نبا حب رات

 8 ةشم 7 د يف اضنا لاق اممو

 اهل نيعطو سلا, ضبا لأ قم
 نسل نايل فطور

 ينعو ريق ارعلا يف ىكش ناك دقو

 مى اياع قرا# ام هاو

 دمهت ةقرب لالتتطا نم .يتاتعد

 اهلهاو دجنب دحو نم يل امف

 ةديذل هانيجلا رالع نسو © ةلحتنم

 اهضراو قشمد نم اهنع ينتدع

 ازيطعم ا نيدظوفالا . مياوسل جانا

 ةحفن كنسملا نم ىكذا ىلع رمب

 نوجش نيتطوغلا بونحي ىلف

 ا و ا ا لا

 نيفب وهو مويلا نوكا افيكف

 نوكي قوسف ىضقي ام نكلو

 دنؤا_ اركي انتمعي ل وكذت_أالأو

 دبعم مأ ىتلا قوش نم يب.الو
 دغياب بوي ركاز نضيع هالو ءاقضودل

 دكناب اهيف .ششيعلا نسيا عبارم

 ددعم نعانررلا فرع ول تاقباب

 ٠ هيقفلا يفنحلا يقارعلا دسا نب دمحم رفظملا وبا لاقو

 وس ا حالا ل
 امهلجا نم .تمه .يتلا مثف

 بهتك وغ ةنمكر ةلعسيرا/ ىبغ

 هراد ىوه ىسانتب نمو

 بدجم لحمم ىدتنب لهو

 [ 4 ديما ١ كلك اانلهشيحتف 6

 )١( ةهودشم يه نم بتعاو

 اقراشم أدب حبصك هجوب

 ةنم اهلوق..ئفو. لوقت

 ينتدهاسع دادغس تسسلا

 ةزورغ ىلع كة موتعتي تدكلملا

 انكلدهكل» علا يناعد نكلو

 )١( ككل ةدشم ةهوددسم ٠

 بش“خالاو بصحملاب جعو

 كفن نطل نضررإلا كايفكتت امم

 بعلملا ىوه ريغ تمر الو

 ىبر اهيفو اهنع بغربو

 بصخملا بشعلاب لدبيو

 بنيزار:نع_عيدرلا» يفء لئلا

 بضقغملا بتاعلاو بتعلا نع

 عيسمققتر الاو نافع. نأكت

 يملا جن وعلاب يت ح مكرب

 يب .لبخ انم:كدسب ردت لو

 نعال طفوا دعي اعدم



 رتاحتا نيا خيرات "5 ؟
 يناشش تنك فم ماشلا مذ ناك

 ذجلا اولعج دق اهونكاس دلب
 نسح :قيور مايإالا اهتسبلا

 الا امك اان ]فر لاوس اخ

 يي محلا
 مدنا دكا كيف انلوا هوو

 خلا هتك | عبيطت ِ 4 ١

 قفل | ةكيطنف ”( لقا ترين ت 4

 ماس اد ضاعتحلا لخت
 ماسالا ع الوب ىحتفت [ىسيل

 مامت يف اعم !مهاقلخ نط
 ماكحالا حضوا نم ناك ذا ره

 ماتطنهفتلا .ةفض ال اطار“

 ماظتنا يف اهرهز نينافاف
 ماوول اكييد مل ل 056 دل

 ا اعملك لال عو وم خو وال"

 : يبلغتلا نادمح نب هللا هلع دا نسحلا وبأ نيد رغلا 0562 عاطملا وبا لاقو

 ةنافشب ايراد تف نكلدم

 برا يذ لك برآم تعمج

 هنت“ سوقنلا ءاتتات اهئاوهف

 اصخ قوف هاومالا اهب يرخت
 ( 11“ ا ل6

 هل ءامشلاك رضخا قتشب
 هقفطعت رجشث نفمو اذنه

 0 اح ميدو وهل هيكل

 مهرهدل اونظف ةيتف يف

 ماظل نمو توحل نفث كدمات

 ةيسانم ىلع نيلصاوتم

 مقل تحوز قنمدت ةج وار مت

 ايه نلكسالا اص اجماك

 هل ركشمتس دلة يبرأ ادههار با كيم
 تل ليلا قر عراد يعل منود

 بختنتم لك ةبخنو اهيف
 تيرا اابيبواع علل بت يكل
 ارم بعل ونا هاون لاس ك

 هنعمل دموع مار ولا يكتسلا اويل

 ةهيطسيدف] !١ فترقلا 5

 (2) برعلا :درخلا فاطعنايكحب

 كاونلا ةداكطل 22 نم هلفَع يف

 م عبستك"' نع تاذكللا اولواتتم

 بدا نمو فرظ نمو مهيف

 تكلسلا نع مهشعت لضفلاب

 تفلت ةللو تداح لك كسلا

 بهذلا نك ا م اهروصعغل

 داحلات 0 هلودع و درر لك ناكل لفل هككل[ تعلاوأ ناتساللا 2 سا 110

 اهجور ىلا ةببحملا سورعلا يهو بورع عمج برعلاو سمت مل يتلا ركبلا يهو ةديرخ ع

 د ار يأ ته يوب ككاو



 دَمرلا | يله .رتعو َّق

 درب تلك لعل اذأ 0

 دلبلا نسحتسبو ن

 ةديححلا هت

 :ىرتحتلا لوقت نسر ن1[
 ادرس ارذاي اهب رادر ولكل _ىفر#وشوملا ادرب نم ءاللت اهجزمن حارلاو

 هلضاوف تمع.ئذلا مامالل لبق

 ادجا هطعب مل ام.كاطعا هللاو ' دفا يتخ ,ةلاعس وعر كالو انوا

 !دش رااورر نميلا,(هبف [تفوعترالا رفس !يف نسيعلا قاتنع تنئنعب امو

 ادعو امب اهيرطم كل ىيفو دقو اهن فاحتم .تدياودعف ناواك مدا الأ

 دلتبر نم نيعلا ةتوان دتدارإ اذا

 اقرف اهلابجا ىلع باحسلا يسمن

 ادليلا هنعشي ,نامزروا |نيسحتبسم

 اددب اهئارحص يف تبنلا حيصيو

 ادرغ اررتاحطيوا لىيظخح اعئانو م١

 ىاو ادعب ام دعب نم اقد عيبرلا وا هكتتعج لا خكهو كفيلا ءامنأك

 احا نزرع رييدجوحا

 ايقسف ادرب يتلغ .دربتو

 اهنم ,نوبلبلا لوادج ضيفق

 ادخ دعت ملوي ةجافت)قمف

 ايي ايي

 ءاببظ نورزيج, باب يف. .ىلو

 ايهل تيب ىوهل تيب لعحاو

 ايعرو ادرب ىلجع يماي ال

 يظظتو نفعنا فادح لدتح

 كبشرت دعب ل ةناتتمر 225

 ان را راش ىتج ىدسلا لا

 ايبظف ايبظ ىوهلا اهيطاعأ

 اينذ ىتنمد نع قبر تلف اهيفصل :قيشمدو ايكدو تفتح

 دبع لاقو اهينكاسل قشمد ايندلا يه . تفص لدب تاباورلا ضعب يفو

 2 كي ىلا 0



 0 ندا حنرات 11

 ىيسمد ىف ككل 2 مييعت اثيدلا ف نيل

 قلجلا  نيكحلي نييلعتوم افهتم نابتيعلا _ ريظنق

 جلثلاو هل ةمراط يف قشمدب ناك نومأمللا نا ينغلب روفيط يبا نب دمحم لاقو

 مثكا نب ىيحي يضاقلا لاقو:هب اذاذتلا ةعاس جلثلل هدب .زحضاف هيلع طقسي

 جيرارفلا نم ريثك ماعط هيلا مدقف هماعط ترضخو نومأملا عم قشمدب تنك

 هدصقمام يردا ال اناو مسبتبو ظملتيو قطمتبو اهنم لكأب نوميملا لعجف

 يف هتباغ ىلا مامتتسالا ةياهن غلبو جيرارفلا معط ط هل مكحتسا املف هظملتب

 لاقف اهتييط مبو جيرارفلا هذه تنمس ءيش يأب لاقف خابطلا ىلا رظن هقوذ

 ماعط نم معط ام يل لاقف بيطت ملو نمست مل قشمد ةيعار هذه :خابطلا

 اذه جيرارفلا هذه يف هنا يل ليخ دقو الا ةبذعلا حئاور نم حير الو ريطلا

 «تملعام وا لاق مث ركشك نمسم نم احيرو امعط بيطاو امحل صخرا هللاو

 اهيفو ءاملا ريط نم اهنأك اهماحا حئاورو ركششك لقث اهيف ركشك جبرارف نا

 نكمب .مل لوسفملا تيزلاب ىورتو ببطلاب بيطتو ريزابالاب جلاعت مل اذاف همعط
 اباغعب يقعب تحلوعو تفصو امب تنيوع اذا يهو اهلكا نع الضف اهيلا رظنلا

 هتهبشاممصتقملا لاق وةتنلا اميَش اهنم تقذ القارعلاىلا تعج نملو :اهحنس

 1 ليقفر اذنثإ عئاح هناف ماعطلا ( لا فلكلا هلكت ليف هتاحتااب لا سوسعمب) .كاس

 ثروت انهنا-الابر نخوالا عاقب ريخ يه معن لاقف هذه ةمعنلا تمعنف نينمّوملا ريما

 دنق رمسوقشمد ةطوغو ةلبالا رهن ةثالث ايندلا نسح ا!يعمصألا لاق وزدهدشفلا)

 , يف ايندلا نانح اضبا لاقوتيهو ليبدراو نامع ةثالث 7 نم وسضح لاقو

 لاقو ناسارخب دنق رمسو ماشلاب قشمدو ةرصيلاب لقعم رهن عضاوم ةثال

 ىف. ليقو ةلبالا رهنو دنق رمس رهنو قشمد ةطوغ ثالث ايندلا اضبإ)

 ةنحو نميلا نم اعنصو مايشلا_ نم( قشمدوناسإارخي نم ورم ناتج ثالث ايندلا

 هللا نا نييقب رثلأ ضعب لاق ةبراغملا ءاملع ضعب لاقو اعنص نانجلا هذه

 ىف كارصت حلا نحو ناك املا وردك نم ريكي ةحاشد مدا نكبا

 ةجلع يذلا 13 تالت تتطا حجتملا نأ نولوننو نويبع ةنتدمت انام

 نم قشمدو نميلا, نم" اعنص' داللبلا ٍبيطا نا ينرغلا قشلا يف ةماعلا

 نب ديلولا لاق زاجحلا نم نارجنو ناسارخ نم قرلاو ماسققإ
3 0 

 كل



 دق لزانم ةعبرا ايندلا لوقب ديشرلا ناكو اسس يتنج نعو قمشمد ةطوغ

 رهن هظسو يف ىرلا رخآلاو قشمد رخآلاو ةقرلا اهادحا اهنم ةثالث تلزن

 وهو دنق رمس عبارلا لزنملاو قوس اهنيب امو ةلصتم ةفتلم راجشا هتيتبنج ىلع
 امف هت“نحلا-ىيحت# تق ولا: 4كه-يف لوحبال قاوجتر از هلووتا ل“ كعوَقب .ىذلا

 قارولا ريخلا نب دمحا لاقو -طقف رهشا ةعبرا الا يفوت نا نيبو اذه نيب ناك
 نسحو ةخضلل ابلط قشمد ىلا فخت سابغلا: ينب كولم لزت مل ,ئقشمدلا
 حفس يف نينم رهن نم ةائف اهيلا ىرجاو اهب ماقا هناف نومأملا مهنم رلفنملا

 نائرم :نيد:لدبج ىلعا ىف تلا ةبنقلا:ئنيو:نارم وباداب اةركنتعم لا :اهلبج
 نمنع اذا زكسع"ئفان يلا زظنل نكل نانلا ؛هالقا (اف دتمق»وبا!دقتومااه* فصو

 جلثلا لبج ىلاو باقعلا ةينث ىلا غلبب .اهءاعضو اسهؤض .ناكو ليللا هيلع

 قيقر وهو قسشمد:ىلا ناض نومأملا نينمّوملا..ريما :نا ناو رم. نب :لضفلا لاقو

 ماوي, لك ىف ةمقل ةرشع ىتامث ؛كلذ :لبق: هلكا :ناكو» مجللا نحن :ّبخاوب ظلغف

 لاق ثلثلا دازف موب لك ىف ةمقل نيرشعو .اعبرا هلكا ناص قيشمدي ماقااملف

 ةطؤغلا ناجنشا ىلا هيف ناك ءانب“نم امون 'رظن ”نومأملان الاف و ٌرَوفيط نب دمحم

 -ءانعسشلا ضع اذه ىف: لاكن رصرألا ةحو ىلع ندع رت اهنأ تانافلخ هناك

 ينابم نم قشمد نم اعيعموي نوماحتحما رظن

 ناجح ناخجنإ نسي
 يناوغ .نيدب اك جخاينض

 (1)-+ نناكعملاريلعخ. ان لونا

 ممر ني

 اذه عم معني فيك اهريغ نكس نمل تبجع اموب لاق نومأملا نا لاقيو

 مالكتلا# يفلوم نضعبن كلذ قفط [لاعف هلك ىلظس نيما: ىدنلا قينالاا رطتلا
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 يناوسلاو نهزلا نونلا:جتفب .نوتلا ,(؟) اهولها اهب ناك ئتلار عض)ولا قرتلاوكللط ىلةوافأ)

 ةرمحلا ديدشيناقلاو رضخلابايثلا فرف رلا(؟)اهيلع ىقتسي يتلاةفانلايهو ةحضانلاة يناس عمج



 رك اع نذإ حب رات "6.

 ةياقسلا دثعسسدارفلا باب ىلعو بصقغلا 0 كنعو ان ونا رق اةعنرإ اهنذق

 دجسم باب ىلعو ةبيقعلا طسو يفو نازب دجسم لباقم رسجلا بقع يفو
 بهار مامح دنعو اهنم برقب ةيناثو سيدارفلا باب ةربغم طسو يفو زوريف

 هباب ىلعو ناثحجلا دجسم يفو هيبرغ نم ريزولا دجسم دنعو ةبيقعلا يف

 جراخ يه يتلا ىنقلا هذهف جاجح رصق يفو بابلل ةقصالم ةيباحلا باب ىلعو

 اكلم

 مامحو ةيباحلا باب دنع يضاقلا مامحو ةعلقلا مامحف تامامحلا اماف

 حوراج مامحو ريصقلا مامحو نييمشاهلا برد لخادو نيعاصغفلا لخاد

 رات ادق راستإملا كنعنشلت ذاكلا و 2 كل ود ددسن فتدخل اكان حو

 ةيروربلا وهو حمقلا قوس يف نيدلا رون ٌمامح و يلع "قوس يف يذلا نيفاكالاو
 فقر فتحا بين عنيا دعنا طرؤم مسلم ظل كاقا ةرامافلخلاو
 لقبلا بردو خلسملا دنع ملسلا قاقز يف ملنشلاو ديوس تامامحو نيدلا رون

 ةيرالسلاب فرعي هيناج ىلا مامحو ديؤملاب ف رعب . نيفاطنلا بابو: ةبخرلاو

 يلك نبا مامحو سيدارفلا باب برقب فرعي فيفخ برد يف فيفخ مامحو

 نبحلا برد يفو هلثم هنم برقلابو رخآو سورك ةفيقس برعب .نينساحنلاو

 نيزرطملا قوس فلخ نييميرخلا يفو: نيلابحلا برد يفو نيدادحلا :فلخ

 زوريف .ةرانم. دنعو نيدديب زبلا:مامجب ؛ف رعب تاكو ةؤلؤللا .مامحو .نيززطملا -يفو

 ةسينك ترقبو نائس ةرطنق سأر دنعو رجحلا برد دنغو ميرم ةسيئك دنعو

 اموت باب دنعو يق رشلا بابلا دنع يهيددنملا ىلعو حانج ةفيقس برعبو ميرم
 مامحو ةبيقعلا يف مامجو ةيباجلا تاب ىلع دسالا .مامحو .رخآ :مامح كانهو

 بهار مامحو نيراصقلا ةينوع دنعو ةيكمربلا احرلا بزقب نساموتو يكاز نبا

 هيناج يلا رخآو: روجكي ناتس قيبار دنعو :قفتحتل ةيقوعاةبزقب رخإو !قمالكلا

 مامحو اموت باب جراخ رخآو .ةمالسلا باب جراخ نيلمشك .نيع دنع نامامح و

 فيفعلا نبا مامحو لفسالا برينلاب رصقلا:مامحو اضيا روغانشلا يف .ةدابع نبا

 .ىرقلا تامامح ىوس امامح نوسمخو ةعبس اهغلسف برينلا يداوب

 «( بيطب قشمد حدمب ءاّملقلاَو ءامكحلا نع درو ام باب )

 ءاملا ةيوذعو ءاوهلا



 نم ؟قف يفز ةيزاستلا ديك الل شن رك كن ىو عال لك د ل
 اهاناو نيكا هيي ودم 'نانللاو ناد 0 يف ةدحاوو روكذملا بردلا يبرغ

 فاق رخل ا :برقير جانسلا تاني هن عود ل ل

 هاك يرد دنخو ناتصتالا ترص يي ل يا

 ين ناتانقو.اهنم ب رقاب ئرجا ةانقو نوحاطلا ينمو ينل اج ناب ىلك
 دقعو ضتيردم بايع مد ركلاو نا يوءاتترود هن ل

 ةيقربخلا ةوانللا| تت ءاورظحلا لاخيف يف ورة ساطمالإ ند كارلا ضيع ل ر

 دنعو ديربلا باب ةباقس دنع يبرغلا عماجلا باب قطو ديربلا باب يفو

 ةقوس ىف فر اضيل دامب نكباو ناني لامثسلا) دغر ةجلرضا ارد راد ركستعم 2 اولا

 يفو يقيقعلا مامح دنعو ءاسنلا طابر دنعو اضيا اهبرعي ةانقو ديرللا باب

 كاقهزو تاقلا لحن داعراشو] رعلا "تلف دج سميفو نيرملا "دنع يشابنشلا ريبلهد

 اهنم برقلاب اضبا اهيناجبو عماجلا باب ىلع نيفاطنلا ةانقو اضيا ناتانق

 راو ضيقا نيفاطنلا تاب دنع ةقوب برد لخادو يطاسيمسلا راد لخادو

 برد يف ناحبرلا برد يفو فقو اهل حمقلا قوس يفو ةلبانحلا ةسردم دنع

 مجعلا قاقز يفو ةبحرلا يفو سِيلعلا قوس وهو ميكح مأ قوس يفو ديلق

 تملا م اعيد متو نوصي تاجيل سرا وضوا ةل طع جاز للفولاو

 ةففهيلاهليناوةيغيعخل بالا[ و ةتلاسيفو هيلدا تزور لدا راو
 فوصلا ةمقع يفدو  ثاواريكء "سنان دقي قمفاخللا م وع ا ا يل ىسمطتلا

 ةياكفق و اضيا اهنم ترعلابو باف ؤذركلا لع اك ارفلا هتان 2-0-0

 يفو اضيا ناتانق كانهو ناوفص .قاقز يد" وأ وق" ١ داعلت امر يعور و قمل

 ةمالنسلا بان لخاد يفاو ناتاثتق دجالا قوش ل قتعلا ةفكاسالا ف رظ

 قريوغلا يفو ديدحلا يبا نبا ةانقو فقو اهل قيتعلا لزغلا قوس ىفو كلذك

 يولعلا جرد يفور ناثوخل«ناعاتمز كده ارسلت هاف ةينذؤا ىيفلطت كانا تعمل

 يف يبتيزلاو ةردحنملا ةانقو كيسا ني.دلاخ..ةبخر ئفو. ةعتزملا لا انقاتلا

 نييطبنلا ةانقو اموت باب لخادو كولعص دجسم .دتعو اموت باب ةقبوس

 ةانق ةلبقلا نم دلبلا رهاظ يفو نوثالثو فينو ةئام اهغلسمو ٍدلسلا ىنق هذهف

 هلامش نمو روغاسشلا يف وب ريغصلا, باللازرىلعو تاودلا قوس رح دنع

 ناكو بيبانا عبسلا رسجلا دنعو روسلل ةقصالم اموت باب ىلع ةانق



 ركاشع نبا جرات 51

 اهل "ىنق قشمدبو رامكلا برقلا نم.ءاملاب قدضصتلا نا ىلع لدن راخالا نم

 اهل للا لش رثكأو هتيم ةمولعملا فاق والا !ىلوتما دنع” يهاو ةسشيعم كاف وا

 عافتنالا اهتلمجب لصحيف فامعسا نيملسملا نم اهيلع يرجي نكلو فاقوأ
 نا بحأ"“نم انف رعيل اهددع ةتينمو اهركاذ اناو عامسالا اهترواحمب بيطتو

 دجسسم دنع يروخافلا نبا ةأنق . يلبقلا بناجلا يف وهام كلذ نمف اهددعت

 بدع رذانفا لان[ ةانفرو ةبلات "ةاتفنيعاضفلا_ىكواراوف ردات بك ل داتعلا كلما

 ديدجت نيعابطقلا برد باب دنع ةانق . فقو اهل ةيباجلا بابو نييطقسلا

 نينعذ هانسف ةقلاكت هاتفا. .ةببازهاطف نيعاطقلا كوا ىف" انف لداعلا# كلما

 نيصاوخلا سأرب نييسنالقلا ةانق ةيرخفلا ةيراسيفلا يف ةانق . خيشلا ةباقس

 يلعقوس فرط دنع ةانق . يلع قوس دنع يسوسسلا برد يف ةانق .فقو اهل

 قداتفلاو دبدجلا نحسلا دنع ةانق .فقو اهل نيدالجلابف رعب طالسقملا ف رطَو

 دقو يشابنشلا نيسسحب فرعت ةلئاو دجسم دنع ةانق .لداعلا كلملا اهأشنا

 نظن !ىباا :مايحر ايبع .ةاثف /فقورااهل فكل نإ ةانق قهزااه رهعق, كترح تناك

 يتفقو اهل هفورصلا :فروصم قف رط؛ دنع ةائلق .زرضن يبا نإ مامح دنع هليوطلا هاك

 م ناجح رلإ ب ردقلنبب روويلاا !نساار ةدنقا ريبكلافيوتسلا ةرفا ١ هةعبشقلا نبا هاثنق

 يف نيبروزبلا قوس يف ةانق فقو اهل نيدالجلا قيرط سأر دنع حلملا ةانق

 قرارد_ نق انف نايا ردلا انودلا يف هتف 6 .عينلا فايس تنع_داق 1 ىدقألا

 يد هاش. تاوفنع نان ف رع لفبلا برد يت ةانف .ةينان تانك كانو نيد دياعلا

 ةزاج لحاذدأ فرحت“ هاف. كينعحلل فا رولار دبع_نيابنف رعت [كطاحلا ةراخ

 علوتسل اردو أ نفح نراهن وولل اول ةاقثك : نحل ماهح دبع هانع .تطاخلا

 قوس فرط يف برد يف نوفش نبا ةانق .فقو اهل جاحلا نبا اهانب ريطلاقوس

 ةيناث ةانق سشارفلا برد لوا يف ةانق .خيطبلا راد دنع عالثلا ةانق .ٌواؤوللا

 هم رمةنسينك ةعب وبس ةانق . فلعلا برد ةانق . كشوكلات حت ةانق .هيف ةثلاثو

 دع ناطديسحلا نيب كيمعلا :ةاكتف . هان دانف هسفو دححلا ترد هاكف

 نجاوادلا ترد دنع, ييويضتلا .تاتلاو ةقيردلا نورا اكشن .يدوحتو

 ةفقصالم باسلا اذه خراخف ئؤختا' ةانتق“ .“ ىف تقلا كتانتلا"لتخ اذهان“

 اكيملامأو ىاوفلا تاحلاءييفادوح وموناك امو انه ةزوكنابلل
 كرو نفاد نب راع معلا عبرا قف يتيفد قت استكلا] تواصلا نيف كواوتح ومس نانللك

 دنع ةسورحملا ةعلقلا يفو ناتنثا ةكحرا دنعو مامحلا دنع نييمساهلا



 كربلا ىلا قرفيو ىنهلا هجولا ىلع ماعلا عافتنالا سانلا هب. عفتنيف: ئنقلا

 كمهازمل اور. قق !ارملا نمر كلذلإا تايلغ بلا وطء رانك وق ىردللاو كاناكملاو

 ةئيدملا هذه لئاضف نم تدع يتلا ةينبملا هميظعلا ةليضفلاو ةينسلا ةليزجلا

 ٌنسوفتلا ةايحرهنا ليضحت لوذلا) وهو رومثلال رالا_فلاعبال, نااتللا موتثكانقتعاللا

 يقهيبلا هاورام ءاملا يقس لضف يف ءايبنالا متاخ نع ءاح.دقو نردلا ةلازاو

 ةكفص ةوسلر4هلاقمتا قلع ىفهيلعا هناا نفس رتل( وع ةيريخع ةانث ىلا ودعت

 تتام هما نا ةدابع نب ديعس نع دمحا مامالا ىورو )١( ءام نم ارجا مظعا

 ةقدصلاي اف لاق معن لاق اهنع قدصتا افا تنام يما نا هللا لوبسراب لاعق

 قييديمح نضوزوي(؟) ةننيبملا. دعس ىلا ةبافكسن كلف لاك ءالآ ىعس لاق لضفا

 لاق هعنك ةلخب ل يذلا ىلا اب تيار وسيم انو[تلا امنا وتل اع ع هي

 نمو اسسفن قتعا امنأكف دجوي ثيح ءاملا يقس نم ةبشئاعاب رانلاو حلملاو ءاملا

 هيببيطف حلم هلزنم نم ذخا نمو اسسفن ايحا امنأكف دجوبال ثيح ءاملا ىعس
 مل ران هلزنم نم تذخا نمو هلها ىلع ماعطلا كلذب قدصت نمك ناك ماعط

 نيا روع ايشلا جرجا و (1) ةقدنص يل نايك الا عيش راب كل
 وا لع ضفو ةقدصلا يأرملسو هيلعرهللا ىلص هللا لوسر تلاثس هنا سنابه
 ءامشلا :ْقِكا تاره تالف ءابملا فسار لاق لضف) ةقدخلا ىآا لكتب

 قتلا تباغب لاتواصنإ نابع نإ ىلا مدين تيسلا عرساو تا

 نايتس تلة ىل لان يضف هكرصلا يأ ل را ةلع كلا نت

 اةفضيف اولامقإ لياابك عامي نتاععسا وذا ناتلا لهزر ىلإ ريالا لاكت ىت

 ايه راع ور يصل نينا حالا هةيقع هللا عكس زوروا ست حال سا

 نب دعس نع مكاحلاو نابح نياو.هجام نباو يئاسنلاو دواد وباو دمحا ىنعملاب هاورو )١(

 تامر قماغ نإ. هلل) كروس راب ىظغلاو ,ىدواد ضارقا يدم للاكل قع ءةقادصلا ذك قاا: معظفآاو رة هابع

 يف ةميزخ نباو هجام نبا هاورو دعس مال هذه لاقو ارئب رفحف ءاملا لاق لضفا ةقدصلا يأف

 قلع متحصض لاكو مكاحلا لصالا يف نوكذملا ظفللاب ةاورو ريحلا' يح نأ لافرةنا نيا هحلحلس

 دريس لع هنو ورث ةبقألا لكلاجيععأ ذامشإالا خطت وق ئرذتلا ةظطفانجلا لاق“ لتكموىرزاختبلاب كرتح

 نسحلا نع دوادإ وباب هاؤارو :١١6 ةنس :تناك دتعتش: ةافةوو ءديعئس دل وم. ناق_ادفلس_نع_بيلكلا نن

 انه امم طسبرا هظفلو هانعمب ةجام نبا داور (7) 5١ ةنس نسحلا دلومو دعس نع يىرصبلا

 نم ىووع هنال فيعضص هذابتا ككئاورلا ىف" لاما تاحوش رلأ "ىف 1502215017 هدووا

 - ناعدخ“ نب دماز :نب. ىلع قرط



 ركابسع نبا خبرات لا

 موي ىلا هباجاف هتعيض يفقس نا دلاخ هلاثس مث ريش نم لقا ىف اربش

 ءاملا ةلق ادرب له١ ىكش مث ةيصاملا هذه ةباكحك ةيصام هلإ تحتف و .ىسيمخلا

 1 1 اا ير ل دال ل كاكا كاف ماجه ىلا

 ”ىعصلا| نوعلاو كتكابسم»# ركع كلا قيعلا قطعا  ةيكسمة ربع تس كنزي رهت

 نيعبرأو. نيتنثا, ارو رهنىطعاو ةبكسم ةرشعتسابراد رهنو بكاسم سمخ

 ةينيق رهنو ىحر هيلع سيأو ىقسلل ةيصام ةرشع عبرا ذئموب هيفو ةبكسم

 6 ا رد 5 و كا راس ني[ كداب اوبر ئئشمل اع ع

 حلاص نب لضعلل بكاسم ثالثو ةيلظنحلاىنبىلوم ميرم ىبا نب. ديزيل هيف
 ةكعاد ينو ةكلشماةرشع نتنناا لودحم) رهنوودعب ىفديق تلوح, ىعتايلا

 رونو هكشل 2-2 ىنثا" فل زلاورهب_ وهو ةرويجب رهدور ةيكيسم)ةريثع | تالت

 تلك اللا رو كاتم عير يولغسل] ةمر نال و رت اف سمج اللا ةمررعلا

 دجأت لب ذلموب زامت نكت_مل ةانقلاو بكام عبرا كلملا رهثو بكاسم عبرا

 رهن نم ءام ىرتشا دجسلا ىنب امل كلملا دبع نب دياولا ناكو اهيتينج ءىلم

 طوب دنا لا را لكلا تق ا 2 ةلدحق«ةيي للا هل لاقي ناكبلا

 املا يعطغنا اذا هنأ ىلع ربما نم لقا ىف نسف تفتلاو تنوي ف

 ]100 ب ل ل 2 را ال ىن دحام تل

 ءالولا :ئلع ككطاببسعلا حتفتو هف> قح يذ لك نخب ؛ترح ,اذاو قح اهيف

 ةف وقسم :يهو .اهيف رينس .لجحرلا اهيف لخدب ةانقلا تكردا انا.دبزب لاقو

 لقا نم ةعامجل رضا“ ملفت ولع اهب اركبل د اهععست لاك الحم هذال د
 مكب كلذ ناك ,انيدف ىلا 015206 ما ىدلا ميم اهلج وعو د

 يركبلا هللا دبع نب دمحم نب نمحرلا دبع رضح نمم ناكو ةثامو ةريششع سسمخ
 نب ميكحو يرهفلا ليبش نب هللا دبعو يناذمهلا مساقلا نب ١ دمحم نب كبزيو

 نب هللا دبعو يشرقلا مبركلا دبع نب لضفلاو يحمجلا كرابملا نب هللا دبع

 هللا دبع نب ناوكذو سيمرط ةيرق لها نم ةطوغلا لها نم يريمنلا كرابملا

 لضفلاو كلملا دبع ىلوم هللا دبع نب ديزي نب دمحمو ناورم نب كلملا دبع ىلوم
 ءاعبرالا مون كككلملا 252 ماشه تامو مشاه ينبىلوم مساعلا نب

 هياكل راك معو همس ما دج ة ةجتتلا عسر رهش :نم نولخ تسل

 ىلا ءانملا اهنق مسقنبو يصاقلاو ينادلا اهب عفتني يتلا راهنالا هدهق'

 يف دلبلا ىلا اهدعب نم لخديو يصاوملا نم لوادجلا يف نيضرالا



 1 ندا دنا حفات
 ممل نمح ناىلعمهب فطلف هوففإَدو ةطوشلا لها كلذ نم هعتمف ةرفخيارماق

 نايا هنلا يرق ةمط 1 0 تلد تلاد 00

 مهل طرش امك كلذ ىلع ناكو هيتبنحألم هل نا ىلع رابشا ةتس قمع يف

 ىتح كلاذك لزب ملف نيتسو عبرا ةنس بحجر يف تامو ديزي رهن ةصق هذهف

 هلل يو ا دسم ومصمم يه ع توك. عع يربو تنسو عم
 ةادق يتلا ىف هل 01 نات ندع اس ارعفإ ندأ 02 نع هلك لاعب ةلانلا لعل
 هريدىلا بوليس يف يرجت ةيمجع تناك اهنأ معزو هريدت هل مامحخ ىلا يرجت

 ةحح و اذاؤوهش كهكتا 5 ناكتسم تل نامي مل لكشف ءاملاب نم نططر مو

 نيتمؤا ريما كلملا دبع نب ناميلط هبتك باتك اذه, ميح ولا نمح رلا هللا مسس

 هيفو ةينبلا هل تماق امل هريد ىلا ديزب رهن يف ةانق تابثب ارعق نب ةحرجل
 يناتمولا كراملا"نتّشحلا ند. هللا دعو نمحرلا فمع نب زينرعلا دنع دوهشلا نم

 دبع نب نمحرلا دبع نب هللا دبعو يشرقلا هللا دبع نب ملسا نب ديزيو
 يمشاهلا يدسارعلا نب لضفلا نب ميَحرلا دبع نب دمحمو ةطوعلا لها نم كلملا

 سيمخلا موي باتكلا اذه يف هرماب كلملا دبع نب ناميلس هتداهش بتكو

 هطخب كلملا دبع نب ناميلس بتكو نيعستو نامث ةنس نم ناضمر رهش نم

 نب تامل ةفالخ_نق ءاملا_لداوا اديلؤشدمتلاب ىفكوو سعب لرلع ةقلارشهتشاو

 هجوف ناميلس ىلا كلذ اوكشف ريسب ءيش الا ادرب يف قبي مل ىتح كلملا دبع

 مه امنيبف اهوركيل اولخدف اهب ركيل نيعلا ءام لصا ىلا ملسا نب ةديبع هالوم

 نوعمسب هيف ىوك نم ءأملا جرخب كبشم ديدح نم بابب مه اذا كلذك
 ىل١كلذب اوبتكف اهيف كمسلا بارطضاتوص نوعمسبو ريثك ءامتوص ًاهلخاد

 يف كاذكل زي ملف اوركافاهيدي نيبام او ركبناو اًئيشاوك رحيالنا مهرماف ناميلس
 انتم حا ةئرقا ليسها, هلام ششد كلملا:ايبع قن مالتف- نادر ىقح ناكل ةفالخ

 ينعب كلملا دبع تنب ةمطاف ملكف مهدجسمل ءامو مههافش برشل ءام

 رفحي, نا ىلكع ةشاحابف ككل دو ىتف نيون كيني ةك تا 2 سك كل

 يذلا رجحلا حتفف هريغل ال برشلل مهدجسم ىلا يرجب اريغص ارهن مهل
 نم ريش زدف ىلاع ضرألا نم مهل( ىرجبا ريدتتتم رثف يف وارق هكا نما
 يعسب انيش هل يرجي نا زيزعلا دبع هالوم هلاثسو رهنلا نطب عافترا

 اهحتف ةيصام هل ريصف ءاعبرالا موب هرما يف هلاثسس نا دعب هباجاف هضرا هب



 ركاسبع قيإ جيرات 2

 (( برشلل ةرفتحلملا راهنالا ركذ يف ءاح ام باب ))

 يكبلعبلا سمحالا رفز نب ديزي نب هللا دبع.نب دمحم هللا دبنع ونا لاق

 هكضفأ تياك فنتك رز رد نعي دكم تلاشلل لاق يدج نع يا .ينثدح

 لذي ناني نراوزوإتب امك ةنولخ يف واهتم قلن بع ع رطل لق
 ظ92221ظظ

 ىلا رظنف ديزي هنبا ىلوو نيتس ةنس بجر يف ةيواعم تام ىتح كلذك
 ريعظ ”زوهر انانف ر رهبلا_ىلار, زظتف انس مر ناك ودوام اهلي: سيل ةعشاو نضيرأ

 يردبلاب فورعملا قلزاا نبا نسح هركذ ام بتكن نا ركذي ءيشلاب ءيشلاو نآلا انل حنس )١(

 دلمالا كادعر اهليز عما مفلاء نمي ولما قاع امك عقلا ساحه ينأ اةانالا «ةحورها اةكميزن

 راد اهبو عئاضبلا عيبل تبيناوح ضعبو نوحاطو مامحو ةبطخو عماج اهب ةعلقلا ىلع مالكلا

 كد را اهيرخ هنلاع ةمراظ ال الكان و لضائجلااو رددلا اهو دردتلاب ان قرش سلا رفا

 هففصاقمو مامحو هكاوفلاو ةمعطالا اوعئابو روصقو رود هب ناك يداولا أدتبم وه(نيرهنلا نيب)

 فرغلا رهنلا يبناج ىلعو نيبارفلا قاقز ىلا اهنم لصوتيو داشرالاو ظعولاو ةدابعلل ةيوارو

 فرشلا ىلع يلبقلا ةجرملا فرطي ناكو دجاسملاو سرادملا نم ةدع نيفرشلاب ناكو روصقلاو

 ىلع لطم دجسم مهرخآابو قابطلا مهقوفو اتوناح نورشعو ىدحا هيف قوسو ماجعالا ةبواز

 هل دك 1 ناك (لاحلتتل]ا ةلحم) ايلاككتو ةكرللا نمل ضد رماع ل نلف للا تاك اد ل

 ناكو نارفاو مامحو ةقيوس هب ناك (عبنملا) دونهلاو ةيمهدالا ةيواز اهب مامحو نرفو توناحو

 تارحب اهي ناكو اليمح اهرتنم تناك (ةجهبلا) رهدلا بيجاعا نم ئهوا ةينودلحللا !هلساكللدسم

 وعلل ال ا ياسلام ناو سر للا عورات

 تاريحبو كربو لوادجو ريعاونو يريرحلا ةيوازو نارمع. اهب ناك(ةهبجلا)يركلل ةدعم توختلاو

 ناكو قابطو تاعاقو دجاسم ةهدعو سرادمو ةبطخو عماج اهب ناك (ةوبرلا) ةيسنهبلا اهلثمو

 ةعاق نيدلا رون اهب ىنبو مامح اهبو رهنلا بناج ىلع ىلقيو داصي كمسلا ناكو ناتقيوس اهب

 اهلباقبو اروث رهن اهتحت نم اهساساو ديزي رهن اهفقس بشخ نمحاولاب ةتوحنم ليج بعش ىلع

 ىلا رطل لس نبل ناك :انلم كن لك ع يل تكادطلا لدم هما ر لوك يف رخل لبكتلاو نارفعزلا تف

 + د8 ةرومل رو ناش لح "متسع ةةكشلا اهنا لاك ذاع 2 شك



 1 ركاسع نبأ خيرات

 نيطسلف نم راتخاف نهراتخا ماشلا دانحا ةعبراب عايض عبرا هنم ىّرتشاو

 انكر” رثد' ضبحو جم ور طال قياس اياه ضو للا ) قا أ ع

 اهثانب ناكو ةرامالا راد يهو قيشمدب ,ءارضخلا ينب امل ةيواعم نا لاقيو

 هل لاقف اهيلا رظنف مورلا كلل لوسر هيلغ مدق اهتم غرق املق وطلاب
 راغللق ' ةلقسلا, اهون زتفاتحعللف- ؟هذلعاب اس1 "راه نات تونا هيج اين

 ةولمالا' زادتحناك كنز لادم كدة تعوم ملف نقم[ صطم

 ةدوحوم تناك ارودعضوملا اذه يف لصالا يف ركذ دقو ةيلهاجلا ءانب نم ئه

 َن ىف اهعقاوم ءامتسا تلدشو اهل الطا تحيملاو اهلاعم لا كتعس رد دقو هنمر

 للملاو ةماشلا نم هنتروؤن امل اهناش نع انبرضاف ةدئاف قدا انهاركذ يف قكن' ملو

 ءالعلا نب رضم لاق ادج ةريثك يهف روسلا جراخ :تناك يتلا ةيننالا امأو

 تيناوح ةطوغلا يف*طساؤوي ففازعت ةئرق ىلا اباد :قاقز نم“ ف"رعا. تنك

 قوس :زيصت' ىتح.1ذهي لئضتن نازئمغلا"ؤلاق "مهنا: هخويلشأ نع نكح و* زادت

 قتاحض نضع د ءالعلا نأ ن) تيك نب قل لاك و ادرت يبقا

 لمح امم رودقلا نم رشع ةعضب دعف ةليا ديزي رهن ريسج ىلع سلج هنا
 نطو -ماكدانات يسرع افاق ت اعنا وكلن اك ب ضتطخ رعكل فلج عتاد امدح / لك

 ىرقو لئابقلل لزانم دلبلا رهاظ رثكا ناكو هيلع ةقرشم نشاور رهنلا
 ناوانمحتلاورانو رخت ا: نعفلا ملف :هعالا + ازغك)٠.كن رخل .ةلوانعتم ةردمس و ةلممم

 رثا هيف دجوألا هيف رفحب عضوم نمامو نآلا ىلا بارخلا اهيلع ىدامتو

 سرحب.هللاو ةيبرغو هماآشو هيقرشو هيلبق نم دلبلا يحاون رئاس نم ةرامعلا
 ىئنقدنف ةيلبقلا اهلزانم نم انل ىمس اممو هفطلو هنمب ةيمحنو اهنم يقبام

 .لبق راملا راسب نع ىلصملا ةلبق بهارلاو مويلا باودلاق وس دنع بلطملا دبم

 ديدجلا دجحسملا دنع نييلفسلا ةلحمو سولف دجسم دعب ديدجلا دجسملا
 لاقيوعئاطقلاو موقلا دجسم ةلبق هليوعوةيلاعومدقلا دجسم دنعةسمامشلاو

 اارطتطك ا اهيلالف رابع فر فانا اسال كاف قي سول انيع اساعد ىالراكن كالا

 كلذ ريغو نيد رعشالا جرمو نابعشو ىرقمو فدصلاو عازوالاو سيدارفلاو

 قتيلان و يور محلا وب اعيتم وة سطقاو »أ مغشل | هءازإو ةويلكل تق قبو ةلاارعو

 نم جرملاو ةطوغلا ىرق نم دلبلا يقرش نم ناكام يوس كلذ ريغو نيعر
 همسر ىفغع امم ةروكذملا نكامالاو ةفورعملا لزانملاو رودلاو روصقلا
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 اهيروحص , تلغدف اه دمعي ام دمع اهرطاشفا نقر رهن ناك دقو انضيإ تبركك قف

 ري دل نسل نذل لل ار يللا كك باقر دخلا لادا تانرامفلا قفت تحلق

 قوس يف يتلا اماو ثعشتو مويلا ىلا يقاب اهضعب ةريغص يهو نييشرقلا

 0 جالجل ينب راد ةرضحب يتلا اماو تبرخف حطس راد يف تناكف ةهئافلا

 تيما نوباعلا كوخ نويل تلا وذ ور ناي حر خب كون يمروسلا ل لت

 ريكلل 0 فازاكف يرسم ويم ل وك اعاد لهو تو نيب رح رداقزوو اباعب ايتام بم

 ارا هي يي اا ل ل ل ايس ا وو ا ع ام

 را ةااو ال ا

 ضعب اهئانب نم تكرداو تبرخ دقو ةيرحنلا ةيراسيقلا يبرغ تناكف
 ةسينك اماو تبرخف ةلاكولا راد عضوم يف ةسينك .تناك دقو :تاساسالا

 ما نو ل ا وس ريو راجارك اصح دس يت قلا
 يت

 تيرخ دقف ةرد نب ديمح ةسينك اماو مدعت امك كلملا دبع نب دياولا مهنم

 هماو يرماعلا يشرغلا قحاسم نب ورمع نبا وهو ديمح برد يف تناكو

 ةبتع نب مشاه وبا وهو نايفس يبا نب ةيواعم لاخ مشاه يبا تنب ةرد

 اماو ملسم وهو هيلا ةسسيئكلا تييسنفوهل ا!عاطقا:بردلا ناكو, ةعيبرإ نب

 حا ونإ يف. ةسقاعبلا ةييينكي ةفورعملا يمن قانوز با ناد ةهنعويتلا ةيسيقكلا

 ورمع نبا ةحلط برد نيبو صاعلا يبا نب ديسا نب دلاخ ةبحر نيد اموت باب

 يف ركلات املا نيب عوتلا ىلا مهل ةيفاب ىهف ةيلصلاةيمينك ماو سينمجلا ةررما ب

 تمدقه كلذ دعبو اهرثكا برخ دقو رونسلاب دنع نّشطيسفلا )توري نموت: بابو

 تلعج يتلا يهف قينيحلاب تثدحا تناك يتلا اماو نينامثلا دعب اهمده ناكو

 امهنم دابعلا اتسينك اماو قينيجلا دجسم مويلاىمسبو بردلا دنع ادجسم

 هتلعح نيشاقنلا برد سأر يف يتلا ةيناثلاو ادجسم تلعج امهدحا ناتملا

 روسلا لخاد تناك ينل رودلا ضعب ركذ باب

 ءارش ةيواعم نب ديزي نب دلاخ نم بلط ناورم نب كلملا دبع فلختسا الل

 رانثبد فلا نيعبراب هنم اهارتشاف قشمدب ةرامالا راذ يهو ءاردظخلا



 52 رداكع نبا حب رات

 مهدهع يف امب مهل ءافولا اولاثسو مهسنانك ىلع مهوبلغ مهناو قرفو فالخ#

 نمح رلا هللا ممسد هبف اذاف ديلولا نب دلاخ باتكت اون'اف مهتححد اوتأن ن١

 اناما اهاطعا اهحتف موب قشمد لهأ ديلولا ند كلاخ نطعأاك اذه ميَح رلأ

 هنرركند-ككلذ ىلع مهل د تفوت ع ول 20ج مهسانكو مهلاومالو مهسسفنال

 عرض سابا نم راك رك هيرشي ةظيكاذل ويسر داق 25 لو ير م

 بتك موي باتكلا اذهب .دهش ةبزحلا نم مهيلع يذلا اوطعا اذإ رحت ذا! د 6

 حازجلا نب“ ةدليبلع وباَو“ نائيفش" ينا' نت كتريو منع نب ضايعو صاعأا نب ورمَع

 ةشيبن نب ديزيو دعس نب ريمعو ةنسح نب ليبحرشو ثايغ نب رمعمو
 هام كاوذلا ع رهش يف ةكتكاف رماع نب يعاضفو ترا نب هللا دلعو

 تدجوف مهرما نع تققحو مهت ةضاخ :هتدجوف مهباتك تأرقو ةرثشع ىنسسمخ

 فرط: افتفل'.مهعزات نم“ تّدَخ وو دلنلا *ءانناودهتعلا“ اذنه لها مهتدحو نيح

 نك انشم و دحامسم اهف رص مهل نان 2ك دعب اوملسا ول مهنأ كلذو مهيلع

 ةيلخ نم اهيف ناك امب مهعزان نأ تيضقو مهلوا يفام رهدلا رخآ يف مهلف

 هنايعاب مهيلا كلذ عف ادد اهلا كلذ اوفاضا هذ رع ءانن وأ هيبتا ذا ةيندا وأ

 يتلا :ىراضنلا نسانك ددع هدتهتش هيف. رظتت ماوي لدع ةميقوا هبلع ردق نأ

 قرأ يرتكز ةرضحب هافشتت“و ليرات فلا ةيحسست 5 ةيدانت ةقيتتلا و ّنَص وقعيلا

 ءكاجودا م0 هرضحب هبت ةهرد نب ديمح ةسينكو ادحسم تبيند

 يناطيطق ىنبل روصنملا رفعج وبا اهانب ل تدحو اممو هةنلخلا ةط0طخو

 ىتلا يهف صوقيعلا ةسيئك اما دابعلا ةيسينك اضيأ تدجو اممو قيروغلا

 ع مويلا يه يتلا نييفاكالا نم اهيلا لخدتناو_ ديدحلا نسستحلا ةفلح ”تناك

 يسوسلا برد نمو نييفاكالا مامح .نيمقا .هيفإ يذلا بردلا ىلع قوسلا
 طالتقلا 3 كيك (كماو» هدا اتسم ةتينررح دق 9 اه ضحي انوتاكلل 3نع ومنو دضزو
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 .. نابت ينال خدمات الي هيلا دم ةليشلاب

 ناكني مس قيقا 010“ مد رفا نادي يرق 5-5

 ا

 اهب” كظباراف“ الخ نزلا نأ ”يتسفلا يف تلعج قنا هللا دبع ابا ان تَلَقَف يَرونلا
 نم بزقاو*ةَجح هند لك يف جحأو ةرمغارفش لك يف رمتعاو ةنس لك
 0 او كليلع نمبلا اخااب يل لاف ماشلا يتا 14 تلا بحا / يلهآ

 تلاد فن دف فلا تالقو فلا ةئام ماع لك هجحي تيبلا !ذه .ناف تاي

 اي بعك لع مهكسأنمو مهترمعو مهجح لثم كلو فيعضتلا,نم ءاشامو

 9 ناسيبب ةيلعف ةدابعلا عم ةشيعملاب قفرلا مكنم, دارا نم..ماشلا. لها

 داي نمو ةفرعب هيلعف نبدلا يف ةمالسلاو فززلا+ يف _ ةعبيللا مكنت دارا

 .٠ روصب هيلعف :هايندو:هنيد_هل .عمجب نأ: مكنم

 (( اهبلع اوحلاص ينلا ةمذلا لها سنانك ددع باب ))

 ةمالاأ هذه نم فلس نم

 قوشمد دمع يف. ناكر نإ كاف يزمرشلابزدساغ نيا دروع ةخيلم إب | قةلور هع لاق
 رشع انثا اهحتف دعيإقيشمدب, ماقا» رهسستم اونا, لاقاو ةتدسينك ةارينغا نشف ١)

 يلف ندمت عقب طن لكل_ناكو نوبل قامت ليو 8 قاف ماءوإ ١١ ةق للطب انف اهيل

 كلت اوكرتو قشمد نم اوبرهف مهل. أدب مثاانيح اهب اوماقاف .ةسينك ةلزئم

 زيارعلا دبع س١رمع ئاو-املف قشمد نهف اًرشا نئم”موقل :اعاطقا“ تزاضتف نزانملا+د

 دالاوا قحلا:كتدر قع تآق“ املفأ مخاخالا ىلغاهذرو ينم ديهذالوا جرحا

 يئلكلا ”كلام”نتءانانسح ىراتضنلا تضاخ ملم نا ءاخر لاَقَو اهوعطقا نندلا

 سيحل نم تناك ناد رمعانل لاثتك قشمدي ةثسنك يف زئزعلا دبع نب رمع ىلا

 ةلمج يبا نب يلع لاقو اهيلا كل ليبس الف مهدهع يف يتلا ةسينك ةرشع .
 ناك رضن نبا ةسينك اهل لاقي قشمدب ةسينك يف برعلا تمصاخ

 اهعفدف اهنم زيزعلا دبع نب رمع مهجرخإف اهايا .مهعطقا ةيواعم

 لجس بايتك يفو رضن ينب ىلا اهدر ديزي ىلو املف ىراصنلا ىلا

 دق, برعلا ءاقتع نا زيزعلا دبع ني رمعل اوركذ, ىراصنلا نا,ةزمح نب يحب
 ءاقتعلاّ كلوا ناو ىرقلا لها نم مهتعامجو مهنئيدبو مهسيئربو مهب اورحس
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 روط :نم رجحو انيس روط نم رجحو ارح نم رجح راجحا ةسمخ ىلح
 انيبس روطو يدوحلاونانلور ارح نيم .ينب ىدلتت قعر اانا نيود الل
 لابجلا هذه دعبل كلذو ارح نم ىنب هنا لاق نم لوق برقالاو اتبز روطو

 تيبلا ناكم ميهاربال انأوب ذاو ىلاعت هلوق يف ةداتق لاقو اميظع ادعب هنع

 ناكم هللا هارا ميهاربا ءاج املف هدعب نمو مدآ هب فاط دق هللا مرح اذه

 نانبل لبج نمو اتيز روطو انيس روط نم هانبف اميدق ارثا هنم عبتاف تيبلا

 محلا نساك" ىف ندا 4 لاك هت ارحب( 6 ةدضاوف لكس ا كرا

 نوكب يدوجلاو روطلاو نانبلو ليلخلا لبح لبجا ةعبرا رابحالا بعك لاقو

 نعجرب ضرالاو ءامسلا نيبام ءيضت ءاضيب ةْولُؤل ةميقلا مونمهنم دحاو لك

 نيب يضقب ىتح هيسرك اهيلع عضبو هاياوز يف نلعجيف سدقملا تيب ىلا

 مهبر دمحب نوحبسي شرعلا لوح نم نيفاح ةكئالملاو رانلاو ةنجلا لها

 ناك نانبل لبجح اضبا لاقو نيملاعلا بر هلل دمحلا ليقو قحلاب مهنيب ىضقو

 ةينامثلالبجالا دحا :نانبل لبح ااضنا لاقو مالشلا " مهيلع”ءايبنالا ةمصع

 اذهو بعك ىلا هديناساب اهقاس لاوقالا هذهو ةميقلا موي شزعلا لمحت يتلا

 يلعف اهذخأي نبا نم هرابخابب ملعا ىلاعت وهو هلوقب امب ملعا هللا لجرلا
 لصالل اعبت اهانتبثا نحنو لوقنلا هذه لثمب رتغبال ناقلخلا ريخىدهل عبتملا
 امل ةنتفلا ناو سدقم لبج ليلخلا لبج اعوفرم ءاطع نب نيضولا نعو

 ىلا مهنيدب اورفي نا مهئايبنا ىلا ىلاعت هللا ىحوا ليثارسا ينب يف ترهظ
 نومعزي' ءانقلا:لهاتبانتما توفل اق !ملفلا لها" نطغي كتر ةلباخلا "نقلل

 ىلجتا نا دبرا لابجلا ىلا ىحوا امل هللا نال كلذب يمس امنا ليلخلا لبج نا

 ىذا اهناقبأ ليلخلا" لع ريدي كجويستر أ ِتلَواطَي :كضْنَب "قلع ايلساو#" لا
 ىوربو ةميدقلا بتكلا ضعب يف هتدجو ليلخلا لبح كلذب يمسف نماطتو

 ماشلا لحاوس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ضرع ليربج نا
 ىوأملا ةنج يف ةردغ نا اهلفسا يف بوتكم اهدجوف ةلسلس هيلع ضرعف

 (بييناطرطقمقلاوأ ةالحملا رفعت واط الع نيك« تود دام راسم ور ةينامعلل كساد

 تاعكر عبرا اهيف تيلصف ءادردلا وبا لاق ةنس نيعبس ةالصلا متا نمنك

 اذار دمحلا ةيناثلا,يفوبدحا هللا وه جتك و. دمحلا [ئتلوالا| ىفي] تارك

 دمحلا ةعبارلا يفو نورفالكلا اهبا اب لقو دمحلا ةثلاثلا يفو هللا رصن ءاج

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمسو اههلازلز نضرالا تزلز اذاو
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 ديلولا لاقو ةطوغلا ردق ىلع ليربج ةمجمج قلخ هللا نا اعوف رم ةشئاع نع

 ةرريسيم ني نسور لاظو ةطوغلاب جرم يف .ىعرت':تناك !توقعب. منغ نا. يتغلب

 عمجي نأ ينغلا زجع نا ةطوغاب لاقف ةطوغلا ىلع ميرم نب ىسسيع فرشا
 ةورف يبا نب قاحسا لاقو ازمخ كنم عبشب نا نيكسملا زجعب مل ازنك كنم

 ديلولا نب دلاخ ىلا تراص ءادوسلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبار نا

 لتاقف ماشلا ىتا مث ةريزجلا ىلا ىضم مث ةمليسمو ةفينح ينب اهب لتاقف

 يتلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لونسو.ةئاثلا تناك, لئيقو ماشلا عئابقو يف اهب

 لاعيو ءارضخ تناك اهنا ليقف راصنالا ةبار يهو باقعلا ىمست اهيف ريسبي

 ةينث تيمس امنا ليقو اهيلع ةطقاس تناك ريطلا نم باقعب تيمس اهنا

 هللا دبع نعو حصا لوالا ربخلاو ةراجح نم باقع لاثم اهب ناك هنال باقعلا

 توهربب عمجت رافكلا حاوراو نييباجلاب عمجت نينمؤملا حاورألاق هنا رمع نبا

 ةيحان نم توهربو نميلاب نييباجلا متاح وبا لاق تومرضحل ةحفس يفو

 بيسملا نب ديعس لاقو اظوفحم نييباجلل متاح يبا ريسسفت ىرا الو نميلا

 يبأ نعو تومرضحب ةخبسب رافكلا حاوراو ةيباجلا ضراب نينمؤملا حاورا

 ةياور يفو ةنجلا ءامب هنجعو ةيباجلا نيط نم مد« هللا,قلخ اعوف رم ةريره

 نيعيرط نم يورم وهو مزمز ءام نم ةباور يفو ةنجلا ءام نمءامب هنجعو

 نجلا صمح دنح نا رياح نب دب رب نب نمح رلا دع لاق و .لاقم نم نا لجبال
 ضبقل ةيباجلاب نوعمتجي اوناك سانلا ناو ارغث ذئموب تناك اهناو مدقملا

 مهلعن ىتح نامثعو رمع نمز يف قشمد ضرا نم ثوعبلا ةماقاو ءاطعلا

 2 دال ىلا ناكر لام روعتلا م . كل ىراد سقت لا ناكل اا

 0 يت لها ل 4 يي ل قمح عا ةددخ ال الا

 هوم نم فلام يلع تباعا أ ن را رن لايطا جار سلا ةكمفتسالاروكعلا لكلا

 اعوفرم هدج نع هيبا نع ينزملا ريثك نع يدع نب دمحا قيرط نم ىورو

 نم محالم ةعبراو ةنجلا راهنا نم راهنا ةعبراو ةنجلا لابح نم لبجا ةعبرا

 نملبج هبحنو انبحي لبج دحا لاق هللالوسراب ل بج الا امف ليق ةنجلا محالم

 راهنالاو ةنجلا لابج نم لبح نانبلو:ةنجلالابج نملبج روطلاو ةنجلا لابج

 قدنخلاو ربيخو دحاو ردب محالملاو ناحيحو ناحيسو تارفلاو لينلا

 اانا ىشدلا مم نماتلم ] نأ تل ل بيضا نا وطال يورو

 نسسا تيبلا نا ةيلا بتكفف تيبلا نم ءايشا نع هتاتشي دخلا



 قي رك اكلم جبان اضراب

 نب .ىيخب نا ينغلب ديزي ىلؤوغه عشاق قاناوبم الصح اراههإ# ةيعج لع

 ؤهو“نوّزريح ةيتحشينك دنع يلسعت“ مئاق اوهؤ٠.لثق مدانيخل ا ةنلص اثنزكز

 يف. ىنب زيصم- لها نم الجز. نا .لشيقاو :نورتخ باب. دع ئذلا» دختتملا
 نيعللل ةعمجلا قلبا ناك اسلاك لهن خلا: ذاحي هللخ تر ويقيي لا ذنوز ليل عتسم
 ىلص يبنلا ىأر. هنا_ركذ ةئامعبراو عبز) ةنسإ نف1نابضمر :رهش !نم اتيقب

 هل لاق هناو هنع هللا يضر يلع هعمو دجسملا اذه يف ل

 نيتمولا نحنا نيفكف ايم نارام امكلا ات ل ١ داك ل
 نع هيد“ "تن ركز تحشملا انه ف ناك نحح د يع يولع ةنعا هللا نص را ىلع

 نورد اخ ادم” ىلا نوعرهب ةعمجلا و ساشا ا دومعلا
 عضوأ هدب يا يثارلا اذهل ليق هنا ينغللو تصاغ دق رجحلا يف فكلا

 يئارلا نا اوركذو ىرسيلا هفك رثا اذانفأب أو نطنف: نجل اري لاقف' 'رحخلا برن

 نب دتجتم وبار ةلاثما لمار عل ايم ضاق نالا هكا لك رحتخلا "3 رت (نات

 لخاد عقسالا نب ةلئاو دجسم يفوصلا زيزعلا دبع ينارا ينافكالا
 يف ديبع نب ةلاضف دجسمو ريغص دجسم وهو رهنلا ىلع ةقالزلا

 لوم بست وهاو» نافذا نيد" ناقل زل حتا يناجتا ربكلا ”ناوكملا

 وهو ىلقلا برذ يق سوا نب سوا دجسمو عضوملا كلذب هرادو ريغص

 جان م قا قراترل اهنلا "قت نر كقحتم نصل ونا 3 ون" يعتص  دحتسسم

 نمتا دخت. ناك فاطع' قاقز باب ىلع يذلا دحخنسملا نا َنييقشمدلا

 يباحص ةشيبن نبا ديزي دجسم وه ناحيرلا قوس دجسمو ميزخ نب
 ةديتع* قنا. ناد" نا” نَيبحسسخلا: عينا نحا قكذاو كارول مرد رماع" نس# نما سرك

 وعلل لأ وترا ةعيهتللا) ياكل 307 كاءاقلا زوبمح لوك واول كف

 ركب ابا نا ينانرغلا نب ركب وبا ىئكحو اموت باب دنع هدجسمو ديلولا
 حلاص يبآ دختسمت"“ فورفملا هدحتتسم ءانن' دارا امل هيودمح ديسلا نا

 الضار يع صصص ااا نتا اا ا سل ا تك ع

 ل رد ا اع ع

 (( لضفو اهيحاضاو قشمد رهاظب عضاوم للضف يف باب.))

 اهيحاونو اهيلا فاضت لابج

 يللفكت نمةباحضال ملسو هيلع هللاىلض ةللال وس ز لاق لاق ءاطعّنبنْيْض ولا نع

 ئوربوهلاح لهَْح نمةَيف و عطقنم اذهةنجلا ىف تيس ةللفكتا ةطوغلا يف تيس
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 هللا ىلص دمحم دجتسمو مالسلا هيلع ليريجلا فيك ةتيمس قيذفلا“ عنظوملا

 ىلص دمحمو لب ربح هيف ىرب عظضوم هيف مانملا:يف امهتيأر ينال: :ملسو:ةيلع

 هيف ؛تبنام اذكه٠ قشمد لدسخو نضزالا“ عاقب «لجتا ”نمل“”ملشو 'مهيلع' هللا

 مالسلا امهيلع ادمخمو :ليربح تار املف ةرمث هيف“ ثرهظ الو طق“ ةرحش

 هيف لكؤي ملام سانلا لكاو :رمثلا هيف رهظو“رجشلا امهتكربت هللا تننا

 اللاديلقلا اكططام فسم فجور غلقلوا !ارك فز فق لخص لست" نك اش طلة عار لاق

 لسغيلف ةحاح هل تناك نمف لاقو هنم الا رشحا الو هيف الآ نفدا الو هيف

 نيعفكر ب ةيف- يلطيق فهكلا فصلت مثا ا رهاط,د اوت“ سيلو“,ءاملاب هد

 هتالص نم غرف اذاف دحا هللا وه لق تارم عئسو دمحلان ةعكر لك يف أرقب

 عبس نيينلا متاخ دمحم ىلعو نيمآلا حورلا ليربح ىلع لص مهللا لوقب

 نيم الات حلو رلاذل لب لختت كيلا ”لايشتا رفقا هيلا ل وقود ةحتحتسو "ثا

 هناحبس هللا ناف اهركذبو يتحاح تيضق الا نييبنلا متاخ دمحمبو

 محي ل د ا ل تا
 خوي اع للعلا ةراساور اذ0“ ةيرصاو

 هلا اذضفع مو راقرولو# يتشملا' تسريع

 رتاةوتكتم :اهل ا تضف مدا *ةراتثفتو

 هاضفب نيمالا ليربج فهكلاو

 هتحت ةفيرشلا عوجلا ةراغمو

 هلضف ركنبي سيل ةزرب ماقمو

 دج_سمب نيل هيف ,ناكم .مكلو

 فان قمن ايليف اوين رقم
 ىضم نمف ءايبنالا روبق هيو

 هلك دكا بظاوو هيراكر مدأفق
1 : 

 اميظعتلا بحوت سس دهسشتم نم

 ظل تاكا“ كت مكل) قيقا

 ايمن هيلعتق فقاذ وأ هراز نم

 اهتميظع تدده :هعمسسا*“تلز ام

 ا مم ل لن فر اك حل

 1 ا لع ا فا
 يي اب] كسا نتمنى

 اميرك نيدبعتملا ىلع ىحض)

 2520010100000نندندزرزرزن
 اميركتلا ىغتبا دقف , مهروزيل
 ةميعسح :نانحلا ىف آرحاب كاتتل

 امم اهتطوغو قشمدةنبدميف يتلا راثآلا نم نايابنرلا نيسجلا . وبالاقو

 هيف نإ مِلَسَوهيلعمللاىلص. يبنلا نع حصويقرشلابابلا دجسمو نارمعنبا
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 ناو, انانيحاو_امرك .دازوب لصف فق كلا»نا_ملتمو هيلمعشلا !ىلدش هللللبل امر

 ىل هللا عدا هللا لوسراب تلقف هيف يلصن ليباهو يابحاصو سيمخ لك هيتا

 حتفا يل لاقف ةجاحو ةملم لكل ءاعد ينملعو ةوعدلا باجتسم نوكا نا

 نا بعك لاقو مزلاف تقزر مزلاف تقزر يل لاقو هيف لفتف هتحتفف كاف

 ىتحن ,قينيم ةزنضعلا + دلارغيحتي ىذل) راغلاو نأ الق عكالم قمار تحل شايل

 ملساو ملساف مالسالا هيلع ضرعف سايلا هاتاف هريغ عهيلوو كلملا هللا كلها

 مهرخآ نع مهلتقف مهب رماف مهنم فالآ ةرشع ريغ ميظع قلخ هموق نم

 لاق ةثأ مبنم نب وتهو ىلإ تيرخلا مج زد نم فو راع نر اع اد

 عمتجا لوقب ملسو هيع هللا ىلص هللا لوسر تعمسلوقي نسابع نبا تعمس

 قضشمد اهل لاقي ةئيدمب ةطوغلاب ينتيلاب تلقف ىرما يف نورواشتي رافكلا
 هللا لاثساف هاخا مدآ نبا لتق ثيح ءايبنالا ثاغتسم عضوم يتآ ىتح

 ةكم لابج ضعب تئا دمحماب لاقف ليربج هاتاف نوملاظ مهنا يموق كله
 هللا ”قلدص :ننلا_ ركل لاف .كم وهدم كلمعم اهنانب اهنا راغأ صيفب قلل ئاؤاف

 هركذف باودلا ريثك اراغ ادحوف لبجلا ايتا ىتح ركب وباو ملسو هيلع

 عضوم.نويساق لبج ,يف .مدلا,عضوم لاق هنا سابع نبا .نع.لوجكم:نعو

 ىبسسيع هيف ىلصو اماع نيعبرا هيف هماو ايركز نب يحب هيف ماقا فيرش

 موي سابع نبا هدبعل رفغب نا هللا تلاثس تنك ولف نويراوحلاو ميرم نب

 هيف ءاعدلاو .ةالصلا نع رصقفب الف عضوملا كلذ ىتا نمف رشنلاو رششحلا

 نيعمو رارق تاذ ةوبر ىلا امهاننواو ىرب نا دارا نمو جئاوحلا عضوم هناف

 نوياواَق لبج يف رانغلا ىلا دعصيلو نيرهنلا نيب ىلع الا برسلا تأيلف
 نا 5ا!زارانمفا د وئمدلا نما يلفعم نإك وعو ىتططتع تي هزاكف هيف يلصيف

 رظنب نا دارا نمو ادرب هل لاقب قشمد رفح يف ارهن تأايلف مرا ىلا رظنب

 ةريقم تايلف نتونراؤحلاو تآرمع تنئا مام انكهيف“ يتلا ةّرشملا'" ىلا

 علا ةراخخ ىق”اتم لدانلا معي ىلإ لاف 01+ رفرلا نع يوم ستناوتلا

 نن دمحم جرفلا ونا ركذو اهيف:الا بارش الو ماعط مهانه ال لضفلا نم

 نب هللأ نه ند نيسحلا" نر قمحم انانأ ينأ تعمشل# لاك لعل دا هلا كح

 قدصلات ئنامسل قظنب نا ةلاثساو بذكلا نم هللاب مصتعا لاق هنا نيسحلا

 ادذحتتم ينبت نأ كرما ىلاعت هللالا يللافف مانملا يف مالسلا ةيلعلت رشح ماو
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 نيسح ونامالسو كع ةيعاد اهل ىقبب الف لئابق عبرا نثيعتلو ايهلت يبو ةزملاو

 لوحكم لاقو اقباس هيف مدقتام تملع دقو بعك نع ةباورلاو نابعشو

 نا هللا لاثسي لعجف مدلا عضوم ىلا زيزعلا دبع نب رمع عم تدعص

 مدلا عضوم ىلا نوملسملاو ةيواعم جرخ لوحكم لاقو اناقسف انيقس

 تقتل طتكع لاق ةحدوألا "كلش يقر دوم رك لق وعلا

 لئاس لازي ال هناو هللا نم بهاوملاو تاحاحلا عضوم نويساق نا لوقب ابعك

 للا" ءاكتتم هن لجن 22 قلل دلك ناويعس” لاهو مص وما "اذنه يف

 انمقاف رطم ىناف اناطسف انيقسب نا هللا لامسسف هاخا مدآ نبا لتق عضوم

 يبا عم تدعص رامع نب ماسشه لاقو مايا ةثالث مدلا تحت يذلا راغلاب

 لثسص هاخا مدآ نبا هيف لتق يذلا عضوملا ىلا قشمد لها نم ةعامجو

 مدلا تحت راغلا يف انمقا ىتح اريزغ ارطم انيلع هللا لسراف انيقسسب نا هللا

 مهنا ةباورلا هذه يف ركذب ملو ضرالا تبور دقو انع عفترابف هللا انوعدف

 وبا لاقو مايا ةتسس اوماقا مهنا ةباور اذه نم بجعاو مانا ةثالث اوماقا

 لاقو جئاوحلا ءاضقب ءاعدلا عضوم يهو ةرمحلا عضوم مدلا ةراغم رهسم

 راج وا مهرعس الغ وا رطملا مهنع سسبتحا اذا قشمد لها ناك شايع نبأ

 مدآ نبا مد عضوم ىلا نودعصي ةجاح مهدحالت ناك وا ناطلس مهيلع

 قديم زعكت ل هريس ثاك قارزول امضاقن يطعم اغي اعلكد ثلا اول انلظتفا نإ وعلا

 ناز تااشنب !ىتتمنرفابن ودعاف بر يديشلاة> ءاال دارا ةفلع علال موء اطلهؤت [ولا

 يف ةالصلاو ةرايزلا هتلاثسو تدهاجف داهجلا هتلاثسو تججحف جححلا

 كلذ تقزرف لحاوسلا عيمج يف اطابرلاو اكعو نالقسعو سدقملا تيب

 ىيبنلا تبأر دنقلو كلذ تقزرف عيبلاو قاوسالا نع ينينغب نا هتلاثسو هلك

 كلائسا هل تلقف مانملا يف مدآ نبا ليباهو رمعو ركباباو ملسو هيلعهثلاىلص

 اذه نا ينربخت نا مالسلا هيلع يننلا مدآ كيبا قحبو دمصلا دحاولا قحب

 يناو سابنلل ةبآ ىلاعت هللا هلعج يمد اذه دمصلا دحاولاو يأ لاقف كمد

 يمالا ىفطصللا يبنلا اذهو اوح يماومدآ يبا نا بر تلقف ىلاعت هللا توعد

 كلاثيس نمو هبحاف هيف اعد نمو قيدصو يبن لكل اثاغتسم يمد لعجا

 ةكئالملا نم هعم لعجو انمآ ارهاط هلعجو يئاعدهللا باحجتساف هطعاف

 لاكن هنيف.,ةاليفلا الا كبر الا ةهانتار نم نوظفحني .ءانمسلا موحن ددعت



 ملام رث انس نأ حب رأت"

 نمف .ميهاربا ,ينا.دلو هيفو هللا ةملك“ لمح وهو قاشمد اهل 'لاقن“ ةندق“ يف“

 ىيحيل ناكا هللا, لوسراب :ناقف لج مائقف ءاعدملائ ف رجعي الق فاض وللا .اذق«عنا

 تحت, يذلا راغلا يف داع موق .نم لجر نم ىيحب هيف.شوتخا معن' لاق ؛القعم,

 ميهاربا ىلص .هيفو هموق. كلم نم سايلا.سرتحا هيفو. لوتقملا مدآ نبا مد.

 ئلاعت هللا ناف فيف يايعنلل يع روك ررالف بوراسو لش سيلا ل

 لزناف كلذ فيكو اولاق,ءاعدلاب عمبس,لانبووب مكل_ بجتبيلا ىنوغاناىلغ كزونا

 يعادلا هوعد ةهوعد بيحا بيرق يناف ينع يدابع كلاثس .اذاو ىلاعت. هللا

 مأ ءاعدلاب عمسس, انيو لهو .هللار اؤسواب ,لجيرب:لاقف_ كفل ئفو نئاغد لذا

 لبجح نأ رابحالا بعك لاقو ةزاجا )١( ةبآلا ىلابعت هللا ا كلذ. كبت

 الئاسو هيف, هللا, درب ,الو. ىلاعت:اهللا نم, ثيهاوملاو  تاحااحلا .عيضؤلم:قئيلاق

 راغ ىلا انلصو ىتح هتعبتاف ينعبتا بعك .,يل لاق يمايشلا ,لوحكم لاقو

 يف دهتحي هتعمسف هعم تيلصف. هيف .ىلصف, نويساق هل.لاقب لج يف

 هتعم.سف هغم تبيلصو .ىلصو.لزنف_لبجلا :لفس ادجحيسم ىلا :رابشا مث :ءاعدلا

 نسدارفلا باب نم ةنبدملا انلخد :ىتح. رامس «مث ءاعدلا ئف .دهتجنو.ليوعن

 نبا تيش حاولا ئف تدجو نابجالا بعك انا ىسانلا اهبااب لوقب هتعمسف

 لماو يتيحم لها عمتجي, اهيلاو ,يتنج سيدارفلا هللا لوقب نيترم مدآ

 حلصي نا هللا تلائس لاق كاذ ممفادهتجم وعدت كتعم.س هل تلقف مساس

 مث اركذ ادلوو افافك ينقزري نا.هتلائسو ةيواعمو يلع. نيلجرلا_ نيذه ,نيب
 ثيعبو اركذ ادلو ينف نو يل باحتسا هللاو لاقف: هتلاثبسف , كلذ دعب ,هتيعل

 تكلا و جايملا ةلاييسف يولع يلارةد واصمر يمت هريس مهرد فلان مناع نإ

 كوين مل «للوجكم كتم ثيدح اذه و كلذ ىلع اناكتو راجلط مان تررخلا مع

 اقم سن يللا لت ل بعل ناي قا ل يك
 لاتو ةينيصم اهنأ ىلع لدي ةياكلا هدم ظاقلاو ىلا ل

 ىأرف نارملا ريد لبح ىلع رابحالا بعك عم تنك ينابعشلا ريخ نب ورمع
 هللا هلعج همد رثا اذهو هاخا مدآ نبا لتق انهه لاقف لبجلا يف ةلئاس هعمل

 راثالا تيبو ايراد ةطوفلا تابرق نم تابرق“ عبرال لبواو نيملاعلل' ةربع

 الجر هيف نا" امهدحا“ناتلع ةدانسا يفو يعازوالا , توقعي ا 5 مامت هاور,(!)

 نوكب نا ىثشخا اناو يطويسلا لاق سلادم وهو ملتم نب ديلولا هيف ةيناثلاو فرعي ال ًامهبم
 مادكتفلا . قفاندف ننس ىمورلا ١ ماكشفش زب «دبحلابىل © ىلع ذحارحا وانها !«سحكد# م تملك ا# دش

 0 ل امرنا 7 د رع ا
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 قار ملفا رمل ةباكإرو يف منا د انكي ياركلا هيف .ميعارنا ياو ىذلا

 هفورعم وهو عضوملا كلذ يف لبحلا يف ناك هناو ينر اذه لاق ابكوك

 لإ لإ كلذا ناو ةنامكر ىف هللا ةباحا ىعدو نيتعك ري هةلفاا امو ةذضق نعف

 مهراثآو مالسلا مهيلع ءايسآلا نم ةعامجو مالسلا هيلع ىبتلا طول هيف ناك

 هنودصقفب خويشلا تكرداولاق ميهاربا دجسم نمبر قلاب لبجلا نمعضاوم يف

 ةرثك نم بلقلا ةوسقل عفان وهو ىلاعت هللا نوعدبو نولصيو هيف نوميقبو

 قشلا قوف يذلا عضوملاب ىلصف ةكم نم ءاج خويشلا ضعب ناو بونذلا
 يف قار هنا ركذو ثبكاوكلا/ هيف ' مالسلا هيلع متهارنا ئأآر هنا ناقن يللا

 اهافزم اهدضق اول قضعدأ! هدكطقاافأ عيلض ولاا ةهز علا را طسمللاو ا هرماع ميافمؤب

 نيتعكر هيف يلصي نا هرماو لبجلا قوف ميهاربا دجسسم دنع ةزرب هل لاعب
 نب دمحا لاقو عضوملا كلذ دصقف هل باحتسي هناف ءاش امب اوعدب مث

 هيلع ميهاربا دجسم نولضفب مهو اميدق قشمدب خويشلا تكردا حلاص

 هباحم هيف ءاعدلا نا نوركذيو نوعديبو هيف نولصيو هنودصعبو مالسلا

 نم هوكردا نم نا مهخويش نع نوركذيو ميظع ميدق فيرش عضوم وهو

 هيلع ميهاربا دجسم هنا نولوقيو هنولضفيو اذه نوححصب اوناك ملعلا لها

 ىبتحا عضوم وه دحسلا ثاث'"خراخ 'ليحلا يف' ىذلا قتلا ناو مالا

 ءاعدلاو مييهاربا تقو يف قشمد كلم ناك يذلا ذو رمنلا نم ميهاربا ةيف

 ةصلاخ ةينب هيف اعدو عضوملا كلذ يف ىلاعت هللا ىلا هجوت نمف باحم هيف

 مالسلا هيلع ميهاربا دحسم يزارلا نيسسحلا وبا لاقو هياخحالا ىأر

 ه1 لاب عوار د رف او ني ره ل "يف "ةديقدحا ناش

 تعمس' لاق هتا هبا نع ميور نب ةورع نع جيرج نبا ىلع رودت اهلك
 هللا" ىلتص هللا لؤسر تعمكل )١( لوقت هنِع هللا يضر تلاطوتا نيا ايلع

 قشمدب يتلا تاراثآلا نع ظفل يفو قشمد نع لحجر هلاثسو ملسو هيلع

 هاخلا مدآ لتق هيف نويسأق هل لاقي لبج انمهل ظفل يفو اهب لاعف

 ىسيع ىلاعت هللا ىوآ هيفو ميهاربأ دلو (؟) برضلاي ذ هلفسا يفو

 ىلصف. لستغاف هللا حور لقعم ىتا دبع نم امو دوهيلا نم هماو مبرم نب

 ةيطوغلا, وه لالقف انل هفص : هللا لوسراب لحجز لاقف ابئاخ هدرب ٌملو اعدو

 د لاا هللا لور ةانممسس نالوقلا ةيوافمو. تلاطا نا نبا الع تمعن ةتانااوزإ نفعنا نينو
 7 لهكتشلا ب« تاردتسلا:(9)



 0 ركاشتع ننأ خبرات

 دقو نضرالا) نع ريتش يف, الو معلاكيند يف مهوسفاتت ,مل !تنإ ااكها عاتق نم

 نيشنعلا خور هكافطيف ناكل اله نم كاف تسلل كلا١ لو وتمت اه كا ارا

 ليوطلا يوغاب مالسلا هيلع ىسيع لاقف مهنم حيرتستف كبرىلاكب بهذيف

 نضضارا ملعأ ىتح يبر برجا ال ينا ىلاعت يِبَر ينملع اميف دجا ينا ةياوغلا
 5 ل ا ع عا ا

 هايحا املف ينبا ىلع اعزح مكبايث نوقشت ونوكبت متنك ليئارساينب رشعم اب
 هوتفا "تلاق ةب انيرمات امق -اولاق بسلا ناك نم !لتق متدزا .مكل ىلاعت هللا

 ملا فاك اتمكن و تاند انما تاز لعف  كيدإب نان. كانيب وز اكشن اك ف يكل طخ 4 ناك

 يح هيلع قيماتلع لوقت هارجق, ةرلصح تنل لاق! ريازعت انلالا حنا لل لاه امك
 جرفب هريق' لعجف لاق اعدو“ نيتعكر ىلصو اضوتق لآق هرريف ىلإ لوهتلا

 كلعف اذه لوقب وهو هتيحلو هسأر فصن ضيبا دقو جرخف بارتلا هنع

 نونمؤيال مهنا اومعز كموق لعف اذه اًئيش كب عنصا مل لاق منرم نبا اب
 لبقاف لاق ريس كموق ىده يف اذهو مهل كييحا ىتح ينوعبتبالو يب

 تناو كاندهع هموق هل لاقف لاق هعابتابو هب نامبالاب مهرمأيو مهظعب مهيلع
 تعمس ينأ لاقف ضيبا دق كتيحل فصن لاي امف ةيحللاو سأرلا دوسا

 ةوعد يه امنا لاف كلم ينكر دا ىتح ةيعادلا ةوعد اهنا تننظف ةحيصلا

 هيلع رضخلا ىلصم تربلا نا لاقيو ىرت ام ىلا بيشلا مهتناف ميرم نبا
 ةيرق يرق (قيخم هز ةط رغب عالبلا صتلع متعارب) كلو ,شابخ نيل لاق ور مالا

 طبل راغا ةيطع نب نابسح لاقو نويساق هل لاقي لبج يف ةزرب اهل لاعب

 لبقاف مالسلا هيلع ميهاربا كلذ غلبف هلهاو هابسسف طولىلع لبجلا اذه كلم

 وه ىقتلاف رشع ةثالثو ةثامثالث ردب لها ةدعك مهتدع ةعامج هعمو هبلطيف

 ناكو ابلقو ةريسيمو ةنميم ميهاربا ىبعف روفعي ءارحص يف لبجلا كلمو

 هلهاو طول .رفتساو. ميهاربا همزهف. اولتتقاف اذكه برحلا ىبع. نم, لوا
 لاقو هيف ىلصف ةزربب ميهاربا دجسم ىلا بسنب يذلا عضوملا اذه ىتاف

 عبرا فبف ىلص, نم رب امل لاعت هب ارو ىف مال ولع هوبا وج رع
 كد رت رد هةناق ءاتي امر دتلانلاي لن ةمإ ةندلو مويك هيونذ نم جرخ تاعكر

 نياق نية مدل نظلانخ وجل تعمر تيس يضع نانو

 يتلامالسلاهيلع ميهاربا دحسم دنع ةزربيف قشمديف يتلا راثالازا اميدق

 .ض وملا ىه لبحلاق وف يتلا راثالا :ناو ميها ربا .ناكم هنا قشلا دنع لبجلا ىف
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 ءارما ىلا بتكو كلذ لثمي رصم ىلع وهو .,صاعلا..نب .ورمع .ئلا .بتكو

 لك يف اوذختي ناو نئادملا اوكرتيبو ىرقلا ىلا اوردتبب ال .نا .ماشلا .دانحا

 ةفوكلا لها .ذختا امك دحاسم لئابقلل اوذختبيال ناو ادحاو ادحسم ةنيدم

 مدق امل اضيا لاقو-:هدهعو رمع رمأب نيكسمتم:نسانلا ناكو:رصمو ةنرضنلاو

 هلا طك يعي دالاس ير ادخل لل عودنا قمن ءكاوفلا قا# اقتل عجم

 ماشلا نئادم نيب قرف امناو ةعمجلا هيف ماقتيذلا مظعالا دجسملا كلذب هنع

 الف مالسالا لبق ةرصمم ماشلا نئادم نال مكحلا يف ةرصبلاو ةفوكلا نيبو

 هتلزن لزنم لكف ةرصبلاو ةفوكلا اماف ةعمج نم رثكا دحاو رصم يف ماقت

 تاختا نعل ىهنلز كل ذن ركعود ويئاكلاو مذ رفمرت اتصماكلب رنا وز .ةطتخجاو و ةللظتت

 مالسالا للف ارضق تناك 'اهناف محم اماق .ةعطخلاانينف"؟ءاعت الا ىتلا كالا

 تيفتيراظطخ#اهت' 'تطتخلااو هيف لتاكعلا) ثق نفت“انه وحتتتف ١١ ا ,نيملكشلا نلق

 . ةفوكلاو ةرصبلا مكحب اهمكح هبتشاف اهيلا

 («( ةوبرلاك ةرابزلاب ةدوصقملا دجاسملا لضف ركذ باب »

 ٍز هراغملاو ليربج فهكو ميهاربا ماقمو

 ىنب ادحسم وأ ضرالا نم ةرابز يتأب ملسم نم ام رمع نب هللا دبع لاق

 موي كل دهشا انأو هضرا يف هلل لص ضرالا تلاق الا هيف, ىلصف راجحام

 ئقشمد لضف , يف :درو امع ,نايسلاوب حاصفالا: ركذ_ بابيفب مدقت دقو_هاعلتق

 يتلا يه قشمد ةوبر نا نم ةودقلا لها نم ءاملعلا نع لقنام نآرقلا نم

 يتب كولم نم اكلم نا ةيطع نب ناسح لاقو هوبرلاب هباتك يف هللا اهامس

 نولم وت اوناكف هنثا كردب ىتح لحرا كلملا ىضْواف توما هرهج لئاربا
 اونزخف لاق ضبقف هيلع ىتاف هيبا ناكم نوكبو هوكلميف هنبا كردب نا

 نم .اندف  مالسلا ميلع ميرم نبا ىبسيع مهيفو هتزانجب اوجرخ .املف هيلع
 لفتدتلاق نقيعستو: نبا نمنم ونا .كنيإر كل تايبلعا هانإ نا*تكنارا.لاقف اهمل

 هلمع اذه اولاقف اسلاح ىوتسا ىتح هنع للحتت هنافكا تلعجف هللا ىعدف

 اا رس د صح يعور لزش دوو معد نيو جروس وح - سك رورو
 ةعاطتلا نذتعا' امو كتمت" ٌلاقف“ هللا "ةنعل' نسنلبا  هاقاف ةيلاعتم» ةةرخض' ىلع
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 قيرط ىلع ةينيبق ضرا نم ةيواعم دجسم هوكريش ريمالا هانب ةيباجلا باب
 دحام ةيموركلا دجسمب فرعب اضحلا قاقز فرط يف طش ىاذتوا_ هدملا

 رخآ . لسالسلا دجسم .. نييريمحلا ةيبرق .ضرا .نم قيزط قلع ةجاوخ
 فن _ نال ىنجرهتلا نانا ف هناا هزل ةلرج امم ناميتمجلل ةالينا !ىضتلتالا دلو

 هيف ماقت ةعمجلا تناك ريبك نيبريمحلا ةيرق يف . فيطل نيبريمحلاب رهنلا

 تايمليدلا دنع ةبقب مهلم يني دجسم . نيبريمحلا ةيرق برخت نا لبق

 ريمالا هاني ةانق هباب ىلع ريبك جاجح رصق يف . لاله نبا مراكملا وبا هانب
 . نيحالفلا ةراح يف مهلم ىنب دجسم .بلاط وبا ريمالا هنبا هددحو درك ىلع

 يف نذؤمللا روصنم دجسم .هبرقب رخآ .نيبروكلا ةراح يف .روسلا فلخ رخآ
 رخآ . ةينلاب ةفورعملا ناديملا ةراح يف . نيبروكلاةراح يف . قوسلا

 باب برقب رهنلا ىلع . ناباب هل قيرطلا ىلع . رخآ دجسم كلذكو اهيف

 قدنفو ينرقلا سوا ربق برقب . دئاجب فرعب رهنلا ىلع رخآ . ةيباجلا
 ق اونس لرعسج..دنع: كابتكيلا! لجيش + فرحا زك ادوأ .ةاوتا١ همني هاواكعلا يارا

 دجسم .٠ ةلبقلا نم رخآ . ةيزرخلاب فرعب رسجلا يقرش نم . باودلا

 رثب هيف ريبك ةيقرش نم ىلصملا ةلبق خيراتلا دجسمب فرعبو رجحلا
 قف رط# لغتنا فكللا قلق ,ىلكضلا يتوع ةيفطنلا ]يتق ليدهملا ةناتتاذفل واضياعلااو

 زغب تالت راع درست مك وزاد ناو ىدلا) يعلو يق راقابرتال انك رح ايل

 هيف قي ودود يواصتاو, هد ,نيلعتلا يدك عام ومزين سيرحل يح اولا

 دجحسشم ٠ ديدجلا:دجتملا يقرش عئاطقلا يف دجتسم .٠ ةزانم ةنانبىلغو نش
 وبا هددج ميدق ةيليوعو ةيلاع برقب ميدق دجسم .اضيا عئاطقلا يف
 نيل لا ينل فاورمملا رفا رم ط ا حنا لت ا
 هل دهازلا ظعاولا ناربلا نبا نسسحلا يبا همال هيبا دح ربق هيفو رانملا

 ىلعو رش هيفو مالسلا هيلع ىسوم اثديس ربق هيف نا لاقبو فقوو ةرانم

 اوال او وابو ايكو مشا با لاول“ اا سب ودع يو درعا
 اذ ةيلغملا+ ةرثكولخرشذلا ف فاسعمعسا ل لاسر كنؤم هدالا ينال اهادناياطغج
 اها «كلاقإ,ةنا:,هيبا نع ءايطع ني نالنمثع: نع :اسنيةوزا,دقو,. .قنادسعتللاو

 يئرعشالا ىبسوم يبا ىلا: بتك نادلبيلا باطخلا؛ ني: :رمعحبتتفا

 لئابقلل ذطختيو .ادحسم ةعامجلل ذختي نا هرمأب .هريصبلا ىلع وهو
 اودهشف ةعامجلا دجسم ىلا اومضنا ةعمجلا موب ناك اذاف دجاسم

 كلذ لكم ةفرتشلا ىلع و تا ا ا ا ا
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 فحل يف عوجلا رياغم دجسم ٠ دادش رباغمب فرعن لبجلا يف فهكلا

 ذه ا قشالعتجملا 31 اطستلا ون عزطلاة اوبن ماب نختا: يالؤغتلا قاقاعيوف 23 دجللا
 هيوفلر, ةلاكولا : راد وح دعت ناك 1ك ل دت وأ ١ةابنناز خا :) قطيعاوتلا
 نبا ءاقبلا وبا هددحو برخف اميدق ناك دقو فيطل وهو نابعش دجسم

 ةهجلا ين جزاك (ىنلا كحال ابا“ ب ناعوت ةجبسمر يره يا جناطتولا

 دجسمب فرعبو نيبرعشالاجرمب فورعملا ديدحلاباب جرم دجسمف ةيبرغلا

 عاش يف رخاو ةلودلا رب رغيف رعت كور زطلا) ىلع ةماثشأ نم رخو 'ةناخلالا

 ةبقب ةفورعملا كلملا ربق ةبق يف ريبك رخآو ينافخلا دجسمب فرعب جرملا
 ىلع فرشي هبرغ نم رخآو قاقد مأ نوتاخ هتنب طابرلا يف سيواوطلا
 0 ناسك ادد اواو بحارملا ماتم انف تادبلا تانغ ىلا تاج دلاعزع

 7 ىدارغلا رصن ةانن نينامشلا” ترفل كولخلا نسعبس رص دنع . هماكلا نم

 ا 0 لاف 0 كاحتتلا لا ناتي 2 كلا 0 ف لا

 تاونقلارهن دنع رخآ . يمليدلا دجسم ىرقلا دجاسمنم تاريبلا دجسمو

 ثعشف ا!ميدق ناك ةعلقلا تحت دودسملا نامحلا باب دجسم . ةوبرلا لباعم

 ىلع ةجاوخ نبا ناتسب دنع ةبقب رخآ . ليئارسا بجاحلا ةأرما هتددجف

 رن ال ةييارع رج ةاراعم ةيفاو لجلا ءاينا قم ةلرما هنتي تاب هت

 ناديملا ةلبق ..رهنلا ماش نم رخآ .. يرضاحملا هاني قيرطلا ىلع سايناب

 مالا هلي رديت ةيب ره رجا .نيدلا قون لداعلا كييللل دهانييعص نيعحجالا

 نيدلا رون.هانب دودوم ةبقب ةفورعملا ةبقلا عضوم يف . هوكربش رالهفسإلا

 فرعب سايناب رهن ىلع . نبدلا رون هققو يذلا طابرلا ىخرلا ولع يف .

 ىذلا ريبكلا درمز نوتاخ دجسسم . سششارف دمحم هانب ,.شارفلا دجسب

 2 ب رو اا اا ا ا ل

 باب ىلع قلعم رخآ . راجنلا زمع هانب تاونقلا رهن ىلع نيكاسملا نوتيز

 جراخةياقسلاو مامحلا دنع قلعم رخآ/. كابشب فال را بلل يم دا كلا

 عيلربراديبب يناثلاو ءاصحلاو ناديور ل مالا (تادبلاب ' نمست ؛عضاومر: عبرا: قيثميتا/ يفداك ل

 ناكسلاب ةرماع ةلحم هب تناكؤ ريصقلا ناديم ثلاثلاو الؤهجم هعضوم ىحضا دقؤ..كنانا» يبا

 ةيلجك . ئفر# وبعاف_ .نيارز هلاقإر اضيرا ..برخ د ئلعالا :فيرربشفلا +: ناديم:) عباازلاو ا اتبركتفإ فجاقتا)و

 © ةيشتسملا خكتض وف
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 وهو هيف نفدو دهازلا يلوحلحلا نمحرلا دبع لجال ينب راسيلا يف
 . ةدهازلا ةشئاع هتنب ةراغملا قيرط ىلع لبجلا حفس يف رخآ..:(١) رؤهنشم

 ناك دقو مدلا ةراغم يف رخآ . زرطم دحملا وبا هأشنا ةراغملا قبرط يف رخآ

 قوف رخآ ٠ ةبقب فيطل هباب يبرغ رخآ . ادجسم لعجف يراصنلا نابهرلل

 ىلع“ ةراغملا -قوف: خ1“. ادجسم لعجتف-:يرانضنلا“نابتهارل ناك يذلا رثدلا

 مث نيس ةلودلا جانحب فرعب سسيدارفلا بان برقب :لودحملا رهن ةفض

 لك ىلا قرطتي ناهدلا دحجسمب فرعب هيبرغ رخآ . يدادغبلا نباب فرع

 نوتاخ دجسم .٠ نيدلا رون هأشنا ديدحلا باب رسح بقع دنع رسجب امهنم

 رمح كفع ف , .] ديدجلا اكان ريثك فارطلاةتساورحلا .ةعلعلا] تح ةييعلا

 ن1 ا ليلا رتل ةقردكل ايد دخلا ىو يانا فس راش لا

 نيراصقعلا نيع دنع . يمحعا لحر هالب ريغص ريزولا رسح بقع يف

 فتش نرخ كفسا ةركعلا فدعا رخآ :هليروع ره ولع خر رغ خدلفأ)»

 ريبك ىمحلا ةينوع دجسم ىلا دعصب نا لبق نيراصقلا نيع

 دنع يناعدرملا ريزولا دجسسم . فيطل برغلا نم هبنحب رخآ . ةرانم هل

 سورت دجسم . ةياقس هباي ىعو ةكربو ةباقس هيف ريبك ةزرالا قاقز سأر

 داركالا ةريقم يف . قيرطلا امهنيب هماش نم رخآ ٠ فيطل هيبرغ نم

 كلارك لأ ةريفم قد رط ىف ركل دهزت مث الامج ناك ىع همسا لحجر هانب

 ةرماع تناك ةيرق يهو ةزرالا دجسم . ناتسبلا نم هباب ريغص
 !نوتدر زف .ىلدتع :نكيسالا ريشحلا دنع . هرامزةيف و. فكو_هل |[ ريتا كتنرحف

 ديز هاني ريسجلا بقع يف هماآاسش نم رخآ . بشخ ةرانم هل هتلبق نه

 . فهكلا قبرط ىلع ديزي رسج بقع دنع سابعلا يبا ريد دنع . يلماعملا
 دجسم . مهبرقب رخآ . امهبرقب رخآ . قرثلا نم هبرقب رخآ

 كر كاملا ؟نآلا 5 رحيم 5057 يلومتلحلا ين م19 رثآ هل عل مل ةحتحلا اذه نأ ]١(

 هلؤ «ةيحيركملاكا داركالا) هراحت ىل ؟تفاذلال نطلع ىلع | نإ[سشسلا كرك ف ءاتككللا 0252

 دهازلا| هيقفلا خييشلا نفده اذه هتفكسشا ىلع بتك دقو كابشو رادج قريربطلا ةهج نم

 تبسلا موب نييبيلصلا ءبرح يف برينلا باب يف دهشتسا يلوحلحلا نمحرلا دبع ديهشلا
 بلاطلاهيبنت يف يميعنلالاق تولاطكللا دجسمب فورعملانابعش دجسمل يذاحملا رابقلاناتسيب

 فل اوي ةعمناكو»تّيتلا هدع»ةأونازلاا توقرا يئاوكلخل هيمان افنرو | ئتكماد !عىلعأ جت رفآلا"' تالت

 . ,ملاا ةطحبإو ا ةغاس؟يف؛«الخقن» داهجتلا/ قلك! امه عفنا ! نط واو لاعلا7! يو الالطفلا) رغما "؟شانارد"نن

 نآلا.- تاورقملا, ينانعشلاا؛ناتنين !!يفا!نفدوا-ةناففلمح وأ نيعت آو ”تالث"هتشا لالا عير [سداتم
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 -.. ةزرب :قبارط ىلع ةمعابنلا دنع . اتسسرح قبرط يف عنصمو ,ةبق .دنع

 دنع . تبرخف ايهل تيب برقب نيتاسبلا نيب تناك ةنرق ارطس دجسم
 تصقلا دحسمي كرعب ارطنس قاقز سأر دنع+. انوث'رهن. ىلعءازرف رسح

 نتا نهاط ونا هأشنا رهنلا دنع ةلعت“رح دنع. ٠ مندق وهو“ ةاسق :هناب ىلع

 نيلمكسك" نيع الع - اروعلا ىلع ةمزاكسلا كتاف رتسع يفع كيفع ." الم

 رخآ . هرانم هلأ ةبيقعلا ترغب (ناكمارلا تالف قف . ةملدقلا ةقارولاو

 ةكررب هيف جراخلا نيمب ىلع رسجلا بقع يف . سيدارفلا باب جراخ ريبك
 رخآ يدركلا نيماب. نب رازن ريمالا د فك كن اره نأ تاكفالط كل ةياقسو

 يف . ادرب . رهن ىلع كابش هل فيطل جراخلا راسب نع ًاضيا رسجلا ىلع

 ماما هلو ةكرب هيف ةبيقعلاب ةزوجلا دجسم . فيطل نرفلا دنع ةبيقعلا

 لانب ليرغملا قاقز اوج رهنلا ىلع ريغص رخآ ٠ ةياقس هباب ىلعو فقوو
 رخآ .؟ةلوخ“ ئضارا 'هكلا* تشن عبدق وه 'ةنووتسازلا"دختسم<! سالك لحَو

 سسأر يف . رثب هيف ريربخضلا رفعجب فرعب ةربقملا قيرط ىلع ةبيقعلاب
 ًاميدق آدجسم ناك رباقملا يف زوريف دجسم . قرطلا قرفم دنع ةبيقعلا

 ةكرب هيف زورق تحاحلا ةأارما ةتددجو تارحف "رتانحلا ئلع"ةهيف :ىلصت

 دمحم وبا هأشنا فيطل رهنلا ىلع ةربقملا يبرغ . ةانق هباب ىلعو ةرانمو

 .ةقدص نبا :نائتسسب دنع ةربقملا يقرش يف فيطل رخآ .يرقملا سواط نب

 رصف دنع 2. ةفاودم كحتسمل ف رعت هي ررتزا| ىنح رلأ كبع رثخلاا يقع دنع

 هيلع مدآ دحتسمتا فرعب تاما انس دع ٠ نوكسم سذ وهو دانللا

 لكفامسا١ رالسلا هانب روطلا دج : اطع بحاحلا هددح مسدق مالسسلا

 ادرك رهن ىلع تكيتانسا هل عداحلا ةحسمبا فارعب زثشملا ىحر ةكنع ةيقيلا

 يمرجالا رماو وبا هانب نيئبلا ما رادو ليقع يبا نب ئدنا قيرط دنع رخآ

 . كاكحلا نبا ىحر دنع شاورق ريمالا ةربقم يف رخآ . ةرانم هل

 * ةهراثم' هل( رهنلا للغ نشدارقلا تكا ىبرغ فارصحلا دحسسم

 . فقو هل ةراهغملا قيرط دنع ديزي رهن رسج بقع دنع رخآ
 فدجسسم ٠ هربق للع اجنم نب ميهاربا هيقفلا هانب هيقرش فيطل رخآ

 نحو .٠ ةحاحلاب فارعت ةارما هتنف ةماآش رخآو . ةراتم هل ناتعش ريد
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 ف زطت ”لجيزسحلا# نلا*ابللاع وبأا هال اقربقلا#للب# ريقلل ان طم لف جلا فلا
 ةرانم هلو ةباقس هباب ىلعو رثب هيف ةنيكس دجسمبو ماي وجب

 انادف دجسم . رثب هيفو يمجعا لجر هانب قدنخلا برقب روغاشلا يقرش

 )١(2. اسهدجيسم, برخو تبرخ مث دوهيلا رياقم يلبق ,تناكإ ةدرق .يهو

 نم. اهنه_يتلاو .. تبررج روث تناك ةي رق لضنا ئه وررانادف ا يلكف زاك سحجمم
 هنا يلع رتاتلا تحتمل ان كمي يم عا نعل ىلع ساكت فا دبا ةلككا
 فرعي ةيقرش رخآ . رثب هيف بجاحلا ءاطع هانب لودجملا رهن ةفض ىلع . رئب
 رون لداعلا كلملا هانب ضايغلا قيرط يف رجحلاو ةدئاملا دنع يدركلا وشالب

 ديس نب ركب وبا همزلب ناك ميدق دجسم وهو حلاص يبا دجسم . نيدلال

 ةعامح هنكس هيلا بمستف هبحاص حلاص وبا هيف هفلخو دهازلا ةبدمح

 رخآ 3 هن رقع ىدح اللا ىدنرلا تركيز هينارس خ17 57 يس 5
 يقرشلا بابلا يف ردنا يلبق دجسم .٠ ةقتيسفلا نبا مسالا وبا هانب
 نزيك * وف . ةلودلا بضعب فورعملا ةريغملا يبا ةربقم يف قدنخلا برعغب

 ديل لا 7!قبن دلاخب_فدرعنا,ةبيناف وصلا, برقبو..لوددجملا/ رهن دنع اموت بام
 . .قشامدب هيف .ىلص دجسسم لوا وهو راصحلا تقو هيف ىلص هنال
 قيصالم ءاموت تاب. ىلع دحسمف .ةيماتلا ةيجانلا نم يعلا دحاشملا اما

 رخآ . ةانقو ةياقس هباب ىلعو ماماو ةرانم هل جراخلا نيمي ىلع روسلل

 ًادجسم لعجف ىراصنلل ةسينك ناك ةسينكلا دجسمب فرعب رهنلا ىلع

 ةئاث ىلع يكسلا كجم ف رعت جراحلا نيم نع ركتحلا نفع ىف خا
 لباقم ةريزجلا يف رخآ . ةباقس هدنعو بيباثا ةعبسسللا دجسسم . ةانق

 ىحر يبرغ . ليك نيع لبق ةيعاد رهن ةفض ىلع . روفصع ماليمح

 هككص ركش ” اد] ١ ناكمالا نحر 1 رح 2,2 نككسحلاب ناكشمالا

 ابرد نيلتخلا 5 با نأ حز لح . د الا 0

 يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دجسمب فرعي رخآ . يرورسلا ريد

 د« ضاع" رقأا ةراتتت را يتلا نيت ظالم ربا دز قيل اولا 2 0١
 لطسق دنع ايهل تيب قيرط يف فيطل رخآ . تبرخف ايهل تيب ,يقرش
 يسأفلا دكت 117 لدقر نر“ لكنت  رصعا نسما نص راع ةانق

 رخآب .اتيسوح قيوط ىلع يتنابعلا بجيبم نيني دمج ب فا ةدحتما

 هر نبئج.. [ضراز نم يه 5(1) . .ةئاعطسبت اة كس راابقاد .ايدكسلا لدم تاوكمان ناكل, نكفعنالا.كاق ؟(19)



 نيدلا رون هأشنا لفس فيطل اضيا هاكربلا يف رخآ.لفس فيطل هاكردلإأ

 قلعم ةعلقلا باب لخاد رخآ . دحاو ماما هلو شيرع هيف ليف نحال لبا

 ناتئام ابهغلسمو ددعلاو فيرعتلاب ةاصحملا دلبلا دجاسم هذهف ةباقس هتحت

 ةرهاظف اهضابرا يف يتلا دجاسملا نم اهاتعام اماق (؟) ةدحتسم نوعدّزاَو

 ةيحان نم اهنم يتلاف هرهاوظ نم ةرومعم.وا ةنوكسم ةيرق يف سسيل امم

 هل عاجش نيابي فرعب ريبك ووسلل قصالمريغصلا بابلا ىلع دجسم ةلبقلا

 فيطل كلل دعو فرعي رخآ ٠ هريلم هناي ,ىلعو وني هيفو تبرخ ةرانم
 ييبك ءادفلا يبا نبا راد دنع روغاشلاب تحبسم .ي ةباقس هباب دنع روعاشلات

 فورعملا فقوملا قاقز يف رخآ ... نيرهنلا نيب ةراح يف ةزوجلا دجسسم .

 ىلع قلعم ريبك رخآ هللا رصنب فرعي يقاب نبا قاقز دنع رخآ دوعسمب
 دنع . ينطقلا نمحرلا دبع راد دنع ةبقلا دجسسم . زوجلا قاقز دنع زازملا

 ١ صح نيب حا .ىنوفاشلا باب واج نوتلا يفيق ومب رخ [ .مايإ هل ريثقلاب اب

 ملعلا لها ركذب ملو ةبحص هل نا لاقي يذلا دايز نب كردم ربق ىلع ةبارو

 موثلك مأ ربق ىلع دجسم . ةباور دجسم (؟) ةياحصلا نم هنا مهبتك يف

 نأ _نامثح دنع تياكت يتلا ملكتو. هيلعن هللا ىلفض هللا لومي زك يبخل اهو

 مأ يه الو ةنيبدملب تنفدو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةايح يف تتام كلت

 اهنال هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع اهجوزت يتلا ةمطاف نم ىلع.تنب موثلك

 يه امناو عيقبلاب انفدودحاو موب يف ةنيدملاب رمع نب ديز اهنباو يه تتام

 اذه اهدجحسمو اهبسن ظفحب الو مسالا اذهب تيمس تيبلا لها نم ةأرما

 فصلا بابي رئاتجلا| دجتسم,.. بلحا ل هانم يبوقرقا للجتر هان
 جحراخ رخآ . يجبنملا حارج هددحف برخ مبدق ريبك منغلا قوسس

 يف ارخآ .مولظم همسا .لمحر هاّننمنب ةريقلا فرط يفا:منغلا قوس

 فرعت ”رخآ ةريقملا ماش .يفراتفلا فيفع :نب رئهاطظ يبأل.نبا .قدنف

 يف رخآ هنع هللا ئىضر لالت ردق برقب ةرشفملا طسو يف ةنيكس دحسب :

 نبا ناتسب يف رخآ . رافحلا ريصن هانب يقيقعلا ةبق يذاحم ةربقملا يقرش

 ]١( نس نبأ كاحملا لحم 207 لاخ ةرطللا ىزلعالا ؟ د ةظادنم ؟قب)ا لاك 5

 [يك ا تللاك دقو ءىطخا اجنم لاشالا حكش ملك نما طفش [نراو انها اكد اه اذه

 يتأي اهب عيمج هيلع تلباق ]ًذكو دتماعلا| رامثو ,سرادلا/ تاتكو ةريطخلا قالعالا/|ئفآ ام ىلغ

 ملعا هللاَوا ةباحصلا نم هنأ ىبهذلا ظفاحلا ىكح لوقا (؟) . ناكمالا بح
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 اهنع كلا ئضو ةشئاع لحدت كور ماما هل تملا ل هل ا ا
 يلب امم عماجلا باب ىلع يتلا ةيرداصلا ةسردملا يف . طق ماشلا اهيبا نعَو

 ريبك يفيقعلا مامح ةرضحب . ةسردملاو عماجلا رداض ريمالا ىنب دبربلا بات

 يف . ماما هل فيطل لغس سيرقالاب . ماما هل ةانقو ةباقس ةباب ىلع لفس
 يتباقلا نياب فرعي ناتكلا برد يف. رخآ . كابشب ريغص لفس ناثكلا برد
 . ةسيئكلا ةلحم يف رتكا ريمالا اهفقوا يتلا ةسردملا يف . ريغص لفس

 نحلا يبا" نبا دفاعا از ةعمتاؤط ام اطلخل) دك راللس" انتل ب 35
 هانب دجتسم قلعم رخآ . ةطالبلا ةراح سأر يف كابشب اآدح ريغص رخآ .

 لفس كهذلا رجح يف رخآ .نذدؤمو ماما "ةطالتلا ةراح يف ليضارعلا فارشف

 لشكر لف رح( تود ةارحس هالتحو ماطااهل ةانك ةتانائىلع رومعلا ننا راد كنع

 دنعنيبففقثلا رصق دنع . ةانق هدنعقفيطل لفس دب رتلاب اب قب رطىلعراصتالا برد

 رصقلا مامح دنع . نييفقثلا رصق يف ةينيعملا ةسردملا يف . لفس ةلسردملا

 ةنرونلا ةسردملا يف ©-.ةانق ةباب ئلعو ماما هل الع راضف' القس ناك َقّيظل

 قاقزا ةقصالم (ةيلخانملا يف) نآلا جرفلا باب لخاد يه يتلا ةينورضعلاب)

 .ظوحت باز غلا "تان لكلا و“ رهط رق رهو اقع "عا نلفت ا

 ريمأآلا راد دنع بهذلا رجح نم يمشابيلا برد يف رخآ ٠ طئاحب هيلع

 ةسردملا يف . يبهذلا بهذلا رجح نم يسيلفتلا نيع قوف . كجك
 راد دع كداب كيا اطر فخ كال بق الا نر

 لفس رادلا هذه ماش رخآ . زكك ريمالا ءانب بهذلا رجح نم ديسلا فيرشلا

 باب . فيظل لفس نيراعشلا برد يف . يلصوملا رقنس هانب ماما هل

 ريبك لفس نيبدسالا برد سأر دنع )١( ةيطع نبا دجسمب فرعب ةيباحلا

 ةرامعلا لبطصا باب دنع . ءايرغلا ةراح يف فيطل رخآ ةرانم هل

 رهنلا دنع ةلحم راد يف . ددسملا رامحلا باب فلخ فيطل لفس

 ةعامح نع تدح يعكتمدلا لدكلا فلا ىرغلا كح 0١ هع 0 لإ 252 2

 لسع لاكف 5 ةحب راكت يف يدسالا هلاق ةيباجلا بابب دجسسم مامأ ناكو ةعامج هنع ىورو

 ىلع ااهبب ادهتتيس !قعشلا ثم تينرافلا قكيضمسم لا _اهط يدش نيإ اكل زا
 . "مل9 ةنس يفوت ةقث ناكو نآرقلا يناعم
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 نيف روهشما نيالا نيب نورج ىف ٠ .يناحتصلا ىيففلا نسوا نينار وسول

 امهيلع ايركز نب ىيحب حيذ هيف نا لاقي كابشي فيطل لفس سانلا
 هه د. ىلمم هيرد ركل تاوشس 6 60 ءاعبلا نأ لاقيو داق

 مكن ردملاب ىف هيي ردملا تقف هاف هذه كاتكس ناورطحت لحد ؟(ئىدطقلا

 ينا نب هللا دبع يبا فيرشلل اميدق تناك يهو ناخرط رادب ةفورعملا

 . ةفينح يبا باحصال ةسردم الهلعجو يلصوملا رقتس ًاهفقوف' نسحلا
 يف“ رخآ .٠ دنع نت, تاكربلا "وبا هيققلاةانب لفض, فيفخ برد. ف.رط: يِق

 راد لباقم كابشي فيطل فيفخ برذ يف رخآ فيطل لفس فيفخ برد

 سارلا دهشمب فرعب عماجلا دجسملا باب دنع . يجريشلا نب مهفلا يبأ

 هيف عضو مالسلا امهيلع يلع نب نيسحلا نب يلع .سسأر نا لاقي ةانق هيف

 ؟ م راق كراك رز دورا رص ساو تاك اج نا

 دم لف ٠ مما كلودلا تياوو ورا يلا ا حر احا هع هللا ير وع
 يىرحجحلا نورقلا أرقب فرعب ًاميدق بردلا ناكو نييقابطالا دنع تسكلا|

 لح تلعش ىديالا تناكو براكلا اله اد رحال لاب دل لح

 ةسردم يف . مبدق وهو آادجسم ةريغلا لها ضعب هدرف ًانبتم لعجو

 هدرا وع راف نانلا لح ندر دارفلا تاس 5 نر د ناك دك ةلئاحلا

 لالد دئاقلا هانب ريبكلا قويسلا دنع ديل برد يف . هاذ هيفو ةرانم هل

 برد يف رخآ . لفس ناحبرلا برد يف نادبع نبا دجسسم . فيطل لفس

 لفسس .فيطل ناحيرلا برد يف رخآ .. كابسشب.فيطل..لفسس ناحيرلا
 . يباحصلا يشرقلا رشبم نب دبزي دجسم امهدحا نا لاقب كابشب
 حمقلا قوس يف ٠ دامح ني ذو رخم# نثأا كرد تان كع 3090 له فيطا رخآ

 حمقلا قوس يف رخآ . ماما هل ريبك لفس ريزولا ةيراسيق لباقم (ةيروزدلا)

 هباب ىلعو ماما هل لفس فيطل (ةيروزبلا مامح) يرونلا مامحلا باب دنع

 قيرطلا يف ردلا قاقز دنع . لطعف ءاملا هيف يرحب ساك هيف ناكو ةانق

 كءايراد في انك ربكعلا *ناماصتم# كت لعل !ناططيملاةنارالحيف ا” لاق انلا

 يتلا “ةينيمالا' ةسضشودملا يتف ٠ تابمعلا ترذت مولا "ف رعت“ يذلا تثنِب

 ىف .٠ ةكلودلا نلان فو رغما هللا دبع رب نكتشمك هان ليخلا؟ راد لياعم

 ريغص نعم برد يف .ني صاوخلا برقب نينابقلا يف يتلا ةيرونلا ةسردملا

 يتلا نيدلا دهاجمب فورعملا يدركلا نيماب نبا نازب ةسسردم يف . كابشب

 ةرطنقلا دنع يتلا بابقلا دنع . نجلا يبا نبا يضاقلا فيرشلل آراد تناك
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 هددج ميدق فيرشلا دجسمب فرعبو نطقلا ةعبرم يف ةعزانم هيف
 ةأنق قوف قلغملا ىادحلا يبا الو نب بستحملا يمشاهلا ريخ فيرقشلا

 يفأ فوع نبا دج_دسسم . روجهم لفس دجسم هتبحر دنع مبدق ريبك

 هةر و كانثر نها ذلا تقبطل .لفختش كيفك ءامحلا دنع ليداتفلا ؟قررتم

 لفس ريبك يلاثملا نبا ةانق لنع ٠ زوريف دحسمب فرعب ةرابنم هل قلعم

 ترقب. خلان ةانق دنع آدجلنم" ل فحتفىراتتتفعللا ةدسيتك_نادك عيفبطا

 ةرد نبا ديمح برد يف حلاص ةانق هتحتو قلعم قنروفلا نيزارك برد

 ترخ ور لع جملا نبا ماكي دك اور تققإل اول 7 مردف يشفيطل | نيقراق ولا ودع

 كاذإ دعب :لعجف .تبرخ ىراصضنلل ةيشينك ناك ةثالعتلا..برد سارودتع

 ةسسيتك ناك ريبك قينيجلاب ,مويلا ف رعب ,ئذلا قيروغلاب . ادجبسم

 نميلا ىبا ىدب ىلع مداخلا فسوبي هددجو ًادجبسم لعجف ىراصنلل

 اهابب ةدجحتسم ةياققس هباب ىلعو هب فرعف ماشلا ةطرش يلوتم يبرغلا
 نين ةحالبتلا بوق قيتيجلا لخاد .ةيلع هللا ةيحر نردلا رن مالا

 98 . يمانلا نسحم نب بلاط وبا هددجف برخف ًامبدق ناكروباش برد

 هانب ريطلا قوس يمآش يف' . قينيجلا دجسمب فرعب ًاضبا قينيجلا
 . افيطل قلخملا دومعلا دنع ىسساميدلا يف . ةآانق هدنع حاجن نب يضاعلا

 دجسم زوريف نبا هانب بيطلا مامح دنع فيطل ناوفص فاقز يف
 ءادردلا "نبا" سنيئرلا ةتنا ةتددج 'مبدق ىئرشا' نبا راذ''لئاعم ٌيعاروألا

 نالجع برد يف زامح نبا دحسم . ةرانم هيف تنبو يفوصلا نبا جرفملا

 يسابعلا دجسمب فرعي دحالا قوس . هل ميدق شرفلا ةيراسيق فلخ
 رخآلا قلعو ةيابقو ةياكيس امهدحار ىلع نآناب هلزنوبدق ,نيززرطلا ةلبق
 ةجاونب فرعي قينيجلا يف . كابشب فيطل دجسم اهدنع ىرخا ةانق

 قاوععللا لف ١ ىشاش  كلا» ىلع هددخ ةداججتتلا) 1 نا ناذ دع .٠ (ك ردع

 هل . كابشب فيطل ميكح ما 0 يف كابشب قوفس .نبا برد يف ولوللا
 ريرولا اذ“ كا "كك ةتاقش !هدنماو ناباث هل رثك فزشلا" هاو دا
 هتلتمعا ساو يف“ يناقدزرملا يلع وبا ربزولا هأشن١ قلعم ينابقدزرملا

 < ناناثا هل :ينافدررللا ريواولا اهاشنا ةدحتتسل -ةزاخم آه قلعم قفوحلا

 قلعم نيجارسلا يفو فيطل لفبس حجريعالا نبا راد يف فوصلا ةبقع يف

 قوص نفآا نو رجل نيصحلا ىيكع للا يشل هك اش ن0 ل

 يلكتم مامح :ليسع . ةفكاشالا"ىلاذأ نت واهمكلا نفر نبا 3 ٠ امدمشلا

 باب ”لبالتام“ نحو. ةدراقتل درفتط نمل قلك لل اكو د كلش
 دجسم .هل لاقي ميدق كابشب فيطل لفس 'ئلقلا"باب يقؤ": ”لفس ةمالسلا
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 برد يف' ميدق ةبلصملا ةسينكلا برقب ةلقارحلا دجسمب فرعي رخآ
 قه ليد دلا وع نم ٠ جم كل اعلا اخو داع ةج يلقي زكي ةك شفتك
 دعصب يفيص دجسم هدنغ ناكو ةائقو ةباقس هياب ىلع ةرانم هل ريبك
 قتع بارخ"تماص؛ نتا برد يف هل ينازادلا بزرذ يف لطعف ةحردب هيلأ

 يف فررصلا نبابب فرعب ينارصنلا رامهملا .نبا راد برقب تهزلا ةرصغم

 ب لود و اوقاف سس خا وسيو"بلقنت  طفطا رهط ناوي ةناوح
 رخآو رجحلا برد طسو يف رححلا برد سار دنع. كانشن فيطن

 هيفو نذّؤمو. ماممأ هل آدجسسم يبارشلا نبا بهارملا وبا هلعجف ًانرف ناك

 ةرطنق لوا “يف. اهلا نحتلا كود فازطب“ةعلأللا نمآرا ددعأ# تتهم "ةنراخم
 سأر دنع قرشلا نم نأآنس ةرطنق فرط يف قلعم رخآ ريبك )١( نانس
 هل فيطل لفس دلاخن ةحر نم ملظ هنال ملظلا دجسمب فرعت“بردلا

 ةانق ' هباد ىلعو طيطقلا دجسمب قفرعتو جلدم نبا ةازطنق  كتتعو .ةتفقاو

 ةانق هياب ىلعو' اموت باب ةقيوس يف يبتيزلا دجسم .: ةردحنملاب فرعت

 ةانق هبابا دنع راجتلا كولعصب فرعب اموت باب دنعو ةباقسو ةميدق
 مجسم فارغب ةرصمملا باب .دنع اموت بابا نما لخادلا راسب ىلع قلعم
 ىف فيطل نبا ةلودلا بضع راد دنعو لطعم روسلا قصالم يرونلا

 ءافحب يديزلا فيرشلا هان ريبك زقلا ةعبرم يفو يولعلا مامح برد
 «لعحف .انبتم- ناك" ينارضنلا: دضفع نبا زادبا فرعت يتلا:حون. ريمالا راد

 مدك محتمل فرعي  ةراثم هل ولع ةقبط نتيجلا "قاقَرآ يف .ةلجتنسما حون
 نيبيوقعيلا ةنسينك ةلبق' ةانق هباي ىلع لفس ميدق دلاخ ةبحر يف نارفلا
 ةياقسسو ةانقاهدنعو ريبك ةسينكلا يمآش رخآ ةرانم هل فيطل لفس

 ريمع نبا دجسمب فرعب اموت باب ةقيوس نم ةحلط برد سأر دنع

 لفس ريمع نبا ةفيقسز يف اموق باب ةقيوس يف فيطل هيقرش ريبك لفس
 نباي فوررعملا يبيصنلا فيرشلا راد دنع شارفلاب فرعي كابشب فيطل
 يسوبسسلا برد يف ةحالشلا دنع. دهتبلما بز ةانف.هنايرىلع نايصحي ىروب

 ةناقس هدنعو تونا ةرجش هيف لزغلا قوس يف رخآ ةدجتسم ةرانم هل

 ترحو هيلعبلغتف يعفاشلا باحصأب ف رعب ىلاعت هللاهمح رنيدلا رون هددج

 ىلوم يعشمدلا يموزخملا اع نب حلاص نب دمحم نب ميهاربا وه ناني نبا )١(

 دعبل مكواص ان علمتم ارب دك تيب يقل :ناححم .ةرطتق, سينا وةتجلاعولاو. بيلاؤلا نبا دلاخت
 . 85649 ةنس يفوت هريغو هدنم نبا هنع ذخا. دفو ثردحلا
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 .فسويب فرعي قلعم فيطل هنم لخاد دجسم . طئاحب ينبو هدعب ريغ

 رهنلا ىلع دوهيلا ةيسينكل قصالم دجسم . برخو هيلع بلغت هنا ينغلب

 هيلا ا نسضطل يدلإ ل ناسا نس لا ل
 يلا سوا ل سرا كرو بحب ١ ور رب ا ةريرعكا

 ندم مااا هيد رو كل (فلعم( 1 يبل لا ع
 ىنبو همالسا نيسحوا ملسأف اينارصن اوش' ناك ةقدص_نا"لاقب فقوو

 ةبسيئك برد رخآ يفو حتفي ال لطعم لفس هتحت رخآو دجسملا اذه

 ميرم ةسيئك قوس يف. جالثلا دحشسم . ميدق حج ريشلا ةرصعم, دنع منرم

 كاتشا فيطل (لذكشت خيمشلا بردب مويلا فرعبرب يتارفلا برد 0 ركلا

 يف يبسنالفلا نب دمحم راد دنعو ميدق .يقرسشلا بناجلا نم هبرقبو

 ميرم ةسينك قوس, نيب يذلا قوسلا يف . فيطل لفس نوئنحس برد

 ففقوم دنع هيلبق يفو ريبك ليقع دحسمب فرعب رجحلا برد قوسو

 كش هما راك ددوناو“ ليصل هن 27 5دتلا نأ اكل 20 ا

 ًامددق ناك بردلا اذه يف ريبك رخآو ةاةتيسسعلا نبا هددح ميدق لفس

 يروز رهشلا نبا دجسمب مويلا فرعبو ًادجسم لعج مث دوهيلل ةسسينك
 تابع ةذط ريكلا هدا رفا نعل روع ربا نيكول ب الفضا هاحدإ نمل اك اةكرل
 لوقو ةليل برد ليقف يضاقلا ةليلكب ًامبدق فرعب بردلاو ةعايبلا برد

 رجحلا برد .يفو حصي ال ةليلك اهمسا ةبدوهب ةأرما هتنب يتلا نا ةماعلا

 رخآلا ىلعو ةباقس امهدحا ىلعو ناباث هلو ةرانم هل مبدق لفس ريبك

 ناسيك برد يفو ةائقو ةباقس هباب ىلعو ريبك راطسحلا نبا ديمعلاو ةانق

 هتليبق رخآو فيطل برعلا برد لئاقم ريخاوفلا بردب مويلا فورعملا

 فرعي ةرائم هل ناسسيك بابل قصالم رخآو ريبك قلعم رخآو فيطل

 ئقرشلا بابلا ةقلوس يف فيطل ريمن برد برقب يروخافلا ىمعالا نياب
 ءاضنقي هدنعو ووكنلل | مييومإ هدد نع ل نع ا
 يفو ةددجم ةباقس هبرقبو ةقيوسلا يف ريزولاب فرعب هيقرش رخآ

 هنم لخاد دجسم . قباسلا رصان هانب ريغص لفس ردنالا برد لوا

 ادلجسمب فرعب ريبك يقرشلا بابلا لخاد فيطل لفس يقاب نباب فرعب
 ةيسانلا دا علام انا كعسوالا بف ايباد يه هلا دج تلا ب46

 دالخ برديف دجسمكلاذنمف يقرشلابابلانملخادلا ةنمبنع (١)ةيمآشلا

 ىلع اوقلطي نا نم ابره ةيماآشلاب ةييلامثلا ةهجلا ةيمست ىلع نومدقتملا حلطصا )١(
 ةيمست ؛نأ لاقيو ماشلاب :ةيروس. ةيمحست لصح .كلذ, نمو لامتسشلا لها نم مهنا. اهلها

 سمشلا لكيه ناكو».ةبرؤسعف٠«”سشمشلا' هلآ ,نومسش ؛ذاونهلا تناكو ةينثو .:ةبروسب ماسشلا

 ه لما © ندمعلا ةيدم نيمدهالا نانردلا دنع اهاعمق كلش



 0مل ا ل را ا اكشن

 كوشكا هاني فيطل لفس يسلابلا خلطخ رادب مويلا فرعبو يرفعجلا

 اما هل مليدلا برد دنع نيحلا برد لخاد دجسم . يبسسلابلا خلطخ ل

 هيتيلسفاو ففقوو نذؤمو ماما هل نيدادحلا دحسسم 5 ففقوو نذّومو

 نذؤمو ماما هل ريبك قيرطلا امهنيب سدعلا برد نياإر دنع دحتيبم

 نذؤمو ماما هل ريبك ولوللا قوس دجسسمب فرعب قلعم دجسم . افقوو

 دجسسم .٠ كايشب لفس  ريطلا قوس نسأر :يف فيطل .لفس نسدعلا ترد

 ماما هل ريطلا قوس دجسسمب فرعي نيلابحلا برد سأر دنع هيليق
 . فقوو نذؤمو ماما هل قلعم نيلابحلا برد يف دجلسم . نذّومو فقوو

 فقوو| ماما هل ريطلا قوس دجسمب فرعي نيلابحلا برد لخاد دجسم
 للفم نيا راد دنع رهنلا يلبق نيلابحلا برد لخاد رخآ يف دجسم

 لفس اطقلا ناتنس دنع شارفلا برد يف دجسم . فيطل لفس اوشلا

 نمار دنع ند ا رتاتلا تا نو نم لا ل يلا ورا هددج دف

 نذؤمو فقو هل ريبك قلم نيمربالا دجسم كابشب فيطل رصن ينب برد

 هل كابشب فيطل خيطبلا راد قوس يف يميمتلا سأر دنع دجسم ماماو

 كلا و واماو فقد رملو ريتك قلخلا يطتلا نا تحتم. ماما وو فتح

 يف ةباحالا دجسمب ف رعب. دجبسم .. ةانق' امهدحا دنع ناباب هلاورنذيؤمو

 دحلسم . فقوو نذؤمو ماما هل ميبدق جردب هيلا لزنب خيطبلا راد قوس

 ةمسسقعلا لماع ينارصنلا يلعب, وبا هانب ةانقلا دنع دجسم شارفلا برد يف

 ماما هل نولي شو ف رعب بيفتح ةناماملا ليض ناكر متي او دجسم

 ,ليبلا رق وسرق رضحتز ثشحلا) قادانفس نيب نويناست جلا ايدجعتم هيلا فق وف

 دجسمب فرعب نيقاقدلا دجسسم . نذؤمو ماما هل ريبك جاحزلا كبسسمو

 مامح دنع قلعم دجيسم . نذؤومو ماماو فقو هل ميبدق ريبك نيكاكسلا

 فقو هل ريبك سأرلا دجتسمب فرعي نييديربلاب اميدق فورعملا ,ولوللا
 هاتبف اراد ناك .ةذمعالا قوؤف :ىذلا ؛ كلثكلا دجبسم: . :نذ ومو ماماو

 . فافقوو نذؤمو ماما هل ةرانئم هل ىنبو ًادحسم نيدلا رون لداعلا كلملا

 هيف دازف افيطل آميدق ناك كشكلا ةلبق دادسش برد يف دجسم

 هو ادد لوالد هاري دلل فما كادط واد وع ىفشلا اول بال اهياعإ
 يف دجسم . رثب هلو فقوو ماما هل ريبك ميدق لفس نابتلا

 مثا مراكملا وبا. دلاخخ , هددجق ,ًابارخ "ناسك. فيطل :لفسس :ناسبتلا برد
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 هبأب دنع ىق

 نذّومو ماما هلو ةرانم هيف نيدالجلا دجسمب نآلا ف رعب قتلعم دجسم . ةانق

 فقو هل نيفاكالا يقوسو نييروزبلا برد سأر دنع فيطل دجسسم . فقوو

 دجيدنم ..نالاببشب فيطل ىلبقلا .نييروزبلا برد يق دحبسم م .ةباق هدعو
 ديمعلا نب ركب وبا هاني دجسم . نييشرقلا برد سأر دنع رائيد برد يف

 ناميلس ريمالا هانب كابشي فيطل ةانقلا يلبق .نيشرعلا برد دجسم يف
 دحلسم . ميدق وهو افقوو ماما هل فيطل هبرقب رخآ دجسم . يىدنجلا

 نبا بلاغ وبا هانب قلعم ةلخنلا برد ىلا ذفني يذلا نييشرفلا برد يف

 فيطل ناحيرلا برد سأر دنع ريبكلا قوسلا يف دجسم . رازبلا يفوكلا

 ندوه هلو نانات هل تكلا دحيم اف رع ىلا هيك 01 ل م»#

 تاقاط هدنعو فقوو مأبما هل عيبلا قدنف برد يف دجسم . فقوو ماماو

 كحسم' .”نيددفاطلا بترد ىلا لضت نأ لك رعشلا فافر يف دجسسم .٠

 يف دجسم . نييشرقلا دجسم ٠ نيبروزبلا قاقز يف قلخم دومع هدنع
 دجسم مدق نيبدقأتلا برد يف دحسم . فقوو ماما هل نييدقانلا برد

 قدسلا يف دجتسم ....ةيعفانلا .نباب فرعي 'ةانق_ةدنعيبردلا اذه. ف رخآ

 هلا زبك مساق“ نبا تحتشت امرك“ ف ارعنو" ينيارلا"ةجتشتمت “اك رعت" رككلا
 ب ا ا ا ا ع ار اي ا

 يف دجسم . ففقوو ماما هل ششاشنلا نباب فرعي كابشب فيطل دجسم .

 دجسم. فقو هل شانتنملا نياب فرعي كابشي فيطل لفس لقبلا برد سأر
 نكيشم راقت اوو ماماتمل فاوهسطر ندي فلم لقتل ام ودا روف دان اك ريشلكا

 دجسم . فوخلا يبأ راد دنع بطاخلا ةراح لوا يف كابش دجتسم فيطل

 نم ةرانم هل فيطل لفسش دارزلا تاكرب هانب )١( بطاخلا ةبحر يف

 ةرطنق دنع نيخابطلا دجسم . فقوو نذؤمو ماما هلو بشخ

 ففقوو نذّومو ماما هل ريبك نييبلعلا ىسأر يف ميكح مأ

 ريبك ميدق ةأنق هباب ىلعو مامحلل قصالم نبحلا برد سأر دنع دجسم

 تاكو ةييقخالا ةلودللا مل ف كا( بل ا اللا ل

 يجاوب ]ئه ئننكلا 6(طاخلل هكر هكلإ كتل يذلا ةن) هذطاو هححر نانو ناكح



 ركاسع نبا خيرات يلا

 لفيس مدق دجسم,. . بتاكلا راقنلا نب كمحم راد . دنع لفس دجسم اضبأ

 يدسالا كتاف نب ميزخ نب نميا دجسم وهو فاطع قاقزر دنع اضنا اهيف

 ننا راذ دنع دحسم ٠ اضنا اهيف فيطل لفس رخآ دجسم . يباحصلا

 دحاسم ةثالث . اضلا اهيفو فقوو نذؤمو ماما هل قلعم بتاكلا طايخلا

 . نذؤمو ماما امهدح ال ناقلعم نادجسمو لفس دحاوو رقدنس راد دنع

 دعست يتاوذ ةفقو عاما هلي دومح عراب يشرورق نانكااناقيلفلا قوس وف نجت

 ةيباقس هباب ىلعو ةرانم هيفو نذؤمو ماما هل ريبك اضيا رائقسفلاب ماشه نبأ

 ذ دحسم . فيطل نحسلا ةنوحاط دنع دحسم . حيشلا ةيانقو حيشلا

 دّتع ةحرفلا كدحششم . فقوو' ماما هل ظافخ نباب فرعب راقتسفلا قوس

 ةلاكولا راد لباقم دجسم . خيشلا ةباقس برقب نيستالقلا سأرو نيناطقلا

 قوس يف دجسم . نذؤمو فقوو ماما هل ناويدلا دجسسمب فرعب ريبت

 يف نييسنالقلا دجسسمو ٠ فقوو نذؤمو ماما هل نيصاوخلا باب ىلع قلعملا

 دجسم . افقوو ماما هل . ربلل اقوس لعج يذلا نيجارسلا قوس قيرط

 ىلا هباب هقصالم دجسم . نذؤومو ماما هل نيجارسسلا قوس يف نييقيرطلا

 دجسم . ادحجسم تلعجف نايبصلا اهيف ملعب ةدايز ناك دجسم . يلع قوس

 هيك

 ع ب رد دا نيايرأ در قا ايلا وعم و قا قا نسودجلاو يبقا روت

 نك كيلا فض ا يتق ايل كس الا يي لا ا ع ل

 هلافققإل زلاعةلبق اارغخو , نبا ناذ# دعي د جم يناتققاوو ٠غلما ىل ءةق الزلل ةيطق

 يذلا وهو نيدالجلا دجسم . عقسالا نب ةلئاو دجسم هنا لاقيو تفقوو ماما

 دجسم ٠ فقوو نذؤمو ماما هل ريبك نيحامرلا دجسمب مويلا فرعي
 ند 2 معا ل 1 دو راقت دل يفر رطل جمب اك رعت ناب طالكتلا

 نباني فرعتب ديدحلا كيبتشسم دنع دجسم . ةانقو ةيباقس هدنعو

 نسلحت ةهقالزلا :ترذ نسار: ىلع ةلئاو دجتسمب . ماما هل يفانلا ةعيضقعلا

 هلو ةيانق هباب ىلعو نذّومو فقوو ماما هل ريبك نيزئانجلا هدنع

 هل دوعلا يبا نباب فرعي فيطل ريغصلا باب ةقيوس يف دجسم .ةثدحم ةرانم

 نواز رع راجعا نيفادا نعل عامل او بزط لف د دعس مق ند طيومو عامل

 قزيهس يفلح علام اليداقللا و ةفازز ظن لفؤلو ىيدابظتا هيمن اننزيتإ تلفظ اري غابسل] ةريسانلا

 يف“ ضن -ينتا نبا غامحتب فزع كحتتسع <: فقاوو -ن3قمو .ماما هل فارصلا

 د سما ةيوقوس جا قدس ن1 رمد ا ردا 3س ملا

 ناحب رلادحسمبف رعب هدنكلا قتلا ناحبرلا برد حلاو دنع نيلابحتلا قب رط



 ١" زكاشمعا نبا خيرات

 بابي نم لخاد تناو ٍقفرشلا ةلبق نم 5 اهلواف اهنا ميظعو اهالع

 2 شفر ةراهح لسد يستسلم 0 ا د
 رثثك دجسيو .٠ نفقو ورنؤؤمو ماما هل همايش نمر رخآو بضخي سر هل

 هناو نذؤمو ماما ؛هل نوتيز ةرجتش هبف .لفعس. نيئندملا.تردا:يف ,دجسسمب

 نيماكحلا ف وسو لفرع فرد رمأ ةابلسم ل فمع ل !*ل ةيوقظلا لعق زا ةمارخ

 ماما هل ةرحتسلا يجتمصا فارس راييدكا نا يح يحمل 2 05

 نيعاصقلابرد ءاذح راقسفلابناغط نبأ دجسم . ةياقسهباب ىلعو فق وونذؤمو

 ىف دجحسم . ةأنق هتليق دنعو فقوو نذّؤمو ماما هل ةحردب هيلا دعصب

 ىحتنملايمجعلا ديعسوبا هانب دحسم .لخادلا نا نعي لف شد نيعاصتعلا بود

 ارق عم راتطلتلا قانا "زجل ناكش را نان دعو ناد وج هقأ أل

 هدعب ءاج مترف رحلاب انه, انهانركذ دقتو اهحررات نم ايش الو اهانب نم وكذب ملو اهئامسا

 كظضا نلف نلبلا دحلاتم ردذف هرطحلا“فالعإلا هطاخت تلاف دادكت نيل! نددلا داك اعلا

 دبع خيضشلا“نفلأ مث" هنمز.يف"ناكا ام. دازو اليلق ًائيش.الامحارتلا.نم“ ركذبا ملو انه

 بلاطلا“ هيبنت هامش ئذلا ؛هباتك..ةئامعتستو .ننرشعو عبس ةنس ىفوتاا يميعنلا رداغلا

 نيرادلاو تردحلاو: نآرقلا رودك نيتمدب ةدئافلا عارم لازردتل_نسرادلا كفار

 ئذايلا طبع نب افضور ةفلا) نت دادق (نياو رداع نرأ طفت نلعا دجالللا 1-5 ف درك

 نمو كليم كلكو كك انلاو عفارحلا) نفأ دعافلا راس ديس ناقتي هرم رار توردلا

 يف ًافلّوم نترثعو" ةسمح نع كناري ام اهعم. تعلاطو بتكلا' هذه تغعلاط“ تنك "دقو "ةقبس

 هتنمضو..لايخلا» ةرماسمو .لالطالا ,ةمدانم ,هتيمس (يذلا ,يباتك:.تفلأ.اامنيح ,خيوانتلا نِف

 نلكم" هكذا ل17 كلا هكتئازدخل "ند" لاو تمحو كيتا اولا اكل كد

 سرادلا [بيذمت#«سئافنلا ابختتم ,ئباتك )ئفق انمهلك اهتدرس رشا اروودنم ناكداما الا_دحاسلا

 هيف لاق دقو ةئامتامثو نينامثو ثالث“ةنس 'دصاتملا زامث فيلأت“ نم. غرف“ يذاملا دبع نباو

 اهيداوي وه ام انركذ امناو ,اهرد_ هلل دجسم ةئامسمخو !فلأ, ىلع يوتحت ةدلبب كيهانف

 موقلا ”ءانتعا ١ لمأتف“ "ما نيتك ءيتش "كلذف“اهلابخ"ءارو امم اهتلماعمب. طيحم,؛وه' اما امآو طقف

 مهاباو انمهلأو ”مهاياو هللا انخلصا :مويلا هيلع مه. ام لماتو# مهئاملعو مهدلتوا مهتبذرمأب

 تحدمه..قوس,..مويلا همساف» راقسقلا ؛قاوسااماو .تولقلا ,فتلأتاو.:دلقاعتلااو «نواعشلاو هةعقيولا

 امو انه ام ليلدب, طلغ وهو ءىراقلا ماشه دجسم هنا. ةماعلا يعدت دجبسسم.هيفو اشاي

 دجم ءاث ا نم حرف ةلامئامتو نيتالثو ىدحا ةنلس ىف لاك, ةناف ةحنرا ىف ىدكألا ةردذ

 ءانب نين مك رظناف“ علا ؟هلام "نم رهزما.نب) نيدلا' لدن "يشاغلا ءاشت' داقتتتلات مالته "نبأ
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 كاطع نيا. تترا "15

 ناكو“ دحسللا .ئف. .حبضلا  ادعب:هبجحفكلملا دبع ىلع مدق.:امل,يموزخلملا
 هتءارقب أرقف ماشه ةءارقب ارقي كلملا دبع نا ربخأف ءارضخلاب كلملا دبع

 نم لواو هتءارقب ارقف دجنسملا لها "نم هيلي. نم كلذ .نسحتساف هل .ىاوم
 اهرضحب ناكو يشرجلا نمحرلا دبع نب ديلولا نيطسلف يف ةساردلا ثدحا

 ناكو عامتجالا اذه مهضعب ركنا دقو ةسايرلاو ملعلاب فص وب نمم ريثك
 انقوليق نمر اهم الرو اتي رزاق جلا وقس ةلتسا واللا زكاة ةااو لع قاب كلاحيلخلا

 قشمد ىلع اريما كاحضلا ناكو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصا تئكردا

 .:.ريرعلا دبع نب .رمع.ةفالخ يف

 (« اهرصحو دللا دجاسم ةفرعم باب »

 ددعلاو اهل فيرعتلا ركذب

 هللا ىلص هللا لوسسر لاق لاق هنا هنع هللا يضر عقسالا نب ةلثاو نع

 الادبا اهرثكاو الها نئادملا رثكا نامزلا رخآ يف قشمد نوكتس ملسو هيلع

 نهو ارافك اهلقاو الاحترو, الام اهرتكاو اداهر اهرتكاوب دحلان اهرتكلو

 هللع هللا يصو نافع رز نامتع عمسرملا ينالوخلاب هللا دعوي اهلعال لقعم

 يلا مترثكا دق مكنا لوقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم ىنب نيح

 هجو هب يغتبب ادجسم ىنب نم لوقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس

 هللا ئلص يننلا نع رذ يبا نعو: ملسم هجرخ ةنجلا يف هلثم هل هللا ىنب .هللأ

 0 0 ا كوع و ب كرس سول يدع وات كا عج

 هيف هللا دبعت اتيب"ىنب نم اعوفرم هريره يبا نعو )١( ةنجلا يف اتيب هل

 نعو (5 توقايو رد نم ةنجلا يف أتيب هل هللا ىنب لالح لام نم

 4 كلفت دااط عت دشق زالثأ, لو لدجشا مالم ام وسوا لوقا ع

 قتارط يق: يتلا دجاسملا كلتو هللا لوسر ابن'تلق تلاق ةنجلا يف اتيب

 رطخ ىلع لدب اهنايثبو دجاسملا ىلع ضحلا اذهو . كلتو لاق ةكم

 هظفلو رازبلا هاورو هحيحص يف نابح نباو ريغصلا همدعم يف يناربطلا هاور ١(

 هبيف مسجتيذلا اهعضوم ءاحلاو ميملاستفب اهصحفمو فورعم رئاط ةاطقلاو ةاطت صحفم رددقو
 ءرغصلا نع ةبانك هنكلو رادقملا اذهب هنا دارإ|سيلو هفشكتيابارتلا هنعصحفت اهنأكلضةبتو

 21 كاوماياو هارد نط !هلدوق“ نود“ زاربلا" هاورو ظسوالا هنِجعم يف ”يناّريطلاأ هاون (؟



 1 نكاتلع. ندا حيرات

 يف دجويب نكب مل هناو عبسلا يلب امم نياطبلا قوف فقسلاب ةقلعم )١(

 تامسلطلا تقرتحا املف قيرحلا لبق تارسثحلا نم ءيش عماجحلا

 رصعلا دعب نابعبش رهش. نم.:فصنلا. ةليل عماجلا .قيرج .ناكوا.,تدجو

 ةعامج تعمس ينزملا باهولا دبع لاقو ةثامعبراو نيتسو ىدحا ةنس

 قوس نيب يذلا رجحلا دومعلا نا نولوقي قشمد لها خويش نم

 هيلع ناك- نيخابطلا دجسم ةرضحب يذلا ميكح ما قوس نيبو ريعشلا

 مل هحاحل كابس هلخدا ذاق كاسحاجلا وتليقت. ههللكاق» وب اروليبكم مذص

 ينوتلق فنا عم ينو هبك اايويق, لوخدلا نع, ناهي ليرات مناكاو ؟لاك قطعوا
 ةاهيف يلبقلا طئاحلا يلب اميف ءامكحلا اهعنص مسالط دجسملا فقس

 حاسوالا نم. ةثتدجت ان( ىيناووشتعت الو ىفلخمتو لف تان وةيمللازب تقلا

 امو براقعلاو رافلاو تايحلل مسلطو بارغ هلخدب الو ًابنرنم نوكت نعلا

 دق ..انهمت سلط :ناوكب نا كنس وو و-رافلا"ذلا- اظيحت-١ لهن“ نم هجف - ككلا كلا

 . حسولاو رابعلا هبكرب الو هاياوز يف جسنيب الف توبكنعلل مسلطو ريغت

 («( ءادتنا ناك فيكو عبسلا رما يف درو ام باب »

 عمجلاو هيف روضحلا

 ندعم ا نت ماشه اهثدحا ةثدحم ةسرادملا ةءارق ةيطع نب ناسح لاق

 0ك

 ةرقبلا ةروس ريسفت يف هانطسب ليوط هيلع مالكلاو ماقملا اذه يف ةفقو لقعلل نا )١(
 ردا ل 00 وع تاجا ار 250 رز نا كل نيكل 00 هل

 ىصانملا ((لاعيم يفإب تارثاتلا (نلع لهب نعتنت ةيرنبلا|ىينوت ل .. قتل د1 دب سانا لاا ايلات

 لبق اوناك نيذلا نيينادلكلار طبنلا تاعرتخم نم يهو ةيوامسلا رومالا نم نيعم رمأب
 تس ايم احا 3 وي ها دكا ايد ل د

 تارتاتتلا ماده نوره ملا نفلا ادلعإ لسعا“ ىو نيلدنألا لوا نم( رولا ةفلشمو

 تابسلقلا“ تجمد و دادمإلا" وا رهن 1217 كتبنا 1" دوزفالا“ كال 1
 عالطا هل نم لكو ةيلفسلا عئابطلاب“:ةيولعلا . عت ابطلا- طتر-يا ؛مسجب حر. داحتا مهدانع
 عاقل ا ملئ زل اعل ىاماؤ سم يفتك نان رع أ د عاب عتلطا ماى كرار نتاع نع اا ا تايم

 نأ نكسب ل انيهيلطافاونءابروكتلا .عاوناوبا رىوبصتلا نفو- تونملاوب ةلقلعلا اة هيلالا« ارو راتييكم

 امر. لك, :بدنكت نير اهلا, يلبةعل ]زب ودق .اهيلعت ريغ لعلطا وو رهيلعا تفحم ولج فدع زكر ام .ءارض
 يكلدماللا فز رضلتلا ورب ناكمالارر ةجدردرو ين, ئاسكإلاب هده لدم لحس مطل بصل وةةيدقل رع
 . كلذ ىلع ةلدالا ىوتا نم



 7 سن ا

 يف, ناك يذلا ,يىديدحلا حابلتلا ىلع. طالسقلا" يف. يذلا دومعلا ىلع

 تالا ليك ايلصر فلا نم ديحلا دو ا ليتل ك1 ا

 امنا يضاقلا ديز نب دمحا نب هللا دبع لاقو ريغصلا بابلا ةروشابل

 ةعاس لك اهب ملعب تاعاس كانه لمع ناك هنال )١( تاعاسلا باث يمس

 نم بارغو ساحن نم ةيحو ساحن نم ريفاصع اهيلع راهنلا نم يضمت

 حاصو ريفاصعلا ترفصقف“ ةيحلا تجرخ ةعاسلا تن ”اذاف نماحت

 هنا يضاقهلا ىلع نب ىيحب لاقو تسطلا يف“ ةةصح تطقفسو بارغلا

 (تارتثحلا ننال تاكططتللط هقد رح لايف عماخحلا يف كردا

 ةعاعاسلا باب يف, يطاريقلا ناهربلا فئاطلا نم (1)

 تادعل !قادعجالل هيف. !هسانثيو عّمتحم ..نبسحلا,؛ىومالا :عماجلا) يف

 تلنناكل 1 اككردنإا رك دينوت اييمح عقكلارلا [انيلعر سويعلا زلت

 اضنا لاق

 ئبدصلازخآلاو ىكجلا يئاطلا انا [ 000

 ادرعم  (كنعي الندم هناا نقتعو اهكنح برطم عامسالا برطا دقو

 « ينابكلا رفعجإ ةلودلا رمق. لاقؤ »

 اعمس اهب نم ىدحا قلح يف ةاركحعم رومعملا“ عئانجلاب تثأر

 مكيف انا دان الاب طاح اكو يدك تاره ترا اكملت هارد

 انعكر اهل“ ابوتتا لباق :ثْيح -نم دف. لكتف ا ىظعلا ةيفكلا ”اهناسك



 ةالصلا نع سانلا لغش هنا لاقو بهذلا نم قشمد دحسم ةلبق يفام

 مدتحت نسيلو فئايظعا نم ةيلع اوقعنأ نيماسللا نأ نيم زملا رما#اب هل" ليقف
 امتيف ةيفكلا يهاضت هل ليقف صحلاب هضييت نأ تاراك هب عفن ءيش هك
 ال مهسيئر نا اهيفو ةصقلا ىكحف مورلا نم دفو هيلع درو ذا كلذ يف وه

 ام مهرما نورغصت فيك لاق ةئام اولاق مالسالل ىضم مكلاق ةبقلا ىلا رظف

 ظئاغ هنا اما لاقف هرخاف رمع لوسرلا ىتاف ميظع كلم الا ناينبلا اذه انب

 . هعدف وداعش

 («( لمع ام ةفرعمو تالآلاو ليدانقلا نم عماجلا يف ناك ام باب ))

 تاهسلاطلا نم هرسأد دللا يفو هيق

 دحاولا كيني هةيتمو دحتلم ىف تيفطإ اذإ ليداتقلا تناك لودكم لات

 تعمس يراصنالا ميحرلا دبع لاقو كسملا ةحئار نم حوف امل هفثا أنم

 اهتيار له هل ليقف ةليلقلا دعب ةالص ال نولوقي دجسملا نورزي مهو بارعالا
 نأ كللذو-اهق رثم !ريوصتم نأ تعمعشو» جارللا لم تتناك

 نا قيقمد,ىلاو ةطرش «يحاضص, ىلا ,تتكف روللا تحب ناك روصتم عا

 اهدر نيالا نومأمللا لتق املف هبلآ اههحوو البل اهخريسف ةليلقلا اهيلا كفنت

 تق رد اننا“ ةباككشلا كاوحك#تضو تناك و نيمالا قلع كل دل عضل ولقد ىلا

 ملف كنب تاعك ى«اهعبا فقاؤذل وحكم لاق ةلاحتو قلل ةيثلربادا يدا ولا لح
 ءاتفلا+ لف“ قشمو افجستم !ةزعسن انك يلعللا» نبا "كاقوةابوناكم ءيشا“لعحب

 دوبللا اوقرخف سانلا راثف هتزهف ديلولا دهع يف حبرلا هتلخدف ةنشخ دوبل

 اورفتحا دجسملا هثانبو ديلولا مابا يف ناك امل ينزاملا ميحرلا دبع لاقو

 هب اوملعاو هوحتفب ملف اقلغم ةراجح نم آباب اودجوف ًاعضوم هيف
 ةراششكم زهلخاد .اذانف هجمت ١ هناكما>ةفف و لتحل هادا" ملا رخفبلبلولا

 لاثتمتلا دب يفو هزاجح نم سارف ىلع هراجح نم نانا لاثعت اهيف
 ترسكف ةضوبقم ةيناثلا هدنو بارحملا يف تناك يتلا ةردلا ةدحاولا

 هل“ لقت كلذ نك لالا ل ةحو يوي نإ ل ل دا

 رثعشإا الو"جمق“ ةافلكتلا ةدله,اجيف* نماؤسللا لرفع تنك لفرز ةكل تكررت ول

 كعمين 5 ةئيس'ةنام نئايع كك ناكذو قفإارولا تفاعلا _ ديجرو [



 زكابسعا نيا خيرابت 0
 هل لاقب لحجر مهيفوو :مهفارشا هيلا جرخف مهيلع كلذ كديضافا نق ند لها

 ' ناعمس ريد اوتا املف هل اونذاف  ملكتملا انا نوكا ىتح.يل اونذلا مهل لاقف دلاخ
 ا اا دلال هل كلاعف هيلع !ر كت ١ رزخد داملفا“ ىلا قذف ريع 21012 ١ ون انشا

 ترأر مهل" لاقف اندجسم يف ١ذكو اذك لعفت نا تممه تنال نيم رلا

 تيبروفكهرارف_لعجاإف تكلا ام كردنسم اناو, اهعح_اريغ ف :تعفثا! لوما

 كمالأ وه "نمل "نمعلاَقق نيتمؤملا ريما ان كل كلذ ام لاو دلاخ ةل' لاقف كاملا

 دأرقاك *نكت نا -ثلاخت ذلة لاقف هاو كلا 27 رمتع كتضغو" 5 ٌرفاكلا

 ام كلوق ىنعم ام هل.لاق مث تقدص لاو رمع ايحتساف انمّوم تدلو َدَقف

 نم انلاارخاو زعم لها نم -اتنااوحاو ماسلا |لهأ رسعم ال "نال كاعف 2 كف

 1م مورلا نضقا نم لمحت نأ 6 لحترلا نع ضرفيِف أآوزعن ٌفارعلا لها

 بلح لهاَو قفاّرعلا لها هلمحف ماحر نم عارذ يف اعارذ5و ءاكتمه كفل ١ نم

 صمح قلل قكمس لأ هلمحبو ىتنمد نئلا هلمحت١ نم 0 انشا لح ىلإ

 مي مهتازتو ني قىشمد لصهأ لمحتو قىضشمد قا هلمحت نم اوس

 ني ديزي نم. باتك هءاج .مث .رمع,تكمدف. كل, كلاذ_ام. قوق. كلذف:قشمد ىلا

 لحجر مهيلع حورلا خرم ارجع هله ةيمو:ررنم اهنلخ دوو ايراق نا نه ربخحل...نمعم

 هجوو ىلا مههجو نا هيلا بتكف نينمؤملا ريما ىلع دوفولا نوديرب مهنم
 ملكتلا نسحب مهلك نكبلو مهنم الحر مهيلع لعجتاو نيملسلاا نم 5 ركع مهعم

 ىلا اولمحي نا لجال كلذو مهتغل نوف رعب مهناب مهوملعب ال نكلو ةيمورلاب
 دب ربلا باب جراخ اولزنف قشمد أوت تح 1 هدر هرمأ ام لعفف مهم الك

 لوخد يف يلاولا مهل نذأتسس نا نيملسملا نم ةرشعلا سسيئو مورلا لاثبسف

 مهسيئر رخف ةبقلا ىلا مهسوٌور اوعفر مث ماقملا هولبقتسا ام لوا ناكف

 هل اولاقف قافا مث ميقن' نا ةللا ءانش ام ماقاق هلزنم ىلا لمحف هيلع ًايشْعم

 تلخلاكنيحنا كال ”ظارعا ىلا“ املف“ كان ركتتا+ اتمف اًكقنارط" ىف “اتت ةبحتصو

 | ك1 ننفالملا نقلب ل الفاعل ةظعش ةالم 1:0 نأ كملافب اؤتللادالا كات اول فلا أر



 6 ركاشتعا نبا خبرات

 (( ىلع هدر مقرب مه زيزعلا دبع نب رمع ناك أم باب )
 هيلطب اوماق نيح ىراصنلا

 تملع دقرىقينم قلل نعملا ايا قيراصتللا اهل هلام ري رعلاا دنع نرونمتع ىلوذاف

 اراك نم :ةليكو عيصةلطن نورتاس لزلان تزانص هانا "لامن ذا لفك لَخ

 نع ينغلبو ىلعملا نبا لاقو اموت ةسسينك اهل لاقي مهحلص يف نكت مل قشمد

 دبع نب رمع ىلا اوعفر ىراصنلا نا هريغو رباج نيانع ملسم نب ديلولا

 اًواحو ركست الو مدهت ال اهنا نم مهسئانك يف دهعلا هيلع اوذخا ام زيزعلا

 رمع بتكف اوباف رائيد فلا ةثام علب انمث مهل عفدو رمع مهملكف هيلا مهباتكب

 مهئاض نب اوض وب نايإلاو ميتين مول [عفدبإا نا يريد دب وسم ني دحلان
 مهروابشف هقفلا ليها نم ديقب ذئموب :مهيفوو سانلا رمظعاو كلذ, همظعاف

 هيف انيدا دقو اندحسم مهيلا عفدن ميظع رمأ اذه لاقو ديوس نب دمحم

 ةلصخ انهه نا مهنم لجر لاقف ةسينك داعيو مدهي مث هيف انعمجو ةالصلا
 بهارلاو اموت بابو نارم ريد مهتنيدم لوح اماظع سئانك مهل نا يهو

 الو. ةيسينك .قشمد لوح :ىقني الو مهتنسينك مهيطعن نا اوحا ناف اهرّيغاو

 انهد.:.ههل ءابلكسمو «ةلطاوغلاب ”ةيلنطك لكلا عيان انكوت 11الف خو: تقاقان# ل1 هطرقتلا

 انرما يف رلنن انورظنا اولاقف مهيلع كلذ ضرعف نوبلطي ام اوكرتو الجس

 1 سر سلا فتكأو انبزنت ع ظرف 517 نختم ول انو اناث تو

 ىلع نامان“ اًرونم 'الجس' هلق" نم ةفيلخلا لجشتو :كلدب انيصر دق“ ثان
 زتزعلا دبع نب رمع ىلا بتكف معن اولاق ركست وأ مدهت نا نم انسئانك عيمج

 قشمد دجسم حراخ يه يتلا مهسثانك يف الجس مهل لجسو هرسسف كلذب

 نب رمعل اقو ادوهش مهل دهشاو ركست وا مدهت نا نم نونمآ مهنا ةطوغلاو

 الاوما تيار لاقف قشمد دجسم ركذو زيزعلا دبع نب رمع تعمس رجاهم
 لاق هنا يناديملا هنع يورو تك رتتيا,امدكلردتببيم_اناف .اهقحب_ربغ يف. .تهعفنإ

 كلت ىلا دمعا نا تممه دقو لاملا تيب يف هرارقف دجسملا اذه يف هاراام

 لعجاو ل سالسلاكلتعزناو ابوط هناكملعجاوهعلقاف ماخرلا كلذوءاسسفيسفلا

 كلذ غلبف لاملا تيب هلخداو كلذعيمج عيباف نئاطبلاكلت عزناو الابح اهناكم



 اهيهكاوف نم نوؤواشت امل

 تاس صك قىدطتقلا معرب تئمالذ

 اهب امل انه اهقاحلا تببحاف" قشّمد عماج فصو: يف اتايبا نيرخأتملا ضعبل تبأر (1)

 هةليداذالا*ةعاكتسلا نم

 كبح فعل ندين دكشو

 اهعراشم نم ىتش امل اهيف

 اهعراوش يف نياكلا محدزب

 اهعئاضب نم نودبرت امو

 اهعئاجف ىريسس االول ضرالا يف

 )١( اهعراوق نم هللا اهطاحو

 « يبلحلا بيبح نب نسح نيدلا ردبل

 0 دلا ا ارسل

 قرخ عمات عل قلك اعلم انك
 حوتفم كيفاش هداك را نإ هرتاقل هديلغ ا(! ىدنف دكإ هورككمل
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 1 ا اعمر هاما



 / -ب

 كك نبا حيرات 1

 مكتايطعا ىلع مكفوخ ىلا ىهتناو يلاقَم ينتغلب دق سابا اهبأ اب لاق مث

 الخلا تقانة تندلع لالا وقبل جاكي وحلا حرق ؟كمفاتو
 كلمتك ةلما رد رف كالو مكلاطع اهيف تبصأف لاملا نم م مكتويب يف ام

 قفنا ام. اوبسسح يراضنالا, رخافم نب ورمع .لاقو. لزن من“ اذه: يموب نم
 رانبد فلا نيعبس هودجوف قشم ةئْشمَد دجسم ةلمق يف يتلا ةمركلا ىلع

 قودنص لك يف قودنص ةئامعبرا دجسملا ىلع قفنا يصق وبا. لاق

 لك يف ًاضيا يصتق..وبا لابقو,.ملعا .هللاو لاق اذك. رانيد فلا رشع ةعبرا

 ةباورلا نا الا كلذب ملعا , هللاو رانبد. فلا نورشعو ةينامث فر ب

 هل لاقف ديلولا ىتا نينمؤملا ريمأ ىسرح نا معزو ةغلابم لقا ىلوالا
 ىدانف اهقح ريغ يف لاومالا قفنا ديلولا نأ نوتدحتب قشمد لها نا

 ذأ نول زفت كلآم رك علل هناكألا" اعف سانا بتطخر ةقماخ كاب

 ام رضحأف مق رجاهم نب ورمع اب الا اهقح ريغ يف لاومالا قفنا دياولا
 كليبات مافات ليدل لالا كتان اللام علاشلا1 ختي اقف أولا !(نجر اكللففت

 الو ةلسقلا“ يف نم-لامعشلا ٠ يف--حرم- رص“ مل“ ىتح..عاطنالا -ىلع-ةسقفلا»تحت

 هلام الا ]ومالا اينوفن ا نيف لاب تلو! اهنلا ىكفزب نشز قلل علا (يقام لم

 مهتامس سا ينعي .انقزر دخت, نوم كليف .نسيواظحا ناائبدلاب بجإاتتمل

 .نيمصتب ! كيراوبتصسو, ناكصمالا عوج( ين يبفلان فلاب ةئادمنالت ا تزاكشن

 ىلاعت هللا اودمحو اوربكو سانلا حرفف نينئس ثالث قزر هدنع اودجوف

 امر ةجلولا «اكمم هي ملبشماب الاس ىرر ا تورش تحن ىشقر لدخول

 تببحأف لاصخ عبرأب سانلا ىلع نورخفت قشمد لها اب مكتيآر ينا
 نيكد ان ركاتت اوف رختاف هللا او دمحاف سماخلا“ ىادحستتما نوح نأ

 ىرتشا كلملا دبع نا ملعلا لها نم خيش ينثدح لوثب نب دلاخ لاقو

 نب فرح نما متفلا ةنف تحت يشل, ود ييكلا نيرخخحالا نيد ردعلا

 ةفوفعي فتي ير را ((كاقو ناجرت هناك جو فلاب ةئرواعما نسير (نيبتلاج

 دروزالب ةبهذم حئافص قشمد دجسم ةلبق يف تأرق نايفس نب

 هناا را ىلا + مدبعلا "نجلا وه الا 4لا ال# هللا ؟ كح زلال نمح زل دنلا# كك

 مدح و هللا كير هلبآ الا دفن لو 44 كنارتما» هدحو تلا كلا هكلاكل

 اذهان ب رونقا يان يبلع سأل .اراصرابنمحم لحم مالعيمإللا: اهتنيدو

 يف نينمؤملا ريما ديلولا هللا دبع هيف تناك يذلا ةسسينكلا هذهو دحسلما

 تك ا هيا نارتو يناسب و عميس هيك نمر ,ةككععلا رن ئذ

 مث تاعزانلا مث اهرخآ ىلا ةحتافلا ةروس ةعبارلا يفو اهنم حئافص



 52 ركاسسع نبا خيرات .

 « ةيمك ةفرعمو قورو مخر ام ةيفيك باب ))
 هيلع قفنا يذلا لاملأ

 الا ماييخرلا نم ءيش .قبشمد دجسم يف ام ماسشه نب. ميهاربا لاق

 هلك لن, يقابلا اهتز كيسا( سعر وم لاميتا ناعيا هنا حانخلا ايهطحباخ و

 ناعتم ومهام فرتلو : كا قاب قاطم ل ةليجمللا_ قو ناكس لتطق لات ار رئارم

 رهظو قشمد دجسم ءانب يف كلملا دبع نبا ديلولا ذخا امل ملسم نب دياوأ١

 قفس ا !واافعف نماكتلا لكن رج ط هان هيررما لططو هتان مشب 7

 قيوزتو بشخلا ىنشعنت يف انلاوما تويب يف ام فلتيو انئيف

 هتلقرو لاجل تابعت لثلع لععاو اهضتايطعا انمرجو دقي هناكزامت عابطبحلا

 هيلع ىنثاو هللا دمحف ربنملا دعصف كلذ :نم.هولاق يذلاو .مهمالك ديلولا غلبف

 تلم قفاو 7545 ةنس*#ىلافعكتلا طئاحلا هحرو-انابلا كلذ دطضااختل لآ ردم هيلا ةذحو

 بام 0 ينأو قاما يق تال "نحو اتم هدانا حان جر ام يتعرف دعس رم

 باك دعو 1

 هعتفا تق رتحا. قسشمدت  مهظع قد رخ عقو ال5. ةنس يفو ءاسفيسفلا نم اهلك عماجلا ناردج

 ةلزلز تءاجو ارارم قرتحا هناف !لاوحا. عماجلا اذه ىلعتبلقت .دقزو عماجلا نم :ةيقرشلا ةنذاملا

 مماجلا ل ناك ةتامتيو و نيعبو نعت, ةنس. ىفو ىلمعلا رادجيل) الآ اهم قب ىلف ناردع تيد

 ظ ,دكلص*هيف لوعو هفطتقاو مدرفا دق عض وم هب تقم لكل ناكو .ساعلا هيفائان ناح ةناك

 رهئاطتالا كلما“ لو راخلف ةرردططمر هكا ةناميزلت نفت ا 045 ناك 25250 كد ةطاخار

 هددسحو هماخو لشعغو ظسبلاو يفكلاب ةضارفو عماجلا ةلظنو نكت عج (لازل+ نيلملا كد

 اههتشو لميح" نم عزم ءارماللا لتطا رخو ”تانيحتسملا لكارح تتار شكت ناكي

 خمأ الهجن هيف تناك يعلاا «فل ولا اةقك : تم يرشتف# قيقحلم هلة وزاد اراجع بجر ومان ةهلتول اداه

 عيطاجملا» ليج ا نر تيان تلال هيك وف ىميعبلاا وركت دكا ربا وت لاك رس و واق حا

 يتف نا ةيفن ئاببس كللإ تثدح هيك تنس ينوراج لو طال نباتات

 ملقلاب ةبوتكم اقاروا الآ اهب دجي ملف اهحتفف لام يومالا عماجلا نحص يف يتلا ةيبرُقلا ةبقلا
 دقو تلق يقاملا اوذاعاو كلذ, ضع“ حسانلا ةحاف“ هلب رجا حست نقو» كطقلا ناردلا د 5 لا

 اهضعب عوضوم:يفوكلا ملقلاب ةفبريثلا فحاضلملا نم اعطق اهب تدخوف 15.5 ةنس اهيلا تدعص

 قرتحا ١5١1١ ةنسب,انمارا يفإ)مث.ءيشااهنم قس. ملرو اهلكا,ةناتلشالا ئلا [تذخا| ات, نضعي قوف

 هللا هلعج مويلا ةرضاحلا ةلاحلا ىلع هئانب ديعاو ةميدقلا راثالا نم ءيش هيف. قبي ملو عماجلا

 لالطالا ةمدانم هانيمس يذلا انباتك يف اذه نم رثكاب هيلع مالكلا انظسب دقو مايالا ىدم أارماع

 05 مالكلا طسب بحا نم ةعجارلف لايخلا ةرمامو



 ركاسع نبا خبرات 20

 0 درزلاو هلكلاد همد» ؟ناتكلجلا 1 ىمعل فز اكل !ونيقنافنا ةيذاملاو م .لوداؤتلا يف
 يف همسأر عقوف تكلا قوف هوعضوف هيف يذلا تبملا اوحرخاف ضاشصرر

 هنع اولأسسف كلذ مهل اهف مد هيف نم لامسسف هقنع عطقناف ضرالانم ةيوه

 7-00 ميكا اذه مهل ملاك يدنكلا يسن نتن هداك عا كنع اولاكس نميف ناكف

 هيلع يقبف هيلا" لصوف دلب لك يف صاصرلا بلطف صاصرلاب فعسي
 هيا بتكف هبلط يف مهض رحب هلامع ىلا بتكف ًاصالصر هل دجب مل عضوم

 هنزوب الا هعيبت نأ تبا دقو اًئيش هنم ةأرما دنع اندحو دق انا هلامع ضعب

 ينم ةبده وه تلاق كلذ ةأرملا تأر املف تلاق اهي هنا ركن ديلاولا"نماف "انه د

 يع كلا توج ينسي ا للورد نايا يلمع كعب ,ءافاولا جيا اناث

 31310 ةرايكقملا هللا قزل زر دتلك وتعمل ل اقلك فال عاقرانوو ونا لو ادركت

 ةراكحاو ءاتقلا” عم كملا اه ”اكاللا اقع 17 قالا نا كلا رسولاللا

 نأ ماكخإرلا ةفانا قدمد لكما ضعل تاكتت ف تدخاو علا“

 ينانحلا لالقو, ةئامثالثو نيتسو عست ةنيس يف تميقا ءاملا ةراوف اهيف

 نوريح ىلا جاحح مط رهاظ نم ةعصقلا رحب رماو ةنامعبراو 5 رع ع

 نكصحلا نب ةهزمح يلعب وبا ةلودلا رخف يضاقلا ىئارتلا ا تينا ىرحاو

 ؛نالل 1 كلل نئاطل هللا تاير وداعا

 كاسمج الم «ةراؤغلاةدهدم .افتلمأاو تت راق دما داسيا زها سة ةقلامش نقلا

 اكمو' ترمع مث نيدابللا قيرخ يف تطفس مث ةيناث هرك تديعا' م (ةا/ رفع يف اهب_تكاحت
 قفا ىبمدلا) لافت تاعاشسلا "اما نث دال رك رة دلاو 2000(« نكح ربكم“ اذكر" كا 44لاع

 مسالا قدسي ؛دفول يسهلك يم مسكر [لاس رثلأ ثيدطرجلأ# تكل دينو ةدثاوع ققععتم

 .ةداب زلاباب دنع يبرقلا ثا رخملاب هنع اوُضوعو ا/؟٠. ةنساوهنم ذحا مث ثلاغلا قاورلاب ةلبانحلل



 32 نكاسع, ندا خبرات

 نامكيجحي ذا ناميلسو دوادو لحو رع هللا لاق ىتمق طخ كت نآو هدف

 ها 1 ا و ملغ هيف تشفن ذا ثرحلا يف

 هبجب ملف مورلا كلم ىلا هب بتكو دياولا هئنسحتساف ناميلس

 *"كيوعلا قو زارغلا”تظبلف

 متعلاو راحسالا نم نيدباعلاو مهسانك يف ىراصنلا نيب تقرف

 ملدكلاو هلل اودحس اذا ئنتنشا# 'ميوحواو "وللط'ا اذا اًنتعيمخ؟ مهو

 مك مل ”ءارقلاب هل ؟بيلتطلا نكمل © لكل رح نذر ءافكلا ات اك
 ملكلا بيط يلتب هيف دجسم نع مهتعيبل اليوحت هللا كمهف
 تعلاو كرحلا 5( هل ناك ذا ةابرهافك هع اكمل رح 1

 ملحتلا ا فاوضلا) زراورتحاو كهذا و "ارا د١ فدل كككلاو دود

 ديالا" نمل كلا" 5 نيا" 1" ةعلعن ”نسانلا قفا تأ خم ظاكماا ةللاز

 ناطيح لخاد ناك اما لك ىنب ديلولا نأ ميهاربا نب نمحرلا دبع لاقو

 تمتو تلقتسا املف دجسملا ةبق ىنبو ناطيحلا كمس يف دازو دجسملا

 دلعي ا مناكت ”قاوعا نادم لافت نيناسلا نبا لك راداناف هيلع كلنا فعن عدا

 عضوم رفحف كلذ لعفف اهثانب يف دحا يعم لخدبي ال نا هللا دهع ينيطعت ن

 رصحلاب اهاطغ ضرالا هجو' ىلع تلقتسا املف اهانب مث ءاملا غلب ىتح ناكرالا

 ديلولا ملعب مل ةنس دعب ناك املف هيلع ردقب الف هبلطي ماقاف ديلولا نع برهو
 كبرأ ىتح يعم جرخت لاق تعنص ام ىلا كاعد ام لاقف هباي ىلع وهو.الا

 ىتح اطحلا دق نايئثبلا دجوف رصحلا فشك ىتح هعم سانلاو ديلولا جحرخف

 تير ئدلا اناني ضان تا تم اكس 7 0055 2ر06

 اهناكرال رفح دقو قشمد دجسم ةبق تبأر يناسسغلالافو تماق ىتح هيلع

 لاق هيلع نماسالا نيو مركلا ةافج ةاملا قلك ىقلاو عملا ئلا"رفحلا علت عش

 تضارح 15 بها هنا لاك يامر ة معلا ناك نأمل ةلكفو نأ ناهد كوتا

 اان شا ملوإ : تكلا هلا قل ارقلا نع ند امور هل

 اب هل لاعف بهذلاب اهدقعا نأ ىلع تمزع يناهل لاقف اهسأر دقع

 رصاناب ودع لابقن هسلعرودتت عرش .اذها وتطلبخل يبه نيت لا ىلا

 عباد و طا ويسلم يخل اطر و التخبام عودت ةمدجاةىالطق سالك تولت قؤعت
 بهذ نمر هللا لمح هنرى كتم لاف نب ترم رات ا عدلا

 اذه لأق اهلثم ىلا ةبقلا جاتحت امو اهيفام فرعو ةيلا-رظن املف هيلا اهلمحف



 تاس راما ا

 ةفورعملا رآدلا عم ءارضخلاب ةفورعملا رادلا هذه نا لئاوالا رابخا هيف

 تقو اوماقا عماجلا دجسملا عم ليخلا رادب ةفورعملا رادلا عم قبكلاب

 ناطيخلا  ىباشاإ اورفح دقو ةنب .ةريشع ,ننامث ,غلاطلا اهل ,نؤدخأب اهلانب

 اذا تجسلملا نا :اوداراب ناذللا: نابكوكلا.زهيف:علط, يذلا. ,تق ولا مهافاو .نيتح

 ال "تش اذايناذلا_هذه ناو مداكملا] نه زؤلختلاال و ,اذبارا كؤحن])اال- امتويفبوىتن

 قسانلا :باذعو. ندصحتلاو .بزرضلاو: ةتطلبساو؛ كلملا. :زاد:نوكت “نا نم- ولخت

 ملعا هللاو اذه ىلع اونبف ةنتفلاو ءالبلاو ركابسعلاو  دنجلا ىوأمو لتقلاو

 دارا كلملا دنع نب ناؤرم لاقو :ةدحاو:اًزاد“اهلك نامزلا كلذ يف تناكو (1)

 نا ةيغاطلا :ئلا بتكف ةريثك عانص .ىلا ٠ جاتحا قشمد دجسم .ءانب .ديلولا

 نم.نبب مل ادجنسم ينبا نأ ديرأ ينارف .مورلا عانص نم عناص ةثامبيلا هحو

 تيرخيو نتاويجلاب :كتاوزغ لعفت ملا تنا ناف ةلثم 'ئدنب نوكن .الؤأ يلتق- ىضم
 ىابقكتل ؟ايباوجاطرلا»>ةعابجنك و لزولظاقلا»«تلوففو طلو خاض دلت ر ازرق قتلا 1 ئانكلا

 نلل هللاو هيلا بتكف همزع فعضيو هئانب نع هضغب نا ةيغاطلا داراف مورلا

 لك تواغا كلهعمجقا» تفكر ىثفلاوا هعيجا ةلاطح قلبت امر اودع نفعا م اهيوفأا كل ونا قاك

 اناوكي هل: غرد نادر افا كاايفلل امنا كا هكنزتا انتاج كانلخ ةنئمفقاوا ينافس

 مهيلع لخدف كلذ يف نوركفب دجسملا ةريظح يف لاجرلا ءالقع هل سلجف

 تّيسلاا ل. .ليقفا اقلخ“ اقلح نيعمتجم:ةلهارا" سانلا :لاب.ام لاقف قدزرفلا

 ناميلس اهانمهفف ىلاعت هللا لاق هللا :باتك نم هبيجلا انا-لاقف تيكو تيك
 ديلولا مده امل صاعلا نب ديعس لاقو مهنع ىرسف املعو امكح انيتآ الكو

 كوبا ىأر يتلا ةسينكلا تمده كنا مورلا كلم هيلا بتك قشمد ةسينك

 ردب ملف كوبا أطخا دقف الطاب ناك ناو كابا تفلاخ دقف اًمح ناك ناف اهكرت

 هبجب ملف هوبيجي نا نادلبلا رثاسو ةرصبلاو ةفوكلا ىلا بتكف هب هبيجي ام

 اقح كي نافابأرتنبأر دقريمالا هللا حلصاسارف وبااثالاقف قدزرفلا بئثوف .دحا

 رآدو رمعو ارارم برح دق دحسلملا ل تابفاوخلا صخصقب اههيشأ 5 ةرباكحلا ماله )١(

 امهلالطا تسرد قسكلا رادو ةنطلسلاو كلما اهنم الخو ةمداقتم نامزا نم تبرخ دق ءارضخلا

 ىلامشلا بناحلا نم اشاب هللأ دمع ةشردم مامأ نم كعمل ناحللا يه لكحلا] رادو اهملاعم تيحمو

 آمو خرؤملا كلذ همعز نباف حالس الو ليخ اهلخدن مل ميبدق دهع نمو حالسلا قوس رخآ ىلا

 ىلطيركشإفا يف ةلادتبا» 9027“ ةيطاقنا“ هل درلأ لمت ردع يلع عفا : ىذلإ وجت ماكح ا, نك
 ٠ هبلتف اعابت ماكخلا] هدب رح 0 هاتح ردا 3 يبارافلا ةلاسو



 ل نكانسع ناز جواك

 هلا حران ارامل فلما للعلا امر يمك لح ا ا لا
 اؤالم ىتح دلبلا لها هوجو هعمو ديلولا جرخف اهوذختاف ةريغص ساف
 ءالَّوه نا هلأ لاقف' هب ةاناف سافلا نبا هل لاقف دنري ىلآ ثفتلا تاةَلسشنكلا

 ذخأف ىلاعت هللا يف نجب نم لوأ اناو نجب اهمدهب نم لوأ نأ نوومعزي

 هلوات مث تابرض هب برضف سأفلا ذخا مث هتقطنم يف اهعضوو هئابق ةقرب

 هب. برضف يناسغلا احاير لئان ابا هلوات مث هدعب هب برضف ميمت نب ديزي

 هلعف ذا أدب كلذ نم اودجي ملو رضح نم لك هلوانتو ةطرشلا ىلع ناكو

 ميمت نب ديبز ىلا تعتلاف اولولوو حونلا ىلعو ىراصنلا حاصو نينمّوملا ريما

 ءاجف ,لغفف” انهمدتلا:ئىلغ آقؤتأد ”ئتخع !داوهملا« ىلا ,ثاغبا«لاقاو جارخلا ىلع ناكو

 هتدجوف ديلولا ىلع اموي تلخد كلملا دبع نب ةريغملا لاقو اهومدهف دوهبلا
 تدعاف يندواع مث ينع ضرعاف كنأش ام نينمؤملا ريمأ اب هل تلقف امومغم

 دقو دجسملا مهب قاض دقو اورثك دق نيملسملا نا ةريغم اب لاقف يلآوس

 نيل يبان انحيفلا نايل ايف تكل 0 دست م (ىراظتا هلا ىلإ

 ريما اب ةريغملا هل لاققف اوعنتماف الام مهل تلذبو ةريثك عئاطق مهتعطقا' دقو

 ةيباجلا بابو فيسلاب ةونع يقرشلا بابلا نم دلاخ لخد دق متغتال نينمؤملا

 فينسلا علب عضوم يأ ىلا ملعنل مهحسامنف نامالاب ةديبمع وبا هنم لخد

 ذخأن ىتح مهانيراد قح هيف انل نكب مل ناو هانذخا قح هيف انل نكي نأف

 اذه تنا لوتف ينع تجرف هل لاقف دجسملا يف هلخدنف ةسينكلا يقاب

 يف. .لجد..دق :ةسينكلا يقاب_نا ؟كجبو !ةحاتتبملا|ازما»ئنم, قوتنا: ءاًملف :هالوتف

 اولاقف هيف يلصنل انل هللا هلعج دق .قح اذه مهل لاقف مهيلا ثعبف دجسملا

 اذكر لانك كالل قمل تل ذيطار لاتانك ميرا ةنيعطت | اقفل تين ليصل اابقل

 اوبلطو .هولاّشس ىتح..مهيلع عنتماف لعفاقف' انيلعإ هب ,لضفتت نأ تيار ناف
 نبجلا قوس بنحب ىرخا ةسينكو ةرد نب ديمح ةسينك مهاطعاف هيلا
 اوعمتحاف نيملسملا ىلا ثعب ديلولا نأ مث ةيبيلصلا ةسينكو ملرم ةسينكو

 ليعبر اهيا »دمار ئتيعتلا دك لاق ةعئامللا  نمعاو انو يشل

 سأر يف يساف عضأس كليو هل لاقف. نينمؤملا ريما اب دهاشلا نم كيلع
 + متع نأ ىكت عم علا قاما تكيف

 هيناب رايتخاو عماجلا دجسملا ءانب يف ركذ ام باب

 عضاوملا رئاس ىلع هعضوم
 يذلا باتكلا اذه يف تأرق يزارلا هللا دبع نب دمحم نسحلا وبا لاق



 ركاتطع قنآ خيرات 2
 ١ نولوقب انخباشم تعمس رصن نب قوزاه نب دمحم لاثو مويلا"هيك

 موسم تنورات جرا وعلابلا ارعتبت ىزك ةيزاتيقنر لنراوب ةقوادجم
 ةمالع ةحاحزلا تلعجف ءارضخلا ةحاحزلا دنع نم نوريج ةباد تع ءايزعلا
 ديلولا ةقالح لوا يف ةسينكلا مده ناكو دحتتمللا يق رش نم بابلا دس امل
 يف اوماقاف“ نيناهثو عّبس :ةنئس ءاتبلا- يف. عورشلا ناكو :نينامثو تس. ةنمس
 لنيق اذك هدعب :نم:.ماشه همتاف' متب ماو ديلولا تامف نينس عبس هئانب
 متنها امل لاق هنا ةهدح .نع يناسسعلا ىودو ناميلِس هما يذلا ن نا باوصلاو
 لخد دجحسملا يف اهديزبو انهمدعيل انحويرام ةسينكب كلملا دبع نب ديلولا
 بهار اهب ناكو تاعاسلاب ةفورعملا علاضالا تاذ ةراثملا كلعص من ةيسحلا

 الزب لف ةمالك بهارلا رثكاف ةعموصلا نم هردحاق اهب هل ةعموص ب
 هل لاقف ةسينكلا مدهب مه مث ةرانملا" نم هردحا ىتح هافق يف دكا ولا 2
 نسوا ا اج اللا نأ 2 رجل فدك كادت" اسخفلزا نلف ”ةعامج
 عالغالب نوداحتو نورادحت ةكيلولا نا ردهم وا نحب نا ئشخت
 حبذملا برضف دعصو حبذملا بارحم ىلع هبصنف, ملمس ىقا مث لوعملا تاه

 ناكم ديلولا مهاطعاو هومدهف نوملسملا دعص 8 5 هلا را
 نينبلامأ راد ءاذحب مساقلا ءامحب ف رغتيتلاةيسينكل كا دحسملايف يتلا ةبسينكلا

 يبانباىلعلاقو دحسملايىف يتلا :هذهن ,اكم. اًنح وب رام ىميست_يهف سن دار فلأ يف
 ىراصنلا هل لاق دجسملل ايكو ضاو: ةسييكلا مده) داوإ. املدياؤلا نا 0

 تكفا ناو |متكش كيح ةبسينكلا عتضوم مكيطعت مهل لاقف اهمدهتال انتسينك
 الو عيب ال لاولاقو اوبافإ كلذ_عفاو :نمثلا# يفر عكل سدو رام كاوا
 لس كن 0 إلا ا ا ا يكد ىف ندا
 اهكرتن انا اولاق كلذ ١وأر املف ,دهعلا ئف. نكت مل اهنال اهيف دجسملا ينباو
 اهمده يف اساف برض نم لوا ديلولا ناك .مث اكسس لل [وعدتو مكل

 ضعب .لخدف..تاقاطلا .ينعب ىروكلا ىلا تان[ وطظسا .دجتمللا“ ينلسر نأ دارإ م
 نطا فاق ةيف: قصت نأ قعبتم نكل و. اذكم .ىّتي نا_يعبس زال (لابسقت نيئانملا

 قوف لعجيو دمع اهل. لعجبو نيطاببسا:لعجت مث ضعب ىلا. اهضعي دقعيو
 لك نيب لعجنو.ءاستبلا دمعلا :نع:فخيو فقيسلا لمحت رطانق دمعلا
 انيهلكر ةوؤضِوملا لجبتملا قريش: :ةّيحباتن) نم. دازو :كلذكإ ىنبف نكد نيدؤمع
 8-1 ىتجلولا؟حرعب هت دح + ف جدحصحسلا نماعحد نمجيرلا-دسس ناسف يشل يوم

 اهمدهب ال ىرابيصنلا هلأ لاق مدهلا ىلع ديلولا ,مزع امل ةسيتكلا مده نيح
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 مدق ناكر كقاكلا تثنللا يبا نب ميهاربا لاقو تياذ راكلا قلع تبعضو

 ضيقا بيم فففا ذا زور هليس مالحلا اةانسزوملب اهل يستمب تكليكانإر هلع سا زل

 نباو ًابيط تممش تيشم امنيا ثيحب هحجرف هعراوشو هجرا هتقزا

 5 تا ام هنم تدهاشف هعم ]ل ا را دا تال
 ركب هنا هتلمحو هفق رعب نا ينارلا الو ةفصن“ نا فصاولا ةعاطتسا يف

 ونب ىقبا دقلو تاقوالا ةبيرغو نامزلا ةيوجعاو تقولا ةردانو رهدلا

 «( ةيقب دياولا مده نم عئازلا عئاشلا رمالا نم ركذ ام باب »
 عماجلا ىلا اهايا هلاخداو ةسينكلا

 مكس" مكيلع أ ويرلا ننلا اهنا: للاهتويتنلا# ل نيف كانك قع عر

 ادجسم تينبف ةسينك تمده اذا لاق هنا متيدتها اذا لض نم مكرضن ال

 ىلع ءاشلاو ةضقاو“ يدنا (1)ةقآالا! يافاهأ ل رواه اخفاحخ,:تفاطملعل١ زال روف

 ناك املف مجعلا سانك نم ةيسسينك ناك قشمد دجسم عضوم نا انب لصتا ام

 ةيحان يف ىراصنلاو اهنم ةيحان يف نولصب نوملسملا ناك قشمد حتف

 قل تعب قتلا لح تدر دنع نيفنتلولا | خيقزر طيف كتارا ورا[ كمر ع

 مكل ينبن نحنو مكبدباب يذلا ةسيئكلا فصنا انوطعا مهل لاقو ىراصنلا

 هيأ ةؤئاق. دهمان نونا ”مهل؛اقف !ةئيلغ/ وباقى لشمال[ عفشتما هيف .ةيحينك
 هتك ذاق 1 ز رفنف ١ نك تاغ قدمكلا» :لاكشط)) اطمناماطنا فالكم قاابقا 1 كاقيقت

 هككشكلا كل وطعا نات اوك رك ذك. ستصك او دانكز هككيطكو ةلاذك «:ةيندنكقونلاذك

 نم“ ب م اعنتسس لوو[ أ اوشا ذا[ كاعيعبر ناتو اانا فا مك

 احلشأ ةلخادلا ةسيتكحللاو ةوذع ةتكم ونا ةييسيت# لاين دحا كانا عثقيقلادلهاوتا

 ادص رف* ةللخادلا“ةةينه نتن كك كيا و وعي ماوعس عملك دل ايقاف

 اهمدهف مهيدباب ناك يذلا ةسينكشا فصن ينعي ةلخادلا:ةنسينكلا مدهب

 ىلصي يذلا بارحملا عضوم دجسللا ةلبق اهباب ناكو دجسملا يف اهلخداو

 اهديقت ىلع ءيش لدت الو ايظا ووش _وتاح# هجيزلا اكتر <97 هاله لبو لوقا ()

 : اهلّصأ "نم اذه يعجب الم انيلتو ان يفبهدوازولا] كر داخالا يدو تمك اهننء دين مدلر!وادكب



 1- خيرات 2

 هللا ىلص يبنلا دجسسم ركذ يوارلا طقساو لاق اذك فلا ةئامث مارحلا

 )١( افلا نيسمخب ىدجسم يف هتالصو دازو يدع نبأ هاورو ملسو هيلع

 لد هان فلا نيرداب نينا كحتما# ىف" هداضا 0 .يرويلا" نايفسا و
 هنن نابوث نبا لاقو اهتحصب ملعا هللا ةريثك راثثآ ىنعملا اذه يف درو

 عراف ةباكا“ ئاعفالا ىللا .:ديععم وباب هعفو قيشم دابا دجتتسم لخاد_ سدقملا

 لاق نينمؤأا :نيما :اي نه ,امو. لاق ثالثب ةيما.ونب ابقبس هللا ديبع ايا اي
 تلف قا عثرادبا/:هلغم. ضوالار:نهظي ىلعر ملعا ال ٍدجيسملا ينعب تيبلا اذهب

 لخد املو ةعبار هذهو .هللا ديبع ابا اب لاقف ةرخصلا لخدف سدكهملا

 قاذف مثكا نب : ىيحتإو مصقعملا قحسأ وبا هعمو قنشمد دحسم نومأملا

 هاف هؤاقبو هيهذ > قحسا وبأ هل لاغقف نخسملا اذه يف ام بحعا.ام

 هيهف تدأر يناف هماخر فيلأت مثكا نب ىيحب لاعف هنم ينمجعا كاذ

 لاقف كبحعا ىذلا ام هل الاقف ينبحعا كاوا دام لاف واولجف كير 17د

 نومأملا لأق يمزراوخلا نمسحلا لاقو مدعتم قاكم  زراغل للفت هناكشت

 ابندلا بئاخع لوقت يغفانشلا ناكاو عيش نسسحا هكناف قشمد دحسم

 نيذلا ميقرلا باحصا يناثلاو نينرقلا يذ ةرائم اهدحا ءايشا ةسسمخ

 دالبب ةآرم ثلاشلاو الجر رشع ةئالث وا عرج قويت دسك يح

 ىلع مهدالب "نم" لح رلأ تاع" اذان 5 رثكلا اهتتبدنم تا َقلَع ةعلعت" ضسلدنالا

 اهتحت اودعقف ةآرملا كلت ىلا هلها ءاحو خسرف ةئام يف خسرف ةئام ةفاسسم

 امهل ىرذدب ال ةهناق" ءاسفييسفلاو ماخرلا .سسماخلاو هيلع قافنإلا نم فصوب

 نإل فبعض هدانا دئاوزلا"يف لاف و ىذع نا اهدا يتلا" ةدان رلأ" عم ةجلام نبا" ةاوارو 7

 ليدعتلاو حرجلا ءاملع هيف ملكت دقو قبزر هيفو هلاح فرعب اال وهو يشم ةمدلا تاطخلا انا هيف

 ءاقعإلا نركتوي لاق ناسقطلا قون تاتا لف“ ناحل ندا !!كيد ذواوقك نناكا الو ةعوزتل ونازل قو

 اذه باطخلا وبا وها قافولا كح ذآ هب جاجتحالا زوحب ل تابثالا كتدح هشفد اال ةكب درب

 د ةعامج هيف ءلَصب ةهأانفم ميملا دب دشتي عمجب
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 هطئاح يف اودجو قشمد دجسم ءانبب كلملا دبع نب دياولا رماامكلو

 ىلا ثعبف ديلولا ىلا هب اوتاف شقن تبأتك ةيف رجح نم اح ول“ قيقا
 ثعب مث هوجرختسي ملف نييناربعلا ىلا ثعب مث هوجرختس ملف مورلا
 بهو ىلع لدف_ هوجرختسن . ملخ .نانشالا ةيقبأ نم قلشمدب' نأك نم ' قا
 هودجوف حوللا كلذ عضومب هربخا هيلع مدق املف هيلا ثعبف هبنم نب
 رظن املف مالسلا هيلع دوه ءانب طئاحلا كلذ نا لاقبو. طئاحلا كلذ يف

 نبا ميحرلا نمحرلا هللا مسس هيف اًالاف هأرقو هسأر كرح بهو ةهيلا

 نم وجرت ام ليوط يف تدهزل كلجا نم يقب ام يسب تبأر ول مدآ
 كمتحو كلها كملساأو كمدق كب تلزأأ1ذ١ كمن قفلت "امتاز. كنعا

 الف بيجت# الف ىعدت ترص مث بنرقلا كعدوو بيبحلا كنع فرصناو

 ةمايقلا موب لبق كلسفنل لمعأف دئاز كلمع يف الو دئاع كلها ىلا تنا

 كحكور "تتم ع زو جكلجتا ”ك, (ق حل :ةنزاةرول لفت ويةحاشعلا حرة ريحللا»,لفقاو

 خزرب ىلا ريصت مث هتكرت خا الو هتدلو دلو الو هتعمج لام كعفنب الف

 هفعضلا لصق ةوقلاو توملا_ لبق ةهايحلا ملتغاف ىتوملا ةرواحمو .ىرثلا

 لمعلا نيبو كنيب لاحبو مظكلاب ذخؤي نا لبق مقسلا لبق ةحصلاو
 دقاو نب دبز لاقو مالسلا امهيلع دواد نب ناميلس نامز يف بتكو

 ةراغم هيف اندجوف قشمد عماج ءانب يف لانمعلا ىلع دياولا ينلكو
 ذاق ,لرنف“ عمتكلا ميدي نيدو افأو قبللا ناك امل كلت فجل [ذ زف

 مدقق قودنلم انهيفتاذاو ”عرذا“ةتاللتت* عبرا ةتالبكو تفك ةكطيك- عيل

 اتتتوجلع “اركز قد“ ىيكت--نسار+.طفتللا» يفو--كظفمب هعقب اذانقنأ قودتلضلا

 كاف و هناكمت علا -دارفا دعلؤلا# هن :رماف# يجب قئتاز اذنه هيلع فوتكم ماليبلا
 كبشم دومع هيلع لعجف ةدمعالا نم آريغم هقوف ىذلا دومعلا اولعجا

 ءان لو داوأ ليدل كرد ورك سكك ساو تاز "اكرر ©ناقاو“ كارلا ط٠”

 ةريشبلا تناكو ةبقلا ناكرا نم نكر تحت نم جرخا قشمد دجسم

 فيرشلا سأرلا نا ملسسم نب دّيلولا لاقو اريغتب مل هسأر ىلع رعشلاو

 بيعش نب دمحم لاقو يقرشلا نكرلا نم عبارلا طفسملا دومعلا تحت

 حرم انهارام قىاربإ .ىل لافد دهسا لا هللا دبع نب دالش عم تلخد

 ىيجب نسأر انهه نالف نيتعكرب لصف لاكقا معن تلق ةيمورلا ةباتكلا

 جرخاو طفسملا عبارلا دومعلا .يف هنا انغلب يعازوالا لاقو ايزكز نب
 ىلص هللا لوسر لاق لاق كلام نب نسنا ىلا هدننس هيوجتز نب ديمح

 لئابقلا دجسم يف هتالصو ةالصب هتيب يف لجرلا ةالص ملسو هيلع هللا
 ةالص ةثامسمخب هب .عمجي يذلا دحسمللا يف هتالصو ةالص نيرشعو سمخب



 ركاسع نبا جيراتق ا

 نا ىلاعت هللا داررأو مهتدم تهتنا اذاف ناك ام دشا وهو نوعجريف آدغ

 هيلا نوعجريف هللا ءاش.نا آدغ هيلا عجزن اولاق نسسانلا ىلع .مهثعبس

 قلا مهتم نئانلا رفيف“ نوكلرخب وا هنوارفخيف هؤكرت_ اه ةشيهك- هنوادجلإق

 امد هببف. نأك مهيلاآ عجريف امهنس ءاميسا“ يف-:نومر“ مهنا :لاقيو .مهنوصح

 ففنلا مهيلع هللا :ثعبيف .ءامسلا لها انرهق و ضرالا ىلع انرهظ نولوعيف

 اهفذقتف .مهداسجا :لمحتف .ءاملا ءامستلا" لّسرتو: مهلتقيف مهئافقا يف

 اذا ئتح لاقف -نآرقلا يف جوحامو جوجأ .ىلاعت هللا ركذ دقو رخبلا يف

 مهددعو مهتفص اماو نولسنب بدح لك نم مهو جوجامو جوجأب تحتف

 دارملا وه امبو مهلاوحأبو مهرمأب ملعا هللاو ءيش هيف هللا باتك يف سيلف

 لكنع نحت < ل دضالا يف «ظفاجللع صف ةذلتلا ةقهأ افزكذراذلمثاو !هعف

 . بويغلا مالع ميلعلا عيمسلا ىلا اهلبق ام ةقيقحو اهتقيقح

 « لاق نم لوقو هلضفو قشمدب عماجلا دجسملا فرش ركذ باب
 هلثم راطقالا يف دجوي ال هنأ

 انيس روطو اتيز روط ةبسدقم لبجا ةعبرا ةريسيم نب ديزي, لابق

 ثلاثلاو ىسوم روط يناثلاو سدقملا تيب لوالاف انانيت روطو انيت روطو

 كلا هكر ل لا لأ يت تنال لافزو ةكما عنا لاو يق عب قتلك

 روطو سدقملا تيب دحسم وهو نوتيزلاو قشمد دجسم وهو نيتلاو

 لاقبو ةكم وهو نيمالا دلبلاو ىسوم ىلاعت هللا ملك ثيح وهو نينيس

 ديلولا .هينبب .نأ لبق نيتلا نم ًآارجش قشمد عماج يف اوكردا آموق نا

 عماجلا نم تاعاسسلا باب جراخ ناك رجاهملا يبا نب نمحرلا دبع لاقو
 هتذخأف ران تءاح هنم لبقت امف نابرقلا اهيلع عضوي ةرحص يومألا

 هللا عيخالا نوحوا بدلا ا نو لسابل» قاقوورل هناك ا نيام: نوط اا الان

 لعفف سدقملا تيب لبجل كتكربو كلظ به نا نويساق لبج ىلإ
 دبعا“ اتيب“كتضخح. يف يل ينبأاسس' قاف ”تلعف :ذا انمآ هسلا هللا ىئحوأف

 يلايللاو مايالا بهذت الو آماع نيعبرا ايندلا بارخ دعب هيف

 عرضتملا بكقكعيلا“ نموا !ةلويكر هللا ا كتع ' وهف 218. * كحك نر“ فال دارا" قبح

 مالسلا هيلع دوه ءانب نم ةعبرالا قشمد دجسم ناطيح نا لاعبو

 كلملا دبع نب ديلولا ءانب نم وهف قوف ىلا هيف ءاسفيسفلا ناك امو



 بيطخلا ركب وبا هاورو مهيلع رهظيف ةفوكلا مدقي ىتح كلذ ىلع لازي ال

 هيلع سالنلا ثحبو هب لمعيو هللا نيد رهظيف ةفوكلا مدقب ىتح دازو

 كلذ دعب ثكمبو هقرافيف بل يذ لك كلذل عزفيف يبن ينا دعب لوعيو

 هينيع نيب بتكبو هنذا عمصتو ىنميلا هنيع سسمطتف هللا انا لوقب مث

 قيفج ذر ناباطنا طيب عجب جزا ةعارعبول لاعب قولا ممر اهل
 ىراصنلاو دوهيلا هذه هدوئحو هباحصا نوكبو هقرافيف نامبآ نم لدرخ

 لتقيف: هب رمؤيف“ نوزت» اميف. لجوب وعدي من .نيكرشملا_امجاعاو.,سوجملاو
 ماجا ىاوي اذا ينحت ايي ترفاطر ةيج م اط_ةيلظع لال هيطحيم لمت

 تالذ د تيما درزي ىف الرول ققي ول ناقم علو دان هيي كيلا ويضع

 دمحا مامالا ىورو: ًائيش كلذ نم عنصن ننيلو عساتلا كبر حيتس حطي

 نبا لوقب ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا يبن نا بدنج نب ةرمس نع

 ءيربب هناو ةظيلغ ةرفظ اهيلع لامشلا نيعلا روعا وهو جراخ لاجدلا

 يبر تنا لاق نمف مكبر انا سانلل لوقيو ىتوملا ييحبو صربالاو همكالا

 0 1 دعت نش امس انعن تر حدا ير لا 0 1 د
 مب رم" نب ”ئسيع ءيحت مث هللا ءاش ام ضرالا يف تلتف بآذغ الو ةيِلَع

 لع ل ليل قت لابو اب اجب كك يس را
 يل يمرر ا اق يح غلاب ملا سم لل سس تالا

 لاك محاشتلا نموا ةلمزلات ؟دللاو ااعازذ ٌرْشْنع .ةعتتسل دل تان نيد ”كاحذلا

 ريتسيلا ىلع هنم ترصتقا ريثك ثيدح ةيف يتأبو ريبك باب اذهو ظفاحلا

 . ريسيتلاو فيفختلل ًابلط

 (؟ جوجامو جوحاب ركذ يفي رصتم بابا

 ةما لك ةما ةئامعبرا جوجأمو جوجأب نا راثآلا ضعب يف ىورب

 قمت مكذ لا ىلإ ندطسي وبل ناكيرل نتومب رار هناي قل ةنايحدل

 مهنم فلنص فائنصا ةثالث مهو حالسسلا لمح دق مهلك هبلص نم هبدب

 هنذا شرتفي مهنم فنصو ديدح الو لبج مهل موقعي ال ءالؤهو زرالا لثم

 مهتمدقمهولكا مهنمت ام نموهولكا الا مئاهبلا نم ءيشبنورميالىرخالابفحلتيو

 مهنا ىوريوةيربط :ةريحبو .قرشملا راهنا نويرشي ناسارخب مهتقاسوماشلان

 هيلأ عجرن الا نسمشلا عاعش نورب اوداكب ىتح موي لك دسلا نورفخب



 ركاسع نبا خبرات 5

 مهرماحيف ماشلا لابجأ ضعب يتأب ىتح ماشلا لبق لاجدلا ىلوتب. مث
 نيملسملا نم لجر لاق ءالبلا مهيلع لاط# ذآ رح ةلضاأل درا لاخفلا

 نسم الا متنا له اذه مكلبج لصأب لزان هللا ودعو اذكه متنا ىتم ئتح

 ىلع نوعبابتيف مكرهظي وا هللا مكدهشتسب نأ نيب نيينسحلا ىدحا

 رصس ال ةملظ مهذخأت مث مهسسفنا نم قدصلا اهنا هللإ ملعب ةعيب توملا
 مهلجرا نيبو مهراصبا نع رسختف ميرم نبا نزميف»:ةفك اهناف + ازما

 هلوينسوو“ هللا دبع انآ لوقيف, هللا ادكمعإ اي تنا١ نم "نولوعبف ؛ةمال هيلعو

 ثعس نا نيب ثالث نم دحا نيب اوراتخا ميرم نب ىسيع هتملكو هحورو

 وا نضر يي بيجي |( ءا[عامسلا | نم آيزنع هدوئتح قيلعو علاجدلاب ىلهو شا

 هللا لوسر اب هذه نولوقيف مكنع مهحالس فكيو مكحالس مهيلع طلسي
 ,لوكالا ليوطلا ميظعلا يدوهيلا ىرت يم ودق امسفنالو انرودصلا ىفتشا

 يل ايوا لا رف دلع لا ار لا ا اا كرا
 وا هيتأب ىتح صاصرلا بوذب امك ميرم نبا ىري نيح لاجدلا بوذتو
 يناتا تلاق نكسلا نب ديزي تنب ءامسا نع يورو هلتقيف ىسيع هكردب

 لاحدلا ركذف هباحصا نم ةفئاط يف ملسو هيلع هللا "ىلص هللا" "لور

 قلوالا ةتحلشلا ينعب ءامكسلا كمت" نينش" تالث' هخورخ .لش نأ لاكفف

 اهرطق يتلث ءامسلا كلسمت ةيناثلا ةنّسلاو انهتابنأ ثلثو اهرطق تل
 ضرالاو اهيف ام ءامسسلا كسمت ةثلاثلا ةنسسلاو اهتابن يثلث ضرالاو

 نم مدقت امم ًاوحن قاس مث .فلظو سرض يذ لك كلهي ىتح اهيف الم
 كلام للان ةفيشببب  نعوإ نر نموت تمور .اكلابا ةبيوحا“ نم !تنارإ لخلل "ةلوق

 هتما رذنحو.الا يلبق يبن نكي مل هنا ملسو هيلع هللا ئىلص هللا ,لوسر

 ترك تهتم ةلظتاعإلاة رفق لمعلا يطوي ضدنا ليما ووفر هنأ مااعدلا

 ناهسسشب ناكلم هعم ,ران رخآلاو ةنح امهدحا نابداو هعم رفاك هينيع نيب

 قة باقتز تار ةيفاقاع ا وساقلو تيل ارا طه ل معسا يكن ىو عادت الاظلووم فويس

 تيييحاو#ا ةقملا» ,ركيؤجل تاقلأ-! لاجطلدر لوقيفر هامستر نمل متحآلا و هفنستإا نع

 لوقيف هحاص الا سانلا نم دحا هعمسب الف تبذك نبيكلملا دحا لوقفيف

 لحرلا كلذ ةبرق هذه لوقيف اف هل نذؤت الف ةحتتتبدلا يتأب يك

 ىورو قيفا ةبقه دنع هللا هكلهيف ماشلا يتأل موبخ ريسبس مل

 اآفخ هب نسيل لاحدلا نا [1عوفرم رمتعم نب هللا دبع نع ةلذثم نبا

 مهيلع رهظيف اسان لتاقيو عبتيف هسفنل وعديف قرشملا لبق نم ءيجي



 ارك ْ ا ايم نبا حيوات

 مكبري ,تسلا_ نورت فيك, هياحصال لوقيف موقيف مق هل لوقيفه ههصعب
 حيسملا اذه نا اه سانلا اهيا اي حوبذملا لوقيف كرشلاب هل نودهشيف
 كيف اذه ينداز_ ام. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هانرذنا يذلا لاحدلا

 موعيف (مقك. هل لوقيف هاصعب ةبرضيو-ةثلاثلا ةخبذيف :دوعيف ةرييصيرالا

 هللا برضيفا ةعبارلا هحيذيف .دوعب .مث ةيناثلاو ىلوالا هتلاقم لثم لوقبو
 هللاو الف ديعس . وبا١ لاق هحيذ عيطتسي الف ساخن نم ةحيفصب هقلح ىلع

 نسانلا“ىس رغيف لاق ,ذلموب .الا ساحتلا تيأراام وأ ساجحنلا ام ,تبنرد ام

 نضاعلا يبا نبا :نالثمع:ىلا..هدنلس: ايظبا :جارخاوب(١)1تعوزيوا كلذ دعب
 نيملسسملل نوكب لوقب ملسو ةيلع هللا. ىلض هللا لووشحسر: تعمس .لاق هنا

 ماشلاب رصمو ةريزجلاب ريصمو نيرحبلا ىقتلمب رصم راصما ةئالت

 نوم زهيف نسانلا صارعاروىفا لاحدلا جرحت” تايد تل الا

 ريصيف نيرحبلا ىقتلمب يذلا رصملا هدري رصم لوأف فرسشلا لبق نم
 بارعالاب قحلت ةقرفو وه امو رطنيو مايشلا لوزنت ىف رف مقرف تن هلخا

 رثكاو ناجيتلا مهيلع افلا نوعبس هعمو مهيلب يذلا رصملاب قحلت ةقرفو

 زاحنيف, مايشلا يتأي مث مهيلب يذلا رصم يتأب ىتح ءاسنلاو دوهيلا.هعبت

 مهحرس باصيفق مهل حرسب نوملسملا ثعبيف قيفا ةبقع ىلا نوملسملا

 هسوق رتوب قرحيل مهدحا نا ىتح دهجو ةديدش ةعاجم مهبيصتو
 مكاتا نساتتلا اهنا. ان رجلا نم تانم ىدان د['كلذت عه ان: كك

 ىسبع لازتيتا ناعنش لجو تارض اذه نأ )سعبل رهشعب لود ةلرعلا
 ان“ لطف اهدنلا ا كورك ماقت رتاتسللا "ن1 كل ا ومبفا ةركفلا*الاتكالا ةلللع

 لصف تنا مدقتف ضعب ىلع مكضعب ءارما ةمالا هذه رشعم مكنا لوقيف

 اههاذر قخهلووح قل“ لكجستلار ١ ذافنملا عصف طال هلة يق لال نجر

 نيب هتبرح عضبو صاصرلا بوذب امك باذ هآر اذاف لاجدلا وحن

 ىدج *«مهنمأ ١) نجي * ذلماوب ..ءيوش..سيلف ,قباحنصا ..ملهيفآ كلتعلفا -هتوقبؤت
 رفاك اذه نمٌوم اي رجحلا لوقيو رفاك اذه نمؤم اي لوقت ةرجنلا
 دبع جرخاو هدلثسم يف لبنح نب دمحا هجرخا ثيدحلا اذهو

 ملسو هيلع. هللا ىلص يبنتلا باحصا ضعب نع هدنبسم .يف قازرلا

 يتب لاقف لاجدلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ركذ لاق

 اهلهأب ةتيدملا ضفنتف اهباقن لخدب نا هيلع مرحم وهو ةنيدملا خابس
 ةقفانمو قفانم لك اهنم هيلا جرخيف ةلزازلا يهو نيتضفن وأ ةضفن

 :”رحثت“ ني () هاتفمد اتضح ين ذعار



 ركاسع نبا خيرات ا
 امكو ؛رانلا يف صاصرلا بّوذب امك تاذ مالسلا هيلع ىسيع ىلا رظن

 نل ةبرتض كيف ينل نا ئكيع. لؤقيف ًابزاه جرخب مث ءاملا يف حنت) بوذب
 الق دواهيلا» هللا مرمهيفن هلئقيف بيرد زقلا٠ دللاز تاب ةتعندكن ديف اهيا يعطوقأت
 رتفكافيا وطاب الب يدر ةعب !(ئزاوعتت لجتو تنعيالاب«قلختي امم يمض ىعبب

 ملسملا هللا دبع اي لاق الا ةباد الو رجح الو ةرجش الف ءيسشلا كلذ لجو
 لاق قطنت ال مهرجش نم اهناف )١( ةدقرعلا الا هلتقاف ىدوهب اذه

 تما, ىف, ىشنعا نوكي و( لاقت ىسدقملا هتيبإ ةيحيباتيا نوحي كويت وها حيسلا
 اكو نيناكسلا) سر ور ] نوزتخلا) الكشي اطعم. اماماواي الولعز | امك
 ءانحسشلا عفرتفا ريعب الو ةاش ىلع ىعسب .الف ةقدصلا كرتيو ةبزجلا

 ةدايلولا ىقلت“ ىتح ةباد يذ لك (؟) ةمح عزنتو ضفغابتلاو ءاضغمنلاو

 نم ضرالا ًالمبو اههلكأي الف منغلا يف بئذلا نوكيو اهرضي الف دسالا
 ضرالا نوكتو مالسالل. الا كلم نوكي الف مهكلم رافكلا بلسيو (؟) ملسلا
 مالسلا هيلع مدآ دهع ىلع تناك امك اهتابن تبنت (؟) ةضفلا روثافك

 نوكيو. ةنامرلا ىلع رفنلا عمتجيو مهعبسشيف فطقلا ىلع رفنلا عمتجيو
 ىلعب وبا جرخاو (ه) تامهبردلاب سرفلا نوكتو لاملا نم اذك اذكب روثلا

 ملسو ةتيلع هللا ىلص ئسلا نا يردخلا ديعس يبا ىلا هدنسب يلصوملا

 ةقادحلا وذ ”زوعا هنا" هومكرذتا”َيناو“”هماوف لاجدلا رذنا الا يبن. نكب مل .لاق

 بكوك اهنأك ىرسيلا هتيعو رادج بنج يف ةعاخن اهنأك ىفخت ال ةظحاح

 ةضور هرانو ناخد تاذ ءاريغ هتنخف“ راسننلاو. ةئجلا :لثم هعمو يرد

 لخد“ةرارق+ نم جارح املك ىؤقلا_لهأ+ناراني نالجرز هندن. نيبو "ءارضخ
 مث هحيبذيف هريغ ىلع طلستي ال لجر ىلع طلسيف مملئاوأ

 ناوين تكي وا فحيسحلو لاوشعير , وعيد ماوي لوغو سما ع هادم
 سانلا اهباإ اي حوبذملا لجرلا لوقيف كرشلاب هل نودهشيف مكبرب تسلأ
 هشيلعأللا+ للص هللا, لولو هين انونفنا يذلا لاجدلا حيسملا اذه نأ
 هبرضب مث هحبذيف ًاضيا دوعيف ةريصب الا كيف اذه ينادازز“ ام* هثلآو هر

 رسل | تلا ن0 !١) يل [ةمفختم حتفف٠ مضب ةمحلا (05) :هالضعلا 'رحلتش نم عدا مها

 اور.ا(ه) ةلضف .:نم..ماجلوا: تسظا“ةثلثملا اءاثلاؤ_دءافلاب ةزوئافلا“6) حلصلا ماللا 0 انيخلا

 طاقلزلا نع جل ير ناوجول درا بع ظل !ذاعبمتا معا هك عكا لل نبا

 تعجبت لوك فانطلا| 'نتعللا ابا تعمس ءرخا يف ةجاف نيا لاقو  ناصتخا/ رخار يفور ءالؤه

 باتكلايف نايبصلا هملعي ىتح بدؤملاىلا ثيدحلا اذه عفدينأ يغبني لوقي يبراحملا نمجحرلا دبع
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 هللا ودع تناو لجو زع هللا يبر لوقيف كبر نم هل لوقيف هللا هثعبيف

 هتنتف نم ناو مويلا ينم كب ةريصب دشا دعب تنك ام هللاو لاجدلا تنا

 مسن, لرويمف كير قنا ههجتا ,كمزربكلل تقع نإ تلا ياريس 6

 نانوعاه لل لو سايد نزارص تجف قعد ناااطاب هكا يه 2 ىض( 216 ناطر ل

 يحلاب رمي نا هتنتف نم نأو تبنتف تبنت نا ضرالا رمأيبو رطمتف رطمت
 رمأيف هنوقدصيف يحلاب رميو تكله الا ةمئاس مهل ىقبي الف_هوبذكيف

 مهيلغا يو رتف تنصف تينتوينا  يضرإلا نمايور نطمتف_نطمت ينا كاملا
 هدكتقاو ب قمظعاو نهتم ماوو تناك ام ءلطعا اذه مو نم بكل

 موبو ةنسسلاك مويف ًآموب نوعبرا همايبا )١( ناو ًاعورض هرد اورصاوخ

 كلذ نود مويو ةعمجلا“ موتو كلذ نود عون و» ليشلا مرو كلذ نود

 ىحضت ةديرجلا يف“ ةرارخلا“ هانا كحلا ركز ناردإ#رر 13 هامل

 اولا قدما اضف رمق“ يح الا ف1 ران“ غبر ةذبق كيندال يبات لجلاولا
 مايالا يف نوردقت لاق راصقلا مايالا كلت يف يلصت فيكف هللا لوسر| اب

 نم ءيش ىعس ال هناو اولصت مث لاوطلا مابالا يف نوردقت امك راصقلا

 نطلع اقم امهيعارو الاكةثايف ةعيسل و يقكم والا هيلع 1ةيلغو[ةتطورمالا .خضرالل

 زيدا عطوططلا .ةليع+ اان وفينا :ةفيللل ابو ا) نكلصم,كالم يفق مالا امم اعنا

 اهلهأب ةنيدملا فجرت مث لويسلا ؛عمتجم دنع ةخبسلا عطقنم دنع (؟)
 انتاجية داب يشع .عاخح الإ ةقفرانت الواقف امكن اوقع حلف !جكافجكر تالت

 صالخلا موب مويلا كلذ ىعديف ديدحلا ثبخ ريكلا يفنن امك اهثبخ

 تيل ّلاقا“ نوملسملا][ننأف هللا لوسر اب ركعلا يبا تنب كيرش مآ تلاقف

 مهلجو ليلق ذدّئموب مه لاق ذئموي برعلا نيأف ليق ةيباور يفو سدقملا
 لغبص اهل ,لاقينو حلاك لحرب ندكموت .قيمللا] يماتماو. ىندفملا قبض

 كيذلمكر اذان ميررش نيا. ىيبع لرتامءالصلا رايظ كخد ورك اذان يبحتملا

 مالسلا هيلع ىسيع مدقتسي «,ىرقهقلا يشمي عجريف هفرع لجرلا
 تميقا كل اهناف .لصف .مدقت هل لوقي مث هيفتكا نيب هدن: ىسيع عضيف ؛هئارو

 ئرزاو وز وجيتغيف "تالا" وحشتف ١ ىتنتع لاقرب فطن ااا ذاق كمال موب راعشيف

 اذاف ىللحم فيسو حالس وذ مهلك يدوهب فلا نوعبس ذئموب هعمو لاجدلا

 نبا ةياور ىلع ركاسع نبا ةدايز نم لاوطلا مايالا يف نوردقت امك هلوق ىلا انه نم )١(

 الا تينت داكت الو ةحولملا اهولعت يتلا ضرالا ةخبسلاو ريغصلا لبحلا فتكك برظ

 .٠ .رجشلا ضعفا
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 نم ةحقللاو سانلا نم )١( مايفلا يفكتل لبالا نم ةحفللا نا ىتح لسرلا .

 كلذك مه امنيبف (5) فخفلا يفكتل منغلا نم ةحقللاو ةليبقلا يفكتل رقبلا

 حور ضبقتف مهطابآ تحت ذخأتف ةبيط ًاحير مهيلع لجو زع هللا ثعب ذا

 مهيلعف“رمحلا جيزان "امك ()' نؤكخ اوت“ نمانلا َراَرَتش ىقتخوأ ملثم «لك
 ةناور فو ةجاف“ نباو قئاتشدلاو ”ئتذمرتلاو“ ملسم هجرخأ .ةغاسلا/.ماوقت

 ناكف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انبطخ لاق يلهاسلا ةماما يبأ نع

 انهن امو ركط نكن اكف مان ردح و <لاكتللا «نهاءادتدحت لاتحب هقيطخلا تكا

 مظعا مدآ ةبرذ هللا أرذ ذنم ضرالا هجو ىلع ةنتف نكت مل اهنا سانلا

 رخآ انأو, لاحدلا هتما رذح الا اين ثعس مل هللا نأو لاحدلا ةنتف نم

 انأو مكيف جرخب ناف ةلاحم ال مكيف جراخ وهو ممألا رخآ متنأو ءايبنالا

 هول و زل ويا ىىيفو ارحم ا زر اتا واو ب ياحب
 قارغعلاو عاستشلا .نين. ةلخ؛ نم« جرخنا هناو !ملسسم .لك ىلع, ئتفيلخ .هللاو

 ةفص مكل هفصأس': يناف اوتشاف هللا دابع اب.الاممثث ثيعبو ًانيمب ثيعيف

 00 د لب يسال كنر ايو ةنئاؤل) "هنا جل فس وين نا ا بيجو
 سيل مكبر ناو روعأ هناو اوتومت ىتح مكبر :اورتا:ناو مكبر انا لوقيف

 بتاك ريغ وأ بتاك نمؤم لك هأرقي رفاك هينيع نيب بوتكم هناؤ روعأب

 ًآرانو ةنج هعم نا هتنتف نم ناو ههجو يف لفتيلف مكنم هيقل نمف
 فهكلا ةروس حتاوف ارعكلف.ا رانك يلثنا « نيف واح, .ةكمحيو». ةكتجر .ةزاتشتف

 ةالصلا هيلع ميهاربا ىلع تنال امك آمالسو ًادرب هيلع نكت هللا. ثغتسيلاو

 ساننلا ةروص ىلع. لثمتت نيطايسش هعم نأ هتنتف نم ناو :مالسللاو

 ينأ دهشتا كماو كابا كل تثعب نا تبأرأ هل لوقيف يتارعألا ناكذ

 وزب هك رول قلع ناناطبخلل , 4 قمتم مق لوقف كلر

 ىلع طلسب نأ (؟) هتنتف نم ناو كبر هناف هعبتا ينب اي هل نإلوقيف

 اهريغ نسفني كلذ عنصب.  نلو:كلذ دعي .دوعت .ناور ابهييحي مث اهلتقيف::نسفن

 م سر و كير ع وة ةدكعرا" 035" 2 لا اررطلا لوقت

 (؟) ةريثكلا .ةعامجلا باتكك: زمهلاب ماثقلاو. نيللا: نيئشلا !نوكسإوا .ءاولا "رسك لسرلا )١(

 مهزجحبي ملعالو مهعدرب عرش الفا نورجاشتيب يأ نوجراهتي (؟) نطبلا:قوفو ةليبقلا. نود ذخفلا

 نبا ,ةياورو , فييرحت .ضعب, اهي لعلو ,ركاسع. نبا. لصا يف ,ةياوزلا يه اذك (4) مهيدهي لقع الو

 , نيتقش يقلب  ىتح راشتملاب اهربثنيو اهلتقيف ةدحاو سفن .ىلع طلس نا هتنتف. نم ناو ةحام

 5 كاحلا حبجص نف هانيودر ادكمهو ها اذه" ىلا قرطلا لوم
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 ههجو للهتب لبقيف هوعدب مث )١( ضرغلا ةيمر نيتلزج هعطقيف ةبرض
 ةرانملا دنع لزنيف ميرم نب ىسيع هللا ثعب ذا كلذك وه امنيبف كحضد

 ةحنحا ىلع هيفك ًاعضاو (؟) نيتدورهم نيب قشمد يقرش ءاضيبلا
 الو (*) ٌؤواؤوالاك نامح هنم ردحت هعفر اذاو رطق هسأر أطاط اذا نيكلم

 هف رط يهتنلب ثيح يهتنب هسفنو تام الا هسسفن حبر دجب نأ رفاكل لحب

 آموق ىسيع هللا يبن يتأب مث هلتقيف دل باب دنع هكردب ىتح قلطنيف

 ةنجلا يف مهتاجردب مهثدحيبو مههوحو حلصسميف هلم هللا مهمصع ذف
 آدابع في زخ نق نا ىلع ادءديلا/ هللا ىحؤا نالا كلذك مع اهينننق لاق

 جوجأب هللا ثعبيف روطلا ىلا يدابع زرحف (4) مهلاتقب دحأل نادب ال يل

 ةيربط ةريحب ىلع مهلئاوأ رميف نولسني (3) بدح لك نم مهو جوجأمو

 رصاحبو ةرم ءام اذهب ناك دقل نولوقيف مهرخآ رمي مث اهبف ام نوبرششيف
 ةقاما لمح رىادجأل اليادحا هيفا وعلا قنا را وكيلا ئ بحل“ هلئاككيشلاو لقال عن

 لسريف هللا ىلا هباحصاو ىسيع هللا يبن بغريف مويلا .مكدحال .رابنبد

 طبهيف ةدحاو ىسفن تومك (7)ىسرف نوحبصيف مهباقر يف (1)فغنلا هللا
 هألم دقو الا ريش عضوم نودجب الف ضرالا ىلا هباحصاو ىسيع هللا يبن

 لسريف هللا ىلا هباحصاو ىسيع هللا يبن بغريف مهئامدو مهنتنو (8) مهمهز
 هللا لسرب مث هللا ءاش ثيح مهحرطتف مهلمحتف تخبلا قانعاك ًاريط مهيلع

 اهكرتب ىتح ضرالا لسغيف ربو الو ردم تيب هنم (1) نكب ال ًارطم مهيلع
 كلجك رب ئاوروتاكان رهتا ىتجنا ققازالل "ناطر اك ةهلرلاكا لو ليك علا
 يف كرابو (١١)اهفحقي نولظتسيو مهعبشتف ةنامرلانمةباصعلال كأت ذئمويف

 نوكي نيتعطقلا نيبام نا هب دارا ضرفلا ةيمر هلوق و نيتعطق يأ ميجلا رسكب نيتلزج )١(
 ةيمر ةباصا هبييصت يأ ةبرضلا فصو هانعم لاقو فدهلا وهو ضرغلا ىلا مهسلا ىمر ردقب

 مدقن دقو نارفعزلاو سرولا هيسثب تابن وهو درهلاب نيتغوبصم نيتلح نيب يأ (؟) ضرغلا

 ال اذهب هرفن مل اذاو تابورلا ضعب يف درو امك قرعلا نامجلا (") باتكلا لوأ يف امهربسفت

 مضو عمجا هانعم زرحف هلوقو مهلاتقب هل ةقاط الو دحال ةوقال يأ (؟) ٌولؤالاب ههيبسشت حسد

 .٠ نوعرسي نولسنتي ىنعمو ضرالا نم عفترملا بدحلا 3

 اظفل ىلتقك ىسرف () مدغلاو لبالا فنا يف نكي دود ةمجعملا نيغلاو نونلا حتفب فغنلا (3)

 ةنتنملا مهحبر دانعمو هيلاثو هلوا حتفب مهمهز (4) اهلتق ةاثلا بثذلا سرف نم ذوخأم ىنعمو

 )١١( فاقلاب ةقلزلا اذكو ءاملا عناصم نيتحتفب ةفلزلا ).١1( يقب الو رتسبال يأ نكسبال (8)

 . اهرشقي هانعم فاقلا رشكب اهفحقي ةلوتو نيعبرالا ىلا ةريثعلا نم سانلا نم ةعامجلا ةباصقلا
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 (") تثاعف قارعلاو ماسلا نيب (؟) ةلخ نم جرخب هلا لاق مث )١(. فيهكلا

/ 

 اق 0 يف

 ةالص ين :انيفكت ةنللك يدنلا_عوبلا كلذ/ ثلا لويس و ران زةالبلق ” يكتمل كار دمإبا
 رئايو محك. موب», نهثك عيويو ةيينكز مير اماوب# نوعيابا ل

 يف هتعرس ام. هللا! .لوبسو ان.انلق لاق :(1) ::ةهردتق:.هل+اوريدقااف» كاف“ مهوب

 مهوعديف موقلا ىلع يتأيف لاق حبرلا هتريدتسا .ثييغلاك لاق ضراآلا

 ضرالا رمأبو رطمتف رطمت نا ءامسسلا رمأيف هل نوبيحتسيو هب نونمٌؤيف

 هغبيسأو ىرذ تناك ام لوطا مهتحراس مهيلع حورتف تبنتف تبنت نا

 (/)هلوق هيلع نو دريف مهوعديف موقلا يتأب مث لاق (ال)رصاوخ هدماو ًاعورض

 سيل (1) نيلحمم نوحبصيف مهلاوما هعبتتف ةياور يفو مهنعإ فرصنيف

 هعبتتف قلطنيف كزونك يجرخا اهل لوقيف (1.١ةبرخلاب رمب مث ءيش مهيدبأب

 فيشلابهبرضيف ابابش ًالتممالجر اوعدي مث (١١)لحتلابيساعب اهنأك اهزونك

 ىلوالاف فهكلا ةروس رخاوا أرقيلف ثيداحالا ضعب يفو اهلئاوا فهكلا ةروس حتاوف )١(

 وبا داورو لاجدلا نم مصع فهكلا ةهروس لوا نم تانآ رشع ظفح نم هظفاو ملسم هاورو

 ناسارخ نم جرخي هنا ءاج دق يبطربقلا لاق قيرطلا يهو ةمجعملا ءاخلا حتفب ةلخ )١( فيك1

 ىلا جرخي مث ناهبصا ةيحان نم ناسارخ نم هجورخ أدبم نا عمجلا هجوو ناهبصا نمو

 ىلع اآوتبثا هاتعم (4) دانعلا نشأ وها ثيعلا نم تاع (95) ماشلاو قارعلا نيب اميف زادحلا

 نع 'نوعفادب نيذلا لاجرلا نأش تابثلاب مكيلعو هرما مكنلوهي الف هتنتف ١ورذحاو مالسآلا

 تاولصلا نم هيف اه ءادال موهلل اؤردقا يأ (1) هثكم رادقم يأ مضتو ماللا حتفب (د) قحلا

 تكا ا را الا كاسم ولا انعاش نتف ؟ةزللم 98-72 ةاململا نم ردك هذ
 تقولا نال ةالص مهيلع بجتال كلت لها نا ىلا مهضعب بهذو اهالاو امو راغلب دالبك قفشلا

 بدحلا وهو لحملا نم (ةه) هنوب ذك هائعمو درلا نم نودرد (مي) عبشلا نع ةبانك رهو دادتمالا

 5 راكَس امثيح كمر ريسستشل و هعمتت -



 ىتح ًآرفك آرفك اهنم مورلا مكنجرخيل ماشلا لها اب ةريره وبا لاقو
 مانجو مسسط لاق كبنشلا كاذ امو ليق ضرالا نم كبنشب اوقحلت

 كاحضلا نعو علعلو قراب نيب اهباعج يقلعتم اهيداوك ىلع مورلا نريسيلو

 مورلا مث مكرهظا نيب ينايفسلا لوزن قشمد كاله لاق هنا محازم نب

 هتعمسو كلهي مث نيترم ةعامجلا ينايفقسلا مزهي نادعم نب دلاخ لاقو

 . اتسرح اهل لاقي ةيرقب فسخي ىتح يدهملا جرخي ال لوقب

 لاوهإلا نم هج ورح دنع نوكي امو لاجدلا رابخإ ضع ريدا ىف

 هيلع هللا «عئلص, هللا لؤدشنلار اركذ(1)!:يبالكلا «ناعمش,! با: سلاونلا«للاق

 ةفئاط يف هاننظ ىتجح (؟) عفرو هيف ضفخف ةادغ تاذ لاحدلا .ملسو

 ائيف كلذ فرع ملسو:هيلع هللا ىلص هللا, لوسر ىلا انحرباملف (؟). لخنلا

 هيف تضفخف ةادغ .لاحدلا ,تركذ هللا ,لوسو اب لانلق لاقرب ئكئاشرام لاقف

 (1) .مكيلع ينف وخا لاجدلا+ ريغ لاقف لخنلا_ةفئاط_ىف.:هاننظ ىتح تعفرو

 مكيف تسسلو جرخب ناو (5) مكنود ةجيحح اناف مكيف اناو جرخب نا

 هنيع (1) ططق باش هنا ملسم لك ىلع يتفيلخ هللاو هسسفن جيجح ءرماف

 حتاوف هيلع أرقيلف مكنم هآر نمف (!)نطق نب يزعلا دبعب ههبشا ينأك ةئفاط

 باحصاةروس حتاؤفوباتكلا ةحتاف أرقيلف. ةياوريفو فهكلاباحص١ةروس

 يف روهشملا )[) فرصنم ريغ اهحتفو نيسلا ريسكب ناعمسو واولا ديدبثتتو نيسلا حتفب )١(

 ئدفلاو# تكشلاو افيطتصتلا ىلع "امل ءاقلا نادت يورو عنو صفح ين" ءاقلا (كفيفحت ةناوالا

 هبيرقت يف ةغلابملا ةيافل ىتح (9) عفرو ضفخ نم نف لك هيف لمعتساو هبيرقت يف غلاب هنا
 هيلع." ىدشت تقلب نه وهوا هنري دلا لختتا نم ةعطق يف ىأ ةفئاط يف. هنا نوعماسلا نط قدح

 نطعمل ةةيطعت وأ هرمآ لمت .نأ هل يعتني( بيطخلا هيف تطخ واذا يقلل( يظعلا نمالا نآلا لسو

 مكييلع يتاف وختمت فاوح١ ةلبصالاو :لوعفملل  ىتمملا ليضفت, مسار فوخا (مز| نم ,نييماسللا, سارح

 ةملك (5). لعفلاب اهيبشت امهنيبا نوتلاب ءيج ,نكل فوخا؛اهبب لصتاف, ءايلا ىلا, فاضمإلا, فذح ,مث

 هجفرخ برقب سانلا مالعا ةدارا انه اهتدئافو: اهدعب ام ىنعمب مزجلا مدع ديفت ةيطرش .نا

 تابثالا يف .ةركنلا مومع باب نم ءرماف::هلوقلو .همصخ ىلع ,هناهربو :هتجحب. ٍثلاغلا :جيجحللاو
 هلوقو رعشلا ةدوعج ديدشا هانعم نيتحتفب ططق (1) ةركن هنوك عم أدتبم هعوقو حص اذملن

 بحلا نم اهتاوخا هتبث دح نع تجحرخ دق يتلا ةبحلا تنعلا نم ةيفاطلا بلعث لاق ةئفاظ هنديع

 ىفريو اهي هنيع هبش ءاملا هجو ىلع ةيفاطلا ةبحلا هب دارا ليقو تعفتراو اهتبن نم تربهظف
 نيم لع هشلاو اهراشلا37اهراش تهد امرإو هحشخحس اينشح 00 03د هنفات ةاعمو ةنناف



 ركاسع نبا خيرات م5

 هجولا وه اذهو ةعاطلا نع نوعجرب مهنا اهمهرد قارعلا تعنم هلوق يف

 ىتح ةعاسلا موقت ال اعوف رم آضبا ةريره يبا نعو نسسحا لوالاو يناثلا

 ىلع بدرالا لهاو مهدم ىلع دملا لهاو مهزيفق ىلع زيفقلا لها بلغب
 عجربو مهمهرد ىلع مهردلا لهاو مهرانثيد ىلع رانثيدلا لهاو مهبدرا

 هناو نئاك اذه نا ملعا هللاو هانعم ديسع وبا لاق )١( مهدالبا ىلا نسسانلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق عمساف نابمزلا رخآ يف دعب عنميس

 يفو تبثا يدنع وهف داوسلا لهأب رمع لعق: امك:زيفقلاو مهردلا يف
 مولعملا نمو هلها ىلع هفظوو جارخلا عضو نيح ًاضيا رمع لوق ليبوأت

 نم هدي يف ضرالا تراصو ةحاسمملا هتمزل نم لك. ىلع..ًاماع هلعج هنا

 مل اهيف نيبواستم اوراصف دبع وا بتاكم وا يبص وا ةأرما وا لحجر

 كلملا .١ارهش ةناقهد يف رمع لوق: كلذ نيبي'اممو دحا نود دحا. نئتس

 ام اهيلع بجوأف حجارخلا اهنع يدؤت اهضرا يف اهوعذد لاقف تملسا نيح

 امنا, هنا نلفضباإ/'ملعلا,« نما! رمت ناد !كيؤأت. فيو. :لاسجنورلا :قلع تلو
 يتلاو رامثلاو بحلا تاوذ نم لغت يتلا نييضرالا ىلع جارخلا لعج

 يه يتلا رودلاو نكاسسملا اهنم لطعو نيماعلاو ماعلا نم ةلغلل حلصت

 دنت اكظنك لاق اهناذ ةايصخنب لبا نقولا ابعت ةالهتتو غييرغ الز هللا ةيئأ تيلاناف

 دم الو رائيد مهلا ىجت ال .نا قارعلا لها كش اقف“ هللا تنع“ني رباج

 ككتيل# ما ةئاوو# فاو" دملحلا دءا واوإ] ماواارإا "اليك نع” لاق كاذ“ نتا" نم -انجنلف

 لااا اع سند نورك يد يتسلل قع ومتتا ةناا رادع ثان قو داو هلك
 هنآ ةرضن“ ينال تلعف ىريرزجلا لاق ادع هدعي ال "افتح لاملا ىتحت_ةفيلخ

 هللا ىلص يبنلا نع رباج نعو ملسم هجرخأ .ال لاق زيزعلا دبع نب رمع
 ةنئيدملا نم دحا جرخ ام هديب دمحم سفن يذلاو لاق هنا ملسو هيلع

 امم ًآوحن ثيدحلا قاس مث هلثم وا هنم آريخ هللا اهلدبا الا اهنع ةبغر

 مامشلا لها مورلا درطت ىتح رامهنلاو ليللا بهذي ال دلاخ لاقو مدعت

 دمحا مامالا لاق اسشطعو ًآعوج ةالفلاب لايعلا| نم ريثك سان مهنم توميف

 ماشلانممورلا مكنج رخيل ءادردلا وبا لاقو تلصلا يبانبا هنظا اذه دلاخو

 ىقبتو مودت ةرخآلاو ىنفتو ديمت ايندلا مكلذك ءاقلبلا مكنو د ربىتح ًارفك ًارفك

 عيدا لوفإ مسا تن ته زد شو روزا ديا ةرثعملا ةحنامحلا به يجول راو نأ 0



 ١ مه نكاتع نبا خبرات

 نيبو ةزملا نيب ام اذرب جرم يف اوركسعف مهئادعا يف .مهناخثاو مهروهظ

 اهارقو قشمد لها نيب اميف ةحابم جورم كانه ناكو :نابعسُم حرم

 آميحافإ ازهقو, الذ" نييكازسملا هللا أظارا قبح اهب [ةًوماقأف اينما تكيالا تشيل

 اونبف مهل هاضمأف :باسطخلا نب* رمع :ىلا كلذ اوعفرؤ مهتلحما موق لك

 نينمؤملا ريما ةبالو ىلا هدعب نمو نامثع هاضما مث رحشلا اوبصنو رودلا

 ةيما ينب نع تيفصتسا يتلا يفاوصلا اماو . هلهال دانيضما دق لاقف

 اهنكسأا يفاوصلا رود نم راد نع سنا نب كلام لمس ملسم نب مامه لاقف

 ريثك نب .دابع لثمسو يىردا ام لاقف بئذ يبا نبا .تلأسو يردا ام لاقف

 هل لاعف وال زيتا (ناققف' قواوتلا7 نايف ها لتار داجتا اهلكالخ بيق نات

 قراف نايفس لاقف اهنم جرخب نا ىنأيو ةيفاص يف ىبا ناف لئاسلا

 اهيف: ناك .ناف لاق هيف ءلصت الف: لاق :دجسم,اهنيف, ناك :ناف..ليق كابا

 معن لاق مهنم اهبرتشا اهلها فرعا تنك ناف لاق, هدلعتيم الفرو نلاولا لكن رد

 مارح مشاه ينب ىلع يهف الالح ةيما ينبل يفاوصلا تناك نا ًاضيا لاقو

 . مرحأو مرحأ مشاه ينب ىلع يهف ًامارح ةيما ينب ىلع تناك ناو

 قشمدب قلعت هل اهم نتفلاو محالملا نم درو ام ضعب باب

 نمرلا :نباغيف

 قاّرعلا' تعنم' ملسؤو' هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره يبا نع

 اهبدرا رصم تعئنمو اهرائيدو اهدم ماشلا تعنمو اهزيفقو اهمهرد

 اذه يف. يورهلا ديبع وبا لاق ًآاثالث اهلاق متألب ثيح نم متدعو اهرانيدو

 هللا ملع يف وهو نكي مل اهب ملسوب هيلع هللا ىلص يبنلا ربخا دق ثيدحلا

 يفو لحو زعر هللا ملع يف ضام هنال يضاملا ظفل ىلع هلظظفل جرخف نئاك

 رمع نم :هتاضز ىلع لدو هتوبت هتانا ىلع لد ام.هعوقو لبق اذهب همالغا

 ناهجوإ عملا ريشفت يفو'راصمالا يف ةيزجلا نم ةرقكلا ىلع هفظو امن

 طقستو نوملسيشس مهنا ملع ملسو هيلع هللا ىلص :يبنلا نا امهدحا

 مهتل18 :فلطو ' انما + فيس واكس ) ٠ "نيد هازل اذنك ؟ للهم قادس" نوبل” قطار" اما 12

 يف مهأدب نال متأدب ثيح نم متدعو ثيدحلا يف هلوق كلذ ىلع ليلدلاو

 ليقو اوألب ثيح نم اوداعف نوملسيس مهنا ىضقو ردق اميفو هللا ملع



 هيلع تناكام ىلع اهدرب ملف ناميلسو ديلولاو كلملا كبعو ةبواعمو امهنع

 نىضرعاو اولاق ريشثعلا ىدؤت اهلهال اهاضماو اجارخاهلعحب ملو ةيفاص

 00 عقر اك اهيفا رووا طول ١ اهيما اهلهال انذاف ةلرضألا كلت" نع ربع
 ىلعالو ةصيلخت ىلع ردقي .ملف#نويذلا ءانصقو 'ءاسنلا روهمو تبراوملا

 ملف نوملسملا اهارتشا“يتلا ةيرشالا كلت نع ضرعاو اولاق كلذ ةفرعم

 عئاطقلاك هدب يف تنابك نملو اهلهال اهاضماو ائيش اهنم ريغي

 تراص نم ىلع الو اهيلع لعجي ملو ارشع اهيلع لعجو

 اطل عى اقم احا امر عكقتاو الولذف : هيورج ةءاررشتزما تاريغرودعللا

 مث هتبالو ةيقب يف كلذ ىضمأف كلذب هدعب نوملسملا اهامسف ةدملا ةنس
 دعب اكلت الرف نع قماكتف اولاق تكلل دبع اك ماشهو ديزي ةاحخمأ

 الو «رشعلا نودؤب اهلها«دببا تناك ةريثك ةبرتتشا,اهو رتشا مث هلام ةيس

 نيينمؤملا نيما :دمحتا نب":هللا دبع رفعج ا! ىبا ىلا رمالابائضف ١ ئتح اهّيلع ةبزح

 رطأ تلذ_ناو_اههلطيمب رجال و) ستنعلا, ىدؤت ,ءاهنأو ةبريم لاب كلت ةيلآ ثعف رث

 ثبيراوملا يف تعقو دق هل ليقف اهلها كا اهدي دارأف 0 جارخلاب

 وا "نيعبرا ةتس مانشلا روك ىلا نيلدعملاب ثعنف. اهترما طلتخاو ”زاوهملاو

 لامس | و -ىضمحا ىلا ديزي نب هللا دبع مهتم:ةئاملا لعب يتعب نيعبراو ىدحا

 تلصتا نم ىلع ةبريشالا كلت اولّددعف مهل هاننشا يف كبلعب ىلا شايع نب

 ضرالا ةيقب نم طابنالا ديب يقب ام اولددعف رهم وا ثاريم.وا ءارشب هيلا

 هدبسب ناك نم ناكو هلا كلت يف ةطوغلا لدعت ملو قه كتم( كد لعد اع

 نبا هللا دبع نينمؤملا ريما ثعب ىتح رشعلا يدؤر, ةطوغلا لها نم ءيش

 نأ مه رمأو ةيارخكألا اولَددعف قنرو نذإا الارختمتو قوط ََش اناضه دمحم

 ناو ًاجارخ ةيريشالا ىلع الو ةميدقلا عئاطقلا نم ءيشا ىلع اوعضب ال

 . اطابنالا يدبأب اهنم يقب ام ىلع جارخلا اوعضيو ةيرش اهلهال اهوضمب

 ةميدق مهئابآل عئاطق اهنا نوركذيبو ةباحصلا ءانبا يديأب يتلا

 اوحلاصو ماشلا دالب لع نيملتللا رهظا امل هللا نا نينم وألا ريما اب تلقعف

 متن نا نود اهؤولخدب نا اوهرك صمح لهاو قشمد .لسها



 ام ركاسع نبا خبرات
 نيملسملا نيب"تناك يتلا كراتغملا كلتا يف 'اهنما لثفا نمو ءعورلا حرا

 اهلقب ةفوقوم نيملسملل ةيفاص ىرقلاو عرازملا كلت تراصف مورلاو

 ينهي نابسيكرذنا اهنمك اولا ةعررم لح لا ل هب امك . ظلا قاد

 ةولاق اهريغو اناعيح نم صمح باب ىلع امو ءاقلبلاب سسييقو قشمدب

 جرخيف لاملا تيب اهتلابق لخدت ةلبقم ةفوقوم عرازملا ثكنات لزت ملف

 مامشلا ىلع هترما يف ةيواعم بتك ىتح جارخلا نم جرخب ام عم ةقغن

 نم نؤمب موقيب نسيل هلمع يف قررلا نم هلع هارخا يذلا نا نامثع ىلا

 لسسر نم هيلع مدقي نمو اهئارما لبسرو دانجالا دوفو نم هيلع موقي
 هل اهامسو ةيفاصلا عرازملا هله هباتك يف افصوو اهدوفوو مورلا

 نم تسيل اهنا لاقو هل فصو ام ىلع اهب ئئوقيل اهابا هعطعب نا هلأسو

 ملف اولاق ًاباتك كلذب نامثعب هيلا بتكف حارخلا نم الو ةمدلا. لخاي يرق

 ىلع اهرقأف رمالا ةيواعم ىلا ىشفاو نامثع لتق ىتح ةبواعم ديب لزت
 اولاق نيملسملاو هتيب لهإ ءارقف ىلع اسبح هدعب نم اهلعج مث اهلاح
 نم مهعطقي . نا ةيواعم اولأس برعلا فارشاو نثيرق .نم ًاسان نا مث
 مهل تضمف لعفف اهابا هعطقا نامثع نكي مل يتلا عرازملا كلت اياعب

 نبا كلملا دبع ىلا رمالا ىضفا املف نوثرويبو نورهميو نوعيبي الاوما

 ادحا اهنم عطقا ةيواعم نكي مل اياقب عرازملا كلت نم تيقب دقو ناورم

 كلملا. دبع نا مث اولاق لعفف|اهنم_عئاطقلا سسانلا فاازيشا..هلأاس .ًائيلش

 رطنف .ءيش اهنم .قبب ملف اهلهال عرازملا كلت تضم دقو عئاطعلا انا

 اهنم مهعطقأف .ًابعع اوكرتي..ملو اهلها داب دق ٍسارَخ نضزا ىلا كلملا ىلع

 نم .ًادخا هلمحب .ملو جارخلا لها نعت اهحارخا'نم.اهيلغ ناك ام عفو

 لاملا تيب نم هجارخا لثم هل آرئاج هآرو ًارشع اهلعجو ىرقلا لها

 ضرالا. كلت .نم دجي. مل .ىتح كلذ: لعفي»لزن“ملق اولاق ةصاخلل“ زئاوجلا
 ىرعلا ..نضزا :نم عئاطق .ناميلتسو .كيلولاوكلملا دسعب نسانلا“ لأسف. اميش

 يف يمهل, اونذأبجا نا .مهولأسش.نا مهتلع كلذيراوبأف :ةمذلا لها ئددنأب "قتلا

 ةيوغقتو ناملا .تنن اهنامثا..لاخدا..ىلع ,ماهل..١ونذأف. ةماللا ”نكده٠" نم' ضرالا عيل

 كلذ*1فق واو« هنادا٠نع ا وهعض ام'قغم؛ جيكتتتا مهخلارخ خلع *هم-حارحلا لها

 مهارق. لها“ نعو' معهنم اهعان"نمع' ضرالا.كلت جارخ اًوعَضَوو نتؤاودلا يف

 ىلو 'اهلق اولاقنونزاوتو ' نوزهمت و ناوعبتت «رشعلا قدوت "اها رتتنا نا اهوريتصو

 هللا يضر ةثواعللاناطنع اهغطقا يتلا عئاطقلا» كلت" يأر ٌريزعلا دبع نب"رمع



 كانسع نبا خيرات م4

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعف امك اهمسقيو اهسبحيف ةمينغ اهلعجب

 نوكت نكلو اهمسقي الو اهسمخب الف يف اهلعجي نا ىأر هل كلذف ربيخب

 . قارعلا داوس يف رمع عنص امك اوقبام ةماع نيملسملا ىلع ةفوقوم

 « عئاطقلا ماكحا »

 ناك ام رارقا ىلع مهيار ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصا عمجا

 نيملسملا ىلا اهجارخ اهنم نودؤيو اهنورمعب مهضرا نم ةمذلا لها ىديإاب
 هرادو ضرالا نم هديب ناك ام راصو جارخلا هسار نع عفر مهنم ملسا نمف

 نوملسبو اهجارخ نم ىدّوي ناك ام اهنع نودؤي هتبرق لها نم هباحص) نيب
 ام هل نيملسملا نم راصو نيملسملا ناونذ ى هل اوضرفو هناويحو هقيقر هل

 نيب هضرا نم ناك امب ىلوا ملسا ناو هنا نوري, الو مهيلع ام هيلعو مهل

 نم اومسو نيملسملل ةفايض اهنولعجبالو هتبارقو هتيب لها نم هباحصأ

 نم دحال حلصي ال هنا نوريو نيملسملل ةمذ هتيرقو هنيد ىلع مهنم تبث

 نمنيملسملا ىلع هب اوجتحا امل اهرك نيضرالا نم مهيدبا ىف امىرش نيملسملا
 باهف مهيلع مورلا نم مهودع ةرهاظم مهكرتو مهلاتق نع ناك مهفايضا نإ

 ذلخاو مهمسق رمالا ةالوو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصا كلذ

 ال انوص اهؤارش اضنا نيملتسملل اوهركو نيضرالا كلت نم مهبدبا ىت ام

 مهكرتلو اهيلع مهلتاقب ناك نم ىلعو دالبلا ىلع نيملسملا روهظ نم ناك
 مهيلع -عهار وهظ-لبق *نامالا بلطأ/علوزمالا|,ةالكيو نسلتلللا لرئال ةدهبلا :تتاكرو

 مهروهظ لبق نامالا بلط ىف رمالا ةالوو نيملسملا ىلا ةثعبا تاكو اولاق

 هبامحضا نمعأ فاعبا, نم':ناك كامي اعوك+مهنم' اهتازتث' اوهركاواولاق“؟جهيتع
 الو عابب ال نيدهاجملا نيملتملا نم ةمالا هذه رخآ ىلع ةسوبحم نيضرالا

 مهسفنا هومزلا !ملو نيكرشملا نم هيلع اورهلفي مل نم داهج ىلع ةوق ثروب
 ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو لحو زع هلوق ىف هب رومأملا داهجلا هماقا نم

 ةذفه لقب ناك نمم انتخيبشم“ نما دخااوا رثغل» تلقف ةنآللا| مامن“ نلا

 عرازملاوةيجارلا ىرقلا ينارهظ نيب يتلا عئاطقلا هذه تءاج نبا نمف ةلاقملا

 عئاطقلا هذه اءدب نا لاقف سانلا نمو نيملسملا نم دحاو ريغ اهدش ىتلا

 دقاسمل وجا جرو كومو الن” نعب تينت اك قتلا خيش رالا*م تناحك

 تقحلف عرازملا كلت نم اهيدبا ىف ناك اتمع ةقراطسلا كالنا تنره مورلا



 املا اركان نبا خبرات

 [هتمتتو الا"ةن رف ”تحتف 5 نيملسملا نحخا*"الؤل لاق 2212 خرمع نع قراحكلا

 نيح دعس ىلا نمع بتكو اربيخ ملسو هيلع هللا ىلص ةللا لوس مسق امك

 ناك لاكش دف مقشلاملا نأ" رتادلت «تللانب نيتعتل« تكفإ كما مآ" فاوعلا | عتتفا

 اذه ىباتك كاتا اذاف مهيلع لخو زع هللا ءافا امو مهمناغم مهنيب مسسعت

 نيب همسسقاف لام وا عارك نم ركسعلا ىلا كيلع هب سانلا الحلا ام رطناف

 ق3" تكتلذ ناوكليل»# هل مهل *لاهتالاو .نيض الا ,كرتاوب(سملدكملا خمرا ضخحتاا نم

 مهدعب ىقب نمل نكل مل رضح نم نيب اهتمسسق نا كناف نيملسملا تايطعا

 نا لاقف" هل كلذ ركذف “رمع ىتاف' كناسشنلا نم -اضرا:ةحلط ىرتشاو :ءىث

 ةفوكلا لها نم لاقف اهتيرتشا نمم رمع هل لاقف ةبجعم اضرا تيرتشا
 لها نم اهتيرتشا له اهتيرتشا فيك ةحلطل لاقف ةيسداقلا لها نم
 نا ىورو ءىيف ىه امنا اًئيِش عنصت مل كنا هل لاقف ال لاق مهلك ةيسداقلا

 كل الك عونا" ني" اندلع نانهتسافا ,قاؤقلا) داره .بلقنا نايادا رإ ١ تاطخلا يونا | ركع

 ثعبو مهكرتف نيملسمل ةدام داوسلا لها نوكيا ةمدسعلا عد هل لاقف

 نيرشعو ةعبراو نيعبراو ةينامث مهيلع عضوف فينح نب نامثع مهيلع

 كا طب لخلاو

 (( روسلا لخاد ىه ىنلا رودلا مكح

 اهوهطتقل ملا |نتايسملا هقه كيلر ةلالاعق. معلما هربت د ناكا) ناجند

 ,ىه .نولوقب .اسان ناف لاق معن .لاق اهلهال.ئه ةيضاما قشمد اوحتف موب

 وا رهم وا ةقدص ىف هوجولا نم هحوب اهفالتا الو.اهعيب مهل سسيلو نكس .مهل
 تاو رهضاو نونا تلات كلم هل لبا كلذ هلل نعول هلل اور لاه تكلل دع

 هيلع .هللا_ىلص هللا, لوسر نعورانالا ايتءابخ_ةادسع طويلا ءلافو ان وتدعصيناو

 ماكحا ةنالث .نيضرالا جاتتفا ىف نا.انربخت .هدعب نما ءافلخلا .نعو ملسو

 اقانمف ع واقل نوبل يق اراب دع لب نوجا ع اي كلاعب يفرم اهل امام كي وحلا

 هيلع اوحل وص ام ىلع.ىهو مولعم. حا رخي :ىلعاجلص تجتيفا نضراوهوريغ
 نوملبملا اهيف فلتخا يتلا يهو ةونع تذخا ضراو هنم رثكا مهمزنبال

 هةعبرا نوكتف مسقتو نسسمخت ةمينغلا ليبس اهلييس مهضعب لاقف
 ىقابلا ىسمخلا نوكبو ةضاخ اهوحتتفا نيذلا ,نس اططخ اهيسايسخا

 نا ىأر نا مابيمالا ىلا اهيف رظنلاو اهمكح لب مهضعب :لاقوإ هللا ىمنس: نمل



 ركاسع. نبا خبرات 0/0

 ٌمِضو مل هل تلقف ادهاجم تلاكس حيجن ىبا نبا َلاَقو هتيد مهيلعف ةمذلا
 الا شلل لاح يقجاطأ لجأ كح عم رب هيت ءاببلاو لق ىلع ةيرجلا تع
 قو رفم الإ لاخلا نيسمن لا عانسلا  نانصمألا ىلا "رب رعلا و جت نإ .نميع اعلا و
 الو اناس سبلت الو دلحلا نم" راثازتا 117 ىسمب# لو عانق سيل دوا ةعتضاتلا
 رو را ل تاذ اليواريس سسلي
 . ملعا هللاو بهتنا الا احالس هتيب ئف ينتف الو

 «( )١( نيضاملا فلسلا نع هيف ءاج امو نيضرألا مكح باب ))

 ىلع ةلها حلوص دلي "لك نأ ةمالا ةدعه فلس“ نمت ةمئالا" نيبا+ك الخل

 .نا حص دقو موسرلا نم مهيلع رقتسا ام رييغت زوجب ال هلا مولعملا جارخلا

 حلصلا قشمد ةنيدملهال ىضما هنع هللا ىضر باطخلا نبارمع نينمؤملا ريمأ

 لهوحتفلا يف لاحلاهيلعلكشا امل هنع هللا ىضر هنالاتكلا اذه يف مدقت ام
 لبق واهلهال احلص اهلك اهتاضماحلصلاب اهلخد نموا ةونع اهلخد نمقباشلا ناك

 اهلامعا نم” ةونع نوملسملا هيلع رهط ام اماق اهل دن اوضاو اطورش مهنم

 ىف نوضاملا ءاملعلا فلتخا دقف اهلها نم ةبلغلاو رهقلاب هووحو اهيحاوتو

 ل نب داعم ا( ىلحو رمع 0قتلاف هجدطم هناك اننا قل مينا دمنا 01 امك

 ىرحبو نيمناغلا نم اهيلع بلغ نم نيب مسسقت ال نيملسملا نيب فقو اهنا ىلا
 اهيلع نمو ضرآلا هللا ثرن نا ىلا نّيفلاخلا نم" مقدعب "نم ىلعو مهتيلع اهيلع

 كلم اهنأ ىلا" جابر نب لاللو عاؤعلا" نب "ريبزلا تمهد نير“راولا| رخل وطاو
 قايفش و ةفجسا أ تمد رد نفلطللا ا ماغأ هازل اأمز ىلع ةيقم# تينت يمس اكل

 نأ رايحلاب تال د + يف ”ءامالا نا قل رابكشلا 'ءانملعلا نم لمفقور ؟ىرونلا

 اضبط نم نبي هارب ان“ اولعا خطر هع ور ايدك ءاسج ١ ناو كجغقتو لءاجح

 اكدت ركل 0 ياسعالا قمتي افق و طنا اكبنا' نلت كلاطم فنهدو
 هم زلت لت اهقعب "ق1 ءامزلل نسبا حقا ىلإ» رمق كنطعلاا عمق ذات ءاماللا ارايعخا

 ىورو اهمنغ نم كلذب ىضربو اهفقو ىلع نوملبسملا قفتب نا الا اهمسيفن نا

 رمالا ؛يلول يغبني فيكو ةيريمالا يضارالا مكنح هدعب يذلاو بابلا اذه نم ملعب )١(

 7[ ينفق كج نإ



 اما ركاشسع نبأ خيرات

 .نا مهيلع ديزن ال ةامسم يريئاند ةيزج ىلع اهلها ةعامج نم اهيف نم ىلع
 مهنع نكاسملاو رودلا لوضف نيملسملل ناو اولق نا مهنع صقنت الو اورثك

 !ورهظي ال نا رمع دهع ىف مهسسفنا ىلع اوطرتشا مهنا ةباور ىنو اهقاوساو

 هدنسب ىقهيبلا ىورو هيحاص سأر قوف رسك الا ةسيئك نم احراخ ابيلص

 لها ءارما ىلا بتك هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نا رمع ىلوم ملسا ىلا

 مهتيزجو ىسوملا هيلع ترم وا ترج نم ىلع الا ةيزجلا اوعضبال نأ ةيزجلا

 بهذلا لها ىلع ييناند ةعبراو )١( مهنم قرولا لها ىلع امهرد نوعبرا

 ّلكت كيد( طظاشقا”ةثالثو نادم ةظنحلا نم نيملسملا قاآزرا مهدلعو

 قلازبلا نم مهيلعو هظفحنت مل ءىش لسعلاو ("9) كدولا نمو رهش لك قناسنا

 نوفيضيو هظفحن مل ءىشو نينمؤملا ريما اهسبلب ناك بايثلا نم ءىش ىهو

 اعاص رشع ةسمخ قارعلا لها ىلعو مايا ةثالث مالسالا لها نم مهد لزن نم

 ناككت ءاطعلا خلع ةيررجلا يارخي رالا هلع هللا يدر نم ,ناك 5 ناكسا ره

 مجعلل له سابع نيا لئس ةمركع لاق ةيزجلا لها لاجر قانعا يف مخي
 برعلا هترصم رصم اميا لاقف اًئيش وا اناينب برعلا راصما يف اوثدحب نا

 اوبرشيالواسوقان هيف اويرضيالو ةعيبلاق وأ ةمسينك هيف اوئبب نا محعلاس سيلف

 ىلع هللا هحتفف مجعلا هترصم رصم امياو اريزنخ هولخدي الو ارمخ هيف

 ىعازوالا لاقو مهدهعب مهل اوفب نا برعلا ىلعو مهذهع ىام مجعللف برعلا)

 زجع نمو هنع اوففخ ةبزجلا قطب ما نم نا ةمذلا لها ىف بتك رمع نا
 الو ,مهاومسا ةمذلا لها ىف رمع .لاق و.:نيماعل قا 'ءاعل اههدبرن.ال اناف» ةونّيعاف

 ىلا مهؤجلاف قيرط مهاياو مكتعمج اذو مهوملظت الو مهولذاو مهونكت
 ىلع اعاص رشع ةسمخ قارعلا لها ىلع عضو هنا ةياور ىنو اهقيضا١

 لاقو رب نم ابدرا رصم لها نم عيطتسم لك ىلعو مهنم دحاولك
 [ 0 ا ل ا

 اتنوفلكي قيطن الام انوفلكي نيملسملا نم انفويض نا نيئمؤملا
 لحب الامم الو نولكأت امم الا مهومعطتال لاقف ءاشلاو جاجدلا

 مهرامث نم نوملسملا بيصي نا ماشلا طابنا ىلع طرتشاو مكماعط نم مهث

 لها ضرا ىف نيملسملا نم لحجر لتق اذا هناو اولمحب الو مهنبتو

 ةرثع ةميق هتميقز يواسنام راعيادلا .نارولعي انه خيمؤةقضفلا يارلا ليقع قوولاء انور



 زكادتوعا نبأ خمازاق 0

 (( ةمذلا لها ىلع ماشلا حاتتفا دنع ةمالا هذه ردص طرتسا أم ركذ ))'

 اياتك ىراصنلا ىلع بتك باطخلا نبارمع نا منغ نب نمحرلا دبع نع
 رمع هللا دبعل باتك اذه ,يحرلا نمحرلا هللا مسب هيف لوقب اوحلاص نيح

 نامالا مكانلاثس انيلع 0 امل مكنا ماشلا لها ىراصن .نم نيبامؤملا ريم١

 نحنو دب نع ةيزجلا ىدؤت نا ىلع اننام لهاو انلاوماو انيلاهاو انمسفنال

 ليللا يف انمسانكا لازنيا نا .نيملبسملا نم ؛ادحا عنمنال نا ىلعو نورغاص

 الو اهباوبا مهل عسونو ماعطلا اهيف مهمعطنو اثالث اهيف مهفيضنو راهنلاو

 الو ةءارعلاب انتاوصا اهيف عفرن الو ايفخ ابرض الا نسيقاونلاب اهيف برضن

 ةسينك ثدحت الو مكودعل اسوساج انلزانم نم ءىش ىف الو اهيف ىوؤن

 عامتجالا دصعن الو اهنم برخ ام ددجن الو .ةبالج الو ةعموص الو اربد الو

 طل ردا يحلل لئاذشر هيما كاطع ريراو#ا كج اهلا | هلع نت ملا اةيلعب ناك لاكقف

 مهئاوساو نيملسملا قرط نماع(ئ مقر دوز ايمان قلع ةيضلص) ريخ يب هعأ]

 لوخدلا انتابارق ىذ نم ادحا عنمن الو اندالوا هملعن الو نآرقلا ملعتن الو

 انطواسوا ىف ريئانزلا دشنو انبسؤر مداقم نجت ناو. كلذ دارا نا مالسالا ىب

 مهجورس ىف الو مهتنيه ىف الؤ مهسابل ىف نيملسملاب هبشتن الو اننيد مزلنو

 مهمظعن نا انيلعو مهانكب ينقكت الو ايبرع اهشقنلف مهميتاوخ شقن الو
 علطن الو مهتاقرطو مهلبس ىف مهدنشرنو انمسسلاجم نمههل موقنو مهرقونو

 ضرا ىف رفس الو رضح قى هلمحت الو افيس الو احالس ذختن الو مهلزانم ىف

 عف رن الو نيملسملا قيرط ىف اناتوم عم اران رهظن الو ارمخ عيبن الو نيملسملا

 نيملسملا نم ادحا برضن الو مهب نيملسملا رواجن الو مهزئانج عم انتاوص١

 انفع راع ماك عاني دقو ىتاك بي طقللم تواخ لع اهيقمل اءاقم نماقشردلاو

 كلا هبال هين 1خ ىررا هل اظا7 ودظ بداعي الد وز سجل برود اف فاضت كانا تيا قد رفا

 وهو ىحسأ) نا" دمحم" ىنارطا" نم اضنأ قىاورو هةكنافملاو! "”قافننلا ملقا" خرم

 طايخ نبا ةفيلخ ىوروب ةحصلا هيلع بلغت امبرو قرط ةعبرا نم ىورم

 مل راو. مهيس انك: نيف ضنا .ىلكي ماقتل لما .ةنيتع ةوناضسل اه لاف ةازيعللا قع

 حلاتص :مهسئانك نم ايش اومدهب الو مهدايعا نم اوغتمي ال ناو مهس وز ىلعو

 مهوحلاص مهنا ةباور فو ةونع قرا رك ذخاو ةندملا لها تارك ل



 ل ل بل ا لا ل

 ىردا ام تم وا تييح نُل هللاو حبصي نيح لجرلا لوقب وا مكنيب نعالتلا

 ىو راك 1 وه افا ءابولاو نوعاطلا اذه عوكو نا ملعاو 5 هيلع 00

 دهشتسب لمجلا ةدغ لثم ءاد هيف مكبيصب ةيبيوجلاو ةيباجلا هل لاقب الزنم

 ثعبيف. مهباودو مهلاوما هب رثكتف ةيبيوجلا وا ةيباجلا لاقي اضبا نوملسملا
 5 مهنادنا كيف كيش سل د مهلاوما هيف ف كدلك بارح مهيلع هلا

 ملا ختقيف ماشلا ىلا نوؤرخاهتس هظفاو ذاعم' نع هاتعمب ةدنشم يف دمحا مامالا ةارو" ()
 منلالعا هل الكورال عيدنا لاب منلا "دبلتكطات لح 1٠ امارس ذلخ ايهم وش كرو لمت اكد دا ابك لوكيل

 نم تناك ةيرق ءابلا رسكب ةيباجلاو ءيش اهيف يناربطلا ةياورو ظفللا اذه ريغب هوري ملو
 يف ءافلا ديدشتب رفصلا جرم برق نالوجلا ةيجحان نم روديجلا لمع نم مث قشمد لامعا

 نم رهظت تناكو هل. رهظت تناك لامششلا ليقتساو نيمنصلا يف ناسنالا فقو اذا نارو>- يلامش

 لوقو نالوجلا ةيباج اهل لاقيو عضوملا اذه ىلا بوسنم قشمدب ةيباجلا بابو اضيا ىون

 هك راكم ىذا 2105015 ءاثلا را وكلا هل [لككا ر هكا تيل تا 2 22202025

 نم نومدقتملا لاقو ثيدحلا رسفي هبو ةباهنلا يف هلاق نادبالاو ةجزمالا هب دسفتف ءاوهلا

 ريصيو كلذ يف رادقملا زواجتي ادج ملؤم ديدش بهلت هعم جرخب ءىبدر مرو نوعاطلا ءابطالا

 يف هثودح نوكبام رثكاو حرقتلا ىلا هرما لوأيبو دمكاو رضخاو دوسا رثكالا يف هلوحام

 لوخدلا نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىهن دقو ةوخرلا موحللايفو ةبنرالاو نذالا فلخو طبالا

 يف ناف هنم زرحتلا لامك عم هعوقو دعب اهنم جورخلا نعو نوعاطلا اهب عقو يتلا ضرالا ىلا

 ناسنالل ةناغاو ةناطلك لحم" يف" هل ءاقاومو ءالبلل# م وعت اهياره هيا عرألا قلآ لا ك1

 يتلا ةيمحلا باب نم هضرا ىلا لوخدلا :هبنجت لب لقعللو عرشلل .فلاخم اذهو هسفن ىلع

 نآيبُمهلق”ءمانلب نيم ؤأريختلا عر همن اما وقر ذاؤللا "هر وكلالاو ةدكمألا نع ةيفمل له واهيل دنا انام

 يناشلاو اهب اضرلاو هتيضقا ىلع ربصلاو هيلع لكوتلاو هللاب ةقثلا ىلع سوفنلا لمح امهدحا

 للقتاو”ةيلكفلا»تاثاوطرلا هندعأغ !حرطم نا .ءانارل قم وونعتالا ركز وعاجل بك اديان نان لإ

 ىدعب ؟اوا) بحب امميناطهتاف | مليجلا وتمت نذل ةلازشج ورءالكا نم زيففجللا نيدعلل لآ قيشو ءاذعلا

 «تاطلختو مامجلاو ةضايرلاب"هرشينف' هيف نماك ءىدر لضف, نم ابلاغ ولْخَي ال ندبلا "نال هّنم

 نيكستو ةعدلاو نوكسلا نوعاطلا عوقو دنع بجي لب ةميظع ةلع بلجي كلذو ديجلا سوميكلاب

 ةرضم يهو ةديدش ةكرحب الا اهنم رفسلاو ءابولا ضرا نم جورخلا نكمي-الو طالخالا ناجيه

 . اذه ىلع ةدايزلا بحا' نم هعجار لف فيلأتلاب درفا دق ليوط'عونلا !ًاله ىلع مالكلاو اج



 زكام ا كرت 6

 ةيباحلاب لزنف ماشلا. لها راز ىلو امل هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نا هدج

 ل لا ا ل

 وه ثيح هوتأت الو هنم اوبرهت الف نوعاطلا, مكب لح اذا ملسو هيلع هللا ىلص

 مينصن_|مل| نيناكح رف لس و هيلع هللا ةىليص قبلا ةيناحيحا :نا .تقلع مغو

 ىلا راسو وه اهلخدي ملو ةليدج نم الجر كلذ دنع لسراف طق نوءاط

 فرغتا قحسا ابا اب لافقف بعك هعمو رمع اهلخد مث اهحتفاف سدقملا تيب

 اذكو..اذك !منهج :ىداو..يلن يذلا .طئاحلا :نم -عرذا هل لاقف ةرخصلا-عضوم

 رمع لاقف مهل ترهظف رفحف اهدجتس كناف رفحا :مث ةلبزم ىهو اعارذ

 عمجتف ةرخصلا فلخ هلعجا هل لاقف ”دجسملا لغجنا نا ىرت ننا بعل
 رمع لاغف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةلبقو ىسوم ةلبق نيتلبقلا نيب

 مدقم يف هانبف اهمدقم دجاسملا ريخ قحسا ايا اب هللاو ةبدوهيلا تء.هاض

 نا. هنولاثس هيلا اوبتكف. ماسشلا لهأ ناز.هن# قارعلا لها غلبف دجسملا

 ريمااب هللاب كذيعا بعك لاقف .لعفب نا مهف .ماشلا لها راز امك مهرورب

 سانلاناملعي تورامو توراهونحلا ةاصع اهيفلاق ملولاق اهلخدتنانينمؤملا

 كليف [دنغامعتلار لط ضيرحع /الاعف لاظعم كلا ورعلا عقلا اوءافقع» ةفلعت !انهطفاو

 هل نسيل يذلا وه لاومالا ةرثك لاق وه.امف لانضعلا ءادلا ريغ ةتنركذ املك

 ةيدابلا نم نوملسملا لزن دغس يبا نب كردم لاقو رمع اهتأب ملف ءافش

 اكعلا قيردع مهنم بهذاف نوعاطلا مهيف..عقوف اعلا: نورشعو ةتعبزا مهو

 نسزاق_ اذاعم كلذ: غلف نحو اذهو.نافوط اذه اولاقف .فالآ ةَقئْرا ىقبو

 املف ذاعم دنع مويلا سسرادملا اودهشا لاقو سانلا .نوعمجحب سراوف

 مكيف موقا ىنا ملعا ول هللاو سانلا اهيا اب لاقف ابيطخ مهيف ماق اوعمتجا

 اذه نولوقت مكنا ينغلب دقو مكيف مايقلا مويلا تفلكت ام اذه يماقم دعب

 ايمئاو. زجر لاو ,ناتتفوظ وه ايم ؛ةللاو:زخرو نابفوط !امكعيفاعق وا اىدنلا

 اهادها ةداهش اهنكلو ممالا هب بذع هللا ناك قسحعلول انو ايقيوطلا

 نمفالا )١( ملسو هيلع هللا. ىلص. مكيبن ةوعد مكيف هللا .باجتساو :مكل.*هللا

 كفسدناو هنامبا دعب لجرلا رفكب نا تميلف تومسنا عاطتساف اهضحج كازاوأ

 8 تازجعملا ةلمح نم



 ١ زكاسع نبا خبرات

 ام دانحالا ءارما هيلا عفدف' نوملسملا هيلع عمتجاف ةريشع عبس ةنئس عرس

 قازرالاو ةيطعالا ضرف مث راصمالا رصمو دنجف لاومالا نم مهدنع عمتحا

 اهبو ةرشع تس ةنس ءايلياو ةيباجلا حتف ناكو ةنبدملا ىلا اعجار لفقو

 ذدمحا مامالا هلاقام حيحصلاو باوصب نسيلو رشعم ونا هلاق ساومع تناك

 هيفو ريثك نب ديعس لاق ةرشع ينامث ةنس ناك ساومع نوعاط نا لبنح نب
 :مل ءانشا و

 ساومع نم عزجلاب بوعل 2اضيبو لالهلا لثم قرخ بر
 ندواقسعساب راذولا عقعبإل لجخاتف مهيلع غاب ريغ هللا اوقل دق

 لويس[ حت اهوقللر كصلاةوذ د اهكا ورا سلا | داعكؤولافلسكالا ىقحاو توك اخ

 قاس ةعميصساعناك هذ اطول لسد ومجت “ فوغازو أ ندع هللا

 نوعاطلا اماو اهدنع ةعقو تناك رشعم وبا اهركذ :يتلا سساومع لعلو ةريشع

 نا يراخبلا خيرات نم ملعي يذلاو روهمجلا هخبرات ىف رشعم وبا قفاو دقف

 ال بهو نب ناريفس لاقو افنآ رم امك نيترم ةيباجلا مدق هنع هللا ىضر رمع
 هسنسفنب مدقب نا باطخلا نب رمع ىلا دانجالا ءارما لسرا ءىيفلا عمتجا

 نم ىلع همسسقن لاملا اذه ناف دعب اما لاق مث هيلع ىنثاو هللا دمح مدق املف

 وبا هيلا ماقف هيف مهل قح الف ماذحو مخل نييحلا نيذه الا لدعلاب هللا ءافا

 دينرا .كدعلا زمع ؛كافف'١ لد علاو ف دلمعل اي ةانلا لدغات لاعف ![ىتم خجلا 5 كبد

 لكفتم اداالعلا ١ قف "وح اتسإو :نضارفلا 1! ودشاؤ, رهظلاا ق اوققنا.امائقا "لعخلا/ان١

 اهيل" زكاف اي ندع ىآ اعط تناكتم ركلبلا# نأ 054ه 3ةاررو ؟نيننمم ملوك

 ثيح هدالب نم انعضو هللا نا لاقف ةديدح وبا ماقف دحا ماذحو مخل نم

 اب انقح عطقب كلذبفا هانرصنو اهانلبقف اندالب نم ةرجهلا اهيلا قاسو ءاش

 ذاع يوان دالعفضت لجمللي ناكفةل ابق لقا كامل كيما. عطا اكتح ا ربكلو لقا مك

 لائقف .نضرالا.بحاص اووطاف :نبا اعد مث ارانبذ هاطعا هتأرما هعم تناك

 ىدنلاب ىتاف مويلاو رهشلا يف توقلا نم لجرلا يفكي ام ينربخا هل
 طسقو تيز طيسقو رهشلا يف نايدملا اذه هيفكب لافقف طسقلاو

 نيطسقب امهمدا مثانجع مث انحطف حمق نم نيبدمب رمع رماف لخ

 ذخا مث مهبعش فافك ناكف الجر نيئالث امهيلع سلجا مث تيز
 امهصقش نا دحال لحا ال مهللا لاقأ مث هراسيب طرسقلاو نيبدملا رمع

 نع رمع نب مثيهلا ىورو هرمع نم صقفناف امهصقن نمف مهللا ىدعب



 ند نبا حد رات 5/١

 اه نوكب نا ةفاخم ينع نوفلب اولعجف يننوبلطب اوجرخو ًاعحار تاأفكنا

 اولاق هوأر الملف فعن نا هترما يذلا فدا يبحاص كا تعفاذدق نيمك

 انعقد ىتح يبحاصو منا, تبسسو اوف رصناف هنيمك -ىلا ئهتنا نيمك اذه

 هديبع وبا مزع دقو نيملسملا ىلا انيهتنا ىتح انريسف يناثلا يبحاص ىلا

 قاتم [ىلزت مرتخ 1 ولخ رف. ةانآق هرماو رمع يأر هيتأب ىتح حرس ال نا

 لاقو لاق ليخ يف يريمحلا يبا نب بعك نب ًارشب كومريلاب فلخو

 < كومرلا موب ورمع نب عافععلا

 قارخعلا ماكتب انكنزف م كك لف هلوموحلللا را اكتارت ملا

 قفا يا رشاا كو ماا عل ةااكاعلا اعلا لفار لطم

 : ةقاطعقلا يياننع نب رفضصلا 20 اذنك ف لاك نضادكلا ءازذعو

 قا هاو كا تكلقما 8“ اكنيفاؤ, اذمل ماتا نم البت

 قارولا قورفت كلاوم يللا ىلقتع ىاواتس ام ئتحامورلا انلتقف

 فين ارلا وبلا ةتلكم ودول« لع اوااحتسا امل مهعمح انضضف

 010 ا لة ا وكاو 25 افا احنا ودك اليت" ةادغ

 برحلا يف نسال اوهتسكت نيذلا مهو ةحرح رثأ لع نراها كو

 برطضن جومن مورلاو نحنو برحلا ىف مانجو مخل موقلا

 بلكلا برضلاب رارفلا بت٠ضعن 35 بحطصن ال اهدعباودوعت نافذ

 هلواها انفتثك دق امويو اموبو دراغ دعب ةراغ انرغا دق مكو

 هللئاوا مهيلع تحر طقام اذك ةئملنغ كتف ناك لاحر الواو

 هلئابجحجت هن كوم ريلاب ل نمد تقفراضت اهسلا كوم ريلا مهانيعل

 (( نس امو ةيباجلا هنع هللا ىضر رمع حودق خيرات ركذ باب )

 ةيضاملا نئسلا نم اهيف

 ك1 كلو ردع انس سم لشسملا تررن نت نات هداينع نب 010 منان

 نم هدوع دعب 5 ركع ينامث هكر ةامكمع م ةيباجلا نلا باطخلا نب رمع مدق



 0 ركاسع نبا خيرات

 عومجم نا فيس لاقو هب اوحرف دلاخ مهيلع مدق املف قارعلا نم

 نوعبراو ديقم فلا نونامث مهنم آفلا نوعبراو فلا اتئام فذلموي مورلا ّشيِج
 فلا نونامثو مئامعلات نوطوبرم آفلا نوعبزاو توملل لسلسم :مهنم فلا

 هللا حتف لاتقلا ناك ال مث مهل عت نوقالاو لجار فلا نونامثو سراق

 اوحيصا اهملف حابصلا ىتح ءادعالا اولتقو ليللا رخآ نم نيمكلسملا ىلع
 لك ىلضو فالآ ةتالث اوغلبف -نيملسملا ىلتق اوتفدو مئافغلا اوما

 ام دعب ةديبع يبا ىلا دهعلا ديلولا نب دلاخ عفدو مهالتق ىلع موق ريما

 لفتلا ةديبع ونا ىلوف بلطلا عجارتو ءادهشلا نفدو مسقلا نم غرف

 ثعبو سامخالاب لاسرالاو حتفلاب بتكلا اورثكاو لفنف سامخالا نم

 كومريلا لهال ًانيعم دياولا نب دلاخ ءاج امل ,نوميم لاقو (آريشن. لدنح انا

 عمج يف مورأا نا دلاخ اب هل لاقف برعلا مور نم لحجر هقيرط يف هيقف

 لاقف لعفاف كتيماح ىلع عجرت نا تيأر ناف نوديزب وا فلا يتأم ريثك

 ههجوب مهاعلب رقشالا نا تددول هللاوف ينفوختو ينددهت مورلاب دلاخ هل

 ديلولا نب دلاخ يدب ىلع مهتميزه تناكف تركذ ام فعض اوفعضا مهناو

 رمأت يذلا مويلا نأك امل هنا مهخايشا نع ماشلا لها نم لاجر ىورو

 ةبقعلا نوملسملا دعصو ليللا عم مورلا لجو زع هللا مزه دلاخ هيف

 مهناسرفو مهساوورو مهديداص هللا لدقد  ىدتعلا فاران[ ا

 نود وهور لق ره ىلا ةميرزهلا تهتناو كرادتلاب ذخاو لقوه اخإ هللا لتفو

 فلخو ًاريما اهيلع رماو مهنيبو هنيب صمح لعجو لحتراف صمح ةئيدم

 مورلا نوملسملا .عبتاو لحتراو اهيف فلخو قشمد ىلع رما ناك امك .اهيف

 ةميزهلا دعب ةديبع يبا ىلا رمالا راص املو مهعبتت ليخلاو مهومزه ىتح

 نيرفصلا جرمب مهركسع اوعضو ىتح نوملسملا لحتراف ليحرلاب ىدان
 ىتح ترسف نيسراف عم نيرفصلا جرم نم ةعيلط ثعبف ةماما وبا لاق
 تغلب دق يبحاص دحا .لاقف اهتارحشو اهتايبا نيب اهتسبحف تلخد

 كنيئلذا ران ىلع .كنالكمروفت هحلقن لسكيعالا فزكضناف: فريزر عنا
 تعرنف رهاظ دحا ضرالا يف سسيلو ةنيدملا باب ىلا تعفد ىتح ترسق

 ملفي ينشأ _تطص 97 يحمر تزكرو هتالخم هيلع تعلعو يسرف ماجن

 مث ةادغلا تيلصف تمقف حتفيل باسبلا دنع كرحتب حاتفملاب الا رعشا

 0 ف .اوحباصصتق هتلتقف .باوللا .تنعطف هيلع تلمحف يبسوف تبكر

 يف هبلتفف.ةمنصطق رخآ تقلا نه لقا رصرا 2 ددآ كلكتا هكدا



 نكانسع نبإ خيزات 7

 لز هيف ناطن رملا ةرتعلا ةجفب ةديري رول امد [ىره اذا دج اإولا,ناكفز اهيراودزرت

 0و قلا نك رام نمر فيض ةيقبللا تناثر نابت منجره رامبلك ى يتعم نوره

 فلا نوثالث مهنم فلا ةثامو افلا نورشع ةصوقاولا يف تفاهتف ًآراشعإا

 لاجرااو ليخلا نم ةكرعملا يف لتق نم ىوس نيلصملا نم يقابلاو .نرتعم
 بحن ال اؤلاقو اويسسلحو مهبسناربس اوللجت مورلا كاريششا نم ًآريثك نا مث

 يف اوبيصاف, ةينارصنلا ,نع عنمت نا :عيطتسن نلو داوسلاا موب .ئازن نا

 ةدئاف نم اهركذ اولخي الو رخآ هجو نم ًاضبا ةصقلا تيورو مهلمزت

 داوق نا ةثراح وباو ةدابعو دلاخ هلاق ام اهقايسو مدقت امع ةدئاز

 كإذ عورلا, غلب «سانلل رادو ةموكعل ناكو مايسشلا_ رطب لوجو( نيملستلا

 مهل ابعو: نشويجلا مهل ,دعاو نطمحن لزن .ىتح جرخف .لق.رهىلا :اوبتكف
 هلاجر لوضفو هدنج ةرثكل ضعب نع .مهضعي لغشو مهقيرفت داراو
 مهقاوسلب نم ثعبو' اغلا .نيعتست: يفآ عيارخفإر فرد هاا و نمع_ ىلا: لتيازأف

 ثعبو نيطسلف .العأب .قشمد ينعي قلج ةينثب ةقاسلا بحاص لزن ىتح
 مصقايادلاب ثعيو_ هثازاب كيبعف ر نايفاب ىينإ نب ديزي وجت اردؤن, نيم ةجرخ

 يبا وحن افلا نيتس يف سروطنو نافيقلا ثعبو ليبحرش لبقتساف
 ىوس_ اعلا :نؤاربتعو "آدجلا: دموي وياك وا نؤملبملا#رمهنم | هفاحتف مدع

 مهيلع راشاو مهنيب اميف اولسارتف, فالآ ةتس لف ناكل, ملاك ةم ركع

 اودعاوت مث ةلق نع بلغب نل عمتحا اذا انلثم نا لاقو عامتجالاب ورمع

 نا هتقراطب ىلا بتكف مهعامتجا رما لقره غلبو, كومريلاب اونوكي نا

 قيض درطملا عساو نعطلا عساو الزنم مورلاب اولزناو مهل اوعمتجا

 مهل لين نخب ؟ئداؤلا ناتمصروو كوفرألاب ةفضر لع [ةيطوقلا ول راو ونف_الدزمللا

 اوسنانو مورلا قيفتس نا هباحصاو ناه ام دارا امئاو كردب ال ثإيل وهو

 مهركسعم نم نوملسملا لقتناو اهناريط نع مهتدنفا مهيلا عجرتو نيملسلاب

 قيرط مورلل سيلو مهقيرط ىلع مهئاذحب مهيلع اولزنف هب اوغمتجا يذلا
 ام لك مدللاو هللاوت ترشح ا ىلشما هلآ نناعلا “اهنا ذارهعأ لاقف< بفهبلعلالا

 يف مهجورخ ناكو مهقبرط ىلعو مهئازاب اوماقأو ريخب روصحم ءاجح
 ىلع مورلا نم نوردقب ال عيبر يرهش اوماقأف ةرشع ثالث ةةنس رغص

 قدنخلاو مهلئارو نم ةصوقاولا وهو ثهللا. نال مهيلا نوصلخي الو ءيش
 0 ا( نمي معا لوذلا مير ريل جلسنا الذ تبا يت دوز ع

 مهب قحليل . دلاخ ىلا بتكف .مهل ددم لاسرا هنم اوبلطو مورلا ناشتب



 ١/١ ركابسع نبا خيرات

 ءاج دقو امالسا موزخم ىنب رخآ نم ةمركع ناكو افلا نيعبراو ةتس اعيمج

 ضضعب ىفالجر زرانب هنا كلذو ثبدخ هيف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع
 .هينلع هللا ىلص ىبنلا كحضتساف هلتقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا بورح

 اتتفحف التلك هللا (لاوشاو اذ ككحتسصت "امر راصنالا»نم لح "هل لاق كش

 ىلع" مهلاتقا ناكو ةنخلا قء,ةدحاو ا ةج ردا ق"امهنا «قكشتم لاقت ائخاتع

 نب دلاخ مهيلع مدق ىتح دحاو رما مهعمجيب ال هدنح عم ريما لك دارفنالا

 ورمع ركسعل ارواجم كومريلاب هركسع عم ةديبع وبا ناكو قارعلا نم ديلولا

 امير ناكو نايفس ىبا ديزب ركسعل ارواجم ليبح رش ركسعو صاعلا نب

 نايلصي ال اناك امهناف ديزيو ورمع اماف ديزي عم ليبحرشو ورمع عم ىلص
 نكسب ذه وكل اح قلع عاود باول نياسلاج جاك اجر يوما نقل اا

 ددمب نوقباضتم مهو نيملسملا دلاخ قفاوو قارعلا لهاب ىلصف هدح ىلع

 ىلاعت هللا مهمزهف اوقتلاف مهددمل راظتنا يف مهو موقلا قفاوو مهيلع مورلا

 ىهو هدودح دحا ةصوقاولاو قدانخلا ىلا مهدادماو مه مهؤاجلا ىتح

 لاق هنا فيس نبا ورمع نع اضيا ةصقلا تنورو )١( ضرالا ىف جال ثهل

 اوهتلاف مهفقاوم نع مهولازا ةلمح نيملسملا يظر وحلب مورلا تلمح

 بكرف ةصوقاولاو قدانخلا ىلا مهدادماو مهاجلا ىتح ىلاعت هللا مهمزهف

 تعجارتو اوتابو .سانلا ىدانتف نيملسملا لالخ مورلاو ةحرح هعمو دلاخ

 مهيف برضف فويسلاب اوحفاصت ىتح دلاخ مهب فحرف اهقفاوم ىلا موّرلا
 تكيصااق# باو رعلا- نقلا ؟لسشمسلا حونح ىلا راهنلا عافترا ندل نم ةحرحو وه

 سانلاىلصف امهيلعملسا نيتللا نيتعكرلا الا اهيف دحس ةالص ل صب ملو ةجرج

 نيب ناك ىتح بلقلا يف دلاخ صاغو مورلا عضعضتو ءاميا رصعلاو ىلوالا

 افلف .تارهلا قيضر د رطلا :معتيساو مملاتق لذيشم ناك يلح را 10-

 مهفاصم يف مهتلاجر تناكو مهتكرتو تبهذ ابهذم مهليخ تدجو

 ةالصلا نسان ارخاو ءارحصلا يف مهناسرفب دتشت مهليخ تجحرخو

 تةيلهخ ووهانق ضوؤللر نابع نر يولشام ل هلع از هكيشنو اجار داذد ههابولعت) لح

 ىلعنز وملسملاو دلاخ لبقاو دالبلا يف تقرفتف اهوعبتب ملو اهب اوحرف برهلل

 ىتح ةصوقاولا ىلا اودمعف طئاح مهيلع مده دق امنأك مهنم اورفف ةلاحرلا

 تهم قيللع ناو. ةشاوتا كااقل» داول اول لخ اديان اعالا 85 عطل ى) ]تحتل كباب نور



 ركاسسع نبا خيرات 7

 ةرحضلا ىلع اههوف ةجايصب امهم دحاور لك _ كتشمتساو هرضب ملف هقيسسب

 نا. لق هكرتيي ال حلعلل .غزالمكلذ :ئف..وهو لوقب# رتشالا كخاو, انبدحنا. مث

 ترما كلذبو هل كبرش ال نيملاعلا بر هلل يتاممو يايحمو يكسنو يتالص

 لبجلا ىوتسم ىلا ايهتنا ىتح كلذ لوقي لزب ملف نيملسملا نم اناو
 اوزوج نا سانلا يف حاصو هلتقف يمورلا ىلع بثو ارقتسا املف هرارقو

 رتشالا ناكو اومزهناو ةينثلا اولخ لتق دق مهبحاص نا مورلا ىأر املف

 دل ا" ثكارف ةلخلار 22-252 زالاتت نمل "وراق 2 لا ف

 ىرعلا ىف مهئادعا نوبلطب دالبلا اوفاطو نيعربسسم اوطحنا مث ةينثلا نوملسملاو

 ماودلا مهنولاشسي ضصمخح لها مهيلا جرخف صمخح ىلا اولصو ىتح لابجلاو

 قنئمد لهاب لعف ام لثم دلاخ مهب لعفف مهتيزحو مهدقعو. مهدهع ىلع
 نمل تأ ىف كرم |١ م دلاح راش الو اًولاقإ هدللع ىبا< عار رطتي اهي ماقار

 رافكلا نفد هافكو مهنيع ىتح نيملسملا نفد ىف ةديبع وبا عقو مزهلا

 باطخلا نب رمع ىلا اياتك ةديبع وبا بتكو اهيف اوعقو يتلا ةصوقاولاب
 تابثب نيملسملا ىلع كومريلا موب راشا هنا دعجلا وبا لاقو مهرما هل فصب

 0 كلا تاع انا ركسفلا لها اي رماو ةييظع دايخ |ودقبف هيم كلذ ولفت مولا

 ايلم مهولتاقف مورلا ركسع وحن اوهجوتو قيرطلا ةقدم ىلع مهب قلطناف
 تدانتف اهنم لبقا ىتلا قيرطلا نع ليللا ةملظ ىف مهب زاحنا لاتقلا بشن املف

 مين نق دفا نارنلا وحلا نفك رجل تح رخف تم رونا دق بارغلا نإ عوارلا

 لاقو لوالا ىقل ام مهنم رخآلا ملعب ال افلا نينامث نم رثكا كومريلا ىداو ىف

 نق نيلقف نال وتلا هيا نام اكل | نا نييلشلا نايدبح يري مح لا

 ريما لكل _ئمسردف ناك هنع للا ىضرر ركب ادا نا.ىميمتلا ورمع نب تيس

 نإبكينتل با ىنيايدب ريلورنصمخ ةديع ئال,ئميسف ةروك مايل( ءارما وك

 زرحم نب ةمقلعلو صاعلا نب اورمعلو ندرالا ةنسسح نب ليبحرشلو قشمد
 ماشلا اوف راش املف رم دم ىلا راسو اهب ةمقلع كرت اهنم غرف اذاف نيطسلف

 دحاو ناكمب اوعمتحب نا ىلع مهبأر اوعمجاف نوريثك موق مهنم موق لك مهد

 هةعشسا ةعيرألا ءارمألا عم ناكو نيكرشملا عيمج نيملسملا عمجب اوقلب ناو

 ةيواعم ركب وبا مهيلع رما ديعس نب دلاخ لبق نم فالآ ةثالثو افلا نوريشعو

 ديلولا نب دلاخ عم قارعلا لها ذادما نم فالآ ةرشعو ليبحرشو

 اراك دعت ناهلاخ دقن ذو ةرككلع مه اوت قالا هك عىولم
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 هثادغا هوجو هللا برسضف  ملتسو: هلع هللا“ ىلص هيبن هب كعؤءامو هززصت

 ىتح . مهه وجو  نوئرضب_ هدنج هللا لزناو مهمادقا, لزازو“ مهفاتكا حنمو

 انتل لاق , ةنا دش يعل بيسحملا نب (هيعس" ىو ينال 2ناوملبك للا "انا

 ةنكآل "ضب ا لاوفت نكفلفلااب المت نا كفل انوع" اعجب ةلوحلا دكا اكل

 نايف: وناييؤه ذاق لعد ع طعفا نيملتمملا ارشعم ثا ةانلا تالا" "يرتتا

 نوملبسلا دشو سانلا ناعرس يف ادلاخ, دبشو_هنبا :ةنار ؛تحت برت نب

 رشم ناكم ىلا اوهتنا ىتح ,اضعب ,مهضعب .نكرو ةلتق ,لك نولتقي هعم
 اذ امو. ناكو نورصس,اامو اهيف :نوطقاتسستب موزلا ذخأف ةبوها ىلع

 يقلا ام, ملعي ال مهرخآ ذخأف . ليللا -ئف .كلذ ناك لاق نم. مهنمو بابلض

 نينامثت علبب ام اهيف طقس ىتح نورصبي ال مهو اهيف نوطقاستي مهلوا

 ىخا نبا سوا نب ادادش ةديبع وبأ ثعبو بصعلاب الا اوصحا امف ًافلأ

 كلت يف طقس نم دجحوف مويب مويلا كلذ دعب مهدعب تباث نب ناسح

 نوصقنيب وا اليلق نوديزب ًافلا نينامث بصقلاب مهدع ام دعب ةيوهالا

 وصقو مهنال مويلا ىتح فكلئموي نم ةصوقاولاب ةيوهالا كلت تيمسو اليلق

 ال ام اوربدأ ام دعب ةكرعملا يف نوملسملا لتقو رخآ ًاهحو اوذخاف اهيف

 مه اذاف اورظن اوحبصا املف نوملسملا تابف ليللا مهيلع نحو ىصحب

 ىداولا يف لويخلا اوثعب املف انل هللا ءادعا نمك اولاعف ًائيمش نورب ال

 ةايعدلا) فن ننيليفاملا ومأ اح ريزعلا هاوس دا يسع نع( لا له لو دفا

 مهل لاقف مورلا ميظع اولأسف ةصوقاولا يف اوطقس دق مهنأب مهنو ربخب

 دلل "قب لاك“ مهعتا":مت““افلا“ ليعبر رق وحتتابةخ لانا“ موكم ' لك الك
 قشمد“ لها نم لاجر هيلا جرخف قشمدن رم ىتح مهلتقف ليخلا ىلع
 مهل لاقف مكنيبو انتيب ناك يذلا .اندهع ىلع نحن هل اولاقو هولبقتساف

 مدق ىنح هجو لك يفو ىرقلا يف مهلتقي مهعبتا مث مكدهع ىلع متنا معن
 مهنيب ناك ام ىلع مايقلا هولأسسف اهلها هيلا جرخف ةيناث ةرم قشمد

 ثاسقملا ةلغار* هللا وأخ قطعت لاخلا بلل بلاك هيلاخا كعمل ات

 قشمد ةطوغب مهكردا ىتحت مهعبتف' ةطوغلا ىلا اهنم .طباهلا طبهب يتلا

 ةراجحلاب نيملسملا نومرب اولبقا مورلا نم ةعامجلا كلت ىلا ىهتنا املف
 نملجر مهماما اذاف نيملسملا لاحريف وهو رتشالا مهيلا مدقتف مهقوف نم

 هرخص ىلعيمورلاو وهىوتساف هيلعبتو ىتحوهيلاىضمف ميظع ميسسح مورلا

 رتشألا يمورلا ترص نجد |( را 1
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 سانلا مظعا نم ذئموي نايفس يبا نب ديزي ناكو هيلا نسانلا فطعيو
 هراف ا ريصلا و هللا _ىئوفتب ,كيلع ,ينيان هل لاغف' هب لم ةمويان ناك دقرو ةةطناض

 كلل ةميكتتفا لاتفلاب طووحم لإ نيفلسملا نم ىذداولا ادهن لحلا سيل

 داهحلاب ] ضلاكقنلا زيوجا “كلل وا" نيفلكسملا روما 33 ؟20كلا تهانساو

 كناوخا نم دحا ننوكب الو كرما يف مزلاو ينب اب هللا قتاف ةحيضفلاو

 كاحم © داكسالا" كر دع خرلع ارح اكلاو ”كترحلا" ىف ريصلاو 2 تغرب

 نا الك "فهر هك“ ناك" ىلا" تساحلا ىف كيمو لتاعف, لعتا لافك

 لحاللفلا 52 وارمع ىلع موارلا نم"”كفرط دلشو' بلقلا يلب انمم .ناثو

 نولتاقب كلذ يف مهو ركسعلا لوا اولخد ىتح هباحصاو وه فشكناف

 نم نهدمعب ءاسنلا لزنف رهظلا اهيف ولو ةميزه اومزهنب ملو نودشيو
 الجر هللا حبق صاعلا نبا ةنبا سانلا تدانو لاجرلا هوحو نبرضف لتلا

 ءايستست" نم ةوتست عمسو هتمئرك نم رفب الجر هللا حبقو هتليلح نم رفت
 3 اسفر زر امو هوما ل وجم ا رعفترال رعت كل ننأ» ان وقت سلا رات نسلسلا

 نب ليبحرش ًاضيا لتاقو مهفقوم نم بيرق ىلا اوداع ىتح هباحصاو

 رطل الق لل | راق ام تظلم وا قا لف اك (ئىدلا وا و هع

 نم ىاركحشا)ا هللا نا> نزعل -ارهنو ؟تينف "ةتاكحضشا هدم "فتكا وكنز" نب

 هللرأ !مهسلفنا/! نوعمش نر دلانتا ردمالا" !رخآ" لا ةهلاوماو  مهدستا نيسماوملا

 هيآا عجرف هراد يف هللا راوَخ ىلا نوقاتسملا ياو هللا ةاضرم ءاغتبا
 نيلانيعس رقيق نولكو ىذلا رواكملل * هلهأ وستككتب ةيلرب سلق عر رد نك "نرخ

 نب سيق ىأر املف نيملسمللو هل أدر هرهظ ءارو نم ةديبع وبا ناكو ديبز

 تاخد. 03 ”نيملتللا ناو: د رسنمللا ىلع امهنق وغص 231 تيملقامل "كخطوة وكت

 كلت هليخب مورلا ضرتعا مهل تدمص دق مورلا ناو ركسسعلا مهترسيم

 يف نوملسملا عحرو ضعب ىلا مهب فطعف ديلولا نب دلاخ ليخ ركتني

 نيملسلا ةتميم “يف وهو مورلا نم هيلي نم“ ىلع لمحو مهولتاقف مهراثآ
 اكد تلا ل ا ك2 ملا كل ا ا مهو رطضا ىتح

 نم هيلب نم ىلع لمح مهتعجار تعجر دق نيملسملا ناو هيلب نم فشك
 اذا :ىتح آدتور' مهيلا نإوملستملا ةفحزو ”نكعب ىلا -مهضعب فطعب مورلا

 نب ديعس ىلا ثعب كلذ ةديبع وبا ىأر املف مهيلع نوضقنب مهنم اوند

 ريبكتلا|!اءوارهظاو. ةدحاو. .ةدش مهعمجأب نوعلتملا دححف مهيلع كاش نار كن

 مهيلع هللا لزناو تويسلاب وبرضو حامزلاب اوئعطف ةدخاوأ ةكض مهوكص مث
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 يم“ تاق اع ناك اب دنلا“ نا“ تددْو- لا و اهل هويتك "بانيكلا" ورمل كلو لقال

 اورصتنب ملو مهيلع رتصنا ملو ينورب ملو مهرا ملف موقلا ءالؤه برح

 رطانق نا مث هولتقف موقلا هيشغ ىتح لتاقب ملو رش موي اذهو يلع
 تنا هل لاقف لمحا ةينيمرا بحاص نيحرحل لاق مورلا ةنميم يف ناك

 انإو ريما اناوركرما تنا رطاتق هل لافف كلتما ما اناو لمحا نأ يزمت

 ىلع ةديدش ةلمج لمح رطانق نا مث افلتخاف يتعاطب ترما دقو كموق

 نيب اميف مهو ناسغو ةلماعو ةعاضقو ماذجو معثخو سيقو ةنانك
 اهفاصم نعرةرتسبملا تلازو نيملسملا اوقيسحف كلقلا ىلا نيملتلا 25

 نم فاتكا مورلا تبكرو اولتاقف ظئافحلا لهاو تابارلا لها تبثو

 دمعب نيملسمملا ءامس مهلبيقتسساف ركسسعلا مهعم اولخد ىتح مزهتا

 نبا نيا نولوقيو ةراجحلاب مهنومريو مههوجو اهب نوبرضي طيطاسفلا
 نيملسملا ىلا اومزهنا نيذلا ءالؤه فطعيف جاوزالاو تاهمالاو مالسالا زع

 دش ةماسا نب ةبابق نا مث ريصلاو )١( ظئافحلاب ىسمانلا يدانو

 : لوقبو زجتري لعجو ادبدش الاتق لئاقف
 (5) انماجملا نفشرلاو  تارمعلا ىدل "ند راف ثج اودعفت ودعت نإ

 (6) ايضامعورافيسلا م صئئابو رض  هبلق لوهلا المي ال رخف اذو

 ميلك يك لري لج او نيفيا لمست لام وب حام ةتالل مدقلا اا

 نسح الجر هللا ليبس يف ًاحمر وا ًافيس رعب نم احمر ريسك وا ًافيسس

 نيكرشملا لتاقب ىتح حربب الو رفب ال نا هللا دهاع دق هللا ءايلوا عم هسفن

 كلذ يف ءالب سسانلا نسحا نم ناكف تومب وا نوملسمملا رهظب ىتح

 يديضت ءاؤريتخ قيميقر ننعم ١ لاعف ىملشلا روعالا "ونا اضيا كرو ميلا

 ةمحر ةرخآلا يفو ةمركمو زع ايندلا يف ربصلا ناف ربصلاو رجالا نم

 هلفوو تلقلال,ىلا ؛ !ويزيَخ ,ىسانلا ىزا مت !ؤرتاصضو !وريضافو ةليضفو

 حارجلا نب ةديبع وبا هعضو ثيح ليفن نب ورمع نب ديبز نب ديعس

 قف و, نفارإلا ىلا (ةحبق. . اقييف اخوي مورلا ىلا, ديعشتبب رتطت نامت

 نم.لجر لوا.هتنارب..نيعطب مهنم اند, اذا ىتح هبيتبكر ىلع
 لدتا دعححاو. ثيللا هناك ميهوتدحوا ىفا راث كة عردأفلا

 ظافحلا لاقتو برحلا دنع عتملاو مراحملا نع ةعفادملا :ظافحلاويهو ةظيفح عمج ظئافحلا (1)

 كروحلا دا دع نانا ةدفخلا  تاؤرمطلا /(؟) نك وللبإ) كيمتلاو دقعلاب ءان ولاوإ دهفلا | ىلع ةلفاحلا

 . هتعاجشب كبجعي نم انه عروالا (؟)
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 لوعب وهو ةهقيسب برضي

 )١( ملظم مويل ضيبلا وخا ىنا ملعت ركشبو سود تملع دق
 (؟) مفيض ءاغولا ىف ازيزع تنك مهبالا دش ميكشلا لزعاو

 اب لوقي وهو عفارو ةمهج نب ورمع نب بدنج تبثو لتق ىتح لتاعف

 لوتقملا ناو الا لتاق نم الا مثالاو ودعلاو لتقلا نم وجنب ال هنا دزالا رشعم

 ةبارلا عنمب ال هنا دزالا رشعماب لوقب ذخا مث ىلوت نم احلال و دييكملا)

 هللا ىلص هللا لوسر بحاص ةريره وبا زربو لتق ىتح لتاقف لاطبالا الا

 لوقب لعجف دزالا نم سؤرلا دحا وهو اهنواعب دزالا ىلا ملسو هيلع
 ىلا متنا ام ميعنلا تانح ىف لجو زع مكبر راوجو نيعلا روحلا ىلا اوعرابم

 مهلضف نيرباصلل ناو الا نطوملا اذه لثم ىف مكنم هيلا بحا نطوم ىف مكبر
 امك دحاو لاجم ىف لوجت مورلا تراص ىتح اوبرطضا مث دزا هب تفاطاف

 افكو اردان امصعمو (7) اطقاس افحق رثكا موب ىئر املقلو !ولاق احرلا رود

 ,لخحو اولاق (؟) لطسقلا تحت نويرطضبت شانلاو نطوملا كلذ نمر ةرئاط

 نب دلاخصقنا مث. ةنميملا هيفام وحنيف بلقلاو بلقلاىتح ةنميملا يف لهلبتملا

 الآ ل لإ ةطيم اييرطخ ا. يكيدعلا تلخ 3 ىلا هر ديلا ىل نجم دولا

 ةتسنماوحنهليخو وه دلاخ لتقف ادحاو ائيش بلقلاو ةنميملا تراصف بلقلا

 نلاك حرج نيخ ورجم ركشعلا ىف نيملسملا تونا مه رئاس لحد فلآ

 اودارا اذا ىتح ركسعلا نم ابيرق مورلا نم ناك نم درطب هليخب ديلولا نب
 دلحلا نم موقلا دسوتب مل مالسالا لها اب كلذ دنع ىدان هب اوركمب نا

 نا اوجرال ينا هديب يسسفن يذلا وف ةلشلا ةلشلا متيار ام الا ةدشلاو

 لبقتسي ىذلا هبناج ىف ناو مورلا ناوفص ضرتعاف مهفاتكا هللا مكحنمب
 اولاق نسراتف فلا وحن ىف الا وه امو مهيلع لمحتف عاورلا نكتفلا) ةثأمل

 نم ىلع نوملسملا دشو مهعمج هللا ضف ىتح ةللمحلا مهتغلب ام هللاوف

 مهتنميم لبق نم نوملسملا مهعبتاو اوفشكناف مهتلاجر نم مهيلب
 لاق دقو ناجيبردلا ىلا ةلمحلا كلت يف ىهتنا ادلاخ نامت

 قى ضرتعت ىتلا ةدبدحلا ميكسشلا (؟) اهل هتمزالمل اهل اخا هسفن لمحو فويسلا نضيبلا (9)

 برحلا اغولاو هناكم نع ميكشلا لزعي لاجرلا ىلع هيماهبا دش نا ىنعملاو ماجللا نم سرفلا مف

 ردانلاو دعاسلا نم راوسلاعن وممضعملاو غامدلاق وف ىذلإ ىظعلا فحقلا () دسالا مغيضلاو

  ناعلا) لطفل ير طق



 ١ ركاتسع نبا حييرات
 اوعادت مورلا نا مث ىنباب كاباو هللا ىنقفو هوبا هل لاقف اوظفاحو هللا ءاش

 مهنم كلذ عمس اذا ذاعم ناكو نابهرلاو ةفقاسالا مهتركذو اوضاحتو

 ببحو ىوقتلا ةملك انمزلاو ةنيكسلا انيلع لزناو مهمادقا لزلز مهللا لوقب

 ىتح مهيف لاجف مورلا بحاص ناهام جرخو ءاضقلاب انضرو ءاقللا انيلا
 ثعب مث مهناطلسو مهلاوماو مهيرارذ نود لاتقلاو ربصلاب مهرماو فقو

 ةقراطسلل لاقف اكسنتم ناكو ناجيبرذلا وهو لمحا نا هر ايا

 ةقراطبلا تأيهتف اولاق اولمحت نا مكريما مكرما دق هعم نيدلا سؤرلاو

 ريمحو تومرضحو جحزمو دزالا اهيفو نيملسملا ةنميم ىلع تدشف

 هنا مث اليوط اديدش الاتق مهولتاقف مهلئادعا,اومدص ىتح اوتبثف نالوخو

 بلقلا ةيحان, ىلا ةنميملا نم نوملسملا لازف, لابجلا لاثما, مورلا نم: مهمتاو

 نيملتسملا نما ميظع ندع تيد, ركتيسعلا ىلإ سالب يرو يل

 جاجحلا مهيفو ةنميملا يف ىهو ذئموب ديبز تفشكناو مهتابار تحت نولتاعب

 اودشف لحر ةثامسمخ مهو اعيمح !وعمتحاو اودارتف اودانتف ثوغب دبع نب

 نم فشكنا ام عابتا نع مهولغشاو مورلا نم مهلبق نم اهب )١( اوهنهن هدش

 نالوخو توم رضحو ريمح تدشف ةزيحتملا ةنميملانم ةعامح اضبا دارتوةنميملا

 ندم ناعرس ءاتسنلا ليفتساو اهضلا ىف,يتفارم ١ نور نوح ا رلاو

 نيمربو مههوجو نيرضي نذخاو تويبلا دمع نهعم نيملسملا نم مزهنا
 تنب ةلوخ ةئحت كناكو قىدعاسلا دعس نب. لهس نب سس ابعلا لاف ةّراجحلاب

 : لوقي وهو رحب نب ورمع نهب رمف ءاسنلا ءالؤه يف ةيراصنالا ةبلعت
 تابس ىئرتام ليلق نعف داع معو 1

 كانضص را الو اناكيمحا لو

 دزالا يف لاتقلا (() رحتساو نهفقاؤم يكل ات للا ثتيرو نكاكلا كاز

 ىسودلا ل يفطلا نن ورمع ذئموب, لتقو لئابقلا نم هلثم لتقب مل امب اوبيصاق
 ةمليسم مون ىأر هناف ليفطلا هنيلع هللا ةمحر هدلاو ابؤر هللا ققحو

 لاقف هنع نسحف اذه هنبا هبلطو هلخدف اهجرف هل تحتفف هتيقل ةأرما

 يه امنا اهجرف يف ينتلخدا يتلا ةارملأ نأآو لدتفأ نأ ىانورا ماوأ

 موب اذه لتقف ينقجلب نا كشويو ةحارج هبيصتس ينبا ناو ضرالا

 ذخاو مكلبق“نم نوملنسملا نينوي ال دزالا رتشعم ان لوقب وهو كومرلا

 716[ و رج ١ وهك وهم 1



 ركاتسع: نبا خبرات ١15

 لبقا نولبقم مهو دلاخ مهيلا رظن املف اورفب الل ةلسلس يف ةرشع لك اغلا

 نم عفترم لت ىلع نهو نيملسملا ءاسسن ىلا نيملسملا فص عطق ىتح ضكرب

 ك1 11 لع ا لير ان نيهلسلا ءايساب «لافف نايعس وبا نيعمو رتسعلا

 هلغب |اوليفا) لف ءووه نأ لاعغف ةديبع انآ ىتافا فرحنا مث هنلتفاف امزهنم

 الو ةريثكلاب ىليخ تسيلو ءىش اهدرب ال ةدح مهل ناو حرفو لج مهلو
 معه انخم روب ةلح تناك اذن مهلا رو مهليح هدحتل [ىليح كمان ل 20و

 ىدحا يف نوكاف ىليخ قرفا نا تيأر دق دلاخ لاقف ةثالث نيملسملا ف وفص

 ةنهبلا اروع اوما انليخرتقفت مث ىوحألا ليحلا نرف .ةزثح, ننالسيفا## نيلجختلا

 انلويخ تلمح ىرخالا نكت ناو مهمادقا هللا تبث سانلا لمح اذاف ةرسيملاو

 مهتعامج تقرفتو مهتدش تهتنا دق ءادعالا نوكتو ةيماح ئهو .مهيلع

 دقو مهيلع هرئادلا لعب و“ مهن“ هللا ”انرفظت““قنا١ ىلا كلذج» دنع: ةنعالا.. قلطاف

 ناسنات هناك و هئازو مب تقتاز. اذ :كاشاول هنا عاب يعلم ةايلجلا ىلن ب شياو

 هلولاف ناكلاح_ةرلوصم, ةدعبع قنا خابعف ن1 13 قيناهللا و نيركت رهن اهتاان2وأ

 كلر ند [|دبعتمل_ هدنبلع ولا نسلح او تدارا_اظ لاف, اكباووفتلا» كازا ءاننعناجل عفا

 مهض رحنو سانلا ىف ريس لبقاو هسرف.بكرف دلاخ هب هرما ام لعف:و هناكم

 مهل اذر نتانلا فلخ نم فقوف فرضنا. مث-نبلصلاو هللا ىوقتب مهيصونو
 لبق قيملسلا*نم الحر“ نا'ةعهناتدبف ”قطيعبب ءلفدخعم زر علا .دنغب نب :كليعتب لإق
 ينأكش ئضق" نا“ ثالرا دق؛ّقنا) هل؛ لانقف هذه. ةديبع يبا ةةصو دنع .ذئموي

 هجم وبا "كاف ةيلات للا كخمماوب هنيلغاسثلاد للبصا ثلا لشرب ىف كلل لهف

 مث افقح انبر اندعوام اندجو دق انا هربختو مالسلا ينم هأز فت معن

 تلبقاو لاق هيلع: هللا ةمحو: دهتشتسا“ خم: لوا ناكف..لحرلا.مدقن

 مهفزط اند ئتخ :نيتئلسنملا ىلسع' ةضقنم“ةباحس اهناك مهيلع:موزلا

 مكلادعا نا نيملسملا رشعم اب, ىدانف- لمح نب ذاعم زرنف نيملسملا ةنميم.نم

 دنع ربصلاو ءاقللا دنع قدصلا الا مهدرب ال هللاو الو ةديشلل اويهت دق

 ةهقرفا هك لئتاشو *هيكنتا اتمازبر ظطواعوو نافبو_هكفوقأ رع كون ملاءعل.ر غلا

 نا اوجرا ال قنا هبا ان لاقو هذخاف ؛ملتخا-نيح مالغ:وهو نمحزلا ديع.هنبا

 ضعا الخار" هبا اب“ تناو انسرافق“ىثم نيملسملا نع ءانغ“موظعا نمواف نّوكب

 نااوربص الجرتم اظفاح كوأر اذاق َنيَملَسملا مظَع مهةلاخرلا اسزاف كنتم ءانغ

 )١( رصانلاو نوعلا ةدرلا .



 فاي ركاسع نبا خيرات

 اوثجاو راصبالا اوضغ نوملسملا اهياان لوقبو مهض رحب لعجف لبج نب ذاعم
 اوبكر اذا ىتح مهولهماف مكيلع اولمح اذاف حامرلا اوعرشاو )١( بكرلا ىلع

 بيثبو قدصلا ىضرب يذلاوف دسالا ةبثو مههوجو يف اوبثف ةنسالا فارطا

 نيملسملا نا تعمس دقل اناسحا ناسحالاب ىزحبو بذكلا تقمنو هيفقع

 نيملسملا رشعماب لوقب وهو نيملسملافص يف راسفةكربلا هج رخميف هللا لعجف

 ولمكناف مهددع الو ميعومج مكنل وهب الف ًارصق ًارصقو ارفك ارفك اهنوحتفيس
 عجر همالك ىضقنا املف لوجحلا دالوا رياطت اورباطت ةلمحلا مهومتقدص

 زيما نذاأعسا كف ناكو :يرح نم نايفس وبا ماق_ مث ىهعم هفقارعا ىف فق ف

 مكيلع ديبدش هددع ريثك ودع ءازاب متحبصا١ هللاو دقو هلل آاددماو نينمؤملا

 ريما نم ١ريثأت لصالا نع نيعطقنم مجعلا راد ىف متحبلصا دقو برعلا متنا

 الالوقعمالو لقعماهيف دحألىسيل ىراربو ىراحص نيملسملا ةعامجو نينمؤملا

 مكيجنب ال هللاو مهئاستو مهدالبو (؟) مهيسفقلا ىف مهومترتو دقو (؟) هفتح

 ربصلاو ءاقللا قدصب الا ادغ هللا ناوضر اوغلبت الو مويلا موقلا ءالؤه نم

 ريما نيبو .مكنيب مكئازو ضرالا .ناو ةمزال ةنمسس اهنا ةهوركملا نطاوملا يف

 الا وقعمالو لقعم اهيف دحال سيل ىراربو ىراحص نيملسملا ةعامجو نينمؤملا

 اهب اونواعتو مكف ويسب اوعنتماف لوقعم ريخ وهف هللا دعو ام ءاجرو ربصلا

 نيملسملا عم ىتاللا ءامسنلا ىلا نايفس وبا عجر مث اولاق نوصحلا ىه نكتلو

 نهسلجاو نهئانباو نهجاوزا عم ذئموب نرضح دق تارجاهملا نم ريثك ناكو

 عجريال لاق مث نهيدبا نيب تيقلاف ةراجحلاب رماو نيملسملا فوفص فلخ

 دعب مكوجريب نم هل نلقو ةراجحلا هذهب هومتيمر الا نيملسملا نم دحا نكيلا
 وبا عجر مث هللا هللا ودعلا ماما مهو ءاسسنلا نعو هلهاو مالسالا نع رارفلا

 آدهف _نوارتام يضخ عالتتسالا :لكشاب رقما اعف ريطلعلا| لعدانف ناجاقطسم

 هفقوم فقو مث مكفلخ ناطيشلاو رائلاو مكماما ةلجلاو هللا لوسر

 نالصلا مهعم (؟) افيفد نوفدب نيملسملا ىلا اهناكم نم مورلا فحزو اولاق

 لحجز مهلو ةقراطبلاو نابهرلاو نييسيسقلاو ةفقاسالاب اولبقاو

 نوثالثأا مهنم لكبح دوا.توملا ئللع !مهئ عم ظع عباتت |دقرو (ة)ردبعرلا«لخازك

 نسيلو. اريس .ةعاج ناوريبسا_ (؟) مهومتصقنا"ةهومترتو (؟) هكاله (5) اوكرتا اوثحا"(1)



 ركاسع .نبا خيرا# 1

 رق اكل نما قيمر وأ وح انددلب نم ان رخآ ام دلاج كل لاقف مت مك

 قيرهن انلبقاف مورلا مد نم ىلحا مد ال نا انل ليقف ءامدلا برشن برعلا

 انك ام اذه اولاقو ضعب ىلا مهضعب هياحصاأ رظنف لاق اهبرشنو مكئامد

 زيزعلا دبع نب ديعس لاقو افرصنا مث ءامدلا اهبرش نم برعلا نع هب ثدحن

 فحزعمس ام دلاخ نم عمس امل ناهام نا مهريغو ماشلا لها ءامدق ينربخا

 ىلعو لبح نبا ذاعم هتنميم ىلع لعج دقو ةديبع وبا مدقتف نيملسملا ىلع

 يبا نب ةبتع نبا مئاه ةلاحرلا ىلعو ينانكلا ةماسا نب ةماثق هترسسيم

 عبر ىلع صاعلا نب ارمع ءارمالا ناكو ديلولا نبا دلاخ ليخلا ىلعو صاقو

 ةديبع وبا ناكو عبر ىلع ةنيسسح نب ليبح رشو عبر ىلع نايفس ىبا نب ديزيو

 اكيوئفوو, ترعلا قم, لاح روف ارش١ اهيفي مهتابار ىلع نسانلا جرخو عبر ىلع

 اهيفو معثخو نالوخو جحزمو نادمهو ريمح اهيفو نسانلا ثلث مهو دزالا

 الو ميمت الو لسا اهيف نسسيلو تومرضحو ةدنكو ماذجو ةعاضقو ةنانك

 لها اولتاقف ةيقارع مهراد تناك امناو مهراد نكت مل نكامالا كلت نال ةعيبر

 لوقب وهو نيملسملاب ةديبع وبا راس مث )١( مهل اوردب امل قارعلاب سراف

 ربصلا ناف اوريبصا هللا دابعاب مكمادقا تبثيو مكرصنب هللا اورصنا هللا دابع

 مكن | فلما يرسم دللوو (؟ ]!نالقللاءةسفختلط وايغيرر الز .ةافتض نمو كلا |: رم ةاجتطم

 اورتتساو حامرلا اوعرشاو لاتقلاب مهوأدبب الو ةوطخ مهياا اوطخت الو
 مكنما“ متن-ىتح مكسسفنا يف+لحتو..نع هللا, زكذ نم:الا تمنصلا اومزلاو قرذلاب

 اي لوقيو مهركذي لعجف سانلا ىلع لبج نب ذاغم جرخو اولاق هللا ءاش نا
 ةمحر نأ ةمحرلاو ىدهلاو قحلا راصناو باتكلا ىظفحتسماب نآرقلا لها

 الا ةعساولا ةمحرلاو ةرفغملا هللا ىلوبالو ينامالاب لخدتال هتنجو لانتال هللا

 اولمعو مكنماونمآ نيذلاهللا دعو لجو زع هللالوق اوعمست ملأقدصملا قداصلا

 نم نيراف مكارب نا مكدر نم هللا مكمحر اويحتساو ةقلا ارخآسللا تاختلاتخلا

 مث هريغب زع الو (؟) هنود نم دحتلم مكل سسيلو هتضبق يف متناو مكودع

 ام .كالذ نتم“علب اذا  ىتحت مهركذبو كف وفضلا يف, ىشمب لعج اذاغم نا

 اولاق هفقوم ىلا فرصناو مهضرحا هريس ىذلا سانلا نم ئأرو بحا

 كككيخلا ا ءارمالا دحا وهو نداكلا ِيف ٌسضاخقلا نب ورمع 0
5300 

 )]١( لودعلاو' ليلا" حلالا () لاطنالا ضخ انلا (() ةوعرسا او ردن 7



 1١ ركاسع نبا خيرات

 اعيمح اوناكف مهناوخا مهيلا مضناو ةيباجلا اولزن ىتح اوراسف هالاو امو

 مهل )١( نيع ربخ نورظتنب نايفس يبا نب ديزن ءابخ يف ءارمالا عمتجا مث
 ناورلا نهن ىلع مهل زم ناكو موقلا ةرثكل مهربحلل هواس الا اونات ةعاضق ا

 تنك اذه لاعف : نايفس وبا مهي تفاط ذا تلك لع حاالت ندا 0

 مب نوركاذتيو مهنرح رما نوركذي شيرق نم ةملغا ىرا ىتح ىقنا نا نظا

 ىلا مكل' له ضعبل“ مهضعب لاقف ينورضحت ؛الو يلزتم يف مهودنع هب نود
 هوانخاف مك دنعام لافق لخدف "نايفس انا اذد لخلا ا رلاك" ل يككعلف (قارو

 مليان نأ فاح لرنأ ركسمت نستيل اذهب مث ركيشتسم#نا/ قابعفا (يءاتصخل ودكم

 اونوكستتف ةنيدملا نم مكددم نيبو مكنيب نولوحيف ندرالاو نيطسسلف لها

 ذدملا مكيتأيف مكرهظا فلخ تاعرذا اوؤلعجت ىتح ا١ولحتزاف: مهركسع نيب

 ادلاخ اولعجاف -يبأر نم اذه متلبق ذا لاق مث هنأر نم» كلذ اًولبعف رنخلاو

 ليخلا نيدو نيركسعلا نيب اميفا فوقولاب هورمو ليخلا ىلع اريما ديلولا نب
 مكمل ١ مك ككل تاركك ذل اغ تااوتخا) رك كن و او رك علا لبحر ناوكتشيةدإف

 ناويحلل“ تناتك "ناو "اهتفكتتر قاويكتلا ؟ليعلملا كلذ“ واحب ون الط نواف, افعل

 تلا ”كمو لك يف رلاب 15ةاناو هن كلذ 1 ولكن هاما اههعم تعف اذ: ةلاوحإ

 ىتح اهتفكف لويخلا اهتيفلف تلبقاف  تبره دق برعلا.نا مورلا تدانف

 كوهرتلا فلا ول ونتج ليحل اهتقانو اةامرلا !اهعيتو..ركسمعلا راش
 هيلبام ىلا بوبا ريد نيب اميف مورلا تلزنو مهروهظ فلخ تاعرذا اولعجو
 ئنلا ناهام. ثعبف..امانا كلانه اوزكسبسعف .رهنلا مهنيب كومريلا رهن نم

 مهلثمب كيلا جرخاو سراوف يف ىلا جرختا نا ةمزل نلا ةيلوولا نييكلاج

 ةقفاوم ديلولا نب دلاخ لعفف ريخو حالص هيف مكلو انل آرما كرئذا

 كح خلا [ىآللا » كفلعلاو كهل لاق نا فليلع (لض (رفئامعف ناكءاعمدج ١ لملك هل

 لك يطعا .نا.تنار دق.يناو مكسب رسمالا قيضوا رغنسلا ءالغ, مكداليب نم

 ةوسكلاو ماعطلا نم اهلمح لمحت (؟) ةلحارو ريناند ةرشع مكنم لجر

 نحنو مكيلاها اهب نوشكيعتو مكدالب ىلا اهب نوعجرتف (*) مدالاو

 انيلا متثعب لباق نم ناك اذاف ةرملا هذه يف اذه مكل نيعن

 لق الام فلعل و لتاويحلا ([نم, ابنعمو. مكانبح ,دق_اينإف ملثم ىكتلا ايتعيف

 بكرملا ةلحارلا ليقو لحرلا اهيلَع عضوي نا حلصت تلا ةلحارلا (5) سوساجلا نّيعلا (1)

 . دلجلا وهو يبدا عج مدالا (؟9) ىثنا وا ناك اركذ لبالا نم



 ردااكسع نبأ” خب راك 0

 اب لوقب ىلاعت هللا ناق ننرس رسع بلغي ملو اجرف اهدعب هل هللا لعجالا
 بعكل اق ونوحلفت مكلعل هللا اوقتاو اوطبارو اورباصو اوربصا ونمآ نيذلا اهبا

 قيس لاك و كلا عرب امهدح اب اجب عمارتك نمل يف هلل .نآ١ رابخألا

 هدم رف الدو نمفح هنآ املس ةتارخا جرتسلا ةنراح ران سلا تام

 يف ةديبع وبا لخدو باطخلا نب رمع سانلل ةجحلا كلت ماقاو ةرشع عبرا

 كرزن ىتح مهن لقّره,راثس مورلاتقبابضت املف انهرصاحف ّقشمد ةنسلا كلت

 ةعاضق نم لئابقلا كلتو ةلماعو يلبو نيقلبو ماذجو مخل هعمو ةيكاطنا

 كياحتعلا كارز تاهوب ءاقأ| اهون ةادلفل ةعيم را وه ءودكا عمج : عفو ناعلغو

 اننثا ةينيمرا لها نم هعمو لتاقم فلا ىتأم يف رانسف هل نصخلاك نوكيل

 كلتو ناسغ نم ةيرعتسملا نم .مهعمو ةحرج هل لاقي لجر مهيلع.افلا رشع
 سانلاةلْمْ ىلع 'ناكي#يناشعلا 'ههرالا "نب ةلثخ" مهدلَع فلآ ”رتهدانتا لتاتقلا

 نورشعو ةعبرا مهو مهيلا اوراس عومجلا كلتب نوملسملا ملع املف نالقصلا

 ةرشع سمخ ةنس بجر يف كومريلاب اوقتلاف حارجلا نب ةديبع وبا مهيلع اغلا

 ندم ءانس لتاف وأ نيملسا :ركمج ازحكدق عقظاأتدا هلق .الاثف  نسانلا لئكقاف

 ماشه نب ثراحلا تنب ميكح ما نهنم ركسعلا لخد نيح فويسلاب شيرق

 حلص ىرج امل هنا ريبح ني هللا دبع نبإ ناوفص ىكحو لاجحرلا نقباس ىتح

 هدالب مهب لخدي نا ديرب ةيكاطناب هدونجو وه رصيق ناك صمحو قشمد

 نانب هيلع اوحلاو ةريزجلا لهاو نيرسنق لهاو مورلا نم هتقراطب هاتاف
 انيك ذاكر انجاع لمخا " هل* اذ كمدرب دلع تاق نيملخلملا 1 وطاغيف*“ ! مهجر

 مورا نم ةعما ثسو ينمرالا مو رلأا ناملام ييلعأ لمح و ”لعفف همم ان كو

 كلذ علبف , مهريغو ةريزجلا, لهاو نيرسنق مور نم ريثك  مهقحلو.فلا يتأم

 ميراوخلا ىلا رملا ىلع ةهرما اوعمحاف -ضمخ ىلع اوناك, نيرنلا .نيملسملا

 نحن صمح ةئيدم لها مهل لاقف ادحاو مهرما نوكيل يقشمدب نيذلا

 مهدمن الو مك يلع ياذعالا _رثكب ال, نآلا_نحنو_مترفظ_نا انحلص: ىلع

 صمج ىلا مورلا ترابسو قشمد ىلا نوملبسملا راسف معن اولاق

 تاسخف--قحشمد ةسل وح _ىلسبسع مس عاسغملا ميسا يي: كسلع ىسلا-ي

 تقرا داوس يف نيطبارملا مهناوخا نيبو مهني لاحب نا نوملتحلملا



 ١ ركاسسع نبآ خيرات

 هاورو بهو نبا هللا دبع هاور تبصا لاق تجرخ ذنم حسما تلزامو

 مدق رماع نب ةبقع نا اهضعب يفو ةددعتم قرط نم ىورو هانعمب يقهيبلا

 ولا ةيعحلا نم لاظ كيم طعام هل رك كلا د ف لاتح
 اماو ريم نم لاق انما رمع قلع منك هضع ناةةباور يىفو تسصا لاق ةعمجلا

 .""تياضأ لاق ةعمج نم لاق كيفخ عارم مل مك ديف هل لاعف ماشلا نك لاق

 )١( ةونع اهلك ةيربط تاهج يىدزالا ةنسح نب ليبح رش حتتفا ةريغملا لاقو

 يبلكلا نبا لاقو ةديبع يبا رماب كلذو هوحلاص اهلها ناف ةبربط ادع ام

 كيلعب لها هحلاصو عاقبلا ضرا ىلع بلغف ديلولا” نب ادلاخ ةديبع وبا ثعب

 ميه زانم فاضنا ىلع مهحلاخص هطبأ نلع هرعلا نتا لانو انا دا ا

 ةرضع ميزا هةتلس نوصل ةرخو قحسأ# ننأ لاكو ارخللا حضر كد

 لاقيو ةدعقلا يذ يف ةديبع يبا يدب ىلع احلص كبلعبو صمح تحتف

 . م 0 .
 ةرشع نسمح ةنس يف

 («( اهب لدق نمو كومرللا ةعقو خيران باب )

 كولملاو مورلا قوس نم

 ونا هلاقا ةريبتعي ل كمحي ةقسأ كومرلا ةعفاوإ )تبا هدينع) نت اديرب لاق

 ذئموب ةفيلخلاو دازو دعس نب ثيللا هلاقو بحجر يف تناك اولاقو ةعرز

 ةظوفحملا يه لاوقالا هذهو رهن وهو ندرالا ضرا نم يهو باطخلا نب رمع

 ةرتتقع ثالثة كتاك اهنا" مع نب فيس, ركذ دقو كومرلا تراث يف

 فلا كومريلا دهش دق ناكو هلاق ام ىلع دحا هعباتب ملو قشمد حتف لبق

 نم ةثام نم وحن مهيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصا نم لجر
 نرشعو ةعرزا اوناك نيهلشملا" نأ نيرعلا دنع" نتا فيعس لاقو ردن لكما

 مهيلع فلا اتئامو افلا نيرشع مورلاو حارجلا نب ةديبع وبا مهيلعو افلا

 تعمس لاق هيبا نع ملسا نبا ديز نعو نالقسو ناهام
 (؟) بلاتو ةديبع وبا رضح املف لاق ىلصا نا عيطتسا ام لوقب رمع

 ةدنش هدكفت كود اتحهت ه4 ئشاق "دعت انما :زمع ةككلا ' كتطك ودكلعلا ةلع

 موقلا عامتجا ككاككعلا (؟ عضخو لد اذا ولعت امع نم وهو ةبلغلاو رهملا ةونعلا 00(

 ِ 5 نادتتتشملا هوادع ىلكع



 ركادتع نبا حيراتت ١ه/

 اوحلاص دقو الا صمح اوتأي ال مهنا اهلها نظف صمح باب ىلع اوفقو
 نمحرلا دبع لاقو اولعفف قشمد لها هيلع متحلاصام ىلع نحن اولاقف اهلها

 نن ةدّسع انآ اوتعت) قششمد" ةشذدم"اوحتتفا امل نيملنتملا نأ يفت نن ريح نب

 ركب ابا دجو ةنئيدملا مدق املف حتفلاب اريشبو ركب يبا ىلا ادفاو حارجلا

 نا“ رمتَع مظعاف باطخلا نب رمع فلختساو هناوضرو هيلع هللا ةمحر يفوت

 مهيلع مدقف سانلا ةعامج هالوف الوق هباحصا نم دحا ةديبع نبا ىلع رمت

 دزدل ىدلا واب لاول تر اقأو نم لع ادع وا دانس و راق

 مل هلا رمع ربخا هئاو ةديبع يباب نسيل ةباحصلا نم لحجر قشمد حتفيب

 ذئاع نبا هللا دبع وبا لاقو ةعمجلا موي ىلا ةعمجلا موب نم هيفخ علخب

 ًاطخ ريبح نب نمحرلا دبع ثيدح يفو سانلا هيلعو حصا اذه يدقاولا

 امناو ركب يبا ةفالخ يف تحتف قشمد نا هلوق اهدحا ةنالث عضاوم يف

 ابا ىلو رمع نا هلوق يناثلاو هتافو دعب الا حتفن” ملو هتفالخ يف ترصوح

 مهو هتيلوت باتكب هيلا ثعبف ماشلاب ميقم وهو هالو امناو ةنيدملاب ةديبع

 نا هلوق «ثلاثلاو حتفلا مت ىتح ادلاخ ةديبع وبآ همتكف قشمد اورصاحم

 حتف نا ىلع خبراوتلا لها عامخا .اضبا هيلع لديو ديربلا ناك ةديبع ابا

 ةرشع ثالث !ةنس يفوت' ركب ابا نا فالخ البو ةرشع عبر١ ةنس ناك قشمد

 رماع نب ةبقع قشمد حتفب ناك دبربلا نا ىلع لدبو ةرخآلا ىدامج يف

 ىو رطل ةكتسلا تبضصا لاع_ هةفعمج ديم تلف مكذنم لاق' معن تلق

 نافخ ىلعو قشمد حتفب تدربا لاق هلا ةبقع نع رخآ هح نم

 ةعمجلا موب اذهو ةعمجلا موب لاق كدهع ىتم رمع لاقف (؟) نايقمرح

 اكو كلبك ون هلادتم امو نيفحلا 1١ ىلعت تدق لاعفا ديص ني تمبللا ةيعشملا) اذهل اولكيكك

 ةليلو اموب حسمل ةيناثلاو ءاشام حعس بلا امهادحا ناتياور تفل ىلا هليو نفاسللا نق كلاب اكل

 1آولاقف سايعلات اذهب نولئاقلا لدا ل امو معد لاق هتالثو لاق نيمويو لاق نيموبو لاق

 ةمدزخ نع دوادإبوبا جرخاو تف وب تقاوتي ملف ةهرسخلاو نعال حسسمك نيذخلا 0 ككل أ

|| 
 ةليلو و معمللاو مانا ةنالت نيفخلا ىلع حملا لاق ملكلتإو هبلع دّنلأ ىلص يبنلا نا تناث نبا

 ندا لاقورب نيفخللب كعب مسجلا نكي خنملا] ةلفععلا ىفب كلام قع ىانرهلا ماقد زلام هدر كصل هول ويقبل زواكر لكزف

 !ةلانش يع ىب 0 | رم ان دع ىيحتفتا كن احصأ .ن اتا رعو ملسو هيلع هّللأ ملص كل | ص < || مكشد]
 ع 3 5 : تيس نو 2 كك وى 5 ُظ 82

 7 :, م 1[ || َو | | 4
 قوك نسل ى ذلا وح حاحصل | نق .لاق روع دصقت 3 ومرح اهدحاو نايعمرج ؟) ها هن الخ ىلع

 ءفحلا نقف لل يروا ا فخ را لطفا عاعللاط قوز عز نجلا



 ١ 57 ركاسع نبأ خيرات

 (1)ببنذلا اذ راحلا عيمتاميدق اكو احلا ءرعز فقد لا لق

 (؟)برتلا ةحردمب ,بورحمت نا ذاو . ةمسو نباستلا عنمب ال ذا كلانه'

 (؟)بهنلا ةدئاذ دنعام دق زعلا ال انناب ميمت انبا تملع دقو

 (؟)بهس اذناكنا لوكاملا يك واومو .ايننرتطعي ةعن ليتملاوه انماو

 اتضنأ لاقو

 (ه)رفق ىلعع ومحلاب تماق برحلا اذا انزعك زع ثادجالا ىلع اذ نم

 (ا١|يرجت اهببورحلاو قشمدةادغ هلوح مورلاو ساطيس انب لئاسف

 (الا رغثلاب مجاعالا شاح اذا ليسن بلاصم بورحلا يف انا كوبنب

 (6)رتولاو صئارفلا نيب امض رعمهل ةزعا روهدلا يف مهارت موقب

 (11)يىزخت الو: نيلترال برج مئاوق .٠ .اوميه انوار عا ناز الا هللا ىحا

 ديلولا نب دلاخ اهحتتفا قشمد ةنئيدم نا مالس نب مساقلا ديبع وبا لاق

 ىلع اهضارا ندد الش اهلك تناك مايشلا ندم. نا. اذه ىلع .دزو.احلص

 حارجلا نب ةديبع يباو ةنسح نب ليبحرشو نايفس يبا نبا ديزي يدب

 ىلع. نوملشملا امنيب.اولاق_قيشمد_خويش, نم. دحاو.نيغ ينربخا .ديلؤلا لاق
 نم ةطباه ريرحلاب ةنيزم ةميظع ليخ تللبقا ذا قشمد راصح

 مهيلا جرخف اهنم نوردحنم مهو نووملسملا مهآرف ةيملسلا ةينث

 وطنه :ايسلا ةنيئلااو ابيل ؛تبنا(قيللير اهنيف“ نيحللسملا نكشلاةقانمج
 ىتح ءالؤه لزنبو ءالؤه لجرتيب نوملسملا مهبلطو ىلاعت هللا مهمزوف اهنم

 هةتكاوحت ىا تع زعزت دق مكتيفقا نا لاحلاو برحلاو اغولا موي مدعتلا نع مكانعنم ىبعملا 1(

 نايك .نإو هزيسنرام لك نح اجر ييوايدع ايو ناسا ياا كا
 عمل الآ ([) ةلماكلا كلت ,ىكتشماعت نإ ىدحفت تادكلا هلل كلو انا 2 تك

 سانلا )

 احلا, صفت ترحلا نم ةوحام تورحلاو ميتامزاعو ناار ند ةضادلا يكس لإ 27

 مجانرلا ةيتشغت' ىذلا بارتلا"ثرتلا ةجرادمو' هغعأ ءىشال ةكرتو.'ناكسنالا» لام بهن :ولعو عارلااو

 ا ل ل ا مل اقللا ف رتل ةظاحللا تقلا هدف 11| فيت 5

 ةئافملا فشلا دورونعلا ثنحلال مزن كلان الا 2 ل شلل ل ل ا ا

 لع نعلا محب نافعلا ىف جوملا اهبراجماف 1314 ب ورحل نأ, يعملاو عامي الوياكبف تلات 1 لإ

 مم :بلاضلا "0878 ةقماوي غو راا# ازكيضا»ادتاقإو شالا ,نياطيكملا .(ت/] اكنااركلا الا [ز عت كيراغنالا ان ناو

 ىاب _لسيشت اي زحلا ب قابءاادتغاي انا :كوررمحب 18): ةيديسلا# لايساو قم _ماللإز كاست كوكي
 ةبقّولا ثصع :يهاو:ةصيوف, عج صئارغلا (م) فاخلو, عاتوا" ئأ. ماج 131 ليلا .لقم««عفذتن

 نوفرصتي ءادعالا قانعا مهل: نا قئعملاو ناسللا تحت ةبصع يهو:ةرتو“ عمجل رتولاو+ اهقازعو
 . ةمئاق برح ىا برح مئاوق (1) اًؤاش فيك اهب



 ركاشمع ندا حيرات 0 ١

 نعت دانت نق عازب بق فزكت قاف

 هب ترخف نمم بجاح نكي ناو

 لاقف مهيلع رخف مث

 د إل ىلا ا كا هفصج كك ملف

 (ا" | الاونا كعب ارامصخ ءاكب امتنا < نيل نم ناطقا 0 حراخملا ةلكلت

 ازيا ناكسلت ىراد (ىلعبامفا

 ةرونع نتا رعلا تاتلااةىلاو انصقق

 مهاردب اياحر تورد انفو لود

 مهروحن قشمد يف اذه دار اكلم

 دوسإالا, نب عفانب دنِحب قنا لاقو

 الس طلصا يما نياو' -ينيشحجتت الف

 !فقيرازطت يع داثعم اا فبككو ”انينكزت

 الباحو اقشمد دهشت مل كناك

 ةرقعب باحسبس, مهاياو اناف

 (؟)مراصب انلمح دقامو امور دلاجن

 ( مئاق لكك ممل يسيسانلا ناذف

 (ن) مصاللغلاب ىردلا مهل اوميقا

 1١١( مهابالاب امهنم اوضع رمدتو

 (7 برحلا“ةيكزم نيكالا ةمساقك

 8( تركلا نم نحن ام اهلا نحن

 (1) بهل ينب طلف نيح ىرصيب امويو

 (ملهجب ةمكسلا بيصلانحاورالااهعحلت

 انلاعف" نأ ىتعملاو: طلخ بيشو لخرلا ىوري امرادقعب حدك بععلا (؟) ةطقات" ةاواذاث"(1)

 دق لجرلا هبرشب ام رادقمب نبل هيف ريغص حدقب مركلا مراكملا تسيلو ةيقيقحلا مراكملا ىه

 مل تارا دوتاكم تيا ناكتلع فبادر ل وبل ا ف دلو بعو !مه ونا راسب ا هاو

 هليل لاتعلا ىف فشلا ترعلل ىالجلاو ملكا هيلع ناييلتلا ني رادب اناك امهنال قيمدو

 انهجوتو انعبتت ىنعملا (؟) عطاقلا فيسلا مراصلاو هب هتبرض اذا هؤحنو طوسلاو فيسلاب

 يف 3 ئريكا_ ناكل كم ظنا( كالا ره فاقعلا كل هشتراتكب ىلا" فاملا"نلل

 المك نسوفنلا كلهت برحلا» نال, اهقاش ىلع كرحلا مايق نع ةيانك ىحرلا نارود (ه) مئاق لك

 (فعرتل ه١ كلا ةارإل عم نوككلل ةلاسلالك ءىش ىئردتلاو هنحطتف تحلا كلك كحرأا نإ

 ا ىسلاو رتلخلا كارارع زا يملاو لتارلل كيتطنلا ” كللا وهو منخل شح حسا

 امل لوقي (58) برحلا نم مهفوخو مهتبجل مهموقلح سأرب ىرادملا مكلاجرل اولعجا مهئاسنل
 ال ىا (ال) انزحو افسا مهماهبا نوضعي اوراص رابدالا !اولوو مهروحن رمدتو قشمد ىف انعزفا

 لكم ىزإ 5 21] ركدنإفا دع ءاشلا ءانحلا تكا نرذلا نع اكل ك1 كلو نا نط

 نكلو الهنم' ىعدنال قد رطلا ريغ ىلع ناك امو قبرطلا هّؤطب املك هايملا نم لهنملا (8) اهران

 انكرت ىنعملاو مهبريشم ىا نالف ىئب لهنم لاقيف هب صتخم وه نم ىلا وا هعضوم ىلا فاضي

 ىف ةأجافمل طلقلاو ناكم مسا لئاح (4) بركلا نم نحن ام لثم اهيلا نحن انقيرط ىف قشمد
 © رهف ضرأ قاوك تاحتشسك مهل نننأو انآ كنعلا )١.]( هلا وكلا اذكهاجاف نتج يآ ليزه ةعل

 !:كبا»ءردطو قعر اوسلو د بعتسنما معلا ةومقلبل دؤفتعف حلوم عطط لا رالا:اهعحلت



 | كي ركاسع نبا خيرات

 ةثبدللا لهاب قاثو نيبا وبلا لتقف_بابلا: ىلا: يدجتاو:زوهماقأف_هيلئنروم. لوا ىلا
 لها لغاشتو نأشلا ام نوردب الو مهفقاوم اوذخاف سانلا رئاس عزفو

 فويسلاب بابلا قالغا هعم نمو ديلولا نب دلاخ عطقف مهيلب امب ةيحان لك

 ديلا اب هير ةناقاط يقباس تح لخاد نمل لولع ا راشاح نيملل هللا
 زراورقوتم دازا ىرللا مهتم عليو هضل نم ىلع كلاش دع 1و ءدج لإ لاغ

 ةرظانملاىلا مهوعد نوملسملاناك دقو هريغ يلت يتلا باوبالا لها ىلا تلفا نم

 اولبقو مهوباجاف حلصلاب مهل نوعقوتب مهوالا مهتجافي ملف اودعباو اوباف

 لخدف بابلا كلذ لها نماف اوعتمتو اولخدا اولاقو باوبالا مهل اوحتفو مهنم

 داوقلاو دلاخ* ئفتلاف ,ةونع هلئلن امم دلاخ لكدو  ةيمليام كلصتا صان لك لعغا

 ةيخان اورحاف انيكستو ايحلصاءالؤعو اماهنتاو اضاوهسلا اهلك و 5

 هنع هللا ىضر كلذ مهل زاجاف انعم اولخدو انيلا اورق دق اولاقو مهارجم

 حلص ناكو احلص راصف حلصلا ىرجم ةونع ىرجا يذلا فصنلا ىرجاف

 بالسالا اومستقاو سأر لك ىلع رائئدو راقعلاو رابدلا ةمساقم ىلع قشمد

 يقب نمو رابدلا ىلع ىرجو داوقلا رثاس باحصاك اهيف دلاخ باحصا ناكف

 بوص  نتمو- كؤلملل ناسك ام انوفق وو ضرا :بيرح, لك نم. تب رج حلصلا يف

 نمو ريشبلو هعم نمو روعالا يبالو هعم نمو عالكلا يذل اومسسقو ايف مهعم

 فرصا ناب رمع باتك ةديبع يبا ىلع مدقو رمع ىلا ةراشبلاب اوثعبو هعم

 هتمدقم ىلعو ةبتع نب امشاه قارعلا دنج ىلع رماف قارعلا ىلا قارعلا دنج

 رماع نب يعبرو يرهزلا كلام نب ورمع هتمنجم ىلعو ورمع نب عاقعقلا
 لما دنجي ف قارعلا وحن مشاه جرخف دعس وحن قشمد دعب اوفرصناو

 نمااآلا فالا .ةهرثع مشاه تاحصا ناكو لجف وحن داوفلا جرخو قارعلا

 ىلا فورسمو ةمقلع جرخو مهنم نكب مل نمم سانب مهوضوعف مهنم بيصا

 لها داوق نم نايفس يبا نب ديزي عم قشمدب يقبو اهقيرط ىلع الزنف ءايلبا

 ةنزه نب رفاسسملا نب مهسو ةنزغ نب رمش .نب ورمع مهنم ددع نميلا

 نايفس ينانب دنزب ثعنو عقاتتش نب هللا" دتع َنننا عفاسمو

 حتف دعب ليخ ىف يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد

 و ةكتشملا لا رناعل اا

 هيلا هللا ثععبام حتف ىلع مايقلا ىلوو قشمد حلص

 8-0 ندق ١ قه احاه املف اهحتف 4 موب قشمدب هلحر بيص مصا دف ياورهولاب نإ



 ركاسسع نبا خيرات ١ ه ؟

 ىلعو هدب واو از رغما هس كتعاا قلع دبلاولا از 1دلاج عوقب ارم نن# ةدئبغ
 نما اج ودق اع اوم سولب سس لاكبر ىلغف نعال نيحلا
 ةديبع وبا ناكف اهيلاوح اولزنو قشمد لها اورصحف نميروطسب نب
 آوحن قشمد لها اورصاحف مهنيبو هنيب صمح ةنئيدمو صمحب ذئموي

 فرط اي ديدن رءالاوو عهوطافو م(ديدت ارامح ةلل نيفلس نم

 مهنم لقرهو ثايغلا نوحرب ةنيدملب نومصتعم مهو قيناجملاو يمرتلاو

 لبح يف صمح نيبو نيملسملا نيب عالكلا وذو هودمتسا دقو بيرق

 ةنيعم لق ره لويخ تءاجو صمح ديرب هنأك قشمر نم ةليل سار ىلع

 نع اهتلغشو حارجلاب عالكلا يذ عم يتلا لويخلا اهتنخثأف قشمر لهال

 قشمد لها نقبا املف مهلاح ىلع قشمد لهاو هئازاب اوازنو اورفف سانلا

 اك مطل نيو ملل انازظا دز 3 فا لن ازاله ذاونا ولجففلا يبلا1ةلخصب ل كادنالا نأ

 قي اغلاس قفقي دوردلاإ خله انزل ذولا كيت [ناعلاك اهناب قوويما تاك القوت ةلوبف

 ىلع اومدنو مهئاجر عطقنا كلذ دنعف نوميقم موقلاو ايرثلا مجن باغف

 هلجال عنصف دولوم قشمد لها ىلع ىذلا قبرطبلا دلوو قشمد لوخد

 نم دحا كلذب رعش الو مهفقاوم نع اولفغو اوبرشو موعلا لكأف ًاماعط

 الو ماشين اليو ماعلل قع ناك هفافس بلا ولا ىلاررال كا نس! ناكواو# الا« ليعلم

 ذختا دق هيلب امب ىنعم وهو ةيكاز هنويع ءيش مهروما نم هيلع يفخب

 هعم نمو دهت مويلا كلذ نم ىبسما املف ًافاهواو ميلالمسلا ةئيهك الابح

 روعدمو ورمع نب عافعقلاو وه مهمدعتو مهيلع مهب مدق قرذلا -هدنحتا نه

 متعمس اذأ لاقو نسانلا ةمون لوا يف هباحصا نم هلاثماو ىدع نب

 بابلا ىلا ىهتنا املف بابلا ىلا اودهناو انيلا اوقراف روسلا ىلع انريمكت

 برقلا مهروهظ ىلعو لاسحلاب اومر نومدقتملا هباحصاو وه هيلي يذلا

 عاقعقلا اهيفا قلست نافهو مهل تبث املف مهقدنخ اهب اوعطق يتلا
 ناكملا ناكو فريشلاب فاهوالاو اهايتا الا ةلوبحا اعدب مل مث روعدمو

 يصف از قام هي او و و طف اكعين ضحلا هنن اومحتقا ىذلا

 تايلر ومن ادعو ىتدب والربح سكوب موك, نهم: قيد ولف نتالذل اوفاوتو ع

 نم فلخو مهعم ردحناو هباحصا ةماع ردحنا رولا ىلع اووتسا اذا ىتح

 دهف ':رؤيسلانسأر ىلع نيذلا.نيكف»ريبكتلاب مهزماو يقترب ,نمل ناكملا كلذ ,ئمحب

 كلاخ ئهتناو, اهيفز'اوبثوف. زيثك يشب (للابحتلا ىلا*لامو. بابا: ىلا :ناوملتسملا



 ١0 ركانسع نبا خيرات

 ىبح# ةديبلخ وبا ؟خارخو ةداوم ىلع ودعلا عطقيو هدرب لاتغت اليك يريمحلا

 نوف نمتن# مان رغتتجا لهي ردياال و هلاعلا#عاضا ]هت تاقوهو (نيرفخل ا اواو
 ماسلا لها ىتا ددملا نأب .رسبخللا ةاتأف لح ىلا اًوزرا' مهنأت ربخلا هاتأف

 12 ىلا ةلنب اجننت نقزالءالبخرم نقع نة نال سز وا كاقالبا وادا القزم
 رقا كومريلا حتفب ربخلا رمع ءاج املو نيرفصلاب ماقاو باوجلا رظتناو

 دلاخو صاعلا نب ورمع نم ناك ام.الا هيلع مهلمعتسا ناك ام ىلع ءارمالا

 نحل شسانلا _.ةنوعمت. رمل ارمارو هدف ربا قلاة1نل اخت ع ض#ةدقافزا ليل ولاا

 قتشمد لبق هللا اهحتف» ناف نطمح لهاو نيطتلف ىلا ترحلا .ريصت

 ىئذلاب ةقيع قا: قمر اتاتكسلا دعي اهيل قصار طم اسجل تملك اوت

 نصح اهئاق اهل اودهناو قشمدب اًؤدبأف دعب اما هيلا بتك هب أدبي نا يغبني

 مهلازا يف نوكت ليخب لحف لها مكنع اولغشاو مكتكلمم تيبو ماسشلا

 . كلاذنف لحو زع هللا اهحتف ناقف صمح لهاو نيطسلف لهاوإ مهروحن يفو

 قشمد لجو زع هللا حتفب ىتح اوربصاف اهحتف رخأت ناو بحن يذلا

 ىبح“ ءارمالا# لئاشساو "ثنا. قلطتااودر اهنوعذاو ناهأل""تاكستت# نك" قكتماو" كاوكتلف

 دلاخو تنا فرصناف .مهيلع لجو :زع هللا اهحتف ناف لحف ىلع اورنعت

 ريماو تنا نيطسلفو ندرالاب امهلحو ًارموعو ليبحرش عدو صمح ىلا

 ىلا ةديبع وبأ حريسف هتراما نم اوجرخب ىتح سانلا ىلع دنجو دلب لك

 رماع نب ديزي نب ورمعو دبعو يملسلا روعالاك داوق ةرشع لحف لها

 قعصلا نب هرامعو بصحب نب بلك نب ورمعو ةمتح نب رماعو يشرجلا

 ريماعإ" قر 5 كيلو وز تيفال" و و وزد كا بو ا تلا

 لحجر لك عمو سانلا دئاق نسحم نب ةرامعو ةمصع نب رشبو ةمعثخ نب

 ال ىتح ةباحصلا نم نوكت ءاسؤرلا تناكو لحف نم ًابيرق داوق ةسمخ

 ًاآبيرق اولزن ىتح نيرفصلا نم اوراسف مهنم كلذ لمتحب نم اودجع

 لحتفق لوح ءاسملا ىلا اوقبت مهدنرت دونجلا نا مورلا تأر املف لحف نم

 اوكشحف كلذ نوملسملا متتغاو اليل ضّرالا يف ”اوراضش مت" مهضرأب اوماقأف

 مث لحف لها ماشلاب روصحم لوا ناكف سراف فلا نينامث نيملسملا نع

 جرملا نم ةدئيبع يبأب للصف و لّضفت دنرت“ رتمالاو“ نيطتسلقو "قئشمد“ لها
 نبا ةمقلع ثغبو أدر صمحو قشمد نيب ناك ىتح عالكلا اذ ةديبع وبا ثعبو

 يبأب لصفتب نا ديرب ريمالاو نيطسلفو قشمد نيب ناكف اقورسمو ميكح



 ركاسع نبأ برات اه
 ديرا ايندلا ناطلس امو هللا ءاش نا كملعا تنك دق مث هلك كلذ يضقنب

 ناوخا نحن امناو عاطقناو لاوز ىلا ريصيس ىرت ام ناو لمعا ايندلل امو

 هاينذو هنيديف هوخحا هيلع: يلب نا لجترلا رضن امو لجو زع“ةللا رمأب ماوقو
 ةئيطخلا يف امهعقواو ةنتفلا ىلا امهاندا نوكب نا داكب هنا يلاولا ملعب لب

 ورآ عسف زب مه الم لتحل و :لخوايرع اهلل اعطغا ملالا:ةكلملا قم« قضيرطت ال

 ونا" قلو و هتفر ةحببولا لاق .باذتكتا؟ديلولا نيادلاجىلا) كلذ دنع هديبع

 ىترتسلا تنال ىلع قاذعملا ديلؤلا نب دلاخ يلوو قشمد راضح ,ةدينع

 0 افرصاحف كاتعلل هيف نوململا عمتجب موب ناك اذا ليخلا هالوو

 راظتنا قشمدبحاص ىلع لاط امل هناو ًاماياو الماك الوح ركب يبا كاله دعب

 لبقا هنوقرافبال مهناو ةوقو ةرثكا الا نودادزت ال نيملسملا ىأرو رصيق ددم

 مورلا ىلا حل ةديع ويا ناك و حلصلا هلايسب ةديبع يا. ىلا" تعم

 مهيلا بحا هنم باتكلا نوكب نا داكف ديلاولا نب دلاخ نم ماسشلا ناكسو

 ةرجه امهمدقا هنا مهغلب دق ناكوابرق مهنم امهبرقاو امهبتكا ناكو

 لها ىلع حلب دلاخو ةديبع ابا يتأت امنا قشمد بحاص لسر تناكف احالصاو

 حلاو ةيباجلابابحتف و هحلاصف ةديبع يبا ىلا قيششمد بحاص لسراف بامملا

 يناف مهمهسا ةديبع يبال دلاخ لاقف ةونع هحتتفاف يفرشلا بابلا ىلع دلاخ

 قشمد نوملسملا لخدو مهتنما دق ينا ال ةديبع وبا لاقف ةونع ادق لف

 هلل ةيرشف نيمحلا تعكر يف ةردتع وا ةيس قمح حتف نايك و ارلاك

 مايا ةعبس الا رمع ةفالخ نم ارهش _ءةء ةثالثلو دحالا موي هنم تضم

 نإ 40 نواوؤعن السور ةيكاطنان وهو رصيف ناااوتعب دف قكتمد لها ناآكو

 اك رعدعف ]رارزن ماتلإا# دقو ةفاط مهب انتل تسل وب انو رصاخ نك فيرشلا

 اناكف الآ: انعاو انددمان ةحلح الع ناطللا فاو نيف كلا ناك نان ع

 ةسرزجلاب انم اوضرو نامالا موقلاناطعا دقو انرذعاف دهجو قيض يف

 ميتبد ىلع, مك وهع اولئاق و مكتضحب اوكسمت. نإ تلا ف ربا

 مهنيدىلع مكوربجاو مكل اوفي مل مهل مكتصح متحتفو مهومتحلاص نا مكناف
 اورظتناف اذه اللة ساو ررتا يف ان تقتفلا مكيلا حرسم اناو كنبات ره طفت

 يي را اي ا لا يي لا ا ل ل

 عرفو ةصوقاولا لها تفاهتو كومرياادنح لجو ندع هللا مزه الل ورمع نب
 55 ... 5 .٠
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 تم
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 07 ركاسع نبا خبرات
 الطقم اوين الإ ناد مانا هنزل نيملكسمللا نم مهب رم نم اوفيضب ناو

 آرنزنخ اوجرخن الو ًابيلص .مالسالا لها يدان يف اوعقرب الو هوترضب او
 دقوت ناو مهبدان يف رمخلا يف اورمب الو نيملسملا ةينفا ىلا مهلزانم نم

 ال ناو ةروع ىلغ .نيملسملل اولدب الو لجو زع هليبس يف. ةازغلل نارينلا
 ال ناو نيملسملا ناذاتنلبق مهسوقانب اوبرضي الو ةسينك ءانب اوثدحب

 رهظب ال ناو مهديع يف حالسلا اوسبللال ناو مهديع يف تابارلا اوجرخب

 مهل بسحو مهنم ذخاو اوبقوع كلذ نم اًميش اولعف ناف مهتويب يف حالسلا

 حتف لبق قوت هلع هللا ىضفر ركب وبا ناك دقو "لاق نم مهنمو مهتيزج يف

 لزعو ةعامجلا ىلع ةبالولاب ةديبع يبا ىلا هنع هللا ىضر رمع بتكو قشمد

 برحلا تضقنا ىتح ةريغو دلاخ نم باتكلا ةديبع وبا متكف ديلولا نب دلاخ

 ال مهو ريمالا ةديبع وباو قشمد لهال نامالا دلاخ بتكف افنآ مدقت امك

 ركب يبا يعنب ةديبع يبا ىلا باطخلا نب رمع باتك ناكف لاق نوردي
 نم ميحرلا نمحرلا هللا مسس . ادلاخ هلزعو حارجلا نب ةديبع ابا هلامعتساو

 يذلا هللا كيلا دمح١يناف كيلع مالس حارحلانب ةديبعيبا ىلانيبنمؤملا ريما رمع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفيلخقيدصلا ركب ابا ناف دعبامأ وهالا هلاال

 ركب يبا ىلع هتاكريو هللا ةمحرو نوعجار هيلا اناو هلل اناف يفوت دق

 دمنا "يللا" ىارتعلا ”ذخالاو' ةطرسشلاب» رجالا قلاب لفاعلا ئىب كلا
 م سل سا سيل
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 نيملسملا ةيبيصمو هيف انتييصم بستحن ميكحلا بيرقلا لهسلا عداولا

 م ىقعتلاب ةمصعلا َش هللا ل7 كع راو لاعب هللا كنع هما

 ءيش لك ىلع هناف انافوت اذا هتنج يف لوحلاو ًانايحا ام هتعاطب لمعلاو

 ثبف نيملسملا ةعامج كتيلو دقو قدشمد لهال مكراصح انغلب دقو ريدق
 ماشلا ضرا نم اهاوس امو قمثمدو صمح لها يحاون يف كابارس

 اذه يلوق كنلمحب الو نيملسملا نم كرضح نمو كبيأرب كلذ يف رظناو
 هأر كفا ةهنع.ةتتينعتكما حم خقكلاو كاو دع ثاينا مفعم ادن عاج قرصولا) يي

 نب دلاخ .سبتحي نميف نكيلو هسبت>اف كراصح يف هيلا تجتحا نمو
 ديلولا نب دلاخ ىلا باتكلا كلذ“ عفدف اولاق هنع كب ىنغ ال هناف ديلولا

 يبا ىلع لخد ىتح لبقاف ةليل نيرشع نم وحنل قشمد حتف دعب
 تناو ينملعت ملف نينمؤملا ريما باتك كاتا كل هللا رفغب لاقف ةديبع

 تنك ام كل هللا رفغب تناو ةديبمع وبالاقف كناطلس ناطلسلاو يفلخ يلصت

 نتح«ك رح ظل قل تبنك انو ى 2 ا 1 ا
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 الع لجأ انفال ناكر انيطعا" كلذ ىلع فاعتلاو, ةدناعملا لها .نم

 ىلع مكل انطرش ام ىلع هللا دهش اهابإا هللا مكئرو يتلا مكدالب يف انورقأف

 يبا نب ديزي نا يناعنضلا نامثع وبا ىكحو اديهش هب ىفكو انسفلا

 يقرشلا بابلا نم اهلخد ادلاخ ناو ًاريسق ريغصلا بابلا نم لخد نايفس

 0ر6 تملا تلفت اهلكفل ردأ كلا نم ناك ىذا كلتخلا"كااذل" الن

 فالخلا ىف ةذدئاف الف اذه ىلعو ىهتنا ًاحلص اهلك قشمد تّيضماو ةونعلا

 5 اة جة اك ىسا ىلع ةاادل دال زووسف نوي ملك نعول راو عبق
 دعما نيملثلملا عهو!'ةطم* عكا "ناك هفاثكنا و 'ةدجلا: ىلع“ ثاثتطخلا* تأ رع
 نا قشمد يف مهراصح يف مهو همه مظعا ناك ماشلاب علا مهش ويح

 ودعلا ىرب المل ةهوكرحب مل مهيلع دلاخو مهلزانم ىلع ءارمالاو اهوحتفن ال

 مهيلع لاط املف مهدهج ركب يبا ةافو ودعلا نع اومتكو مهروما فالتخاو

 لأ تا د 01 مالو هاك اكسس ايطصلاسا ريك فازات , نسال ةرامحلا

 اين ام]و ماعلا كرطق ليلا تاما ازلاكك اذار اكن ام. ةيلاكس ”عيميطع

 نم ةبك وا العن مهدحا دجو ناو داهجلا ىلع صرحلاو رهاظلا ريخلاف

 اذه ام مسسفملا بحاص لاق اذاف منغملا بحاص ىلا اهعفد لزغب وا رعبش

 ةصقلا هذه قشمد ميظع عمس املف )١( هلحب الا هلحتسن ال اذه اولاق

 ولع كلذ ا رثط ةولاخ ؟ ىف اوه للاخ  «كلاعق قف هانت ةلوءةقاذح لقمر هل امكلاق

 ةيحانلا نم ةديبع وبا مهيلعو حلصب اهباب نم اهلخدو مهحلاص ىتح حلصلا

 ةهديبع وبا لاق نم مهيفو قشمد ةنئيدم يف ايقتلاف ةونع اهلخدف ىرخالا

 تيطعا دق امهدحا لاقف ةونع اهلخد يذلا وه دلاخو حااص يذلا وه

 دلاخ "مهل بكف ' نامالا“ ئّضمن اولافف ةونغ 'اهلخت هنا رخآلا“ لاقاؤن قامالا

 هللا ىلص هللا لوسر باحصا نم هريغو ةديبع يبا ةذاهش هيف ناما بانك

 ءيشو نرانبد نيرانيد ىلع قشمد لها حلاص ناكو اولاق ملسو هيلع
 نطق نإوأ كمدلع دآر لاما دار نأ ةحاكطلا ىلع هيكضصعلو ءاكعط نع

 نآ ماشلا"ضرأب ةمذلا لها ىلع هطرتنشا دق ناكو مهنع كلذ كررت

 مهلاوما نم ليبسلا ءانبا رطانق اونبب ناو ةلاضلا داشرا مهيلع

 نارمعلاو :يقرتلا ؛ةدعاق .ىهب هيلع .امو. هلامب ناسنالإ ةفرعمو .داحتالاو, لدعلا ناعلعي' انه, نم )١(

 ناككل) رع لذاك لإ فودكل تاشعات كظلا نلو علشعلاب ىلع صلو .هلتلا نركب هنمو

 كم ملاطلت كلذ نم كلش ىف ناك نمو اهنزدعأ ديب اهينافر لكحتو ةمالإ فرذت ىتلا ةماحلال

 هادم ةلاودلا نفت مل كاكمألا كفر وا كا ودعلا لا كير رشفتم هعلاطتا تاكل "اذه قر نتأن

 'ء . خيراتلا نم مظعالا ل ا
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 مهتنما دق ينا ةديبع وبا لاقف ةونع اهتحتف دق يناف مهبسا ةديبع يبآل

 نمحرلا هللا مسب هباتك اذهو ًآاباتك مهل بتكو حلصلا ةديبع وبا مهل مربأف

 ضراو اهضراو قشمدب ماقا نمم حارجلا نب ةديبع يبال باتك اذه ميحرلا

 لهاو انسسفنا ىلع نامالا كانلأس اندالب تئمدق نيح كنا مجاعالا نم ماشلا

 اميف الو قشمد ةنبدم يف ثدحنال نا انسفنا ىلع كل انطرتشا اناو انتلم

 نم برخ ام ددجن الو بهار ةعموص الو ةمالق الو ًاريد الو ةسينك اهلوح

 نم اب انك معي ضاؤرت يلتملاا لطسل و كياكس ا يررلا تا وا

 ءانبأو ةراملل اهباوبا عسون ناو راهنلاو ليللا يف اهولزني نا نيملسملا

 ئنشغ نم جلع ممتكل الو اهوساج .انلانابت6 قفا هالوين يت ومال

 فروج, يف ,ايفخ ايريض الا ايفا وير ب رضت الإ نار ىلعو رورعل لا
 انتئارقو انتالص يف انتاوصا عفرن الو اهيلع بيلصلا رهظن الو انسئانك

 )١( نيناعس الو ًاثوعاب جرخن الو انباتك الو انبيلص جرخن الو انسئانك يف

 الو نيملسملا قاوسا يف مهعم نارينلا رهظن الو اناتومب انتاوصا عقرن الو

 نيملسملا يدان يف نراك رمطب لو رومخلا عيبن الو رزانخلاب مهرواحن

 آائيش ذختن ال نا ىلعو ًادحا هيلا وعدن الو اننيد يف آملسنم بغرن الو

 انتبارق نم آدح عنمن الو نيملسملا ماهس مهيلع ترج نيذلا قيقرلا نم
 هبشتن الو انك امثيح انثنيد مزلن ناو مالسالا يف لوخدلا اودارأ نا

 يف الو رعش قرف الو نيلعن الو ةمامع الو ةوسسنلق سبل يف نيملسملاب

 انسوؤر مداقم زجن ناو مهئامسأب ىمستن الو مهمالكب ملكتن الو مهبكارم

 اتميتاوخ يفر يشتت نا توت انطاسولا قلع قبلي را هنو احر ف

 انتويب يف هلعجن الو حالسلا نم ًاًئيش ذختن الو جورسسلا بكرن الو ةينرعلاب

 قيرطلا مهدشرنو مهسلاجم يف نيملسملا رقوت ناو فويسلا دلقتن الو

 ملغت الو ىهلزانم يف, مهيلع,علطت الو اهودارايردإا نيلاتللا م ىلا مرح

 رما ملسسملل نوكي نا الا نيملسملا نم ًادحا كراسشن الو نآرقلا اندالوا

 ههفظنا يدجت ام. ظلموا ..نه لابس نفاع ملم نك | ةفيضتا ؟ناوز .ةراجتلا

 . هدهع علخ دقف املسم برض نمو ًاملسم متشن ال نا انيلعو مايا ةثالث اهيف

 و: روعي دج ا ومامتك انكسماو» ادعو رانا ردوا فكر 1 قلل قالو يت

 نحا امان كل ند نقار اكل "ذك رز فترك حاعذلا "فرخ رفا قي الو

 ةمجعملا نيغلاب وه ليقو ىنايرس مسا وهو نيملسملل ءاقستسالاك ىراصنلل ثوعابلا )١(
 ركل مهديع لبيك نوكي" ىراصتلل فعا كلا ةلمزلا 40010 تالا »ا ا

 . ةياهنلا ىف هلاق اضيا ىنايرس وهو عوبساب
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 ىراصنلا هاتأ امدنع ةقارس نبا دنع تنك يعازوالا لاقو ًاحلص اهولعج نا

 نم باتك اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب هيف اذاف مهدهعب قشمد لها نم

 كس ال نأ ميدسانك او .مينامد ولك بكم! ىحمد لهاا كيل ولا "نيأ لاح

 رماع نب ةعاضقو ةنسح نب ليبحخرشو نايفس يبا نب ديزي دهش مدهت الو
 ىيحب عمس نم ينربخاو ديلولا لاق ةرشع عبرا ةنس نم بحجر يف بتكو
 قشمد الخد نيذللا هموق نم نيلخرلا نع ثدحب يناسسغلا ىيحب نب

 باهذلاب امهدحا رمأف اًهقيرطب امهيلا ثعبف اهراصح لبق اهنم ناقوستب

 امهعنمف هب ةريخل امين ريخف عجن: مث“ مهربخب ةيئايلا نيقلظملا نكشمم“ ىلا
 انعمس ذا اهيف نحن امنيبف لاق امهربخ عبرب نا ةيهارك جورخلا نم

 انهطئاح نم مهيلب ام ىلع اهلها نم موق, لك: لعجو ةنبدملا لوج ريبكتلا
 للاكل ند معسل سد للا ل دف قف يتلا" نابلا ىلع باعجت ننجح اكيد

 جرب ىلع نحن امنيبف ةيباجلا باب ىلع ديزيو هعم نمو ةديبع وبا لزنو
 يف مهنم لجر اندو لاتعلا ديلولا نب دلاخ باحصا بشن ذا يقرشلا اهياب

 اكل نلاففز# زا ربلا ىئداتفا هقاردلا" ئئرتسلا هدب .17يو ونا كيلا .نينمسلا هذ

 هحيد الا ل تحنم ريعملاك ,ايسوح ول شاع لا ع ب ول

 مهدنب بحاص هيلا اولزنأف زاربلاب ىدان مث هلتقف ملسملا هبرضف ىنادتف

 زاربلاب ىدان مث هلتقف ملسملا هبرضف ىنادتف هراد باب ىلع هوسلجأف

 نم ةباصع ينثدح دترم نب ديزب لاقو كزرابي ناطيشلل لق هل اولاقف

 نامالاب ةيباجلا باب نم ةديبع وبا اهلخد اولاق قشمد حتف اودهش يموق
 لتقي وهو فيسلاب ةونع يقرسشلا بابلا نم ديلولا نب دلاخ اهلخدو
 نامالا مأ ةونعلا له الوا ناك امهبأ اوردب ملف تيزلا قوس دنع ايقتلاف

 لاومالا انذخاو ءامدلا انكفس انل ىسيل ام انذخا نا هللاو اولاقو اوعمتحاف

 اآاحلص هوضما نا ىلع اوعمتحاف لاق مثأن ال انلام ضعب انكرت نللو نمئأنل

 بحاص ىلع لاط قشمد نوملسملا رصاح امل دعس نب لهس نب سابع لاقو
 مهناو ةوقو ةرثك الا نودادزب ال. نيملسملا ىأرو لق ره ددم.راظتنا قشمد

 ىلا بحا ةديبع وبا ناكو حلصلا هلأس ةديبع يبا ىلا لسرا هنوقرافي ال

 تناكف مهيلا بحا هنم باتكلا نوكب ناكو دلاخ نم ماسشلا ناكسو مورلا

 ىلا تانلا لها ىلع قع قلاحو ةدمع انآ كرتات امنا قسد بحاسض لت

 ةيباجلا باب هل حتفو هحلاصف ةديبع يبا ىلا احزلا بحاص لسرأف هيلب

 دلاخ لاقق ةونع هحتفف يقرشلا بابلا ىلع ديلولا نب دلاخ حلأو
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 مهتبوقت نم هيلع ردقام' لكب هلها١ ةرثأب ركب يباو ملسو هيلع هللا ىلص هلأ

 هلامعا عم اهيف ركب وباو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهف رص يتلا لاومالاب

 حوتفلا هيدب ىلعو هب هللا حتفف باغ وا هنم رضح ام هابا هريبدتو هرظنو هبأر

 دبع لاقو ةريشع سمخ ةنس كومريلاو ةريشع عبرا ةنس قشمد نم ةميظعلا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دعب زهج ركب ابا نا ريفن نب ريبج نب نمحرلا

 نب ورمعو نايفس يبا نب ديزيو ةنسح نب ليبحرش اهضعب ىلع اشويج
 دقو مهيلا مضنيف قارعلا نم يتأب نا ديلولا نب دلاخ ىلا لسراو صاعلا
 ليبحرش ىلع دلاخ لزنف عرس نا هرماو ءالولجو ةيسداقلا هيلع هللا حتف

 فررصنا نا هيلا بتك اميف ناكو ةعبرالا ءارمالا ءالؤه عمتحاف ورمعو ديزيو

 ماشلاب مكناوخا ىلا لجعلا لجعلاو ماشلاب كناوخا دماف سراف فالآ ةئالثب

 قاتسر نم ىلا بحا نيملسملا ىلع هللا اهحتفي ماشلا ىرق نم ةيرقا هللاوف
 ىتح هعق نمت ىصرالا قدشاف تلاح لففف قارعلا ىشانر 2 ميظع 1

 دعبس ملف مث ءارمالا غمتجاف ةيباحلا نوركشمم ىو نمل 2
 يبا عم انج رخ قشمد انيلع هللا حتف امل يناعنصلا نامثع وبا لاقو كلذ دعب

 صمح .انب هللا حتفف ةديبع يبا عم انمدقت مث ةزرب 68 ةحلسم يف ءاداردلا

 ينعي رهنلا نودام انب. هللا أطواف طحسلا نب ليبحرش عم انمدقت مث

 اضبا لاقو انئل ددم يف ناملس انيلع مدقو تاناع انرصاحو تارفلا

 ةديبع وبا لزنو ريغصلا باي .ىلع نايفس يبا نب ديزب لزنف قشمد انرصاح
 ءادردلا وبا ناكو يقربش باب ىلع ديلولا نب دلاخ لزنو ةيبارحلا باب ىلع

 كلابح نم ثتلط دف قشمد تهار ناكو نهشإ ةعئرا اهارخاحفا هةر رد

 اهيلا هبيحب نا بهارلا ىبأ ءايشا دلاخ هيلع طرشف حلصلا دياواا نب

 بهذو اهبكر ىتح ريغصلا باب نم ارسق نايفس يبا نب ديزي اهلخدف لاق
 دق دبزب نا دحا ملعبالو ديلولا نب دلاخ ىتاف طئاحلا ىلع وه امك بهاراا

 لاق كيلع تطرشام ىلا ينبيجتو لاقف حلصلا يف له هل لاقف ارسق اهلخد

 ىقتلاف' طالسقملا غلبف ديرب لخدف ّيقرشلا باب هل حتفف هيلع دهشاف معن
 ىلع مهب ارعمج اف احلص اهتلخد اذهلاقوةونع اهتلخداذهلاقف هدنع دلاخو وه

 نيدذلا موقلا ةحلملا ,(؟) ,.ةنيدملا, جراح نوكت, ىتلا ةنرقلا ىنعت تداولا فاش را (ل

 ةحلسملا نونكسي مهنال وا حالس ىوذ نونوكي مهنال ةحلسم اومسو ودعلا نم روغثلا نوظفحي
 اوملعا هوأر اكلي ند اا مهَق رطب الثل ودعلا نوبقرت ماوقا هيف بقرملاو رمعل الكت اكهأو
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 نوملسملا هاضما امو حتفلا يف قشمد رمأ ناك فيك باب

 حلصلا نم اهلهال
 ةنس قشمد هيدب ىلع تحتف باطخلا نس رمع يلو امل يىومالا لاق

 لاقو ةروكذملا ةنسسلا نم بحجر يف اهحتف ناك هكعرر 553 لاك هركع عبرا

 عبرا ةنس يف تحتف قشمد نا نولوقي انخايشا تعمس ملسم نب ديلولا

 هللا هالوف ةرشع تس ةنس ماشلا وحن هجوت باطخلا نب رمع ناو ةريشع

 زيزعلا دبع نب ديعس لاقو اعجار لفق مث حلص ىلع سدقملا تيب حتف

 حارجلا نب ةديبع وبا نيملسملا ىلعو ةريشع سمخ ةنس كومريلا تناكو
 دروأ اذكه لاوش يف قشمد ةعقو تناك رمع نب فيس نب ميهاربا لاقو

 رخا تاباورب اهعبتاو ةياورلا هذه ىور مث ةددعتم ديناسأب لوالا ظفاحلا

 ىلعو قشمد ىلا نوملسملا راس لاق هنا قحبسا نبي دمحم ىلا .دنسلاب ىورف

 ا شل ارد هيج ايلالرماو ةلزع روك ناك دقو ديل ولا ني دلاخت سانلا

 ايحتسا دلاخ لزعو هترماب ةديبع ىبا ىلع باتكلا مدق املف مهيلع هللا حتف

 ىكف 5 رع عنرا ةنيب تياكو قششمد تحف ىتح تاتكلإ ادلاح يترقب نا

 راس_طابخ_نب ةفيلخ لاقو دلاخ لزعو هترما ةديبع وبا رهظاو بحر

 ةديبع انا اوحلاص مث قشمد ارضاحف: ديلولا نب دلاجخ هعمو ةديئع- وا

 وبا مهل متاو ةونع باويالا دحا دلاخ حتفو ةيباجلا باب هل اوحتفو

 بحر نم فصنلا دحالا موي. حلصلا ناك .يبلكلا نبا لاق و حلصلا ةديبع

 ةديبع وبا مهرصاح لاق هنا ةيطع نب ركب نع طايخ نب ةفيلخ ىورو

 لاقو ةدعقلا يذ يف حلصلا متو لاوشو ناضمر رهشو نابعشو بحر

 اهورصاح قشمد حتف خيرات يف يرصملا ريفع نب ريثك نبا ديعس

 خيشلا ىورو ارهش رشع ةعبرا اهورصاح لاق نم مهنمو رهشا ةعبرا

 ةعقو تناك هيدب ىلعف رهشا ةعبراو نيتنس ىلو ركب ابا نا هيبا نع يومالا

 هم باخ ١ يقر اويلاك اوالاقب يلا نمم ىلا 5و لشن عتاب دضفاون| رداع
 ىلعف باطخلا نب رمع ىلوو كلذ دعب هنع هللا ىضر ركب وبا يف وتو ةرشع ثالث

 نا نولوقي انخايشا تعمسو لاق ةرشع عبرا ةنس يف قشمد تحتف هيدب

 هللا ىلص هللا لوسر دومع رمع ماقاف ةرشع ثالث ةنش ئلو باطخلا نب رمع

 لوسرب مامتئالاو داهجلاةضب رفةماقا هب أدتباام لوآناكوهتنسو ملسو هيلع



 ١ ؟ه 0 حد رات

 هتمّدده امو مهدحم تينبف

 سورم بورحلا يف انم لاز ام

 تلكوت نّوعتثلا اذا ءاتفلاا لطم

 ًاملعم ينوأر دق لحف ةادغو

 اطق ام _ قطماننت له زتاكملا]ىسللتت

 مهسودت تارعلالحلا تلا ام

 مهرسسا نع مهتاريس تيمر ىتح

 ةعاس لحف دنعف عادرلا موب

 مهعومج عادرلا يف انربأ دقلو

 رامع اوقب نا يدعب ىنبو

 )١( رررج هفلخو ريغي كلم

 رافظم برجم روغثلا دنع

 010 دج حا
 (؟) راوح ةدوع رسسايملا نسلس

 ((4) رايع ربعم ناهرلا دنع

 (ه) راوم انفلاو لحف موح يف

 (1) رارمتسا اهدعب ام ةغدر يف

 (9) راردم مهيلع حامرلا زخو

 (8) راصيالا مسسبت يوحنو ًآرط

 ًاضيا لاقو

 (1) رادلا يف هحالس ىمكلا يمسسنب ًآطقأم اندهش دق لحف ةادغو

 ).١( راسسإالا ةناير حيبملا رك لماك ةحرقب مهيمرأ تلز ام

 )١١( رارج امس اذا ودعلا يفنب نشد ميممحلا طشتتكا 5

 (١؟) رافسالا ىرذيف اسح ماشلاو مهليخب قا رعلا اوسح ئلوالا' نحت

 لعج سرافلا ملعا لاقي (5) رارج .شيج يأ فوذحمل ةفص رارجلاو سيئرلا سورملا )١(

 (؟) عبباتتت ىتلا تاراتلا راوطالاو بعتلا نم اهطاخم ليسي اطخمتو ناعجشلا ةمالع هسفنل

 هيف رهظت هنال ءالب برحلا ىمسو رايتخالا ءالبلا لصاو برحلا تقو ةسفني ىنيدقي ىنعملا

 ةحامسلا نيل ىا رسايملا سلسو هنأشو هرماب علوتملا فلكتملاو رش وا ريخ نم براحملا لاعف١

 ىماستام (6) ةكيرعلا نيل هانعمو عحر ىا راح مهلؤق نم لتفلا لهس ىا راوح هدوعو الهاستم

 انهه بهاذ رايعو كلاس ريعمو قابسلا ىلع ةنهارملا ناهرلاو اظيغتم عغفترا ام ىنعي اطقام

 لحولاو نيطلاو ءاملا غدرلا (1) مهيف جومت حامرلاو ىا (ه) هسرف حدم هدارمو هحرم نم انههو

 راردملاو اذفان نوكب الو هوحنو حمرلاب نعطلا ذخولا (9) ءاقب اهلام رارمتسا اهلامو ديدشلا

 مسا عادرلاو ةيروت مالكلا ىنو ةربالا هتمعطا اذا بلكلا تربا نم وهو انكلها انربا (4) ريثكلا

 (4) ةمسيم اهنأك ةحرفي تلعف ىلا رظطعت اهنا ننعلا لعلو |اذكه لطالال فر دش كنتو ناكك

 ةهبجلا طنسو ف ةرقلا مضلاب .ةحرقلا (1) كطنلا“ ىملكلاو برحلا ىف عضاوملا ىّيتَخا اطقألا

 مهنمارت لازي اًميبلتعملاو ماك سف ةهريدع كاوذَحمل ةفلط لقاك و ةرغلا نودام سرفلا هج قف

 رخاتلاو وطبلا ةثانرلاو دسالا ىأ حسملا ردركل وهو ممل لكاتافم لرد ملا هلا ز ةمرو هرخ
5 

 1]*4]) فياكحل > حلاك ريغ هجوت مهاعلا ىنا ىنعملاو ههحو حلك ققاركت ردصم ناسالاو

 ترضلا: .ىئعمب ىتاسو: لصالا ىف .ةتنار:|اذكا نسدؤتنا ةهلوذو ١قوفتف امهعمجتامقرف أ انئضنضق

 ذولتع ىا ينس آذآ هدمت ودعلا ىعن و هتفص .رآ حو تنحتلا)) ع هنانك | هزم ىد ١و عفدلا

 نسل سخلاو اهنلاضإا متكالا  ىارذ 1 0



 زك انسع “ربا "”خترأت ل

 لاق ةدعقلا ىذ ئفف لحفأ اماو قاوالا قدامج“ يف تتاكف نيذانخا“امأف

 ةتس ةرشع يتنثا سأر ىلع باطخلا نب .رمع فلختسا ”قحسا. نب دمحم

 ماشلاب .سسانلا رما ناكو ةرجهلا نم آمون ”ندرتشعو :نيتنناو- رهشا+ ةثالثؤ

 ندّرالا “نم لخف لبق :اوراسف مهلزانم قلع 'ءارمالاو: ديلولا نم دلاخ ىلا

 يدقاولا لاقو .دانحالا ىلع ةديبع ابا رّماو آدلاخ عزن فلختسا املف

 نتتمخ" اهب“ نوملسملا ماقأف ءارفصلا جرم. حتتف تاك ةرشع عبرا :ةنس يفو

 اهورصاحف مرحملا يف قشمد ىلا نوملسملا فحز مث مرجملا نم ةليل ةريشع

 عل .ردكمر زهعلا# يلع وفعلا" ةددانتحااهكيفعول تفاكا1 وانتو الار هيشا ةّكلليي

 هللا" لزنأف مهئامدب .ةنوحاط تنحطو. رهنلا“ ىرح ئتح .دلمون“ مورلا- "يف

 دومعب مورلا نم ةعبرا ميكح ما ذئمون تلتقو هريصن .نيملسملا ىلع

 صاعلا نب ورمع لاقو الجر ةرشع ةعبرا نيملتسملا نم لتقو .انهطاطنسف
 مث اوقرفتو مورلا هللا مزهف افلا نورشع .ذئموب .نحنو نيدانجا اندهش

 نب كّمحم لاقو: اهنع مهاتيلجا6 ئتحخ مهانعشأف“لحف ىلا اوراس مهنا

 ّلككق "تناك نيداتحا تا“ ناولوقن *انتاوز. ةماعو ”ةمطاق ماسشلا“ ها“ ومع

 ةعقو لوا نا رباج نباو زيزعلا دبع نب دبعم ينربخا دنيلولا لاقو نحف
 نتا لاق نتملثسملا ااهن“”هللا”رصن““قرداتحتاب ماورلا“ نينو“ نيئتلسملا“!نيسد تناك

 يع راس دف لأ لاوجم يدوب تشل ١ يرن اي فورا سرح ةقلو ا

 انهن ربو ةرشع ثالث" ةننش-قلوالا“ عدامخ يفد تناك قندانحا“نا اندّتع

 ام نوفزعي:ال لقره موق ”لاقف قمر رخآت وهو :هنع هللا يضر زكب“وبا
 قيلت ادلع هو قفاز سكود عي عيش»ل هلر حي ركام ] ديد هن اديذعان فادك

 حامزلاب: مهوزخوف مالا دنا نوعتمب الو مهوبكرق اؤلخعو“ دقو متهب

 ناونامثلا " بيتصأف, عادرلا ”ئف 'مهتلمقم :تناكو“.لخف. ”يف“ ةمتّزملا ”تناكف

 اومكستق او" نينمؤاا“ ىلع ةرصن هللا لرزتاو“دبرتشلا الا مهنم تلفتت“ملو: آغقلا

 اوه ريض مقعي :!الا بل حق يؤم اهلاخوي ةديلطق وير ف.رصنا و . مهيلع هللا ءافآ ام

 اوقلخو هعم نمو .عالك يذب اوضمو مهعم كومريلا نم |بعك نب ريشب

 0 قفاككنت هرصحنب مراكملا مج هلاعف تنثرو دق يل با نم مك

 نانصتنتسا هلل ؛جغهتاسنبا ئنبف هدحو هيبا نع مراكملا ثرو

 ٠ا هتجلو.: رحبلا!جوم.,رايتلاوأ :ريثكلا' مجلا11(1١)



 ا ركاسع نبا خيرات

 لزنف انيلا لزناف ريرحلا لحتسن ال اولاقو اهيف اولخدب نا !وبأ اهيلا
 اما لذلا لوا اذه مكل لقأ ملأ لاقف لقره كلذ غلبو ةدهمم هلي نتورف :ىقإ

 نيبو مهنيب تأتب ملو موؤشملا دولوملا نم مورلل ليوو ماش الكف ماشلا
 ىتح لاتقلا ناكف اودعباو هباحصاو ةديبع وبا عجرف حلص نييبكتللل

 قل نابع ناوي نالسر ناندح نافعا بحجم ثبوت( كل
 انجح ا رلاعف' ىماختهم >عينكحي نإ لتلقا_ندررإلا قدح اننا زيا نال نيملسملا

 اهراصحإ لبق اهقوس نم يرتشنف ةنيدملا لخدت نا كل له هبحاصل
 لاقف هيلا انب بهذف انبلطي اهقيرطب لوسر اناتأ ذا قوستن نحن امنيبف
 تهل نولاعف يفت كلت ةيتارضنلاب ىلعم اق نيت ايصلق فيصل اه راع

 رخآلا تبثيلو نه. نبا ,نمو .مهربخ: نم انل سسيسجتيف ءالؤه ىلا امكدحأ
 نه ولغات لاتف (لجاممت هيله يلو اند يكن ل مفر هيحا عامر لع

 ناسرفف راهنلاب اماو نابهرف ليللاب اما آقاشم الويخ نوبكري قاقر لاجر

 ام ًاثيدح كسيلج تثدح ول )١( انقلا نوماوقيو اهنوربيو لبنلا نوشيري
 كلقن ةيلكصاب ىلا قتفتلاب يكتلاو نارتلا# يت رعا روصلو كب

 نلع هلل كير باجمل رداك تدك نبا, لاتف شب كلا ددابط نانا

 وهو, لقيه :لاقف. اقللا دنع (؟) اقاوف.:ودعلا مهل :تبثي ال ملسو هيلع هللا

 موقلا ءالؤه نم مكليو ينوربخا هشيح ةمزهنم تمدق امل ةيكاطنا ىلع

 مه ارتكاب لان ىلا وااو يابا عيا ربع حلا
 نومزهنت مكلاب امف لاق نطوم لك يف ًافاعضا مهنم رثكا نحن لب اولاق

 ليللا نوموقي مهنا لحا نم مهئامظع نم خيش لاقف مهومتيفل املك

 ركنملا نع نوهئيو ففورعملاب نورمأبو دهعلاب نوفويو راهنئلا نوموصيو

 مارحلا بكرنو ينزنو رمخلا برسشن انأ لجا نمو مهنيب نوفصانتيو

 ىضري امع ىهننو هللا طخس امب رمأنو ملظنو بضغنو دهعلا ضقننو

 . ينتقدص تنا هل لاعف ضرالا يف دسفنو هللا

 مورلا ىلع هروهظو رفظملا نيملسملا شبح رفظ ركذ باب
 ءارفصلا جرمو لحفو نيدانجأب

 5 رجع هل هانعش ْئف لحفو ندانحأ ةعقو تناك ير هزلا تاهش نبا لاق

 ةحارلا لجال ةقانلا نم نيتبلحلا نيب ام ردق اهحتفو ءافلا مضب قاوفلا (؟) ماامرلا انعلا )١(



 ركاسسع نبا خيرات نك

 مهاوس نم ىلعو ديبعلاك مهتيب اميف مه راهنلاب ناسرفو ليللاب .نابهر
 نم وأو مهق وقح. هلل نودخأب. اوفو اودعو اذاو اوقدص اولاق اذا دوسالاك

 ينعب .هومجر انز ولو هدب اوعطق مهكلم قرس ولو ةياور يفو مهسسغنا

 نيحا!تنؤملل 0ناصي لؤفت لميا“ تكا نإ لابقف: هلل قجلابر ميدمإقلار كلذب

 يلخب نا يبر نم ىظحا نا تددولو ليوط رش مهنم انيلع نرميلو ةايحلا

 لقره ناك دقو .اولاق انيلع. مهرصني ملو مهيلع انرصني ملف مهنيبو اننيب

 قيختلاب هاقاءجب ,ميقم وهب, ءاهيندلف نتندتعللا تيب حجي دبعس ني دلاخي موه ليف
 ءالؤه اولتاقت الأ ىأرلا نم ىرا لاقو مورلا عمجف هنم دوكلا ترق

 لابج مكل ىقبتو ماسشلا .تجرخا ام فصن مهوطعت نال هتلاوف ادبا .موقلا

 نكنفإ موولا.لابج يف امكوكواشبو!!ماشلا< ىلع: دمكاؤيلغي زنا. .نمي رخد مورلا
 هنوصعب مهآر املف هلوح ناك نم هنع عدصنو.(١) ةنتح نيترو ,قجأ

 املف  ادنح دنح لك ىلا هجوو ءارمالا رماو هاخإ, ثعب هيلع نودربو

 ةصوقاولاب لزنف .نيصح عساو.عماج لزنمب مهرما نوملسملا عمتجا
 01 ل ل و ا ا

 لاقف (9) آرذع حامأو اهحتتفاف ىرسصب ىلا دمعو مهلاومأو (؟) هلها

 نا موقلا ِءالؤه عم مكل ماوق ال هناف مهولتاقت ال مكل .لقأ ملأ هئاسلجل

 ىيح روحا ماو عوفي دالو ىووطإ طور مدح ساوودحت و دسح نيد: عضد
 تل يذلا صقل يللا ىدحت نود كتت نع لتاف هن انلاعف (() لكن

 نيملسسملا .دونج .تلزن املو مكنيد ريفوت الا اذهب بلطأ ءيش يأو لاق

 انوعدتفأ هتاقالمو مكريمأ مالك ديرن انا نوملبسسملا هيلا ثعب كومريلا

 نايفس يبا نب ديزيو لوسرلاك ةديبع ويا هاتأف مهل نذأف هوغلبأف هملكن هيتأن
 كللا يخا عمو ليهس نب دنج وباو روزالا نب رارضو ماشه نب ثراحلاو

 اوهتنا املفق جاببدنم اهلك (5)اقدارسنوثالثو ًاقاور ناوتالث هركسعيف ,ذئموي

 جوزت اذا لجرلا نتاخو امهعمجي رهصلاو جوزلا لبق نم ءامحالاو ةأرملا لبق نم ناتخالا (1)
 دوجاح «ل فلكل رةطشا همر الا واب الا» ةيم, ةااريثم ندعل نم انا له لك جفحلال خجيقت» قؤ»هبلا
 نودلخ نبا ذخا انه نم (؟) زاجم وهو مهلاما (؟) ءانالا ىفام عيمح برش وهو فافتشالا نم

 تك ون ول قاتقم ال ين فايل بيدلا] كلل 1401 لكل هيي قل نإ ةحلاوت
 مهتملك فلؤتو اهدمحمب مهذخأتو قالخالا تامومذم مهنع بهذت' ةينيد ةفبص مهتطبار تناك

 ديس ا قاتالعن نق :قيياتللا_(عرصا كلذ غم مهو اكلقخلا !انلاو ل فو تاء امم بطر ى لخلل, اناكيطعال

 707+ نزاهتلخ نبا اةيدقتسعجا هلت قالخالا7 لثخ نك ايتاارب واناتاكللا عز نم تيفاقلم ةعالكبل
 هرقل دبا ودير لقا يلا "طئاح نمر ءومشب طاح. اهلك-كاداريسل وأ ةمللا» ققم طاطخقلا*قاوقلا

 * ريرحلا نم جوستملا وهو ليلغلا ءافش ىف هلاق نجلا جسن ىا فابويد برعم جابيدلاو



 020 ركاسع نبا خبرات

 لقرهو ايلبا بحاص وهو روظانلا نبا ناكو مالسالا ىلع هللا -"لخدا ىتح

 حبصا ءايلبإ مدق نيح لقره نا ثدحب ماشلا ىراصن ىلع )١( افقمسا١

 كتئيه انركنلا دقل ("9) هتقراطب ضعب هل لاقف نسفنلا (؟) ثيبخ موي

 مهل لاقف موجنلا يف رظنب (؟) ءازح الجر لقره ناكو روظانلا نبا لاق

 دق ناتخلا كلم نا موجنلا يف ترظن نيح ةليللا تبأر ينا هرااظ نحت

 كنمهب الف دوهيلا ريغ نتتخي سميا اولاق ةمالا هذه نم نتتخب نمف رهظ

 مه امنيبف دوهيلا نم مهيف نم اولتقيلف ككلم نيادم ىلا رماو مهنأش
 نع هزرثخن :(0) نائتتغ كلم هت كسا. لجارب كفره نتا تكلذإ معارم١' ىلع

 ا!وهذ١  لاقف ”لقره :ةّزيختساف-*علشسو' "هيلع هللا لنص هللا, لاوسر:.نبح

 نع هلأسسف“ نتتخم هنا :هنؤثدحف -هيل١؛ اورظنف ال عا وه» نتتخمأ' اورظناف

 هذه كلم اذه لقره لاقف نونتتخي مه معن لاقف نونتتخبأ برعلا

 ملعلا يف هريظن ناكو ةيمورب هل بحاص ىلا لقره بتكف رهظ دق ةمالا

 هبحاص نم باتك هاتا ىتح صمح (56) مرن ملق صمح ىلا لقره راسو

 يبن هناو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جورخ ىلع لقره يأر قفاوي

 امهياوبأب رما مث صمحي هل () ةركسد يف مورلا ءامظعب لقره نذأف
 ناو دشرلاو حالفلا يف مكل له مورلا رشعم اب مهل لاقف علطا مث تقلغف

 ىلا ىشحولا رمح ةصيح (م) اوصاحف لجرلا اذه اوعبتت مككلم تبثي
 مهنامبا نم سسأو مهترفن لقره ىأر املف تقلغا دق اهودجوف باويالا

 ايهنرزسحجا-[ضنا ركل تلف قبلا ئتلاعما تلك امنا لاو: ىلع ىيرددرإ لاف

 ناكف هنع اوضرو هل اودجسف بحأ يذلا تنأر دقف مكنيد ىلع مكتالش

 يف عقوو ناميلا يبا نع (1) يراخبلا هجرخاو لقره نأش رخآ كلذ

 فيس لاو ةلمهملاب هنا باوصلاو ةمجعملا ءاقلاب روظانلا نبا هتياور
 نم ًانيع ثعب ناك دق مورلا دنج ريما نا ةحلطو دمحم ينردخا ورمع نب

 ةدكع انآ ىنقن, موقلا وه ىف لدا هلآ لاكد ناسع م ماشا © -

 مهنا مهربخأف عجر مث ةليلو اموبثكمونيملسملا ركسع ىلعلخدف هدونجو
 انين شفت سنع 203 قولا نيب شاصاقارذ رقلو يمر وهال واو كتااتوج ىا ةعباز

 هةنه ىروشلاو ىأرلا لهاو هتلود صاوخو كلما دااوق ةقراطبلا )2 اهماخ عوسصسو اهطاشن ةلقو

 اةؤارقنا «() ,تاويب_ هل وح |رزتضقلاكب عانبرف رككم كلا 7 انهققاقما ا )هرم نأ (نب تاراجلا ىوه6(6)

 ةسمخ نم ملسم هحرخاو هباتك نم اعضوم ريشع ةعبرا يف. ىراخبلا هاور (5) نيعجار اوركو
 5 ةحام نبا هحرخب ملو ايا ىدمرتلاو دواد ىبا هاورو قرط



 ركاسع نبا خيرات 0

 تلق اكلم نم ةئاياز نم ناك ناو تلقت ال نأ تركدف كلم نم: ةئابا' مرمي ناك, نله

 لوقي نا لبق بذكلاب هنومهتت متنك له كتلائسو هيبا كلم بلطي لجر وه
 ساثنلا ىلع +بدكتلا (1) زادي“ نكت ملادهنا ف رعا“دعف البنا كركذف- ناق؛ اه

 مهئافعض ما هوعبتا سسانلا فارشا كتلاثسو لجو رع هللا ىلع بذكيو

 نوصقنب مأ نوديزبا كتلأسو لسرلا عابتا مهو هوعبتا مهئافعض نا تركذف

 مهنم دحا دتريا كتلأسو متي ىتح ناميالا رما كلذكو نوديبزب مهنا تركذف

 طلاخت نيح ناميالا كلذكو ال نا تركذف هيف لخدب نا دعب هنيدل ةطخس

 لسرلا كللذكو ال نا تمعزف ردغب له كتلاثسو (؟) برلعلا هتشاشب

 اوكرتشت الو هللا اودبعت نا مكرمأنبهنا .تركذف .مكزمأب امنا كتلاثسو نو زردقب ال
 قاقعلاو *ةَفددضلا/و ةالضلاب عكرمأبو''ناثوالا“ةدابغا نع مكاهتو انيشأ هن

 دقو يبن وهو نيتاه يمدق عضوم كلميسف اقح لوقبام ناك ناف- ةلصأاو

 صلخا :ينا ملعا ين ول نكلو -مكنم هنا نظا نكا مل نكلو: حراج ها -ملعا تنك

 لوس تاتكن+اعد مث هيمدنق :تلتشمعل هدنع تنك "ولو_(؟) ةثاقل+تمشحتتل؛ةيلا

 هعفدف ((4) ىرصب ميظع ىلا ةيحد عم هب ثعب يذلا ملسو هيلع هللا ئلص هللا

 ةياعدب كوعدا يناف دعب اما ىدهلا عبتا نم مالس مورلا ميظع لقره ىلا

 نييسسرالا مسا كيلع تيلوت ناف نيترم كرجا هللا كتي ملست ملسا مالسالا

 دعت ال نا مكتيبو اننيب ءاوسس ةملك ىلا اولاعت باتكلا لها ابو (5)

 احكم الل انين مافن ايم -ويننا» كافر عمنا هيلكس بمال ةغما "البوب تلال آل

 تاوضصاالا .تعفتراو (1) بخصلا هدنع رثك باتكلا ةءارق .نيم:غرفو لاق

 نيا (ا8ل) عما ارما دقل , انج رخإ) نيج قشامحضإال تلققإ انحاخاو

 ريطتتس ركنا" اتتفاوم رتسلو"اهيمف ؟رفطالا اون ,هفاحتول مضت [ةليفينا فا

 طظاصضتالاو هب هبلعلا حرفي ظلتخي ىتح ومشت لازب ال نامثالا نا هانعم (5) كرش عدتا (1)

 هل اهراك هلع اطخاس هب سكلتملا ةكرتر الف هل ايحاصم هلت ”سنالا لازي الق هب نينالاو هيلا

 هتفلكت .ىا تدشجتل لصا نضلخا (7) هيلع اطخس هبحنام كرتب نا هنكمب ال, ءىثلل بحملا نال

 ناروح ةندم ءابلا ا

 كاندع ريتا نيكايبلللا كملاو مااا وديع راززلا . نشل رآلا] (و)عبرتصتقا ةيفل وو ءازلاب ميتفيو وزن كب يلدز ه زو

 ه2 العو
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 («( نيملسملا ةلود روهظل نيكرشملا عقونت نم ىور ام باب )

 نير ناجهف تم,وبا ين ريخا,لاق هنارسامع نيا ىلإ .ودنببس ىناويطلا ىور

 يف ماشلا يف اراجت اوناكو شيرق نم )١( بكر يف لسرا لقره نا برح
 نالفكإو ناعيفعمس ليا اهيف دام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك يتلا ةدملا

 مق مورلا ءامظع هلوحو هسلجم ىلا مهاعدف (؟) ايلباب وهو هوتاف نثيرف
 هنا معرب ىذلا لجرلا اذهب ابسن برقا مكبا لاق مث هنامحرتب ىعدو مهاعد

 اوبرقو ينم هوندا لاعف ابسن هب مهيرقا انا. تلقف تايفسس' ونا لاق يبن

 نع اذه لئاس ينا مهل لق هنامجرتل لاق مث هرهظ دنع مهولعجاف هناحضا

 اورثؤي نا ءايحلا الول هللاوف نايفس وبا لاقف هوبذكف ينبذك ناف لجرلا اذه

 هبت فيك لاق نا.هنع ينلائس ام لوا:ناك مث لاق:هنع هتبذكل ابذك ىلع (؟)

 هنو“ طف دبا" كتم لوقلا آد لاف لهف لاق# بت وان نيف (وك تيلف ! مكيف

 ما هوعبتا (؟) سانلا فاريشاف لاق ال تلق كلم هنايا يف ناك.لهف لاق ال لاق

 لاق نوديزي. لب.تلق .نوضقني ما :نوديزبا :لاق مهئافعض. لب.تلق  مهئافعض
 («)ردغب لهف لاق ال تلق هيف لخدب. نا دعب (ه) هنيدل مهنم دحا دتارب لهف

 لاق_الع تلق (لاق يلا لوعيون البق بدكلاب عفن ووفتت- عتكاوهن_لاقفإل تلق

 ينكمي ملو اهيف لعاف وهام يردن ال ةدم يف هنم نحنو ال تلق ردغب لهف

 فيكف معن تلق هومتلتاق لهف لاق ةملكلا هذه ريغ اًئيش اهيف لخدا ةملك

 لاق هنم 'لاننؤ-انم لاثس (0/) لاخس' هتينو اننيت تّرخلا تلق'هانتا جكلاتق ناك

 ام اوكرتاو اًميش هب اوكرتشت الو هدحو هللا اودنعا لوقب تلق مكرمأب اذانمف

 لق نامجرتلل لاقف ةلصلاو فافعلاو قدصلابو ةالصلاب انرمأبو مكؤابا لوقب
 يف ثعبت لسرلا كلذكو بسن وذ مكيف هنا تلفف هبسسن نع كتلاّثس يناهل

 تلقف ال نا تركذف هلبق لوقلا اذه مكنم دحا لاق له كتلأسو اهموق بسن

 كتلأسو هلبق ليق لوقب (8) متأي لجر تلقل هلبق لوقلا اذه لاق دحا ناك ول

 ىلع اوكحب ىأآ )١( سدقملا تب (؟) اهم وف اهف ةردشلا ريشنلا ىف ليدلا ناكلا تكلا لإ

 مهراصبا ساننلا عفري ةعفرو هموق دنع ةميقو ندق اذ' ناك نم فترشلا ((©) ىدالب, فببذكل)

 ءافاولا» كرد "5ذدعلا ؟() ةطاارك' ةظحت !(2) ”ةناهتلا 3 ]ذك اهتوقاستست هردفاو ةتففر ىلا ةزطتلاب

 . ىدتقي متأيب (8) بيصي لانيو هل ةبونو انل ةبون ىا () دهعلاب
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 ىدرلا اهاشغت دق هنم نيعلاو

 ىري الام هبلقب ىري وهف
 اخ لنا رطعلا] نعيرز يحل هذا

 ىككح كلقلال" كبل متم لاكش

 ىوس ىلا رقارق نم زوف
 كلا سلا م اج د يسم
 0 ل

 ١١( ىرث ىآلم اهنأك ةبوصعم

 (؟) ىوضلا رمتهلىرتتىوصلا نم

 (؟) اند امو انربخب هب وهو

 (؟) ىلع دق داهفو ظيفح تلق

 (ه) انو هيف امف عازعز ريسلاو

 (1) ىرسو احاور نيموب مويلايف

 ىدهملا وه عفار يرمعل اذه

 اراذعلا جرم ىلع راغا اذا ىتح هايملا هب تلصاوتو قيرطلا دلاخب ماقتسا مث

 حاجا ب هيك ا عم لولا لح ضميت ا ا نواصل نع مادو

 ىتح مهعم لزنف ىرصب ةانق ىلع ةنسح نب ليبحرشو نايفس يبا نب ديزيو

 ركب يبا دهع ىلع ماشلاب تعقو ةيزجلوا تناكو ةيزجلا ىلع ىرصب تحلاص
 نيذلا هيف هلها فلخو قارعلا عدف دعب اما ديلولا نب دلاخ ىلا ركب وبا بتكو

 ننذلا انباحض٠-نم ةوق لها يف اففخم ضما مث هيف مهو مهيلع تمذق

 نم كبلع اومدقو قبارظلا نم كوحتصو ةماميلا نم” قارعلا كعم اوَمْدَق

 نيملسسملا نم ةعم نمو حارجلا نب ةديبع ابا ىقلتف ماشلا قتأت ىتح زاجحلا

 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ةعامجلا ريما تناف متيقتلا اذاو

 هفاوصلا ؟()كان ارت هولمم اهناك اهسصع كف وأ د را لهن لح ةيفالمترعا نأ ىنعملاو دمازلا ىدولا 0

 هلوقو رهظتو عبابتت ىرتتو ءايلا مضب ىرب ال امو قيرطلا ىف اهب لدتسيل لعجت ىتلا تامالعلا

 ىوضلاو نمتلاك, اراغضص راعطق معطق, اذا, ىحللا» نمت مهل وق نم .رمتو لضالا ىف اذك ,ىوضلا/ارِغت

 ىتح اهراغصو اهتفاحن ىلع دمرا وهو هل رهظت قيرطلا تامالع نأ هانعمو فيحنلا فيعضلا

 كاكطعلا نع العابسملا» للملا فارطا تالت اذا هنأ ىنعملاو" لمرلا تيك "افنلا“(؟) رمعلاب هناك

 م تابمحا ! اب لحخ أم( ة)15ه1نأ تل «تع» قا هكللا قضوا هلع الورن#ا قا نيك 'هنأاان رطل لكل دل كالت

 ةئار ساسحا بلقلا/ قونسيلو ةلاحلا :هذه ىلع وهو هب كربخا اذا هنا ىتعملاو) انيعلاإ ساسحاك

 اذا عنمك نالف دهف لاقي بيذهتلا ىف لاق داهفو هاري امل ظفاح ىا ظيفح هنا تلق نيعلاك سح

 تلق هلوقو هريغ ىلع هب ىلع دق اليج المع لمعي هنا ىنعملاو ها اليج بيغلاب هرما ىف لمع
 مهلوق نم ذوخأم ىوسةلحم ىلا رقارق نم ةكلهملا ةزافملا كلت ىف راس ىا.(ه) طرشلا باوج

 هبرعلا ناسل ىف امك ديدشلا عزعزلا ريسلاو يح مث زوافملا كلت ىف تام هلنذك نعا) تاج !اذارب زؤف

 موي يف نيمويلا راسف مايا ةسمخ راس يأ 01) فعض يأ انو هيف امو. عابشالل انه فلالاو

 زاتب نىتعملا و عن للاب تملا قيرشل ورم ل لل | ىلا! نكعتلا![لاقزة نه تقلا حاووللو دحام

 . اراهنو اليل
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 ال لاق يملكف نيعلمللا تانغ نع نتي ايتفلا ىلا نان انا 003

 ررغت ناكل ل0 ا 3لا ود107/ دقلا تت ل ركش تحت شر لا

 ينا لاق ”ةناف ةريمع نب عفآز الا كلذ ىلا هبحب اعلَو هيلع مّرَعف نيملسملا

 مينلومسال نيماييملاو رجل تلا قاف ك وللا نم ندع _هكل وو اعيرط فرعا

 انرثك ناو نحنو هللا لوسر ةفيلخ ةعاط يفو هللا ليبمس يفو هللا دابع اناف

 نفلتختال لاقف (؟) مهيف باثف هودشانف (؟) ىشمكتملا ليلقلاكف دوزتن نا دعب

 ردق ىلع ةنوعملاو ةينلا ردق ىلع يتأت ةنوعملا نا اوملعاو مكسسفنا نفعضت الو

 هل هللا ةنوعم عم هيف عقب ءيشب ثرتكب نا هل يغبنش ال ملسملا ناو ةنسحلا

 قابس مث هبأر ىلع هوقفاو مث ريخلا كل هللا عمج دق لحجر تنأ هل اولاعف

 زرحم هل لاق دلاخ راس املو كلذ ريغو لبالا يقس نم مدقت امم اوحن ةباكحلا

 (64) هما مث نميالا كبحاح ىلع حبصلا بكوك لعجا يبراحملا ىشنرح نب

 نم درمع جارح قجبسا "نبأ لاقو قترطلا ىلا هللا مهادهف داوس ىلا# ىكفت

 ىتح اهنوصح اطيارو اهلها ىلع راغاو رمتلا نيع ىلع لزن ىتح قارعلا

 ىبا ىلا مهب ثعب اريثك اريشب رمتلا نيع نم ىبسو مهقانعا برضف مهلزنتسا
 دوهيلا ةمسينك يف اودجوو دالبلا كلت نم ةنبدملا مدق ىبس لوا كلذو ركب

 نزل ناومجل غهيفاةناك و: .لرمتلا,زنيع: يرق نم ةيوقر يفر ةياتكلا ,نووملعتيو اناتص
 ةضقلا هذه رخآ يفو مدقت ام وحن ىلع راس مث مهابسسف نامثع ىلوم نايا

 ناسف -نفطعلا تاخ اههاوفا١طيرو-كدلابخ الهاعس-يعلا -لبالا تدغن--امل هنا

 نيملع ىرت له هللا ءاش نا ىرلا تكردا لاق كدنع ام كحبو دما وهو عفارل

 نم ةرحش نورت له اورظنا لاق نيملعلا نم اند املف معن لاق ناماوت امهناك

 اوسششتف مث نوعجار هيلا اناو هلل انا لاقف هللاو ال اولاق لجراا ةدعقك جسوع

 ءاملا اودحوف اورفحف ةيقب اهنم ىقيو. تعطق دق اهودجوف ةرحشلا ىلع

 ريغص مالغ اناو يبا عم ةدحاو ةرم الا طق هتدرو ام هللاو اما عفار لاقف

 كلذ يف يشرقلا ةحبخا وبا ناقف

 (6) (ىدوسن ىلا .هبكنشم ا ظمهم ديف يدعمها ئلبإ عيسملفرا زءاعقيغمل

 ا (ه) كاكلاشا هلعجا (4) مهعمج 8 دحلاو زتخشتلا تحاص يأ )2 هدحو لحترلا ذفلا 1(

 انه امك فيك ىنعمبو, ىتم ئنعمبو اذه. كل نبا نه اذه. كل. .ىنا' لوقت نبا ىنعمب :نوكت .ىتحك

 ءادش كطمعتا ىئطملاو- رغقلا ةناربل اذ" -ةقافملا !همهل او. كيجعتلا كاررااؤ'؟ىدتملا-_كفيك ازتعمب تاهنالق

 . قرد هلكت لآ 4لظل هان او 210



 ركاسع نبا خبرات 1

 ١ صاعلا نب كيعبس .ف
 اي

 ِنِب دلاج

 راتسف قلوعلل ىلا دهيلولات نيزادلاخ هحو. تتيحرمابشلا ى
 هثباهف. زعو نئنانلا بلجتساو..محتعي ملو مابلا جيلع,قلررص يح دعس

 هل تدرطتساف اهدروت نكلو ركب يبا رما ىلع ريصي ملف هنع اومجحاو مورلا

 ديعس هنبا اوقف اوف نما ام:دعب هيلع اوفطعت من. نيرفصلا هودرؤا ىتح مورلا
 ابراه جرخف ادلاخ .يحلا. ىتاو هعم نمو هولتقف هوقفاوف ارطمتسسم دلاخ نب

 اولاقو هب اولزنف' كومريلا.ىلا مورلا, تعمتجاو الزنم لزنتف ربلا ىتا ىتح
 نير نب دلاخ ريض يكل د ندراو درب قع يع نتا رك انا كدت هللا و

 ةيليشف داب ناو كاملا نت وروع كأا ركب را يف ناك 200 ا
 نايفس يبا نب ديزيو حارجلا نب ةديبع ابا ثعبو لعفف كومريلا دالب ىلا ريسلاب
 00 داحأا مكس روب ار كب ال يح ولعوشالا ناوا د راعلاب امتنع كو لك كرما

 مانلا وحن ةحرسف دلاخ حوتف' نم حنفي ةنسح "ني ليبحرَش ةيلع مدق وأ مث ولع
 اوفاوتو ماشلا ررك نم )١( هروك تاتح الا عازم نم تحإو نحل ىمس وا دمح ف

 اوسنو مهنم رهظ“ يذلا ىلع اومدت مهتيفارت“ مورلا :تآرءاملف كومّرتلاب

 مهوحشاو مهسفنا مهتمهو اومتهاو هب 0 كار ناودعا وش | يذلا

 سواسو مورلا نيسس ز ال هللاو ركب وبا لاقو ةص وقاولا اولزن مث مهوحشو

 ئنثملا فلاحخسب نا "هرماو- اباتك هيأ بتكسف ديلولا نب .دلناتخب .ناظيشلا

 ماسشلا نيملسملا ىلع هللا حتف اذاو ىسانلا فصن يف قارعلا ىلع ةثراح نب

 حتف نوكب نا ينديسح نم هلمع اذه ورمع لاقف فا رغملاب -كلعع .ىل !! عج رانف

 هلها بعرو قارعلا دح هللا رسكام دعب يندعبب نا بحاف ىدب_ ئلع ؛قارغلا

 دصق ناكو لاق يبابضلا نشوحلا وذ هلاق هوزغ ىلع نيملسملا عجشو

 عفرا ورمعل عافعقلا لاقف هل بنذ ال رمع نا رعش الو ثاطحلا نب نسمع كلذ

 لاكفا _كيح ١ نإ ىلع ةقادضص 1297 ىيدصلا ندتام ةللإ وف" رع نع ,ةناشسل

 نيسبحب ينتيرغا دقل عاقعقاب هلل امو نوئظلاو بضغلا هللا حتفف هللا ينقدص

 كغ نقنو ا ا ل يملا نافلا

 ل نإ مشع عم اضيم لمبات لإ هبامحجلاب تلا ك5 5-26

 هم د 4 20 هرجلا نم لمت أ من ماكنلا ىلا هرمي ىراضتالا

 ءارو نم هيف جرخ) قيرطب يل فيك لاق مث رقارق ىلا ربلا يق نعط مث

 .انِق [ةيرقلا_يهوافالحتملا دالبلا نم ,ةروكلا,.مكحلا .يفو عقضلاو ةنيدملار مضلات ةزوكلا (1)

 5 ايبرع ةبسس ى]األ ديرد ننآ



 امه ركاسع نبا خيرات

 يذلا ام لاقو ميهاربا نب قاحسا نب صيعلا ةبارقب هيلا )١( تمو قيرطبلا

 انيلي ام انل راصو مكيليام مكل راصف ضرالا تمستقا ءابالا تناك دقف مكب ءاج

 فورعمب مكل رمأئسو دهجلا مكدالب نم مكحرخا امنا مكنا انف رع دقو

 تناك اهناف ةمسقلا اَماو تركذام ئلع يهف ةبارقلا اما-ورمبع لاقف نوف رصنتو

 فص ذخأنل ةلدتعم ةملسق نوكتف دارتن نا ديرن نحنف (؟) اططش ةممسسق

 كؤيمقلا نم اتدنا: يفام؟ قشت عكيطعنو هلامعلاو "قاهنالا» ليما مكر دنا ليفاط

 هذه يف اندجوف انمدق اناف انجر خا يذلا دهجلا نم تركذ ام اماو ةراجحلاو

 ىتح مكق رافن ال نحنف اماعط اهنم (؟) انعفدف ةطنحلا اهل لاقب ةرحش دالنلا

 هباحصا ىلا تفتلاف لاق ةرحجشلا هذه لوصا تحت انولتقت وا اديبع من ريصن

 ةيماح ىلع موقلا فرصنا ةكرعم مهنيب تناكف اولتتقاف انقرتفاو اوقدص لاقف

 نم ناك ام الا ندرالاو نيطسلف نع مهووط ىتح مهراثآ يف نوملسملا ىضمو

 ةينثبلا ةيحان ىلا اوضمو مهوكرتف سانا امهيف نصحت دقف ةيراسيقو ايليا

 يف هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبا ثعب دئرم نب ليحارش لاقو قشمدو

 ماشلا ىلا نايفس يبا نب ديزي ثعبو ةماميلا لها ىلا دياولا نب ادلاخ هتف الخ

 ًالاتقا !مهله) انلتاق انمدق انملف_ةمانميلا-ىلا)دلاخ عم نايس زنمم تنكف

 ابا ثعبف باطخلا نب رمع فلختساو ركب وبا كلهو مهب انرفظو اديدش

 تتكفق' رمع ةديسع وبا راسشثتساف»قشمد مادعف ماشلا يلا حارجلا نب ةديبع

 ليلدلا ديلولا نب دلاخ اعدف :ماشلاب ةديبع يبا ىلا ريس نا: دلاخ ئسلا رمع

 تقافس ب لوالا كلاخ ةارعطفف دك و45 يق لاقت هواك جيا تان نكت جرام

 تنا ناليلدلا هل لاقو اهرابداو لبالا هاوفا(؟)ممط مث ليخلاىقسو. اقتساو

 حبصاف هعم نمب دلاخ راسف كعم نم كلهو تكله دقف ةرجشلا نود تحبصا

 مهطا راهن وطن يف امام ليحلا ىفنم و للثالا رحتتم ةرحتتلا دنع رخعلا) ةءانصا ككاع

 ةريحلاىتامثدعم لمحت تناك يتلا هايملا نم نيملسملا ىقسو نيملسملا اهموحل

 وباو ةريحلا نمدعوحر دعب اذه ناك امناو لاق اذك اهفقسا ةحلاصف ةفوكلاوا١

 اذلاخ ةحو ةكيونا ناك ىرمحالا هان لاقو ركب يبا عابا ءاخلاب نر 17

 0 وأ اهلعبر (4) ٠ كك اق انيسبتك بمس ١انه هائعمو تكفكل | قادم ئلا فسأ عقداو أعقد

 0 هك افكوا



 ركاسع نبا خيرات فيم

 اهرجحواو اهتبكف افراش نيسمخ ىرتشاو.هبدهب يثاطلا اعفار زحأتساو

 برشو رانلا ىلع اهشاركا لعجو رحن الزنم لزن املكف الهن واللع اهاقسو

 مالغب ينوتبا لاف رصبب مل ىتح عفار دمر اوف راش اذا  ىتح اهنم موقلا

 عفت رم عضوم ىلع اردس ىرا لاق ىرتام مالغلل لاق مث ءاملا ينورا لاق ثدح

 لاووا م ككل نبا بق" دك ل352 كلاخ ؛كافةو انت خللا«ةكاود# ركانرتكل 3 ”لاقف

 ةينث نم اوطبه هعم نمو ادلاخ نا ةورف يبا نب قحسا لاقو لوقبو زجترب

 لاقب يتلا ءادوسلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبار مهمدقت )١( ةطوغلا

 دلاخب قلا مركب اوبا١بتكو قحسا نبا لاق و باععلا:ةينث تيمكس اهيف«تاقعلا, اهل

 ىلع لزنف راس مث طهار جرمب. ناسغ ىلع راغاف ماسلا ىلا راسسف ديلولا نب

 ليبحرشو حارجلا نب ةديبع وباو نايفس يبا نب ديزب اهيلعو ىرصب ةانق

 هللااهحتف و ةنزحلا ءفخا ىلع تحلاص:  ئتح اهوطنارف١٠ؤوعمتحاف  ةندسحا نب

 دلاخ حلاصو ركب يبا ةفالخ يف احتف ماشلا نئادم لوا تناكف نيملسملا ىلع

 يقهيبلاويناكلاللا ىورو ىبسو لتقف نيراوح ىلع رمو رمدن لهاكلذ ههجو يف

 هللا ىضر ركب وبا هيلا بتكو قارعلاب ناك امل ديلولا نب دلاخ نا ريبج نب نمحراا

 هدم دبا كيرلا قدنج اف عرسا ماسلا ىلا سراف فلآ هتالثبإرف رصتنب نا هنع

 بارعالا عماستو ةيباجلاب نيركسعم نيملسملا دجوف ريمض ىلا جرخ ىتح
 يقهيبلاو يئاكلآللا ةباور هذه هل اوعزفف دلاخب مورلا ةكلمم يف اوناك نيذلا

 عمتحاف ورمعو دبزيو ةنسسح نب ليبحرش ىلع دلاخ لزنف يئاكلآللا دازو

 امو صمحو نيرسنقو .بلحو ةيكاطنا نم مورلا تراسو ءارما ةعبرالا ءالؤه

 ناهاب راسو مورلا وحن اهجوتم مهريسمل ةيهارك لقره جرخو كلذ نود

 اوراس. نيملسملا نا رفعج لاقو هنم ناك نمب سسانلا ىلا ةيمورلا نبايمورلا

 لك لد يبحر شو ةديبع وباو ورمغو نايفس .يبا:نب ديزب ءارمالا ءالؤه مهيلعو

 مهعم راسو. هباحصا ىلع وهف هركشع يلب ام ةغقاولا تناك نمو. هركسع ىلع
 اوذخاف ةاش. الو رامح مهعم نسيلو حالسلاو ليخلاب ةبوذلاو ءاسنلا

 قلد علو لفات اةهل لاقت ةنرقل اولا ولا رم تح ليطيشيل# قياؤلمأ ىلع
 مكي ل ترايفل غوارلا قة راطير قررت بدو حؤيقلف ”ناتجحلا .يلن اقو ةززغ

 ( "رت ظلذرا: اك ا ودف' ؟لاككم .ةئلكشل كدااوزلا «لكتحلا هقللا ١١ وح رقككف لقا

 هب بحرف ورمع هيلا جرخف كللذل تننا صاعلا نب ورمعل اولاقو

 ٠ ةبحاص ىلع امهنم دحاو كك لكتا ينعي (؟) .  ةروهشم يهو ارذع برقب يتلا ةبنثلا يه“(١)



 110 رك اشف نا حب رات

 صاعلا نب ورمعو دنح ىلع صاعلا نب ديعس نب دلاخ ءارما ةثالث ماشلا ىلا

 رسما ىتح ركب يباب ورمع لزب ملو دنج ىلع ةنسسح نب ليبحرشو دنج» ىلع

 اهبو ةتباف ةياورلا هذهو ةورم يذب هكرداف .دنج ىلع قيقش يبا نب ديزي
 تانئاورلا تعمتح ١

 (( هتارمال هنع هللا ىضر ركد يبا ةيصو

 يف اهظافلا فالتخا انه ركذنلو ةددعتم هحوا نم ةصقلا هذه تيور

 ىلا نايفس يبا نب ديزت ثعن ركب انا -نارمع نبا لاق . :لوقتفا ةباورلا

 ول هللا لوسر ةفيلخ اب هل ليقف نيليم نم اوحن شيجلا عم ىشمف ماشلا
 تربغا نم لوقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس يناال لاقف تفرضنا

 ةنيدملا ىلا ف رصنالا يف هل ادب مث رانلا ىلع هللا همرح هللا ليبس يف هامدق

 الو اولغت الو اوصعت ال لجو زع هللا ىوقتب مكيصوا لاعف شيحلا يف ماقف

 ةميهب اورحشتالو اعرز اوقرحت الو الخن اوقرفت الو ةعيب اومدهت الو اونبجت
 ناو ةتعظو::[وتحض* اكص كيو 1 كل اجستم )قل نعت»ا 5 ره رك ا رط ظل ال

 هل مهسفنا اوسبح امو مهورذف اهوسبح يذلل مهسفنا اوسبح دق اماوقا

 اويرضاف اصاحفا مهسوؤر طاسوا نيطايشلا تذختا دق اماوقا نودحتسو

 مكيبتأب الف ماعطلا ناولا هيف مكيلع حوريو ودغب ادلب نورتسو مهقانعا ىلع

 ةبلع لحاو زع هللا متدمح الا انول اوعفرت الو هيلع هللا مسسا متركذ الا نول

 اضيا يقفيبلا قنزط نمو ينافكالا نب ةلمحف يتاقب زط.نم :ىنعملاب»«تيوبرو
 هللا دبع هاور امل يقهيدلا ةياور انكرت نكلو براقتم ئنعملاو ةفلتخم .ظافلاب

 !ىش*هّنا"هنظا_اه كلر كعدحر اذه لاوق«ىثا هتلكمجتل اف لكس ومحال

 قحسا نبا نع اهرخآ يف و:قحسا نبا قيارط:نم تيوزو مانشلا لها.مالك اذه

 رماو ركب وبا قرف مل يردن له يل لاقو ريبزلا نب رفعج نب دمحم ينثدح
 مهسفنا ءال وه نسحل الا هارا.ال تلقف ناهرلا _لتق نع .ىهنو ةمسمامشلا لتقت

 دقو اولتاقب ال نا مهبأر نابهرلا ناو نولتاقيف لاتفقلا نوقلب نكلو لجحا لاقف

 مكنولتاقن نيذلا هللا ليبس يف اولتاقو ئلاعت هللا لاق

 (( هددصن انكام ىلا دوع ))

 زوافملاذخا لدنحلا ةمود ديرب ديلولا نب دلاخ.راس املهثلا دبع .نببعصم لاق



 ركاسع نبا خيرات مرسي
 اوزام تتك -علاقح فلبجلا/ ب ملسيالقلا# هلاك الم قهأو .ةدئاقا قم ءاهصنم ولختاءالوا نحبك

 ةعاضق تاقدص نم فصنلا ىلع ناكو ةبقع نب ديلولا ىلاو ورمع ىلا ركب

 امهنم دحاو لك ىصواو تاقدصلا ىلع امهثعبو امهعيش ركب وبا ناك دقو

 هل لعجني هللا قتب نم هناف ةينالعلاو رسلا يف .هللا قتا لاقف ةدحاو ةيصوب

 هل مظعي وهتائيسهنع رفكي هللا قتب نمو بستحبال ثيح نم هقزريو اجرخم
 هيف كعبسبال هللا لبس نم ل يبس يف كنا هللا دابعهب ىصوتام ريخ هللا ىوقت ناف ارجا

 ارتفتالو اينت الف مكرما ةمصعو مكنبدماوقهيف امعةلفغلاالو طبرفتلاو ناهرالا

 ءايلع ىلع ورمع ىلوف امكيلي نم ابدناو امكلامعا ىلع افلختسا امهيلا بتكو
 ةمود يلبامم ةعاضق ةيحاض ىلع ديلولا ىلوو يرذعلا نالف نبا رمع ةعاضق

 ماقو ركب يبا رما رظتناو ريثك رشب مهيلا ماضتف سانلا بدنو سيقلا ءىرما

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلعىلصو هللا دمحف ابيطخ سانلا يف ركب وبا

 هافك لجو زع هلل لمع نمو هبسح وهف اهغلب نمف عماوج رما لكل نا لاقو
 الو هعم ناميا ال دحال نيد ال هنا الا غلبا دصقلا ناف دصقلاو دجلاب مكيلع هللا

 ىلع باوثلا نم هللا باتك يف ناو الا هل ةينال نإ لمع الو هل ةبسح ال نم رحا

 يتلا ةاجنلا يه هب ضحب نا بحب نا ملسملل يغبني امل هللا ليبس يف داهجلا

 دماف ةرخآلاو ايندلا يف ةماركلا اهب قحلاو يزخلا نم اهب ىجنو اهيلع هللا لد

 قيرطب هرماو نيطسلف ىلع هرماو هيلا عمتجا نم ىلا بدتنا نم ضعبب ارمع

 يبا نب ديزي اعدو مهضعبب هدماو ندرالاب هرماف ديلولا ىتاو هل اهامس

 نتالي ير هر فو مل تدنا نم روما ىه ظع رتل الع ءرضاط ناسك

 هللا لوسر ةفيلخ اي ديزي لاقو ايشام هعيشو ةكم لها نم ههابشاو ورمع
 لاقو هللا ليبس يف ىاطخ بستحا ينا لاقو هيلع ىباف بكار اناو يشمتا

 ةدرلا لها ىلع نيملسملا رصن امل ىلاعتو كرابت هللا نا ريبج نب .نمحرلا دبع

 ريسملاب هرمأي دلاخ ىلا ركبوبا بتك باذكلا ةمليسملتقو ةفينحينب ةرفكو

 ماسشلا ىلا شويجلا ركب نبا زهجو .فالآ ةتس يف رابسف قارعلا ىلا

 دادماو حتفلا ةملسمو راضنالاو نيرجاهملا نم افلا نوريشعو ةعبرا هل عمتجاف

 عبر ىلع: ضافغلا .نب ارمعو عبر. ىلع ةدينع ابا ىلوو ةيلانعلا لهاو :نميلا

 ىلع هالوو عير ىلع نايفس يبا نب .ديزيو عبر ىلع ةنسسح نب ليبحرشو

 ثغبو :اقارعلا» لبق: هشيجا ىلع ادلاخ ثعب :ركيي ابا نا: يرهزلا لاقو هتعامج



 ١١ ركاسع نبا خيرات

 آل ناو دترب مل-نمم.الا ايش لبقي ال ناو هيلا مامضنالا نلا هلوح نم وعدب
 هللا :ةايضيسركب ىلا ضنا مائه امي دلتا نقر هلا هنت دلتاتس ا نا انا

 نكيشلا كلذ نيظغ عورلا خطقومل افك عااوصت ةقاثلا ملتح ان 7 جاع اوس

 بتكف مهب اونيعتسيل مهيلا ماشلاب ثوعبلا ةيحاضلا برعلا ىلع اوبرضف

 مهيلا رفنف مورلا ترفئتسا نم لوزنبو كلذب ركب يبا ىلا ديعس نب دلاخ

 نم مهيلا مضنا نمو ناسغو ماذجو مخلو خونتو حيلصو بلكو ءارهب نم

 مجحتالو مدقا نا ركب وبا هيلا بتكف ثالثب ازيز نود نم مهلوزن ناكو مهلثم
 هلزنف مهلزنم اوكرتو اوقرفت.مهنم اند:املف دلاخ .مهيلا راتسف_ هللا رصنتساو

 ىكيا لقبا ىلا بل الكبر كمتكوج مالبمالا !(ينيصل هليمحتتل واكل قف صاح لط وزاد رو «هلاغ

 رابسف كفلخ نم ىتؤت ال ىتح نمحتفت الو مدقا ركب وبا هيلا بتكف كلذب

 اولزن ىتح لمرلا فرط يف هب قحل نميفو ءاميت نم هعم جرخ ناك نميف

 ىعدي مورلا ةقراطب. نم قيرطب هيلا .راسسف.لطسقلاو ازيزو:.لبا نيب اهيتف
 نايعرعدقويورينعساو وكبر لايام فلا روكا در كيكات مهن سد سو

 عالكلا وذ مهيفو نميلا نيبو ةكم نيب نمو نميلا يرفنتسم لئاوا ركب يبا
 نيرجسلاو نامعوو ةفامت نم هلعم شا ندين ايوا يلا لل

 مهلكف :لديعسا نم اولد نإ تاتيصلا ءاوماج لا تج .رايبه بق 0

 ديعس نب كلا ىلخ اة ننو ناسا شع نا دك 00 ا

 صضاخقلا نياارمع دار ناك كفو هرما هانعو مانشلل ركب هنا ءانعأ كلذ

 دعس تاقدص نم هانا اهالو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ةلامع ىلع

 ىلا جرخف نامع ىلا هباهذ لبق سيدجو ماذج نم مهيقل نمو ةرذعو ميزه

 ىلا كلذ هل رحتاف نامع لا رخفا حر ها ةلظك درع ناع د ل

 ىلا دو تنك لف ىنآ ىومع ىلا ءاضلا نا ها 2

 ىرخا١كل هامتسو ةّرم هكالو ملسو هيلع“ هللا ىلص هللا لوسر ناك ىذلا لمعلا

 دقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ديعاومل ازاجنا نامع ىلا كثعبم وهو

 عا الاهل اممو تيانيمكي كال“ 11 ةيمعا قلع اذا ناشي ا هقويكسارو لكلا

 مالسالا ماهس نم مهس ينا ورمع هيلا بتكف كيلا بحا هيف تنا يذلا نوكب

 ماق اهلضفاو اهدا زرظناف اهل. عماجلاو “اهب يمارلا هللا دقي كنناو

 وحن ديلولا ىلا بتكو يحاونلا نم ةحان نم كءاج نانائيش هب

 هجو نم ةصقلا هذه تبورو داهجلا راثياب هباجاف كلذ
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 نيبرو نمع ىلا, سانلا رم١!ناتكو: ونرمعل .اددن بلا خخ :ناكحف..ضاتغلا نب آةرمع

 وبا لاق تحتف ىتح قشمد راصح مويو لحف مويو نيدانجا موب صاعلا

 اهنوكس ظوفحملاو ءاحلا رسكب لحف لصالا يف ظفاحلا :يروصلا هللا دبع
 بتك ماشلاب عومجلا ةرثك صاعلا نب ورمع ىأر امل يميتلا ثراحلا لاقو

 هدنع نم ركب وبا رواشف هدمتنسو اوعمج امو مورلا رما ركذب ركب: يبا ىلا

 نب ,دلاخ ىلا .بتكا هللا, لوسر ةفيلخ اب تاطخلا نب-رمع. لاقف' نيملنمملا نم
 ىلا ةستكو زكي وبا لكفف اددترهلا نوكليف ىومع نزلا تعم نمش هش نايشلولا

 قارعلا حتف ىلع يندسح رمع لمع اذه لاق ركب يبا باتك هاتا املف دلاخ

 مهدحأك نوكاف هباحصاو ورمعل دادم ينلعجب نا بحاو يدب ىلع نوكب ناو

 ناك حتف ناك ناف مهضعب يدب تحت نوكا نا وا هيف انكرش حتف نكي ناف

 بتك دلاخ ىلا ركبوبا بتك امل ةعادو نب بئامسسلا نب بلطملالاق وىنود هل هركذ

 دادم كيلا ريسيل ديلولا نب دلاخ ىلا تبتك ينا صاعلا نب ورمع ىلا اضيا

 هنود رومالا عطقت الو هيله لواطت الو هتبحاصم نسحاف كيلع مدق اذاف كل

 لسرا املةبقعنب ىسوملاقو مهفلاخت الو مهرواش هريغىلعوهيلع كابا يميدغتل

 رما نم غرف دق ديلولا نب دلاخ ناكو ماشلا ىلا ةثالثلا هئارما ركب وبا

 ههجو ىلف دلاخ ىضمف ماشلا ىلا ريسملاب هرمأي ركب وبا هيلا بتك ةماميلا

 الاخر اهب لتقف اهيلع راغاف لدنجلا ةمودب رمف رمتلا نيع ىلع كلسو
 ةديبع وبا ذئموي هبو ماشلا مدق ىتح ىضم مث يدوجلا ةنبا ىبسو مهمزهو

 ليلع] ضاعلا يو رفع و دنح ىلع نايفس ودار ني ردن ريو تتح ىلع جاوجلا واود

 مهرماف ديلولا نب دلاخ مهيلع مدقف .دنح ىلع ةنسح نب ليبحرشو دنج

 رحل رن يرجي يل نط ص ل ل سلا لا ل ع تاما عجم
 نب ديلولا لاقو ةيكوبتلا ةهج نم ماشلا ايلع نم ءاقلبلا قيرط اوكلس ءارمالا

 ركب ابا نا مهمالك ةلمج نم ناكف يىزاغملا نوركذي انخايشا تعمس ملسم

 تركناتناك امب ةرقم برعلا دوفو هتنا مث ةدرلا لها لاتقل شويجلا ذفنا اذامل

 هيلع لهس امو هتفالخا نسح ركب وبا ىازو هنم ةحراخ تناكام ىلا ةعجار

 نمو ىرسكو رصيق داهج ىلا برعلاىعد رصنلا نم هيلع هب نم امو هبر هيف
 مث ءارمالا مهيلع ىلوو افلا نورشعو ةعبرا هل عمتجاف امهكلم لها نم امهيلب

 ناوباهح رش: البناو'ءامين نكزن, نا ١دلاجخ زكبب وبا رما:!ولاق و داهجلل مههحو
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 ةضدرف داهجلاو هللا ليبس يف مهسفناو مهلاومأب اودهاجتو الافتو ًافافخ

 مورلا داهج ىلا نيملسملا انرفئتسا دقو ميظع هللا دنع باوثلاو ةضورفم

 مهتسسح تفظعو مهتين كلي تنسخ دقو كلذ ىلا آوعراش دقو ماتتنلاب

 ىدخا١ ىلا مكناف هيف“ مكتين نسحتتلو ةئيلا اوعراس ام ىلا هللا ددابع اوعراتق

 ضرب مل ىلاعتو كرانت هللا ناف ةمينغلاو حتفلا اماو ةداهنشلا انآ" نضشتمحلا

 وندب ىتخ هتواداع لهال داهجحلا لازب الو لاممعلا نود لوقلاب هدابع نق

 ىكزو مكبولق ىدهو مكنبذ مكل هللا ظفح باتكلا مكحل اورقبو قحلا نيد

 نب ىسا عم بانكلا اذهب ثعبو نبرباصلا نيدهاجملا رخا مكقزرو مكلامعا

 مزح نب ورمتع نب دمحم نب ركب يبا نب هللا دنع لاك هنه هللا يضر كلام

 هلاّمع نم راس نم لوا ناك ماشلا ىلا شويجلا ثعبب نا ركب ونا عمجا ال

 ةماحأ و ريع لاقت تن طشلقل“ ادماع ةلئأ بلع تكلس نأ ةرتثأو صاخقلا نب و رمع
 - نت“ ااكححتلا.؟ىلا هئاول عفرو يمهسلا ثراحلا نب ديعس مهيلع ةمدقم

 ةنالث“ ةنردا" نم هعم اًوحْرخ نضاقلا نب ورمع كنج ناكو يمهسلا ثراحلا

 يشمب قيدصلا ركب وبا جرخو راصنالاو نرجاهملا نم ريثك سان مهيف فالآ

 يف هللا قتا ورمع اي لوقبو هيصويب وهو صاعلا نب ورمع ةلحار بنج ىلا
 0 تدأر دقو كلمتع .ىرتو كارب ,ةناف هجحتشاو «ةنيتالع# كرزمأ |اسم

 لها لد دل و1 نع ماي طوقا ناكل يتقنها كلش يمس لوح كل
 ها ىلا كلل اون كود هللا ددسجر رج | هت هاون مذيرأأل لح زللا نااطخا كال ندفع <

 قفددصاو كرما“يف ادجم  نكو- مهتينالعب كتكاو | مهراتسا“ نع"سانلا نفسك

 تظعو 'اذاو هيلع تقاعو )١(: :مولغلا يف مدقتو نحب الو. تنقال اذا ءاقللا

 ةلباؤط .هل. ةيبلصو.. يف. .كتيعار_ كل: :حلنضت كلفن خللطاو._ زجؤأف كباحصا

 ورمعل_ لاق هنعر هللا. ييضر ركب ابا نا رفعح لاقوبهب لمغيلا هيلا هدييع هدهعو

 رز ور يدع لبو ل روولراللا ل

 هللا ليبس يف داهجلا ىلا مهبدنأف برعلا نم كانه طقس نمو ةعاضق

 ةليبق لك لعجاو مهنيب قفارو هدوزو هلمحاف مهنم كعبت نمف هيف مهبغرو

 ماشلا ىلا ءارما“ ةثالث" قبدتصلا ركب وبا ثعب موق لاقاو اهتلزتمو اهتدح ىلع

 ورمع ناكف ةنسح نن ليبحرشو نايفس يبا نب دنزيو صاغلا نب .ورمع
 لجر لك ناك اوقفت .ناو اوعمتجا اذا ١ قيانلاب  يىلحصب. ئذنلا وه

 ببميإ نا دييلولا نب .دلاخ ىلا ركب وبا بتكو هباحصا .ىلع..مبهنم
210 
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 نك رار ةناثاعأ كحلي 11 كاعد دف و هللا لوم ر ةقيلح نوكحت ال مكلام

 لاقف ديعس نب ورمع ماقف هومتردتبال ًادصاق ًارفس وا ًابيرق ًاضرع

 الع تع امم كعنم امف نيعفانملا لاثما .لاتمالا تاضت اذلا_تاطخلا, نيارانإ

 ينبزغب ول وزغاو ينوعدب, ول هبيجا ينأ ملعب هنا رمع لاقف هب أدبت نا هيف
 لاقف هلل اوزغن امنا انوزغ نا مكل اوزغن ال نحن نكلو ديعس نب ورمع لاقف

 ناك هللا "كمح در نسلجا !و ركل ركنا "دا" لاقفا تينحإ كلفف" هللا كفف وت رفع

 نا تعمس امب دارا امنا هبينأت الو مللرسم ىذا تعمس امب.درب مل رمع

 نقالص» ناعف كيم ني دلاج .عاقفإ دامحلا# ىلا نضرالا» نلا نا لعامل يتغك

 درا 3 يفلا هلل محلا تلاكت لاو نيلحتف ح1 ىأ"شلخلا هللا لوسر ةفيلخ

 ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب ًادمحم ثعب ىذلا وه الا

 نحب و هودع كلهمو ةند. رهظمو ةدعو زحجبم هلل كمحلاف . نوكزرشملا هرك

 كيظعتو انت رفنتسا اذا رفنت قيفيشلاحصانلا يلولات ناو نيفلتخمالو نيفلاخم ريغ

 5-0 أ نم ارخا هللا كارح هلإ لاقو ركب ريا ةتلاعمتز ج رفق ادت ركإب اذا

 0 ع ل ا ا ا ا
 ريسف سانلا ريما تناو هتملك ولعتو هلوسرو هللا يضرت اميكل رافكلا

 الالب ركب وبا رماو زهجتف ديعس نب دلاخ عجروا لزن هنا مث هللا كمحري

 ل الا عوارلا داهحل ىلا ىرانلا امبالا يشك وخلا ساب يا نخب

 يمل نب ادلاح نا نوكدشل د نمانلا ناكو ديعيس نب دلاح مهريما نا نورب

 مهركسعم ىلا اوحرخ سانلا نا مث دحا لك لبق ركسسع دق ناكو مهريما

 عبمتجا ىتح موي لك هلامو نيسمحو  نيعيراو, نيثالثو نيزشعوربة رشع .(نم

 ىهتنا ىتح ةياحصلا نم لاجر هعمو موي تاذ ركب وبا .جرخف نو ريثك سانا

 هباحصال لاقف مورلل ابهتدع ضرب مل, ةنسح ,ةدع يأرف مهركسع ىلا
 امي عع لاق“ ةدعلا | ةزه< يف ماشلا “لا ”نيتلتالا هل ءالوق | كروتلم

 ١ لاقق عنا نورت |ةام#ةناجنعالا لاق رص الار وينب ع ومجيي[ ه دعلررم ده يموت

 ىلا هب مهوعدن نميلا لها ىلا آباتك بتكا الأ لاقف رمع ىأر.ام ىرن نحن
 تيأر ام ,معن_اولاقف._ هباحصا عليمجم كلذ“ ىأرف:.هباوث ا يف--مُهبغرتوا اداهلا

 ءئرق. نم .ىلا هللا لوسر ةفيلخ نم ميحرلا-نمحزلا هللا مست" تتكف لعفا

 هللا كيلا دلخا يناف مكيلعمالس نما ل ها َنمَنيِمَلَحملاَونينموملا نم اذه يباتكه يلع
 اؤرعتل نامهرمأو داهجلا نينم ولا ىلعبتكىلاعت هللان اف دعب امأ وه الا هلا الىذلا
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 ءرما رشيلف تبأر يذلا يبأر اذهو نيدهاجملا باوث هللا ىلع ابحوتسم

 نم ريخلاب صخب يذلا هلل دمحلا لاعف باطخلا نب رمع ماقف هبارب يلع

 هيلا انتقسس الا طق ريخلا نم ءيش ىلا انقبتسا ام هللاو هقلخ نم ءاش

 تدرأ هللاو دق ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاضشب نم هيتاؤد هللا لضف كلذو

 تاضصأ, لفف“ هت رئاذ# تح نوكأ كما منذ داكن ازا يذلا ىازلا" اذه” كلءاغل
 عنا وبا ليخللا ب رثاد يف لمحلا مهبلا "تارت -ةااضرلا ليش كب "هللا تاحسأ

 زعمو هنيد رصان هللا ناف دونجلا اهعبتت دونجلاو لاجرلا دعب لاجرلا
 هللا لوسر ةفيلخ اب لاقف ماق فوع نب نمحرلا دبع نا مث هلهاو مالسالا

 مهيلع محتعن نا ىرا ام ديدش نكرو ديدح دح“ رفصالا اونئبو مورلا اهنا

 كنيلا عِجوَت مث مهسمرا"”يضاوق يف ”زيفتف ليحلا ثعبن نكلاو اماحتقا

 اودعفقف مهضرا يناذا نم اومنغو مهب اورضا ًارارم مهب كلذ اولعف اذاو

 مث مرضمو ةعيبر يصاقأو نميلا يضارأ ىلا ثعبت مث مهودع نع كلذب

 تثئلدش ناو كمسفنب مهتوزغ كلذ دعب تئش نا مث كيلا اعيمج مهعمجت

 نامثع لاقف نورت ام ركب وبا مهل لاق مث سانلا تكسو تكس مث مهتيزغا

 تبأو اذاف مهيلع قيفش نيدلا اذه لهال حصان كنا ىرأ ينا نافع نب

 ةحلط لاقف نينظ ريغ كناف هئاضما ىلع مزعاف احالص مهتماعل هارت ًابأر

 نم سلجملا كلذ رضح نمو ديز نب ديعسو ةديبع وباو دعسو ريبزلاو
 كفلاجت اهل انا ةضماف ىار نم تيار ام نامثع فدص راضنالاو نب رخابلل

 ركب وبا لاقف ملكتي مل موقلا يف يلعو ههابشاو اذه اوركذو كمهتن الو
 تثعب وا كنسفنب مهيلا ترس نا كنأ ىرأ لاقف نمسحلا ابآ اب ىرت اذام

 كلذ تملع نبا نمو ريخب هللا كرشب لاقف هللا ءاش نا مهيلع ترصن مهيلا

 نسدلا اذه لازب ال لوقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوكس تفمش) لاق

 ناحبس لاقف نوبرهاظ هلهاو نيدلا موقب ىتح هآأوان نم لك ىلع آرهاظ

 يضر ركب ابأ نا مث هللا كرس هب ينتررس دقل ثيدحلا اذه نسحا ام هللا

 هللا ىلص هين ىلع ىلصو هلهأ وه امب هللا ركذف سانلا يف ماقإ هنع هللا

 مكمركاو مالسالاب مكيلع معنا دق هللا نا نسانلا اهيا لاق مث ملسو هيلع

 وزغ ىلا هللا دابع اوزهجتف نيد لكك ىلع نيدلا اذهب مكلضفو داهجلاب
 الو مكبر اوعيطاف ةيولا مكل دقاعو ءارما مكيلع رمؤم يناف مامشلاب مورلا

 اوقتا نيذلا عم هللا ناف مكتمعطاو مكتبريشاو مكتينبنينحتل؛ مكئارما, اوفلاخت

 نيملسملا رشعماب رمعلاقف اوباجا ام هللاوف موعلا تكسسف لاق نونسحي مه نيذلاو
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 عصا بويا وااو دلير ١(لطدل مخ ةيوذياكفتو هةفقكناما ودعلاو دكحللا لذه م

 ئرقلاو نويعلاو :عوزلاو ةثمدلا :ةلهمسلا ضرالا ىلا ةيلاعلا ةنقلا نم انلوزت

 نئاعملاو )١( بتشخلا نم هيف انك امم !لهنسا“ رما ىلا :لرنت انناق نوصحلاو

 حتفلا مكل نمايضر يناف هللا ءادعا ىلع:ةرافلا نش .نيملسملل يلوق اماو

 ىلع مهابا يبيغرتو. نيكرشملا دالب. ىلا نيملكللا ازد كلذ ناف ةمثتتعلاو

 تناك. يتلا ةبارلا امأا مهلوبقو مهل مسسعت يتلا ةمينغلاو رحالاو داهحلا

 «كناف مهتنمأف اوتماتسإو اهتلخدو مهارق نم ةئرق ىلا اهب تهجوتف كعم

 حتف يذلا نصحلا اماو كيدب ىلع هللا حتفيو نيملسمملا ءارما دحا نوكت

 هيلع ينتبأر يذلا شرعلا اماو. يل هللا حتفب يذلا هجولا كلذ وهف“ ي هللا

 وب نع ةباكح ىلاعت هللا لاق نيكرشملا عضيو ينعفرب هللا ناف آسلاج

 هتاف ةروسلا ىلع أرقو هللآ ةعاطب 00 يذلا امأو شرعلا ىلع هبوبيأ عفرو

 هل 1 لأ نع لو هيلع ةلز' ىلع 1121-02 كلذ قل لا
 اقف 922 ناتي من” هيلأ ةيعت دف سلا ن١ لغوأ ةةروتسلا هانم امل رد نيح

 نزهج الو هللا رما كرت نم ندهاج الو ركتملا نع نيهنألو فورعملاب َنرَمآل
 درا هللا !ًولؤقب*ىتح اهدراَعَمَو نرالا"”قراشم يف هللاب نيلداعلا ىلا, دونحلا

 ةتساو هللا نما اذه نورغاص مهو دب نع ةبرجلا اودؤد وا هل كبرش ال دحا

 آزجاع ئندخي ال لجو زع.ةللا ينافوت ءاذاف.ملسو هيلع هللا ئلص هللا, لوسر

 ىلا ثعبو ءازمالا رما,كلذ دنعف ًآدهاز نيدهاجملا باوث يف الو ًايناو الو

 لاقي هنا .يعارخلا ىفوا يبا نب هللا دبع نع يرهزلا,ب ىورو ثوعنلا ماتشلا

 هفوع نب نمحرلا دبعو نامثعو رمعو ًايلع اعد مورلا وزغ ركب وبا دارأ ال

 هوحوو حارجلا نب ةديبع ابأو:ديز نب ديعسو صاقو يبا نب دعشو

 نب . هللا: كتتَع لاعف هيلع اولخذت جهتي غوبردب“ لهآ "نما نانطنالاو“ نثر خاهملا

 الو هؤامعت ىصحت. ال لجو: زع هللا نا ركب.وبا لاقف .مهيف اناو :ىفوا يبا

 مكنيب تاذ حلصاو مكتملك هللا عمج دق دمحلا ؛هلف لامعالا .اهئازح غلبت

 الو هب اوكريشثت نا عمطي سسيلف ناطيشلا مكنع ىفنو مالسالا ىلا مكادهو

 يملا رعجتسان):؟تنارادفو تاو ما اوت” موبلا ةبرعلاف هر ايلا او لختت

 هتملك هللا لعجيو نيملتسملا هللا ديبؤيل ماتشلاب مورا دافيد لا

 كله مهنم كله نم هنال رفوالا لحلا كلذ يف نيملسملل نأ عمابلعلا

 ةيبزادبوع/ عت ىسعلبولا يور لها اع اولا ار ةمدالال هك ازا شلل رامارط كع

 0 نئيعملا ةنوشخ )1(



 ١ك ركاسع نبا خيرات

 مههجوت ءالؤه در ركب ابااب هل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصا

 ترح ول وهالا هلاال يذلاو لامف ةئيدملا لوح برعلا تدترا دقو مورلا ىلا

 ههحو اشيح تددر ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جاوزا لجراب بالكلا

 ليمقب رمبال لعجف ةماسا هجوف هللا لوسر هدقع ءاول تللح الو هللا لوسر

 مهدنعا نم ءالؤه لثم جرخام ةوق ءالؤهل نا الول اولاق الا ءادترالا نوديررب

 اوعجرو مهولتقو مهومزهف مورلا اوغلبف مورلا اوقلي ىتح مهعدن نكلو
 مالسالا ىلع اوتبثف نيملاس

 « ةفرعمو هيلع هصرحو ماشلا حتفب قيدصلا ركب يبا مامتها ركذ باب )
 هيلا :ةفيشكلا دونجلاب ءارمالا هذافنا

 ىلا دونجلا ثعبو: نيرحبلاو نميلاو ةماميلا حتف ناك قحسا نبا لاق

 مورلا اوزغب ناب هسفن ثدح امل ركبايا نا كلذو ةرشع يتنثا ةنس ماشلا

 ةفيلخاب لاقف هيلا سسلجف ةنسح نب ليبحرش هءاج دحا هيلع علطي ملو
 تثدح دق معن لاعف ادنج ماسشلا ىلا ثعبت كنا كرسسفن ثدحتا هللا لومسر

 تبار ينالجا لاقءىشلالا هنع يئتلائس امو ادحاهيلع تعلطا اموكلذبيسفن

 ةفشرح قوف سانلا يف يشمت كنأك مئانلا ىرب اميف هللا لوسر ةفيلخاب

 ةيلاعلا نانقلا نم (؟) ةنق تدعص ىتح يشمت تلبقا مث لبجلا نم )١(

 ضرا ىلا نانقلا كلت“ نم تظبه كنا مث كباحصا كممو ساتلا ىلع تف رشاف

 ةراغلا ونش نيملسملل تلقف نوصحلاو ىرقلاو عرزلا اهيف (5) ةثمر ةلهس

 يعم مهيف اناو نوملسملا دشف ةمينغلاو حتفلاب مكل نماض اناو هللا ءادعا ىلع

 كدجاف تئج مث مهتنماف نامالا ينولائسسف ةيرق لها ىلا اهب تهجوتف ةبار
 هللا عضوو ملسلا كيلا اوقلاو كيلع كل هللا حتفف ميظع نصح ىلا تيهتنا دق

 كنبَرأ كشاف عنو كياعكمللا عنك لع هيلع ماكنا دعت كل
 تمهبتنا مث ةروسلا رخآ ىلا حتفلاو هللا رصن ءاج اذا أرق مث هتعاطب لمعاو

 ترشب لاق مث هللا ءاش نا نوكب اريخو تيأر اريخكانيع تمان ركب وبا هل لاعف

 انتباريتلاةفشرحلا اما لاق مث ركبيبا ائيع تعمد مث يسفن ىلا تيعنو حتفلاب

 نم دباكن اناف سانلا ىلع انف رشاف ةيلاعلا ةنقلا ىلا اندعص ىتح اهيلع يشمن

 )١( ةنبل ةثمر (؟) . نانق لبجلا ىلعا ةنقلا (؟) . ةظيلغلا ضرالا ةفشرحلا .



 ركاسع نبا خيرات 5 ١١

 دم ل موس هزي اهيلقأ السف رتلا دعو نطوف ولع ايري ةماطل131خو- مئاتفلا نم
 مهساو ىنبا لهاضعب هبدربخا ةراغلايف هيبالتاق لتق وةحبس ىعدت تناكو

 رمأ ىوتسا املف كلذ لثم هسفنل ذخاو امهس هبحاصلو نيمهس سرفلل

 قبرطلا اوذخاف يرذعلا ثيرح هماما ليلدلا ناكو ىضمو ليحرلاب سانلا

 ىتح ذالبلا اووظ مث ةديعب ضَراب اوحبصا ىتح مهلْيل اوباذو اهنم اًواج يتلا
 نم بيصا امو ةنيدملا ىلا اوهحوت مث لايل عمت يف ىرقلا يداو ىلا اولصو

 يذلا اذه لاقف هتقراطب ىعدف صمحب وهو لقره كلذ غلبف دحا نيملسملا

 رهش ةريسم نم يتأت برعلا تراص دق ينم هولبقت نأ متيباف مكترذح

 تا ل وحلا لاك تكلل وال اق رح تونا حل عع
 لزت ملف هباحصا نم الجر مهيلع لمعتساو )١( ةظبار ثعبف ءاقلبلاب نوكت

 ضرتعاو اولاق رمعو ركب يبا ةف الخ يف ماشلا ىلا ثوعبلا تمدقت ىتح اميفم

 هيبال اوضرتعا اوناك دق كانه ةبرق ثكثك لها نم موق هفرصنم يف ةماسال

 قرحو مهب رفظف هعم نمب ةماسا مهضهانف هفارطا نم اوباصاف هتأدب يف

 يقب نم برهو امهقثواف نيريسا مهنم رساو () مهمعن نم قاسو مهيلع

 يداو نم هريشب لسزا ةماسا ناكو امهقانعا برضف ةنردملا امهب مدقف

 عمس املق مهوباضاف ودعلا ىلع اوزاغا مهناو نيملسملا ةمالسب ىرقلا

 قئتاوعلا-ىتح ةنبدملا لها خرخو. نيزجاهملاوف ركبوباحرخ مهمودعب نوملسملا

 ةحبسهسرف ىلع ذئموي لخدو نيملسملا نم هعم نمو ةماسا ةمالسب اورسسو
 ىهتنا ىتح ةدبرب هلمحب هماقما ءاوللاو عردلا هيلع بشخ يذ نم جرخ امناك

 ناكو ءاوللا هعمو هتيب ىلا فرصناو نيتعكر ىلصف لخدف دجسملا ىلا هب

 ةسمخ باغف ةرشع ىدحاةنس رخآلا عيبر رهش لالهل فرجلا نم هج رخم

 ةارب رنه يبا ٠”نعو:هتعجز يف :ةرشع سمخو هتادب يف نيرشع ناش اموي نيثالثَو
 ةيناثلا لاق مث هللا دبعام فلختسا ركبابا نا الول وهآلا هلال يذلاو لاق دنا

 هيلع هللا ئلص هللا لوسر نا لاقف لوقتانم ةرب ره اباان هل ليقف ةثلاثلا لاق مث

 بفقخ يذب لن ةملف. مانشلا»ننلا :ةئامعمم- يف هنز اوي ةماتسا هجوب مللو
 هيلا عمتجاف ةندملا لوح برعلا تدتراو. ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ضبق

 اليخ رفثلاب نالف فلخ ءاقلبلاب نيطبارم اوناك نيذلا موقلا نم ادنج هيلا ثعب هانعم )١(
 لاملا يهو ماقنالا دحاو معنلا (() ٠: حاحضلا يف امك ليخلا :نم ةظبار اذك دلببو ةطبار

 ٠ لبالا قلع غقيام نمكارةلعازلا



 ١ ركاسغ نبا :خيرات
 ةعنلا نه فلختب, ملف, جونرخلاب_نوهذحاو مهيلع,مظفلق ةمايسأ ةراثا يف اوملكت
 فررجلا نم بكر املف نيمليسملاو ةيمابسا ,عيشب ركن وبا" جرخو دحاو ةنانق)

 رك 11 2 تل نيالا ميش كرس د 2 يف
 نا كلمع ميتاوخو كتناماو كنيد هللا عدوتسا لاق مث ةافاخسا هماذنلا _ تنح

 تسلا يناف هللا لوسر رمال ذفناف كاصوا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب.رما نمال ذفنم انا امتا هنع كاهنا الو كرمآ

 نم اهريغوةنيهج ل ثم ,ماليسالا, نع اوعجرب مل ةثداه اداليءىطوف ,اعيرس حرخف
 انبي رخو ىعدب يدارنع .ىنب. نمودهل+ الز انيع مدق ىرعلا يىداو لزن املق هةعاضف

 كانهام ىلا رظنف ينبأ ىلا ىهتنا ىئتح ىزعغف همام هتلحار ردص ىلع جرخف

 نم نيتليل,ةريسم ىلع ةماسا ىقل ىتح, اعيرس اعجر مث قيرطلا (؟) اداتراو
 نا. لبق _نيسلا, عرس نا هرماو مهل عومج الو عريف زاعو الادني ح افإ ىلا

 ةدئتف نا دمحم ايااب ةماسال ةديرب لاقو ةراغ اهئثش نأو عومجلا عمتجت

 ناف, مالسالا ىلا مهوعدب نا كابا يصوي ملسو هيلع هللا :ئلص هللا لوسر

 نيملسملا ناوعاك اونوكبو مهرابد يف اومييقب_ نا اؤنحا ناف _ مهريح هوعاطا

 ناو :-نيملسملا عم اودهاجي .نا..الا ةمينغلا يف :الو ءىيفلا يف مهل ءىث,,للف

 نيرجاهملا ىلع ام مهيلعو نيرجاهمللام مهل ناك مالسالا راد ىلا اولوحدت

 ىلا هدهع رخآ وهو ينرما هنكلو يبال هللا لوسر ةيصو اذكه ةماسا لاعف

 قرحاف .ءاعد ريغب مهيلع ةراغلا نشا ناو .رايخالا قيساو يبشملا عرسا.نا

 املف. ملسو هيلع هللا -ىلص» هللا :لاوسسر: رمال ةعاطو:اعمس, ةديري:لاعف برخاو

 الو ةراغ اهولعجا لاقو هباحصا ىبع نيعلا رظنم اهيلا رظنف ينبأ ىلا ىهتنا
 مسأ اوركذاو توصلا: اوفخاو اوعمتجحاو اوقرتفت الو بلطلا يف اونعمت

 حالسلا مكيلع اورهشا نميف اهوعضو مكيف ويس اودرجو مكمسفنا يف هللا

 دق موعلاب الا اورعش الو دحا كرحخت الو بلك حبن امف ةراغلا مهيلع, عفر مث

 ىبسو هل فرشا نم لقف تما روصنماب مهراعشب نودانب ةراغلا مهيلع اوئش

 مهلخنو مهتورحو مهلزانم قرحو .رانلاب اهعئاوط يف .قرحو .هيلع ردق نم

 يف اونعمب ملو مهتاصرع يف ليخلا ماقاو نيخاخدلا نم ريصاعا تراصف

 اوبانضاام 5-1 يف كلذ مهموب 0 مهنم برقام ا١وباص١ لي بلطلا

 ( 1١اذه طل لككلا ةدرواو ءزجحلا قالطا نم لسمزم زاجم وهو س وساحلا نيعلا 3

 قبرطلا بلط (؟) . ءزجلا دقفب لكلا نادقف .٠ ١



 ركاسع نبا خيرات لنا

 هزرغف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باب هب ىتا ىتح ادوقعم ةماسا ءاولب

 لو ةماسا تيب ىلا ءاوللاب بهذب نإ ةديرب رما ركب يبال عيوب املف هدنع

 هب تيهتنا ىتح ءاوللاب تجرخف ةديرب لاقف ةماسا مهوزغي ىتح ادبا هلحي

 ىلا هب تعجر مث ةماسا عم ادوقعم ماشلا ىلا هب تحرخ مث ةماسا تيب ىلا

 لوسر ةافو برعل» غلب املف يفوت ىتح هتيب يف ادوقعم لاز امف ةماسا تيب

 ةماسال ركب وبا لاق مالسالا نع اهنم دترا نم دتراو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 سانلا فخاو ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر هيف كهجو يدذلاكهجويف ذفنا

 مه ركسعم ىلا ىهتنا ىتحءاوللاية دب رب رخو لوالا مهعض وميف او ركسعو جو رحلاب

 نامثعو رمع ركب يبا ىلع لخدو نيلوالا نيرجاهملا رابك ىلع كلذ قشف لوألا

 هللا لوسر ةفيلخاب اولاقف ديز نب ديعسو صاقو يبا نب دعسو ةديبع وباو
 .شيحلا اذه قبرفتب عنصتال كناوبناج لك نم كيلع تضعتنا دق برعلا نا

 نمأتال ىرخاو مهروحن يف مهب يمرت ةدرلا لهال ةدع مهلعحا اًئيسش رشتنملا

 مورلا وزغل ترخأت ولو ءامسنلاو ىرارذلا اهيفو اهيلع راغينا ةنيدملا لها ىلع

 واهنم اوحرخام ىلا ةدرلا لها دوعبو )1١( هنارحب مالسالا برضب ىتح

 انيلا فحزت نا مورلا نمأت نحنف ذئنيح ةماسا ثعبت مث فيسلا مهينفي
 اولاق اًئيش لوقت نا ديرب دحا مكنم لَه لاق مهمالك ركب وبا بعوتسلا امل
 ينلكأت عابسلا نا تننظ ول هديب يسفن يذلاو لاقف كتلاقم انعمس دق ال

 هللا ىلص هللا لوسرو فيك هّنم ٍبوُون نا دب الو ثعبلا اذه تذقنال ةئيدملاب

 نكلو ةماسا شيج اوذفنا لوقب ءامسلا نم يحولا هيلع لزنب ملسو هيلع
 ام هللاو هنع انب ىنغال هناف اندنع ميقب رمع يف هنملكا ةماسا اهن ملكا ةلصخ

 دق ركه أبا نا موقلا فرعف ههركا ال يبا نا .هللاو ال ما ةماسا لعفي يردا

 نا يف هملكو هتيب يف ةماسا ىلا ركب وبا ىشمو ةماسإ ثعب ذافنا ىلع مزع

 ناقد ةمئ]ةجاشا)ا لاقف_ ,ةسط كيفن بندا هلل وعن لعجتو لمعت" لمع" كزتت

 بدتناناك نمهثعب نم ةماسانع فلخترال ناينمةم زعودانبهبدانم رماو جرخف

 نورخلان ع أطبا دحاب ىتوا نل يئاف ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةايح يف هعم

 اباكت عصادلا نيب رخاهملا نم رفثلا ىلا لتشراو انشام هنا هئعحلا ل1 هع

 هكون حت وا »ةناؤعح هرملا' فلا لاعب نيميلا قع نازجل)و فتحت و هرارقإ رقت ]يآ 1(4)



 ١1١ ركاسع نبا خيرات

 امهناو .يلا سانلا بحا نمل اذه َناو يلا ساّتلا بحال ناك ناو ةرامالاب

 هللا لوسر لزن مثإ مكرايخ نم هناف ارح هب اوصوتساف ريخ لكلا َنْبَحَ

 نم نولخ“ لاذ تشعل 'تبتتسلا“ موي كللذو هيب لخدف 'علضتو هيلع “هللا” ئلطص
 هللا لوسر نؤعدوي ةماس٠-غم ناوجرخيئس نيالا "”نوملسملا ءاخوبلوالا“عيبز

 هيلع هللا ىلصإ هللا لوسرو باطخلا نب.نمع مهيفو ملسو هيلع هللا ىلص

 تكرت ول هللا لوس ريأ تلاقف نميا مأ تلخدو ةماسا ثعب اوذفنالوقب ملسو

 هذه هلاخ قلع“ جرخ .نب :ةماسا. ناف:لئامث ئتحت' هركمسم_يف؛ ميقب ةمائسا

 ةماسا ثعب اوذفنا ملسو هيلع هللا -ىلص هللا لوسر لاقف هسفنب عفتني .مل

 دحالا موس ةماسا لزنو دحالا ةليل اوتابق ركسسعملا ىلا سانلا ىضمف

 )١( هودل يذلا مويلا وهو رومغم ليقث ملنتَو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو

 سابعلا هدنعو نالمهت هانيغو ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسز ىلع لخدف هيف

 ه0 لمع هللا ىلص هللا لوّشرو ةلفق  ةماتتتسلا هيلع امطاطق هلاودكلعا اكملا»و

 فرعاف ةماسا ىلع امهبصيو ءامتسلا ىلا"هْيَدن عنف رب لغجتف 'ملكتنالا ملشاو
 نيتنالا موب حبصا املف, ىركسعم ىلا تعجرف ةماسا لاق يل وعدت“ ناكها

 ةماسا هءاجف اقيفم ملسو هيلع هللا ىلص 0 لا ع

 قيفم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ةماسا هدعوف هللا ةكرب ىلع دغا لاقف

 هللا ةكاوع بزاز  قلاقف ىكداوبا لج دوا كلا نادرو 3 تطول داس ندا

 بهذق هل نذاف يل نذأف .ةجراخ ةنبا ة هللا دمحب اقيفم تحبص)١

 ركسعلا ىلا قوحللاب هباحصايف 2 هركسعمىلاةماسا بكرو حيسلا ىلا

 انيبف راهنلا (؟) عتم دقو ليحرلاب سانلا رماولزنو هركسعم ىلا ىهتناف

 نا هربختهما يهو نمنا ما لاوسرو هاتا فرجلا نم بكرب نا ديرب ةماسا

 وباو رمعهعمو ةنيدملا ىلا ةماسسا لبقاف تومب :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مالسلا هيلع يفوتف تؤمب وهو ملسوهيلع هللاىلص هللا -لوسر ىلا اؤهتناف'ةديبع

 لخدو لوالاعيبر نم تلخ ةليل ةريششع يتنثال نينثالا موب نسسمشلا تغاز نيخ

 بيضحلا نب ةديرب لَخدَو ةنيدملا ىلا فّرجلاب ةوركسع نيذلا نوملتسلا

 ها يحل مو كلل نمش نحل نفك ةيودالا نس نيرا ماقام ءاللا ا هت د نانا نب
 هةيومع» كلذ لفت دلالا دخا"تعتلا رد عك الا لاق قاف الف هقح رد ىف لل كلو هلع هللا لش
 انته ذارلاو قتلامكو كتماو لاثط كاهنلا"عنم () ,ةناهلا ىكأ لاف ةكذا ب هوذلا ينال فل
 ل هش
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 .شيجلا اذه كتيلو دقف ليخلا مهلطواف كيبا لتعم ىلا يهتنت ىتح هتكربو

 ناف ربخلا قبسب ريسلا عرساو مهيلع قرحو انبإ لها ىلع احابص زغاف

 عئالطلاو كماما نويعلا مدقو ءالدالا كعم.ذخو» مهيف ثبللا للقاف هللا كرفظا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ءىدب رفص نم اتيقبنيتليلل ءاعيرالا موب ناك املف

 لوسر هل دقع رفص نم .تيقب ةليلل نسيمخلا موي حبصا املف محو عدصف
 هللا .نايمتسا لفت هللا خ1 ةعالسإلب قلك مئااا وا طم, مالمو اهيلغدهللا .ىلمط_ هللا

 امس يتلو كاما و ةييلاو هيلدا لرد ال وفلل نعاو هللا ركام نم لولمف

 مهسأبففكاو مهانفكا مهللا اولوق نكلومهب نولتبت مكلعل نوردتال مكناف ودعلا

 ! سوانا اور اكتم لو 'ةتعكت للا بك لعن اوكي عرو اويلج اذ مه عيل نافلاتع

 اتنيصاون كدابع مهو كدابع نحن مهللا اواوقو مكحبر بهذتو اولشفتف

 ىورو ةقرابلا تحت ةنجلا نا اولمعاو :تنا مهلغت امناو كديب مهيصاونو

 كفا 1 890 ةقلح ةنزا ادراك دل نر“ هزار قيدهما لا“ بدو اخ قلي نعمل

 ةئيلع هللا ئلض هللا لوسر لاق مث قرخت ناو احاتص نبا لها ىلع زتغت نا

 نب هدب رب ىلا هعفدق ادوقعم هئاولب جرخف هللا مسا ىلع ضما ةماسالا ملسو

 ةيلع هللا ىلص هللا لوسر رماو ةماسا تيب ىلا هب جرخف. يملسالا ثيصحلا

 ناميلس ةباقس عضوم يف هركسع برضو فرجلاب ركسعف ةماسا ملسو

 نيا تا ويا ا ا

 نيلوالا نيرجاهملا نم دحا قبب ملو غارف ىلع وهف هتجاح ضقن مل' نمو

 صاقو يبا نب دعسو ةديبع وباو باطخلا نب رمع ةوزغلا كلت يف بدتنا الا

 ناكو نيرجاهملا نم لاجر يف ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعسو روعالا وباو

 لاقف شيرح نب ملسا نب ةملسو نامعنتلا نب ةداتق ةدع كلذ يف مهدشا

 لمعتسي ةعيبر يبا نب شايع الوق كلذ يف مهدشا ناكو نيرجاهملا نم لاجر
 باطخلانب رمع عمسف كلذيف .ةلاقلا ترثكف نيلوالا نيرجاهلاىلع مالغلا اذه

 ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىلا ءاجو هب ملكت نم ىلع هدرف لوقلاكلذ ضعب

 ابضغ ملسو. هيلع هللا ىلاص هللا لوسر بضغف لاق نم لوقب هربخاف

 زابتملا دعص مث ةفيطق هيلعو ةباصعب هسأر بصع دقو جرخف اديدش
 نس تنل ةلاقق اك قسؤيلالا انهت "نا فنيا هيون ؟ نر دوكتت

 يف' متنعط دقل ةماسا يتراما يف“ متنعط نئل هللاوف ةماسا يريمأت يف مكضعب

 قيلخل ةدعب نم هنبا تا لكل ةرامآلل ناك ناهللا مباو هلبق نمدابا يتراما
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 ترم١ يذلا هجولل كشيحج يف ضما ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هثعب

 هللاناف ةتؤم لها ىلعو نيطسلف ةيحان نم هللا لوسر كرما ثيح زغا مث هب
 نعتساو رشتساف باطخلا نب رمعل نذأت نا تنأر نا نكلو تكرتام يفكيس

 برعلا ةماع عجرو ةماسا لعفف لعفاف مالسالل حصانمو يأر وذ هناف هب

 ءيط كسمتو عجشا ةماعو دسا ونبو نافطغو قرشملا لها ةماعو مهنيد نع

 ةماسا كلسما ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصا ةماع لاقو .مالسالاب

 ىبافإ برعلا رئاسو نافطغ نم مالسالا نع دترا نم ىلا مههجوو هشيجو
 ههع نفاناكر دق هنا تهلع دق مكناز لاقو هينوح ون ةمابجبا يسحب جوإ كب ولا

 لزنب ملو ةنس هيف مكيبن نم ضمب مل اميف ةروشملا يف مكيلا هللا لوسر

 هب اورمتئاف كلذ دشرا اورظناف مكيلع ريشأسو مترششا دقو باتك هب مكيلع

 يف لضفا رما نم ىرا ام هديب ىسفن يذلاو ةلالض ىلع مكعمجب نل هللا ناف

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هذخأب ناك الاقع انم عنم نمداهج نم يسفن
 ركي وبا ثعبق مهبأر نم لضف) هنا اوأرو ركب يبا ىأرل ,نوملسملا داقتاق

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب هرما يذلا ههجول ديز نب ةماسا ذئنيح

 مهدرو هشيحو وه هملغو هللا هملسو ةميظع ةبيصم وزغلا يف بيصاف

 تبرهو ةماسا جرخ نيح راصنالاو نيرجاهملا يف ركب وبا جرخو نيحلاص

 ركب ابا اوملك مهيرارذب بارعالا بره نيملسملا غلب املف مهيرارذب بارعالا
 ىلع كياحصا نم الجر رماو ءامسنلاو يرارذلا ىلاو ةنيدملا ىلا عجرا اولاقو

 دلاخ رماو عجر ىتح ركب يباب نوملسملا لزب ملف كرمأب هيلا دهعاو .شيجلا
 نئدمفةهق يهصلا ليبيطغاروب ااهملحما اذا هنن لافيقن ىقيحلار لرلعا هيلولا الي

 يدقاولا لاقو ةنيدملا ىلا ركب وبا عجرو عج ريلف عجري نا مكنم ءاش

 هسئاراح لب فصي و: لعقم ركذت علو هللغ ةثلا/ قلع هللا: لؤسوإكّرري مل-اولاق
 عبرال نينثالا موب ناك املق ادبدش ادجو مهيلع دجوو هباحصاو رفغعجو

 ملتٍسو ةيلعب هللا .ىلصا هللا :لوسو زم١ ةرتشع ىدحا .ةننس.نفيص نم“ نيئقب: لايل

 فرفتف مهورغ يف )١( شامكنالاب مهرماو مورلا وزغل. بهأتلاب سانلا
 زاهحلا يف نودحي مهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع نم نوملسملا

 ثالشل اثالثلا موب دغلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حبصا املف

 هللا مسا ىلع يبس ةماس) اب لاقفق ديز ني ةماس؛# اعد رفص نم نيقب لايل

 * دهلإر عقلا ءامعالا ال
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 ةينآب مكنوتأي ماوقا ىلع نومدقت فوسو هل' مهسفنا اوغرفامو مهوعدف
 هللا مسا اوركذاف ةيقب ىقببام دعب اًميش اهنم متلكا |ذاف ماعطلا عاونا اهيف

 ندمت يناطمابك شون يفاقم قرأ دلما ل ولالا, كيش ادا ان عل نو اجرتف يلعب اهبلع

 نعمطلاب هللا مكانفا هللا مساب اوعفدنا ءاقفخ فرويسلاب مهوقفخاف ريفاصعلا

 هحااو تفازخلاقئلا :نلضو ةلنع هللا ىضوبركب ابا نا ؛ةزؤرع ةبااوز يف و.نوعاطلاو

 خلف ئانغت ةماعلا قفطمفا [تشزلاقبا١ تبا مث ةعاضق .دالس أدبيا ةنماسإال لاق

 هتبو رم ملسو هيلع هللا ىلض يبنلا هب هررما ام. ىلا ىهتناو يداولاو ةورملا ىذ

 هغارف ناكو منغو ملسف تبيزلا لبا ىلع ةراغلاو ةعاضق دالب يف لويخلا

 لوسر تام ملسا نب ديز لاقو اعجار هليقمو هماقم ىوسس امويب نيعبرا يف

 نن.نسسيفلا و نما" للك للعو هعاتكنضت>ةرلعأ ةلاقعو ملسو هنيلع هللا ىلض هللأ

 دعتس ىلعو مكحلا نب ورمع نيقلا ىلعو هللا دبع ينب نم يبلكلا عبصالا

 ىقبو بلك نم هرزآ نميف يبلكلا ةعيدو دتزاف يلئاولا نالف نب ةيواعم ميزه

 ينب نم هرزآ نميف ينيقلا ةطبق نب ليمز دتراو هنيد ىلع سيعلا ٌورنما

 ركب وبا بتكف ميزه دعس نم هرزآ نميف ةبواعم دتراو ورمع ينبو نيقلا

 اين م ىمز فيجا بز ةنكشا دج رع نالن قب ككل ركااجلا

 املف ةرواعملو يرذعلا ةبواعم لآو ليمزل ماقاف ورمع لآو ةعبدوب راثف

 عابجلا كما وصوتي نأ مله رمادا ةياقا لاوحلا كي ةفاتكما دجال تاس ةنالست زد

 لدنجلا ةمود ىلا اورزآ ىتح اباره اوحرخف هنع عجر نم ىلا مالسالا ىلع
 ىلتع ةعاكسا اهيف» ىنمف 'هيلا”ةماتسا لونيخ :تعحوو, ةغفتدو: ىلا اًوعمتجتاو

 ليليح ينب يفو ماذخ نم بيبضلا ينب يف باصاف نيتلمحلا ىلعو راختنا
 لاقو امناغ املاس فكنا مث لبا نم مهزاحو نيتليبقلا نم اهفلو مخل نم

 يمخللا ,نامعنلا نب طيخسلا

 هماظع ثمر ناو مخل الو  ماذح ديز نم كفنب اما

 لاق نمانلا نأمطاو ةعيبلا نم وغرف امل لاق رخآ قيرط نم ةورع نعي ىورو
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل كثعب يذلا كهجول ضما ةماسال ركب وبا

 تنس اناف هنفبو فال ل يختا مانا ولات .اصنألاو نييرجاهملا نم لاجر هملكف

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافوب اوعمس اذا برعلا انيلع ليمت نا

 ا سومر قع" يعتمد ةفافح (داثآ اولا هيعاارجا ةكاك وه ركع وا( لاتن

 يسفن يذلاو ميظع رما ىلع تارتجا دذقل ملسو هبيِلَع هللا

 ابثيج ىسسيحا نسم ىلا بجحا برعلا ىلع ليمت نال هدعب
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 ةيتحتلاةانثملا ءايلاب ينبينولوقب ماشلالهاوبي رغثيدح وهويقهيبلاو ميعن
 مهلوقك عضاوم يف ةزمه ءايلاو ءاب فلالا لدبت دقو باوص نمل وقلا الك ه

 ورمع نب هللا دنع لاقو رماخبو رماخاو فاسو فاساو دمحيو دمحا

 نيظسلف انس يه ملعا نحن لاقف ينبا هل ليق دقو رهسم ابا تعمس يزعغلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر برض نيسحلا يبا نب نيمسحلا لاقو

 رماو باطخلا نب رمع مهيفو مهلوح نمو ةنشدملا لها ىلع هتافو لبق اثعن

 هللا, لوكتمز !لطقق «قتجي رقادنخلاءمهرخآا !زواحس !ملف !تد واقي ,ةمالبس اب ىميلع

 ةفيلخ ىلا عجرا رمعل لاق مث سانلاب ةماسا فقوف ملسو هيلع هللا ىلص

 )١( مهدحو مههوجو يعم ناف سانلا عج ريلف يل نذأب هنذأتساف هللا لوشسر

 مهفطختب نا نيملسملا لاقثاو هللالوسر لقثو هللالوسر ةفيلخ ىلع نمآ الو

 انمأ يل وبا:ناهيلا . بلطاو, انعهغلباف ىضمتناالإىبا .ناف رابصنالات لاق ون وك رشملا

 لاق امي هريخاف ركبابائتاف ةمايسارماب رمع,جرخف ,ةماسانم انسمدقا الجر

 لوسر هاضق ءاضق درامل باثذلاو بالكلا ينتفطتخا ول ركب وبا لاقق ةماسا

 نوبلطي مهنا كغلبا نا ينورما راصنالا ناف لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 اسسلاج ناكو ركب وبا بثوف ةماسا نم انس مدقا الحر مهرما يلوت نا كيلا

 لوسر هلمعتسا باطخلا نبااب كتمدعو كما كتلك لاقو رمع ةيحلب ذخاف

 اولاقف سانلا ىلا رمع جرخف هعزنا نا ينرمأتو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نيم مويلا مكببس يف تيقل ام مكتاهما مكتلكث اوضما لاقف تعنص ام هل

 يشام وهو مهعيشو مهعجش اف مهاتا ىتح ركب وبا جرخ من هللا لوسر ةفيلخ

 اب ةماشا هل لاقف ركب يبا ةباد دوقب ف وع نب نمحرلا دبعو بكار ةماساو

 ىلع انهو بكرا الئتلا وو لودت هل ةهنئ15-لاعف نلرتآلم واانولك نعل اانثنؤل رول ري ةقيلخ

 ةئامعبس اهوطخي ةوطخ لكب يزاغلل ناف هللا ليبس يف ةعاس يمدق ربغا نا

 ىتح ةنيطح ةثامعتسا'ةنك”قىدهت واهل عقارب 52ر5 هن اعين و ه7 بكي ةنتح
 لاقو هل نذأف لعفاف باطخلا نب رمعب يننيعت نإ تنأر ينا لاق ىّهتنا اذا

 الو اولغت الو اونوخت ال ينع اهوظفحاف رتشعب ةكيصوا اوفق سانلا اهنااب

 الو هارما لو امسك اختس لو | فحص لو لفلم اولكعت لو التبت لدا

 ةرقب الو ةاش اوحنذت الو ةرمثم ةرجش اوعطفت الو هوقرحت الو الخن ١وفلتت

 عماوصلا يف مهسسفلا اوغرف دق ماوقاب نورمت فوسو هلكأملل الا اريعب الو

 .:اريختا ىلا ادضقلاو ةبالتلا5 نتادلا ؛يف 'ءانتقكلا اسهل تنحلا"نم َدآَرملا"(1
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 ننس :تيزلا لئا ءئطوب .نا.هرماو دير نب. ةمايسا مهيلع رماو اثعي سانلا

 هللا ىلص يبنلا مهيلع درو كلذ يف نوقفانملا لاقف ندرالاب ماشلا راكم

 يف ىمتلق دقل هيف متلق نئلو ةرامالاب قيقح يا اهل قيلخل هنا ملسو هيلع
 ىلص يبنلاب ريمسلا للحتل رابخالا تراطو اقيلخ اهل ناك ناو هلبق نم هيبا

 نميلاب دوسالا بثوو ىكتشا دق ملسو هيلع هللا ىلص هناو ملسو هيلع هللا

 بثو مث امهنع ربخلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاجو ةماميلاب ةمليسمو

 ىكتشا مث ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا قافا ام دعب دسا ينب دالب يف ةحيلط

 ىلص يبنلا ناك سابع نبا لاقو هيف لجو زع هافوت يذلا هعجو مرحملا يف

 قلص هيلا ع تح ملو ةماسا ثعب برض دق ملسو هيلع هللا

 ريمأت يف نوقفانملا رثكا دقو )١( دوسالاو ةمليسم علخاو ملسو هيلع هلأ

 عادصلا نم هسأر ابصاع جرخف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا علب ىتح ةماسا

 ةحرابلا تبرأ ينا لاقو ةشئاع تيب يف اهبرا ةراشبلو نأشلا نم كلذل

 اراطف امهتخفنف امهتهركف بهذ نم نيراوس ىدضع يف مئانلا ىرب اميف

 نولوقب اماوقا نا ينغلب دقو نميلا بحاصو ةماميلا بحاص نيبلكلا نيذه

 نسم هيبا ةراما يف اولاق دقل هترامإ يف اولاق نال ىرمعلو ةماسا ةرما يف

 نيذلا هللا نعل لاقو ةماسا ثعب اوذفناف قيلخل اهل اقيلخل هوبا نثلو هلق

 نماتلا قع فررحلاب برضف ةماسا جرخف دجحاتسم مهثايبنا ناوبق::نؤدحتم

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لقثو سانلا لهمب ةحيلط مجنو ةركسعلا يف

 ملس وهيلع هللا ىلص هللال وسر ينثعب لاق دب زنبةماسا نع دمحا مامالا ىورو

 ةورعنع يرهزلا ىورو فرح مث احابص اهتئا لاقف ىنبا اهل لاقب ةيرق ىلا

 احابص ينبا ىلع ريغي نا هرماو ماشلاى لا هثعب هللالوسرنادب زنبةماسا نع

 هجوناك ملس وهيلع هللا ىلص يبنلانا وهو متا ظفلب دمحا مامالا هاوروق رحب مث

 دهع يذلاام هنعهللا ىضر ركبوبا هلاثيسف مالسلاو ةالصلا هيلع ضبقف ةمايسا

 يلص وملايلعبوبا هاورو فرحا مث احابص ىنبا ىلع ريغا نا ىلا دهع لاقف كيلا
 وبا ةاورو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ضبق ىتح ةماسا هجوتي ملو دازو

 ناو ةناعالاو ةرصنلا ىلع نودقاعتيو نودهاعتب اوناك مهناف برعلا"يف ةداع يه علخاو )١(

 اومنيمو سانلل كلذ اورهظا هوفلاخ دق ناسنا نم اًوربتيب نا اودارا اذاف رخآلا ديب مهنم لك ذخأب

 ”يلكفل انج كج قالو ه0 رانج ,نودح ير تاق اعوام ىل اعيلخ  ةنمر ني ور اعلخ لعمل كلذ

 .رااط اس او ازاجع اقلك ةومكطو ١ ةطمباع وشكل لق اؤناك | اهعلا ي نيمبلااؤهلخأ يدق



 11 ركاسع نبا خيرات

 لقال هللا لوسر يبنلا دمحم نم باتك اذه .ميحرلا نمحرلا هللا مسس حرذاو

 بحر لك يف راتيد ةئام مهيلغ ناو دمحم ناماو هللا ناماب:نونمآ مهنا, حرذا

 مهيلا اجل نمو نيملسملا ىلا ناسحالاو حصنلاب مهيلع ليفك هللاو ةبيط ةيفاو

 نأ قطف هللا لاوس ىظعاو كاد ؛كاذكلا تاج ارد دف كلا يتلا كأم

 اها رتتسافا مهل انام ديل تحك ىلا ةئاكت عم هقرب كلنا له مكس اكلخ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا مث رانيد ةثامثالثب 0 هللا كتع نتاتعلا) ١

 نامعنلا نب نسسيق لاقو ةمود رديكا ىلا هثعبف ديلولا نب ادلاخ اعد ملسو

 رديكا اهب عمسف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ليخ تجرخ ينوكسلا
 هللا لوسراب لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا قلطناف لدنجلا ةمود

 ابناتك ىىل اهيتكاف ]لاهور عيضإفا ىلع تفخ ىئاونوسيلطناراتلخب نار انعلب هنأ

 افا طتلا» لولتر هلرانكتيكفذ قحلل] رمت العر عدلا خر قم عقافا ىل نينار

 ناك امم اجوسنم جاببد نم ابق جرخا رديكا نا مث اباتك ملبسو هيلع هللا

 لاقف كل هتبدها يناف اذه ينم لبق١ هللا لوسراب لاقف مهوسكب ىرسك

 ايندلا يف, اذه سبل نسيل هتانق,كاتقب عجرأ ملسو هيلع هللا ىلص' هللا لوسر

 جرا كة يققد يف دحو هناو هل رم ىنإ (نتح هن عج 0 ةرزحالا يف ينعي همرحالا

 لبقاف انتيده در انيلع.قشي تيب لها:انا هللا لوسراي لاقف هتيده هيلع درت
 باطخلا نب رمعىلا قلطنا ملسو هيلعهللاىلص هللا لوسر.هل لاقف يتيده ينم

 تعمدو ىكبف .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ام عمبس ناك دقو لاق

 مل و: هيلغ هللا ىلص١ هللا لوسر ىلا قلطتاف.ءّىث هقحل دق هناءنظو هانيع

 تعي مثختلقام ءابقلا اذه يف:ءتلق (ئتخب رما_ىف ؛ثدحا هللا لوسراي,لاقف

 ىلع هبوث وا هدب عضو ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كحضف يلا هب

 (( نا هايا هرماو لبق ةماسا ملسو هيلع هللا ىلص يسلا ثعب ركذ باب )

 تيزلا لباو يئبيو ةتؤم ىلع ةراغلا نشي

 ىلص هللا لوسر عجر ملسو هيلعهللاىلص هللا لوسر يلوم ةبهبوم وبا لاق



 ركاسسع نبا خيرات ١15

 اهنمف اعابت اهركذن ةليلق تادايز اهبو يلصوملا يلعي يبا قيرط نم ةصقلا
 نم نوأرقت اميف نودجت دق مهل لاق هيمسسيمسقو هتقراطب عمجم ال رصيق نا

 اقعبرحإاب يضع ناجح عرخانلاو يختف يكلي نم ينحت هيحقإم لطلب كلمتك
 لاقف هتدرب يف ءاجن برعلا نم لحجر ىلا جارخلا:لسرن اولاقو مهسنارب. نم
 للتضوبالدفت) اهنهو ةيفد مكعقرو. يدبر كك هب ملعا قار اجد ناوامن] ادوتكليا

 نوبتحم مهو هباحصا عم وهو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىتا' كوبت ىلا

 هسسفن ىلا هديب أمواف دمحم مكبا تلقف كوبن رش لوح مهف ويس لئامحب

 نحنو انتج نكلو اقهح كل ناو موق لوسر كنا هلا اولاق مهنا يرقملا نبا داز

 نم :لحور لاقو ةيروفص ةلح هوسكا انا: نافع ني نامثع لاقف )١( نولمرم

 ىلا رظنا لاق اميف .يل لاق..رصيق "ناك دقو لاق هتفايض ئلع وهن راضنالا

 ىقلاف هرهظ ىلا رظنلا دبرا ينا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأرف هرهظ

 هيفو هلبقا هيلع تلبقاف فتكلا ضعب يف متاخلا ىلا ترظنف هرهظ نع هبون
 يف ناك ام ريخ سانلا يف لازي الف يباتك عفرف' رصيق ىلا تبتكو لاق
 ناكام يهو ةملكلا هذه ركذ سانلا يف لزب مل مويلا كلذ نمو ريخ' ششيعلا

 ةياورلا وحنب هدنسسم يف دمحا مامالا ةصقلا هذه ىورو ريخ سشثيعلا يف

 كلذلف ثيدحلل اصاصتقا نمسحا وهو دابع اهل يوارلاو متا يهو ىلوالا

 نيحب كحض ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا دمحا ةباور يف دازو اهانرتخا

 يدهي هللا نكلو تببحا نم يدهتال كنا ىلتو» ملسب نا ىباف مالسالا ىلا هاعد

 لل ملسوا هيلع هللا ىلص يبنلا نإ قاحسا نبا نع يقهيبلا ىورو ءاسشي نم

 ةيزجلا هاطعاو هحلاصف ةلبا بحاص ةبور نب ةنحب هاتا كوش ىلا ىهتنا

 بتكفا مهدنع وهف اباتك مهل بتكو ةبزجلا هوطعاف حرذاو ابرج لها هاتاو

 يبنلا دمحمو هللا نم ةنمأ اذه ميحرلا) نمحرلا هللا مسب ةبور نب ةنحيل

 مهل رحبلاو ربلا يف مهرئاسو مهتفقاسا ةلبا لهاو ةبور نب ةنحيل هلوسرو

 رحبلا لهاو نميلا لهاو ماشلا لها نم هعم ناك نمو يبنلا ةمذو هللا ةمذ

 هذخا نمل بيط هناو همسفن نود هلام لوحبال هناف اثدح مهنم ثدحا١ نمف

 رب نم هنوديرب .اقيرط الو هنوديري ام اوعنمي نا لحيال هناو سائلا نم
 لوسر نذاب ةنسحإ نب: لك يبح ربشتو. تلئضلا نب ميهخ .تاتك اذه نزحتب وا

 ابرج _ لهاأل ..بتكو قاحسسا٠-سحا-لاتتق“لكتتو“هيلغ“ ثلا“ َىلَص هللا

 -.ةياهتلا يف هلاق لمرلاب اوقصلا دق: مهنئاك لمرلا نمهلصاو مهاداز ذفن' دق نيذلا مه نولمرملا (1)



 لقشر ركاسع نبا خيرات

 الوسر مكيلا ثعب لجرلا اذه نا مهل لاقف هباحصا سوؤرو هتقراطب ىلا

 وا هنيد ىلع هوعبتت نا اما: ثالث ىدحا مكنم ابلاط مكربخب اباتك مكيلا بتتكو

 اوقلت نا وا مكدالب يف مكتئيه ىلع مكرقيو مكيلع هل يرجب جارخب هل اورقت

 اولاقو مهسنارب. نم مهضعب جرخ ىتح ةرخن اورخنف لاق. برحلاب هيلا
 انيلع هل يرجب جارخب هل رقن الو انئابا نيدو اننيد عدنو هنئيد ىلع هعبنتال

 رماب مكنود تابت نا تهرك ينكلو“كلذ ناك دق لاقف برحلا هيلا يقلن نكلو

 ده يق يسمو ةلطعلا]معدوش قاتم هجدحتاوتالا كلقت ىتلملا (ذ!فقللك

 رصيق لاق مث مهنم ىأر هنا الول ىلب لاق انغلب اميف مالسالاب مهو براق ناك

 اناو تيناف لاق هباتك باوج هيلا هعم بتكا برعلا نم الجر ينوغبا هموعل
 ظفحاف ءئش :نم تيلنن امهم يل :لاقاؤ هباوج. بتكف اهيلاا يب قلطناف:بائش

 قكبنم ىللهاو راهتلا ور لغللا نكذب ال هارذه ,باتك ل رق اذن طنا كويت ثالثا الع

 كوبتب وهو هتيتا ىتح تلبقاف لاق املع هرهظ يف ىرت له رظناو ىلا هباتك

 تاتكلا هيلا::تاعف دف.هب تربخاف هنع تلامسف نيبتحم هباحص١ نم ةقلح يف

 اهضرع ةنج ىلا يتتوعد هلوق ىلا غلب. املف باتكلا هيلع أرقف .ةيواغم ىعدف
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف رابلا نياف هل تلق ضالاو تاومسلا

 هللاهق رخفهق رخف .يشاجنلا ىلا تبتك دق ينالاق.مث راهنلا-نساف يللا ءاح اذا

 هاعنو :يشاجنلا :ملسا, دق نسيلا مثيخ..يبال تلقف دابغ لاقف» كلملا قرخنم

 ىلب لاقف هيلع ىلصف هباحصا ىلا ةنبدملاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اذه ريغ يشاجنلا كاذ نا ينعي نالف نب نالف اذهو نالف نب نالف' كلذ امناو

 ىلاتبتكو كلملا قزمم هللا هقزمف هق زمف اباتكىرسكى لا بتكولاق مثيشاجنلا
 يشف ناك امءاسأب (مهنم نودجم نسانلا' كازن نلقبهيف“ئتباجاف“اناتك رضَبف
 يفا.كل له ,خوتت اخااب لاقف. خونت علم تلق هشنا !ننمتم يل لاق مث-زيخ لافيعلا

 الدبتسم تدسلو نيد ىلع مهنم اناو موق لبق نم تلبق١ ينأ ال تلق مالسالا

 مسستوا ملسو هيلع هللا ىلص هللا"لكوسركحضف لاق مهيلا عجرا ىتح .مهنيدب

 يدلل ضماف مله حونت اخاابلاقف يناعد تيلواملف تمق يتجاح تيضق املف

 هيلع تناك .ةادازب ئقلاو :ةفلحلا عارو: خرما تردتشاف/اهعيشلا تتكو ناقة تما

 هذه تيورو مخضلا مجحملا لثم هفتك )١( تورضغ ىلع تيأرف هرهظ نع

 فتكا .ىضفتاو بفنالا“ نراك قم مود عد ورع كلو ياك لك ف تملا امل اان و فو معلا 0

 3 سوماقلا يف هلاق تذالا فوق لخادو ندكحلال ةباهرو عالضالا سوو ريو
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 هةينجوبق و مجاازلا وره العىلااو طعفسص# ىلا قلت زا لسلا وايل شالوا بعلا ن١

 الكا بفاس عوف ا 83 دبصلا, ل بقيالا هه ذا, لاعبا كيفتكا كابا ة ويلا فاجن عياد

 يلا هليوق اطضقب ردم كلل ذيزركمتج ,للق ره لل كف ريطنا مت ماش ةييلك هللا يبصر لامع

 فحرزبيملو كرحتب مل هعضوميف وهو هكلم ىلع مهفاخىتح اوباجأف قيدصتلا

 ماشلىندأىلاهؤندو هباخنلط | بيغتن ع: ملسو هيلع هللا ىليص يبنلا ربخأ ,يذلا .ناكو

 يف هباحصأ ملسوهيلع هللا ىلص هلل لوسر رواشو هب مهب ملو كلذ درب مل لطاب

 نا ةل دلت اةلفيلا عن يقشر مسلاب ترمز دخت [ناةياطخلا نب رمه لاقفر مدل

 مورللنا هللالوسر اب لاقف هيف مكترشتسا ام هب ترمأ ول ملسو هيلع هللا ىلص

 دقوىرت ثيح مهنم توند. دقو ماشلا لهأ نم دحأ اهب ىسسيلو ةريثك آاعومج

 رمأكلذ يف كل هللا ثدحب وأ ىرت ىتح ةنسلا هذه تعجر ولف كوند مهعزفأ

 راك مط ده ومهلالسفلا لذكر فايل لل وسع ااييعلاك ؟ناما» ليش يري بناتع غو

 مثاةموي ةالضلا-رخآف لاق ءاشعلاو برغملا نيبو رصعلاو رهظلا نيب عمجف كونت

 ءاتتلعلاو لاق مث بّزغملا لصف ترْخ تل خد ا مث اعيمجرصعلاو رهظلا لصف“ جرخ

 وعلا ومما اه وفاعل هكتلاو كول دخل اقع ادا ده او رداتتن هكناالاقا نال شيوع

 نالج راهيلا قبس دق واهانئجف لاق يتآىتح ًاًئيئاهئام نم سسمالف اهءاحنمف راهنلا
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا وس رامهلأسسف ءامنم ءيشب )١( ضبتكارشلال ثم نيعلاو

 العر عنل زن نا للا ءاطماعا متبل لاق و امنهجسعف حظ هلاك 1في كاهئام حط هع لل لف

 هيف ملس و هيلع هللا ىلص هللا ل وس رلسغ مثءيش عمتجا ىتحاليلق اليلق مهيديأب نيعلا

 ىلص هللا وسر لاق مثس انلااقتساف ريثكءامبنيعلات رجف اهيف هداعأ مثهيديوههجو

 لاقو ًانانجألمدق انه اهءام ىرتناةايحكبتلاطنا ذاعمابكشوي ملسوهيلع هللا

 اب تيما نو وع ىلا يمبلع هلل[ لللم ا هلا نواز اها وق ويه رد سجل

 نلدتبو ةسبتكلا ادهش مقر دات ةعبمدق لاقي واعمل: ىلومناكو فنار

 بك يجر ابار ادافع تك ةيجترم كافيإب كار هجلغ نا ىلض الا رززر رقيق

 لاقإ معئلاق ملسوهيلعهللاىلص  هللالوسرىلا رصيق كلسرايذلات نا هلتلقف

 هب ثعبو. آباتك رصيق ىلا لسرأ اكوبت ازغ امل هنا لاق كلذ نع ينثدح تلقف

 ثعبوهريرس ىلع هعم هعضو هباتك أرق املف ةفيلخ نب ةيحد هل لاقي لجر, عم

 ٠ ليستو رطقت ضبت.(١)
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 لالظلا تبحأو رامثلا تباط نيحو ةديدش ةرسسع يف سانلاو مهرزاهج يف

 ئانلا -نامزلا م كاجلا»غيلح اهدفا ل ضاوخمعلا الوتوخ ركون ءاقلا ؛نويختا عوللاتلان

 برضو دجلاو شامكنالاب سانلا ملسو4 دلع هللاىلص هللا ل وسر ذخأو هيلع مه

 ةدنرد وم باطل يقلعلا»ت وقعا الطساودج اجو طقم اةةركميلل يع خر

 رمتسا املف هللانم يحوهيف لزنب ملام هلىفخيس كاذنأنظ الابيغتبنأ ديرب

 عانس ةكذملا قع اتلحشلا كلا غمجلاو ةنصما اكو ليش لال شا وكت

 لاقيو اهريغةو زغيف هنعفلختب ملو ةملسمنبدمحم لاقبو يرافغلا ةطف رع نب
 كطرف ةييلطشا ئلط هللا الكر! ناعف ةساتسيت نر دحلان ددع ميس اولا م واللا اح

 ةلئاةلؤا. نهرا انيلفر الت سدم ادؤمأ بكا لانا رجب الفلك 6ل ناك ناسا «ىىشنا و ردك قل

 يحمي وول لات نيعشلنلا وك «هظلحت معن هدعو ىل نيلي[ ا قنر #1

 نيج يسير هلق كلاميولا بيع للا رجلا اح نب م

 هللاو يبأنبالاق مث هيأرلثمىلع هعم وه نممقفانوبعللا رفصالاينب لاتقنا

 ىلص هللال وسر ناكو ةيولالاو تايارلا اهيف برعلا نم لئابقلاو هئارو اولاذختب
 كويتورلاعادفللا ةيضوكي لسمو ةياعشا نا منان وهي احر لف يباح

 زيبرلا نلاىمظعلا .هعبارو ,نكيا#يبا ننرلا_مظتنالا ميتال عفر تلاثاؤلاوارةعؤلزلا دقعو

 ىلالاقيو ةناجديبا ىلا جرزخلا ءاولو ريضخلانب ديسأ ىلا سوالا ةبارعفرو

 ةنيدملا نم ملسوهيلعهللاىلص هللالوسر ىضمو حومجلا نب رذنملا نبا بابحلا

 ايد وخان ةرئاقجا قت يقال وقس قع ا ل

 رقم يلبحلا نسون انلإ نين دو ليفان وار للا ل

 أ .ناتجسالا مم قطبا لكي معلوا هنطساا يش ارز ا

 ىلص هللالوسر ناكو ةيولالاو تايارلا اهيف برعلا نم لئابقلاو هئارو اوذختي
 لوشر كارداف !مزك نيك ناقعإ لا ةذاجملا يتلا ينب اهنا نفتاز دف سر يمل

 تالسل_ هللا لوسراب ةذاخس اقف "ةمازلا فاطم. كانا نب فرز - مللو هلل شا ىممدشا

 اقطع اثكازعللا اذهنأ نمل” دلو ناك )اك دقلا» أوم قم ازعلاز 2لل0 كلنا 1

 لمحبي نأ جرزخلاو سوالايف رمأو ًاعدجم دوسأ آدبع ناكناو مدقينآرقلاو

 ناكو فوعنب ورمعينب ةبار لمحبي ديز ونا ناكو نآرقلل آذخامهرثكا مهتانار
 باس نم. احر تيعبرتت لق د ناكو ارااق لش رب 1 لك ل



 ركاسع نبأ حن رات 1

 كعتؤ' هدئرب يذلا هجولاب مهربخاو مهودع ةبهأ كلذل اوبهأتيل مهرمأ سانلل
 ثعبف مهودعىلا مهرفنتسي ةكمىلاو لئابقلا ىلاءلسوهيلعهللاىلص هللالوسر

 هموق ىلا يرافغلامهراباثعبو عرفلا غلبينأدرمأو ملسأى لاب يصحلانبةديرب
 يرمضلا دعج وباجر خوهموق يف يثيللادقاو وباجر خو مهدالبب مهبلطينادرمأو

 ميعن ثعبو ةنيهجىلا ثيكمنببدنجو ثيكمنبعف ارُثعبو لحاسلابهموق يف

 ءاقرو نيليدب مهو ةدع ورمع نب بعك ينب يف: ثعبو عجشأ ىلا دوعسمنبا

 ساورم نب سابعلامهنم ةدع ميلسس يف ثعبو نايفس نب رشبو ملاس نب رمعو
 مهرمأو هيف مهبغرو داهجلا ىلع نيملسملا ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر ضحو

 هليل امي ةيررمل يكب نر لمحت نم لو أ ناك و ,ةريثك ,تاوردص  !ولمحف“ ةقاناصلاب

 اًئيش ::كلهالتيقبا له ملسوهيلعهللاىلص هللالوسرهللاقف مهردفالآةعبرأ

 هللالوسرهللاقف هلامفصنب هنعهللايضر رمع ءاج مث ملعاهلوسرو هللا لاقف

 رمع غلبو هبتّئجام فصن معنلاق اًميش كلهأل تيقبأله ملس وهيلعهتلاىلص

 لمحو هيلاينتقبس الا طق ريخ ىلا انقبتسا ام لاقف قيدصلاركبوبا هبزءاجابم

 الام ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا هللا ديبع نب ةحلطو بلطملا دبع نب سابعلا

 الام هيلا ةدابع نب دعسن لمحو ةيقوا يتأم هيلا فوع نب نمحرلادبع لمحو

 زهجو ًارمت ًاقسو نيعستب يدع نب مصاع قدصتو ةملسم نب دمحم كلنذتو

 كلذ ثلث ىفك ىتح ةقفن مهرثكأنم ناكو سشيجلا كلذ ثلث: نافع نب نامثع

 مهتيقسأقش مهافك ىتح ةجاح مهل تيقبام لاقيلناك ناىتح مهتنوؤم شيحجلا

 دعب لعفام نامثع رضي ام ذئموب لاق ملسو هيلع هللاىلص هللا ل وسر نا لاقيف

 نا كارت بارا فا نزيوبغم إف قيقا ىقؤتلوز روج ايها اجبت , دقت ند: يقاس

 نيلجرلاو لجرلاى لا ريعبلابيتأيل لجرلاناىتح مهنمفعضأ وهنمءالؤهنود

 جرخي نمضعب اهيطعيف ةقفنلاب لجرلايتأيو هنابقتعي امكنيب ريعبلا اذهلوقيف

 دقل ةيملسالا نانس مأ تلاق دقل هيلع نردقام لكب نعيل ءاسنلا نك ناىتح

 (1) كسسهيف ةشئاعتسيب يف ملسوهيلعهللاىلص يبنلا يدي نيب اطوسبم ابوث تيار
 نيملسلاهبنونيعب ءاسنلاهبثعباممتامدقو ميتاوخوةطرقأو لخالخو دضاعمو

 1 1 ع سا ومعمل
 00 ا 2

 ٠ مومسثملا هل لاعبو برعما يسس راف بيطلا نم كسملا )١(



 1 رئاسع نبا خيرات

 انهبا اي لاق كوبت ةوزغ يف هنأ ريغ هريغ ديرب هنأ رهظأ الا هيزاغم نم هجو يف
 0 لا ل ا ل

 نوه رك و مهل الطو < قازانت 'يف- ؟ماعملا واختي ]ماعلا نادل"( تناك نيف دالزلا

 لاق كلذهزاهج يف مويت اذ ملسوهيلع هللاىلص هللالوسر امنيبف اهنع صوخشلا

 يل نذئا هللالوسراب لاقف رفصالاينب دالج يف كل له دجاي سيق نب دجلل
 فاخأ يناو ينم ءاسنلاب ًابجع.دشأ دحأنم سيل هنا يموق ملع دقل ينتفت الو

 لاقو ةنع ضرعأف هللالوسّران“ يل نذأف.يتنتفي نأ" زفصالاي تب ,ءاسن تنأز نا

 ةنسفلا يف الا” ينسفت الاو يل ندنا لمت نسا ىكجو' ايلات هللا راي كلل كذا كد

 ملسوهيلع هللاىلص هللالوسر نع هفلختب ةنتفلا نم هيف عقو ام لوقي اوطقس
 ةطيحمل متهجناو رقصالاي نب” ءاسن ةثتف نمتقاخن امم" هسفن نعةشفتبهتبغوو

 رحلا يف اورفنت ال نيقفانملا ةلمج نم لجر لاقو هلارو, نمل لوقب نيرفاكلاب

 هللا وسو نأ دق لاق نوهقعلا !وناك واح ةلضأ: متهحم راث لع للاغت للا ليست

 ةقفنلاٌقاغئنفلا له نضخح و ذاهجلاننسانلا ارماآَوهِرِفَسيَف دج ملسو هيلع هللاىلص

 يضرنامثعقفنأو اوئسحأو ىنغلا ل هأنملاجرلمحف هللا ل يبس يف نالمحلاو

 ةفئاط ربخأو ريعبيتأمىلعلمحو اهنم مظعأدح أقف مل ةميظعةقفن كلذ يف هنع هللا

 تيزلاو (١)كمردلاب ةنيدملا نومدقب طانبنالا نم ةفئاط تناك هنا تاقثلا نم

 مويلكنيملسملادنعماشلا رابخأت ناك امناف مالسالالخد نا دعبوةيلهاجلايف

 دق مورلا نا اوركذف ةمداق مهنم تمدقف طابنالا نم مهيلع مدقي نم ةرثكل

 مخلهعم تبلجأوةنسل هباحصأق زر دق لقرهناو مانشلاب ةريثك ًاعومجتعمج

 فلختواهب اوركسعوءاقلبلاىلامهتامدقم اومدقو اوفحزوةلماعو ناسسغو ماذجو

 يده نكي مو هاولاقف ممل لقد ء يش كلذ امنا كلذ_نكب لو ضصمحب ليره
 ددعلا نم ًآراجت مهيلعزومدقب اوناك ذامهنم اونباع الكلذو مهنمنيملسملاف وخأ

 ىرو الا ةوزغ وزغي ال ملسو مهيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو عاركلاو ةدعلاو

 كوب ةزورغ تققاك, تح مانكو لفك يس زسن انو راخ لا يه دنعل ل

 ”ىلحف اريثك [ددع و[ وز ا دقتبماو ارتيعياي سي اقع و يا

 )١( ضييبملا يأ واولا ديدششتو ءاحلا مضب يراوحلا قيقدلا وه كمردلا ٠



 ركاسع: نبا خيرات 1

 ةنيدملاىلا يلع عجرف يدعب يبن ال هنا الا ىمومنم نوراه ةلزنمب ينمنوكت .نأ
 نع هدنسم يف ادمحامامالا ب رخاو هرفسل ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر ىضمو

 اهازغ ةوزغيف ملسوهيلعهللاىلص هللالوسر نعفلختأمل لاق هناكلام نببعك

 ردب نعفلخت ًادحأ ملس و هيلع هللا ىلص يبنلابتاعب ملواردب .الاكوبتةو زغتناك ىتح

 امكدعومريغنع اوقتلاف مهريغل(1) نيثوغم شب رق تج رخف )١( ريعلا:دب رب ج رخامنا
 قنيليله اعاد ش1 قاض فاايزونينار جا فن ف رشانما فرمملا قذر ا وغت تالاف

 ندي: ةليقحلا ةليلور تعب تتناك اوت ديا عطب ىناب بحل ةيكرب ايدل ١ ساكللا

 ةوزغيف ملسوهيلعهللاىلص هللا لوسرنع دعب فلختأملو مالسالاىلع انقفاون

 ىلص هللا لوسزر نذأف اهازغ ةازغ رخآ يهو..كوبت. ةوزغ تناك ىتح اهازغ

 كيا نيج كاتو فقر اع قناع ازا بهن ناازقا راو الط لا _ىنانلاةيلسو ةيلغمقلا

 ناكو اهريغب ىئرو الا اهوزغب ةوزغ دارأ املق ناكف رامثلا تباطو لالظلا

 نا كوبت ةوزغ يف ملسو:هيلع هللا ىلص يبنلا دارأف (؟)ةعدخ برحلا لوقي

 ىلا هل ف نبق انأو قيدلح ات يجالت تقكات ا ىتيبأ الفاو دعي !نسانلا هات

 ملق :رامثلا بيطو لالظلا ىلا وغصأ كلذ يف انأو (؟)ذاحلا ةفخو داهجلا ىلع

 سيمخلا مويكلذو ةادغلاب ًايزاغ ملس وهيلعهللاىلص يبنلا ماق ىتح كلذك لزأ

 هيلع هللاىءلص هللا لوسر ازغمث يرهزا!لاق سيمخلاموب جرخينابحي ناكو

 ماقأ كوبتغلب اذاىتح ماشلاببرعلا رافكو مورلا ديرب وهو كوبت ةوزغ ملسو

 ىلص هللا ل وسر مهحلاصف ةلبا دفوو حرزا دفو اهب هيقاو ةليل ةرشعةعضب اهب

 نم يقهيبللةياوريفو اهزواجي ملو كوبتنم لفق مث ةيزجلاىلع . ملسوهيلعهللا

 هل لإ ةمتلزىن نياك ءاقل ىلع يلع[ نىلص ,ىللا نا .قاح د! نب محم

 نع قاحسا نياقيرطنم يقهيبلا ةصقلايجرخأو مورلا وزغنع يهنلاب رمأ مث

 ميرجع ملسو هيلع هللا ئلبص يبنلا ناكاام لاق هنا مزح نب ركب يبا نيردثلا دبع

 اهيضو ءاخلا حتفب ىوري ةعدخ (؟) .نينيعم (؟) . ةريملل ذختت يتلا لبالا رسكلاب ريعلا )١(

 ةدحاو ةعدخب اهرمأ يضقني برحلا نا هانعم لوالاف لادلا حتف عم اهمضبو لادلا نوكس عم

 اهحصأو تاياورلا حصفأ وهو ةلاقا اهل نكي مل ةدحاو ةرم عدخ اذا لتاقملا نا يا عادخلا نم

 مهل يفت الو مهئيمتو لاجرلا عدخت برحلا نا ثلاثلا ىنعمو عادخلا نم مسالا وه يناثلا ىنعمو

 ةفخ (؟) . ةباهنلا يف هلاق كحضلاو بعللا رثكت يذلل ةكحضو ةبعل لجر نالف لاقب امك

 ".٠ لايعلا نم رهظلا



 001 ركاسسع  ننا خيرات

 ارب ةزوط' نازنا لو ةةناكك عفركفلاهل زك امكفا ترفل ك ظنك ى هم الل قلك رت

 ريغصالو ريبك مهنمتلفنبال نا اوقفشأو نونلظلا نينمؤاادسسانلا نظ ىتحلزنت

 كر مقر ذك و تدمقلا ” تح نزار دجف لانا اللا طن ةطقةسإتلا نانك ف ةفخأ

 كلام ,.ربإ بعك دئاق نا ىرهزاا لاقو ةلالضلاو ىدهلا نم هتلزنم نايت لماع

 هيلعلا لص قتلا لا قلاب ام < قينالحي هل الاخ "نفع نيح .هدوق :ناكقذلا

 ن ةدهاحت دامسكو دانحلا نتلتكلا ندا ءاوعلا ل" كلا دازااذاناكلملكو

 مب دنع هلا دايخ ان 2 لش و 4 لعانلا فلل ل101 م نقلا نا

 ةلقاأ..محاو دلذدش رح ىف تناكف كل ويش تناك“ ينحت "هاءم كاوا ذللا ىلحا هنابفاؤكاف

 ,ةفاوو,هملسلااهنسوكوش,مللا دامحلاب ملس وهملعءهللا لص هللا ] وس رنذأف ةرمثلا

 هشلعهللا, لص هللا ل وسر زهجتف“ خورخلا ىلع ئوق ىتاتنازف ني ريعب ىدنع كلذ

 تفلطفا ان ر رات لم ند اكل اوما نو هل ل ل

 هللا ] هس رج رخف تدرأ اذا جورخلا, ىلع ىوق ىنأىرأ انأو ناريعبىدنعو ةرعش

 لا تلكم ةلخر ىذا ل ن1"اذاف رطل كم ان شلل كو يل

 تانك احبكم ناضل نم نيلح راك ار دن رنا ملا بد ل ا

 تدخلا ناكشلا اذا تح فامملا ةاراتسو فما را اذعلا 1 ل

 رت وحس 11 مكر اذ لسا كلش للم نال لا ولا ل

 نيدمحم ةنن دل ىلع تلككسا و نتيمحلا ور شر هيل دلل 00

 ةيكل نلعا نكشف رع لمار نام العلا لال رس 021 اا

 هللا ودع ”ينانن*ةللادتع ترض 'سشانلانم افلا نين الثلا ل لع ةادانر ةَقَمو عادولا

 نيركسعلا لق ابزومعزب اميف ناك امو بابذ وحن هنملفس أه ركسع ةدح يذ ىلع

 نمافلخت نيش يبا راد هعانلت لك هين 1 ل 25

 بلاطيبا نب يلع ملسوهيلعهللاىلص هللا لوسر فلخو بيرلا لهاو نيقفانملا

 هل الاقثتسا الا هفلخام اولاقف نوقفانملا هبفجرأف مهيف ةماقالابهرماو هلهاىلع

 ىتح, جارخت مث: هحالس  ثلاطناننئلغ ذخاأ نوقفانملاكلذلاق:ءاملف.هنماففكتو

 معز هللا لوسر لاقف فرحلاب لزان وهو ملسو هيلع هللا َىلَض هللا لوئمز قتئا

 ينكلو اوبذك هللال وس رلاقف ينم ت ففختو ينتلقثتتساك ناينتفلخ امنانوقفانملا

 يلع اي ىفضرت الفا كلهاو يلهأ يف ينفلخاف عجراف يئارو تكرت امل كتفلخ



 ارا يزبا ملالات ا

 له ملسوهيلعهللاىلص هللالوسر هلأسف ًائيش هلهالكرتاف )١( بوتحا دق الا

 ولسا تتوافر لاك |بيط[ وء كتقفنا ناك ارثكاو معن لاق تلدعا كالهال تكل

 نم عاصب ليقع وبا هل لاقي راصنالا نم لجر ءاجو ريخلاو قزرلانم هلوسرو

 تناك اذاف -نوزماغتب :تاقدصلا اوأرإ نيح نوقفانملا دمعو هب ٌقدصتف رمت

 برش فما, لاح زل قدقمت ةذاو تا لذي ىلاقزطب او ةفاغت ةيقك اج ولا ةقيؤيم

 تبلاق رمت نم عاصب ليقع وبا ءاج املف هب ءاجام ىلا جوحأ اذه اولاق هتقاط

 وهو رذتعب وهو هريغ ءيش نميدنع ناكام هللاو نيعاص ىلع ريزحلاب رجا يتليل

 ىلا رقفا اذه نوقفانملا لاقف يلهال رخآلا تكرتو امهدحأب تيتأف يحتسب

 هل فاو قار فاقدك عمنا رقمنعوم ا قاول اطعم كلذابالف' !هوش رف اها

 انكم وار ةعسالا "1 ودعا قف هجر فتللا نايم فلانا لل 3 يوعم من لقاؤت اجلف

 هلاك طل قفا لع ةلان ربو نوت يعيرشس د نكفلا, اروع ءاارف اخيوداجلا

 هدا جبت ا اا يس را ع يا دي يس ا

 نب ةنانكو هب قحلا دق لقره دنع وهو رماع ابأ قسافلا هب نودصربي قافنلا
 اهيف تلزنو الاسراكلذيف لزنت ةءاربةروسويرماعلاةثالعنب ةمقلعوليلاب دمع

 كيال لافراو قافجي اؤلننا لح وةليغ كلنا ابيف» دال. ةضخلار هكا كاتشبلا)ةئا

 ملسوهيلعهللاىلص هللا لوسر ىلا ريقفلاو ضيرملاوهلوسرلو هللحصانلا فيعضلا

 ارت وطفل هرم ترتد تاكا فو ةيفدتخرألا مالا انه اولاخر

 نايبلاب ةروسلا هذهتلزنو ةلع ىوذ الونينقيتسم ريغلاج رفلختو كلذ دعب

 غلب ىتح هعبتانم أبنب ربخت ملسو هيلعةللاىلص هللالوسر نأش يف ليضفتلاو

 ديلولانب ًادلاخ ثعبو نيطسلف ىلا يجلدملا زريحم نب ةمقلع اهنم ثعبف كوبنت

 هنخلاق  ةانجوفاهدخاحن صنقتي اج زا دجتناكلعل عرسالاقف لديِجلاةَّم ودنا

 ديب يرام ا ]نا ايما لاذافإا ل زار لك ةنيدملا نري

 ينتشل اخر قم ينمو يكاد قلم ابك قع ولاد: وجون كو ونا ب

 قبي ملف ةنيدملاب مهل ودع لكمهيف مهنم كلذ فرعو اونزح ريخو مهنم ةمالسب

 ملو نلعتساو ةثيبخةل زنمو ثيبخ لمعب ىفختسااالاهريغ الو يبا رعانيقف انملا نمدحأ

 )١( اند فزأ (؟]) . مثالا بكترا .



 ١١ه ركاسع نبا خيرات

 زكب وبا( عؤقلاب فاو قاتم الطنلا تلال يحل( عرلع ثلا الوتس را ىشقعيا كيو دواز ماعلا

 لاقهدنع يلةلزنمل الا رمعو ركبوبا ىلع ينثعبي نكي مل هنا يسسفن تثدحف رمعو

 ةشئاع لاق كيلاس انا! بحأنم هللالوسراب تلقو هيدي نيبتدعق ىتح هتيتأف

 نم مث: تلق#ررمغ معهلاق هذي تلقزاه ونانالاك كلها نع كلاسا تبل ئتابعلم

 مراختإلب ىليتق نقول شعم ع كانقلا د اوعا 1 يبلع عيت زيككلت_لثت لطهر دع تح

 هناحنماة لانسر ل لال سلا اذ بخ صاعلا ننآن مع لس هلع وتلا كليصر نينلا تعا

 داتإف كلذ ؛لزف. هيلكف ركبازابا: | ولكن رةنوعتسف ايلا مران ارهاق, نأ ميلئزنخأب نأ

 ودغلا اوقلق لاق اهيفا,هتيقلا الا آراث' مُهنم”دحا دقزؤب ال ىلا كولسرا دق لاققف

 كلقراو ركذ_نيشيجلا كلذوةلف رصتازاملف مهعنمف_مهوفتتس نا, او داوأف_معومرد

 اههلا نذكر تأ )ته وكي نار هللا كو سراب .كاقف,زهبلا و وكشو + مله ههيلع هللا رلص جلل

 اوفطعيف ددم مهلن وكيف“ مهوعبتبنأتيهركو مهتلق مهودعىريف ران اودقوبنأ

 لاق "غل, لاق .كيلاوسحاا: نم؛هللا|لوسر ]ب :لافقف: هرمأ هللا لويس: دمحأف .مهيلع

 .. زكي وبأ لاق .كاح رلا نم .لاق, ةيشئاع,لاق بحت نم,تحال

 «( هتايتاكم ركذو هسفنب كوست ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةازغ باب »

 كولملا ىلا اهذم هتالسارمو

 نم هجورخ دعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تْنِح سابع نبا لاق
 ةااتفخلااةلءاشي فا هللا نكذي ارثلا: عرخو كول ةرووغب ةلادوما عقاهيكا ةتحنوتهئالفلا

 ناك فيس ةفعضلا ماعظلا تاه الةكوي قافنلا ل وكفر و مهلك نا[ كلنم

 اذاؤ نيكلصملا ود اهللاراومييلغاشلاعلبم عيلة بول مهتطاحف ةنلذ و عتيدجمةندافلا علما

 انهو يطلقه قم ةرافيا الطحال ناكل رلا كحول نفاخ نايل زوال الب هيلع وود ووعح
 ةقفعلاباهلب لإ "ليقود خاف نازي ط قل لاول ولوم نا ناك عيبسعا و مكيع تا رعأو

 نملاجر لمحو نيبستحم ريغلاج رقفناو ًاباستحا اوقفناف ةبسحلاو هللا ل يبس يف

 تف.نع ل ل نقر لا هلطر هلك زكا هب ضق رب صتاو قابضلاو وزال قبر قيبل دلال ابزتن

 يراصنالا رماعقدصتو ةيقواةئامب باطخلا نب رمعقدصتوةيقوايتأمب قدصت

 نمر لادبع ىرأال ينا هللا لوسراي باطخلانبرمعلاقو رمت نم اقسو نيعستب



 ركاسع نبا خيرات 0.

 لجرلا رمؤال ينا لاق ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنأ مهتخيشم ضعب .نع

 ةصقلاتيبورو برحلاب رصبأو انيع ظقبأ هنأل هنم ريخ وه نم مهيف و موقلاىلع

 ناسغوبلك ىلا نيثعب ملسوهيلع هللا ىلص يبنلاشعب لاق يرهزا!باهش نبانع
 ه5 2 عفتلا بعلو لامفإماو ا ماعلا ةيقرانعش اوناك قيذلا برغلا رافكو

 ثا كالث هايف بيتزا «زماملا الؤيءانرمغ لخآلا ثعبلا,ىلعرماو  حارحلا" نبآ

 ابضاغفتت ال هلوقب هاصوأ ثعبلا جورخ دنع ناك املف رمعو ركب وبا: ةديبع

 هامش مرت هب لل يسوق نا هل لاقت ومع ةديبعوبأ الخ ةنيدلانم الصف ايلف

 لينال لاقف كعيطانأ .اماو ينعيطتن ا ..اماف: اينضاغتنالنا ىلع كيلاويلا دهعملسو

 كل الو يمصلا يقل ىاع ايم رمح ناكوي ةدينعا وبا ةماطاق .يتعطا

 اذه ام انيلعو ركب يباىلعو كسفنىلع هرمؤتو ةغبانلانياعيطتا لاقو كلذ نم
 تاكل ادي ليو هبلع كلا ىلص هللا لو رد مارب رهعلةديبغ ورالاقف ىأرلا

 انآ اا زهتو يييلخ دي و كلا لو ببر معان اهعطأ لن[تيسحف انتصاقتن

 ىلص هللا لوسر باطخلا نب رمع ملك اولفق املف (١)لفقأىتح هنعيطأ ال هللاو

 ديري مكنم الا اهدعب مكيلع رمؤأ نل لاقف كلذ هيلا ىكشو ملسو هيلع هللا

 نك يتلف سابا سارا لمالجلا كاد قورغ كلت تنلكف ني رخاتملا

 الب ةبقع نب ىسوم نع لوالا لففلاا وحنب اضيا ةصقلا يقهيبلا ىورو برعلا

 مانشلا فراشم نم. لسالسلا تاذ صاعلا نب ورمع ةوزغ اهب نا ريغ ةدايز

 دوادنع هدنسميف دمحال ةياوريفو ةعاضق نم مهيلي نمو هللا دعسو ىلب يف

 نيرجاهملاىلع ةديبع ابا لمعتسا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا رماع نبا

 هزه ل .نوومتاب ]وياكفي ةعواطت اميل لاقت بآرعالا قلع اعلا كل ورمعو

 ةيناكن ويعر تلا قلطناق .هلاوخأ ؟نكيوال 'ةعابلطت لع ناغأف ؟ئ رجع قلظتاف ركب, ىلع
 نبا ناو انيلع كلمعتسا ملسوهيلع هللاىلص هللا لوسر نا لاقف ةدييعيبأ ىلا

 نا انرمأ هللا لوسر نا لاقف رمأ هعم كل سيلو موقعلا رمأ عبترا دق نالف

 ال: ىلب ىلع راغا هنا: باوصلاو رمع هاصع ناو هللا لوسر عنيطا انأف عواطتن

 نب ًارمع تعمس لاق يدهنلانامثعيبانع يقهيبلاقيرط نم يورو ةعاضق ىلع

 )١( عجرا' .



 0 ركاسع نبا خيرات

 ةئلف ننا ينط لاوسالءذلازاق''ةبلب قنا واوبا |[ ضاعلا را تقال دوك محد

 كن“ قاع فلا اسي درادقلا نيكة داكار ر وتل ميما را بلخو

 ءاشع مهنم ًابيرق لهمتف ًاريثك اعمج مهلنا هغلب موقلانم اند املف اسرف نوثالث

 مهعنمف ةدراب ضرأيهو اولطصي نأ نودي ريبطحلا هباحصأعمجف نوتاش مهو

 ترما دق ورمعلاقف هظلاغف نيرحامه!!ضعبكلذيف هملكىتح مهيلعءلاذ قشف

 لوسر ىلا ينهحلا ثيكم نب عفار ثعبو لعفاف معن لاق عيطتو يل عمستنأ

 اياثعبف لاجرلاب هدمتسس و ؟ريثك آعمج مهل نا هربخب ملس و هيلع هللاىلص هللا

 ل 0 انآ نب رحاملا ةارس نم ةعم تعلو اول هلا نقعو كاوحلا# لب ةديع

 هرمآو .نيتلام يف ةديسع ولا حرخف صاعلا ني اذمع وكلب نأ ازمااوي ةاطصنالاو

 ةديسعربا  داراف صاعلا د فرم ا وحل تح اأو راق انلدجرا ل. اشم اك كا

 نازاشل لسبلو نا ؟اددم *يلعتمادق امنأ و رمعلاقف ارمتلا دمت ساخلا عون اك

 نورجاملالاقف ؟ددمب ” يلا ءلبتل و ةليلعششلا للم نسملا كلش ا هنن امانا 2 هش

 ايلف انل دةموتتا لب ال ةارمعلامت هناحصأ ا 2 تكباشما 2002 د

 ورمع اب نرظنا لاقف ةميشلا نيل قلخلا نسسح ناكو فالتخالا ةديبع وبا ىأر

 ىلع تمدق اذا لاف نأ ملش و هيلعهللاىلص هللا لش للا دع ام لحنا سلس

 ةديبعوبا عاطأف كنعيطأل ينتيصع نا هللاوك ناو افلتخت الو اعواطتف كبحاص

 ليللا راتسف' ةلامسمح اوناكف عمجو رمغ ىلا () تان نشاتلاب كضل ني راك

 ذك هنا قلي معضوم نا ىيتلا اهل و 00 يتورع اينطوصتخمي الا

 (؟!)ىلب دالب ىصق ىلا ىهتناىتح اوق رفتكب اوعمس املف عمج عضوملا اذهب ناك

 لبنلاب اومارتوةعاس اولتاقتف ريثكلابرسيل اعمجكلذ رخآيف يفلو نيقلبوةرذعو

 اوبرهف مهيلعزوملسملا لمح وهعارذ تبيصأف مهسب ةعيبر نب رماع فشمونيمرو
 عمجب مهلعمسسال اماياماقاوكانهارمعخودو اوقرفتو دالبلايف ابره اوزجعأو

 اوناكو معنلاو ءاشلاب نوتأيف ليخا!باحصأثعبس ناكو هيف اوراص ناكمب الو

 الام الامسسقت مئانغ نكي ملو كلذ نم رثكأ كلذ يف نكب ملف نوحبذيو نورحنب

 رشعم يبأ نع سن وب ان ريخأ اهرخآيفو ه5 رصتحم ةصقلايقهيبلا دوؤاأو بلا وكذ

 )١( ةعاضق نم ةليبق (؟) . اهيلع ىلوتساو اهرهق (() . عجر .



 ركامسع نبا خيرات أ

 (١)١لقني ام اددّوسو مشا آعرف مشاه. نم .هناينب الع مرق

 (؟)لهجي نم: مهمالحأ تدمغتو اًمركتو ٠١ ةلرع رتاعملا اولضف

 (؟)لضفي قحب مهبيطخ ىريو  مهابح هافسسللا ىلا نوقلطب ال

 (؟)لمحملا نامزاا رذتعا اذا ىدنت  مهفكا نوطب ىرت هوجولا ضيب

 لس رملا يبنلا رصن مهدجبو كتفلحل هتلزلا ىضر مهيدهبو

 («( لسالسلا تاذ ةوزغ »

 لها ركذ اميف ةتوم ةوزغ دعب يهف (5) لسالسلا تاذ ةوزغ امأو

 غلب ريسلا لها لاق ةتاؤم ةوزغ لبق اهنا ركذ هناف قاحسا نبا ىوس يزاغملا

 نانوديري اوعمجت دق ةعاضقو ىلب نم ًاعمج نا ملسوهيلعهللاىلص هللالوسر

 01 دقعف صاعلاو نب انزمع اهدق قلي هيلع هللا اتم تلال وسور فيا راج ىل ١ وتد

 يف راصنآلاوب نيرجاما1, (1)ةأرس يف هثعبو ءادوس ةيارب هعملغحو ضيبآ ءاول

 نب ديعس روعالا وباو نانسنببيهصو ةعيبرنب رماع نيرجاهملانمف ةئامثالث

 ريضح نب ديس راصنالا نمو صاقو يبأ نب دعسو ليفن نبيبورمع نب ديز

 هب رم نمب نيعتسنأدهرمأو ةدابعنب دعسو ةمالسنب ةملسو رشبنب ةداسعو

 اذا ناك صاعلا نب ًآرمع نا, كلذو () نيقلبو ةرذعو ىلب دالب يهو برعلا نم

 فيرتشلا دجاملا ىلع قلطا مث لبالا نم لحفلا هلصاو انه ديسلا لجرلا مرقلا )١(
 ةيانكلعج مث اليلق ةبثرالا فارشاو اهالعأ ءاوتساو فنالا ةبصق عافترا ممششلاو عاجشلا لطبلاو

 مشاه ينبأ نم عرف مدرك دجام هنا ىنعملاو ةدايسلا ددوسلاو سفنالا فرشو ولعلاو ةعفرلا نع

 عست 'مهلوقع يأ“ مهمالحا نا' ىنعملا (؟) . لوزي) ال سفنلا فرش نال هنع لقعنت مل 'هتدايس

 ةماقتسا ال اآبرطضمب ناك اذا هيأر نالف هفسو ششيطلاو ةفخلا لصالا يف هفسلا (؟) . لهاجلا

 ناسنالا مضي نا ءابتحالارصأو رسكلاب ةويحعمج اهرسكو ءاحلا مضب ىبحلاولهاجلا هيفسلاو هل

 لمعل مهرزأنولحي ال مهنا انه ىنعملاو امهيلع هدشيو هرهظ عم هب امهعمجيبوثب هنطب ىلا هيلجر
 ريغ بيطخ لضفي مهييطخ ناو شحاوفلا نم ءيشب نومهي ال نوفيفع مهنا ىنعمي هفسلا
 ناتفل اهحتفو ىلوالا نيسسلا مضب ىرقلا يداو ءارو يله (5) . ءاطعلاب دوجت ىدنت (؟) ./قحلاب

 ء رايح هارب )1١( ؟ نامت ةنلشا هرخالا ىدامحل ىف "تناكو مانأ ةرشع ةعدملا) | نينو 'انهنتل و

 يبال ربنعلبو ثداحلب اولاق امك ةملكلاب ءابلا اولصوو ءايلاو/ ةزمهلا اوفذحف نيقلايبا هلصأ ()

 . ربنعلا يباو ثراحلا



 1 لكاس نبا. خياتات

 (1)نمطملا اباتكلاو؛:مهيفو .معلهيلع ١. هلمكحا لوف هعللا"ءاشلاوا رقم

 : ةناوما موي هباحصضأو ًارفعج يكبب كلام نب بعك لاقو

 لمهب كنيع عمدو نويعلا مان

 اهمومه ”يلع تدرو ةليل يف

 يننأك تبف نزح ينداتعاو

 امهيصلاو جلئارتلا يايا

 ايف زوون رسما لك

 ةيتف نم مهيلع هلالا ىلص

 هوكي وفن هشتل الا ةيقومي زوو 3

0 

 (ةزاولقتت هل اؤدنسسا ةقؤيوةمإ

 لكفلا
 لكلا يناظع 5

 (7)لفرملا ديدحلا مهنأك نينم ّوملا مامأ اوضمف نهيلع قنف

 كولا معنف ميكا هاا كلو رفعجب نودتهي ذا

 (م)لدحم فا وفصلاثعو ىقتلاثثيح رفعحو كف مدا كح رفت 0

 (8) لفت تاكو تفتك نق يلا هكتققلا محلل كلت نيد

 باتكلابحاص يأ رهطملا باتكلا اذ مهيفو ماشه نبا ةريس يفو لصالايف واولاب باتكلاو )١(
 فكل قون نع لاس عفدلل بم وى ضكن يلون ند ىلذزي ةقاورل] )ونه فواح ابل ل كا
 هنم فكو مكحم ريغ ناك اذاف ةدازملا يف' نيتزرخ نيب ريس وهو ةبابط عمج بابطلاو رطاقتلا

 هن لكيلا هاذه تيدا عطازب روذظمتلاو# مالا! لك دور ألفت اع ةقليت دي »عشاي كلارو اذ

 قلطأ مث مفلا نم نينحلاك فنالا نم توصلا جورخ نينخلا لصأو ةمجعملاو ءاخلاب نخا ىوري ()

 عءاكب الو عمد هعم سيل ام وهو ةلمهملا ءاحلاب نحأ ىوريو نينخ هيف ءاكبلا نه عون ىلع
 فلا و ييحفا وح ,نرمب امناك لتسملا و يرتعش نيوتيلا 2 رااا ارز مسيل ل

 نم لاجر ةدع نيتحتفي رفنلا (ه) . نزحلا نه ينعجاري ام ةرثكل لخدم ران نه باهش
 ا وفندق ةعؤمل عروب ةداهتعلا ىف“ يقاتا نب كلا رقحلا قع انررك وز فاو نرحل دعترلا و رش نر نلت
 .يرالعو. ليجلاو نمريتالياق لع لست و نضرالا, نمر مفترا ايده لاس سر ومع ظرف كدا ياك ف
 لحفلا وهو قينف عمج قذفلا (7) ٠ اوئبجب ناّنم امبضغو يأ نبحلالكنلاو بضغلا ةظيفحلاو (1)

 نم اكل اوف معلا ةرللع اكهزل ملا ولام ساشا نان زا وراك كراج يدلنا كرار
 |نيب ام جارفنالا وه ثعولاو” جارفنالا ةجرفلا (م) . تافياسلا عوردلا لفرملا ديدحلا
 لح امور ةلوهيسس منان و امنا تندم كشراس لكك ررلا لكم تييشحلا ه2 0

 هنمه دارملاو بيغت لفأت (1) . اليتق .ضرالا ىلع ىقلم ىمرم لدجمو رعوو ثعو طن احلا
 امئاو ءبذكي يبل عيششلار ىف غلاما ممالك ىف نعانلا رغم موق لذاو تامللو نادلا طش
 .  !نلتعيإ لوراجلتتو !ولعقي يلو راتلعم ,راردم نإ بدلا



 كانت نبا*باران 1

 ريسعأ برثيب ليل ينبت وأت

 "ةربع يل تجيه بنيبح ىركذل

 ةيلب بيبحلا نالدفف نأ ىلب

 اوعباتت نينمؤملا رريخ تبأر

 اوعي 27 ىلتعا هللا  نلدفعس ,ةلق

 اوعباتت نيح هللا دبعو ديزو

 مهدوقب نينمملاب اودضم ةادغ

 مشاه لآ نم ردبلا ءوضك رغأ

 دسوم ريغ تام ىتح نعاطف

 هياوث نيدهشتسملا عم راصف

 ناحل دم ةيمحلا ف تت لو

 ييخاه ال1 كب مدللسألا ىف لاودافاو

 هيل وح نماكلا ورا" مالتسالا' لمح قرم

 همأ نبأآو رفعج مهنم ليلاهب

 مهتمو مهتم سابعلاو ةزمحو

 فرام لك يف عاودالا جارعت كيب

 ب نم اعلان ةايورتلامم اذيز ا ءيطو

 را اا ناجحاو «اسرمل
 ربسصي مث ىلتبي ميرك نم مكو

 (؟)رخأتب مهدعب ًافلخو ًابوعش

 رفعج نيحانجلا وذ مهنم ةتؤمب

 رطخت ةينملا بابسأو ًاعيمج

 (؟)رهزأ ةبيقنلا نوميم .توملا ىلا

 (ه)رسجم ةمالظلا ميس اذا *يبأ

 مكح ترش كك د 0 ككاو 05

 ا دحا ىرادعلا ىلمو ناح

 (ا/لا رمأب نيح مزاح آرمأو ”ءافو

 («|نحفمو نازرتال يعاب ملئاعد

 0 او 0 ند ديوك ىلا[ ماكضر

 (١.)ريختملا دمحا مهنمو ”يلع

 رصعب ثيح نم دوعلا ءامو ليفع

 )١ ١( ردصم سانلاب قاضام اذاسس امع

 لاك حتفلاب رسع ىنعمب هلعج نم رسعالاو ةندملا ءامسأ ند( برشو ينعجارت ينب وأت 1(

 قمحأو قمح لثم رسعاو رسع مسسالا يف لاق نيتريسكب ريسعي ريسع لاق نمو ريسم

 .٠ لعاق مسا ءاهلا مرتكب رهسمو موئلا نم سانلا رثكأ يأ ريثكتلل مةوذو
 . عمدلا بلحت نيعلا حتفب يهو هلوعفم ةربعو ىركذلل تجيه

 دو د نإ و ا ا رع ءا اودرااوت نيدموملا رابخ تار
 ء ةحولا قرخلاب ضينالارو_رثلا نقززلاواب نكقعلا كاراكف ةقيفتلا

 نمفعطظ (50)

 . ماسششه نبا ةريس يف (؟)

 نوميم (؟)

 يبالاو فيريشلا رغالا (ه)

 كنم هذخأ ام مسا وهو ملاظلا دنع هبلطت امن ةمالظلاو اهيلع ديرأو اهيلوأ ةمالظلا ميسو عنمتملا

 طبض مزحلا (ل) . طئاح هيلع ناتسب لك يه ليقو رجشلا تاذ ةضورلا ةقيدحلا (1)

 تناتحهلا نود ماضرلا (5) ٠ اكشلا ,دامع ركلاف ةماعدلا (م) ٠ ةقثلاب هادخاو ؛ةرمأ لجرلا

 ءيضملا وهو لولهب عمج ليلاهبلا )٠١( . ميظعلا لبجلا دوطلاو ضعب ىلع اهضعب روخص ليقو
 مهيلا ريختملا دمحا فاضأ هنال سانلا ضعب هباع دقأ ريختملا دمحا مهتم هلوقو لوط عم هجولا

 ءاوأللا ]!١( . مهنم ناك ثيح مهل فيريششت وه امناو فيرعت ةفاضاي تسيل اهنال بيعب سيلو
 ٠ ملظملا سامعلاو"ةموصخلاو برحلا قباضم نم قيضملا قزأملاو ةدسشلا



 14 ركاسع نبأ خيرات

 نيذلا نصحلاو ةيرقلاكلتب اورمىتح اهنم اوتأيتلا مهقب رطىلع نوملسملالفقي
 هللادحتف ىتح مهنصح يف مهو رصاحف مهنم الجر اولتقو مهتقاسىلع اودش. اوناك
 اهبف ؟ربض .مهتضح بئاجىلاعئيقن يفا مهتلاقم,ديلولا نب دلاخ لتقف ةونع مهيلع

 يف ومويلاىلاهدعب رمعي مل امده مهنصحاومدهو مويلا ىلا مدلا عيقن عيقنلا كلذ يمس
 نا وهو هركذنس ام ريغ هيفو مدقت دقو يلصوملا ىلعي وبا هاوزب ليوط ثيدح

 د 0[ ار ]ل لاك هلالاراو ريما دعس 11 مكس كيس كل ا
 تنال هرايسسفابال عماش ؟هلاصفا ا سر اسقا#تا و: كمال اا ا
 الو كناوخا اوئدمأف اورفنا لاق مث هللافيس دلاخيمس ذئموب نمو هب رصتناف

 يعجشالاك لام نبف وعلاقو انابك روةاشم ديدش رحيف سانلارفنف دح أ نفلختي

 سيل نميلا لهأنم يددم ينقفارف ةتؤم ةوزغ يف ةثراح نب. دبز. عم تحجرخ
 هدلح نم ةفئاطيف يددملا هلأسف آرو زج نيملسملا نم لحر رحنف هفيس ريغ هعم

 نسف لع لح رمهيف و ءورلا عوج انيفلف انيضمو ةقردلاةتيهك ةذحتات هان اذاطعأت

 دعقو نيملسمابيرفي يموراالعجف بهذمحالسو بهذمج رس هيلع رقشأ هل

 هسرف زاحف هلتق وهالعف رخف هسرف بق رعف يمورلاهب رمف ةرخص فلخ يددملاهل

 ةلاق مهن اهكج دقلان هيلا لقدلاخ تشل قمللطلا كلحشللا مكن اورو نك رالا
 بالا ضف _ماسوهنبلع هلل ناطاشاعل وش نار سيلفا ما دن اتاي تمن ا[ نان

 لوسردنع اهكنف رعال وأ هندرتل تلق ف وعلاق هترثكتساينكاو ىلب لاق لتاقلل

 ”يددملاةصق هيلع يصصقف انعمتجاف هيلع هدرب نأىبأف ملس وهيلع هللا ىلص هللا

 تش نر م فرم عاملا زل واسر"! قس طريق كلان اس

 دلاخ ايكنود تلقف هنم تذخأام هيلع در هللاقف هترثكتسا هللالوسرا لاقف

 دلاخايلاقوبضفغف هتربخأف كاذام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رلاقف كل لقأولا

 هجرخا هردك مهيلعو مكرمأ ةوفص مكل يئارمأ يل اوكرات متنا له هيلع درت ال
 :لاقف ةتؤم لهأ تباث نب ناسح ىكب قاحسا نب دمحم لاقو (؟) ملسم مامالا

 بايثو حالس نم هعمو هيلع نوكي امم هنرقأ نم برحلا يف نينرقلا دحأ هذخأي امه )١(

 هاورو دوا4 وباو دنمحا اورو (؟9) "0" بولت, يا" لوف ىتعمب .لعف ونمو ًاهريغو ةبادو

 ىعرتسا لجر لثمك مكلثم امنا يئارمأ يلأ نوكرات متنأ له هيفو آرصتخم دمحاو ملسم اضيا

 تكرتو هوقفص تبرشف هيف تعرشف آضوح اهدروأف اهعيب ريخت مث اهاعرف ًامنغو البا

 ماسمالا ىلا رثكتسملا بلسللا لمج نمل ةجح هيفو . ه .٠ مهل هرذكو مكل هوفصف. هردك

 ٠١ تلثسلا نه ةبادلا ناو



 ركاسع نبا خيرات ذم

 ىاز لا هندح اذانم هفلاؤن لحال اهلا هانح تلات, لاق ةارد تدهش نق و, نس كل

 )١( ركركتىتح تبثيف هيلعزولمحيب نوكرشملالعجو ةعاسهلمحف دلاخ هذخأف

 رشب نم عمج مهنم همهد مث مهعمج نم ًاعمج ضفف هباحصأب لمحو نوكرشملا

 فاطع ينثدح يدقاولا لاقو نيعجار اوفشكناف نيملسملاب () شاحناف ريثك

 دقو اودغ حبصأ املف ديلولانبدلاخ تاب ءاسم ةحاور نبالتق امل لاق دلاخ نبا

 اوناكام او ركنأف ةنميمهت رسيموة رسيمهتنميموةمدقمهتقاسوةق اس هتمدقم لعج

 اولتقف نيمزهتماوفشكناف اوبعرف ددم مهءاجدق اولاقو مهتئيهو مهتابارنمنوف رعب

 اطعم ولا وى زل يرغتل ]وراق هينا ةعتض هل ةسلاولا) لاق وج موق: املعقتا .ملد ةلجقم

 ًآعومج مهل اوعمجو (()اورذن دق مورلانأ اوربخأف (؟)ةارشلا ضرأ نم ناعم

 ةثراح نب ديز راشتساف برعلا ىراصن نم مهريغو ةعاضقو مورلا نم ةريثك

 ءيش ةيفاعلالدعيالهناف ف رصناف اهلهأتفخأو دالبلات نطو دق اولاقف هباحصأ

 دمنا ساري كتاداأل/ اقف هنو طبل رمل ناو كي نير ةفتاؤار رز مننا كيلعو

 يأرلاو ةدع الو ددعب مهلتاعن انلسلو مهاقل ديرن انج رخ انكلو مئانغلا دي رن نحنو

 دحاو ريغ نع نامالس ينب لجر ينثدحو مهيلا راسو هيأر لبقف مهيلا ريسملا

 عاقل اور ارينا نين لاك .ئلظا مهب ناقس .ةنواخك نت فيز نأ هموت ابعارتك خم

 مقاس ىلع اهله أ دهشف بثكا اهللاقبلابجلاى رق نمةبرقب رمف اهترامعو اهفب رىلع

 ةقاس ىلع اهلهأدهشف بثكا اهللاقيلابجلاىرق نمةيرقب رمف اهترامعو اهفيرىلع

 نيكلا اح كلك او 21 كل لل ار ل ع ل للا

 كلذىرأال دبز لاقف مهنم ماعتنالاو مهيلا ةعجرلا يف ةثراخ نب دنر اويداتساف

 مكطاشنو مكدج اولفي نأ هركأف مكنم اوندو مكل اوعمج دق مكمامأ مكودع نال

 نب ركسعنيب اونوكتف مكلئارو نم اونوكيف مكل اوعمجي نا نمآ ال مث مهريغ لاتقب

 نيقوقزو ةتؤم نيب ةثالث تايرق نيب مهودع اوغلب ىتح هعم نمو دبز ىضمف

 لجر انربخأو ديلولالاق برقأ نيقوق زىلامه نويمالسلالاقو كانه مهوفاصف

 مخل نم ىراصنلا نم فراخلا لهأ نم ذدنموي مهن وعل نيذلا نا ءاقلبلا لهأ نم

 امل ادلاخ نأ دحاو ريغ نع ينربخأ هناف يمالسلا امأ ديلولا لاق نيقلبو ماذجو

 ةميزه ريغنم 'الفاق لكن ع لكناقيرفلا زاحناوث آديدش الاتق مهلتاقةبارلا ذخا

 نيب ماكلاب عنض# 2ك( رابع يعظ وإلا مهفسج م14 10و مسيو ينس قروك نمل ىكايكتلا(1)
 ٠ مهئارو نم اوغلبأ (؟) . لوسرلا ةنيدمو قشمد



 ةا/ ركاسع نبأ خيرات

 نم (1) بام 'لرن دق لقزه_ نأ. نمانلا: غلبف ؛ماشلا ضرا .نم ناعم أولزت
 لجر مهيلع فلاةئام يف ماذجو مخلو ركبو نيفلبو ىللبو ءارهب يف ءاقلبلا ضرأ
 اولاقف مهرمأ او رظنيل نيتليل اوماق نيملسملا كلذ غلب املف كلام هل لاقبىلب نم

 يبا نع يدقاولا ىورو مدقت ام وحن ىلع ةصقلا قاس مث هللالوسر ىلا بتكن
 اطرعلا كم ةفنر اطل ليقر الازم ايفلوت نيك رشل) انبر اهلن [ةقرم تدهبت لات هنا ةرئرع

 نب تباث يل لاقف يرصبقربف بهذلاو ريرحلاوجابيدلاو (؟)عاركلاو حالسلاو
 مل انأ ردبب اندهشت مللاق معنتلق ةريثك اعومج ىرتكناككلام ةريره ابأاي مرقا
 لاك رعبر قويا ةيوعباا اتا يقعلا الركب انرب) نيلدنلا دبع لاقزو ةيرتكلاب ودعت
 ننانرظتي اهيكي ماظحلا 1501و فضي لما ةلزاا وشك قدرنفملا واع مل يدرك انيشا ع لح
 هركوةايحلا هياببحف ناطيشلا هءاحف ةثراح نب دبز ةبارلا ذخألاقف مهك رتعم

 تيت نيتم ولا فولق نيف تامرللا دلتا ارت جرأل:لاحي سماق »اقول! كيلطلو تراقب

 هل اورفغتسالاقو هللا ل وسر هيلع ىلصف دهشتساىتح (؟)آمرق ىضمف ايندلا

 هانمف ناطيشلاهءاجف بلاطيبانب رفعج ةيارلاذخأ مثىعسي وهوةنجلالخد. دقو

 نينمؤملاتولق يف نامالا ىشتنما نيكي نآلالاقف» اجناتلا ةاهمؤ- تارا هتبلاهةركوةأبتلا

 اورفغتسالاق مث هللا ]وس رهيلعىلصف دهشتساىتح ًامدق ىضم مث ايندلاينينمقت

 ةنجلا نمءاث ثيح توقاد نم نيح انجب ةنجلايف ريطي وهف ةنجلا لخ دديهثهناف مكيخأل

 قلع كااَذ دخت ا رتعس عل لحل 3 كيستشساد ةجااو روب نانو دس نإ

 تنام (() "لكذ حاوحلا هناا كلا لاق مضار ثعأا ام قل لوس ان نين نا د

 لدور يسال والط
 طق اهتيأر ةميزه أوسأ نوملسملامزهنا ةحاورنب هللادبع لتق امل هنا برعلانم

 مرقأ نب تباث هل لاقي راصنالاا نم لجر لبقأف اوعجارت مهنا مث هجو لك يف

 هجو لك نم (ه) هيلا نوبوثي سانلا لعجف راصنالاب حيصيلعجو ءاوللا ذخأف

 نيذلاخ مرا احئا وامن لاك معلا لوممسحلف فلان اراببا لل ع ل

 لج ر كلنا "هز" ىذا "حنا ”هددعا طر نو +نامحاتس- ا. اداسع للا حل نا ل ١

 عاركلا (() . توقاي هلاق ءاقلبلا يحاون نم ماشلا قيرط يف ةنيدم ميملا حتفي -بآم )١(

 0 نوعج ربأ (ه) . يعمصاللا

0 



15 00 
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مدق هينم نب يلعي نا ملعا هللاو اومعزو

 لن لاقف: كربخا .تئش ناو ينربخاف تش نا هل لاقف ةتؤم لها ربجحب

 تركذ امكل مهرما ناو هركذت مل افرح مهثيدح نم تكرتام قحلاب كثعب

 نيك رزبعم تباززةئتخي ضرالا قل عفر ىلاعتو. كاست هللا ]قل هللا لوسر لاقف

 هيلع هللا ىلص يبنلا نا ةباحصلا نم ناكو نيبرعشالا, نم لجر نع ىورو

 تجرخف لاق برعلا لئابق نم مهعم نمو مورلا ةعامج نم مهيقل نمو )١(
 سسبلو اديدش االاتق انلتتقاف ةكرعملا تدهشو مهانيقلف لاق مهتيتا ىتح

 مدل حرت نيالا" قاع را 0 لك اقبل هبل و17 هكا و اك ركل نر اكورد دكر
 اعل عرق عرذي جولدن روق عم رابقو ل قلاور دة جي رع خلج ىلع. ال6 قلو

 كلاقبو عرالار ةزةتؤم يافا 3ع يم شرقي ل بم جاتو الر يسدميلا لام اوفس

 عنص مث لتاق ةحاور نب هللا دبع ىلا ةبارلا تهتنا الو لتقف لتاقف ةبارلا

 10 ا 1 0 را 0 رول ا م والا رمح نيت
 هاد رمل لعل يدلل نمل هيلا يعرف حي 010 لا
 0 00 يت ا ك1 م 1 ا
 دلاخ اهذخاف نحال عجشا تناف اهب قحا تنا يراصنالا لاقو اهتذخا

 عمس ةنيدملا نم نوملسملا لصف املف ريمع نب ثراحلا لتقم ىلا اويهع-قا

 دزالا نم لحجر مهيف ماقو عومجلا اوعمجف مهريسمب ودعلا
 ىرقلا يداو نوملسملا لزن دقو هماما عئالطلا مدقف ليبح رش هل لاعب

 نم نيصسمخ يف ورمع نب 1 ضنا هاخا ثعبو امانا اوماقاو 10

 اهيفو نامع اهتبق ىرقلا ىادوو ماسششلا نيب نامع لامعا نم ةروك يه توقاي لاق ءاقلبلا (1)

 طول نب نامع ينب نم قلاب مساب: تيمس لثملا بزضي اهتطنح ةدوجبو ةعساو عرازمو ةريثك ىرق
 نب ءاقلبب تيمس ليقو ميقرلاو فهكلا اهبو ليق ةفورعم ضرا ماشلا ةاريش ةارشلا ةنيدم اهبو

 طول نب لسع ينب نم ةديوس

 ٠ ىرقلا ريثك ةنيدملا لامعا نه ماشلاو ةنيدملا نيب داو وه توقاي لاق (؟)



 56 اركاشع نتأ خبرات

 رشا يبا نب دعس بنز" اديلعلاوب حاول نك ل ماك يتلا شو در كال ا راد ل كح
 دبعو ةحاور نب هللا دبع جوزخلا نب ثراحلا ينب نم مث راصنالا نم لتقو

 هللا دبع لوقب ةوزغلا هذه يفو صعام نب دابع قيرز ينب نمو عيبر نب هللا
 ةحاور نب

 )١( ءامسحلا دعب عبرا ةفاسسم يلحر تللمحو ينتغلب اذا

 يئارو يلها ىلا عجرا الو مذا كالخو معنا كدمحف

 (؟) ءاوثلا رهتششم مورلا ضراب ينورداغو نوملسملا بآو

 (") اور اكهلطاسما لتحت الو لكحف علط يات 1 كلان

 رصيق هيلا لسراف رصيق ىلع مدقف ارجات مايشلا ىلا نايفس وبا جرخو
 اذه نع يفنربخا هل لاق ءاج املف ملسو' هيلع هللا ىلص يبنلا نع هلاثئسيل

 اناو الا طق انيلع رهظام لاقف مكيلع رهظي ةرم لك١ مكيف جرخ يذلا لجرلا

 فونالا انعدجو (4) نوطبلا انرقبف مهتويب يف نيترم مهتوزغ دق مث باغ
 لاقا بذاك وه لب لاق اقداص ما ابذاك هارتأ رصيق لاق روكذلا انعطقو

 هولتقت ال ايبن مكيف ناك ناف دحا هيفا رهظبال بذكلا ناف كلذاواوقت ال رصيق

 ةتؤم موب, يف اضيا ةحاور هللا دبع لاقو . دوهيلا كلذل سانلا لعفا ناف

 هنعزكتتلا 3٠ اعوظ* نشفناب +. ةكلزنتل“*هللاب تماكسق»

 ةةتمطم# كنك مدرذ ل لنلقلو. ةلمتجلا»نيقاركت هكا رادةلاف

 ةنمفت محا (معناوةءاكملا/ [ضارانكيفو نعم ناكم كيلا ا ل يلدبب يحيندا الؤاب مق ريس

 ةّئيباتالا ءاوثلاو ينوكرت ينورداغو عجرإ با (؟) . مذلا كنع طقسو تزدعأ مانعم مذ ةتلالخو

 اذه دعبو يربق هناب روهشم ناكمب انوفدم ايوان مورلا ضراب ينوكرتو نوملسملا عجرو ىنعملاو
 مانع قيايوبسص لقا تقلا

 ءاخالا عطقنم نمحرلا كل بنرق بسن : ّيىذ لك" كدّرو

 نيب كلما دبه ةياور_يفو ةنم حقلت يذلا اهركذ لخنلا نم لحفلاو_ٌفاوركم“ةلَخّنلا علطا (؟)

 تخسرف اهؤام برقي شرا يف لخنلا نم تبنيام وه يرهزالا لاق لحف علط لدب لعب علط ماشه

 دعب هلوقل ةبسانملا يه ةياورلا هذهو اهريغو راهنالاو ءامسلا ءام نع تنغتساوءاملا يف اهقورع

 ةيناقلا ,يفف عفرلاب هاورو هب ىقست يذلا هاملا نم يرلا اهل لصح يا ءاور اهلفاسا لخنالو

 ةمسوتلاو قسشلا فاعلا نوكسو ءابلا حتفب رقبلا (؟) © معو ركب ىرحلا فالتخا وهو ءاودإلا

 . ترضضلا ةنارلاو درقلا دكشلار | رجبت الا كلخكا 5) . اكلط كف دل كو



 مدس اوزغا لاقف هلوح اوفنقوو فقوف عادولا ةينث غلب ىتح مهل اعيشم . جوجو

 صيحافم مهسوؤريف نيطايشلل نيرخآ نودجتسو مهل اوضرعتت الف سانلا

 اهب قرط نم ريخلا اذه ىئورو ءانب اومدهت الو ارجش نعطقت الو الخن نقرحت

 عالمك مث هنع هّنلا كار «لكفا لقا ةبصو هذه نا ظوفحملاو نالسرم نإيتاتببلا

 عومج اهبو ةتؤمب يناسسغلا ةريس يبأ نبا اوقل ىتح هباحصاو ةحاور نب هللا

 ءاوللا ذخاف اديدش الاتق اولتتقاف )١( رمحا عرد ىلع ١وقتلاف اوحرخ من

 نب هللا دبع هذخا مث لتقف بلاط يبا نب رفعج هذخا مث لتقف ةثراح نب ديز

 ملسو هيلع هللا ىلضص هللا لوسر ءارما دعب نوملسملا حلطصا مث لتقف ةحاور

 يف بلاط يبا نب رفعج رم لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا معا

 بلاط يبا نب رفعجو ةثراخ نب تيز مشاه ينب نم مث شرق نم نيملتتملا

 نب يدع ينن نمو دنسألا دبع نن نايفش نب رابه 'موزخم ّينب نمو

 ئنعللا ةنوكبب.ناادالا بهل جرخت.َيئنرشحُت ملو اضيا بيطخلا لصا| يف ىوهو_لضالا يف. انك )١(

 مسافا ونأ لاق (2) -1سْحأ "عرد' ىئذ"مهلا دئاق ىلع اًوهمتحاا مهنا ىتفملا نوكيف رمحا ىذ ىلع

 قبسي امك اسيل امهنا نيحانجلا ىنعم يف هيلع فوقولا يغبني اممو فنالا ضورلا يف يليهسلا
 نع ةرابع اهنكلو روصلا فرشا ةيمدالا ةروصلا نال هشيرو رثاطلا يحانج يلثم ىلع مهولا ىن'

 كدي ممضا ىسومل ىلاعت لاق دقو ةكلالملا اهتيطعا امك رفعج اهيطعا ةيناحور ةوقو ةيكلم ةروص

 سيلا ةكئالملا عم ةوقلأ ىطعا نمب فريكف ناريط مث سيلو حانجلاب دضعلا نع ربعف كحانج ىلا
 لها لاق دقو ةيرشلا حراوجلا مامتو ةيمدالا ةروصلا لامك عم حانجلاب فصوي نا آذا هب قلخالا

 ةنياعملابالا مهفتال ةيكلم تافص اهنكلو مهوتي امك ريظلا ةحنجاك سيل اهنا ةكئالملا ةحنجا يف ملعلا

 هيلع لييريج فصو يف ءاج امك حانج ةئامتسب فيكف ةعبرا الو.ةحنجا ةئالث هل رثااط رب ملو

 انيلع بجي ىتح ربخ اهناليب يف دروالو ركفلاب اهتيفيك طبضنتال تافص اهنا ىلع لدف مالسلا
 لبشقامل هنعإ هللا ىضر رفعخ نش!ناكو . هب: اهتيفيكب املع»نكفلا لامعا انديفب الق اهب نامدالا

 . هريغو داعملا داز يف امك نيئالثو انالث
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 ضرا نم باآمب لزن دق لقره نا مهغلبف ناعم اولزن ىتح موقلا جرخ مث
 ناعمب اوماقاف ةبرعتسملا برعلا نم فلا ةثامو مورلا نم فلا ةثامب ءاقلبلا

 انودع ةرثكب هربخنف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ثعبن اولاقف' نيموي
 لاقف ةحاور نب هللا دبع س انلاعجشف هرمأب انرمأبنأاماولاحرلاب اندمب نا اماف

 نكانلابلعاقت انمأو ةداهتسلا كويلطت اها ةابوا مت رخ قولا فز ءااركت ىعلاب نأ يقلب

 لعف امبرف هب هللا انمركا يذلا نيدلا اذهب مهلتاقن امناو ةوق الو ةرثك الو ددعب

 دقل هللاو سانلا لاقف نيتلزنملا رشب تسيلو ةداهشلا يهف ىرخالا نكت ناو

 ميرسلا عوبج اوقل يرجح فلا قنزإب معو نانا حار حر د
 ةيرق ةتؤم ىلا نوملسملا زاحنا مث فارش اهل لاقي ءاقلبلا ىرق نم ةيرقب
 2ع هللا قلص ينل نأ ةوكفلا هده كيم ناك و ةيامأ اجل لاعب اكس

 نر كا للا يلا عر دل تيد رلا يم ب تل

 دنرت نبا هللاقف يناسغلا ورمع نب ليبحرش هل ضرع ةتؤم لزن املف باتكب
 قثو اك ةب رم افستلا) لؤدتار“ ل دمارعان اد مت اف نفكم نمر م كلعل لاق ءاشلا لاه

 ىلص يبنلاغلبف هريغلوسر هللا ل وسر التقي ملو !ربص هقنعب رضف همدق مث اطابر
 لحم ثراحلا لتقمن مهرجنات ,لسلتلا كدت و هيلع ديستاف وخلا ملت ووتلع هللا

 هللا ىلص يبنلا نيبب ملو فرجلاب اوركسعف اوجرخو سانلا عرساف هلتق

 نإمعبتلا ءاجشو بلر ج اءراخلا كملت نال رهط "كرك! امنق«جالا لس مدع

 نب ديز هللا لوسر لاقف سانلا عم هللا لوسر ىلع فقوف يدوهيلا ضهم نب

 تنك نا مَساَقلا انا ان نامعتلا لاقف انقباسس رم ام رخآ ىلا _ سانلا ريما ةثراح

 اذا ليئارسا ينبيفءايبنالا نا اولتق اريثك وا اليلق تيمس نم تيمسف ايبن

 !نديدحا١ ,ةنابم لاومبج ولف قاالخ :كيتف نأ لاق مث موقلا ىلع لجرلا اولمعتسا

 آدبا دمحم ىلا عجرن الف دهعا ةثراح نبا ديزا لوقب ىدوهيلا لعج مث اعيمج

 1 اعمل اكمل را ِيَثن هنأت ليكم ثنز لاكق" ايتن "ناك ند

 ءاول ناكوةثراح نب ديز ىلاهعف دو ءاوللا ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا مهل دمع دقو

 عدوي نوملسملالعجو مهلنوعدبو مهنوعدي هللا ل وسر ءارما ىلا سانلا ىشم ضيبا
 ضعب يفو مهريغو راصنالاو نيرجاهملا نم افالآ ةثالث مهو اضعب مهضعب

 اوجرخف ثعبلا اذه ثعب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا ةصقلا هذه قرط



 ركاشع نا خبرات 9

 رماو نامث ةنس نم ىلوالا يدامج يف ةتؤم ىلا ثعب ىتح ةنيدملاب ماقاف ةجحلا
 كتعطإا ناو«رفعجف در اكيصا نافيلاك مث ةتراح نب ديز ةتؤم يف سانلا ىلع

 ةهولعجيلف الحر نوملسملا ضتريلف بيصا ناف ةحاور نيدهللا دبعف رفعج
 هللا ىلص هللا لوسر ءارما سانلا عدوف جورخلل اوثيهتو سانلا زهجتف مهيلع

 ىكبه وعدواملف يقهيبلا لاق ةحاور نب هللادبع اوعدوو مهيلع اوملسو ملسوهيلع

 )١( اهيلا ةبابص الو ايندلا بح ينام هللاو لاقف ةحاور نبا اب كيكبب ام اولاقف

 ناك اهدراو الا مكنم ناو أرقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ينكلو

 لاقف (؟) دورولا دعب ردصلاب يل فيك يردا تسلف ايضقم امتح كبر ىلع

 ةحاور نبا لاقعف مكنع عفدو نيحلاص انثيلا مكدرو هللا مكبحص نوملسلا

 (؟) ادبزلا فذقت غرف تاذ ةبرضو ةرفغم نمحرلا لائسا يننكل

 نارح لدب نارمح يعهيبلا لاقو

 ادشر دقو زاغ نم هللا دشرا اب يثدح ىلع اورم دقو اولوعب ىتح

 لاقعف هعدوو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا ىتا مث

 (23) مصبلا تبات ينا ملعب هللاو ةلفان ريخلا كيف تسرفت ينا

 ردقلا هب .ىرزا دقف هنم هجولاو . هلفاون مرحب نمف لوسرلا تنا

 ةيبابص الو ةريسلا يف ماشه نيا ظفلو هترارحو قولشلا ةقر داصلا حتفب ةبايصلا )١(

 ]ركحو اهتناكتف راكلا ىلع فردي الا دحا نم انف اينناعمو اهنلع فاارخألا ره دووولا © )١(

 قيدحعهاردطلا واهلك الو عع تل قفل رمز نمو ند اقع سلا لاف ور ابرغا «لفاعالا كد روف رعلا نك

 ءياهكتع مجرأ ىن) فيكفا نانلإ تدرو اذا لودب ردصلا د درولاو عوجرلاب لخدو رظن ثان نم

 قارحلا:(6) .٠ هذدبزب .فذقي ثيجب.,ةعرسب مدلا غرفتا ةديدش نوكت .ينعي غارف ةبحاص يا (؟)
 ةنعط وا ىنعملاو هلتق عرسا اذا حيرجلا ىلع. زهجا نم ةرزهجمو ةغلابملا ةلثما نم وهو. ناسشطعلا

 ا د لف قفا عرب لامقلا. ىلا ناتطع ئذدب نم

 رورجم رصبلاو عوفرم ةديصقعلا رخاآوا نال يورلا تاكرح فالتخا-وهو ءاوقالا تيبلا ئف (ه) '

 ظفلب مايششه نبا هدرواو

 آوّرظنا ئذلا كيفن تفلاخ“ةضاّرف هلق اجلا كيلا "كونت قنا

 5 . حيحصلا وه اذه نوكب نا نكميو



 دان ركاشع نلإ حبرات

 نآرقلا ياريغبموق مكحامونوعاطلا مهيلع هللاطلسالاءوق يف ةشحافلا ترهظ

 راسسف نمحرلا دبع جرخف لاق ضعب سأب مهضعب قاذاو اعيش هللا مهسبلا الا

 ىلا مهاعد اهب لح املف لدنجلا ةمود مدق ىتح راس مث هباحصا١ قحل ىتح

 مدق ام لوا اوبا اوناك دقو مالسالا ىلا مهوءدب مايا ةثالث اهب ثكمف مال.دالا

 يبيلكلا ورمع نب عبصالا ملسا ثلاثلا مويلا ناك املف فيسلا الا هوطعب نأ

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا نمحرلا دبع بتكف مهسأر ناكو اينارصن ناكو

 ربخي بتكو ثيكم نب عفار هل لاقي ةنيهج نم الجر ثعبو كلذب هربخب

 عببنلا: ههسحلا | تنكي جيبف) اكو ةئدانإ كرر اسك ةنزرسلجا» هافن هكر نيل ا

 نمحرلا دبع اهحجوزتف رضامت عيصالا ةنبا جوزت نا مالسلاو ةالصلا هيلع

 فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس ما يهو اهب لبقا مث اهب ىنبو

 4 حالطا تاذ هيرس ))

 يف :يرافغلا ,ريمع نبب ابعك ملسو هيلع هللا .ىلص يبنلا .ثعب يرهزلا.لاق

 اعمج اودجوف ماشلا ضرا نم حالطا تاذ ىلا اوهتنا ىتح الجر رشع ةسمخ

 لبنلاب مهوعنشزو, مهل اوبيجتسيا ملف ,حالشإلا ىلا .ملهوعدفا |١ ريثك :مهعمحاانم

 ئتح لاتقلا دشا مهولتاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تباحصا كلذ ىأر املف

 ىتخ لماحت ليللا يلع درب اًملف ىلتقلا يف احيرِج لجر مهنم تلقآف 'اولتق
 مهو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلع قشف كلذب هربخاف هللا لوسر ىتا

 نبا لاقو مهكرتف رخآ عضوم ىلا اوراس دق مهنا مهغلبف مهيلا ةثعبلاب

 يرافغلا ريمع نب بعك ةوزغ نا ايرسسلاو ثوعبلاو تاوزغلا ددع يف قاحسا

 اعيمح هباحصاو وه اهيف بيصا ماشلا ضرا نم حالطلا تاذ

 )١((( ةتّؤم ةورغ »

 نسا دححم يننثدح لات ق:قاحتللا ني. دمحتم نننسع يفهيبلا ئاوو

 هللا لوسر مدق لاق ريبزلا نياةورع نع رييبزلا نب رفعج
 يذ يف ءاضقلا ةرمع نم ايتآ ةنيدملا ملسو هيلع هللا ىلص

 نم برضف زمه الب ةتوم اماو. ماشلاب ءاقلبلا ضرا نم. ةبرق يهو واولاب ةزومهم ةتوم )١(
 ءاانفنالا« نيف وررلا) ىف مللقا نول
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 ةنيدملا نم يه لاق ماشلا تاوزغ لوا لدنجلا ةمود ةوزغ نا فئاوصلا

 نمو ترم ةيرب يف لحارم ةرشع ىلع ةفوكلا نمو ةلحرم ةرشع ثالث ىلع

 حضاونلا ىلع نوقس عرزو لخن ضرا يهو لحارم ةرشع ىلع قشمد

 روهشميداعنصحاهلو روساهيلعةنب دم يهو ريعشلا مهعرزوةليلق نويعاهلوحو

 ةوزغلاو كوبت ةثلاثلا ةوزغلاو ةتوم ةيناثلا ةوزغلاو ادرام ىعدب برعلا يف

 هرما يتلا يهو ةرشع ىدحا ةنس يف تئزلا لبا دبز نب ةماسا ةوزغ ةعبارلا

 هيلع يبنلا ةافو دعب اهازغف ضيرم وهو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اهيلع

 لبا ةوزغ نيبو ينبب ةوزغ نيب قرف ءاملعلا نم ادحا دحا ملو مالمسسلا ةالصلا

 رمآالا ثيدح هفنص يذلا يزاغملا باتك يف ركذ دقو يدقاولا ريغ تيزلا

 ىلبع هتراغرو ةقانيإ بحل نكي. نإ ذاق ارتضت ةلمج يفر لزتف يلع ميراقلال

 نمو اعيمج نيعضوملا ىلع اهيف راغا ةدحاو ةوزغ امهنا يدنعو تيزلا لبا

 دبع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعد لاق رمع نبا نع يدقاولا ةباور

 دغنم وا اذه كموب ,نم ةدرس يف كنثعاب يناف زهجت هل لاقف فوع نب نمحرلا
 هيلع يبنلا عم نيلص الف ,نلخدال تلقف كلذ تعمسف رمع نبا لاق هللا ءاش نا

 تدعقف لاق فرع 2 نمح رلا كنول هو نعم او ةادقلا مال لاو لا

 لوسر اذاو نمحرلا دبعمهيف ال اا

 لدتحلا ةمرودر نلا لبللا عم يتكي: نآ.هرمأ ناكددق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نع كفلخام نمحرلا دبعل مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف مالسالا ىلا مهوعديف

 فرحلاب نوركسسعم مهف رحسلا يف هباحصا ىضم دقو رمع نبا لاق كباحصا

 يلعو كبيدهع رخآ نوكب نأ هللا لوسراب تببحا لاقف لجر ةثامعبس اوناكو

 ةاعلف 300 ىلع اهفل ةمامهع ف وع نبا ةرحاللا] دع ىلعو لاك ىرفت#باي

 هممع مث هديب هتمامع ضقنف هبدب نيب هدعقاف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 لاق فوع نبا اب متعاف اذكه لاق مث اهنم هيفتك نيب ىخراف ءادوس ةمامعب

 لتاق هللا ليبس يفو هللا مسب زغا لاق مثهحشوتم فيسلا فوع نبا ىلعو

 لاقف هدب طسب مث رمعنبا لاق ادنيلو لتقت الو ردغت الو لغت ال هللاب رفك نم

 مهذخا الاموق لايكم صقنام ءالبلا مكب لحب نا لبق اسمخ اوقتا سانلا اهيا

 مهيلع هللاطلس الا مهدهعموق ثكنامو نوعج رب مهلعل تا رمثلا نم ص فن و نينسسلاب هللا

 امواوطقس مل مئاهبلا الولو ءامسلارطق مهنع هللا كسم١الاةاكزلا موق عنمامو مهودع
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 لجرلا قارمب ذخأب ةرحلاك وا لمدلاك ءاد مكيف نوكبو مكل حتفتف ماشلا ىلا

 يبا نعو عطقنم ثيدحلا اذه دانسا مهلامعا هب يكزيو مهسسفنا هب دهشتسي

 اهيف لجرلا هركب ثوعب مكيلع برضيسو ماشلا مكيلع حتفتس اعوفرم بوبا

 كاذو الا هفكا نم هفكا نم لوقيف لئابعلا عبتب مث هموق نع فلختب مث ثعبلا

 اعود رم لح نت داعم نعو ينارمطلا هاور كمد نم ةرطق رخل لا ريخآلا

 لمجلا ةدغ لثم ءاد هيف مكبيصي ةيبيوجلا وا ةيباجلا هل لاقي الزنم نولزنت

 تيزو ماشلا زبخ نم مكعبشا هللا متيقتا نأ مكناف هللا دابعاب هللا اوقتا اعوف رم

 اهنودذخأت هارد ماعم هللا مكدعوىلاعت هلوق ريمسسفت يف سابع نبا هلاك ماشلا

 اهنوذخأت ربيخ ندل نم حوتف مئاغملا ريدق ءىش لك ىلع هلوق ىلا ةبإآلا

 ىلع اليلدو اهدعبام ىلع اآدهاش نينمؤملل ةبآ نوكتلو ةيبيدحلا موب حلصلاب
1 

 مورلاو سراف مكيلع اهليفا اهتقو ملع ىلع اهيلع اوردعت مل ىرخاو اهزاحنا

 نيادملاو ةيموقارلاو سداوقلاو مايالا اهنم مكل اهب هللا ىضق اهب هللا طاحا دق

 سسراف لتاق نميف تافصلا هذه تعمتحاف يحاوضلاو رصمو ماشلاب رمحلاو

 مهباثاو ىلاعت هلروق يف اليل يبا نب لاقو نامزلا كلذ مجحاعالا راكو مورلاو

 هاورا مورلاو سراف لاق اهيلع اوردقت مل ىرخاو لاق ربيخ يه ابيرق احتف

 هلوق يف دهاجم لاقو ةكم لاقو مورلاو سراف يه يدقاولا لاقو حوتفلا

 (( لئاوالا هتوعبو ماشلا ىلا ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر ايإرس باب )

 لسالسلا تاذو ةنؤم هوزغو حالطا تاذو لدنجلا ةمود ةوزرع يهو

 « )١( لدنجلا ةمود ةوزغ » ش

 هامس هل باتك يف يدقاولا دقاو نب رمع نب دمحم هللا, دبع وبا ىكح

 اتاوذب ”لدنخللا "ةمود"”تيمتس ”يركتلا “هلا تبع“ وبا لاق ةتفئالا ضاورلا يف :ئليهتسلاا لاق ؟(5)

 دقو هحتفو هلوا مضب لدنجلا ةمود مجعملا يف توقاي لاقو . ه . اهلزن دق ناكو ليعامسا نب

 اهدعو لدنجلا ءامود يدقاولا ثيدح يف ءاج دقو نيثدحملا طالغا نم هدعو حتفلا ديرد نبا ركنا

 لاقو ةرونملا ةنيدملا نيبو اهنيب قشمد نم لحارم عبس ىلع يهو ةنيدملا لامعا نم ةيفقسلا نبا

 ٠ ءىط يابج نم برقلاب يهو
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 ةاسشلا هذه اوخبطا هلهال لاقف ليلق ذئموي ماعطلاو ةاش ملسو هيلع هللا ىلص

 يبنلل تناكو لاق هيلع اودرباو اوخبطاو هوزبخاف قيقدلا اذه ىلا اورظناو

 حبصا املف لاجر ةعبرا آهلمحي ءارغلا اهل لاقي ةعصق ملسو هيلع هللا ىلص

 لوسر اثحب نسانلا نتك اذافإ اًهيلع اروععلاف» ةعضتقلا»تلعرت نتا حاصلا جصقو

 ينلعجب هللا نا لاقف ةسلجلا هذهام يبارعالا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 اهتورذ اوعدو اهبناوج نم اولك لاق مث آدينع آرابح ينلعحب ملو ًاميرك ادبع
 نحتفتل هديب دمحم سفن يذلاوف اولكف اوذخ لاق مث اهيف هللا كرابب (؟)

 لابقإو هيلع هللا ميشا ركذي الو ماعطلا رثكي, ىتح مورلاو نسراف ضرا مكيلع
 هباحصا' نم ةباصع يف ملسو هيلع هللا ىلص ىيبنلا عم اسلاج تنك ناميلس

 بيصن انكو ةيلهاجلاب دهع يبيرق انك انا هللا لوسراي اولاقف ةباصع تءاجف

 ههجو يف كلذ فرع ىتح مهتلأسم هركف ءاصخلاب انل نذئاف انزلاو ماثآلا نم

 انكو ةيلهاجب دهع يبيرق انك نا هللا لوسراب اولاقف ىرخا ةباصع تءاج من

 انكردي ىتح موقنو موصن تويبلا يف سولجلاب انل نذاف ماثآلا نم بيصن

 ين رشبلا بف عز خا مهنا ملتمإو هياعجمللا يلحددللا نوسو ناتك؟ تاور
 اهحنمب ضراو جارخو ةمذ مكل نوكتسو ادانجا نودنجتس مكنا لاقو ههجو

 مكسات كلو طا نمفعو وصفوا نث ادع زحكالا «رعتكا عيلغ نوكياتم اهتم" مكلكدللا

 روصقلا كلت نم رصق وا نئادملا كلت: نم ةنيدم يف هسسفن سبحب نا عاطتساف

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا كلام نب ف وع نعو(١)لعفيلف توملا هكردب ىتح

 مكل حتاف لجو زع هللا نا ايندلا مكمهت وا زوعلا وا نوفاخت رقفل» هباحصال لاق

 هاور يهالا مكفغيزبال ىتح ابص ايندلا مكيلع بصبو مورلاو سراف ضرا

 اهنا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تعمس باطخلا نب رمع لاقو يناربطلا

 لاج رىلع مارح يهتامامحلا اهل لاقي اتويباهيف نودجتو ماشلا مكيلع حتفتس

 نورجاهتس اعوف رم ذاعمنعو ةميقس وا ءاسفنال!يتما ءامسنىلعو رزابالا يتما

 اهمضو .لاذلا رسكيب هورذ ةدحاولا هيلاعا' مضلاب .ءىشلا ارذ )١(

 نطوسسلا.لاقو.طقف, هنعرسكلا» مماجلا جينر ءاوووو تينحتلا" اذهب هن اورتن نكاشتك ”31:3531776

 ركاسع نباو خيراتلا .يف بيطخلاو يدع .نباو يليقعلا ىلا ىزع املكو يبكلا عماجلا .ةبطخ. يف

 هخيرات يف. دوراجلا نبال. وا ةخيرات يف مكاحللوا لوصالا: رداون. يفب يذمرتلا ميكحللوا

 نانيكب دو اهتم كاولا» اطال او زغلا# قتضسيف ١ كيمسلا روفا ضودرفلا نسكت ين :يليدتل وا
 اذه هانعاشلا) هلعإ نلعا رت [كسنما فقاو .٠ اه . ةفعص



 ما ركاسسع نبا خيرات

 انيق' عايسقن ءاطتع وجو. نفا دهحلا [فررعوو ا يش «مستعت , ملك, امج نشد انيكك
 اهنع اوزجعيف مهسفنا ىلا ملكت الو مهنع فعضاف يلا ملكتال مهللا لاقف

 مورلاو ماشلا نحتفتل لاق مث مهيلع اورئاتسيف كانلا قلل مهلكت الو

 ىطعب ىتحو اذكو اذك رقبلا نمو اذكو ذك لبالا نممكل نوكب ىتح سرافو

 ثنو. دقن ةليمبدكملا _ نمزالا عسل هن دلخلا تار اداركلا وج سانا

 هذه نم لالا ىلا برقا ذئموب ةعاسسلاو ماظعلا رومالاو ءالبلاو لر لّنلد

 انرما ثيح ناك ال بزاع نب ءاربلا لاقو هانعمب يقهيبلا هاو

 يبنلا ىلا كلذ انيكتشاق لوامملا اهيف ذخأت ال. ةدىدش ةميظع رخص

 هللا مسسب لاقفا لوعملا ذخاو هبوث ىلا اهأر املف ءاجف ملسو هيلع هللا ىلص

 ينا هللاو مامشلا حيتافم تيطعا ربكا هللا لاقف اهثلث رسصكف ةبرض, برض مث

 لاقف رخآلا ثلثلا عطقف ةيناثلا برض مث ةعاسلا رمحلا اهروصق نيصنإل

 براضإ مث ضيبالا نئادملا رصق رصب ال ينأ هللاو سراف تيطعا ربكا هللا

 تيطعا ربكا هللا لاقو رححلا ةيقب عطقف هللا مسسب لاقو ةئثلاثلا

 دمحا هاور ةعاسلا اذه يناكم نم ءاعنص باوبا رصبأل ينا هللاو نميلا حيتافم

 كل ةمصع كهاجتام تلعحو اددم كلاروام تلعح . ينا دمحماب يل لاقو

 صقنيو هلهاو مالسالا ديزي هللا لازبال هديب يبسفن يذلاو لاق مث اقزرو

 ينعي راوج الا ىشخيال )١( نيتفطنلا نم بكارلا ريسب ىتح هلهاو كرشلا
 تزدغملاو تشل ركن“ نلاقف# قاحهطتلا“انه30 هنا ؟قولط انا 3# كات :ىساك

 مانالا بهذتال هديب يسسفن يذلاو لاق مث اروح ملوى امان تل

 يبنلل تريدها ريس نب هللا دبع نعو مجنلا اذه غلب نيدلا اذه علبب ىتح يلايللاو

 وهو ةفطن نيثكلاو ليلقلا ءاملل لاقي برفملا رحبو قرشملا رحب امه ءاغلاب نيتفطنلا (1)
 بئزغلا ”باعلتك قفة ذكطمو !ةدكك قاعئيدلاب نعللا اديمإ تونا: ١315 ةركرع للدل دوشترول

 هملظيو هيلع روجي ادحا هقيرط يف فاخيال ىأ اروج ىثخبال ىرشخمزلل قئافلاو يورهلل
 روجلاو :لالضلا ريف هقيرط يف فاخبال يا اروجالا ىثختيال يرهزالا باتك يف ءاج يذلاو

 ادعي ريال
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 سانسبالا لبق سانيالا رخآ لثم يفو ةقانت دبع نسبأ ام كلذ لعفا الب رعلا
 ضرالا يف نوحيسبي ينعي نوشني وا نوسبن وه امناف وفكملا ديعس وبالاقو
 نع يوغبلا قيرط نم ىورو . ليهآلا )١( بيثكلا تابح شبناو . دشناو
 تذل ظني زك" نأ وعر ”ةييلجت لفيلم راو شط ايغشل عمس هنا دعبشإوب ىجب
 هيلا عجرف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهثعب ثعب يف مهو قيقعلاب هبيلع
 اريعب هل يغتبب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاهعم جرخف (؟) لفل يفو هلمحتسي

 هكعيبا ال مهج وبا لاقف هماسف يودعلا ةفيذح نب مهج يبا دنع الا دجي ملف

 اذا ىتح جرخ مث هنم هذخأف تئئش نم هيلع لمحاف هذخ نكلو هللا لوسراي

 غلبب نا ناينبلا كشوب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوبسر لاقف باهالا ريب علب

 مهبجعبو دلبلا اذه لها نم لاجر هيتأيف حتفب نا ماشلا كشوبو ناكملا اذه

 حتفب مث نوملعب اوناك ول مهل ريخ ةنيدملاو نوريسيف هؤاخرو (9) هعبر

 ريخ ةنيدملاو مهعاطا نمو مهيلهاب نولمحتيف نوسبب موق يتأيف قارعلا

 هللا لأسا يناو ةكم لهال اعد مالسلا هيلع ميهاربا نا نوملعب اوناك ول مهل

 هكم لهال كراي امن انندم يف انلا كارابن ناو انلماو اتعاضص ىفكل كراس نأ

 هللاباويعتسا لوقن رذابا تعمس ب ابرلا وبا لاقو لبنح نب دمحا مامالا هاور
 نوكب ىتح ةعاسلا موقتال لاق كاذ امو اولاق نعالتلا نمزو يغابتلا نمز نم

 ةعاسلا موقت الو اضعب مهضعب لتقيف ةيلهاج ةوعد مهتوعد موق لاتق

 1 و لا نب سلا رس ع ار
 بلك ةمينغ مرج نم مورحملا لاقب ناكو اهيقاس (4) ةشومح الا اهعاتبب نا
 لواو: ششيرق اكاله سانلا لوا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو لاق

 مهللا لاقف ةنيدملا ءابو هيلا يكتشا لاقبو لاق يتيب لها اكاله سانلا

 لاق ةكم انيلا تببحام فعض انيلا اهببح مهللا (53) ةعيهم ىلا اهءابو لقنا

 فرصملا نفت و انسب هيلا نسماكلا شيل انيق انا "لاف اسلاك

 ىفا مهل كروبو نوملعن اوناك ول مهل ريخ ةنيدملاو اسب هيلا سانلا سسبيف

 هل "تنك 0 تاو 1240157 "لع ردعص نتا اك و "يشم أ عهعاتتم

 وه ظفللا اذه (؟) ليضفت لغفا وهو بصنملا يراجلال يهالاولمرلا نم عمتجاام بيثكلا )١(

 باهالا ريبو ةتاياؤر عيمج يف نيسلاب نوبت هبي عقوو اومعزف هلبقو دمحا دنسم يف تباثلا
 ءايلاب باهي هيف لاقيو ةزمهلا رسكب ضايعو ريثالا نبا هطيضو ةنيدملا برق عضوم ةزمهلا حتفب
 ةقذ يأ اهيقاس ةشومح (6) . فايرا عمجلاو بصخو عرز اهيف ضرا فئنرلاإ (#) . ةيتحتلا

 |' . ماثلا لها تاقيم يهو ةفجحلا ةعرششم نزوب ةعيهملا (2) . اهيقاس
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 هبتكف رزخلا كلمو دنهلا كلم نيب :,تبشن دق .برحلاب اذاو هقارع ىلا ىريسك

 قل لاو مند رجا !:قاعراميتم دحا و [لك ىرلع هردنلا هنالابس امهدلك هلا

 هترواساو ىرسك ىأرف اذكو اذك هديزبو هدالب نمدحابتسامم عيمج هبحاص

 موي لك يف هابا هتعراقمو هل هترواجمل دنهلا كلم ىلع رزخلا كلم نواعب نا

 ىلاوفا دعب نم هتنكما اذا هنم ةصرفلا هلوانتو هيلع دنهلا كلم )١( ةزحلو

 هدالب نم باصا ناكام اذنقنتساو هارهقف دنهلا كلم ىلع رزخلا كلم ىريسك

 ناك ام ىرسسك ىلانزخ كلم درو اروخدم ابولغمج رخف, ةركسع حابتساو
 ف رنا و كل ولم كلا نين زان ةثادنح هنأ روز كلذ“ يع“ قش ود دالي جرس يزف

 رزخ كلم مهفلخ نيذلا كولمم فلأ نيثالثلا ىلع ىريسك كلمف هدونجب هنع

 يهو دالبلا كلت مهنكسأو ةينيطنطسقلا فلخام ىلا مهريسو هدنع نم الجر

 . (؟) ناجوب مويلا مهف رجاهملا نب دمحم لاق بارخ ذئموب

 (( ماشلا حانتفاب ةروصنملا هنما مالسلاو ةالصلا هيلع ىفطصملا رسشبت باب )

 حتفي لوقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق ريهز يبأ نع

 مهل ريخ ةنيدملاو مهعاطا نمو مهيلاهاب نولمحتيف نوسبي موق يتآيف نميلا

 نمو مهيلهاب نولمحتيف نوسبب موق يتآيف ماشلا حتفيو نوملعب اوناك ول

 نوكس موق يناثفق قارثغلا حتفتو نؤملعب اوناك ول مهل رثخ ةندمللاو مهعاطا

 طقسو نووملعي اوناك ول مهل ريخ ةئيدملاو مهعاطا نمو مهيلاهاب نولمحتيف

 (؟) هانعمب يقهيبلاو كلام هاورو ماشلا ركذ ىريشقلا مسافقلا يبأ مالك نم

 لها ركذيفهلوق لكشياممولاقو ىركسعلا هاورو هردص دمحا مامالا ىورو

 هيف اوطلخ دقو مهعم اوبهذيل ةتيدملا لهاب نوسبب موق ءىحي مث ةنيدملا

 ءايلا حتفب وأ مضلاب نوسسبب باوصلاو يشنلا ىلا اوبهذ نوشنب هاورو

 هريغوا ماعط ىلا هتوعد اذا لجرلاب تسيبا لوقت ةمجعم ريغ نيسلاو
 ثاتغل تسسباو تسسب لاقيو بلحلا ىلا اهتوعد اذاةقانلا تسبا نم هلصاو

 لاثما يفو سبا نم وهو . بلحم نيسبملل اهيف كيب ملو . ةيوطفن اندشناو

 نادعب هباوصو انيدباب يتلا ةخسنلا يف اذك (5؟) . ظيغ نم بلقلا يف عجو ةزازحلا )١(

 هور ةككاأ كلا ازهر تكلا عماجلا يف تيأر (7) . مالعالا سوماق يف امك اينامورب ةكلمم يهو

 5 ملسمو يراخبلا



 ركاسسع نبا خيرات 45

 الا يكلم ةماع ىلع رهاظ وهو باتكلا اذه بتكيل رايرهش نكب ملو هيف يذلا

 يتغلب دق, هنا. لق رهةيلا..بتكف هنيقلالا هللا وف .ىرببك نيبو .هنيب, ثدح رمال
 ةعبراب جرخاف اذكو اذك ناكمب ادغكيق الم يناو هيف تركذام تمهفو كباتك

 نممعضف اذكو اذك ناكم تغلب اذاف مهلثميف جراخ يناف كباحصا نم فالك

 انآ يقتل: نا ىلا 1ذذكهو (مهلثم اًذكو ءاذك ناكمي عتضاسإ اف :ةئاهتستج كعم

 ممول از ليبق#لا1 ننعم لفمارلا لفرح كمنوأ ةئاه يوحي ف, تناو
 مل ناو اباوجب هيلا اولسرب مل هيلا بتك امك لعف ناف كلذ ىلع اوموقب نا

 لقره لسر لصو امل زارب رهش نا مث هيأرب ىأرف باتكب هيلا اولجع لعفي
 ادلجاا ميهنملا عيضيي غلو تللقإال» ةبزرأا] لقفز هلق وه: اواينسؤ هن ةومااش- لعف“ هبلإ

 زارب رهش ىتاو هعم هلك هركسعو دعوملاب ايقتلا ىتح هب دعو امم ناكمب

 لقره هيلا لسراف تردغا هل لوقب لقره ىلا لسرا مهآر املف ةثامسمخب

 تارضف خابت نميفيقي [كفيرعر وتقااو_ كالبقيب نما زر دلل ءتقح نعلاو اودنغلاو ملازما

 ىتح زارب رهش لبقاو هنامجرت هعمو اهلخدف لقره لزنف نيفصلا نيب امهل

 امهنم دحاو لك قثوتساو امهرما امكحا ىتح امهنيب اميف املكتف هيلع لخد
 نا زارب رهش ىلا راشاو لقره جرخ امهرما نم اغرف املف قيثاوملاو دوهعلاب

 سرفلا ششيج فشكلا مث هلتقف امهرسو امهرما يشفي المل نامجرتلا لتقب
 تلاذزاكف هعم يقب نم ىلعو هيلع اوراغا ىتح ىرسك ىلا لق ره ىششيح راسو

 راصام هاطعاف هيلع هدهاع امب زارب رهشل لقره يفوو ىرسكل ةكله لوا

 قحاو هتلتقف ىرسك ىلع تجاه سرفلا نا مث' سراف ضزرا نم هيلع قاثيملا

 رحاهم نب دمحم لاقو )١( اهدئاق ناك يتلا ركسعلا هعمو سرافب زارب رهش

 جيلخ نودام ىلا مهيلع ترهظو ماشلاب مورلا تبلغ اسراف نا يراصنالا

 هينبت تذخاو اهجيلخب تلزن ىتح سرفلا دونج تراسو ةينيطنطسقلا

 ىرسك غلب ذا كلذ ىلع مه امئيبف اسبي اقيرط هلعجت قح سلكلاو ةراجحلاب
 نع فرتصناف قارعلا نم هدالب يف هافلخ دق رزخلا كلمو دنهلا كلم نا

 ةعامج يف نيماع ماشلا نئادم نم هيلع رهظام ىلع فلخو: ةينيطنطسقلا

 هيلع هفلخام هل طبضو صمح لماعلا كلذ لزنف مهلويخو (؟) هترواسا نم

 قوش ”اذز لاو دنا وؤا "نورك كيكه نيزك اإل دسم كلا ه نم انفاس مو

 .٠ هيلع هركم عجربو هتطبار لحنت اديتسم ناك اذا مكاحلا نا فيكو دادبتسالاب لموعو قداصلا

 . سومافلا يف هلاق ةفوكلاب ةرماحالاك ةرصبلاب اولزن محجعلا نم موق هرواسالا (؟)
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 تقو نصحلا هل نولخي اوناكف مهلتاقو هركاسعو هدنجب مهرصاح مث:هدنجو
 ءاطبتسا بسس اذه ناكف نوصحلا نم مهئارو نم ىلا نومضنبو راصحلا

 تنكل مورلا ةنيدم حتفت نا تدراول كنا هيلا بتكب ىرسك لعجف هل ىرست

 لمحو“ ناظلتتلا لوط :تدّرآف كناكمت :تيضر ؛كانكلو ةدملا' هذه "ليف اهتحتتفا

 هيلا راذتعالاو ةعجارملا رثكل زارب رهشو هيلا بتكلا لاسرا نم رثكب ىرسك

 زم مم“ ناك عما راف ءاجطت< لم ميلف ىلا بتكا ئازدك قلع كل لاط هملف

 عميظعلا كلذ هيلا بتكف دونجلا رما يف هماقم وه موقي نأو هلتقب هرمأب زارب

 وهو مهلثماو دونجلا لبذا هناو حصان دهاحم زارب رهشنا هيف لوقت اباتك

 هل بتكبو هعجارب لعجف هلتق يف دكؤب ىرسك هيلا بتكف برحلاب ينم ملعا
 هيلا بتكف هترذعل مورلا هب ديكبام ملعت ول كناو زارب رهش لثم دبع كل سيل

 اضيا هعجارب هيلا بتكف شويجلا دئاق وه نوكي ناو هلتقب هرمأب ىرست
 كلذ ئلا لئسز اف. .مّيظعلا كلذ لتقفبهرمأب زازب_رقنش ىلا#بثتكو ىردسك تضعف

 تهل ادقا اكل“ اعف! فا مك كلا لانه ىرشك باكك 81017913 نم | بظخل)

 هكرتعيطتسا الام ينءاجن دق“هنكلو كاتا "ئدلحم' تملغ دقو عجل بالا ىرمك+نأ

 مهيلا- دَهَغاَو ' يرمانمهازماف“نلظا_َعيلاأ عَحَرأ خنغادت هالا -لجلزلا كلذ هل (لاقف

 ىرسك فئاخص ذخاو هلها ىلا قلظناف كل كلما يذلا كلذو ىلب لاقف يدهع

 زارب .رهش ىلع لخد ىتح ءاخ مث همك يف اهلعجف .هنيلا اهبتك يتلا ثالثلا

 هيلع سلجا لاقو هريرس نع لزن اهارق املف ةيناثلا ةفيحصلا هيلا عفرف

 لاق اهتءارق نم غرف املو اهأرقف ةثلاثلا ةفيحصلا هيلا عفدو لعفب نا ىباف

 ذئنيح عمجاف ىرسك نآأوس ال هللاب مسقا زارب رهش لاق مث ينم ريخ تنا هل

 اهثوعي 'ازهجو اسراف دسفا دق ئرسك .نا, هل لاقو لقره .بتاكو هبرتملا

 مل هيف نادهاعتبو رمالا هيف نامكحي ناكمب هاعلب نا هلأسو هكلمب دبتساو

 لصو املف ىرسكىلاريسلا نيبو هنيبىلخوسراف دونج زارب رهش هنعفشك
 مويلا انا اوسلح نيح مهل لاقو مورلا ءامظع نم اطهر اعد لق ره ىلا باتكلا

 مكيلع هضرعأسو هنوبسحت الام يناتا دقو سانلا زجعا وا سانلا مزحا

 هيلع اوفلتخاف زارب رهش باتك مهيلع أرق مث هيف "يلع اورشاف
 دارأ مهصغب لاكف و ىرتخس نك ردكم اذه مهضعب لاقهف ىارلا كك

 لق ره لاقف يقلام يلابيال مث هديريام كب لعفيف كاقلي نا دبعلا اذه
 اذه ناك .ؤل::ىئرسعل هلأ هيلا :ممتبهاذ ثيعلح :ىسيل“«يأرهلا:نأ

 متللا اذه همتتق :ال ىردمك تاتك نفي قحت قئتنف' باتكلا
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 هللا رصنب نونمؤملا حرفي فشمويو ىلاعت هلوق كلذف سراف ىلع مورلا ترهظ

 دبع هئبا ريغ هنع هورب ملو دانزلا اونا هب درفت بتارغ رثا اذه ىنطق زرادلا لاق

 يتننلا ىلا ركب وبا ىتا:ةبالا :مورلا تبلغ 'مل1"لزنامل نتابتغ نبا "لاقو نمحرلا
 الهف هل لاقف اسششيرق تيجان دق ينا هللا لوسراي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 ةنهارملا ةيجانملا يبجحلا لاق عستلا ئلا ثالثلا نيبام عضبلا ناف تطتحا

 نيكرشملا نم الاجر يفل ركب ابأ نا ةباور يفو كلذ مبرحت نوكب نأ لبق كلذو

 نيدسعن مل )جفت لاف“ عك يناالأ لاف انشر افا قرئ فبكت -اباتكل "خطه قبلا لاعف

 نكس ايلخ كيجلانر انيك عضو كلذ [قزلغ' كانه ززا)"قاجحانت !انحشنف' اذار
 نامقلا مرحب نا: لبق كلذ ناكو كلذ ىلع ةيجانملا اودققعف نينتس عبس 'ركب وبا

 لكف تلعف مل لاقف ربخلا ملسوهيلعهللا ىلص هللالوسر ربخأ ركب وباعجر املف

 ةيبيدحلا نمز نينس عيمسلمورلا ىلع سراف روهظ ناكو عضب ةريشعلا نودام

 ىلع نينمؤملا روهظ ناكو باتكلا لها روهظب نونمؤملا حرفف اهدعب ليقو
 هللا لوسر عم انيقتلا يردخلا ديعس وبا لاقو ةيبيدحلا ةدم دعب نيك رشملا

 ىلع هللا انرصنف سرافو مورلا تقتلاو برعلا يكر شمو ملسو هيلع هللا ىلص

 انابا هللا رصتب انحرفف سوجملا ىلع باتكلا لها هللا رصنو برعلا يكر شم

 ءاربلا نع ةياور يفو سوجملا ىلع باتكلا لها رصنب انحرفو نيكرشملا ىلع

 لاك هلع يدهار ىدلا كتم نوك رشكلا دخلا و نيحبس ةسسلا" ىفم كا ركب انا نا

 لا اكندضت الا ةيلعفام لاك !ادنع تلعف 2 ملم و هيلع هللا ئىلص' ىبتلا»هل

 اولاق دمحا دوعلاو دوعلا يف مكل له مهل لاعف نيكرشملا ىتا هنا مث هلوسرو

 سراف ىلع مورلا ترهظ ىتح نوئسلاض مت ملف رطخلا اومظعاو هوعيابف معن
 لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا هب ىتاو (ةنهارملا ) رطخلا ركب وبا ذخاف

 لزن, امل هللا دبع نب شايع لاقو ةنهارملا ينعي بيجنتلا اذه هللا لوسراب

 افعو ملساف هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع مكح ىلع زاوهالا ميظع نازمرا

 داب رهشعمو ازارب رهش عمى رسكاهبشعب يتلا سراف شويجنأش نع هلأس«."

 زارب رهش ثعب ىريسسك ناك نازمرهلالاقف مهثعرسراف فشك نمببسيدلا امو

 ماقاو مورلا نوصح ةماعبرخو رصمو ماشلا كلمف سراف دونجهعم ثعبو

 اذا ىريسكل ماع ناك ةياور يف و هئطبتسب ىرسك لعجف ضرالا كلت يف انمز
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 امك اذهو ريمح يبال لوقب نا جاجحلا ىلع الو كلذ لثم يف ةيواعم لخد

 لالا فلدينا: ىلع يبات ةقيمرد ل الو يدا مفوض تلو اعف لم

 رمالا نم متبامناوةمصعلا يلو وهوهيكحن اميف قحلاىلع تابثلاب انيلع نميو

 نيلفغملا نع رهتشا امم رم ام لثمو هليفغتهنم رهتشا نم ىلع هليبس اذه ام

 نبا ركب وبا جرخ لاق ءالعلا نب ورمع وبا هاكح ام هدلب لها مومعل بسنف

 هل لاقف نارهم نب. نوميمب رمف ةعمجلا ديرب هبايث نسبل دقو سيمخ موي ردب
 ىلا عجرف دغ ىلا اهورخا دق نوميم هل لاقف ةعمجلا لاقف دبرت نبأ

 ىلاف دغ ىلا ةعمجلا اورخا دق مهنا نارهم نب نووميم يل لاق مهل لاقف, هلها١

 ىلافيدغ. ىلا ةعمجلااؤررخا ا نم-ىلا امإو ةفاكحلا| هرم ةلاغمأر يسلب طفل لزقم

 نيعرتخملا تاعارتخا نم قيلب الام مهب قحلب نا زوحب الف: نيعباتلاو ةباحصلا

 نيق ينكاس نم ةيصاقلا ىرقلا لها ةعمجلا روضحب رمأب ةيواعم ناك دقو

 اهتيدات يبقترم نم اهترضاح نع اهرخا هنا هب نظي فيكف هيكاذو ادرقو
 الان رقلا كلذ ح يفهفلكب الو ةوابغلا لها الا هب هنظب ال امم اذهو اهيرظتنمو

 بن اةمتسا ىلا نبا هنواشح اهافشن طبخ“ قر قارب لاك قف و هوافسملا لا

 ةعمجلا ةينثبلا ينادا اب ةيكاذو ادرق لهأ اب لوقي قشمد ربنم ربنملا اذه

 اهوعدت ال ةعمجلا ةعمجلا ةطوغلا لهأ اب نيق لهأ اب لاق اميبرو ةعمجلا

 « ماشلا كولم رامخا نم انغلب ام ضعب ركذ باب »

 مدادالا لك

 بحعاو سراف ىلع مورلا ترهظو ردب موي ناك ال يردخلا ديعس وبا لاق

 تبلغ ملآ ىلاعت هلوق لزن سراف ىلع مورلا روهظب اوحرفو نونمؤملا كلذب

 نب رايس لاقو يلصوملا ىلعي وبا ةاور نونمؤملا حرفب ذدّئمويو هلوق ىلا مورلا

 هبشمويلا كلذ .نونمؤملا ذختا مورلا ةروس لوا لزن امل ةبحصهلتناكو مركم

 قيدنطتو جاك لقت ية وغرق الطعن ل ويطس توست ناك هدا

 يعش كب وبا لاغف -اسازاكأ بالضالا موأنا- نو ةعحاسادت رك ياي ١ واعت كاكا
 تناك املف رثكا الو لقاال نيئس تس كلذ نم رظتنن عستلا ىلا ثالثلا نيبام

 ةعبايلاة بسلا تناك ملف ةاهورألاو فشاف توا راعع طور« ةيواهرج شورط ا ةرقعلا
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 0 تالعت تارقلا# كرك“ 1515 رق لئاففتا كانحف ماملاب كنك اذا

 تيب لآ نع فارحنالا ماشلا لها يف دحو امل ناك امنا اذهو يهتنا نامثع

 مهلضف نم هيلع اوفقو امل هنم. نماو هلك اذه ىحمنا دقف نآلا اماو لوسرلا

 تلقف اقلح هب تبآرف قشمد دجسم تلخد يىركمسلا يحب وبا لاقو لوعنملا

 خيش اهردص يف ةقلح ىلا تلمف ةباحصلا نم ةعامج هلخد دق دلب اذه

 قافخ لاقف بلاط يبا نب يلع نم هماما لجر هل لاقف هيلا تسلجف سلاج

 5هرصتف هبراحيل نينمّوملا رك ديطقف ةعامح هيلع تعمتحا قارعلاب تاك (1)

 اخيش دجسما بناج يف تبأرف تمقو كلذ تمظعتساف لاق هيلع هللا

 لجر انا خيشاب هل تلقف ةبيهلاو ةالصلاو تمسلا نسسح ةيراس ىلا يلصب

 يف لاقفا ةصقلا هيلع تصصقو ةقلحلا كلت ىلا تسلح قارعلا لها نم

 فسوب نب جاجحلا دمحم يبا ىلع نعطي مهضعبنا ينغلب بئاجع دجسملا اذه

 نا لحتسا اال تلقو هنع تمقف يكبب لعج مث وه نم بلاط يبا نب يلعف
 هيك حبام اماو حصت ال اهلك قرط نع تدرو ةباكحلا هذهودلبلااذهب تيبا

 ماشلا لها ءاضرو تبسلا موب ىلا ةعمجلا ةالص ةبواعم ريخأت نم ةماعلا

 يف هرصع يف هعم ناك نمو ةبواعمو هل لصا ال قلتخم رما وه امناف كلذب

 ةضيرف ءادا ىلع ةظفاحم دشاو عرواو هللىغتا نيعباتلاو ةباحصلانم ماشلا

 الصا كلذل دحا ملو زوجي ال كلذ نا مهنع يفخب نا نم هللا نيد يف ةعقاو

 لها نم نيلفغملا :نظعب نا: عطقنم» دانسابا يكحت اامئاو .تاناوزلا "نم ءىش' يف
 سانلا ضعب لعلف جاجحلا نمز يف قارعلا يف كلذ ركذب نحتما ماشلا

 ناكك» هب هةاكيجلا ليك اوروكتعا 2 ماخكتا» لك قلنا ةانرعما ١ كلكأ هعمل

 ةعمجلا ترضحف ريمح وبا هل لاقب ةفوكلاب ماسشلا لها نم ضاق جاجحلل

 انبا“ اسي هل :لاقف“ قارغلا لها نم "لختر هئيقلف اتهتالصل ىضمف
 كنفلب اما هل لاقف ةعمحلا ةالص ىلا لاقف .بهذت نكاد كاد

 املف هتيب ىلا اعجار فرسصناف مويلا ةعمجلا رخا دق ريمالا نا

 رضحت ملو ريمح ابااب تنك نا جاجحلا هما لاكي بعلا ىف نايبتنك

 ةيعمجلا رخا ريمالا نا ينربخاف قارعلا لها ضعب ينيقل لاقف ةعمجلا انعم

 ةكمجلا نا .تبسفلع اما ريمح ابا اب لاقو جاجحلا كحضف تف رصناف

 كب اشم ىلا! 15 نالطب ىلع لدت تحل نإ ةناكحلا هده نحول

 00 الا نو حا ناكل لاخلا ها ال ناك اول طنا كلذ نم

 تت فللع تك 1 ه1 هم ماع كش هي مساهل نااث دعا

 < فلعل قافخلا ١(
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 نب هللا دبعو اهنم مصعب هللاو تضم دف نتفو اهنع وفعب هللاو تلخ دق رومأ

 جاجتحالاو هسفن ءاقلت نم هلوقيامىلع دمتعيفيكف هيوري امىلعدمتعيال اوكلا
 سييخملا يبا نعو . ةركنملا ةلطابلا تاجاجتحالا نم ةرمحلا ناسل هلاق امب

 ىلا هوعدب ناورم نب كلملا دبع نم باتك هاتاف فنحالا دنع اسلاج تنك لاق

 انيس ن) تددولو عايبتلا لها ,ةعاط ىلا ءاقررلا نيا يرعدب لاغف ةحشت

 امل اذهو قرتحا انم' مهاتا نمو قرتحا مهنم اناتا نم ران نم البح مهنيبو

 نيب هللا فلا دقف نآلا اماف بورحلا نم قارعلاو ماسلا لها نيب يرجب ناك

 ورتا راحأالا بعت ىل لاك كابر وبا لات و برلعلا ىف ناك ام لارإو 01

 ماسشلا ىلا لقنتس اهناف قارعلاب ينعب مويلا مكيف يهب يتلا ءاوهالا هذه

 ثددح نمو نيش دح ةنيدملا لهاثيدح نماوعدب ناسانلل يغبنت يرهزا١ لاقو

 ماشلا لها ثيدح نمو نيثيدح قارعلالها ثيدح نمو نيئثيدح ةكم لها
 ةكم لها اثيدح اماو نايقلاو عامسلاف ةندملا لها اثيدح اماف نيثيدح

 ماشلا لهااثبدح اماوروحسلاو ذيبنلاف قارعلال هااثبدحاماو ةعتملاوف رصلاف

 لها اماو هيفو رخآ ظفل نم يورو هريخأت روحسلاب دارملاو ةعاطلاو الطلاف

 ريصعلا عيبف ماشلا لها اماو عامسلاو نهازابدا يف ءاستلا ناناف هد

 ماسشلا يف .سسيلف ريصعلا عيب اما ابهذ دق نارمالا نا اذهو ناوبدلا ذخاو

 هومهعنم دقف ناوبدلا اماو قوسفلا لها كلذ لعفب امناو هحيبي مويلا ملاع

 ةفياصلاب لوحكم عم تنك لاق يناسغلا رذنملا نبا نامعنلا نعو ناطلسلا

 هل اولاقف مهربخي لعجف لاق هنولأسب اولعجف قارعلا لها نم نابتف هاتاف

 ًايهت املف لاق مهل دنسب لعجف لوحكم مهل طشنف لاق كثدح نمو نمع

 اذه الا مكحلصب الف قارعلا لها اب مكل يغبنب اذكه لاق مث كحض همايقل

 ششمعالا لاقو ماق مث ريسيت امك نوذخأيف ماشلا لها ءالؤه انباحصا اماو

 اريثك يماشلا نع بتكت ال ةبعش لاق ويماش انلق هانركناف ثيدحلا انءاج اذا

 زاجحلا لها ثبلدح لاق حصا١ ثيدحلا يا يدهم نب نمحرلا دبعل ليقو

 ملكت هنوكلا لقا“ لاكز نكي ما ليف هركبل لا تيدح لافا ١ تلد

 يدهم نبا اهلقب ملو ةعوضوم ةباكحلا هذه تناك امبرو هدب ضفنف لاق نم

 وهف ضعب نعمهضعب ماشلا لها تاقث ةباورنم ادنسسم ءاح اذا ثيدحلا نال

 1 5 5 5 ا 7 1 ا 21 ا 0 1 5

 يروش لاقو ناككد 2 لهأ نم مهريغثيداحاب مزلت امكةجحل اهب مزات عيدحح



 نكاسع نبا خيرات 7/

 اآذهوهنم طرفام هنع ارفكموهل ةداهش نوعاطلان وكيلاهيلاهيفنيف هيلع بضغب

 هللا لوسر ىلوم بيسع يبا نع يلصوملا ىلعب وباو دمحا هاور امم ذوخأم

 ىمحلا تكسماف نوعاطلاو ىمحلاب ليربج يناتا اعوفرم ملسو هيلع هللا ىلص
 مهلةمحرودمحا دازيتمال ةداهشنوعاطلاف ماشلا ىلا نوعاطلاتلسراوةنيدملاب

 فب ظدوويثلاي؛ثبذاخنالا غيم لمختت لينغملا اذه :ئىلعبو : رفاكلا ىلع ,ىنسحرو

 لالعا] علا قف بناجضماالاب ندع[! 21 فدك ضياغلا| نب و رمغل لوقو مايشلا,ن وعاط

 سانلا صرحا قارعلا لهاو اهنع مهدعياو ةنتف ىلع سانلا صرحا زاجحلا

 قلاخلل مهاصعاو فولخملل سانلا عوطا ماشلا لهاو هنع مهدعباو ملعلا ىلع

 نع اذه ىؤورو:ربكلا يف مهقمحاو رغصلا' يف“ سانلا )١( نسيكا رصم لهارو

 هللا دبعل ةيواعم لاقو ارمع كردي ملو فيعض ديزو ورمع نع ناعدج نب ديز

 هلبلاقف ئنلظ «نوزيديوا!اعم نولتاقب !لاغف ,ةارصبلا "لها نع ين ريخا:.ا وكلا :نب

 لاق ةريبك يف مهعقواو ةريغص يف سانلا رظنا لاقف ةفوكلا لها نع ينربخا

 لاق, اهيفا مهزجعاو ةتتتفلا ىلع سانلا صرحا لاقف ةنيدملا لها نع ينربخاف

 لاقف ةريزجلا لها نع ينريخاف لاق لكآ ةمقل لاقف رصم لها نع ينربخا

 نم اهيف ديلو ةدالق لاقف لصوملا لها نع ينربخاف لاق نيتنبدم نيب ةسانك
 لوقا الو نينمؤملا ريما دنح لاقف ماشلا لها نع ينربخاف لاق ةزرخ لك

 الو قلاخلل مهاصعاو قولخملل سانلا عوطا لاقف نلوقتل لاق اًئيش مهيف

 هدعبام يردبال توملا ىلع مهأرجاو لفل يفو انكاس ءامسلل نوبسحب

 ةرمحلا ناسل لّثسو يعب الو عيشب مهيصمحو يردب الو لمتش مهيفشمد

 لاقف ةرصبلا لهأف ليق ةريبكل مهبكراو ةريغصل مهرظنا لاقفةف وكلا لها نع

 قولخملل مهعوطا ام لاقف ماشل لهاو ليقف اتاتشا تردصو اعم تدرو لبا

 ةريزجلا لهاف ليق بلغ نا ديبع لاقف رصم لهاف ليق قلاخلا مهاصعاو
 تعمحج زورخ ةهدالق  لاقف .لصروملا لها نعلمسو.(؟) نيتمحا نيت دلدساك لاقف

 مهتمئا ةعاط نم ماشلا لها هيلع ناك ام تاباكحلا هذه يف امم دارملاو اعاوزا

 بقاوع يف رظن ريغ نم مهئاراب بورحلاو نتفلا يف' مهئادتقاو مهثارماو

 وهو بلاط يبا نب يلع مهلاتق نم نمزلا فلاس يف اولعف امك نتفلاو رومالا

 كسلتو ىضتري الامو ريبزلا نب راصحو ةرحلا موي يف مهلعفو: ىضترملا مامالا

 بصقلا ةباغ يهو ةمجا ةينثت )١( . فرظلا فاكلا حتفب سيكلا )١(



 / ندا قدا خبرات

 ىتح سأبلاو فيسلاو لهجلاو افحلاو ةؤرملا ةكئالمو فرشلا ةكئالمو ىنغلا

 ةنيدملانكسا انا نابمبالا كلملاقف !وق رتفاضعبل مهضعبلاقف .قارعلاىلا اوهتنا

 لوسرلا دلبب ءايحلاوناميالاىلع ةمالا تعمجاف كعم انا ءايحلاكلملاقف ةكمو
 ىلعةمالاتعمتحاف كعم اناوةحصلاكلملاقف ةبدابلا نكسا اناءافشلاكلملاقو

 لهجلاك لم لاقف برغملا نكساان١ افجلا كلملاق وبارعالايف ءافشلاو ةحصلا نا

 نكسا انا فيسلاكلم لاقو ربربلا ىفلهجلاو افجلا نا ةمالا تعمتجاف كعم انا

 كلم هل لاقف انهه ميقا انا ىنغلا كلملاقو كلععم انا سأبلاّ لم هللاقف ماشلا

 فرشلاوةءورملاو ىنغلا كلم عمتجاف امكعم اناوفرشلا كلم لاقف كعمانا ةؤرملا

 لاق ماسلا ضرابقحال انالاق مالسالا نأت ربخ١ا رباح نب ميكح لاق و قارعلاب

 لاق كالعم اناو لاقف قارعلاض راب قحال اناو كلملا لاقو كعم اناو توملا

 ام ةرثك كلذب دارا امناو كعم اناو ةحصلاتلاق برغملاضرابقحال اناو عوجلا

 لوق ريشب اذه ىلاو ةداهش امهالكو داهجلا يف لتقلا وا نوعاطلا نم اهب ناك

 ناك تعم

 سوبلاو عوجلا عيضر زاجحلا نا )١(2 ةعمسمو دوج انب انيلع ادعي

 احاوزا تقفتا مث افنص رشع ةتس جاوزا ةينامث تقفتا ءايشا ظحاحلا لاق

 ةنامالا تلاق ةنيدملاو ةكم نيمرحلا نكسا نيدلا لاق جاوزا ةينامث تراصف

 ءاخششللا "كاك ةكعم نال ذل انا يت اع ل كادت ىاةمستلا بد اكان ان

 ةٌورملا تلاق قارعلا نكسا لقعلا لاق كعم اناو ةعاحشلا تلاق ماشلا نكسا

 نكسا ةراحتلا تلاق كعم'اناو َعَرَولاِلاق ناَسآرخ' نكتسا'ملَعلا "لاق" تاعم"اثازو

 لاك تارغملا نكيسا ءافجلا لاف كعت انو تلادتلا تتاكزن اعنا نا

 حدم اذهو كعم اناو ةعانقلا تلاق نميلا نكسا رقفلا لاق كعم اناو لهجلا

 دق لجرب ىتا هنع هللا ىضر رمع نا ليذهلا يبا نب هللا دبع لاق ماب .سسيل

 اننايبصو كهجوب وا كهجو ىلع لاقف رثع هيلا عجر املف ناضمر يف رطف١
 ماشلا لقتل هرذك ناسا ىلكع 1كم اذا ناكو دحلا هبرضف مايص

 امئاو هدنع هلها لاح ةئاندل ماشلا ىلا ىفنت رمع نكب مل ماشلا ىلا هريسبف

 نم رما نوعاطلا هيفكب نا ءاجر نوعاطلا نم اهب ناك ام ةرثكل اهيلا ىفني ناك

 ةعمسلملاو انغتا قوَوانللو -دوححان-ندومختلل -لاقيو-بآ غلا هيف لسحب فانا زك ووجاعلا (ه)

 . رقفلاو عوضخلا سوبلاو عضترم ىنعمب عيضرو ةينغملا
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 رسثكا ةرصبلاب ةيردقلا تناك دقو هرما ماشلا لها ىفكو هبلصف كلملا دبع

 لهال اوفلاو فيناصتلا هيفن يفاوفنص مهناف ربكا ةنمسلا لها ىلع مهررضو

 نعو مهدارم اولواحامم اوغلس ملو مهداباو هللا مهانفاف فيلأتلا هيف لازتعالا

 قلخ ءايشا ةعبرا اهفدراوءايشا ةعبرا قلخ لجو زع هللا نا اعوفرم ةشئاع

 اهنكساوةلفغلا اهفدراو ةفعلا قلخو زاححلا هنكساو دهزلا هفدراو بدحلا

 مهردلاهفدراو روجفلاقلخوماشلا هنكساونوعاطلاهفدراوفيرااقلخو نميلا

 راسب ناميلس لاقو هب جتحب الف ليهاجم هيف دانسا اذهو قارعلا هنكساو

 بيكا هلآ: كنكف لزاما, يل دخت, نإ' نابخألا' تعك ىلا تاذقخلا "نيب زِهَع بتك
 قلخلا نسحلاقف نميلا دبرا ءاخسلا لاقف تعمتحا ءايشالا نا نينمؤملا ريمااب

 ماشلادب راسأبلا لاق وكعماناو رقفلا لاقف زاجحلا ديرا افجلا لاقو كعم اناو

 املف كعم اناو لقعلا لاقف قارعلا دبرا ملعلا لاقو كعم اناو فيسلا لاقف

 ديرا ىنغلا لاقو ظفل يفو آذا قارعلاف ذا قارعلاف لاق رمع نعباتكلا درو

 الف ةعطقنم اهلك ةباكحلا هتاه تور يتلا ديناسالاو كعم اناو لذلالاقف رصم

 ثعب لباب ىلا قئالخلا هللا رشحاملا١!) كلامنبا سنا لاقوكلذ نم ءىشب جتحي

 ذدئموباوعمتجاف لبابىلا مهتعمجف ةبرحبو ةيلبقو ةيبرغو ةيقرش احيرمهيلا

 ءهراسو نع قررتملاو هتيم نعت رغملا لمح نمداتم دان ذادل اىريتح الل نوبرطتد

 ناطحق نببرعب ماقف ءامسلال ها مالك هلف ههجوب مارحلات يبلاىلا دصتقاو

 ملكت نم لوأ ناكف وه تنأ ليقف دوهنبا لاقف ناطحق نب برعبام هل ليقف

 اذكو اذك هلف اذكو اذنك لعج نم يدانب يدابنملا لز» ملو ةيبرعلاب

 تلبلبتو توصلا عطقناو اناسل نيعبسو نينثا ىلع اوقرتقا ىتح

 ريخلا ةكتئالسم «تطبهو .انيلئاب: فئمؤي نانكو لباني .كيمسسف + نشلالا
 ةكئالمو ءافقدشلاو, ةكحضلا ةكنالمو ءايحلاو ناميالا ةكتالمو رشلاو

 نأ هنكميب ال وهو لعفاب دبعلا بطاخيب نا ليحتسيو لاق ملعلاو رظنلاو دامتعالاو تانكسلاو

 هذهو ةرورضخلا ردك دقف هركنا نمو لمفلاو رادتقالا ه4 حفت نم سحب وهو لكعفف

 ةقاوصلا انبب دقو ةتالاقم فييازت عم تاتكلا اذه نم .نيفلا ف رح يف هتمحرت يتاتسو:ناليغ ةدعاق

 . عنقم هيفام دعب اميف درونسو علاطملا يمفكت ةرابعب انه انمالك لوا يف



 “١7 زكاشمع نبا خيرات

 ماكل 5120 ؟ طال رتل لدتا لكان "اك ا

 ىدع نيداورهدنعنم ةبوقعب هللا مهمع ءاسستلابءاسنلاو لاح رلابلاجرلا ىفتكاو

 ناكيفقثل!باهولا دبعوةملسنب دامح ىلع عوضوم ركنم دانسالا اذه لاقو

 ناك يزارلا متاح وبالاقو ليطاوبلاب ثدحيو ثيدحلا قرس ثبيدحلا ركنم
 ىلص يبنلا ثح باب مدقت دقو هتباو ربجتحب الف ثيدحلا عضب اذه باهولا دبع

 هلعلو امومذم هب مهلوزن نوكب فيكف ماشلا ىنكس ىلع هتما ملسو هيلع هلآ

 ناطحشلا+ 6 ؟قفتيس هريرق وثأ لاقاو ةعاشلا بارد 45 دا 1 ناك عضل

 ىَوَر دقاوة رب ره ىبا' ىلع. ف'وقاوم كتدح وهو ردقلاب مهاتلت بكت هععت» عاشتلاب

 اوملكت اسانا نا رمع غلب يزيا“ نبا لاقو فيعض وهو اعوفرم رخآ هجونم
 ردقلا ىف مكلبق ناك نم كله امنا سانلا اهيا اب لاقف ابيطخ ماقف ردقلا ىف

 كتسساف-لاق”امهقاتعا“تدزرخالا هلف املكت (نيلخكوب عافسا ال ادتب سنا ىاذلاو

 لاق ىنابيشلا لاقو دواد وبادهاورماشلاب ةعبن وا ةعبان تعبن ىتح هنع سانلا

 ناكو (59) ردقلا ينعن: ئأرلا اذه اندابع كلها ةعرذ ابا اب يءازوالا يل

 نن عاشه هذخاف عابتا كلذ يلع هعبتو ىردقلا ناليغ مانشلاب ردقلا ىف .ملكتملا

 ةبوسنم اهنأكو ءاضيب ةقيقر رصمب عنصت تناك بايث نم بوث وهو ةيطبق عمج يطابقلا )١(

 نم هبشو يعارلاب سيلبا هيششف همنغب يعارلا توص قيعنلا (() . رصم لها مهو طبقلا ىلا

 . ىمعالا ديلقتلا عماجي ملعلاب هعبتي
 اننوم 2 لعل نللا نال هرحتلالو ايح رت نع ماعلا 32 ليدلا هلل هلي هد

 لدكاف ندعللو ءاضفلا نقم ف نإ لل اعلا م كعك هإ ا[ ةلردلا 2220 20-7

 ككيتردلا ةليرفلا ةغللا يف_ردفلا ىتفمر لد ا! ريعر ايكو مالا يسلب تاتجلا و ادا 22

 همذب وأ ةدمحب ءىش يف ىلاعت هللا مكح ردقلاو ءاضقلا ىنعمو ءىشلا هيلا يهتنب يذلا دحلاو

 هيلا بهذ امك رابجالا ىنعم نم ءىش هيف سيلو اذك ىلاو اذك ةفص ىلع هبيترتو هنوكبو

 لاكظعفل ,ىنج للعلا رد تحلو املك هن دافجلا رك رالعلا هةلطلا الك لرد ل لا

 لش قيلت ذهأ هحكأ دكطعلا 1! كفته كلان هر وغلا .مدايكل 31ر11 ءاماوزل# تان هز [ فاض د ا

 مهتاكّرح نم دابعلا لاعفإ عتمح؟ نأ هل دعلأل رووح لاعف ردعلا اارردع انيك نا 42 دخلا

 تلافك ”اويلتحا © لجو رع هلا اهعلكب مل هدومعو مهلاكعا3 لاكن ل

 نك ااكبل قلاخلا الهو رم لاكن" ع ةقئاط تل افا6 ثلا نود اهرامات اهملخل  يتمأ ةفئاط

 هدا نيش مل رعملاو فلكم الب زاهندج وأ ةحطلا ن) نربرددلا ف ةفرك تل

 نمو ءاطقع نسا لضم تانيسما م1227 را ل

 ىللاعت يرابلا نا لاقف ينيهجلا دبعمو يقشمدلا ناليغ اهب عبت دقو ردقلاب لوقلا هدعاوق

 مكحيو رمأبام فالخ دابعلا نم ديره نأ زوجيالو ملظو رش هيلا فاضي نا زوجيال لداع ميكح
 ةعاطلاو رفكتلاو ناكيالاو يثلاو حلل لمافلا ره تيشلاق :ةيلع ميرزا منت انك لع
 تاكرحلا يف ةروصحم دابعلا لاعفاو هلك كلذ ىلع هردقا برلاو هلعف ىلع يزاجملا وهو ةيصعللاو
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 رفكلا نم يلعلاقف ماشلا لها رفك موي(١)ةغلبلا ىلا ىعدنم نيفص مويلجر

 رشعةسمخب يتاف نيفص موب يلع عم تدهش يركشيلاةمقلع نب ةبقعلاقو اورف

 نع لثسمو هيلع ىصوهنفكو هلسغ مهنمتام نم ناكف ةيواعم باحصا نم اريسا

 شرعلايذ دنععمتجنف ةمايقلا مويةيواعمبو يبيتّوي لاقف ةيواعم ىلتقو هالتق

 ناجحا: ئنعياجت مللادج و دب وواك عوميراضيإ رولاف وو( "0و هيجاص ,جلف ,جلق انباق

 نضعب يف جرخايلعتيأر لاق نيفص. دهش لج رينئدح ةو رعنب هللادبعلاق و_نيفص
 ربخاف رامعىتاف لاق مهلو يل رفغا مهللا لاقف ماشلا لهاىلارظنف يلايللا كلت

 لها رفك اولوقتال رساب نب.رامع لاقو مكل هرجاف (؟) ريضحلا هل اورح لاقف

 الح ررامع عمسو نيفص عئاقوكلذب ديرب اوقسف اواوقاوملظ اولوق نكلو ماشلا

 للعبش وامك مودا كلور ةياع لحم «انسيفحل كارو وفك, هلل اقف نافل عردجر رؤقك القي

 قحلا ىلا مهدرن نا انيلع قحف قحلا نع اوداح نونوتفم موق مهنكلو ةدحاو

 تا ةيلاهما اذا كلوب قرع وذا طف ةخزثأو

 (( ماشلا لها مذ يف دروام ركذ باب ))

 ءاشلا يف: يغبلاو انتجلا ملس و. هيلع هللا -ىلص, هللا.-لوسر .لاقلاقنسنا نع

 شايعيبا نساناباهيف ناف هدانسا فعضلهيلع دامتعالا نكمبال ثيدحلا اذهو

 بارع تبحاص وهو راتخملا نس لضفلا كهيفو هفعض ىلع عمجم وهو ىرصتلا

 لاكفلا ناك اك هناي كلو ةملكلا هدها حرش ىلا ىيرتتت انكلوأ ةلطفم ياس ةعفارلا هذه(

 ممااقلا لوسرل تناك يتلا هس رتب هكا نزلا كارا لع لفت كلا ١ تتلو يداك

 ىداتن هن ةانارعملا“لاركررلا ةفامفب ةظيضعت 8 يصتلا# ملكا ةالكا1جةنش هلا ؟لزوش يهلك "اكد

 هلل بدتنأف متح دق امك حدق مكودع نأو هدعب ام هل موي أدغ حيرب مويلا هسفن عبي نم

 فع ماثتلا لهال قب لف _ةدحار ةليح نالاو لع ليجت افلا ركع يننا ىلإ فالآ ةردع نيام

 ىلطاوإ هلنع | قلاوالا+ ادخل لبقتلنت الو هفيشلب ترق قلعوأ.ةب وعم! ىلا (زمالا: :ىشف١لوتحملا دمغاإالا
 هبحاصت رفظول زاق انيا ىنعملا (؟) ٠ مكنيباو اننيب هللا باتك مانشلا لها ىدان ةعقاولا هده رثا

 حتفب وهو نونلاب عيقبلا ضيف هيلع لسنإ عاق ريضح ةياهنلا يف (؟9) . هتجحب هبلغ

 .٠ داضلا رسكو ءاحلا



 مدقملا هللا دنح مهئاف ماششلا لها اوبستال ةريره

 (( لتق نميف نيفصنملا لاوقا نم دروام باب ))

 نيدص ماني

 ىف نيفصو ةنجلا ىف لمجلا ةنجلاىف محالم عبرا )١( اعوفرم ةريره يبا نع

 لاق هيبا نع دمحم نب رفعج نعو ةعبارلا متكب ناكو ةنجلا ىف ةرحو ةنجلا

 اواوقتال لاعف رفكلا,لوقي,لوقلاَف ولعب الجر إنيفضا موني والمجلاب مويب ىلع عمم
 َلاقو كلذ ىلع هانلتاقف :انيلع اؤغب هنا انمعزو مهيلعاتيشباتا, اًومعو. مهنافوكلذ

 ى ىشمن نحنو يديب ذخآ وهو نيفص دعب ايلع تبأر يعجشالا ديبع نب ملاس
 انانينمّوملا ريمأ ايدل تلقف ماشلا ىلتق غلب ىتح مهل رفغتسب يلع لعجف قلتفلا

 ناتعلح يلاوملا اذاف اهنكس ناك يتلا بلاط يبا راد تلخدف قارعلا تمدق

 انركذ اولاعف يننو ربختل مكيلعتمزع يلعلاقف اوتكسسف مهيلا دصق مهآر املف

1 

 لجر اذاف يئاطلا متاح نيىدعهعموهالتق نوركذي مهو موب تاذ يلع جرخ لاق

 نايا اوم مم لايام تمد هد وو افيعطتو نيج نلطس ودق ظلك

 طويلا لالجنلا هدؤزوإو (نكاسع نيا وتغ هحرحل لدحر بدي طفلا ومحل ودعت او دحلا كلر(
 تاحصأ] نأ هلق دازملاو فيعض ثيدح وهو خيراتلا انهو تار ارو لل عماجلا يف

 (قوسم باتكلا اذه يف ةثالثلا هذه ليصفت يتأيسوب ةنجلا يف ةرحلإو نيقصو لمجلا ةعقاو
 يفوتسم باتكلا يف ةئثالثلا هذه ليصفت يتأيسو ةنجلا يف ةرحلاو نيفصو لمجلا ةعقاو
 . ىلاعت ةهللآ ءاش نأ
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 دري ملينا ربطلالاق مهينادو باوصلا مهيرادبو مهيصاقو مهتمعنو مهتفلا نيملسملا

 نيديلولا هاوردقف ىناربطلانم مهوب اذهوءاقرزلا يبا نب ديز الاثيدحلا اذه

 هعف رب ملو يلع ىلعهفق وف يرصملا ديزي نبثراحلا هاوروةعيهل نبا نعاضيا ملسم

 مهتملظ اوبسولادبالا مهيف ناف ماشلال ها اوبستال بلاط يبا نب ىلع لاقو )١(

 لج رمهنمتومباللادبالا مهيف ناف ماشلا لها اوبستال قارعلا لهااب اضبا لاقو

 نيبال ا قلقا ركذلا فاو او دق يح نيبراجزلا] لاق طولك سناكتا كاان تيئالفالا

 ركذتاللادبالا نمنيلجرب ناسيبصصتخا ىلاعتو كرابت هللا ناف ناسيبب نيحلاص
 هللاناينغلبهناف ظفل ىفو لادبالا مهنم نوكبال هناف(؟) ةمئالاىلعآناعل الو آنانم

 هناكم هللا لسعحالا دحاو تومنال لادبالا نم نيلحرب ناسيب لها صتخا

 انهن ناوكنال ىناق"ةفئالا,. قلغ, اناعط. الو(؟) اتؤامتم, امهتمزكذت.:الوب دخلااو

 (؟)اريفغامج مهوبست ال يلعلاعف ماشلا لها بسف لحر ماقنامثعوبا لاق ولادبإالا

 هل لاقف ماشلال هانعلا مهللا نيفص موبلجرلاقو لادبالا مهنم وا مهيف ناف

 اهب ناف ظفلىفو اثالث اهلاق لادبالا اهب ناف اريفغ امج ماثلا لها بستال يلع

 قارعلال هااب ثيدح ىنوةديبعوبا لاق لادبالان وكب مهيف ناو نورب امل نيهراك

 رفغملاو مهلك مهتعامج ىينعب لادبالا مهيف ناف اريفغ امح ماشلا لها اوبستال

 اهعامتجايف ةضيبلاكاوعمتجا اذا مهئاوتساو مهتعامج يف مه لوقت (ه)ةضيبلا

 فرشام يأ ديح دحاولاو دويح اهل نسيل امج يه ةضيبلا لاقو اهئاوتساو

 يعارلا لاق هيطغت يا سارلا رفغت ريفغ يهو اهنم

 ريفعلا موللا يف ءامجلا مه ءعاومسس مهلك و مه ريعص

 ىبسبعلا لاقو

 م سل

 وه ناعما 06 ءاغعااوضلا ىلآ برقا هنغ_هللا ىفر يلع مالكا َنمآ هنوكو يناربطلا هيف . نعظ (1)
 داوملاو ةعينصلا دسفت ةنملا نال مومذم وهو هاطعا نم: ىلع هب دتعاو ةنم الا اًئيش يطعيال يذلا
 ع نيفص اولا نيذهب نيفصتملا نم نون وكيال لادبالا َن اف مهيلع وعدبو ةمئالا ابسسي ْن 0 ناعللاك

 كلذو؛غوصلاوز دهزلاو ةذابعلا نم,فعاضتلاو تفاختلا هسفن نم. رهظا اذا لحرلا توامت لاقب

 - 0 وم رفغملا ةباهتلا ةرابعو هز 3 مومعلا ةحو ىلع هانعم 5 5 ءاب رلأ تامالع نم

 5 هوحنو دوزلا ةه ك4. و اع عاردلا
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 ءاح ر4ض رعف امهذيب اميف رظنال اقف ة ويح نيءاحررضحاف كلملا دبعىلا امصتخاف

 نينمؤملا ريماابلاقف هلبقي نا ىبأف لجرلاىلع هضرعوهلبقت نا تباف ةأرمالاىلع
 بهذ نم راوس تبئأر اضنا لاقو نيملسملا لام تيبىف هحرطاو هنمث اهطعا

 رهش نم رثكا قشمد دجسم ليدانق نم ليدنق ىف اقلعم الاقثم نوثالث هنزو
 قةكمب ىلعنب دمحم يبا عم تنك دمحم نب رفعج لاقو هذخأيف دحا هيتأيال

 هءازو سل اجاناو رجحلابيلصي مئاق ىباونيموب وامويبةيورتلا لبق رشعلا .يلايل
 ضيرع(١)نيبكنملا نيبامديعب ماظعلا ليلحةيحللاو سأرلا ضيبا لجر هءاج ذا

 هديريهنا ىباملعف هبتج ىلا سلجف (؟) مرحملا ةئيهىفناظيلغ نابوث هيلع ردصلا
 قلخأدب نعينربخا رفعج .ابااب لجزلا هل لانقف, هيلعلمقا مث' ملسسف ةالصلا:ففخف

 هللاقف ماشلا لها نم لحجر لاق تنا نمم ىبا هل لاقف ناك فيك تيبلا اذه

 قارعلا ىلا تطقس اذاو احاحص اانتءاج ماشلا ىلا(؟) تطقفتس اذا انثي داحا نا

 . صعنو اهيف ديز دقو انتءاح

 «( مالسالا مالعا نع كالذ ىف درو امو ماشلا لددا بس نع ىهنلاب اب »

 لاق ملسو هبيلعهللا ىلص هللا لوسر نا هنع هللا ىضر بلاط فا: نب :ئلعلاق

 (؟) نادفملا ئقابهالا “لتحت امك اهله نمانلالكط ةععفا كاسولا ذكر اوت عا وكل

 لسرب نأكشويلاذدبالا مهيف ناف مهرارش اوبس ىنكلو ماشلا لها اوبست الف

 بلاعثلا مهتلتاق ول ىتح مهتعامج ق* كفا ايطل |! عن ش(م) ايم ماشلا نها ىلع هللا

 لوقي رثكملا تايار ثالث ىف ىتيب لهانم جراخ جرخي كلذ دنعف (1) مهتبلغل

 عبس ن وقلب تما تما (!/) مهتراماافلا رشعانثامه لوقيلقملاو افلا رشع ةسمخ مه

 ىلا هللا دربو اعيمج هللا مهلتقيف كلملا بلطي لجر اهنم ةبار لك تحت تايار

 تيقللو ةفوصومإموأ ةلوصيوم امو ريكتلاو رفضتلابب ةتءازرق تضنب ديعيوب مظعلا ليخلا لإ

 هنأ نيبكتملا نيباما دعت هتوكب دارآ] افتكلار دضعلا مطخلل 025 252 هش تناكلاو هيئات

 تالحاو) تققأو (9) .٠ اءارلا رست و ميما ممكن (() ٠ راتكملا ضترع هنا 5لتر نبطلا قلك 22ر2

 نكس« ىإد ةرتطك ايي كافل" نتاازر رفالر نير ناكل نيا رن هللا كاع نإ 2200

 نم مهيرتعي ال يا (1) . ايراج ناك ام رطملا نم بئاسلاو بيسلا (ه) ٠ هبارت نم ندعملا

 دعب رصنلاب لؤافتلا هب دارملاو' توملاب رمأ تماو مهتمالع () . ةملكلا قرفتو فعضلاو نهولا
 ةمالع ةملكلا هذ لعجت تناك ثترعلا نأ كلذو ةمداعلابا"ضرغلا لاوصحخا عما ةنامالابا رمآلا

 .٠ ليللا ةملظ يف اهب نوفراعتي برحلا يف مهنيب
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 ]١( ردج زواجتال قارعلا ثيداحا تناكو ةنبدملا لهاو ماشلا لها ءاملع

 لاقو قارعلا لها جراوخ نع نولمحي ماسشلا لها ءاملع ناك ىتمف مهتويب

 دارا نمو هحح_ لفات هليلعف (؟لإ كتنياملا دارا نمزةنتتع )ني ناي

 مايشلا#» لها“ هيلعف , يعتنلاو دارا نمو( ةنيدملا نها هيلغف .ةالكصلا كيقاؤم

 تاررعلا ليهأب هةيلعفب هلكطايب نرجو ههقح ,فيرعت_ الز احن طار )نمو

 ةندملا لهاب كيلعف ديحلا دانسالاو حيحصلا ثيدحلا تدرا اذا اضيا لاقو

 ماسشلا لهاب كيلعف ىزاغملا تدرا اذاو ةكم لهاب كيلعف كسنلا تدرا اذاو

 لهأب هيلعف هيلا (*) نكسب يذلا ثيدحلاو دانسالا دارا نم رخآا ظفل يفو

 دارا نمو ةكم لهاب هيلعف تيقاوملاو اهب ملعلاو كسانملا دارا نمو ةنيدملا

 نم هقح فرعبال ايش دارا نمو ماشلا لهاب هيلعف وزغلا رماو مساقملا

 ينعب ةالصلا تدرا نا يعفاشلا تنب نبا لاقو قارعلا لهأب هيلعف هلطاب

 تدرا ناو ةكم لهاب كيلعف كسانملا تدرا ناو ةنيدملا لهاب كيلعف اهماكحا

 تلخذدام كرابملا نبا لاقو ةفوكلا لها نع ىأرلاو ماشلا لهاب كيلعف محالملا

 لتتم ناونراه) نب ”ىسوم لاف ةفروكلا لها .ثنادح | نع ئتعتسيال الا ماشلا

 لاقو نيثالثل ماشلا لهاو نيرشعل ةفوكلا لهاو نينس رشعل نوبتكي ةرصبلا
 لغتشي نابحاول فعلا عمتجم اهنال نيرشعلا يف تبدحلا بتكتخسن ريبزاا
 هقفا اهيقف تبيأرام يناسارخلا ءاطع لاقو ضئارفلاو نآرقلا ظفحب اهنود

 دارا وكم لوفي ةزياجم نير دب ززب ونورمج لا دنع ناكاوزا مانت ند هندج وربادل

 نالوخو سنع دمحم نب ديزي لاق نالوخو نسنع نم ايرادب لزنيلف ملعلا

 نالوخ دحاو يفو سنع دحاو يف عمجتف نادحسم امهيف قشمدب ناتبرق

 دلبلا لهاب كنظ امف قشمد ىرق نم ةبرق': يهو ابراذ لها يف اذه ناك اذاف

 قلخلا ىوح ىذلا ريبكلا

 « ةقثلا نم مهنع ركذ امو ةنايدلاب ماشلا لها فصو باب »

 (؟) رفصلا قوس يف ًاتسط ةأرما تعاب رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع لاق

 وهو رفص هنا ىلع الا هرتشا مل ىنا اما اهل لاقف ابهذ ىرتثملا هدجوف قشمدب

 لاك كلا ويف انلعات ناك "افا يفانص» هنا كولعتالا/هاقتراؤلام هحلاقف- كل“ اوي ةكعاذ

 نيشلا حتفب كسنم عمج كسانملا نإ - ك1 ردحلا عمجو طئاحلا وهو رادحلا عمج (1)

 م وك ينط فر نا العطورات "ووكر كلططختم ا ازجاتر / يرالقجتو

 ل 105 ينولاوب رتكلان]ا ةليونر ةاقييعر ىباو عيناوالا هس لطي قذلا
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 ةيصان هتعبتاف اريذنو اريشب ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم ثعب هللا نا انل

 نئدلا ىلع اولتاقف هعيابيف هيوبا نيب نم ردت لج رلا ناك ىنانلا ها
 هيلع هللا ىلص ىبنلا تام املف قحلا ةملك اومزل ىتحو سانلا هللا نما ىتح

 ىتح سانلا اولتاقف ةيصانلا كلت تماقف اوبزحتو سانلا (؟) عياشت ملسو

 اوعمتجا املف قح مكيبن ناوهللا الا هلا ال اولاق ىتحومالسالا ةملكىاامهودر

 عئارشلا مهعمو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةبارب ةيصانلا كلت تقلطنا

 ملف مهآرنمف ًاناوعاسانلا اوكرتو ماشلا اولزن ىتحنيرحاهم اهب ءا> ىلا

 املع مهلقا وهف بارعالا نم هاغتبا مث هنع ىمعو هيلا ىهتنيو مهبده نم ملعتي

 لها قارعلا لهااياهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق ىرهزا١ لاقو امغ مهدشاو

 ريثك ملسوهيلعهللاىلص هللا ل وسر باحصانم رفن مهيلاجرخ مكنم ريخماشلا

 فرعن امب انومتئدحف هباحصا نم ليلق رفن مكيلا جرخو فرعن امب انوثدحف
 لاقوهب ددرامثهب ددرأف يقارعلاثيدحلابتعمس اذايرهزا!لاق ف رعنال امبو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسو تاو نيع فآلآ ةربثع ماسلا تلخد ىلسم نيدلرا|

 ين يرتنا اندنع ارزق نك قانغا ناد ردلا هوبا« للام ل طعس رار اس اراقأا

 نوقباستيبو نوأرقب اوناكف (؟) افينو ةثئامتسو افلا تددعف اذه انسلحم

 يف هنوتفتسد امئاق ءادردلا وبا ناكو ىرعم مهتم ه رضع لكل هرظكف هدع

 ىلا لوحت ةأرقلا ةرشعلا نم لجرلا مكحا اذاف نيئرقملا ينعي نآرقلا فورح
 ءزج أرقيف ةالصلا نملتفنا اذا ةادغ لك يف ىدتس ءادردلا وباناكو ءادردلا

 هتءارق نم غرف اذاف هظافلا نوعمسب (4) هب نوقدحم هباحصاو نآرقلا نم

 ناكو هيلا اوفيضا نيذلا ةرشعلا ىلع ذخاو هعضوم يف مهنم لحجر لك سلج

 ىرقبو ةادغلا ىلصي مث دجسملا يتأب ءادردلا وبا ناكو مهيف امدقم رماع نبا

 وا ةقيفع وا اهدهشن ةميلو نم له هباحصال لاق مايقلا دارا اذا ىتح (ه)

 ينا كدهشا ينا مهللا لاق ال اولاق ناو اهيلا ماق معن اولاق ناف (1) ةرطف

 ورمع وبا لاقو اهب أرق قلحلا هذه نس ىذلا وه ءادردلا ابا ناو مئاص

 نوبتكي سانلا هيلعو خيش قشمد عماج ةدمعا نم دومع لك دنع ناك يبلكلا

 اهنع اولأس ةثداحلا تناك اذاف ماشلاب ءافلخلا تناك يعازوالا لاقو ملعلا

 لاقيف هسارإ] نسم يحكم يتلا, ناتنالا ةيشطانن | اهيبست) فازشالا شان رازوام ةنعاتلا

 ديدشتب فينلا (؟) . اقرف اوراص (؟) . زاجملا ليبس ىلع بانذا عايتالل لاقيامك صاون ءاسؤرلل

 (6) . عفترأو لاط اذأ فوني ءيسشلا فان نم ذوخأم فين وهف دقع ىلع داز املكو ةدايزلا ءايلا

 نع حيبذت يتلا ةامثلا ةقيقعلاو نسرعلا ماعط ,ةميلولا (1) . ٍنآرقلا أرقي (9) ...هب نوؤطيحب يأ

 . رطفلا ءاكز ةرطفلاو ةعوبسا موي دولوملا



 لاقف ماشلا لهاو قارعلا لها لاتق نع رماع لْثسو اذكو اذك يف رمالا

 متق رفتو متملعو اوعمتجاو اولهج مهنالماشلا لها انيلع نو رهظبنولازيال رماع

 اذا زيزعلا دبع نب ديعس لاقو ادبا ةعامج ىلع ةقرف لها رهظيل هللا نكب ملف

 دق هناف هب كيهانف ةيماش هتعاطو ايقارع هقلخو ايزاجح لجرلا ملع ناك
 ءاخسهؤاخسو ىزاجح ملعهملعجرلاتدج واذا ىسوم نيناميلس لاقولك

 ل طاط هالو و ضتملا فطحل زنا لاقاو عر! قهق ا يماشة اق كم اة تما فعتم)و ئَقاَوْع

 لهاو برعلا ةيقبومالسالا أدتبمزاححلا لهالاقف سانلايلفص هللادبعنبا

 ةينباو ةمالا نصح ماشلا لهاو نبدلا نع نولتاقملاو مالسالا نكر قارعلا

 كيف ربع ةظلروال روكي ز هت ةعماق يعز ثءاخمسبلا ١» نايف نابسا وخلل لافا ةفكالا

 امع اهب اوفتك اف مهدالب اونغتسا ءامكح دنهلا لهاو ىزاغملا ءانباو نوصحلا

 ناك طابنالاو دعبلا ىلا برقلا نم مهاجن نيدو باتك لها مورلاو اهاوس

 ءاطعلل لذابلا لاق لضفأ ةالولا ىاف لاق ديبع موق لكل رهظف اميدق مهكلم

 كيرا ودامت ' ةحفر ربا يبيت يف لاو رقاةقوخما كلان ل اهمنتت تفل رعب واط علو

 ةعاطلا ما كلملا ةجاح يف علبا فوخلا ىلع ةعاطلاف لاق ةبوقعلاو (؟) قرخلاب

 علابتو ودعلا ريست فوخلا ىلع ةعاطلا نينمؤملا ريمااب لاق ةبحملا ىلع هل

 ياف لاق ةلفغلا دنع علابتو داهتجالا مضت ةبحملا ىلع ةعاظلاو ةتباعملا دنع

 لاق كلذ ةقالع ام لاق ةعفنملاو ةرضملاب مهالوا لاق ةعاطلاب مهالوا سانلا

 لاق اريزو ذختي نأ كلملل' يغبني نمف لاق سفنلا لذبو ةباجالا ةعرس
 ماشلا وحن نم (”) ةروك دمحا مامالا ركذو ىوهلا نع مهدعباو ابلق مهملسا

 ماثشلا لها نكلو سانلل نوضرعتبو مهدجاسم يف هب نوملكتبو ةيردق لاقف
 ةنسلا فلاخب لجرلا اوار اذا مهو ةنس باحصا ةصاخ صمح لهاو

 1س وخلا دوخي د وو رو هلا تكنو وحار حي و

 سدمملا تيب نكسسف مهنيب نم هو>رخا

 («( ةمهلا فرصب مهفصوو ةياورلا يف ماشلا لها قيتوت باب

 ةيانعلاو ملعلا ىلا

 لاقف::هننم/ عمشتو :هلأسنت زمع نيبهللا :دنع ىلع, انلخد لاق: ريفن نيب ريبج نع

 مسالاو برط هبابو قيفرلا م وهو قرخالا ردصم ننحَتفَت قرخلا من تع برحلا (1)

 5 روك عمجلاو عفصلاو ةنيدملا ةروصلا نزوب هروكلا ١ ا مضلاب قرخلا



 قدصلاو دجلاب الا ١١( قحلا كردب الو ليلذلا ميضلا عنمبال دايح ىديح

 نم هللاو رورغملا نولاقت ىدعب ماما يا عمو نوعئمت مكراد دعب رادياف (؟)

 الو مكلوق قدصا ال هللاو متحبصا (”) بيخالا مهسلاب زاف نمو هومتررغ

 عكست يل! ريخر وعلي مكي تفعلوا ؟ يكسو + يقيباسقلا هج ودل قرص ذل مط
 فيكس داماس الذ ًاثالثيدعبنوقلتس مكنا اماينم مكل ريش وهنمينم مكبقعاو

 مكنيعا « كلذ يكلف (6)ةخط»ن ولاظلا مكلف ؛ اهانخش ةحشت 4(1)- وئاو_ لعطان

 ينومتبأر مكنا نودوتف نطاوملا كلت دنع نوركذتسو مكتويب رقفلا لخدبو
 ردقا ينا تددول هللاو ملظ نم الا هللا دعبب الف ينود مكئامد متقرهو

 مايقف ماشلا لها نم لحرب مكنم ةريشع مهاردلاه رانندلا فرص مكفرصا

 : ىشعالا لاق امك كاباو انا نينمؤملا ريما اي لاقف لجر هيلا
 (1) لجرلا اهريغ ىرخا قلعو ىريغ . الجر تقلعو اضرع اهتقلع

 لفعد لاقو ةبواعه ماشلا لها قلعو ماشلا لهاب تنا تقلعو كبحب انقلع

 اناا تعاطلا «تلاقو كعم نكيسا, اناؤديردغلاب[لاعف قانعلا) نكس انا, لاملا لاك

 لاقف رصم نكسا انا, نئيعلا لاقو كعم نكسا انا افجلا لاقف ماشلا نكسا

 نكسا اناو رقفلالاقف زاجحلا نكسا انا ةءورملاتلاق وكعم نكسا اناو توما

 رصم لخد نم هأرقب شيرعلا بابب ةرخص ىلع بوتكم ناك هنا ليقو كعم
 ديعس نب ىيحب لاقوا(7 ىحو تومو ىخر شيعو يفو دلب ىلا لخدا

 نكسو ماشلا امهدحا نكسف. نصح نم ناوخا لزن ول اسي نب ناميلس نب
 داهجلاو ةعاطلا رماو ةعاطلا ركذب هتدجول يماشلا تيقل مث قارعلا رخآلا

 تيك: دكو زنك مسن ففعلت لاراب ةكيعنلا, نع لاتشإ ةتدح وز حبال تقل

 ةيراهلا اهلوقت ةملك ىو همه ذاتح ىئدتحا تلق لامقلا ءاحأ ااذانأ ةغالتلا خون) 05هتاناغ"

 يقف داك ءىدلا نع فاردتالاو ليلا, وهو, نادحلا" نم هع نحت نأ ترحلا لاكش هناك

 اووف .لافلا عاج ذاق لمعت ام ءادعالا ب! لمفتكت سلجم ىف) نولرعلا الان غلو كلا كل

 ككل مكفلا عما قلك ردفناالا هل !ةفشالا ىلا" سابلا فيعضلا ليلذلا نإ ىآ ([) ٠ !ودعاتتو

 رفظ ذدقف 'هبيصن متنكو مكب رفظ نما "ىنعملاو رفظ زاف () ٠ ميضلا عنمب يذلا وه زيزعلا ىوقلا

 هتعرق تجرخو رسخ مكب زاف نم يا هل ظحال يذلا رسيملا ماهس نم وهو بيخالا مهسلاب
 ...احييف !دادبتسا نوقلتسس _ىبعملاو ؟ةيرئالا] ١ كك 85751 كيك عئشلاب نراتسا لاقن ٠ )4(  ةغراف

 ميضلال .عفدت ملو قرفتتو لذاحتنا ةما لك ناف مامالا كلذ نع هللا ىضرو . ةعيتم ةقيرط (5)

 مكنيعا:: يكشف“ ةلاوك "لم هلافام نول اهلا“ ناوكناوةنالغل !عايتحالا) !هانبا ياست اهتاكر هتف نع

 ؛لجرلا كلذ يوهو اضيا اضرع يريغ الجر تيوهو ينم دصق ريغ نع اهتيوه ىنعملا (1) . خلا
 (") ٠ لاب مهنم لكل أدهي الف هريغب قلعتم وهو صخشب قلعتم انم دحاو لكف اهريغ ةأرما
 . عيرسلا يحولاو بويحملا معانلا ىخرلاو ءافولا .بحاص ىفولا



 هتدجو الا هيلي نمع قافالا لها نم آدحا لأسأ ملو ينيلي نم تركنتسا
 انيصعب ام لاقف نيترم اهررك مكب فيكف اًئيش فرعا امف هيلي نم ركنتسا
 دقف مكيلا رمالا نلقنيل هللا وف اهمزلاف لاق انيلع نودبتسي الو اندالب لها

 نم ركنبام رخآ نم اهناو ءادردلا ابااب ةالصلا الاف ر عا امف ءايشالاتركنتسا

 ىلع وهو ديزي بطخ ةماع تناك لاق ريمع نب كلملا دبع نعو رمالا اذه

 لاقو ةعاطلا الاماششلا لها فرعب ال مث نمف ةعامجلاو ةعاطلاب مكيلع ماشلا

 لبق نم هيلع علط دق اريشب نا الا لاقف بلأط ىبا ىلع انبطخ رمقالا نب ريهز

 مكق رفتو مهلطاب ىلع مهعاممتجاب مكيلع نو رهظيس الاموقلا ءالؤه ىراالوةيواعم

 مكتنايخبو ةنامالا مكئادابو مكريما مكتيصعمو مهريما مهتعاطبو مكقح نع
 ناخف انالف تلمعتساو ةبواعم ىلا لالا لمحو ردغو )١( لغف انالف تلمعتسا

 كا هلا نم ضعإ ىلع مهد »تبت وأ لح ةياواعم ىلا لاملا لمح ردغو

 لاقإو مهنم ينمحراو ينم مهمح رأف ين وضغباو مهتضغبا ينا مهللا هتقالع لغل

 فرصت ماشلا لها نم لجرب مكنم ةرشع عيبا ينا تددو قارعلا لها اب اضا

 ىشعالا لاق امك تناو نحن هل ليقف رانيدب ةرشعلا مهاردلا

 لجرلا اهريغ ىرخا قلعو يريغ 2 الجر تقلعو اضرع اهتقلع
 هللا دبع نب بابخ لاقو ةيواعم ماشلا لها قلعو ماشلا لها تعلعو كانقلع

 اداظراف نانلا ىلف رفطشلاف راثألاو تيه ىلع تراغاث الخ ةيراتع تحب

 (؟) مهئاوها ةقرفتملا مهنادبا ةعمتجملا سانلا اهبا لاقف مهبطخف (؟) اولقاثتو

 مصلا يهوب مكمالك (؟) مكاساق نم بلق حارتسا الو مكاعد نم ةوعد تزعام

 متلقاثتو متأطبا ريسملا ىلا مكتوعد اذاف مكودع مكيف عمطب مكلعفو (ه)بالصلا

 (7لوطمملانيدلا يذعاف دريخأتلا ينومتلاس (1)ليطاباليلاعاتيكو تيك متلقو

 ةيمعقا يتلا يد راج دو ةليقتتمل | ١ نيت ؟ ةلظبتمل ادع هع رتل اوفنتلا يف ةنادكتلا ناركعلا 01
 لغ اهيف لوعجم ةعونمم يا ةلولغم اهيف نوكت يديالا نال الولغ ةنايخلا تيمسو لاغ هل لاقي
 ا]وفخي ملو اورخأت (() . اضيا ةعماح اهل لاقيو هقنع ىلا ريسالا دب عمجت يتلا ةديدحلا وهو

 مهلخو مهاعد. نم يا (() . مهبولق هيلا ليمت امو مهئارآ مهئاوهأ (؟9) ٠ هب مهرمأ ام ىلا

 . هوعبتاف هيلع اوضقتنا مهرهقو مهاساق ناف مهلذاختل ةزيزع هتوعد رصت مل هترصن ىلع بيغرتلاب

 فعضي يهويو ديدتشلا وهو ببيلص عمج بالصلاو تمصملا تلصلا ةراجحلا نم مصلا (ه)
 نوللعتت مكنا يا (1) . ةتمصملا ةبالصلا ةديذشلا ةراجحلا تتفيو فعضي مكمالك نا يا تتفيو

 ”اام مط ىلا موك نع هدعوم



 1 ركاسع نبا خبات

 نينمؤملا ةينقب زابحنا نم مالعالاو لضافالا نع يور ام باب

 ماسلا ىلا نامزلا رخآ يف

 دبع لاقف كلذ ىشبانلا هركف هللا دنع دهع ىلع تارفلا دم مساعلا لاق

 ام ني تايسط علم هيك نسمع نأ كلور ةدس زرع كب ا ساق يا
 ءاملا ةيفب نوكيف هيصتع ىلا ءامأ لك عج اد نيح كلذو للك د و 5

 تبرطضاو دوعسسم نبا وه هللا دبعو دواد وبا هاور ماشلاب نونمؤملاو

 ىفو تارفلاب ءاملا ةلق دوعسسم نبا ىلا انوكش مساقلا لاق ةرمف هيف ةباورلا

 5 نيتناورلا ئف قاقتالا ىلعو ءاملا ةرثك هيلا انوكش يدوعسملا ةباور

 ىلع نيتأيل ورمع نب هللا دبع لاقو سانلاب ةراض ةلق هؤام لقب تارفلا

 نم ءاحو ماكنلاب قحل الآ نموم صضرالا ةجو ىلع ىفت 3 نامز نانا

 موقت ال ةماما وبا لاقو رمع نبا ىلع فوقوم هنا ظوفحملاو اعوفرم قبرط
 ىلا قارعلا لهأ رايخو قارعلا ىلا سانلا رارشأ لوحتت ىتح ةعاسلا

 نا هركأو ةباور يف ذاز آقارع قارعلاو اآماش ماشلا نوكت ىتح ماشلا

 : هلق قلاع و لح قلك رد

 مهءاصتخاو ةعاطلاب ماشلا لمتا "كشمتاا نما رتل تلا
 ةامحلاو ةئسسلا موزلب

 مث اهنم هتجاح ىضقف' قارعلا لخد سيلبا نا رمع نبا ثيدح مدعت

 خرفو اهيف ضابف رصم لخد مث فاسي غلب ىتح هودرطف ماشلاا لخد
 ةنتف يف كلذ ىرأ بهو نبا لاق عوضوم هنا مدقتو هيرقبع طسبو

 تدل لاس نات” اذ ماضللا لها لسوف 02 0 تل

 اولاق +(1), ةءارعلا . يف ”ماتشلا لها ىلا نامتع كلاكك دف المل .دشا" نا

 هلع (تعفنتحلار ام( ىلا | ءيدشإا نانا تلذذ  ىفإ فلخلا اننإ اعطت اني
 اي

 (؟)ثادحالا لها نع ينربخا اوكلا نبال ةبواعمل اقو هلضف اوفرعو ةمالا

 (؟) مهبوغمل مهاصعأو مهدشرم سابنلا عوطا مها لاقف ماشلا لها نم

 دق ينا ءادردلا ابأ اب هل لاق نامثع ىلع ًاحاح ءادردلا وبا مدق املو

 داتعمب سبيل يذلا ركنملا رمالا ثدحلا (5) مهيلا هلسراو هبتك يذلا فحضصملا ىضتقم ىلع )١(



 ركاسع نبا خيرات 1

 الو ادتحا نوذوب الو تك م نونعلب آل مهنا ملعأو ةلذم ريغ يف عضاوتاو

 اومسيل مهقوف ًادحأ نودرسحبل الو هنو رفحب 5 مهتحت دحأ لع نولاطتي

 ايندلا نوبحب الو ايندل نوبجيال نيبحعم الو )١( نيتوامتم الو نيعشحتمب

 ماشلا لهأ داسف دوجو دنع مالسالا لهأ نع ريخلا يفن باد

 دسسف اذا لاق هناملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةرق نب ةبواعم نع

 نم ةفئاط لازت نلو دازو دمحا مامالا هاورو مكيف ريخ الف ماشلا لهأ

 دواد وبا هاورو ةعاسلا موقت ىتح مهلذخ نم مهرضب ال نيروصنم يتمأ

 ىدمأ نما ةقئاطا لازت الو ينمأ يف مخ الك مالنلا"لها كلها اذا ظفل/ يفو

 لهأ رايخ يرصبلا نسحلا لاقو لاجدلا اولتاقي ىتح قحلا ىلع نيرهاظ
 مل اولاق مكرامش نم ريخ ماشلا لهأ رارشو مكرايخ نم ريخ ماشلا

 يتلا ضرالا ىلا ًاطولو هانيجنو لاق هللا نال لاق ديعس ابأ اب اذه لوقت

 . نيملاعلل اهيف انكراب

 رمالاو ايالبلا لولح دنع برعلا اياقب نوكي ماشلاب نا ءاج ام باب

 اكذله قنسانلا لوأ' لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ,ةنييره أ نع

 ديعسإ هذانسا نم طقس دقو ماشلا ينعب انهه اياقب الا برعلا مث سراف

 ارح .همجتو « نم,ة ليه قنا نع ئيروزو !انكاله: لدي ةكله !ىورو زيشن نفا

 وعلل وب طعيصارطا كا لطبو :هسكاشلا قوفكمما ان رتطاز دقع لات اقكتأ قآك

 د مرا اس6 زيكا نلنو هقنلعلا نبا قلقما 2017 منب دعا 11د

 لاقف ملسو هيلع هللاىلصيبنلا ىلع ملس ىتح ءاجفلاق علاط نسحال ههجو
 هللا نعل ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ىرسك هللا لتق دق هللا لوسر اب رشبا

 نم باراعلاو نسراقف .اكاله وا"ءاتف"نساتلا لوأ نا لاق مث اثالث ىريست

 . انهه ةيقب الا لاقو ماسشلا لبق هديب راشأ من اهئارو

 دهزلاو ةدايعلا نم فعاضتلاو تفاختلا هفن نم رهظا اذا لجحرلا توامت لاقي )١(

 © ةفناهنا مأا هلأ" كتامإ ايدرد انللع تمت ال لافف انوامتم الحر ىارو



 مث رايخالا مث لادبالا مث ءابجنلا مث ءابقنلا اهيف لهتبا ةماعلا رما نم

 هتوعد باجحت ىتح هتلأسم متت الف ثوغلا لهتبا الاو اوبيح١ا ناف دمعلا

 رايخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنا رمع نبا نع يورو

 نوعمرالا, الو. نوكضعتي ةلامبسصجلا اللف نروفيرا لاند شل 0

 نيعبرالا يف لخدأو هناكم ةئامسسمخلا نم هللا لدبأ لدب تام املك نوصقني

 هللا لوسر اب اولاق نوصقنب نوعبرالا الو نوصقنب ةئامسسمخلا الف مهناكم

 نم ىلا نوكسحبو مهملظ نمع نوفعب ءالوقه لاق ءالوه لامعا" ىلع كد

 له »نك يخل قران ىمرتا»ىلخ 313ننب خاف ملك اةيلرتت قل مقل عالما

 قيبدصتو هللا مهاتآ اميف نوساوبو ةونخآ11يف كازو  مهداكم ”نيعبرالا' يف

 نينسحملا بحب هلتلاو سانلا نع نيفاعلاو ظيغلا"نيمظاكلاو هللا باتك يف كلذ

 نال اهوف رم انهناو)(؟ ومعي نور هللا دنع ةعوا (ةظفاحلا | ميعت"_ورأ ١ ةانارو

 بلق ىلع مهبولق نوعبرأو مدآ بلق ىلع مهبولق ةثامتالت قلخلا يف هللا

 بلق ىلع مهبولق ةسمخو ميهاربا بلق ىلع مهبولق ةعبسو ىسوم

 ليفارعسا بلق ىلع هبلق دحاوو ليئاكيم بلق ىلع مهيولق ةثالثو ليربج

 ةنثالثلا نم دحاو تام اذاو ةثالثلا نم دحاو هناكم هللا لدبأ دحاولا تام اذاف

 نمهناكم هللا لدبأ ةسسمخلانم دحاو تام اذاو ةسمخلا نمدحاو هناكم هللا لدبأ

 نم كاد رمل وزع يبل فورتونر عن سهلا تلف كلو 811

 نم هناكم لدنأ ةئمثالثلا نم تام نمو ةممتالتلا نم هناكم لدندأ نيعبرالا

 نب هللا دبعل ليقف ءالبلا عفديو تبنيو رطمبو تيميو ييحب مهبف ةماعلا
 راثكا لجو زع هللا نوأأسب مهنال لاق تيميو يبحب مهب فيل دوعسم
 نوقسيف نوفقستسبو نومصقيف ةربابجلا ىلع اوعدبو نورثكيف ممالا

 دانزاا وبأ لاقو ءالبلا مهب عفديف نوعديو ضرالا مهل تيبنتف نوواأسبو
 الحر نوعبرأ مهناكم هللا فلخأ ضرالا داتوا اهلهأ ناكو ةوينلا تبهذ امل

 مهنم لحرلا تومبإ ال. لادبالا مهل لاقب ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ نم

 ىلع مهنم نينالت تولك نيراآلا داتزأ مهوب هةفلجب رج مناكم ءىشت 2

 نمسحبالو مايصلا ةرثكب الو ةالصلا ةرثكب سانلا اولضفي مل ميهاردا نيقب لثم

 بواقلا ةمالسو ةينلا نسحو عرولا قدصب نكلو ةيلحلا نسحبالو عشختلا
 ميلح(؟)بلوأ (؟)نيصر ربصب هللا ةاضرم ءاغتبا نيملسملا عيمجل ةحيصنلاو

 الو دوعبسم نبا نع ةيلحلا يف مين وبا, هاور (؟) هيلع ةحئال فعضلا» تامالعو (1)

 . لقع (؟) تباث مكحم (؟) هفعض ىفخي



 لحد ”ماقق“ جواوخلا ركتفا ةنع"“هللا يضر "يلع. انبطخت ليفطلا“ اونا لاقؤ
 ةعايشاو انالفف آانعال تنك نا *معتال كحتو هل لاقف مانثلا لهأ نعلق
 ءابجنلاو ماسشلا نم لادبالا ًاضبا لاقو ءابحنلا مهنمو لادبالا مهنم ناف

 دمحم لها مئاقماق اذا لاقو قارعلا لهأ نم رايخالاو رصم لهأ نم

 عزق عمتجي امك نوعمتجيف برغملا لهأو قرشملا لهأ هل هللا عمج
 ماشلا لهأ نمف لادبالا امأو ةفوكلا لهأنمف ءاقفرلا اماف )١( فيرخلا

 ةفوكلا لهأ اوبستال ةفوكلا ايالي دشأ ام ةفوكلاب وهو آضيأ لاقو
 هللاو نيح ىلا ًاعاتمو هللا ركذ داتوأو ىدهلا حيباصمل مهيف نا هتلاوف

 ةنيدملاو ميهاربا مرح ةكم نا ًآدبا ربجنب ال رفك حانح مهب هللا نقديل

 الا نمّوِم نم امو يمرح ةفوكلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مرح

 ةفوكلا لها نم داتوالا نا الا اهيلا عزنيا هاوه وا ةفوكلا لهأ نم وه

 يرصبلا نسسحلا لاقو لادبا ماشلا لهأ يفو راصمالا نم رصم يفو

 مه ةلثما هياككتم"ةفلخأ الا لحرب مهنم, ككلهنأل لادتألا نم ٌّكوألا ولحم ال

 ضارالا دلحت الا ةداجف ؟لافإو !نيضارالا نيام قف" نوتدلتو عاملا نوغبرا

 مهنم تام املك نوقزرب مهبو نورصنب مهبو سانلا ثاغب مهب نيعبرالا نم

 دلاخ لاقو مهنم نسحلا نوكيب نا وجرال يناو هريغ هناكم لدبأ دحاو

 يلع سسيلو ينعدت فيك ىلاعتو كرابت:“ برلل ضرالا تلاق نادعم نب

 ةيرهازأا وبا لاقو عاتشلاب ”افيدص" نيعبرأ كّيلع عدا قوت اهل لاق يبت
 الدر ايم اناكم (اذا نود مهبو نوزاجت مهب ماشلان الجر لادبالا

 ,صمح يف ماشلاب لادبالا نا ةلاضف نب ليضفلا لاقو هناكم. هللا لدبأ

 لاقو نانثا ناسيبو رشع ةثالث قشمد يفو الحر نورشعو ةسمخ

 ةعبرأ ناسيببو آسفن ريششع ةعبس لادبالا نم قشمدب ينشخلا نسحلا

 رئاس يف ةزيشعو ' ماشلاب  نوتتتسف“ نوعبس. لادبالا تذوتث : نب ”لاقاو

 داكحر نورا 47 ليفف" "انالكلتا" قاوقرا" لادنالاءاذقع# لاف اوت وسخر الا

 نا لعل اناسنا نوعبرأ مه لق نكلو الجر نوعبرأ مه لقت ال لاقف

 قارعلاب ءاهقفلاو ةرصبلاب نودهتجملا ناميلس وبا لاقو ةأرما مهيف نوي

 ءابحنلاو ةثامثالث ءابقنلا ينانكلا لاقو ماشلاب ءالدبلاو ناسارخب داهزلاو

 نكسمف دحاو ثوغلاو ةعبرأ دمعلاو ةعيس رايخالاو ناوعنرأ 21520151 نر

 نوحابس راتخالاو عاجتلا لادتالا "نكتستمو نسم ءاتحتلا"نكشتمو باررغملا ءابقنلا

 ةحاحلا تضرع اذاف ةكم ثوغلا نكسمو ضرالا اياوز يف دمغلاو نخزرالا يف

 ل يلا ل ا 6 1 تل 1 سيشل 0 2 ب ب براس

 هالك نوكب تاكحتلاو ءاثخلا لرآ هنالفيرخلا صخ امناو قرفتملا باحلا عطق )١(

 رايس ل ا را ا را



 الحر هناكم هللا لدبا لحجر تام املك نمحرلا ليلخ ميهاربا لثم نوثالث

 زكتم وهو. ناوكذ "ني !نتلحلا" هيفاو ةاكلاو دنا دئااوز. يف, :هللا»دبعي هاور

 نوكب ًاعوفرم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز ةملس ما نعو ثيدحلا

 هيتأيف ةكم ىلا ًابراه ةنبدملا نم لجر جرخيف ةفيلخ توم دنع فالتخا
 ثعسو ماقملاو نكرلا نيب هنوعبابيف هراك وهو هنوحرخيف ةكم لها نم سان

 ىأر اذاف ةنيدملاو ةكم نيب ءاديبلاب مهب فسخيف ماشلا نم ثعب هيلا

 مل هنوعبابيف قارعلا لها بئاصعو ماشلا لها لادبا هاتأ كاذ سانلا

 مهيلع نورهظيف ًاثعب مهيلا ثعبيف بلك هلاوخا شيرق نم لجر ودشنب
 يف لمعبو لاملا مسسقيف بلك ةمينغ دهشب مل نم ةبيخلاو بلك ثعب كلاذو

 علبس ثبليف ضرالا ىلا )١( ةنارجت مالسالا يقلتو :مهيبن ةنسن' سانلا
 نع مهضعب لاقو دواد وبا لاق نوملسملا هيلع يلصيبو ىفوتي مث نيئس

 هيلا دا, يد .يلص وملا# ىلع“ قباو مخل ولا ا كل
 سابع نيا ,نعوب ةكم ,ئنأي ىدحي هتددملا# نما تتاعا !ئنلا نم لحجر جرحت
 طظطاطيسق. ةفروكلاو: نيدلا ندعم _ ةجبدلاو. كف رشلا هبال ةكم (5) اعرف رف

 نسسيلبا نثع ريصمو راربالا ندعم ماشلاو نيدباعلا رخف ةرصيلاو مالسآألا

 يف قدصلاو جنزلا يف انزلاو سيلبا دادم دنسلاو هرقتسمو هفهكو

 مهتدْنفا نميلا لهاو لتقلا ندعم ةريزجلاو كرابم لزنم نيرحبلاو ةبونلا

 . مشاه ونب سانلا ةداسو ىششيرق نم ةمئالاو قزرلا مهنم دعب الو ةعيقر

 بتك دق ناك رارص ىلا ةيسداقلا لها عييمشت نم رمع عجر امل لهس لاقو

 ىلا, قائرعلا_لها) ف رصاق هللا ءامش نا, قبشكمد نم تغرف اذا ةديبع :ينا, ىلا

 يكئاوخا نوكودت ىت اينوحتفتنسو نا. ىعورن نىك ىفلا دق هناف ف كا

 مهنأ كلذو هب نسانلا رورمل ةئدملاب رمع ماقأو مهودع ىلع مهتورصنتف
 يردأ ينتيل لاق قارعلا ىلا ًاموق حريس اذا لعجف مهنادلب نم هيلا اويرض

 ماسشلا ىلا ًاموق حرس اذاو ال ما باكرلا مهب ترم له لادبالا نع ًاربخ

 هللا يضر يلع لاقو لادبالا نم شيجلا اذه يف مك يرعش تيل لاق

 مهوماشلاب لادبالاو رصمب ءابحنلاو ةنيدملا ةرجهلاوةف وكلا مالسالا ةبق هنع

 ةق وكلاب ءابكتلاو !ءايشلاب "لادبإلا, اضبا,لاقزوب نووتالثي ادعالا تك يلاتإ لدلت

 دم" حيارتتساو كورت اذا ىيعبلا نارامك» بفتسنو هازرت قرع هنا ىعاإو ىلا ناربكلا لإ

 عمادجلا نلوأ" يف يطويكتلا لاح اككلإ فلطصا وهوا ركام نبا 47 درفت (1]' نصرالا ىلع هفنع

 فيعش .ىهف: .دانرفنالا" ىلع ينعي. سس ودرفلا دتعسما يف نمل كلو ركاكشع نإ نع كورا ا كلل

 . ةدعاقلا هذه ملعتلف ىهتنا



 ركاسع نتا خبرات 5

 املك دلحر نا وعتارأ مهو ماشلاب نونوكب لادبالا لوعب ملسو هيلع هللا« ىلص

 ءادعالا ىلع مهب رصتنيو ثيغلا مهب يقسيف الجر هناكم هللا لدبا لجر تام

 ةداخيمل نكلاو/:ةقررعلا و رعداقلا, لضإلا» لها نعبر كف رطناا مهيوأل ةداب ريدرخا

 يفو رصم نايفس يبا نب ةيواعم حتف امل (() بشوح نب رهش لاقو عطقنم

 كلام نب فوع جرخاف ماسشلا لها نوبسس اهلها لعج رصم تحتف امل ظغل

 مامشلا لها اوبسست ال كلام نب فوع انا رصم لهأ اب لاق مث هسنرب نم هسأر

 مهنو لادبالا مهيف لوقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ينأف

 هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سنا نعو نوقزرت مهبو نوريصنت

 ردع ةسامتو عحاشلاب نورتعو ناكنا# ةاحو !نوعبرأ ينمادوالاد نك( معاق

 يفو اوضبق رمالا ءاج اذاف هناكم هللا لدب آدحاو مهنم تام املك قارعلاب

 ًاعوف رم رخآ ظفلب ىنسنا نع يورو ةعاسلا موقت كلذ دنعف مهلك اوضبق لففل

 ماشلاب لادبالا نم الحر نوعبراو نميلا بئاصع يتما (1) مئاعد هظفلتو

 ةالص ةرثكب كلذ اوغلبب مل مهنا امأ هناكم_وخآ هللا لدبا لجو ,تام املك

 هكدا هككفما ىلإ لاركالا (6) (هكعوف رج ثءالا نك هداكع 25

 هدانسأ يفو يناربطلا هاون (؟ ه6 وهو ديبع نب حيرش ريغ حيحصلا لاحر هلاحرو )١(

 هفلتخا رهشو يروصلا كرامللا ١> دمحم هعتوو ةمئالا روهمجح هفعض دقو دقاو نب ورمع

 يدع نباو ءايلوالا تامارك يف لالخلاو يذمرتلا ميكحلا هاور (؟) تاقت هلاجرب ةيقبو هيف

 يف يمشئثيهلا, لاق (ه) ةماعد ديسلا يمس هبو هيلع موقي يذلا تيبلا دامع ةماعدلا (؟)

 يلجعلا هقثو دقو سيق ند دحاولا دلع ع حيحصلا لاحر هلاحرو دمحأ هاور' دئاوفقلا عينم

 05 امهريغ هفعضو ةعرز وباو

 يدالوخلا | ةكع» يبا نعا ةجام نيا دمجلا# هجرخإ انو هةووهحتم_يهويقجلا|قلعاةمئاق ينما نم
 توما ندر مط واروع هنارتلا ور كو همت بيو بع“ 6 يشل قلقا نو
 نجت نه .لأع هتااينخركمالا ١ نيسعرما»ا كادل» يديتع ورا اهركن هحكتلا ك3 سلا
 تاحيعا يركب ويل نإ ايش العلاقه عارالا نرق) الاطماب الاعب هش نت كلم عطفا تكا كاقاو تدخلا
 ندعم ةحاما نبيا نحس حرخف يف ئدنحلا لاق سانتلا) نم ىئردأ الق سشاتلاا ءالؤهإ ثندحلا

 ةذه لعلو هتعاط يف نيدلا لها لمعتسب آدلو نيدلا اذه لها يف دحوب هللا نا ثيدحللبا

 ىلا سانلا وعدي نم لك لمشثيف معا هنا لمتحيو ةنس ةلام لك سأر ىلع نيدلل ددجملا. وه
 11 و هلا رع تقلا نيكي نأ لكمسرو كلا د0 كسب فقعاط و. قل نيد, ةفاقل
 ميدل تالا نحآ ةروكللا تكافصلاب ىو للا . كلا راجت ينياكلا تعكف

 اوفوشكم مهو نوشمي نيذلا هليلا مه اوسيلو مانالا ريخ ةريسب نورئاسلا ىلاعت مهبرب
 لك ملكا نكشف لي دل] )نه ينك معو لفك ه0 كلاو ةيلفلاا نانالال نع نويلاكلاو ةىركلا

 :اهتعيتحا خا عال 5ا0) يك الثل هصد ىف ةطاتحم ءانه اغ



 05 ركاسع نبا خيرات"

 تلقف يل مهمسسف لاق ىلب تلق كنم ملعا دحا اهرهظ ىلع ام آموب روصنملا

 دقو ةيما ينب نمز يف نأشلا اذه تبلط دق لاقف مهئامسا ظفحا ال

 داهح كماق اهاشلا لها اماو روزو لطابو كفا لهأف قارعلا لها اما هتف رع

 زاجحلا ملاع تناو ملعلا ةيقب مهيفف زاجحلا لها اماو ملع ريبك مهيف سيلو

  ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق يدسالا كتاف نب ميرخ نعو
 هدابع نم ءاسشب نمم مهب مقتني هضرا يف هللا طوس ماشلا لها لوعب

 هاور ًامغو ًامه الا اوتومب الو مهينمؤم ىلع اورهظب نا مهيقفانم ىلع مارحو

 نبا مايأ يمرضحلا نمحرلا دبع تعمس لاق بئاسلا ءاطع نعو . يوغبلا

 نا_ينربخا انالف ناف )وريشبا ماشلا لهأ ان لوعب ىهو ايطخب تعششالا

 نم نوطعي يتما رخآ نم موق نوكب لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مه متلاو ركنملا نوركنيو نتفلا لها نولتاقيو مهلوأ ىطعب ام لثم رجالا
 ماشلا لها مه لاق نوبلاغلا مهل اندنج ناو ىلاعت هلوق يف ةداتق لاقو

 نم" فيم مانلا ؟لها تفك لاقاود مالا قار الا ١كتلوار نعال هزم اكو

 هللا لزنا اميف تأرق لاقو هضرا يف هاصع نمم مهب هللا مقتنب هللا فويس

 مهتيمر موق ىلع تبضغ اذاف يتنانك ماشلا لوقت ىلاعت هللا نأ ءاكتالا" لع

 ماشلا لها ءاج موب ةفوكلا عمج يف تنك يلشهنلا ركب وبا لاقو مهسسب اهنم

 هل ةبآد ىلع ةئيهلا نسح باضحلا نسح خيش اذاف ةفوكلا لها نولتاقي

 اننيب قرف مهللا مهنيبو اننيب قرف مهللا مهيلع انرصنت ال مهللا لوقي وهو
 اًواج دق آموق ىرتف حرخت الأ هللا يقتن الأ هللا دبع اب تلقف لاق مهنيبو

 انركطبت ]7 مهللا لوقت كنإو انرارد اولسو انلطاعم اولتاقب نا نودبرب

 ماسشلا لها بلغب ال لوقي دوعسم نب هللا دبع تعمس كحبو لاقف مهيلع

 يذلا هلل دمحلا لوقب نادعم نب. دلاخ نبي ديعس ناكو قلخلا رارش الا

 يذلا هلل دمحلا لوقب لوحكم ناكو ماسشلا لها نم انلعجو ماعطلا انمعطا

 . ماشلا لها نم انلعجو بارشلا اناقسو ماعطلا انمعطا

 ةمالا هذه نع فرصصت مهب نيذلا )١( لادالا نوكي ماشلاب نا ءاح ام باب

 لاوهالا

 هلع هللا عر كلاطا ١ : : - 3 س لاق

 ري جس ا ل ا 222 2553 21225 7ُ22525 7065ئت5ت51ُللظال 2252221 1 2 ا لا

 مهنم تام املك مهنال كلّذي اومس دانعلاو ءايكوألا مه لادبالا ةياهنلا يف نالا نب لاك

 هفئاط لازت الا تيداحلاو 'تعضلاو ةرقلا) ف اهتاكرد تدلتخا لع انه كندا لا 2



 لبق رظن ظفل يفو يقهيبلا هاور اندمو انعاص يف انل كرابو انضرا ةرمث

 نم طحو كتعاط ىلا مهبولقب لبقا مهللا لاقف نميلاو ماسشلاو قارعلا

 رظن لاق نسا نع ئناربطلاو يقهيبلاو ميعن يبال ةباور يفو مهئارو

 مهالا لاقف قارعلا لبق رظنو مهبولقب لبقا مهللا لاقف نميلا لبق هللا لوسر

 يف انل كرابو, مهيولقي, لبقا مهللا لاقف ماكتلا لبق ”رطنو ولفت“ لكلا
 ىفو . دمحا دنسسم يف هدجأ ملو بيرغ ثيدح اذه . اندمو انعاص

 0 رفاكلا لثمو ةرم )١( رخت ةلبنسسلا لثمك نمؤملا لثم هتاباور ضعب
 . رعشت الو رخت ىتح ميهتست لازت ال (؟) ةزرالا

 نوملاغلا هللا دنج مهناو نوطبارم ماشلا لها نا يف ىور ام باب

 مهديبعو مهبرارذو مهجاوزاو مانشلا لها ًاعوفرم ءادردلا يبا نع

 كيذا لج ""نفف "هللا "ل ييعتس زف“ نيؤطيا وم وقود رجلا ينتتم ,ىلا مهتاماو

 يف وهف روغثلا نم آرغث اهنم لتحا نمو طابر يف وهف نئادملا نم ةنيدم
 ىلع حتفيس ةباور يفو يناربطلا هاورو لتحا لدب لزن ظفل يفو داهج
 مانشلا لهأف اهتلتحاو اهتحتف اذاق (”) اكيشو“عاسشلا +ىدغب :نم. يتما

 نمف مهديبعو مهتايبصو مهئاسنو .مهلاجر ةريزجلا..ىهتنم ىلا نوطبارم
 امو سدقملا تيب لتحا نمو داهح يف وهف لحاوسلا كلت نم الحاس لتحا

 اموب هئانسلخلهنع,هللا»يضاز :باطخلاا نب نمع لاقو فطابرا يف, وهف هلوح
 نالف نولوقيو ةالصلاو موصلا هل نوركذي اولعجف ًارحا مظعا سانلا يأ

 متركذ نمم' رجا 'سانلا مظعأب مكرتخ٠١الأ لاقف نينموْلا نيما"دعب نالقو

 هسررف ماجلب طخا ماشلاب لجيور لاق ىلب اولاق نينمؤملا ريما نمو
 (6) ةماه"ما"ةكنركقت "عسا قرد "ال' نيملتسلا "ةشضس ' ءازاو' نما( )+ الكن

 نينمؤملا ريما نمو متركذ نمم آرحا مظعا كلذف هاشغرب ودع وا هغدلت

 ابأ اي تلقف يروثلا نايفس تيتأف نميلا نم تمدق يناميلا ميهاربا لاقو

 رمتعاو ةنس لك اهب طباراف ةدج لزنا نا يسسفن يف تلعج ينا هللا دبع

 ما كيلا بحا يلها نم برقأو ةجح ةنس لك يف جحاو ةرمع رهش لك يف

 اذه ناف نيترم اهلاق ماسشلا لحاوسب كيلع نميلا اخأ اب يل لاقف ماشلا يتآ

 نم هللا ءاش امو فلا ةثامثالث وا فلا اتئامو فلا ةئام ماع لك هجحب تيبلا

 ل لاك نسا لاك يكشل انما 10 ع راعو كيد دز مالا

 فوراعم بشثخ وهو نزرالا ةرجش ةياهنلا يف لاق اهحتفو ءارلا نوكسب (؟) طقست (9)

 ةمالل اهتلتحاو اهتحتف ريمضو ًآابيرق (؟) فورعم نانبل يف وهو تلق ها ربونصلا ىله ليقو

 لا ل مار رع 4 ا ا ا ل
 تاوذ نم ناك ام انه دارملاو ةبادلل لاقت ةماهلا (0) مهتوعد رزتتسمو مهناطلسس عضومو

 . ةرمتا عمج ميملا حتفو نيعلا مضب مهرمع (5) ةلمهملا لادلاب غدللاو مومسلا



 ها/ ركاسع نبا خيرات

 متع :لايئاوشأ ةوثيادكتاك امكورجينتلا لات اعابو] نولرتب مالا اا

 نيدنج لك نيب ناكو طابسأ اهركاسع يف لزني هدعب مث مالسلا هيلع ىسوم
 وا ليل نم ةعزف تناك نا اهل زكرمو ليخلل لاجمو ةماعلل قيرطو ةجرف
 يف هطهروهتصاخب لزني ناكنم مهنمو ةفئاصلالاق لزني ناك نيأفت لق راهن

 ينثدحو لاق ةرسيو ةنمي ماشلا دانجا لزني مث قشمد لها نم بلقلا
 ءاقللا ناك اذا اوناك مهنا داهجلا مزلب ناك نمم ةخيشملا ءامدق نم جيش

 ةعامجلاو ريمالا ةيار دنع اونوكي ىتح قشمد لها نم شبرق عبر مدقعت
 قشمد نال ةخيشملا نيمي نع يأ مهتنمي نع قشمد دنج نم ةدنك عبر مث
 ماشلا ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصا ريس دنع تناك

 اهريغ ناك اهوحتتفا املف اوأدب اهبو اوراس اهيلاف مهتهجو ذنئموب ماشلاو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصا اهذختاف لاق ًاعبت اهل ماسشلا نئادم نم

 ايدام كيباوررشبمالا يدل“ ركل ايفو انصحك و اطاطللطاو ناد 7

 ينب دنج ناك مك يريمحلا نايفس ابأ تلأس خيش يبا نب ناميلس لاقو

 نوسمخو ةئامو ماشلا لها نم افلا نوسمخو فلأ ةثامثالث لاقف ةيما

 . قارعلا لها نم فلا

 ةئجسلا يف نوفرعي قشمد لهأ نأ رابحالا بعك نع ءاج ام باب
 رضخلا بايثلاب

 هل اعدو هيلع ملمسف رابحالا بعك يقل الحر نا مبور نب ةورع لاق

 لخدب نيذلا دنجلا نم كلعل لاق ماشلا لها نم لاقف وه نمم بعك هلأسف

 لها لاق مه نمو لاق باذع الو باسح ريغب افلا نوعبس مهنم ةنجلا
 يف مهيلا هللا رظنب نيذلا دنجلا نم كلعلف لاق مهنم تسل لاقف قشمد

 لفل يفو مهنم انا لاق نيطسلف لها لاق مه نمو لاق نيترم موي لك

 لها لاق مه نمو لاق نيعبسب مهديهش عفشي نيذلا دنجلا نم كلعل لاق

 لاق رضخ بايثب ةنجلا يف نوفرعب نيذلا نم كلعلف لأق ال لاق صمح
 . مدقت ام قاس مث قشمد لها لاق مه نم

 اوليقيف هللا مهيدهي نأب ماشلا لهال مالسلا هيلع يبثلا ءاعد باب

 مالسالا ىلا مهبولفب

 ىف انلك ران مهللالاقف ماشلا وحن رظن ملس و هيلع هللا ىلع كلا نإ كنا نَع



 ركع نبا حيرات 1

 لبح نب ذاعم .تعمس لاقفإ:نماخي ؛نب كلام ماقف: :نسانتلا :ىلغ نؤرهاظ

 آذاعم عمس هنا معز رماخب نب كلام اذه ةيواعم لاقف ماشلاب مهو لوقب

 اذهب يدادغبلا بيطخلاو يقهيبلاو يوغبلا هاورو ماسشلا لهأ مهو لوقت

 نيرهاظ قحلا ىلع نولتاقب يتما نم ةباصع حربت نل اهنأ ظفلب يورو ظفللا

 ىسيع اي ةيآلا هذهب )١( عزن مث كلذ ىلع مهو هللا رمأ يتأي ىتح سانلا ىلع
 كوعبتا نيذلا لعاجو اورفك نيذلا نم كرهطمو يلا كعفارو كيفوتم ينا

 هظفلو رخآ هجو نم ةيواعم نع يورو. ةمايقلا مون ىلا اورفك نيذلا قوق
 ملعلا امنا نسانلا اهبأ اب لوقت ملسو هيلع هللا ىلص_ هللا :لوتسر تَقمَتس

 هللا ىشخي امناو(؟)نيدلا يفههقفي آريخ هب هللادرب نمو هقفتلاب هقفلاو ملعتلاب

 سانلا ىلع نيرهاظ قحلا ىلع يتما نم ةما لازت نلو ءاملعلا هدابع نم

 نورهاظ مهو هللا رمأ يتأب ىتح مهأوان نمب الو مهفلاخ نمي نولابي ال

 ةريره يبا نعو ةيواعم كردب مل لوحكمو ةيواعم نع لوحكم نع يور
 رثكأ مهو يلاوملا نم قشمد نم ثعب جرخب محالملا تعقو اذا آعوفرم

 نيدلا مهب هللا ديوي احالس مهدوجأو ًاسرف برعلا مركا مه ظفل يفو

 هللا دابع رايخ مه قشمد نم (؟) ثعب جرخ (؟) محالملا تعقو اذا يورو

 نم سراوف , ءامسلا لظت سراوف ريخ زيريحم لاقو نيرخآلاو نيلوالا

 ملك قنا دلولا لاكو) لاجاتلا قراتاعي قيس 2طو2 نما وجرت نشك
 نا لوالا نمزلا يف داهجلا مزلب ناك نمم دنحلا ءامدق نم خيش ينثدح

 تيك اذامجا ”ناللووبب كؤناكت هز, كتاوفلطلاا ١ًوزغ اذا !!وناكبءالكنتلا!نخا
 ذل مه نم !يىك مالمو هيلع للا ءىلص : هللاز وخسر و باجصا لوتس قاك

 يف. بذاحا يا نآرقلا عزانا يل اه ثيدحلا يفو فلكتب اهأرق هنا هانعمو بذح )١(

 مهقلا لصالا يف هقفلا ةياهنلا يف لاق ([) هولغتف هفلخ ةءارقلاب اورهج مهنأك هتءارق

 مضلاب' هقفو ملعو مهف اذا اهقف هقفي رسكلاب لجرلا هقف لاقي حتفلاو قشلا نم هقاقتشاو

 ىهتنا عورفلا ملعب اصيصختو ةعيرشلا ملعب اصاخ فرعلا هلعج دقو, ًالاع راص اذا هقفيإ

 يرصبلا نسحلاأ لاق*نياللا عولع نم ملع لك مهف لواتتتل يوغللا ىنعملا الا انه بتماني الو
 لاقو هبر ةدابع ىلع موادملا هنيد رمأب رصبلا ةرخآلا يف بغارلا ايندلا يف دهازلا وه هيقفلا

 مْشيدحلاو ريسفتلاو مليحوتلا ملع هقفلا لمششيف ها ملاع هانعم هيقف لجرا مهلوق يرابنالا نبا

 |هلوقب ةيعرشلا مولعلاب هصصخ ملع لكل الماش اةماع هانعم ناك الو ةآقلطم' ملع لكو عورفلاوإ

 . هيلع ثيدحلا رصق زوجي الف نيرخأتملل حالطصا عورفلا ملعب هقفلا صيصختف نيدلا يف

 لاتقلا عضومو برحلا يهو ةمحلم عمج (؟) تاداعملا ةأوانملاو ةعامجلا ةمالاو' فاخب ىثخيو

 متللا "نم وه لثكو لدكلات تودلا" ةمكلل كابتماك اهنف يطالخخاو" اغلا انعم رام“ زوم
5 
 ةفئاص عمج (ه) لوعفملا مساأ ىنعمب ردصم وهف نوثوعمم ةعامج 51 اهبف ىلتعلا موحل 5 مخل
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 اهلوخ امو ,نسدقملا تيب. باوبأ ىلعو اهلوح امو قشمد باونأ ىلع نولتاغت

 دبع هاور ةمايقلا موب ىلا قحلا ىلع نيرهاظ مهلذخ نم نالذخ مهرضي ال
 ىنمأ نيم ةفئاط, لازت ال رحآ طفل ئفو انداد جرارات يف رارادلا احلا

 اهلوح امو ةيكاطنأ باوبأ ىلعو اهلوح امو سدقملا تيب باوبأ ىلع نولتاعي

 ىلع نيرهاظ اهلوح امو ناقلاطلا باوبأ ىلعو اهلوح امو قشمد باب ىلعو

 ناقلاطلا نم هزنك هللا جرخي ىتح مهرصن نم الو مهلذخ نمب نولابب ال قحلا

 ةسرغ هظافلأو بيرغ ثيدحلا اذه دانساو لبق نم تيمأ امك هنيد هب ييحيف

 لثم وه لب ةدايزاا هذه هيف سيلاو ةريره يبا نع رخآ هجو نم يورو ادج

 صيصخت ريغ نم مومعلا ىلع ماشلا لهأ يف رخآ هجو نم يورو مدقت ام

 مهرضب ال قحلا ىلع ةباصع رمالا اذه ىلع وأ رمالا اذهل لازب ال هظفلو قشمد

 يتما نم لازت ال رخآ ظفل يفو هللا رمأ مهيتأب ىتح مهفلاخ نم فالخ

 املك اهلك هللا ءادعأ لتاقت اهفلاخ نم اهربضب ال هللا رمأ ىلع ةماوق ةباصع

 مهقزرل موق بولق هللا غبزي نيرخآ موق برح )١( تبشن برح بهذ
 ىتح كلذل نوعزفيف ملظملا ليللا عطق اهنأك ةعاسسلا مهيتأت ىتح هنم

 لهأ مه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو عوردلا نادبا هل اوسلب

 يف يراخبلا هاور اهعجوأ ىتح ماشلا ىلا اهب يموب هعبصاب تكنو ماشلا

 اوهجوت امنيأ نوروصنم يدعب ةروصنم ةمالا هذه رخآ يف وب هخب رات

 ماشلا لهأ مهرثكأ هللا رما اهيتأي ىتح سانلا نم مهفلاخ نم مهرضي ال
 نيبروصنم (؟) فذقم لك فذقت ةروصنم ةمالا هذه حربت نل رخآ ظفل يفو

 ا ل رع ول نا دو و كح رو حابس
 نميرةولاب ال نشابنلا ىلع نيارهاظ قحلا ىلعا ,يتما" نمريةبابصع لازنب ال
 تثدحف ورمع وبا لاق مالسسلا هيلع ميبرم نب ىسيع لزنب ىتح مهفلاخ

 سسأ نع يورو ماشلا لهأ الا كلوا ملعأ ال لاقف ثيدحلا اذهب ةداتق

 ماوي.,ىلا نيررهاظ قحلا /ىلع ناولتابغي ينم نم عاطل لا وب اب هنيفلاا اعداد
 يبا نيةيواعم انبطخ لاق ءىناه نب ريمعنعو (؟)ماشلاىلا هديب أمواو ةمايقلا

 يتمانم ةفئاطلازت ال (؟)لوقب ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوس رت عمس لاقف نايفس

 مهو هللا رمأ يتأب ىتح مهلذخ نم الو مهفلاخ نم مهرضب ال هللا رمأب ةمئاق ةما

 تءاش ثيح ريست (؟) حاحص ها هذيان هيشان دقو مهنيب برحلا تبشن لاقي )١(
 وه امنا أطخ ثيدحلا اذه خيراتلا يف يراخبلا لاق رباج نع ايضلاو عناق نب هاور (؟)



 ركاسع ندا حيرات ه

 امم هل لاق, ناجحلاو قارعلاب (؟) ابن دق يلزنم ناو ةبارقو )١( آمحر يل

 طابسالا ةنيدمب كيلع مث نيترم قشمدب كيلع يدلوو يسفنل هب ىضرأ

 بهذلا نيرجحلا ريغب اهلهأ شيعي لبجلاو لهسلا ةكرابم اهناف سايناب
 رشع ةكربلا ناو اهل ًآاريهطت اولدب نيح اهلهأ اهنع هللا (؟) ىلجأ ةضفلاو
 0 تيب ايبا (4) لكس الإ نك د كلذ نم ساقتال هللا نصح تاكد

 اهذختاف اهع يف اينم# ىحفأا اني تناك نطلا كفقاو 88913 كد و اهرب

 طهولاو طهولاب نيرشع نم يلا بحأ اهب (1) نادفل هللاوف (ه) اهدتراو

 خلاعفر قدمفدا ملأ كلل تكعأ: صقخل] نانحبالا _تتقكل هن ءاعم ضاق: كئالقلا

 هللا دبع لاقو لاق اذك صمحب ةميظع راد نم ريخ قشمد يف رون (7) ضبرمل

 صمح ضرأ نم اهريغ يف لزانم رشع نم ريخ قشمد يف لزنم ريدهلا نب

 (1)اهضابراو كاباو (8) سيدارفلاب لزانم رشع نم ريخ قشمد لخاد لزنمو

 ةلايعبه هن ربط نكتب الجر نأ ةرسيم[ نب نينو. نمو "كالهلا اهاتكشر, يف ناق
 ةسمخ مهافكف قشمد ىلا لوحت مث حمق نم دادمأ ةرشع اهب مهافكف ًارهش

 ام لاق قشمد ىلا صمح نم كلقن ام دوسالا مالس يبأل ليقو حمق دادمأ

 قلعر نا دكنع« لاكي فغاضن .اهيفإ ةكربلا ل1 ىتغلت كلبق لفارغراهنع لاك

 سانلا ىلع يتأيس دزا نب رباج لاقو قشمد ىلا تاقوسم اهلك ماشلا تاكرب

 نيملسملا لقعمل اهنأو صمحب ةميظع راد نم ريخ قشمد يف روث ضبرمل نامز
 عيمج نم لاملا تيبل دادغب ىلا لمحب لاملا ناك ال سودبع نب دمحم لاقو

 ريئاندلا نم ًافلأ نيرشعو فلأ ةئامعبرأ قشمد نم لمحب يذلا ناك يحاونلا

 لام نم رانئيد فلأ ةئامعبرأ ةيواعم نامز يف لضفب ناك ينبادملا لاقو

 ةالولاو دنحلا ناوبد يف هفرص' نم دب ال ام فرص دعب ةصاخ قشمد

 ةكربلا مظعو اهلخد ةرثك ىلع لدب اذهو ةاضقلاو نينذؤملاو ءاهقفلا قازرأو
 . اهلغم يف

 « قشمد لهأ نأ يف نيلسرملا ديس نع ءاج ام باد

 نيرهاظ قحلا ىلع نولازي ال

 ةباصع لازت ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره يبا نعو

 هيلع ةيارق فطعف بسن هيبو كنيب عمجي نم لك ىلع قلطيو براقالا محرلا )١(

 يف ورقتفي ال (؟) جارخالاو دلبلا نم جورخلا ءالجلا (؟) دعابتو ىفاجت (؟) ريسفت فطع

 ءاسلا يدك (/) نلدلللا تلطخ تدلككطلا كلت (ظرالا 0 ةير هلط لل ىللل

 .٠ ىرقلا نم اهلوح ام (9) ماسشلاب عضوم (4) هرادقم دارملاو هيف ماني يذلا عضوملا



 دواد يبأ ةياور نمو روطلا جوجأمو جوجأب نم مهلقعمو سرطق
 نامعو .قشمد الا :اهنم منتوج اال | اح ايدطر نيش رأل ءاصملا" ءررلاا 1 ا

 نم كلم يتأيس لاق هنأ ناملس نب نمحرلا دبع نع ًآضبأ هقيرط نمو
 . (؟) قشمد الا اهلك نيبادملا ىلع رهظب مجعلا كولم

 « ةفعاضم اهيف ةكرملا نأ ةفرعملا لهأ نع لقن ام باب »

 يف رانئيد ةثامب ىصوأو يخأ يفوت يراقلا ديعس نب نايفس لاق

 آيزاغ دمماع نكب ملو مورلا بحاص نوعرف نب حلص كلذ قفاوف هللا ليبس

 هدنعو نافع نب نامثع ىلع تلخدف ةرمع وأ جح يف ةنيدملا تمدعف

 ةمينغلا نم هباصأ ناكو نوبزي باوصلاو نزب نم ءابق يلعو دعاق لجر

 لبقأ لجرلا كلذ هآر املف ريرحب افوفكم هجوربو هبيج ناكو مورلا ضرأب
 مث ينكرتف هعد لاق نامثع كلذ ىأر املف هقرخيل يئابق ينيذاحب يلع

 ىصوأو يخأ تام نينمؤملا ريمأ اب تلقف نامثع تلأسسف متلجع دقلا لاق

 امف زاغ انيجي ملف نوعرف نب حلص كلذ قفاوف هللا ليبس يف رانيد ةثامب
 اينو تامل ىتلز لاق ال تالقت) ىلع نانحأ متلاشتلا لشن لاعال

 انريمأر(ندفو «نعر هللاسنا | هعتح كياررط مئا كحيفاز ىلا ع كاكرد لش

 نوفر اك نك اهنر هرج نول ط0 ىو سدلا عا م و

 لها نودهاجملا  متنافإ متدهاجف؟,داهجلاب انرما مني ةنيدلا“ لهأ نّورحاتلا

 كلزرع نمش: ةسحاجلا معد نئلغو ىكالعا» قلقا وأ كامن ىلع راسنا ال

 كازا وبس كالعا وز تفز !تلكافرتوغألا هين كيرراقع ب ين مهرس كا ردح ل تك

 ليقف ينبذاح يذلا لجرلا نع تلأسسف هدنع نم تجرخف مهرد ةثامعبسب

 تفكك لافف ينم كار ام تلعف هلزنم يف هتيتأف بلابط ينأ نس يلع 0

 جورف يتمأ لحتست نأ كشوا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نع كطرخ» !ةيلعلا# دعاه وتشلاورويمو واسال افا ١١ ناك ا

 ل طابحلا لا[ هكحا هدنع

 ناص اعلا نب ورمع نب هللأ دبعل تلق يحمحلا كعئاكك نر قمح راادحعلافو

 انه, «ئنعملاو ١تارحو "اه رادتصتا هدفت ةزذ) اللا هنششملا# تكاد لا يدل كلا 2

 رحبلا ةنيفسلا رخمب ههبشف هنم نكمتتو هلالخ سوجتو هضوختو ماشلا لخدت مورلا نا
 ةراشا نوك نا نكمب (5) نيئيبيلصلا بورح مايا عقو ام ىلا ةراشا اذه نوكب نا نكميو

 ةراشسسلا "ناك ام



 ركاسع نبا خيرات هو

 ةطوغلا يهو لاق صحفلاب كيلعف .اهتابنذ عباصالا تاذو )١( ةمومأملا

 ءاياوالا [؟5) نهوو ءاضيبلاو ءارمحلا تعنتما اذاف نيملسملل :طاطسف اهناف

 ليسلازوحب امكاهيلا زوحت ةيفاعلا ناف طابسالا ةئيدمب كيلعف ءاياوالا نع

 ةتردمب ديرب .هكردت تنأ الو اهيلا يليحرناكل كلذ كردأ ينأ ىرأ ول نمدلا

 ريصم يل نا ىلا دوام ورمع نب هللا دبع لاقو نسايناب طابسالا

 متنك ول ريخ قشمدلو اهنكسأ ةئاملاو نيسسمخلا دعب (5) اهروتو

 يواهرلا ةرجش! نب ديزي تيقل يقشمدلا ناسيك نب عفان .لاقو . نوملغت

 قسما ىف تان دا ؟يناف ؟لففتالا ناك 4 كيطتطلل نأ" «تدوأ ؟لينا [تلقف

 خسمد تناك ترض اذا نماكلا 04) ”لكخ "نار اهتع خف أ تشيل !تياقاحلا

 الو ءالب الو عوج اهضرأب لزنب ال هناو مهنع عوفدم اهلهأ نأو مهتمصع

 قشمد نكس نم يراصنالا هللا انكعت نيا راح لاق مهنع كاذ ففخ الا ةنتف

 يبأر نعأ لاقف اذه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعأ هل ليقف اجن

 نم ناكو يراصنالا تباث نب عفيور يل لابق زيريحم نبا لاقو . كتدحأ

 آا اذان يرغلا ثتماعتسسما ام, نيطسسكاا نكحما هرحسلا فمثلا تاحتع

 ترضح املو اهنرغ نم ريخ اهقرشو قشمد نكساف ةيلهاجلا (ه) راعشب

 هب مكيصوأ ام اوظفحا ينب اب مهل لاقف هينب ىصوأ ةافولا عفار نب ةبقع
 ةعيب يف مكنم دحأ لخدب الو ابعلا متسبل ناو (1) اومادت الأ نوعفتنت

 ليوناردو 1 قكتمد. نيل ملطخلا نعت الو: اهزمتكتودأ (نإناعتاطا ةوعلا) "ةائاؤلا

 ةطظروخلا ةلي لاقي يداوكءاشلاب نا انغلب ىعلازواللا لاقتول لير ةةناضالا تيللا اق شيصت

 بعك لاقو محالملا موي سانلا نئادم ريخ يه قشمد اهل لاقي ةنيدم هيف
 يبأ رهن لاجحدلا نم مهلقعمو قشمد محالملا نم نيملسملا لقعم رابحالا

 اديلزاب عئالسالا تكاد !!غاطايلا»(عمجم ن يعلاا .ةذلجلا» فو لطاذلا ! ملا يلي يتلا جملا هازز
 مظلم سقاوالا نلقاك اللد وظن وبس قمل هش لولا علت ذة نقماو نما ارا «كجشتلاو
 نر كمفسملا وا  هقلتي هللا نووو# مسجل مرر لدطلاا هحسص“+يرؤلا و عوخلا»ر"* حكومه نيلاعمطجملا

 مقاس سس او از امس زاه تن يفتر هيلع هنأ ذك" وتل ار !«ءاكشلااو بحل

 ناس و كوك جب رات "وول ةبلساا كاضاع# ىلا نكرر اومرخلا

 يف اذك (6) كلذ ريغو ربجتلاو ربكلاو باسنالاب ةرخافملاو نيدلا عئارشبو هلوسربو

 2 ل هدا 236 نك قم ةناجنلا قف ام ىلع الا انك دس نيل دكا لوكات ب © ,ىحلا ةحستلا
 1 ل يا ايلا ةندلا 0 كتاكم نم |وافتسا 3 1110 د11 مهل" ود لوف لاخلا

 ىسفنلا ةيد نا نميلا لهال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باتك يفو يدو اهلصاو ةفوذحملا واولا

 .(رابقلا للص تلا كا ناكل لو (يفللاو ليال نمي هنا



 هآأ ركاشسع نبا حب رات

 مهلقعمو ةطوفلا اهل لاقب اهنه ضرأب نيملسملا طاطسفو محالملا نم نيملسملا
 نب دمحم لاقو جوجأمو جوجأب نم مهلقعم يهو سدقملا تيب لاجدلا نم
 هنا. كافل نع را "تفشل# لكم ثلا _ينخو !ةاوهزلا ةمطافإاو با نينسحلا نا يلع

 اياكبمن لقاعم ثالثسانلل لوقب ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر هدج عمس

 لاجدلا“ .نم' مهلقعمو. قشمد. ةيكاطنا,,قمعب .نوكت, يتلا, ئربكلا ةمحلملا_نم
 . )١( ميعن وبا هاور انيس روط جوجأمو جوجأب نم مهلقعمو سدقملا تيب

 زئوجب فيك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ركذ لاق ةيطع نب ناسح نعو
 نا معن لاق ءيش نم لهف هللا لوسر اب لاقف دلب ىلا دلب_ نم هتما ءادعالا
 ال محالملا نم () مهلقعمو مهطاطسف يه قشمد اهل لاعب ةندم ةطوغلا»

 مهل ودع مهلانب ال لوقب يناذمهلا ناليغ نب صفح ناكوراهنم الا ودع اهلانب
 يبأ نع . هدونخب يلع نب هللا دبع اهلخد موب وهو. ةمالا نم ينعب اهنم ]لا

 ليقف () ثادحالا ملع نع لئسأ ةنيدملا ىلا تقلطنا لاق يناشبحلا ملالس
 (ةرددعف !1| اك رلعلسا ناك هنافا ىطاعلا نر رارمع ننإ هللا لدغ م1 ا

 ينولسسف معن لاقف كلذب ورمع نب هللا دبع تربخاف تمدقف لاق كلذل هوبأ

 نوجرخب. يتلا ةنسسلاب مكتربخال متئش ول هللاوف هب مكربخأ متلش امع

 (1) كيارب نل كنا معن لاق يلرخو: ينربخأ دمحم ابأ اب تلفقف رضم نم اهيف

 تقفخ و 8< ىذلا 'نفخلا كلذ. ناك نافوضوعلا نما قالا نط 1 تانلا لا

 هنامبا (8) هزجحب نم نينمؤملا لقأف ءاضغبلا برعلا نيب تعقوو ةنسلالا

 نوكككست , نإ, ةتبعطتحلللا نان رهيءعاتعلت هلحفكيإا نكإ(1) نلدهاكعلا ندلذ

 نوطلاكف تزرحع ناف ةرلكتم لا[ ؟ترحع ناوإ اهبانكف' (1 )2 تاو ركل

 ٌباضأو )1١5( نعللا تيبأ" ًائيش )١١( تعشقأ ناو نرام قوس وا

 مايا يف ناك ام ىلع ًاقبطنم هارب ربخلا اذه لمأت نم )١( ةمثيخ يبا نبا هاور اذكو )١(

 فووغم !الويداتقتت, سل يذلا !نكنملاب رمالا  ثدجلا| 00, 'نؤصحلا؛لداعملاو ؛ نييبجلصلا تورح
 اكلذل هلاهاو هأيه (ه) ًآاريقف (؟) نامزلا رخآ يف ثتدحيس ام .ملع نع لثسي هنا انه دارملاو

 ههركت انينِشا ئرت نلانقعلاو هاك اه ةنم تاز لدا يضاراو نمالا ىتالز لاعت (1) كعللا يأ

 ءرثكا بهذ اذا ليللا قفخ نم ذوخأم نيدلا فعض (ال) خلا قرشملا لها نايتا مدع ةدم

 ئا (4) رارق_ ىلع, اهمالك ,رقتسيررال يا,ةرقتسم الو ةتبات ريغ تراص, يآ ةبكلالا تفجو

 دهع هنيبو كنيب ناك نم دهاعملا (4) نيئيسشلا نيب لئاحلا زجاحلاو هركي ام نيبو هنيب 'يحب
 )وحلوص لذا .نافكلا نم. .مهرغ ىلع قلطب دقو ةمذلا لها ىلع ثتردحلا ىف قلطت ام ركاو

 ؛ًارمأ نوضمب الو هرما نع نوسؤرملا ردصب يذلا سيئ ررلا يعاسلاو ام ةدم برحلا كرت ىلع
 عشقا )١١( لابحلا نم ةردحنملا عضاوملا )٠1١( مهّيلع عاس وهف موق رما يلو نه لكو هنود

 (11] لينك امش ىأإ ككشللا سردلااو انكم تح رخلاو تيدشطت فلا و علقوا عدطصت تاكللا

 ءاعدلا هانعمو ريخ وهو كلذ ىلا يدؤ» امع تدعابت ىنعملاو ريخلا نع داعبالاو درطلا نعللا



 ركاب ا تيا 066

 ةنتف, نوكت_ةنلانلاو نيتنثتا لق سدقملا تيب حتف ةيناثلاو ىدحا لق لاقف

 ال للا لآ رح يكف لال] د 4 الا دي ا

 ا 0 دا ا ل ا ل
 لا ندم ف" ل 0 11 ناس طرأ" وتم ل نلمح "0 طاقتممت

 ةباور يفو ةباغ لدب ةبار ةباور يفو يناربطلل ثيدحلا لفلو قشمد اهل

 يفو (97) ةبارلا ةياغلاو . ةباغ نينامث ىلع مكنوفاويف مورلا ينعي نوردغيف
 حم دابا ل ملاك وأ يوت ىلا اا ر رالقلا ن رراعن هياغ لت تحت ةياور

 ا ار ياسا مال ل عج م ريح ا را ل 2

 نام اةدودتب كدت نعلحم راب هر يلا ناك ءاكشلا كقاع "كمت لاك

 2 0 لا ل كل ا ل ا
 يهو ةطوغلا اهل لاعب اهنم ضرأب نينم ْوملأ طاطسفو ماشلا نتادم ري اهدانؤ

 رع والا مينو عيل سس عع وو ع

 دِيعس هب انيدح ناك ا كلذو قشمد مدل صمحوإ نب رسسنقو ةرب زحلا لهأ

 ةئيدم ةطوغلاب ىربكلا ةمحلملا موب نيلشقتلا طاطسف ًاعوف رم لوحكم نع

 الإ دكر دافم رهو ([ناجتمل) 2 رف د تربك اره يت اك نأ

 لففلي ديسصع ند مساعلا قد رط نم يورو داعم نع ىرعشالا كلام يبأ نع

 لف لهو غانلا ادم ربخ اهناف قيتمد اهل لاقب اهنمةتب دمي مكيلعت ماسل جفت

 ةلمهم نيع اهداعب ."تقاقلا: مضي" نضاغقلا (6)#+ عوق ولا::زيثكلا :توملا |نالطبلا» نزوب ,ناتوملا (1)
 نإ ةيفالوإاو كلل كتطملا لادلا نوكسوريعابلا كن نسا . كر تا الل ل نلا دخلا اذ
 2< هناك ين"نوللا "ةودعصل“كلاذب|وهحم<-موولا)هه-1()-.0-نيرواحتم“ لك نينو نافكلاو» نيملسلا

 مسا ةطوفلا ةباهنلا انفا كاك. (1) ٠١  سلتلا عمتجم اهيف كرا ةنبدملا اهرسكو ءافلا مضب (ه)

 ةمجالا هب دارأ ةدحوملا ءابلاب هاور نمو ("ل) . اهتطوغ يهو قشمد لوح يتلا هايملاو نيتاسبلا

 ثيدحلا حص نأ هنال حصأ ةيتحتلا ةانثملا ءايلاب ةباورلا ن نأ يدتعو اهب ركسعلا حامر ةرثك هبشف

 وبا هيف دانساب دمحا هاور (مبل) ٠ يرانلا حالسلاو عفادملاب اهنع كاسح دلال حامر ذئموي نكد مل

 ٠ وفاوم وهو دواد وبا ؛هاور )1١( ء انصح (5) ..فينعض وهو. مييزم يبا نبأ ركب



 25 اي علا

 لوقيو عمشلا بوذي امك بوذيف دل بابب هكردب ىتح هعبتبو باوبالا

 ثكميف هبدب ىلع لجو زع هللا هلتقيف هبرضيف ةيرض كيف يل نأ ىسيع

 ىلع جرخيف نيددعلا يأ ملعأ هللا ةنس نيعبرأ وا ةنس نيثالث نيملسملا ىف

 فرطت نيع مهنم ىقبي الو هيدب ىلع هللا مهكلهيف جوجأمو جوجأب هرثأ

 لك ادوعسلاا قلع نوقمتجل 1 ةباطعلا نأ ئتحااهك ٠ نع رالا لاذ

 ةيحلا نا”ىتح هنن ننعل ةيح (/ د تآك 2500

 لجو زع هللا ثعبي مث ائيش رضت الف ةرقبلاو دسالاو يبصلا عم نوكت

 . ةمايقلامهيلع موقت سائلا رارش ىقبيو نمؤم لك حور ضبعت ةبيط ًاحبر

 باب ىلع ءاضيبلا ةرطنقلا دنع مالسلا هيلع حيسملا طبهب (؟*) بعك نعو

 ناتطير هيلع نيكلم يبكنم ىلع هيدي عضاو ةمامغ هلمحت يقرشلا قشمد

 . نامجلا هنم رطقب هسأر بكأ اذا ىرخالاب دترم امهدحأب رزتؤم

 «( ةمحاملا موي نيملسملا طاطسف اهنا ةمحرملاب ثوعمملا نع ءاح ام بان »

 ةيكنلا موت كرك نءلسإو ةكلع مثلا ىلضإ ىبثلا ”تبعمش ءادردلا لان

 اهل لاقي ةنيدم اهيف ةطوغلا اهل لاقب ضراب نيملسملا (() طاطسسف ىربكلا
 ىيحب تعمس دينجلا نب ميهاربا لاق ذئموب نيملسملا لزانم ريخ قشمد

 نم سيا ىيحب لاقف مورلا محالم نم ثيداحا هدنع اوركذ دقو نيعم نبا
 هيلعهللا ىلص يبنلا نع دلاخ نب ةقدص ثيدح نم حصأ ءيش ماشلا ثيدح

 ةطاشطتتف» ةتاؤاز“ يفوت "وعلا يحمون هاللا عنا" رشا “ودق لو

 لمد قاف! انه ”لاقن ةكرالم قناع قل ةظوعلا ل كدمتكيلللا« خور اذرفر) نكلكإللا

 ىلص يبنلا تيتأ (1) يعجشالا كلام نب فوع لاقو . ماشلا نيادم ريخ

 لخدا لاق معن تلق فوعا لاقفهيلغتيملسف هل َءانب يف وهو ملسوهيلعثلا

 ةعاسلاىدب نيب ًاتمس ددعأ لاقف لاق كلك لب لاق يضعب مأ يلك لخدأ تلق

 ينتكسس ملسوهيلعهللاىلص هللا لوس رلعج ىتح تيكبتساف لاق يتومنهلوأ

 مسلانالةرواجملل برقعلا ةربا ىلع قلطتو ددشت دقو مسلافيفختلاب ةمحلا (!)ةعامجلا )١(
 هاور (5) ٠ خلإ ىرسبكلا ةمحلملا عى نيملسملا طاطسف طظفلب دمحا هاور 001 جرخي اهنم

 تلثلا نأ ىتعلاو -نلخداا 3ا ركل !ماهفعحسالا هرهه' هنن انودعما لحدا هل ردو ءادكل ةريلا ك2
 . ال مأ هلك هدسج عسب هنا ددرتلا لحم يف ناك ثيحب اريغص ناك



 زكاسع نبا خيران 1/0

 منرم نبأ نأ تيرأ ةباوريفو نيترصخم نيب هريمسفتو لاذلاب مثيهلا نب دمحان ع

 نيب نيكلملا ةحنج أ ىلع هدب عضاو قشمديق رش ءاضيبلا ةراغملا ةنمي.نم جرخب
 هنم رداحت هسأر عفر اذاو رطق هسأر ىندأ اذا (2) نيتقشمم' ١١( نيتطبر

 نفاك نم هسيفن كرداا هل نضل عت نح زالااو-ةميكشل اهيلعز _قتمم" ول وللا (9] ناجح

 مهتابرقو مهنوصح يف هرصب كردب ىتح هرصب كردأ امنيح هسسفن كردي و تام

 مهمصع نيملسملانم ةباصع ىلا دمعي مث توميف دلباب دنع لاجدلا كردي ىتح
 لاخبنلا )دع ئزاتطتلا ل وفينا هداولجو هاني و رف وافكلاك ربما مالكتالات أ هنلا

 لييبلخلا عقورا وفكر ميال م واثرا كيفعرا نسا مارا ةازحا هوما ولا ةايزراتنا يكانلا

 مه امنيبف ةنجلانم .مهتاج ردب مهثدحبو مههوج و ىلع حسمبو هتيبم مظعيو آردق

 دق ينأ حيسملا ىلا ىحويف جوجأمو جوجأب تجرخ ذا هيف مهن امب نوحرف
 جوجأيبردص رميف روطلاىلاىدابع زرحأف انأالا مهلتق عيطتساليل ادابعتسح رخأ

 نولوقيف مهحامرنوزك ريف مهرخآ ل بقي مث اهنوب يشيف ةب ربطت ريحب ىلعج وحأمو

 نفل لح نكت لحالك قطاقلا "تق ناحل اوئاك 151 عام ةارع ساه ناك نفل

 مرن رفع هنلا"اهال ريف ءامتكلا لا هيئات ومرت قتلا ل قام اوت ف ارألا

 سأر نوكيىتح هباحصأو ميرمنبا نصحتيو ءامسلايف نم انلتق دق نولوقيف
 فيجفصيْوَوم وفاراغلا نلاف ةلذكق.: ميزا كرار دكت اما قمل رخ (قمحتلا ل ارو رولا

 بابلا دنع ةرانملا دنع مب رم نب ىسيع جرخب يمرضحلاس ابعنبا لاقو .ةرانملا

 دجسلملا نوملسملا لخديو رينملاىلع دعقي ىتح قشمد دجسميتأيب مث يق رشلا

 نمناسناس أر الابصب مل اًئيش تيقلأ واىتح هوجرب مهلك دوهيلاو ىراصنلاو

 بحاص يتأيو دوهيلا قوب بحاص يتأيو موقيف نيملسملا نذّؤم يتأيو مهترثك

 ىولكطتلا عهنو نييللتسا يقم يككيف غب رفزد دويل تخاطر ودم ىراتشلا زها

 ةعرقلانا دوهيلابحاص لوقيف نيملسملا مهسج رخيف ىسيعع رقب مث دوهيلا مهسو

 نم هتوعي لاح دل مسبق عز اكتمل 31 رتقفا و ةكرشلا ارت قانا

 حتفب رمأيف لاجدلا اهرصح دق ةقلغم يهو سدقملا تيب يتأب مث قشمد لهأ

 رافصلا ٌولّوللا (59) . ةرفغملا وهو قشملاب نيتغوبصم (؟5) . نيل قيقر بوث لك )١(

 أ
 ا
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 يضر ًآيلعو نامثعو رمَعو ركب ابأ ةعبرأ نيرجاهملا نمو مالسلاو ةالصلا مهيلع
 اديزويمورلا ابيهصو دوسالا ؛الالبو يسرافلاناملس ةعبرأيلاوملانمو مهنعدللا

 نارمع ةنبا ميرمو دليوخ ةنبا ةجيدخ ةعبرأ ءاسنلا نم راتخاو ةثراح نبا

 اذو ةدمقلا اذ.ةغبرأ ةلهألا نم راتخاو |محازم ةنبا ةيسآو دمحم ةنبا ةمطافو

 موبو رحنلامويو رطفلامويو ةعمجلا ةعبرأمايالانم راتخاو ًابجرومرحملاوةجحلا

 فصنةلياو ةعمجلاةليلو رحنلاةلياو ردقلاةليل آعبرأيلايللا نم راتخاو ءاروشاع

 رم نانجاوياو دييرلاو هنيحلاو هلحللا) ةردمس اهراس

 ةنوتيزاايهو سدقملات يبو ةلخنلايهوةنبدملاو ةردسسلايهو ةكم ةعبرأ نيادملا

 ناسارخ نيوزقو رصمب ةيردنكسا ةعبرأ روغثلا نم راتخاوةنيتلايهو قشمدو

 هباتك“ كب يق' لاوقب..ةنعبزأ .نويعلا»نم:قاعخياو: ماسلا نالقيلفو*قاوعلاناةأبعو

 نايب انيعف ناب رجتناتللا اماف ناتخاضن نانيع امهيفلاقو نايرجت نانيع امهيف

 ناحيس ةعبرأ راهزالا نم راتخاو اكعو مزمز انيعف ناتخاضنلا امأو ناولسو

 .لو هلل محتال هللا [ناكتبس 'ةعئإرا مالكلا كن" راج وانك لغو نك نركب و

 ثيدح اذه . ميلفعلا يلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو ريكأ هللاو هللا الأ هلا

 نئادم نم نتادم سسمخ بعك لاقو . نالوهجم نانثا هدانسا يفو ةوملاب ركتم

 نئادم سمخو نميلا رافظو نيربحت يبو قشمدو صمحو سدقملاّت يب ةنجلا
 يف و نيكل ااعنص, اهتفصو, ريدتو ةيكاطتا و ةنا وفل | ورة طعس[ 0

 يف ةيوطم ةنجلا لاق هناو رمع نب هللا دبع نعو .ةنارطلا لدب ةيرومعو ةباور

 يطل دو د

 («( نب ىسبع طبهم ماشلا نأ ةعافشلاو ضوخا بحاص نع ءاح ام باب ))

 ءاضيبلا ةرانملاىلع ميرمنب ىسيع لزني (١)اعوف رم ناعمسنب ساونلا نع
 هانظفح ىريحلا نسحتلا نب دمحا ركب وبا لاق( نين داو روم نيد" و2 0

 مِبصي يذلا دورهملا بوثلا ليقو نيتيلح وا نيتقش يف يأ (() . بيطخلا هاور )١(

 ةلقنلا نم أطخ وه يبيتقلا لاقو زوجلا ةرهز نول لثم هنول ءيجيف نارفعزلاب مث سرولاب
 لادلاب ًاظوفحم ناك ناف ءارفص اهتسبل اذا ةمامعلا تيره لاقي نيوارفص يأ .نيتورهم. هاراو
 ىوري نيتدورهم ثيدحلا يف اندنع لوقلا يرابنالا نبا لاقو قسشلا يادرهلا نم وهف ةمجعلا

 بوثلا دورهللا ليقو ةفيفخ ةرغض ااهيف .ينلا تاينلا نم "ةرصمملاوب نيترضمم يأ. لاذلاو لادلاب
 ٠ درهلا اهل لاقب قورعلاو قورعلاب عبصب يذلا



 ا 5

 ريسفت يف سابع نبالاقو . مالسلا هل لاقب برعلا هلزنب تيك ءام فجنلايف

 نيطسلف دالبزوتيزااو ماشلادالب نيتلا نينيس روطونوتيزااونيتلاو ىلاعتهلوق
 ةكن نيمالا ثلبلا اذهو مالا هيلع يتاوم هيلع هللا ملكي ذلا ”لبحلا نْيتَيَس روطو

 نق دايت رق“ لتفو هيلع دللا لكما دمحتم) ىترفت يح يف ناتس لا انفلح كفل

 اميل تاخياراملا يا يت نزلا الا يرملاو ا توللا هةيعايلفاس

 نيمكاحلا مكحأب هللا سيلأ نيدلاب دعبكبذكبامف يلعونامثعو رمعو ركبوبأ نونمم

 بيطخلاق ب رط نم ةياور يفو دمحماب ىوقتلاىلع كعمجو ًآيبن مهيف كثعب ذا
 رحئاييانررمغو ركوبا_تاحلاصلا ارلممتوررا بك قراذلا لانس اطعزوت لاق يدادغملا

 ركب وبا لاق بلاطيبا نب يلع نيدلاب دعب كبذكب امف نافعنبنامثع نوئمم ريغ
 دنيععس نب كش: اقعد قاؤاجلغتا امين ضن” هل لعضأ ال ؛لظان ثيدحلا اذه بيطخلا

 نمح رلادبع وباىورو ثيدحلايف مهنمبذكأ ءيشيف نيحلاصلاتبأرام ناطقلا

 .سدقملا تيب نوتيزااو قشمد دجسم نّيتلا نا بعك نع قىنكلا: يف .يثاسنلا
 مرآ تراملا نيون لاف 4 ءاننلاوب رعاك يوب هر عج السر الزر, قرع هائل ينافو

 ٠ قشمد يه دالبلا يف اهلثم قلخت مل ىتلا دامعلا تاذ

 «( ةثخلآ تاودآ نم قّشمد نآ نم“ ةئسلا نه“”توو اه تانآ)

 ري كلل هيرإ ل هلع هلا لت كلا رار لاق لاق | هربرت ىلا

 كرو ةكدلاو ةكبف ةنحلا نئادم ماك راثلا ادع نم نتاده عيرإو هللا نادك

 ءاعص وةق رتحملاةيكاطنأوةب ريطوةينيطنطسقلاف رانلانئادم امأو قشمدو سدقملا

 ثيدحلا يدع نبا لاقو . ةبربط لدب ةيمور ةباور يفو بيرغ ثيدح اذه
 ارك عيلسا لك اننا نمكلا ءاهشنم مره وجمل طف لدا دلع )15 كم

 نال نال ابين ءعدرلا قالب هلق دحلا ةياظناب )ا ىارد دانا ركذو عواولا

 ]اب هسا هك دل[ نم رابخا ىللا نإ اعود رف د 1 6 ١17 . كللا يع نبا

 ًادمحمو ىسيعوى سومو ميهاربا ةعبرأنييبنلانمو ليئارزعو ليف ارساو ليئاكيمو

 دمحم نتن ديلولا هتاور نمو هل لصأ ال لاقو تاعوضوملا يف يزوجلا نبا هاور )١(
 .٠ باذك وهو يدق رملا



 10 ركاسع نبا خبرات

 («( نآرفلا نم اهاضف يف درو امع نايملاو حاضيإالا باب »

 ةرررلا امهايبو اد نااعت كلذ ارن كي رة 1 2 ا
 يه لاق ملعا هل وس رو نبا اراك يش ننأ ند لك ص ١ ب
 نبا لاكد مماثلا نكابم 2 م لاس طل الا ل

 مالس نب هللا دبع لاق اذكو اهراهنأ نيعملا رارقلاو قشمد يه ةوبرلا سابع

 دلاخ نب دمحم نانو" ةكرشلا هززيلا لف ودكم ةرعمر قعر سردار ياام

 مرا يهو قشمد انكسس نأمالسلا امهيلع همأو مي رمنب ىسيع هللا رمأ يمشاهلا
 تاذر يعم نادك« تاور ةفلاج مارد” دلع عال غوصملا قا دكت لافاوتخاةللا كاذ

 ةطوغلايهو قشمد يهو ةوبرلا يهو راج ءام نيعمو مهلمحتو : مهتوقت ةسشيعم
 ريدلفلاا دفنة وتبلنللا را ؤقلاو ةلضااهلا نميوبعدلا ةزرازرو كت سطس ناك

 ةوبرلا نا ليقو قحلا وه:نوكب نا عنتمب الف. قشمد ةوبر ةفص يف دوجوم

 نمب جمارك اعالع مدق كورااق كفا ومزيل ةلغرا ياا رعم الورع دنبا كلو متمللا

 لازتال (١١لوقب ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر عمس هنأ انربخأف هانرزف رصم

 سانالاك مهو ( مهاداغ ١) مهأوان نم ىلع نيرهاظ قحلا ىلع يتمأ نم ةفئاط

 مه نيأو مه نم هللا لوسر اي.انلقف لاق كلذك مهو هللا رمأ يتأب ىتح ةلكالا
 ليبيص ينال كلووةاويلزلا ةيطي ةلعؤل ارز" اضمأ١ لاقدو شساينملا كلب فاتك ناد

 نم ةلمرلايها نيعمو رارق تاذ ةوبرلا (؟) ةريره وبا لاقو . ةقرشمو ةبرغم

 ةردكنالال فو سدمملات ب ره هدا لارا تدفلا 110

 ةويرلا قداصلا ردغح لاف تا رغلا نيعلاو هقركلا ]و 1

 ةفوكلاب دحاولا هرذللا ةففل نأ لاق ث تا رذلا تلا اتا لا 0

 نأ كبخا 8 مارراةلكى أ ةئاهر ةسك ىلا ودناه رع يف ١ هزراد ةنانا لدم اهم فكل

 توفل نضال بندا س0
 تارقلا يف كبس" نم نالاقثم ةليالك ةتجلا نمل زتتو ةنجلا نمنيبعت هيف ناف
 نينمؤملاحاورأ عمجمو مالسسلا يداو لوقيو فجنلايتأب يلع نينمؤملا ريمأناكو

 مئاعلا ربا لات اهب ف لمحل كلا لوس اك ناكل ل 2 ١

 )١( يناربطلا هاور . )١( هدنسسم يف يناعنصلا قازرلا دبع هاور .
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 دجوام كلذب دارأ هلعل . ًارجح ًآارجح قشمد ةنيدمنم دهتل منغنب رشبلاقو

 نعو . اهحتتفا نيح اهروس سابع نب هللا دبع نب يلع نب هللا دبع مده نم

 1 ل كالا دل ادلا نا وارارا كنار اوال دن ازال" خان الا وأ ل زاسللا

 هديب راشأو ماش انهه امو ةنيدملاةهح ىلا راشأو نمب انهه ام (١١!لاقف كوبت

 م رالاا نع نيكلاتلا نم ناك نوفل نع اقرا لدصود انتل تخل لأ

 ةينثلا فرط رخآلا دحلاو رصم شنرع اهدودح لاعف اهدودح نيأو ةكرانملا

 لوأ ليفو .ماانلاةبلع دوه ريق هيف لبخ رجالا دحلاو تارقلا رخآلا دخلا

 . رصم نشد رع هرخآو نسلاب ماشلا

 )) راصعإلا ميدق يف راصمإلا ريصُخ باب ((

 ىقتلمب رصم راصماةثالث (؟!نيملسملان وكب ًاعوف رمص اعلا يبا نبنامثع نع

 لاجدلاج رخيف تاعزف ثالثس انلاعزفيف ماشلابرصمو ةريزجلابرصمو ني رحبلا

 0 دا لاو تر ال دلل ةعلم راسمالا هش ششلا در ع كافر

 | 00 ل7 دارا لانو دلو ةكفاو ةطنات ةقرار فارم ركلاو هراقتلاو

 ساش هلا د يك نارقلا يح نا ف احلا عدلا يضر نايت ا

 نرودخلاا و نيك يك و ا ا ا ب وا اا

 المل ا لاف ١ يحاو ةيدللا_ نشل 0 لا او لل لا

 نم ظفحأ ةرصبلا لهأ فحصمو انفحصم ماشلا لهأ نم لجر لاق يعخنلا

 تح ايملا كحك 1 نامتع نا تام كلذ نا لفل تلف هن 1 ن2

 نا لبق مهيلا هب ثعبف دوعسم نب هللا دبع فرح ىلع ةفوكلا لهأ ةارق هغلب

 ثعبينا لبق ةرصبلا لهأ فحصمو انفحصم ضرعو (ةءارقلاب لباقي) ضرعب

 مجدرلا, هل .ةلاقفر[ناصتمإلا: نفالا ؟ةعمجج مالا! (؟) (يىرضيلا ا عتضلا لاق وذا هن

 انش او نينو جلا ل لييوحللا ىزإ ةقداكلااو ةيمضلا ١ ةيانللا راع دلع بلا رايضح الزم

 يب لا ا مرر ير ل



 اهيفو صمح سارلا سار لعجو ةباور يفو مالسالا ىلع مهنولتاقي مامشلا نم
 اذانةلتا بتنا قلل نأ رطتول رنج بلر 33350 ل فق ىيلذاف راق

 ىلعيهو يقرشلا حانجلانم ةبرض ناتبرضس ارلاو دسجلا كرحت بلقلا كرحت

 سأرلا نم نيحانجلل ليو. بعك لاقو . ةشير ةشير امهفتنيف نيحانجلا ىلع

 ةفص تلعجف اتمكن و دنهلا ناو ةعبس ضرالا ميلاقأ نأ لئاوالا ءاملع ركذو

 نئاؤدلاو ليات هيلع ا طم ولاكن تارت كح "اكل ريدم ةقلحل 005 كا
 والاف ةكيسلا بلا دلاا وم ننقأ هوما ةدقاد نكوطس وتر رات' هيت ك0

 ةردزجهيفو اهرعأو ميلاقالا م 1 وهو رئاودلا رئاس اهتفنتكا يتلا ىطسولا

 ةيبلعثلادجن و زاجحل !يلرامم ميلقاالا اذه دحو ايندلاة ريس وهيذلاق ارعلاو برعلا

 نىشع ةثالث ةعيبر رايد, نم نيتيفصتوءاراو ماشلا يلب امم هدحو ةكم قيرط نم

 ليبدلا فلخ دنهل !يلبامم هدح وحاب رهذ ءارو ناسا رخض رأيلباممددحو احس رف

 عاشلاو عورلا دالببريماخلا يلح لاو ]يبلع الامااتع هلا شط راك لعروس

 : نيل ض اليم عبانسلارب يلكألا ىزخلا لاذ ةليجت داخل 1

 «( دعب ارماع ىقبب ماشلا نإ راثآلاو رابخالا نم ءاج ام باب »

 راصمالا بارخ

 لاقو .ةنس'نيعبراب ماسشلال بق, ضرالا برخت عوف رم كلام نب ف وع نع
 ةباور يفو اماع نيعبرأب ماشلا لبق ضرالا لاق وا ايندلا برخت رايحالا بعك

 لبج الو لهس يف ةبرخ اهيف ىقبي الو ةنامرااك نارمعلا نمزوكب ىتح ةدايزب

 روصقلا اهيف ىنبتو حوننامزيف سرغب ملام رجمشلانم اهيف نسرغيلو ترمع الا
 كافر انش نر نوحم كو ومالا كر ن] رزز هاف كلذ تلا رداذاق ءاجتملا د كتالا
 نع يور دقو ظوفحملا وه اذهو آماع نيعبرأ ضرالا بارخ دعب ماشلا'ميقَت
 ماشلا ابارخضرالا لوأ لاق هناف لاوقالاهذه دض صاعلان با ورمعنب هللادبع

 )]١( هماظع ليقو ردصلا .
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 امك مهتالص يف نوفصب مهطاسوأ يف نورزتأبو مهراصبأ نوضفيو دجم

 هلك ناجل عمببلا ندا فراك تت ام اوفا و دفرتعولاستا يقل نوعساب
 مهفارطأ نوضوبو ًاضيأ اهيفو مهتك ردأامثيح ةالصل!نولصيةياو ريف وءامسلاوج

 يف بوتكم هنع ةباور يفو راهنلاب ثويل ليللاب نابهر مهايجانأ مهبولق

 ال5 كتر الءاراعخملا.يديغتشإ الويفر !ةياهدعس لازال اول دبل اذن ةقايوطتساةالروتلا

 رفغيو وفعب نكلو ةئيسلا ةثيسلاب يزجب الو قاوسالا يف باخص الو ظيلف

 نااار اح سولو كلا رطب ياقمر عانق نك موز تبطي هن رديه و رةكعت مدل وع
 ةلزنم لك يف هللا نوحبسس ءارضلاو ءارسلا يف هللا نودمحب نودامحلا هتمأ

 ايقاكرمل ف لديحت هيلع ماغا: ةدلضلا نزال كت سنقل ةاعرز () زيك رش ل[ للع هتؤوبكو

 يف ليللاب مهتاوصأو مهفارطأنو ٌوضويو مهطاسو ىلع نورزتأبو لبجح سأرىلع
 . ندلا تايضلك كيلا رح

 (( ايندلا ةرس ماشلا نأ نم ايلعلا ةفيطأا نع ظفح ام باب ))

 لق !يهو نميلاب نيعو ماشلاب نيعءامسسا | ينيعنيبةنيدملا ًاعوف رمد وعسم نبا نع
 ىلع ءازجا ةطصضس قى اعتضررآلا ترو“( رمغ« نت :هللادسع لاق !؟لزطم*نِضرالا

 حانجلاو نيصلا ايندلا سأر بنذلاو ناحانجلاو ردصلاو: سأرلا ريطلا ءازجأ

 اهقلخو قاوقاو اهللاقب ةمأ دنهلافلخو رزخلا رسبالا حانجلاو دنهلا نميالا

 هملعب ال ام ممالا نم مهدعبو جوجأمو جوحأي مهفلخو كسان اهدعبو كسنم
 قاععلا + ايينانلا, كطنستأو* صيتلا ال1 ةفلخ ا نلعيل+ رازخحلا!؟كماةرخإلا“ تناختلا و فنيا: الا

 يف ءيش رشو برغملا ىلا مامحلا تاذ نم ايندلا بنذو رصمو زاجحلاو ماشلاو

 نسادلاف' رسنلا ةفطط ىلع" ةاّو وغلا "يف "عض رآلان ةفص“نجت بفك لات ةطنذلاريطلا

 ىلاعت ام ريخب سانلا لازب الو نميلابنذلاو برغملاو قرشملا ناحانجلاو ماشلا

 نامزسانلا ىلع نيتأيل هديب عكس فن يذلا مياوسسانلاكلهس أر لاعزن اذاف نسأرلا

 ليج مهيفو الا برعلا راصمأنم رصم لاق وأ برعلا رثازح نم ةريزج ىقبت ال

 يف نادلبلا ميوقت نف هيلع ناك ام بسحب هناف اذه ركنتسي ال )١( . يلاعلا ناكملا )١(

 وه له دجويل هنع ثحبيو هيف ققدي ثيحب ةيعرش ماكحا هب قلعتي ال اذه لثمو نامزلا كلذ
 .. ال وأ مويلا هيلع نحن امل فلاخم



 ىلع هل ناكو ةرجيرج هل لاقب ايدوهي نا (؟) بلاط يبا نب يلع نع )١( ماشلاب
 ةليلاقنر لسا هيلع هللا قنص ينل »كرمت لونا هيرو هةر فطاو شقر

 لاقف يلام ينيطعت ىتح دمحم اب كقرافأال يناف لاقف كيطعأام يدنعام يدوهباب

 كلذاقف ملسو هيلع هللاىلص يبنلا ىلصف هعم سلجف كعم سلجا آذا هللا يبن

 كاؤسر»«باحنضأ) ناكو/ةاذكعلا ب ةريحإلاةءاهجغلا لابو از, ]اهتنارر-اروظلا ىللحلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نطفف هنودعوتبو هنوددهتب ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 لاقف كسبحب ىدوهب هللال وسر اب اولاقف هب نوعنصت يذلا ام مهل لاقف ملسو

 الا هلال نأ دهشأ يدوهيلالاق راهنلال حرت املف هريغ آدهاعم ملظأنأ يبر ينعنم

 ئدلا: كيفقا من دتلاوءاما فلا لاس لف لاعراززملق6 فلل عراؤم 3 :كنالاييتتاللا

 هترجهو ةكمب هدلوم هللادبع نب دمحم ةاروتلايف كتعن ىلا رظنأل الا كب تلعف

 يدك(م)ب فاحيتطد الاوت“( .ةةظيلغ الو ,(* 1| كفن لاس ماشلاب هكلمو ةبيط ىلا

 كناو هللا الا هلا ال نأ دهشأ (ال)انخلا هلوق الو (1).شحفلاب نيزتم الو قاوسالا

 نموا .قاكا يمك ئدرووبلا ناكيو هللا كاوثأ انك هيف «ىحاس نكات ع ا

 نتاك"(ةفالخلا ندع ) رمالا"اأكدهرب لت ورةنلع ا هللا" ىلبخ هلع نكبلح !نييدركسم

 اذأف نسدقلاثيبب مث ةئيدملاب مث .قارغلا مث اةزيزجلاب مث ئاسفلاب مت.ةنيادلاب يدعب
 ينعثادبأ .مهيلا داوعتفا م ودز ايديرخن قا زو )اهزادإ رقع متن قسدتملا ا اك

 ينعب قارعلا دعب ةنيدملاب هلوقبو رامحلا دمحم نب ناورم رمأ ةريزجلاب هلوقب

 اهبو سدقملا تيب ىلا .لقتني مث قارعلاب نامزلا رخآ يف جرخي يدهملا هب
 تقي نجف فت اياتيحبالا بسك رت ابق . توابع يدار نأ ياراعسا

 هلا ديعرون تمحي مدجت تفك لاعن قار ولا يف ىلع هيلع نإ نك 1

 يف باخص الو شاحفب سياو ماشلاب هكلم نوكبو ةباط ىلا رحجاهتو ةكمب دلوب

 ثنا نو با سرا كاك هل |[ اك
 لك ىلع هنوربكبيو ةلزنم لك يف هنوحبسيو لاح لك ىلع ىلاعت هللا نودمحي

 تلقتنا املف نيدشارلا ءافلخلا نمز تناك ةفالخلا ناف مالسالا لوأ ىلا.ةبسنلاب اذه )١(

 ىسوم نب ليعامسا نب ىسوم قيرط نم ىورم (5) . ةنطلسو اكلم تراص ماشلاب ةيمأ ينب ىلا
 نع نيسحلان ب يلع نع دمحمنع رفعج نع ىسوم نع ليعامسا هيبأنع يلع نب دمحم نب رفعج نبا
 تاخلا هيلع لكشف مل اذن ارطألا لح ةرجك نبا كمفاككلاب لاكرو "تك يرك كركر ؟ىك هه كب كذا
 تبحر تكلقلا كنيلغ«ىأ#(؟)ب.ىلختلا هع ىسس () م ةعامج سكب ذكمو + ىفروكلا] تعجل نر تعج م دا ا ىفاو

 رامتك بسنلللاعف باخصلاو قاوسالا يف ًاحايص سيل يأ (ه) .بلقلا ي ساق. عبطلاي فاح نوكب

 :3«لوقلا (1يك نتحفلا
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 غلب املف ماشلا الا ديرب ال كوبت ةوزغ ازغف اولاق ام قدصصف .ءايسنالا ضرأو

 ناو ةروسلا تمتخ ام دعب ليئارسا ينب ةروس نم تابآ هيلع هللا لزنأ كوبت

 رقع لأ كتل نرد 01 00 را 0 كو
 تلا كام اهبف لاكر تدلل لآ رد رك نإ ربل لك هلق

 ينيا ركل بق ليسو وكلا ملل نيلص  ينعللا زاك ضانج نبإ لات ةزيشعمت ماتم

 نقحي نأ ىلع محلاصف مهنم هدارأ ام هوطعأف علبم لك مهنم علب ىتح ريضنلا

 ريس نأو مهتاطوأ نمو مهرابد نمو مهضرأ نم مهجرخب نأو مهءامد مهل

 عامل رج اية علق ويتوب يزلام ةجرمتل و « ىلع معقل "اجاقرت املا

 ونص قت [اي لمقر ةرقا اه طلطنوبا فرعي هك نمو قل عنا
 كال 46 رولر نم اباككلال!ناجا نمر اوك ك0 ابر جا ]فلانه نا اينو" هلو

 يلا يلا وج جا فظم وبل ملشاو هليلغ تأ لفشل شط لونمر ا مهل )لاف ميلا

 دن ١ ااارنا#رااسلل تلاقنا ةرفغن لقي ةدل اسك ءاسواج .ىاقعتملا ىطيىا ىلا لاق: نأ

 ةةسلادوحتا ماضالاب ىلا قاف لاقل قاةرغلادوراار يرخأ نأ! سوال امك قام ولا يبلغ

 نم لوقت ملسو هيلع هنلار عا كرر هنلاو (لرولتا] .كقعمدت يناف )١( عاكل اب يربصا

 ىوريو . ةمايقلا موب اديهش وأ ًاعيفش هل تنك اهئاوآلو اهتدش ىلع ريص

 لوطا لس عذرالا ةاؤيلعا لاو مطسلك ربع كيرأقت ]وهف لالا نوم نال نعلز امرأ

 يفاردل# يراك تلنا نزلا ذل تقر نة ورشا فلا اذان لازما يفسر

 كيلاو يأطوم تنأو يسدق عضوم تنأو ءايمنالا تبنم تنأو رذنالا تنأو

 نم موي لوأ نم كيلع لّزناو يدابع رشثحم كيلاو يقلخ نم يتريخ قوتسأ

 زبخلا مهزجعب مل لاملا كلهأ زجعب اذاو رطملاو لطلاب هنم موب رخآ ىلا رهدلا

 هك

 مالسالا كلم نوكي ماشلا نأ نم ءاج ام بأدب

 كلملاوةنيدملابةف الخلا ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر لاق لاق ةربرهيبأن ع

 )١( ريغصلا ىلع قلطب دقو خسولاو ميثللا وهو عاكل ةأرمللو عكل لجرلل لاقب ٠
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 صرأا م لا اسست زحل لاك 0 «( -ضوا مانشلا نأ رثخلا سكس عا ءاحتالام كان ))

 02 ىلاو 02 0

 لتفنفا "نكلذقلا سينا نجهل الغلا !الؤيسؤماجر لاقت, هللخ نوط أوذ ؟ةيبا كات

 تاولص عبرأ نم لضفأ اذه يدجسم يف ةالص لاق كدجسم يف ةالص مأ

 نامز سانلا ىلع نيتأيلو رشنملاو رشحملا ضرأ وه ىلصملا معنلو هيف

 اهيف امو ايندلا نم لضفأ سدقملا تيب هنم ىرب ثيح نم سوق ةطسبلو

 يبنلا مدخب ناك رذ ابأ نأ دمحأ مامالا نب هللا دبع قيرط نم يورو ًاعبمج

 هتيب وه ناكو دجسملا ىلا ىوآ هتمدخ نم غرف اذاف .ملسو هيلع هللا ىلص

 لوس خلا لاذا امتنا فيك هلا لاعفل يلو ةهليلع هللا الع هلا لوجو ل

 اياك نط راور رظنملاو رثجمملا نص وأ |عءاشلا ناك اجلا بل وحلا لدا للان كك

 ةذدمتم »اقر طياته مانت اذق و قريشا ةلواعما تيل دقت انك

 لضف نم هلأسيف هل. ىلوم يتأب (() ىلوم نم ام يهو ةدايز اهضعب يفو
 ننعب نانع لاتيئاشكلا لبق: هفمنيك | لافاحمن سا هلم كرت ب

 آدلؤو_الئم شادو هببع رم كلت زل ناكر نيم تاح ورشا لاقويلان مع [ىلرالا

 كل تنك . تارىا م دلزول لاق وضعح اواملخ ل وجا طع ماج نوط بعد 1

 ترانا اذا 1و رظنا_ مكنم نان تادخاهلام يعبطم جينا_له الاقف من الاد

 لوسر رادأو (1)س ارهملاب ينوسرها مث (ه) آاممح ينوعدت اذا ىتح ينوق رحت نأ

 يف ينورذ مث اذكها هديب لاقو هيتبكر(ا/) ءاذح هدب ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ناز 113+ هللا ودضبف يفر: تاق وه راذاقأ كزذششا ور اياعفه زهثلا_لدض|ا ىلكلا ل

 . اني نك نعش هىذرش ناد" نهج 2 نت تشتعل
 اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا اوتأ دوهيلا نأ منغ نب نمحرلا دبع نعو

 رشجملا ىدرأ ماسلا ناف ماسلا لا لا دا ا

 ةيحلا (6) - ديلا ىىلعو بيدنا ناراول نقلا لإر سا طنايا الا
 آريثك عشت ةروقتم ةرّكشأ |(! رامحت طز! هامل ةكرشلا ةدستس فا ةلشوأ 1[ نانو اكل

 . لباقم (؟9/) .٠ ءاملل ضايح اهنم لمعب دقو ءاملا نم



 ركاسع نبا خيرات 8/1

 لاقف وه وه )١( هبحاصل امهدحأ لاقف نارسن امهنأت ناضيبأ ناريط يلا

 ىنطب اقشف افقلل يناحطبف يناذخأف يناردتبب البقأف لاق معن رخآلا

 يهرخيإ لاقت / كهذا بل" | يتداع موب اع سان 1 فا عيشف ئبلق : احرختساف
 هب المسغف درب ءامب ينتثا لاق مث يفوج هب المسغف جلت ءامب ينتثا هبحاصل

 مث يبلق يف (؟) اهارذف ةنيكسلاب ينتثا لاق مث يبلق باوصلاو يفوج

 لاقف ةوبنلا متاخب هيلع متخو هطاخف هطخ هبحاصل امهدحأ لاقف هقبطأ

 انأ اذاف ةفك يف هتمأ نم ًافلأ لعجاو (؟) ةفك يف هلعجا هبحاصل امهدحأ

 هبحاصل امهدحأ لاقف مهضعب يلع ءرخب نأ (؟) قفشأ يقوف فلالا ىلا رظنأ

 (ه) تقرفو يناكرتو اقلطنا مث مهحجرل وأ مهب لامل هب تنزو هتمأ نأ ول

 نأ ىلع تين اف ةيقلوئذللب اهتريجات يما ىلا تقلطنا ين [كنادش لف رف

 ايل لردك 0 كلخرن يتاب كدعا تلاففو ب نسا نأ نيسحلا دك نورك

 تبدأ دق تلاقف يمأ ىلا انغلب ىتح يفلخ تبكرو لحرلا ىلع ينتلمحف

 (] تفار ىلا تلاقو تلد اهعرب ملف قا ىذللاب [ضتدخ و يتمدو يتنانأ

 ةكتاعلا يبا نب نامثع لاقو . ماكثلا روصق هنم تءاضآ رون ينم حرخ

 (7) ةمرب هيلع تأفك ملسو هيلع هللا ىلص هعتضو نيح بهو ةنبا ةنمآ نأ

 هنم تءاضأ رون نع تقشنا دق ةمربلا تدجوف لاق هل (/8) عزبت ىتح

 هلل لح نشل كاف كاملا رع . ماشلا روصف نم هتك رو كف نك
 انو كيلا نما دعازفلا عقارب وهو لاث' ىيهارزبأ ةزعد انآ لاق ملسو هيلع

 متانملاوبأ قه كاكضلاو اهمتاذ حا ةنآلا اوقف مهتم ,ًالاوشوأ ةهف راسنا

 للسرم ثيدحلاو فيعض وهو يخلبلا ديعس نب ربيوح' هدنس يفو يلالهلا

 كلاقك هنأ ملعأا هللاو ذارأ امنآ سيلا ريسحلا نب ىلع ني دمحا رك وبا لات

 ةهاربإ, ةوعد انينآو مالسلا هيلع عذأآ نوكي نذل لف هريتقتوا هللا ماضق ىف
 ملفا تعباو "ابر لاقف' ىلاعت هللا اعد تيبلا كاتب ىف" دخا 1 تاسلا هيلع

 كلأ كل" يك ردو ةفكحللاو تاكلا مهملعب و كتابا يبلع ران كم كور
 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم آنيبن يف هئاعد هللا باجَتساف ميكحلا ريزعلا
 هني رمت ىومألا ىلاصت هللا 'نزاوهفذ هكا مالملا# فرعا لايف هر اي دامأو

 . قلخي نأ لبق ليئارسا ونب هفرعف هموق

 )١( اهابيغ (5) . هطاخف هطخ لدب هصاخف هصخ دمحا ظفلو يناربطلاو دمحا هاور .

 تلْعَج يآ ءاحلا ديدشتبا (5), .. تفخ (ه) . طقشي نأ, فاخأ (4), . اهختفو) فاكلا) رسكب (؟)

 عربت لاقي. (4) . نميلاو ةكمب فورعملا رجحلل لاقي لصالا يف يهو ردق (/) . لحرلا اهيلع
 ه فرط يأ مالغلا



 هللا لوسر تعمس لاق )١( يملسلا ةيراس نب ضابرعلا نع . ماسشلا روصق

 ناو نييدنلا متاخل (؟) باتكلا مأ يف هللا دنع ينا لوقب ملسو هيلع هللا ىلص

 مكطاوباخ يبأ ةؤعد“ كرت علرؤ انن ةكتشتا» فاروس نينا الجل

 اهنم جرخ هنا تعضو نيح تأر يتلا يمأ ايؤرو هموق ىسيع ةراشبو

 .”ةيدلم هللا ولع قاوم تال ق3 يدا العوج قدرا او 180-0501

 هللا [لوشر نأ كح (؟) زهب نم يبارعأ لبقأ لاق 00 يدنكلا هدو هع

 يسلم لا لاقل ساتلا نال يلح هاش قا 2 0
 لاقف سلجا (؟) هم هم سانلا لاعف كرضي الو ينعفنو هلهجأو هملعت ًانيش

 ىتح هلا وج رفذ لعل لح ولا لاس املاك كرما كسر هيض نحال
 لخلل الا ري شل لا عل

 ميهارباو حون نمو كنمو ىلتو مهقاثيم نييبنلا نم فخأ امك فائيملا

 ىسيع حيسملا يب رشبو ًاظيلغ ًاقاثيم مهنم انذخأو ميرمب نب ىسيعو ىسومو
 ار اهدلج را نيرد نس رغبت ةكاتاهمانم, ناسا"! ل راسمر ه1 تبلد 1 7

 ناكو هنم هسأر ىندأو (ه) هاه يبارعالا لاقف ماشلا روصق هنم اهل تءاضأ

 ءاروودتلد كاروو لس ر1ةيلطزرلا ىلص مضل لا را 2
 نلش ملا كرصو تباحسا نش ناعم نإ دلاخ نع 7 كش ا

 يبأ ةوعد لاك تامل نع ايريخا هناك وسر ٠ اواي ا ا

 جرخ هنأ يب تلمح نيح يمأ تأرو ميرم نب ىسيع ىرشبو ميهأربا
 يف تعض رتسأو ماشلا نطارأ نم ىرخل روكشف هل تءاغأ نور اهم

 ني ايبا نزلخو ينانا امل 10 مج رف را ا مص
 اجرختسا من ينطب اقشف يناعجضأف ًآجلث ءولمم بهذ نم تسط امهعمو
 مهتدح هنأ دبع نب ةبتع نعو ٠ ًانامياو ةمكح هيف العجح مث هالسسغف يبلق

 ودب لوأ ناك فيك لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لأس الجر نأ

 تفلطنان متفسألانز ررزكلا تت ىقتم لدي حجت قحراك للعم نشل ىلع
 تيدا حا انآ يح ع ادا ايلا 1

 لبنا كلا بشحن تكمل 205 نفا ا 2205 0

 هاوس( بعقل بينك يتلو وق لخلل يود مط اود اوم تاجا ينال و دمج لولا لإ

 نوكسلا قلع يتكلم (6) ٠ ةليبق «ملسا ٠)7( ةوسلا لئالد"يف!؟ةيعن "وناو هتودارم' نتاو يناركطلا

 ّنَقو داعبالا يفا«لافت ةهلك *(م)) .١ هاهم تلقف”ثنون ةلصاو“ناف' ففكا :ءانشمإلا اعالاا لفتت“ ل

 زكدملا .ناتضلا تلا يفلو. ةماوبب محلا عمتلا لزب .كاسوعب (50 ناس[ للا رز عمو ككلحلا ةناكج

 . ماهبلاو مهبلا مهيلع قلطأ اعمتجا اذاف لاخسلا ىزعملا دالوأو ماهب مهبلا عمجو ثنؤملاو



 هملعا ال « ةاورلا دحا » ديزي لاق )١( مهرجانح زواجب ال نآرقلا نواآرقب

 اح رج ذاق مالسالا لها نرلقلا ميلمعي عم سلم دج ررتجلا كان الا

 نمل ىدوطف .مهولتقاف اوحرخ .اذا مث .مهولتقاف اوحرخ اذا: مث, مهولتقاف

 هللا لوسر كلذ ددرف هللا هعطق نرق مهنم علط املكا هولتق نمل ىبوطو مهلتق

 ميتسأربا لوف ىف دداتق لا . ...عيسأ انإو ةرم نر تع ىلساو هيلع هللا ىلص

 بكا لاو مانا لآ لاك نيدككس ىردرلا رخايف ىنا ملسلا لع

 نوكيل 2 ىنح ماكللا ىلإ رخاك نأ 1) قرلاو دعرلاب كشون (؟)  راخالا

 0ضانلا رضا اطول لاق . تارقلاو ندر رغلا نيب ام زلا ةق نيدو ةدعر

 يللا 66 كر وب ار 2 ا طق ل لل تلاو فعرلا نم

 ضرا نم قربلاو دعرلا نم رجاهيس ةبالق وبا لاقو تارفلاو شيرعلا
 ند هةردعم ؟لافرر" 4+ قور "الي عز "ابن نوت 0" 212 مالا رضوا ؟ىلا# فارعلا

 هب يرسأ اهنم نكي مل ناف ماشلا نم الا يبن ثعبي مل هنا تعمس ةعيبر

 يف ةوبنلا يلع تلزنأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةماما يبأ نع . اهيلا

 ةماما يبا نع مكاحلا قيرط نم يورو (؟, ماشلابو ةنيدملاو ةكمب ةنكما ةثالث

 ةكمرةنكبا ثالث يف نإلوقلالرنا_ملس »هلل هثلا#ع لاظر هللا!" كيرا ةزاق" قرات

 :. سدقملا تيب يتعب «) ةاؤّولا دحتأ ن ؟كنيلؤلا !لاق ''ءاقلاوب ةثئادلاو

 « دلوم دنع ةءاضالاب هروصقو ماشلا صاصتخا ىف ءاح ام باب رب

 هروهظو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 يفأ ةوعد لاق مكرمأ ءدب ناكامرشلا كوسراب_لدق. ةلاتزز هر: ةماليار با نع

 اليفاو ةياهقلا يفاانلادر ركئاتعللا "جالو !قدختلا .جراغل نك اكان .ءارن تلج ةطقلعلا از أ
 عمس اهثأ فروع نب نمحرلا دبع نع يراخبلا ىور:(؟) . مقلحلا ءاخلا'حتفي ةرجتحلاو' راتخملا

 الخ عما دا اجمل ناك .نااوزاعف اك !اهيع وكفر .ةفادراق# [دلاعج قل اةبرلؤو تدع ةعتوآمم
 نهعب قير ىا١كثدكلا ا ةعلع#رعخت يا رك لبأا لاق قدكلا فكل ولكل كلذ" عشانك آو ١ قجانخللا

 نبا لاقو بذكلاب بعك عقوف هلبق نم لدب سابع نبا لاَ هب انربخي ام فالخب هب انربخي ام

 يف/ علاطملا ملعيلف .ها ًابذك نوكي باتكلا لهأ نع بعك هب ربخي يذلا ضعب نأ ىنعملا ىزوجلا
 دارملا نوكي نأ لمتحيف حص نا (؟9) . هنع ىوري ام آريثك هنال بعك رابخأ ةجرد باتكلا اذه
 ء سدقملا تين ىلا هب يرسآ امنيح (6) . اهقربو عفادملا دعر لمتخبو نييقيقحلا قربلاو دعرلا

 نع ةياكح ىلاعت هلوب اهيلا راشملا (1) . يقهيبلاو دمحاو يناربطلاو ميعن وبا هاور (5)
 , ةالصلا اوميقيل انبر مرحملا كتيب دنع عرز يذ ريغ داوب يتيرذ نم يكفل نإ انبن ١) قعاردا



 ه5 ركاسع نبا حبرات

 كينرملا# فوز 6 نادل ورم نزار 12 يأ در كا شالا رك

 كيه لو ' هيرصفلا* يطق لا ار ميع نأ مز لاشك دخلا ند

 مها را رك اهماث ىلا" نكن" راكر ا" ىلا هرج دع ا تح ا
 (") هللا نسفن مهرذقتو مهوضرأ (؟) مهظفلت اهلهأ رارشالا ضرالا يف ىقبي ال

 مفعم ليفت و ءاوناب ذات يهعم اكيكت تراتحلاو هدرعلا عما املا" مردحد

 ملكمو' هيلع هللائلص هللا لوسر تعمبسو لاق قلختت نم لكاتو_ (؟لي اولاق ذإ

 زواجي ال نآرقلا نوأرقي قرشملا لبق نم يتمأ نم سانأ جرخيس لوقي
 ىتح (5) عطق نرق مهنم جرخ املك عطق نرق مهنم جرخ املك (ه) مهيقارت

 لاجدلا جرخب ىتح عطق نوف مهنم جورخ املك تاره 2- قلع هدايزر يدش

 دقل لوقب رمع نب هللا دبع تعمس لاق (7بشوح نب رهش نعو . مهتيقب يف

 انتيأر دقل مث ملسملا هيخأ نم قحأب مهردلاو رانيبدلا بحاص امو انتبأر

 تعمس دقلو ملسملا هيخأ نم اندحأ ىلا بحأ مهردلاو رانيدلاو نالا ةرخاب

 متعانتو نعبلا تانذا زمتعنكاب نتناروتلا ل وعي ىلساو هيلئامنلا_ جالت اوفر

 مكقانعأ يف ةلذم هللا مكنمزليل هللا ليبس يفإداهجلا متكرتو (8) ةنيعلاب

 لجو زع هللا ىلا اوبوتتو هيلع متنك ام ىلا اوعجرت ىتح مكنم عزنت ال

 هيلع ميهاربا مكيبا رجاهم ىلا ةرجه دعب  ةرجه ننوكتل لوقيب هتعمسو
 مهرذقتو مهوضرأ (1) مهظفلتو اهلهأ رارشالا نيضرالا يف ىقبال ىتح مالسلا

 ثيح ليقت“ ريزانخلاو ةدرقلا عم رانلا مهرشحتو نمحرلا حور

 لوسر تعمس دقلو اهلف مهنم طقس امو نوتيبب ثيح تيبتو نوليقب

 لاسمعالا نوئيسسب موق يتمأ نم جرخب لوقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ةملعم ءادوس نوكت نا الا ةصيمخ نوكت ال ليقو ةزرطم هفارطأ ملعم فوص وأ زخ بوث )١(
 ىلا, مهجورخ هركش يأ (9) 8, مهحرطت (5), ٠ ةياهدلا فهلا []اميدق شانلا سائل تناكو
 . ةباهن .ها هتبنتجاو هتهرك يأ هرذقأ ءيشلا ترذق لاقي كلذل مهقفوي الف اهب مهماقمو ماشلا
 ةوقرت عمج يقارتلاو ةهجلا هانعم.ءابلا حتفو فاقلا رسكب لبق (4) . رهظلا تقو اومان اذا (؟)
 رادتم (1) «٠  نيبناجلا نمر ناتوق نم ءامهو: قدامإاو ردنا رغتو نيب يذلا الز مظعلايب يلوا تقلا
 . مهرامعأ يف نامزلا, كلذ لهأ هب نرتقي يذلا رادقملا هنأكف نامز لك رامعأ يف طسوتلا
 لجأ ىلا مولعم نمثب ةعلس لجر نم لجرلا عيبي نأ (8) . يئاكلاللاو يقهيبلاو دمحا هاور (/)
 ةعلش. ةئيعلا بلاط : ةرضحي, ىرتشاناف ركنا اهعانب يذلا, نمثلاب نم لكاي همر اها دم 0 لكم
 هذهف نمثلا نم لقأب دقنلاب لوالا عئابلا نم يرتشملا اهعاب مث اهضبقو مولعم نمثب رخآ نم
 لاملا وه نيعلا نال ةنيعلا بحاصل دقنلا لوحل ةنيع تيمسو ىلوالا نم نوهأ يهو ةنيع ًاضيأ
 .مهحرطت (1) . ةلجعم هيلا لصت ةرضاح نيعب اهعيبيل اهيرتشي امنا يرتشملاو دقنلا نم رضاحلا



 ركاتسع نبا حيرات 96

 ةباور يفو نتفلاو لزالزلا متو ناطيشلا نرق تبنب كانه لاقف رصمو

 رشلا راشعا ةعست هبو ناطيشلا نرق علطي كانه نم لاق انقرشم يفو

 قييرط .نه هاورو خلا لجر, لاقف..ةدابز ريغ .نم .بزرخ .نب. رشب نع يودو

 لاق هظفلو لوالا ضراعب امب لبج نب ذاعم نع بيطخلا تباث نب دمحا
 7 1 1 ايد 1 هر هوع مرسم يللا دس ب ريس حشا

 0 كلا لرش رز لاكش لخر ل1 عانق راجح فاو ظن قو ماع
 لبا ماقك كلذ ندم" لاك يالا كربلا ىف ناك املف دنع "كقطأف اتفقا رع

 0 ا ا ا اف لكلا

 اعف بم طرا جراما قير لاطك +. فلكم لا تدب تاغ قرابإو لالا وفول مز والملك

 نتا وخ فقوسا# رئاقار لاطعنت .الإ ىيملا .ءللالا ديف فانا وداعا وحاب ولا: دارا مالكا
 در يؤلق ةلحملاان تقوم اونا يثذب قيلع

 « لصف »

 لا الإ مليم هيلع هللا ىلص هللا لاوستز لاق لاق_ دمعت نيزاربعار نع

 دانسا ) ريهطتلاب ينعب .سدقتلاب نيطسلف صخو .تارفلاو شيرعلا كراب

 ضرالا قراشم ىلاعت هلوق يف يرصبلا نسسحلا لاقو ( عطقنم ثيدحلا اذه

 هلوق يف. ةداتق لاقو .اهبراغمو ماشلا قراشم يه اهيف انكراب يتلا اهبراغمو

 ٠ سدقملا تيبو ماشلا مهأوب قدص أوبم ليثئارسسا ينب انأوب دقلو ىلاعت

 « عضاوملا نم هناو ليلخلا ميهاربا رجاهم ماشلا نأ يف ءاجام باب »

 ليزنتلا لازنال ةراتخملا

 ماسلا تمدق ةيواعم نب ديزي ةعيبل انئِج امل لاق )١( بشوح نب رهش نع
 هيلعو هيلاسانلا (؟)دتمشاف لجر ءاج ذا هتئجف (؟)فون هموقي ماقمبتربخأف

 )١( عرسأ (؟) . ىلاكبلا فون وه ((5) . دواد وباو دمحا مامالا هاور :

 نأ ىلا ةراشا هيف ثيدحلا اذه نا مث اهلبق يتلاك نوكت كلذ لعف اذا هنأ هتداعو اهيلع ملكتب

 ىلا ريشي رخآو مورلا ديب ملسو :هيلع هللا ىلص يبنلا دهع ىلع تناك اهنال حتفتش مانشلا

 تسيلو هنع هللا يضر نيسحلا ةعقاو ىلاو اهريغو نيفص يف ةباحصلا نيب تناك يتا١ ةعقاولا

 . اهدعب يذلا ثيدحلا ليلدب:نامزالا بقاعتز مومعلا



 0 نكابسع نا خرات

 راف ةيفر نوكأ ادلب ىلإ رخ لإ لوس 1 نع ا هلا
 ىزر املق ماشلاب كليلخ لاق اتيت كلا لع سلا ام م لا ل
 يوقع تنا ماش اي لوي محاشلا ىف هللا لرقنام نر د0 لاق الل 17
 هلهأو ماشلاب يل لفكت دق هللا نأ يدابع نم يتريخ كيف لخدأ يدالب نم

 وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق (؟) عقسالا نب ةلثاو نعو

 ًاموأف لزنملا يف هناربشتسس امهو لبج نب ذاعمو ناميلا نب ةفيذحل لوقب

 كلغ اقوول افلا نار اخ راق مالا ىلا ىلسشلا ل امان 00007 ٠ اا

 ىبأ نمف هدابع نم هتريخ اهنكسس هدالب نم ىلاعت هللا ةوفص اهناف ماشلاب

 نعو . كلها ءاقلا نلت بقي ثإ)ا نان هرطع سا ل

 ف لاق ةييقللدع رتل انا بل 30و اي تلك كا سلا 0
 نم ةييردكلس الاون ةلمضللا قاجارإو نهر ماقلا ل17 تلو للا عل

 (نهييفو ارانق اكهيف اه ف للا نا تقل ل5 نراك 2

 يبنلا نا تباث نب ديز نعو . ةنجلا نولخدب اهنمو نورشحب اهنمو نوثعبب

 ةكتالعب نال لاكن كاف رعا يابو راكم يو ل لل

 لوسر نا هيبأ نع دبع نب ملاس نعو . (؟) اهيلع اهتحنحا ةطساب نمح ررلا

 ىف ان لذا نفك 00 اك كا هيلا ناكل كا ا

 فاس سرس ا اضل اكل كرا اسال
 رقض# و أد اطلت نابت تان لل 0 ل را

 لازارلا اهب لاقن هع ضعيف اعناوعر فو لحرلا 1.2 كلذ لك ن1

 يفو لدب اندحن يفو ةباور يفو ناطيشلا نرق علطب اهيفو نتفلاو

 قارعلا فثلا لوس _ان.لج ار لاكفف طفش ةتاحلا هاورو (هز افا

 عردتطاا نلاحر امهالحأ لاح رو نيقئارط نم (ئنااركطلا هالاوراوا ).:ك ناتمسحاتا دواذ١ ودآ هاو (1)

 17 ا نك كب اككااا (قا رطل 1 ةازارر )منا ىمللا تتش 05 كاكخا 2

 را ا ل رحل فاعلا ل و 2 تف ا قوس رب 2 يتم لال كالفن 0.2 ةفاهتشات اد را فرط

 مقو ام ىلا هيف ةراشالا نوكتف اذه حص نا (ه) . مامشلل ىبوط ماشلل ىبوط ظفلب دمحا هاورو

 ىلع انديس نيب ةروهشملا عئاقولا يف ةباحصلا نيب بورحلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هدعب
 ةياورلا هذه ([6) . هنع هللا ىضر نيسحلا انديس لتقم يف امهدعب نمو ةبواعمو .هنع هللا يضر

 هللا «مماعم# د "ان كات اكللا ةلطملاو عرقا[ ساو رقع 1 1ىيفا فلل عن ئدم ركل ا ول اب رح

 انادجن# يفوز اولاك اعتنشلا" ديور اططاخقلا فر اقل :ةلوانا# بلا اةلاع هاناختو اذه ذا نور اد ناتشملا قفا كنار

 اذنه ئذمرتلا لاثق' ناطيقلاب نرد" جرخم اكينما لاق 51143151 قعفلا و |لزالزلا" كانه" لاثف

 رمع نب هللا دبع نب ملاس نع ثيدحلا اذه يور دقو لاق بيرغ حيحص نسح ثيدح



 ردانبع نناا جيرات 1

 لهب ىبال تلقفر مابثلا انركاذت بذوق: نيب ةرمض لاقو. ةرخآ الو.ايند يف

 امم ربسا نوكي اهب ناك. ام نكلو ىلب لاق اذكو اذك اهب, نوكي هنأ كغلب المأ

 دفنا كو ىلا ؟ننآر ةييدكل دقات قاكرو«ىاكدكلابةقليينوعو» اهنريغت رت وك

 هاك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم يشمأ انأ امنيب لاق ملسو هيلع هللا

 لاقف لح نانا هر ا نمملا ىلا ىل رث هيرو" ءاشلا ليعلم كازا ىلا

 دق برحلا نأ اومعزو حالسلا اوعضوو ليخلا سانلا لازأ هللا لوسر اب

 ءاحاا ولا بلات] وينك , ملس وزب هيلع متلا "قطر ىنلا)لاعف# (زار) له رازول(تبعجو

 هللا رمأ ىلع نولتاقي يتمأ نم موق لازب ال ظفل يفو ةقرف لازت ال لاغقلا
 يتأب ىتح وأ ةعاسلا موقت ىتح مهيلع مهرصنبو ماوقأ بولق مهب هللا غبزب

 ىلا يحوأ دقو ةمايقلا موب ىلا (؟) ريخلا اهيصاونب دوقعم ليخللا هللا رمأ

 ماشلاب نونمؤملاو (؟) آدوقعو ًادانفأ اوعبتم مكناو ثبلم ريغ ضوبقم ينأ

 ملسيو هعلغ هللا" قلص# قبلا: دنعإ [سلاحي تنك اق. !(4) ليفت»نمإ ةملطلب نغو

 تارضنإ (01) طانق وا وعجم يكن ]وال (6) ,ثتنلق .فتاذ وبعتلا هلا# كلور راف

 هللا 7 غيزيو قحلا ىلع نولتاقي سان يتمأ نم لازب الو ضعب باقر مكضعب

 يف دوقعم ليخلاو ةعانسلا موقت ىتح مهنم مهقزربو ماوقأ بولق مهب

 ةماما يبا نعو ماشلاب نينمؤملا راد /8) رقعو ةمايقلا موي ىلا ريخلا ااهيصاون
 هدابعو هقلخ, نم هتوفص .اهيفو. ماسشلا هضرأ نم هللا ةوفص (4) آعوفرم

 كظفل ئيفوو باقحل الو مهيلع باسح ال ).١( ةلث يتمأ نم ةنجلا نلجديلو

 ماشلا نم جرخ نمف هقلخ نم هتوفص اهيفو هضرأ نم هللا ةوفص ماشلا

 . ] |ر) ةبمح نفر اه رع نم اهللأ لح د نمر هطحتشلل اهي عا لا

 )١( اهيف دوقعم هنأك اهل مزالم يأ (؟) . لاتق .قبب ملف اهلاقثأ تفخو اهرمأ ىضقنا يأ .

 ) )9نبا لاق (5) . رخأتم وأ دلخم (0) .هانعمب دمحا مامالا هاور (؟) . ةياهنلا يف هلاق ءارا

 ئا[ناطقل مكلمعب كلود ؟دانكأ ناني دافور مكلوأ ن0 نأ 21 تقلل 0 ةناوكلا ينشونالا

 نيعلا مغر لادلا رقع ةباهنلا يف لاق( يل يمس (/) بني موق دعب _اموق يزيق رفتم بتاعامج
 تقو ىلا هب راشأ هنأك هعضومو هلصأ يأ ماشلا مالسالا راد رقع ثيدحلا هنمو اهلصأ اهمضو

 داتساب يناربطلا هاور (4) . ملسأ هيف مالسالا لهأو اهنم انمأ ذئموي ماشلا نوكي يأ نتفلا

 نب ريمع هيقو ينارمطلا هاورو ٠ )١١( سسانلا نم ةعامجلا مضلاب ).١( . ففيعض لجر هيف

 0 يرذنملا هفعضو مكاحلا هاورو فيعض ومو نادعم



 الك نداءات نتا خبرات

 (« نتفلا عوقو دنع ماشلاب نوكي ناميالا نأ نابب باب »

 ماظعلا محاللا نوكو

 تيأر مالسسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق لاق ورمع نب هللا دبع نع )١(

 . كلملا هتلوأف ماشلا ىلا هب. بهذف يتداسو تحت نم عزتنا باتكلا دومع

 مالا قادت" دمع عطاسأ اقاون اوه( اذان أ لظفلا فاو“ باؤغلا ضداحا كرولا اذ

 وهو ماشلاب عقو دق ناطيالا نا الأ ظفل يفو ماشلاب نتفلا تعقو اذا ناميالا

 ىلع رودت اهلك ةفلتخم ظافلأب ةددعتم قرط نم يور دقو. اضنيا كيبرغ

 ةبوانعم عم/انوزغ هللا دبع لاق هقرط ضعب يف ر صاعلا نب وردع نب هللا دع

 نسانلا "يف يسّرف قوف'موقأ نأ يل نذأتأ ةبواعمل تلقف. الزنم" انلزئف-ريصم

 هللا لوسر تعمس لاق مث : هيلع ىنثأو هللا دمحف ماقف هل نذأف ًابيطخ ي دعب

 تحتت نم لمح :تباتكلا. دّومع نأ مانملا يف تبأر لوقب ملسو هيلع هللا ىلص

 الآ ءانتلا ّنلا اهبااذشعت!نانلا “نم ةومعلاك؛ قه اذاف“ يؤضتا هتفشتاف# ئتداسسو

 تلاق (؟) ةشّئاع نعو . ًاثالث اهلوقب ماشلاب نتفلا تعقو اذا نامبآلا ناو

 (ه) عجرب وهو (؟) ًاروعذم همون نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر (؟5) به

 يسأر تحت نم مالسالا دومع (1) لس لاق. يمأو يبأب تنأ كل ام تلقف

 يل ليقف ماشلا طسو يف زرغ دق وه اذاف يرصبب تيمر مث ينشحوأف

 ةعنمو آرشحمو آزع مكل انهلعجف هدابعلو ماشلا كل راتخا دق هللا نا دمحم اب

 هب دارأ نمو اهنم ابيصن هاطعأو مانشلا هنكسأ آريخ هب هللا دارأ نم ًاركذو

 نبا اهدحأ يفو طسوالاو ريبكلا هيمجعم يف يناربطلا هاور رمع نب هللا, دبع تبدح )١(

 دعب دجأ مل (؟) . حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو اذه هيلع عبوت دقو ثيدذحلا نسح وهو ةعيهلا
 ديدشتب (ه) . عزفلا رعذلا (؟) ٠ لطظفيشسا (9؟) ٠ فيعض وهف ركاسع نبا ريغ هجرخ نم صحفلا

 . ماهتسلا اهيف لعجن يتلا (7) . نيسلا مضب (5) . نوعجار هيلا اناو هلل انا لوقي يأ ءارلا
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 هللا ىلص يبنلا ىلع مدق هنا )١( يريشقلا ةديح نب ميكح نب ةيواعم نعو
 تفلح ىتح كيلا (؟) تصلخ ام ًايبن قحلاب كثعب يذلاو لاقف ملسو هيلع

 يناو كقدصأ الو كب نمآ الو كعبتأ ال هللاب هيفك لمانأ ينعب اهددع يموقل

 ملست لاق مالسالا امو تلقف مالسالاب لاقف. كبر كثعب مب هللاب كلأسأ

 تمعط اذا معطأ لاق ائيلع انجاوزأ قح امف لاق كسفن هل يلختو هلل كهجو

 كاعلا ؛قنايإلاا لحين ول ولا بقا »الو: هقلاؤل تن طتنالاو ؟كتييضتكا 151" قلن او

 راشأ مث ًاظيلغ آقاثيم مكنم نذخأو ضعب ىلا مكضعب (؟) ىضفأ دقو فيك

 ىلعو ةاشمو ًانابكر نورشحت انهه نورشحت انهه لاقو ماشلا لبق

 . هذخف مكدحأ نع (ه) برعب ءيش لوأو (؟) مادفلا مكهاوفأو مكهود>و

 ليبس يف وزفلا دبرا ينا هللا لوسر اب لجر لاق لاق, (1) سابع نبا نعو
 لفكت دق“ هللا ناف مانثدلاب كيلع ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر' لاقف هللا

 يتمأ يف احرلا تراد اذا هناف نالقسسع مامثدلا نم مزاا مث هلهأو ماشلاب يا

 هللا لوسر لاق لاق ةماما يبا نعو . ةيفاعو ةحار يف نالقسع لهأ ناك

 ىلا قارعلا لهأ رايخ لوحتي ىتح ةعاسلا موقت ال' ملسو هيلع هللا ىلص

 هاور ماشلاب مكيلع لاقو قارعلا ىلا ماشلا لهأ رارش لوحتبو ماشلا

 هللا لوسر لاق لاق ةيواعم نب سابا نعو . (9/) يدادغبلا ينعي بيطخلا

 قارعلا ىتأ سيلبا ناو هلهأو ماشلاب يل لفكت دق هللا نا ملسو هيلع هللا ىلص

 لبج ماشلا لبج لاقو اكتاو هيرقبع طسبف رصم ىتأو خرفو اهيفا ضابف

 نعو (48) هيلع لوعب الف عطقنم هلاسرا عمو لسرم ثيدحلا اذه . ءايبنالا

 لهأ نم اهب نم ترواش ناسارخ نم ةلقنلا تممت امل لاق يناسارخلا ءاطع

 ماسشلاب كيلع ماشلاب كيلع يل نواوقب .مهلكف يلايعب لزنأ,نأ يل,نورت نبأ ملعلا

 قرطب ًضيأ هاورو ةيواعم نب ميكح ثيدح نم هانعمب هدنسم يف دمحا مامالا هاور )١(

 . ًاضعب مكضعب رشاب (؟) . تفلبو تلصو (5) . رصتخم'  اهضعبو لوطم اهضعب ةددعتم

 انه ىنعملاو هيف يذلا بارشلا ةيفصتل ةقرخ نم زوكلاو قيربالا مف ىلع دشي ام مادفلا (5)

 هيمجعم يف يناربطلا هاور (1) . حصفي (ه) . مكحراوج ملكتت ىتح مالكلا نع ةعونمم مكهاوفأو

 يزوجلا نبا دروأو فيعض وهو يندملا ناميلس نب ىيحي هدانسا يفو هوحنب طسوالاو ريبكلا
 هيب ا طيح الاقرب ءاوزو (/) ١ كالهتا اولا كاد ىفمور تاع وم رم ىف تيدحلا اذه
 ركل ككل كش يفك نان ةعوبسمملا نلاللا ف طولا لا دع. زا 2 لح دانماب
 برضو ةيانكلا ىلع جرخم وهو عوضوم لقن مل نأ فيعض وهف ناك ام ًيأو ةددعتم قرط

 نفر لفن انولكلا ريو جارألا ركل فلا نبا ةياكتا ىف "لآثأ ةيرقبع هلوقو لاتطألا
 . هل اهلهأ ةعاطل احب رتسم سلجو هتسفنط طسب هنا ىنعملاو ها سفانطلا

1 



 نا ىلا رمالا ريصيس )١( ةعوفرم ةلاوح نب هللا دبع نعو ماشلاب كيلع
 لاقف قارعلاب آدنجو نميلاب ادنجو ماشلاب آدنج ةدنجم آدونج اوئوكت

 ةناق السناب ”ةابلعا لاقت كلذ كك رزقا "ننال لوم از ل ”ارخ ةلاوح نبا
 مكيلعف متيبا ناف هدابع نم هتريخ اهيلا (9) يستحب هضرأ نم هللا ةريخ

 قؤروأهلهاو «مانعلاب ل ؟نكوت نق: هلا "قاف مكردقا“ نلت «| وقتحللاو !هكنمس
 ىلص: .يبنلا! عم انك _ةلاوخا نا. لاق: راهظافلا :ضضاعباا يقاو اةاددعثما قرط: نم
 روفتةنتف تكردا اذا :تنا فيك ةلاو> نبااب لاققف رفس._يف::ملسو هيلع.هللا

 لاك ثلا لوس را نوت اي تلت لفبإ يصاخبم ,امذاكز طولا ناطقا ١
 ءانقلاب لل لفك ليا لا "عوف لما“( ديزبا_نب "هلا "كغ نعو :ءانفلاب كالع
 هقلع هللا لتمر لانا وبرا تهمتلا لاقلا مرا ومحب فايد ك ملكا"

 سانلا قوستفا تومرضح وحن نم وأ تومرضح نم ران جرخت لوقي ملسو
 راني رختس هظافلا نفعت يفر ءايشلاب :مكيلع لاق لنومات ايش لل ويم رام لل
 لوسز .ان اكرمأت .اهف اولاق ندانلا رئجت”تيموفح, نم ةماقلاب 2ث 0

 هللا لوسر نأ هدح نع هينا نع مازح نب ممكج ,نع ماشللب مكيلع لاف هللأ

 ءاتنلاو”كيلتن املس مطتاببلا كيلاراذإ رذ ال لاك ىلع هلع ا 1

 نيبو ينيب لاح نم يفيسب برضافا اهنيبو ينيب ينعي ليح ناف تلق
 (7 ميكح نب زهب نعو (1) يشبح دبعل ولو عطأو عمسا نكلو ال لاق كلذ

 فاو ماتشلال مكبلع لك (ملبسو يبلع ىللاو اص كلا لويس نا مدا ع

 ملأ لاق و ماينلا حت هديب لاقف ,ىل رش ارم نم هللا لا ايات

 ناللحلا ةحلط# أ يعو هروح ىلع نوارختر ااكرو كاك نا

 لقكت للآن أف ”مانلاب ئكيلعف ةعبرأ "اد ونجح نون وكت هللالوسرلاف -لاق ءردهمساد

 فلتخا ينالوخلاةحلط وباعرذ همجعمنملاذلاف رحيف يناربطلالاق ماشلاب يل

 (/) ثيدحلاففعضب اذه لثمو ةبحص هل تش الو رخآعض وميف لاق و 4ةبحص يف

 هكاحلاو ةححسل نقف نانح ,نداو دواد ىباو ظفللا اذهبي هدم ف دمحا ءامالا هاو

 رمالا ةبوعصو اهتدشل اهب ةئتفلا هبش اهنورق ينعب (؟) . .راتخب )١( . دانسالا حيحص لاقو

 ليقو يصايصلا نوصحلل ليق هنمو ةصيص وهف هب نصحتو هب ناسنالا عنتما ءيش لكو اهيف
 هاور (؟) . ةعمتجم رقب نورقب حالسلا رئاس نم اههيسشب امو ةنتفلا يف عرشت يتلا حامرلا هيش

 نْيأو ئىدمرتلاو محا هاو (ه) . الوطم دمحا داورو .يلصولا) نلعب يناورديح ا مامدلا7 تي ط -

 ررخآ يف مكيلع جرخيس هلوأ يفو حيحص نسح ثيدح يذمرتلا لاقو هحيحص يف نايح
 مامالاو ينظف نادلا .(7) .٠ لئالفلا, ىف :ينهسلاو نكرسلا لوادر را ١. تيدا اوهاخ مشان اكل

 ىف فلتخا ةعامج هدانسا يفو تلق دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا ظفاحلا لاق (8) . دمحا

 اوبل الا



 ركاسسع. نبا خيرات 58

 هز هل ريدا ىلقيو ةيلع م هلاز ىلصر دنلإ لون كر دعب انكه لاق _ (1) ةلاوج_ نبأ
 ١و 11 لب لل هيلع هللا قلص يرغلآ نلانقف "ءيشلا,ةلقو/()ىدرغلاو نئفلا
 ادق ل1 لو هل نما كيل 17 يتماوحلا قطخلا" ةادكا تأ لفالاةلاؤت

 (() ريمح ضرأو مورلا ضرأو سراف ضرأ مكيلع حتفت ىتح مكيف رمالا

 ىتحو نميلاب دنجو قارعلاب دنجو ماشلاب دنج دانجأ ةثالث اونوكت ىتحو
 لوسو اب تلقف ةلاوح نبا لاق (ه) ايطخسمرفا نايك نام لح زلال ىطعت

 هللا لوسر لاقف (1) نورقلا تاذ مورلا اهيفو ماشلا عيطتسي نمو هللأ

 ا ا ا ما ا

 (0) لحجب و رلا ىلع ًامايق (م) مهؤافقأ ةعلحملا مهصمق ضيبلا مهنم (7ةباصعلا

 الاجر مويلا اهب ناو اولعف مهرمأ امو قولحملا يطساولا لاق مكنم دوسالا

 01 ل احا يا ناكرفلا ني ميخا ىل رتحأا عوبلا تن

 نإ 2 كيف اك تلد عجزا !(ناةينتلاد] وشال يل نع انك بلو هكا رح

 نكلا لها اي ةدادشا عباس ص ايعكجل# هوانا قللاسلا يعم ناتو قل كل

 هل حلبا با ا يلا نج 10012 يك هك ضل 1 ناكل ءانعلاب , كدلع

 لاق هلهأو ماشلاب يل لفكت دق ىلاعت هللا ناف )!١( هردغ نم قسيلو

 ىلص يبنلا باحصأ فرعف لوقي ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع تعمسف
 كا ل ا ماو اا يسار دايك وو ل عا

 ال مايق هلوح مجاعالا كلتو نورمي اوناكف اريصق (١؟) ًآمديوأ ناكو

 ةياور يفو ثيدحلا اذه نم نوبجعتيف هولعف الا ءيشب مهرمأب

 يف ملسو هيلع هللا وانس اهني ع وطعم مسسقأ ةيمقلعا وبا ,!كاشلق

 لاق هلثم ثيدح يف مسسقأ هسا ملعن هو كارم تدل تيدا ن6

 هاورو هقرط يوقت هديناسأو يئاكلاللاو يقهيبلاو يماردلا نمحرلا دبع قيرط نم هاور )١(

 راع وهف هيايث نم ىرع حاحصلا يف لاق ءارلا نوكسو نيعلا مضي (؟) . ةيلحلا يف ميعن وبا

 ريمح وهو نميلا نم ةليبق وبا ريمح (؟) . مكيلع يسفن فوخأ يأ (؟5) . ةنايرع ةأرملاو نابرعو

 تناك مهنمو ناطحق نب برعي نبي بجشي نب ابس نب ءايلا حتفو ميملا نوكسو ءاحلا رسكب

 نورق دارأ يعمصالا لاق (1) . ةليلق اهدجي يأ (ه) . حاحصلا يف اذك لوالا رهدلا يف كولملا

 ةبصعلا (9/) ءناتريفض» يأ نانرق .هل لجرلل. .لاقيو..هي. اوفرعف .كلذ ,نولوطي  !وناكو.:عهرؤعتش

 وه )٠١( . لجر ريغصت (4) . قتفلا رخّوم افقلا (8) . نيعبرالا ىلا ةريشعلا نيب ام لاجرلا نم

 ءيشلا رخّوم ميجلا مضب زجع عمج زاجعا وفورعم وهو فاقلا مضب دارق هدرفم فاقلا رسكب

 .٠ رمسالا وهو مدأ ريفصت )١1( . ريدغ عمج )١١( . ثنّويو ركذب
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 دنجتت" لس وأ ةيلعأا هللا لراتخ'هنلا كوؤلس )ناقلات "1: عق هالال وب ةلقاوو عال

 قرشملاب ًادنجو قارعلاب آدنجو نميلاب ادنجو ماشلاب آدنجف ًادانجأ سانلا
 تكرذإ ناي“ نجسلا ةيدخ لجو ىلا هلل ل 0 تلا بوس ع
 هللا ةوفص اهناف مانشلاب مكيلع لاق هللا لوسر ان يئرمأت اهيأق نامزلا كلذ
 خمتلاب ”مكيلعف تينا اذاف ةقفلح نم ةتاوفص اهيلا قوس ةضرآأ ىفا ىلاكت

 نبا هللا دبع نعو هلهأو ماسشلاب يل ىلاعت هللا لفكت دقو (؟) هردغب اوقساف
 تملع ولف هكف نوكأ اذلت قلترخ هللا لوخر ١ تلفت لات“ قدرألا هلاَوخ
 تيدا يار تيما فذلا ا هلكيف اقبلت نرد قمع كل يد اوف زف ينحل
 يف ىلاعت هللا لوقي امب يردت له لاق اهل يتيهارك ملسو هيلع هللا ىلص

 لخدأ يدالب نم يتوفص تنأ ماش اب كيلع يدب ماش اب لوقب هنأ ماشلا

 كيلغالا (()[ردنالا تنا_يباذع طروشوا قمت طوس تا اعدام, ةووج كف

 تلق :ةكئاللا هلمجت 5 22 هناك ىفضأ/ آد ومع قبب ىريمآ اهلل تتار

 تار ذا مئان انآ, انيبو ماشلاب ةعضنت نأ انرما مداسالا نزع ايرلاق ندا

 نع ١ )1١( ىلحت هللا نإ" تننظف يتداسو تحت نم (ه) سلتخا باتكلا

 ىبأ نمف ماشلاب عضو ىتح يدي نيب وه اذاف يرصيب هعبتاف ضرالا لهأ
 . هلهاو ماشلاب لكوت دق هللا ناف هردغ نم قسياو هنميب قحليلف
 نودنجحتسم ::لاق' ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ (ال) ءادردلا يبأ نعو

 ادنجو قارعلاب ادنجو نميلاب ًادنجو ماشلاب ادنج ةدنجم ًادانجأ
 تاقتحا انآ ولام ءاكفلاب مكيلع لاك كلا ]لؤس ورا ايلا ردك اولا

 هنميب قحليلف ىبا نمف لاق ماسلا قيطن الو (8) دومعو ةيشام
 هللا ا دلت رهو هيئله او ماعلا نار قل كت "نق نهنلا نالف نودع: كش

 آدانحأ سانلا دنجي هظفلو ةنسح امهادحا نيقيرط نم يناربطلا ةلئاو ثيدح يور )١(

 ينا يل رخ هللا لوسر اي لجر لاقف برغملاب دنجو قرشملاب دنجو ماشلاب دنجو نميلاب دنج
 نبا هللا دبع نع يوغبلا هاورو ماشلاب كيلع لاق ينرمأت كلذ يأن كلذ كردأ يلعل باش ىتف

 مهو وهو ىهتنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم هعامس يف كشيو ةلئاو وخأ وه لاقو عقسالا

 وبا هاور (") مدقت امك ريدغ؛ عمج لادلاو نيغلا مضب ردفلا (؟) ةلئاو نع هنا حيحصلاو

 ىوقي قرطهلو يئاسنلاقيرط نم ركاسع نبا هاورو يناربطلاو ظفاحلا هللا دبع نب دمحا ميعن

 رذنالاف ها آضعب مهضعب فوخ يأ اذك موقلا رذانت حاحصلا يف لاق (؟4) ًآضعب اهضعب

 .ةدخملا ةداسولاو ذخأو بلتسا(ه) .هليقام ىنعملا اذهل دهشي امك هريغنم ًافيوخت رثكالا هانعم

 مهكرت .ىنعملاو ه١ هنع تيلخو تغرفت تيلختو هتكوات" لجرلا تيلاخ حاحصلا' يف لاق (5)

 هيفو ةعامج هقثو دقو ةبتع نب ناميلس هدنس يفو ءادردلا يبا نع يناربطلا هاور (7)

 هقرطو, يناهبصالا ميعن يبا قيرط نم ركاسع نبا هاورو: تاقث هلاجر ةيقبو رضي ال فالخ
 ىعريل ةيدابلل جاتحي كلذك هنأش ناك نمو ةدمعالاب عفرت رعش تويب باجصأ (4) ةئالث



 ركاسسع نبا خبرات د

 خيشلا ل وقن خبراتلال ثمب نيباذكلا ىلع نعتسن مل ديز نيزاسح لاقو هنع بتك
 للمملا لاق وتلك نما قلع اهف نك هدلاومب نق أ هناف كا عي زات يأ يف و .هنشيزمك

 تزرب املف ثيدحلا باحصأ ينعيش تجرخ املف دادغب تمدق عيبرلا نبا

 يحاولا تجرخأو تدعقف ءيجب لبنح نب دمحا ناف فقوت اولاق جراخلا ىلا

 ليج ةدعب ا تلقف زد زالت الفلا قلع تامإ ةئيعسل زا اوفا لل لا لاق مدجسلا غا!ب أولف

 حلاص لضفلا وبأ لاقو نيباذكلا ديرأ لاقف اذهب ديرت ام هل ليقف نينامثو

 ثيدح بتكب أدب نأ هب ينع نمو ثيدحلا بلاطل يغبني ظفاحلا يميمتلا

 فرعبو هميقسو هحيحص ملعب ىتح هطبضو همهئنبو هلهأ ةفرعمو هدلب

 0 ا ل تل ل ا نإ هيل ف يميل 0 هيبتا لح

 . هبلط يف ةلحرأاو نادلبلاب هدلب ثيدح دعب لغتشي مث اثيدحو

 (( ىفطصملا تحو ماشلا ةيمست قاقتشا لصأ ركذ باب »

 هرايخأو ماشلا ىنكس ىلع هنمأ ملسو هينع هللا .ىلص

 مالسالا لها نم هنكس نمب لفكت هللا نأب

 يل رختلقف تمقف لاق نميلابادنجو قارعلاب ادنح و ماشلاب آدنح آدانح نودنختس

 لاق (؟)هردغنمق سيل وهنميب قحليلف ىبأ نمف ماشلاب كيلعلاق هللالوسراب (؟)

 دانجأ نوكيس هظفلو هدنسم يف دمحا مامالا هاورو قرط ةرشع نم ركاسع نبا هاور )١(

 هنميب ةيلعف هرك نمف ثالث اهلاق ماشلاب مكيلعو ادب امهيأب ملعأ هللاو قارعو نميو ماش ةدنجم

 ا هلهأو عاتتلاب يلإ لكؤوت هللا ناف هردغ يف قسنلو

 اهكرتي ءاملا نم ةعطقلا وهو ريدغ عمج ناردغلاو نيتمضب ردغلا ("9) ٠ يل ريخت هانعم (؟)

 هل بلجي ال هللا نا هانعمو عايضلا نم ةرملا لصالا يف ةعيضلا (؟) . ضفخنم ناكم يف ليسلا

 . هدلب يف عئاض هنأك ريصي ىتح ناوهلاو حارطالا

 (تعر ام ىلع لمتشا هنأل كلذ ىلع لمتكت يتلا تانألا ردت الو هنلعت نوح ال ه5] !واوعق, نويفلا

 اهنم نورفنت نونف“ نم ةريثك لئاسم تاهمأ ىلع لمتشا هنا ملعي لقاع ميكح لكف آضيأو هميرحت
 يذلا نوكي ىتح اولعفاف لزنملا باتكلا اذه نع اورفتت نأ ىلع نوردقت متنك ناف اهنع نو رفتتو

 كرابو تياوثلا لابجلا يساورلاو . كلذ ىلع نورسحت مكلاخأ امو مكمصخ هتايآ اوربدتتل هلزنأ

 امهنيوكت دارأ هنأ هانعم نيعئاط انيتا اتلاق ىلاعت هلوق يف فاشكلا يف لاق هامناو اهريخ رثكأ اهيف

 رمآلا لعف هيلعن درو اذا عيطملا رومأمللاك كلذ يف اتناكو امهدارأ امك اتدجوو هيلع اعنتمت ملف

 قلخ نم هريدو اهيف هب رمأ ام هانعم اهرمأ ءامس لك يف' ىحوأو ىلاعت هلوق يف لاقو عاطملا

 . اهحلصي امو اهنأش وأ كلذ ريغو تارينلاو ةكئالملا



 "نه ركاايتتع ابا خبرات

 رابك اعبرالاو (١)رابا ءاثالثلاو نوهأ نينثالاولوأ دحالا نومسب ةيلهاجلايف

 ءالعلا نب ورمع وبأ لاقو رابش تبسلاو ةبورع ةعمجلاو سنؤم سيمخلاو
 ًادالب هيف لزنت تناك برعلا نال رفصو هيف مرح لاتقلا نال (؟)مرحملا يمس امنا

 انحلت اع قاالتع اوه ازف لهنا نومتلر ودعت علل رلارعمز در اعمالنا
 لئابقلا تناك نابعشتتث و: لختلا هيف (5”) نوبحرب اوناك بحرو' ءاملا امهيف

 لاوشو رحلا نم هيف (1) لاصفلا (28) ضمرل ناضمرو هيف (4) بعشتت

 مهدوعقل ٍةدعقلا وذو (8) بارضلل اهبانذاب هيف () لوشت تناك لبال' نال

 نبا لاقو مرحملاف ةنسلال وأ امأف هيف نوجحب اوناك ةححلا وذو لاتقلا نع هيف

 . ةئسسلا رحف مرحملا وه رشع لايلو رجفلاو ىلاعت هلوق يف سابع

 « نيثدحملا حلطصم ىلع خيراتلا صاوخ يف لصف ))

 لاقو حيراتلا مهل ال |[ كوكل ةاورلا ليحمل اليروثلانايفسلافق

 نم نس و هنس ا وبسح ا!ينعب خب راتلابه وبساحف (1) خيشلا متمهتا اذا ثايغ نبا صفح

 رابج ءاثالثلاموي يمست تناك ةيراعلابرعلا نأ ةديبعيبأو ءارفلاو جاجزلا مالك يف يذلا )١(

 تيت ةنقبجتلا 17ج ا اونا تالا م تيحشت لخلاف اعف راد شير

 اهن تممشف ةزوكذلا رومالا كلت كفدانص فق اهناف ةيملستلا نمر ىلا ةششلات اذه (() ىلا رنا

 ةرثكو اهلوطل اهيلع فيخ اذا بشخ وأ ةراجح نم دومع ةميركلا, ةلخنلل لعجي نأ بجرلا (؟)
 ةقانلا دلو وهو ليصف عمج (9) ٠سمشلا رح نم يذأتلا (ه) . ًاقرف ريصت (؟) . عقت نأ اهلمح

 نسسلا يف ريبكلا (5) .اهيلع لحفلا وزن بلط (8) .عفرت (ل) .عاضرلا نع مطفو همأ نع لصف اذا

 هذهأ 21 لما دقو ةيآلا هذه يف اهبلا ناكلا تلا رارذالا يه هذهن هلقلا يردلا د4

 جردأو اهفطلأو ةرابع رصخأب ةسمخ مولع ىلع اهلك ةيآلا تلمتشاو ةّئيهلا نف تامهم ىلع ةبآلا

 لقاع لك .شمدي اطمن ىلع هتينادحوو هتردقو ىلاعت هدوجو ىلع لالدتسالا وهو رخآ ملع اهيف
 يذلا نه لبو ةكلع هللا ىلا اننحم ناب هلئاثلا نه اميلزإا نكهات لع دالإ 242: 257

 نوعدتو برعلا دنع نكت مل نوئفلا هذه نأ نودقتعت متنأ اهل لاقيف ميظعلا باتكلا اذه فلأ

 اهتاهمأ دروأ نتح ءابتمالا هذه اًملع طاخلا نأ نمف ردعلا |نعا تاع ردم 6 اع تكا نإ

 نع ملكتي نأ متمعز نم ردق امل ىلاعت هللا دنع نم باتكلا اذه نكي مل ولو ةزيجو تاملك يف'

 مامتارصعلا اذه تاعردحم نم هلأ نركب ام ىلاطت ىدلإ نودعلا رك 2 رك . 10
 ناويحلاو نداعملاو تابنلاو ضرالا تاقبط نف ملعت نأ معزت يتلا ةقرفلا امهيناثو قابطنالا

 هذه لفاسم تاهمأ لصف دك ميركلا نارقلا نأ مهل لاغف يمالسالا نيدلا هنم معلم ةكيلاو



 «( روهشلاو مايالا ةيمست قاقتشا

 .نيثكإلا هايبسف :اننات قلخلا من ألا دامك ةةموت# هلا لحل كاع كيت قف
 .مثنمف لابجلاهيف قلخف ءاثالثلاهامسف اثلاثقلخ مثضرالاو تاومسلا امهيف قلخف
 راجشالا عقاوم هيف قلخف ءاعبرالا هامسف اعبار قلخ مث ليقثموي سانلالوقي
 ماوهلاو عابسسلاو يشحولاو ريطلاقلخهبو سيمخلاهامسف ًابسماخ قلخ مث راهنالاو
 يذلاب نورفكتل. مكنئا سابعنبا:ارق مث تاهمالاو مدآ هيف قلخف ةعمجلاقلخ من
 ٍترْعلا تناك-يرعملا“ءالهلا: وبا لاقو )1١( اهلك ةنآلا نيموب يف ضرالا قلخ

 مايأ كلت ثيدحلا هنمو اقلطم تقولا مويلاب داري دق ةياهنلا يف ريثالا نبا لاق )١(

 هب داريو قلطي :ةغللا يف مويلا نا تملع دّقف ه١ ليللا نود ناهنلاب صتخي الو هتقو يأ جرهلا

 قلخأ ىلاعت هنأب حرصي امم ةيآلا هذه لثم يفو هب ميركلا نآرقلا يف اه ريسفت بجحيف تقولا

 ىلا سمشلا عولط+ نم وه يذلا مويلاب رسفي نا ليحتسيو مايأ ةتسس يف ضرالاو تاومسلا

 ناف ًاضيأو امهب ردقي ففيكف رمق الو سمش نكي مل ضرالاو تاومسلا قلخ ليق هنال اهبورغ

 هل نم هققحي امك نيرخآ موق دنع ليل هتقو يفو الا رطق يف راهن ال هنال يرابتعا رمأ مويلا

 اههباشي امم اهريغو نيموب يف ضرالا قلخ ىلاعت هلوق يف ةروكذملا مايالاف ةئيهلا ملع ىلع عالطا

 لمأتف ايجولويجلا نف خيرات نم لفقملا كل حتفي نا تدرأا اذاو راوطالاو تاقوالا نع ةرابع

 يف ضرالا قلخ يذلاب نورفكتل مكنئأ لق ىلاعت هلوق اهتلمج نمو ميركلا نآرقلا نم تايآ
 ردقو. اهيف كرابو اهقوف نم يساور اهيف لعجو نيملاعلا بر كلذ آدادنأ هل نولعجتو نيموب

 ضراللو اهل لاعف ناخد يهو ءامسلا ىلا ىوتسا مث نيلئاسلل ءاوس مايأ ةعبرأ يف اهتاوقأ اهيف

 ءامس“ لك نقي ىحوأذو نيمو .يف ”تاومكطمأب عجبت لماكدقف ' نيفئاط” انما اننا ةهك “و11 هوط اعنا

 : | ف 2 ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ اظفحو حيباصمب ايندلا ءامسلا انيزو اهرمأ

 0-0 مويلات مايالا" شقت نأ ردقت نيأ نمف ةسمخلا راودالا نع رخآتم بكاوكلا قلخ

 يم تلكضتفمري الاكس راكن ؟ةنفظع تايلحتبا هيلع |ىلجت هنأ تان 1ره وج ! ىلإعت"دجوأ(دقاور ده

 قتفلا دض قترلاو امهانقتفف ًآقتر اتناك ضرالاو تاومسلا نأ اوربي ملوأ هلوق كلذ ضرالا

 هلك ترك 05919 مولاب ليكللا وهذ رود" نمرالا ىلع ىممإ مث لاضتنالا ىنسفيا ىغ يذلا

 ةوودلا) يف "تلوم مث ةبوتلم تناك؛يتلا”"اًيلعلا اهترشق تدربقف» دّومجللا ئلآ ناليسلا نم ضرالا

 رودلا ا ا مث نيموي يف ضرالا قلخ ىلاعت هلوق كلذف رجحتلا ىلا دومجلا نم يناثلا

 كو 0 نا حا ىنكسو تابنلل ةحلاص اهلعجو اهروحبو اهلابج تايثاو اهييكرت نع ثلاثلا

 مالكلا انطسب ولو, ةثالثلا ديلاوملا يهوا نداعملاو ناويحلاو تابنلا داجيا ناك عبارلا رودلا

 ,انلمجأ نكلو ةميركلا ةبآلا هذه نم ديلاوملا نفو ضرالا تاقبط نف انجرختسال كلذ ىلع
 بكاوكلإ تلصفنا مث هلامكا ىلع هللا انناعأ انريسفت نم عضاوم يف هطسينل انها ثحبلا

 كلت نم لكل ىحوأ مث هرمال ةداقنم ةعئاط' تءاجق كلذب ىلاعت اهرمأت سماخلا رودلا 1

 .(نم.,اهلل مسرإ ام قهتم ةدحاو لك تعبتف! اهماظن اهل لمكأو اهرمأ تاومسلاو بكاوكلا

 كلذ اهل ةنيزو ىبرقلا يأ ايندلا ءامسللل حيباصم وه ام اهنم ناكف اهتفيظو عابتاو نارودلا



 ل ركاسبع نبأ خيرات

 رجاهيتلاهترجهنم هبتكن مهضعبلاقو هيلايحوأنيح نم مهضعب لاقو ملسو
 ةرجه نم خيراتلا اوبتكيناىعمهبارعمتجاف مالسالا رادولا كرشلا رادنم اهيف
 مث كلذ يف اوفلتخاف ادبن رهش يأب اولاق مث ىهتنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 نم ةعامج باطخلا نب رمععمج بيسملا نب ديعسلاق ومرحملانم هولعجينا مهل ادب
 بلاط يبا نب يلع هل لاقف خيراتلابتكن رهش يأ نم لاقف راصنالاو نيرجاهملا

 لاق رجاه موي ينعي كرشلا ضرأ نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جرخ ذنم
 نياكي طنراثا قعواههغفالخت نم "تفيطنو نيدنعل_ كلذ تاكو رمعي كلذ بكت

 هنومس آًئيش نميلاب تبأر رمعللاقف نميلاض رأنممدق نيملسملانم الج رنأ
 . (١١خيراتلا ءاشنال ًاسبسس كلذ ناكف اذك رهشو اذك ماع نم نوبتكي خيراتلا

 «( يف راصتقالاو ةرجهلا خيرات ركذ باب »

 ةرهسلل هركذ

 عافت را عيشتالا ماوي ةئاملا' ملشو ةيلاطهللا قاذس نيبنلا مق نمالغلا قطف اونانلاق

 تمم نت يي جر تلاسقولا نر 0 يت ا

 نمهحو رخناكولوالاحيحصلاو نيئسرشع ةنيدملاب ماقأو ىهتنا لوالاعيبرنم

 هقيلاةسييسخلا موية رجملا ةقشر رجلا ل وايراك ىضاوقللولا لاهم نيس ات

 نماثلا مويلاو زيورب ىرسكل نيثالثو ثالث ةنس زور هام ريشع عباسلا

 لا ل ل

 ةناحسلا نأ .اهعولس“ ئلغات «يدانعو .ئيتالكالا :تيتزاظلا دك" ةرزطع 212 نيت رانا 7

 اهودحا لوو زلابر "الان اتوالخو»لزعفا قا طلاع رلعدنعي 1! لج راذاك/7 يشر لقط 11
 اننا“ قنورا "هنا كج ةكرشلا بدلا ولا ها را

 سابتقا عنمي يذلاف مهفالخ مه نيذلا ممالا نم ةريثك ءايششا اولنتنا دقو « اهطقتلا اهدحو

 نم مهيلع ةمئالاو:نوعباتلاو ةئاطصلا ةقلع“ اك ةفلاشما غلا لق هيت اللا نومألاد يناككدلا



 ركاسع نبأ خبرات اذذإ

 ةيعكلا ليعامساو ميهارباىنب امل مث ميهاربا رانزم ليعامسا ونبخراو نيعمجا
 موق ٍجرخ املك ناكف دعم تقرفت نا ىلا اهئانب نم خيراتلا ليعامسا ونب ادتبا

 جورخ نم خرْوب ةماهتينب نم يقبنمو مهجرخم نم خيراتلا اولعج ةماهت نم

 ليفلا ماعلا ىؤلنببعكتومنم اوخرأ مث ديزينب نم ةنيهجو دهبوو دعس
 ةرتشع مبتسم ةئلس' كلذتوو# ركتملا نم باطخلا نب رم حارا ىتح هيف ا راثلا ناكف

 ل رادملا ةداتع هوبا لاظاوا تارا اضيان تارملا أك ةدقودد رمل وم ةركتع تاهت وأ

 دزي تام ذنم مويلا اذه ىلا مهباسج خيراتو هبمهرومأ نوف رعب خيرات سرافل

 ناكو نينرقلايذ ينس نم هنوثئدتبي رخآخيرات ليئارساينبلو رابرهش نب درج

 ةالةشيم رب اكاصر نسمح و, ةناط ليدي رهتبلاا لبا اقنع

 « لقن امو خيراتلا يف ناوضرلا مهيلع ةباحصلا فالتخا ركذ »

 مهنم قافتالا نم هيف

 ين وفا يملا دك .علاطلو هنيلع هلأ نانطظ يبلانا املا باك ثودأ لاق
 نيل ناهنلاعافترا ا دنع زينلالا عورة دملاهمودق ناكو ب نضتحن وبال اق* لوألا عسر

 ظوفحملاو' ىهتنا ةنس نيسمخو ثالث نبا وهو لوالاعيبرنم تلخ ةليل ةرشع

 نابعش يف كص رمعىلاعقو نارهمنبن وميملاق باطخلانب رمعخيراتلاب رمآلان ا
 يذلا وا ىضم يذلا اذهأ هيف زجن يذلا نابعش يأ رمع لاقف نيعم ريغ ينعب

 مهللاقوأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رباحصأعمج مث هيف نحنيذلا وأت 5 وه

 نا أولاقف مو رلا خيرات ىاع اوبتكالئاق لاقف مهنيئسهبنوف رعب ائيشسانلا اوعض

 ترا ىلع لدا رخل [لافاو نيب ر عل و نك نودع مايدترات لوطن موزلا
 اعدك[ روسخ اهب هلق ناك هر خيرات حرط كلم ماقر اهلك ايشاراف ناب آولاتقف ,نسراف

 نوميم نعو نيئس رششع اهدمأ نم ىضم دق ناكو ةرجهلا نم خيراتلا ءادتبا

 نوبتكب ىتم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ رمتئا لاق نارهم نبا



 ١" ركاسمع نبا خيرات

 ةنسنوسمخوةتسو ةئامثالثو فلا ىسيعىلا دواد نمو ةنس نوتسو عستو

 ٍفالآرةبسمخ .كلذف ةثبس ةلامحس جالسللو هدا 14 ع ا

 يضاملانزا ليقو حيحص لامجالا اذهو لاق لصالايفو ةنس نوثالثو نانثاو

 ميهاربا نيبو نوورتةريشع نو دانيا كاس )ا ا

 نارمع نب. ىبومنيب ناك سابعنبانعو ةنسةئام نرقلاوب نورق ةَرشَع ىسومو

 فلامهنيب لسرلانم ةرتف امهنيبزكت ملو ةنسةنامعستوفلا ميرمنبىسيعو

 ىسيع داليم نيب ناكو مهريغ نم لسرأ نم ىوس ليئارساينب ءايبنأ نم يّ

 اهلواوف ثعب ةنسنوتسوعمستو ةيسةلامسمج لش امي لنا را ل

 ىذلاو ثلاثي از رعف, ايه ريذكف نينا يملا انليرا ناش ن5 0

 الوسر اهيف هللاثعبب مليتلا ةرتفلاتناكو نيبراوحلانمزاكو نوعمش هب ززع

 ناكو الجر رشعىنثا اوناك ىسيعيراوحناو ةنسنيثالثوةعبرأو ةنسةنامعبرأ

 الامع اوثاكواد ذقلا 3س الا نيلازازذفلا وب" عيطينتافل ١ ل ظهروا فكل راق ههنم دق

 ةنس نيثالث و نيتنثا نان اك عفر نيح ىشتييعناو ءايفصالا نم مهو مهبدبأب نولمعب

 ةرضانلا يبق اهنم ىلا ةيرقلاتناكو اره ىردلب 4 تناك 00

 تيمسكلذب وي رصانلاىسيعللاقيناكو اهيلاةبس نيب رصانلابن ومس هباحص أن اكو

 نيعبرأ راجنلاو ليفلانيبز ودعي ناك ًامثيرق نا يرهزا١باهش نبالاق وىراصنلا

 هتاف و نيبو نينس تس ةريغملا نس مامشه ةافو نيبو راجنلانيب نودعب ناكوةنس

 ملسو هيلعهللاىلص هللا لوس رج رخنانيبو اهنيبو نينسعست ةبعكلاناينب نينو

 دعي ينعتإ ددعلا ا ندي حر نالت ا سا
 ناكف هطوه نمد ودن رادذلو ةيتسناوةنحلا وم[ 1 50

 قرغو ناف وطلاناك املف هتثعب نم اوخرأف ًاحون هللاثعن ىتح خيراتلا وهكاذ

 ًاطسو ماسللعجف انالثأ هدالوأ نيب ضرالا منسق هعمنمو حون اجتنو قّرغنم

 نوسيق وناحيج و ناحيسو ةلجدو تارفلاو ليثااو سدقملات يب اهييفف ضرالا نم

 ءازوثنف اثملسقو“ لكنل رغما خت وا نيك راطب زرار وسوم اسفل

 اوقارتفاو لفامكسا كل نثك مح نآق“طلا خر هك زاد نكت ىركتلا ىلا: 1ك. كك

 ناميلس كلم ىلا هثعبم نمو فنسوب ثعتس» ىلا ميهاربا راتنم"قحتنا وننخرأف

 مهيلع هللا ىلص يبنلاثعبمئلا هثعتم نمو .ميرمنب' ىشيع شبت ىلإ هكلف نمو:



 ركابشتا اء تواب

 مدآنمسانلا ناك و نينس سمخ وةنسةئام هتوبنىفا ثكمف ةنسيتئامبمدآتوم

 اًملف صلاخلا هللا ديحوت وهو مالسالاب نيكسمتم ةدحاو ةلم' لهأ سيرداىلا

 مالثتلاهللغ اخون هللاثعُب ناأىلايخ ولا رثفو اوقلثخا مالسلاهْنلع سسبردا ىضم

 11 1: مكب ًالاةاغلا فلا هتاف[ ف تيلفاةعلق نتاقنؤ ةهسف ا مجب زادك و فركعو

 شاغوةشث ةئاّمتامت دوو حون نإبثاك اماعيشمخنوةئامثالثناف'وطلا .كعبرشاعو

 حلاص شاعو ةنسةئام حلاصو دوهنيب ناكو ةنسنيتسو ًاعبرأو ةئامعبرأ دوه

 لا 1 نيهشر هدم كلا دءاست ى املا هاج لا ئفدطر اة عقر لاف لغة كدتخو ةحسفانم

 نيس وعلل سلع كلاشع او لاو 2 ع/ازلا ةعلر قيفامغو ةقيرقتتامر قالا

 دس ا قل ا فاو هدرا قطعت نقلا زق ينال ان لاكأور ةععل

 2 وللا 5 روحت رق امتلاك, يفرروسو افيفوعط زوز رسخت اك اهتاداعك ةلقكارتم

 ةما تءاج املك ضَعَب رثا اهضعُب يتأب يأ ىرتت انلطسر انلسسرأ مث حون ةنكق دعن
 نوراهو ىسوم مهدعب نم انلسرأ مث هلوق ىلاًاضعب مهضعب انعبتأف هوبذك اهلوسر
 ًافلآ نوعبرأ مهنُم افلأ نورشعو ةعبرآو فلا ةثام ءايننآألا نم ءىتت" هنأ لاقلو

 هللانالبذك دقف مهئامسأو مهتدع ملعب هنأ معز نم نكلو نيلسرملانم ةثامثالثو

 0 لوم مز تال ا 10 ىلا يقع مدا: دال اهيل ة ل كلاس

 ةلامسمخ ناكهنا سابع نبا نعو ةنس ةثامتس ىسيعو ىس وم نيب ناك بعك لاق و كيلع

 نايب يف نوخْرْؤملا فلتخا دقو مادقتام عّيمِح نم ناك كلذ يأ ملعأ هللاو ةئس

 فلا حون ىلا مدآ نم ناك )١( قاحسانبدمحم لاقو قبسام اوركذف ةدملا هذه

 ميهاربانمو ةنسنوعبرأو ناتنثاو ةثاموفلا ميهارباىلاحوننمو ةنس اتلامو

 ةنس ةلامسمخ دواد ىلا ىموم, نمو. ةبيمنوتسوىسخوةثامسمخي ئمومىلا

 نيتسو ًاسمخو ةئامثالث خونخا هدلو شاعو ةنس نوتسو نانثاو ةئامعست هنسو تامو هرفمع

 كلاي تاي م[ ضو ىو ل ني ا يح ا تاك وتلا يدعم لو

 ةفيفحلاب ملكا لاقآو ؟[المشلا ليلعب حن !ةانبح نم كلشذة علا ةثاحتسلا لما ناهؤطلا ناءكذاذتللا
 لّضفلا نم علوا ءزحلا عجاريلف ققحم لوظم هحو ع رابخالا هذه دقن نايب دارأ نمو

 لة موحبب الو عاكس اناكيرل ! ابكت
 هنأ ةاروتلا نم نب وكتلا رفس نم نسذاسلاو سسماخلا نيحاحصالا نم ملعب يذلا 1(



 5 رئاسع نبا خيرات

 ىرخأ ةيآ يف لاقو باسحلاو نيئسلا ددع اوملعتلو مكبر نم الضف اوغتبتل

 كيش هني اومن ناقل 33و لطفل با

 قفايع انوع ننقل يش تاق لاستمب قحاب لأ كا كا

 بتبوك ننام هيفا دبقا هلا يك او ل
 اقيقر علطبو ودس لالهلالابام هللا ]وسر اب الاق راصنالا نم نالجر امهو ةمنغ

 امك دوعيىتح قديو صقنيلازيال مث يوتسيو مظعيىتح ديزي مث طيخلال ثم
 مامومو مسا جا نا تتم كي ا

 قلطنب سيق نعو مولعم لج أىلايهتنتيتلا طورشلاو مهلاسن ةدعو مهرطفو

 ا 2 كا ل و 1 لا تسل نا

 اورطفاو رمعلاق (١)هتيؤرا اورطفاوهتبؤرل اوموصسانلات يقاومةلهالاهذه
 لاق وهو رخآ ظفلد هيبأ نع قلط نب نسيق نع يورو ةدعلا اومتأف رذع ىلع

 يسر لن غزل فعلك لات كراش السرب للا رس كا

 ف بما” عاف كيرلا نك دع اورو صفا ز دذاوظ وبل يورك 7 كا

 اذاورإ زا هت اوم اركان تلف تنكر اشور اك نازل 000
 .+ نيالا نلا» اركان ةيكيلم' عناق و كانا ك١

 (( خيراوتلا ىلع ممالا حالطصاو خيراتلا ادبم يف باب )

 دمحمو ىسيعنيب ةرتفو حونو رس ردانيب ٌةرتف ناترتف تناك سابعنبا لاق

 شن ردا ةثعت' نينو مدآ توم نيب ناكف مدآ دعب سيردأ ثعب يبن لوأ ناكف

 ننسلايف يقهيبلاو ريبكلا همجعم يف يناربطلا هاور (؟) .هدنسسم يف دمحا مامالا هاور )١(

 اهيفو ةاروتلا نم نيوكتلا رفس نم سماخلا حاحصالا نم ةذوخأه ريطاسالا هذه (*)

 ةفلاخم لا. .ملعتل /حاحصالا اذه :صختلنلو يديالا“ يق مويلآ :ةدوجولا ةاروتلل ,ةفلاخلا نمش

 مايا لك تناكف ةنس ةئامنامث هدعب شاعو ةنس نيئالثو ةئامب مدآ طوبه دعب ثيش دلو لوقنف
 شونا هدلو شاعو"“'ةنس .ةمرشع ىئثاو ةلامعست ثيش شاعو ةنس نيثالثو ةلامعست مدآ

 نينس رشثعو ةلامعست ايندلا يف شونا نب نانيق ماقأو نينس' سمخو ةئامعست ثيش نبا

 نم ةنبس نيتسو سمخل دراي هل دلو دق ناكو ةنس نيعستو اسمخو ةئامنامث ليئايهم هدلو شاعو



 زكاسسع نبأ خنرات 4

 لوالاىلا ةيوسنمنامع ةنيدمف ةبرلاو رغز ناتنئباو نامعوبآم نالجر ةعبرأ

 نسل اهلل ةيبقيرإا ةيوالو يلقوقمتم رخل زرع روطيلاء اقلك اعاد تيفو
 نم ذوخأمنوريجس راف نبالاقو ماحنب ناعنك وا اقدص نبزنوديصل ةبوسنم

 1 ميما ل اذا تم واج يول عااطو قامو دج دق يلعن [ن ]زجر كلطرت

 لياذلا لجرلا وهوتربلانمتوريبو لخديأ رمدنم رمدتو ةديدشلاةرمحلا
 يلطل الق هييدرغ يع ابن ل اذلجلا تامسأا رف ابا لخ د الداجنة قاع اعنعفا لطمية كفار
 ة-اهننن قافتيشا اهل

 (( ةدئافلا ركذو ةسسو هلصأو خيراتلا مسأ قاقتشا ))

 هن ءانتعالا ىلا ةيعادلا

 02 006 لك رات في رات نب ةيناكلا فشحش نب ةمانك عرثلا بالا
 هيلا يتا ةنعوق خيرات نالق لاقت هبلآىهتتا يذلا عش ولاَو ةتباغاتم لا يف"

 ميمتل ىلوالا ةغللا ًاخبرأت هتخرأو اخيروت باتكلاتخرو لاقبو مهف رش يهتنب

 مهنا مهخيراوت يف لوقلا عامجو خيرات ةلم لهأو ةكلمم لكاو سيقل هيناتلأو

 وقرأ يع ورانا نأىتافلا ناخد نساك زن انو "قفا اهقةرلاو نا ]طيور

 مانيّصلاك ةيعرشلاماكح الانضعب حيراتلاب ربتعنو جحلاو سانلل تيقاوم يه لق
 نويدلا ل حمتقوو نهتنجأعضوو نهلمح ةدمو نهتل وعب نم ءاسنلاةدعءاضعناو

 افالم ف ووعروا تاورجلو رك تاوضستا دعم ةدلدتسو) اع دملج ةكوإللا

 كنولأس ىلاعت هلوق يف ةداتق لاق (؟)تايلاخلا ممالاتداوح ءدحت اهبوتاقوالاو

 تيننيط تول نلاولمزلاوت :نيفاسلا» مولشلا ةناكالا قولت «قلاتلطس هلال نأابتزلا ددطالا »اود

 خاضوا ايبب ربل ياخ هنآ رانلايدف وهم عاطؤت3 لخسو ! فابيلنلادكلو"لهكساعتاو

 ةلاث ساروا ونا ومقتل برهن انركسف- نيتك راهن زعلان 5 ناك فرخ

 فلكملا اهلمفي ملو ةدابعلا تقو ىضقنا اذا هدارم (؟) . تايضاملا (1) .؛ ءاضقنا )١(

 ننافل اهسر مانع امم تاقيل»: خف ةكعع.نأ# ىلا .ةزانملاادعر ئناز- مثألاو كناقلا' كقاولا اخ قنات هدب اهي



 ١ ركاسسع نبا خيرات

 نبا لاقو افيفخ اعيرس ابرض برض اذا ةقشمد برضلا قشمد لائقيو

 دبعلاقو قاقتشا هلبلطب الف ينعي برعملبيب رعبرسيل قشمد ظفلنأ ديرد
 لاقي له ءقضشمد نعم لافت /4ل واهلا ايل ابوك ارم اجل يباطحل [ديحم ند لا

 ديردنبا ركذ اميف ؛ةيبرعتسيلةنيدملا هذهمساقشمدتلقف العا ,ةقبشمد اهيف

 قشمد عبرسل كو ةعرسلايهف ةقشمدلا امأف ءاه ريغب الالاقي الوةبرعميهلب
 ةريطحملا لويظررب زرع از لمعلا قوجوطمتل 1 ىلع ميار كمدو كاتكلاةكلك كن

 : قشمد مهراصح دنع نايفس يبأ نب ديزي ركسعب وهو

 تاز يل ا يي ص وس ع ري اكعض و  ىدكا ساس

 اهنيح ةقشمديبابنمزاح دقو يمترن ةقشمد يباب ىلع انأو

 ككلا ةكررملا ها ركاو قسما اهآلاغ ةعبرسلا ةفالاوأ اكنأآ تاكلا رت:

 اًذاامألو تقلا كلذ لمح رعاك" اذه 863152 تكف قدمد ىمست لمعلا يف

 كب 2( رض نام تياتللا اك مالا "اهدار ران سد 0

 23و قم دتللدكف [فيك تدب رفع |ولاقف ارد 3ناب ربعلا الة 10

 دوفيسم نا اركز ادا كلذ لك ةيرفو ةرا ديو كاد 20 د

 ريمالا اهبأتلق هيدب نيبتلثم املف ينرضحتسيثعبف ىثنأ ةجعننوعستو ةعست

 برعلاو تركذ امك وحنلا يف هنأ الا ةقشمد هتذقنتسا دقو هبيستنك ملع بر

 تلا ديرو رك ناو ل لو ل

 قاوي ةيموو#لارمرثوت رلع بالا واول ةهداكاا ويم تقال مد

 هناا و قيشمد بعقب تي رع وت اهنيطا يي ضو كايت داموا < يا

 مهنمو مهامسوًادلو رشعانثا ميهاربا ني ليعامسال دلو قحس | نبدمحن لاق و.ملعأىلاعت

 ةعبرأ طولل دلو يبلكلاب ئامسسلالاق ولدنجلاةمودتيمسهبو امودو دوهو الاتف

 مهمساف تانبلا امأو ناكلمو نامعو بالخ و ثام مهمساف نونبلا مافن اكتبو تم

 تيمسءاقلبلا رئاس يهثامو طول نبنامعب تيمسءاقلبلاةنيدمنامعفهبرلاو رغز

 نب انديص نيزوديصب ماشلابيتلا اديص تيمس يماطق نبالاقو طولنب ثامب

 نب دشخف رانب كلمنب احبرأب ماشلاب يتلا احبرأت يمسو ح ون نب ماح نيناعنك

 نا ليقو اهنكسو اهانب هنال طولنب نامعنب قلابب اقلبلاتيمسو حوننب ماس

 طولل دلولاقيو اهانب وهو طولنب نامع ينب نم ةريونس نب اقلب تيمسم اقلبلا



 ركاكع نمأ خيرات 5

 رجشلاكلذعطقاف زرالا هيف يذلاعضوملاىلاعجرا همالغل نينرقلاوذ لاقف ريثك

 هنوربجب اهعرزنم اهلهأص قنيامزاف كمساب اهمسوةنيدميذداولاةفح ىلع نباو

 ًانصحاهل لمعو اهانبو ةنيدملامسرو عجرف مهتلغنمض رالاهذه لهأن ع ديزي امب

 باب باوبأةثالث اهلل معو ةلخادلا ةنيدملايه مسرلاكلذىلع تناكيتلا ةنيدملاو

 تناكيه هذه سيدارفلاباب عم ةفكاسالاقوسيف يذلا ديدحلاباب عم ديربلا

 ناكباوبالا هذه جراخو اهلك دلبلات قلغأ باوبالا هذهت قلغا اذاتناكو ةنيدملا

 يهزاهبىلاعت هللا دبعي ةسينك ىنب دقن اكو اهيف تامو اهنكسو قشمداهانبد ىعرم

 بن اوذلاىلعتينب قشمدنأ مهضعب نعينغلبو مويلا ىلأ دوجوملا يوم الاعماجا

 0 اا رو ا كا يعي ل يي

 نا الا الل نر در ل دكا ل ل ال حل

 ات يس ىلا ا ركل ا لك

 آَميش رن مل انافمويلأ امأو هباتك فيلات نمزىلاينعبإ هعامساأى ل !هيلعهيفاب لحز

 اموتبابو سسمشلل يف رش بابو لحزا ناسين باب نأ قيتعباتن يفو (تندنم

 بابودراطعل ىسدارفلاب ابو حبرملل ةيباجلابابو يرتشملل ربغصلابابلاوه رهزلل

 هلل؛دبعمدق امل هباتك يف يزارلانيسحلأوبا لاقو رمعلل دودسملا رخالا سيدارعنا

 ةياتك هيلع رجح هنمعقوف اهروسمده اهلخد املك اهلهأ رصاح قشمد يلع نبأ

 كي وهانعمامهيف اذاف هأر قف هبهعبطأ ربحي ينوتيالاقف هأرقيلب هارب اوتاف ةينانويلاب

 باب نم يبرغلا نوريج كنم اهو اذا هللا همصق ءوسب كمأر نم ةربابجلا مرا

 يشيعتةنس ف الآةعبرأ دعب هيديب يلع لي وس ضفف نيعأةسمخلانمكليو ديربلا

 ةسمخلا اندجوف لاق كل ض رعب نممكل لبوف يق رشلا نوريجكنم اهو اذاف آدغر

 . كلللا دبع نب شايع نب هللا دبع نب يلع نب هللا دبع نيعأ

 («( اهرحاون نم نكامأو قشمد ةيمست قاقتشا ))

 قىأ 0 مهلوق نم ذوخأم قشمد نأ لاق يوغللا سراف نبأ لاق

 انشا لاف هد رس

 فروز لفاكلا ديعب انقاكر) . .قكيمد باه كتلذأا ىحلصو



 ١ ركاسع .نبا خيرات

 دعب مورلا اهنكس وهمساب تيمسف قشمدهمسا١ناكو رانلا نم مالسسل هيلع ميهاربأ

 روصو لباب ةنيدمىنب يذلا وه بسار ونبنا ةديبعيباباتكيف و نامزب كلذ

 رهدلا ءىداب ذم روظنمكلميف اولازب مل مورلاو سراف ناودسلالاق و قشمدو

 كلم دق ناكو امهكلم هل هللا عمجف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر هللا ثعب ىتح

 بهذلا ءام هوئبعنص هنمزيفو غلابك لم مهتاتويبلوأف تايبالهأةرشعمورلانم

 مث اليلق مهيف ثكمف ىولعىلا مهنمجرخ مث أريسي مهيف ثكمف غنمتىلاكلملا راص مث
 كلمف زيمت ىل!لوحت مث ايليا تيمسهبو ايلباىلا مث اميلهاىلا مت تيبن ىلا مهنمج رخ

 باب يمس هبو قشمدب لزن يذلا وهو نوريج مث رصبم مث كرتف هدالوأ نم
 يف كلملا ناكف رهصأالا هل دلوف حدرب مت ليطاهم مهدعب كلم مث نوريج

 رضقي نعي كلمف «ةرضابقلا ىقتمو:  نوفيضص ىلا نوح كطرشا من هدد

 هينا ينغليو لجصالا بحاضص: لاف مرحألا لدره يبا رخا ناو لد

 ناسارخ لهأ نيب دسسلا لمعو ىرشملا نم نيبرعلا وذ عجر امل

 رصبأ رمد ةيفع ىلع راسو ماشلا علب ثرغملا ديري راسو حوجامو توصل

 هةضيع ىدسمدا رون هيف يرحب يملا !يداولا اذهنات و مويلأ قسم دهيف يدلأعض وملأ

 اق رتفم راهنالاهذهيف يدلا ءاملاكلذىلاو ةضيغلاكلتىلانينرقلاوذ رطن امله زرأ

 ناكو ةنيدم ناكملا اذهيف ينببفيك ركفي نيترفلاؤذ دَحأ دحاو دآو يف اعقتحم

 هل ناكف اهلكةضيغلابو عضوملاكلذب رودي لبجىلا رظن هنأ هبجعتو هركف رثكأ
 رمد ةيقعنم نينرقلاوذ لزن املف هكلم رئاسىلع اريمأ هلعج قشمد هللاعب مالغ

 نأ رماف قشمدنعلايمأ ةثالثىلع ادليب ةفورعملا ةيرقلاعضوميف لزنىتح راس

 املُق اهلا اهنمبارتلا دردنأ رمآ ين كلذ اولطفف 5 رفخ عع قا تلد ف هل ردكم

 اذه يف ينبأنأ تبون دق تنك يناف لح راقشمد همالغللاقف ةرفحلا ءىلتمت مل هدر

 هللاقف ةنيدم انه نوكب ناحلصي ال هناتملع اذه يلناب ذا امأف ةنيدم عضوملا

 ناكلاذةمالعو اهلهأيفكدال اهعرزناكةنيدم انهه انينبن!لاقف يالوماب ملوهمالغ

 راص ىتح نينرقلاوذ راس مث ةنيدملانم اورتشبىتح مهلالغ مهيفكتالقشمدةطوغ
 نملوانبنأ رمأف ءارمحلا ةبرتلاكلتىلا رظنو ةعفملاكلتىلعف رشأف 'ناروخ ىلا

 يف رفحب وكانه ل زني نأ رمأف نارفعزلاكهدج وهنالهبحعأ هدب يف راص املف بارتلا

 بارت هنم لضف اولعف املف اهيلا اهبارت درب رمأ ترفح املف ةريفح عض وملاكلذ



 ركاسع نبا خيرات |

 مأس اهلزني ملو ضيبو دوسو رمح اهل تامامششب تيمس يبلكلا لاق و ميش ةيناربعلابو
 ضرالانمنآ نميلا نا امك ضرالا لامتش نعااهنال ماشلا تيمس هريغ.لاقو طق
 تدع قوعت امك ىسنلا ناهد" دلل قلئابنو مدخلا ور كهذ ياذا مانعا لاعَيم
 ماشلا مسا نا ةاورلاضعب لاقو لامشلات اذ يأ ةماشو نيميااتاذ يأ ةنمي

 مسق لكل راصف ًامهس رشعينثا ىلع تمسق ليئارساينبضرأ تناكو ةيروش
 رفاست ب رعلاتناكف نيطسلف ضرأيف رمننب رماس ممسق لصحو طابسأةعست

 مهتدعاق نمناكو مهناسسل ىلع رماس مسا ددرتف مهتريمتناكهنمو اهةراجت يف هيلا

 ب ليك ضان قيما و اففذ ا هكانوف رمت يدع ىلا ةقلكما كه اذا 3

 (( )١( اهانب نم ةفرعمو ىشمد ةئيدم ءانب ركذ ))

 ناف وطلا دعب ضرالا هجو ىلع عضو طئاخ لوأ رابخالا بعك لاق

 0 لس اناطختإ لا رفا توبا ١ سا الكب 5 قنمدو نارص ظلاح

 ةفيطلةنيدم اهلوحىنبو دمعىلع ةليطتسم ةفيقس دواد نيناميلسل ىنبنو ريج

 ريغ وه) خبراتلا باتكيف يزارلا لاقو نوريج وهوينابلا مساب ناكملا يمسف

 ناوفص نير ةلظنح _هللاقي_ س“رلاباحصا ىلا: يبن ثعبهثلانإ (يئازارلا نيدلا: رخف

 سرلا نم هدلوب حون نب ماس نب مرا نب صوع نب داع رامسف هولتقو هوبذكف

 ك0 ا ل اا 2 ا ناجم ىلاعت ىلا كلها فاتح

 تيمسف قشمدب داعزب دعس نب نوريجح لزن ىتح ضرالايف كلذعم اوشفو

 قشمديف اهنم رثكأعض وميف ةراجحلاةدمعأتسياو دامعلاتاذمرايهوهمساب

 كاس اننإ يكلم هزيدكف تفافح لاب ذاع دال نلأ مكاتتلا هتك ذره هنأت

 قشمد انكس داع نب نامقل نب دعس انبا ديربو نوريج نا بتكلا ضعب يفور

 وه قشمد ىنب يذلا نأ هبنم نب بهو لاقو امهب ديربلا بابو ًانوريج يمسف

 جرخ نيح ناعنك نب دورمن هل هبهو ًايشبح ناكو مالسلا هيلع ميهاربا مالغ

 كرتيو اهاكح .نمل :اميلست لاؤقالا دربي هنا هخيرات يف ركاسع نبا .ظفاحلا .ةداع.نم (1)

 انما الو تفر وشح] كلذ قف” هرتلا يمععت نحو اهو اهل رطالا ىلا اهتمتم نم اهثعأ زييعت

 دل كلذ يف لاومالا درس: كيلاو“هنانك يف اهمالك نم انيك قرش ال نأ



 0 ل اع ندا خبرا

 تحلو ةفحجلاتيمسف مهببهذف مهفحتجاف ليس لزنف ةفححلاعضومب, اولزتف

 ةماميلاتيمس امناوةماميلاب رس دجو مسطتقحل مث اوكلهف هيليامو رجحلاب دومث

 رحشلاو ةماميلانميهو اهب اوكلهف دابآضرأب ميماتقحل مث اوكلهف مهنمةأرماب

 ميما نب راياب رابا تيمس امناو نجلا اهيلع تبلغ دحأ مويلا اهيلا لصي ال

 نم موق قحلو اهيلا اوهانتثيح نميلاتيمسف نميلاب رماع نينطقب ونب تفحلو
 لاقيءاشلاتناكو اهيلا اومءاشتثيح ماشلاب تيمسف ماشلاب مزاح نبناعنكينب
 قارعلا ىلا مهولجأو اهب مهولتقف ليئارسا ونب تءاح مث ناعنك ينب ضرأ اهل
 نب خلاش نب رباع نب غلاف ناكو ماشلاىلع اوبلغف برعلاتءاجو مهنم اليلق الا

 رباع نب ناطحق وهنطعبو لاق ضرالا ممسق يذلا وه حوننب ماسنب دشخفرا
 ديومتوا قون نا ماسلا نيااذؤلا وع كر نمز#وعلا يلم عوز 2157 و فاول
 قيبيعارأ نم«نص وضياننا ورع داعب سونا نت عاض ورب مالا نيرو اخ رسما شيدجلو

 نعزي ووو مدلسلا هييلعج ونا,وبا تاني نانووتنانب ,نطقل ويبرز ورا 3 ود قيل
 رئاسسلو برعلل حنس رق فنا اهنم خس رف فلأن و رشعو ةعبراض رالال اع هنا دلخ | ينا

 هتفو يف هيلع امبو هروصت ام بسحب ادهو هأ ةيقبلا سانلا

 ديلا نم اذوخأم نوكب نأ زوجي ناهجو هيف ماسشلاو يرابنالا نبأ لاق

 ::نمرعتلا نا اعجابا و مىل لمعلا

 امحسا ةباؤذلا عرف نم امظأب اهدارف هيدي ىموش لعاجلاو
 قارعلالخد قرعأو آدجنىتأ دجنألاقيولاق موشلانميلعف نوكينأ زوجيو

 ليد 2 نرحمام للا اذه وت نانو (لامظ 1 0805

 2 ببؤذ وبأ لاق ضيسلا يه اهراضحو اهدوس يشد

 اهراصحو اهمؤش ضاخملا تانب 2 اهئابس حبرب الا يرتشت امف

 ماش ةينابريسلابهمساماسو حوت نب ماس ماسشلا يمس عفمملا نبال اق و ةبعكلا نيمب



 1م را لاب 00

 لا نأ را قئرعلا ناك تسجا]> زاصعالا نآكلللنإئاستلولع ا*ئءارازانماو

 يملعغلبم كذو ًآابيترت هعضاوميفهتبترو ًابيوبتهعيمج كلذت“وبو نيملعملا

 للخ وأ ريصقتىلع هيف فق ونمف يدنعتبن وأ ”يلا عقوام ىلع يدهجن ةياغو
 6 حملا ودعت انزد 11401 ةزعارت ار ايي ارم ةظيلتفولا

 لكلاب ةطاعالا “شياو يطل لف ا قعوألا نا ييصقكلافا لهطمتم حالشإ ىلا جايمت

 0 امر انيس ب ا | قلل و لد طعب ائىدلا دا فتليرجلا يرابلللا

 راك نسل تلق[ 0 م1 د د لا امر تلدج نس . لك تزكيد رياك

 كلا | تح نسا ان تا ماس تيب ا م 0

 1 ا لا ا رسل يسع حا يس

 هتزعلهديفتس وب غارلاةنسحبهيف بغرت اممةعئارلا راعشالا نمهنمضتوةعفانلا

 هأورنم هب عفن و هعمح نمىلعةهعمح رسيبىلاعتوهناحبس هللاو بلاطلاهتدوحو

 عفادو ريخ لكيلو وهو ياجر قيقحتىلع ريدق يتباجاب ربدجهنا هعمس نمو

 هدب 11 ل را م رو

 )) ماشلا ةيمسن قاقتشا لصأ )»

 هتوخال ةبولالا دقع نم لوأ حون نب نانوب ناك بئاسلا نب دمحم لاق

 نميلانيب امو رحبلاىلا امدبباسنيب اميف ضرالاةرسلدجملاماس ونبلزنف لبابب

 يرجح ماح ونيلزنو مهيف ضايبلاولامجلاوباتكلاو ةوبنلا هللا لعجو ماشلاى لا

 فان ندا كييف نامه نا ةحود نقرادلا كك ثيرخر راقت وان ايكودحلا

 كار انوا يقفوا قف جامخوس افتومانلا ءازكظ ونازل اهيتافحتزلاوذاب تار راكرشلت

 ةيفلطلا تفاانابقوتن كاوقو كيال فليقل 5 نينا عج لكيلا واتق اهلزاو زعل

 اهدزتادثشاف مهلضؤزاىلاغت شا, الخاؤةرمخلاوةزرقسلا مهنيف و. انبصلاو ماشلاىرحب

 اذداج اينال "ةيزراختلا بتعب ودنا والام اقفل رجع مايزات تاهل كو

 اوكلهأف' .رحشلاب .ذاغتقحلمثنؤعاطلاب: اولتباو ,دقازفلاو يدجلاو نشعن تانب تحت

 تقحلو برثب عض ومب ليبعتقحلو رحشلابة رهم مهدعب تقحلف ثيغمهللاقب داوب

 اليبعاهنم اوج رخأف برثي ىلا مهضعب ردغأ مث اعنص ىمستنأل بق اعنصبقيلامعلا



 11 ركاسسع نبا خيرات

 لوفر: ضاع اممم كنرس زو زر هي ةييجلا عا د لورا

 اهناعلا تدمملا خرا لو يضف ويسو نعمت عساتلا 21 ءابأبلا فاضل ليك طرت
 مالعالا روصنم ءاوسالا نم املسم هاقبأو مانالاةفاكىلع هتلودلظ هللاءادأمامالا

 مهلا حاركالا اراهظاب_نيدللةلطحتلو امظملاب مهملفلاة رف نيل ةاده زم

 يزف ابوتد»انعءابذدشءاطتالاو ررهبلا ناجح لا والكب وولم لطم ارتحل

 ًايضار ماتيالابتاكمو راوسالاو سرادملاو دحاسملل آينابإ مارحالاو تااسالا

 تم ىو ماو يا معمل لي سل
 ةامئالات# ديلا كاترال مللت مامشرالارستف ريلملا ل طلإ از عاق ركن لمن ردا
 از دم رعت فوم نخل ووصل اركان 6 لا طا 2 000

 هيف لمعلا|تعجارف ماملالا ضعبهنم رسيتامةعلاطمب مليامامتتسالاو هل زاجنتسالا

 ثوح لوجتلام اردابم ءامسه لا نرسحا مام لالا ا مالا را

 رمياافع هو يزال( يطمن خس ةيطسا كلا رك عل ءاسس 01

 خا رملا, خوليي ىلع ةعطاب_ هنيت نيعملا ,ىلاعتورهناحبم كلاو اك الا ١ ا 1

 هناا ذا اهب راختا» را ةئازئلا لداما 20 اهلج نما رذ لع ل

 اهتاضقو اهئاهقفو اهتالوو اهئافلخو اهتادهو اهئايبنأنم ديزااو لضفلاي وذ نم

 اًيئافَه ف ءايتانتا واهثانما نم اهتاور راهن رم رااح انا رانا ل

 ام دال سد را ابل مبني انو هيو ا ل

 عقو:ام ضعنو خازمو:دج. نمم“مهنع لقن ام ةباكحروب حوجبو .ليداعت, نم هو ركذ

 . .مهتافوو.مهديلاوم نم تف زعاام افيرعتو. مهتاباور:نم

 ىفطصملا مساهمس !قفاونمب ءادتبالا نوكيا دمأ مهنمهمسانم ركذب تادبو

 كلذكو فوقولل اليهستثلاثلاو ىناثاافو رحا!بيترتىلع كلذ دعب مهتركذ مث

 مهئامرااكاقبط للمخ يقرأ علو ةهدا دعا هنانت ءاقلتلا ىف نرحل كيما هكا

 ناعفألا“ ف كف رن هوت حرر و «كاعسر فلا قلك عقشاولقل انزع لل نك د

 هتبسن ركذ مث هتيمست ةقيقح ىلع فقأملو ةينكبف رعنم مهيف ديزأو بسنلاو

 , رعاوشلا ءامالاو تاروكذملا ةوسنلا ركذب مهتعبتأو هتياور يف مسي مل نمبو

 ةلضفو ماشلات زق" يف لاح الا نق ةلمخلا كلذ يح إبن ءتمدع نار حلا
 راطقالا لها نود هب اوصخ امو هلهاو هناكس بقانم نم ظفح ام ضعبو



 قسغ دعب ءايضلابحابصالاقلافو ماسحالاءىرابو حاورالاقلاخ هلل دمحلا

 ضرالاو ءامسلا قتافو ماعنالاو شوحولاو نحلاوىسالاو رويطلاقزارو مالظلا

 لوقعلا يوذل ةرصبت مامكالاتاذ لخئلاو ف صعلايذ بحلاو مامغلا رطق نْظ

 قلك هديرعساو ماظعلا همعتب هماعتا رثاوت ىلع (هدمحأ)ا ماهفالا يلوال ةركذتاب

 ءانقبلاو ةزعلاو لوطلا وذ ماظعلاييحم هللا الا هلاال نأ دهشأو ماسحلاهننم ديزم

 عابتا ىلا هنذابيعادلا مالكلاقداصلا هدبع ًادمحم نأ دهشأو ماركالاولالجلاو

 كل تالا لاعم ةعلاس رب قحاملا عاتصالا# نات والا دايعدت وثي# حادا مالسالادعب رك

 ةاراضناوةباحضص ودل ؟نلعو ودل ويك كلفتقووقم ةالص هيلع هللا ىلص ' عالزالال

 نسد نم مهرهط امك مالسسلا راد هتمحرو هلضفب مهابأآو هلحأو ماركلا ةرربلا

 تلباق نم لآودسل آاميدق تأدن دق تنك ئئاف (دعب امأ) ماثآلا رضوو بويعلا

 اهعوبر هللاىمح ماشلاءأ قشمدةنبدمل خبرات عمج ىلع مازتلالاو لاثتمالاب هلآوس

 اًيلح نم ركذديف ماضتالا# ةنانطاة كنك مافى 25 .ءاضفنالاو روتدلاو#

 هزاجنانع تقاعف مامتالاو هل زاجنالا ىلع ؟مزاع هبتأديف مالعالاو لثامالا نم

 اف كف مالآلا كقاعتو رظانلا لالكو رطاخلا ةّودنم نم مابالا قئاوع همامتا)

 ميشحتو ماوللامول هكرتو هلامها يف ىلع رثكىتح مايالا نم ةهربهيف لمعلا نع

 دح نعجرخىتح هيف يعورش ركذ رهظو ماشتحالا دوجولببس هميشحت نم

 ولوأ هتعلاطم ىلا علطتو ماوعلاو صاوخلا نيب هيف ثردحلا رشتناو ماتتكالا



 ىناشلا .؟اسع نبا نيتلتات هنا دبع نب تار ةيبعر ل( نب نسملا نب ىلع مساقلا وبا نيدلا ةقن ريبكصلا ظفاحلل , ا / 7 أ 0 هس رس

 ابحاصل ( ماشثلا ةضور ) ةعبطم ةقفن ىلع عبط

 دلاخ ىلص راق

 ناردب ىدنفا رداقلا دبع عيْشلا همهم" و هبينرتب ىنتعا

 مس جهإزب ةجلينع عم

 « تعبطم »
 4+ هنسس « ماشلا ةضور»





 7 فلؤملا ةمجرت

 ةثامعيراو نيعيسوعست ةنس غرحم لوايف روت دملا طفاحلا ةدالواتناتاد

 ةيعرطلا و هكئدخلا ةنلللا كفك” كم كاوتخفلا وألا ىداخللا فأل هليل" تش

 اذلا همحر زيفصلاكا“ انيروودعا#7 ةدلاو دف ىنودر) قكمدبا ةناهشس

 ةيلع ةالصلا رضحو يتؤباسُتكلا قيدلا كطقأ" كللطلا هنكيلع لصو ىلاكت
 :ىلاعت هللا اةمحلو نردلا حالط ناطللللا

. 
 0 . . م ٠ 06و 6. ى.909*«و

 .٠ م . 8 5
 ههه © 5 5 هوه
 مث ٠ ل 0

 *ةةووه ةهووء“©
 هوهمو وءو١

 ٠ ءدم هو 5 .٠ ىةققووو» 3 8 5 .٠



 فلؤملا ةمحرت 3

 .هتافو نيح ىلا اهب سسردف ىرغصلا ةياداعلا لباقم ةينو رصعلاب يتلا ةيرونلا

 « هخيرات يف ناكلخ نبا لاقو )

 هيلع بلغ ةيعفاشلا ءاهقفلا نايعأ نمو هتقو يف ماسلا ثدحم ناك

 لحرو هريغل قفتب مل ام هنم عمج نا ىلا هبلط يف غلابو هب رهتشاف ثيدحلا

 لا د ع ا احلا 21 ناعوت تادقلا هن ل

 هي الا را جب دج ناتو دلل ولك همنا او ةدها

 يرهوجلاو يخونتلاو يكمربلاباحصأنم ةيامسسمخو ني رشع ةنس يف دادغبب

 ناهبصأو ةارهو روباسين لخدو ناسارخ ىلا لحر مث قشمد ىلا عجر مث

 كا نو ام يرسل رو دنع 2 نكد ا ف1

 0 سال كلا مرام يس كل كرم يا نانو يو ماك

 انخيش يل لاق دادغب خيرات قسن ىلع وهو بياجعلاب هيف ىتأ ًادلجم نينامث
 مادأ رصم ظفاح يرذنملا ميظعلا دبع دمحم وبا نيدلا يكز ةمالعلا ظفاحلا

 تي دحلا ناطر" دلت مت رن ملانكلاو ءرراتا دن 22-113 ق0 لكلا

 00 ا ا 2 0 2 م ا ناعم راجل
 ف ديلا نار لبا ترا يو قالا سارا الو الطلع اللاب قلاع
 نامل ةفيقدر نواعم اطال هبا افلا

 تقولا ناسنالل عمستب ىتمو لوقلا اذه ةقيقح فرع هيلع فقو نمو قحلا

 داكن اسناكاو رع داسالا رك" رالف جئاظ را 1 وصلا "421 هاش طفل مخ

 سأب ال رعش هلو ةعتمم ءازجأو ةنسح فيلاو# هريغ هلو اهرصح طبضنب
 :هلوق كلذ نمف هب

 لآ ل ةاداحألا هقارناو مهل عم 16 وس
 يلامالاو دئاوفلا هنيسحأو يدنع هنم عون لك عفنأو

 لالم. الب لاحرلا نع هذخو هيلع صرح اذ حاص اب نكف

 لاضعلا ءادلاد فيحصتلا نم ىمارتف فحص نم هذخأت الو



 ِ فلّؤملا ةمجرت

 ركاسع نبا نم ظفحأ ميف تبأر امف يناذمهلا ءالعلا اباو يفلسلا تيار دق

 ريغصلا باب ةربقمب نفدو» ةئلامسمخو نيعبسو ىدحا ةنس بجر يف يفوت
 تاقبط: يف ,ينكبشلا باهرزلا دس ةيتتلا7لافو: ةبواعم اهيف يتلا ةرجحلا ف

 امثاو ركاسع ىمسب هدودج نم آدحأ ملعت ال محرتملا نا ىطسولا ةيعفانشلا

 عماقو اهمداخو ةنسلا رصان مامالا خينتلا قه .لاق مث كلالك.انبلا ىهتنا وه

 ظافحلا ةذباهجلا ماتخو هنامز يف ثيدحلا لهأ ماما اهمداهو ةعدبلا ناكرأ

 انييغازلا قزم ميلا وذو لمي امور نيبلاطلاب لاح ر طحم هناكم ناكم لحال

 رحبلاوهيلا مانالا حمطي مل ام ىلا لصاولاو هيلع ةمالا تعمجا يذلا دحاولاو

 نيبثاد ناهتلاور لبللا عطق هلماك_ةنيعلا ءابعأ لمح ربجلاو هل لحارس ال ىذلا

 نيبحاص لمعلاو ملعلا ريغ ذختي ال مولعلا بابسا ىلع هسسفن عمجو هبأد يف

 ىلثملا هبدل توتسا طبضوق ةنراس هنع تيغن'ال ظفح هبرأ ئهتنم امهو

 نتانلا كرتور هب ىرتارملع ةفلشمو هناق كيو لوا هقي ا ل ب ل ا

 مل امع هيف نابأ رثكأو ةدلجم نينامث يف ماشلا خيران هل ةقاف يوذ هبدب نيب

 اذه لصو ةبترم يا ىلا فرع باتكلا اذه علاط نمو هنع زجعبو هريغ هب ملب
 نيت باتكوربفاررطإلا تانك هلو_مامتلا ندب_ىضروامو ايرثلا لقت ساو عادلا

 فيئاضت ةدعو يرعتتالا نييحلاب يبا مامالا ىلا تيرايبن ىلا 7

 امم وحن يكبسلا نبا ركذ مث جيواحم الا الهيلا ظافحلا ام دئاوفو جيراختو

 ام. لاقو :لاطأو ملعلا.بلط يف .اهيلا _لحر يتلا .دالبلا دعو هتمحرت يف..مدقت

 همففلا اهب مزا دادغب لخد الو قثمد يف هقفت هتثادح يف ناكو هتصالخ

 دادغب لخد امو ىحتلاو مفالخلإ را رقروز ةيماظنلا_ةسسردملاب ىسدردلا 1

 نويناسإر تلا ياس لاق كلك و هلتم اسال ا« ارإلط ل. ادعلا 008

 ةنع واع هوذلا لاق وريفكإ رول نييك و هئاكذوتنق ىدل نات ةلعش نويدادعلا 7

 يكيببلا ناقه عيبعلا ةقثلا اقلطمعامالا وهو'ابندلا ظفاحل لي مانتلا ظطفاح 5

 هتيبتناك و هزعش نم ءىشب همتحو الا الجم ىلما املك 35 ردن طتاشللا

 هامس للحم يف, اناتك (ناعمسلا هيلاكف ةديكاةدوم راككتسلا تا

 57و لوف اباتك ناس نبا لا 0 الا 1
 هعاضم يراد تأل نآو يتجاح برصسحأ تنك ام

 هعاضتراو كنيبو ينيب يتدوم يدق ١ تيسنأ

 ةففاقشق هدلإ يعي ااا اقاؤلا لوفز تانك فيفا وبنو



 فلؤلا ةمجرت :

 3 لاقت "ككترا راكرا زها 1! 1 ف ةيارعمل ياخ يت دلادعلا

 لعل يحلو ةيرعب نطل هز ةيرع دا اياتك ن رك نإ هللا نجار ةبوغللا هاملت ني

 تيقبأ ينأ مث دوحلاو ريخلا ضيفم ىلاعت هنا ننس موقأ ىلع هيف نيجهانلا

 تل فير كا ا يح و تال ريض اقم علقت اهب ناكل اج 1 اعل نإ مدلل لح

 فئلؤملا ةمحز

 نب هللا ةيه نب نسحلا نب ىلع مساقلا وبا نيدلا ةقث ربكلا ظفاحلا وه

 يءعفاشأأ ركاسع نبأ نيسحلا ند هللأ دبع

 ل جملا لن اان الر ارب وا سازا ناطزاان07 كاطع رتل

 نهرتل مفردا هرم هكر هيو تاور سفن ان سال

 يف هتلزنم ملع هحفصت نمو ًادلجم نينامث يف قشمد خيرات اهنم ةليلجلا

 عمج آنعتم ةفن' آنيد تيوكتبلا نسح لضفلا رسزغ ملعلا 0ك ناكو لففحلا

 يواهرلا رداعلا دبع .ظفاحلا لاقو ه ريغ هعمجب ملام عمجو ثيدحلا بلط يف



 0 ةمدقملا

 اندشرأو ريثاتلاىوق نم اهب امو ةيسسيطانغملاىوقلا رصانع ليعافأو ةيبذاجلاب
 جارختساب انرمأو ريبخلا فيطللا وهو قلخ نم ملعب ال هقلخب لكلا نا ىلا

 نم باتكلا يف انطرف ام ةراشاب رخازلا رحبلا كاذ نم نونفلاو مولعلا قئاقد

 يلب |ءيفلا يأ. لظلا دم رقبك ؛كبوزغرلا نت ملابودمباوت و, تاقبملا نفريلاو عيش

 ىاوف لهجلا ناطيش بقاثلا ملعلا باهش ىمر ام هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا

 . ًاميلمست ملسو.آرونو ءايض قافآلا,المف قحلا يعاد ماقو ةروحدم ائساخ

 ني ردافلا رلكلت حرلا حسا 5 طش ل 2 ا

 افقصلا ناريج دعس ينبل هراختو هلصأ يمتنملا ناردب نبات هف زاكسات رز ةوشلا

 موجنلاك اوناك لضافأ يدبأب هتحبرق :لقصب قشمد هيلع ةناملا ملس يذو

 نيفقاواا ءادعالا ديك نم هلعجو ًانطابو ًارهاظ هيلع همعن هللا غبسأ ملظلا يف

 امك بك ركلا قلك دست اعمل فراتلا د "ناك هاج انما هكذا د رو امالا0

 بنكلا تاحفش قف: هلامخ "قلحتتو*رئالاوصلطالا ”لواعتيل“ ناعما العلو

 قفا هلة دانؤفلا وتر ؤدهلا هنتوا اجل وارق اا كيك فامقتلا دك ذالك ةلرفلا

 هل عفرو لاذعلا نم ةرهازلا هنساحمل ركفلا لماخ لك راصو لامكلا بابرأ هيف

 قيقا" نم هئطابر رفا ىيوطتلا اخد ءانالا ولا يلابللا وكت« داذنزاف!امالقالا ل يضاقألا

 باستنالا نم هل ناكف رصتخمو لوطم هجوب ىلع تانثاكلا ليلعتو راذنلاو

 هنيودتب ىنتعاو ىلوتو هنع ربدا نمع زوفن' الو: رؤقنو ئلعملا حدقلا ةمكحلل

 ايد كسا لازاملم ناكل .ندلشلا ورخالعلا! بلصق اوزئارحألاهةبانرجمر هويصع لك فر تذل
 مساقلا وبا نيدلا ةقث ريبكلا ظفاحلا نقتملا مامالا مايالا امظأو يلايللا هعمج

 يف ريبكلا خيراتلاب بقلملا هخيرات عمجف هللا همحر يقشمدلا ركاسع نبا ىلع

 دادغب خيرات هب عراض ةرهازاا قشمد ةنيدمل ًاخيرات هلعجحو ًادلجم نينامث

 دصاقملا تارمث ثدحملا اهنم ينتجي ةرهاز ةضور ءاجف يدادغبلا بيطخلل

 القابسعو ءامكا يوغللاو لوقعلا رهبت ةمكح يسايسلاو لئامخلا درو بيدالاو

 دهسفلان مغ اضم وقف بي طخلاز: فئاطلاو تكن( لما لإ ورا وهقتلا زوما( ظنظبلاو

 اهدحتواال,ةلاغنا راراز 5 ىنااهبفحلا .ازرلابىلاوخيدلانا كاسم هه عناطما لدللا طحن
 رازكت تداوحلاةهيفاوركو اسعار وطلامسرتل عناوظاذن قنوت كيقت ركب

 زع ىتح رجه كلذلف نامزلا اذه ءانبأ هنم لمب دقو هنمز يف ًافواأم ناك

 اولاصولاب هقاشعلحمسبالحبصأو برغمثي دح و برغم ءاقنعك راصف هدوحو



 نمىرقم

 ملا ملت
 دوحوم لكو ىمسالا كدمحب ةقطان نوكلا يف ةرذ لك نم اب كناحبس

 هدوحوب كتدارا قلعت دنع مودعم لكو ًاملع هب طيحملا تنأو كف رصتل عضاخ

 لكلا ننال ناوطإلا يف لقنتلا كاوس اهو ءاقنلا »كل ىمتاو ةلبق امم: رهظأ ناك

 ليحتسملانم هنأب نعذأو كدوح و ىلع كراثاب لدتساف لقاع لكك ترهظ ىمسم

 ةعيبطلاب كنع ضاتعاف هسفن نع ىمع نمل نطابلا تنكو كديحوت يف كارشالا
 1 تاه لا اونو اهاوقتو اهروحت :ايملاف ةنضافا نم الا كاد امو تالا

 تل امانا اك همعناو اقف رالا انل :تقلخ اها رهو ةهيظلا رخو يدا

 تابلقتو لايجالاو ممالا بقاعتب تيضقو ىهانتت ال ىشياعملا نم نئازخ اهب انل
 نيطلف لالا ةايألا نر ركب اءاقت رالا و عويشة دعاق ىلع ار وطفل ار وط تا دوج ل

 عت ناو ةناعبسالا كريغت نسبلو.اذوحح دحاحلا ئدنأ .ناو. ركبشلا كرغل

 هتلسرأ نم ىلع مالسسلاو ةالصلاو ًادومج فارحنالا عم ىوسلاب نيعتسملا

 يمآلا يبنلا دمحم كيبن ًارينم آاجارسو كنذاب كيلا ايعادو ًاريذنو ًاريشب
 22 د يف ادهاجق ناقرفلاو ليجتالاو ةاروتلا يف ابوك ةرودحب ىذلا

 نة لمللاو ءاجصفلا زجعأ اباتك هيلع كل رناو ناتوالا ةدالعو) ناعافلاو

 الامجا راصبتساللا نيضاملا ريسسب قطنو ءابرعلا برعلا نم هتضراعمب بلوط
 ركذو الامو ”الاح نيدبتسملا ةبقاع رئاسلا ملعيا ضرالا يف ريسملاب رمأو

 م0[ 2 را ةرحديو تتاجعلا | كوكا نم ايغدوا اميو تاوضتلاقلخي

 كيل را تلك ١ نطفحلا ال11 تاتعلاو نداعلا فوكس ميت اب
 قضت و تاكل كقف لامك اوقزملا نضرالاو ءاهللاا نك كسلا

 ايل تالا رةريشبسلالوقتلايلوال ةرضيقو ةركذت كلذ نركلل ريقتالابو
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