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 رو مجلامصحلادنزمج

 ع ريدمل
 ج نيند وصور نيعمالب قالذاخمادا دشاممش

 كو نجا نال اللتفمءانشلالشجلضلمح» و
 رساللفؤتكلدلالا ألا لاحل نع رثعن ههلكمل كرش -7

 انريرغخألا» تالوالا برنذلالنسحلمتت اكرانن

 ريح عتالصو نيدتملا نانج امرلعتشلاهلو
 ٨سدحرجماطلادلااعو بيلعرتلا ىلصنشلامناح

 اتكلنخ فلت تم م اهماملجلبلع
 نبىبوجكرالامداغع اطل٭ عبتم إ:اضولازيزعلا تنإ ازمصقعمل

 قمسانا نهىرےسل ١ تلو

 کلسمنحإ لكذا !بلرالزر ولعي!كدخزجسل اهيلا فلسلا
 لابسانراجتزن انسلا :كر نشاه ن انتقلط شل

 ہنيفيرائرو باه ليوخيل انو تلاغحلكلعجف ب نانفك
 يبولعتل ادنخلت :اكيماارئكتالو فلم س ضار ارن

 فل انممنل انتل»ہبزظبراعمت ز زب لوطيو ہل اشن ىلع
 نلا لو مم ١رم خب احريغب ںبتكسمنو
 كذ نإلعمنم دحل» لرصتقاو هرظنووزت

 فهر اصبعناليل ه بابلالا لاو بوتب

 طوطخملا نم ىلوألا ةحفصلا ةروص

_ ٥ _ 

  



  

 رهزلاؤرمبلا :الح انهاباه كوف منم
٠- 

  

  

  



  





 : مقرب 0 انتبتكمب طوطخم ؛ " رئاصبلا ءالج " : باتك

 نب هللا دبع نب دمحم نب ىتسوُم خيشلا هفلؤم ‘ ( ) ٩٤٣

 دمس نم : يأ ، يدمسلا يدنكلا يلع نب دمحم نب دمحأ

 . ىوزن

 يشاطبلا دماح نب دومح نب فيس خيشلا هل مجرت

 فصنلا يف } ىتسوُم خيشلا ةافو نأ ركذو 0 (هللا همحر)

 . يرجهلا عساتلا نرقلا نم ريخألا

 ءاج ؛ ىتسوُم خيشلل مجارتلا ضعب ىلع انعظطا دقو

 : اولاق نورخآو ؛ "" ةيافكلا "" : باتك فأ هنأ : اهيف

 . "" جاتلا "" : باتك

 "" فنصملا " : باتك بحاص مع نبا هنأ : ليقو

 دارأ ن نمو ؛ لاوقألا ٥ ذهل فيس خيشلا ىدصت دقو

 يناثلا ءزجلا علاطێلف 8 فيس خيشلا هلاق ام ىلع عالطإلا

- ٩ _



 ءاملغ ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ " : باتك نم

 . ۔ عوبطملا ۔ " نامع

 ‘ ىتسوُم خيننلا ةمجرت نع ترثك لاوقألا نأ امبو

 ءامسلا هباشتل 0 "" رئاصبلا ءالج "" : باتك بحاص

 . ةليبقلاو

 ديعس نب دمحم نب ديعس / روتكدلا ىلإ اندهع دقف
 ۔ دعاسملا رصاعملاو ثيدحلا خيراتلا ذاتسأ ۔ يمشاهلا

 ةيعامتجإلا مولغلاو بادآلا ةيلك ديمع دعاسم وهو
 باجأف . سوباق ناطلسلا ةعماجب 0 ايلغلا تاساردلل

 . اروكشم

 . ةيافكلا هبو هبتك ام رشن انببحأ ۔ كلذل

 ك قيفوتلا يلو هللاو

 يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم

 ض م٨

 ؟2ةهار

- ١٠
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 نبدمحم ةمقلا : وه 0 " ةيافكلا "" : باتك فتؤُم

 نم ؛ يدنكلا دادقملا نب هللا دبع نب دمحم نب ناميلس نب ىتسوُم

 . يرجهلا سداسلا نرقلا ءاملع

 نب ميهاربإ نب دمحم ةملعلا همع نبا رصع يف ناكو

 : باتك بحاص 0 يدنكلا دادقملا نب هللا دبع نب دمحم نب ناميلس

 . )م١ /٤ ١ ١ ه (٨ ٠ ٥ : يف يفوتملاو . !! ع رشلا نايب "!

 نب ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ هيخأ نبال ۔ آضيأ ۔ رصاعمو

 : باتك بحاص 0 يدنكلا دادقملا نب هللا دبع نب دمحم نب ناميلس

 . (م٢٦١١/ ه٥٥ا٧) : ماع يف يفوتملاو 0 "" فنصملا "

 ءاملغلا ءالؤه نيب ةقالعلا حضوي . يلاتلا لودجلاو

 : { ةثالثلا

 : ةيلاتلا رداصملا رظنا ، تامولعملا ةدايزل )١(

 . ٤٤٨ : ةقرو 4 يوكزإلل 0 "" ةمغلا فشك "" : ةطوطخم ۔

 . "" ءاملعلا باب "" : دادم نب هللا دبع نب دمحم ةمئلغلل 0 "" دادم نبا ةريس "" ۔

 . ٩٠١٧١ : ص ؛ قيزر نبال 0 "! ةيناطحقلا ةفيحصلا " ۔

- ١٣ 



  
 يدنكلا دادقملا نب هللا دبع نب دمحم نب ناميلس

  

  

     

   

 ''! فنصملا !! : باتك فتؤُم

 مل ۔ يصقشلا ديعس نب سيمخ ةمقلا نأ : بيرغلا نمو
 يف طقس ثدح هنأ دقتعأو 0 "" نيبلاطلا جهنم " : هباتك يف هركذي

 . نيرطس . " دادم نبا ةريس " : نم لقانلا اهس ثيح 0 لقنلا
 . ١ ج ‘ " جهنملا " : رظنا ) ‘ ةروتبم يصقشلا ةرابع نأ ثيح

 . ( ١٢ : رطسلا 0 ٦٢٦ : ص

 ةعاط يف مولغلا هكاوف " : باتك بحاص 0 كلذ يف هعباتو

 . ( ١٨ : رطسلا ، ٢٤٥ : ص 0 ١ ج ) 0 " مويقلا يحلا

 " سوماقلا " : هباتك يف 0 يدعسلا ةمئاقلا ۔ اضيأ ۔ هلهاجتو

 . ) ٢ : رطسلا . ٣٦٣ : ص ي ٨ ح (

. ١٤ 



 نبا نع لقنف 0 "ا ةمغلا فشك "ا : باتك بحاص هبنت نكلو

 هكردتساو ؛ هتفيحص يف 0 قيزر نبا هالتو ؛ ةلماك ةرابعلا دادم

 بسن هنكل 0 "" ةيضرملا ةعمللا " : هباتك يف 0 نيدلا رون ةمقلا

 . "" رئاصبلا ءالج "" : باتك وه ، رخآ افنصُم هيلإ

 : هباتك يف . يثراحلا ملاس خيشلا . يملاسلا نع لقنو

 نب دمحمل . " ةيافكلا "" : باتكو : لاقف ؛ "" ةيضفلا دوقعلا ""

 ءالج " : باتك هلو ؛ اءزج نيسمخو دحاو يف . يدنكلا ىتسوُم

 . ( ٢٧٧ : ص ث ةيضفلا دوقعلا ) 0 "" رئاصبلا

 ۔ يصورخلا نامثع نب نافلخ نب انهم خيشلا ۔ آضيأ ۔ بسنو
 . يدنكلا ىتسوُم نب دمحم خيشلل 0 "! رئاصبلا ءالج " : باتك

 عوجرلا نكمي 4 كلذ حيضوتلو 0 امامت كلذ فالخ ةقيقحلاو

 . " نامع ءاملغ ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ "" : باتك ىلإ

 . ( ١٠٣ : ص ‘ يناثلا ءزجلا )

 ةمئاقلا وه 0 "" رئاصبلا ءالج "! : باتك فتؤُم نأ ثيح

 ، يدنكلا يلع نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحم نب ىتسوُم

 كانهو 0 يرجهلا عساتلا نرقلا نم ينانلا فصنلا ءاملع نم

 . يدنكلا ناميلس نب ىتسوُم نب دمحم : نيب ريبك ينمز قراف

- ١٥



 . يدنكلا هللا دبع نب دمحم نب ىتسوُمو

 نرقلا نم لولا فصنلا ءاملع نم ۔ هنأ حجرن ۔ : لوأل اف

 نب هللا دبع نب دمحأ هيخأ نبا نأ ثيح ‘ يرجهلا سداسلا

 : ماع يف يفوتم . " فنصملا " : باتك بحاص « ىتسوُم

 ٥٧ ه .

 نم يناثلا فصنلا ءاملع نم 0 دمحم نب ىتسوُم : يناثلاو

 نب دمحم خيشلا يرصاعُم نم ناك ثيح 0 يرجهلا عساتلا نرقلا

 يف ايح ناك يذلا . يبعانلا ةلاضف نب دادم نب دمحم نب دادم

 دادم نب دمحم نب دادم نب هللا دبع هاخأ نأو ؛ ه٤٧٨ : ماع

 نمز يف 0 ناهبن ينب لاومأ قيرغت مكح ىلع قداص دق { يبعانلا

 . ( ه٣٩٨ _ ه٥٨٨ ) يصورخلا باطخلا نبرمع مامإلا ةمامإ

 رفص ١٣ : تبسلا موي يف 0 مكحلا كلذ ىلع هتقداصم تناك دقو

 . ه٧٨٨

 دهاوش . " رئاصبلا ءالج "" : باتك يف نأ : كلذ ىلإ فاضي

 نب فيس خيشلا لقن دقو . دادم نب دمحم ةماقلا رعش نم 0 ةريثك

 ليلدتلل ‘ نيخيشلا رعش نم اريبك ابناج ‘ يشاطبلا دماح نب دومح

 . ( ١١١ ۔٣٠١: ص 0 ! ج ‘ نايعألا فاحتإ ) ةرصاعملا ىلع

- ١٦



 نب دمحم ةمآلقلل وش 0 " ةيافكلا " : باتك نأ : ةصالخلاو

 سداسلا نرقلا ءاملع نم وه يذلا ، يدنكلا ناميلئس نب ىتسوُم

 . يرجهلا

 نب ىسوم ةمئاقلل وهف 0 " رئاصبلا ءالج " : باتك امأ

 الو . يرجهلا عساتلا نرقلا ءاملغ نم 0 يدنكلا هللا دبع نب دمحم

 فرعن الف ؛ ةليبقلا بسن ةقالع آلإ } نيملاقلا نيب ةطبار دجوت

 . يلاحلا انتقو يف دجوي الو ؛ ىتسوُم : بسن نم 0 " يلع " : دعب

 اليلق الإ ، يرجهلا سداسلا نرقلا يف لناوع ىلإ هسفن بسني نم

 . اردان امبر وأ 0 آدج

 . قيفوتلاو نوعلا هلأسأ هللاو

يمشاهلا ديعس نب دمحم نب ديعس / روتكدلا





 





 . اداتوأ لابجلاو 0 اداهم ضرمخلا لعج يذتا هلل دمحلا

 نم مدآ روصو 0 نيعم الب قلخلا قلخو 0 اداديش اعبس انبو

 ال هناحبسف 0 نيهم ءام نم ةلالنس نم هلسن لعجو 0 نيط
 ۔ ساندألا نع سدقت 0 هكلُم يف هل كيرش ال دحاو وه آلإ هلإ

 قلقلا هنت الا { 8 ساوحلاب كرديو 0 نيعألاب ىري نأ لجو

 نيلوألا بر 0 0 } نيملاقلا بر هللا كرابت رمألاو

 ىلصو ‘ نيدتهملا نم انلعج ام ىلع ركشلا هلو 0 نيرخآلاو
 هلآ ىلعو 0 هيلع هللا ىلص ‘ نيبنلا متاخ 0 دمحم ىلع هللا

 .. دعب امأ ... نيعمجأ مهيلعو هيلع ملسو 0 نيرهاطلا

 . باهولا زيزعلا هللاب مصتعُملا ‘ باتكلا اذه فآأ دقف

 نب هللا دبع نب دمحم نب ىسوم 0 يدبألا هللا ةعاطل عبتملا

 قبس ام اذه ؛ يدمسلا يدنكلا يلع نب دمحم نب دمحأ

 مهنم دحأ لك ذإ ، بادألاو مولعلا يوذ نم 0 هيلإ فلسلا

 )١) فارعالا ةروس : ٥٤ .

- ٢١ 



 اهلقنو لناسملا فتأ نم مهنمف ؛ اهعدتبإ ةقيرط كلس

 لك قحليل 0 باب يف ةلاقم لك لعجو 0 باتك ىلإ باتك نم

 نمالو { هفتؤُم نم ةدايز ريغ نم هتيغب لانيو 0 هتبلط بلاط

 . هلاكشأ ىلع هدي ولعتل } اهعرتخإ ةياكح وأ ‘ اهعرش ةعيدب

 . هلاتمأو هنارظن ىلع كلذب لوطيو

 نم ةياكح ريغب . بت نم مهنمو 0 فأ نم مهنمف

 مهنم دحاو لك رصتقاو 0 همظنو هرثن نع ةدايز الو 0 همهف

 الئل ‘ بابلألا يلوأ ركذ يف هركذ ىقبيل باتك لاحتنإ ىلع

 ىلإ سانلا ةجاحو 0 مهرابخأ سردنت الو 0} مهراصبأ ىمعت

 . مهرمأ نم ةريصب ىلع مهف ‘ هورطس ام

 . يملع و يتريصب نم صقانلاو } يمهف ةلق عم ترظنو
 . باوبأ ةلمج هتبوبو 0 باتكلا اذه فيلأت ىلع تدمتعاف

 طشنيل . تايبأب ةياور لك تددع و 0 تاياورلا هيف تعمجو

 نم ريخلا ءاجر ، يراسلاو جلدملا هركاذتيو ، ءيراقلا هيف

 . هباوث بلطو 0 هللا

 تجلوو . هعامتسإإ عم بلقلا يساق ظقيأ امبرف

_۔ ٢٢ -



 . مولظلا بلق هب فظطعنإ امك } هعامسأ يف ةظعوملا

 هردانلا تاياورلا هذه تفآأَو ؛ موىشقلاو قفاتُملا هب عدتراو

 يباتك تيمسو 0 هرربلا ءاملغلا هيعباتو 0 (هم٤) يبنلا نع

 : ب اذه

 [ تاياورلاو ظعاوملاو دهزلا ىف رئاصبلا ءالج]
 . بينأ هيلإو . تلكوت هيلع 0 هللاي الإ يقيفوت امو

  

- ٢٣





  

 ا

 علا نف ؤ : ندال بابل
 ال ملاع ةمايقلا موي اباذع دشأ " : لاق هنأ 0 )٤!( يبنلا نع

 : ارعيش كلذ يف لوقأو ؛ " هملعب عفتني

 يبر هب ىقلأ موي يباذع كاذف يعفانب سيلو ملع يل ناك اذإ

 بنذلا يف تطروت ىتح الماع هب نكت مل تنأ اذإ ملع يف ريخالو

 بتكلا يف ءاج امب اقح الماع هب نكي نأو ملع ريغ يبر يضري ملو

 . بتكلا ضعب يف نأ " : () يبنلا نع . ةريره يبأ نعو

 نيدلا يف نوهقفتي نيذلل لق : هئنايلوا ضعب ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ

 سانلل نوسبلي 0 ةرخذلا لمعب ايندلا نوبلطيو ، لمعلا ريغل

 نم ىلحأ مهمالكو 0 بانذلا بولق مهبولقو 0 شابكلا (اا كوسم

 كلذ يف لوقأو ؛ "" لغلاو دقحلا نم ةؤلمم مهبولقو 0 لحنلا

 : ارعش

 نيخثلا ربولا نم اهانيرت ابايث انل هيقف اي سبلتأ

 . مهل اراعش . فوصلاب ةدبلملا ةيفوصلا سابل نع ةرابع يهو 3 دولجلا : كوسملا )١(
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 نيعم لسع نم كيو كظفلو بنذ بلق ةواسقلا يف كبلقو

 نيبغلا لجرلا نم ايندلا ىلع يولتو يوحت نأ كاذب ديرت

 لثم " : () هللا لوسر لاق : لاق 0 هللا دبع نب بدنج نعو

 سانلل عيضت جارسلا ةلآ لثم 0 هب لمعي الو ملعلا بلطي يذلا

 : ارعيش كلذ يف لوقأو ؛ " هسفن قرحيو

 ادبأ ىغب نم اريخ لمعي سيلو بلطم لك نم لنت لمعاف ملعلاب

 ادشرلا اهرون يقلثو باذعلا ىقلت اهبحاص حابصملا يف ةلابذلا لثم

 بر " : () هللا لوسر لاق 0 لاق 0 كلام نب سنأ نعو

 بلقو 0 عمدت ال نيعو ‘ عفري ال لمعو 0 عفني ال ملع نم كب ذوعأ

 : ارعيش لوقأ كلذ يفو ؛ "" عمسي ال ءاعدو 0 عشخي ال

 نارسخب ارم دقف ناعفري ال لمع الب ملع نم هللاب ذوعأ

 نارين فوخ نم ضقفت مل ةلقمو هقلاخل عشخي الف ساق بلقلاو

 ىتح ملعلاب مكعفني ال هللا نإف 0 اولمعت نأ متنيش ام اولمعا

 ءاهفئسلاو ، ةياعرلا مهتمه ء املغلا نأ : ربخ يفو ؛ هب اولمعت

 . ةياورلا مهتمه

 : هللا دبع لاق : لاق ، هدج نع ث هيبأ نع ، دوعسم نبا نعو
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 : كلذ يف لوقأو ؛ هاور اونوكت الو { هاعأر ملعلل اونوك

 ةاورك متنك الإو ةاعر مكملعل اونوك هللا دبع لاق دقل

 لجرلا ملعيل لجرلا نأ : لاق : لاق 8 نسحلا نع 0 مشاه نعو

 امو اينذلا نم اريخ هل ناك الإ ، هب لمعيو هملعيف 0 ملعلا نم اباب

 : كلذ يف لوقأو ؛ اهيف

 ادعس لإ اولانف اوملع امب اولمع اوضم اماوقأ نأب تعمس دقلو

 ادعسألا كاذب اووحف مهابحو مكاينذ نم ريخ اثارث اوزاح

 هدابع نم هللا ىشخي اَمتِإ ] : () هللا لوسر أرق : لاق
 اوبنتجاو هباحم نم اولقع نيذلا ءالقغلا مه : لاق 0 0» ع ءاملعلا

 : كلذ يف لوقأو ؛ ههراكم

 يهاتس ةدابعلا يف كت ال كايل هلل ابستحُم املاع نك

 يهاسب نوكت امو هيف قحلاب هباتك لتاو هللا رومأ ظفحاو

 هقلخ نم اصاوخ هلل نإ " : () هللا لوسر لاق : لاق
 . اينأذلا يف انزخ رثكأ اوناك مهنأل ‘ نانجلا نم الغلا نونكسي

 اينذلا مهيلع تناهف ‘ هيضري اميف مهبرل الابقإو 0 توملل اركذو

 )١( رطاف ةروس : ٢٨ .

 ۔ ٢٧ -



 كلذ يقو ؛ " اليوط اوحارتساف 0 اليلق اوربصو 0 ةرخالل اولمعو

 : آرعيش لوقأ

 ههاجب لعيو اينتذلا يف مسيلف ههلإل اضرلا هتمه ناك نم

 هشاعم نسحو هتحارل ىرخأ هناجرو هربصب هيلع تناه

 لهاجلا نذأ ةظعوملا تلخد اذإ : لوقي تعمس : يعمصألا لاق

 . ىرخألا نذألا ىلإ نذألا نم تقرم

 هينذأ ىلع ترم نم ةظعومب عفتني ال : نسحلا لاق : لاقو

 : ًآرعيش لوقأ كلذ يفو ؛ احفص

 رطملا هداج ام اذإ ىيحي عرزلاك ةعفان ناسنإلل ظعاوملا نإ

 رمُع اهب افاو ولو لوسرلا نع ةظعوم هعفنت مل بلقلا ىسق نإو

 رصبلا الو هنم اهمهفي عمسلا ال هل قالخ ال نم ىلع احفص رمت

 نأ كشوي " : لاق هنأ 0 (همَ) يبنلا نع 0 ناميلس نع ىوري
 : كلذ يف لوقأو ؛ "" لمعلا نزخيو مالكلا لذبي

 لوخلاو لهألا يف ةلض انملعو :اهتنازخ ظفح يف بتكلاك لوقلا

 لعشلاك ءاضغبلا اندابكأ اوشحو اننسلأ فارطأ نم رمألا امنإو

 هتظعوم تلز ٠ هب لمعي مل اذإ ملعلا نأ : رابخألا ضعب يفو
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 : آرعيش لوقأ كلذ يفو ؛ افصلا نع رطقلا لزي امك بولقلا نع

 الوعف تملع امب نوكت ىتح عفانب كنم ملعلا سيلف لمعا

 الوجع ءافصلا ىلع رمي ءام املثمك كنم ملعلا نأب ملعاو

 اينذلاب دادزإ مث } املع هللاب دادزإ نم " : () يبنلا لاقو
 : كلذ يف لوقأو ؛ "" ابضغ هيلع هللا دادزإ الإ ، ابخ

 بضغلاب هللا كداز اينذ ةبحم يف تدزو املع نمحرلاب تددزإ اذإ

 نم ة رخآل ١ فوخ به ذ { هترسو اينذلا بحأ نم : نسحلا لاق

 : لوقأ كلذ يفو ؛ هبلق

 ةرخآلا يف هاشخت ام كيسني اهتاذلو اينذلل كبح

 مدق لوزي ال " : () هللا لوسر لاق : لاق دوعسم نبا نع
 اميف هبابش نع : لاصخ سمخ نع لأسي ىتح ةمايقلا موي مدأ نبا

 اميفو . هبستكا نيأ نم هلام نعو 0 ه انفأ اميف ٥ رمع نعو .‘ هالبأ

 : ارعش كلذ يف لوقأو ؛ "" ملع اميق لمع اذامو 6 هقفنأ

 ةمالسلا لينب يل فيك يل فيك ةمايقلا ىتح لوزت نل يمدق

 ةمادنلا فيلح ىضم ينامزو نوص ريغ ىلع ىضم يبابشو

 همارك هيف ةايحلا يف لياز ءيش لاملا نم هتزح يذلاو
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 ةمادنلا يعاد تملع دق ي ذلاو ىلو يرمعو اعناض ىضمف

 باحصأ نم لجر ينثدح : لاق 0 مناغ نب نمحرلا دبع نع

 لوسر دجسم يف ملعلا نم سرادتن انك : لاق © (هم٤) هللا لوسر
 ام اوملعت " : لاقف ، (&م) هللا لوسر انيلع جرخ ذإ 0 () هللا

 : لوقأ كلذ يفو ؛ "" اولمعت ىتح هللا مكرجأي نلف 0 ملعلا نم متنش

 لجخلا نايتإ لبقو تامملا لبق لمعلاب لباقي ملع يف رجألا

 للزلا نع تلدع امب كيلملا بضغ نم توجن تملع امب تلمع اذإو

 نأ نود ملعلا كعفانب سيل : لاق هنأ 0 (ملتێللا) ىسيع نعو

 : لوقأ كلذ يفو ؛ الهج آلإ ديزي ال ملعلا ةرثك نإ ، لمعت

 الوهجو املاظ لإ سانلا عم نكت مل كملعب لمعت مل تنأ اذإ

 الوضقو ةرش هنم تلمحت امبرو لهج ملعلا لمح ةرثكو

 مهظعت الو ، كلعفب سانلا ظع 3 دعب امأ : هل خأ ىلإ لجر بتك
 هبرق ردقب هللا نم ييحتساو 4 كتظع ىلع رصم تنأ و ، كلوقب

 : لوقأ كلذ يفو ؛ كيلع هتردق ردقب هللا فخو ، كنم

 رجخلا نع ىحني لعف الب الاقم ظعي نمو ليمجلا لعفلاب سانلا ظع

 رزولا نم كيلع يرابلا ةردق فخو هتفرع دق قلاخ نم ييح نكو
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 ل إ ك هلل اب دحأ ىنغتسا ام : لاق .4 هللا دبع نب ةمقلع نعو

 ىلإ سانلا جاتحإ الإ 0 ملع امب دحأ لمع امو 0 هيلإ سانلا جاتحإ

 : كلذ يف لوقأو ؛ هدنع ام

 ليلقلا يف سانلا كدصق نع يليلخ اي هللاب نغتساا

 لوسر نعو باتك نعو يبن نع ءاج امب لمعاو

 ليلجلا قلاخلا ةردقب ريخ لك سانلا كلأسي

 . اولمعتل مكملعا امنإ : نيراوحلل (مةلثتتلا) ميرم نب ىسيع لاق
 : لوقأ كلذ يفو ؛ لمع و لوق ةمكحلا امنإ ، لوقلاب ةمكحلا تسيل

 لمعو لوق ةمكحلا امنب انل لوق ةمكحلا تسيل

 ملع ‘ ناملع ملعلا " : () يبنلا لاق : لاق سنأ نعو

 ىلع هللا ةجحف . ناسللاب ي ذلا ملعلا امأف } نانجلا ملع و 0 ناسللا

 كلذ يقفو ؛ " عفانلا ملعلا وهف ‘ بلقلاب يذلا ملعلا امأو . مدأ نبا
 ممه ه

 : لوقا

 ناهرب راربألا يفو ءامعلا نم هب ءاضتسُي رون بلقلا يف ملعلا

 ناسنإ وهو اماوق اقلخ هارب نم ةجح ناسنإلا ىلع ناسللا يفو

 لوق يف لوعم نب كلام انثدح : لاق ‘ ىيحي نب عيبرلا نعو
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 . ملعلا اوكرت : يأ 0 0» } مهروهظ َءاَرَو هوذبتق ] : ىلاعت هللا

 هللا لوسر لاق : لاق 0 (امهنع هللا يضر) سابع نبا نعو

 بلطف } املع هللا هاتأ لجر 0 نالجر ةمألا هذه ءاملع " : ()

 . اعمط هيلع ذخأي ملو ‘ سانلل هلذبو 0 ةرخآلا رادلاو هللا هجو هب

 باودو . رحبلا ناتيح هل رفغتست كلذف { اليلق انمث هب رتشي ملو

 ىتح 0 افيرش آديس هللا ىلع مدقيو 0 ءامسلا وج يف ريطلاو { ربلا

 ه هللا دابع نع هب لخبف 0 املع هللا هاتأ لجرو ؛ نيلسرملا قفاري

 ماجلب ةمايقلا موي مجلي كلذف 0 انمث هب ىرتشاو { هيلع انمث ذخأو
 نع هب لخبف . املع هللا هاتأ يذلا اذه : دانم يدانيو ، ران نم

 غرفي ىتح كلذكو 0 انمث هب ىرتشاو 0 اعمط هيلع ذخأو 0 هللا دابع

 : ارعش كلذ يف لوقأو ؛ "" باسحلا نم

 سانلاو هلل ىضرلا ءافتبإ الإ انمث هب بلطي ملو املع زاح نم

 سابلا نم يجني يذلا باوثلا الإ انمث هب اموي يغتبي نكي ملو

 سانجأ لك نم ىوهلا ريطو هل اهعمجأ ناتيحلا رفغتسي كاذف
 سدالفأ فوخ نم هعامطأ هتداق هل قالخال املع زاح رخآو

 سانداو سجر نم ضاتعا ام سنيبف هسندي نيش ىرتشاو هعابف

 لجر “ ةمايقلا موي ةرسح سانلا دشأ : لاق . نسحلا نعو

 . ١٨١٧ : نارمع لآ ةروس ) ( ١
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 لوقأو ؛ وه ىقشيو ، هب دعسي 0 هريغ نازيم يف هلام ىلإ رظن

 : كلذ يف

 ناوخإ نازيم يف نيزاوملا نيب هرشحم موي يف هلام ىأر نم اي

 نارسخو سكو يف وهو هلام يف هترسح كاذ ىقليو اديعس هب

 يرسأ ةليل تيأر " : () هللا لوسر لاق : لاق ى سنأ نعو

 : تلقف 0 ران نم ضراقمب مههافش ضرقت الاجر {. ءامسلا ىلإ يب

 ربلاب سانلا نورمأي 0 كتمأ ءابطخ : لاق ؟ ءالؤه نم ليربج اي

 : كلذ يف لوقأو ؛ " مهسفنأ نوسنيو

 ريارسلاو نيالعلا حالصإب رئاصبلا يلوأ بيطخ انرمايأ

 رباقملا انعمجت لكلا سيلأ هاقل انفوخت نم نمأيو

 رياص لكلا اهيلإ كش الب قح يهو ةمايقلا انيتأتو

 لاملاو ، ةمخلا هذه بيبط ملاعلا : لوقي يرونلا نايفنس تعمس

 ؟ هريغ جلاعي فيكف ، هسفن ىلإ ءادلا رجي بيبطلا ناك اذإف { ءادلا

 : كلذ يف لوقأو

 ةمألا هذه ءافش هيف ملعلاو هنادب كاتأ نم كملعب فشا

 ةوقشلا ءاد كيتأي هلجأ نم هنإف هبنتجاف ءاد لاملاو
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 باب يتأي ملاقلا متيأر اذإ : (هثن) باطخلا نب رمُع لاق

 وهف ءاينغألا باب يسثغي ءيراقلا متيأر اذإو ، قساف وهف ناطلسلا

 . بيذ

 نم كب ذوعأ ينإ مهللا " : لوقي () هللا لوسر ناكو

 يف داو " : لاق ؟ نزخلا امو 0 هللا لوسر اي : اولاق ، "" نزخلا

 ءيراقلا 0 هللا ىلإ قلخلا ضغبأ نإو 0 مهلامعأب نينارملل منهج

 نم دادزإ امو 0 هتءارقب هدنع نم لكأيل ناطلسلا باب يتأي يذلا

 : كلذ يف لوقأو ؛ " دعب هللا نم دادزإ آلإ ابرق ناطلسلا

 قسفو ةصقنمب اوءاب دقف اولح ءارمألاب ءاملغلا اذإو

 قطثو ةفرعمب أرقي ىتف مهاتأ اذإ ءاينغألا كاذك

 قفرب هلواحي ام ذخأيل ىعسيو مهءاج بيذلاك اذف
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 ) : زان نابل
 ٥

 م

 ٥ انرلا ز رها

 م 7 ش ك

 دقو ؛ اهب رارتغإلاو ، اهيلإ نوكرلا نع () يبنلا ىهن
 مئترغت الف قح هللا دعو نإ ] : ىلاعت هللا باتك يف امب تأدب

 . 0١ } رورغلا هللاي مكتًرغَي الو انلا هايحلا

 : () هللا لوسر لاق : لاق . رمع نبا نع { دهاجم نعو

 : كلذ يف لوقأو ؛ "" ليبس رباع وأ بيرغ كنأك اينذلا يف ن "

 بيرق اهيف ىرت نم ةلحرو بيرغ اهيف نمو اينذلا يه

 بيغملا اهب حاورلا يف يناتأ يحابص يف ةينملا يطخت نإف

 بيجنلاو ةبيجنلاب يرابّي اليبس زاتجُمك اهب رمأ

 بيرغلاك اينذلا يف نمؤملا امنإ : لوقي ناك هنأ 8 نسحلا نعو

 هتافام لك نأ . اهزع يف اهله أ سفاتي الو } اهلذ نم عزجي ال

 : كلذ يف لوقأو ؛ ةدراب ةمينغ اهنم

 بقحلا نم يتأي امو ةايحلا لذ هتريس نوُماملا نمؤملا عزجي ال

 . ٣٣ : نامقل ةروس )١)
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 برهلا ىوس اهنم هظح الو الك اهتزعو اينذلا يف سفانيالو

 بلط نمو يعس نم سفنلا ةحارو ةمنغم تاف ام اذإ ميعنلا ىري

 . راصنألا سلجمب (ام٤) يبنلا ًرَم : لاق ، كلام نب سنأ نعو

 ه تاذللا مذاه ركذ نم اورثكأ " : لاقف 8 نوكحضيو نوحرمي مهو

 يف متنك نإو 0 مكيلع هردك ىنغ يف متنك نإ هنإف ، توملا : ينعي
 ؛ "ا رشو ريخ نم هلام ىري مكدحأ تام اذإ 0 مكيلع هعسو قيض

 : كلذ يف لوقأو

 تاوهشلا بلطم نع اورصقاو تاذللا مذاه ركذ نم اورثكأ

 تابيصملا نم هركذ ىنغلا يفو مكنع رقفلا بهذي توملا اوركذا

 تارسحلا فقومو رورس نم يقالي ام ىري دق تام نم لك

 هللا لوسر تيتأ : لاق 0 يريستقلا ةديح نب ةيواعم نعو

 . كتعوج دس ام " : لاق ؟ ايندلا نم ينيفكي ام : هل تلقف ، ()

 وهف ‘ مداخو 0 ةأرمإو ‘ تيب كل ناك نإف 0 كتروع رتسو
 . !! كلم

 ىوهأ ام وهف يتروع يراوي ابوثتو يتعوج دس ام ياينذ نم تلن اذإ

 ىوكشلا ىلإ ليمي ال دبع ةيافك هنأب لاق هللا لوسر كاذك

 ىوصقلا ةياغ ىوح اكولممو اسرعو هلظب لظتسي اتيب ناك نإو
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 يذلا هضرم ضرم ناميلس نإ : لوقي نسحلا تعمس : لاق

 ؟ هللا دبع اي كدجت فيك : لاقو 0 هدوعي دعس هاتأف 0 هيف تام

 . اينذلا ىلع افسأ يكبأ ام هللاو : لاقف ؟ كيكبي ام : لاقف 0 يكبف

 . ادهع انيلإ دهع ، () هللا لوسر تعمس ينكلو . اهل ابخ الو
 ال نأ ىسعو 0 '"" بكارلا دازك اينذلا يف مكدحأ غالب نكيل " : لاقف

 : كلذ يف لوقأو ؛ هرمأ انزواج دق نوكي

 بكار داز هريس يف يفتكي امك هب يفتكي هرهد يف ىتفلا غالب

 بطاخملا لاقم نع يدعتلا راذح هتوم دنع ىكب ناميلس كاذك

 لعج نم " : (ام) هللا لوسر لاق : لاق 0 رمغ نبا نعو
 تبعشت نمو 0 هترخآو هاين رمأ هللا هافك 0 ادحاو امه نيمهلا

 يف لوقأو ؛ "" كله اينذلا ةيدوأ يأ يف هللا لابي مل 0 مومهلا هيلع

 . كلذ

 هيناف ايند رمأ يف تبعشتو عيرمإ بلق ترتعا اذإ مومهلا نإ

 هيتاع ةلذملاب اسعتو ابصن هبر نم ةمسق آلإ قبت

 هينادلا فوطقلا لين ىلإ ابيس هداعمل همه كي نم ريخلاو

 هيراجلا نويعلا نم قيحرلا ىقسي كنارأ قوق سودرفلا ةنج يف

 نم " : () هللا لوسر لاق : لاق 0 كلام نب سنأ نعو

_- ٣٧ _



 3 هبلق يف هانغ لعجو 0 هتعيض هللا فك ‘ هبلطو همه ةرخآلا تناك

 هللا ىنفأ ، هبلطو همه اينذلا تناك نمو ؛ ةمغار يهو اينألا هتتأو

 ام آلإ اينذلا نم هتأي ملو ، هينيع نيب هرقف لعجو 0 هتعيض هيلع

 : لوقأ كلذ يفو ؛ "" هل بتك

 همه اهريغ يف هل سيل همه هل اينذلا تناك نم

 همقنلاب كاذ عم هلوح نم هل لابوو ءاد كاذف

 ئيلام " : لوقي ناك 0 () هللا لوسر نأ : نسحلا نعو

 . ةرجشب ًرَم بكارك 0 اينذلا لثمو يلثم امنإ 0 اهلو يلام 0 اينللو
 : كلذ يف لوقأو ؛ "" اهكرت مت ، ةعاس اهلظب لظتساف

 لزعم يف ينع اهنأ ول اهل يلامو اينألل يلام
 لصوملا وأ ماشلا رجش نم ةلظ يف تلق دق يننأك

 لجرأ ىلع ًالاجعم ريسلاب اهتزواجت مث ةعاس يف

 ه رذ ابأ اي " : رذ يبأل لاق ، () يبنلا نأ : رمغ نبا نعو
 . هريصم ةنجلاو ‘ هنمأ ربقلاو ‘ نمؤملا نجس اينذلا امنإ

 نيذآاَو { : ىلاعت هللا لاق دقو ؛ " عتمتي رفاكلاو ‘ دوزتي نمؤملاو

 ؛ 0١ } مْهَت ئوثم رتلاو ماعنألا لكات اَمَك نولاو نوُغتَمتَي اورقت

 . ١١ : دمحم ةروس )١(

-. ٣٨ _ 



 : لوقأ كلذ يفو

 اهتواسق اينذلا نم نينمؤُسلل
 مهل دع ربقلا نينمؤملل نمثلاو

 مكلف مكنع اهوعدو اوذوزنت

 مهنانج نم تدعأ نورفاكلاو

 مكحيو ءوسلا ءانرق اوعتمت

 اهيف مهنجس لب مهل اهيف وفص ال

 اهيلاعأ مهاوأم دلخلا ةنجو

 اهيناغم يف اولحت ندع تانج

 اهيف مهل ىوثم اهدعب نم رانلاو

 اهيعارم تباط مكل مكاينذ

 هللا مراحم نع فع . مدأ نبا اي : لوقي نسحلا ناكو : لاق

 : لوقأ كلذ يفو ؛ اينغ نكت هللا مسق امب ضراو 0 دباع نكت

 ةمسق نم تيتوأ امب ضرلا

 هميرحت ءاج ام نع ًافُغو

 ىنغلا يتؤي ةمسقلا يضترمف

 ىتملا لين دوبعملا نم قلت

 ديتع نوعمجي ماوقأ مكيديأ نيب ناك هنإ : لوقي نسحلا ناكو

 > ارورغ مهلمع و اروب مهعمج حبصأ ‘ ا ديعي نولمأيو ‘ ا ديدس

 : لوقأ كلذ يفو ؛ اروبق مهنكاسمو

 الزنم نابو رقو عماج مك

 اددبتم هعمج حبصأو ىسمأ

 يف لحو نونملا بابسأ هتعنم

 لمآلا ناخف المأ لمؤُمو

 لزانلا ءالبلا هب لحو هنع

 لدانجو ىصح هيراوي ربق

_ ٣٩



 : لوقي 0 () هللا لوسر تعمس : لاق .0 ةريره يبأ نعو

 : لوقأ كلذ يفو ؛ "" ندبلاو بلقلا حيري ايندلا يف دهأزلا "

 تيافلا بالط نع كبلق نوكسو ةحار كبلقل اينذلا يف دهزلا

 تماش نم ةجاح بلاطت ال نأ دهتجاو كمسجب اينلا نع دهزاف

 تباثلا تابثلا نم نوكي اطعو هلضف كلاني نأ لأساف هللاو

 هلعجاو 0 ثيدحب ينثدح : لاقف 0 لجر () يبنلا ىتأ : لاق

 هللا دبعاو 0 عدوم ةالص لص" : (نتغ) يبنلا هل لاقف 3 ازجوم

 ي ديأ يف امم سننيأو ‘ كاري هناف ٥ارت نكتال ناف ٥ ٥ارت كنأك

 . "" هنم رذتعي امو كايإو 0 اينغ شعت ساانلا

 الاثم نويعلل كمامح لعجاو الاق كضرف تيلص اذإ عدو

 الافغإ لفغم تنأو برق نع كاريس هنإف هارت مل نإ

 الالجو ةعانقو ىنغ يوحت ىرولا نع ليمجلا سايلاب كيلعو
 الاحُم تيتأ دق كنأك ارذع اهل يتأت نأ جاتحت ةلاقمو

 . هبرس يف انمأ حبصأ نم " : () هللا لوسر لاق : لاق

 ؛ " ايندلا هل تزيح امنأك ‘ هموي توق هدنع } همسج يف افاعُم

: كلذ يف لوقأو



 دحاو موي توق عم هراد يف انمأ حبصأو ةيفاع لان نم

 دحاولا يبر ركش اهيف هيلعف اهلك براملا غلب امنأكف

 ابأ تلأس : لاق ؟ هلل ا باتك نم ده ُزلا ام : ةفينح يبذل تلق

 مكتاف اَم ىلع اوتسات اليكت ] : لاقف ، كلذ نع يلع نب دمحم رفعج

 ؛ اقح دهازلا وهف 0 اذكه ناك نمف .اا [ مكاتأ امي أوخرفت الو

 : كلذ يف لوقأو

 نزحلا نم نمأ ىضرلاف هتيتأ امب ضراو تاف ام ىلع اموي سأت ال

 نمزلاو مايألا ةدح يف كتتأ ةدئافب احارفم طق نكت الو

 نطفلا يوذ نم اهيف تنأ نكف ناف اهفرخزو ايندلا نم عيش لكف

 نسح ىلإ ىضفأ انسح نكت نإف تبسك امب نهر ءرمإ لك سفنو

 رمغ ناك ام : صاقو يبأ نب دعس لاق : لاق . ةملس يبأ نعو

 ؟ مكلضف ءيش يأبف : لاقف 0 ةرجه انمدقأ الو 0 امالسإ انلوأب

 : كلذ يف لوقأو ؛ اينذلا يف ًآدهاز ناك هنإ : لاق

 اهليبس اولخو اينذلا مكنع اوعد ةعفرو ازعو الضف

 اهليلقو اهرثك هنع حزحزو اهب مكلبق رمغ يلابي مل امك

 ىفكو 0 املع هللا ةيشخب ىفكو : دوعسم نب هللا دبع لاق : لاق

 )١) ديدحلا ةروس : ٢٣ .

 ۔ ٤١ -



 : كلذ يف لوقأو ؛ الهج هب رارتغإلاب

 رانلا يف ادلخم ميحجلا ىلصت راهقلا دحاولاب ررتغت ال

 راربألاو رايخألا نم اوناك ىلوألا فلسلا ةيشخك هلإلا شخاو

 نآرقلا ةوالتبو 0 املع هللا ةيشخب ىفك : دادم نب دمحم لاقو

 . امؤش رارتغإلاب ىفك دقو { امهف

 ىلإ قاتشإ نم : () هللا لوسر لاق : لاق ، يلع نعو
 نع الس 0 رانلا نم قفشأ نمو 0 تاريخلا ىلإ عراس 0 ةنجلا

 لوقأو ؛ " بئاصملا هيلع تناه 4 اينألا يف دهز نمو 0 تاوهشلا

 : كلذ يف

 ةنسلاو ريخلا ىلع ماقأ ةنجلا ىلإ اموي قاتشإ نم

 ةنم الب باذعلا يعاود لزت مل يتلا تاوهشلا نع

 ةرسحلا عم لاط نزخلا اهب ةوهش تثدحأ ةعاس مكف

 : تلقف ؛ نونف وذ مالكلاو ، نوجش وذ ثيدحلاو : هلثم يلو

 ةتنسلاو ضرفلا ىلع ميقي ةنجلا ىلإ قوشم نم امأ

 ةبيخلا يوذ نم اهب ىضحيس يتلا تاوهشلا نع ىهليو.

 ةنتف نع كل ةرظن مكو ةرسح تثروأ ةوهش مكو

. ٤٢



 مده يفل كنإ 0 مدأ نبا اي : لوقي ناك هنأ ‘ نسحلا نعو

 : كلذ يف لوقأو ؛ كمأ نطب نم تجرخ ذم كرمُغ

 دراب عامك اينألا امنإ

 هلك مه ءاملا اياقبو

 : كلذ يف يلو

 عءامك اينألا امنإ

 هنم ناسنإلا يفتكي

 ءالب هاياقبو

 ىفتك او هنم نآمظلا برش

 افتقي ريخ قحلا ليبسو

 قاذملا ب ذع دراب

 قاششتناك ليلقب
 قانخلاك مومهو

 : (اةجث) هللا لوسر لاق : لاق ‘ سنأ نع . نسحلا نعو

 . ةماهت لابج لثم تانسحلا نم مهلو 0 ةمايقلا موي ماوقأ ننجيل "

 اوناك " : لاق ؟ نولصي اوناك له : تلقف 0 " رانلا ىلإ مهب رمؤف
 اينألا نم ائيش اوأر اذإف & اينذلا نم انيه نوذخأيو ، نولص

 : كلذ يف لوقأو ؛ "" هيلع اوبثو

 تانسحلا نم مهل اموق نإ

 داهتجاو ةدابع يف اوكسن

 اذامل نوبحسي رانلا ىلإو
 اليبس اينذل اوأر امل كاذ

 ۔ ٤٣

 تافرع نم لابجلا لقث لثم

 تاولصلا ىدل ةفقو مهلو

 تاوهشلا كلاسم يف اوجلو

تاولخلا عم اهذخأ اوسلاخ



 فاخأ ام دشأ " : () هللا لوسر لاق : لاق 0 رمع نعو

 . " فقاو نآ رقفلاب قفاتُم لدج وأ 0 ملاعلا ةلز ‘ يتمأ ىلع

 رشبلا يف لابوو ءاد يهو رصبلا ةاضقُم ملاقلا ةلز

 رثآلا اوفقي الو لدع وذ سيل هتقمي الو كفلا ظفحي

 بلط نم " : (ةتغ) هللا لوسر لاق : لاق ‘ ةريره يبأ نعو

 اورضأف 0 ةرخآلاب رضأ ايندلا بلط نمو 0 اينألاب رضأ ةرخآلا

 : لوقأ كلذ يفو ؛ '! يقابلا ىلع ينافلاب

 امهادحإ تنش نإ قداصف ةيرم الب ناترض امه

 امهيتلك طق ادعسي نلف ذخ كاينذف يناف تنش نإف

 : هلوق ىنعم يف 0 دادم نب دمحم لاقو

 ررض انيلع نهعمج يفو انب ارضأ ناترض امه

 رصب اذ نكف ميقم ىقابل باحسلا لظك نافب ررضاف

 ةمكحلا ةملك " : لاق 4 (ةتط) يبنلا نع .0 ةريره يبأ نعو

 . " اهب قحأ وهف اهدجو اذإف ، نمؤم ميكح لك ، نمؤملا ةلاض

 لإ اينألاب مكدحأ رظتني ام " : لاق هنأ ، () يبنلا نعو
 . ًآدنفُم اتوم وأ 0 آ دسفم ًامرقه وأ 0 ًايسنُم ارقف وأ . اعيضُم ينغ

۔_٤٤ .



 ىه دأ ةع اَسلاَو { ذ بياغ برقأ توملاو .4 اينذلل ءاجرالو

 : لوقأ كلذ يفو ؛ " () } رماو

 يئاسمو يتركبو يحابص يف ينايع ةايحلا عم يراظنتنإ

 ءآودلاب يل فيك ٌءآدلا ىتأ نإ يلاح فيك ىتأ رقفلا اذكو

 ءاوسلا بياغ هللا يعر ال عوس بياغو يجترأ مرق

 ‘ (اتتغ) هلل ١ لوسر تعمس :ب لوقي . ي ردخلا ديعس وبأ ناك

 باذعو اينأذلا رقف هيلع عمتجإ نم ءايقشألا ىقشأ نإ " : لوقي
 : لوقأ كلذ يفو ؛ "! ةرخالا

 اميلألا باذعلا هدعب نمو رقفلا فلاح نم مانألا ىقشأ نإ

 اميلع ناك ءايبنألا متاخ اوق سانلا قداص لاق اذكو

 وهو ‘ (امهنع هللا يضر) ركب يبأ ىلع ةشئاع تلخد : لاق

 : تلثمت . هردص يف هسفن تأ ر املف 0 تيملا جلاعي ام جلاعي

 ردصلا اهب قاضو اموي تجرشح اذإ ىتفلا نع ءارثلا ينغي ام ىوأمأ

 . اذكه سيل : لاقو 0 نابضغلا ةئيهك 0 ركب وبأ اهيلإ رظنف

 هنم تنك اَم كلذ قحلاب توملا ةَركتس تءاجو { : يلوق نكلو

 (١) رمقلا ةروس : ٤٦ .

- ٤٥ 



 . () } ديحت

 اي : هباحصلا (نلنتتلا) ىسيع لاق : لاق ى بعك نعو

 لوقبو 0 يجارس رمقلاو 0 ينالص ءاتشلا يف سمشلا ، يباحصأ

 ينكردُي ثيح تيبأ 0 يسابل منغلا رعشو 0 يماعطو يتهكاف ةيربلا

 اينذلا تببك انأو 8 برخي تيب الو ، تومي دلو يل سيل 0 ليللا

 : اههجو ىلع

 يئاسم رينملا رمقلا يجارسو ينالص ءاتشلا مايأ يف سمنشلا

 يناذغو يتذلو ةالفلا لقب يشيعو نيخنلا رعشلا يسابلو
 ءاحطبلا و تاولفلاو رعولا يف ىجأذلا ليل يننجي ثيح تيبأو

 ءايشألا نم ءيش وأ ضقني لزنم يل الو تومي يل دلو ال

 ركب يبأ ىلع عظطإ هنأ 0 (هييث) باطخلا نب رمغ نعو

 لوسر ةفيلخ اي لعفت ام : لاقف 0 هناسل دمي وهو 0 (يظ) قيدصلا
 هللا لوسر تعمس 0 دراوملا ينتدروأ هذه : لاق ؟ (تتغ) هللا

 نم اوكشي وهو الإ دسجلا نم وضع كانه سيل " : لوقي (امم٤)
 : كلذ يف لوقأو ؛ '' ناسللا

 يناوه ملع تلمح اهنأ يناسل يلإ اوكشي وضع لك

 :١٩. قةروس ))

 ۔ ٤٦ ۔



 نامأب ىضم ةحرف ىفوو رش لك ىفك اهرش ىقو نم

 3 ردقأ نيح يتضيغ يفشأ ىتم : (هليؤ) باطخلا نب رمغ لاق

 . تربص ول : لاقيف ، زجعأ نيح وأ 0 ترفغ ول : لاقيف

 فسعلاو مشغلا نم يب ىلوأ وفعلا لب يفش نأ ردقأ نيح يتضيغ فشأ ىتم

 فسخلا ةطخ ىلإ بسنأ ملو يملحب ىذألا ىلع تربص زجع اذ تنك نإف

 اذهب لثمتي امم اريثك 0 (هخ) باطخلا نب رمع ناك : لاق

 : تيبلا

 روردم مسلا اهنم مراحملا يفو مدن ىلإ يضقت ة رسح اهل الك

 امنإ " : لاق 4 () يبنلا نع 0٠ بلاط يبأ نب يلع نعو

 يطعي هللاو ‘ اينذلل بحلاو 0 لمألا لوطو 0 ىوهلا عابتإ فوخلا

 اذإف ى بحي نم لإ ةرخآلا يطعي الو 8 ضغبيو بحي نم اينذلا

 : كلذ يف لوقأو ؛ "" ناميإلا هاطعأ ادبع هللا بحأ

 لمعلا نم ىنسحلاو كنامز بحصاو لمألا نع ضرعاو ىوهلا نعبتت ال

 لوخلل بذلا لهاو ضيغبلا يطعي ةيناف يهف هعد كاينذ بحو

 لسرلاب ناميإلاو ةيالولا هل تبجو نمل هارخأ حنمي هللاو

. ٤٧



 اوررتغت ال " : (هةع) هللا لوسر لاق : لاق ، ةريره يبأ نعو
 ‘ ةضوعبلاو . ةرذلا هذه لفغال ‘ ًانيش لفغأ ول هلل ا ناف . هللاب

 : كلذ يف لوقأو ؛ '" ةلدرخلاو

 الاتمأ ءايشألا نم هارت اميف هل نإ هللاب ررتغت ال كايإ

 الاق ام هللا لاق ةضوعبلا يفو ةلدرخو رذ نع هللا لفغي مل

 انبح آلإ بونذ انل نكي مل ول : لوقي نسحلا تعمس : لاق

 : كلذ يف تلقو ؛ هللا انبذعي نأ انيشخل 0 اينذلا

 لعف ءاش ام هللا ىلإ ىرمأو تددع نإ رطقلاك يبونذ

 لحولا يداو ياينذ ةبحم ىوس بنذ يل نكي مل ولو

 لمألا لوطب اهيف يحدكو اهبح ىلع باذعلا تفل
 هللاو تحبصأ : لاق ؟ تحبصأ فيك : ةيهاتعلا يبال عيبرلا لاق

 يب تبع الت اينأل فأ ‘ قيرظطلا ىلاإ ليبس نم له .4 قيضم يف

 : كلذ يف تلقو ؛ قيرغلاب جوملا بعالت

 قيرطلا ىلع اهيف تزجف اهيف تطقس اينذل ًاسعت

 ٠ كل ذ يف تلقو

۔ ٤٨ -



 لهاجو مولظ الإ اهزاح امف اهلهأ ترشاعو ايندلا ىلإ تطقس

 لئاز لظلاو لظلاك اهنأ الإ اهثارت يف اوسفان ام ىقتلا لهأو

 ينإ ‘ ملست ملسأ ريرج اي : (ا&م٤) هللا لوسر لاق : لاق
 . اهماطف ةرارمو 0 اهرد ةوالح 0 ايندلا كرذحأ

 عجترت ةيراع نم هل امو اهب فيضف ايندلا يف ناك نم
 عزتني هقَك نم هل امو اهراك هحور هنم عزنت

 : هلكشو هنزو ىلعو ه هلثم يلو

 لحتري هتعاس نم فيضلاو اهب فويض اينذلا يف سانلا

 لجخ ١ غولب يف مهنم به ذت اهدنع ةيراع مهل امو

 مل نم " : () هللا لوسر لاق : لاق ، كلام نب سنأ نعو

 هلل نأ ري مل نمو 0٠ تارسح هسفن تعطقت . ىلاعت هلل ا زعب ززعتي

 . هلهج رثكو هملع لق يذلا كلذف ، برش وأ معطم يف لإ ةمعن

 : كلذ يف لوقأو ، " هنزخ لاط سانلا يدي يف ام ىلإ رظن نمو

 برشلاو لكلا ىلع الإ تتأ هيلع ةمعن هلل ناسنإلا ري مل اذإ

 بنذلا ىلإ لاو لهج هب هاتو هملع سانلا يف لق دق يذلا كاذف

 برلاب ٬صغتملا نزحلا همظاعت هريغ فك يف ءايشأذلا رصبأ نمو

- ٤٩



 ال سانلا اهيأ " : () هللا لوسر لاق : لاق 0 سنأ نعو

 يف اوعست نأ 0 هللا ىلع فالخلا نم نإف 0 هرمأ يف هللا اوفلاخت

 : كلذ يف لوقأو ؛ "" بارخلا اهيف هللا ىضق راد رامع

 دابعلا ةفلاخم نم حبقأو ءيش دشأ هللا ةفلاخم

 دافنلاب اهيلع يرابلا ىضق اين راد ةرامع يف اوعسستا

 : داجأو ‘ بلاط يبأ نب يلع لاق دقو

 عباصخلا جورف هتناخ ءاملا ىلع ضباق لثم نكي ايندلا بحصي نمو

 راد اينلا لعج هللا نأ : خيش يبأ نب سنأ يل لاق : لاق

 . اببس ةرخآلا باونل اينأذلا لعجف 0 ىبقغ راد ةرخآلاو ‘ ىولب

 يلتبيو ، يطعيل ذخأيف ، اضرع اينأذلا ىولب نم ةرخآلا باوثو

 : ارعش 0 يبلكلا تباث نب دمحم اندشنأو & يزجيل

 بيابحو ةبحأب ةعيجفو بياصمو بياون راد رادلا

 بحاص نم ةقرفب لعأ ىتح بحاص ةقرفب لهت يضقني ام

 بهاذ لوأ تنأف نوسنؤُملاو مهعبطل كنع فالألا ىضم اذإو

 نم كباصأ ام كرضي ال : مدأ نب يلع يبأ نب نسحلا لاق

نم تبصأ اذإ كعفني اذامو { ةرخآلا ريخ كل يقب اذإ 0 اينأذلا ديادش



 : كلذ يف لوقأ و ؛ ةرخآلا ريخ كنع بجخ اذإ 0 اينذلا

 يقاب اهدعب ريخ كل يقب اذإ اهتدشو اينذ نم كرضي اذام

 يقاو ءافشلل اباوث تمرخ دقو اهلضفأ تلن اينأل عفن يأو

 . متنقادت ام متفشاكت ول : هلوق ضعب يف نسحلا لاق : لاق

 نب دمحم خيشلا لاق ؛ حئاصنلا اوداهتت ملو . قابطأل ١ مهتيداهت

 . دادم

 حناصنلاب مكنيب اوداهتت ملو هكاوف اهيف قابطألا متيداهت

 حئاضفلا تايزخُم نم ةيقاوو ظعاوم بيبلل اهيف حئاصن

 نم هللا محر : (هنيمر) باطخلا نب رمغ نينمؤملا ريمأ لاقو

 : كلذ يف لوقأو ؛ انيواسم انيلإ ىدهأ

 معنلاو هكاوفلا نم نوهتشي ام مهقابطأ يف بابحألا ىلإ يدهن

 مقن دحأ ىلع لزنت ملو انيده اهنود حياصنلا يدهن اننأ ولو

 ممهلا ولعت ةيده كلتف ىدهي ام ريخ ةحيصنلل يواسملا يدهو

 ضرعاف 0 هللا باتكب الخ الجر هللا محر : باتك يف ىوريو

 نإو 0 هلضف نم ة دايزلا هلأسو هللا دمح 0 هقفا و ناف . هيلع هسفن

 : كلذ يف لوقأو ؛ بانأ و بتعأ 0 هفلاخ

_ ٥١



 تامكحُسلا هبر تايآ هيف باتكب الخ نم هللا محر

 تانيبلا نم ىأر ام التو هيف وه يذلاب سفنلا ضرع
 ةايحلا يف يقب ام هللا دمح هيف ةقيرطلا قفاو نكي نإ

 تاهبشلا نع هنيح نم بات هيف ةعيرشلا فلاخ نكي وأ

 توملا اذه : لاقو ؛ ةلفغ نمؤملا كحض : لاق . نسحلا نعو

 : كلذ يف لوقأو ؛ احرف بل ي ذل عدي ملف ‘ اينذلا ردك

 بونذلا باكترلإ ىلإ ليبسو بولقلا يف ةلفغ كحضلا ةرثك

 بويغلا يف ام راذح نم انزح ىقبأو ايند راد توملا ردك

 ثيح 0٠ نسحأف توملا فصو يف ٠ ديز نب يدع داجأ دقلو

 : لوقي

 ريقفلاو ينغلل توملا صقنت ء يش توملا قبسي توملا ى رأ ال

 روكولا نينس قينلا يف ريطلل يدريو رورغلا دبآلا كردي

 سنت الو ] : (كنيت) هللا لوق يف 0 هللا دبع نب ذوعأ نعو

 . هللا ةعاطب اهيف لمعت : يأ ، 0) ايندلا نيم كبيصت

 نأ . كانحغ و كبابشو ٠ كحغا رفو ‘ كتوقو كتحص سنت ال : لاق

 )١( صصقلا ةروس : ٧٧ .

 _۔ ٥٢ .



 : كلذ يف لوقأو ؛ ةرخآلا هب بلطت

 اناسنإ كأشنأ نم ةعاطب لمعاو اهل تقلخ ايند نم كظح سنت ال

 اناكمإ كيطعي انغو ةوقو هب ميقتست بابشو ةحص يف

 مهللا : فلسلا ءاع ذ نم لوقي ناك هنأ : ي روثلا نايفنس نعو

 انبغرت الو } انع اهوزت الو 0 اهيف انيلع عسوو 0 اينذلا يف اندهزأ

 : كلذ يف لوقأو ؛ اهيف

 ايحملا ةليط عساو لضفو قزرب ايندلل بحلا نع يندهزف يهلإ

 ايندلا يننتفتف اهيف ينبغرتو ةشيع ةلفغب ينع اهوزتالو

 ايندلا تمظع نم : لاق 0 هيبأ نع 0 ديز نع ، نسحلا نعو

 لوسر ناك دقلو ؛ هللا ىلع اهرثآ 0 هدنع اهعقوم رثكو 0 هنيع يف
 رظان رظنيلف 0 هنع اهاوز دقو 0 هتصاخ يف عوجي 0 () هللا

 نأ ملعيف 0 همركأ نإف 0 هناهأ مأ ، كلذب ادمحم هللا مركأ 0 هلقعب

 دمحم نع اهاوزو . هيلع اهطقسي ثيح 0 هريغ ناهأ دق هللا

 : كلذ يف لوقأو ؛ ارابتعإ هريغل اهطسبو 0 رايتخإ

 ء ايبنأل ا كلذب يبر صخ الضف ةعاجملا و رقفلل نإ

 ءايشملا اوبرقو اولاطتساو اولاطف ًاسانأ ىنغلاب ىوحو

 ءايلوألا مزال راتخا يذلاو اورمتسا رورفلا جهنم ىلعف

۔ ٥٣



 : هللا ىلع اهناوهو اينذلا دكن يف ءاج ام هنمو

 تيم سسأ يدجب رم هنأ 4 () يبنلا نع ٠ رباج نعو

 ايح اذه ناك ول : اولاقف ؟ مهردب اذه يرتشي مكيأ : لاقف & كسأ

 نوهأ اينذلا " : () يبنلا لاقف ؛ هيف ابيع ككسلا اذه 0 ناكل

 . "" اذه نم هللا ىلع

 امه و. ج رفلا يبناج : كسأ ؛ ةهيركلا ةحنا رلا وذ : سسأ

 : كلذ يف لوقأو ؛ هافرطو هاتدغ

 كفب اكف ملي ام تيم كسأ يدجب ىفطصضنلا زواج

 كسب هيف سيلو تيم ليق هورتشاف مهرد اذه لاق

 يكنأ تلمع وأ هب يلابأ مل كسأ وهو ةايحلا يف ىري ول

 يكبأ ناريح تلضف اذه لثم تناه هللا ىلع مكاينذ لاق

 ٥ يردحجلا نيسخلا نب ليضف لماك وبأ انثدح 0 هللادبع انثدح

 هللا لوسر نأ : سنأ نع . هداتق انثدح 0 داتقلا ليعامسإ وبأ انثدح

 نورت له " : مهل لاقف ، هتيم ةلخسب هباحصأو وه رم 0 (اهع)
 لوسر لاقف 0 هللا لوسر اي معن : اولاق 0 " اهلهأ ىلع تناه 0 هذه

 هللا ىلع نوهأ اينذلل 0 هديب دمحم سفن يذلاو " : () هللا

 . " اهوقلأ نيح اهلهأ ىلع هذه نم ()

- ٥٤ .



 هللا نإ " : (امَغ) هللا لوسر لاق : لاق 0 بعك يبأ نعو
 : كلذ يف لوقاو ؛ " اينذلل الثم مدأ نبا نم جرخي ام برضي

 ربخلا يف هللا لوسر لاق كاذب الثم انل ايندلا برض دق هللا

 رضو نمو لوب نم مسانملا نم اهتميق ناسنإلا جرخي ام لثمك

 اي " : () هللا لوسر لاق : لاق ‘ نايفنس نب كاحضلا نعو

 مب : لاق 0 نبللاو حلملا : لاق 0 ؟ كماعط ام 0 نايفنس نب كاحض

 هبرص لثم كلذ امناف : لاق . تلمع ام يلإ : لاق ؟ ادام يلإ ريصت

 ؛ "" مودي ام كسفنل دمتعاو ، لوزي اميف بهذأ : لاق 0 اينذلل هللا

 : كلذ يف لوقأو

 مدان لوأب ادغ نوكي ال يك مزالف مودي امو لوزي ام عد

 . ربتعاف ركفت ، سيك دبعل نمؤملا نأ : نسحلا لاق : لاق

 مدهي ملو 0 هترخآ انبف ، اهمدهف هاينذ ىلإ دمع ، رصبأف ربتعاو

 ؛ هللا هنع يضرو هللا ىقل نم ةقيثو كلت تناكف 0 هاينذل هترخآ

 : كلذ يف لوقأو

 اولانف كاذب آبصن اولمحتو اولاطأف اوركفت نونمؤملا

 اولاقف ليقُملل اهاوس اورمع اولمهأ اين كرتب نوهتشي ام

 اولأف لالضلا لبنس اونياع ذإ مهؤازج يهف سودرفلا ةنج يف

٥٥ _



 تيب لثمك اينألا لثم نإ 8 ايندلا ديبع اي : (ةلكنَلا) ىسيع لاق

 . يه كلذك . رخال ١ نم ح رخيو 0 امه دحأ نم لخدي ء ناباب هل

 : لوقأ كلذ يفو ؛ اهورمعت الو اهوبرخأف

 لخدي باب ناباب اهلو تديش رادك ايندلا امنإ

 لوألا نياف يناثلا زواج اهجلاو اهب رم اذإف

 . بياصملا ةمج : لاق ؟ اينذلا نع انربخأ : داهزلا ضعبل ليق
 - ےم

 . بحاص نم اهبحاص عنمت ال 0 براشملا هقير

 بناج ءاس بناج اهنم رس اذإ اهفورص نأ مايألا ةداع نمو

 : لاقف 0 ديرد نب ديز وبأ اندشنأو

 حماسي انيحو انيح انب ءيسي ىضم ام تركذت رهد يناتس اذإ

 امل داصحلا ةرخآلاو ، عرزلا يهف 0 الثم اينذلا مكل هللا برض

 دصحي ال هعرز رملا نكي نمو 0 رشلاو ريخلا اهيف هعرز 0 عرزي

 : لوقأ كلذ يفو ؛ ارم تبني الف هعرز ولحلا نكي نمو 0 اولح

 هرتسملا قلت داصحلا دعب مث هنم ولحلا دصحت ريخلا عرزإ

 هرمأ هنم داصحلا يف ينتجت ءيش ثبخأ وهف رملا عدو

 : لوقأ ، هلثم يفو

._ ٥٦



 اديزملاو انغلا كبر نم قلت ايند راد يف كنم ريخلا عرزإ

 اديدش اباذع هعرز يف نإ ريخ رشلا يف سيل رشلا عدو

 فصو يف هلوق ضعب يف 0 نسحلا نب يلع نب ديز نعو

 امو 0} ةرسح اهنم تاف امو 4 دكت اه ريخو 0 قلخ اهديدج : اينذلا

 نمم نكت الف . ةمصع هللا نم هلان نم ل }{١ ةلق هنم بيصأ

 نمو 0 هتلذخ اهيلإ نامطإ نم نإف 0 اهيلإ نأمطاو 0 اهب ىضر

 : كلذ يف لوقأو ؛ هتناخ اهب قثو

 نالذخب هتناخ ةقيثولا ىلع اهمزالو اينأذلا ىلإ نأمطإ نم

 يناف غراف يفف تبصأ امو هتنافل نزحت الف اهنم تاف ام

 اتقلخ دقن { : ىلاعتو كرابت هللا لوق يف 0 نسحلا نعو

 دباكُي ام . رمأل ا نم دباكُي ةفيلخ مظع أ : لاق ، ) } دبك يِف ناتسخإلا

 قياضمو 0 اينذلا ديادش دباكي : ديعس وبأ هل لاقف 0 ناسنإلا

 : دادم نب دمحم لاقو ؛ ةرخآلا

 دبألل سيل اينذب عالب يفو دبك مأ ناسنإلا قلخ دكن يفأ

 دهتجم دهج نع يلتأي ال مثو اهدباكي اينلا بلط يف شاعو

 دغر مأ قيس دق هل سؤب رش مل ةعس هرمأ يبقعل يردي سيلو

 (١) دلبلا ةروس : ٤ .

 ۔ _ ٥١٧



 موي مهرذناو ) : () هللا لوقالت هنأ : (هة٤) يبنلا نعو

 . 6» } نوثمؤُي ل مهو ةلفغ يف مهو رمألا يضق ذإ ةرسحلا

 : كلذ يف ٠ دادم نب دمحم لاقو

 يتلفغ نمو ينم ابجع اي

 محاج ىلاا يردأ تسل ذإ

 ةرسحلا فقوم نم اترسح او

 ةنج يف معنأ مأ قاس

 ةلفغلا مظعأ نم ةلفغ وأ

 ةدشلا نم نمأ يف تنأف

 ةنفع يف مهو مهباسح سائلل برتقا ) : ىلاعت هللا لاق دقو
 اوتام اذإف 0 ةلفغ يف اينذلا لهأ : نسحلا لاق ؛ 0١ } نوضرعم

 مم ٠

 . اوهبتنإ

 تالفغلا نم ةلفغ يف نحن

 رذن كبر باتك يف تتأ دق

 : هلثم يف يلو

 تارسحلا ةرسح نم يموقل اي

 تآ كش ال توملاو يداقر نم

 . ٣٩ : مي رم ةروس ))

 . ١ : ءايبنألا ةروس )٢(

 تاولخلا ةعاسو موي لك

 تامملا ايقل دنع توملا ةرسح

 تالفقغلا ةرثكو ي داقر نم

 تا ومذل ا ةدقرك ي داقرو

. ٥٨ _ 



 يقحلا اذام تم نإ يردأ تسل

 ) ےظلتت محاج يف ى رأ

 يسفن ةمزع نيأو يعمد نيا

 هاتسانأ مأ داقرلاب يهتلأأ

 ىدامتت ىدهلا ىلع اهمرأ نإ
 داهجو ةدش يف اهنم انأ

 يسفن ملظ نم كيلإ وكشأ بر

 اهالبو اهروج نم ينع فعاف

 يتابس اي يتلفغ اي يباسح يف
 تاريخلا لباقم مأ اسلبُم

 تانجلا بياطأ يبلاطل

 تاذللا بيطأ نم رورسب

 تاوهشلاو وهللاب ىعادتو
 تاريخلا ىلع اهتاساقم يف

 يتاتلف يقلاخ اي ينع فعاف

 تادعلا ىدعأ دشأ يل اهنإ

 اردق سانلا مظع أ نم : نيسحلا نب يلع نب دمحمل ليق : لاق

 ؛ هدنع تناك نم دي يف اينذلاب لابي مل نم : لاق ؟ هقلاخ دنع

 : كلذ يف لوقأو

 لام نم ضزأذلا يف امب لابُي مل نم

 هقلاخ دنع اردق مظعأ كاذف

 لالقأو زانكأباهاوح نمو

 لالجإو زع يف شاع ام شيعي

 الو . هنم انيكب آلإ نامز انيتأي ال انل ام : لاق ‘ ةرسيم نعو

 : كلذ يف لوقأو ؛ هيلع انيكب آلإ ىلوت

 هل تلقو الإ نمز يف تشع ام

 ىلع تيكب ياللا فرصنإ اذإ ىتح

 نمزلا نم يضاملا نمزلا نسحأ ام

 نزحلاو مهلا لوطب ينم تاف ام

- ٥٩ _



 : هلثم يف يلو

 نمز نم تنج دق نمز اي لوقق نمزلا نم يضاملاب لكوأ يلام

 نمزلا ىوس ىدجيالو ينع باغ دق ام حدمأ مث هيف انأ ام مذأ

 ال } اينذلا مكلت جوم ىلع ينبي اذ نم : (ملثێلتلا) ىسيع لاق

 : كلذ يف لوقأو ؛ ارارق اهوذختت

 جاربأو نيطاسأب هل يسرت جاومأ قوف ءانب عيطتسي نم

 يجاهنم تزواج اذإ صالخلا فيك اهل رارق ال اموي ياينأ كلتف

 . ةنوعلم اينذلا "! : لاق .[ () يبنلا نع .{ رباج نعو

 يف لوقأو ؛ " ملعتُم وأ ، ملاع وأ 0 هللا ركذ الإ ، اهيف ام نوعلم

 : كلذ

 اهيراب هللا ركذو ةالصلا الإ اهيف نمو ارط ةنوعلم كاينذ
 اهيراق تايآلل ملعلا يفتقمو هؤرقي هللا باتكب ملاع وأ

 هللا بحأ اذإ " : () هللا لوسر لاق : لاق ةبتع يبأ نعو
 . " هالتبإ دبع

 هللا لوسر تعمس دقل 0 هديب يسفن ي ذلاو : لاق . ةفيذح نعو

 . هلامو هسفن يف نمؤملا هدبع دهاعتيل هللا نإ " : لوقي ، (اةغ)

- ٦٦٠



 : كلذ يف لوقأو ؛ "" ريخلاب هدلو دلاولا دهاعتي امك

 ىولبلا نم يتاي مك

 ىولبلاب مظعي رجألاف

 ىلبت نأ كبر نم بذخذلاف

 ىوهت امو سفنلاو لاملا يف

 ىوقي ال وهو دبع لمح

 ىوكشلا نع سفنلا كسمتو

 اوبستالا! : () هلل ١ لوسر لاق : لاق ٠ قورسم نعو

 نم اوجني اهبو 0 ريخلا غلبي اهيلع 0 نمؤملا ةيطم معنف 0 اينذلا
 : كلذ يف لوقأو ؛ "" رشلا

 تربتعا اذإ انايند ةيطملا معن

 انل ناك نمحرلا ىضر اهيغتبأ اذإ
 اهوجري تاريخلاو رشلا نم يجنت

 اه وحمي سفنلا اياطخل هباون

 ىلع هناحلا تايبألا معنو 0 هلثم يف 0 دادم نب دمحم لاقو

 : تاريخلا

 اهلعاج هللا نإ كاينأذ بس عد

 ةيصعم تفراق نإ كسفن مذو

 تيطتمإ اذإ انايند ةيطملا معن

 هنيسو ريخ نم دبعلا لعفي ام

 هلخدم باط ريخب اهانب نمف

 هب رست ام لعفاو هللا بقارف

 اهاقرم تاريخلا ىلإ ريخ تاقرم

 اهارب هللاو اهنمذت الف

 اهاجرت ىرخخلا عم تاحلاصل

 اهاقليس آلإ ةلدرخ نزو نم

 اهابقغع مذ رشب اهانب نمو

اهالوت تاريخ كسفن لاوو



 هللا كلعف يف فخ رشلاو ريخلا م هلعاف تنأ اميف كبر كينغُي

 اقلعتم ةمايقلا موي يتأيل راجلا نأ . وه لإ هلإ ال يذلا هللاو

 اناعوج تبو 0 اناعبش تاب مل ، اذه لس بر اي : لوقيف 0 هراجب

 : لوقأ كلذ يفو ؛ هبنج ىلإ

 راجلاب هللا لوسر ىصوأ ليربج

 هدقفت نع هال ناعبش تنأو

 افصتتُم راجلا يتأي ةمايقلا موي

 ةعس يف تاب يراجو يواط تيبأ

 رادلا بناج يف ايواط ىري ال نأ

 راتقإو صقن يف ربلا كراجو

 يراطوأ ضقي مل امل يراج لوقي

 راجلا ةعمس قوتي مل ناعبش

 ساوسولا ةفاخم الول 0 مدأ نبال انغلا يه ةلزغلا : لوحكم لاق

 ۔ كترمأ اميف ينعطأ : مدأ نبال ىلاعت هللا لوقيو ؛ سانلا تلزتعال

 : لوقأ كلذ يفو ؛ كعفنب ملع أ انأف

 مدأ نبا تعطتسا ام هللا عطأ

 عدصت ال مدا ينبأ

 امحلو ماظعلا أشنأ يذلا نإ

 رارق راد مكل نانجلا ىوس ام

 كيبأ راد ريغل نلمعت ال

 كابأ ىصو دق هذلا

 ملعا قلخلا سفنأ عفن يف وهف
 مكحأو كاوس يذلا هللا ىوس

 ملعأ كسفنل هعفن نم وه

 ملستل ميظعلا كبر عطاف
 مدنتف اراتخُس
 مدأ كبأ صعت الف

۔ ٦٢



 ملسو ةفعاضم افاعضأ هيلع هلإلا ىلص

 مركم ريخ نم هيتأي وأ ابنات يتأي اجرف

 : لاق ة سانلا ثدحتف سلجت ال أ : دشار نب عيبرلل كلام لاق

 يف لوقأو ؛ يبلق يلع دسف 0 ةعاس يبلق قراف اذإ توملا ركذ نإ

 : كلذ

 يداؤفو ينيع نيب صخش توملا ركذ نإ
 ي داقر ىنع يفنو ينم ةنس فلأ دعبأ

 يداهسو ينزحل ًاتقو ينع لخي نإ

 اينذلا ام 0 آدبأ ادلخم كنأك مويلا لمعا : (ملثتَلا) ىسيع لاق

 نأ عيطتسأ ال { هيف امب سمأ ىضم . تضم ةليلو ىصم مويك ل ١

 كردي ال سمأ كلذكو . ةنيس هنع صقنأ الو 0 ةنسح هيف دادزأ

 اي ؛ به ذ دق مويلا نأكو > نكي مل سمأ نأك . ينكردي الو ادغ

 : ديهش كيلع انأو ، ديدج كموي : مدأ ينب رشاعم

 يتأت ملو تلو ةليلو ىضم مويك كايند كاينذ

 يتأي امب يردت ال دغ يفو اتياف ىضم هيف امب سما
 تبسلا يف جاتحت امل امه بستحت ال ةعمجلا كمويو

 ملكي ام 0 يل ركذ دهاز ىلع تفقو : ناسغ نب رواسم نعو

- ٦٣ _



 هذه يف تنأ مك ذُم : هلاس همالك ضعب يفو 0 ةنس نيعبرأ ذُم
 تعمس : لاق ؟ كلذ فيكف : تلق 0 دحاو موي ذم : لاق ؟ ةعموصلا

 اذإف & يرمأ يف ترظنو 0 دغ دعبو ادغو مويلا : نولوقي سانلا

 مت { ال مأ ينكردأ يردأ ال ادغو ، يل وه مويلاو 0 ينتاف دق سمأ

 : لوقأ كلذ يفو 0 ةعموصلا يف هسأر لخدأ

 دغ نم مدقت امب تاف سمخلاو دغ دعبو ذغو يل مويلا

 دغ ثعبو يتأي دغ دعب كاذكو هلين كردأ ي ردأ ال دغ امأ

 3 دعب امأ ... : ءادردلا يبأ ىلإ يسرافلا ناملس بتكو : لاق

 الإ . لمؤت ام غلبت نلو ، يهتشت ام كرتب آلإ 0 ديرت ام لانت ال كنإف

 . آركفت كريمضو 0 آركذت كمالك نكيلف 0 هركت ام ىلع ربصلاب

 : لوقأ كلذ يفو ؛ ارابتعإ كرظنو

 اهلامأب سوفنلا يهتشت ام كرت يف ةدارإلا لانت

 اهلاجأ دعب نم دعستل ريخ ربصلاو هركلا مزلتو

 نم سُّكلاف ، اهاوه هسفن عبتا نم سانلا زجعأ نأ : ملعاو

 ىلع رومألا هذه نأ : ملعاو ؛ توملا دعب امل لمعلا يف هسفن نا دأ

 هيغ كل ناب رمأو . هعبتاف هدشر كل ناب رمأ : لاصخ ثالث

 : كلذ يف لوقأو ؛ هللا ىلإ ةليكف كيلع يفخ رمأو 0 هبنتجاف

- ٦٤



 لاحلا يف ٥هدىشر نيبت رمأ لاصخ ثالث ىلع رومخلا يرجت

 لابب هعبتأ مل هتكرتف هيغ نيبت يناثلاو هعبتاف

 يلاقم ريغب يرابلل هكرزتاف يفخ دق وه اذإ هثلاث رمألاو

 3 مره اي : نايح نب مرهل لاق هنأ ، ينرقلا سيوأ نع يورو

 رظنت ال 0 مره اي ؛ تمق اذإ كمامأ هلعجاو 0 تمن اذإ توملا دسوت

 : لوقأ كلذ يفو ؛ هتيصع نم ىلإ رظنا نكلو ، كبنذ رغص ىل

 اتمن اذإ توملا دسوتت

 اتمق نإ كبنذ رقتحت ال

 اتلق امو هلل كنايصع ىلإ رظناو

 نكسن 0 ايندلا يف ًدهَز نم : لاق هنأ ، ةريره يبأ نع ىوريو
 اهناد هتفرع و ، هرصبو هناسل اهب قلطأ و 6 هبلق يف ةمكحلا

 يف لوقأو ؛ مالسلا راد ىلإ املاس اينذلا نم هتجرخأو 0 اهئاودو

 : كلد

 انينمؤُملا بولق يف اركف ةمكحلل نإ

 انيكرات اهؤوذبن بيع تاذ اهؤار اذإ

 انينمأ مالسب اوراسو اينألا اولمهأ

 يقبو . هوفص برش 0 ثيفغلاب الإ ايندلا نم زيمي ام تهبش ام

۔ _ ٦٥



 يف مكدحأ شاج اذإو 0 هللا ىقتإ ام ريخب مكدحأ لازيالو 0 هردك

 ال نأ كشويل هللا ميأو ، هنم يفشف لجر ىلإ ىتأ ، عيش هردص

 : لوقأ كلذ يفو ؛ هودجي

 الض بيرلا هردص لح اذإف آريخ لان هبر ؤرملا ىقتا ام

 الذو ناكتساف بنذلا ملآ يكشيل ديشر ىقتلا ام اذإف

 الضفو ًاحفص هندل نم يقتلت ًاحصن هللا ىلإ ةبوت بت لاق

 ىلع اينأذلا يف تنأ 0 مدأ نبا اي : لوقي نسحلا ناك : لاق

 دقل ى ةيضاق ةينم امإو 0 ةلئاز ةمعن امإو 0 ةلزان ةيلب امإ : ثالث

 ه لاوز راظتنإ ىلع ميعنلا نم وه نم ايف ، ةشيعملا كيلع تردك

 : كلذ يف لوقأو ؛ ركشلا ةلقب ةمعنلا لاوز رذحاو

 لاح لك ىلع اثالث يقالت يذلا تنأ مدأ نبا اي الأ

 لاقتنإلاب جلاعي تومو لوزت ىمعنو لحي ءالب

 . توملاو ى ضرملاب مدأ نبا هللا برض : نسحلا لاق

 : كلذ يف لوقأو ؛ باثو كلذ عم وهو { ةجاحلاو

 مايذل ١ هعيمج كاذب يتأي مامحو ةقافو حاتي بصن

 ماكحلا كلذب كيلع يرجت نأ لبق مدأ نبا اي كسفنل لمعاو

۔٦٦۔



 رتس وه 00١ } ذوثتل هبرل ناتسنإلا نإ ] : ىلاعت هلوق يفو

 . هيلبلا ىوكشو 0 ةمعنلا

 : لوقي . يركشلا : ينعي 0 باهولا دبع نب دمحم تعمس : لاق

 اندشنأو ؛ هجنزول نم عفنأ هجليلهأ نأ الإ ايندلا دكن نم نكي مل ول

 : رامع نبا

 مغلا نم ايندلا يف دبال امدعُم وأ تنش نإ ارسوم نك

 مهلا يف كداز يذلا داز ةورث نم كداز ام لكو

 : تلقف 0 هلثمب ب هتصراع دقو

 مهلاو مفغلل امتقلخ اامدعُم ايو رفولا بحاص اي

 مغلاب قرطت اهتاعاس ءاضقلا رسل فقو وُسئاينذ

 : ارعش .4 ةيهاتعلا يبال . رامع نب سابعلا وبأ اندشنأو

 اهيف بستكي مل حلاص ىلع نزحاو اهيف امو اينذلا ىلع ننزحت ال

 اهيصحُم هللاو اهرثكأ تيسن تفلس دق كنم اماظع !بونذ ركذاو

 © ةمادنلا موي لاجر اهمذ اينذلا : بلاط يبأ نب يلعل مالك يفو

 اهيأ اي . اوركذف مهتركذو 0 اوقدصف مهتتدح 0 نورخأ اهحدمو

 )١( تايداعلا ةروس : ٦ .

- ٦٧١ _ 



 ىتم لب ؟ كل تمادتسإ ىتم 0 اهرورغبو اهب رتغُملا 0 ايندلل ماذلا

 ؟ ىرثلا تحت كتاهمأ عراصمب مأ ؟ البلا نم كنابأ عراصمب كتزع

 . ءافشلا هل سمتلت ‘ كفكب تضرم مكو 0 كديب تللع مك

 ٠ كتبلطب نعتست ملو 0 كتعافشب عفتنت مل 0 ءابطألا هل فصوتستو

 . ىتح كعرصم عرصمبو 0 كعجضم عجضمب اينذلا كب تلثم

 : لاقف 8 نسحلا ىلإ تفتلإ مث ، كؤابحأ هب عفتني الو ‘ كؤاكب ينعي

 يف لوقأو ؛ ةرخآلا ىلإ مهتلحار يهو 4 اينذلا نومذي سانلا نإ
 : كلذ

 ىرخأ اهتقرف دعب اولاني اليكل ىرخألا ةلحار يهو اينذ نومذي

 : كلذ يف . دادم نب دمحم لاقو

 بلقنأ نيح اهيف يظح نسحو يتلحار يهو ايند مذأ يلام

۔- ٦٨



 لالا بالا

 يلواعلل رك كوللا ريايج رس منا للز
 عوزرزو ٭× نوُيغَو تاتج نيم اوكرت مك ] : (خيت) هللا لاق

 اهاتترواو كيت + نيهياق اهيف اوثاق ةمعتو ٭ ميرق ماقمو
 اوثاك اَمَو ضرألاو ءامسلا مهيلع تكب اَمق × نيرخأ اموق

 ريغ اهنم اوفشكناو 0 اولمع ام اودجو هللاو : يأ 0 () } نيرظنُم

 . اهينامأب مهتنتفو 0 اهرورغب مهترغ 0 مهرمأ ةبقاع 0 نيدماح

 توملا مهصاعو ‘ اهفرخزب مهتهلأو . اهليطابأب مهتعدخاو

 موي ىلإ سامرألا ريافح يف اوماقو 0 ًالجأ اظح اوسنو . الجاع

 نناهر مهف ٧ ايالبلا مهتمعو { اياطخلا مهتشوتحاو ، سانلا ثعبي
 3 سانلا لاومأ نم مهنوطب اونلم 0 روشنلاو ثعبلا موي ىلإ روبقلا

 ال } نيرساخ اهنم اوبلقناو ، ساندألاو رازوألا نم مهروهظو

 الف 0 مهاقشأ ام مهليو ايف ، اليبس نودتهيالو 0 ًاليتف نوكلمي

 . اوعرتسا امف 0 دابعلا رمأ مهاعرتسإ 0 مهاعر الو 0 هللا مهالك

 اران اوقالو ، اميمر اوراص ىتح 0 اوعو الو 0 اوهبتنإ امف مههبنو

 بيشي ، اميظع ارمأ سانلا هجاو اذإ مهليو مث ، مهليو ايف ، اميحج
 . ٢٥ _ ٢٩ : ناخدلا ةروس )١(

- ٦٩ 



 . اميشملا هنع لماوحلا ىقليو 0 هلوه نم لفطلا هل

 ركذ. ميمت نب خيش نع ٠ بلاط يبأ نب يلع لاق : لاق

 مث . هيف مه امو 0 مهميعن نع مهبالقنإ عرسأ ام : لاقف 4 كولملا

 رمقلا وهف ، رانلا هبحاص بجوتسإ اريصق آرمغ نأ : لاقو ، ىكب

 : لوقأ كلذ يفو ؛ هبحاص ىلع مؤشم

 مورخم وهف هيف رانلا بجوتسي هبحاص ناك ام اذإ ريصق رمغ

 مورحم وهف هيلع ءاضقلا يرجي ةئيسب آلإ هرمع نم ظحي مل

 : كلذ يف لوقأو

 مؤشم رمغل يصاعملاب هيف رانلا بجوتسي رمع نإ

 مورحم كلاه وهو هرمع اريصق نوكي نم سانلا نمو

 نم اكلم برعلا نم لجر ظعو : لاق 0 ةديبغ يبأ نعو

 لك عمو 0٠ قرش ةبرش لك عم نإ 0 كلملا اهيأ : لاقف 0 مهكولم

 “؛ورمأ لبقتسي الو 0 ىرخأ لاوزب لإ ةمعن لانت الو 8۔ صصغ ةلكأ

 هل تامو لإ رثأ ع يجي الو 0 هلبق ام ذافنإب الإ ، هرمغ نم اموي

 : كلذ يف لوقأو ؛ رثأ

 ارسق سفنلا قرشت برشلا عمو ىرخأ هنع تفت ةمعن لني نم

- ٧٠. _



 اًارمق يرمع تلكأ ينإ كاذ يقلح صغ هتلكا شيع لك

 اربقو امامح ى رأ يمامأ و ء يش ينع تامو ء يش يح

 : هلثم يف { دادم نب دمحم لاقو

 ارمو اولح شاعملا تقذ مث ًارُمف يشيع بيط رهدلا دكن

 ارخأ يل ةمعن نم قارفب آلإ رهدلا ةمعن نم ينتتأ ام

 ارمتسإ باحسلا لثم ىلوتف يبابش بيط تلكأ ينأ كاذ

 ارهق يرمغع دافن يردأ تسل ئيش ينم تومي موي لك

 ارم رمعلاب رمي يمامأو اعيرس يئارو نم توملا ىرأو

 ارصع وه مأ رمي احابص يجافي ذإ هرُمب يردأ تسل

 اربق كلذ قيض هللا سفن قيض تاذ ةرفخ يف يب اذإف

 : تلاقف ، تيدانف : لاق ؟ كلهأ نيأ راد ايأ : لاق & دهاجم نعو

 : كلذ يف لوقأو ؛ مهلامع أ تيقبو مه داسجأ تبهذ رمغ وبأ

 هبارخلا لهأ نياو اورم نيل يل لق هللاب رايدلا لهأ نيا

 هباحسلا ىجزت حايرلا رم لثم اورم مث ةينه اهوكرت

 هباذع ىلصيس هب يفاكي نم اعينص اوقبأو مهلك اوبهذ

 رصق يف تأرق : لاق 0 ديبع نب نسسحلا نب دمحم انثدح : لاق

- ٧١ _



 : ارعش هلهأ دابو برخ دق 0 زاجحلا يلاع ] يف

 برطلاو تاذللاب رمعي ناك دق هب تررم رصق مك كبر هللاب

 برخلاو ليولل مهدعب نم راصف هفياقس يف ايانملا باقع تراط

 : آرعش هتضراع دقو . تلقف

 برطلاو تاذللو ناك وهلل بلح يبناج يف لزنم مك هللاب
 بطعلا و كلهلل يقبو هناكس تمرتخاف رهدلا تابكن هب ترم

 رصقو ةلطعم رنبو { : ىلاعت هلوق يف .ةداتق نعو

 مهل تناكو : لاق 0 اهؤام رياغلا : ةلطعملا رنبلا } 0١ ع ديبشُم

 . مهيلع هللا ىضق ىتح اهلهأ يقب امف } ةنصحملا ةديشملا روصقلا

 : كلذ يف لوقأو ؛ هساب مهيلع لزنأو

 ديشملا رصقلا عم ةلطعم اهيف راغ دق اهؤام ريبو

 ديدشلا سأبلا نم مهل حيتل موق مامح روصقلا عنم امف

 سفن ايو 0 كنكاس ىنفيو نيبرخت راد اي : (ملثتلا) ىسيع لاق

 بصنأ مسج ايو 0 يحيرتست ينيهأ ادسجو 0 يقزرث يلمعإ

 : لوقأ هيفو ؛ ح رتست

 )١) جحلا ةروس : ٤٥ .

- ٧٢ 



 نيهملا باذعلا نم يحيرتست ينيهأا امسجو يقزرت يلمعا
 نيبّملا باتكلا مكحم يف ءاج ىنفت رادلاو تومت سفن لك

 يلع نب نيسخلا سأر تيأر : لاق . ريمغ نب كلملا دبع نعو

 يدي نيب دايز نب هللا دبع سأر تيأرو 0 دايز نب هللا دبع يدي نيب

 يدي نيب ديبع نب راتخملا سأر تيأرو 0 ديبغ نب راتخملا

 يدي نيب ريبزلا نب بعصم سأر تيأرو 0 ريبزلا نب بعصم

 . ناورم نب كلملا دبع

 : لاق ؟ اهرخآ ىلإ سوؤرلا لوأ نيب مك : هل تلق : نايفنس لاق

 . لاح ىلع مودت ال اهنإو 0 لاوز راد اينألا نإ ، ةنس ةرشع اتنثإ

 اونع موق نم سيلو 0 الاح لاح دعب مهبقعتو 0 ًالاقتنإ اهلهأب لقتنت

 نب يدع هللا لتاق : دعس لاقف ؛ هريغب مهبقعُم رهدلاو الإ هريخب

 : لوقي ثيح . اهيلإ رظني هنأك 3 ديز

 اروهدلا تنمآ دق نتيبت ال اهنرذحاف ةلوص رهدلل نإ

 ارورسم انمآ تاب دقلو ى دريف ايح حيحصلا ماني دق

 . كلذ يف تلقو . هتضراع دقلو

 ارورسلا يسنتو انمآ منتال دجب اهنرذحاف رهدلا ةلوص

 ارورسم انمآ تام امبر شيع ضفخ ىف تيبي ىتفلاف

- ٧٣



 يبأ نع 0 دادغب لهأ نم لجر ينربخأ : نيصح نب نسحلا لاق

 يف ةرصبلا ىلإ تنجف 0 ةرصبلا تدرأ : لاق 0 روكذملا مشاه

 لاقف ، ةيراج هعمو نيطالسلا نم لجر اهيفو 3 اهتيرتكإ ةنيفس

 . لعفف 0 ينلمحي نأ ةيراجلا هتلأسف ؟ عضوم انه اه : نسحلا

 نيكسملا كلذب اولزنأ : لاق مث 0 ءادغلاب لجرلا اعد انرس املف

 برشف 0 ابارش تاه : لاق مث ، نيكسم ينأ ىلع تلزنأف 0 ىدغتي

 ۔ قح فيعضلل نإ هللا كمحر : اهل تلقف 0 ينيقست نأ اهرمأو

 8 ينغ ةيراج اي : لاق 0 هيف ذيبنلا بد املف ، كرتف ينيذؤي اذهو

 : آأرعش تلاقو . تنغف دوعب تءاجف

 دحاو يأر نع تالاحلا ىلع لوزي دحاو سيل ةناب ينصفك انكو

 يدعابت دارأ امل 4هتيلخو هريغ تللاخف الخ يب لدبت

 ديادشلا يف ال ظفخلا يف اخأ نوكي قذامم لك نمحرلا حبق الأ

 اريخ نسحأ لب : تلقف ؟ اذه لثم نسحتأ : لاقف يلإ تفتلإ مث
 موجنلا اذإو ٭× تروك سمننلا ا ذا { : تأرقف 0۔ تاه : لاقف 0 هنم

 اذإو ٭× تلطع رانثعلا اذإو ٭× تريس لابجلا اذإو × تردكنا

 ٭ تجوز سوفنلا اذإو ٭× ترجس راحبلا اذإو ٭× ترشح شوحولا

 املف ‘ يكبي لعجف 0 0١ } تلتق بنذ ياب ٭× تلئس ةدؤملا اذإو

 )١( ريوكتلا ةروس : ١ _ ٩ .

 ۔ ٧٤ -



 اي : لاق 0 ١© } ترشن فحصلا اذإو { : ىلاعت هلوق ىلإ تيهتنإ

 . بارشلا نم هعم ام ىقلأو 0 هللا هجول ةرح تنأف يبهذإ ةيراج

 هللا لبقي ىرتأ 0 يخأاي : لاقو 0 ينقناعف يلإ اند مث 0 دوعلا رسكو
 . ١_}' } نيرهطتملا بحيو نيباوتلا بحي هللا نإ { : تلق ؟ يتبوت
 . مانملا يف هتيأرف 0 يلبق تامو 0 ةنس نيعبرأ كلذ دعب هتيخاؤف

 : لاق ؟ اذامب : تلق 0 ةنجلا ىلإ : لاقف ؟ ترص اذام ىلإ : هل تلقف

 : كلذ يف لوقأو ؛ » } ترشن فحصلا اذإو ] : ئلع كتءارقب

 ايرآملا تغلب ينا زيم لقثو ترشن ةمايقلا موي يفحص ١ ذإ

 ابلاطملا تدقف ذإ يلاقم ءوسو يترسحو يليوف ينازيم فخ نإو

 بهذ دقو { همامأ ديشرلا لوسر ينءاج : لاق : يعمصألا لاق

 ىصقأ يف دعاق وه اذإف تيتأف 0 بجأ : لاقف ، هرطش ليللا نم

 مالسلا : تلقف } يكبي وهو ‘ ةساطرقو ةاود هيدي نيبو 0 هيسلجم

 سلجا : لاق 0 مالسلا مكيلعو : لاق 0 نينمؤملا ريمأ اي كيلع

 ىكبأ ال : تلقف 0 يليل رهساأف تيبلا اذه يناكبأ : لاقف & تسلجف

 لاقف ‘ هتوم دنع مالس نبا تيب : لاقف ؟ وه تيب يأ 0 كينيع هللا

 : آرعش

 )١( ريوكتلا ةروس : ١٠ .
 ( ٢ ) ةرقبلا ةروس : ٢٢٢ .

 ۔ ٧٥ -



 مدقلاو دهعلا لوطب نونملا بير اهقزمي ,داربأ ريغ بقتحأ مل

 سانلا ليبس اذه و ى قدص دقل.( نينمؤملا ريمأ اي: تلقف

 : ارعش تلقو } هتضراعو ؛ نينمؤملل ىبوطو 0 اعيمج

 ملظلاو ربقلا قيضم يف البلا عم ينمزالي لابرس ريغ عدأ مل

 اذإ ۔ ناك ام نيأ ريخلا ءايض بهذ } يعمصأ اي كحيو : لاق

 مهتركذو ٠ هتروص مهتظع و { مهسفنأ ىلع نوفرسْملا هسلاج

 . غلابملا مهب تغلبو 0 هتبيه

 : ارعش ربق ىلع تأرق : هللا دبع نب ميهاربإ لاق

 روبق اهنم نطبلا يفو روصق اهرهظ ىلع ضرأل تبجع

 رودت هيلع ايانملا سأكو رخاف ربنم ىلع ريمأ

 : تلقف } هتضراع دقو

 روبق مهتوح اهنم ضرألا يفو روصق تماست دق اهرهظ ىلع

 رودت سأكب ايانملا هيلع فزت كلم ربنم ىلع

 ۔ انل خيش خيشلا انثدح : لاق ، بتاكلا ديسو نبا انثدح : لاق

 ىلع مناق وهو 0 يكمربلا دلاخ نب ىيحي مونلا يف تيأر : لاق

س ٧٦ -



 اذه يقرشلا بناجلا يف دشني لجرو 0 دادغب نم يبرغلا بناجلا

 : تيبلا

 افصلا ىلإ نوجحلا نيب نكي مل نأك

 : دلاخ نب ىيحي هباجأف

 اندابأف اهلهأ انك نحن ىلب

 : كلذ يف لوقأو

 برثيو قيقعلا نيب نكي مل نأك

 ارثلا يطو نم ريخ اهارث يقالي

 رماس ةكمب رمسي ملو سينأ

 رباوغلا نونسلاو يلايللا فورص

 رتافدو اهب تايآ سرادم

 رياز ةيربلا لك هربق ىلإ

 7 افولا ةيواعم ترصح : لاق . ميه اربإ نب قحسإ انثدح : لاق

 : تيبلا اذهب لثمتيو ‘ هسفنب دوجي وهو هديب عفر

 يذلاو توملا نم أجلم ال توملا وه

 : لوقأ كلذ يفو

 عظفأ و ىهدأ توملا دعب رذاحأ

 عجرم هنع الو ال هاوس كولس يل سيلو تأ توملا نأ كرمعل

 عمطأ يبر وفع يف يننكلو ةدشو ًاقاذم ىهدأ هذه امو

- ٧٧ _



 خيش هيلع لخدف 0 اماع انذإ سانلل ناورم نب كلملا دبع نذأ

 8 كلملا دبع يدي نيب لثم دقو ، سرحلا هل هبأي ملو ، ةئيهلا ثر

 : اهيف اذإف 0 رمؤي ملو سلجف 0 هيدي نيب اهاقلأف } ةفيحص هدي يفو

 هنيب كلعج دق هللا نإ ‘ سانلا اهيأ اي : ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 كلضيف ىوهلا عبتت الو قحلاب سانلا نيب مكحاف ] : هدابع نيبو

 امب ديدش باذع مهل هللا ليبس نع نولضي نيذلا نإ هللا ليبس نع

 مويل × نوثوعبم مهنأ كنلوأ نظي الأ ] 0 ١»‘©0 } باسحلا موي اوسن

 عومجم موي كلذ ] 0 0١ ع نيملاعلا برل سانلا موقي موي ٭ ميظع

 . {}) ع دودعم لجخلا الإ هرخؤن امو × دوهشم موي كلذو سانلا هل

 مهتويب كلتف { ، كيلإ لصي مل كريغل يقب ول ، هيف تنأ يذلا نإ

 ملو ، همرح راد لخدو ‘ كلملا هجو ريغتف } 0'ه } اوملظ امب ةيواخ

 : لوقأ كلذ يفو ؛ تامو كلذ دعب شاعو 0 ههجو يف ةبأكلا لزت

 فكلاب لين ام ريغلا فك ةضبقب ايقاب مويلا كفك يف ام ناك ولو

 ىفلي فلألا ىلع ىرت ام اذكو اذهل اذه لحو اذه تام

 فصق دعب فصاوع اهتوطو تايواخ اهتيار تويب مك

 ٢٦. : ص ةروس )١(

 . ٤ - ٦ : نيففطملا ةروس )٢(
 )٣( :دوه ةروس ١٠٣٢-١٠٠٤.

 لمنلا ةروس )؛) : ٩٠٢ .

- ٧٨ 



 شاع : لاق ، تباث نب ناسح نب نمحرلا دبع نب ديعس نعو

 : تباث هوبأ شاعو ؛ نينس عبرأو ةنس ةنام : تباث نب ناسح

 ناكو ؛ ةنس ةنام : هدج مازح شاعو ؛ نينس عبرأو ةنس ةنام

 . اهلثم ئلع هدي ىنثأو امهل ترشأ ‘ ثيدحب انثدح اذإ نمحرلا دبع

 . ةنس نيعبرأو نامث نبا وهو تامو

 ءارو نم ةيعادب عمسن انك : لاق ، بيوذ نب ةبيتق نبا نعو

 ؛ ةيفاعلا عم معنلا نم نيش اولقتست ال 0 معنلا لهأ اي : رجحلا

 : كلذ يف لوقأو

 اهللقي ال هللا قتيلف ةيفاعو ةمعن اذ ناك نم

 . ةمعنو 0 ةولخ يف موي تاذ : كلملا دبع نب ماشه نعو

 ابجعتْم ‘ ماشه صخشل ليمأ ،‘ بيهم لجر هيلع لخد ذإ 3 طاشنو

 اذإو ري ملف ى بهذ مث ةفيحص ىقلأف 0 هنم اند ىتح هتبيه نم

 . باجخلاب اعدف {. دابعلا ىلع ناودعلا 0 داعملل دازلا سنب : اهيف

 شاعو 0 هيلع رركيف 0 ادحأ انيأر ام : اولاقف ، لجرلا نع مهلأسف

 : لوقأ كلذ يفو ؛ تام ىتح ارهش كلذ دعب

 بوحب دابعلا ىلع يدعتلاو بونذلا باكترا ىتفلا داز سنب

- ٧٩



 . هسفنب بجعاف 0 ابايث اموي كلملا دبع نب ناميلس سبل : لاق
 ؛ ةئيهلا هذه نيزت : لاقف } هسأر ىلع ةمناق هيظح ةيراج هعمو

 : ارعش تلاقف

.٠ 

 ناف كنإ ريغ سانلا هركي اممو بويعلا نم ولخ تنأ

 ناسستإلل ءاقب ال نأ ريغ ىقبت تنك ول عاتملا ريخ تنأ

 : كلذ يف لوقأو

 ناف كنأب يل تلاق نيح يناعملا نود لاقملا يف تقدص

 نانملا نميهُشسلل ءاقبلاو ىنفي كنيع قوري ءيش لك

 عم ريسي وهو 0 ناميلس نب ريرج يالوم عم تنك : لاقو
 ٥ ىرسك ننادم ىلإ ىهتنإ املف 0 ماشلا ىلإ بلاط يبأ نب يلع

 : لاقف . لثمت مث فقو

 داعيم ىلع اوناك مهنأكو مهرايد لحم ىلع حايرلا ترج

 داعمو الب ىلإ ريصي اموي هب ىهلي ام لكو ميعنلا ىرأو

 : هل اضراعُم كلذ يف تلقو

 داوطألا خماوشو لزانمل البلا ةيعاد راطمألاو ريطلاو

 دافنب اعرش لحريو مهنع لحار لزانملا نكس نم ميعنو

۔- ٨٠



 . () هللاب مكيلإ يتيصو : لاق اميف لاق ‘ ( غ يبنلا نعو

 ه ةنس هل اوعيضت ال () دمحمو 0 ًانيش هب اوكرشت ال نأ

 : كلذ يف لوقأو ؛ نيرمغلا نيذاه ةنس اوعبتاو

 اعبت اهل اونوك ىفطصملا ةننسو هب نوكرشت ال مكبرو يبر

 ةأرمأ نع هغلبي ال ، ناسغ كولم نم كلم ناك : يعمصألا لاق

 هيلإ دفوف ، يبالكلا قعصلا نب ديزي ةنبإ ذخاف 0 اهذخأ الإ لامج

 . هيدي نيب فقوف . دحأ هنع بجحي ال ادتبا ا ذإ ناكو 0 ايدتبُم هدحو

 : لاق ثيح

 ناشلا اذ ام ناوكللا هذه ام ىرت امأ تيقملا كلملا اهيأ اي

 ناكم كيلملاب كل لهو اليل اهب يتات نأ سمشلا عيطتست له

 نادث نيدث امك نأب ملعاو لياز ككلم نأ نقيأو ملعاو

 : لاقف . كلملا هباجأف

 بالك نبا اي نالآ هضوفرم ةطخ كداؤف تنكس ي ذلا نإ

 بارأ باضه يف كموقب قحلاو اهتبلاط يتلا كتجاحل عجراف

 : هلثمو هتضراعم ىلع تلقو

 ناولملا هفلأل عيطتسي له هفيسب دالبلا كلم ي ذلل لق

- ٨١



 ناعمس اي حبصلا يف وأ ليللا يف ىجلدلا ردي وأ سمنلا قيطت لهو

 نادت ناوهلا ىلع نيدت امكف لياز لكو لقتنم لاملاف

 8 ينم زعأ دجأ ام هللاو : لاق اكلم نأ : هللا دبع نب ديبع نعو

 ه هفنأ يف تلخدف . ةضوعب يهو هقلخ فعضأ هيلع هللا ثعبف

 هسأ ر رسك ىتح 0 سوقلاب هسأ ر اوبرضف 0 ينع اه وفرصإ : لاقف

 : كلذ يف لوقأو ؛ كله ىتح سوقلا

 الاجرلا ترهق ةزع يف انأل الاقو لاطتساو رفولا كلم

 الانم لانف هفنأ يف زاج قلخ فعضأب هبر ىتأف

 الابولا ىقالف هسأر اوعرق ينع به ذي هوفرصإ لاق

 تءاجف . تاعامجلا ضعب يف بطخ هنأ : نومأملا نع يورو

 هيلع تعطق ىتح تداعف 0 اه درطف . هنيع يقآم ىلع تعقوف ةبابذ

 : لاقف . ه رضحأف ليذهلا نبا ثعب {. ةالصلا نم غرف املف 4 ةبطخلا

 ؛ تقدص : لاق 0 ةربابجلا هب لذيل : لاق ؟ بابذلا ىلاعت هللا قلخ ًةِل

 : لوقأ هيفو

 ةرهاش ةيربلا نيب هلاثمأ ةرهاظلا باتكلا يف يبر تايآ

 ةرهاقلا كولملا نم فونألا مش هعقوب لذي يكل بابذلا قلخ

- ٨٢ _



 ءادردلا ابأ نأو 0 هريغب ظعو نم ديعسلا : () يبنلا نعو
 اماعنأ تيطع أ اداع نإ & سانلا اهيأ اي : لوقيف ‘ ماشلاب فقي ناك

 ؟ ينم يرتشي نمف 0 ماشلا ىلإ اعنص نيب ام اهل طسبو 0 ةيشامو

 : كلذ يف لوقأو ؛ نينمؤملا ريمأ اي مهرد عبرب داع تفلخ ام

 تقبأ امو داع تفلخ ام يرتشي نم مهرد نم عبرلاب

 ةقعصلاب لكلا اهيلع تتأ اعم اعنصو ماشلا اهل تناك

 نب دمحم انثدح : لاق ‘ مهتمعنو مهكلم لاوزو ةكماربلا يفو

 ةليللا كلت هلل او ي : لاق ‘ ىمعألا مساقلا وبأ انثدح : لاق . دابع

 برضأ رفعج عم تنك 0 يكمربلا ىيحي نب رفعج اهيف لتق يتلا

 : لوقيو ينغي وهو 0 هيلع

 يداغي وأ قرطي توملا هيلع يتأيس ىتف لكف دعبت الف

 دافن ىلإ ريصت تيقب نإو اموي دبال ةريخذ لكو

 يدالتلابو فيرطلاب كتيدف ايانملا بدح نم تيدف ولف

 نسحأ نم : لاقف ؟انغلا اذه ثدحأ نمو 4 يديس اي : تلقف

 مداخلا رورسم انءاج مث : لاق . ي داولا ميكح نم 0 ارعش ساانلا

 : كلذ يق تلقف ؛ هسأرب ذخأف . ديشرلا نوراه لبق نم

۔- ٨٣



 يدافغي ادغو مهيف حواري دابعلا نع لوحي ال مامح

 يداشرلا نم ترخذ رخذ ىوس ىنفتو ىلبت ةريخذ لكو
 يداؤفلا مدب ىفطصملا يفل ايانملا نم كولملا ىدفت ولو

 : نيتيبلا نيذهب لثمت { ةافولا نومأملا ترضح امل : لاق

 لاوزو تتشت لك راد اي يبهذاف كتفرع اين اي نآلا

 لابوو ةرسحب كنع لوزيو هبلق ىمعي كيلإ نئمطي نم

 ةجحلا يف ةكم ىلإ جورخلا روصنملا رفعج وبأ دارأ امل : لاق

 يناتأ عيبر اي : لاقف { اروعذم هبتنإ مث مان 0 اهيف عجري مل يتلا
 : لوقي أشنأف . يمانم يف تأ

 هلياخمو همسر الإ قبي ملو هلهأ داب دق رصقلا اذهب ينأك

 هليالح تالوعم ليلب يدانت هثيدحو هركذ الإ قبي ملو

 ايهتو مزعف 0 يلجأ برق دق الإ ينبسحأ امف : روصنملا لاق مت

 لحتراو ليحرلاب رمأ املف 8 فجنلا لزن 0 ةفوكلا لزن املف 0 جحلل
 : طناحلا ىلع بتكف ‘ ةمحفب ينيتأ : يل لاقف ٠ ساانلا

 هرضي دق شيع لوطو شيعي نأ لمأي ءرملا

 ٥ رس شيعلا ولح دعب ىقبتو هتشاشب ىلبت

هرسي انيش ىري ال ىتح مايألا هرضتو



 هرد هلل لياقو تلله نأ يب تماش مك

 نب رماع معن نم لبإ هب ترم 0 قرع تاذب ناك املف : لاق
 هل تعتباف ‘ ليإ ا هذه نم اننا ذغ لعجا عيبر اي : لاقف . هعيبر

 . تامف برد هباصأف ‘ لكأف ‘ اليصف اهنم

 نيأ : مدأ نب نسحلا لاق : لاق ‘ نيسحلا نب دمحم انثدح : لاق

 . اهرابأ اورفحو 0 اهبارخ اورمع نيذلا { اهبابرأو اينذلا كولم
 اهوقراف ، تاهيه تاهيه 0 اهندم اوندمو 0 اهراجشأ اوسرغو

 : مدأ نبا ؛ نوقحال نيضاملاب ليلق امع مهو 0 نوهراك مهو هللاو

 هعاطقنإ دعب هنم ءيشل دجت له 0 رورس هيف كيلع يتأ موي ركذإ

 كنأكف تفخ اذإف ؟ طق ةعاس حرفت مل تنزح اذإ كنأك سيلوأ ؟ ةذل

 . اينذلا اهنإف 8 حصت مل كنأكف تضرم اذإو 0 طق ةعاس نمأت مل

 يف لوقأو ؛ اهيف تنأ يتلا ةعاسلا 8 نزحو رورس نم اهيف امو

 : كلذ

 ةدحاولا ةلاحلا عم هدجت هلاح نع ءرملا لأس اذإ

 ةدئافلاو لضفلاو ريخلا نم هسمأ يف ناك ي ذلا ىسنأو

 اعمس كل لعج امنإف 0 كبر ةدابعل كندبو كبلق غرف : مدأ نبا

 هب اولتتل اناسلو 0 هتايآ هب رصبتل ارصبو 0 هظعاوم هب عمستل

 كلذ فرصت نأ كاياف . هتيصو هب ظفحتو 0 هفرعتل ابلقو 0 هباتك

۔ ٨٥ _



 موي هنإف ، توملا ركذ رثكأو 0 هتمقن بجوتستف ، هيصاعم ىلإ

 بولقلا هيف غلبتو ‘ راصبألا هيف صختو 0 مادقألا هيف لزت

 . رئارسلا اودبتو ، هوجو دوستو 0 هوجو ضيبتو 0 رجانحلا

 الإ ذئموي : مدأ نبا اي ؛ نورظتني امف.. طسقلا نيزاوملا عضوتو
 : كلذ يف لوقأو ؛ رانلا وأ هللا وفع

 اناسلو ًارظانو اداؤفو اعمس مدأ نبال هللا لعج

 اناك نميهملا ءاش امو دبعلاب ملعأ وهو هللا ةجح

 انانجلا ىوأي ديعسلاو هران ىلصيس ايقش هدنع نكي نمو

 © اوناك فيك اوبهذ نم ركذأ 0 مدأ نبا : لاق هنأ ، نسحلا نعو

 هتبقاع نإف هتغلب نإو 0 اوغلب ام غلبت كلعلف 0‘ مويلا مه نيأو

 كنأ ملعت ام 0 مدأ نبا اي ؛ هيلإ اوراص ام ىلإ ريصتف 0 توملا

 ىلإ ترص ىتح اوكله 0 اوجرخ ممأ رهظ نم ايندلا ىلإ تجرخ
 امإ ، ريصت نيتلزنملا يأ ىلإ يردت ال مث ، هيف تنأ يذلا كنامز

 : كلذ يف لوقأو ؛ ميلأ باذع ىلإ امإو ، ميعنو ريخ ىلإ

 مايألا مهتوطف اومرصتف مهرامعأ انلبق لئاوألا ذخأ

 مالحأ مهنأكو اهنأكف تفع دق لايل مهلزانم تفعو

 اوماقأ ميحجلا يف مأ اهب اودعس ةنج يف مهريصم نيأ ردأ ال

- ٨٦



 راد نع ربعي يشاقرلا لضف تعمس : لاق ‘ يعمصألا نعو

 وهو 0 ةربقم ىلع افقاو هتيار ينأ كلذو 3 ةرابع نسحابالبل
 قطن يتلا 0 ةرفقْملا رادلاو ‘ ةشحوُملا رادلا لهأ اي : لوقي

 . برتقُم اهلحمف 0 اهءانب بارتلا يف ديشو 0 اهؤانف بارخلاب

 نوروازتي الو ‘ ناوخإلا لصاوت نولصاوتي ال 0 برتغم اهنكاسو

 © ىرثلا و لدنجلا مهلكأو 0 البلا لكلكب مهتنحط دق 0 ناريجلا روازت

 ؛ ماركإلاو ةرفغملا مهنارو نمو 0 مالسلاو محرتلا انم مهيلعف

 : كلذ يف لوقأو

 مهرايد تاشحوُملا تارفقملا

 البلا ناينب برتلا يف اوديش دق

 ىرثلا قابطأب مهنيب لصو ال

 اكْبلاو محرتلا انم مهيلعف

 : نيتيبلا نيذه تلقو

 ةرظنو نيعب اينأذلا ىلإ ترظن

 اهرشب بوشم اهنم اهناسحإو

 اهءانف باغف اهب بارخلا قطن

 اهءانفأ مهيلعف اهب اونكس

 اهءاوت لاطف مهموسج تدمه

 اهؤامس دوجي نأ ميامغلا ىلعو

 نسحمو ءيسم آلإ اهرأ ملف

 نلعت مت ىدرلا اهيف نمل رست

:7 
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 الل بابل
 ب الد درغت ز

 ؛ {}) } اريبك انايغط آلإ مهديزي امف مهفوخنو ] : ىلاعت هللا لاق

 مث هيلع ىلتت هللا تايآ عمسي × ميثأ كافأ لكل ليو ] : (ةلت) لاقو

 يف ناك ) : (قت) لاقو ؛ 0}ه } اهعمسي مل ناك اربكتسُم رصي
 . ١}' ع ميلأ باذعب هرشبف آرقو هينذأ

  

 نع الهم " : () هللا لوسر لاق : لاق 0 ةريره يبأ نعو

 مناهبو ‘ عضر نايبص الول 0 باقعلا ديدش هللا نإف 3 الهم هللا

 . "" ابص باذعلا مكيلع بصل 0 عكر عشخ لاجرو 0 عتر

 هللا لوسر تعمس : لاق 0 ءادردلا يبأ نع : رخآ عضوم يفو

 نورصنثو نوقزرث امنإف ءافعضلا ينوزأ '"! : لوقي 4 (تت)

 . "! مكنا ٣: ضب

 اهنافعضب ةمخلا هذه رصنت امنإ " : () يبنلا لاقو

 : كلذ يف لوقأو ؛ "" مهصالخإو مهتالصو مهتوعدب

 )١( ءارسإلا ةروس : ٦١٠ .

 )!( ةيثاجلا ةروس : ٧ -٨.
 )٣( نامقل ةروس : ٧ .

 ۔ ٨٩



 الهج سفنلا اولمحت ال الهم هللا نع الهم

 البت ةمايقلا يفو اديدش اباذع ىلصت

 الول حيبقلا عم اودبت سانلا ريارس

 الص ثيح مكخيشو ىعرت ضرالا مياهب
 الوتو هباذع مكيف بص ةمحرب

 : هيلع لزنأ نيح 0 () يبنلا لاق : لاق ، ةريره يبأ نعو

 اورتشإ " : (ةمغ) يبنلا لاق ، 0١ } نيبرقألا كتريشع رذنأو ]
 ةيفص ايو 0 نيش هللا نم مكنع ينغأ ال ، ىلاعت هللا نم مكسفنأ

 ال } تنش ام يلس 0 دمحم تنب ةمطاف ايو 0 () هللا لوسر ةمع

 : كلذ يف لوقأو ؛ " ائيش هللا نم كنع ينغأ

 رذح ىلع يرابلا نم اونوكف انيش هتردقو يرابلا نم مكنع ينغأ ام

 روسلا مكحم يف التو هبر نع هب يبنلا لاق يذلا يف اوركفو

 ءيجيل '" : هموقل لاق 0 (نتغ) يبنلا نأ : ةريره يبأ نعو

 ىلع ةلوحم اينذلاب نونيجيو 0 ةمايقلا موي مهلامعاب سانلا
 انيمي اذكه ۔ لوقيف ‘ دمحم اي 0 دمحم اي : نولوقيف { مهقانعأ

 : كلذ يف لوقأو ؛ " نوقتملا مكنم يئايلوأ نإ : ۔ ههجوب الامشو

 . ٢١٤ : ءارعشلا ةروس )١(



 رشحلا يف ناعمجلا ىقتلا موي مهلامعأب سانلا يتأيل

 رزولاو ملظلاب ةلومحم مكلامعأب متنأ متنجف

 ردبلاك قرشم ههجو ىدهلا يبن دمحم
 ربلاب هللا ابح نمو يقتملا مكنم ييلو لاق

 : ةيآلا هذه تلزنف 0 () يبنلا عم تنك : (كئلظ) ركب وبأ لاق

 ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو ٭ هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف ]

 ةرذ لاقثم نم تلمع ام ىرأل ينإف ، هللا يبن اي : لاقف 0 () ( هري

 هركت امم اينذلا يف تيأر امف ‘ ركب ابأ اي " : لاقف ، رش نم

 موي هللا مكيفوي ىتح ريخلا ليقاثم رخديو 0 رشلا رذلا ليقاثمف
 : كلذ يف لوقأ و ؛ "" ةمايقلا

 داعيملا ةحيبص اهيقتلت ارخذ كل ةرذ لاقثم نإ

 داهملا ريغ داهملا نوكيو ايط سرطلاك ءامسلا ىوطت موي

 هذهب عمس املف 4 () يبنلا ىلع مدق هنأ . ةعصعص نعو

 ةرذ لاقثم لمعي نمو ٭ هري آريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف ] : ةيآلا

 . هريغ نآرقلا نم عمسأ ال ، هللا يبسح : لاق . ( } هري ارش

 يبنلا نأ ء هربخأ ةمامث نأ 0 يليفطلا ةثراح نب فوع نعو

 . ٧ _ ٨ : ةلزلزلا ةروس )١(

- ٩١ _ 



 نم اهل نإف 8 بونذلا تارقحُمو كايإ 3 ةشئاع اي " : لاق 0 (!ةغ)
 : كلذ يف لوقأو ؛ "٧ ابلاط هللا

 باتك نهعيمج مضو تعمج بالط انبونذ تارقحملف
 باسح باسحلل ةمايقلا موي اهريبكو اهريقح بونذلا ىلعف

 : (!ةَأ) هللا لوسر لاق : لاق 8 سنأ نع 0 يشاقرلا انثدح

 رانلا لهأ نإ 0 هللا وف ، اوكابتف ءاكبلاب اودجت مل نإف 0 اوكبإ "

 نأ ولف } لوادج ريصت مث } عطقنت ىتح امدلا مت عومدلا نوكبيل

 : كلذ يف لوقأو ؛ " ترجل تيرجأ نفسلا

 راعلاو لذلا يف اهنكاس نإف رانلا ةفيخ اوكابت الإو اوكبإ

 راهنأ يرج يرجت لوادجلا لثم اهل قاوف ال ءامد نم مهعومد

 راس بكوك وأ ىرث راحبلا نفس ترج تلقل يرجت اهب نيفسلا ول

 كلام اي اودانو ] : ىلاعت هلوق يف 0 رمغ نب هللا دبع نعو

 اماع نيعبرأ كلام نوداني منهج لهأ : لاق ، 0١ } كبر انيلع ضقيل
 . اينألا لثم مهعديف } 0١ } نونثكام مكنإ { : لوقي مث ، نوباجي الف

 ٭ نوملاظ انإف اندع نإف اهنم انجرخأ انبر ] : اينذلا لثم نولوقيف

 الإ ناك ذإ 0 اهدعب موقلا سنبف } ١}( } نوملكت الو اهيف اونسخأ لاق

 )١( فرخزلا ةروس : ٧٧ .

 )٢( نونمؤملا ةروس : ١٠١٧ - ١٠٨ .

 ۔ ٩٢



 : لوقأ كلذ يفو ؛ قيهشلاو ريفزلا

 اكبر ءاضقلا انيلع ضقيل كلام اي كلام نوداني

 ءاكبلا ينغي سيل اوثكما لاقق اذكه ةهرب هنوعديف

 . نجحم هعمو رجحلا يف ناك : لاق هنأ ؤ سابع نبا نعو
 اهيأ اي ] " : () يبنلا لاق : لاقف 0 هلبقيو رجحلا هب برضيف
 0١. ع نوملسم متنأو لإ نتومت الو هتاقت قح هللا اوقتا اونمأ نيذلا

 لهأ ىلع ترمأل ، ضرألا ىلع ترطق موقزلا نم ةرطق نأ ول

 ؛ ١١ تعمس امأ ، هبارشو هماعط وه نمب فيكف 0 مهتشيعم ضذزألا
 : كلذ يف لوقأو

 اهعيمج ارط ضرألا لهأ ةشيعم تررمل ترم موقزلا ةرطق ولف

 ىلع ىقلي " : () هللا لوسر لاق : لاق 0 ءادردلا يبأ نعو

 نوثيغتسيف 0 باذعلا نم هيف مه ام لدعي ىتح 0 عوجلا رانلا لهأ

 نم ينفغُي الو نمسي ال ‘ عيرض نم ماعطب نوثافيف { ماعطلاب

 نوركذيف ، ةصغ اذ ماعطب نوتاغيف 0 ماعطلاب نوثيغتسيف 0 عوج

 نوثاغْێف ‘ بارشلاب اينأذلا يف صصقغلا نوليزي اوناك مهنأ
 تعطق مهنوطب تلخد اذإف 0 مهموسج تباذأ بيذأ اذإف 0 ميمحلا

 )١( نارمع لآ ةروس : ١٠٦١ .

- ٩٣ . 



 اموي انع ففخي مكبر اوعدا منهج ةنزخل { : نولوقيف 4 مهء اعمأ

 : لوقأ كلذ يفو ؛ "" 0©» } باذعلا نم

 يناثملا قحب انل متوعد له نازثخلل ميحجلا لهأ لاق

 ناوهو ةواقش يف امزال اباذع انع ففخي نأ مكبر

 اوعداف اولاق ىلب اولاق تانيبلاب مكلسر مكيتأت كت ملوأ اولاق ]

 الف ، مكبر اوعدا : اولوقيف 0 ١" } لالض يف الإ نيرفاكلا ءاعد امو

 اموق انكو انتوقش انيلع تبلغ انبر اولاق { 0‘ مكبر نم ريخ دحأ

 : لوقأ كلذ يفو ؛ 0} } نيلاض

 صيحم نم اهدورو نم مهلام اولح رانلا يف لالضلا لهأ نإ

 صولخ نم اهدولخ نع الوال اهيف لظال ميحجلا يف اواسخإ

 دنعف : لاق ، 0١ } نوملكتالو اهيف اونسخإ { مهبيجيف : لاق

 ةرسحلاو ريفزلا يف نوذخأي كلذ دنعو ، ريخ لك نم اوسني كلذ

 : كلذ يف لوقأو ؛ ليولاو

 ءاوس نهعيمج باذعلاو يه ةعاجم ميحجلا لهأ ىلع ىقلت

 . ١٩٤:ب رفاغ ةروس ) ( ١

 . ٠٠١ : رفاغ ةروس )٢(
 . ١٠٦١ : نونمؤملا ةروس )٣(
 . ١٠٨ : نونمؤملا ةروس )٤(

 ۔ ٩٤



 مهاتأ ماعطلاب اوثاغتسإ اذإف

 مهاتأ بارشلاب اوثاغتسا مث

 ءانع كاذ لكو عيرضلا شيع

 ءاجن هيف سيلو ميمحلا ءام

 ةفص يف 0 هلثم يف 0 دادم نب دمحم نب دادم نب دمحم لاقو

 عيمجو انحزحزو 0 اهنم هللا انذاعأ ۔ رانلا لهأ

 مهليو اي رانلا لهأ ليو اي

 اهل اي ةعوج مهيلع ىقلت

 هرح مهفاوجأ يف رعسي

 مهبر ىلإ نوثيغتسييف

 اهب عيرض نم نومعظێف

 مهرابدأ نم ءاعمألا جرختف

 ةصقلاب نوتؤْيف نوثيغتسيف

 همعط الئاه اديزم ىقلي

 مهبرش ىلإ نوثيغتسييف

 مهليو اي رانلا لهأ ليو اي

 مكايإو هللا انذاعأ

 ۔ اهنع نيملسملا

 ىقشي نمل اسؤب ايف اوقش

 ىقلي ام مظعأ نم عوجلاو

 اقرز ةعوُج هوجولا دوس

 اقزر انبر اي انل ءيه

 اقتن مهناعمأ قتني

 اقرح ةقورحم ةلئاس
 اقلحلاو مفلا يجت

 اقرحلاو موقزلاو باصلا

 اقنر ابرشم ميمحلا نم

 ىقرت ال ليسلاك مهعمذأ

 اهنكاس محاج نم

 قيرط رانلاو ةنجلا نيب ام سيل : لاق ، ينوجلا نارمع نعو
 ةنجلا يطع أ نم 0 دحذخل لزنم الو . ع انف الو > لزنم الو ۔ ثلاث

._ ٩٥ .



 : كلذ يف لوقأو ؛ رانلا لخد ةنجلا طعي مل نمو 0 ةنجلا لخد

 دحاو نم دبال ناقيرط

 اهب ىلصي رانلا ىلإ امأو

 اهب ايحيف نانجلا امأو

 : هلثم يف يلو

 امهالوأ ام نيراد امهل اي

 امه الإ ثلاث كلاه امف

 امهادحإ دعب ريصي من

 امهادحإ رجهيو زوجي
 امهانهأ مرحيو ء يسم

 امهاكزأ حنميو ىلو

 امهارح نم نينيعلا حفست نأ

 امهاقلي نأ قولخمل دال

 امهاقشأ يف لح نم امهاقشأ

 امه ام نيلزنم نم امه امف امهاتلك دحأ يقالي نلو

 ام : تلاق .4 انيش ترنثكتسا ا ذا برعلا : دادم نب دمحم لاقو

 ران ٭ هيه ام كاردأ امو ] : ىلاعت هللا لاق ؛ يه امو 0 وه

 . ا) } ةيماح

 ىدل بولقلا ذإ { : ىلاعت هلوق يف : لاق { ةداتق نع دانساب

 ؛ (ا}١ ؟ عاطي عيفش الو ميمح نم نيملاظلل ام نيمظاك رجانحلا

 . مهقولح يف تبشنف مهرودص نم تصخش : لاق

 )() ةعراقلا ةروس : ١٠ _ ١١ .

 (٢) رفاغ ةروس : ١٨ .

 ۔- _ ٩٦



 ةنجلا نيب ام تلعُج ول 0 مدأ نبا اي ملعا : نسحلا لاق : لاق

 تدمعلو 0 برهلا دشأ رانلا نم تبرهل 0 امهيلإ ترظنو 0 رانلاو

 لك تهركلو 0 بلطلا دشأ اهيلع اصيرح . اهيلإ ادصاق 3 ةنجلا ىلإ

 لزنأف 0 قيدص وأ 0 دلوو } لامو 0 لهأ نم 0 اهنع كسبحي ءيش
 ىتح 7 اهنم نيقيلا كاتأ دقف 0 ةلزنملا كلت .مدأ نبا اي ۔ كسفن

 سيلو 9 امهادحإ ىلإ ريصملا نم دبال هنأ ملعاو ؛ اهيلإ رظنت كنأك
 لك رانلا نم برهاو 0 بلطلا قح ةنجلا بلطاف 0 ثلاث لزنم كلانه

 : كلذ يف لوقأو ؛ برهلا

 برهلا ىلإ اهنم ايجتلم تنكل بهللاو نارينلا ىلع تعلطا ول

 بلط يفو يعس يف كدهج تمد ام اهل تنك دلخلا نانج تيأر ولو

 بسنلا نم عيش الو قيدص الو مهب دعتست لهأ كقوعي الو

 بصنلاو نارينلا ىدل وأ ةنج يف ادغ لحي نأ دب ءرملل سيلو

 () هللا لوسر باحصأ ناك : لاق ، نيسخ نب نايفس نعو
 : لاق ؟ رانلا دراو كنإ كاتأ له : رخآلل امهدحأ لوقي 0 اوقتلا اذإ

 كحضلا ميفف 0 ال : لوقيف ؟ اهنم جراخ كنإ كاتأ له : لوقيف . معن
 : كلذ يف لوقأو ؛ رانلا دراو اي

 ردصلاب ترشب لهو دورولا نع ةرذعم كتءاج له رانلا دراو اي

- ٩٧١ _



 روسلاو يآلا يف هقلأ ملو الك ردص نع ترشب ام هللاو لاقف

 : ل ًايكاحُم ٠ دادم نب دمحم لاقو

 كحض يف تنعمأ دق رانلا دراو اي

 نأب رورسلا تاراشب كاتأ لهف

 لجو يفو فوخ يف كحضلا نم نكف

 احرف اي هللا ركمل ننمأت ال

 هتمحر لضف نم اطناق نكتالو

 ةلدرخ نزو ادبع هللا ملظي ال

 هتمحرف نيعستو ًاعست دعأ

 قنالخلا لك تعسو ةمحرف

 رانلا دراو اي اهنمآ تسلو

 راد امريخ ىوأم ةنج لحت
 راربأ راد ىنكس هللا نم بلطاو

 رانلاب هيصعي نم دعوأ هللاف

 رانيدب ًآراطنق ضرقي هللاف

 راثكإب ارجأ ةفعاضُي نكل

 رافكو غاط ىوس اهنمرحي مل

 رادلا هذه يف انل تمتو تمع دق

 ليو " : () هللا لوسر لاق : لاق 0 كلام نب سنأ نعو
 انقوقح انوملظ انبر : نولوقيف { ةمايقلا موي ءارقفلا نم ءاينغألل

 مكنبرقأل : (كنت) هللا لوقيف 0 مهلاومأ يف انل اهتضرتفإ ينلا
 قح مهلاومأ يف نيذلاو ] : (ا٤) هللا لوسر التو 0 مهندعبالو
 : كلذ يف لوقأو ؛ "" 0» } مورحملاو لناسلل × مولعم

 هلياسل قح هلام يف ناك نم

 (١) :ج راعملا ةروس ٢٤-۔ ٢٥ .

 مورحمو فورصم قزرلا نع نمو

 ۔- ٩٨



 مولعم وهو مهيلإ ىدؤي اقح مهل نأ تايآلا يف شرعلا وذ لاق دق

 موقزو روز مهدعب مهملظف مهبجاو قح مهيلإ دؤي مل نم

 (انتظ) هللا لوسر تعمس : تلاق . ةيمعشثخلا ءامسأ نعو

 رابجلا كلملا يسنو ىدتعاو ربجت دبع 4 دبعلا سنب " : لوقي

 ؛ لاعتملا ريبكلا يسنو لاتخاو ربجت دبع . ذبعلا سنب ؛ العألا

 ، دبعلا سنب ؛ البلاو رباقملا يسنو اهلو اهس ادبع 0 دبعلا سنب

 نيدلا طلخي ادبع 0 دبعلا سنب ؛ نيدلاو اينذلاب ليخب ادبع

 : كلذ يف لوقأو ؛ " تاهبشلاب

 روزو كاذ لاق مث ىدتعاو ربجت وأ ىسن ادبع دبعلا سنب

 ربقي معزي وهو ربقلا ىسنو ىلوت ادبع دبعلا سنب من

 رمنتو هلهجب ىماسو ىغبلا بكر نم دبعلا سنبلو

 روعأ وهف هنيدب اينذلا ذخل ىغبت لخبب نم سنب اي مث

 : لاق 0 يبأ انثدح : لاق 0 دانسإب لضفملا نب يلع انثدح

 يبنلا نع ، هيبأ نع هنأ ركذ 0 اباتك كلملا دبع ءادردلا وبأ ىطعأ

 زعلا ىقبأو 0 هللا باتك ثيدحلا فرشأ نأ " : لاق هنأ 0 ()

 ؛ " همتاوخ رجألا كالمو { اهبقاوع رومألا ريخو ، ىوقتلا ةملك

 : كلذ يف لوقأو

۔- ٩٩



 اهابقع لامعألا ةمتاخ ريخو هب ءاج هللا باتك ثيدحلا ىكزأ

 اهاوقتل اعوط هسفن تدتها اذإ اهلناقل ىوقتلا ملك يف لضفلاو

 يبنلا نع 0 رمع نبا نع ‘ عفان نع 0 دمحم نب دامح انثدح

 ال نايدلاو ، ىسني ال بنذلاو 0 ىلبي ال ربلا " : لاق هنأ 3 ()

 اذه يف ذخأ دقو ؛ "! نا دن نيدت امك « تئش فيك ركف ٠ تومي

 : كولملا ضعبل لاقف 0 ءارعشلا ضعب

 نادت نيدت امك نأب ملعاو لئاز ككلم نأ نقيأو ملعاو

 : رخآ لاقو

 ىسنت الف بنذ نم كافك تمدق دق امو ىلبي ال بنذلا

 اسحنلاو دعسلا ىقلي دبعلاو دمرس مياد يح هللاو

 اسرط هناقلت عم هاقلي نادي الف ءاشي ام لعفي

 نب دمحم رفعج يبأ نع 0 دانساب دوواد نب نمحرلا دبع انثدح

 هللا لوسر لاق ؛ لاق 8 بلاط يبأ نب يلع نع 0 هيبأ نع 0 ئلع

 ىضري اميف اهقفني ةقفنب بدن } ةمأ الو دبع نم ام " : ()
 ةنوعم عدي دبع نم امو 4 هللا طخسي اميف اهفاعضأ قفنأ الإ 3 هللا

 الإ ى ضقت مل وأ 0 هل تيضق ةجاح يف هعم يعسلاو 0 ملسملا هيخأ

 عدي دبع نم امو 0 هيلع رجؤيالو 0 هيف مثأي نم ةنوعمب يلب

_- ٠١٠ ٠١ ١ -



 ىلإ رظنالإ 0 اينذلا جئاوح نم هيلإ ليبسلا دجي وهو 0 جحلا

 : لوقأ كلذ يفو ؛ هتجاح ءاضقنإ لبق نيقولخملا

 مركملا بحملا يعس ةجاح يف ملسُملا ةنوغمل ىعسإ

 موقلا قيرطلا نع تلحو اهرك يقبي ال نم نوعب تيلب آلإ

 منغملا لضق لانت هيلإ اريس منتغاف كفك راسيأ نم جحلاو

 مدعم فك غارفب يهتشت ام يضقنيو كاوس هب موقي ال يك

 مرحلا بر كتاجاح يضقي ملسملا كيخأ ةجاح يف عسإ

 مدعُم فكب ىلبت نأ لبق هل رسيلا عم تيبلا ججحاو

 لاق : لاق ، سابع نبا نع 0 دانسإب دوواد يبأ نبا انثدح

 ام 0 هللا لوسر اي : اولاق 8 سمخب سمخ " : (مم٤) هللا لوسر

 مهيلع طلس آلإ . مهدهع موق ضقن ام : لاق ؟ سمخب سمخ

 عنم امو 0 مهيف لتقلا رثك الإ 8 مهمكح يف موق راج امو 0 مهودع

 رهظ آلإ ‘ ةشحافلا مهيف ترهظ الو } رطقلا اوعنم آلإ 0 ةاكزلا موق

 اوذخأ الإ 0 نازيملاو لايكملا موق سخب امو 0 0١ توملا مهيف

 . "" (» نينسلاب

 لاق : لاق ، رمغ نب هللا دبع نع ى دانسإب يرهوجلا انثدح

 . لتاقلا نوعاطلا : يأ )١(
 )٢( طحقلا : نينسلا .
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 سمخ . راصنألاو نيرجاهُسلا رشعم اي " : () هللا لوسر

 يف ةشحافلا رهظت مل هنإ : اهوبكرت نأ اهنم هللاب مكذيعأ لاصخ
 عاجوألاو نوعاطلا مهيلع هللا طلسي آلإ ، اهولمع ىتح طق موق

 هللا سبح الإ 0 ةاكزلا اوعنمي ملو ، ممألا نم مهلبق يف نكت مل يتلا

 الإ } لايكملا اوصقن الو 0 اورطمي مل مئاهبلا الولو 0 رطقلا مهيلع

 مهيلع هللا طلس آلإ . روجلاب اومكحي ملو 0 نينسلاب هللا مهذخأ

 مهسأب هللا لعج لإ ‘ دهعلا اوضقنالو 0 مهريغ نم اودع
 : كلذ يف لوقأو ؛ " مهنيب

 لاصخ سمخ مهل يبنلا لاق مهلك انورجاهمو

 لابوو ةلذمب اومر الإ رشعمب لحت ام شحاوفلا نإ

 لايكملا و نازيملا يف سكولاو ايحلا اوعنم مهتاكز نوعناملاو

 يلاعلا كيلملا يصعي نمل اسعت مهيلع نينسلا هللا ىضق مهبف
 لاجآلا براقت كاذب ىضقو مهنيب اميف سانلا لح كاذبف

 كلذ يفو ؛ " قطنملاب لكوم البلا " : () يبنلا لاقو

 : لوقأ

 نانملا يقلاخب ريجتسم يناسل رشو يقطنم نم انأ

 يناوخإ مهديكب ينودقو ام اذإ مولظلا ةيحلاك يه

- ١٠٢



 . ىلاعت هللا ىلإ عطقنإ نم " : () هللا لوسر لاق : لاق

 ىلإ عطقنإ نمو ‘ بستحي ال ثيح نم هقزرو 0 ةنؤم لك هللا هافك

 : كلذ يف لوقأو ؛ " اهيلإ (كت) هللا هلكو 0 اينذلا

 اجر ام ىلإ راصو زافو اجن نم اجن هلمجلا ىوقتب

 اجرخم هرمأ نم لاق امك هل لعجي هللا قتي نمو

 دماحم بلط نم !! : لاق 4 () ) يبنل ذلا نأ . ةشناع نعو

 . " اماذ هيلع هدماح داع 0 هللا يصاعمب سالا

 يبنلا نع 0 هدج نع 0 بيعش نب رمغ نع 0 دانسإب انثدح
 ام هللا هافك 0 هللا نيبو هنيب ام نسحأ نم " : لاق هنأ 6 (ام٤)

 . هتينالع هللا حلصأ 0 هتريرس حلصأ نمو 0 سانلا نيبو هنيب
 : كلذ يف لوقأو ؛ "" ه اين رمأ هللا هافك ، هترخآل لمع نمو

 اهمادخ تفصنأ اينذ رمأ نم ةيافك لانت ةرخآل لمعإ

 اهماركإ لنت ًآدغ هلإلا دنع تحلصأ نإ يتلا كتيوط حلصاو

 اهمامأو اهفلخ كدنع ريخلاف اهحالصإ مرت نإ ةريرسلا اذكو

 هللا دبع نب دمحم نع . دانسإب ةعرز يبأ نب خيشلا نبا انثدح

 . اضعب مهضعب يصوي 0 اوقتلإ اذإ ريخلا لهأ ناك : لاق 0 يفقنلا

 . هترخآل لمع نم : ثالثب ضعب ىلإ مهضعب بتك 0 اوباغ اذإف
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 . هتينالع هللا حلصأ 0 هتريرس حلصأ نمو . هاينأ رمأ هللا هافك

 . ساانلا هللا هافك 0 هللا نيبو هنيب ي ذلا حلصأ نمو

 لاق : لاق & لبج نب ذاعم نع . دانساب دمحأ نب نامعللا انثدح

 ةنؤم تمظع الإ 0 دبع ىلع ةمعن تمظع ام " : () هللا لوسر

 ةمعنلا كلت ضرع دقف . ةنؤملا كلت لمتحي مل نمف ٠ هيلع سانلا

 : كلذ يف لوقأو ؛ " لاوزلل

 همعن يف مانألا شاعو الإ دحأ ىلع ةمعن تمظع ام

 همسق نم يهو هللا بهاوم بيثي ارككش ناك ىضر ناف

 همرإ نم داع امك تداع هتمعنل ًاعنام كي نإو

 اماوقأ هلل نأ " : (ممم٤) هللا لوسر لاق : لاق ، رمغ نبا نعو

 اهوعنم اذإف 0 اهولذب ام اهيف مهرقي 0 دابعلا عفانمل معنلاب مهصخي

 . " مهريغ ىلإ اهلوحو 0 مهنم هللا اهعزن

 : لاق ، رذ يبأ نع 0 دانسإب رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح

 ال " : لوقي - () هللا لوسر : ينعا ۔ مساقلا ابأ يليلخ تعمس
 امهو 0 راربألا لزانم راجفلا لزني الو 0 بنعلا كوشلا نم ينتجي

 : كلذ يف لوقأو ؛ " هيلإ متذخأ متدرأ امهياف ، ناقيرط

 بترلا ىلع اولعت اهب انيوهلا الو بنعلا ينج كوش نم ءرملا ينتجيال
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 بقحلا يف هللا عاطأ نم اهلحي ةلزنم هللا يصاع لزني سيلو

 نب رمع نينمؤملا ريمأ لخد : لاق ، هضعب تذخأو اثيدح تكرت

 3 ةيواعم نب رصن ينب نم لمؤم ينب نأش يف 0 (كيخ) باطخلا

 ينب نم لجر ناك : لاق ؟ هنأش فيكو 0 هلك اذكه نم بجعأ

 3 لمؤملا ينب نم نطب لاومأ ىلع ىلوتسإ دق 0 ةيواعم نب رصن

 . هوعنميل هلامو مهيلإ هسفن أجلاأف 0 اوكله دق هيبأ اونب ناكو

 . قح ريغب هلاومأ نوذخأيو 0 هنودهطضيو 0 هنوملظي اوناكو

 . مكاوس نم ىلع مكترتخإ دق ينإ ، لمؤم ينب اي : لاقف . مهملكف
 . يمحر متعطقو 0 ينوملظتف 0 ينوعنمتل يسفن مكيلإ تفضاو
 الإ ، راوجلاو محرلاو هللا مكركذأ و 0 يراوج متأسأو 0 يلام متلكأو

 : لمؤملا ينب نم حابر : ىمسي مهنم لجر لاقف 0 ينع متففك ام

 مهعنمي ملف 0 امحر هل نإف 0 هللا اوقتاف ، مكمع نأ قدص هللاو دق

 . آرامُغ اوجرخف 0 مارحلا رهشلا لخد ىتح مهلهمأف { هنم كلذ

 : كلذ يف لوقأو ؛ مهرابدأو مهراثأ يف هللا ىلإ هدي عفرو

 ليكمب مهراثآ يلع مراو لمؤملا ينب ينع مهدر

 لعفي مل هنإ احابر الإ لفحج شيج ضرع وأ ةرخصب

 مهيلع هللا لسرأ ، مهقيرط ضعب يف لوزن مه امنيبف : لاق
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 . ةيابخ لهأو احابر لإ 0 ةدحاو ةكد مهتكد ، لبجلا نم ةرخص

 ناك اذه نأ نورت . بجعل اذه نإ 0 هللا ناحبس : رمغ لاق

 تملع دق ينإ امأ : لاقف 0 ملعأ 0 نينمؤملا ريمأ اي : اولاق ؟ نوكي

 الو ، رانلا الو ةنجلا نوجري ال 0 ةيلهاجلا نم سانأ يف ناك هنأ

 مولظملل بيجتسي هللا ناكو 0 ةمايق الو ، اباسح الو 0 تعب نوفرعي

 دابعلا هللا ملع املف ، ضعب نع مهضعب عفديل 0 ملاظلا ىلع مهنم

 : لاق 0 ةمايقلاو ثعبلاو 0 رانلاو ةنجلا اوفرعو 0 مهاده 0 اعم

 ةرظنلا تناكو ٠00 ع رمأو ىهدأ ةعاسلاو مهدعوم ةعاسلا لب ]

 . مويلا كلذ ىلإ ريخأتلاو ةدملاو

 ه ناميلس يبأ نع 0 دانسإب ناديبع نب دايز وبأ انربخأ : لاق

 ةأرمإ هل تناكو 0 ةاحسملاب لمعي ليئارسإ ينب نم لجر ناك : لاق

 هل تمدق . هلمع نع حارأ اذإ ناكو 0 ليئارسإ ينب لمجأ نم

 غلبف ، هشارف هل تشرفو 0 هبارش هل تدربو ،} مياص وهو روطف

 . ازوجع اهيلإ لسراف 0 اهلامج ليئارسإ ينب ةربابج نم رابج كلذ

 . ةاحسملاب لمعي يذلا اهل نوكي نأ كلثمل نيضرتأ : اهل يلوق نأ

 كنمدخأو . ريرحلا كتوسكلو ‘ بهذلا كتيلحل يدنع تنك ولف

 هل مدقت مل ، هلمع نم وه حارو 0 اهيلإ كلذ تقلأ املف 0 مدخلا

 )١( رمقلا ةروس : ٤٦ .



 اي : لاقف 0 هشارف هل شرفت ملو 0 هبارش هل دربت ملو } هروطف

 ام وه : تلاقف ؟ كنم هفرعأ مل يذلا قلخلا اذه ام 0 هذه اي 0 هانه

 ينب رابج اهجوزتف 0 اهقلطف 0 آرارم كلذ هب تلعفف 0 ىرت

 . تيمع و يمع 0 روتسلا تيخرأو هيلع تلخدأ املف 0 ليئارسإ

 . اهدي تفجف هسمتلت هيلإ اهديب توهأف 0 تفجف اهيلإ هدي ىوهأف

 مهب ءآسأ اوحبصأ املف ، ةوهشلا امهنم تعزنو } اسرخو امصف

 عفرف 0 سرخ يمُع مكب مه اذإف ، روتسلا اوعفرف ، نظلا باجحلا

 ه (كني) هللا ىلإ امهربخ عفرف ، ليئارسإ ينب يبن ىلإ امهربخ
 ينبضغي سيل نأ انظ . ادبأ امهل رفغأ تسل ينإ : هيلإ هللا ىحوأف

 . هاحسملا بحاص يف
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 افا بابلا

 "عجن نس رئمو ي ىلامش ) :() لون ؤ
 : (كيت) هلوق يف : ملسُم نب نيسخلا نب يلع نب دمحم نع

 . ةحصلاو 0 نمألا : لاق ‘ ('» } ميعنلا نع ذنموي نلأستل من ]

 . لظلاو { ةيفاعلاو

 . "" درابلا ءاملاو ، بطرلا " : لاق 0 () هللا لوسر نعو

 نب هللا دبع انثدح : لاق 0 (هنفظف) باطخلا نب رمغ انثدح

 . نسحلا نع 0 يميهجلا رازن نب ثعشملا انثدح : لاق 0 يرماعلا

 اي : اولاق 0 0١ } ميعنلا نع ذنموي نلأستل مت { : تلزن امل : لاق

 . انقتاوع ىلع انفويسو ؟ هنع لأسث ميعن يأ ، (هغ) هللا لوسر

 ريغب يسميو 0 ءادغ ريغب اندحأ حبصي ، برح انل اهلك ضرألاو
 ه مهنم ريخ متنأ ، مكريغ اماوقأ كلذب ينعأ " : (م٤) لاق 0 ءاشع

 . ةلحم يف نودغيو ‘ ىرخأب مهيلع حاريو ، ةنفجب مهيلع يدغت

 .ةبعكلا رتست امك 0 مهتويب نورتسي 0، ىرخأب نوحوريو

 اي : ةباحصلا لاق ؛ ةنوعم : نوكي هلعل ، " نيمسلا مهيف نوشغيو
 نودجت سيلأ " : لاق ؟ هيف نحن ميعن يأ 3 (ة٤) هللا لوسر

 . ٨ : رثاكتلا ةروس )١(
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 . "! ميعنلا نم وهف ء درابلا ءاملا نوبرشتو 0 لاعنلا

 مهركذو ] : (ملثنتلا) ىسومل . () ه هللا لوق يفف : لاق
 . هللا ميعنب : لاق ؛ () هللا مايأب

 لوقأو ؛ اينألا ةذل نم ءيش لك : ميعنلا : لاق ، دهاجم نعو

 : كلذ يف

 ميحر برل دماح اركاش ميلس بلقب هبر ىتأ نم

 ميعن لك دنع هللا اوركذاف هنع لأسي ميعنلا نإ لاق
 ميمحلا ريغ تارفلا ءامو ربلل نم شاعملاو مسجلا ةحص

 مومسلا يف ال لالظلا مونو لخنلا بطر عم نامألا ميعنلاو

 ميركلا يبر دمحب ميعنف ذيذل نم اهب امو اينذ لاق

 ميكحلا زيزعلا نم يدايألا ركشلاب لباق هلإلا عاطأ نم

 ميلأ باذع نم ليولا هلو اميمح ىلصي روفكلا دونكلاو

 : هبرضو هنزو ىلع . دادم نب دمحم لاقو

 مويقلا نميهسلاب اذاع ميلسلا داؤفلاب هللا ىتأ نم

 ميمحلا ريغ لالزلا حاقنلا ءاملا ةبرش يف هلإلل دماح

 ميظع مويب ىرولا رشح دنع هنع لأسي ميعنلا اذه نإ

 )١( ميهاربإ ةروس : ٥ .
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 ميمحلا ريغ ميمحلا نوكيو ىرايح ىراكس ىرولا قلي موي

 موسجلا يف ةحصو بارشو ماعط نم هذتلت ءيش لك

 موزحلا قوف ناتكلا سبلو لظلا يف مونلاو قيرطلا نامأو

 ميعن لك دنع هللا كركش ركذاف ميعنلا ةلمج نم وهف

 ميحرلا زيزعلا ركش ركذاف مويلا كلذ رش هللا كيفكي

 مومهلا ريثك هركش ًايسان آادونك ادوسح يخأ اي نكتال

 دنع ‘ ميعنلا نم كيلع ام ۔ مدأ نبا اي ۔ ركذا : نسحلا لاقو

 ‘ ةحصو . سفنو ‘ لمع و & ة وطخو . ةملكو ٠ نيع ةفرط لك

 ال هللا ةمعن اودعت نإو { : ىلاعت هللا لاق دقو 0 معطمو ۔ برشمو

 : كلذ يف لوقأو ؛ 0١ } اهوصحت

 ةظقيلا يفو مونلا يفو اضيأ ةرظنلا يفو نيعلا ةفرط يف

 ةمسقلا نم ي رابلا ابح امو اذغلا ذيذلو ءاملا برشمو

 ةحصلاب لمعت ةعنصو ةمعن اهقطنت ةملكو

 : هلثم يف . دادم نب دمحم لاقو

 مانمو ةظقي يف ءادتباو نيعلا ةفرط يف هللا اوركذا

 مانألا لكل وكزت لامعأللو ظفل دنع هدعت مالكل

 . ٣٤ : ميهاربإ ةروس )١(

- ١١١ 



 ءاملل كبرش دنع هركذ اذكو

 ارشع كركذ قوف هللا كتؤي

 ماقسو ةحص يف ماعطلا وأ

 ماعنأ نمو هل ديزم نم

 تاوامسلا يف ام مكل رخس هللا نأ اورت ملا { : ىلاعت هللا لاق

 لوقأو ؛ 0١ } ةنطابو ةرهاظ همعن مكيلع غبسأو ضرألا يف امو

 : كلذ يف

 مكيلع هللا ةمعن اوركذا

 ىقلت ةعينصلا ركش نم نإ

 : دادم نب دمحم لاقو

 هل اركشو هلل ذمختلا

 ىرولا يلوو يلو وهف
 ايح تم ام هدمحأ

 ىذأ ينع عفدي هدمحف

 نأ ىلإ هيلع هللا ةنعلو

 اديزملا اولانت هلضف اوركذاو

 اديدشلا باذعلا هنارفك دعب

 ةرهاظلا ةنطابلا ةمحعنلل

 ةرخآلا يفو اينذلا هذه يف

 ةرهاسلا ىلإ يرشح يفو يربق يفو

 ةرنادلا هقوف تراد ناطيشلا

 ةرقاحلا ىلإ سانلا عجري

 . اهتفرعم دعب كيلع هللا ةمعن ركنت ال ‘ مدأ نبا اي : نسحلا لاق

 . كل اهثدحي ةمعن لك دنع اركش هلل ثدحأو . اهيلع هللا ركشت الا

 اهيف كيلع هللو آلإ ، راهن الو ليل نم ةعاس كيلع يتأي سيل هنإف

 )١( نامقل ةروس : ٢٠ .

 ۔ ١١١ ۔



 : كلذ يف لوقأو ؛ ةرهاظتُم معن

 اركش هتاعاس يف هلل ةمعن نم كيتأي امل ثدحأ

 ىرتت ةيراج ةمعنب ةلوصوم كتاعاس لكف

 : هلثم يف ٠ دادم نب دمحم لاقو

 اركش اهنايحجإ يف كبر ةمعن نم كالوأ امل ثدحأ

 ىرخأ اهبقعت امعنو ةمعن اهب هللا كل ثدحي

 ارشع همعنأ نم كداز ًاركش هل تددزإ ام لكف

 اركش هدمحت نأ كايا ةهماهلإ ركشلا نأب ملعاو

 تنأو 0 اينذلا نم تعتمت امب 0 مدأ نبا اي : لاق ، نسحلا نعو

 معان نم مك ركذأ 0 مدأ نبا اي ؛ اهميعن نع كلناس هللا نأ نقيتم

 يف ريقف ًالئاع ناك هنأ ول . باسحلا دنع دغ ىنمتي اينذلا يف

 : كلذ يف لوقأو ؛ هليل توق دجي ال 0 ايندلا

 ارقفلا نم ايندلا يف ناك هنأ ول هتمعن دنع ىنمتي معان مك

 ارثأ هل يقابلا هدعب ىريالو ,نطو الو لامالب اهيف ناليع

 مله : لاقف 0 اصيبخ لكأي وهو ، نسحلا ىلع دقرف لخد : لاق
 اي : لاقف . هركش ي دأ ال نأ فاخأ . ديعس ابأ اي : لاقف 0 لكف

- 

۔ ١١٣ ۔



 . كلذ يف لوقأو ؛ درابلا ءاملا ركش ي دؤتأ ‘ عقل

 يلايتحإ فيكف هركش ادأ نع يسفن زجعت صيبخلا اذه نإ

 لالزلا لثم تارفلا بارش نم اركش عيطسأ فيك لاق نم لاقو

 ام لوأ '"! : لاق هنأ . ( انغ يبنلا نع . ةريره وبأ انثدح

 نم كورأ ملأ و ؟ كمسج حصأ ملأ : همايقلا موي دبعلا هلل ا بساحي

 : كلذ يف لوقأو ؛ " ؟ درابلا ءاملا

 نمث الب اير ءاملا بذع يبرشو ندبلا ةحص ىلع يبر ينبساحي

 هللو لإ 0 هللا دابع نم دحأ سيل : هنييغ نب نايفنس لاق : لاق
 ؛ ركش يف ريصقت وأ . ةمعن يف امإو { بنذ يف امإ 0 ةجحلا هيلع

 : كلذ يف لوقأو

 امع ريصقتب وأ بنذلاب ناك امإ مدأ نبا يف هللا ةجح

 امغ ةمايقلا يف دادزي كلذ ركشو ميعن يف هللا هصخ
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 يواسل) بايلا
 نزملا لمل) س هن هر ىا رزم اب ؤ

 هيلع انلسرأ نم مهنمف هبنذب انذخأ الكف ] : (كت) هللا لاق

 ضرألا هب انفسخ نم مهنمو ةحيصلا هتذخأ نم مهنمو ابصاح

 مهسفنأ اوناك نكلو مهملظيل هللا ناك امو انقرغأ نم مهنمو

 . 6١ } نوملظي

 نوكي " : () هللا لوسر لاق : لاق ، نيصحلا نب رمغ نعو

 ه ({) هللا لوسر اي كلذ ىتم : اولاق 8 فذقو فسخ يتمأ يف

 . "ا رومخلا تبرشو تانيقلاو فزاعملا ترهظ اذإ : لاق

 ه () هللا لوسر نع ‘ تماصلا نب ةدابع نب اطع نعو

 3 رشأ ىلع يتمأ نم سانأ نتيبيل 0 هديب يسفن يذلاو " : لاق

 مهلالحتساب { ريزانخو ةدرق نوحبصيو { بعلو 0 وهلو 0 رطبو

 { ابرلا مهلكأو 0 نايقلا مهذاختاو ‘ رومخلا مهبرشو 0 مراحملا

 : كلذ يف لوقأو ؛ "" ريرحلا مهسبلو

 ابولا يعاود ريرحلا سبلو ابرلا لكأو رومخلا برشب

 . ٤٠ : توبكنعلا ةروس (١)

 ۔. ١١٥



 ابصلا ديعب داسفلا بوكر دابعلا كلهو دالبلا فسخو

 : لاق ، ةلجد نم ليجد : اولاق لب ، رطق لزن هنأ ، ريرج نعو

 ه تارفلا : هل لاقي رهن لفسأ انه اه وهو ؟ ليجد : اولاق لهف
 لاقي رهن 0 ةنيدم نيب ام : لوقي 0 (هغ) هللا لوسر تعمس : لاقف

 كولم هيف عمتجي 0 تارفلا : هل لاقي رهنو ، ليجدو 0 ةلجد : هل

 : كلذ يف لوقأو ؛ " اهب فسخيف 8 ضزألا

 فسخلا اهمعي يبنلا لاق ةنيدم ليجدلاو ةلجد نيب ام

 فجرلا مهيلع لحو اوكله انلبق اوناك دومث موق رادبو

 يورو ؛ دادغب دنع ماقملا نع اناهني 0 ي رونلا نايفس ناكو

 : ۔ اضيأ ۔ مصاع نب نايفنس نع

 فوسخلا ةرذاحُم اهب ماقي الأ دادغب نع يرونلا ىهن

 فوقولا ريغ اولمعتساو اهب اوميقت ال اوفك لاق مصاعو

22 
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 باعلال بايلا
 ,رلرملاد نز اا كو ز

 ؛ 0١ ؛} افيوخت الإ تايآلاب لسرن امو ] : ىلاعتو كرابت هللا لاق

 مهانذخأو اهتخأ نم ربكأ يه الإ ةيآ نم مهيرن امو ] : ىلاعت لاقو

 . "") } نوعجري مهلعل باذعلاب

 يتأتال " : (ا&ة©) هللا لوسر لاق : لاق ‘ ةريره يبأ نعو

 . نامزلا براقتو 0 لزالزلا يتأتو 0 ملعلا هللا ضبقي ىتح ةعاسلا

 . "" جرهلا رثكيو 0 نتفلا رهظتو

 رفظ ةمذلا رذعأ اذإف 8 رطملا لق مكاحلا راج اذإ : رمغ نعو

 : كلذ يف لوقأو ؛ ةفجرلا تناك ةشحافلا ترهظ اذإو { ودعلا

 ردغلا اهناخ ةمذ نإ ادعلا ىوقيو رطقلا عطقني ماكحلا تراج اذإ

 رفكلا مهعمج مع موقب قيحت ةرهج شحاوفلا ىتؤت نأ فجرلا يفو

 يف ناك فجر يف 0 زيزعلا دبع نب رمع باتك انعاج : لاق

 . هقلخ هب هللا بتاعي ، فجرلا اذه نأ يفغلب هنإف ، دعب امأ : هتيالو

 )١( ءارىبإلا ةروس : ٥٩ .
 )٢( فرخزلا ةروس : ٤٨ .

- ١١١٧ 



 رهشلا نم ةدعل 0 نينثإلا ةليل اوجرخي نأ 0 دانجألا يلإ تبتك دقف
 عاطتسإ نمف } مهاياطخو مهبونذ نم هللا ىلإ نوبوتيف 0 اهامس دق

 : لوقي (كنت) هللا نإف ، لعفيلف ةقدص هيدي نيب مدقيو جرخي نأ

 : (ةليت) هلوقو ؛ ؤ } ىلصف هبر مسإ ركذو ٭ ىكزت نم حلفأ دق )

 انل رفغت مل نإو انسفنأ انملظ انبر { : ءاوحو (مالثتلتلا) مدآ لاق امك
 : (لثَتلا) حون لاق امكو ؛ 0١ } نيرساخلا نم ننوكنل انمحرتو

 يل رفغت الإو ملع هب يل سيل ام كلأسأ نأ كب ذوعا ينإ بر ]
 . ١}' } نيرساخلا نم نكأ ينمحرتو

  

 ىرن انك : لاقف 0 دوعسم نب هللا دبع دهع ىلع ضرألا تلزلز

 . افيوخت اهنورت متنأو ، تايكزت (م٤) هللا لوسر عم تايآلا

 موي ] : (كنت)هلوق يف " : () هللا لوسر لاق : لاق

 امب توملا ءاج : لاق 0 & } ةفدارلا اهعبتت ٭ ةفجارلا فجرت

. 
 )١( ىلعألا ةروس : ١٤-۔ ١٥ .

 )٦( فارعالا ةروس : ٢٣ .
 (٣) دوه ةروس : ٤٧

 (٤) تاعزانلا ةروس : ٦ - ٧ .

 ۔ ١١٨ ۔



 رسالا نايا
 نبألا)لر لحزل ز ءامب ام زب

 فوسف لمألا مههليو اوعتمتيو اولكأي مهرذ ] : (كنت) هللا لاق
 . () } نوملعي

 ناسنإلا لثم " : () هللا لوسر لاق : لاق ، سنأ نعو
 وه امنيبف . همامأ لمالاو . هفلخ لجذل ١ لثمف 0 لمآلاو لجذل او

 . "ا هجلتخاف لجألا هاتأ اذإ . همامأ هلمأي

 لجخلا تيأر ول مدأ نبا اي : لوقي نسحلا تعمس : لاق

 : لوقأ كلذ يفو ؛ هرورغ و لمآلا تيسنل 0 هريسمو

 لامآلا بذاكل ىدصتام لاجآلا ةعرس دبعلا ىأر ول

 لايتحإب هدري نأ ىدتهإ ام يفاوملا مامحلا ىأر ول اذكو

 نب ديز نب ةماسأ ىرتشإ : لاق 0 يردخلا ديعس يبأ نعو

 () هللا لوسر تعمسف 0 رهش ىلإ مهرد ةنامب ةديلو 0 تبان

 ةماسأ نإ ‘ رهش ىلإ يرتشملا ةماسأ نم نوبجعتالا " : لوقي
 نأ تننظف ينيع تفرط ام 0 هديب يسفن يذلاو 0 لمآلا ليوطل

 . ٣ : رجحلا ةروس )١(

 ۔- ١١٩١



 يننأ تننظف } ةمقل تمقل الو 0 يحور هللا ضبقي ) رتح . رقت

 : كلذ يف لوقأو ؛ "" توملا نم اهب صغأ ىتح اهغيسأل

 همالع رهش ىلع انيش ىرش ةماسأ نم بجعت هللا يبن

 همامأ الومام قاس اذهف نيح لك قرطي توملا سيلأ

 همامح لعف نع لبق نم يقل ًاعينص دغل لمآ نم مكف

 هءادر عضوف 4 () هللا لوسر عم انك : لاق 4 سنأ نعو

 . هتعبتف ، هءادر كرتو اعزف ماقف . حير تبهف . مانو هسأ ر تحت

 دق ةعاسلا نأ تننظ "٠ : لاق 0 (امم٤) هللا لوسر اي كلام : تلقف

 . كلذ يف لوقأو ؛ "ا تماق

 هداهمو همونب ذلي ىتح هداسول هنادر يبنلا عضو

 هداقرل آقرافُم ماقف حير هب تبه همونب هارت انيب

 هدان يف تتأ دق ةمايقلا نأ ةيشخ نم همون قرافف اعزف

 بلق لازيال "ا : لاق 4 () يبنلا نع 4 ةريره يبأ نعو

 . "" لمألا لوطو لاملا بح يف اقاتشُم اقاش ريبكلا

 ، هنفد ىتح لجر ةزانج 0 (هذخ) باطخلا نب رمع رضح : لاق

 : لاقف ، تيبب لثمت مث

۔ ١٢١٠ -



 المآ ناك يذلا نود مرتخمو هنود لمأي ناك رمأ غلابو

 : لوقأ كلذ يفو

 الخدم توملل رمألا نود ناك اذذ هرمأ غلابب ارمأ لمآ امو

 : هلثمو هكلسم يف 0 دادم نب دمحم نب دادم نب دمحم لاقو

 المآ ناك يذلا لان دق رصقمو هنود رصقف ارمأ لمآ مكو

 الهمُيف رمعي يطخ نمو هتمُي بصي نم ءاوشع طبخ الإ توملا امو

 الوأ ةينملا قاذ كلاه ىلع ًيكاب لظ كلاه الإ سانلا امو

 اللهبس هنم عاض ذإ هرمغ ىلع هؤاكب زعل يكابلا ملع ولو

 تصظطق لامآلا نإ : لوقي ايبارعأ تعمس : يعمصألا نعو

 لوقأو ؛ هاجر نم فلخأو 0 هأر نم رغ بارسلاك ، لاجرلا قانعأ

 : كلذ يف

 ٥ اجر نم فلخمف دها ع ر نم رورغ با رسلاك ء رملا لمآ

 : لوقأ كلذ يفو

 بارشلا غوس ناسنإلا بجعي بارسلا لثم لامالا امنإ

 بالقنإلا عيرس نسلا كحاض بلخ قربك لاخ نم رغ

۔ ١٢١١ ۔



 8 كلملا دبع نب ديلولا رمأ امل : لاق ، ملسم نب ديلولا نعو

 ميقلا ى كلملا دبع نب ناميلس هوخأ ناكو ، قشمد دجسم ءانبب

 هب اوتأف ‘ رجح نم احول يلبقلا دجسملا طناح يف اودجوف 0 هيلع

 نب به و ىلع لدف 0 هوجرختسي ملف 0 مورلا ىلإ هب ثعبف 0 ديلولا

 هللا مسب : هأرق ى بهو هيلإ رظن املف ، حوللا ناكمب هملعاف ، هبنم

 . كلجأ نم يقب ام ريسي تملع ول 0 مدأ نبا اي 0 ميحرلا نمحرلا

 دق ول نإ كمدب يقلت امنإف ، كلمآ لوط نم اوجرت اميف تدهزل

 ة بيبحلا كنع فرصناو ، كمسجو كلهأ كملسأو 0 كمدق تلز

 كلهأ ىلإ تنأ الف ‘ بيجت الف اعدت ترص مث 0 بيرقلا كعدوو

 لوقأو ؛ ةمايقلا موي لبق كسفنل لمعاف 0 دياز كلمع يفالو 0 دناع

 : كلذ يف

 اوراص ثيحب ريصت كش الب بيرق نعو روبقلا طسو اووث

 : كلذ يف 0 دادم نب دمحم لاقو

 لامعألا حلاص يف انبغرل لاجآلا تيقب انملع ول

 لامآلا لئاط يف انرصقو ء اكب دشأ اهل انيكبو

 لابجلا قوف لامآلا انلطأ نكل لئاط ىلع اهنم انلصح ام

 لاجآلاب لامآلا عاطقناو ريصق رمغ قوف لاط لمآ

- ١٢٢



 ايوسو الماك ؤرملا امنيب

 رمغ ىلع يسفن فهلو يسفن فهل

 حيحص بلق ركفب انرظن ول

 ديبع لوق لوقن انأ ريغ

 لاخب نونملا نم ءيش سيل

 : كلذ يف لوقأو

 لمآ ىلع اينذلا نم نفسأت ال

 ةنيسب نيش لنت مل اذإ حرفاو

 : رامع نبا اندشنأو

 لغتشم يبنذب نوزحم انأ
 ملو يمايأ رثكأ ىضم دق

 نمل شيعلا ةذل وفصت فيك

 ابناج هنم حلصأ ام لك

 : هلثم يف تلقو

 بهاذ رمغب رهدلا بهذ

 دقو شيعلا ةعس ىنه أ فيك

 لاجرلا يديأ نيب تيملا وه ذإ

 لالخلا ذبن لثم هانذبن

 لاجوأ انلجول

 لاذم ريغ ناك دق ديبعو

 امدنشأ

 لامل رمثم الو ميدع ال

 هيضام لثم آلإ هيقاب سيلف

 هيضرت هلل نكت مل اذإ نزحاو

 لذعلا ينغي امو سفنلا لذعأ

 لمع نم هيف تمدق ام ضرأ

۔ ١٢١٣ -



 اهحالصإ ىلع سفنلا ربجأ

 : هيورهم نبا اندشنأو : لاق

 هسفن لامآ ءرملل انملا دمي

 ىأر دقو ليخبلا لاملا عمجي نمل

 اهليبس سوفنلل ينامألا نطسب

 هدهجب ليخبلا لاملا عمج دقل

 : (هثييز) باطخلا نب رمغ لاقو

 هكردي سيل رمأل عاس ءرملاو

 : تلقف }. هتعراضو

 هبلطم ًزَع انيش بلطاو ىعسإ

 لمآلا لوط عم شيعلا داسفو

 عرسأ هينيع ظحل نم ىدرلا مهسو

 عمجي سمألاب ناك دق نم عيراصم

 عرسأ توملا اهنود نم اهلامأو

 عمجي ناك رتقْم نم ربتعي ملو

 : رعاشلا اذه لاق ام بجعأ ام

 ليمأتو قافشإو حش شيعلاو

 ليمأت مايألاو دعبي رمغلاو

 : هلثمو هتيضق يف . دمحأ نب رمع لاقو

 هبلطم ًزَع انيش بلطاو ىعسا

 لجأ هنود يتأيف رمتسي مأ

 هكرديأ يردي امف ًءآجر آلإ
 هكرات لومأملا لمألا كردي ال

 رامعأ " : لاق 0 () يبنلا نع 0 رمغ نبا نع ‘ عفان نعو
 بيغمو رصعلا نيب امك ل إ . ىصضم نم رامع أ يف يتمأ

- ١٢٤ _



 . "" 7 تلا

 ؟ كتمأ عراصم ام 4 هلل ا لوسر اي : تلق : لاق } ةفيذخ نعو

 لوسر اي : تلقف : لاق 0 '" نيتسلا ىلإ نيسمخلا نيبام" : لاق

 اهغلبي نمل لق " : لاق ؟ نينامثلا ءانبأو نيعبسلا ءانبأف 0 هللا

 . "" نينامثلا ءانبأ هللا محر } نيعبسلا ءانبأ هللا محر : مهنم

 الفأ قلخلا يف هسكنن هرمعن نمو ] : (كنت) هللا لوق يفو

 . ) } نولقعي

 . داصح ء يش لكلا" : لاق . (اتتغ) يبنلا نع « سنأ نعو

 ٠ كلذ يف تلقو ؛ !! نيبعسلا ىلإ نيتسلا نيب ام يتمأ داصحو

 انيتس دمحأ ةمأ داصحف اهنيح يف اهداصح عورزلا نإ

 انيعبس زواجمو هنيتس رمعم ةايحلا غلب ام لعلو

 . هبنم نب بهو تعمس : لاق 0 يناعبضلا نامثع نبا نعو

 : لاق 0 ١}0 } ايتع ربكلا نم تغلب دقو ] : ىلاعت هللا لوق يف : لوقي

 . نيعبس وأ نيتسو سمخ وأ 0 ةنس نيتس نبا : وه ةلاقملا هذه

 : نيتسلا ءانبأ ةليل لك يدانم ىداني : لاق هبنم نب بهو نعو

 )١( سي ةروس : ٦٨ .
 )٢( ميرم ةروس : ٨ .

- ١٢٥ 



 : كلذ يف لوقأو ؟ مترخأ اذام متمدق اذام

 ارمغلا غلب نم نيأ يدانم يداني ةليل لك نأ بيشلاب اظعاو ىفك

 ارم مهب نررم اماوعأو انينس اوركاذت اله نيتسلا اونب نباو

 ارذع مهل نابأ يرابلا نع كاذو مهسوؤر بيش توملا ريذن مهاتأ

 ركذت نم هيف ركذتي ام مكرمعن ملوأ ) : () هلوق يف : لاق
 : كلذ يف لوقأو ؛ ةنس نوتس هاندأ : لاق ؛ 0١ ع ريذنلا مكعاجو

 لحار لكلاو ليحرلا ناوأ يف انإف ليحرلل دازلا ددعأ

 لزان توملا ىتأ دقو يردي سيل اماع نيتس قوف شاع نم لك

 : وهو ‘ فلسلا ضعب لاقو 0 نيلوألا نامدقتي ناتيبلا ناذهو

 : ةيهاتعلا وبأ

 لزان كش ال توملا نإف ردابو لحار كنإف اينذلا نم دوزت

 لهاجل داعملل دوزتي ملو ةجح نيتس شاع دق ءرمإ نإو

 ةنيدملا نم الجر نأ تثدح : لاق 0 راكب نب ريبزلا انثدح : لاق

 تلخد دق : لاقو ‘ ىبأف ‘ موق هيلع عمتجي ناكو 0 وهللا ىلإ يع ذ

 مث . دعاسم لهجلا نم مدقت اميف يدنع امق 0 نيعبرألا يف ةحرابلا

 . ٣٧ : رطاف ةروس )١(

 ۔ ١٢١٦



 : لوقي اشنا

 لالحلا يف اقيرط كلسأ ملو ترم يلع نوعبرألا ام اإ

 لالضلا ناسرأ قرب تكلم ىلوت نم فلاسب قحلأ ملو

 : يبارعذلا نبا يندشنأو : لاقو

 رتسالو ءايح يتأي ام نود هل نكي ملو نيعبرألا ىفاو ءرملا اذإ

 رهدلا هل ةايحلا بابسأ رج نأو ىنر يذلا هيلع فسايالو هعدف

 : كلذ يف لوقأو

 رجألا هتأف هيغ نع يوعري ملو ةجح نوسمخ ءرملل ىضم ام ازإ

 رمغلا هب ىدامت نإ ايح مدنييس هنأ حربملا يغلا نم هعدف

 ج رخ : لوقت ةشناع تعمس : لاق . ىسوم نب دمحم انثدح

 ال : مهل لاقف . نوكحضي مهو هموق ىلع (نلتێلتلا) ميرم نب ىسيع

 ابحرم ابحرم . هللا حور اي : ا ولاقف 4 هللا فاخي نم كحضي

 : كلذ يف لوقأو ؛ هلقع مت نم حزميال : لاق

 كلملا ةضبق يف نم كحضي فيكو كحضلاب هلي مل هقلاخ فاخ نم

 كلفلا ثداح نم يهتنن ام حزملا يف انلو يرج حزم هقلاخ حوراي

- ١٢١٧



 : هللا لوسر اي : ةشناع تلاق : لاق } ةريره يبأ نعو

 مهبر ىلإ مهنأ ةلجو مهبولقو اوتأ ام نوتؤي نيذلاو ]

 يلصي نكلو 0 ال " : لاق ؟ لجو وهو بنذي لجرلا 0 0١ } نوعجار

 : كلذ يف لوقأو ؛ "" لجو وهو موصيو

 لقاعلا بيبللا وه كاذف لجو هبلقو هلإلا دبع يذلا نإ

 لهاجلا مولظلا وه كاذف لجو هبلقو بونذلا بكترإ يذلاك ال

 ىلإ ، ميمت ينب نم ةعامجلا عم تدفو : مصاع نب ىسيع لاق
 . سملهدلا نب لاصلصلا هدنعو ، هيلع تلخدف 0 () يبنلا

 يف ديعب موق انإف ، اهب عفتنن ةظع انظع 4 هللا يبن اي : تلقف

 عم نإو 0 ًالذ زعلا عم نإ " : () هللا لوسر لاقف 0 ةيربلا
 ىلعو . بيسح ءيش لكل نإو 0 ةرخآ اينألا عم نإو 0 اتوم ةايحلا

 . اباقع ةنيس لكل نإو 0 اباوث ةنسح لكل نإو 0 ابيقر عيش لك

 وهو كعم نفدي نيرق نم سيق اي كل دبال نإو 0 اباتك لجأ لكل نإو

 تنك نإو 0 كمركأ اميرك تنك نإو ‘ تيم تنأو هعم نفدتو 0 يح
 لأست الو . هعم لإ ثعبت الو ، كعم الإ رشحي ال مث 0 كملسأ ًامينل

 نإو ى هب تسنأ حلص نإ هنإف . احلاص الإ هلعجت الو { هنع آلإ
 . " كلعف وهو ‘ هنم آلإ شحوتست مل دسف

 )١( نونمؤملا ةروس : ٦٠ .

 ۔ ١٢٨ -



 تايبأ يف مالكلا اذه نوكي نأ بحأ " : (مأ) هللا لوسر لاقو

 رمأق { "" هرحدنف برعلا نم انبلغ نم ىلع هب رختفن 0 رعشلا نم

 هللا لوسر اي : تلقف ، تباث نب ناسحب هيتأي نم (ه٤) هللا لوسر

 : ارعش تلقف ، ديرت ام قفاوت تايبأ ينرضح دق 0 ()

 امنأ كلاعف نم انيرق ريخت

 هدعت نأ نم توملا دعب دبالو

 نكت الف ءيشب الوغشم ناك نإف

 هتوم دعب نم ناسنإلا بحصيالو

 هلهأل فيض ناسنإلا امنإ الأ

 : كلذ يف هتصراعو

 هدعتست الضاف اليلخ رظنت

 ىتفلل دب ال توملا دعب ناك نإف

 انمأ ريخلاب زاف اريخ كي نإف

 ةعاس لزني فيضلا الإ ءرملا امو

 لعفي ناك ام ربقلا يف ىتفلا نيرق

 لبقيف هيف ءرملا ىداني مويل

 شت هللا هب ىضري يذلا ريغب

 لمعي ناك يذلا آلإ هلبق نمو

 لحري مث مهدنع اليلق ميقي

 هلزان تنأ يذلا ربقلا يف كنيرق

 هلعاف وه ام قلي يدانتلا ةادغ

 هلماح وه نمل ليو ايف ارشو

 هلزانم ىلبتو اموغرم لحريو

 : () هلل ١ لوسر لاق ة كلام ني سنأ نع . ه داتق نعو

 تمدق ام .: مه دحأ لوقيف : مه دحأ امأ . ءالخأ ةثالث ناسنإ لكل ""

 ام ثيح كعم انأ : لوقيف رخآلا امأو & كل سيلف ترخأ امو 0 كلف

- ١٢١٩ _



 باب تيتأ اذإ ىتح كعم انأ : لوقيف رخآلا امأو 0 كقرافأ ال تلزن

 كرت امو ، هلف مدق امف { هلامف : لوألا امأف ى كتكرتو تعجر كلملا

 اذإ هتريشعو هلهاف : ينانلا امأو ، هيلع هودمحي ال هتثرولف

 : لاق } هلمعف : رخآلا امأو 0 هوكرتو اوبلقنإ بارتلا يف هوسمر

 : كلذ يف لوقأو ؛ "" كيلع ةثالثلا نوهأ تنك انأل هللاو : لوقيف

 يلام مث يتبارق عم يلمع ينوعبتي ةثالث يتوم دنع

 يلالضو يتيطخ ينيرقو ينع ةبارقلاو لاملا عجر

 يلامجو يتنيزو يرخذ كاذ ىلبق مدقت يذلا يلام ريخ

 لابجلا ريس ةادغ يفاحلو يسابل اياطخلا لعجت ال بر

 : اربلا نب نسحلا وبأ اندشنأو

 ريتقلاو لهكتلا كيعادت يعادت دقو نيعبرألا دعبأ

 ريصت ثدج ىلع ادغ تنأو اتيمو ايح ىرت نأ كعوري

 ريسي هتنتكم ناك حونف حون رمع كسفن كتنم ناق

 روشنلا انتياغ توملا دعبو اعيمج انتياغ توملا سيل

 : دادم نب دمحم لاقو 0 هلعل

 ريتقلا يتيصان رعشب حالو ريذنلا اتأ نيعبرألا دعبأ

_ ١٣٠



 روبقلا ينيوحتو اهرنافح يل تدب اذإ روبقلا ينعورت
 ريصق رمع هنأ تهافل حون رمغ تنمت يسفن ولف

 روشنلاو ةمايقلا اندعومو هانف قولخم لك ةياغو

 ضعب لاق : لاق ‘ نمحرلا دبع نب نسحلا انثدح : لاق

 كمايأ ضعب لغشاف 0 ديعب رفسلاو ، ريصق رمغلا : ءامكخلا

 ةحص لبق تعمج امب بساكملاب مياهلا اهنأ عتمتو & كرفس حالصب

 . لوزي اميف ثكملا لقأو . رظتني ام برقأ امم هنع جاعزإلا

 لوهلاو 0 اوهس يرمع بهذ : لوقي زيزعلا دبع تعمس : لاق
 . يمامأ ديدشلا

 . يسفن ةعاطب يتدج : كلذ وحن يف ءامكحلا ضعب لاق دقو

 : كلذ يف لوقأو ؛ اوطب هللا ةعاط تركذو

 ردأ ملو رمق ا وهس ينتاف دقف ي رمع ىلع انزح ناك ينانع ()يريجس

 رعو يف ةينملا فوخ نم انأ اهف اهتبحص اماع نوتس ابقح تضم

 رصإ نم يليو مث يليوف وفعب يندمي مل نإ هللا باذع فاخأ

 ؛ ينارجُس : مهو ؛ يريجس : وهو ؛ ةطلاخُملاو ةلاخملا : يهو 4 هرجاسُم هترجاس : هنمو (١)

 هردك هتطلاخ يذلا : وهو . رجسا ءام : هنمو ؛ نحي : هبحاص ىلإ رجسي امهنم دحاو لك نأل
 . رظنا ؛ ءارجس : هرطقو ؛ رجسأل : هنإو ؛ ةرجُسل هيف نإ : لاقي ؛ ءامسلا ءام نم هرمو

 حالطصا : هنمو م (فرصتب) . ٢٨٦ ةحفص . ي رشخمزلل 0 !! ةغالبلا ساسا !! م باتك

 . لخنلا ريجستو ؛ رجسُم لخنلاو ؛ لخنلا رجس : يناملا

- ١٣١ 



 : تلقف . جاجحلا نم اهتعمس ةملك ينتدقو دقل : نسحلا لاق

 ءرمإ نإ : لوقي هتعمس ‘ معن : لاق ؟ كدقيل جاجحلا مالك نإو

 اهيلع لوطت نأ يرحل 0 هل قلخ ام ريغ يف هرمغ نم بهذ

 : كلذ يف لوقأو ؛ هترسح

 تارسحلاب سفن اي يبه ذت ال ىجتري آريخ تاعاسلا عم يدع

 : ارعش لاقو

 الحرتم ىهسلا تزج دقو اهفس ابصلا ىلإ تفتلاو يملح تللضو

 الحار حبصي مث ينع تاف ذإ ابصلا ىلإ تفتلاو يبيش تنراق

 نب يلع وبأ ناك : لوقي 0 هيورارق نسحلا ابأ تعمس

 : ديز نب ناميلنسل تيب دشني امم لوقي ام اريثك { زيزعلادبع

 عجفأ كل ابأ ال كسفن ءانفو مهلك ةبحألاب عجفت تشع نإ

 : دشني هعمسأ تنك امم ريثكو : لاق

 بيبط تومت نأ الإ كنادل نكي مل كرمغ نوتسلا تناك اذإ

 بيرقل هدرو نم لهنم ىلإ ةجح نيتس زاج دق اءعرمإ نإو

 بيرغ تنأف ليج يف تردوغو مهيف تنأ يذلا ليجلا بهذ اذإ

۔- ١٣٢



 : كلذ يف لوقأو

 بيرألا ىوقتلا ىلإ عجري ملو بيرأ اهفلبأ نوتسلا اذإ

 بيبطلا كله دقو اهب شيعي ايلم هتدم ناب نظو

 بيرق اهنم انرشح دعومو اناهتنم آلإ نوتسلا امو

 بيرغ ىقبي يذلا عم تناف نونم مهكلهأ بارتألا ذإ

 : كلذ يف لوقأو

 لامعألا حلاصك ساقي ارخث دجت مل رياخذلا ىلإ ترقتفإ اذإ

 : ةايحلا مذ يف لوقأو

 لابو ريغ تاتقي امف ايلم شعي نمو ةايحلا لوط ىرولا معو

 لآم مويل ارخذ انل نوكي حلاص وه ام ءرملا راخدا ريخو

 : ىلاعت هللا لاق ، ةمركع نع ،‘ بشوح نب ماوعلا انثدح : لاق
 مث ] ؛ بابشلا : لاق 0 () ( ميوقت نسحأ يف ناسنإلا انقلخ دقل ]

 : () هللا لاق ؛ مرهلا : لاق 0 0١ } نيلفاس لفسأ هانددر

 . ١" } ابيش سأرلا لعتشاو )

 )١( نيتلا ةروس : ٤ .
 . ٥ : نيتلا ةروس (!)
 . ٤ : ميرم ةروس )٣(

 ۔ ١٣٣ -



 رباج نب هصيبق نأ تثدح : لاق 4 يعمضأل ا انثدح : لاق

 : رمغ هل لاقف 4 () باطخلا نب رمغ يدي نيب ملكت . ي دسلا

 تاتلفو 4 بابشلا تارثع قتاف . ردصلا حيسف ء ناسللا قنيف كنإ

 . كلذ يف تلقو ؛ مالكلا رداونو ى بضقلا

 بناجو بابشلا تارثع قىقتإ

 ال لوق تردب اذإ ىنأت

 اتبضغ ام اذإ باطخلا تاتلف

 اتنحل الوق تلق نإ كت الو

 ابحرم : لاق 0 بيشلا ميهاربإ ىأر امل : لاق ، اطع نعو

 . املاس بابشلا نم ينجرخأ يذلا هلل دمحلا 0 ملحلاو ملعلاب

 ىبوط ‘ هبابش رش ىقو نمل ىبوط : ىسوم وبأ لاق : لاق

 : كلذ يف لوقأو ؛ هريغب ظعو نمل

 هتبيبش هنم تبهذ نمل ىبوط

 هقلاخ هيدهي نمل نوص بينشلاو

 : دادم نب دمحم لاقو

 سأرلا لمش ذإ بيشملاب ابحرم

 اناتأ نيح بيشملا اندمح دق

 رونو راقو يقتملل هيف

 اممل فرتقي مل اهرش يقو دقو

 اممأ دغ يف اهيقتلي ةنجو

 بابنذنذلا تاهمأل [اسعتو

 باحسلا نولك هنول احضاو

 باوذلل ةنيزو لامجو

۔ ١٣٤ -



 باذملا نولك هنول ابيط افرعو انول روفاكلا يكحي وه

 باضخب بشث ىتم 0١ اهورضو شبك ةفوص لاهجلا قوف وهو

 : يمورلا سابع نب يلعل ، بيسملا وبأ اندشنأو

 فسأ نم هيلع يكبأ تسلف فسأ نم بابشلا يكبي ناك نم

 : كلذ يف لوقأو

 فقي ملو ىضم بابش نع يفكتال الو يحفست ال نيع اي

 فدسلا ىجد يف لحي سمش ءوضك اهب هارت لهنمل ابيس نيع اي

 : هل ابواجم 0 دادم نب دمحم لاقو

 فلخ نم بابشلا خ رشب يل ام يفهل او بابشلل يفهل او

 فرط نمو ةفحت نم ناسخإلا هذتلي ام عيمج هيف تدقف

 فرط نم بابشلا تيكب الإ فرط نم بيشملا تركذ نإ ام

 فدسلا يف مايقلاو ةوقب اهلمعأ تابجاولل هيكبا

 ١'( فكن يذ يلع يئآسن الو يبكر نم هيف فعضلا يكتشأ ال

 يدمسلا يدنكلا هللا دبع نب دمحأ هللاب مصتعملا يلع وبأ لاقو

 )١( بوثلاو 0 مسجلاو ‘ رعشلل ثولملا ىذألاو ‘ ىذقلا : رضولا .
 ( ٢ ) تايصعتسُم : ي أ . تافكنتسُم عمج : فكن .

.- ١٣٥ 



 : [ هارأ ًالق نيعب يلامو ] : (هارث باط)

 يباصتلا مايأ كركذل عد

 ريخ نيرق ةايحلا يف كبيشو

 ءاد لهجلا نأب ملعت ملأ

 افش ىلع ماقأ نمك تنأف

 بيرق نعو ليحرلل بهأت

 انبسح دق كراظتنإ يف يل امو

 باضخلا ةمزالم يف كمهو

 بارتلا يف كتوم دعب كدنعو
 بابشلا نفك نم سأرلا بضخو

 باذعلا يف عوقو نم رذاحي
 باكرلا ىلع كنم لحرلا ولعيس

 بارتقاب لحرتلا فزأ دقو

 : هل ابواجم ٠ دادم نب دمحم لاقو

 بابشلا نم باضخلا تلدبت

 داوس ىلع بابشلا نم تنكو

 نول ضايب بيشملا ينضوعق

 يل خأ نم ريخ هللا كازج

 متنأو اهيف اننإف تقدص

 ردس لظ يف ةعاس انلزن

 شيع تاتلف ىوس ايندلا امو

 جوف ناجوف اهل راد ىلإ

 بابشلا دهع ىلع افسأ ايف
 بارغلا نول هنول يكاح
 باحسلا عطق وأ رجفلا نولك

 باوصلا ننس ىلع ينلوازێ
 باكرلا يف لحرب طتحمك

 باثو يف رخآو لحتزمف

 بالقناو ليحر ىلإ لؤت

 باذع يف جوفو معن اولوأ

۔ ١٣٦



 نمف 0 نمؤملا رون بيشلا " : (ة٤) هللا لوسر لاق : لاق

 . "" انجلاب هفطيلف هيفطي نأ دارأ

 : لاق هنأ 0 (ةث) يبنلا نع ، () باطخلا نب رمغ نعو

 هبشت نم مكلوهك رشو 0 مكلوهكب هبشت نم مكنابش ريخ "

 : اينألا يبأ نبا اندشنأو ؛ "" نيقسافلا مكنابشب

 بويعلا ددع يف داز نكلو يبيش راوع باضخلا رتس امو

 بيبطلا ديب هكاله ناكو ًاءافش هل دارأ مقس يذك

 : يبأ يندشنأ : لاقو 0 يرايبإلا نبا اندشنأو

 بابشلا حضتفاف بيشلا ءاجو باتعلا عطقناو لهجلا ىلوت

 باعكلا دوخلا ينبحت فيكف يبيشم يف يسفن تضفبأ ولو

 : هل اضراعم تلقو

 باوصلا هبحصي بيشلا ءاجو بابشلا ىلو ذإ مشغلا ىلوت

 باتعلا عطق دقو رجه الب دوخ لك ليابح تمرصنإ هب

 بابرلاو ةريمع ينتلمو يبيش ةا دغ تيسن دق يسعتف

 لوسر لاق : لاق ‘ كلام نب سنأ نع . رانيد نب كلام نعو

 يقلخ ةقافو 0 يلالجو يتزعو " : (كّيت) هللا لوقي : (هم٤) هللا

۔ ١٣٧



 نأ . مالسإل ١ يف نابيشي 0 يتمأ و يدبع نم يحتسم ينأ . يلإ

 لوسر اي كيكبي ام : انلقف ، () هللا لوسر اكبف ؛ " امهبذعأ

 . "" هللا نم يحتسي الو 0 هنم هللا يحتسي نمم " : لاق ؟ هللا

 نميف هتداع هذه : لاق 0 كبابش داب : يديزيلا دمحم يبأل ليق

 . باحسلا عاشقنأ نم عرسأ بابشلا عاشقناو & شاع

 يلايللا هتديق . ةينملا ماهس هتأطخأ نم : ءامكحلا ضعب لاق

 . نونسلاو

 : لاق 6 (ةَوق) يبنلا نع ، هيبأ نع ، هللا دبع نب بولطم نعو
 عقو هتاطخأ نإ 0 ةينم نوعستو ةعست هبنج ىلإو مدأ نبا قلخ "

 . " تومي ىتح مرهلا يف
 : ارعش 0 قارولا دومحمل 0 يرهوجلا اندشنأو

 هنإف ءاقبلا لوط ىتفلا بحي

 هضعب مويلا ىوط اموي ىوط ام اذإ

 هتايح صقن مسجلا يف هتدايز

 امهيلع ديدجلا ىقبي ال ناديدج

 : كلذ يف لوقأو

 ءانف ءاقبلا نأ ةقث ىلع

 اسم ءاسملا ًدَج نإ هيوطيو

 ءامن ةايحلا صقن ىلع سيلو

 ءاقب ديدجلا دعب مهل سيلو

- ١٣٨ _



 امبرو ىوهأ رمعلا لوط يسفنل

 ندعسيو ءوسي موي يب رم امف

 اهب يضتقت ةعاس الإ رمغلا امو

 هنإف تامو اينذلا لقع نمف

 ءانف كاذ ضعب يف ينديصت

 ءاضق مح ل نأ رذح اخأ

 ءانعو ةوقش خايترإو ىوه

 ءاوس كاذف نامقلو حونك

 ام لثم . عيش ىلع برعلا تكب ام : العلا نب رمع نبا لاق

 . قحتسي ام هب تغلب امو 0 بابشلا ىلع تكب

 ىلع ءاكبلاو يثارملا رعشلا طامنأب يوحنلا : ة ديبع وبأ لاقو

 . بابشلا

 يكبي دحأ نم مهنم ام : لاق .4 اهيبأ نع . ةشناع نعو

 . هوتفو ةذللو 0 اينألل هيلع اوكب امنإ 0 اينلل بابشلا

 ىسوُس لاق : لاق 0 () يبنلا نع ‘ ةريره يبأ نعو
 نكلو . ينيسنث ةحصالو 0 ينبيصي ضرم ال بر اي : (ةلنتلا)

 . كلذ نيب

 : لاق ثيح 0 (هةمغ) هللا لوسر عم انك : لاق ، دوعسم نبا نعو

 . مقسلا يف ام ملع ولو 0 مقسلا نم هعزجو نمؤمل تبجع "

 : كلذ يف لوقأو ؛ " (كّت) هللا ىقلي ىتح اميقس نوكي نأ بحأل

- ١٣٩



 لوبقمو دومحم هابقع ربصلاف اهب ضراو ماقسألا نم نعزجتال

 لونسم تلق امع تنأ دبغ يفو ىرج كيف هللا مكحب تعزج نإف

 ركب وبأ ضرم : لاق ، رقصلا نبا نع 0 لوعم نب كلام لاقو

 بيبطلا نإ : لاق ؟ بيبطلا كل اوعدن الأ : اولاقف 0 هوداعف 0 (هئؤن)

 يبر : لاق مث ، يبنذ : لاق ؟ اوكشت ءيش ياف : اولاق ، ينضرمأ

 : لوقأ كلذ يفو ؛ ديري امل لاقف

 ديزيو هءاش ام يب لعفيو ينحصأ اش ولو ينالبأ يبيبط

 ديعيو مهأدبي هتردقب ىريام لك يفو عنص ىرولا يف هل

 وبأ ضرم : لاق ‘ هرم يبأ نع ‘ يبسارلا لاله يبأ نعو

 8 يبنذ : لاق ؟ اوكشت عيش يأ : هل اولاقف ، هوداعاف 0 ءادردلا

 كلاوعدنالأ : اولاق 0 ةنجلا : لاق ؟ يهتشت ءيش يأ : اولاقف

 : كلذ يف لوقأو ؛ ينعجضأ وه : لاق ؟ بيبطلا

 يبا ذع هنم فاخأ يناد وهو يباصوأ ال بونذلا يكتشأ

 يبالط ىخأ اي دلخلا ةنج ءاوه لاقف يكتشت ام ليقف

 نيذاهب الإ هملك امف 0 هدوعي بيبط ىلع قدزرفلا لخد : ليق

 : كلذ يف لوقاو ؛ ابيبط بلطي ناكو 3 نيتيبلا

- ١٤٠



 ءادلاب كالبأ يذلا بيبطلا نب ءاودأب ءاد نع بطلا بلاط اي

 ءاملاب قايرتلا كل قوري اميك ةيفاعل ىجري يذلا بيبطلا وه

 : هريغ لاق

 ءاودلاب جلاعي وأ يقريل اياربلا نم بيبطلا سمتلإ

 ءاعدلاب يجنُي هللا سيلأ ارط قلخلا بطي نم كرتيو

 مهركشو ٠ ةلعلاب دابعلا ربص هللا نحتمإ : نسحلا لاق : لاقو

 : دادم نب دمحم لاقو ؛ ةيفاعلل

 هيفاخ هملع نع فخي ملو دابعلا ربص هللا نحتمإ دق

 هيفاعلل مهركش اولبيو البلا يف مهربص نع اولبيل

 : لاقف 0 تام لجرل ةحص نم نوبجعي موقب يبارعأ رم : لاق

 : كلذ يف لوقأو ؛ حيحصب توملا هقنع يف نم ام

 ي دوعقو يمزالُم يمايق يف يدنع يتومو ةحص يب فيك

 يديرولا لبح قوف نرقلا عضو اكيشو كش ريغب تأ وهو

 اهيأ كب يننأك : توملا ةفص يف ©٠ رماع نب روصنم نعو

 بوانت : ليق دقو 0 اطاشنو ةحص ضوعتملاو 0 ابابش يلتلا

 اودعقف ‘ هرمأ هلهأ لوهأف . ءاشعلا نم ةحرابلا عنتماو ‘ ىطمتو

- ١٤١



 نيع آلإ يه ام : اولاقف 0 هترتع عيرص هودجوف ، هتدايع ىلع

 يف ملألا قرفتو . كنساحم يف ةيفاعلا سجنل انإو . كتباصأ

 . مهلوق ىلإ حارتساف 0 ءاد نم كب ىرن الو 0 كقورع تابرض

 . اقلق آلإ دادزي ملف ، اوقرتساو اوذوعتف 0 مهرورغ ىلإ نكرو
 . هراتوأ زمغي نمب ثاغتساو 0 هرارضأو ضرملا ةادح اي اندشنأو

 . هدالوأو هلهأ نم رجضو 0 هداوعب مربتو هلفكي نمب متغاو

 . هسفن ثيدح ىلإ حارتساو 0 هباجحو هرتس ىخرأو 0 هباب قلغأو

 ءاملا دجوو 0 هبرقي ملو ماعطلا فاع {. هرومأ تلمكتسإ اذإ ىتح

 الو هتبوذع معط دجي مل هنأ اكشو ‘ هبرشي نيح ارم بذعلا

 ه هبر لسر كلذ دنع هتتأو ، هتوق ىوق بابسأ تضقناو 0 هتدوربب

 . ههجو توملا ةربغ تلعو 0 هردص يف توملا مالعأ تنيبتو

 ايو ، رارتغإلاو ةلفغلا اخأ اي ؛ هتبارقو هيلمؤم ءاجر عطقناو

 ه كتبارق كلام عيزوت يف لجعتسي هنأ ملعإ ، راثتعلاو ليولا ريثك

 يتلا ةدملا هذه عضت الو 0 كتلهم يناوهط يف 0 كتيصوب مدقتف

 . اهلمهت

 يبن نإ " : () هللا لوسر لاق : لاق ، كلام نب سنأ نعو

 كرابت هللا لاق ؛ " ةنس رشع ةينامث هؤالب دتشإ & بويأ هللا

 بنذلا رفاغ ٭ ميلعلا زيزعلا هللا نم باتكلا ليزنت ٭ مح ] : ىلاعتو

۔- ١٤٢ ۔



 يذلا وهو ] : () لاقو ؛ 0» } باقعلا ديدش بوتلا لباقو
 . ١}© } تائيسلا نع اوفعيو هدابع نع ةبوتلا لبقي

 نأ لبق اوبوت 0 سانلا اهيأ اي " : لاق 0 () يبنلا نعو

 لوقأو ؛ "" اولغتشت نأ لبق تاحلاصلا لامعألاب اوردابو 0 اوتومت

 : كلذ يف

 اهودأ لامعألا حلاص اوردابو مكتوم لبق اوبوت سانلا اهيأ اي

 اهودبت كالمألا عم داعملا موي ةربحم ريطاسأ اهونمضو

 هلل ١ لوسرل دعنل .[‘ًاعمانكا ذإ : لاق ‘ رمغ ني عفان نعو

 رفغا بر " : هلوقب { ةرفغم ةئام 0 دحاولا سلجملا يف 0 ()

 . "" ميحرلا باوتلا تنأ كنإ ، يلع بتو 0 يل

 : تلاق ، (اهنع هللا يضر) ةشئاع نع . هيبأ نع ، مشاه نعو

 لجر ينإ : لاقف © () يبنلا ىلإ ، ثراح نب بيبحلا ءاج
 . " بيبح اي بونذلا نم هللا ىلإ بت " : لاقف 8 بونذلل ضارعم

 هللا وفع " : لاق ، يبونذ رثكب اذإ بوتأ ينإ 0 هللا يبن اي : لاق
 : كلذ يف لوقأو ؛ " كبونذ نم ربكأ

 )١( رفاغ ةروس : ١ -٣ .

 )٢( ىروشلا ةروس : ٢٥ .

 ۔ ١٤٣ -



 هلماح وه يذلا ام يل لق بنذلا نع هلأسي يبنلا وحن ىتأ بيبح

 هلماع تنأ ام قلخلا يراب دنع دجت ىضرلا ةبوت بت تبنذأ اذإ لاقف

 هلئاسو هيف ءرملا باتم نإف ةبوتب لباقف بنذ يف تدع نإف

 هللا نإ " : () هللا لوسر لاق : لاق 0 ةريره يبأ نعو

 . "" توملاب رغرغُي مل ام دبعلا ةبوت لبقي

 : (هت) يبنلا لاق : لاق } ةريره يبأ نع ‘ نسحلا نعو
 . "" اهبرغم نم سمشلا علطت مل ام ةلوبقم ةبوتلا "

 : (كت) هللا لاق " : لاق هنأ 0 (ا&٤) هللا لوسر نع : لاقو

 كتزعو : لاق 0 ضرألا ىلإ طبهأ نيح ۔ هللا هنعل ۔ سيلبإ نإ

 برلا لاق ؛ هدسج يف ح ورلا تماد ام 0 مدأ نبا قرافأ ال 0 كلالجو

 . "" هسفنب رغرغي مل ام ةبوتلا هعنمأ ال يلالجو يتزعو : ()

 قرأ مهنإف 0 نيباوتلا اوسلاج : (هينر) باطخلا نب رمغ لاق
 : لوقأ هيفو ؛ ةدنفأ

 بونذ هترع نإ ىمعيو اوسقيو بوتي نيح ءرملا داؤف قري

 بونذ هيلع ترج بتي مل نإو ىقتلاو ربلا نراق اهنم بات نإف

 ريغ نم ه رفغملا ىنمتت ال { مدأ نبا اي : لاق . نسحلا نعو

- ١٤٤



 رورغلا نإف 0 هللاب رتغت الو ‘ لمعلا ريغ نم بوتلا الو 0 ةبوت

 انمتتو . هيضري اميف لمعلا كرتتو ، هطخس يف ادامتت نإ 3 هللاب
 امأ ‘ هرمأ كب لزني ىتح ينامألا كرغتف 0 ةرفغملا كلذ يف هيلع

 مكرغو هللا رمأ ءاج ىتح ينامألا مكترغو ] : (ةلللَج) لوقي هتعمس

 بنتجاو ‘ هعاطأ نمل هللا ةرفغم نأ ملعإ 0 0١ } رورفلا هللاب
 : (كنت) لوقي هتعمس امأ ؛ اياطخلا نم هللا ىلإ باتو ، هطخس

 هللو } 0١ } ىدتها مث احلاص لمعو نمأو بات نمل رافغل ينإو )
 : نيحلاصلا ليبس كلساو 0 نيملسملا راثآ عبتاف 0 موقخلا ليبسلا

 ميعنلا راد ةبانإل ١ ريغب مكبر ىلع ١ ونمتت الو

 ميلأ باذع نم مكيجني مكلوم هللا ىلإ اوبوتو

 ماقف ، ابنذ بنذأ دبع نم ام " : (اهم٤) هللا لوسر لاق : لاق
 ناك لإ 0 هبنذل هللا رفغتساو ‘ ىلصو 0 ءوضولا نسحأف ، أضوتف

 [ءعوس لمعي نمو ] : () لوقي هنأل 0 هل رفغي نأ هللا ىلع اقح
 . "" ١}0 } اميحر اروفغ هللا دجي هللا رفغتسي مث هسفن ملظي وأ

 بنذيل دبعلا نإ " : () هللا لوسر لاق : لاق ، نسحلا نعو
 ؟ ةنجلا هلخدي فيك 0 هللا يبن اي : اولاق 0 ةنجلا هللا هلخديف 6 بنذلا

 . ١٤ : ديدحلا ةروس )١(

 .٢٨:هشط ةروس (')
 . ١١٠ : ءاسنلا ةروس )٣(

. ١٤٥ 



 ؛ " ةنجلا هلخدي ىتح 0 ًارفغتسُم ابنات هينيع بصن نوكي : لاق

 : كلذ يف لوقأو

 هنجلا يف نمحرلا هلخدي هلجأ نمف ابنذ بنذم مك

 هنظلا نم هللا رفغتساف هسفن يف روص هنأل

 ىدجإل الإ ايندلا يف ريخال : لاق 8 بلاط يبأ نب يلع نعو

 . ةبوتلاب هكرادتي ع يسُمو 0 موي لك اناسحإ دادزي نسحُم : نيلجر

 ءادوس ةطقن تناك 4 ابنذ دبعلا بنذأ اذإ "" : () يبنلا لاق

 ناك ، بتي مل نإو 0 هبلق يفص ‘ رفغتساو عزنو بات نإ 0 هبلق يف

 يف لوقأو ؛ "" توميف 0 بلقلا ىمعي ىتح 0 بنذلا ىلع بنذلا

 : كلذ

 داؤفلا داوس يف ةطقن هل ادب ابنذ دبعلا بنذأ اذإ

 داوسلاب ىمع ابنذ داز نإو هبلق يفص هنم بات نإف

 باذعلا نود ىندألا باذعلا نم مهنقيذنلو ] : ىلاعت هللا لاق

 . نوبوتي مهلعل : تابيصملا لاق 0 0©'» } نوعجري مهلعل ربكألا

 ٨ ةيواعم نب ديز نب نمحرلا دبع نب ناميلس نب رمتعملا لاق

 )١( ةدجسلا ةروس : ٢١ .

 ۔- ١٤٦



 ىلع تنأ له : ناورم نب كلملا دبعل لاق ، حالصو لقع اذ ناكو

 ىلع عمجُس تنأ لهف : لاق 0 ال : لاق ؟ توملل اهيف ًادعتسُم لاح

 تقات : لاق ؟ هللا اهاضري ال يتلا لاصخلا هذه نع لوحتلا اذه

 . ال : لاق ؟ بتعتسُسل راد توملا دعب لهف : لاق ، كلذ ىلإ يسفن

 : لاق { ال : لاق ؟ ةرغ نيح ىلع كيتأي نأ توملا نمأت لهف : لاق

 . ؟ لقاع اهب اضري لاصخلا هذه لثم تيأرأ

 اذإ : لاق © (هثن) باطخلا نب رمع نأ : مصألا نب ديز نعو
 . ىلاعت هللا ىلإ اوعداو ، هوددسو هوموقف 0 ةلز اذ مكاخأ متيأر

 ىلع ناطيسننلل اناوعأ اونوكت الو ، هيلإ بوتيف 0 ةبوتلا عجاري نأ

 . مكيخا

 مدأ اهاقلت يتلا تاملكلا تناك : لاق هنأ ، نسحلا نعو

 ننوكنل انمحرتو انل رفغت مل نإو انسفنأ انملظ انبر ] : (ةلثتل)

 : يسابدلا وبأ اندشنأو ؛ 0١ } نيرساخلا نم

 ديهش كيلع موي هبقعأو الدعم اديهش يضاملا كسمأ ىضم

 ديمح تنأو ناسحإب ردابف ةءاسإ تفرتقإ سمألاب تنك نإو

 ديقف تنأو يتأي ادغ لعل دغ ىلإ تاحلاصلا لعف جرتالو

 . ٢٣ : فارعالا ةروس )١(

 ۔ ١٤٧ -



 : كلذ يف لوقأو

 ديهش يلع رهد يف تحبصأو الدعم اديهش يلاحلا نمزلا ىضم

 ديمح يخأ اي يبيشم رصعف ةلز تلن ابصلا رهد يف تنك نإف

 ديريو اشي ام اهيف هللا ىلإ ردغ يفو حالصلاب يموي بحصأس

 مدنلا !! ٠ لاق ‘ () يبنلا نع { دوعسم نب هللا دبع نعو

 . " ةبوت

 بنذأ وأ ، ةنيطخ ىطخأ نم " : لاق هنأ 0 () يبنلا نعو

 : كلذ يف لوقأو ؛ !! هترافك وهف ‘ مدن مث . ابنذ

 العف وأ لاق اميف بلقلا ةمادن هب ملي بنذ نم دبعلا ةرافك

 الجو ىتفلا بلق تكرت ةمادن مكل ىفطصُسلا لاق طيارشلا ىدحإ

 اوبات نيذلا الإ { : () ىلاعت هللا باتك نم { ةبوتلا طيارشو
 . 0١ } ميحرلا باوتلا انأو مهيلع بوتأ كئلوأف اونيبو اوحلصأ و

 . ناسللاب رافغتسإ : مياعد عبرأ ىلع ةبوتلا : نسحلا لاق

 . دوعي ال نأ رامضإو 0 حراوجلا كرتو 0 بلقلاب مدنو

 ىلع لاق هنأ 4 (انت) يبنلا نع . رمع نب هللا دبع نعو

 . ١٦٠ : ةرقبلا ةروس ) )١

 ۔ ١٤٨ -



 نيرصنملل ليو { مكل رفغي اورفغاو ‘ اومحرث اومحرإ " : هربنم

 : كلذ يف لوقأو ؛ " نوملعي مهو اولعف ام ىلع نورصي نيذلا

 برلل هنم اوبوتي مل اذإ بنذلا ىلع نيرصُملل ليو

 بحصلل ةلذلا رفغيو ًامحرتسُم محري نكي مل نم

 بذك الب يفوع ىفع نإو هدح نع بنذلا لاز بات نإ

 ءاجف © () هللا لوسر عم انك : لاق 0 كلام نب سنأ نعو
 : (هكَي٤) يبنلا لاقف 0 افنآ نالف تام 0 هللا يبن اي : هل لاقف ، لجر

 ىلع ةذخأ اهنأك : لاق 0 معن : اولاق ؟ اندنع افنآ ناك سيلأ "

 : لوقأ كلذ يفو ؛ " بضغ

 بعل نم هيف تنك ام كتاف بصو الب ةدقر دقار اي

 بضغ ىلع ة ذخأ اهنأك ةذخأمب ةلفغ نع كادرأ

 لاجرلا لعجت ال : لوقي ‘ سابعلا نب لضفلا تعمس : لاق

 يف اهتعيض دقو ‘ كتيصو اوعيض نإ مهمولت فيك ‘ كنايصوأ
 . ةملظلا تيبو ‘ ةشحولا تيب ىلإ شيعت اذه دعب تنأو 0 كتايح

 نم ةضور هيف كربق 0 ركتُمو ريكن هيف كرنازو ، دودلا تيبو

 هللا انذاعأ : لاقو { اكب مث 0 رانلا رفخ نم ةرفح وأ 0 ةنجلا ضاير

 : ةيهاتعلا وبأ لاقو ؛ رانلا نم مكايإو

- ١٤٩



 ايصو اذختم تنك ام اذإ

 ينجتو ادغ تعرز ام دصحتس

 ًاقيضُم نهو اذ كارأ يخأ

 : دادم نب دمحم لاقو

 ايصو ةيعار بنذ لعجتآأ

 هيلع روسأمك دعقت الو

 اوفع تمدق ام هنم كظحف

 ياوس ينعأ الو يل اذهف

 كسفن يصو تكلم اميف نكف

 كسرغ رامث باسحلا عضو ا ذإ

 كسرغ حورل تعمج امب تيقش

 كسفن يصو ةايحلا عم تنأو

 كسمر لبق كسفن هيف بساحو
 كبسح ثاريم هترخأ امو

 كسفن نود نم امب إ يسفنل

 هللا لاق . هل دادعتسإلا نم نيعباتلاو 0 () يبنلا نعو

 كلبق نم رشبل انلعج امو ] : (&ة٤) هيبن بطاخي ، ىلاعتو كرابت
 ءاج اذإ ىتح ] : () لاقو ؛ 0©» } نودلاخلا مهف تم نإفأ دلخلا

 تكرت اميف احلاص لمعأ يلعل × نوعجرأ بر لاق توملا مهدحأ

 . 6} } نوثعبي موي ىلإ خزرب مهئارو نمو اهلناق وه ةملك اهنإ الك

 سانلا يأ نوردتأ " : () يبنلا لاق : لاق 8 سنأ نعو

 © هللا يبن اي : اولاق 0 ادادعتساو اركذ توملل مهرثكأ : لاق ؟ سكأ

 ةبانإلاو . رورغلا راد نع يفاجتلا 0 معن : لاق ؟ ملع نم كلذل له

 )١) ءايبنألا ةروس : ٣٤ .

 )٢( نونمؤملا ةروس : ٩٠٩ - ١٠٠ .

- ١٥١٠ _ 



 : كلذ يف لوقأو ؛ "" دولخلا راد ىلإ

 داعمل هتمدق ام كبسحو ةبانإ رورغلا راد نع كيفاجت

 : دادم نب دمحم لاقو

 داز لضفأ وهو داز كارخآل هنإف حالصلا لامعأل دوزت

 دارم لك هللا ركذ دنع دجت ةعاس لك يف هلل اركاذ نو

 دانتو نئاك لوه رشنلا يفق ىلبلاو توملا نم ىقلت ام سنتالو

 : دادم نب دمحم خيشلا لاقو

 رورغلا راد نع فاجتو 6١ يريجس اي كسفنل مدق

 روكبلا نيح وأ ليللاب اركاذ كبرل نكئو

 روطسلاو فياحصلا نيب هتمدق يذلا قلت

 روشنلا يف ارخذ نوكي نيبتاكلا ماركلا دنع

 روكذ لجر نم قلخلا يف مهدنع دمحأ ءيش ال

 رودبلاكو سومنلاك بعاوك اروح هب ىقلت
 روصقلا نيب آرياصقو ارنذخذو ةرسلاو

 ريرحلا نيب اسناؤُم نهوحن قوشم نم له

 )١( مقر شماهلا رظنا :)١( باتكلا اذه نم . )١٣١ا): مقر ةحفصلا ء .

 ۔ _ ١٥١



 ريظنلا ردلاو ربتلا يف اطقلا يشم يف نوطخي

 ريقحلا شيعلا عم اينذلا ةرادك نهب يسفن

 رورغلا راد نع فاجتو يريجس اي كسفنل مدق

 اورثكأ " : (هجغ) هللا لوسر لاق : لاق ، كلام نب سنأ نعو
 متنك نإو 0 مكيلع هردك ‘ ىنغ يف متنك نإ مكنإو 0 توملا ركذ

 تام اذإ . ةمايقلا توملاو . مكيلع ةعسو 0 قيض يف هومتركذ

 نب دمحم لاقو ؛ "" رشو ريخ نم هل ام ىريو 0 هتمايق تماق مكدحأ

 . دادم

 تابنانلا حئاصن ىصقأ وهف تاذللا مذاه ركذ اورثكأ

 : مكحلا نب رمغ اندشنأو

 تاذللا صقغتُم كاتأ دق ول ةجح كدنع سيلو لوقت اذام

 تاقثب اهلهأب تاقثلا سيل هلحم تللح اذإ لوقت ا ذام

 تارمغ يف تنأو تيعذ اذإو بجت ملو تلنُس اذإ لوقت اذام

 : كلذ يف لوقأو

 تاوهسلا ةعاس يف ءعيس نم هتفلسأ امب فرتعُمل ينإ

 تاومألا ةلمج يف ينقوسيو يتشيع صغني نم يناتأ اذإو

- ١٥١٢



 تانسح ال هللا وفع بالطو يتبانإ ريغ هاقلل رخدأ مل

 هللا لوسر تيأر : تلاق 4 (اهنع هللا يضر) ةشناع نعو

 حدقلا يف هدي لخدي {. ءام نم حدق هدنعو } توملا يف ()

 . " توملا تاركس ىلع ينعأ مهللا " : لوقي وهو ‘ ههجو حسميو

 ه () هللا لوسر اي : لاقف 0} لجر لخد : لاق 8 سنأ نعو
 . كل ريخ ملعلا سأر كملعأ " : هل لاقف { ملعلا بيارغ ينملع

 : لاق 0 كيلع هلوزن لبق توملل دعتستو 0 هتفرعم قح هللا فرعت

 مل هتفرعم قح هللا تفرع اذإ كبسح : لاق 3 هللا لوسر اي يندز
 : كلذ يف لوقأو ؛ "" هصعت

 هتفصب ءايبنألا قدصو هتفرعم قح هللا فرع نم

 هتلزنمب ىرولا عيمج ىلع هعقوم لبق توملل دتعاو

 . الجر يصوي 4 (! هللا لوسر تعمس : لاق . رمغ نعو

 كيلع نهي بونذلا نم للقأو 0 آرخ شيعت نيلا نم للقأ " : لاقف
 : كلذ يف لوقأو ؛ "" توملا

 ارسي لانت بنذلا بنتجاو ارح شيعت نيلا نم للقأ

 ١ رجأ هدعب نم ىقلتل هدعب امو توملا لهسيو

۔ _ ١٥٣



 : دادم نب دمحم لاقو

 ارح شعت نيلا نم للقأ هلوق يف يدنكلا نسحأ دق

 ارسي اهدعب ىقلتو الإ ةقاف الو رسغ نم سيلف

 ارمأ هل توملا نكي مل هدعب امو توملا ركذ نم

 ضعب شارف تحت ةقرو تدجو : لاق ‘ يلع وبأ انربخأ

 ىلإ مكتمهب متبهذ 0 ميحرلا نمحرلا هللا مسب : اهيف ءامكخلا

 توملا نم مكب نلزنيل 0 هللاو امأ 0 ايانملا لولح متيسانتو 0 اينذلا

 ال ثيح نومدنتو 0 ةمعنلا لهأ شاعملا لوط مكيسنتي ‘ ملظم موي

 . ايانملا تاتغب لبق 0 رذحلا رذحلا 0 دجلا دجلاف 4 ةمادنلا مكعقنت

 . البلا لهأ ةرواجْمو

 كيتأي نأ كرسي يذلا لمعلا رظنا : لاق 0 مزاح يبأ نعو

 : كلذ يف لوقأو ؛ ةعاسلا هذخف 0 هيلع تنأو توملا

 مزالم تنأو هب تامملا ىقلت هنأ كرسي لمع ىلإ رظنا

 مزاحلا تنأ تنأف تلعف اذإف ابناد ريخ لك كلذب لمعاو

 بر لاق توملا مهدحأ ءاج اذإ ىتح ] : ىلاعتو كرابت هللا لاق

 اهلناق وه ةملك اهنإ الك تكرت اميف احلاص لمعأ يلعل × نوعجرلأ

- ١٥٤



 الولف ] : (كنبت) لاقو ؛0» } نوثعبي موي ىلإ خزرب مهئارو نمو

 مكنم هيلإ برقأ نحنو ٭ نورظنت ذننيح متنأو × موقلحلا تغلب اذإ

 . ") } نورصبتال نكلو

 نإ : لاق ، ةريره يبأ نع 0 ريهز نب ةماسق نع . ةداتق نعو

 . اينذلا راد يف بستحإ اذإ ،.عياجلا بيصت ال ةمايقلا ةدش

 ذخأ : لاق ، لوحكم نع ى دانسإب ىيحي نب زيزعلا دبع انثدح

 3 فيعضلا مدأ نبا اي : لاقف 0 لجر دي ، (للتلا) ميرم نب ىسيع

 ضراو 0 لالح نم كترسك لكو 0 تنك ام ثيح كبر هللا قتا
 . ءاكبلا كينيع دوعو ‘ افيعض اينذلا يف نكو 0 اتيب دجاسملاب

 اهنإف ، قزر دقفل نزحت الو ، ربصلا كدسجو 0 ركفتلا كبلقو

 : كلذ يف لوقأو ؛ كيلع بتكت ةئيطخ

 دجاسملاب الزنم تشع ام ضراو اميقم تنك ثيح هللا قتا

 دباع هلل تنأو دشر قلت مزلاف ربصلاو اكبلا لبق كباو

 دساف لك نم هلإلا دنع جنت اميكل داؤفلل ركفلا رماخ

 نب دمحم نب دمحأ نب دمحم ركب وبأو . دمحم انثدح : لاق

 مدقت ال نأ ةمصعلا نم نأ : لاقي ناك : لاق 0 دانساب . هيودقم

 )١( نونمؤملا ةروس : ٩٠٩ - ١٠٠ .

 )٢( ةعقاولا ةروس : ٨٣ - ٨٥ .

 ۔ ١٥٥ -.



 : ئلع نب رصن اندشنأو ؛ هديرت ام ىلع

 دجت ال نأ ةمصعلا نم نإ انغلا بح كبلق نبرشي ال

 درغ عانغو ,وهل عامس ىلع داعو ارمخ نمدم مك

 دبكلا ليلع ءاملا دري اعمسَم الو ارمخ دجي مل ول

 لوسر ناك : لاق ‘ سابع نبا نع 0 عبنم نب مساقلا وبأ انتدح

 ةماع ناكو ‘ اشيع هلهأل الو هل ام 0 آايواط تيبي 4 (انتغ) هللا

 . ريعشلا هماعط

 تءاج 0 (مالسلا اهيلع) ةمطاف نأ : كلام نب سنأ نعو

 مف لخد ماعط لوأ هنأ امأ " : لاقف ، )٤&( يبنلل زبخ نم ةرسكب

 . " مايأ ةثالث ذتُم كيبأ

 اندنع ثكمف . (اتتغ) يبنلا اناتأ : بلاط يبأ نب يلع لاقو

 : كلذ يف لوقأو ؛ ماعط ىلع ردقي ال 0 ثالث

 ماعط ريغب مايأ ةثالث ًارناز ىفطصلا هاتأ يِلَع

 مايصب مهتيفلأ اوحبصأ اذإ مهنإو روجه يف ىثرغ نوتيبي

 نع } قورسم نع ٠0 دانسإب يضيارفلا بيبللا وبأ انثدح

 هللا لوسر نأ كلذو 0 تيكبأل ماعطلا نم يكبا نأ ءاش ام : ةشناع

۔- ١٥٦



 . ايندلا قراف ىتح 0 نيترم رُب زبخ نم عبشي مل ا ()

 هللا لوسر ركذ اذإ ناك هنأ : نسحلا نع 0 سنوي انثدحو

 دنع ةلزنم ءايبنألا مظعأو 0 هللا ىلع مدأ دلو مركأ : لاق ، ()

 ىلع دعقي ناك 0 هللا دنع ام راتخاف 0 اينذلا حيتافمب رشب 0 هللا

 امك لكأ 0 دبع انأ امنإ "" : لوقيو ى ضرألا ىلع لكأيو ‘ ضزألا

 عوقرملا سبلي ناكو 0 " ديبعلا سلجي امك سلجأو 0 ديبعلا لكاي

 نم نشخلا لكأيو ‘ هفلخ فدريو ٠ رامحلا بكريو ، فوصلاو

 . هللاب قحل ىتح نيتيلاوتم نيترم رب زبخ نم عبش ام 0 ماعطلا

 يذلا وه نوكي ىتح : هدي عدي مل هحفاص نمو 0 هابل هاعد نمو

 . ءارقفلا سلاجو 0 زئانجلا عيشيو ، ضيرملا دوعيو 0 اهعدي
 رمأ يف مهرذحأو 0 اندب هلل مهبعتأو 0 هللا نم ةفاخم سانلا مظعا

 هبنذ نم مدقت ام هللا رفغ دقو 0 مئال ةمول هللا يف هذخأت ال 0 هللا

 هنود ناك الو ، باوبذخلا هنود قلغي ناك ام هللاو امأ 0 رخأت امو

 . ( ٣ . باجح

 نم لجر ناك : لاق 0 كلام نب سنأ نع 0 عبنم نبا انثدح

 يف ناكو 0 بدنج : هل لاقي ناكو 4 (نتظ) هللا لوسر باحصأ

 اذإ : لاقف 0 هيلع جيوزتلا () يبنلا ضرعف . ةمامد ههجو

۔ ١٥٧ ۔



 سيل هللا دنع كنإ " : لاقف 0 ادساك 6 () هللا لوسر اي يندجت
 . ٠ دساكب

 رظني ال هلل ا نلا ٠ !!٠ لاق . (انتغ) يبنلا نع ةريره يبأ نعو

 مكبولق ىلإ هللا رظني امنإ نكلو 0 مكلاومأ ىلإ الو 0 مكروص ىلإ
 . "! مكلامعأو

  
۔ ١٥٨ -



 ممانلال بابلا
 مشولا ركو ز

 هوعض : لاقف { ماعطب () يبنلا ىتأ : لاق 0 ةريره يبأ نع

 . دبع انأ امنإ "" : لاقف 4 اريصح شرفت ال : لاقف ى ضيضحلا يف

 . "" ديبعلا سلجي امك سلجا

 ىتأ : لاق . دوعسم نبا نع . دانسإب ، ىيحي نب دمحأ انثدحو

 : () يبنلا لاقف . ةدعر هتذخأف . هملكف لجر () يبنلا

 . شيرق نم ةأرمإ نبا انأ امنإ ، كلمب تسل ينإف ، كيلع نوه "

 . "" لكأت امك 0 ديدقلا لكأت تناك

 نم ةمزح هيلعو قوسلا يف رم 0 مالس نب هللا دبع نأ : ليق

 نكلو 0 الب : لاق ؟ اذه نم هللا كانغأ دق سيلأ : هل ليقف ،‘ بطح

 . ربكلا هب عمقأ نأ تدرأ

 عضاوت 0 مدأ نبا اي : نسحلا لاق : لاق 0 دانسإب يبأ ينثدح

 . يستكملا عضاوت نم لضفأ سفنلا عضاوت نإ } كعفري هلل

 بجعت ال نأ 8 عضاوتلا نم نأ ملعاو . معطملاو 8 بكرملاو

- ١٥٠٩ _



 نيب تنأو ؟ كلمع نم ءيشب بجعت فيكو 3 كلمعب الو 0 كسفنب
 ؟ال مأ ادغ اهنم اوجنت يردتالو ، اهبوكرب تنقيأ دق ةئيطخ

 امدنع كسفنل لق 0 هملع ملعتو 0 هربخت نأ لبق رماب بجعت فيكو

 اهعفدتل 0 نيقيلا كيتاي توملا دنع نإ سفن اي : بجعلا اهلخدي
 لوقأو ؛ اهرظنو ، اهلخدمو ، اهشرأ دنعو 0 اهسأر عفر دنع كلذب

 : كلذ يف

 لمع الو ال سفنب نبجعت ال

 اهب تيتأ دقو اياطخلا نيب تنأو

 اهتبوقع نم اوجنت كنأ يردت ال

 تفلس دق كنم تانسح نكت نإف

 ملو ميهبلا رمألاب بجعت فيكو

 يبستحاف مغلا اذه كسفنل لقف

 لمع يفو سفن يف بجعت فيكو

 لجو يف كيو اهنم كت نإ فخت

 لهم يف هايند يف بنذلا اذ نأل

 لغش يف فوخلاو اجرلا نيب تنأف

 للزلا نم اوجنتأ اربتعم همهفت

 لجع نع سفنلا يتايس نيقيلا ىتح

 : هريغل وهو 0 بلاط يبأ نب يلع ىلإ بسني اممو

 ءافكأ باسنألا ةهج نم ساانلا

 بسن مهرس يف مهل نكي نإف
 مهنأ ملعلا لهأل الإ رخفلا ام

 هنسحي ناك ام ءرمأ لك دضو

 ءاوح مألاو مدا مهوبأ

 ءاملاو نيطلاف هب نورخافي

 ءالدأ ىدهتسإ نمل ىدنهلا ىلع

 ءادعأ ملعلا لهأل نولهاجلاو

- ١٦٠



 : لوقأ كلذ يفو

 اوءاج مهلك مأ نطب نم ساانلا

 بأب مهنم موق رخافت نإف

 هل هلإلا ىحوأ نمل آلإ رخفلا ام

 اوفرتعاف بابسألا يف سانلا دداضت

 انل مامإلا وهف ىفطصنلا ىفق نمو

 ءاوح مألاو مدأ مهوبأ

 ءاملاو نيطلاو فرتعم لصألاو

 ءآزعألا هاوآ مث هباتك

 ءادلا وه لهجلا نإ رئاصبلا لهأ

 ءالدأ انيف هل نوعباتلاو

  
۔- ١٦١١





 نع 0 ةريره يبأ نع 0 ريهز نع . ةماسق نع 0 ةداتق نع

 ةكنالم تءاج 0 رضتحإ اذإ نمؤملا نأ " : لاق ، () يبنلا
 ىلإ ى كنع ايضرم ةيضار : نولوقيف 0 ءاضيب ةريرحب ةمحرلا

 ۔ كسم ةحنار بيطأك 0 نابضغ ريغ تزف 0 هناحيرو هللا حور

 . ءامسلا باب ىلإ اوتأي ىتح 0 اضعب مهضعب هلانيل هنأ ىتح
 ام لكف ‘ ضرألا نم مكتءاج يتلا ةحنارلا هذه بيطأ ام : نولوقيف

 حاورأ هب اوتاي ىتح 0 كلذ لثم مهل اولاق 0 ءامس باب ونأ

 ام : نولوقيف ، مدق اذإ ةبئاغب مكدحأ نم هب حرفأ مهف } نينمؤملا

 ؛ اينألا مغ يف ناك هنإ 8 حيرتسي ىتح هوعدإ : لوقيف ؟ نالف لعف

 : نولوقيف 0 ران نم حسمب هيتأت بضغلا ةكئالم نإف 0 رفاكلا امأو
 . هطخسو هللا باذع ىلإ . كيلع ةطوخسم ةطخاس يجزرخأ

 . " ةفيج نتنأك جرختف

 يبا ىلع . (!تتع) هللا لوسر لخد : تلاق 4 ةملس مأ نعو

 ضبق اذإ ح ورلا نإ " : لاق مث ، ةضمغاف } هرصب قش دقو ةملس
 ىلع اوعدت ال "" : لاقف 0 هلهأ نم سان جضقف 0 "! رصبلا هعبت

۔- ١٦١٣



 مث 0 " نولوقت ام ىلع نوثمؤُي ةكئالملا نإف 0 ريخب الإ مكسفنأ
 . نييدهملا يف هتجرد عفراو 0 ةملس يبأل رفغا مهللا " : لاق

 . نيملاعلا بر اي ةلو انل رفغاو 0 نيرباغلا يف هبقع يف فلخاو

 . "" هيف هل رونو 0 هربق يف هل حسفاو

 اورت ملأ " : () هللا لوسر لاق : لاق ، ةريره يبأ نعو

 كلذف " : لاق 0 ىلب : اولاق } "" ؟ هَرَصَب صخش تام اذإ ناسنإلا

 : كلذ يف لوقأو ؛ "" ةسفن هرصب عبتي نيح

 اعمجأ توملاو راس ىفاو توملا اذإ هفرط صخشي ءرملا نأ رت ملأ

 اعوو ازاج امب نهر البلا نيرق ىرثلا نطاب يف مسجلا الإ قبي ملو

 ١ عزف نمؤملا " : لاق ، )٤&( يبنلا نع ، سابع نبا نعو

 ١}. } نوعجار هيلإ انإو هلل انإ ] : لقيلف ، هيخأ توم مكدحأ غلب اذإف
 . نينسحملا نم كدنع هبتكا مهللا 0 0١ ع نوبلقنمل انبر ىلإ انإو ]

 انمرحتالو 0 نييلع يف هباتك لعجاو 0 نيرخآلا هبقع يف هلعجاو
 . "" هدعب انتفت الو 0 هرجأ

 هللا لوسر ىلإ ثعبف 0 (مالسلا اهيلع) ةمطاف نبا لعث : لاق

 . يقب امو ذخأ ام هل نإف ، عجرا : () لاقف } هوعدي (ه٤)
 )١( ةرقبلا ةروس : ١٥٠٦١.

 )٦٢( فرخزلا ةروس : ١٤ .

- ١٦٤ 



 ح ) وموق : لاقف ماقو . هيلا تنثعب . رصتحا املف « دودعم لجأ لكو

 ذننيح متنأو ٭ موقلحلا تغلب اذإ الولف { : ارقي لعج سلج املف

 : تلاقف 4 (اتتغ) هللا لوسر انيع تعمد ضبق املف 0 () } نورظنت

 محري امنإو 0 ةمحر يه امنإ " : لاقف 0 ءاكبلا نع اناهنتو يكبت

 : لوقأ كلذ يفو ؛ " محر نم هلل

 اكبلا نع ىهنت تنك دق هل اولاقق هتنبا نبا ىلع امحر ىفطصملا يكب

 اكح دقو لاق محرلا لهأ محريس ىرولا اومحراف ةمحر ياكب لاقف

 تيب نم ام " : () هللا لوسر لاق : لاق ، ىسوُس يبأ نعو

 اذإف 8 تارم سمخ موي لك هباب ىلع فقي توملا كلمو آلإ ‘ نوكي

 مغ هيلع ىقلأ 8 هقزر عطقناو 0 هلجأ ىنف دق } ناسنإلا دجو

 : لوقأ كلذ يفو ؛ "" توملا

 موي لك افقاو بابلا ىلع توملا كلم اهبابب راد لك

 مومهلاب هدعب نولبيو قلخلا لجأ يضتقت تارم سمخ

 ام توملا برك نم () يبنلا دجو امل : لاق 0 سنأ نعو

 يبنلا لاقف 0 هاتبأ اي كتبركل هاتبرك او : ةمطاف تلاق 0 دجو

 ام كيبأب لزن دق هنإ ، توملا دعب كيبأ ىلع برك ال " : ()
 )١( ةعقاولا ةروس : ٨٢٣ _ ٨٤ .

 ۔- _ ١٦٥



 : لوقأ كلذ يفو ؛ " ادحأ كراتب سيل

 بحنلاو توملا ةركس نم اهدلاوو يبنلا ةنبإ ينعأ راتخملا ةنبإ لوقل

 برك نم بركلا اذ دعب ام اهل لاقق يدلاو لان دق هاتبرك او لوقت

 بنذلاب ءاب يذلاو ابنذ لمحت يذلاو نيرصُملل الإ بركلا امو

 . هانيع تعمدف © () يبنلا ةافو نع انثدح : يلعل انلق : لاق

 هللا لزنأ 0 عادولا ةجح جحو 0 فناطلا نم فرصنإ امل : لاقف

 . هيلع كلذ قشف 3 () } نوتيم مهنإو تيم كنإ ] : ةيآلا هذه هيلع
 لالجلا وذ كبر هجو ىقبيو ٭ ناف اهيلع نم لك ] : تلزنف

 هللا رصن ءاج اذإ ] : (كنت) هللا لزنأ من 0 0١ } ماركإلاو

 هيلإ تيعنو 0 هلجأ براقت دق هنأ 0 () يبنلا ملعف ، 0١ } حتفلاو

 . ةربعلا هتقنخو © (اهم٤) يبنلا نول ريغتف ، هسفن

 . (ثكَْلا) ليربج طبه 0 (اهة٤) يبنلا ةافو لبق ناك امل : لاق
 ه كل اماركإ ، كل ينلسرأ هللا نإ ، دمحم اي مكيلع مالسلا : لاقف

 لوقي . كنم ملعأ هب وه امع لأسي 0 كل ةصاخو 0 كل ًاليضفتو

 يندجأو 0 امومهم ليربج اي يندجأ : لاقف ؟كدجت فيك : كل

 ٣٠. : رمزلا ةروس )١(
 (٢) نمحرلا ةروس : ٢٦ - ٢٧ .

 (٣) رصنلا ةروس : ١ .

 ۔ ١٦١٦ -



 . ( يبنلا ةافو ثيدح يف ركذف { ابوركم

 اي كيلع مالسلا : (لثتتلا) ليربج لاقف : هرخآ يف لاقو

 نم يتجاح تنك تنأ ‘ ضرألا نم يتناطو تبهذ 0 دمحأ

 سفن لك ] : لوقي الئاق انعمسف 0 () هللا لوسر ضبقف 0 اينذلا
 ءازع هللا يف { 0» ع ةمايقلا موي مكروجأ نوفوت امنإو توملا ةقناذ

 هللابف ، تاف امب كردو 0 تياف لك نم فلخو 0 ةبيصُم لك نم

 لاقو ؛ باوثلا مرح نم تابيصملا نإف 0 اومحراف هللابو 0 اوقنف

 : كلذ يف 0 دادم نب دمحم

 دمحم يبنلاب كباصأ ام ركذف كلاه وأ ةبكنب تبصأ اذإو

 دجسملا برو ايندلا نم تعفر هضرأ يف ةنامأ يبنلا ناك

 يدصقم يف يتجاح كنإ ضرألا يف يتنطو رخآ مويلا لاق ليربج

 دمحم يبنلا نم ربأ سيع اهروك ةطساوب تلمح ام هللاو

 دقرفلا عيقب هرناز مأ ام هلالج لج هللا هيلع ىلص

 دجسملا كاذل رون امحلا كاذ دسوتُم نم هللا هيلع ىلص

 ددوتملا رئازلا حورل اهاو امحلا كايذ بارت بيطل اهاو

 ه ةمحرو . ةالص مظعأ . ملسو هلآو دمحم ىلع يلص مهللا

 )١( نارمع لآ ةروس : ١٨٥ .

- ١٦٧١ _ 



 . نيدلا موي ىلإ اريبك اميلست ملسو 0 نيملاقلا يف اهلزنأ 0 ةكربو

 امنإ { : ىلاعت هلوق نع لئس هنأ 4 بلاط يبأ نب يلع نعو

 . اينذلا يف هل سفن لك نم سافنألا : لاق 0(» ع ادع مهل دعن

 دعي (ملثتلَلا) توملا كلم نأ : بلاط يبأ نب يلع لاق 0 لاق

 اينذلا نم تعطقناو 0 كلجأ ينف ذق ولف ، كرثأ عبتيو 0 كسافنأ

 الو اليفك ذخأي الو 0 اليدب لبقي الف ، توملا كلم كب لزن 0 كتدْم

 . اريبك الو اريغص عدي

 : ًآرعيش لاق 0 ةافولا صاعلا نب ورمع ترضح امل : لاق

 الوع ولا ىعرأ لابجلا لالق يف يل ادب ام لبق تنك ينتيل

 الاعولا ىوضرب ىعر نم الو توملا كلم نم لوعولا اوجنت سيل

 اي: هنبإ هل لاق . ة افولا صاعلا نب ورمع ترضح امل : لاق

 .هب توملا دنع القاع الجر ىقلأ ينتيل : لوقت تنك نإ 0 ه اتبأ

 ه توملا يلإ فصأف 0 لجرلا كلذ تنأو 0 دجي ام يل فصي ىتح

 مس نم سفنتأ ينأكو 0 تخت يف يبنج ناكل 0 ينب اي هللاو : لاق

 يف لوقأو ؛ يمدق ىلإ يقوف نم هب رجي كوش نصغ نأكو 0 هربا

 ٨٤. : ميرم ةروس )١(

- ١٦١٨ 



 : كلذ

 يمسن هطسو يرجي ةربإ مس يف سفن يلو تخت يف يبنج نأك

 يمدق ىلإ ابحس يتماه نم رجي هلبرسي يمسج ىلع كوش نصغو

 يبنلا هب ىصوأ اميف ناك : لاق ، نيسحلا نب يلع نعو
 ه هللا طخسأ ادحأ يضرث ال ‘ نيقيلا نم نإ 0 ئلع اي " : ()

 كتأي مل ام ىلع ادحأ نمذت الو 0 هللا كاتأ ام ىلع آدحأ دمحتالو

 نم ةيهارك هفرصي الو ‘ صيرح صرح هرجي ال قزرلا نإف 0 هللا
 نم دشأ ةشحو الو . لهجلا نم دشأ رقف ال } يلع اي ؛ ههرك

 : كلذ يف لوقأو ؛ " بجعلا

 معنلا نم يرابلا هقاس يذلا ىلع هدمحتو يرابلا طخسأ نم ضرتال

 ممهلاب داقني ىتفلا قزر سيلف ةعس نم تؤي ال نم نمذتالو

 ملقلاب طخ ام لب هركلا ىلع الو مسق نم لضفلا لاني صرحبالو

 مجعلاو برعلا يف ةتشحو بجعلاو هبحاصل لهج نم بعصأ رقفال

 ةنيس بسك نم ىلب ] : ىلاعت هلوق يف 0 كاحضلا نعو

 ؛ بوتي نأ لبق تومي يذلا وه : لاق 0 () } هتئيطخ هب تطاحأو

 : هيوزرم نب يلع اندشنأو

 )١( ةرقبلا ةروس : ٨١ .

 ۔- ١٦٩١



 توقلل اردابم ح ارو ا دغف ٥ رمأ ريدي ىتف رد هلل

 يتيلبو ينلعلب هكالهو ينتيلو لعل هكلهي ءرملاو

 (!٤٤ث) يبنلاو . توملا ىنمت ‘ صاقو يبأ نب ةيواعم نأ : ليق
 ةنجلا له أ نم تنك ناف ٠ توملا ىنمتت ال "ا : لاقف . عمسي

 . " اهيلإ كلجعي ملف { رانلا لهأ نم تنك نإو 0 كل ريخ ءاقبلاف

 يبنلا باحصأ نيب 0 (هيي) باطخلا نب رمغ ناك : لاق

 تحت نمؤملا : ءادردلا وبأ لاقف 0 ةزانج نورضحي 6 ()

 لاق ؛ باوثلا قحتساو 0 باقعلا نمأو باسحلا هجاو دقو ، بارتلا

 : كلذ يف لوقأو ؛ افرح اهيف اوديزيل 0 اغلبلا دهجيل : رمع

 باذعلا ميلأ نم نمآ نمؤم بارتلا يف ىوث نم سانلا طبغا

 باوثلا لضف ليزج نم هرجأ يفوم باذعلا نم حيرتسم

 : آرعش لاق { هيبأ نع ى دايزلا يبأ نع

 نمأ انتأي ملو انايسن ثدحيو هركذ ةعاس توملا ركذل عارث

 ندبلا اهمؤي ىتم يردن ال ندبلا ك انبر هلل نارفك الو انإو

 : كلذ يف لوقأو

 نزحلا انمظاعت تنع ناوأ وهلنو انبولق نونملا ركذ نم عجرتس

_ ٠ ١٧ ._



 ندبلا يقتلت ام ردت مل اهعترمب مياوس ندب لثم آلإ نحن امو

 : سودقلا دبع نب حلاصل 0 هيوطفن هللا دبع وبأ اندشنأو

 تاربدم بهذت نيح اوهلنو انتلباق زيانجلا اذإ غارن

 تاعتار تداع باغ املف بيذ راغمل ةلق ةعورك

 : كلذ يف لوقأو

 تامملا بعص نم نيقل امك يقالن ام زنانجلا انركذت

 تاتشلل عورت اينذلا يه انلق نلبقأ اذإ انعورت

 : (لتتلا) ليربج ينملعأ " : لاق هنأ 0 (م٤) يبنلا نعو
 شعو 4 هيقالُْم كناف تنش ام لمعاو 0 7 كناف تنش ام ببحأ

 . "" تيم كناف تنش ام

 : مايفلا اندشنأ : لاق ، دمحم نب نسحلا يلع وبأ اندشنأو

 همغر ىلع ءرملاب لزنت لزان نم كاسقأ ام توم اي

 همأ نع دحاولا ذخأتو اهردخ نم ارذعلا جرختست

 : هل اضراعم 0 كلذ يف لوقأو

 همأ نم لفطلا حور عزني هنأش نم بلقلا يساق توملا

۔ ١٧١



 همغ ر ىلع ىلوملا كلهيو هلاح يف نيكسملا محري ال

 توملا ناك نم ىلع قيقح : لوقي نسحلا تعمس : لاق

 ٨ هدهشم هللا دنع باسحلاو فوقولاو 0 هدروم ربقلاو 0 ه دعوم

 . هنزحو هءاكب لوطي نأ

 : لوقي .4 يملسلا يناه نب ىيحي تعمس : لاق

 صيغنتلا لجعم شيعل توملا هرخآ نوكي اشيع نإ

 : همرلا وذ هلاق ام رخآ 8 سنوي نعو

 رانلا نع ينحزحز بنذلا رفاغو ترضتحإ اذإ يمرح نم سفنلا جرخُم اي

 ١©( ٨ } نوعجار هيلإ انإو هلل انإ ] : لاق ‘ نسحلا رضتحإ املو

 . مالستساو ربص ةلزنم هذه

 سنأ كمديوخ .4 هللا لوسر اي : هملس مأ تلاق : لاق سنأ نعو

 . اهب رتتسي ةيقرذ هتوسك ولف ‘ راع وهو سك هنإف ، هل عدا
 . ي راعلاو 0 توملا دعب امل لمع نم سيكلا ، هملس مأ اي "ا : لاقف

 محراف . ةرخآلا شيع ل ١ شيع ال مهللا ‘ نيذلا نم يراعلا

 : ريشب نبا اندشنأو ؛ "" نيرجاهملاو راصخلا

 )١( ةرقبلا ةروس : ١٥٦ .

 ۔ ١٧١٢ -



 راد لهأ ىلع يب رم ام تنك

 ايانملا ريرس ىلع اذ نم ليق

 : كلذ يف لوقأو

 رورغلا راد يهو رادلاب فأ

 موق نيب اهتلخد راد بر

 ريرس قوف تنك تم اذإف

 ايانملا ريرس ىلع ىسوُم ليق

 : دادم نب دمحم لاقو

 ىسوُم ربق ىلع عسوأ ىسوم بر

 ماع فلأ انرمع يف اننتبل ول

 ينامآلاب ةوشحم اينذل اي

 اهينبل ةلاتق رفز مأ

 اهيلع رمتسم ءرملا امنيب
 انتدهو اهوهلب انتنتف

 اهنع رداغي اهيف ءيش لك

 ردك هبقعي اهيف وفص لك

 ادرف ترص ذإ يسفن محراف بر

 رورملا ريثك مهنيب ام تنك

 ريشب نب دمحم اذه ليق

 روبقلا نوطب اهلهأ ىوح دق

 رورملا ريثك مهنيب ام تنك

 ريرسلا قيوف نم موق اي ليق

 ريشب نب دمحم اوفقي حار

 ريسي ءيش لتم دهانيأرل

 رورغلاو اهوهلب اتنتف

 روبدلا داهش يف مسلا طلاخت

 ريفحلا ءاوس يف توملا وه ذإ

 روطلا برو ىمعلا قيرطل

 ريطتسُم ىلإ اهنم رش لكو

 يريصمو ينجلم هللا ىلإو

 روبدلا تحتو ابصلا حير تحت

۔ ١٧٣ ۔



 : لاق ، هدج نع 0 هيبأ نع 0 يعازخلا ملسم نب ديزي انثدح

 : يقلطصُسلا رماع نب ديوس لوق 0 (هةم٤) هللا لوسر تدشنأ

 ناسنإ لك ينخئل ايانملا نإ مرح يف تيسمأ نإو ننمأت ال

 يناملا كل ىنمت امك يقالئ ىتح عشتخم ريغ ءيشب اقيرط كلساو

 ناف هتيقبأ نإو داز لكو هقرافم اموي بحاص يذ لكو

 ناديدجلا كاقلي كلذ لكب نرق يف نانورقم رشلاو ريخلاو

 . " ملسأل اذه ينكردأ ول " : () يبنلا لاق

 ناسنإ لك ينفت ةينملا نإ هتجهب كررفقغت ال كنامز رذحا

 ناكمإ ريخ يف هب نوكي آريخ هبقاوع اوجرت ام كسفنل لمعاو

 ناف هترفو نإو رفو لكو بضقنم ترشاع نإو لخ لكو

 يف هلخدأ املف . هوخأ هيلع قلقف ‘ يبارعذلا نبا تام : لاق

 : لوقي أشنأ ، هربق

 يدضع هب تدتشاو ينكر دشو هلمؤت تناك انيع أ الم امل

 يديب هنافكأ اهركم هتسبلل ينمز نم ناك ام ىلع ينوع تلقو

 درفتمل يكبي درفنم نزخ اي ةملظم ءاربغ يف لخدا تلقو

 ه ثالث ينكحضأ : لوقي ناك هنأ ‘ يسرافلا ناميلنس نع ثيدح

۔ ١٧٤ ۔



 لمؤمو 0 هنع لوفغمب سيلو لقاع : ينكحضأ ؛ ثالث يناكبأو

 ؛ هموي ىتم يردي الو هيف الم كحاضو ٠ هبلطي توملاو اينذلا

 . علطملا لوهو 0 هبزحو دمحم ةبحألا قارف : ثالث يناكبأو

 . ضار مأ اطخاس يردأ ال 0 هللا يدي نيب فوقولاو

 ؟ توملا هركأ يل ام 0 () هللا يبن اي : لجر لاق : لاق

 عم ءرملا نإف 0 همدق : لاق 0 معن : لاق ؟ لام نم له " : لاق

 : كلذ يف لوقأو ؛ " هلام

 رشحلا يف كمامأ همدق كلامف اهراك توملا يقتلت ال نأ تنش ازإ

 يرجي رهن اهتحت ندع ةنجو ةفلز مركأ هللا دنع هنم لنت

 : ىيحي نب دمحأ اندشنأ : لاق

 دوعتس اهنأ ملع اف كميمح تفداصو كتأطخأ ايانملا اذإ

 ديعسل اهلامعأ نم دوزت ام دعب رانلا نم اوجني ئرمإ نإو

 يف يسوطلا ديمح تام امل : لاق 4 ىيحي نب دمحأ انثدحو

 ، ليللا لوأ يف هدنع ءافلخلا دالوأ ناك دقو 0. ةعمجلا مويل نجش

 وبأ لاق ‘ ةليللا كلت رحس يف تامف 4 هتيفاعب نوربخي اوجرخو

 . هيهاتعلا
 م

۔ ١٧٥ -



 اراحسأ نقرطي دق ثداوحلا نبا هلوأب ارورسم ليللا دقار اي

 اراتوأو ًاناديع كرحت تناك دقو تايهلملا فكأ ابارت تراص

 ‘ ىضرملا اودوع !! ٠ لاق . (نتظ) يبنلا نع { ديعس يبأ نعو

 . "! ةرخآلا مكركذت ‘ زئانجلا عم اوشماو

 . هناوخإل موي تاذ نسحلا لاق : لاق ‘ نسحلا نب دمحم انثدح

 امره بابشلاو . هبيصي ءاد حيحصلا عقوتي امنإ : هدنع اوناكو

 حورلا قرافي ادغ ننل ‘ يناوخإ ، هيتأي توم خيشلاو ، هينف

 . هلل هدلوو هلامو نوملسملاو وه نوكيف 0 دسجلا

 نونفدي موقب رم هنأ 0 () يبنلا نع ، رانيد نب رمغ نعو

 ناك نإف 0 اهلهأل اهكرتو اينألا نم الخ دق حبصأ " : لاقف 0 اتيم

 ىلإ عجري نأ مكدحأ رسي ال امك 0 اينذلا ىلإ عجري نأ رسي مل اضر

 . " همأ نطب

 اهبابسأب كنع تضقنإ دق اهبابرأل اينذلا كرات اي

 اهبابرأو اينذلا ىلإ ادوع دري مل ىضر دق نمم تنك نإو

 اهبالط لاح يف همأ نطب ىلإ اعوجر ىوهي ال ءرملاك

 هيلع رم () هللا لوسر نأ : ثدح ةداتق ابأ تعمس : لاق

- ١٧٦



 : حيرتسملا : لاق ؟ هنم حارتسُم وأ حيرتسُم " : لاقف 0 ةزانجب

 ؛ ىلاعت هللا ةمحر ىلإ اهاذأو ايندلا بعت نم حيرتسي نمؤملا دبعلا

 رجشلاو دالبلاو دابعلا هنم حيرتست رجافلا دبعلا : هنم حارتسُملاو

 : كلذ يف لوقأو ؛ " باودلاو

 هتلزل نهر ىرثلا يف رخآو هترفح طسو حيرتسم تيم مك

 هتلوصب اينذلا مهاشغي ناكو تده دابعلا هنم يذلا حارتسُملاو

 هتنج قوف ولعيس حيرتسُملاو آدبأ ادلاخ اهيف هاوثم رانلاو

 : لاق © () يبنلا نع 0 دانسإب دلجم نب دمحم انثدح : لاق
 لوقأو ؛ " ربك نم ةبح لاقثم هبلق يف ناك نم ةنجلا لخديال "

 : كلذ يف

 ربك نم ةبحلا هداؤف يف ناك نم ةنجلا لخدي ال

 رمغلا نم اينذلا يف شاع ام ىدنهلا قيرط كلسي الو الك

 هللا لوقي " : لاق 0 (اهمم©ث) يبنلا نع ، سابع نبا نعو

 يف ينعزان نمف 0 ينادر ءايربكلاو & يرازإ ةمظعلا : ()

 . " يلابأ الو يران هتيقلأ ، امهنم دحاو

 1 عنخأ "! ج لاق 4 () يبنلا نع . ةريره يبأ نعو

۔ _ ١٧٧١



 : هانعم 0 ءامسألا عجنأ يورو 0 كالمأ هل كلم : لاقي نم هللا دنع

 لذأ : وهف ‘ عنخأ : ٥اور نمو ؛؟ لذلا : ةعاجنلاو . ءامسألا لذأ

 . "" هلتق هعجن لبق دارأ . عجنأ : ٥اور نمو ؛ لذلا نم

 يف اهدجي ةلذ نم آلإ ، طق لجر ربكت ام : ةيواعم لاق : لاق

 ٠ سفن ذ

 © () يبنلا نأ : كلام نب سنأ نع 0 دانسإب عبنم نبا انثدح

 اي : لاق ، يل هعدأ : لاقف 8 برعلا ةنعارف نم لجر ىلإ الجر ثعب

 . هعداف بهذاف : لاق ؟ كلذ نم هللا ىلع ىتعأ هنإ ، هللا لوسر

 : لوسرلل لاقف 0 () هللا لوسر كوعدي : هل لاقف ، هيلإ بهذاف

 عجرف ؟ ساحن نم مأ ، ةضف نم مأ ، وه بهذ نمأ ؟ هللا امو

 نم هللا ىلع ىتعأ هنأ كتربخأ دق : لاقف 0 () يبنلا ىلإ لجرلا

 © (ث) يبنلا ىلإ عجرف 3 اهلثم لاقف 0 ةيناثلا هيلإ عجرف © كلذ
 كلذ هعجاري وه امنيبف 0 مالكلا اذه داعاف 0 ةثلاثلا هيلإ عجرف

 . ةقعاص اهنم تعقوف ‘ هسأر لايح ةباحس هيلإ هللا ثعب ذإ ، لوقلا

 بيصيف قعاوصلا لسريو ] : هللا لزنأف 0 هسأر فحق تباصأف

 . 6١ } لاحملا ديدش وهو هللا يف نولداجي مهو ءاشي نم اهب

 )١( دعرلا ةروس : ١٣ .

 ۔- ١٧٨ ۔



 نب يلع لاق : لاق 0 دانساب ي ريسعلا دمحأ نب دمحم انثدح

 هلوأ امنإو ؟ مدأ نبا امو 0 مدأ نبا اي : ۔ هل مالك يف ۔ بلاط يبأ

 وبأ لاقو ؛ هفتح عفدي الو ، هسفن قزري ال 0 ةفيج هرخآو ، هفطن
77 

 : هيهاتعلا

 ربقي هربق يف ادغ وهو هرخف يف ناسنإل تبجع

 رخفي ةفيج هرخآو ةفطن هلوأ نم لاب ام

 رذحي ام ريخأت الو اوجري ام ميدقت كلمي ال حبصأ

 ردقي امو يضقي ام لك يف هريغ ىلإ رمألا حبصاو

 ىلع 0 ريبزلا نب بعصم عم 0 سيق نب فنحألا سلج : لاق

 : لاق مث ۔ فنحألا هاحنف 4 هلجر ريبزلا نب بعصم دمو « ريرسلا

 . نيترم لوبلا جرخم نم جرخ دقو 0 مظاعتي نم بجعلا

 مدأل سانلا " : () يبنلا لاق : لاق ، رماع نب ةبقغ نعو

 الو 0 مكباسحأ نع لأسي ال هللا نإ 3 عاصلا فظطعك 0 ءاوحو

 . "" مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ 0 مكلامعأ نع آلإ مكلاسي

 لجر تفتلا : لاق { ينانبلا تباث نع 0 دانساب عبنم نبا انثدح

 دنع نم كتنج : لاقف .4 () هللا لوسر ىلإ 4 برعلا مظع أ نم

 ‘ (اتتع) هنع تكسف ب ماهلا برضيو 0 ماعطلا معطي ۔ برعلا ديس

- ١٧٠٩



 هل لاقف . ةبرق لمحي 4 نيرجاهملا ءافعض نم لجر رمف : لاق

 . " كبحاص نم ريخ اذه " : () هللا لوسر

 . هيدي نيب رطخي لجرو . يشمي (ن) رمع امنيب : لاق

 نإ : لاقو 0 رمغ هيلع فقوف { اذك نبا انأو 0 اذك نبا انأ : لوقيو

 نإو 0 ةورم كلف 0 لقع كل نكي مل نإو 0 مرك كلف 0 نيد كل نكي مل

 لوقأو ؛ ءاوس رامحلاو تنأف الإو ، فرش كلف 0 لام كل نكي مل

 : كلذ يف

 ناسنإلا ةورم هيف لقعلاو هناص نإ هنيد يف ىتفلا مرك

 يناث وأ لوأ نم الخ اذإف هرهد يف ىوح ام فرشأ لاملاو

 ناوهو ةلذ يف هل هبش ىكح اميف الخ اذإ رامحلا وهف

 نم لجر ناك : لاق 0 كلام نب سنأ نع 0 عبنم نبا انثدح

 ههجو يف ناكو 0 بدنج : هل لاقي 0 (امم٤) هللا لوسر باحصأ

 لوسر اي يندجت اذإ : لاقف ، جيوزتلا () هيلع ضرعف { ةمامذ
 . " دساكب سيل ىلاعت هللا دنع كنإ " : هل لاق 0 آدساك هللا

 رظني ال هللا نأ " : لاق © () يبنلا نع ، ةريره يبأ نعو
 مكبولق ىلإ رظني امنإ نكلو 0 مكلاومأ ىلإ الو ، مكروص ىلإ
 . "! مكلامعأو

- ١٨٠ _



 ريغب ضرألا يف نوغبي مه اذإ مهاجنأ املف ] : () هللا لاق
 مث ايندلا ةايحلا عاتم مكسفنأ ىلع مكيغب امنإ سانلا اهيأ اي قحلا

 . ) } مكعجرم انيلإ

 نمام" : لاق. () يبنلا نع 0، دانساب عبنم نبا نعو

 ام عم 0 اينذلا يف ةبوقعلا هبحاص ىلع هللا لجعي نأ ىرحأ بنذ

 . "" محرلا ةعيطقو يغبلا نم 0 ةرخآلا يف هل هللا رخدي

 داكو ، ارفك نوكي رقفلا داك " : (&م٤) هللا لوسر لاق : لاق
 . "" ردقلا بلغي نأ دسحلا

 دسحلا رذحإ ينب اي : هبنم نب بهو لاق : لاق 0 رفعج نعو

 دساحلا نأ ملع او . مهنيدو مهتشياعم يف سانلا ىلع يفغبلاو

 . مهنيب ىضق يذلا هبر ءاضق يف نعطي

 : لاق 0 ىيحي يبأ نع 0 دانسإب بوقعي نب ليعامسإ انثدح

 ضار ريغ .4 يلعفل طخستُم 0 ةمعن ودع دساحلا : () هللا لوقي

 . يدابع نيب تمسق يتلا يتمسقب

 سفانتال " : لاق 0 () يبنلا نأ : نسحلا نع . دانسإب

 )١( سنوي ةروس : ٢٣ .

- ١٨١ 



 ٨ نآرقلا هللا هاتأ لجر : نينثإ يف الإ 0 مكنيب دساحت الو 0 مكنيب

 ول : لجر لوقيف ، هيف ام عبتيو 0 راهنلاو ليللا ءانأ هب موقي وهف

 هاتأ لجرو ؛ لعف امك تلعف 0 انالف ىطعأ ام لثم يناطعأ هللا نأ

 هللا نأ ول : لجر لوقيف 0 قحلا يف هتكله ىلع هطلسف 0 الام هللا

 . " قدصتأف انالف ىطعأ ام لثم يناطعأ

 نم ىلإ اورظنا " : لاق ، () يبنلا نع ، ةريره يبأ نعو

 نأ ردجأ كلذ نإف ، مكقوف وه نم ىلإ اورظنت الو 0 مكنم لفسأ وه

 : كلذ يف لوقأو ؛ " مكيلع هللا ةمعن اودرت ال

 لوح يوذ موق ىلإ نورظنت ام

 ادبأ يضقنت ال ةرسح يف لصت

 مهدض تنأ ءارصن ىلإ رظناو

 هل دافن ال زع ةعانقلا يفو

 لودلاو لاومألاو كلامملا لهأ

 لغش يف كنم بلقو كيرظان نع

 لدج الب امعنلا فرعت مهنود وأ

 ليح يف ءرملا سفن عماطملا يفو

 : لاق 0 بعك نب دمحم نع ٠4 دانسإب ، نسحلا نبا نع ٠ انثدح

 . ءيسلا ركملاو 0 دهعلا ثكن 0 ايندلا نم اهبحاص اوجني ال ثالث

 عاتم مكسقنأ ىلع مكيغب امنإ سانلا اهيأ اي ] : أرق مث 0 يغبلاو

 الو { { ("» ع هسفن ىلع ثكني امنإف ثكن نمف ] 0 () [ ايندلا ةايحلا

 )١( سنوي ةروس : ٢٣ .

 )٦) حتفلا ةروس : ١٠ .



 . 6١ } هلهاب الإ ءيسلا ركملا قيحي

 ام " : () هللا لوسر لاق : لاق 0 ةريره يبأ نع . دانسإب

 . يغبلا نم 4 هللا ةبوقع ىلإ لجع أ ك هيف هللا ىصع لمع نم

 يف دادم نب دمحم لاقو ؛ "" عق الب رايدلا عدت 0 ةرجافلا نيميلاو

 : كلذ

 اعق الب رايدلا عدت اهروجف نيميلا نا

 اعقاو اباذع هبسكي ءرملا يفب كاذكو

 اعناط كهلإ ىضري امل نكو هلإلا فخف
 اعممس كبرل نكو ةاكزلاو ضنارفلا يدأ

 اعياضب كلتب مركأ ىقتلا كتعاضب لعجاو

 اعناض ةلاطبلا عم كنم رمغلا نبهذي ال

 افعياصنو ًالفاون ةالصلا يف كتيبب لعجاو

 اعطاس ًارون كلت نم ىرولا رشح اذإ ندجت

 _ رمثو مض

 )١( رظطاف ةروس : ٤٣ .

 ۔- ١٨٣





 رفحب ئواف) بابل

 ةاكزلا ةليف ركو
 نيذلل اهبتكاسف ءيش لك تعسو يتمحرو ] : (كّت) هللا لاق

 ةاكز نم متيتأ امو ] : (ةلث) لاقو ؛ () } ةاكزلا نوتؤيو نوقتي

 : (ةللج) لاقو ؛ 0}» } نوفعضملا مه كنلواف هللا هجو نوديرت

 . > ةاكزلا نوتؤي ال نيذلا ٭ نيكرسشملل ليوو ]

  

 خ
س
 

 لاق : لاق ‘ نيسلا نع 0 دانساب 4 يلع نب دمحم انثدح

 عاونأ اولبقتساو . ةقدصلاب مكلاومأ اونصح " : () هللا لوسر

 : كلذ يف لوقأو ؛ " ءاعألاب ايالبلا

 تاقدصلا هذهب مكاضرم ميقس ١اووادو ةاكزلاب لاملا اونصح

 تاولصلا ىدل اهفرص اولسو :ايالبلا كلت ءاعذلاب اولبقتساو

 : دادم نب دمحم لاق

 تاوعدلاب مكبر اولبقتساو تاقدصلاب مكلاومأ اونصح

 . ١٠٦١ : فارعألا ةروس ))

 . ٣٩ : مورلا ةروس (!)
 .٧۔_-٦ : تلصف ةروس (٣)

 ۔- ١٨٥

 



 تابنانلل ءاعذلا حالسو ةيعدأ ءامسلا عداخمف

 تاولصلا بيقعو ىدس ام اذإ ليللا ىجد يف اصوصخو

 تطلاخ ام " : (اَجم) هللا لوسر لاق : تلاق ، ةشئاع نعو

 . "" هتكلهأ الإ الام ةاكزلا

 : لاق 6 (ام٤) هللا لوسر نأ : كلام نب سنأ نع ى دانسإب

 اولخب انبر : نولوقي 0 ةمايقلا موي ءارقفلا نم ءاينغألل ليو "

 : () هللا لوقيف 0 مهلاومأ يف انل تضرف يتلا ةاكزلاب انيلع

 يف نيذلاو ] : ىلاعت هللا لوق ىلتو 0 " مهندعبألو مكنبرقأل

 : كلذ يف لوقأو ؛ () } مورحملاو لئاسلل × مولعم قح مهلاومأ

 هلام نم هقح ي دؤي ال ذإ ادغ ريقفلا نم ينغلل ليو

 هلاح نع مهنم الك لأسيو ىرولا يرابلا فصني ةمايقلا موي

 تلق : لاق . يلع نع ‘ دانساب 0 ديعس نب نمحرلا دبع انثدح

 . هلأسف . ةقدصلا ىلع كلمعتسي 4 (انتغ) يبنلا لس : سابعلل

 . !" سانلا بونذ ةلاسغ ىلع كلمعتسأ تنك ام "ا : لاقف

 () يبنلا تعمس : لاقف . هبسك نب نمحرلا دبع انثدح

 . ٢٥ ۔٤٢ :ح راعملا ةروس )()

- ١٨٦ 



 نع لجر افع الو 0 اوقدصتف 0 ةقدص نم لام صقني ال " : لوقي

 لجر حتفالو 0 ةزعلا هللا مكدزي اوفعاف { اوفع هللا هداز آلإ 0 هلثم

 . رقف باب هيلع هللا حتف الإ . سانلا لاسي ةقدص باب هسفن ىلع

 . " ريخ ةفعلا نأل

 لاق : لاق ‘ سابع نبا نع 0 دانسإب { يلع نب دمحم انثدح

 ناك نمو 0 كزُي ملف يكزي ام هدنع ناك نم " : () هللا لوسر

 : لجر لاقف ؛ " توملا دنع ةعجرلا لأس ، جحي ملف جحي ام هدنع
 بر لاق : ةيآلا هذه نع نولأسي ام ، سابع نبا اي

 : كلذ يف لوقأو ؛ معن : لاق 0 رافكلا آلإ ، (اه } نوعجرا

 ميادلا ميعنلاب احجن قلي مل هتاكز دؤي ملو جحي مل نم
 ملاظلل ةعجر نم له لوقيو يفطني ال اهرح رانب يلبو

 يأ : () يبنلا لئس : لاق ، دانسإب ، ناديبغ نبا انثدح
 لمؤت حيحش حيحص تنأو 0 يطعت نأ " : لاق ؟ لضفأ ةقدصلا

 ؛ " موقلحلا تغلب اذإ ىتح لمهت الو 0 رقفلا ىشختو 0 ءاقبلا

 . اذك نالفلو 0 اذك اذك نالفل : تلق

 : لاق هنأ . نسحلا نع 0 دانسإب 0 ميركلا دبع نب دمحم انثدح

 )١( نونمؤملا ةروس : ٩٩ .

 ۔ ١٨٧ ۔



 . اهدوجسو اهعوكر متأف 0 اهتقول ةالصلا يلص 0 مدأ نبا اي

 . اهحاتفمو ةالصلا رمأ تقو لوأ روهطلا نإف 0 روهطلا غابسإب

 ةاكز ج رخأ ‘ مدأ نبا اي ؛ هللا ةيصعمب كتالص حتف يف نطرفتالو

 0 هللا دنع ام اهب اوجرت ، كسفن اهب ةبيط 0 هللا كرمأ امك كلام

 مايص ىلع ظفاح 0 مدأ نبا اي ؛ اهكرت ىلع هللا كبذعي نأ فاختو

 . ةدابعلا يف داهتجإلاب رهشلا ةبحص نسحأو ‘ ناضمر رهش

 موزلب هيف كيلعو ‘ لطابلاو 0 اوغللاو & بذكلاو ، ةبيغلا كرتو

 : ىلاعت هللا لاق ؛ هللا ركذ نم الإ ‘ تمصلا لوطو 0 راقولاو ةنيكسلا

 نولخبي نيذلا { : ىلاعت هللا لاقو ، 0١ } مكنيب لضفلا اوسنت الو ]

 . 6١ } هلضف نم هللا مهاتأ ام نومتكيو لخبلاب سانلا نورمأيو
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 )١( :ةرقبلا ةروس ٢٣٧.
 (٢) ءا صنلا ةروس : ٣٧

 ۔ ١٨٨ -



 رحب مذ ان) بايلا

 ةز ) بلطر :هاننلا كو ز
 مكرمأيو رقفلا مكدعي ناطيشلا ] : ىلاعتو كرابت هللا لاق

 ؛ ( ع ميلع عساو هللاو الضفو هنم ةرفغم مكدعي هللاو ءاشحفلاب

 مهنم اجاوزأ هب انعتم ام ىلإ كينيع ندمت الو ) : () لاقو
 . ١}6 } ىقبأو ريخ كبر قزرو هيف مهنتفنل ايندلا ةايحلا ةرهز

 : لاق © هللا دبع نع ‘ دانساب .0 ي رعشلل ١ رفعج نب دمحأ انثدح

 مكدعبيو 3 ةنجلا ىلإ مكبرقي عيش سيل " : (امَج) هللا لوسر لاق

 . رانلا ىلإ مكبرقي عيش سيلو 0 هب مكترمأ دقو آلإ 0 رانلا نم

 . "" هنع مكتيهن دقو آلإ 0 ةنجلا نم مكدعبيو

 نع سايلا : لاق ؟ ىنغلا ام 0 (امَغ) هللا لوسر اي : ليق : لاق
 . "" رضاحلا رقفلا هنإف ، عمطلاو مكايإو ، سانلا يديأ يف ام

 : لاق ى بعك نب نسحلا نع .0 دانساب ‘ دمحأ نب نسحلا انثدح

 لوقي هللا نإ : لاقف 0 (ملثلا) مدآ يبنلا ىتأ 0 (ملثتلا) ليربج نإ

 )١( ةرقبلا ةروس : ٢٦٨ .
 (٢) 4هةشظط ةروس : ١٣١.

- ١٨٩ 



 تاوهشب ةقلعملا بولقلا نإف . تاوهشلا نع كدلو يهنإ : كل

 : لاق ؟ سدقلا حور اي لوقأ امف : مدآ لاق ؛ ينع ةبوجحم اينذلا

 ؟ لوقأ امف : لاق مث 0 ةشيعملا ينانهإل ةيفاعلا ينسبلأ مهللا : لق

 لاقف ، (ةلتلتلا) مدآ اهلاقف 0 ةرفغملاب يل متخا مهللا : لق : لاق

 : كلذ يف لوقأو ؛ تبجو : ليربج

 ةيفاكلا ةمعنلل اهناف ةيفاعلا كلأسن انبر اي

 ةيفاعلا ىلع ركشلا كلأسن ةمعن اهنسح اي اهبيط اي

 نم نإ " : لاق () يبنلا نأ : سنأ نع ، نسحلا نعو
 , " تيهتشإ ام لكأت نأ هرشلا

 لاقف ؟ ماعطلا نم هيف انيديأ طسب ام نع : نسحلا تلأس : لاق

 ناك نأ : لاقو . هتلكأ انيش تيهتنإ ا ذإ . اهرش هب ىفك : رمع

 : لوقأ كلذ يفو ى ةنس هعفاديف . ء يشلا يهتشيل رمغ

 هرشلا لعف كاذ نيح لك يف يهتشت ام لكأت نأ كايإ

 هري مل ناك انيش ىهتشإ اذإ هرهد يف باطخلا ىتفلا ناك

 هرصبأ دقو ىوهي ام نياع دقو اعافد اماع هكرتي

 . ءاربلا نع 0 دانسإب ، جرفلا نب دومحم نب هللا دبع انثدح

 هنيب ليح . اينذلا ةمعن نم ىضق نم " : (!ةم٤) هللا لوسر لاق

- ١٩٠



 ناك 0 نيفرتملا ةنيز ىلإ هينيع دم نمو 0 ةرخآلا يف هتوهش نيبو

 . اديدش اربص توقلا ىلع ربص نمو 0 تاوامسلا توكلم يف اتيقم

 : كلذ يف لوقأو ؛ "" ءاشي ثيح نم ، سودرفلا نم هللا هنكسا

 رشب الو قلخ مهلبق اهلح ام ةلزنم راتقإلا ىلع نورباصلا

 رهن اهتحت يرجيو روصقلا كمس اهنيز سودرفلا نم ندع تانج

 : هل ليق اذإ ةمقلع نب ديرش ناك : لاق 0 ملسم نب نارمع نع

 . يحلمو يترسك يبسح : لاق . نالف يلو

 : دوسلا يبأ نبا يندشنأ : لاق

 ةيسار ضرألا يف ةرخص يف ناك ول

 تبلقنال هللا اهارب سفنل قزر

 هل طخ ح وللا يف يذلا لاني ىتح

 : اضراعم كلذ يف تلقو

 اهيتأيس قزر نم سفنلل مح ام

 هل قيس ضرألا يف ىتفلا قزر ناك ول

 ملق هطخ قزر لك تملسل

 اهيحاون آسلم ةململُم امص

 اهيف ام لك هيلإ يدؤت ىتح

 اهيتاي فوس لإو هتتأ ام نإ

 اهينعي فوس الإو هتتأ اذإ
 اهيساور تدتشإ يتلا روخصلا وأ

 اهيواسم يدبت يذلا نيقيلا لبق

 : لاق . ي دع نب ريبزلا نع “ دانساب { ريفع نب نسحلا انثدح

- ١٩١ _



 يف عرسأ ث ةلزنملاو لاملا بلط : لوقي ، بلاط يبأ نب يلع ناك

 6 منغ ةريظح يف اتاب 0 نييراض نيبنذ نم 0 لجرلا نيد بارخ

 . احبصأ ىتح اهيف الازام

 امك ، لجرلا بلطيل قزرلا نإ " : () هللا لوسر لاق : لاق

 : كلذ يف لوقأ و ؛ "" هلجأ هبلطي

 لجألا هدنع افاو قزرلا ىضقنإ اذإ لجألا ينيتأي امك يتأي قزرلا

 لمجلا هلح ام اذإ تيبلا نم ىرجأ هتيغبب امومهم تشع ام لاملاو

 نب قراط نع ٠0 دانساب . هبعش نب دمحم نب نسحلا انثدح

 اهلزناف ةقاف هب تلزن نم " : (هةم) هللا لوسز لاق : لاق 8 باهش

 قزرب هل هللا كشوأ 0 هللاب اهلزنأ نإو ، هتجاح دست مل ، سانلاب

 : كلذ يف لوقأ و ؛ "" لجأ لامبو لجاع

 ابصنلاو سؤبلا الإ قلي مل سانلاب اهلزنأف اقلخ تجلاع ةجاح نإو

 ابلط يذلا هيف ىرأو يهتشي ام اهجلاع هيراب ىلإ اهاجل نإو

 نع ‘ دانسإب ى صاصخلا ديعس نب دمحم نب هللا دبع نعو

 نم سيكاب دحأ سيل " : (همَت) هللا لوسر لاق : لاق ، هللا دبع

 . لمعلاو ةشيعملا مسقو 0 لجألاو بيصنلا هللا بتك دق 0 دحأ

 : كلذ يف لوقأو ؛ " ىهتنم ىلإ هيف نوثرحي سانلاف

۔ ١٩٢ -



 لمعلاو ةشيعملا مسق لعف ءاش ام يذلا ابر

 لجخا هيفاوي نيح هطق يفوم لكلاف

 يتأي وهو 0 موسقم قزرلا " : () هللا لوسر لاق : لاق

 روجقالو { ةدنازب يقت ىوقت سيل 0 اهراس ةريس ىلع مدآ نبا

 اي : ليق {. "" هبلط يف وهو ، ةرتس هنيبو هنيبو 0 ةصقانب رجاف

 يديأ يفامم سايلا " : لاق ؟ ىفغلا ام 0 () هللا لوسر

 ., ! ساانلا

 ؛ عمط اذإ ادبع رحلاو ‘ عنق اذإ ارح دبعلا : لاقُي ناكو

 : ركب وبأ اندشنأو

 عمطلا يديأ نيب اهعيراصم لوقعلا نأ عمسأ تلزام

 عرولا بوث ءرملا عردأ اذإ اهلامعأب لاجرلا ريخو

 عردم نم كلذ معنف ىقتلا سبل كسابل ريخو

 : لاق ، نمحرلا دبع نب نسحلا نع ٠ اينذلا يبأ نبا انثدح

 وبأ يلإ بتك : لوقي رمع نب ملاس تعمس : لاق 4 يبأ انثدح

 : ارعش ةيهاتعلا

 لاح دعب الاح نهبلقت يلايللا نم يلإ يسفن ىعن

 يلام توملا فاخأ ال يلامو يسفنب الوغشم تسل يلامف

۔- ١٩٣



 قاب ريغ ينأ تنقيأ دقل
 ورمع نبا ملاس اي هللا ىلاعت

 اونع كيلإ قاست ايندلا به

 ىقبي سيل ءيشب اوجرن امف

 موق ركذ يف هريغ يلامف

 ىعسي ماق دق يضرمُم ناك
 اوجش نيكبي ةوسن يفلخو

 موي توقب تييح ام عنقأس

 : كلذ يف لوقأو

 يلام عمدلا يرذأ تسل يلامل

 رومأ يف رايأ اهفرصت

 ايند رادب مصو يبلق ىمع

 يتايح يف توق ريغ يلامو
 ىنقأو ىنغأ يذلا ناحبسف

 يقاب ريغ ينأ تنقيأ دقو
 هتوح امو تكلم اينذلا ول

 قاب ئلع ةايحلا ضرع امو
 ينامز يف موي توقب تيضر

 يلابأ ال ينارأ ينكلو

 لاجرلا قانعأ صرحلا لذأ

 لاوز ىلإ كاذ ريصم سيلأ

 لاقتنإ ىلإ ريصي ام كيشو

 لابب اورطخ ام لك اونافت

 لاجع ةعبرأ نيب يسفنب

 لاقملا ىلع نهبولق ناك
 لامب ةرثاكُم يغبأ الو

 يلايللا رم عم رمغلا يضقت
 لاح دعب الاح ءايشألا نم

 لايتحاو دهجب اهدباكأ

 لآ نيب ةعاجملا هب اسأ

 لاجرلا ةلأسم لذلا سيلأ

 لايتحإ نم نونملا ىلع سيلو

 لاوز ىلإ كاذ لآو تلآل

 لابجلا اقب ماظعلا ىقبت نلو

 يلام تالضف نم يلإ قاسي

- ١٩٤



 : ةيهاتعلا يبأ ىلإ تبتكو : ملاس لاق

 دهزي الو سانلا دهزي ظعاو نم ديهزتلا حبقأ ام

 دجسملا هتيب حبصأو يسمأ اقداص هديهزت يف ناك ول

 دقرتسيو ناك نم لأسي هقلت ملف اينذلا ضفر ولو
 دقني ال هللا دنع قزرلاو هقازرأ دفنت نأ فاخي

 دوسألاو ضيبألا هلاني ىرب نم ىلع موسقم قزرلا

 : لاق . يلفونلا يلع نب دمحم انثدح : لاق ٥ يره وجلا ينربخأ

 ٠ كلملادبع نب ماشه ىلع . هنيذأ نب ةورع دفو : لوقي يبأ تعمس

 : لئاقلا تسلأ : لاقف . انيدو ةلخ اكش 4 هيلع لخد املف

 ينيتأي فوس يقزر وه يذلا نل يقلخ نم فارسإلا امو تملع دقل

 ينيتأي ناك يتيبب تدعق ولو هبلطت ينيعيف هل ىعسا

 ؟ قزرلا بلط يف ماشلا ىلإ زاجحلا نم برضت تنجو : لاق
 مث 0 هتلحار ىلإ جرسأف 0 تغلبأف نينمؤملا ريمأ اي تظعو : لاقف

 ليللا نم ناك املف ، هموي ماشه ثكمف 0 اعجار زاجحلا وحن اهضن

 نم لجر لاقف 0 هنيذأ نبا ركذف ، هشارف ىلع ءارغب ابوتكم دجو

 وهو ‘ هتجاح نع هتددرو هتيبحف ىتأ دقو : لاق : همكح شيرق
 . هل ىلوم اعد حبصأ املف 0 لوقي ام نمأأ ال } رعاش اذه عم

_ ١٩٥



 لاق ، اهايإ هطعاف هنيذأ نبا قحلإ : هل لاقو 0 رانيد يفلأ هاطعأو
 جرخف . بابلا هيلع تعرقف 0 ةنيدملا ىلإ ترصف : ىلوملا

 تيعس : يلوق نينمؤملا ريمأ غلبأ : لاقف 0 لاملا هتيطعأو

 . يقزر هنم يناتأف يلزنم ىلإ تعجرف 0 تبذكأف

 ه () هللا لوسر فيدر تنك : لاق ‘ سابع نبا نعو

 هللا بلطاو ى كظفحي هللا ظفحا 0 مالغ اي " : لاقو 0 ًئلإ تفتلاف

 . ةدشلا يف كفرعي 0 ءاخرلا يف هللا ىلإ فرعتو 0 كمامأ هدجت

 مل ، هايإ هللا كعنم 0 ارمأ كوطعي نأ اوعمتجإ ول قئالخلا نأ ملعاو

 عم جرفلا نأو . ربصلا عم رصنلا نأ ملعاو . كلذ ىلع اوردقي

 عم نإ ] هللاب نعتساف تنعتسا اذإو 0 هللا لاسف تلأس اذإف ، بركلا

 . "" ( } ارسي رسعلا

 . رحج يف رسعلا ناك ول " : () هللا لوسر لاق : لاق

 لوقأو ؛ ١‘© "٠ } ارسي رسعلا عم نإ ] : أرق مت ، رسيلا هيلع لخدل

 : كلذ يف

 رغلا ةعاس يف كنم ابيرق هدجت ءاخرلا ةعاس يف كنراب ىلإ فرعت

 ردق ىلع ءاجل يرابلا كل دارا ام كوعنم ول قلخلا نأب نقيأو

 )١( :حرشلا ةروس ٦.

- ١٩٦ 



 مم

 تعمس : لاق > دانساب ‘ بيعش نب دمحم نب رمغ انثدح

 وه امنيبق ، قزرلا بلط يف ىتف ج رخ : لوقي 0 ثراحلا نب ريشب

 ريدي وه امنيبف ‘ حيرتسي بارخ ىلإ ىوأف 0 ايعأ ذإ } يشمي

 : هيف بوتكم ءانب ىلإ هانيع ترظن ذإ 0 هرصب

 نيرق مومهلل كنإ تنقيأ يلبقتسم اسلاج كتيأر امل

 نيوهتلا هنأش لكوتلا ىخأف اقثاو كبرب نكو كيلع نوه
 نومضم هنأ نقيت امل هقزر يف هسفن نع ىذألا حرط

 نب رماع نأ : نسحلا نع ٠0 دانسإب ، رمغ نب دمحم انثدح

 نم تايآ دعب 0 اينذلا نم ينتاف ام يلابأ ام : لاق ‘ سيقلا دبع

 اهقزر هللا ىلع الإ ضرألا يف ةباد نم امو ] 0 (كنت) هللا باتك

 حتفي ام ] ؛0» } نيبم باتك يف لك اهعدوتسمو اهرقتسم ملعيو

 نم هل لسرم الف كسمي امو اهل كسمم الف ةمحر نم سانلل هللا

 نإو وه الإ هل فشاك الف رضب هللا كسسمي نإو ] ؛(") } هدعب

 . "} } ريدق ءيش لك ىلع وهف ريخب كسسمي

 عمطلا نأ اوملعت : لاق هنإ ، (هيمر باطخلا نب رمغ نعو

 . هنع ىنغتسإ عيش نم سيا اذإ ءرملا نإو ‘ ىنغ سايإلاو ، رقف
 )١( :دوه ةروس ٦ .

 )٢() رطاف ةروس ب٢٠ .

 )٣( ممحعنألا ةروس : ١٧ .

- ١٩١٧١_ 



 لوسر لاق : لاق ٥ سابع نبا نع « نيسخلا نب يلع انثدح

 لاسي مل ، اهيف هل ام ةلأسملا بحاص ملعي ول " : () هللا

 . "" آدحأ

 : لاق 0 ةريره يبأ نع . دانسإب . يمدخلا كيرش نبا انثدحو

 ذخأي نأل ، هديب دمحم سفن يذلاو " : لاق 4 () يبنلا نأ

 نم ، اريخ هنم ذخايف ، هعيبيف هرهظ ىلع بطتحيف 0 البح مكدحأ
 وأ ، هاطعأ هلأسف ، هلضف نم هللا هاطعأ ، الجر يتأي نأ

 : كلذ يف لوقأو ؛ "" هعنم

 بهذ نمو رفص نم تنش ام عبو بطح نم ناك ام لمتحاو بطتحاف مق

 برعلاو مجعلا نيب ةلذملا ىلإ ةيعاد ماوقألا ةلأسم نإف

 نأ : كلام نب سنأ نع . دانسإب ‘ نيسحلا نب يلع انثدح

 هربخأف (هة) يبنلا ىتأف ، ةقافو ةجاح هتباصأ راصنألا نم الجر

 نرقحتالو ‘ كلزنم يف امب ينتأو بهذإ " : (امَجغ) لاقف ، كلذب
 نم " : لاق © () يبنلا ىلإ حدقو سلحب ىتأف : لاق ؛ " ائيش
 امه " : لاقف 0 مهردب يلع امه : لجر لاقف 0 "" اذه هنم يرتشي

 . نيمهردب يلع : لجر لاقف " ؟ مهرد ىلع ديزي نم : لاق مث ، كل

 عتبا : لاق مث ، هيلإ امهعفدف نيمهردلا ذخأ مث ، كل امه " : لاقف

 بهذف . " هب ينتأف اساف رخآلاب عتباو 0 كلهأل اماعط امهدحأب

۔ ١٩٨ -



 هذهل باصن هدنع نم " : () يبنلا لاقف 8 سأفلاب هاتأف

 © () يبنلا هب اتاف ى يدنع : (هيلظ) ركب وبأ لاقف ، " سلفلا

 نرقحت الو ، بطتحاو بهذا " : لاق 0 هيلإ اهعفد مث 0 هديب هتبئاف

 هاتأف : لاق 0 " ةليل ةرشع سمخ 0 اسبايالو ، ابطرالو 0 اكوش
 3 كل ريخأ هذه : () يبنلا لاقف . هتلاح تنسح دقو 9 كلذ دعب

 . "" ةقدصلا حلك كهجو يفو ةمايقلا موي ءيجت نأ نم

 يبنلا نأ : رماع نب عفان نع 0 دانسإب 0} رعاص نبا انثدح

 نع ففعتلاو ةقدصلا ركذي وهو 0 ربنملا ىلع وهو لاق 3 ()

 ام : لاق مث 0 ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلغلا ديلا " : لاقو 0 ةلأسملا

 . " ربصلا نم اريخ دحأ ىطعأ

 اهيدكي دك 0 لئاسملا هذه نإ " : (اهمَ) هللا لوسر لاق : لاق
 . "" هنم هل دبال رمأل ، ناطلس اذ الجر لأسي نأ آلإ ، ههجو لجرلا

 موي ههجو يف زبني يفغلا ةلأسم " : () هللا لوسر لاق
 . "" ةمايقلا

 ناك ام اريثك ، () يبنلا نأ : (كيثت) قيدصلا ركب يبأ نعو

 نع لاونلاب يننغاو ، كمارح نع كلالحب يننغإ مهللا " : لوقي

 . "" كاوس نم

۔ ١٩٩ -



 : ةفينح وبأ لئس : لاق 0 دانسإب 0 هللا دبع نب ركب وبأ انثدح

 مث ، ىنغلاب آلإ هللا قلخ نم ىغط له : لاقف ؟ ريقفلاو ينغلا نع

 . 6١ } ىنغتسإ هأر نأ ٭ ىغطيل ناسنإلا نإ الك إ :الت

 نأ : ةريره يبأ نع 0 ةملس يبأ نع ، دانسإب انثدح : لاق مث

 ءاينغألا لبق ىتمأ ءارقف ةنجلا لخديل " : لاق 0 () يبنلا
 اذهو ؟ ةمألا هذه نم انؤاينغأ : ةفينح يبأل ليقف 0 "" موي فصنب

 . نامثع : لذم ‘ ةمألا هذه ءاينغأ نأل & سايقلا يف حيحص

 (هةَجي) يبنلا مهل دهش دقو ‘ فوع نب نمحرلا دبعو 0 ريبزلاو
 . ةمألا هذه ريغ ءاينغأ نم لضفأ ةمألا هذه ءارقفو ، ةنسخلاب

 . مملا ىلع ةمرحُم ةنجلا نأ " : (&م٤) يبنلا نع ثدح مث

 اهلخدي ىتح ى ءايبنألا ىلعو 0 () دمحم ةمأ اهلخدت ىتح
 . " () دمحم

 إ : لاق 0 ديز نب دحاولا دبع 0، كلذ نع تلأسف : رضم لاق

 هذه نع لأسي امنإ : لاقف 0 لئاسملا هذه نع ةفينح ابأ لأست

 ربدملا نع ةفينح ابأ لاسأو 8 نسحلا اههابشأو لئاسملا

 . اذه نونسحي ال نويفوكلاو 0 كلذ وحنو 0 بتاكملاو

 )١( قلعلا ةروس : ٦ ۔ ٧ .

. ٢٠٠ 



 انعياب : لاق 0 كلام نب فوع نع . دانساب . دعاص انثدح

 ام ىلع : لناق لاقف { ةينامث وأ ةعست انكو 0 (هةمغ) هللا لوسر

 . انيش هب اوكرشت الو 0 هللا اودبعت نأ ىلع : لاقف ؟ كعيابن
 . ةيفخ ةملك رسأو ، اوعيطتو هل اوعمستو . سمخلا تاولصلاو

 . " انيش سانلا اولأستالو

 آدحأ لأسي ال و 0 هطوس طقس درفلا كنلوأ ضعب ناكو : لاق

 : لاق ؟ هللا ينع ام 0 () هللا لوسر اي : ليق 3 هايإ هلواني
 . "" ةليل ءاشع وأ 4 موي ءاذغ !"

 : متاح وبأ اندشنأ : لاق 0 يبادهلا اندشنأو

 دحأ ىلإ عرضت الو هللا ىلإ عرضا

 لجأ ىلإ يرجي ردق نع قزرلا

 ئنغب ارضاح ارقف عابتا فيكو

 : كلذ يف لوقأو

 سالفإب ىلبي نمل ىلوأ سايلا

 هل كيرش ال بر دي يف قزرلاو

 : يرهوجلا اندشنأو

 سايلا يف زعلا نإف سأيب عنقاو

 يسان الو هاس الف نامص ىلع

 سانلا ىلإ يتاجاح لعجأ فيك ما

 سانلا يديأ يف ام نعو لاؤسلا نع

 سان الو مهاس الف ليفكلا وهو

- ٢٠١



 مهفكأ يف ام سانلا تلأس ام اذإ

 هدنع مركت تنك نم ىلع تنهو

 هلاونو هلضف يبر لأساو

 هدابع نم هريغ يلاؤس امأو

 يننأكو مهنيب نم يذلا تيأر

 فرعت تنك يذلا تركنأ و تيفج

 فطليو يندي ناك دق نم لاضفأو

 فصنيو يطعي هللا نأل قحأ

 فلخي ديعاوملل اريثك نإف

 فرعي سيل رشعم يف ىتأ بيرغ

 ةداتق تعمس : لاق . عيبرلا نب دايز نع 0 دانساب ، رصن انثدح

 مم

 : لوقي

 يلبلا توم توملا نبسحت ال

 اذ نكلو لذ امهالك

 : يرهوجلا اندشنأو

 امنإف تعطتسا ام كلاؤس للقأ

 اورهظأ ام اذإ مهعبط سانلاف

 لاجرلا لاوس توملا امنإف

 لاؤسلا لذل كاذ نم دشأ

 لانستلا ةرثك ةلالملا ببس

لاومألا ةنايص ءاطعلا هجو



 رغ نلانلا) بايلا
 ي ولاب ئرمبنلار هرفلار ةمهلا حز ز

 لوسر نأ : ةشناع نع .4 دانساب ى نيسحلا نب يلع انثدح

 لاقف . رثكأف اماعط هيدي نيب ىقلأف . امالغ ي رتشي نأ دارأ )!)

 . "" هدرف مؤش لكألا ةرثك نأ " : ()

 بيبح نع ى دانسإب ، نارمع نب يلع نب دمحم انثدح : لاق

 يتمأ ىلع فاخأ " : لوقي ، () يبنلا ىلوم عمس هنأ : يندملا

 نوظطبلا : تاوهشلا عابتاو ؛ ءاوهألا ةلالض : اثالث يدعب نم

 : كلذ يف لوقأو ؛ " ةفرعملا دعب ةلفغلاو ؛ جورفلاو

 هتوعد يف ذوعت اثالثت هتمأ ىلع يبنلا فاخي

 هتوهش ىلإ مالغلا دوقت ىتلا عابتاو ىوهلا لالض

 هتلكأ يف سفانت نطبو بلق ةلفغو جرف ةوهشو

 لاق : لاق 0 () رمع نع ث دانسإب { دقانلا دبع انثدح

 يف ةكربلا نإف 0 اوقرفت الو اعيمج اولك " : (هممَم) هللا لوسر
. " ةعامجلا



 لق نم " : (هة) هللا لوسر لاق : لاق ، ةفيذخ نع دانسإب

 هندب مقس : هماعط رثك نمو ؛ هبلق يفصو هندب حص : هماعط

 . " هبلق ىسقو

 ؟ مسجلا مراص كارأ يلام : ةبيتق نب ملاسل جاجحلا لاق : لاق

 ؛ تالكأ تعنم ةلكأ برف لعفت ال : لاق 0 ماعطلا رثكي هنأ : ليقف

 : متاحلا اندشنأو

 اعمجأ مذلا ىهتنم الان كجرفو ةوهش كنطب طعت امهم كنإو

 نيمكحلا موي صاعلا نب ورمع لاق : لاق 0 يبارعألا نبا انثدح

 اودقف الإ موق نطب ام هللاو هنإف ، ماعطلا نم مهل اورثكأ : ةيواعمل

 دجو املف 0 انطب تاب لجر ةمزع تضم امو 0 مهلوقع ضعب

 . ةنطفلا نفأت ةنطبلا نإ : لاق ، احيحص هلاق ام ةيواعم

 نب رفعج نع : دانسإب ، يضاقلا ليعامسإ نب نيسخلا انثدح

 ناك ۔ ناضمر رهش : ينعي ۔ رهشلا لخد امل : لاق 0 ديعس

 ه نيسحلا دنع ةليلو ، نسحلا دنع ةليل رطفي ، بلاط يبأ نب يلع

 ه ثالث وأ نيتمقللا ىلع ديزي الو 0 رفعج نب هللا دبع دنع ةليلو

 : لاق ؛ نطبلا صيمخ انأو هللا رمأ يتأي لئالق مايأ يه امنإ : لاقو

. هتليل نم لتقف



 : لاق 0 ةريره يبأ نع 0 دانسإب & يلع نب دمحم انثدح : لاق

 هللا لوسر اي : تلقف 0 اسلاج يلصي وهو (هةم٤) يبنلا ىلع تلخد

 : لاقف 0 تيكبف ، عوجلا : لاق ؟ كباصأ ام اسلاج يلصت 6 ()
 راد يف بستحإ اذإ عئاجلا بيصت ال ةمايقلا ةدش نإف 0 كبت ال "

 . " اينذلا

 لكأ الإ ، نامادإ () يبنلا عم عمتجإ ام : رمغ انثدح : لاق

 . رخآلاب قدصتو امهدحأ

 يف نانول عمتجي ناك ام : (اهنع هللا يضر) ةشناع نعو

 نإو 0 ازبخ نكي مل 0 امحل ناك نإ 0 (هغ) هللا لوسر مف يف ةمقل

 . امحل نكي مل ، ازبخ ناك

 امو 0 (!ة٤) هللا لوسر يفوت : (اهنع هللا يضر) ةشئاع تلاق

 ناك يذلا هعرد كرتو { ةمأ الو ادبع الو 0 امهرد الو ارانيد كرت

 . ريعشلا نم ًاريفق نيثالثب انهر ةنوهرم ‘ اهيف لتاقي

 نودجي ال 0 لايل دمحم لآ ىلع يتأي ناك دقل : سابع نبا لاق

 دجو امف ، يدوهي عم ةنوهرم عرد (!نغ) يبنلل ناك دقل : لاق

_ ٢٠٥ _



 . هللاب قحل ىتح اهكفي ام

 ةشناع نع {} قورسم نع دانساب . ح اجحلا نبا انثدحو

 هع ردو { (اتتغ) هلل ١ لوسر تام دقل : تلاق ‘ (اهنع هلل ١ يضر)

 (هئثثح) ركب وبأ اهكتفإ ىتح . اهكفي ام دجي مل هنأ ىتح 0 ةنوهرم

 . (هةي) هتافو دعب

 أشأ ام : تلاقف . يكبت يهو ةشناع ىلع تلخد : قورسم لاق

 زبخ نم عبشي ملو 0 () هللا لوسر تام 0 تيكب آلإ يكبأ نأ

 . اينذلا هيلع توز اهنأ مث ، طق نيترم هموي يف رلا

 هللا لوسرب لزن : لاق 0 قاحسإ نب يلع نب نسحلا انثدح

 يبنلا نأ : هل لق : لاقف 0 يدوهي ىلإ ىنثعبف ، فيض ()
 : لاقف ؛ هل تلقف : لاق ؛ تقو ىلإ انفلسأ وأ انعب : كل لوقي (!تتغ)

 " () هللا لوسر ىلإ تعجرف ‘ نهرب الإ هنفلسأ الو هنعبأ ال هللاو
 نيمأل ينإ 0 هتيضقل وأ هتيطعأل ينفلسأ وأ ينعاب ول هللاو : لاقف

 . اهنهراف ديدحلا يعردب بهذإ ‘ ضرألا يف نيمأ } ءامسلا يف

 هب انعتم ام ىلإ كينيع ندمت الو ] : ةيآلا هذه تلزنف 0 اهتنهرف
 . 6 } ايندلا ةايحلا ةرهز مهنم اجاوزأ

 ( ١) :هط ةروس ١٣١.

- ٢٠٦ 



 نع ‘ دوسحلا نع 0 دانسإب ، ريهز نب ىيحي نب دمحأ انثدح

 هلل ا هضبق ىتح رُب زبخ نم دمحم لآ عبش ام : تلاق } ةشناع

 . هيلإ

 : لاق ى ةحلط يبأ نع ‘ دانساب ء هعرز يبأ خ أ نبا انثدح

 ارجح اننوطب نع انعفرف 0 عوجلا ، (}ةم٤) هللا لوسر ىلإ انوكش
 . نيرجح هنطب نع . () هللا لوسر عفرف 0 ارجح

 نع . دانسإب } يشرقلا ديز وبأ لاق : لاق ، ةريره يبأ نعو

 : لجرلا لاقف ، () هللا لوسر ىتأ الجر نأ : لقعم نب هللا دبع

 تنك نإ " : (ه٤َ) هللا لوسر لاقف 0 هللا يف كبحأل ينإ هللاو
 نم عرسأ ينبحي نم ىلإ رقفلاف 0 اقح رقفلاب رشباف 0 اقداص

 . " هاهتنم ىلإ ليسلا
 لاق : لاق ى يراصخخلا كلام نب رمع نع ٠0 دانسإب انثدح

 رقفلا ام هللا وف 3 هللا مكرسي امب اورشبأ " : () هللا لوسر
 امك 0 اهيف متسفانتف 0 ايندلا مكيلع تطسب اذإ نكلو {. مكيلع فاخأ

 . "" مهتكلهأ امك مككلهتف { مكلبق نم نيذلا اهسفانت

 هللا لوسر تعمس : لوقي 0‘ يردخلا ديعس ابأ تعمس : لاق

 ينفوت الو 0 املسُم اريقف كيلإ ينفوت مهللا " : لوقي 0 ()

- ٢٠٧



 ىقشأ نأو 0 ةمايقلا موي نيكاسملا ةرمز يف ينرشحاو 0 اينغ

 . "" ةرخآلا باذعو اينذلا رقف هيلع عمتجإ نم . ء ايقشذألا

 نأ : ةمامأ يبأ نع ، دانسإب ، فلخ نب يلع نب نسحلا انثدح

 افصلا يل لعجي نأ 0 يبر يلع ضرع " : لاق 0 () يبنلا
 تعج اذإف } آموي عبشأو ‘ اموي عوجأ نكلو 0 ال : تلقف 0 ابهذ

 . "" كتركشو كتدمح تعبش اذإو ، كتركذو كيلإ تعرضت

 امب ينعنق مهللا " : () يبنلا ءععد نم ناك : لاق

 . "" هيف يل كرابو 0 ينتقزر

 ٥ قدنخلا انيتأ : لاق ‘ سنأ نع ‘ دانسإب 0 عبنم نبا انثدح

 . هنكعو ههجو نع رابغلا ينثيو 0 انعم رفحي () هللا لوسرو

 لكأن انلعجف 0 ريعش زبخب انيتأف { هللا ملعي اميف دهجلا نم نحنو

 يف لوقأو ؛ " ةرخآلا ميعن ميعنلا " : () لاقف ، انعم لكايو
 : كلذ

 راتخملا دمحم يبنلا وهو رابغ هيلع نمل ادفلا يسفن

 راصتخا هلوحو هيلإ اجلن هلوح نع اقدنخ رفحت سوألاو

 رابغ هيلع ازبخ ىتأ ىتح بغاس ةعاجملا دهج نم لكلاو
 رابجلا يضر اذإ شاعملا معن هنإف ريعشلا زبخ عم كاذكو

- ٢٠٨



 راربألا هلاني باسحلا دعب ادغ يتاي ارخؤم ميعنلا لاق

 : لاق ، لكأ اذإ () يبنلا ناك : لاق 0 كلام نب سنأ نعو
 انافكو 0 اناورأو انعبشأو 0 اناقسأو انمعطأ يذلا هلل دمحلا "

 , " اناوأو

 لعجإ مهللا " : () هللا لوسر لاق : لاق ، ةريره يبأ نعو

 . "" فافك دمحم لآ قزر

 : لاق 0، ةدئام ىلإ (نتغ) هلل ا لوسر يعذذ : لاق . نسحلا نعو

 .انع عوجلا بلك اهب رسكن ، تارسك لكأن انب رُم 0 يلع اي

 . "" ليئارسإ ينب نم لجر عم وأ ، سانلا عم انتلكاوم نسحلل

 . انترايزل (ا&٤) هللا لوسر ةنبا تءاج : ةشئاع تلاق : لاق
 لوسرو 0 ةملظلا يف اهنم ذخأ تلبقأف 0 ةاش ركب وبأ انيلإ ىدهأو

 ناك ول : لاق ؟ حابصملا نياف : تلق 0 انيلع كسمي () هللا
 نيعبرأ : لاق هبسحأو ۔ رهشلا ثبلنل انك نإ 0 انلكأل حابصم اندنع

 . خبطن الو هيف زبخن ال ۔ ةليل

 نع { دلاخ ركب يبأ نب سلحملا نب دمحم نب دمحأ انثدح

 لاق 0 عرقلا نوفصي اهلهأ ناك : لاق ‘ قراط نب رباج نب ميكح

 اي : تلق ، (امَ) هللا لوسر عم اذه تيأر : قراط نب رباج نبا

۔ _ ٢٠٩



 . "" انماعط هب رثكن عيش " : لاق ؟ اذه ام 0 هللا لوسر

 ماقأ () يبنلا نأ : رباج نع . دانسإب ، يرهوجلا انثدح

 بصي ملف ، هجاوزأ عيمج لزانم يف فاطو 0 انيش معطي مل اتالث

 له ث ةينب اب : لاقف ، (اهنع هللا يضر) ةمطاف ىتاف ، انيش مهدنع
 . جرخ املف 0 هللاو ال : تلاقف ؟ عئاج ينإف 0. هلكأ عيش كدنع

 يف اهتعضوو اهتذخأف 0 محل ةعطقبو نيفيغرب اهل ةراج تثعب

 يلع () هللا لوسر اهب نرثؤأل هللاو : تلاقو ، اهتطغو ةنفج

 تثعبف 0 ماعط نم ةعبش ىلإ نيجاتحم اعيمج اوناكو ، يدنع نمو

 دق . يمأو يباب : تلاقف 0 اهيلإ عجرف ٧ () يبنلا ىلإ انسح
 نع تفشكف ‘ ةينب اي يمله : لاقف 0 كل هتابخف ءيشب هللا اناتأ

 ٠ (!ةقث) يبنلا ىلإ هتمدقف ، امحلو ازبخ ةؤلمم يه اذإف 0 ةنفجلا

 قزري هللا نإ هللا دنع نم وه ] : تلاقف ؟ اذه كل نيأ نم : لاقف

 كلعج يذلا هلل دمحلا : () لاقف . ١}© } باسح ريغب ءاشي نم

 . ليئارسإ ينب ءاسن ةديس نإف ، ةنجلا لهأ ءاسن ةديس ۔ ةينب اي

 هللا نإ هللا دنع نم وه تلاق ] 0 هنع تلأسف انيش تقزأر اذإ تناك

 يبنلا لكأ مث { يلع ىلإ ثعبف .() } باسح ريغب ءاشي نم قزري

 . اريثك اريخو ةكرب هيف هللا لعجو ، اوعبش ىتح هتيب لهاو (اهةع)

 )١( نارمع لآ ةروس : ٣٧ .

- ٢١٠ 



 ج رخ : لاق . تماصلا نب ةدابع نع 4 هدانسإب ريفع انثدح

 ىلصف } ةقيفص فوص نم ةبج هيلعو 0 (!ةمغ) هللا لوسر انيلع

 . () . اهريغ هيلع سيل . انب

 ىلع انلخد : لاق 0 ةرد يبأ نع 0 هدانسإب 0 عبنم نبا انثدح

 هذه نم 0 نميلاب عنص امم 0 اظيلغ آرازإ انل تجرخأف ، ةشئاع
 نيذه يف () هللا لوسر ضبق : تلاقف { هديلملا : ىمست يتلا

 . نيبونلا

 . اهناذأ يف منغلا 0١ مشي () يبنلا تيأر : لاق 8 سنأ نعو

 . ةاسكب رزتم هتيأرو

 تكيحأ : لاق . دعس نب لهس نع . دانسإب ، دعاص نبا انثدح

 املف } اداوس اهتيشاح لعجو ، فوص نم ةبج () يبنلل
 ة يبارعأ ماقف 0 اهنيلأ امو ، اهنسحأ ام اورظنا : لاق 0 اهسبل

 مل انيش لنأس اذإ () يبنلا ناكو 0 هللا لوسر اي يل اهبه : لاقف
 هل كاحي نأ رمأو { ةكاحملا يف يهو هيلإ اهعفدف : لاق 0 هب لخبي

 . (هكي) . ىرخأ ةدحاو

 ىلع تلخد : لاق ‘ سنأ نع ‘ دانساب . ناديبع نبا انثدح

 . همالع عضي : يا . مشي (!)

- ٢١١ 



 . هل اريعب انهي 3 هل ةابع يفو () يبنلا

 ةتس ناك () يبنلا ءادر لوط نأ : لاق 4 ي دقاولا نعو

 ال } نيربشو عرذأ ةعبرأ هرازإ لوطو 0 ةثالث صرع يف عرذأ

 . نيديعلاو ةعمجلا يف امهسبلي ناك هنإو ، ربشو نيعارذ

 () هللا لوسر عاجض ناك : لاق 0 ةورع نب مشاه نعو

 . فيل ةوشحو . مدأ نم

 ىلإ تيدهأ : لاق 0 يلع نع . دانسإب ، يمرضحلا انثدح

 . شبكلا كسم الإ انشارف ناك امف 0 (مغ) هللا لوسر تنب ةمطاف

 انبطخ : لاق 0 ةريره يبأ نع 0 دانسإب ، يرهوجلا انثدح

 . هيماش ةابع هيلع ناكو ، نيتاقرم ربنملا ىلع (&ة٤) هللا لوسر

 نب شياع نب نمحرلا دبع نع ٠ دانسإب 0 ثيللا وبأ انثدح
 ىهنأ 0 نينمؤملا مأ اي : تلقف . ةشئاع ىلع تلخد : لاق ، هعيبر

 باصأ ملعت : تلاقف ؟ ثالث دعب يحاضألا موحل نع () يبنلا

 تيأر دقل ، ريقفلا ْئنغلا معطي نأ () يبنلا بحأو 0 ةدش سانلا

 ؟ كلذ مم : تلقف . ةليل ةرشع سمخ دعب عاركلا نولكأي دمحم لآ

 قحل ىتح مودأم زبخ نم دمحم لآ عبش ام : تلاقف ‘ تكحض مث
` 
 م

 . هللاب

۔ ٢١٢



 ءاج : لاق 0 يبلعثلا ةمامأ يبأ نع 0 ىيحي نب دمحأ انثدح

 ه ينقزري نأ هللا عدا : لاق © (اَج) يبنلا ىلإ ، بطاح نب هبلع
 يذ لك نيطعأل 0 الام هللا يناتأ نأل ، ايبن قحلاب كثعب يذلا هللا وف

 ريخ . هركش قيطت ليلق 0 هبلعث اي كحيو : () لاقف ، هقح قح

 ه هللا لوسر اي : لاق هقيطت ال : لاق وأ ۔ هركش يدؤت ال ريثك نم

 هللا هقزرف 0 () هللا لوسر هل اعدف 0 الام ينقزري نأ هللا عدا

 اهب تقاض ىتح تمن مث ، اهيف هل كروبف 0 امنغ ذختأف 0 لاملا

 ةالصلا () هللا لوسر عم دهشي ناكو 0 اهب ىحنتف ةنيدملا

 ةعمجلا دهشي ناكو تمن من 0 ليللاب ةالصلا دهشي الو 0 راهنلاب

 الو ةعمج دهشيل ناكو 0 اهب ىحنتف تمن من 0 ةعمجلا ىلإ

 يبنلا لاقف 0} اهءاطعإ ضفر 0 ةاكزلا تايآ تلزن امدنعو 0 ةعامج

 مهنمو ] : ةبلعث يف هللا لزنأ دقف ، بطاح نب هبلعث حبق : ()

 ٭ نيحلاصلا نم ننوكنلو نقدصنل هلضف نم اناتأ ننل هللا دهاع نم

 مهبقعاف ٭× نوضرعم مهو اولوتو هب اولخب هلضف نم مهاتأ املف

 امبو هودعو ام هللا اوفلخأ امب هنوقلي موي ىلإ مهبولق يف اقافن

 © (!ثَ) يبنلا ىلع مدقف ، هبلعث كلذ غلبف ، () } نوبذكي اوناك

 ، كنم لبقأ نأ هللا ينعنم دق : هل لاقف 0 يلام ةقدص هذه : لاقف

 )١ ( ةبوتلا ةروس ٧٠٥ _ ٧٧ .

 ۔ ٢١٣



 اذه : () يبنلا لاقف ، هسأر ىلع بارتلا اوثحيو 0 يكبي لعجف

 ركب ابأ اتأ مث 8 ينم لبقت ملو ، ينعطت ملف كترمأ & كسفنب كلمع

 نب رمغ اهب اتأ مث 0 هنم اهلبقي ملف 9 هتقدصب (كلن) قيدصلا

 نب نامثغ نامز يف كله مث ، هنم اهلبقي ملف ، (هن) باطخلا

 : كلذ يف لوقأو ؛ نافع

 ىعسي ثيح بطاح نب هبلعنأ

 دهع كنمو لوسرلاب لسوت

 امم هللا قح تنأ يطعتو

 امج تبلط يبنلا هل لاقف

 ركشب هل قيطت ام لواحت

 قزرب اعدف ىفطصملا ماقف

 اقزر زاح بطاح نب ةبلعثأ

 اقزرو ةيشام زاح املف

 نمع زاحنإو اوح امب نظي

 اناوه رقف نم تفداص دقو

 انامضلا مزتلتو قاثيمو

 انانتماو الضف كيلع ءافأ

 انافك دق توق ريسي نحنو

 اناري بر ًاليان كديزي

 انآرق اهنم الم ةيشامو

 اناده يرابلا هب نم ةوعدب

 اناخ دهعلاو هقاثيم ىفن

 اناكتساو ضرعأو قح هل

 رثك امم ريخ . ىفكو لق ام " : لاق هنأ ، (همم٤) يبنلا نعو
 . " ىهلا و

 تعلط ام " : لاق هنأ 0 () يبنلا نع 0 ءادردلا يبأ نعو

۔ ٢١٤ -



 ىلع نم لك امهعمسي ۔ نايداني ناكلم اهفنتكيو آلإ ‘ سمش
 لق امنإ . مكبر ىلإ اومله . سانلا اهيأ اي : ۔ نالقثلا الإ ضرألا

 ناكلم اهفنتكيو لإ تبرغ الو 0 ىهلأو رثك امم ريخ 0 ىفكو

 . " افلت كسمُمل لجعو . افلخ قفتُمل لجع مهللا : نايداني

 : لاق . سنأ نع دانساب . مصاع نب يلع نب نسحلا انثدح

 : كلذ يف لوقأو ؛ " دغل ائيش اورخدت ال " : () هللا لوسر لاق

 ماعط دغ لكل دغ راذح اماعط ر,دغل ئباخب تسل

 لاق : لاق . سابع نبا نع 0 دانساب 0 ناديبع نبا انثدح

 : كلذ يف لوقأو ؛ " دصتقُم لاغ ام " : (م&) هللا لوسر

 دماحملا ءافغلا دقف الو الك هقافنإ ىلع دصتقُم لاغ ام

 دحاجلا هاردزإ اذإ ميعنلا رفن امبرو ميعنلل ديق ركشلاف

 ىلص ام .: لاق ٠ كلام نب سنأ نع . دانساب ‘ عبض نبا انثدح

 ههجوب انيلع لبقأ و ن إ ك ةبوتكم ةالص 4 () هللا لوسر انب

 ذوعأو 0 ينيزخُي لمع نم كب ذوعأ ينإ مهللا " : لاق مث { ميركلا

 كب ذوعاو 0 ينيهلُي لمع نم كب ذوعأو . ينيدري بحاص نم كب

 . "" ينيغطُي ىنغ نم كب ذوعأو } ينيسني رقف نم

۔- _ ٢١٥



 : لاق 8 سابع نبا نع 0 دانسإب ، بوقعي نب ليعامسإ انثدح

 عجضنم وهو . () هللا لوسر ىلع تلخد : لاق ، رمغ ينثدح

 8 هريغ هيلع سيلو 0 رازإ هيلع وه اذإف ، تسلجف } ريصح ىلع

 ةنازخ ىلإ يرظنب تفرصف : لاق ، هبنج ىلع رثأ دق ريصحلا اذإو

 يف طرق اهلثمو ‘ عاصلا وحن ريعش نم ةضبق اذإف 0 () يبنلا

 ام : لاقف ‘ يانيعب تردتباف ‘ قلعم زوك اذإو 0 ةفرغلا ةيحان

 هذهو 0 يكبأ ال يل ام 0 هللا يبن اي : تلقف ، باطخلا نبا اي كيكبي

 ١ ىرأ ام لإ ىرأ ال كتنازخ هذهو 0 كبنج يف رثأ دق ريصحلا

 قنادح اهلوح نم فتلت 0 روصقلا نوكلمي رصيقو ىرسكو

 نبا اي كيفكي ام : لاقف ؛ راهنألا اهتحت نم يرجتو 0 رامنلا

 . ةرخآلا انلو اينلا مهل نإ ‘ باطخلا

 سيل " : () هللا لوسر لاق : لاق 0 كلام نب سنأ نعو

 . "" بلقلا يف سفنلا ىنغ ىنغلا نكلو ، ضرعلا ةرثك نم ىنفلا

 ؟ ىفغلا وه لاملا ةرثك ىرتا 0 رذ ابأ اي : () يبنلا لاق

 لاقف ، معن : لاق ؟ رقفلا وه لاملا ةلق ىرتأ : لاق مث 0 معن : لاق

 ؛ " بلقلا رقف رقفلاو } بلقلا يف سفنلا ىنغ ىنغلا " : ()

 : كلذ يف لوقأو

- ٢١٦



 لاملا ةلق عم ىنغلا اهنم سفنلاو لاحلا ةقر نم ال بلقلا يف رقفلا

 3 رمغ نب هللا دبع نع 0 دانسإب ، بوقعي نب ليعامسإ انثدح

 امب عنقو . افافك ملسأ نم حلفأ دق '" : لاق 4 ) ظ( يبنلا نأ : لاق

 هللا دنع امو دفني مكدنع ام ] : ىلاعت هللا لاق دقو ؛ " هللا هاتأ

 , ا) } قاب

 هللا لوق يفو ؛ " دفني ال لام ةعانقلا " : () يبنلا لاقو

 . ةعانقلا : لاق ، 0١ ع ةبيط ةايح هنييحنلف ] : ىلاعت

 كتورمو 0 ملحلاب كلقع نسح : لوقي دوعسم نبا ناك : لاق

 . بلطلا يف لامعألاب كدهجو 0 البلا ةبناجْمب كيدحتو ، فافعلاب

 . سمعألا نع ، هيودعس نب دمحأ نب ركب نب دمحأ انثدح

 ليابح ءاسنلاو 0 نونجلا نم ةبعش بابشلا : هللا دبع لاق : لاق

 : لوقأ هيفو ؛ هب تعنق ام سفنلا يفكيو } ناطيننلا

 ناطيشلا ليابح ءاسنلا ىوهو مزالم بابشلا عم نونجلا نإ

 ناوخإلا دي نم لواحت امع ىضرلاب ةعانقلا اهيفكي سفنلاو

 : اينذلا يبأ نبا اندشنأو

 )١( لحنلا ةروس : ٩٦ .

 )!( لحنلا ةروس : ٩٧ .

 ۔ ٢١٧١

 



 لمجتُم ىتف نم انيأر دق مكف

 هنطب ع وج نم ليللا يعاري تيبي

 : كلذ يف تلقو

 ءانغلاب لوطت نم انيأر دق مكو
 ةليل تاب مدعُم ريقف نم مكو

 امبرو يلايللا لوط ىوطلا يساقُي

 ىنغ يوذ اموق فورعملا لأسي ملو

 امهرد كلمي سيل يسميو لظي

 امسبتُْم اكحاض ىقلي حبصيو

 امدعُم حبصاف يرابلا دمحي ملو

 امهرد طق ىأر ام واث ركشلا ىلع

 امربت لاقي ال اميك مسبت

 امسلا قلاخ ىلإ اجلي هنكلو

 . ىتسوُم نب دمصلا دبع دنع ءارعشلا نم ةعامج عمتجإ : لاق

 ذغ و فافكلا اوركاذتق

 : ةيهاتعلا وبأ لاقو

 اهيف ربجت اينذلا بحأ نم

 كاذ ىلع اهينب تبعتأ امبر

 الإو فافكلاب سفنلا عنق

 اعيمج راهنلاو ليللا ىرت دق

 يذلل الو ىصم دق امل ام

 ول كرمع لوط تنأ امنإ

 . انيش اذه يف اولوف : مهل لاقف ، سفنلا ىنغ

 ۔ ةيهاتعلا ابأ : نونعي ۔ خيشلا اذه عم انيش نسحن ام : اولاق

 اهيتو اسابتلإ هلقع ىستكاو

 اهينبل اهلخو اهعدف

 اهيفتكي ام قوف كنم تبلط

 اهينكاس ىلإ انذلا نايعني
 اهيلتجي ةذل نم تأي مل

 اهيف تنأ يتلا ةعاسلا يف تركف

۔ ٢١٨ -



 : كلذ يف تلقو

 اهيف ناك نم قعت اينذ راد اهيلإ لامو هبلق ىغص نم
 اهيتو ًالالض اهدنع اوشمو اهوعن نيذلا اهلهأ تبعتأ

 اهيعدن امف اهب انللح دق فويض يخأ اي نحن امنإ

 اهيف تنأ ةعاس ريغ ىرأ ام يضقني ةلفغ رهدلا امنإ

 . كلملا دبع نب دمحم نع ٠ دانسإب ، دمحم نب ميهاربإ انثدح

 ىلع طقاس لبلبب 0 (مالسلا امهيلع) دوواد نب ناميلنس رم : لاق

 تلكأ ؟ اذه لوقيام نوردتأ : لاق 0 هندب ليمي وهو . ةرجش

 . ىفعلا اينذألا ىلعف ٠ ءام نم ةبرش تبرشو . ة رمن فصن

 : لاق ;٠ رهسم يبأ نع ‘ دانساب 0 ىبحي نب زيزعلا دبع انثدح

 ه لبازملا ىلع مونلا ‘ نييراوحلا رشاعم اي : (ملثَلا) ىسيع لاق

 . ريثك ريغ سودرفلا بلط يف { ريعشلا زبخ لكأو

 كرت ام: لاق .[ ةيلاعلا يبأ نع ‘، دانساب 0 زيزعلا دبع انثدح

 ، عار ًئفخو 8 فوص نم ةعردم الإ ، عفأر نيح (لنتلا) ىسيع
 . ريطلا اهب فذحي ةفاذحو

 اهوربعاف ةرطنق اينذلا : (لتنتلا) ميرم نب ىسيع لاق : لاق

 . اهورمعتالو

_- ٢١٩



 ىسمأ : لاق . رقصلا نب حلاص نع 4 دانساب . يفا دهلا انثدح

 وه لكاف } نيقنادب افيغر ىرتشاف 0 امياص زيزعلا دبع نب رمغ

 دق ى ةمطاف اي: لاقف 4 ناورم نب كلملا دبع تنب ةمطاف هتأرماو

 انل ام آلإ انل نكي ملف ، لاغبلا راقوأ اذه نم كلهأو يلهأ يتأي ناك

 . نيقنادلا نيذه نم

 يف زبخي : ةزمح نب ةرامع لاق : لاق 4 يعمضأل ١ نع دانساب

 بر : لوقيو ؛ يريغ الالح اولكأي مهلك ، فيغر فلأ موي لك يتيب

 . رادلا بلك وه امنإ رادلا

 ىلع انلخد : لاق 0 ةمقلع و دوسخلا نع 0 دانسإب 0 يبأ ينثدح

 نم نيصرق وأ صرق هيلعو ‘ صوخ نم قبط هيدي نيبو يلع

 هرسكي وهو ، زبخلا يف نيبيل ةلاخنلا ناطسإ نإو 0 ريعشلا زبخ

 لاقي ۔ ءادوس هل ةيراجل انلقف ‘ شرج حلمب هلكأيو هتبكر ىلع

 . يهنملا وه : تلاقف ؟ قيقدلا ريعشلا اذه يتلخن الا : ۔ ةضف : اهل

 : انلق 0 هلخنت ال نأ اهترمأ : لاقو مسبتف } يقنع يف رزولا نوكيو

 يدتفيو ، سفنلا لذي نأ ردجأ وه : لاق ؟ نينمؤملا ريمأ اي ملف

 . يباحصاأب قحلأو 0 نمؤملا

 نع 0 دهاجم نع ٠ دانسإب 0 جاجحلا نب دمحم وبأ انثدح

- ٢٢٠



 ثعب ، عيش اندنع نكي مل اذإ () هللا لوسر ناك : لاق 6 يلع

 هدنع نكي ملو 7 هيلإ ثعبن ام اندنع نكي ملف ، هدنع ناك امب انيل
 . رجاؤي نم : تيدانف ، ةنيدملا طئاح ىلإ تجرخف 0 انيلإ ثعبي ام

 . ةرمتب ولد لك ‘ يضوح يف قتسإ : تلاقف 0 ةأرمإ ينتعدف
 اهنم انذخأف 0 آولد نيعبرأ وأ نيثالث ى تدارأ ام اهل تيقتساف

 . اضعب انلكأو 8 ضعبب (ا٤) يبنلا ىلإ انثعبف ، رمتلا

 ناك : لاق ، نيسحلا نع 0 دانسإب 0 نيسحلا نب ئلع انثدح

 هب ي رغ ‘ ماطح : لوقيو 0 ةعمج لك يف لاملا تيب حسكي يلع

 . يريغ

 نبإل يلع لاق : لاق . ةمامث نع ٠ دانسإب 0 يفادهلا انثدح

 تناكو 0 (&) يبنلا تنب ةمطاف نعو ينع كثدحأ الأ : يمع

 يف ترنأ ىتح احرلا ترجف 0 يدنع تءاجو 0 هيلإ اهلهأ بحأ

 . اهرحن يف ترنأو 0 اهبايث تنكد ىتح ةبرقلا تقتساو { اهدي

 تنكد ىتح رانلا تدقوأو 0 اهبايث تربغإ ىتح تيبلا تسشمقو

 ىلإ مهب يتأ اقيقر نأ انعمسف ، رض كلذ نم اهباصأف 0 اهبايث

 ركذو 0 امداخ هيتلاسف كابأ تيتأ ول : اهل تلقف 0 (مم٤) يبنلا

 . ثيدحلا

- ٢٢١ _



 : لاق ، رباج نع .0 دانسإب ى بستحملا دمحأ نب نيسلا انثدح

 يكبت يهو 0 (مالسلا اهيلع) ةمطاف ىلع 0 () يبنلا لخد
 . اكب اهأر املف 0 ليإلا دلج نم ةاسك اهيلعو 0 احرلاب نحطتو

 . ادغ ةرخآلا ميعنل اينذلا ةرارم 0 ةمطاف اي يعزجت ال : اهل لاقو

 . 6١ } ىضرتف كبر كيطعي فوسلو ] : ىلاعت هللا لزنأف

 نسحلا تعمس : لاق ‘ مشاه نع 0{ دانساب 0 ديز وبأ انثدح

 . (مالسلا اهيلع) ةمطاف نم دبعأ ةمألا هذه يف ناك ام : لوقي

 . اهامدق مروت ىتح موقت تناك

 ه كلام نب سنأ نع ‘ دانسإب ، بوقعي نب ليعامسإ انثدح

 نأ ىلإ الالب نورظتني راصنألاو شيرقو (اةم٤) يبنلا امنيب : لاق
 ام : () يبنلا لاقف . ءاج مث 0 مهيلع سبتحاف ، نذؤُيف يتاي

 ينكل 6 كيلإ اهجوتم تجرخ : لاقف ؟ ناذألا نع لالب اي كسبح

 ةعضاو ، نحطت يهو (مالسلا اهيلع) ةمطاف باب ىلع تررم

 بحأ ام يأ : اهل تلقف ‘ يكبت يهو 0 احرلا دنع نسحلا اهنبإ

 انأ : تلاقف . احرلا كتيفك تنش نإو ‘ كنبإ كتيفك تنش نإ 0 كيلإ

 لاقف ‘ ينسبح يذلا كلذف ‘ تنحظطف احرلا تذخأف 0 ينبإب قفرأ

 . هللا كمحر اهتمحر : () يبنلا

 )١( ىحضلا ةروس : ٥ .
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 يبنلا نأ : ةمركع نع . دانسإب ، دمحم نب هللا دبع انثدح

 . نانحطي امهو (مالسلا اهيلع) ةمطافو يلع ىلع لخد ()
 بقعأ : (اةو٤) يبنلا لاقف ؛ بقتعا امهيال : ةريره وبأ لاقف
 عم ةريره وبأ نحطو . ةمطاف تماقف 0 تييغغ اهنأف ا ةمطاف

 . يلع

 هتلاسف 0 (&غ) يبنلل ةارمإ تتأ : لاق 0 كلام نب سنأ نعو

 دنع هللا نيللهت 0 كل ريخ وه رمأ ىلع كلدأ الأ " : لاقف { امداخ

 اعبرأ نيدمحتو 0 نيثالثو اثالث نيربكتو 0 نيثالثو اثالث كمانم

 . " اهيف امو اينلا نم كل ريخ 0 ةئام كلذف ، نيثالثو

 ةمطاف نأ : رمغ نب هللا دبع نع 0 دانسإب 0 مساقلا وبأ انثدح

 ال هللاو " : لاقف } امداخ هلأست () يبنلا تتأ 0 (مالسلا اهيلع)

 ؛ " عوجلا نم مهنوطب يوظنت ةفصلا لهأ عدأو امداخ مكيطعا

 . امالغ كلذ دعب مهل بهو () يبنلا نأ مث : خيشلا لاق

 : لاق ى سنأ نع ٠ دانسإب 0 يوغبلا دمحم نب هللا دبع انثدح

 . نيحطلا نم اهديب لح ام اوكشت () يبنلا ىلإ ةمطاف تءاج

 اهسأر يطغت تبهاف بوث اهيلعو 3 مالغب () يبنلا اهاتاف
 يبنلا لاقف ، اهسأر جرخف اهيلجر يطغت تبهاف 0 اهالجر تجرخف
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 . كمالغ و كوبا وه امنإ : (!

 يلهأ ينلسرأ : لاق ، ديعس يبأ نع 0 دانسإب 0 عبنم نبا انثدح

 . بطخي () يبنلاو تنجف 0 مهل اماعط هلأسأ (هةةم) يبنلا ىلإ

 نمو 0 هللا ه ربصي ربصي نم " : هتبطخ يف لوقي هتعمسف

 اقزر دبع قزر امو إ هللا هنغُي ىنغتسي نمو 0 هللا هفعي ففعتسي

 . " ربصلا نم عسوأ

 تيأ ر : لاق & به و نب ديز نع 0 دانساب 0 عبنم نبا انثدح

 8 ةعقر ةرشع اتنثإ هيف رازإ هيلعو (ييزر) باطخلا نب رمغ

 . ةردلا هديبو { ةمامع هيلعو . مدأ نم نه دحأ

 نع {‘ دمحم نب رفعج نع ٠ دانسإب 0 ةورع نب ميهاربإ انثدح

 سيلأ : لوقي ، هعباصأ زواجتي ال 0 يلع صيمق مك : لاق 3 هيبأ

 . لضف نيديلا ىلع نيمئلل

 : صاقو يبأ نب ديعس نع ث دانسإب 0 هللا دبع نب ميهاربإ انثدح
 ماعط انل ام 4 (اتتط) هللا لوسر عم ةعبس عباس انأو ينتيأر دقل

 . ةاشلا غضت امك غضيل اندحأ نأ ىتح ت ةبلحلا وأ ةبلحلا قرو ريغ

 لطبو ترسخ نذإ 0 مالسإلا ىلع ينوزعي دسأ اونب تحبصأ مث

 . يلمع
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 يبنلا باحصأ ناك : لوقي نيريس نب دمحم تعمس : لاق

 ةبلص رادأ ‘ انيش دجي مل اذإو ، ةبلحلاب مهدحأ كربخي ()

 . هبلص ىلع ةقثوم رجح وأ } هسمخب

 نب نمحرلا دبع نع ٠ دانسإب ‘ ناوكز نب ديبع وبأ انثدح

 رفحأ آرافح تنك : لاق ، حارجلا نب هديبع ابأ تعمس : لاق { رهزا

 . يموي ماعط بستكأ انأو ، تملسأف 0 يل لام الو 0 ةكمب روبقلا

 ىلإ هب تنجفق 0 اماعط تعنص اربق ترفح اذإ 8 تملسأ نيح تنكو

 ه ترألا نب بابخو 0 رساي نب رامع هقرافي ال ناكو 0 (همة٤) يبنلا

 اربق اموي ترفح ينإو ‘ الجر رشع ةعضب امنإ ذنموي انكو

 يدي يف تعقو املف 0 تيرع دق تنكو 0 هلمش تعتباف ‘ نيمهردب

 ه ({&ي) هللا لوسرل اماعط هب تعنص نوكأ ال نأ تمدن ، هلمش

 املف 0 ةعبرأب اهايإ هتعبق { اهب ينمواسق لجر رم ذإ ، يعمل اهنإف

 تعتباو . نيمهردب اهنم اريخ ةلمش تعتبإ ‘ يتيب ىلإ تلصو

 لسراف 0 (}غ) هللا لوسر ىلإ هب تنجف 0 امحلو ازبخ نيمهردب

 . انرثكف ليلق انإ مهللا " : لاق مث 0 انلكاف ، هباحصأ هيلإ عمجو

 هذه ىرتالا 0 (اهغ) هللا لوسر اي : تلقف ، " انل رثكف نولقمو
 . كحضف 0 اهربخ هيلع تصصقف { اهربخ كربخاأف 0 ئلع ةلمنلا

 ولو 0 مكرسل مكيلع هللا حتف امب مكتثدح ول هنإ امأ " : لاق من
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 ةجاح الف 0 هللا يبن اي : انلقف 0 "" مكعاسل نونوكت فيك مكتربخأ

 ؟ انرهظأ نيب تنأو كلهنأ : انلقف 0 هللا ىبأي : لاقف 0 ايندلاب انل

 ه اليلق آلإ 8 تكله اذإ نوكلهتو 0 تيقب اذإ نوحلصت لب 0 ال : لاقف

 . مهماعط نولكأتف ‘ سراف حتفت " : لاق ؟ كلذ فيكو : انلقف

 8 نومعنت مكنكلو 0 نوكلهت كلذ لبق نم سيلو 0 مهبايث نوسبلتو

 ٨ " كلذك نوكيف 0 مورلا حتفتو 0 نوغطتق ، نورسوتو 0 نوسنتو

 امف 0 مكل تضق اينألا نإ " : لاقف 0 انصوأ 0 هللا لوسر اي : انلق

 عفري 0 اروهشم اوسبلت الف متسبل امو 0 ابيط لإ اوذخأت الف متبصأ

 الو . ادصق اوشماو ، الدع اوضقاف { اكولم متيلو نإو 0 رظنلا هيلإ

 نمف ، ادغ مكاقلأ فوسو 0 ةعيضو اهنإف { ةعفرلا سلاجم اوذختت

 نب نالف نيأ : لوقاف ‘ نوملاسلا مه كنلوأف ، يتقيرط ىلع ضبق

 . "" ملعأ يبر : لوقيف ، ملعأ مكبر : لاقيف ؟ نالف

 8 ديرد نب نسحلا يمع انثدح : لاق { ديرد نب ركب وبأ انثدح

 ىلع لئاس فقو : تلاق . ةشئاع نع ، دمحم نب هللا دبع نع

 ه كمأ ىلإ بهذإ : نيسخلل وأ نسحلل لاقف 0 بلاط يبأ نب يلع

 امهرد اهنم يتاهف 0 قيقدلل مهارد ةتس كدنع تكرت : اهل لقف

 . مهارد ةتس تكرت امنإ : لاقف ،‘ عجر مث تبهذف : لاق } لئاسلل

 امب هنم قثوأ هللا دنع امب نوكي ىتح دبع ناميإ قدصيال : لاق

۔- ٢٢٦



 ىلإ اهتعفدف اهب تثعبف 0 مهارد ةتسلاب يثعبإ : لاق 0 هدي يف
 . هعيبي لمج هعم لجر هب رم ىتح 0 هتوبح ىلع لح امف 0 لناسلا

 لاقف 0 امهرد نيعبرأو ةنامب : لاقف ؟ لمجلا مكب : يلع لاقف

 لجر لبقأو ‘ ىضم مث لجرلا هلقعف ، هنمثب كرخؤل نإ : يلع

 ريعبلا ذخأف ‘ هتعتبإ : يلع لاقف ؟ ريعبلا اذه نمل : لاقو 0 رخآ

 ةناملا هرخؤي نأ دارأ يذلا لجرلا اذخأف 0 امهرد نيتنام هاطعأو

 ام : تلاقف 0 ةمطاف ىلإ امهرد نيتسلاب ءاجو 0 امهرد نيعبرألاو

 : () دمحم هيبن ناسل ىلع 0 () هللا دعو ام : لاق ؟ اذه

 : كلذ يف لوقأو ؛ 0١ ع اهلاثمأ رشع هلف ةنسحلاب ءاج نم ]

 بلاط يبأ نب يلع ىلإ ادنلا بياط نم بلطي بلاط اي

 بلاط نم بلطي يذلا اذ نم بلاط نم بلطي بلاط اي

 بلاغلا دسخلاك اطس نإو افو الوق لاق نإ يذلا كاذ

 بقاثلا بكوكلاك ادفلا ىلع لزي مل ىفطصملا نيمي ناك

 بجاولا بلط يف انتيتتل ابحرم هلأسي نمل لاق
 بحاص ىلع يولت ال كسمأ مطاف ىلإ بهذا يدلو اي

 بناج نم تيبلا يف امهارد ةتس يل عفدت اهل لقف

 بلاطلا لناسلل اهب لجع ةعوفرم تيبلا يف ةعدوم

 )١( ماعنألا ةروس :.١٦٠ .

- ٢٢٧ . 



 اهب ىعسي ةتسلاب ءاجف
 منتغاف يبأ اي اهذخ لاقف

 هفك نم رديح اهملس

 هفاعضأ ضرعي امب يطعي

 سلجم يف وه ذإ امنيبف

 ادعلج المج هنم عاتباق

 ةدقع يف نيسمخ عم نيعست
 هعاب يذلل يلع لاق

 ىننإ مث عيابلا هلقعأ
 اهلثم عم نيعستلاب عابف

 ةببحُم نيتسلا لصتفاف
 مطاف اي كاه يلع لاق
 هدبع ىلإ ىحوأ دق هللا

 ةتس نع نيتسلاب ءاج دق

 بكارلاك لفري ًاردتبُم

 بحاس مدعُم نم اهباوث

 بهاولا نم ىنسحلا بستحم

 بياع الو عونممب سيل

 بهارلاك لامجلا هءاجف

 بطاحلاو بكارلل حلصي

 بزاللا مزاللاب ةبجاو

 بحاص اي ريخاتلاب هلقعإ
 بلاغلا ىلإ عاتبم ءاجو

 بساحلل نيرشعلا عم اضيأ

 بذاكلاب سيل بر دعو نع

 بساح لب ةتس نع نيتس

 بتاكلا عم ًارشع ةيحت

 . اماعط امهدحأب عاتبإ : نيمهرد ؛ نيمسق ىلع مهاردلا تمسق

 دقو . يماعط دفني نأ ي ا ذ صوخلا لمع اف .[ اصوخ رخآلابو

 رخالابو 4 اصوخ امه دحأب عاتباف ٥ نيمهردب هتعبف صوخلا تلمع

 اماعط
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 انأ تلزن : لاق 0 ةريره يبأ نع ، دانسإب ، مايصب نبا انثدح

 نإ : لاقف 0 احلمو ازبخ انيلإ برقف ، ناملس ىلع يل بحاصو
 لاقف 0 مكب فلكتن امف ، فيضلل فلكتن نأ اناهنأ () هللا لوسر

 نم ةرهطمب ناملس ثعبف ؟ ريعش هيف اذه انحلم ناك ول : يبحاص

 املف 0 حلملا ىلإ هاقلأف ريعشلاب ءاج مث 9 اهنهرف لاقبلا ىلإ رفص
 لاق 0 انقزر امب انعنقأ يذلا هلل دمحلا : يبحاص لاقف 0 انغرف

 . ةنوهرم يترهطم نكت مل ‘ تقزر امب تعنق ول : ناملس

 مويب حرفن انك : لاق 0 هنادعس نع 0 ديعس نع دانسإب

 يل لسرت زوجع انل تناك : لاق ؟ كلذ ملو : تلق 0 ةعمجلا

 ريعشلا نم تابح هيلع ينثتو ، فلسلا لوصأ نم ذخأتف 0 ةعاضب

 انكف 0 انيلإ همدقتف { اهيلع ملسنف ‘ انيلص اذإ اهتأن انكف ، هحرطتف

 . كلذ لجأ نم ، ةعمجلا مويب حرفن

 ة
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 رفحب نيارلا بابلا ا
 ندل هاباصرر نامقل رابمغ) زب
 ؛ ١){ ع هلل ركشا نأ ةمكحلا نامقل انيتأ دقلو ] : ىلاعت هللا لاق

 . ايشبح ادبع ناك : ليقو ؛ اراجن ايشبح ادبع نامقل ناك : لاقي

 . انآرق همالك لعجف

 نامقل ناك : ليقو ؛ يبنب سيلو احلاص الجر نامقل ناك : لاق

 ناك نكلو 0 ايبن نكي مل : لاقيف ، رصم نادوس نم ادوسأ ميكحلا

 . اميكح الجر

 . اطايخ نامقل ناك : لاق ، بيسملا يبأ نعو

 ؛ اراجن ايركز ناك : لاق © () يبنلا نع ، ةريره يبأ نعو

 . ءاملا عيبي ايقاس ناك تولاط نأ : ةمركع نعو

 ادبع تنأ سيلأ : نامقلل لاق دوواد يبأ نأ : زيزعلا نبا نعو

 قدص : لاق ؟ ىرت ام كب غلب ام : لاق 0 الب : لاقف ؟ نالفل
 . ينينعي ال ام كرتو 0 ةنامألا ءادأو } ثيدحلا

 . !١ : نامقل ةروس )١(
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 دقلو { : لاق 0 دهاجم نع ى دانساب 0 دوواد نب دمحم انثدح

 يف ةباصإلاو 0 مهفلاو 0 لقعلا : لاق 0 0١ } ةمكحلا نامقل انيتأ

 . نيدلاو لقعلاو هقفلاو ملعلا نامقل يتوأ دقلو { ةوبنلا ريغ لوقلا

 ملو اونمأ نيذلا { تلزن امل : لاق 0 هللا دبع نع 0 دانساب

 (ة٤) هللا لوسر ىلع كلذ قش ى 0١ } ملظب مهناميإ اوسبلي
 سيل " : (اَجغ) يبنلا لاقف ؟ هسفن ملظي مل نم : اولاقف 3 هلهأو
 نإ هللاب كرشت ال ينب اي ] : هنبإل نامقل لوق وه امنإ نونظت امك

 . ١}" } ميظع ملظل كرشلا

 اذإو ، دهشاف تدهشتسإ اذإ ، يتب اي : هنبإل نامقل لاق : لاق

 نيعب رصبي لقعلا نإف 0 لجعت الف ترشتسإ اذإو ، نعاف تنعتسإ

 . هنيعب رصبيال ام هبلق

 لاقو ؛'هلعاف ليلقو 4 مكح تمصلا !! : (انتغ) يبنلا لاق

 لوقأو ؛ " هاياطخ ترثك 0 هينعي ال اميف همالك رثك نم " : ()
 : كلذ يف

 هيوري لض امع اطخلا ىدبا هينعي سيل اميف رثكأ نم

 )١) نامقل ةروس : ١٢ .

 )٢( ماعنألا ةروس : ٨٢ .

 )٣( نامقل ةروس : ١٣ .

 ۔ ٢٣٢ ۔



 : ليق 0 همالكو { هتمكحو 4 هنبإل نامقل اياصو نم يور اممو

 ام فلكتأ الو 0 تيفك امع كلأسأ ال : لاق ؟ كتمكح ام : نامقل لاق

 ال اميف 0 رشلا لزتعإ 0 ينُب اي : هنبإل نامقل لاق ؛ ينينعيال
 " قلخلا رارش الإ " : () يبنلا لاق ؛ كلزتعي

 . هللا قتإ .4 يتب اي : هنبإل نامقل لاق : لاق ، عساو نبا نعو

 يف لوقأو ؛ رجاف كبلقو ‘ كومركيف هللا فاخت كنإ سانلا يرت ال أ

 : كلذ

 دبعلا كمركيل ادبع يقتت الو هلهأ تنأ يذلا هللا قتإ ينب

 دعسلا هب نوخي يصاعلاو رانلا نع ةنج دبعلل نمحرلا ىقت نإف

 دقحلاو ديكلا هرارسأ يف هورعيو ةيشخ رهظي سانلا يف رجاف مكف

 لاق : لاق ، هديبع نب هللا دبع نع ، دانسإب ، دعاص نبا انثدح

 ءارملا رثكي نمو 0 مدني هناسل كلمي مل نم ‘ ينب اي : هنبإل نامقل

 بحاص بحاصي نمو “ مهتي ءوسلا لخادم لخدي نمو 0 متشي

 . منغي حالصلا بحاص بحاصي نمو 0 ملسي ال ءوسلا

 ال } يتب اي : هنبإل نامقل لاق : لاق ٠0 دياز نب نامثع نعو

 . ةتغب يتأي توملا نإف { ةبوتلا رخؤل
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 اي : هنبإل نامقل لاق : لاق ، يكملا ىيحي نب باهولا دبع نعو

 ييحي (كنت) هللا نإف 8 كتبكرب مهمحازو 0 ءاملغلا سلاج 0 ينُب
 ؛ ءامس.!ا لباوب ةتيملا ضرذلا ييحي امك 0 ةمكحلا رونب بولقلا

 : كلذ يف لوقأو

 اعم بولقلا ىيحت مهل ماحزلا عم مهنإ راصبألا يوذ محاز ينب
 اعقو هرطق اهيلع مامغلا ذإ اهلباو دنع ىيحت ضرألا تيمك

 نأ : ملسأ نب ديز نع . دانسإب 0 نيسحلا نب يلع انثدح

 تعطقو 0 ةراجحلا تجرحد ينإ 0 ينتب اي : هنبإل لاق نامقل

 امك بلقلا يف خسرت . ءوسلا ةملك نم انيش ىرأ ملف ، رخصلا

 تقذو . لظنحلا تلكأ دق ينإ 0 يتب اي ؛ ءاملا يف ديدحلا خسري :

 هب ثدحت الف ترقتقإ نإق 0 رقفلا نم رمأ انيش ىرأ ملف ، ربصلا

 ملف هللا لاس يذلا اذ نمف 0 هللا لس نكلو ، كوصقتني اليك ، سانلا

 اي ؛ هب ام فشكي ملف هيلإ عرضت وأ 0 هبجي ملف هاعدو 0 هطعي

 . اقداص ناك نإف 0 رشلا يفطي رشلا نأ : لاق نم بذك 0 ينب
 ه ينب اي ؛ ىرخخلا امهدحأ يفطت له رظنيلف { ران دنع اران دقويلف

 ال ، ينب اي ؛ رانلا درابلا ءاملا يفطي امك 0 رشلا يفطي ريخلا

 دعب هبسكت ام لوأ نكيلو 0 يلتبُملاب رجضت الو 0 توملاب تمشت
 الو } ريغصلا ءيشلا نم اليلخ نعطقت الو 0 احلاص الخ هللا ناميإ

- ٢٣٤ _



 . هنعاف كب ناعتسإ نإو . هطعاف كلأس نإ 0 ريبكلا

 لاق نامقل نأ انغلب : لاق ‘ ينزملا هللا دبع نب ركب نعو
 ؛ بهذ نم تمصلا ناكل 0 ةضف نم مالكلا ناك ول 0 ين اي : هنبإل

 : كلذ يف لوقأو

 بهذ نم تمصلا نأ تلق ةضف نم ىرت مالكلا نأ يل ليق ول ينب

 ىلإ كثيدحب لبقت ال ‘ ينب اي : هنبإل نامقل لاق : ىنغلا نعو

 نم رسيأ 0 لابجلا سؤر نم روخصلا لقن نإف ، هعمسي ال نم

 : كلذ يف لوقأو ؛ عمسي ال نم ةثداحم

 عمتسي سيل نم ىلع يثيدح ىدها لبج ىلع نيرخص لقن نم دشأ

 لاق : لاق . نسحلا نع . دانساب { ىبحي نب زيزعلا دبع انثدح

 . اميكح دجت مل نإف 0 الهاج كلوسر ثعبت ال 0 ينب اي : هنبإل نامقل

 انيش ى رأ ملف . اهلك ةرارملا تقذ دق ينإف . كسفن لوسر نكف

 : كلذ يف لوقأو ؛ رقفلا نم رمأ

 مكح اذ لوقلا يف اقداص دجت مل نب ادبأ الهاج الوسر نثعبت ال

 مدعلا اقل نم قاذم يدنع رمأ هرأ ملف رم نم ناك ام تقذو

 مدن ىلإ يطعت نأ ةلاحم الو هلسرت تنك نم نع كسفنب نكف

- ٢٣٥ _



 نامقل نأ : حور يبا نع « دانساب ‘ رفعج نب ىبحي انثدح

 ننمطت الو . رس ىلع ةأرمإ ننمات ال 0 ينب اي : هنبإل لاق ميكحلا

 . ىنغتسا دق نيكسم نع لأست الو 0 ةمدخلل هديرت امداخ

 لظطتال 0 ينب اي : هنبإل نامقل لاق : لاق ‘ ةمركع نعو

 هتمكح تبتكو : لاق ؛ ريساوبلا ثروي هنإف ، الخلا ىلع سولجلا

 . الخلا باب ىلع

 نامقل لاق : لاق 0 لوحكم نع . دانساب 0 نمحرلا دبع انثدح

 لمع لكلو ‘ نيقيلا نسح نم 0 هراكملا دنع ربصلا 0 ينب اي : هنبإل

 ٠ ددؤسلاو فرشلا ةياغ و 0 نيقيلاو عرولا ةدابعلا لامكو 0 لامك

 . هيواسم حلصأ و ٠ هبويع ىطغ . هلقع نسح نمف ٠ لقعلا نسح

 ٠. هالوم هنع يضرو

 نامقل ناك : لوقي يبأ تعمس : لاق 0 ينزملا هللا دبع نعو

 . عرزلل دامسلا لثم هدلول دلاولا برض : لوقي

 : هنبإل لاق نامقل نأ ينغلب : لوقي رانيد نب كلام تعمس : لاق

 ‘ اينذلا تربدتسإ ٠ كمأ نطب نم تطقس نيح كنإ . يتب اي

 . تربدتسإ امل كنم برقأ 0 تبلقتسإ امل تنأف 0 ةرخآلا تلبقتساو

 ذختإ 0 يتب اي : هنبإل نامقل لاق : لاق 0 رانيد نب كلام نعو

- ٢٣٦



 يف لوقأو ؛ ةعاضب ريغ نم ح ابرلا كيتأت 0 ةراجت هللا ةعاط

 : كلذ

 لاملا دفني اروطو اروط ديفي ةدناف لاملا ثارتب يغتبي نم

 لاحلا حلصي اهنمو اهنم حبرلا ةدناف لك اهيف هللا ةعاطو

 لاق نامقل نأ : هيبأ نع ، هملس نب ديز نب نمحرلا دبع نعو
 : لاق ؛ اهيفطت ةقدص دعأف 0 ةئيطخ تأطخأ اذإ ، ينب اي : هنبإل

 . ةعفنم : ثيدحلا يف ةياور ؛ ةقدص ةنيطخ لكل ددعأ

 ءاغتبإ نإف 0 اريغص ملعلا غتبإ 0 ينب اي : هنبإل نامقل لاق : لاق
 : دادم نب دمحم لاقو ؛ ةقشم ريبكلا ىلع ملعلا

 ريبكلا بلط يف ريخ ال فسعت ريبكلا بلط

 ريصبلا هاب ناخو هعماسم تلك نم ملع ام

 . هيفسلا ىلع قشت ةظعوملا نإ 0 ينب اي : هنبإل نامقل لاق

 : دادم نب دمحم لاقو ؛ خيشلا ىلع رعولا دوعصلا قشي امك

 هظعوملا هعمس ىلع ضرعاف هيفسلا بيع فرعت تنش نإ

 هظفإل انخلاب ةقشقشو لابجلا لقثك هيلع اهدجت

 دهشتال ‘ ينباي : هنبإل نامقل ظعاوم نم ناك : لاق

- ٢٣٧ _



 دهشاو 0 ةرخآلا كيسنتو 0 اينألا يف كبغرت اهنإف ، تاسرعلا

 يف لوقأو ؛ اينذلا يف كدهزتو 0 ةرخآلا يف كبغرت اهنإف { زئانجلا

 : كلذ

 هدهاش تنأ ي ذللآبخ كديزت اهندهشت ال سارعألا عد ينب

 هدماح تنأ نك هللاو اهدهشمب ربتعت زئانجلا لمح ادهاش نكو

 هعطقت الف 4 ارمأ عطقت نأ تدرأ ا ذإ { ينب اي : هنبإل نامقل لاق

 الو % بضغ اذإ ناطلسلا يداعت ال 0 ينب اي ؛ ادشرم ريشتست ىتح

 . دم اذإ رحبلا

 كبرضي نإل 0 يتب اي : هنبإل نامقل لاق : لاق ، نسحلا نعو

 ؛ بيط نهدب لهاجلا كنهدي نأ نم كل ريخ ‘ كيذؤت ةبرض ميلحلا

 لدنجلا تلمح 0 ين اي : هنبإل لاق نامقل نأ ينغلب : نسحلا نعو

 . اهمتك ةنسح ىأر نإ 0 ءوسلا راج نم لقثأ ىرأ ملف 0 ديدحلاو

 : دحاو ريغ يندشنأو ؛ اهعاذأ ةنيس ىأر نإو

 عابت ناريج ضعب ةهارك نصح نبا راد يرتشي نم آلإ
 عايضلا اهيف ةعقب حسفأب هارت الو هنم راجلا رفي
 م

 عادصلا راجلا نم هقحليو ىحضيو يسمي نأ هيلإ بحأ

 نكو 0 ءاسنلا رش نم هللاب نعتسإ ، ينُب اي : هنبإل نامقل لاق

۔ ٢٣٨ -



 . رذح ىلع نهرايخ نم

 اي : هنبإل لاق نامقل نأ ينغلب : لاق 0 ميهاربإ نب قاحسإ نعو

 . كلمع ءوس نم كسفنل ثرإ نكلو ة كملظ نمم ثرت ال 4 ينب

 ركذاف ، سانلا ملظ ىلإ ةردقلا كتعد اذإو ، كرمأ نم اهل عفرتو

 تيتأ ام باهذو 0 كنم هلل ا ماقتنإ و ٠ كتبوقع ىلع () هللا ة ردق

 . كيلع مهيلإ تيتأ ام ءاقبو 0 مهنع مهيلإ

 ، يفغلا 0 نمؤملا : لاق ؟ زعأ ساانلا ي أ : نامقلل ليق : لاق

 جتحي نإ يذلا وه نكلو ى ال : لاق ؟ لاملا نم ينغلا : ليق 3 ملاقلا

 . يفك هيلإ

 رجب اينذلا نإ 0 ينبب اي : هنبإل نامقل لاق : لاق ‘ نايفس نعو

 ىوقت : اهيف كتنيفس نكتلو . ريثك سانأ هيف كلهيو قرغي ، قيمع

 . اهنم اوجنت كلعل ٠0 هللا ىلع لكوتلا : اهعارشو اهوشحو 0 هللا

 : كلذ يف لوقأو ؛ جانب كارأ امو

 قيدص ىلع مودي نم اينذب قيرغ نم نوهأ رحبلا قيرغ

 قيرطلا ىلإ نيفسلا ىوقتلا وه هيف جنت انيفس اهل دعف

 قيض لك نم ىتفلا اوجني هب ىلوأ ناميإلا اهعارش وشحو

 . ينب اي : هنبإل لاق ميكحلا نامقل نأ : حلاص نب ةيواعم نعو

- ٢٣٩



 ضرعأ 0 ينتب اي ؛ تملع ام سانلا ملعو 0 تلهج ام ملعلا نم ملعت

 سلجاف 0 هللا نوركذي اموق تيأر اميأف ، كينيع ىلع سلاجملا

 . مهعم

 ؟ ملع أ سانلا ي أ : هل ليق نامقل نأ : هبالق يبأ باتك نمو

 ؟ ىنغ أ ساانلا ي أف : ليق ؛ هملع ىلإ سانلا ملع نم دا دزأ نم : لاق

 نمؤملا : لاق ؟ ريخ سانلا يأف : ليق ؛ يتوأ امب ضري نم : لاق

 سانلا جاتحإ نإف © ملعلا : لاق ؟ لاملا نم : موقلا لاقف 3 ينفلا

 . هسفن ىنغأ هيلإ سانلا جتحي مل نإو 0 املع هدنع اودجو

 ضبق يذلا مويلا يف ءادردلا يبأ لخد هنأ : ملسم يبأ نعو

 : اولاقف . اذكه لجأ : ءادردلا وبأ لاقف { ربكي ملسم وبأ لعجف . هيف

 . هب ىضري نأ بجو . ءاضقب ىضق اذإ هللا نإف

 نمؤي نمو ] : ةمقلع نع ‘ دانساب . رمع نب دمحم انثدح

 ملعيف . لجرلا بيصت 0 ةبيصملا يه : لاق 0 0 } هبلق دهي هللاب

 . ىضريو اهل ملسيف 0 هللا دنع نم اهنأ

 هارت نأ لابي مل نم : لاق ؟ سانلا رشأ نم : نامقلل ليق : لاق

 لوقأو ؛ انيسم هارت نأ نم لابي مل نم : لاق 0 ابنذ بسكي دابعلا
 : كلذ يف

 )١( نباغتلا ةروس : ١١ .

- ٢٤٠ 



 ابنذ بسكي دابعلا هارت نأ يلابي ال نم دابعلا رش نإ

 ام ىلع . تحبصأ لاح ي أ ىلع يلابأ ام : رمع لاق : لاق

 . امهيأ يف ريخلا يردأ ال ينأل ، هركأ ام ىلع مأ 6 بحا

 يأ بر اي : (ملتَتلا) ىسوُم لاق : لاق ‘ بعك نب دمحم نعو

 اي : (:لثةتتلا) ىسوم لاق 0 ينمهتي يذلا : لاق ؟ ابنذ مظعأ كقلخ

 ىضريال مث . يب ريجتسي يذلا : لاق ؟ دحأ كمهتي لهو 0 بر

 ضري ملو 0 يتردقب نمؤي مل نم : (كنت) هللا لوقي ؛ يئاضقب

 . ياوس اهلإ سمتليلو ، يئامس تحت نم ج رخيلف 0 يئاضقب

 : لاق هنأ 0 () يبنلا نع ‘ ينهجلا دلاخ نب ديز نعو
 رشو 0 نآرقلا اذه صصقلا نسحأو 0 هللا ركذ ثيدحلا فرشأ "

 توملا فرشأو 0 ءايبنألا يده يدهلا نسحأو 0 اهتاتدحُم رومألا

 ريخو 0 ىدنهلا دعب ةلالضب ىلتبإ نم ةلالضلا ىمعأو 0 ةداهشلا

 دنع ةرذعملا رشو 0 بلقلا ىمع ىمعلا رشو 0 عفن ام ملقلا

 . مثإلا يعاد رمخلاو . ةمايقلا موي ةمادن ةمادنلا رشو 0 توملا

 . ميتيلا لام لكأ لكأملا رشو 0 ابرلا بساكم بساكملا رشو

 تمصلا يفو 0 هليبس يف داهجو 4 هللاب ناميإلا لامعألا لضفأو

 ككاردإو . رسيأ كتمص نم تطرف ام كيفالتو 0 ةمادنلا نم ةمالس

۔ ٢٤١ -



 . اباذك نكت الو ، ةقث نع لإ نثدحت الو ى لضفأ كقطنم نم تاف ام

 : كلذ يف لوقأو ؛ "" لذ بذكلا نإف

 كناسل رذحاف اقطان كت نإف يليلخ اي ةمالسلا تمصلا يفو

 كناش ءاشحفلاب تثدح نإو اهيف بنذ ال تماص ةبطخ

 كنانع ينثاف هتاوفه نعو لوق لك ثدحف ةقث نعو

 كناوه ىقلت هب بذك ىلع ىلقتو انشت ابذاك كت نإف

 ؛ حصانلا ريغ احيصن ناك امبرو 0 ءاودلا ءادلا ناك امبرو

 : كلذ يف لوقأو

 حصان وه نم ريغ حصثلا ىتناو ءاود ديز ءاد ناك امبر

 دا زلا ريخو . ظع و ام تثدح ام ريخو . براجتلل ظفح لقعلا

 : كلذ يف لوقأو ؛ دازلا ةعاضإ داسفلا نمو 0 ىوقتلا

 دومحم دازلا نإ كدازل ظفحاو نُصف تمدن داز يف تطرف تنأ نإ

 دودرم ناسنإلا ىلع داز رشو هبحاصل ىوقتلا وه داز ريخو

 : كلذ يف لوقأو ؛ هبقاع رمأ لكلو 8 رضي امب رتشلا أرو

 اهابقغو ىوقتلا يف ءرملا ةريخو ةيفاك ءوسلا ىبقُع هابقع رشلا

۔ ٢٤٢ -



 : كلذ يف لوقأو ؛ داز هقفت نمو 0 داتس ملح نم

 املح داز هقفتلا مزل نإو اياربلا داس ىتفلا ملح اذإ

 امظعو امحل ارب نم ةبوتب لجعف ةنيس تفراق نإو

 : كلذ يف لوقأو

 هتبوتب ناسنإلا لجع ام ريخف ةنيس تفراق نإ كباتم لجع

 ؛ كسفنل هركت ام مهل هركأو ‘ كسفنل بحت ام سانلل بحأ

 : كلذ يف لوقأو

 كبح كنوصي امك مهنصو كوبحي بحت ام سانلل بحأ

 كُبرُع ةحيبقلا هركت ام لثم هوهرك ام هرك سفنلا مزلاو

 : دادم نب دمحم لاقو

 كسلفل نوصت امك مهنص مث كسفنل بحت ام سانلل بح

 كسبل نمأ مهعد ةارادملاب هوهركي ام هركاو مهعنطصاو

 ةلص مركأ نمو ؛ بوؤي بياغ لك الو ى بيصي بلاط لك سيل

 رانلا يكذث امك & بدأل اب كبلق كذ ؛ ه رمغ لاطو ٠ هرب ىمن ‘ محرلا

 : دادم نب دمحم لاقو ؛ بطحلاب

۔- ٢٤٣



 بطحلاب كران حالصك بدألاب ةعيبطلا كذ

 بعللاب تسيل ملعلاب اهحالصو اهؤاكذف

 : دادم نب دمحم لاقو ؛ ليسلا ءاثغو 0 ليللا بطاحك نكتالو

 اراذهم نكت ال تمصلا مزلاو الوجع مالكلا يف ننوكت ال

 : دادم نب دمحم لاقو ؛ ةصغ نوكي نأ لبق ، ةصرفلا رداب

 اهناكمإ دنع اهل ردابف ةجاح ءاضق تدرأ ام اذإ

 اهنايتإ نيح ىلإ اهعدو تربدأ اذإ اهنبلطت الو

 نذختتالو 0 ةوادعلا بلجت 0 ضابقنإلاو تقملا ةيآ دودصلاو

 : كلذ يف لوقأو ؛ كقيدص يداعتف 0 اقيدص كقيدص ودع

 اقيدص هذختت ال هتوادع ذختاف كقيدص اداع نم كودع

 اقيفر تيأر ام انوؤخ اودع هلثم ترص هتقداص نإ كايإو

 : لوقأو

 ماصخلا رضح نإ كنع مصخيو يفاصت نم يفاص نم كقيدص

 ماهسلا كقشرت نيح كحضيو يداعت نم يفاص نم امأ و

 مارح هتبحصو هتقادص كش ريغب ودعلا وه كاذف

۔ ٢٤٤ -



 مالكلا عطقناو كاداع دقف يداعت نم كقيدص ىفاص اذإ

 ثيح قحلا يف هعم لمو 0 لاح لك ىلع ةقثلا كاخأ دعاس

 : كلذ يف لوقأو ؛ لام

 الام ام ثيح نم لمو لاح لك يف ةقث اذ ناك ام اذإ كاخأ دعاس

 دعب ة وا دعلاو . اخألا دعب افجلاو . ةلصلا دعب ةعيطقلا حبقأ ام

 : كلذ يف لوقأو ؛ ةدوملا

 بضغلاو بتعلاب ءيجت تالصلا دعب ةشحاف ناوخإلا يف ةعيطقلا نإ

 بدألا ع يس نم تبشن ةوفجو اللم ىرت نأ ءاخإلا دعب كاذك

 برعلاو مجعلا يف ىرولا نيب رمت ةبلتم دولا لهأ ةوادع يفو

 كب نظ نمف 0 حلص ام دسفت هحلصو 0 ةحلصم لهاجلا ةعيطق

 كنيب ام ىلع ًالاكتإ كيخأ قح نعيضت الو ، هنظ قدصف اريخ

 : دادم نب دمحم لاقو ؛ هقح تعضأ نم خاب كل سيل هنإف 3 هنيبو

 كبح مهنيب رهظأ ةرورضلا عم كبحم لبحب كسماو أرمإ عضتال

 كبل هل لذبت ال ةبحألا لصو يف دهزي ناك نم ىلإ نبغرتال

 : دادم نب دمحم لاقو

۔ ٢٤٥ -



 كبرقأ اذإ وفجتو نيدعبأللا نم كت ال

 كب سانلا نم ىقشأ ناك ولو كيدل ام امورحم لصو

 : هل اضراعم كلذ يف لوقأو

 نمزلا يف كايقل يف دهزيو اوفك هل لازيال نم ىلإ نبغرت ال

 نتفلاو ليولاب مهيمرت كيلهل ةلزنم سانلا ىقشأ كب نكيالو

 ؤ ىفغلا دعب رقفلا حبقأو ، ةجاحلا دنع عوضخلا حبقأ ام

 . اعيضو وأ اعيفر ناك 0 كل هفرع نمل قحلا فرعأ

 نغتساو . كناهأ نم نمركت ال : ۔ ارثن ۔ دادم نب دمحم لاقو

 . كملظ نم ملظ كيلع نربكي ال 0 كنأش ربصلا مزلاو 0 هنع هللاب

 . كعفنو هترضم يف ىعسي امنإ هنإف

 : ارعش دادم نب دمحم لاقو

 ربص نم يهتشي ام لان دقف ًارباص نكف تملظ ام اذإ

 رقس ىقلي سانلا ملظ نمو نوملاظلا كترضم يف ىعس

 ىوهلاو . هبيغ قدص نم قيدصلاو .0 ةمالملا بلجي حشلا

 دراط معنو 0 ةريحلا دنع فوقولا قيفوتلا نمو 0 ىمعلا كيرش

 : كلذ يف لوقأو ؛ امدن بقعت ةذل يف ريخ ال 0 نيقيلا مهلا

- ٢٤٦



 امدنلا بقعت لاح لك ىلع تناك اذإ ةايحلا لوط ةذل يف ريخال

 ؛ هفلظب هفتح نع ثحاب بر ؛ براجتلا هتكنح نم لقاعلاو
 ؛ هناهأ هيلع مظعي نمو ‘ هناخ رهدلا نمأ نم ؛ ادج داع لزه بر

 . كلصي وهف كل ناك امف 0 كيلع مويو 0 كل مويف : ناموي نامزلاو

 : كلذ يف لوقأو ؛ كتردقب كنع هعفد ىلع ردقت الف كيلع ناك امو

 رفظلاو رصنلا يتأي ةداعسلا عم يندعاسي يل موي ناموي رهدلا

 ردقلا اهب يرجي يتلا رومألا نم رذح يننغي مل يل سيل ام مويو

 . بسنلا يف كمرح مرح نم مهنإف ، بدألا ككيلاممل نسحأو

 برضلا نم ىقشأ 0 لدعلا عم وفعلا نإف ، مهعم وفعلا نسحأو

 نم باتعلا نرثكت الو ، بضغلا لقأ 0 بلق هل ناك نمو 0 لذلاو

 : كلذ يف لوقأو ؛ بنذ ريغ

 بضخضفقلاو كنع ا١لقلاو هعد كباتع

 ببس ام ريغ نم بتعلا نرثكت ال

 . قيرطلا لبق قيفرلا نع لأساو . ةمحرلا حيتافم ءاعألا

 رذتعا نم رذع لبقاو 0 كيلع لدأ نم لمجأ { رادلا لبق راجلا نعو

 هب تحلصأ ام كايند نم كل امنإ . كاصع ولو كاخأ عطأ 0 كيلإ

 : كلذ يف لوقأو ؛ كريغل نزاخ نكت ال ىتح قفناو 0 كاوثم

۔ ٢٤٧ -



 اجن هايند حلصأ نم نإ ًادغ كاوتمل اينألا حلصأ

 اجتري ال نم نزاخ نكت ال هلمش ددبو لاملا قفنأو

 ران وأ برَحف . 7 تمجن ا ذاف ‘ مجنت مل ام ةبوبرم ةملكلا

 : كلذ يف لوقأو ؛ بهلت

 هنالب نم انمأ ي ريسأ ناكو يمف نم ضاف نأ لبق يمالك تكلم

 هباعص نم ذعتساف تبش رانلا وف ًابرحم عبسلا وه آلإ يملك امو

 هباوص يف يقتري ال دبتسي نمو ادشرم رواشملا رملا مدعي نلو

 نم ىلع فوقوم هيأرب دبتسُملاو ، ادشرم رواشْملا مدعي نلو

 رابتعإلا ىلع و 0 عمطلا لالظ تحت بابلألا عراصمو 0 للزلا محتقا

 ام ىلع ربص نم 0 نوخي ال ليلد حيصنلا ىأرو 0 داشرلا قيرط

 يهني وأ ، فورعمب رمأي نأ مكدحأ دارأ اذإو ، بحي ام كردي هركي

 نم باوثلاب قثيلو 0 ىذألا ىلع ربصلا هسفن نطويلف 0 ركنم نع

 : كلذ يف لوقأو ؛ ىذلا نم دجي ام ىلع 0 ىلاعت هللا

 بدأ نم تلواح ام كردت ربصلاب ههركت تنأ ء يش ي أ ىلع ربصأ

 بتعلا نم وجنت نأ يهنلاو رمألا يف ىسعف ىذألل ربصاو سفنلا نطوو

 نب دادش نب هللا دبع ترضح امل : لاق & يلجعلا قروم نعو

۔ ٢٤٨ -



 .هضرم يف هل انبإ اعد ۔ ارجاهم ناكو ۔ ةافولا يدعسلا رهزا

 ۔ عجري ال ىضم نمو 0 علقي ال توملا يعاد ىرأ ، ين اي : لاقف

 كيلع ‘ اهظفحاف ةيصو كيصوُم ينإو 0 عزني هيلإف يقب نمو

 يف ةينلا نسخو 4 هلل ركشلا كب رمخلا يلوأ نكيلو 0 هللا ىوقتب

 لاق امك نكو 0 داز ريخ ىوقتلاو ركشلا نأ ملعاو 0 ةينالعلاو رسلا

 . ةنيطذلا
 م

 ديعسلا وه يقتلا نكلو ,لام عمج ةداعسلا ىرأ تسلو

 ديزم ىقتالل هللا دنعو ارخذ دازلا ريخ هللا ىوقتو

 ديعب يضمي ي ذلا نكلو يتأي فوس هنم دبال امو

 : هل اضراعم كلذ يف لوقأو

 ديعسلا وه هنم قحلا ىداو لام روفوم ىتفلا دعسأ ذإ
 ديزم ىقتألل هللا دنعو ارخذ دازلا ريخ هللا ىوقتو

 ديبت ال امعن كاذ ابقغف اركش دادزاو ىقتلا سبل نإو

 ديعب هبلطم تاف دق امو ,ناو ريغف هنم دنال امو

 ال : بلاط يبأ نب يلع لاق : لاق ، ةعيبر نب ةرامع نعو

 رجافلا نإف ؛ باذكلا الو 8 قمحألا الو 0 رجافلا لجرلا يخاؤت

 . كنيد رمأ ىلع كنيعيالو 0 هلثم كنإ ول بحيو 4 هلعف كل نيزي

- ٢٤٩ _



 يدتهيالو . ادشرم عيطي ال قمحألاو ؛ كداعم رمأ ىلع الو

 كعفني نأ دارأ امبرو 0 كل هسفن دهجأ ولو 0 كنع ءوسلا فرصل

 هتومو ، هبرق نم ريخ هدعبو ‘ هقطنم نم ريخ هتوكسف ، كرضيف

 ثيداحأ لقنيو ں شيع هعم كعفني ال باذكلاو ؛ هتايح نم ريخ
 . رودصلا يف مياخسلا تبني 8 ضعب ىلإ مهضعب نم 0 سانلا

 : كلذ يف لوقأو ؛ ناوخإلا نيب ةوادعلا بشنو

 مهتبحصب ىنع ال ةثالثلا عدو

 هتيلح ريغ يلحتلا رجافلا

 هقيالخ يف الكش كي نأ دوي

 هتريصب يمعملا قياملا قمحذلاو

 هتداع باذكلا لجرلا كلذك

 برعلا نم اوناك وأ مجعلا نم اوناك

 ببس نم هيتأي ام لك نيزم

 بطعلا ىلإ داقنم دشرلا نع ىمعأ

 بصن يف وهو اعفن ءاش نإ رضي

 بذكلاو روزلا لوقب ثيدحلا لقن

 نكلو 0 كدلوو كلام رثكي نأ ريخلا سيل : لاق ، يلع نعو

 ةدابعب سانلا ىهابتي نأو . كملح مظعيو 0 كلمع رثكي نأ ريخلا

 ريخ الف 0 هللا ترفغتسإ تأسأ نإو 0 هللا تدمح تنسحأ نإف & كبر

 ىلإ عراس لجرو 4 ةبوتب هركذتي وهف 0 ابنذ بنذأ لجرل اينألا يف

 لاقو ؛ لبقتي ام لقي فيكو 0 هللا ىوقت عم المع للقت ال ‘ تاريخلا

 : كلذ يف دادم نب دمحم

. ٢٥٠ _



 لبقتي ام لالقتسإ فيكو هللا ىقت اهيف لامعألا لقتال
 لبرغُسلا ريثكلا نم ريخ هللا ىقت اهيف لامعألا ليلقف

 لفستي ئيس نم ريخ يه اهيلع مودي ملاع اتعكر

 ءاج مث } هباحصأ نم لجر توم 0 بلاط يبأ نب يلع غلب

 { دعب امأ 0 ميحرلا نمحرلا هللا مسب : هيلإ بتكف 0 تمت مل هنأ ربخلا
 ربخلا كلذ بيذكت ءاج مث 0 كناوخإ هل عاترإ ربخ اناتأ دق هنإف

 ه هغلبم عاطقنإلا كيشو رورسلا نأو 0 انرسو كلذ معنأف 0 لوألا

 ام نياع و قاذ دق لجرك تنأ اهف 0 لوخلا ربخلا قيدصت بيرق نعو

 لقني ‘ بيآ مداق بهاتم وهف هتبلطب فغشاف ةعجرلا لأسف 0 هدعب
 ملعاو ، هريغ الام هل ىريالو 0 هرارق راد ىلإ هلام نم هرسي ام

 دافنإو ، رامعألا صقن يف نيبناد الازي مل راهنلاو ليللا نأ

 ادومثو اداع ىنفأ دق 8 تاهيه تاهيه 0 لاجألا ءعيطوو 0 لاومألا

 اومدقو 0 مهبر ىلع اودرو دق اوحبصأف 0 اريثك كلذ نيب انورقو

 نم امهلبي مل 0 ناديدج نابقع راهنلاو ليللاو . مهلامعا ىلع

 امنإ ملعاو ، ىضم نمم هباصأ ام لثمب يقب نمل نادعتسُم 0 ديرم
 . هتوق تعزن دق ، دسجلا لثمك كلثم 0 كهابشأو كناوخإ ريظن تنأ

 ظعن امم هللاب ذوعنف ‘ يعادلا رظتنيو ، هسفن ةشاشح الإ قبت ملو

 . هنع رصقن مث . هب

۔ ٢٥١ -



 . هناوخإ باحصأ نم تنك : لاق 0 ينادمهلا ديز يبأ نعو

 : رانلا مهرذحيو ‘ ةنجلا ىلإ مهقوشيو 0 مهركذيو 0 مهظعي

 نوريصت هيلإ يذلاو ، نولؤسم هيف متنأ اميف هللا ىوقتب مكيصوأ

 لاقو ؛ 0١ } ةنيهر تبسك امب سفن لك ] : ىلاعتو كرابت هللا لاق

 اوملعاو . 0» } ريصملا هللا ىلإو هسفن هللا مكرذحيو ] : (كت)

 نإو 0 قحبف بذعي نإف { ريبكلاو اهنم ريغصلا 0 مكلامعأ نم نأ

 ءاغتبإ لمعي نمؤملا نأ اوملعاو 0‘ نيمحارلا محرأ وهف رفغي

 ىلاعت هللا لوقي 0 ةرخآلاو اينذلا يف هلمعب هبيثي هللا نأو 0 باونلا

 ةرخآلا يف هنإو ايندلا يف هرجأ هانيتأو ] : (ملتنلا) ميهاربإ يف

 اونمأ نيذلا يدابع اي ] : () لاق مث } 0} } نيحلاصلا نمل
 مهاطعأ امف 0 ١& ع ةنسح ايندلا هذه يف اونسحأ نيذلل مكبر اوقتا

 ىنسحلا اونسحأ نيذلل ] : لوقي (كنت) هللا نأل ، ةرخآلا يف

 هتارفزو توملا اورذحاو 0 ةنجلا : ىنسخلاو 0 0} ع ةدايزو

 ٥ هدسج هحور قرافث دحأ سيل هنإف 0 ةدع هل اودعأو 0 هتاركسو

 رش ىلإ وأ ، هعم رش ال ريخ ىلإ 0 ريصي نيتلزنملا يأ ملعي ىتح
 . ٣٨ : رثدملا ةروس )١(

 )٢( نارمع لآ ةروس : ٢٨ .
 )٣( توبكنعلا ةروس : ٢٧ .

 )٤( رمزلا ةروس : ١٠١.

 )٥( سنوي ةروس : ٢٦.

- ٢٥٢ _ 



 . مكذخأ متمق نإ ، توملل ادرط مكنإ اوملعاو 0 آدبأ هعم ريخال

 نم اورثكأف 0 مكلظ نم مكب مزلأ وهو 0 مككردأ هنم متررف نإو

 ه اظعاو توملاب ىفك هنإف ، مكسفنأ مكيلإ عزني امدنع 0 توملا ركذ

 ه تاذللا مذاه ركذ نم اورثكأ " : () هللا لوسر لاق دقو
 ٠ توملا نم دشأ { هل هللا رفغي ال نمل . توملا دعب امنإ اوملعاو

 ةضور وه امنإو 0 هتبرغو 0 هتملظو ، هكنضو ‘ هقيضو ربقلا

 . "" منهج رفح نم ةرفح وأ 0 ةنجلا ضاير نم

 اذإ " : لاق هنإ ، () هللا لوسر نع ‘ باع نب ةبقغ نعو

 امنإف ، هيصاعم ىلع ميقم وهو . بحي ام دبعلا يطعي هللا تيأر

 هب اوركذ ام اوسن املف ] : ةيآلا هذهب عري مل جاردتسإ نم كلذ

 مهانذخأ اوتوأ امب اوحرف اذإ ىتح ءيش لك باوبأ مهيلع انحتف

 هلل دمحلاو اوملظ نيذلا موقلا رباد عطقف × نوسلبم مه اذإف ةتغب

 : كلذ يف لوقأو ؛ " ؤ } نيملاعلا بر

 اتباث دبعلا هنايصع ىلع ناكو هبحي ام هدبع ىطعأ هللا اذإو

 اتناق سمألاب ناك ول ىدهلا سناو ىصع نإ دبعلا هحيو اي جردتسُمف

 اتياف هنع ناك نإو الام هلوخو ةمعنو الوط شرعلا هلإ هابح

 )١( ماعنا ةروس : ٤٤ ۔ ٤٥ .

 ۔ _ ٢٥٣



 ىقتلا ريخو 0 هللا ةفاخم ةمكحلا سأر " : () يبنلا لاق

 . "! سلا ةطلخ نم ةحا ر ةلزغلا يفو ة نيقيلا بلقلا يف

 هنبإ ىلإ لجر بتك : لاق 0 يناسارخلا ميهاربإ نب يلع نعو

 9 كتلحرل بهاتو . كرفسل دعتسإ 0 يتب اي : اهيف لاق ، ةيصوب

 رتغإ امب رتغت الو ، ميقم هيف تنأ يذلا لزنملا ىلإ كعاتم لوحو

 اومدنف 0 مهداعم رمأ نع اورصقف 0 لمألا لوط نم نولطبملا هب

 . فسألا دشأ رمغلا عييضت ىلع اوفسأو 0 ةمادنلا دشأ توملا دنع

 ام رش نم 0 مهذقنأ ريصقتلا دنع فسألا الو مهتعفن ةمادنلا الف

 : كلذ يف لوقأو ؛ لمألا لوطب نورتفغْملا هب ىفاو

 ماقملاب لزنت ثيح كلحرب لحراو ينب دعتساو بهأت

 ماحو ماس ينب لامأب ترغ مايالاف رتغت الو
 مالسلا راد نع طيرفتلا نم مهارغ فسأ مكو مدن مكف

 ماطح نم عرز نحنو ديبل ماطح مهف مامحلا مهدابأ

 ماقتنإ ىلع حيبأ نمل حيبأ باذع نم ةمادنلا ينغت امو

 نأ نيبو ينيب لوحي رانلا فوخ ناك : لاق 0 قرطم نعو

 ؟ دهاجملا نم : لاقف 4 انت هللا لوسر ىتأ ه ةنجلا يبر لأسأ

 . " هلل هسفن دهاج نم " : لاق

- ٢٥٤



 مكايإ " : () هللا لوسر لاق : تلاق . ةشئاع نعو
 عوشخ امو “٤ا () هللا لوسر اي : تلق ي "" قافنلا عوشخو

 يف لوقأ و ؛'' بلقلا عشخي الو ، ندبلا عشخي "ا . لاق ؟ قافنلا

 : كلذ

 يعوشخل عبات يمسج رئناسف يقلاخل عوشخ يبلق يف ناك اذإ

 يعومد نبذك دق عوشخ ريغب يتيوطو اعشاخ يمسج ناك نإو

 امنإ ) : (كنت) هلوق يف ۔ ليلخلا ابأ ۔ احلاص تلأس : لاق

 لاق ؛ ةيشخ دشأ هللاب مهملعأ 0 0١ ع ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخي

 . ىدهلا ةريصبلا ةقيقحو . هعاطلا ةفاخملا ةقيقح : ميكحلا نامقل

 . نونجم اذه : لجر هل لاقف ، باصُم لجرب () يبنلا رم

 ىلع ميقملا نونجملا امنإ ، نونجم تلقأ : () يبنلا لاقف

 : لوقأ هيفو ؛ باصم اذه امنإ ‘ يصاعملا

 يصاعملا عم نونجلاو باصم نونج هب سيل لقعلا باصم
 صالخلا يف لواحي ملو جلو ىدامت اذإ نونجلا وه كاذف

 كتيب لخدي ال " : (اه&مة) هللا لوسر لاق : تلاق ، ةشئاع نعو
 : كلذ يف لوقأو ؛ " انمؤم لإ كفورعم لوت الو 0 ءايقتألا آلإ

 ( ١ ) رطاف ةروس : ٢٨ .

- ٢٥٥ _ 



 اقتلا نيدب هللا هحلصأ ىتف الإ هلخدي ال كتيب

 اقشلا قرط رذحي انمتؤم هب حماس كفورعم كاذك

 . اضيرم راصتنألا نم لجر ناك : لاق 0 كلام نب سنأ نعو

 يبنلا هيلع ملسف 0 قوسلا يف هافاوف 0 هدوعي (م٤) يبنلا ءاجف

 فاخأو 0 هللا اوجرأ : لاق ؟ نالف اي تنأ فيك : هل لاقف 6 (ممغ)

 دقو الإ . دبع يف ناعمتجيال " : (م&٤) يبنلا لاقف ‘ يبونذ

 : كلذ يف لوقأو ؛ "" فاخي امم هنمآ و 0 اوجري ام هللا هاطعأ

 لجولا ريتك وهو هبنذ نم هسفن ىلع فاخ يذلل لق

 للزلا وحمب ىجري نم معنو هنارفغو هللا يجتريو

 لفنلا يطعي وهو افوخو اجر هدبع ىلع هللا عمجي ال

 : اموي (هثيثت) قيدصلا ركب وبأ لاق : لاق 0 لبج نب ذاعم نعو

 ءارحصب نوكأو 0 دراولاو رداصلا اهنم لكأي 0 ةرجش تنك ينتيل

 امم تكهتنإ امل : لاق ؟ ركب ابأ اي ملو : (ا&ة٤) يبنلا لاقف ، لحم
 فاخ نملو ] : هيف هللا لزن ام هقح نم ضقأ ملو 0 هنع هللا ىهن

 : كلذ يف لوقأو ؛ » } ناتنج هبر ماقم

 )١( نمحرلا ةروس : ٤٦ .

 ۔- ٢٥٦



 هحيبص لكو ءاسملا يف ىنتجأ هحيش رفقلا يف تنشنأ ينتيل

 هحيلم اذه ليقو يلالظ يف اولح ةقافرلا يب رم ا ذإو

 هحيضفلا اهنم فاخأ بونذ يل مالغ ينإ تلقف اذامل

 : (هللا همحر) دادم نب دمحم لاقو

 اءاسمو ةركب قزرلا بلطي نصغ قوف ارئاط تنك ينتيل

 اءاسأ لاقي الو انسح ناسحإلا عم ىزجيف انسحم نكي مل

 عوشخلا ةليضف يف لصف
  

 نم مههوجو يف مهاميس ] : (كْت) هلوق يف ، دهاجم نعو

 هنيب اميف نمؤملا وه امنإ ، عوشخلا : لاق 0 0١ } دوجسلا رذنأ

 هنم هللا ىريلف ، هباب قلغأو ، هرتس ىخرأ اذإ 0 (كّت) هبر نيبو

 نأ ة نمؤملا عوشخ نأ ىرت كلعل 8 شمعأ اي : لاق مث 0 اريخ

 يطاظطي وأ ‘ بايثلا نم انشخ سبلي وأ ، ماعطلا نم انشخ لكاي

 . هسأر

 : (كمت) هللا لوق يف ، نسحلا نع ينغلب : لاق 0 نايفئس نعو

 . بلقلا يف مئادلا فوخلا : لاق ، ١}© } نيعشاخ انل اوناكو )

 )١( حتفلا ةروس :٢٩٠ .

 )!( ءايبنألا ةروس : ٩٠ .

- ٢٥٧ _ 



 نم فوخأ نيلجر تيأر ام : لاق ‘ بشوح نب ديزي نعو

 . امهل الإ قلخت مل رانلا نأك ، زيزعلا دبع نب رمغو نسحلا

 . نسحلا رهظ املف 0 ديز نب رباج ةرصبلا لجر ناك : لاق

 يارامع ربخي وهف 0 ةرخآلا يف ناك امنأك لجر اذه : لاق

 . نياعو

 كحضي وأ مستبي نسحلا تيأر ام : لاق 0 ديبع نب رمغ لاقو

 : كلذ يف لوقأو ؛ هربع اهعبتأو آلإ

 نزحلا عم يكبت قافشإلاو فوخلا نم نسحلا ةركف يف ءآج امم مسبت

 ندبلاو نيعلاو مسجلاو هنايصعل ةعيطم يهو هللا باذع فاخت

 نته هنيع نم عمدلا تيأرو لإ ًابجعتُم اكحاض اموي رتفأ امف

 نكلو ‘ ثيدحلا ةيوارب سيل ملعلا نإ : لاق 3 دوعسم نبا نعو

 . ةيشخلا ملعلا

 نع ٠. بلاط يبأ نب يلع نب نيسضخلا نب يلع انثدح : لاق

 . تايجتُم ثالثو 0 تاكلهُم ثالث "ا : لاق 4 (انتغ) يبنلا نع 4 سنأ

 باجعإو 0 عبتم ىوهو 0 عاطُم حسف : تاكلهُملا ثالثلا امأف

 © ةينالعلاو رسلا يف هللا ةيشخ : تايجنملا ثالثلاو ؛ هسفنب ءرملا

- ٢٥٨ _



 ؛ " بضغلاو ىضرلا يف لدعلاو 0 رقفلاو ىنغلا يف دصقلاو

 : كلذ يف لوقأو

 عبتم ىوهو ع اطُم حش عرولا ا ذ اي ةثالث تاكلهُم

 عرتُم تنأ ام ؤسلا فاحل سنب ىتفلا سفنب بجعلا ثلاثلاو

 ىلإ نورظني امنإك اماوقأ تبحص : لوقي نسحلا تعمس : لاق

 فوخلا لخاد . ءاحصأ مهو ىضرم لهاجلا مهبسحي 0 ةرخآلا

 اهل سيل 0 ةجاح اينألا يف انل سيل : نولوقي اوناك 0 مهبولق
 اوقفنأو . مهحاورو مهودغب ةنجلا اوبلطف . انرمأ اهب الو ‘ انقلخ

 . اوناك كلذكو . اوحجنأو اوحلفأف 0 مه ؤامد اوقرهو 0 مهلاومأ

 وهو () هللا لوسر تعمس : لاق ، سابعلا نب لضفلا نعو

 ؛ "" ملظلا ىلع هموق نيعي يذلا " : لاقف ؟ ةبصخلا نع لأسي

 : كلذ يف لوقأو

 بصعتلا دنع هللا قح ملاظم بنتجاو قحلا يف تببحا نمل بصعت

 سيل " : () هللا لوسر لاق : لاق ، معطم نب ريبج نعو

 . "" ةيبصع ىلإ ىعد نم انم

 افش ىلع متنكو ] : (كّبت) هلوق يف ، حلاص نب نسحلا نعو

- ٢٥٩



 ناعأ نمو 0 ةيبصعلا : لاق 0 ©) } اهنم مكذقنأف رانلا نم ةرفح

 بضغ طسو يف وهف 0 لطاب مأ قحأ يردي ال وهو ، ةموصخ ىلع

` 
 س

 . هللا

     

 )١( نارمع لآ ةروس : ١٠٣ .

- ٢٦٠ 



 رق يحاف) براب
 قافكلار ءابلا ركو ز

 مهتالص نع مه نيذلا ٭ نيلصملل ليوف ] : () هللا لاق
 لاق دقو ؛0» } نوعاملا نوعنميو ٭ نوؤاري مه نيذلا × نوهاس

 نونمؤي الو سانلا ءانر مهلاومأ نوقفني نيذلاو { : () هللا

 تاقدصلا اودبت نإ ) : (كّت) لاقو ؛ 0١ } رخآلا مويلاب الو هللاب
 . ") } مكل ريخ وهف ءارقفلا اهوتؤتو اهوفخت نإو يه امعنف

  

 : (كنبت) هللا لوقي : لاق ، () يبنلا نع . ةريره يبأ نعو
 . رشبلا ىنغأ انأ

 ؟ كرش ءايرلا : نسحلل تلق : لاق ، ديز نب دحاولا دبع نعو

 هللا لاق : لاق { ديعس ابأ اي وه نيأو : تلق ؟ انآرق أرقت اموأ : لاق

 كرشي الو احلاص المع لمعيلف هبر ءاقل اوجري ناك نمف ] : ىلاعت
 . () } ادحأ هبر ةدابعب

 امو : لاقف ، يكبي وهو رمُع هب رم : لاق 0 لبج نب ذاعم نعو

 (١) نوعاملا ةروس : ٤ ۔ ٧ .

 )!( ءاسنلا ةروس : ٣٨ .

 )٣( ةرقبلا ةروس : ٢٧١ .

 )٤( فهكلا ةروس : ١١٠١ .

 ۔- _ ٢٦١



 يف هينتتدح ثيدح ىلع يكبأ : لاق ؟ كتلح ىلعأ 0 ذاعُم اي كيكبي

 هللا دابع بحأ نإو ‘ كرش ءايرلا ريسي : لاقف ، سلجملا اذه
 ملاوباغ نإو . اوفرعي مل اودهش اذإ نيذلا . ءايفخألا ءايقتألا

 . ىَجنذلا حيباصم كنلوأ 0 اودقفي

 هتعمسو 0 ىحمجلا نوعضم نب نامثع تيأر : نسحلا نعو
 ىلع ةيفخلا ةوهشلاو { ءايرلا 0 مكيلع فاخأ ام فوخأ نأ : لوقي

 : ارعش كلذ يف لوقأو ؛ تاف ام

 ميتيلا لام لكأ لكأملا رشو ءايرلا بسك بساكملا رشو

 . هليبس يف داهجو 0 هتكئالمو 0 هللاب ناميإلا 0 لامعألا لضفأ و

 نم رسيأ كتمص نم تطرف ام 4 ةمادنلا نم ةمالس تمصلا يفو

 . اباذك نكتالو ، ةقث نع آلإ نثدحت الو ،} كقطنم نم تاف ام لك

 : كلذ يف لوقأو ؛ لذ بذكلا نإف

 قافن ءايرلاو رسلا ةوهش ءايرلا بسك بساكملا رشو

 . ميظع ءيش وهو كلذ اورذحاو 0 ءايبنألا متاخ نيذاه فاخ

 . يئايلوأ نم سيلف هاتأ نم

 هللا لوسر نع انثدح . هيبأ نع 0 ديز نب هللا دبع نعو

۔ ٢٦٢ ۔



 ىشمف 0 نمؤُم دبع وه لب : لاقف 0 ارقي لجرب رم هنأ 0 ()
 هللا تنأ كنإب كلأسأ ينإ : لوقيو 0 اوعدي الجر عمسف 0 ةعاس

 ملو دلي مل ] ‘ دمصلا درفلا 0 دحألا دحاولا ‘ تنأ الإ هلإ ال يذلا

 يبنلا لاقف ، يل رفغت نأ 0 0©'» } دحأ اوفك هل نكي ملو ٭ دلوي

 . "" مظعألا همسإب اعد دقل 0 هديب يسفن يذلاو " : ()

 ءيجي " : () هللا لوسر لاق : لاق ‘ كلام نب سنأ نعو

 : ةكئالملل () هللا لوقيف ، بصنتف ةموتخم فحصب ةمايقلا موي
 تيأر ام . كلالجو كتزعو : ألملا لوقيف 0 اذه اوقلأو 0 اذه اولبقا

 ىغتبأ ام الإ لبقأ الو ‘ يريغل اذه نكلو 0 معن : لوقيف 0 آريخ آلإ

 . ةرخآلا يف رذحيلف ‘ فوخ نم قفتم } يهجو هب

 نم هللاب ذوعن " : () هللا لوسر لاق : لاق 0 يلع نعو

 . منهج يف داو " : لاق ؟ نزحلا بج امو : ليق . " نزحلا بج

 هللا هدعأ . ةرم نيعبس مهنج هنم تنثاغتسإ ، هباوبأ تحتف اإ

 . " ءارمألا روزي اهرح رارش نم نإو 0 مهلامعأب نينارملا ءارقلل

 ه هللا بحي امب سانلل نيزت نم " : () هللا لوسر لاق : لاق

 . "" نابضغ هيلع وهو هللا يقل } هركي امب هللا ردابو

 )١( صالخإلا ةروس : ٣ ۔ ٤ .

 ۔- ٢٦٣



 : لوقي { (ةتظ) هللا لوسر تعمس : لاق ‘ رماع نب ةبقع نعو

 : كلذ يف لوقأو ؛ " اهوأرق ةمذلا هذه يقفانُم رثكأ "

 ردغلا نم ملست مهقافن رذحاو فرتعم ءارقلا عم قافنلا نإ

 روسلل ءارقلا يتمأ اوقفانم مهنأ هللا لوسر كاذ لاق دق

 يسفن يذلاو " : )٤&( هللا لوسر لاق : لاق ، رمغ نبا نعو

 ءارزوو 0 ةبذك ءارمأ مكيلع نوكي ىتح 0 ةعاسلا موقت ال 0 هديب

 مهاميس ، هقسف ءارقو ‘ ةملظ ءافرعو {. ةنوخ ناوعأو 0 ةرجف

 . ةفلتخم مهءاوهأ ، فيجلا نم نتنأ مهبولقو 0 نابهرلا ءاميس

 دوهيلا كوهت اهيف نوكوهتيف . ةملظم ءاربغ ةنتف مهيلع هللا حتفي

 . " هللا الإ هلإ ال لاقُي ال ىتح {. هتورع مالسإلل ضقتنيل ‘ ةملظلاو

 نسحأ نم " : () هللا لوسر لاق : لاق 0 هللا دبع نعو

 ةناهتسإ كلتف 0 ةولخلا يف اهعاسأو . سانلا هاري ثيح هتالص

 : كلذ يف لوقأو ؛ " هبر اهب نيهتسي

 ننسلاو ضرفلا يف ةدئاف لانت نلعلاو رسلا يف كتالص نسحأ

 نسرالب اهيرجت كسفن نيبو لمك ىرولا نيب اهب تيتأ نإف

 نبغ يف كيو ىحضتو باوثلا دقف ةبقاع رش اهنم كورعت كلتف

۔- ٢٦٤ ۔



 : (هثينر) باطخلا نب رمع لاق : لاق 0 دشار نب قاحسإ نعو

 نم هيلع ىفخي ام ‘ سانلا نم هل نيبتسي نأ 0 ابيع ءرملاب ىفك

 يف نوكيس " : () هللا لوسر لاق : لاق . هريره يبأ نعو

 . هاخأ لجرلا ىقلي ، بارعأ ةنسلأو مجاعأ بولق 0 ةمألا هذه رخآ

 : لوقأ هيفو ؛ "" هبلق يف ام ريغب هربخيف

 بذع ريغ الاقم يل ربعي برع ناسلو مجاعأ بولق

 بذكب جوزمم وهو الاقم يوري كوخأ ضيرملا بلقلا نع

 مئاص بر" : (تتغ) هللا لوسر لاق : لاق 0 ةريره يبأ نعو

 نم هل سيل مئاق برو ‘ شطعلاو عوجلا الإ همايص نم هل سيل

 : كلذ يف لوقأو ؛ "" رهسلا آلإ همايق

 رشبلا عم اهيدبي ةعاجملا آلإ اضوع هموص نم لني مل مئاص مك

 رهسلا ىوس غلبي ملو دهج لوطو بصن يف وهو ليل مئاق برو

 . هيقفلاب مكئبنأ الأ " : () هللا لوسر لاق : لاق } يلع نعو
 حور نم مهسأيي الو 0 هلل ا ةمحر نم ساانلا طنقُب ال نم هيقفلا لك

 ام ىلإ هنع ةبغر نآرقلا عديالو 0 هللا ركم نم مهنمؤُي الو 0 هللا

_- ٢٦٥



 هعم سيل ملع الو 0 هقفت اهعم سيل ةدابع يف ريخال الأ } هاوس

 . "" ربدت اهعم سيل ةءارق الو 0 مهفت

 ءانمأ ء اهقفلا "ا : لاق 0 (اتتغ) هللا لوسر نأ : يلع نعو

 . "" ناطلسلا اوعبتيو 0 اينذلا يف اولخدي مل ام ‘ لسرلا

 زتهإ ، قسافلا حدم اذإ " : لاق 0 () يبنلا نأ : سنأ نعو

 . " (كنت) برلا كلذل بضغو 0 شرعلا كلذل

 موي ناك اذإ " : لاق ، () يبنلا نع ، كلام نب سنأ نعو
 ؛ اينألل هللا نودبعي ةقرف : قرف ثالث ىلع يتمأ تقرتفإ 0 ةمايقلا

 ههجول هنودبعي ةدحاو ةقرفو ؛ ةعمسو ءاير نودبعي ةقرفو

 : كلذ يف لوقأو ؛ " هرادلو

 ضرعلل ةمايقلا موي تعمتجإ اذإ يتمأ موق اي هللا لوسر لوقي

 ضحد يف يهف ءايرلل موق ةدابع اهدعل ثالث يدنع قرف مهف

 ضقنلاو دقعلاو روجلاو مهاينذل ةليح هللا دبعي قيرف مهنمو

 ضرف نم ناك امب مهيرابل اونادو ةيشخ هللا دبعي قيرف مهنمو

 موي امنيب " : () هللا لوسر لاق : لاق ، ةريره يبأ نعو

 حانج هل نوري الو ، بورشلا لوكلا ‘ ليوطلا ميظعلاب ةمايقلا

- ٢٦٦



 تطبحف هناقلو مهبر تايآب اورفك نيذلا كنلوأ { : لاق مث ، ةضوعب

 . " 0©) ع انزو ةمايقلا موي مهل ميقن الف مهلامعأ

 اميف لوقي ناك 0 (ةلتتلتلا) ميرم نب ىسيع نع افغلب دقو

 بجعت . 0") يلفدلا لثم مكلثم امنإ 0 ءوسلا ءاملع لكل ليو : لوقي

 مكلوق 0 هلكأ نم اهرجش لتقيو 0 اهيلإ رظن نم ةقرو 0 اهءارم

 . مكسوؤر قوف ملعلا متلعج {. ءافشلا لبقي ال ءاد مكلامعأ و 0 ءاره

 . مكمادقأ تحت لمعلاو

 يف نوكي : (ملثتلَتلا) ىسيع لاق : لاق 0 هبنم نب بهو نعو

 . دجاسملاب ةالصلا نوبلطيو 0 بايثلا نورشي موق 0 نامزلا رخآ

 يدي نيب نوفقويف ‘ سلاجملا مهل حتفئ 0 مالسلاب نودبي يكل

 اوذخ . تاوهشلا ديبع اي : لوقيف . ةمايقلا موي رابجلا كلملا
 . مهل متلمع نمم مكروجأ

 اذإ (هلثيظ) ركب وبأ ناك : لاق ‘ يعمصخلا دمحم نب لهس نعو
 يسفنب ملعا انأو ، يسفن نم يب ملعأ تنأ مهللا : لاق ، حدُم

 الو 0 نوملعي ال ام يل رفغاو 0 نوبسحي امم آريخ ينلعجإ 0 مهنم

 . نولوقي امب ينذخاؤت

 . ١٠٥ : فهكلا ةروس )١(
 . ناويحلل لتاق مس مهو ث ةنيزلل عرزي 0 ( ةينامعلا ةجهللاب ) نبحلا ةرجش : يلفدلا (!)

- ٢٦٧ 



 ام: ةكنالملا تلاق . تام ا ذا دبعلا نإ : لاق 0 نسحلا نعو

 ةكنالملا لضفل كلذو ؟ هدعب نمل فلخ ام : اينألا لهأ لاقو ؟ مدق

 . هبر ىلإ مدق نيح دبعلا هيلإ راص امب ، رشبلا ملع ىلع

 . ءاير ريخلا نم لمعت ال 0 مدآ نبا اي : لوقي نسحلا ناك : لاق

 ال ىتح 0 ناميإلا ةقيقح قحتست ال كنإ 0 مدآ نبا ؛ ءايح هكرتت الو

 ٥ كسفن نم بيعلا كلذ حالصاب دبت ىتح 0 كيف بيعب سانلا بيعت

 بحأ و كسفن ةصاخ يف كلغش هناف ٠ كلذ تلعف ا ذاف . هحلصتف

 : يثيللا لكوتملا لاقو ؛ كلذك ناك نم دابعلل

 ميظع تلعف اذإ كيلع راع هلثم يتأتو قلخ نع هنت ال

 ميكح تنأف هنع تهتنإ اذإف اهيغ نع اههناف كسفنب أدباف

 . هنيميب طعيلف مكدحا يطعأ اذإ : (ملثَلا) ىسيع لاق : لاق

 . لجأل ١ مسقي امك انثلا مسقي هللا ناف . هلامش نم فختلو

 } هيفسلا ةين كتين نكتال مدآ نبا اي : لاق هنأ . نسحلا نعو

 معزت تنأو 0 لهاجلا يده كيده نكيالو 0 ميلح كنإ معزت تنأو

 : ملاع كنإ

 كميش نم لهجلا نأ معزتو يقلت نمل هيفسلا يوني ام رمضت كايإ

 كميش نم يدهلا نأ معزت تنك ام اذإ لوهجلا يده عدو ملحاف كاذك

- ٢٦٨ _



 لأسي : لاقف ‘ الجر يرصبلا نسحلا مذ : يننادملا لاق
 امنإو 0 ةنامأ هدنع نأ بسحي 0 عشخيف ةرفغملاب لمعيو 0 ةرفغملا

 ىطعأ نإ 0 يتأي الو رمأيو 0 يهتني الو يهني 0 هنايخلل عنصتي

 نإو 0 مدن ضرم نإو ، نمأ حص نإو 0 رذعي مل عنم نإو 0 رئق

 فاخيو 0 لمعي الو ةاجنلا وجري 0 نتف ىنغتسإ نإو 0 نزح رقتفإ

 . رعشلا هيلع فخي . ركشي الو ةدايزلا ديريو ، رذحي الو باذعلا

 . موصلا رخؤيو مونلا لجعي 0 ركذلا هيلع لقثيو

 ءاش اذإف 0 هينيع كلم ناسنإلا روجف لمك اذإ : بيعش نعو

 : كلذ يف لوقأو ؛ ىكب يكبي نأ

 عومدلا يرجت ىأر دق نم عمف دبع بلقب روجفلا لمك اذإ

 امهيلع) ميرم نب ىسيع ىلإ 0 ايركز نب ىيحي رظن : لاق

 دق كناك كحضت 0 هللا حور اي : لاقف 8 كحضي وهو 0 (مالسلا

 : امهيلإ ىلاعت هللا ىحوأف ، تيسن دق كنأك ثبعتف : لاق ؟ تنمأ

 . ۔ ماسبلا قلطلا : ةياورلا يفو ۔ اهجو امكقلطأ يلإ امكبحأ

 بذ ءاملغلا ءاد : لوقي . ءاطع نب لضاف تعمس : لاق

 . هللا نع دصي لكو 0 لهجلا كاسنلا ةفأو 0 اينذلا

 حتقي ى نامز سانلا ىلع يتأي : لاق ، رمع نب هللا دبع نعو

- ٢٦٩



 . لمعلا هيف برخيو ‘ لوقلا هيف

 : لاق ، يبأ انثدح : لاق 0 حرفلا نب هللا دبع نب دمحم انثدح

 : ارعش كرابملا نبا لاق : لوقب صفح ابأ تعمس

 عيابطلا حلصي امنإ ي راقلا اهيأ

 دهزلا ةيلحب اوتحێف

 قرطب اهنم تأف تاءارقلاو

 هثيشُيي ام ىتفلا رهظأ امبر

 داوسلاب رظان حالصإك ملعلاب

 دايصلا ةشيع ينعأ

 دانسإلا ىلع تنسحتسإ امبر
 داقتعإلا حلاص هللا ىقوو

 ةيهاتعلا وبأ سبل امل : لاق 4 دانساب ، ىيحي نب دمحم انربخأ

 : آرعيش يدهملا نب ميهاربإ هيلإ بتك 8 فوصلا

 انع كتلهمأ ةينملا نإ

 هل اَمأ فيعضلا رشلا اذ حيو اي

 ةريرم نونملاو اولح شيعلا

 الو الغش اهنود كسفنل لعجاو

 ةَوفُم لاقي نأ كنبجعي ال
 يتلا كتريرس نم اداسف حلصأف

 ولو ةحلاص ريغ ةلاقملا عراو

 يتلا كتجح فوصلا سبل ناك نإ

 يهاس كبلقو اوهسي ال توملاو

 يهانت تامملا لبق هيغ نع

 يهابتو رخافت راد رادلاو

 يهال كنإف اهب ًرقَملا وجرت

 هاجلا ضيرع وأ ةغالبلا نتسَح

 هللا ماقم ركذاو اهب اولخت

 هاوخلا حلاصلا اميس ترهظأ

 هان كل يننأف ةاجنلا اوجرت

۔ ٠١ ٧ ٢ -_



 ٥او لبح ريغ ةريرسلا كنم ترع اذإ سابللا نم كيدي يف ام

 : ةيهاتعلا وبأ لاقو

 بحي ناك ام ريغ يدنع سيل املثم ؛باوجب ييع انأ

 نم 0 ةفصلا لهأ نم نيعبس تكردأ : لاق 0 ةريره يبأ نعو

 الإ ى ءادر هيلع ناسنإ مهنم سيل 0 (هم٤) هللا لوسر باحصأ
 نأ ةفاخم ‘ هديب هبوث دقعيل مهدحأ نإو 0 ةدرب وأ ءاسك بوث

 . هتروع فشكنت

 . ناطيش يتيب لخدي نإل : لوقي 0 لازغلا ديعس تعمس : لاق

 . يفوص يتيب لخدي نأ نم يلإ بحا

 لجر ءاجف 0 اموي نسحلا دنع انك : لاق 0 يندملا حلاص نعو

 : كل لوقي 0 رمعم نبا لوسر ينإ 0 ديعس ابأ اي : لاقف ، ىعسي

 : هل لقف هيلإ عجرا : لاقف 0 ينبإ ناتخ رضحاو 0 كسفنب ينرز

 : اولاقق % نوعستو ةعبرأ اذإف ، بهذف ؟ يتقلح لهأو انأ وأ يدحو

 انلخدف ‘ نيعبرأ نم وحن هعم انمقو ماقف ، كؤاسلجو : كل لوقن

 . نسحلا كلذ ركن امف 0 اهناطيحو اهفوقس تدجم دقو انسلاجم
 هل ام : نسحلا لاقف ، ةيحان لزتعإ يخسلا دقرف كلذ يأر املف

 اي : نسحلا هل لاقف ، فارسإلا اذه هركي هنكلو ال : اولاق ؟ مياص

- ٢٧١



 نأ تملع امأ ٠ نيذه كئاسكب الضف كل نأ ىرت كلعل هندإ دقرف

 . لكأف اندف ، مهلامعأب نوؤارُملا ةيسكللا باحصأ رانلا لهأ ةماع

 امف ‘ جاع نم يسرك هل ىقلأ مث ، هدي نسحلا لسغ انغرف املف

 نسحلا اهنكمأف ‘ بيط هيف ةضف نم ءانإب ةيراج تءاج مث 0 هباع

 . جرخو انوعدو 0 ةكربلاب اعد مث ‘ هتيحل نم

 يفوصلا تيأر اذإ : لوقي 0‘ يبأ نب ناميلس ابأ تعمس : لاق

 . يفوصب سيلف } هفوص يف قوبتي

 . بايثلا يطبق بلقلا يفوص : يراوحلا يبأ نبا لاق

 ال : لوقي كرابملا نبا تعمس : لاق 0 نيسحلا نب يلع نعو

 ىلع يعسلا و © هللا ليبس يف داهجلاك . ينب سانلا نيب عقن

 : كلذ يف لوقأ و ؛ لايعلا

 هَك يف مسجلاو يتركفب دهجلاب ةليعلا ىلع ىعسأ

 يدعس تعن نإ يسفن ةرسح ايف أآلإو رجأ يل ناك نإ

 نينمؤملا لضفأ " : () هللا لوسر لاق : لاق ، سنأ نعو

 . " هايندو ةرخآلل متهي يذلا وه

 ٨ دبعتف رب تيبلا يف ناك اذإ : ةاروتلا يف بوتكم : نايفنس لاق

۔- ٢٧٢ ۔



 لمعاو 0 آدبأ شيعت كنأك كاينذل ثرحأ ؛ سمتلاف نكي مل ا ذإو

 : دادم نب دمحم لاقو ؛ ادغ تومت كنأك كترخآل

 ادبأ آرمعُم اهيف كمسج نأك يخأ اي كاينذل ثرحأ

 ادغ كادي تمدق ي ذلا قلت دغل ادهاج كارخأل لمعاو

 ادهتجم تعطتسإ اميف تاريخلا لمع نم تاحلاصلا ىلع نكو

 ىرن الف . انامز يلصن انك : نولوقي 0 انخياشم تعمس : لاق

 لثم مهنيعأ نيب ىريف 0 نولصي اثادحأ ىريو 0 نيش اننيعأ نيب

 ؛ ضرألا تنشخ مأ ٥۔ سوؤرلا تلقنأ يردن امف { ريعبلا ةبكر

 : كلذ يف لوقأو

 دبعلل هجولا ننئاش ريع ةبكرك ةراش هينيع نيب ام ىرأ ام ىرأ

 دلجلا يف هتباصأ دق نشخ ضرذلا مل هسأرب لقث هنم اذهأ يل لقف

 : بيطلا نب دمحأ اندشنأ : لاق . رفعج نب دمحأ اندشنأو

 هداجتسلاو ةمخضلا ةيحللا ةداهشلل رملا ذاصم معن

 الام ارطاش الجر عدوأ لجر يف 0 ضبن نب ةزمح يندشنأ و

 . هب بهذف ، هنود ال ام ةداجس اذ اكسان لجر عدوأو 0 هب يفوف

 : ةزمح لاقف

۔ _ ٢٧٣



 ةدجس اذ كرغي ال لأ

 ههجو تمزل ىقتلل امو

 دوجسلا اهاوح افلأ نوتثالث

 هدنع ام سأكلا ىلإ حارو

 : كلذ يف لوقأو

 هؤاضعأ ةدجسلا اذ تيأر

 ةعونمم هنع ايند بلطي

 اعدوتسم ضراع امبرو

 هزاح هعدوتسإ اذإ ىتح

 هتبه نإ رمخلا براشو

 هلاح ىلع ظوفحم كلام

 : (لنَتلا) ميرم نب ىسيع لاق

 عدخي امناد اهب لضي
 ع دوتسم يتأيل نكلو

 عجرت اهبر ىلإ تسيلف

 عمظطأ اهدر يف تنك امو

 عشخت امناد ىرولا نيب

 عدخي اهل لهسلا بلطملاب
 عمطي هل وهو هلامل

 عيضأ هل وهو هل نمع
 عدوأ هتعدوتسإ امل وه

 عنمت ال تنيش ام ينم ه ذخ

 . التبْمو ئفاعُم نالجر ساانلا

 : ةيفاعلا ىلع هللا اودمحاو 0 ءالبلا لهأ اومحراف

 ةمحر كباف ىلتبملا تيأر ام اذإو

 هبنذب اطيحم هاولب ناك نإف

 ندبلا ةحص ىلع يرابلا دمحاو هل

 نزحلا يف رهدلا يقب ام يرمعل كاذف

 . رامزمو لبطب اينئلا لكأأ نإل : لاق ۔ ضايع نب ليضفلا نعو

- ٢٧٤



 : كلذ يف لوقأو ؛ 0” رانزب اهلكأأ نأ نم يلإ بحأ

 رانيدب انيد لدب نمب ىلوا رامزمو لبطب اينذلا لكأ

 اوتامأ الإ ، نامز سانلا ىلع يتأي ام : لاق 8 سابع نبا نعو
 . ع دبلا ىيحتو ننسلا تومت ىتح . ةع دب هيف ١ ويحأ و 6 ةتس هيف

 قيرط نم نإ . طق ةمأ كلهت مل : لوقي لضفلا تعمس : لاق

 نع ةدابعلا اوعطقف 0 ةرخآلا قيرط ىلع اوسلج 0 ءوسلا ء املغ

 : كلذ يف لوقأو ؛ هللا

 دابعلا قزر لهجلاو مكموشب اوعطقت ال ءوسلا ء املع اي

 داسفلاب مكملع متبشو نقحلا دعقم يف سانلل متدعق

 نم كعنميو 0 هناسل نم كيطعي قفاتملا نأ : نسحلا نعو

 : كلذ يف لوقأو ؛ هبلق

 هنزخي بلقلا يف امو ثيدحلا نيل هتشاشب نم يطعي قفانْسلا نإ

 هنزحي سيل حيبق نم هلاقام هب هوفي اميف الو هيف ريخال

 يبرت ه ةنتف مكتسبل ١ ذإ متنأ فيك : هلل ا دبع لاق . نايفس نعو

 اهنم ريغ ١ ذإ ‘ ةتس ساانلا اهذختاف . ريبكلا اهيف مرهيو 6 ريغصلا

 . ايندلا بلطب هكرتو نيذلا رييغت : ىنعملاو 0 ةيحيسملا راعيش : رانزلا )١(

- ٢٧٥ _ 



 ترثك اذإ : لاق ؟ كلذ ىتم : ليقو 0 ةتسلا تريغ : ليق ‘ ء يش

 . ةرخآلا لمعب اينذلا تسمتلاو 0 مكؤاهقف تلقو 0 مكؤارمأ

 مهرابحأ اوذختا ] : (كّت) هلوق يف 0 ةيلاعلا يبأ نع دانسإب

 مهنأ ةيبوبرلا تناك : لاق 0 0١ } هللا نود نم ابابرأ مهنابهرو

 .هنعاوهنامو هباورمأام ىلاعت هللا باتك يف اودجو

 عبت سانلا ‘ مهروهظ ءارو هللا باتك اوذبنو لاجرلا اوبحصتساف

 ؛ اوهتنإ مهوهن نإو 0 اورمتنأ مهورمأ نإ 0 نايبصلاك مهناملغل

 : كلذ يف لوقأو

 اوعاطأو هل اوعمس هلاق ام هنايبص هدنع بدأُملا لثم

 ملعلا ةفآو . ةفآ عيش لكل : لاقي ناك ‘ يقيرفلا نعو

 لضفلا ةفآو ، شحفلا روجلا ةفآو 8 بجعلا لقعلا ةفآو ، نايسنلا
 ءاخسلا ةفآو 0 ريذبتلا دوجلا ةفآو . ربكلا ءايرلا ةفآو 0 حسشلا

 . نملا

 : هنبإل لاق ءامكحلا نم الجر نأ ينغلب : لاق ، يعمصألا نعو

 دصتقُم : اولاق 0 اليخب مكدحأ ىأر اذإف 8 كسنلا اورهظأ { ينُب اي

 ال امب ملكتي نأ هركي : اولاق { ايبغ هوأر نإو ، فرصلا بحيال

 )١( :ةبوتلاةروس ٣١.

- ٢٧٦ 



 لوقأ و ؛ تاهبشلا ىلع مدقي ال : اولاق 0 انابج ه وأر نإو 0 هينعي

 ٠ كلذ يف

 راتقإلا نم ارذح ىرولا نيب اونكسي ال نأ هينب ميكحلا ىصزأ

 راربألل دصقلاو اوفرست مل مكنإ موق لاق متلخب اذإف

 رازوخلا ةلقث متيشخ اولاق مكودع لاتق نع همتنبج اذإو

 نحن ] : ىلاعت هللا لوق يف { هيبأ نع ‘ دعس نب بعصم نعو

 هللا لوسر دهع ىلع ناك : لاق 0 ١‘© } صصقلا نسحأ كيلع صقن

 تصصق ول 6 هللا لوسر اي : اولاقف 0 انامز مهيلع التف 9 ()
 . ١‘© } صصقلا نسحأ كيلع صقن نحن ] : هللا لزنأف 0 انيلع

 هللا { : (كنت) هللا لزنأف ، اثيدح انتثدح ول © هللا لوسر اي : اولاقف

 نيذلا دولج هنم رعشقت يناثم اهباشتم اباتك ثيدحلا نسحأ لزن
 كلذ لك 0 ١"0 [ هللا ركذ ىلإ مهبولقو مهدولج نيلت مث مهبر نوشخي

 . نآرثلاب نورمؤي

 ضاير اوردتبأ : لاق هنأ 0 (هللا همحر) دوعسم نبا نعو

 سلاجم نكلو ى صاصقلا سلاجمب تسيل اهنأ امأ 0 ةنجلا

 ٠ كلذ يف لوقأو ؛ ءاملغلا

 )١( فسوي ةروس : ٣ .

 )٢( رمزلا ةروس : ٢٣ .

 ۔ ٢٧٧ -



 الوجع نانجلل اضاير اوعرا اللا هلوح لح نمل دوعسم نبا لوقي

 الالض مانألل ىدبأ صق نمو اولزنأف ملعلا سلجم لإ يه امو

 : لاق 8 يعخنلا ميهاربإ نع 0 ميركلا دبع نب نسحلا انثدحو

 بتكو { لاب اذ ثيدح بتكي الجر نأ 0 (هثين) باطخلا نب رمع غلب

 تبكرف : لجرلا لاقف ، هيلإ بكري نأ هرمأف 0 ةفوكلا ريمأ ىلإ رمع

 ىتح . فسوي ةروس لوأ أرقف 0 يديب ذخأ تمدق املف 0 يردأ امف

 اذه كيلإ انيحوأ امب صصقلا نسحأ كيلع صقن نحن ] : غلب اذإ

 باتك نم نسحأ صصقأ 0 يدي ىلع ةردلاب : لوقيو 0 0) } نآرقلا

 . هنوحمأل هللاو هنوحمأل 0 نينمؤملا ريمأ اي : تلقف ؟ هللا

 دجسم لخد 0 بلاط يبأ نب يلع نأ : يرتحبلا يبأ نعو

 . ثدحي الجر : اولاق ؟ اذه ام : لاقف 8 صقي ايضاق ىأرف ةفوقلا

 له : هولأسف 0 نالف نب نالف انأ ينوفرعا : لوقي لجر اذه : لاق

 ال : يلع لاقف 0 ال : لاقف 0 هولأسف ؟ خ وسنملاو خسانلا فرعت

 : هللا نم تقملا الإ صاصقلا رظتني ام : لاق ، ثدحت

 حلاصلا لمعلل هبر نم هب ىلوأ صاصقلاب توملا

 حلاصلا لجرلا لحم لح حلاص لجر اذه ناك ول

 . ٣ : فسوي ةروس ) )

- ٢٧٨ _ 



 موق هعمو صاقب رم رمغ نأ : هيبأ نع 0 هملس يبأ نعو

 مكليو 0 يديألا يذه عطقإ مهللا : لاقف 0 مهيديا اوعفر نوثدحتي

 لبح نم مكيلإ برقأ وه ؛ مكيديأ هيلإ نوعفرت امم برقأ مكبر

 . ديرولا

 عفر رثكي صاق اندنع ناك : لاق ، ديوس نب قاحسإ يندشنأ

 : هيف تلقف ، هيدي

 تاوامسلا قلخ نمو ينإ

 يدي يموت امو اوعدأ

 : كلذ يف لوقأو

 ىلغلا تاوامسلا قلخ يذلا بر

 يتوعد ملعي وهو ارس هوعد

 هل يبلق يف هيونأ امب آلإ

 هدعو يبسح وهو حنميو يطعي

 ينارت نمو قابطلا

 ينانب الو توعد امل

 ينأشنأ ةفطن نم هناحبس

 يناسل قطثب الو نيديلاب ال

 نايسن الب هيصحُم هللا

 ينافك هلإلا ىلع تلكتإ اذإو

 سلجي . صاصقلا ن ١ ملعلا تامأ ام : لاق . هبالق يبأ نعو

 ىلإ سلجيو 0 انيش هنم ملعتيالو 4 ةنس صاصقلا ىلإ لجرلا

 . عيش هنم ملعت دقو لإ موقي الف 0 ملاعلا

- ٢٧٠٩



 رامع نب روصنم صق امل : يشرقلا رمغ وبأ انثدح : لاق

 نم مالكلا اذه قرس امنإ : ةيهاتعلا وبأ لاق ؛ هضوعبلا سلجم

 ةيهاتعلا وبأ : روصنم لاقف ‘ روصنم هلوق غلبف ‘ يفوك لجر

 توملا ركذي امنإ 0 رانلا الو ةنجلا ركذي ال هنورت امأ 0 قيدنز

 : لاقف { هلوق ةيهاتعلا وبأ غلبف ، طقف

 امهتم تحبصأ دق سانلا ظعاو اي

 هتروعو ىرع نم سانلا سبلملاك

 هملعت تنأ اميف مثإلا مظعأو

 اهرصبت سانلا بونذب اهنافرع

 اهيتأت تنأ ارومأ مهنم تيعدإ

 اهيراوي نأ ام ةيداب سانلل

 اهيواسم نم اهامع سفن لك نم

 اهيف يذلا بيعلا رصبي الو مهنم

 ‘ سنأ نعف ؛ ( 2( يبنلا نع صصقلا دصق يف ءاج اممو

 ةنجلا ضايرب متررم اذإ " : (همم) هللا لوسر لاق : لاق هنأ

 : لاق ؟ ةنجلا ضاير امو 0 هللا لوسر اي : اولاق 0 "" اهيف اوعتراف
 . "! ركذلا سلاجم ""

 رشبلا عيمج اي اهب اولحف متنش ذإ ركذلا سلاجم

 روسلا هارقو ىفطصشلا نع ىلتي ركذلا اهب ملع سلاجم

 ي أ ى سابعلا تلأس : لاق 0 هيبأ نع ، هرتنع نب نوراه نعو

- ٢٨٠



 يف موق سلج ام 0 () ربكأ هللا ركذلو ] : لاقف ؟ لضفأ لامعألا

 اوناك آلإ 8 هنوسرادتيو هللا باتك نوطاعتي 0 هللا تويب نم تيب

 ال ۔ اهيف اوماد ام اهتحنجأب ةكئالملا مهتللظف 0 () هللا فايضأ

 . املع هب سمتلي اقيرط دبع كلس امو 0 هريغ ثيدح يف نوضوخي

 . ةنجلا ىلإ اقيرط هل هللا لهس ألا

 : لاقف 0 () هللا لوسر انيلع جرخ : لاق 0 رباج نعو

 سلاجم ىلع فقت هتكئالم نم ريارس هلل نإ ، سانلا اهيأ اي "

 فيك ملعي نأ بحي ناك نم 0 هللا ركذ يف اوحورو اودغاف { ركذلا
 لزني هللا ناف 0 هدنع هللا ةلزنم فيك رظنيلف ؟ هللا دنع هتلزنم

 : كلذ يف لوقأو ؛ "! هسفن نم هلزنأ ثيح دبعلا

 ابحلا دقتعي فيك يل لق كبلقف ةفلزو ابح كنراب نم تنش اذإ

 ابنذلا رفتغيو ىنسخلل كنفاكي هنإف ابخ هللا يف دقتعي نإف

 موق عم دعقأ نأل " : () هللا لوسر لاق : لاق ، سنأ نعو

 بحأ . سمشلا علطت نأ ىلإ رجفلا ةالص دعب ىلاعت هللا نوركذي

 موق عم دعقأ نإلو ‘ ليعامسإ دلو نم ةبقر قتعأ نأ نم يلإ

 يلإ بحأ ى سمشلا برغت نأ ىلإ رصعلا ةالص دعب هللا نوركذي

 : كلذ يف لوقأو ؛ " ليعامسإ دلو نم ةبقر قتعا نأ نم
 )١( توبكنعلا ةروس : ٤٥ .

 ۔ ٢٨١ -



 برقتأ هب قتع نم هللا عم يل ريخ ركذلل رجفلا دعب يدوعق

 بيخأ تسل هللا نيركاذلا عم اركاذ تنك نإ رصعلا دعبو هيلإ

 نم لزتعإ نم " : () هللا لوسر لاق : لاق ، ةفيذخ نعو

 : كلذ يف لوقأو ؛ " ريخلا يف طقس ريغلا

 ىدعلا مغر ىلع ريخلا طقسي ىسع هبناجو رشلا ضفرا

 ىدرلا رش بنتجاو هنع دص هب أبعت ال رشلا كادع ام

 : كلذ يف دادم نب دمحم لاقو

 دادسلا ريغ هيأر سيلج نم ريخ ةلزقغلا يف نإ

 داشرلل ع اد ريخلا سيلجو داؤفلل مقس ءوسلا سيلجف

 الأ " : لاقف مهيلع جرخ () يبنلا نأ : سابع نبا نعو

 ليبس يف هسرف نانعب كسمم لجر 0 ةلزنم سانلا ريخب مكربخأ

 لجر 0 ارمأ هيلي يذلاب مكربخأو آلأ ‘ لتقي وأ تومي ىتح هللا

 رورش لزتعيو 0 ةاكزلا يدؤيو ةالصلا ميقي ۔ بعش يف لزتعم

 لوسر اي معن : اولاقف " ؟ ةلزنم سانلا رشب مكربخأ آلأ ‘ سانلا

 . "" ىطعي الف هللاب لأسي نم " : لاق 0 هللا

 ماوقأ نوكيس" : (انتظ) يبنلا لاق : لاق ‘ سابع نبا نعو

۔- _ ٢٨٢



 مهيتأيف ، نيدلا يف نوهقفتيو 0 نآرقلا نوأرقي 8 يتمأ نم

 . مكاينأ نم متببحأل ‘ ناطلسلا متيتأ ول : لوقيف 0 ناطيسنلا

 الإ داتقلا نم ينتجي ال 0} كلذ نوكيالو 0 مكنيدب مهومتلزتعاو

 : كلذ يف لوقأو ؛ "" كوشلا

 نيدلاب هايند يغتبي يذلا لثم ينيذؤي كوشلا الإ ةداتقلا يف ام

 نيللاو ربلاب مهلين داتري ةحباص لك اودعي نيطالسلا لثم

 ام : (!ج) هللا لوسر لنئس : لاق . رماع نب ةبقغ نعو

 ىلع كباو . كتيب كعسيلو 0 كناسل كيلع كلمأ " : لاق ؟ ةاجنلا

 : كلذ يف لوقأو ؛ '"" كتنيطخ

 ابذكلا هب يتأي ال كناسل رذحاو دحأ هب يردي ال كناكم يفخا

 ابهرلاو فوخلا اهنم كداؤف مزلاو اهبقاوع نم اوجنت كاياطخ كباو

 : دادم نب دمحم لاقو

 ىلبلا كب طيحي ال كتيبب دعقاو ىلتبتف لوقت نأ كناسل كلمأ

 اذكه يكبت حورت ءيسملا مدن امدان اهيلع نكو بونذلا كباو

 ناوخإ موق نامزلا رخآ يف نوكي : لاق 0 لبج نب ذاعم نعو

 ةبغرب : لاق ؟ كلذ نوكي فيك : ليق } ةريرسلا ءادع أ } ةينالعلا

۔ ٢٨٣



 : كلذ يف لوقأو ؛ ضعب نم مهضعب ةبهرو ‘ ضعب ىلإ مهضعب

 انوبذكت ال ال تيبلا قحب انوفصنا ةينالعلا ناوخإ

 انوعدخت اذ مكف ةينالع انومتحنمو اندبك متملك

 انوملظت ال اورذحاف اعادخ ىفخأ يهف ةريرسلاب اوداعت

 معنا : () هللا لوسر لاق : لاق 0 ءادردلا يبأ نعو

 . هناسلو ۔ هرصبو . هعمس : هيف نكي 0 هتيب نمؤملا ةعموص

 يلقث ، قاوسملا هذه يف سولجلاو مكايإو 0 هديو 0 هبلقو
 . قل 8 اتو

 ‘ قاوس ١ يف تاوطخلا ليلق 0 (انتغ) يبنلا ناك : رمع نعو

 . قوسلا رش نم كب ذوعأ ينإ مهللا " : اهيف اطخ اذإ لوقي ناكو

 نيميو . ةرساخ ةقفص لك نم كب ذوعاو 0 قوسفلا نم كب ذوعأو
 . " ةبذاك

 اهيف سانلا ينم ري مل ةليل نم تحبصأ ام : ءادردلا وبأ لاقو

 . ئلع هللا معن نم اهتددع آلإ . هميظعت

 تيب ناسح لاق : لوقي .[ ينيا دملا نسحلا ابأ تعمس :ب لاقو

 ىلعأب ىدانف 0 ةنيدملا ماطآ نم مطآ ىلع دعصف 0 اليل رعش

ا٢٨٤ -



 : لاق ؟ كدنع ام : اولاقف ‘ جرزخلا تعمتجاف 0 احابص اي : هتوص

 : لاقف ، كدنع ام تاه : اولاق ، هوعمست نأ تببحأف ، رعش تيب

 ديعسل ىنج ام آلإ سانلا نم املاس حبصيو يسمي اءرمإ نإو

 : كلذ يف لوقأو

 ديمح وهف هيف ءوس ىرأ ملو ىرولا ينملاسو موي ىضم ام ازإ

 : (نر هلل ا لوسر لاق : لاق. ي ردخلا ديعس يبأ نعو

 بعش } اهبحاص اهب عبتي ءآش ملسملا لام ريخ نوكي نأ كشوي "

 يف لوقأو ؛ "" نتفلا نم هنيدب رفي ‘ رطقلا عضاومو 0 لابجلا

 : كلذ

 لبجلا بعش اهب يوأي امنغ ملسم هينتقي لام ريخ

 ليحلا فوخ نمو نيدلاب رف الزنم ءاوس رطقلا عضوم

 نم هللا ىلا بحأ مكدحأ سيل : لاق 4 رمغ نب هللا دبع نعو

 ىلإ نوعمتجي ٠ مهنيدب نورافلا : لاق ؟ ابرغلا امو : ليق 0 ابرغلا

 . ةمايقلا موي (لئَلا) ميرم نب ىسيع

 . يبارعأ 0 () هللا لوسر لأس : لاق 0 يعازخلا رارك نعو

 هب هللا دري نم " : لاقف ؟ ىهتنم نم مالسإلا اذهل له : لاقف
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 : لاق ؟ اذام مث : لاق ، "" هيف هللا هلخدأ ، مجع وأ برع نم اريخ

 يذلاو " : لاق 0 هللا يبن اي الك : لاق 0 " للظلاك نتف عقت "

 . ضعب باقر مهضعب بوصي ‘ دواسأ اهيف ندوعيل 0 هديب يسفن

 . "" هرش نم سانلا أرديو ، هبر يقتي لزتعم 0 ذئموي سانلاريخو

 نع تيور امأ { ديعس ابأ اي : لجر هل لاق هنأ 8 نسحلا نعو

 لإ رمثلا دادزيال !: () هللا لوسر لاق : لاق ؟ () يبنلا

 ةعاسلا موقت الو 0 احش الإ سانلا الو 0 آرابدإ الإ ايتذلا الو ، ةدش

 . " (منتَلا) ميرم نب ىسيع الإ يدهم الو 0 سانلا رارش ىلع آلإ

 . زيزعلا دبع نب رمغ نعو ؛ " يلاب امف " : لاق ، الب : اولاق

 . سفنت سانلل دب ال : لاق

 اي : يل لاق 0 ةفينح وبأ ينيقل : لاق 0 لكيه نب ةملس نعو
 امو . سمخلا تاوالصلا ه ذه فرعأ . بتك امم يقب ام } ةملس

 . يكب مث 0 هبابذ سفن ولو توملا نم ينمدقت نأ ينرست سفن نم

 قتي نم 0 سانلا اهيأ اي : لوقي ناك رمغ نأ : نسحلا نعو
 : كلذ يف لوقأو ؛ هتؤُي ريخلا عبتي نمو 0 هقوُي هللا

 هلواحي ام ىقلي ريخلا يغب نمو هرذاحي ام ىقوي هللا قتي نم

 لهأ هءاج نيح © () يبنلا عم انك : لاق هنأ ، يلع نعو

۔- ٢٨٦ ۔



 بتكأ . معن : لاقف 0 كدعب نم هيف اباتيك انل بتكأ : اولاقف ، ةمذلا

 ةلتق مهنإف . ءاغوفلا ةقونسو 0‘ شيجلا ةرعص لإ 4 متنش ام مكل

 . ءايبنألا

 هنأ ۔ هعمسأ ملو ۔ درولا نب بهولا نع ينغلب : نامثع وبأ لاق

 بكر الجر آلإ تدجو امف 0 ةنس نيعبس ذم سانلا تطلاخ : لاق

 ننلو . هعم سانلا ءيطخي نأ بحي ال ءعيطخ اذإ ىتح 0 هاوه

 . ملسم لجر بنذي نأ نم يلإ بحأ ، طايسلاب يرهظ برضي

 : درولا نب بهو لاق : لاق . دانساب . نسحلا نب دمحم انثدح

 : كلذ يف لوقأو ؛ ءاملغلاو ءاهقثلا نم لإ يمد ىلع فاخأ ام

 ملعلا و هقفتلاب يلحتملا نم يمد ىلع ىشخأو يحور ىلع فاخأ

 ملظلا ةبقاع فوخ ىدعتي ملو ةضيفتسُم ملاع نم ةعدب مكف

 : لوقأو

 هسفن لهجلاب رض لوهج نم مكو مجعلاو برعلا ىلع مهبم نم مكو

 لعجتال 0 مهللا " : لاق 0 () يبنلا نأ : نسحلا نعو

 اميف تدجو يننإ { ةمذالو ادي يدنع } قسافلا الو 0 رجافلل

 نم نوداوي رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي اموق دجت ال ] : هتيحواأ
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 . " 0١ ع هلوسرو هللا داح

 ه ناطلسلا طلاخي اميف تلزن اهنأ : نولوقي 0 نايفس نعو

 . هلهأو هونب هملكف ‘ مهضفرو هتيب مزلف ، ةلزنم هنم هل تناكف

 ملف ‘ هنم كتلزنمو 0 ناطلسلا نم كظح تكرت ول : هل اولاقو
 ه الزه نتومتل اذه ىلع تمذ ننل 0 هللاو : اولاقف 0 مهيلإ تفتلي

 اقساف شيعأ نأ نم يلإ بحأ ، الزه تومأ ننل 0 هللاو : لاقف

 لكأت الو . محشلا لكأت رانلا نأ هللاو ملع : نسحلا لاقف 0 انيمس

 : كلذ يف لوقأو ؛ ناميإلا

 امنهج يتوم دعب ىلصأ و انيمس ىرأ نأ ريخ انمؤم اليزه تومأ

 املسُم بر اي تحبصأ دقف ينرجا ةقاط رانلاب نمحر اي يل امف

 نب ريشب دنع تنك : لاق 0 قارولا بيبح نب دمحم نعو

 اضيفتسُم عجر مث 0 جرخف 0 رانلا لجر فذق : لاق 0 ثراحلا

 هللا محر : لاقف ؟ رصن ابأ اي كتصق ام : تلقف 0 رفغتسيو عجرتسي
 هذه هدشني . هيلع محرت هبسحأو 0 دشنأ مث ، دوواد نب هللا دبع

 : لاقف 0 تايبذلا

 تايحتلاب ينع رشلا عفدأل هتيور دنع يودع ءيجادأ ينإ

 )١( ةلداجملا ةروس : ٢٢ .
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 تابحم يبلق ألم دق هنأك ةضغبأ ناسنإلاب رشبلا نسحأو

 تادوملا لهأ نم ملظلاب فيكف مهب تيذأ يناريج ريغ نكي مل ول

 تاورملا عطق مهل افجلا يفو مهبرق سانلا رشو ءاد سانلا

 يتاجاح لك يتايح مهيلإ يلو مهل يلإ اودبت مهنم يل دْبال
 تايحت اذ ىمعأ مكبأ مصأ نكو تعظطا ام اعمج سانلا لهاجف

 نم اسان تيقل : سيقلا دبع نب رماع لاق : لاق 8 نسحلا نعو

 اناميإ سانلا صلخأ نأ " : ينربخاف 0 () هللا لوسر باحصأ

 موي احرف سانلا دشأ نأو 0 اينألا يف ادهز مهدشأ { ةمايقلا موي

 موي اكحض سانلا دشأ نأو 0 اينذلا يف انز مهدشأ 0 ةمايقلا

 . "" اينذلا يف ءاكب مهدشأ 0 ةمايقلا

 يفف ، لضف ةعامجلا يف ناك نإ : لوقي يعازوألا ناك : لاق
 : كلذ يف لوقأو ؛ ةمالسلا ةلزلا

 الزتعإ نم اهاقلي ةمالسلا نأ مهل تلق لضفلا اهيف ةعامجلا اولاق

 يتمأ " : () هللا لوسر لاق : لاق 0 كلام نب سنأ نعو
 ةقبطو يتقبط امأ ؛ اماع نيسمخ ةقبط لك . تاقبط سمخ ىلع

 ؛ ىوقتو رب لهأف : ةيناثلا ةقبطلا امأو ؛ كلذب اولمعف : يباحصأ

 : ةعبارلا ةقبطلا امأو ؛ محارتو لصاوت لهأف : ةثلاثلا ةقبطلا امأو
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 برحلا برحلا لهأف : ةسماخلا ةقبطلاو ؛ ربادتو عطاقت لهأف

 . "" برهلا برهلاو

 زيزعلا دبع نب هللا دبع نأ ينغلب : لاق ، فسوي نب دلاخ نعو

 هل ليقف {. هقرافي ال باش هعمو رباقملل امزالم ىري ناك 4 ي رمعلا

 © هللا باتك نم سنأ الو { ربق نم ظع وأ ءيش ام : لاقف ه كلذ يف

 : كلذ يف لوقأو ؛ ةدحولا نم ملسأ الو

 سينأت هارقي نمل باتكلا يفو هب رمت ربق نم ظعوأ ءيش ال

 سورحم ناسنإلا هزواجي ام نع هتلزع ناسنإلل ةمالسلا يفو

 نم تجرخ ام 0 ةعامجلا ةالص الول : صاعلا نب نامثع لاقو

 . ربقلا ىلإ الإ يتيب

 نم رف : لاق ؟ هتلزع نع ينربخأ : ياطلا دووادل تلق : لاقو

 . مهتعامجل قرافم نوكي نأ ريغ نم 0 دسألا نم كرارف سانلا

 نم مهل ىمحو 4 را ربألا عماوص تويبلا : لاق ‘ نسحلا نعو

 نم تعمج ام أ رقاف ٠ ضوع هيف كسينأ لعجاف ة راجفلا عمجم

 . راربألاو ءاملغلا

 اماو ں ضرما نا يهتشا تنك : لوقي نايفئم تعمس : لاق
۔ ٢٩٠



 . ةأجف تومأ نأ يهتشأف مويلا

 نب لضفلا ةفيلخلا يبا دنع تنك : لاق ‘ ىيحي نب دمحم انثدح

 ٠ هه ركي انيش هل راج نع ناسنإ هغلبأف > اموي يمحمجلا نايح

 : لاق ثيح 0 ليفطلا رد هلل : لاقو لثمتف

 ادرفتُم تنك ام اذإ دوعسلا قلت اهتدحوب سنأتساو كسفنب برهإ

 ادحأ ىرن نمم ىرنال اننإو ةرواجم تناك انل بالكلا تيل

 ادبأ مهرش داهب سيل سانلاو اهضبارم يف أدهتل بالكلا نإ

 : لاقو

 ادرفتُم رهدلا لوط كسفنب نكو مهل قالخ ال قلخب نسنات ال

 ادحأ ىري ال ىتح درفت اذإ ةدعسم ناسنإلل ةداعسلا نإ

 ادبأ يضقني ال مهرش رشعم نع ادرفنم ديبلا شحو تنش اذإ رواج

 نع طتحإ : رانيد نب كلام لاق ؛ عرولاو ركفتلا ةدابعلا لضفأ

 . آريخ كنيد رومأ يف هنم ديفتست ال ‘ بحاصو 0 سيلجو : خ أ لك

 : كلذ يف لوقأو ؛ هنم رفف

 ابناجُم هحرطاف ىلوأ كنيدل ةدافإ هنم تهجاو نإ كسيلج

 ابحاصُي نم يهتشت نم ادغ تيقل امبرو هاذأ نم اوجنت كلعل
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 هل ناكف . رانيد نب كلام صق ‘ ناميلس نب كلام نعو

 : لاقف ‘ صقف . ينانلا سلجملا يف ناك املف . قرسف فحصم

 ؟ فحصملا قرس نمف 0 نوكبي مهلك

 ٨ ابلك رانيد نب كلام عم تيأر : لاق ، ناميلس نب رفعج نعو

 ؛ ءوسلا سيلج نم ريخ اذه : لاق ؟ ىيحي ابأ اي اذه ام : تلقف

 : كلذ يف لوقأو

 يتايح يف هنم يلإ بحا هينتقأ بلك ءوسلا سيلج

 سلجأ لجر ىلع ينلد : يروثلا نايفّنسل ضايع لاق : لاق

 . ةدحولا ةالص كلت : لاقف ، هيلإ

 هرفس نم : لاق ؟ آرفس سانلا دعبأ نم : ءامكحلا ضعبل ليق

 . ةدحولا نم شحوأ ءيش ال 0 لاقف ؛ حلاصلا خألا ءافتبإ يف

 . ناوخإلا رارش نم سنأ ةدحولاو

 نحنو : كلام نب سنأ ىلإ ةداتق لاق ، ةورع نب لش نعو

 لثم " : لوقي (اهم٤) هللا لوسر ناك : لاقف 0} لنئس هتعمس نايبص
 كب قبع ‘ هبيط كبصي مل نإ 0 راطعلا لثم حلاصلا سيلجلا

 ه كبايث قرحي مل نإ 0 ريكلا لثم ءوسلا سيلجلا لثمو 0 هحير
 : كلذ يف لوقأو ؛ " كحير نتنا
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 هحاير تقبع هبيطب كبصي مل نإ راطعلاك ريخلا سيلج

 هحالص مودعم وهو سلاجي ريك لثم ءوس سيلج ليقو

 . ةدابع ءاملعلا ةسلاجم : لاق ‘ سابع نبا نعو

 نع ثدحي كلام نب سنأ تعمس : لوقي فلخ ابأ تعمس : لاق

 مكيلعف ؤ ةلالض ىلع عمتجت ال يتمأ " : لاق ثيح ث (اةَق) يبنلا
 كنيد ذخف 0 ادحاو الجر ناك ولو ‘ قحلا ةملك 0 مظعألا داوسلاب

 . " هب ىصويو 0 هب قثت نم نع

 ناك نم 0 سانلا ةرثكب ةعامجلا سيل " : () يبنلا لاق

 : ةقرفلاو 0 ادحاو الجر ناك ولو ، ةعامجلا وهف قحلا روحب هعم

 {. ةعامجلا : ينعأ . اهقراف ام ةعدبلاو ، ةعامجلا قراف ام

 . هللا ةعاط قفاو ام ةعامجلاو . لطابلا لهأ ةعماجُم : ةقرفلاو

 . " ادحاو الجر ناك ولو
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 رغب يوامل) بالا
 رمبامللا اي ,يملا ةتامش ةززص لتفف
 هللا لوسر لاق : لاق 0 ةثراح نب ديز نع 0 ةماسأ نبا نعو

 ؛ "" عطاس رونب 0 ملظلا يف دجاسملا ىلإ نيئاشملا رشب " : ()

 : كلذ يف لوقأو

  

 ملظلا اجذ يف يشمي دجاسملا ىلإ هتليل ناك نم يف ةراشبلا كل

 مدنلا ةع ور نم انمأ ألملا نيب ادغ باسحلا موي هبحصي رونلاب

 اذإ " : (نر هللا لوسر لاق : لاق ، يردخلا ديعس يبأ نعو

 هللا لاق ؛ " ناميإلاب هل اودهشاف ‘ دجاسملا داتعي لجرلا متيأر

 ماقأو رخألا مويلاو هللاب نمأ نم هللا دجاسم رمعي امنإ ] : (قت)
 نم اونوكي نأ كنلوأ ىسعف هللا لإ شخي ملو ةاكزلا ىتأو ةالصلا

 . ) } نيدتهملا

 اوناك 0 اداتوأ دجسملا اذهل ناك : مالس نب هللا دبع لاق : لاق

 ناك نإو . هوداعأ اضيرم ناك نإف 0 هنع اولأس لجرلا اودقف اذإ

 . هوناعأ ةجاح هب

 )١( ةبوتلا ةروس : ١٨.

 ۔ ٢٩٥ -



 نمدأ نم : لوقي ٠ يدج تعمس : لاق . يلع نب نسحلا نعو

 . ةرظتنم ةمحر وأ 0 ادافتسُم اخأ باصأ 0} دجاسملا ىلإ فالتخإلا

 املع وأ ٠٨ ىدرلا نع هفرصت ى رخأ و ؤ ى دهلا ىلع هلدت ةملك وأ

 يف لوقأو ؛ ةيشخ امإو 0 ءايح امإ ، بونذلا كرتيو 0 افرطتسُم

 : كلذ

 ىدهلا لبنس يفتقي قيقشلا ىقلي انمدم اهاتأ نم دجاسملا نإ

 ىدرلا لعف نع سانلا يهنيو اريخ هلوق عمسي ربلاب قطان وأ

 ادغ يتأت ةمحر اوجريو اضيأ هلاقم عامتسإ عم بونذلا عدي

 يف ثالث : لاصخ ةتس ةورملا : يزارلا ةعيبر لاق : لاق

 ةوالتف : رضحلا يف يتاوللا امأف ؛ رفسلا يف ثالثو ، رضحلا

 يتاوللاو 0 هللا يف ناوخإلا ذاختاو 0 هللا دجاسم ةرامعو 0 نآرقلا

 ريغ نم حازملا ةرثكو . قلخلا نسحو © دازلا لذبف : رفسلا يف
 . هللا ةيصعم

 دالبلا بحأ " : () هللا لوسر لاق : تلاق 0 ةشئاع نعو
 هنم ةوبحم . اهقاوسأ دالبلا ضغبأو ‘ دجاسملا هللا ىلإ

 . " ضغبلاب

 يتمأ ةينابهر " : (&ة٤) هللا لوسر لاق : لاق 0 ةفيذخ نعو

- ٢٩٦



 ۔ هضرأ يف هللا تويب يه دجاسملاو ‘ دجاسملا يف سولجلا

 . " هراوز مه اهراوزو

 سانلا ىلع يتأي : بلاط يبأ نب يلع لاق : لاق 0 ةفيذح نعو

 . همسر آلإ نآرقلا نمو ، همسإ الإ مالسإلا نم ىقبي ال 0 نامز

 تحت نم رش مهؤاملغ 0 ىدهلا نم بارخ يهو ةرماع مهدجاسم

 . دوعت مهيلإو 0 ةنتفلا جرخت مهدنع نم ‘. ءامسلا ميدأ

 اوبنج " : () هللا لوسر لاق : لاق 0 لبج نب ذاعم نعو
 . مكتاوصأ عفرو 0 مكتموصخو 0 مكنيناجمو 0 مكنايبص مكدجاسم

 . مكنارشو 0. مكعيبو 0 مكدودحو 0 مكفويس لسو 0 مكلاؤسو

 . " مكرهاطم اهباوبأ ىلع اولعجاو 0 ةعمجلا موي اهوأرمجو

 ؟ نيعلا روهم امف 0 هللا لوسر اي : انلق : لاق ، رباج نعو

 . "" دجسملا نم اذقلا جارخإ " : لاق

 : اولاق {. "" اهقح دجاسملا اوطعأ " : (اتتط) هللا لوسر لاقو

 ؛ "ا سلجت نأ لبق ناتعكر " : لاق ؟ هللا لوسر اي اهقح امو

 : كلذ يف لوقأو

 تانجلا يف نيعلا روخل رهم هنإ كبر تيب نع اذقلا طمإ

۔- ٢٩٧



 تاقوألا يف ترز ام اذإ اعفش ةحبسب نهقح دجاسملا اوطعاو

 . اهورحت : يأ 0 اهورمجف ةكئالملا ةعجن دجاسملا

 جرخأ نم " : () هللا لوسر لاق : لاق ، سابع نبا نع

 يف لوقأو ؛ "" هاياطخ مظعأ نم هللا هجرخأ ، دجسملا نم ةاذق

 : كلذ

 اياطخلا نم هللا هجرخأ اياوزلا نم اذقلا جرخأ نم

 ايآلا هتلق ام اوعمسإ الأ ايافصلاو نيعلا رهم ناكو

 ايآلا ةقداص ةقولخم

- ٢٩٨ _



 رغ مباملا) بابلا
 م ٠ ه 2٥8

 هر)۔٥لا ہلسض) ر
2 4 

 نم ًئيلإ تببخ " : لاق () يبنلا نأ : كلام نب سنأ نع
 نآمظلا ىلإو 0 ماعطلا عئاجلا ىلإ ببخ امك 0 ةالصلا مكاينذ

 نم عبشي الو ، ىوري نآمظلاو ‘ عبشي عئاجلا ، بارشلا
 . "" ةالصلا

 ةالصلا حاتفمو 0 ةالصلا ةنجلا حاتفم " : () يبنلا لاقو

 : دادم نب دمحم لاقو ؛ '" لوصولا

 ناو ريغ كتالص نم رثكاف نانجلا حاتفم ءرملا ةالص

 يناعد نم ةوعد بيجأ لوقي يبر نإ كناعد نم رثكأو

 مهرمأ } مه وأ قيض هفهاب لزن اذإ 0 () يبنلا ناكو
 . 6١ } اهيلع ربطصاو ةالصلاب كلهأ رمأو { : الت مث ، ةالصلاب

 ابي ": (اث) هللا لوسر لاق : لاق 0 ةريره يبأ نعو

 اهناف . ةالصلا ىلع يظفاحو 0 يصاعملا يرجهإ 0 ةشناع

 : كلذ يف لوقأ و ؛ " داهجلا

 )١( هط ةروس ه:!١٣٢.

 ۔- _ ٢٩٩



 داهجلا لكب سمخلا كتالص ىلع ظفاحو كيصاعم رجها

 داسفلا لعفو لهجلا حرطاو اهب لمعاو نيدلا دومع يهف

 : دادم نب دمحم ملاعلا خيشلا لاقو

 اه سغرلاب هللا اهامر سمخ سمخلا كتالص ىلع ظفاح

 ىسمي ام بيقع وأ حابصألا قلف ادب اذإ مامإلا فلخ

 سبل يف كيو يصاعملا لها تلعج يتلا كيصاعم رجهاو
 ا' سمد اميأ كبابش تسمد اهب تيتأ اذإ تاحلاصلاف

 سمرلا ةملظ يف وأ ليللا يف عطاس رون كيلع ةالصلا نإ

 سدقلا ةريضح طسو تيلج اهل تدمع اذإ دومعلا يهو

 ىلإ لامعألا بحأ " : لاق 0 () يبنلا نع } هورف مأ نعو

 ملسي نأ " : لاق ؟ اذام مث : تلق . " اهتاقيم يف ةالصلا هللا

 مهتالص ىلع مه نيذلاو ] : ىلاعت هللا لاق ؛ "" كناسل نم سانلا

 . اهتيقاوم ىلع ةالصلا 0 ا}١ } نوظفاحي

 هللا لوسر انيلع جرخ : (امهنع هللا يضر) سابع نبا لاق

 مث } اهنولمحي ةنجلا لهأ 3 ةيالولا لهأل ىبوط " : لاقف 0 (اممغ)
 . ءامنلاو ةكربلاو ريخلاو ةمعنلا : سغرلا )١(

 )٢) حلصأ : سمد .

 (٣) جراعملا ةروس : ٣٤ .

_ ٣.. _ 



 ةالصلا ىلإ نوقباسلا " : لاق ؟ ءالؤه نم : انلق { "" ةمايقلا موي

 . "" تاقوخلا لوأ يف

 نإ . بعك اي " : () هللا لوسر لاق : لاق ، بعك نعو

 امك .& ةنيطخلا 7 يفطت ةقدصلا و 0 ةنج موصلا و 0 نابرقل ةالصلا

 : كلذ يف لوقأو ؛ " رانلا ءاملا ءعيفط

 يهاسلاك سيل دبع ةنج موصلاو هللا ىلإ نابرقل ةالصلا نإ

 هاومأ تاعفد اهنفطي رانلاك هتنيطخ نم اأفظطأ قدصت نإو

 نبهذي تانسحلا نإ ] : ىلاعت هلوق يف 0 هللا دبع نعو

 . سمخلا ةالصلا : لاق ‘ () } تانيسلا

 وهو لوقي 0 )٤}( هللا لوسر تعمس : لاق ‘ ديعس يبأ نعو

 ىوس انيش ةكنالملا ىلع ضرفي مل ىلاعت هللا نإ " : ربنملا ىلع

 نم لضفأ انيش ملع ولو . دجاسو عكار مهنم 0 ةالصلاو ديحوتلا

 . " ةكئالملا ىلع هضرتفال ةالصلا

 هللا لوقي " : (هث) هللا لوسر لاق ى سابع نبا لاقو

 يلصّملاو . ينضرقي قفتملاو 0 هب ي زجأ انأو يل موصلا : (كنت)

 (١) :دوه ةروس ١١٤ .

 ۔ ٣٠١ -



 هبر ضرقي فورعملا قفتملاو هب مكيزاجأ انأو يل موصلا

 هبنذ رفغي هللا يجاني لك مهعيمج ةالصلا ىلع نومناقلاو

 لاق : لاق . هدج نع 0 هيبأ نع ‘ يلع نب نيسخلا نعو

 . ركنملاو ءاشحفلا نع ةالصلا ههنت مل نم " : () هللا لوسر

 . "" اتقم لإ هللا نم ددزي ملو 0 ادعب الإ هللا نم اهب ددزي مل

 ينإ مهللا " : لاق 0 () يبنلا نع ‘ كلام نب سنأ نعو
 ‘ عمسي ال ءاعدو 0 عبشت ال سفنو . عقنت ال ةالص نم كب ذوعأ

 . "" عشخي ال بلقو

 نم " : لوقي 0 (ه٤) هللا لوسر تعمس : لاق 0 هللا دبع نعو

 . اهمتي مل هدحو ىلص اذإف 0 اهمتأف سانلا هاري ثيح ةالص ىلص

 نم نوفختسي ] : أرق مث ، () هبر اهب نيهتسي ةناهتسإ كلذف

 لك هركي : اطع لاق ؛ () } مهعم وهو هللا نم نوفختسي الو سانلا

 . ةالصلا يف ثبعلا نم ناك ءيش

 ماق اذإ دبعلا نأ " : لاق ، () يبنلا نع ، ةريره يبأ نعو

 : برلا هل لاق 0 تفتلإ اذإف 8 نمحرلا يدي نيب هنإف 0 ةالصلا ىلإ

 . " هيلإ تفتلت امم كل ريخ انأف ، يلإ لبقأ ، مدآ نبا اي

 ( ١ ) ءاسنلا ةروس : ١٠٨١ .



 مهتالص يف مه نيذلا { : ىلاعت هلوق يف 0 يرهزلا نعو

 : نسحلا لاقو ؛ هتالص يف ءرملا نوكس : لاق 0 0١ } نوعشاخ

 . نوفناخ

 ؟ لضفأ ةالصلا يأ : () يبنلا لئس : لاق . رباج نعو

 ليللا ءانأ تناق وه نمأ { : (كنت) هللا لاق ، تونقلا لوط " : لاق
 تونقلاو ؛ " () } هبر ةمحر اوجريو ةرخألا رذحي امناقو ادجاس

 مايقلا : تونقلا : اهنمف ‘ هوجو ىلع فرصتي برعلا ةغل ىلع

 : ي أ { () } نيتناق هلل ا وموقو { : ىلاعت هللا لاق. ةعاطلا و

 ؛ ةالصلا : تونقلاو ؛ مالكلا نع كاسمإلا : تونقلاو 3 نيعيطُم

 : كلذ يف لوقأو ؛ ىلصملا : تناقلاو

 هتانج الغ يف ةداعسلا قلت هتاولص يف هلل اتناق نكو

 هتانسح ىلع ىنسخلاب هافاك هعيطيو هبر دبعي ناك نم

:2 
 )١( نونمؤملا ةروس : ٢ .

 )٢( رمزلا ةروس : ٩:
 (٣) ةرقبلا ةروس : ٢٣٨ .





 رفحب سانال بابلا

 نيللا ار ربتلا ز
 × نوعجهي ام ليللا نم اليلق اوناك ] : () هللا لاق

 مهبونج ىفاجتت ] : (ةلْجت) لاقو ؛ » } نورفغتسي مه راحسألابو

 : (كنت) لاقو ؛ 0١ } اعمطو افوخ مهبر نوعدي عجاضملا نع

 اوجريو ةرخخلا رذحي امناقو ادجاس ليللا ءانأ تناق وه نمأ ]

 . ١ } هبر ةمحر

 () يبنلل لعجأ تنك : تلاق ، ةشئاع نع . هملس يبأ نعو

 . هيلإ اوعمجأف 0 هتالصب سانلا عماستف } هيلع يلصي آريصح

 3 ليللا مايق مهيلع بتكي نأ يشخو ‘ اميحر مهب ناكو 0 كلذ هركف

 ىتح 0 باوثلا نم لمي ال هللا نإ 0 سانلا اهيأ اي " : () لاقف

 . "" همودأ لمعلا ريخ نإو { اولمت

 : اهدنع ركذ ناكو 0 ةشئاع عمس هنأ ، سيق نب هللا دبع نعو

 مل نإ نولابي ال ‘ ضنارفلا اودأ اذإ 0} مهنأ نومعزي اموق نأ
 )١( تايراذلا ةروس : ١٧ ۔ ١٨ .

 ( ٢ ) ةدجسلا ةروس : ١٦١ .

 ۔ _ ٣٠٥



 . مهيلع ضرتقا ام نع ل هللا مهلأسي ال . ي رمعل : تلاقف .4 اوديزي

 اذإ " : لاق هنأ 0 () يبنلا نع ‘ ديزي تنب ءامسأ نعو
 لهأ ملعيس : يداني يدانم ءاج 0 نيرخآلاو نيلوألا هللا عمج

 مهبونج ىفاجتت { نيذلا 0 معن : لوقي مث ‘ مركلا يلوأ نم عمجلا

 مث ، ليلق مهو 0 0» } اعمطو افوخ مهبر نوعدي عجاضملا نع

 : كلذ يف لوقأو ؛ "" سانلا هللا بساح

 يرابلا ةعاط ىفاجتت مهل تناك مهبونج اماوقأ عجاضملا نع

 يراوسأو لالغاب ليل ءانأ ةعمطمو افوخ مهبر نوعدي

 نع عيبالو ةراجت مههلت ال نيذلا نيأ : يدانيف عجري مث "

 اوناك نيذلا نيأ : يدانيف عجري مث ، ليلق مهو نوموقيف ؟ هللا ركذ

 مث } ليلق مهو نوموقيف ؟ ءارضلاو ءارسلا يف هللا نودمحي

 : كلذ يف لوقأو ؛ " سانلا بساحي

 انالعإو ارس مهنراب ركذ مهتراجت يهلت نكي مل اوضم موق
 اناتهُبو امثإ اوبكترا الو الك مهبولق هاسنت عيبلا عم الو

 اناهرب كاذ عم اولتو هناحبس مهقلاخ نمحرلا اودمح رشعمو

 يأ : () هللا لوسر لجر لأس : لاق 0 ةريرش يبأ نعو

 )١) ةدجسلا ةروس : ١٦ .

 



 فوج يف ةالصلا "" : لاق ؟ ةبوتكملا ةالصلا دعب لضفأ ةالصلا

 : دادم نب دمحم لاقو ؛ "" ليللا

 دوسأ ليل حنج يف اهب ىظحت ةليضف تدرأ نإ ةضيرفلا دعب
 ديس هلإ نم ةداعسلا قلت هجانو تعطتسا ام كبرل لص

 لاب ام : نسحلل تلق : لاق 0 ملسم نب ليعامسإ نعو

 . نمحرلل اولجت مهنأل : لاق ؟ اهوجو سانلا نسحأ نيدجهتنملا

 . رون نم ارون مهسبلاف

 هتالص ترثك نم " : لاق 0 () يبنلا نع .0 رباج نعو

 : "" راهنلاب ههجو نسحأ 0 ليللاب

 اباوأ اتناق ليللاب ناك ام اذإ راهنلاب هجولا نسح

 اباتملا عاذأ هنالعإبو رسب عاطتسا ام هللا دبعي

 مأ تلاق " : () هللا لوسر لاق : لاق 0 رباج نعو
 3 مونلا رثكت ال 0 هللا يبن اي : (مالسلا امهيلع) دواد نب ناميلس

 : دادم نب دمحم لاقو ؛ "! اسلفم ء يجي مونلا بحاص ناف

 اسلاو موللا هركت نوؤخ يسفنو اهريغ بتاع أ ال يسفنل لوقأ

 اسلفم ةمايقلا موي هب ءيجي هبر مونلاف مونلا نرثكت ال

- ٣٠١٧ _



 اسعنت نم ىدهلا رون يلتجي نلو ًاسعانت مايقلاب تسحأ ام اذإ

 دجهتلا بحي © )٤( يبنلا ناك : لاق 0 نايفئس نب بدنج نعو

 : كلذ يف لوقأو ؛ ليللا رخآ

 ادمحأ لبس يفتقت نمم تنك اذإ دجهتلا دنع لضفلا نإف دجهت

 ادمحم مانألا ريخ هب يكاحو ادجهت نم رفاو الضف لان دقل

 ادجهت دق ام لوط نم هصامخأ تمروت ىتح ليللا اذه ماق دقل

 ادوسأ ليللا ادب ام ةالص هيلع هداوس ًارهفكم ًأليل دباك

 نأ : (ةتغ) هللا لوسر دنع لجر ركذ : لاق 4 هللا دبع نعو

 يف ناطيشلا لاب " : لاق ، حبصأ ىتح رتو نع مان الجر
 : كلذ يف لوقاو ؛ " هينذأ

 رجفلا ىلإ ليللا قسغ نم رتولا نع مان يذلل لق

 يردي ال نيكسملا حبصأو هنذأ يف لاب دق هناطيش

 دوواد ناك " : لاق 0 () يبنلا نع ، سابع نبا نعو

 . "" ليللا فصن موقيو . رهدلا فصن موصي . (:لنتتلا)

 . ةعاس ليللا يف نأ " : لاق 0 (ه٤) يبنلا نع ، رباج نعو
 هايإ هللا هاطعأ الإ . هترخآل ارمأ هللا لأس 0 ملسم دبع اهقفاوي ال

- ٣٠٨ .



 : كلذ يف لوقأو ؛ " ةليللا كلت يف ، كلذ

 اهيف ضرألا يملسُم هللا اولأساف

 ىجّرُم ايحو هومتلأس ام مكلف

 : دادم نب دمحم لاقو

 لاوزلا يف ةعاس هلل نإ

 ىخوتو اهيف دبعلا ىعد ام

 يعادلا ةوعد امهيف هللا لبقي

 نم له كلم امهيلع يدانيو

 لاؤسلا لجأل ةفوقوم يه

 لاهتبإ نسحو قداص اعدب

 لاونب متيّيح ب ناو ريغ

 لاوط ليل بقعو راهن نم

 لاهتبإلا يف بيجأ آلإ كاذ

 لالح نم هتوق ناك اذإ

 لاعتملا هدابع يطعي لاؤس

 : لاقف ، () يبنلا دنع ادوعق انك : لاق 0 رمغ نبا نعو
 هنأ ىنمت آلإ دحأ انم سيلف 0 "" ةنجلا لهأ نم لجر مكيلع لخدي "

 ءيش ياب : لجر لاقف ‘ صاقو يبأ نب دعس اذإف 0 هتيب لهأ نم

 . دهاج ام لثم اندهاجو 0 رجاه ام لثم انرجاه ؟ ةنجلا ىلإ انقبس

 ءاجف . هعم تلخدف . ةليللا كفيضتسأ : هل تلقف { ًآالمعل هل نإو

 . هتيب فوخ نم هبتناف هطيطغ تعمس ىتح 0 هشارف ىلع مانف

 ثالت) ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو 0 هللا الإ هلإ ال : لاقف

 . هبتنإ مث ، مان مث ، كلذ لثم لاقف © هبتنإ مث ، مان مث ، (تارم
۔- ٣٠٩



 مق : يل لاقف ‘ حبصلا ءاج دقو . هبتنإ مث . مان مث . كلذ لثم لاقف

 © () يبنلا عم ةالصلا كردت مث ، نيتعكر لصت ىتح ‘ اضوتف

 .اذه ىلع ديزي ال 0 لايل ثالث هتمزلف 0 انيش تعيض ام : تلقف

 ه تنأ تعلطف { اذكو اذك : لوقي () يبنلا تعمس : هل تلقف

 له .4 يخأ نبا اي : لاقف . كلمع ملع تدرأ ؟ انتقبس ء يش ي بف

 ؟ الفاغ ينتيأر

 مايقب مكيلع " : لاق 0 () يبنلا نأ . ةمامأ يبأ نعو

 رفكيو 0 مكبر ىلإ مكل ةبرقو 0 مكلبق ممألا 0 ةبأد هنإف 0 ليللا

 : كلذ يف لوقأو ؛ "" مثإلا نع يهنيو { تانيسلا

 امايق نيمئاق ليللا ىجد يف اوناك ليللا يف نيلوألا ةميش

 اماثأ مكنع ليزي ركذب هلل لناوألا نتّنس اوفتقاو

 : دادم نب دمحم لاقو

 امالظلا كيلع اولجي ارون سكت امايق يخأ اي ليللا عم مق

 اماون ًالفاغو ًالوذع كنع عدو يبنلا ةتس عبتاو

 امانملا ىشغت نيح هللا كركذ رثكاف هنع تلسك ام اذإو

 اماطحلا بحت ايهال ًايهاس انيزح ًابينك ًالفاغ نكت ال

 (١) ةداعلا : ةبادلا .

_- ٣٨٥١٠ _ 



 اماسب اكحاض ساانلا عم دما و حرو كيلملل رمأل ١ ضوف

 دعب كرابملا نب هللا دبع باب تيتأ : لاق ، ريشب نب رمعم نعو

 ءامسلا اذإ { : ارقي وهو ، يلص هتدجوف 0 ةرخآلا ءانعلا

 اذإو ٭× ترجف راحبلا اذإو ٭× ترثتنا بكاوكلا اذإو × ترظطفنا

 ناسلا اهيأ اي ٭× ترخأو تمدق ام سفن تملع ٭ ترثعب روبقلا

 بهذ ىتح اهددري لبقأف & فقو مث 0 0» ع ميركلا كبرب كرغ ام

 ىلإ تعجر مث ، هيف تسلجف 0 يلزنم ىلإ تعجرف 0 ليللا نم وده

 لزي ملف 0 ١}© ع ميركلا كبرب كرغ ام ] : لوقي وه اذإف 0 بابلا

 كملح : لوقي هتعمس ، رجفلا علط املف 0 رجفلا علط ىتح اهددري

 كلذ يقو ؛ هتكرتو هنع تفقرصناق 0 يلهجو كملح 0 يلهجو

 : لوقأ

 اكرغ ام مركلا كبرب اكرغ ام ناسنإلا اهيأ اي

 اكرض ام هللا تعطأ ولف ىدنهلا لبس لض لهج كرغ

 ه ةشئاع ىلع ‘ رمغ نب دمحمو ، رمع نب هللا دبع لخد : لاق

 ه () هللا لوسر نم يتيار ام بجعاب مهيثدح : رمع لاقف

 اي : لاقف 0 يدلجب هدلج قصل ىتح 0 ةليل يدنع مان : تلاقف

 (١) راطفنإلا ةروس : ١ ۔ ٦١ .

 )٢( راطفنإلا ةروس : ٦ .

 ۔- ٣١١



 ينإ هللاو : تلقف ؟ ةليللا هذه يبرل دبعتأ نأ يل نينذأتأ . ةشناع

 ٨ ةالصلا ىلإ ماق مت ، اضوتف ماقف 0 كاوه رثؤأ ينكلو ، كبرق بحأ

 . لالب هاتأف 8 هنم ضرألا يلي امم عمدلا لب ىتح 0 يكبيو أرقيو

 نم مدقت ام كل هللا رفغي ملأ 0 هللا لوسر اي تنأ يمأو يبأب : لاقف

 امو 0 اروكش ادبع نوكأ الفأ ، لالب اي : لاق ؟ رخآت امو كبنذ

 تاوامسلا قلخ يف نإ ] : ةليللا هذه يف هيلإ لزنأ ام يردأ
 نيذلا ٭ بابلألا يلوأل تايآل راهنلاو ليللا فالتخاو ضرألاو

 قلخ يف نوركفتيو مهبونج ىلعو ادوعقو امايق هللا نوركذي
 باذع انقف كناحبس الطاب اذه تقلخ ام انبر ضرألاو تاوامسلا

 ؛ اهيف ركفتي مل مث ، ةيآلا هذه أرق نمل ليو 0 لالب اي 0 0» } رانلا

 : كلذ يف لوقأو

 يبر نم ليللا طسو هللا ةدابع يبلط يف قيدصلا ةنبإ نينذأتأ

 بتع الب هيف مقف كاوه نكل ينبجعي كنم برق هللاو تلقف
 بدأ نم هللا باتك يف هنآج دق امل هيف حيبستلا ىدل يكبي ماقف

 بتملا مركأ يف تلزنأ دق سانلل ةنيبم تايآ نيب ركفت

 ءاتشلا "" : لاق () يبنلا نأ : يردخلا ديعس يبأ نعو

 لوقأو ؛ " هماقف هليل لاطو 0 هماصف هراهن رصق 0 نمؤملا عيبر

 )١( نارمع لآ ةروس : ١٩٠- ١٩١ .

- ٣١٢ _ 



 : كلذ يف

 رايخل ١ هماقف لاط ليللاو را ربأل ١ هماصف راهنلا رصق

 هللا لوسر لاق : لاق 0 هدج نع 0 هيبأ نع . ةريره يبأ نعو

 لقيلف 0 ليللا نم ءاشي ةعاس يأ يف موقي نأ هرس نم " : ()
 . كركشو ‘ كركذل اذه يعجضم نم ينثعبإ مهللا : هعجضم ذخأ اذإ

 . "" كتدابع نسحو 0 كباتك ةوالتو 0 كرافغتساو 0 كتاولصو

 لضف " : لاق هنأ 0 () هللا لوسر نع 0 هللا دبع نعو
 ةقدص ىلع رسلا ةقدص لضفك 0 راهنلا ةالص ىلع ليللا ةالص

 . " ةينالعلا
"7 

 (هثَث) يبنلا امنيب : لاق 0 هيبأ نع { ديزم نب ناميلس نعو

 . نظطبل ارهظ ءاضمرلا يف بلقتي لجر ىلع ىتأ ذإ 0 هل ريسم يف

 ، ةنجلا يلخدت نأ نيجرتو 0 راهنلاب مونو ليللاب مون : لوقي وهو

 : تلقف ، مكاخأ مكنود : لاقف ، انيلع لبقأ ؤ هسفن تاذ ىضق املف
 : انلقف 0 مهداز ىوقتلا لعجا مهللا : لاقف 0 هللا كمحري انل عدا

 ةنجلا لعجا مهللا : لاقف 0 مهدز : () يبنلا لاقف 0 اندز

 . ةيفاع يف موي لك تحبصا اذإ " : () يبنلا لاق ‘ مهاوام

 بونذ كل هللا رفغي ي ، ( ةرم نيعست ) هدمحبو هللا ناحبس : لقف

۔- ٣١٣



 وه ام انه اه " : () لاقف 0 هباحصأ حرفف ، " ةنس نيعست
 . هل كيرش ال هدحو 0 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لق . اذه نم فخأ

 . توميال مئاد يح وهو 0 تيميو ييحي 0 دمحلا هلو ، كلملا هل

 . هرشبو هرعش هل دهشي 0 ريدق عيش لك ىلع وهو 0 ريخلا هديب

 . " ةنجلا هللا ىلع تنمضو

۔ ٣١٤ -



 رغ عمانلال بابلا
 هررزتب ربتلزر لتف و ةزرزتب ربتلا نأ مالا لسغن ¡
 نمو هب مكرذنأل نآرقلا اذه يلإ ئحوأو ] : (كْت) هللا لاق

 . ا } غلب

 لضفأ " : لاق هنأ 0 () يبنلا نع ، ريشب نب نامعثلا نعو
 لوقأو ؛ "" ركذلا نآرقلا دعب يتمأ ةدابع لضفأو 0 نآرقلا ةدابعلا

 : كلذ يف

 هيعادل ناسحإ هللا اعذ يفو هيمنت نآرقلا يف ةدابعلا لضف

 هذه نإ " : () هللا لوسر لاق : لاق 0 رمغ نبا نعو
 : لاق ؟ اهؤالج امف : ليق 0 "! ديدحلا دصي امك 4 أدصت بولقلا

 . "" نآرقلا ةوالت "

 بعتلا نم ىمغأ ايداص هتيار اذإ ديدحلاك أادصتل بولقلا نإ

 بتكلاو تايآلا نم هيلع ىلتت ةروس ىوس بلق ىدص اولجي سيلو

 فارشأ " : () هللا لوسر لاق : لاق ، سابع نبا نعو
 . ١٩١ : ماعنألا ةروس )١(

- ٣١٥ 



 : دادم نب دمحم لاقو ؛ "" ليللا باحصأو . نآرقلا ةلمح يتمأ

 فارعألا يف نوخسارلا مهو فارشأ مه نآرقلا لهأ نإ

 فاليإلا ةروس لهأ مه ليللا ملظ يف نوعكارلا اذكو

 وأ 0 نآرقلا اذه هغلب نم " : (هةم) هللا لوسر لاق : لاق
 هب مكرذنإل ] : (كنت) هللا لاق ؛ " هيبن دهاش امنأكف ، هنم عيش

 : لوقأ كلذ يفو 0 () ع غلب نمو

 ىفطصملا دهاش دق امنأكف هعامسأ نآرقلا غلب نم

 اجن ام اذإ رانلا نم اوجني الماع هراثآ عبتيلف

 : لاق 6 () يبنلا نع ‘ اهيبأ نع 0 نيسحلا تنب ةنيكس نعو

 . " ةمايقلا موي ةنجلا لهأ ءافرع 0 نآرقلا ةلمح "

 نمآ ام " : (هة) هللا لوسر لاق : لاق ‘ ديعس يبأ نعو

 هل بتك 0 نآرقلا نم افرح أرق نمو 0} همراحم لحتسإ نم نارقلاب

 . ۔ ةنسح نيعبرأ : رثآلا يفو ۔ "ا هنسح

 : () هللا لوسر لاق : لاق. ي ردخلا ديعس يبأ نعو

 . " هنم عيش نع ىوعريالو 0 نآرقلا ارقي لجر سانلا رش "

 . :١٩ ماعنألا ةروس ))

- ٣١٦ 

 



 مرحم نع هعنمي ال مث ءي زهتسُم هب هللاو كاذ

 مهردلا بسكل ركذلا ارقي ءيزهتسُم هب هللاو كاذ

 : لوقي ناك 0 () باطخلا نب رمغ نأ : لاق 8 نسحلا نعو
 ديري امنإف 0 نآرقلا ارقي نم نأ بسحأ انأو . نامز ئلع ىتأ دقل

 امو سانلا هب نوديري اماوقأ نأ ، يل ليخ دقف 0 هدنع امو هللا هب

 مكفرعن انك امنإو الا . مكلامعأو مكتءارقب هللا اوديرأف الأ 0 مهدنع

 اننبني ذإو 0 هيلع لزني يحولا اذإو 0 انرهظأ نيب () يبنلا ذإ
 ه يحولا عفرو 0 (ا٤) هللا لوسر ضبق دقف الأ ، مكرابخأ نم هللا

 اننظ 0 آريخ مكنم رهظأ نمو الا ‘ مكل لوقأ امب مكفرعأ امف نآلاو

 ارش هب اننظ 0 ارش مكنم رهظأ نمو ٠ هيلع هانببحأ و اريخ هب

 : كلذ يف لوقأو ؛ مكبر نيبو مكنيب مكرئارس ، هيلع هانضفغبأو

 سانلا ىلإ ضوغبم رشلا بحاصو هتبحم انالوأ ريخلا رهظأ نم

 يسانلاب سيل نم ىلإ كاذ ملعف ةشحافو رب نم نورسي امو

 سأب نمو ريخ نم نونكت امو مكرودص يفخت ام ملعي هللا

 : دادم نب دمحم لاقو

 هجامس هيف نإ رشلا عدو هنم ريخلا بسكت ريخلا رهظأ
 هجاح رشلا لماح نع مهل ام هيف سانلا صرحي ريخلا بحاص

۔- _ ٣١١٧



 هجاجل حوبقلاو سانلا ىلإ ببحت يخأ اي هللا ببحاو

 هجاردأ ايفاق قحلا عبتاف يصاعملا بانتجإ هبح ىرأو

 ناك ول " : () هللا لوسر لاق : لاق ، رماع نب ةبقع نعو

 ءاملغلا فلتخإ : خيشلا لاق ؛ " رانلا هلكأت مل ، باهآ نآرقلا اذه

 نآرقلا هللا ةَملع نم ديري : يعمصألا لاقو ؛ ثيدحلا اذه ىنعم يف

 . باهآلاب : ينكف 0 هقرحت مل رانلا يف يقلأ مث & نيملسملا نم

 نإ " : (ه٤) هلوقب 3 هليوات ىلع جتحاو ‘ مسجلاو صخشلا نع
 : كلذ يف لوقأو ؛ " نآرقلاب اعد نم بذعي ال هللا

 رانلاب قرحت ال كيلقل يبنلا لاق نآرقلا يعاد اي

 راع نمو ران نم كيجني الغلا برل هيف امب لمعاف

 يف نآرقلا لعج ول هنأ : وهو رخآ ليوأت ۔ ثيدحلا يف لاقو

 قرحت رانلا نأكو 0 نآرقلا قرتحإ ام رانلا يف يقلأ مث 3 باهآ

 هعفريو هخسني (كنت) هللا نأل ، نآرقلا قرحت الو دادملاو دلجلا

 اذإ ۔ هسردت الو هلطبت ال اهنإف هقرحأ نإو { هل ةنايص دلجلا يف

 ءانآ هب نوموقي مهف 0 هدابع نم رايخألا بولق هتنمض دق ناك

 هيعت بولقلا تناك اذإ ، هسردت الو هلطبت ال امنإو 0 راهنلاو ليللا

 هظفحتو

- ٣١٨



 انيعأ هب حتفت { ارون كيلع لزنم ينإ 0 دمحم اي : ةاروتلا يفو

 . افلغ ابولقو 0 امص اناذآو . ايمغ

 نآرقلا اوملعت " : () هللا لوسر لاق : لاق ، سنأ نعو

 ءرمأ ينإف 0 سانلا اهوملعو ضنارفلا اوملعتو 0 سانلا هوملعو

 فلتخي نيح نتفلا رهظتو 0 عفريو ضبقيس ملعلا نإو ‘ ضوبقم

 . " امهنيب لصفي نم نادجي الف 8 ةضيرف يف ناننإلا

 نيذلا { : (كت) هلوق يف لوقي . دمحم نب رفعج تعمس : لاق

 قح هب نولمعيل : لاق 0 ©» } هتوالت قح هنولتي باتكلا مهانيتأ

 . هلمع

 ظفح لجر يف لوقت ام : نسحلل تلق : لاق 0 اجر يبأ نعو

 دسوتي : لاقف ؟ هب موقي الو ، هولتي الو ‘ هبلق رهظ ىلع نآرقلا

 . كلذ هللا نعل . نآرقلا

 .0» } هانملع امل ملع وذل هنإو ] : حلاصلا دبعلل (ةلت) هللا لاق

 الو ارسيو 0 اقلطنا : لاقف .[. أ ذاعمو ايلع (! يبنلا اعد

 ادهاش كانلسرأ انإ يبنلا اهيأ اي { : يلع لزنأ دق ينإف { ارسعت

 ( ١ ) ةرقبلا ةروص : ١٢١١ .

 )٢( فسوي ةروس : ٦١٨ .

 ۔ ٣١٩



 : لاق 0 0١ ؟ ارينُم اجارسو هنذإب هللا ىلإ ايعادو ٭ اريذنو ارشبُمو

 نم ( اريذنو ] 0 ةنجلاب } ارشبُمو ] ، كتمأ ىلع [ ادهاش )
 اجارسو ] 0 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش [ هللا ىلإ ايعادو ] { رانلا

 . نآرقلا : لاق ، م رينم

 : لاقف 6 (هةَ) يبنلا ىلإ لجر ماق : لاق ، نسحلا نعو

 لهأ ، قالتلا موي رذحاو 0 نآرقلا ملعت " : () لاقف ؟ ينظع

 . "" ضرملا لهأو تاوامسلا

 ناطيشلا كل سوسو اذإ 0 مدآ نبا اي : لاق هنأ ، نسحلا نعو

 يف هللا كلمح ام كلذ دنع ركذاف ، كسفن اهب تثدح وأ 0 ةئيطخب

 تعنشخل . تاعشاخلا تايسارلا لابجلا هتلمح ول امم 0 هباتك

 نآرقلا اذه انلزنأ ول ] : هباتك يف لوقي هتعمس امأ ، تعدصناو

 لاثمألا كلتو هللا ةيشخ نم اعدصتُم اعشاخ هتيأرل لبج ىلع

 لاثمألا كل هللا برض امنإو 3 0١ } نوركفتي مهلعل سانلل اهبرضن

 تنأو { هللا يصاعم نع اهب رجدزتو 0 اهب ربتعتو { اهيف ركفتتل

 نم كاتأو 0 هباتك نم كلمح امو 0 هللا ركذل عشخت نأ قحأ آذإ
 نبا اي ۔ ملعاو ؛ رانلا وأ ةنجلا كلو ى باسحلا كيلع نأل ، همكح

 )١) بازحألا ةروس : ٤٥ ٤٦ .

 (٧) رشحلا ةروس : ٢١ .

_- ٠ ٢ ٣ - 



 بحأ لإ دحأ اهبحي نلو 0 اهبحأ نم لإ ةنجلا لخدي ال هنأ ۔ مدآ

 3 البلل اينذلا مسق هللا نإ ، عاطتسإ امب وأ هب لمعي ىتح . اهلمع

 ةرخآلا ىطعأو 0 مسقلاب ايندلا ىطعأ هللا نأو . ازجلاب ةرخآلاو

 هريصمو ىدهلا هغامج 0 دحاو ليبس هللا ليبس نإف ، لمعلاب

 لالضلا اهعامج 0 ةقرفتم لبنس ناطيشلا لبنس نأو 0 ةنجلا

 هاتأ نكلو 0 هيأر نع هنيد ذخأي مل نمؤملا نأو 0 رانلا اهريصمو

 الو يلجتلاب هللاو سيل ناميإلا اذه نأو 0 هنع ذخأف هللا نم

 . افخلا رهظ 0 لامعألا هتقدصف 0 بلقلا يف ركف ام نكلو 0 ينمتلاب

 مهتبحص تناك اماوقأ تبحص دقل 0 ةتسلا تكرتو { ءاملغلا تلقو

 بهذ { هنارب ذخأي دحأ مويلا يقب ام هللا وف ، نمؤم لكل نيعأ ةرق

 بحاص فرتُم يقبو { ةفرعملا تبهذو 0 ركفلا سمطناو 0 ءايحلا

 نوحلاصلا بهذ 0 لتاقُي اهيلعو ، ىضري اهلو 8 بضغي اهل 0 اينذ

 لوقأو ؛ مهب هللا يلابي ال ، ريعشلا ةراثخك ةراثخ يقبو . فالسأ

 : كلذ يف

 رايخألا فلاسل ءادفلا اولعج رارشخذلا يقب دقو رايخلا بهذ

 رانلا يف مهريصم روجفلا وذو ىنغلا وذ روجفلا لهأ اوسدق مك

 : دادم نب دمحم خيشلا لاقو

- ٣٢١ _



 افقاجيإ روبقلل اوفجوأو افالسأا نوحلاصلا بهذ

 افاليل تاحلاصلا اوفلأي مل : فلخ رشعم يف انيقب دقو

 افالخأ نيحلاصلا عم ارفص اوقبف مهنم ملعلا بهذ دق

 افاكوت مهدقف ىلع احس

 املسُم باصأ ام " : لاق 0 () يبنلا نأ : هللا دبع نعو

 نبا ، كدبع نبا ، كدبع ينإ مهللا : لاقف 0 نزح الو مه 0 طق

 كلأسأ ، كئاضق ئف لدع . كمكح ئف ضام 0 كديب يتيصان 0 كتمأ

 وأ ، كباتك يف هتلزنأ وأ ، كسفن هب تيمس 0 كل وه مسإ لكب

 وأ ، كدنع بيغلا ملع يف هب ترثأتسا وأ 8 كقلخ نم ادحأ هتملع

 ميركلا نآرقلا لعجت نأ ، لسرم يبن وأ ، برقم كلم هب كاعد

 . يمغ و يمه باهذو 0 ينزح ءالجو ‘ يرصب رونو 0 يبلق عيبر

 : اولاقف ، "" احرف هنزخ ناكم هلدبأو 0 همه () هللا بهذأ لإ

 نهعمس نمل يغبني " : لاق ؟ تاملكلا هذه ملعتنالا ، هللا لوسر اي

 . " نهملعتي نأ

 عفاش نآرقلا " : () يبنلا لاق : لاق 0 هللا دبع نعو
 نمو 0 ةنجلا ىلإ هداق همامأ هلعج نم “ قدصم لح امو 0 عفشمو

 . " رانلا ىلإ هقاس هفلخ هلعج

۔ ٣٢٢



 هترضح نيملسملا نم الجر نأ : ثدحي نسحلا تعمس : لاق

 ةمتاخ يف اورظنا : لاقف ؟ نالف اي يصوأ : هلهأ هل لاقف 0 ةافولا

 نيذلاو اوقتا نيذلا عم هللا نإ { : اهب اوصوتساف 0 لحنلا ةروس

 . 0 ع نونسحم مه

 نم " : لاق 0 () يبنلا نأ : بدنج نب سابع نبا نعو
 . " اطخأ دقف ، باصأف هيأرب نآرقلا يف نأ : لاق

 اولعجاو 0 نآرقلاب مكبولق اورون : لاق . نارمع نبا نعو
 سنأ 0 نآرقلا هيف أرقي يذلا تيبلاف ، نآرقلا نم ابيصن مكتويبل

 . نآرقلا هيف أرقي مل ي ذلا تيبلاو . هريخ هيف رثكو 0 هله ىلع

 : كلذ يف لوقأو ؛ هريخ هيف لقو 0 هلها ىلع شحو
 لزنم طسو يف نآرقلا عيرق اذإ

 هريخب شاعو هيف نم سنأو

 لزنمو رادب أرقي نكي مل نإو

 امبرف هنم ريخلا لك دقفيو

 هبياحس تدتشاو هيف ريخلا ىمن

 هبلاطم هادي تلان نمل ىبوطف

 هبعالمو همسر هيف شحوت

 هبياجع هيف مايألا عم هتعد

 يذلا لجرلا نأ " : لاق & )٤&( يبنلا نع ، سابع نبا نعو
 يف لوقأو ؛ " برخلا تيبلاك 0 نآرقلا نم عيش هفوج يف سيل
 : كلد

 (١) لحنلا ةروس : ١٢٨ .

- ٣٢٣ _ 



 بجعلا يف لض دق نآرقلا نم ايلخ هبر يحو نم ءرملا فوج ناك اذإ

 بجو جلاو نم رشلاو هرهاظب ينقوري تيب لثم آلإ وه اَمَو

 باتكلهنإو ] : نآرقلا أرق اذإ : لاق هنأ ‘ نسحلا نعو

 ميكح نم ليزنت هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ٭ زيزع

 ه لطاب هيف ديزي الف 0 ناطيشلا نم هللا هظفح : لاق 0 () ع ديمح

 ركذلا انلزن نحن انإ ] : (كنت) هلوق التو 0 قح هنم صقني الو

 . ١_' } نوظفاحل هل انإو

 لثم " : لاق 0 (هي) يبنلا نأ : يرعشألا ىسوُم يبأ نعو

 . اهحيرو اهمعط بيط . هجرتألا لثم 0 نآرقلا ارقي يذلا نمؤملا

 الو بيط اهمعط 0 ةرمتلا لثم 0 نآرقلا أرقي ال يذلا نمؤملا لثمو

 اهمعط 0 ةناحيرلا لثم 0 نآرقلا أرقي يذلا رجافلا لثمو { اهل حير

 . " بيط اهحيرو رم

 ءارو هوذبنف ] : (كْت) هلوق يف لوقي يبعشلا تعمس : لاق

 نب هللا دبع اندشنأو ؛ هب لمعلا مهكرت : لاق 0 ١} } مهروهظ

 : نايفس نب دمحم

 .٢٤۔١٤ : تلصف ةروس )١(

 )٢( رجحلا ةروس : ١ .
 )٣( نارمع لآ ةروس : ١٨٧ .

 ۔ ٣٢٤ -



 ضرتفُم روحلا رهم سانلا اهيل اي
 ةبناع لك نع مصأ مل نإ تنكال

 : كلذ يف لوقأو

 هتعاطب لمعيلف روحلا يغتبي نم

 اذإ بولقلا صالخاب لإ رهملا ام

 هل ناك لضفلا نيكرشملا دهاجو

 هتدم ءاشحفلا نع اعوط ماصو

 : يراشبلا لالب يبأل يندشنأو

 هودباك رفسأ ليللا ام اذإ

 اوماقف مهنمأ فوخل لاطأ

 : دادم نب دمحم لاقو

 رون تاملظلا اج يف اوناكو

 ليلق مهو مهليل اوماقف

 ريثك مهريغ ضرألا لهأو
 بيجتسُم ةوعد هلل اوعد

  

 رابجب كتقوأ دجهتلا لوط

 ي راطفإ روحلا قيرب نوكي ىتح

 رانلا نم اوجني يكل هلإلا ىضر

 راحسأو ليل يف دبعلا دجهت
 رابجب كتف هلضف يف دازو

 راربأ نيب ام هراطفإ روحلاب

 دوجس مهو مهنع رفسيف

 دوجه اينذلا يف نمألا لهأو

 دوجس مهو مهليل ىلوت
 ديرت مهلثم ضرألا عاقب

 ديدع مهل سيلو فعض ىلع

 دوقر مهليل لج ادومه

 دوجت اهعمدأب مهنيعأو

- ٣٢٥



 دوجو مرك مهقوف رثنّيو اوباجتساف عرضتلل مهاعد

 نم مكربخأ الأ " : () يبنلا لاق : لاق . ةريره يبأ نعو

 " ؟ سانلا ىفجأو ؟ سانلا لخبأو ؟ سانلا قرسأو ؟ سانلا لسكأ

 مان دبعف : سانلا لسكأ امأ " : لاقف { هللا لوسر اي ىلب : اولاق

 . ناسل الو ةفشب هللا ركذي ال ‘ نطبلاو رهظلا حيحص ‘ هشارف ىلع

 بونذلا فلي امك فلث 0 هتالص قرسي يذلاف : سانلا قرسأ امأو

 رسي لجرلاف : سانلا لخبأ امأو ‘ ههجو اهب برضف 0 قلخلا
 : سانلا افجأ امأو 0 مهيلع ملسي الف 0 نيملسملا نم ةعامجلاب

 . "" يلع لصي ملف ، هيدي نيب تركذ لجرف

  

- ٣٢٦



 نررغعلال بابل
 ءاجرلا /

 ال : ركذلا لضفأ " : لوقي 0 () هللا لوسر تعمس : لاق

 : دادم نب دمحم لاقو ؛ "ا هلل دمحلا : ءاعذللا لضفأو © هللا لإ هلإ

 هللا الإ هلإ ال اعيمج ركذلا لضفأ

 هلا الإ هلإ اد نزو لك يف تلقن

 ءاعدلا يأ 0 هللا يبن اي : لاقف ، لجر () يبنلا ىتأ : لاق

 ؛ "" (اثالث هيلع درف) ةيفاعلاو وفعلا كبر لس " : لاقف ؟ لضفأ

 : كلذ يف لوقأو

 ةيفاعلا عم الضفو انمأو هوفع يل هللا ردق اذإ

 ةيفاولا يف نيعلا هب تررقو يهتشأ ام تلن دقف يلع

 : دادم نب دمحم لاقو

 ةيفاعلا عم وفعلا كلاسأ ةيفاشلا ةمعنلا اذ اي بر اي

 ةيفاولا يفو اينألا هذه يف ةمعن انل نيتاه لثم

- ٣٢٧



 هبر نع هيوري اميف 0 () يبنلا نع . ةريره يبأ نعو

 . هيلع بضغا ينعدي نكي مل نم : لاق & ()

 هلاؤس تكرت نإ بضغي هللا

 اننإف هلإلل كلاؤس لعجا

 : ةيهاتعلا وبأ لاق كلذ يفو

 الئنان لاسي نيح بضغي دبعلا

 بنتجاف بضغي هاوس تلأس اذإو

 : كلذ يف لوقأو

 اولهتباو ريخلا ءاعذ نم اومأست ال

 هلئاس تنك ام اذإ ىضري هللاف

 بضغي لاسي نيح مدآ ينبو

 بلقتن انبر ةمعن لضف يف

 بغري نيش هلأست نأ هللاو

 بلطملاب ه دانو هلإلا بضغ

 حاحلاو نامدإب هلإلا ىلإ

 حارتأب احارفأ لدبي دبعلاو

 هب ملكت ام رخآ " : () يبنلا لاق : لاق ، ةريره يبأ نعو

 معنو هللا يبسح : لاق { رانلا يف يقلا نيح (:لنتتلا) ميهاربإ

 . "" ليكولا

 ليكولا معنو هللا يبسح ىدان رانلا يف ليلخلا يقلا نيح

 بئاغر دبعلا نهب كردي ثالث : لاق ‘ نيصحلا نب رمع نعو

۔ ٣٢٨



 ءاعذلاو . ردقلاب ىضرلاو 0 ءالبلا دنع ربصلا : ةرخآلاو اينذلا

 . ءاخرلا يف

 ردقلل ميلستلا يفو هنم ربصلا يف ةرفوم اهاقلت دبعلا بياغر

 رمع نع كاذ ىوري كل هتلق ام ابستحُم همزلاف اعذلا ءاخرلا يفو

 متنأو هللا اوعدا " : لاق ، () يبنلا نأ : ةريره يبأ نعو

 . "" هال بلق ءاعد بيجتسي ال هللا نأ اوملعاو . ةباجإلاب نونقوُم

 هللا لوقي " : لاق 0 () يبنلا نع ، ةريره يبأ نعو

 . هطعأ ملف ينلأسو 0 هبجأ ملف يناعد يذلا نيأ : ()

 . " نيمحارلا محر انأو 5 هل رفغأ ملف ينرفغتساو

 اتيب هل هللا انب ، هيف نك نم عبرأ " : لوقي () يبنلا نعو

 . انيش يطعأ اذإف 0 هللا الإ هلإ ال : هتمصع ناك نم ؛ ةنجلا يف

 هيلإ انإو هلل انإ ] : لاق 6 ةبيصُم هتباصأ اذإو © هلل دمحلا : لاق
 . " هلل ا رفغتسأ : لاق 0 ابنذ بنذأ اذإو . ) } نوعجار

 تعمس : لاق 0 هيبأ نع 0 ركب يبأ نب نمحرلا دبع نعو

 كتمحر مهللا : بوركلاو جرفلا تاوعد " : لوقي () يبنلا
 )١( ةرقبلا ةروس : ١٥٠٦ .

 ۔ ٣٢٩



 ال ں هلك ينأش حلصأو ‘ نيع ةفرط يسفن ىلإ ينلكت الف 0 وجرأ

 . "" تنأ لإ هلإ

 مهللا : لاق نم " : (هة) يبنلا لاق : لاق ى سابع نبا نعو

 كرتس يلع ممتأف ، رتسو { ةيفاعو 0 كنم ةمعن يف تحبصأ ينإ

 اقح ناك {. [ ىسمأ اذإو حبصأ اذإ تارم ثالث ] ةرخآلاو اينأذلا يف

 . " هيلع متي نأ هللا ىلع

 اذإ ٠ ({مل©) هللا لوسر ينملع : لاق ‘ بلاط يبأ نب يلع نعو

 هللا ناحبس 0 ميركلا ميلحلا تنأ آلإ هلإ ال : لوقأ نأ 8 برك يب لزن

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو 0 ميظعلا شرعلا بر هللا كرابتو

 مكملعأ الأ " : (امَجك) هللا لوسر لاق : لاق 0 هللا دبع نعو
 ينبب رحبلا زواج نيح 0 (مثَتلا) ىسوم نهب ملكت يتلا تاملكلا

 كل مهللا : اولوق " : لاق 0 هللا لوسر اي ىلب : انلق "" ؟ لينارسإ

 لإ ةوق الو لوح الو 0 ناعتسملا تنأو 0، ىكتشملا كيلإو { دمحلا

 ذُم نهتكرت امف : لاق 0 هللا دبع نعو ؛ " ميظعلا يلعلا هللاب

 كب نيعتسنو : نهيف دزو : لاقو ؛ (&م٤) هللا لوسر نم نهتعمس
 . هلك انرمأ حالص كلأسنو 0 اننيد 0©'» داسف ىلع

 )١( ميهف ريغ ينإو 0 هديب خسانلا نم 0 ملعا هللاو ، لدي كلذل ىنعم ال ذإ 0 اننيد ةماقتسإ : هلعل- .

 ۔ ٣٣٠ -



 لأسي دبعلا : لوقي ‘ يلع نب دمحم رفعج ابأ تعمس : لاق

 لوقيف 0 دبعلا بنذيف ‘ بيرق لجأ ىلإ اهؤاضق نوكتف 0 ةجاحلا

 بجوتساف } يطخسل ضرعت هنإف 0 اهايإ هتمرحالا : ىلاعت هللا

 الإ هللا دنع ام لاني الف 0 قدص : هفينح وبأ لاق ؛ نامرحلا

 : كلذ يف لوقأو ؛ هتعاطب

 لجاعلا يف كيتأي هبلطت يذلا لانت هللا ةعاطب

 لجآلاو لجاعلا يف لأست امب ىضحت نايصعلا بنتجاف

 ال : ةملظلل لق : (ملثتتلا) دوواد ىلإ (كنت) هللا يحوأ : لاق

 نأ مهل يركذ نأو 0 ينركذ نم ركذأ نأ يلع اقح نإف 0 يننوركذي

 . مهنعلأ

 ركذي امب هللا هركذي نأ دبالف هللا ركذ نم

 ركنتسي هركذ يف هل وهف هتفرعمب هللا ركذ نا
 ركنم هل وهف هفاعضأ هركش نم بجوتسا ام هاطعأ

 ركنم هل وهو هركذي ملاظ ىلع هللا ةنعلو

 ال مهللا " : ةالص لك ربد لوقي 4 (انت) يبنلا تعمس : لاق

 : كلذ يف لوقأو ؛ "" تعنم امل طعٌم الو ، تيطعأ امل عنام

۔- ٣٣١



 عنمي ي ذلل طعم سيلو ىطع أ ام عنمي عنام ال

 عفني الف هللا ىبأ اذإ هل دجمب دجملا وذ سيلو

 : لاق اذإ دبعلا نإ 0 هللا دابع " : () يبنلا لاق : لاق
 8 فلأ ىلإ ةنام ىلإ رشع نمو 0 ارشع اهب هل بتك 0 هللا ناحبس

 . "" هل هللا رفغ } رفغتسإ نمو 0 هل هللا داز ، دادزإ نمو

 مهللا " : لوقي ناك 0 (ةمت) يبنلا نأ : كلام نب سنأ نعو

 مرهلاو ‘ لخبلاو نبجلاو 0 لسكلاو زجعلا نم كب ذوعأ ينإ

 8 رفكلاو . ةنكسملاو ةلذلاو {. رقفلاو { ةليغلاو ةلفغلاو . قسفلاو

 نونجلاو 0 مكبلاو ممصلاو 0 قافنلاو قاقشلاو 0 ةعمسلاو ءايرلاو

 . "" ماقسألا رش نم كب ذوعأو ، صربلاو ماذجلاو

 : حبصأ اذإ لوقي ناك 0 () يبنلا نأ : هثراح نب ديز نعو
 سفن وأ ‘ اهتعطق محر يلع ١ وعدي نأ كب ذوع يننإ مهللا ٠

 . "" سفنلا ىنغ كلأسأو . اهتملظ

 قرع يف هلل ةمعن مك " : () يبنلا لاق : لاق ، ةداتق نعو
 . كلذ يف لوقأ و ؛ !ا نكاس

 نكاسلا يفو قرعلا ضبان يف تنوك دق هلل ةمعن مك

- ٣٣٢ _



 : لاقو

 نطابلا يفو رمخلا رهاظ يف اهتددع هلل ةمعن مك

 ٠ () يبنلا ناك : تلاق 0 (اهنع هللا يضر) ةشئاع نعو

 { رقفلا رشو 0 ىفغلا ةنتف رش نم كب ذوعأ ينإ مهللا " : لوقي

 . " مثاملاو ، مرغملاو 0 لخبلا نم كب ذوعأو

 دهج نم نإ " : () هللا لوسر لاق : لاق 8 نسحلا نعو

 . اهنفد ةنسح ىأر نإ 0 ماقم راد يف كعم 0 ءوسلا راج 0 ءالبلا

 هتعطأ نإ 0 ناطلس كيلع ريمأو 0 اهاشفأو اهعاذأ ةنيس ىأر نإو

 . كعطت مل اهترمأ نإ ‘ ءوس ةأرمإو 0 كلتق هتيصع نإو 0 كرفكأ

 : كلذ يف لوقأو ؛ "" كظفحت مل اهنع تبغ نإو

 اهيفخي كنم تانسح ىأر اذذ هل كاكفنإ ال ءوس راج ءالبلا دهج

 اهيشفي نيح يلابي ال ألملا نيب ةئيس تفراق دقو كأر نإو

 اهيدري ح ورلاف ه رمأ عطت مل وأ هل تعطأ نإ ءوس ناطلس كاذك

 اهيعاسم دمحت ملو هيف كتصع هب تيتأ ارمأ نإ ءوسلا ةمرخو

 نم كب ذوعأ ينإ مهللا " : لاق 0 () يبنلا نأ : يلع نعو

 رش نمو 0 حايرلا هب بهت ام رش نمو 0 ليللا يف جلي ام رش

- ٣٣٣ _



 : كلذ يف لوقأو ؛ " رهدلا قئاوب

 حابصب يضقني ىتح ليللا عم جلاو رش نم شرعلا هلإ ينذعأ

 حاير بوبه نم ميسن رشو قناوبب يرتعي رهد رش نمو

 لخب نم " : لاق ، () يبنلا نأ : دوعسم نب هللا دبع نعو

 . هدباكي نأ ليللاو ، هدهاجي نأ ودعلا باهو 0 هقفني نأ لاملاب مكنم

 ٨ هللا الإ هلإ الو 0 هلل دمحلاو ، هللا ناحبس : تاملكلا هذه نم رثكێلف

 . " تأدب نهياب كرضي ال . دمحلا هللو 0 ربكأ هللاو

 مالكلا ي أ ، هللا لوسر اي : تلق : لاق 0 () رذ يبأ نعو

 . هللا ناحبس : ةكنالملا هافطصإ ام" : لاق ؟ هللا ىلإ بحأ

 . "" [ اثالث اهلوقي ] هللا الإ هلإ الو 0 هلل دمحلاو

 وبأ .7 : لاق ٠ دانساب 0 بستحنملا هلل ا دبع نب ركب انثدح

 نم ىغط نم آلإ ينغلا لهو : لاقف ؟ ريقفلاو ينغلا نع ةفينح

 : كلذ يف لوقأو ؛ ريقفلل نايغط الو هللا قلخ

 ادبأ يقب ام ريقف ىغطي سيلو هتمعن دنع ىغطيل ينغلا نإ
 ادلو الو اموي ةجوز ذختي مل كلم ىلإ هاعجر كلذ لكو

 يعمو 0 (انتغ) يبنلا ىلع تررم : لاق . ة ريره يبأ نعو

- ٣٣٤



 ناحبس : اذه نم لضفأ سارغأا ىلع كلدأ الا "" : لاقف ، سارغأ

 اهنم ةملك سيلو . ربكأ هللاو © هللا لإ هلإ الو 0 هلل دمحلاو 4 هللا

 : كلذ يف لوقأو ؛ " ةرجش اهب كل هللا سرغ لإ 3 اهلوقت

 اموقخلا قيرطلا كلس اهلاق نم يتلا يه تاحلاصلا تايقابلا

 امنهجل ادصقم ةمايقلا موي ادغ مهل دعأ اهل نودحاجلاو

 يبنلا ىلإ نيملسُسلا ءارقف اكتشإ : لاق ، رمغ نبا نعو

 . هللا لوسر اي : اولاق ‘ مهيلع مهءاينغأ هب لضف ام 0 ()

 . انمايص نوموصيو 0 انقيدصت اوقدصو 0 انناميإ اونمأ انناوخإ

 . كلذ نم ءيش ىلع ردقن ال 0 نيكاسم نحنو 0 انتالص نولصيو

 . مهلعف لثم متكردأ هومتلعف اذإ ع يشب مكربخأ الفأ " : لاق

 . [ ةرم رشع ىدحإ ] ربكأ هللا ربكأ هللا : ةالص لك ربد يف نولوقت

 رشع ىدج)إ ] هلل دمحلاو 0 [ ةرم رشع ىدحإ ] هللا ناحبسو

 كلذ غلبف ‘ هب مهرمأ ام اولعفف 0 مهلعف لثم اوكردت 0 [ ةرم

 ءارقفلا عجرف ، () يبنلا هب مهرمأ ام لثم اولاقف 0 ءاينغألا

 نم هيتؤي هللا لضف كلذ ] : (اهة٤) يبنلا لاقف ، كلذب هوربخأف هيلإ
 . نيملسملا ءارقف مكرشبأ 0 ١ } ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي

 . " ماع ةنامسمخ كلذو 0 موي فصنب ءاينغألا لبق نولخدت

 )١( ديدحلا ةروس : ٢١ .

 ۔ ٣٣٥ ۔



 (اهث) يبنلا انيلع جرخ : لاق ، يفوأ يبأ نب هللا دبع نعو
 نم دحأ ىلإ وأ ، (هركذ زع) هللا ىلإ ةجاح هل تناك نم " : لاقف

 يلصيلو 0 هءوضو نسحيلو أضوتيلف 0 مدآ ينب نم 0 هقلخ

 : لقيل مث ، () هيبن ىلع يلصُلو 0 هللا ىلع يننيلو 0 نيتعكر

 هلل دمحلا 0 ميظعلا شرعلا بر هللا ناحبس 0 ميلحلا هللا الإ هلإ ال

 منازعو . كتمحر تابجوم كلأسأ ينإ مهللا 0 نيملاعلا بر

 عدتال ‘ بنذ لك نم ةمالسلاو ‘ رش لك نم ةمصعلاو 0 كترفغم

 اهيف كل ةجاح الو 0 هتجرف الإ امه الو ‘ هترفغ آلإ ابنذ يل

 مهللا ، نيمحارلا محرأ اي اهتيضق آلإ ‘ حالص اهيف يلو ‘ اضر

 كب ذوعأو ، لمع وأ لوق نم اهيلإ برقي امو 0 ةنجلا كلأسأ ينإ

 . "" لمع وأ لوق نم اهيلإ برقي امو رانلا نم

 . هامع اي " : سابعلل لاق 0 () يبنلا نأ : سابع نبا نعو

 رفغ } كلذ تلعف تنأ اذإ 8 لاصخ رشعب 0 كحنمأ الأ ، كيطعأ الأ

 باتكلا ةحتاف ةعكر لك يف أرقت & تاعكر عبرأ يلصت نأ : كل هللا

 : مئاق تنأو تلق } ةعكر لوأ نآرقلا نم تغرف اذإف ، ةروسو

 سمخ ] ربكأ هللاو 0 هللا الإ هلإ الو 0 هلل دمحلاو 0 هللا ناحبس

 اهلوقتو كسأر عفرت مث ، ارشع عكار تنأو لوقت مث 0 [ ةرم رشع

 . تاعكر عبرأ يف كلذ لوقتف 0 ةرم نوثالثو سمخ كلذف 0 ارشع

- ٣٣٦ _



 لك يفف لعفت مل نإف 0 ةرم موي لك يف اهيلصت نأ تعطتسإ نإ

 يفف لعفت مل نإف 0 ةرم رهش لك يفف لعفت مل نإف 0 ةرم ةعمج

 . ةرم كرمع

 ىكشو 0 (اهةت) يبنلا ىلإ نالف ينب نم خيش لجر ءاج
 ةوعد يندز 0 هللا لوسر اي : لاقف 0 هعفنت ةوعد هلأسو ، فعضلا

 : لاقف { ءاًَنست خيش ينإف لطث الو 0 ةرخآلاو اينألا يف ينعفنت

 . هلل دمحلاو 0 هللا ناحبس : ةالص لك ربد يف لقف { كاينذل امأ "

 دقف . تارم ثالث اهلقف 0 دمحلا هللو 0 ربكأ هللاو 0 هللا لإ هلإ الو

 ؛ جلافلاو 8 صربلا و 0 ماذجلاو ‘ ىمعلا نم : عبرأ نم هللا كنمآ

 نم يلع ضقاو 0 كباذع نم ينذقنأ مهللا : لقف 0 كترخآل امأو

 ضبقف ، كتاكرب نم يلع لزنأو ، كتمحرب يلع رتساو ، كلضف

 ىلع ضبق ام دشأ ام : هباحصأل لاقف 0 يكبي وهو عبرألا هعباصأ

 . هديب يسفن يذلاو " : (ه٤) هللا لوسر لاقف 0 عبرألا هعباصأ

 ةنجلا باوبأ هل حتتفتل اهعدي مل ، ةمايقلا موي ادغ اهب هللا ىفاو آلإ

 . " ءاش ثيح نم اهلخدي 0 ةينامنلا

 ةليل نأ "! : لاق 3 () يبنلا نأ : يراصنألا بويأ يبأ نعو

 نأ كتمأ رمأ : لاقف 0 عاكلا ) ميهاربإ ىلع تررم 0 يب ي رسأ

- ٣٣٧ _



 . ةبيط اهتبرتو . ةعساو اهضرأ نإف 0 ةنجلا سرغ نم رثكت

 يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوحال : لاق ؟ ةنجلا سرغ امو : تلق

 هل تسرغ . [ ارشع ] هدمحبو هللا ناحبس : لاق نم 0 ميظعلا

 . " ةنجلا يف ةلخن

 دوواد نب ناميلس رم : لاق 0 يبوحلا نارمع نبا نعو

 سنإلاو نجلاو . هلقنت حيرلاو ، هلظت ريطلاو 0 (مالسلا امهيلع)

 . ليئارسإ ينب دابع نم دباعب اورمف : لاق 0 هلامشو هنيمي نع

 : لاق 0 اميظع ًاكلُم هللا كاتأ دقل ۔ دوواد نبا اي ۔ هللاو : لاقف

 يطعأ امم ريخ 0 ملسم ةفيحص يف ةحيبست : لاقف } همالك عمسف

 . ىقبت ةفيحصلاو بهذي يطعأ امو 0 دوواد

 دوواد نبا كلم نم ريخ ملسمل تبتك ةفيحص يف ةحيبست

 دودعم موي يف اهلضف ةحيبست تبت يتلاو ينفي دوواد نبا كلم

 ريخلا " : لاق 0 () يبنلا نأ : رمغ نب هللا دبع نعو

 ؛ " ةنجلا لخدي هيلع ظفاحي نمو 0 ليلق هب لمعي نمو 0 ريتك

 هدمحيو . ارشع ةالص لك ربد هللا حيبست " : لاق ؟ وه ام : انلق

 فلأو . ناسللاب نوسمخو ةنام كلذف 0 ارشع هربكيو . ارشع

 هللا حبسي : هشارف مكدحأ ىوآ اذإو ، نازيملا يف ةنامسمخو

۔- ٣٣٨



 اعبرأ ] هربكيو 0 [ نيثالثو اثالث ] هدمحيو 0 [ نيثالثو اثالث ]
 الف : اولاق ؛ "" نازيملاب فلأو ناسللاب ةئام كلتف 0 [ نيثالثو

 . هتالص ربد يف مكدحأ ناطيشلا يتأي ، الب : لاق ؟ كلذ قيطن

 ىلإ ىوآ اذإ : دارأ هلعل ۔ اهلوقي الو موقي ىتح 0 هتجاح هركذيف
 . ۔ نهلوقي الو 0 ماني ىتح هلغشيف هشارف

 ىحواف بارحملا نم هموق ىلع جرخف ] : (ننت) هللا لاق

 هللا لاق ؛ ةالصلا : ةحبسلاو 0 0» } ايشعو ةركب اوحبس نأ مهيلإ

 عولط لبق كبر دمحب حبسو نولوقي ام ىلع ربصاف ] : (كت)

 كلعل راهنلا فارطأو حبسف ليللا ءانأ نمو اهبورغ لبقو سمنلا

 رابدإو هحبسف ليللا نمو ] : (ةللج) لاقو ؛ 0١ } ىضرت

 نيقداصلاو نيرباصلا ] : () هللا لاقو ؛ () } موجنلا

 هللا لاقو ؛ 0١ } راحسللاب نيرفغتسملاو نيقفنملاو نيتناقلاو

 هللا اوركذ مهسفنأ اوملظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو ] : (كنت)

 ام ىلع اورصي ملو هللا الإ بونذلا رفغي نمو مهبونذل اورفغتساف

 اوملظ ذإ مهنأ ولو ] : (ةيلمخ) لاقو ؛ 0١ } نوملعي مهو اولعف

 :١١. أم ()
 . ٤٩١ : روطلا ةروس )٣(

 )٤( نارمع لآ ةروس : ١٧ .
 )٥( نارمع لآ ةروس : ١٣٥ .
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 هللا اودجول لوسرلا مهل رفغتساو هللا اورفغتساف كوعاج مهسفنأ

 تنأو مهبذعيل هللا ناك امو ] : (ةلت) لاقو ؛0‘ه } اميحر اباوت

 . "ه } نورفغتسي مهو مهبذعم هللا ناك امو مهيف

 . ةاجنلا هعمو بطعي نمل تبجع : بلاط يبأ نب يلع لاق

 . رافغتسإلا : لاق ؟ نينمؤملا ريمأ اي يه امو : ليق

 هللا اورفغتساف ، يبلق ىلع ناريل ينإ " : (&م٤) يبنلا لاق

 . " ةرم ةنام موي لك ىلاعت

 هتسبلأ نم " : () هللا لوسر لاق : لاق ، ةريره يبأ نعو

 © هللا رفغتسيلف . همومه ترثك نمو 0٠ دمحلا نم رثكيلف . ةمعن

 الإ ةوق الو لوح ال : لوق نم رثكيلف ، هقزر هيلع ءعيطبأ نمو

 : كلذ يف لوقأو ؛ "" ميظعلا يلعلا هللاب

 هبسك نم هللا ىلإ باتو هبنذ نم هللا رفغتسا اذإ

 هبزح يف هللا نم ناكو ميحجلا باذع هنع هللا ىفع

 هبر نم ةداعسلا لاني همرج نم هللا رفغتستو

 : دادم نب دمحم لاقو

 )١) ءاسنلا ةروس : ٦٤ .

 (٢) لافلا ةروس : ٣٣ .

 ۔- ٣٤٠ ۔



 معنلا كلتل يهلإ تدمح ةمعن يل هللا ثدحأ اذإ

 مني مل رفاغ ىلإ تاجل يرطاخ يف مهلا رثك نإو

 مصتع أ هب هلمجلا ريغب ةوق الو يدنع لوح الو

 : ( نيملسملا عيمجلو هنع هللا ىفع ) يدنكلا لاقو

 دماح هل ينإو تركش ةمعن ينسبلأ هللا اذإ

 دجاس هل يرهدو مه أ ام لك نم هللا رفغتساو

 دحاولا وه هلإلا ريغب ةوق الو يدنع لوح الو

 مكلدأ الأ "" : لاق هنأ ، () يبنلا نع 0 ةريره يبأ نعو

 الو لوح ال : لوقي 0 ةنجلا زنك نم شرعلا تحت نم ةملك ىلع

 : الت مث . ملستساو يدبع ملسأ : (كنمت) هللا لوقي 0 هللاب الإ ةوق
 ؛ " () ؛ هللاب الإ ةوقال هللا ءاش ام تلق كتنج تلخد ذإ الولو ]

 : دادم نب دمحم لاقو

 املستسإ رهاقلا يبرل الإ ةوق الو لوح ال لاق نم

 املسم ًانعذُم أ دبع راصو هميلستب هلل داقنإو

 ادصتل بولقلا نأ " : لاق هنأ 0 () يبنلا نع ، سنأ نعو

 . كلذ يف لوقأ و ؛ "! رافغتسإلل ا اهؤالجو . ساحنلاك

 . ٣٩ : فهكلا ةروس )١(

- ٣٤١ 



 هللا كرافغتسإ ىوس اهادص اولجي الو ساحنلاك ادصتل بولقلا نإ

 : دادم نب دمحم لاقو

 بوحلا نم رفغتساو هللا كرافغتسإ اهل ءالجلاو أدصتل بولقلا نإ

 (اابوسكم ناك ءيش ءوسأ بنذلاو هبساك تنأ ابنذ هللا رفغي

 ىلعو ادوعقو امايق هللا نوركذي نيذلا { : (كنت) هللا لاق

 اذه تقلخ ام انبر ضرألاو تاوامسلا قلخ يف نوركفتيو مهبونج

 . ١}6 ع رانلا باذع انقف كناحبس الطاب

 لضفأ " : لوقي 0 (هغ) هللا لوسر تعمس : لاق ، رباج نعو
 . "" هلل دمحلا : ءاعدلا لضفأو 0 هللا الإ هلإ ال : ركذلا

 " () يبنلا تقراف ام رخآ نأ : لاق } لبج نب ذاعُم نعو

 : لاق ؟ هللا ىلإ برقأو ريخ لامعألا يأ 0 هللا لوسر اي : تلق

 ؛ "" هللا ركذ نم بطر كناسلو تومت نأ ""

 كلذ يف لوقأو

 ناسللا بطر هلإلا دنع تنك ام اذإ هلإلا ىقلت ام ريخ

 )١( اهيلع لمع ال 0 هدياز : ناكو ؛ ءيشل ةفص ‘ رورجم : بوسكم .
 )٢( نارمع لآ ةروس : ١٩١ .

 ۔ _ ٣٤٢



 اميظع اهلتإ اركاذ اركاش

 ييحيو تيمي دمرس دحاو

 : دادم نب دمحم لاقو

 هللا ركذت نأ لامعألا ريخ نإ

 توملا نأ تنقيت دق هللا ركذبو

 قارف دعب تاومألا روزتف

 اوعدت كنالملاو هللا ركذبف

 نايعلاب ىري نأ يالوم لج

 ناف هللا ىوس امو قاب وهو

 نالوزلل وعدملا تنأو

 ناف كمسج نأو تآ

 ناسللا بطر تنأو اولخ لهألا

 نارفقغلاب ءاعذلا دهج كل

 : () هللا لوسر لاق : لاق 0 (كييظ) باطخلا نب رمغ نعو

 يف هل تنذأ انأف 4 ي ركذ رثكي ادبع تيأر اذإ : (كنت) هللا لاق ""

 نم هتبجح انأف « يركذب متهي ال دبعلا تيأر اذإو ؛ هبحأ انأو 0 كلذ

 : كلذ يف لوقأو ؛ "" هضغبأ انأو . كلذ

 لزي مل ئتف دو برلا اذإ

 هركذ نع دبعلا بجح نإو

 : كلذ يف لوقأو

 انوهاللا اهيأ هللا اوركذإ

 بيبح ءامسلا يف هللا :ركاذ

 لاقملا ريثك هلإلا ركذب

 لالجلا يذ ىلإ ضيغب كاذف

 انوركذي ذإ ءابألا ركذ لثم

 انوهاسلا مه ةل نوضغبملاو

- ٣٤٣ _



 انوفكاع مه كالمألا اهيلع ركذلل سلاجم مهنع تقلغأ

 انوركاذلاو نوركاشلا اهل اي سدق ةرضح نيركاذلل نإ

 انوهدزت هب اسبلم مكل ىبوط نولوقي اوبجح ىلوذلاو
 انوربحت مكنإ هللا ملعي سانلا اهيأ هللا اوركذاف

 انولمعي امو اينذلا لهأ ةبحم مكنع اوعدو اوحبرت اورجات

۔ ٣٤٤ -



 هررغعلزو ئواف) ب از ا

  

 3 لبج نب ذاعم : مهنم 0 ةرشعلا دعب مهتمكحو داهزلا مالك

 . رمغ نب هللا دبعو . دوعسم نب هللا دبعو 0 ءادردلا وبأو

 3 ميذح نب رماع نب ديعسو 0 ناميلا نب ةفيذخو ، سوأ نب دادشو

 . مهدعب نمو ‘ نيعباتلا نع اذه ركذأ انأو

 : نولوقي انخايشأ تعمس : لاق 0 زيزعلا دبع نب دمحأ نعو

 نب رماع : مهدعب نمو 0 نيعباتلا نم ةثالث ىلإ ىهتنإ دهزلا

 . يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلاو ‘ نايح نب مرهو 0 سيق دبع

 بيبح نب عيبرلاو ، ينرقلا سيوأ و ، ينالوخلا ملسم وبأو

 : لاقي ناكو 0 ديزي نب دوسألاو 0 عذجألا قورسمو 0 يرصبلا
 . ةفوكلا ءاهقفو . ةرصبلا داهز

 هقفأ متنأ : همربس نبإل لاق : لاق 0 دانسإب % يرهوجلا انثدح

 بلطأ مهو 0 ءاضقلا ثيداحأل بلطأ نحن : لاق ؟ ةرصبلا لهأ مأ

 . ءاكبلا ثيداحأل .

 نوعظطقتملا ةرصبلا داّبَع : لوقي . يروثلا نايفنس تعمس

- ٣٤٥ _



 نب رمُغو ‘ يعخنلا ةيواعم نب ديزيو 0 ينابيشلا بعصُم : ةعبرأ

 : ةعبرأ ةفوقلا دابعو ؛ ۔ ناك ذإ ۔ ينرقلا سيوأ و 0 هبيتع

 . ميشأ نب هلصو . زرحم نب ناوفصو 0 سيق دبع نب رماع

 . نايح نب مرهو

 اينذلا فرشب نوحلاصلا بهذ : لوقي 0 يروثلا نايفس تعمس

 بدأو ‘ حالصلا ةيعاد نيحلاصلا ةسلاجم : لاقو ؛ ةرخآلاو

 : دادم نب دمحم لاقو ؛ لقعلا يف ةدايز ءاملقغلا

 حالتو ةلفغ نم هابتناو حالصلا يعاد نيحلاصلا سلجم

 حاحسلا يضارألا يف ءاملا نم لقعلل ديزأ مالعألا مولغو

 . ءايخسخلا اينذلا يف سانلا ةداس : نيسحلا نب يلع لاقو

 : كلذ يف دادم نب دمحم لاقو ؛ ءايقتألا ةرخآلا يفو

 اوعاسأ ام اهب مهل ام اوبهذ ءايخسألا اهتداس اينذلا هذه

 ءايلوأ مهو ةلخ اهب مه ءايقتألا اهتداس رشحلا عمو

 ءاد سانلا رئاسو ءاود مه لقع ةحصب مهبر ا ودبع

 . برلا بضغ يفطت رسلا ةقدص : ليقو

 مه اذإ ى نيسحلا نب يلع ناك : لاق ، يلع نب دمحم نعو

۔- ٣٤٦ ۔



 نيتعكر ىلصو رهظت 0 عيب وأ ءارش وأ . ةرمغ وأ جحب

 غرف اذإف ، رشحلا ةروسو 0 نمحرلا ةروس أرقو 0 ةراختبإلا
 0١. } دحأ هللا وه لق ] : أرق مث 0 ةرم هللا راختسإ امهنم

 نإق 0 هتملع دق رمأب تممهأ ينإ مهللا : لاق مث ، نيتذوعملاو

 هفرصاف ‘ يترخآو ‘ ياينذو ، ينيد يف 0 يل رش هنأ ملعت تنك

 : يسفن يف ام كلو 0 تببحأ نإو يدشر يلع مزعأ يبر ، ينع

 . ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ، ةنس نيعبسو نامث نبا وهو 0 نيسخلا نب يلع يفوت : لاق

 . سابعلا ةبق يف ، عيقبلا يف نفذو

 : (كيي) هللا لوقي : لاق هنأ ، هيبأ نع . يلع نب ديز نعو

 . ينفرعي ال نم هيلع تطلس 0 ينفرعي نم يناصع نئل

 اموق نأ : نيسحلا نب يلع لاق : لاق 0 كرابملا نبا نعو

 هللا اودبع اموق نإو ، ديبعلا ةدابع كلتف . ةبهرو آركش هللا اودبع

 : كلذ يف لوقأو ؛ رارحألا ةدابع كلتف 0 آركش

 قرلا قلخ نم اهنإف ةبهر ىلع هللا اودبعت ال

 قفر ىلع هللا ةعاط يف اركاذ اركاش ارح هدبعاو

 . ١ : صالخإا ةروس )١(

 ۔ ٣٤٧ -



 رااباف 8 ةجاحلا يف ينيتأيل يودع نأ : نيسحلا نب يلع لاقو

 : كلذ يف لوقأ و ؛ ينع ىنغتسيف هدرأ نأ افوخ 0 اهئاضق يف

 لجع ىلع اهيضقأل اهيف تعراس هجئاوح يق يودع يناتأ اذإ

 لجو يف بلقلا ىحضيف هيلع يلضف ينبهذيف ىنغتسي كي نإ فوخو

 نإ 0 يتب اي : هنبإل نيسحلا نب يلع لاق : لاق ‘ ينيعلا نعو

 اي ؛ يناصوأو يل كضري ملو 0 كتنتف ينرذحو 0 كل ينيضر هللا

 ءانبألا ريخو ، طارفإلا ىلإ ربلا هعدي مل نم ءابألا ريخ نأ ۔ ينب

 . قوقعلا ىلإ ضغبلا هعدي مل نم

 تنأ يذلا لاحلا ىضرتأ : هل قيدصل نيسحلا نب يلع لاق

 ىلإ اهنم لوحتلا ىلع تعمج لهف : لاق 0 ال : لاق ؟ ميقم اهيلع

 اهيلع تنأو توملا ككردي ننمأتفأ : لاق 0 ال : لاق ؟ اهريغ

 . اذهب هسفنل ىضري القاع تيار لهف : لاق 0 ال : لاق ؟ ميقم

 . رادلا هذه ريغ لمعلا راد تسيلو

 هللا نم يفغن ال اننأ 0 انتعيش غلبأ : نيسحلا نب يلع لاق

 : دادم نب دمحم لاقو ؛ عرولاب الإ لانت ال انتيالو نإو 0 انيش

 دادو وذ هل بحاص يف لاق اميف لاق ذإ نيسخلا نبا قدص

۔- _ ٣٤٨



 دانتلا يف هقلت ربلا بحصاف انيش هللا نم هنع ينغأ تسل

 داهج يف يدهاجو اقيفر ًربلا يبحصتساو يلمع أ

 داسفلاو انخلاب نوتأتو ىوقتلاو ربلاب نوصقألا يجيال

 يدالوأ ايو يترتع ووذ اي انيش هللا نم مكنع ينغأ تسل

 دادعتسإلا رثكي نأو ، توقلا ضعبب عنقي نأ : دهازلا ةملع

 : كلذ يف لوقأو ؛ توملل

 هرمع ىدم يق ,توق ضعبب عنتقي نأ دهازلا ةرامإ
 م

 هرشح ي ذب ولأ توم مويل امناد هدادعتسا ةرثكو

 ةرخآلاو ، تابس اينذلا : لوقي . نيسخلا نب يلع ناك : لاق

 : كلذ يف لوقأو ؛ ثاغضأ امهنيب نحنو 0 هضقي

 تابسلا يف مئان مالحأ لثم تابسو ةظقي نيب ام نحن

 يتامم هيف نوكي مويل يتأي مث ةلفغ رمغلا يضقني

 اهنكلو 0 مالكلاب تسيل ةبوتلا : لوقي ، نيسحلا نب يلع ناك

 : كلذ يف لوقأو ؛ رمألا نع عوجرلاب

 مالكلاب ةبوتلا تسيلو يفلا نع عوجرلاب حصنلا ةبوت
 مانخلا بر هلإلا يصاعم نع يقوتلاو ةبوت بلقلا مدن

- ٣٤٩ _



 ضارع نع فك نم : لاق هنأ .3 هيبأ نع . رفعج نعو

 اهناف { ةبيغلا و مكايإو 0 ةمايقلا موي هترثئع هللا لاقأ .4 نيملسملا

 . سانلا بالك مادأ

 رشبلا بالك مادأ اهنإف ملسم يف ةبيغلاو كايإ

 رظتنملا يف ةرثعلا ةلاقإ منتغت مهضارعأ نع فكو

 هللا بضغ نم دبعلا نوكي ام برقأ : نيسحلا نب يلع لاقو

 . بضغ اذإ

 بضغلا برقب اذ اي هللا نم انقوم نكف تبضغ ام اذإ

 بلظطلا لاني هلإلا نمف هنمأ يف تنأ ىضرلا دنعو

 بسك دق امب نيهر لكو هسرغ ينتجي ¡ئرمأ لكو

 فسوي نب جاجحلا نأ : رفعج نب ريثك نب هللا دبع نعو

 لبق عفري لعجف 0 بيسملا نب ديعس بنج ىلإ ةرم ىلص & يفقنلا
 بيسُسلا نب ديعس ذخأ 0 مامإلا ملس املف 0 هلبق عضيو 0 مامإلا

 دعب لوقي ناك 0 ركذلا نم عيش يف ديعسو : لاق 0 جاجحلا بوثب

 . فرصنيف موقيل هبوث هبذاجي جاجحلا لعجف : لاق } يلصي ام

 بيسملا نب ديعس عمج مت ، ديعس غرف ىتح هسلجاف هبذجي ديعسو
 ‘ قراس اي 0 نياخ اي : لاقو . ح اجحلا ىلع امهعفرف . هيلعن نيب

- ٣٥٠



 ىضم مث 0 كهجو اهب برضأ نأ تممه دقل . ةالصلا هذه يلصت

 ىتأ مث 0 ماشلا ىلإ عجرو ، هجح نم غرفف اجاح ناكو 0 جاجحلا
 . دجسملا ىلإ ادصاق ‘ وه امك ىضم لخد املف 0 ةنيدملا ىلع ايلاو

 مقتنيل لإ ءاج ام : ليقف ‘ بيسُسلا نب ديعس سلجم ىلإ ادصاق

 تنأ : لاقو ، بيسملا نب ديعس يدي نيب سلجف ءاجف : لاق 0 هنم

 كازج : جاجحلا هل لاقف ‘ اهبحاص انأ معن : لاق ؟ تاملكلا بحاص

 مث ، كلوق ركاذ انأو الإ ةالص كدعب تيلص ام 0 اريخ ملعم نم هللا

 لثمب اهسفن دابعلا تمركأ ام : بيسملا نب ديعس لاقف & ىضمف ماق

 نمؤُملاب ىفكو 0 هللا ةيصعم لثمب اهسفن تكلهاو 0 هللا ةعاط
 يف لوقأو ؛ هللا ةيصعمب لمعي هودع ىري نأ 0 هللا نم ةرظن
 : كلذ

 اهرمأ حلصت نمحرلا ةعاطبف اهربيو هسفن مركي ناك نم

 اهرجأ كلانه ترسخ تنج امم بتت مل نإ اهنايصع اهكالهو

 اهرض دق هسفنل ودعلا نيب هبر نم ةرظنب يقتلا ىفكو

 اهرغ ام هدنع اسفن حيو اي هباقع فاخي الو هلإلا يصعي

 جاتحإ الإ هللاب دحأ ىنغتسا ام : لاق ، بيسملا نب ديعس نعو

 : كلذ يف لوقأو ؛ هيلإ سانلا

۔- ٣٥١



 هيلإ ارط هقلخ جناوح تناك هللاب ىتفلا ىنغتسإ اذإ

 هيلع يرابلا ةنعل ىقليو اناهُم تُسي هلإلا صعي نمو

 كبلق حلصأ : لوقي ، بيسملا نب ديعس ناك : لاق 0 ةداتق نعو

 : كلذ يف لوقأو ؛ تنش ام سبلاو

 لاح لك يف اشت ام سبلتل يلابت ال كبلق تحلصأ اذإ

 لالحلا نم نوكي ام كشيعب أنهاو ىوقتلا كسابل ريخو

 : كلذ يف لوقأو

 لاح لكل تدجو ام سبلتو يلالجلا يذ ةعاطب لمعاف الأ

 لاخ نمحرلا ىقت نم كبلقو فوص سبل مهعم كررغيالو

 لالحلا نم تبستكإ ام كشاعم اأنهاو ىوقتلا كاسبل ريخو

 لالضلا يوذ نيغيازلا لوقب يلابت ال كبلق تحلصأ اذإ

 نإو ] : ةيآلا هذه تلزن امل : لاق ، بيسملا نب ديعس نعو

 . ١ } باقعلا ديدشل كبر نإو مهملظ ىلع سانلل ةرفغم وذل كبر

 ٨ دحأ يقب ام 0 هزواجتو هللا وفع الول " : () هللا لوسر لاق

 . "" دحأ لك لكتإ ‘ هباقعو هدعوالولو

 ( ١ ) دعرلا ةروس : ١ .

_ ٣٥٢ . 



 نب نوميم ركذ : لاق 0 دانسإب ، دمحم نب نيسخلا انثدح

 ىلع هبوث ىقلأف ‘ زيزعلا دبع نب رمع ىلع تلخد : لاق 0 نارهم

 اذإف 0 دقر دق هنأ تننظ ىتح 0 هاقلأ مث 8 ههجو فشك مث 0 ههجو

 هللا ىلع ىنمتي 0 نيطب دبع : لاق مث 8 بوثلا تحت نم يكبي وه
 : دادم نب دمحم لاقو ؛ نيحلاصلا لزانم

 ادهجلاو موصلا هركي نيطب لاقو هسفن بتاعو اموي رمغ ىكب

 ادصق هتعاطب اليل ىضمو ىوط مئاص دعقم نمحرلا ىلع ىنمت

 ناكو 0 ناوخأ ناكلم ليئارسإ ينب يف ناك هنأ ركذ : لاق

 رمأ هباتك مظعو هيخأ ىلإ بتكف } آرصقم رخآلاو احلاص امهدحأ

 دقف . كولملا رمأ نم تمظع ام امأ : رخآلا هباجأف 0 كولملا

 دقو . هفطث هلوأ نم . اميظع سيلو تمظع وأ ، اريغص تمظع

 هنم رفت 0 ةفيج ادغ ريصي مث } اهتناهمو ةفطثلا رذق نم تيأر

 سيل نم اكلم نوكي فيكو 0 باودلاو عابسلا هرذقتو 0 لهألا

 ال نأ ديري دقو 0 رداقب اهيف دارأ ام ىلع وه الو 0 كلامب هسفنل

 نوكي فيك مث { هركذيف هاسني ال نأ ديريو ، هاسنيف ءيشلا يسني

 . اهنم سبحي نأ ردقي الف 0 هكلمي يذلا رادقأ يف بلقتي نم اكلم

 هعرصت نم اكلم نوكي فيك مأ ، اهيلع اميقُس و ، اهل اقرافُم

۔ _ ٣٥٣



 اهيف بلقتي { اليلذ اعشاخ 0 اناهُم هعدت ىتح 0 عاجوخلاو ضارمألا

 ىتح 0 هناسلو 0 هرصبو 0 هعمسو 0 هلقع كلمي ال ‘ ارطضم اناهُم

 مأ ى سانلا نم هلثمب ىأر دق ام 0 ءالبلاو ةنامزلا نم هبو شيعي

 الو 0 هتاذل الو } هبارش الو }۔ هماعط نمأي ال نم اكلم نوكي فيك

 لاق امك 0 هيلع ايضاق اعجو وأ 0 التق هتينم نوكت هيف يذلا هشيع

 : لوألا

 لمعلا يفو انايحأ رهدلا يف فيك هبلطت مايألاو رهدلا نمأي نم

 6 هودعو ، همدخو 0 هدونج نماي ال نم 0 اكلم نوكي فيك مأ
 اي۔ لعجت الف 0 هلثم يف كلذ ناك دق امك 0 هيلع كلذ اونوكي نأ

 . اكلم كولمملاو 0 ابر دبعلاو ‘ اميظع ريغصلا ۔ يمأ نباو يخأ

 . ىنفي الو ىلبي ال يذلا كلملا نإف

 لكل : ربنملا ىلع ةبطخ يف لوقي زيزعلا دبع نب رمع ناك

 . ةرخآلا ىلإ اينذلا نم مكرفسل اودوزتف 0 ةلاحم ال اداز رفس

 . اوبهرتو اوبغرتف 0 هباقعو هباوث هللا دنع نياع نمك اونوكو

 : كلذ يف لوقأو ؛ مكبولق اوسقتف } لمألا مكل لوطيو

 رئارسلا ىلبتس هيف ادغ نإف املاس تشع ام هللا ىوقتل دوزت

 ريامضلا كلت ثعبلا موي هيدبتس هريمض يف ىتفلا يفخي يذلا لكو

- ٣٥٤ _



 رمق ، هباحصأ هعمو اموي زيزعلا دبع نب رمغ جرخ : لاق

 ، مهيلع ملسأ ةبحألا روبق يتأ ىتح اوفق : هباحصأل لاقف 0 ةربقمب

 ملو اعدو 0 اباوج اودري ملف 0 ملسف ةربقملا لخد ىتح اوفقوف

 مث ، تلق اذإ ينولأست ال : هباحصإا لاقف . ايكاب فرصناف 0 اوبيجي

 ملف توعدو 0 اودري ملف تملسف 0 ةبحألا روبقب تررم : لاق

 . رمغ اي : روبقلا ءاقلت نم توند ذإ ، كلذك انأ امنيبف 0 اوبيجي

 نع نافكلا تقزمو 0 مههوجو نساحم تريغ يذلا انأ 0 ينفرعتأ

 اذه ينافك : رمغ لاق مث ، مهدعاوس نع مهفكأ تنبأو 0 مهدولج

 : دادم نب دمحم لاقو ؛ يتنسو يرهشو يموي ةظعوم

 لمأتملا ةركف مهيف ركفف ةرم رباقملا لهأ رمغ ىأر

 لدنجو لمر ريغ هبجتسي ملف مهيلع ادمع رم امل ملسو

 لكفأب تاسرادلا روبقلاب ىمر امنأك مهنع بلقلا نيزح بآف

 للهتُملا ضراعلا لثم نساحم مهنم ريغ توملا نأ ركفف

 لزنمب ترمع ام يرهشو يمويل هتيقل ام ةربع ينافك لاقف

 لوقي 0 زيزعلا دبع نب رمغ تدهش : لاق 0 ديزي نب يلع نعو

 . ضنارفلا ءادأ : ةدابعلا لضفأ : لوقي هتعمس 0 ةبطخ يف

 : كلذ يف لوقأو ؛ مراحملا بانتجاو

. ٣٥٥ _



 مراحملا بانتجاو ضنارفلا ءادذ اهماوقو اهلصأ ةدابعلا نإ

 مثاملا بوكر نم ملستو اوجنت ةيجس هذختاو كلذب لمعاف

 موي مهل نإف 0 نيكاسملا دنع ديلا ذختإ : هبنم نب بهو لاق

 : كلذ يف لوقأو ؛ ةلود ةمايقلا

 رشحلا يف ناعمجلا ىقتلإ اذإ ةلود مهل نيكاسملا نإ

 رثوكلا نم نوقستل ادي مهدنع مكحيو ا ومدقو

 لوقأو ؛ لاملا نايغطك 0 انايغط ملعلل نإ : هبنم نب بهو لاق

 : كلذ يف

 ناذاه كيغطُي نأ كدهجب رذحاف ًارشأ ىنغلا ىغطي امك ىغطي ملعلا

 ناديدجلا هوحمي كلذ لكو ةيناف لاومألاو بهذي ملعلاو

 ه كيف سيل امب لجرلا كحدم اذإ : لاق ‘ هبنم نب بهو نعو

 . كيف سيل امب كمذي نأ نمأت الف

 فاخت امأ : مزاح يبال ليق : لاق . همادق نب دمحم نعو

 يف امو تاوامسلا يف ام { : يالوملو 0 رقفلا فاخأأ : لاق ؟ رقفلا

 . 6١ } ىرثلا تحت امو امهنيب امو ضرألا

 )١( ةروس طهه4:١.

- ٣٥٦ 



 ال نم ىلع ةمكحلا ضرع نم : لاق 4 مزاح يبأ نعو

 . مزاح اي : ناميلس لاق ؛ تيملا سأر ىلع ينغملا لثمك 0 اهديري

 ىلع مدقي بنافلاكف : نسحملا امأ : لاقف ؟ هللا ىلع مودقلا فيك

 ؛ هالوم هب رفظي قبال ١ دبعلاكف . يضلا امأ و ، ارورسم هلهأ

 : كلذ يف لوقأو

 رفس نم ىتأ موق بياغك ةعاط يف هللا ىلع مودق

 ركفلاب يلتبُم مهؤس وذو ةعرس مهنيب مهرورس

 رفن امدق ناك دقو هيلع امداق ىتأ هاصع دبعو

 رقس رحب يلصيو هادي تمدق امب نهر كلذف

 رشأ نإ " : (&ة) هللا لوسر لاق : لاق ، كلام نب سنأ نعو

 . "" هاينذب هترخآ بهذ دبع 0 ةلزنم هللا دنع سانلا

 ىضمو اسل اينذلاب هارخأ عاب نم ادغ هلإلا دنع ةلزنم رشو

 ىضرو ةعاط نع اهلبقيف اس هب رمت ماكحأ كلذ هيلع

 لسرأ : لاق 0 هيبأ نع 0 مزاح يبأ نع ‘ ناديبع نبا انثدح

 ناكو 0 هيلع تلخدف ‘ جحلا ىلع اريمأ مدق نيح ماشه نب ناميلس

 ال : تلق ؟ هفوختن امم انيجتي ام : لاق نأ 0 هنع ينلأس ام لوأ

 نمو : لاقف } هنع تيهن امم بلطت الو 0 هب ترمأ امم انيش عنمت

۔ _ ٣٥٧



 . رانلا نم برهو 0 ةنجلا بلط نم : تلقف ؟ اذكه نوكي

 ركذت كنإ ، كنع يفغلب انيش تيأرأ : باهش نبا لاقف : لاق

 ءيش يأ تفرع : تلقف 0 ديري مل مالكب ءاجف 0 ءاملغلاو ملعلا

 مل ام مهملعب اوغلب 0 اينأذلا نم ىضم اميف ءاملغلا نأ : تلق 0 ديرت

 لهأ ىلعو 0 ملعلا لهأل عبت ايندلا لهأو 0 مهاينأب اينألا لهأ اوغلبي

 اينألا 8 مهملع ىلع ملعلا لهأل عبت نامزلا اذه لهأ ءاج 0 ملعلا

 . هل ءالؤه ةعاضإ دنع ملعلا اودهزف { مهاين ىلع

 لخبلا حيبقلا حبقأ : ناورم نب كلملا دبعل مهنم لجر لاق : لاق

 . خ وينلا يف قوسفلاو ى بيسحلا يف بذكلاو 4 ىنغلا يف

 . تقدص : كلملا دبع لاقف 4 ملاعلا يف صرحلاو

 الو ، هللا قتإ : زيزعلا دبع نب رمغ ىلإ مزاح وبأ بتك : لاق

 هب كرمأ ام غيلبتب (هةث) ادمحم ىقلت نأ كايإو } ايلو نيملاظلل كت

 . اديهش هتمأ يف ةفالخلا ءوسب كيلع وهو اقدصم

 : لاق ؟ كيلإ بحأ لامعألا ي أ : لنُس هنأ 0 ردكنملا نبا نعو

 ؟هب ذلتست امم يقب ام : ليقف ، نمؤملا ىلع رورسلا لاخدإ

 : كلذ يف لوقأو ؛ ناوخإلا ىلع لاضفألا : لاقف

- ٣٥٨ _



 انينمؤملا عيمج هب صخف ارورس اينذلا يف تفداص اذإ

 انيلو ابح يقتلت كلضفب مهبستحاف قح ناوخأإللو

 ءاج : هبنم نب بهو نب هللا دبع لاق : لاق ، دمصلا دبع نعو

 وهف ، ةاكز هنم دؤي ملو ، امحر هنم لصي مل لام لك : ةاروتلا يف

 . لابو

 عدج امك نعدجي الف ۔ ثراولا اهيأ ۔ كنع هنأ : نسحلا لاق مث

 نوكي نأ كاياإف ، الالح لاملا اذه هنلا كاتأ ، سمخلاب كبحيوص

 . نيمي هيق كل حدكت ملو 0 نيبج هيف كل قرعي مل ، لابو كيلع

 . هرفوو هرثكو ‘ هددع و هعمج لطاب نم 0 اعونم اعومج كارأ

 تارسح موي هنإف 0 ةمايقلا موي اورذحإ : نسحلا لاق مت
 هقفتي نأ لخبف 0 الام هللا هاتأ لجر 0، كلذ فيك نوردتأ 0 همادنو

 اذإف { هللا قوقح يف هقفنأو 0 ثراولا اذه هثروف 0 هللا ليبس يف

 . لانت ال ةبوتو } لاقت ال ةرثع اهل ايف 0 اذه نازيم يف اذه لام

 : كلذ يف لوقأو ؛ لازت ال ةرسحو

 رفو نم هيوحي امب طاحو هدنع امب نض يذلا اذ اي

 ركش نعو رب نع هيلإ هقاس نم قحلا دؤي ملو

 رسعلا يف نامزألا ةعورل يتدع امنإ يلام لاقو

_- ٣٥٩



 يردق اولهج نإ يترثع او ينناس نأ ناطلسلا افج نعو

 رذعلاب كلقع ذوحتسم ىلتبم اي كناطيش تلقف

 رمغلا ىدم رفو نم هيوحي يذلا يوحي دوعسملا كثرإو

 ركذلا بلط يف هسفن نم ةبيط نع هللا قح تؤُيو

 رسخ يف كنازيم تيأر اقتلملا ادغ ناك اذإ ىتح

 ربلا لمع يف هقفني هفك يف كقح ىوح امو

 رهدلاو ناطلسلا ةلوصل هلام رخدي مل ثراول

 رجألا نم تاف يذلا ىلع ةرسح امد كينيعب كباف

 نظي نمم 0 هعيبر نم لجر ناك : لاق 3 رانيد نب كلام نعو

 . نسحلا هدقف 0 ركذلا قلح مزلي 0 حالصلاب هيلإ راشيو ، ريخلا هب

 . فالوس ةروكب ءاضقلا ىلع هفلختسإ جاجحلا نأ : ليق 0 هلأسف

 نمم ‘ سانلا نم قافنلا عوشخ نم هللاب ذوعن : نسحلا لاقف

 . هتسيرفل دسألا نمكي امك ، اهنم ةصرفلل نمكيو 0 سانلل عنصتي

 ملظيف ، ةبثو هيلع هللا بثي نأ كشوي ، اهيلع بثو اهنم نكمت اذإف

 الإ ضمت ملف 0 منهج ران يف اهنم هعقوي مث 0 هترخآ و هاينذ اهيف
 : لاقف ، نسحلل كلذ ركذف . لجرلا كاذ تام ىتح 0 ةريسي مايأ

 هل مثو ، لياطب هايند نم ضحي املف 0 االو امايأ لمع سانلل

 6 هلمع رشب هلمع هل متخ 0 ارش دبعب هللا دارأ اذإ : لاق مث ؛ هني

- ٣٦٠



 : كلذ يف لوقأو ؛ هيلع هافوت مث

 رشلاب دبعلل لامعألا ةمتاخف هدبعب ارش هللا دارأ ام اذإ

 لثمتي اريثك نسحلا ناك : لاق > يبضلا دلاخ نب رمغ نعو

 : تايبألا هذهب ، ةيشعو ةركب ةودغ

 قاسو مدق ىلع ةرمشُم نقالطنإل زهجت اينذلا نإ

 قابب اينألا ىلع يح الو يحل ةيقابب اينأذلا امف

 قاحم ىلع نحنو اناينو اوهس سافنألا اننامز قورت

 : كلذ يف لوقأو

 قانخلا يف ةينملا دي نأب هارع نم رذني سأرلا بيشو

 : عيش نهنيب سيل رطسأ ةعبرأ : ةاروتلا يف بوتكم : ليق

 نم كلذف 0 هل هللا رفغي نل نأ نظف هللا باتك أرق نم : لوألا

 . ةيصعم وهف هتبيصم اكش نم : يناثلاو ؛ هللا تايآب نيئزهتسملا

 يدي يف ام ىلع نزح نم : ثلاثلاو ؛ (نت) هبر اوكشي امنإف
 ه ينغل عضاوت نم : عبارلاو ؛ () هبر ءاضق مهتأ دقف ، هريغ

 . هني اثلث بهذ

۔- ٣٦١



 : () هللا لوسر لاق : لاق ، هرمس نب نمحرلا دبع انثدح

 الإ 0 ةحيصنلاب اهظفحي ملف 0 ةيعر هللا هاعرتسإ دبع نم ام "

 : كلذ يف لوقأو ؛ "" ةنجلا هيلع هللا مرح

 هيلبلا كل لحي ال اهطحف ةيعر يف كبر كاعرتسإ ام اذإ

 هيضقلا كلت نم هلل ايف مارح هتنج هيلع كاذف

 إ ‘ مدآ نبا اه ركشي نأ نم رثكأ هللا معن : لاق . نسحلا نعو

 ام لإ . اهنم ملسي نأ نم رثكأ مدآ نبا بونذو . هيلع هللا معنأ نم

 : كلذ يف لوقأو ؛ اهنع هللا ىفع

 يبنذ هب اوحمأ كنم اوفع يل بهو يبر اي كركش ءادأ ىلع ينعأ

 بسكلا ءيس نع كنم الإ وفع الو الئاق تنك نإ كنم لإ ركش الف

 : لاق ٠ دانساب 0 يخركلا نيسخلا نع { نادمح نب دمحم انثدح

 ، بارعألا نم لجر نسحلا دنع انسلاجي ناك : ديبع نب رمغ لاق

 لاق ، لجرلا توكس نسحلا ىلع لاط املف ‘ عيش نع هلأسي الف

 قرطاف 0 انيش مهفت كبسحاو كنيد رمأ نع لأاستالا : اموي هل

: ارعش لوقي أشنأ مث 0 لجرلا



 توق كاذ نم مهؤانغو ىنغلا بلط نم سانلاو

 تويبلا يه روبقلاو اودابف مهريغل اوداس

 نسحلا نامز يف ناكو 0 لهسأ : ب ىنكي لجر دابعلا نم ناكو

 ءاجف {. هيف يكبت ابرس تدعأ تناكو 0 ركب ةريرب : اهل لاقي ةاتف

 نإ : اهل لاقف ‘ هل تنذأف 0 اهيلع نذأتساف 0 نسحلا ىلإ اهلهأ

 نم نكأ نإ 0 ديعس ابأ اي : تلاقف 0 هللا قتاف ، اقح كيلع كينيعل

 هللا ينلدبأ ةنجلا لهأ نم نكأ نإو ، يرصب هللا دعبأف رانلا لهأ

 ىلع هعومد تلاس ىتح نسحلا يكبف 0 امهنم اريخ ارصب امهب

 . هتظعوف اهظعوُي اهيلع لخد : لهس وبأ لاق ؛ ليست هتيحل

 . اناسنإ سانلا ريخ اذه : اولاقف ‘ لجر لبقأ : لاق ، سنأ نعو

 نإ " : () يبنلا لاق 8 لجرلا يلو املف 0 اناسل سانلا رشأو

 فاخي وأ ، هرش فاخي نم 0 ةمايقلا موي هللا دنع سانلا رش

 : كلذ يف لوقأو ؛ " هناسل

 قولخم هاشخي نم ةمايقلا موي مهلك سانلا رش نميهملا دنع

 قورحم هللا رانبو هل اسعت هقطنم رش نم وأ همشغ نم فاخي

 نيح تعمس : لاق 4 يلذهلا ركب يبأ نع . دانساب 4 يلع انثدح

 هاعد ناك دق : لاق ‘ ميهألا نب هللا دبعو ، ناوفص نب دلاخ تام

- ٣٦٣ _



 رمعت لجر هللاو اذه مكرصمب : لاق تام املف 0 ارش هضرم يف

 نم هب لزن 0‘ ركذلا تويب هنم برختو . نيطالسلا باوبأ هنم

 اذه يف فلأ ةنام يف نالف اي ىرت ام : ةيناغل لاقف 0 هللا رمأ

 . امحر هنم لصي مل 0 تيبلا ةيحان يف قودنصب اذإف ؟ قودنصلا

 ه عدخت الف ثراولا اهيأ كنع هآ : نسحلا لاق ؛ ةاكز هنم دؤي ملو

 بياونل اهدعأ هللاو تنك : لاق ؟ اهعمجت تنك ملف : هدياع هل لاق

 ؛ ةرشعلا ةدياكُمو 0 ناطلسلا ءافجو 0 نامزلا ةعورو 0 رهدلا

 هيلإ انإو هلل انإ { : لاقو . ىرخألا ىلع هديب برضو : لاق

 . امحر هنم لصي مل ‘ ةعور هرذحي هناطلس ىرأ 0 0١ } نوعجار

 . ةاكز هنم دؤي ملو

 عدخي امك عدخي الف 0 ثراولا اهيأ كنع هآ : نسحلا لاق

 مل ، الابو كيلع نوكي نأ كاهإف 0 الام هللا كاتأ 8 سمألاب كبحيوص

 ناك نمم كارأ ‘ نيمي هيف كل حدكي ملو 0 نيبج هنم كل قرعي

 . هرثكو هددعو 0 هرفوو هعمج لطاب نم 0 اعونم اعومج

 تارسح موي هنإف 0 ةمايقلا موي اورذحا : نسحلا لاق مث

 هقفني نأ هب لخبف 0 الام هللا هاتأ لجر ؟ كلذ فيك نوردت 0 ةمادنو

 اذإف ، هللا قوقح يف هقفنأو . ثراولا اذه هثروف 3 هللا ليبس يف

 )١( ةرقبلا ةروس : ١٠٦ .

 ۔- ٣٦٤ _۔



 ، لانت ال ةبوتو { لاقت ال ةرثع اهل ايف 0 اذه نازيم يف اذه لام

 : كلذ يف لوقأو ؛ لازتال ةرسحو

 رقو نم هيوحي امب طاحو هدنع امب نض يذلا اذ اي

 ركش نعو رب نع هيلإ هقاس نم قح دؤُي ملو

 رسعلا يف نامزلا ةعورل يتدع هنإ يلام لاقو

 () ردق اولهج نإ يترثع او ينعاس نأ ناطلسلا افج نعو

 امف . انينس نسحلا تسلاج : لاق . هلاضف نب كرابم نعو

 : تيبلا اذه لإ . آرعش دشنأ هتعمس

 رحسلا تاينملاب يفاوت دق نكاس يضشع كنرغي ال

 رفحلا نطب يف وهو حبص حال انمأ ليلب تاب نم بر

 حبصأ اذإ ى تايبألا هذهب لثمتي ناك هنأ : نسحلا نعو

 : ىسمأو

 هلتاق وه يذلا ءادلا فرع اذإ ىقت نم مدق ناك ام ىتفلا رسي

 : هل اضراعم كلذ يف لوقأو

 ملو . بتاكلا نم اوهس الإ كلذ نظا امو 0 ديناسألاو تايبألا هذه . ءزجلا اذه يف مدقت دقو )١(
 . كلذ ةداعإ ىري

- ٣٦٥ 



 هلعاف وه نم هللا رانب ىلصيس هريغ ءيش ال بنذلا الإ ءادلا امو

 هلباق يبرف يناسحإ تمدقو يتضيرف تعبتأو ينيد تنص اذإ

 آلإ } تيبب لثمتي نسحلا تعمس ام : لاق 0 ينزملا حلاص نعو

 : تيبلا اذه يف

 ءايحألا تيم تيملا امنإ تومب حا رتساف تام نم سيل

 ءاجرلا ليلق هنول افساك ابينك شيعي نم تيملا امنإ

 : هل اضراعم كلذ يف لوقأو

 ءايقشألل باذعلا باب وهو اقح توملا يف نينمؤملا ةحار

 ءايبنألاو هلإلاب اونمأ اوفوت نينمؤم هللا محر

 ٭ ةمايقلا مويب مسقأ ال ] : (كنت) هللا لوق يف : نسحلا نعو

 بتاعي لإ هارت ال نمؤملا نا : لاق ، 0©_» ع ةماوللا سفنلاب مسقأ الو

 بحب تدرأ ام . يلكأب تدرأ ام . يمالكب تدرأ ام : هسفن

 : كلذ يف لوقأ و ؛ اهمولي الو . هسفن بتاعي ال رجافلاو 4 يسفن

 لذعلا ليطأو اهلذعأو اهيغ ىلع يسفن بتاعأ

 للزلا اوحميو يبنذ صحمي يل رففغيس هلإلا لعل

 )١) ةمايقلا ةروس :١۔٢ .

 ۔ ٣٦٦ -



 . نسحلا مالك نم ىوري امم : لاق 0 ةبيش نب رمغ نعو
 سانلا ىلإ اموي نسحلا رظن : لاق ، قيتع نب ىيحي ةياور

 نوقبتسي 0 هقلخل ارامضم مويلا لعج دق هللا نإ : لاقف 0 نوبعلي

 . اوباجف نورخآ رصقو 0 اوزافف موق قبسف . هناوضر ىلإ

 . نونسحنلا هيف زوفي ي ذلا مويلا يف . بعاللا كحاضلل بجعلاف

 نسحلا لغشل اطقلا فشك ول هللاو ، نوبئاخلا هيف بيخيو

 . رعش ليطرت وأ ، توق ديدجت نع . هتناساب ء يملا و 0 هناسحاب

 رصيت 0 مدآ نبا اي : لاق هنأ { نسحلا نع . بهشأذل ١ نعو

 نسحلا لاق ؛ كنيع يف ًاضرتعُم لبحلا عدتو 0 كريغ نيع يف اذقلا

 : ارعش لاقف ، ءارعشلا ضعب مالكلا اذه ذخأف 0 هللا دبع نب

 ينود كسفن تمل فصنت تنك ول ينتملو كاوه يف كسفن تلمحأ

 ينويعب ا ذقلا نم يفخلا ىرتو اهراذقأ ىرت ال كنيع لاب ام

 : كلذ يف لوقأو

 ينود كحيو كيف ةباعملا دنع اهدنع كسفن نأ ملعي هللا

 ينوفجب اذقلاو كنيعب ئمعو رهظم يب يذلاو كباعم يفخت

 ىلإ اعد نمم ال وق نسحأ نمو ! : (كنت) هلوق نسحلا التو

- ٣٦٧



 يلو اذه : لاق { 0©” } نيملسملا نم يننإ لاقو احلاص لمعو هللا

 بحأ اذه 0 هللا ةريخ اذه 0 هللا ةوفص اذه 0 هللا بيبح اذه 0 هللا

 . هتباجإ يف احلاص لمعو 0 هتوعد هللا باجأ 0 هللا ىلإ قلخلا

 . ١" } نيملسملا نم يننإ لاقو ]

 ام لقثأ ةنسحلا 0 مدآ نبا اي : نسحلا لاق : لاق ، دمحم نعو

 لوقأو ؛ اهتعفنم تيقب اهتنؤُم تبهذ اذإف 0 اهب يدتبت نيح نوكي

 : كلذ يف

 اهرم عم اهلضفف رمت اذإف تدتبإ اذإ نوكي ام لقثأ كانسح

 اهرحل كيقتت ةمايقلا عمو آارفاو اباوث اينذلا يف كيزجي

 اهرزوب تؤْيو ىنفت اهتاذل اهنيح يف اهفخأ تانيسسلاو

 . هبلق ءارو هناسل نمؤملا نإ " : (هة) هللا لوسر لاق : لاق

 ه قطت ، قطث عضوم ىأر نإف 0 رظنو ركف 0 رظني نأ دارأ اذإف
 . كلذ يف لوقأو ؛ "ا كسمأ الإو

 قطنلاب كتنج مث البق تركفت اهقطن تنش نإ يبلق ءارو يناسل

 قدصلاب قطنت يهف اريخ ناك نإو اهلاقم نع تكسمأ ارش ناك نإف

 وهف ، هبلق مامأ رجافلا ناسلو " : () هللا لوسر لاقو

 )١( تلصف ةروس : ٣٣ .

 ۔ ٣٦٨ ۔



 : كلذ يف لوقأو ؛ " ركفتي الو ‘ زمليو زمهي

 لاقم نم ىتأ امل يغلت يهف تفلأ ركذلل يهف روجفلا ناسلو

 {. هسفن ىلع ماوق نمؤملا نأ : لوقي : لاق 0 نسحلا نعو

 باسحلا ناه امنإو 0 ةمايقلا موي لبق ، () هلل هسفن بساحي

 قش امنإو 0 اينألا يف هسفن بساح نم ىلع . ةمايقلا موي

 ؛ هبساحم ريغ ىلع لامعألا ا وبكر موق ىلع ‘ ةمايقلا موي باسحلا

 : كلذ يف لوقأو

 هسفن هرهد يف بساحي نمؤم ىلع باسحلا نوهي

 هسحن يأر البق بساحي ام ريغ نم رمخلا بكر نمو

 ؛ ةرخآلا يف باوثو 0 اينأذلا يف باوث ةنسحلل : لوقي ناكو
 ة بلقلا يف رونلاو 0 نيلا يف رصبلا : اينألا يف ةنسحلا باون

 : ةرخآلا يف اهباوثو ؛ ةليمج ةنسح ةحص عم 0 ندبلا يف ةوقلاو

 يف ىصعلا : اينذلا يف ةئيسلا باوث نإو ؛ ةنجلاو هللا ناوضر

 تابوقع عم 0 ندبلا يف نهولاو 0 بلقلا يف ةملظلاو 0 نيلا
 . رانلاو هللا طخس : ةرخآلا يف اهنازجو ؛ تامقنو

 عسو ا ذإ & انسح ابدأ هللا نع ذخأ نمؤملا نأ : بويأ نعو

 . كسمأ هيلع كسمأ اذإو 0 عسو هيلع

- ٣٦٩



 هللا همصع . هيف نك نم عبرأ : ةثريوح نب ما وعلا نعو

 دنع هسفن كلم نم : رانلا ىلع همرحو 0 ناطيشلا نم ()

 : كلذ يف لوقأو ؛ بضغلاو ، ةوهشلاو 0 ةبهرلاو 0 ةبغرلا

 ناطيشلاو هلجا باذع نم هتمح ًالاصخ اعبرأ ىوح نم

 ناوخإلا فناجت نم بضغ اهارع وأ تهتشإ اذإ هسفن كلم

 نارسخلل لوؤي لالضل سفن ةبغرو ةبهر تدب وأ

 : لوقي داهزلا دحأ نأكو : لوقي ، لدنج نب ذاعم تعمسو : لاق

 هنع لأسأ الام منتغأ فيكف : لاق 0 ةمينغ وهف اينذلا نم كتاف ام

 : كلذ يف لوقأو ؟ ةرخآلا يف

 يدعس نم كلذف اهنم ينتاف امق ايندلا ضرع نم تاف دق يذلا تمنغ

 يدلاتو يفيرط نع اقح لئسأس يننإو هنع هللا ينلسي ال يكل

 ج ردتسُم نم مك : لاق . نسحلا نع 0 دامح نب ميهاربإ نعو

 ؛ هيلع رتسلاب رورغم مكو 0 هيلع ءانثلاب نوتفم مكو 0 ناسحإلاب

: كلذ يف لوقأو



 : دادم نب دمحم لاقو

 ناسنإ دمع نع انثلابو ناسحإلاب جردتسُم ىتف مك

 نارفغلا يلو هللا رفغتسأ نايغطلا هيلإ رتسلاب رجو

 نايصعلا باستكاو يسفن ملظ نم

 ةعبس نم طق ضرألا تلخ ام : لاقي ناك : لاق 0 ةداتق نعو

 ينإو : ةداتق لاقو ؛ ءالبلا مكنع عفري مهبو 0 نوقسي مهب } طهر
 . ةعبسلا دحأ نسحلا نأ اوجرذل

 نب دلاخل لاق 0 كلملا دبع نب ةملسم نأ : ةيطع نب دلاخ نعو

 ةريرس سانلا هبشأ : لاق ؟ نسحلا نع ينربخأ : ناوفص

 امل مهكرتأو 0 مهرمأي امب سانلا ذخأأ 0} ةريرسب ةينالع و { ةينالعب
 . هرامإ موقب مقي مل . اناطلس هسفن ىلع مهمظعأو 0 هنع يهني

 اوجاتحاف 0 مهيديأ يف امع ىنغتساف { ةراجتلل اقوس فرعي ملو

 موق كله فيك : ةملسم لاقف ؛ مهنيد رمأ نم هدنع امل 0 هيلإ

 ؟ مهرهظأ نيب نسحلاو

 تنش نإ : لاق ؟ سيق نب فنحألا نع ينربخأ : نسحلا لاقف
 . ريخلا يتؤي : لاق ، نيتنثإ يف تنش نإو 0 ةثالث يف هنع كتربخأ

 اناطلس سانلا مظعأ يه : لاق ؟ ةدحاولاف : لاق ، رشلا يقويو

- ٣٧١ _



 تلخد : لاق } ةملس نب دمحم نأ ينغلب : ىيحي نب دمحم لاق

 ؟ ةرصبلاب سانلا ديس نم : لاق ‘ ناورم نب كلملا دبع ىلع

 . ىلوم : تلق ؟ يبرع مأ ىلوم . نسحلا : لاقف 8 نسحلا : تلقف

 : تلق ؟ برعلا داس ىلوم 0 كمأ كتلكث : لاقف 0 نينمؤملا ريمأ اي

 رقتفاف ، سانلا يديأ يف امع ىنغتسإ : تلق ؟ اذامب : لاق { معن

 سانلا ذخأأ : تلق ؟ يل هفص : لاق { ملعلا نم هدنع ام ىلإ سانلا

 . كبسح : لاق ، هنع يهن امع سانلا كرتأو { رمأ امب

 ام لك . م دآ نبا اي : لوقي نسحلا تعمس : لاق 0 ملاس نعو

 يف لوقأو ؛ رانلا يف عقت ال نأ هلل تبت نإ كشوُيو ، تبت تيصع

 : كلذ

 ارانلا كلسأ نأ يتوطس نم فاخأ بضغ نمو ظيغ نم هللاب ذوعأ

 قدصتمملا اهيأ : لوقي نم تعمس : لاق 0 ينزملا حلاص نعو
 . تملظ نم محرإ ةمحر 0 نيكاسملا ىلع

 . ةرم نادهاز اقتلإ : لاق 0 دانسإب ، ديمح نب ميهاربإ انثدح

 تملع ول : لاق 0 هللا يف كبحأ ينإ : هبحاصل امهدحأ لاقف

 : لاقف 0 هل ينتببحأ ثيح نم 6 هللا يف ينتضغبأل ، يتريرس

 . يسفن يف ًالغش يل ناكل ، كلذ فرعأ تدهز ول 0 هللاو

- ٣٧٢



 نظ ءوس ثروت رارشألا ةبحص نإ : لاق ، نسحلا نعو

 . رايخلاب

 : لاق ؟ يقرلا يف لوقت ام : نسحلل لاق 4 ماحسلا نامثع نعو

 نأ 0 اذهب هثدحي دحأ ناك ام هللاو امأ : لاقف ‘ ينم كسأر نداف

 هللاب كرش : مئامتلا قيلعتو ، يقرلا هذه نم لوقي ناك نسحلا
٠٩ 

 . اهوبنتجاف

 اوجني ال 4 يع افلا ي داو ءاسنلا : لوقي نسحلا تعمس : لاق

 : كلذ يف لوقأو ؛ جان هنم

 يجان اسنلا ديك نم وه نم لقف اهلياوغ رذحاف ءاسنلا يعافألا يداو

 : كلذ يف لوقأو

 ميلح نهديك نم اوجني سيل يعافألا يداو اسنلا يذه نإ

 ميمر يه و ماظعلا تافر اشنأ نم ةلاقم عمست ملأ

 ميظع نئديك نإ ةرم ينثو نكديك نم هن

 . هضغبي قفاتم : ةعبرأ نيب نمؤملا : لوقي نسحلا ناك : لاق

 يف لوقأو ؛ هدهاجُي ودعو 0 هينمي ناطيشو 0 هدسحي نمؤمو

 . كلذ

- ٣٧٣



 ىذاب هنومري ةعبرا ضرألا يف هل نإف يرابلاب نمؤي ناك نم
 اذبن هريخ اودعو هلثم نم هدساحو ءاضقب دب قفانم

 ( ذكو اذك ناطيش رشو هقيا وب نومأم ريغ هرسو

 . كله فيك كله نمم بجعأ تسل : لوقي نسحلا ناكو : لاق

 : كلذ يف لوقأو ؛ اجن فيك اجن نمم بجعأ ينكلو

 اجن فيكف اهنم اجن لق نكل ,رفس يف لح نم بجعأ تسلو

 وكشي وهو نسحلا ىلع تلخد : لاق 0 موثلك نب ةعيبر نعو

 ينأ { : لوقي وهو هسسأ ر ىلع هدي عضو دق هتيأ رف . هسأ ر

 . ) } نيمحارلا محرأ تنأو رضلا ينسم

 : لاق 0 الجر حدمي نأ دارأ اذإ ، نيريس نب دمحم ناك : لاق

 . هللا ملع امك وه : لاق 0 همذي نأ دا رأ ١ ذإ و 0 هللا عاش امك وه

 ىلع ‘ ةنيدملا ىلإ سيق نب رماع درو : لاق ‘ ينيادملا نعو

 ال وهو نامثع هب رمف 0 دجسملا يف ناكو 0 نافع نب نامثع دهع

 يف لوقأو ؛ داصرملاب : لاقف ؟ يبارعأ اي كبر نيأ : لاقف ، هفرعي

 ٠ كلذ

 )١) ءايبنألا ةروس : ٨٣ .

- ٣٧٤ 



 قحلي كبر نيأ يل لق هللاب دجسملا يف رماعل لاق نامثع

 قلطيو ءاشي ام عنميو يطعي هدبعل لاق داصرملاب لاق

 هللاو : لاقف ؟ جوزتت الا : سيق دبع نب رماعل 0 لاله يبأ لاق

 لوقأو ؛ ةملسم ةأرمإ رغأ فيكف 4 يل لام الو 0 طاشن يدنع ام

 : كلذ يف

 ةملسم عدخأ فيك اطاشن يدنع دجأ مل ينإ تلق جوزت اولاق

 ةمدعُم يناوغلا نلواحي املو اهدنع وه امب يل رذعأ سفنلا

 لأست كنإ : سيق نب رماعل تلق : لاق 0 ةعيبر نب ديز نعو

 هعداو 0 ىلاعت هللا ىلإ عرضإ نكلو ، هسفن نع زجع دق نم

 : كلذ يف لوقأو ؛ كل بجتسي

 دمصلا دحاولا ريغل نعرضت ال دحأ ىلإ عرضت ال هللا ىلإ عرضإ

 : ينوربخأف ، (ا&ة٤©) هللا لوسر باحصأ نم اسانأ تيقل : لاق

 نأ و { اينذلا يف انزح مه دشأ ز ةمايقلا موي اناميا ساانلا نسحأ نأ

 يف لوقأو ؛ ةرخآلا يف ءاكب مهرثكأ 0 اينأذلا يف اكحض ساانلا دشأ

 : كلذ

 باتكلاب اوقدص مث اونمأ موق ةمايقلا يف سانلا صلخ

۔ ٣٧٥ ۔



 باسحلا موي نيكحاض اودغف اوتام مث مهتوم لبق اونزح

 . ادودح دحو 0 ًانننس نسو } اضورف ضرف ىلاعت هللا نإ : لاق

 هللا هلخدأ ،\ هدودح بنتجا و } هننُسو 0 هللا ضنارفب لمع نمف

 بكتراو 4 هننّنسو © هللا ضنارفب لمع نمو . باسح ريغب ةنجلا

 مث . اهلزالزو 0 اهدنادشو 4 ةمايقلا لاوهأ لبقتسا . بات مث هدودح

 . ةنجلا هللا هلخد

 : لوقي (اتتط) هللا لوسر تعمس : لاق 0 ءادردلا يبأ نعو

 ذم نم رثكأ سانلا نم . يتمأ نم لجر ةعافشب ةنجلا لخدي ""

 . " رضمو ةعيبر نم رثكأ مث ، مدآ ينب نم جح

 ةو

۔- ٣٧٦



 نررغعل)و ,نانلا بابلا

 : ادؤلؤللا باتك س
 الب ناوخإلا ةاضرم بلط نم 0 ةنيدملا لهأ نم : خيسلا لاق

 مل . هتقادص كعفنت مل نمو 0 روبقلا باحصأ قداصيلف . ء يش

 . هتوادع كرضت

 رمأ يف هلماعت الف 0 هللا يف خأ كل ناك اذإ : مزاح وبأ لاق

 نع كل اقيدص قرافت ال كلام : نارهم نب نوميمل ليقو ؛ كاينذ
 بحأ ام تفرع اذإو 0 هتبنتجإ هركأ ام تفرع اذإ ينأل : لاق ؟ لقع

 : كلذ يف لوقأ و ؛ هتيتأ

 يقيدص هبناجب ام بناجأ اذإ ينأل ينقرافي ال يقيدص

 قونألا ضيب ىغتبا ولو هل هيفغتبأ يلخ هاوهي امو

 ىلإ هيف جاتحي ٠0 اقيدص قيدصلا سنب : ذاعم نب ىيحي لاقو

 . ةارادّملا ىلإ كنجلي 0 اقيدص قيدصلا سنبو 0 ةارادملا

 فيطللا مالكلاو تارادملا نم رذعب هيفطصا نم قيدصلا سنب نإ

 فينعلا مالكلا نم را ذتعاب ينيلتبي نم قيدصلا سنب مث

۔ _ ٣٧٧



 صيرحلا الو . آدومحم لوجعلا دجوي ال : ءامكحلا ضعب لاقو

 ميركلا ال و 60 اليخب رخلا ال و 6 ارورسم بوضخلا الو ‘ اينغ

 . ناوخإ اذ لولملا الو 0 آدوسح

 ىلع ةأرجلا : لاق ؟ نبجلا ام : يلع نب نسحلا لنُسو

 : دادم نب دمحم لاقو ؛ ودعلا نع لوكنلاو ‘ قيدصلا

 حصانلا قيدصلا رش ىلع آدبا ًامناد اريخا هل نابجلا نإ

 حشاكلا ودعلا نع عاكو اقرف ههجو ريغت ادب ودعلا اذإف

 . ةانألا ةبحاصمو 0 هاوغلا عابتإ : لاق ؟ هفسلا امف : ليق

 اينأذلا عفانم هعنمتو 0 هللا يف لجرلا بحي : ءامكحلا ضعب لاق

 . هقح يف رصقم 0 هبخ يف قداص : لاق ‘ هبح يف اقداص نوكيل

 ةبيط . خابطلا قرم لثم اننامز ةوخأ تدجو : رانيد نبا لاق

 . هل معط ال 0 حيرلا

 ناوخإ نم وهف 0 كفحتي ملو 0 كدعيو 0 كرزي مل نم : لاق

 : كلذ يف لوقأ و ؛ قيرطلا

 حضاولا قيرطلا ىلع كأر خأك هدعف كدعي ملو كرزي مل نم

۔ ٣٧٨ -



 هلكأت ال عيش نم اورثكتسإ : (ملثتلا) ميرم نب ىسيع لاقو

 : كلذ يف لوقأو ؛ فورعملا : لاق ؟ وه ام : ليق { رانلا

 رارحخلا ةميش فرقلا امنإ لوق ريخ ميرم نب ىسيع لاق

 رانو ردقو رح هينفي سيل ىقتأو ىقبأ وهف هنم اورثكأ

 : هريغ نع : هلعلو 0 دادم نب دمحم لاقو

 ليمجف ههجو امأو ولحف هؤاقل امأ فورعملاك رأ ملو

 ؛ هفورعمب رارحألا يرتشي ال نم تبجع : كامسلا نبا لاق

 : (هللا همحر) دادم نب دمحم لاقو

 فينعتلاب رارحألا كلمي ال فورعملا ىوس رخلا كلمي ال

 فيلكتلا الو رهقلاب ذخخلاو

 ءاضأ الإ ۔ فورعم هدنع يل الجر تيأر ام : سابع نبا لاق

 ؛ هنيبو ينيب ام ملظأ ن ١ ۔ يدنع قح هل الجر الو . هنيبو ينيب ام

 : كلذ يف لوقأو

 ةلياط ةمعن هل يدنعو البقم ىتف تيأر ام

 ةلفاح اهلوح ام نيعأو اننيب ام سلاجملا ءيضت

- ٣٧٠٩



 ةلجاع ىرت هيلع يقوقح يذلا نيبو ينيب ملظيو

 . ناوهلاو ةماركلا يقل نامزلا بحص نم

 . مهجناوح يف مهيلإ سانلا حيرتسي 0 ادابع هلل نأ " : لاق

 موي با ذع نم نونمأل ١ مه كذنلوأ . مهيلع رورسلا لاخدإ و

 : كلذ يف لوقأو ؛ " ةمايقلا

 ادا بع هلل نإ

 مهيلإ هللا لعج
 رورسو لضق كاذ

 سانلا اولضف اذهلف

 ةمحر سانلل اوقلخ

 ةملم تاجاح لك

 ةمعنو يرابلا هقاس

 ءاطعإ
 ي م

 4ه مسقو

 يباب ىلع تيأرف ‘ حابص اذ تحبصأ ام : مازح نب ميكح لاق

 ذمحأ يتلا معنلا نم هتددعأ لإ . رمأ ىلع انيعتسُمو 0 ةجاح بلاط

 8 ةجاح بلاط يبابب ىرأ ملف ، حابص اذ تحبصأ امو ؛ اهيلع هللا

 هللا لاسأ يتلا بياصملا نم هتددعأ الإ ، رمأ ىلع انيعتسم الو

 . اهيلع رجذلا

 اجرف هدبع يدي ىلع هللا ىرجأ اذإ " : () يبنلا لاق
 : كلذ يف لوقأو ؛ " هرخآلاو اينلا برك هنع هللا جرف { ملسمل

 ۔- ٣٨٠



 ةمايقلا موي فاخي ال ملسم دبعل بوركلا فشكي يذلاو

 ةمآسلا هيف كلؤوُنس نكي ال ةجاح كل بجاحب تنك اذإو

 : يفيص نب مثكأ لاقو

 رذلا هتسبلأ نإو دبع دبعلاو رضلا هسم نإو رح رذلا

 3 ةعاس يبلق توملا ركذ قراف ول : لش يبأ نب عيبرلا لاق

 : كلذ يف لوقأو ؛ يبلق يلع دسفي نأ تيشخل

 هرونب هادتهإ نع داؤفلا ىمعل يرطاخ قراف توملا ركذ نأ ول

 هروجف لالض يبلق نع طيميو يرطاخ حلصي توملا اذه ركذبو

 اذإو ، هقزرب لزن 3 موقب فيضلا لزن اذإ " : () يبنلا لاق
 . " مهبونذب لحترا 0 لحترإ

 مركي مل نم : يديبزلا برع نب ثراحلا نب هللا دبع لاقو

 يف لوقأو ؛ (مالسلا امهيلع) ميهاربإ الو دمحم نم سيلف 0 هفيض

 ه كلذ

 يبنلا الو اموي ميهاربإ نم تسلف هقح تصقنأ همركأ مل فيضلا اذإ

 . هجولا ةقالط : لاق ؟ فيضلا ةمارك ام : يعازوألا لئسو

- ٣٨١



 نم اينذلا نم يلإ بحأ عيش سيل : ميهاربإ يبأ نب قيفش لاق
 . َئلإ رجألاو 0 هللا ىلع هتنؤم نأل ، فيضلا

 . هل لذ آلإ ۔ لجر ةعصق يف هدي لجر عضو ام : يروثلا لاقو

 دنع لضفلا لعجا مهللا : () باطخلا نب رمع لاقو

 . انم ةجاحلا يلوأ ىلع نودوعي مهلعل . انرايخ

 نامتك : ةنجلا زونك نم ةثالث لاقي ناك : دوواد يبأ نبا لاقو

 . ضرملا نامتكو 0 ةبيصملا نامتكو 0 ةقدصلا

 الإ } ايندلا لابج نزت ةبح فرعأ ام : ذاعم نب ىيحي لاقو

 : كلذ يف لوقأو ؛ ةقدصلا نم ةبحلا

 قدصتت امب ىنسحلا كل نإف هباوث وحن نيكسملا ىلع قدصت

 قفنت كنيمي امع اضوع هب ةنجب ىتؤت ضرألا لابج لقنب

 . هقدص طعاف ةئيطخ تأطخأ اذإ 0 يتب اي : هنبإل نامقل لاق

 لاملاب نالف تنب هنالف لجرلا جوزتي : ةريره وبأ لاقو

 7 رمتلا و 6 ةبحلا و & ةمقللاب نيعلا روحلا ع ديو « ريثكلا

 : كلذ يف لوقأو ؛ ةرسكلاو

- ٣٨٢ _



 لاومألا نم يوحي ام عيمجب همع ةنبإب ناسنإلا جوزتي

 لاوسلا يدي يف رهم روحلل ةرمتبو ةمقلبو

 لخدت مل 0 هتيب نم ابئاخ الئاس در نم : (ملثێلتلا) ىسيع لاقو

 . مايأ ةعبس تيبلا كلذ ةكنالملا

 نيذلا نولاسفغلا ءاج 0 لاؤسلا ءاج اذإ : لوقي يروثلا ناكو

 : كلذ يف لوقأو ؛ انبونذ نولسغي

 تاوامسلا لهأ هلزنم شفي مل هلواحي امع ةقاف اذ در نمو

 انرازوأ نولمحي 0 لاؤسلا لهأ موقلا معن : لوقي لضفلا ناكو

 . ةرخالا ىلإ

 تيبلا كلملا دبع نب مشاه عم هللا دبع نب ملاس لخدو : لاق

 ريغ لأسأ نأ هركأ : لاق ؟ كجناوح لس : مشاه هل لاقف 0 مارحلا

 . هللا تيب يف هللا

 8 لجرلا نم لجر هل ماقف ، اموق لاسي يبارعأ ماقو : لاق

 كعقنت الو ‘ هلهج كرضي ال نمم 4 اوفع مهللا كيلإ : لاقف

 . باستنإلا زع نم عنمي باستكإلا لذ نإ ، هتفرعم

۔- ٣٨٣ ۔



 . لبقملا قح ةقدصلا يف هللا لعج دق : دمحم نب مساقلا لاق

 . ربدملا بيرقلا نم اضوع

 مدق نم لك ذاعم يبأ نع لأسي يرونلا نايفس ناكو : لاق

 يف لوقيف ؛ ةيفاعك ذاعم يبأ يف مك : لوقيو 0 خلب ةيحان نم هيلع

 : ةيهاتعلا وبأ كلذ

 مائللا نم ناوهلا ىشخأ الف ينومركأ ةماركلاا لهأ اذإ

 ماركلا نم ناوهلا نكلو ناوه نإ ام مهناوه نأل

 : هل اضراعم كلذ يف لوقأو

 مانللا موقلاب ءوسلا لحو نيح لك ةماركلا لهأ ءازج

 مامغلا نم نومركأل ١ ىقسُيو مومس ىوس مائللا يقس الو

 ٥ ارجأ دافأ ام لاملا ريخ : بلطملا دبع نب سابعلا لاقو

 : رعاشلا لاقو ؛ اركذ ثروأو

 ارجأو آركش هوكلام ىنقأو ًاركذو ارخذ دافأ لام ريخ

 قرفتف 0 مالسلا يف نالجر اداوت ام " : () يبنلا لاق

 : رعاشلا لاقو ؛ امهدحأ هثدحي بنذ نم لإ 0 امهنيب

۔- ٣٨٤



 لاب اهتحت اذهو اهيلع اذه امهتحت ضرألا نإ نيليلخلا بسح

 لاخ ىرثلا يف نيفد نع هداؤف هتدم لوط هاس ضرألا ىلع نمف

 : هل اضراعم كلذ يف لوقأو

 لابلا معان ىحضي ةشيعملابو الدب هدعب ليلخب ةلخ نع

  
_- ٣٨٥





 نررغعلار نلانا) بابلا

 هلزعلل ركو زب
 وه امنإ 8 سانلا نع الزتعُم طمسلا نب ليبحرش ناك : لاق

 ؟ سانلا نم لزتعت نأ ىلع كلمح ام : هل ليقف { هدحو ره دلا

 : كلذ يف لوقأو ؛ رعشأ الو يني بلسأ ىشخأ : لاق

 بلتسيي نأ ينيد ىلع ىشخأ مهل يكرتو سانلا نع ي دعب

 برهلا تمزلف مهنم تقفشأ ةلفغ ىلع ملع ىلع ينم

 . ريبزلا نب ةورع جرخ 0 ةنيدملاب فالتخإلا عقو امل : لاق

 : لاقف ، هنوبتاعُي هتوخأ هيلع جرخف { مهلزتعاو ءانب قيقعلاب انبف

 . ةيهال مكبولقو ‘ ةيغ اص مكع امسأ و 6 ةيغال مكتنسلأ تيأ ر ينإ

 . ةيهادلا مكعم ينقحلت نأ تفخف ، ةيهاو مكناذأو

 اوندت ال ، رانلا ةلزنم كدنع سانلا لزنأ : مصخلا متاح لاق

 نم رذح ىلعف 0 اسبتقُم توند اذإ 0 اهيلإ ةجاحلا تقو الإ اهنم

 ديعب

 اسبق اهل يدهت نأ تنش اذإ الإ مهب ملت نأ رذحاف رانلاك ساانلا

- ٣٨٧ _



 اوبكر ام مهنإف ، سانلا اورذحاو هللا اوقتإ : ءادردلا وبأ لاق

 نمؤم بلق الو ، هورقع آلإ داوج رهظالو ، هوربدأ الإ ريعب رهظ

 . هوبرخأ آلإ

 اي : مره هل لاقف ‘ ينرقلا سيوأ ‘ نايح نب مره ىأرو

 عفنأ وه امب كتلصو دق : سيوأ هل لاقف 0 ةرايزلاب انلص ، سيوأ

 ءاقللاو ةرايزلا نإل ، ءاعذلاب بيغلا رهظ نع وهو ٠ اهنم كل

 . ءايرلاو نيزتلا اهيف رهظي

 يف شاعو 0 اينألا يف نمل ىبوط : دايز نب دحاولا دبع لاقو

 . اينذلا يف هللا يجاني : لاق ؟ كلذ فيك : هل ليقف 0 ةرخآلا

 : كلذ يف لوقأو ؛ ةرخآلا يف هرواجيل

 هيجاني هاركذبو هل ىعسي هيرابل اينذلا يف ناك نمل ىبوط

 هيعاسم نع ىرجأ دلخلا ةنج يف ةلزنم هللا راوج يف اهدعبو

 ؟ فرشلا نم فاكتعإلا يف ام ملعت امأ : يئاطلا دووادل ليقو

 نم فكتعملا 8 فرشلا نم اينذلا كرت يف ام نوملعت امأ : لاق

 . اينألل اومتهي مل اذإ فاكتعإلا حصي امنإو ، هحراوج عيمج ظفح

 مويلا مهف ٠ مهب ىفشتسيي ءاود سانلا ناك : كامسلا نبا لاق

۔- ٣٨٨ ۔



 يف لوقأو ؛ اثدحم هباتكو 0 اسنؤُم هللا لعجاف 0 هل ء اود ال ءاد

 : كلذ

 مهلابو رذحاف مه ءاد مويلاو اوقلخ افشلل ءاود اوناك سانلا

 مهلاح كاركذ عدو باتكلا لتاو هدمحت كاشنأ نم كسينأ لعجاو

 كباحصأ ةسلاجم كرت يف شحوتست ال : كرابملا نبال ليقو

 رثكأو 0 مهنم ريخ وه نم تيبلا يف ثداحأو سلاجأ ينإ : لاقف

 . رمغو ، ركب ابأو ، (ا&٤) يبنلا : لاق ؟ وه امو : ليق { اعفن

 مهلاعفأ ىلإ رظناو 0 باتكلا سردأ : لاق ؟ مهتداحت فيكو : ليق

 . مهتسلاج ينأكو { مهلاوقأو

 قصدالُم بلك اذإف } رانيد نب كلام تيتأ : دفاو نب دامح لاقو

 سيلج نم ريخ ا ذه : لاقف 0 بلكلا تيحن ول : هل تلقف 4 هتبكر

 . ءوسلا

 فورعملا عابطأ ةوادع لك اندجو : يروثلا نايفنس وبأ لاقو

 . مانللا ىلإ

 رذح ىلع مهنم نكف مائللا ىلع هب دوجت فورعم ةوادعلا نإ

 : يل لاقف { لتاقم نب دمحم تيحوتسإ : حلاص نب بيبط لاقو

۔ _ ٣٨٩



 . هيلإ تنسحأ نم رش رذحإ

 ناك .ةلع نم.(»هدجوُملا تناك اذإ : ءامكحلا ضعب لاق

 ىضرلا ناك 0 ةلع ريغ نم هدجوملا تناك نإو ؛ ادوجوم ىضرلا

 . دوقفم

 : ريثك اهنم ليلقلا ءايشأ ةعبرأ : بلاط يبأ نب يلع لاقو

 . ة وا دعلاو ‘ رقفلاو ‘ رانلاو ‘ عجولا

 ىلإ اولاعت { 0 دعب امأ : رصيق ىلإ 0 () يبنلا بتك : لاقو
 الو انيش هب كرشن الو هللا الإ دبعن الأ مكنيبو اننيب ءاوس ةملك

 اودهشا اولوقف اولوت نإف هللا نود نم ابابرأ اضعب انضعب ذختي

 . 6١ } نوملسم انأب

 ملاينألا نأك : زيزعلا دبع نب رمغ ىلإ لجر بتكو : لاق

 رخآ نأكو 0 دعب امأ : رمع هيلإ بتكف ؛ لزت مل ةرخآلا نأكو ، نكت
 . مالسلاو ، تام دق توملا هيلع بتك نم

 ريمأ اي۔ ملعاف 0 دعب امأ : زيزعلا دبع نب نسحلا بتكو

 هللاو الف ، كمامأ رومألا تاعظفُمو ماظعلا لاوهألا نأ ۔ نينمؤملا

 )١( ردصلاب رغولاو دقحلا يه : هدجوُملا .
 )٢( نارمع لآ ةروس : ٦٤ .

 ۔ ٣٩٠ -



 امإو 0 ةاجنلاب امأف 0 كلذ ةدهاشم نم دب الو 0 انيش اهنم تعطق ام

 بطعلاب

 ه دعب امأ : هناوخإ ضعب ىلإ زيزعلا دبع نب رمغ بتكو : لاق
 لك كل بجو مث . كيلع صغن توملا ركذ ترعشتسإ اذإ كنإف

 . مالسلاو 0 قاب

 : هباتك يف ناكو 0 زيزعلا دبع ىلإ لكوتملا بتكو : لاق

 . قرفلا نم هيجتي امب قيرغلا ماصتعإ . رمغ اي هللاب مصتعإ

 دق هنإف ، كالهلا ىلع فرسشْملا 8 نيرطضُملا ءاعذ كؤاعد نكيلو

 . بطاعملا ىلع فارشإلا ديدش 0 ةجاحلا ميظع تحبصأ

 وهو : لقع لجرل تبثيو 0 هيزعُي لجر ىلإ يكاطنألا بتكو

 دقو 0 ةبقاعلا يف هرسو 0 هعفن ام ىلع نزحيو 0 هرض امب حرفي

 يتلا بونذلا طحي ‘ كدلوو ‘ كندبو ، كلام يف ةيزرلا نأ ملعت

 هللاب ذوعتت تنأو ، هللا ناوضر اهب بجويف . ةبوقعلا اهب بجوتست
 ة اضرلا هنم لقتو 0 ةياكشلا هنم رثكتو ؤ نزحلا هنم رهظتو 6 هنم
 كرسيو 0 كعفني ام ىلع تنزحو تهرك امنإ ، نوكي نأ فياخلالو

 ةقيقح دنع لمكتستالو 0 ةبقاعلاب نقوت ال كنإ . ةبقاعلا يف

 . ةمعن ىولبلا دعت ىتح 0 ناميإلا

- ٣٩١



 ناكف 0 اباتك هناوخإ ضعب ىلإ برح نب دمحأ بتكو : لاق

 ٨ ىولبلا لهأو 0 ىتوملا لها ةتيم نم كنإ ۔ يخأ اي ملعا : هيف
 ه نانجلا لهأو 0 روشنلا لهأو 0 روبقلا لهأو . نوجسلا لهأو
 ةيقبو كموي منتغاف 0 مهلك مهانم هللا لاطأ دق { رانلا لهأو

 فاخ نمو 0 هدجو نيش بلط نمو 0 هبلط انيش بحأ نمف } كرمُغ

 قوحللا بحأ نمو 0 هل متهإ ارفس دارأ نمو 0 هنم بره ءيش نم

 . ملعلاب اموق لضف نمو ‘ مهليبس كلسو 0 مهلاعفأب ىدتقإ موقب

 . داعملا مه 0 كمومه نم بلاغلا نوكيف ، ملعلاب مهلضفي نأ بحأ
 .هل دادعتسإلاو . توملا ركذ ‘ كمالك نم بلاغلاو 0 هل دوزتلاو

 .هدعب امم عيش نوهأو } طق كب لزن ىتح عيش دشأ وهو

 نم دبالو ، توملا نم دشأ ، الوه نوعبس توملا دعب : لاقيو
 . مالسلاو ، كلذ هتدهاشم

۔ ٣٩٢ -



 نررغعلار ريزرل) بادا

 ميقا ونلال ركؤ ؤ
 هثرو . قح ريغب ازع بستكإ نم : زيزعلا دبع نب ديعس لاق

 نب دمحم لاقو ؛ ءازجلا ركذي الف 0 ءاسأ نمو 0 قحب ًالذ هللا

 . دادم

 الذ هنم هللا هنروأ قح ريغب ازع لان نم

 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 قحم ريغ كاذ نم نجي مل قح ريغب ازع لان نم

 ىقشي سيل مهبو اموق نقحلا عابتإب هللا دعسي دقو

 قلخ رش مهو مهنع اودصف اسانأ ىوهلاب اورصبأ

 ه كلملا نم يطعأ امو ناميلئس متيأر " : (&غ) يبنلا لاق

 لوقأو ؛ " هللا هضبق ىتح 0 اعشخت ءامسلا ىلإ هسأر عفري ال هنإف

 : كلذ يف

 هبلقب اعوشخ لإ هداز امف هبر دنع نم كلملا يطعا ناميلس

:.: 
_ ٣٩٣ _





 نررغعلار ساف) بابلا

 ءاكبلا ركؤ ؤ
 ؟ كيكبي ام : هل ليقف .اكب ة افولا يلوحلا رمع ابأ ترضح امل

 : كلذ يف لوقأو ؛ يطيرفت ءوس تركذ : لاق

 بستكأ تنك امو يطيرفتل نكلو ىلبلا و توملا ةفيخ كابب تسلو

 بستحأ و هيجترأ مل ام هلا نم يتفيحص يف امو ي را زوأل ينزحو

 ه عزنلا غلبو ، توملا كرابملا نب هللا دبع غلب امل : لاق

 لمعيلف اذه لثمل ] : لاقو ، كحضف ءامسلا ىلإ هينيع حتف

 . 6 } نولماعلا

 يف هيلع لخدف 0 ايكاب الإ دجوي ال يماشلا لوحكم ناكو

 ملو : لاقف 0 كلذ يف هل ليقف ‘ كحضي وهو هيف تام يذلا هضرم

 ام ىلع مودقلا ةعرسو 0 رذحأ تنك ام قارف اند دقو & كحضأ ال

 . هلمأأو اوجرأ تنك

 . ٦١ : تافاصلا ةروس )١(

 ۔- _ ٣٩٥



 نم نودبعت ام هينبل لاق { توملا بوقعي رضح املو : لاق

 اي : لاقو 0 بوقعي حرفف 0 () ( كنابأ هلإو كهلإ دبعن اولاق يدعب

 الو لوقب يملاظ نم ترصتنإ ام : نيتلصخ ينع اوظفحا 0 ينب

 ؛ اهتمتك آلإ ةئيس الو 0 اهتيشفأ الإ ةنسح دحأ نم تيأرالو ، لعف

 : كلذ يف لوقأو

 يدعب نم نودبعت ام هينبل ايصوُم بوقعي لاق

 يديأب ءامسلا كسمي يذلا هللا دبعن اذإ هل اوباجتساف

 وهو رضتحإ دق دباع ىلع تلخد : ينارازلا ديعس وبأ لاق

 : لوقي اشنأف ؟ (هللا كمحر) كيكبي ام : تلقف 0 يكبي

 برتقإ دق يرمغو يكبأ ال يلامو هتوم دنع اكبلاب يلثمل قحو

 بتتكُمو يلع يصحم هب تلمع املك ةفيحصلا يف يبر دنع يلو

 بطعلا ىلإ ترص وفعلاب دجي مل نئل يقلاخ هاصحأ حوللا يف لمع يلو

 : دادم نب دمحم لاقو

 بلسثئس يحور نإ عمد نود امد يتلقم عمد نم توملا ليبق يكبأس

 برهلا هران نمو يبنذ نم هللا ىلإ هوفعو يبر ريغ ريجم يل امو

 )١( :ةرقبلا ةروس ١٣٣.

 ۔ _ ٣٩٦



 كلدأ الأ "" : ي راصخخل ١ بويأ يبأ ىلإ ‘ () يبنلا لاق

 . اودسافت اذإ سانلا نيب حلصت 0 هلوسرو هللا اهبحي ةقدصب

 : (هلل ا همحر) دادم نب دمحم خيشللو ؛ "" اودعابت ا ذإ مهنم برقتو

 بويغلا ملاع نم ةيحت بويأ يبل يبنلا لاق

 بيرقلاو ديعبلل كحضي بيبحلل بذخملا ةيده

 بويأ ابأ هللا هبحي بولقلا دسافت نم حلصلاو

 نم " : لوقي () هللا لوسر تعمس : ةريره وبأ لاق
 هتدلو مويك هبونذ نم جرخ 0 هللا نع ىضرو ربصف 0 ةليل ضرم
 . "" همأ

 بوتأو هللا رفغتسأ : مكدحأ لوقي ال : مشج نب عيبرلا لاق

 بتو يل رفغا مهللا : لقيل نكلو 0 ابذك نوكيو 0 ابنذ نوكيف 0 هيلإ

 . يلع

 . هسنأ ر ىلع بابشلا سكن : لاق نم :ب ذاعم نب ىيحيل ليق

 هبدأ نم 0 مامحلا هاتأ ىتح ماطفلا موزلو ، ناطيشلا سأر اينذلاو

 . هللا قتإ : دبعلل لاقي نأ بونذلا ربكأ نم ، هودع فنأ مغرأ هللا

 . كسفنب كيلع : لقيلف

۔ ٣٩٧١



 هافطأ جارس مك ، نييراوحلا رشعم اي : (لتنلا) حيسملا لاق

 : كلذ يف لوقأو ؛ بجعلا هدسفأ دباع مكو 0 حيرلا

 ادابعلا دسفي بجعلا ا ذكو ح ارس ي أ تيمت حير بر

 8 ضيرملاك اينذلا يف نوكي نأ دبعلل يغبني : ينيادملا لاق

 ةارادُم يف وهف 0 ماعطلا لك هقفاو الو ‘ توقلا نم هل دبال يذلا

 : كلذ يف لوقأو ؛ ةيمحو

 بونذلا لعف حيبق يفاجتو بونذلا باكترإ ىلع اسفن محرإ

 بيبطلا لاقم نع ىهن ام يفاجي ضيرملاك رهدلا ادم مك

 ؛ رانلاب يضر دقف 0 ةظعوملا نع لجرلا ضرعأ اذإ : لاقو

 : كلذ يف لوقأو

 هسفن ىلع ىضري رانلابق هظع و نع ء رملا ضرع أ ا ذإ

 نم : سوسرط باب ىلع يداني دوسألا : لوقي ةيواعم ناك

 فاخ نمو ‘ همه ةمايقلا موي ادغ لاط 0 همه رثكأ اينألا تناك

 . هيدي يف امب داج هيدي نيب اجر نمو 0 ديري امع يهل ديعولا

 مهت الو ، ليلق لإ لقي الو ليللا مني الف ، ليزجلا هللا نم دارأ نمو
 رشحلا ىلإ مدقو ٠ فلكت مهقا زر سيلف . فلخت نم قا زرفل ١

۔- _ ٣٩٨



 نم ددزإ 0 كدارأ مأ هتدرأ قزرل متهت الو ‘ كداعم هيف نإف 0 كداز

 هيف ددزت ىتم اركذ كهلإ ركذاو . كدايدزإ دارملا عم دمحت ريخلا

 ةلأسمو 0 روجفلا ىلع ةنوعم رجافلا ءاطعإ : لاقي ناكو ؛ كداز

 ميلعتو 0 لهجلا يف ةدايز لهاجلا نم ميلعتلاو ، ضرعلل ةناهإ هنم

 . ةمعنلل ةعاضإ روفكلا دنع عنصلاو . رمغلل لاطبإ هلبألا

 يف هدوعن نازخلا ةريغم ىلع انلخد : يراهطلا نالجع لاق

 امف : انلق 0 مانألاب اديقم يندجأ : لاق ؟ كدجت فيك : انلق ، هضرم

 امف : لجر هل لاقو 0 ةلفغلا ىلع ةرسحلا : لاق ؟ اوكشت يذلا

 . هللا هركي امم ةلقنلاو 0 هللا دنع ام ىلإ ةبانإلا : لاق ؟ يهتشت

 : كلذ يف لوقأو ؛ اعيمج هللاو موقلا يكبف

 هريفغُملا وكشي امو هل تلقف ماقس يف ةريغملا ىلع تلخد

 هريخذلا لمع نم تالفغلا ىلع يسفن تارسح يف توكش لاقف

 هريرسلا ييحت ةبانإ لاقف هيهتشت اذامف هل تلق

 هريبكلا رفتغت كاذب لعل يناهن ام يكرتو يرابلا ىلإ

 لام مكيأ " : () هللا لوسر لاق : لاق ، دوعسم نبا نعو
 لام نم هيلإ بحأ هلامو لإ دحأ انم ام : انلق " ؟ هيلإ بحأ هتراو

 بحأ هثراو لامو الإ دحأ مكنم سيل " : (&ة٤) يبنلا لاق ، هثراو

- ٣٩٩ _



 . " هترخأ ام كثراو لامو 0 هتمدق ام كلام 0 هلام نم هيلإ

 هاقلت كش ال هباون بستحاف هتمدق ام كلام

 هاوهت كت نم فثراول هريقوتو لاملا يفق ريخ ال

 هللا هبذع هبح نم ىتفلا ام اذإ لاملا عفني ال

 : ةيداعلا عابسلا هذه نم كلوح ام كنرغي ال : نسحلا لاقو

 دسملا لثمف : كنبإ امأ ؛ كمداخو 0 كتلالكو 0 كتليلحو 0 كنبإ

 ريرهلا يف ةبلكلا لثمف : كتليلح امأو ، كدي يف ام كعزاتي

 بحأ كتوم دعب مهيلإ لصي مهردل هللاو : كتلالك امأو ، هصبصبلا
 . بلعثلا لثمف : كمداخ امأو {. ةبقر تقتعأ تنك ول نأ نم مهيلإ

 مث } عرذأ ةعبرأ تيب يف كوعضو اذإف ، لئالق مايأ مهنم كل امنإو

 . ةقهقلاب اوكحضو 0 لوبطلا اوبرضو 0 بايثلا اورفص 0 اوفرصنإ

 : كلذ يف لوقأو ؛ مهيديأ يف امب بساحت تنأو

 هبصعلاو ؤ'ا تكلعلاو سرعلاو كينب مهنيب تنأ عابسب ررتغت ال

 هبلط هل نمأت ال كفك ضبق يف ام بلسي ماغرضلا دسألاك نبإلاو

 خأل الثم تلق : لاق 0 ناوخإلا ركذو : فسوي نب دمحم لاق

 نيب تنأ و كلا وعدي وهو( كلام نومستقي كلهأ : لاق . حلاصلا

 )١( هوخألا قلطم : مومعلا يفو ؛ بألا نم ةوخألا : تئلغلا .

- ٠١ ٠١ ٤ - 



 . ىرثلا قابطأ

 يلام لهألا نومسقي

 يلاقتناو يتوم دعب اومعدي حلاصلا خألاو

 يلالض نع اًاوقع اي يدحل ًتنكسأ نإ هآ

 اوفع مهللا كوفع

 مأ نم يب ىلوأ تنأ

 يبونذ نارفغب ذخ

 لاخ من مع و

 يلاعف ءوُس ينقو

 لاو لك ىلوم تنأ يبسحو يالوم تنأ

 ريغ كناف . رخؤت ام رخآو ‘ هيلع مداق كناف ‘ مدقت ام مدق

 . هيلإ عجار

 همدقت ام كسفنل مرو

 امك نبهذتل نلعفت ال

 هقرافت هرخؤت امهم

 الو ريخ ال كاذكو

 مداق هيلع تنأف

 مياهبلا اهسفنأب تلعف

 مغ ١ ر هيف كفنأ و

 ميادب دحأ ىلع رش

 : [ باتكلا فنصم ] يدنكلا لاقو

 نئاك مدقملا ىلع مودقلا نإ بستحاو مدقت ام كسفنل مدق

- ٤٠١



 نيابلا هارأ الو هيلإ ادبن عجارب سيل ترخأ ام عيمجو

 يف انعقوأ } اهرقفو ايندلا ةحيضف نم انفوخ : ىيحي لاقو

 : كلذ يف لوقأو ؛ اهرقفو ةرخآلا ةحيضف

 مدعلا عم ىرخآلا يف ةحيضفلا يزخ مدعلا نم ايندلا يف ةحيضفلا يفوخ

 هنإل ‘ بدألا نم لضفأ ءانبألا ءابألا ثرو ام : ينيادملا لاق

 نييألا يف هاجلاو 0 لاومألا بادألاب بستكإ & بادألا ثرو اذإ

 . اينألاو نيلا دقفو اهفلتأ . لاومألا ثرو اذإو ؛ اينأذلاو

 زيزعلا دبع نب رمغ ىلع 0 كلملا دبع نب هملسم لخد : لاق

 هعنصي مل اعينص تعنص 0 نينمؤملا ريمأ اي : لاقف 0 هتوم دنع

 هدنعو 0 مهرد الو رانيد مهدنع سيلو كدلو تكرت 0 كلبق دحأ

 امأ : لاقف ، هودعقأف ، ينودعقأ : رمغ لاقف ‘ هدلو نم رشع ةتالث

 . مهل اقح مهعنمأ مل ينإف 0 امهرد الو ارانيد مهل عدأ مل : كلوق

 ه هلل عيطم امإ ، نيلجر دحأ يدلو امنإو 0 مهريغل اقح مهطعأ ملو

 يلابأ الف 0 هلل صاع امأو ؛ نيحلاصلا ىلوتي وهو ، هيفاك هللاف

 . عقو ام ىلع

 . لباوتلاو ةمعطألا عاونأ هلهأ ىلإ خلب باحصأ ثعبو : لاق

- ٤٠٢ .



 . هلزنم ىلإ رجاتلا ىسمأ املف 0 دلولاو مدخلا عم اهلك اهولكأف

 اننإ : اولاقف 0 هل اورخذ دق مهنأ نظف {. ةريخذو ءاشقب اعدف

 هقودنص ىلع رجاتلا دمعف : لاق 0 انيش ماعطلا نم قبي ملو كانيسن

 فيكف { ايح ينومتيسن : لاقف 0 فالآ ةرشعب قدصتو 0 هحتفف

 . اتيم ينوركذت

 





 هررتعلزرا ىو امز با

  

 نإف 0 ةرخآلا لزانم لوأ ربقلا نإ " : () يبنلا لاق
 ةشأ هدعب امف 0 هنم جني مل نإو ؛ هنم رسيأ هدعب امف 0 هنم اجن

 : كلذ يف لوقأو ؛ "ا هنم

 رذح ىلع هنم نكف ماقملا ىلإ هلخدت تنأ باب لوأ ربقلا

 رقس يف دع ران رح نم توجن هب باذعلا قلت ملو توجن نإو

 انيلع مهو 0} ىتوملا نئاهر نحن : رانيد نب كلام لاقو

 لوقأو ؛ اعيمج نورشحيف 0 نياهرلا مهيلع درن ىتح & نوسوبحم

 : كلذ يف

 انايقلل فقو ىرثلا نطبب مهو اناتومل ايندلا يف نئاهرلا نحن

 اناريح نارسخلاب ءاب هلامعأ تنسخ نمو ىوقتلاب زاف نم زوفي

 ، مالسلا راد ىلإ هللا كاعد ، مدآ نبا اي : ذاعم نب ىيحي لاقو

 هتبجأ نإو . اهتلخد كاينذ نم هتبجأ نإف ؟ هبيجت نيأ نم رظناف

 : كلذ يف لوقأو ؛ اهتعنم ربق نم

- ٤.٥ _



 هفطلب مالسلا راد ىلإ كاعد

 اهتلخد تبجأ ايندلا يف تنك نإف

 بيجت تنش ثيح رظناف كهلإ

 بيخت تنأف ربق يف ناك نإو

 مكنم هرك هللا نإ " : () يبنلا لاق : ركب يبأ نب ىيحي لاق
 دنع ثفرلاو 0 نآرقلا دنع وهللاو . ةالصلا يف ثبعلا : اعبرأ

 . " ةربقملا دنع كحضلاو 0 مايصلا

 يف هيذؤي ام 0 هربق يف هيذؤيل نمؤملا نأ : ةشناع تلاق

 . هتيب
 مم ٠١

 الو ، هيلع نوكبي 0 هلهأ تيملل سانلا رش نإ : نسحلا لاقو

 : كلذ يف لوقأو ؛ هنيد نوضقي

 هصخش ةبيغل تيم ىلع متيكب

 امركم مكيلإ ابوبحم ناك ولف

 هب ةنوهرم نيدلاب هحور امأ

 : دادم نب دمحم لاقو

 تيم لهأ اي مكل ابجع

 نانرأب مهتيم نوكبي

 سفن لكو لح نيدلا

 اكبلا حلف هنيد هنع ضقي ملو

 اكح وأ لاق ام نيدلا يذ ىلإ متعفد

 اكش هصيلختل ىوكش عطتسي ولف

 هنيد نوضقي الو

هنيه ر تبسك امب



 3 هربق لخد اذإ ، هدبعب برلا نوكي ام محرأ : سابع نبا لاق

 : دادم نب دمحم لاقو ؛ هلهأ هنع قرفتو

 اديرف هيف ربقلا نطب لح نيب هدبعب نوكي ام محرأ هللا

 ادوجوم هروصق دنع ناك ام هناك هنع نولهألا قرفتو

 : لاق ؟ نارمعلا نيا . مالغ اي : لاقف 0 مالغب يسراف رمف : لاق

 مالقلا نإ : لاقف . ةربقم ىلع فرشف . دعصف 0 فرشلا دعصإ

 ىلع ينتللدف ، نارمغلا نع كتلأس : لاقف 8 عجرف 0 ميلح وأ لهاج

 ىرأ ملو ، كلت ىلإ نولقني رادلا هذه لهأ تيأر : لاق 0 ةربقملا

 ىلإ بارخلا نم لقتني امنإو 0 هذه ىلإ نولقتني مهنم ادحأ

 . نارمغلا

 ظفحي ىتح 0 اقيدص قيدصلا نوكيال : يلع نب دمحم لاق

 . هتافو دنعو { هتبكن دنعو 0 هتبيغ يف هقيدص

 تاوصألا كيلإ تجع دق مهللا : فقوملاب يبارعأ اعدو : لاق

 ينركذت نأ يتجاحو 0 تاجاحلا كنولأسي 0 تاغللا فونصب

 لوقأو ؛ اينذلا لهأ ينسين اذإ ، ىرثلا يف يثبل لوط يف 0 كتمحرب

: كلذ يف



 امامرأ ترص ام اذإ يربق فوج يف ينركذت تم نإ يتجاح نم بر اي

 اماوعأو اماوعأ دهعلا يب لاطو ينولم مث انيح لهألا ينرازو

 : بوتكم ربق ىلع ١ ذاف . رباقملاب تررم : كامسلا نبا لاق

 يربق تابنج يبراقأ رمي

 يلام نومستقي ثاريملا اوذو

 اوشاعو مهماهس اوذخأ دقو

 . ل اضراعم تلقو

 اديحو يربق يف تيرووأ ذإ

 اوعاطتسإ نإ مالسلاب ظحلاف

 هيلع ام فرعي سيل اولاقو

 لاق ، هيبأ نع {‘ عفان نعو

 ينوفرعي مل يبراقأ نأك

 ينويد اودحج ام نولأي الو

 ينودو يبرق يبراقأ رمي

 ىنوسن دق ةبارقلاف الإو

 ينوفرعي ال لب تاعبتلا نم

 ةرافك " : (امَغ) هللا لوسر لاق :
 هلإال . كدمحبو مهللا كناحبس : لوقي ىتح هنم موقي ال سلجملا

 ناك نإف 0 (تارم ثالث اهلوقي ) يل رفغاو 0 يلع بت 0 تنأ آلإ

 ناك ‘ وغل سلجم ناك نإو } ةعاط ناك ‘ ركذ سلجم سلجملا
 . !! هترافك

 يف لوقأو ؛ ءافش هللا ركذو 0 ءاد سانلا ركذ : ليضفلا لاقو

- ٤٠٨ .



 . كلذ

 للعلا نم يل ءافش يبر ركذو هركذأ سيل ءاد ةيربلا ركذ

 : دادم نب دمحم لاقو

 ءالبو ءاد سانلا بايتغاو ءافشو رون بلقلل هللا ركذ نإ

 . يتلأسم نع يركذ هلغش نم : لوقي هللا نإ : بعك لاق

 . نولئاسلا ىطعي ام هتيطعأ

 ركذ بلقلا ةلاقصو 0 هلاقص ءيش لكل " : (ممي) يبنلا لاقو

 . كلذ يف لوقأو ؛ "" هللا

 هركذ نع ىهس اذإ بولقلا ىمعو انبولقل ةلاقص هللا ركذ

 الإ ، ةمايقلا موي ةنجلا لهأ رسحتي سيل : لبج نب ذاعم لاقو

 . اهيف هللا اوركذي ملف ترم ةعاس ىلع

 ام هللا ىلإ ناعفري نيظفاح نم ام " : () يبنلا لاقو
 : هتكنالمل هللا لاق لإ ، اريخ ةفيحصلا لوأ هللا ىريو 0‘ اظفح

 , "" ةفيحصلا نيب ام يدبعل ترفغ دق ينأ اودهشا

 . داسجألا ةافو نومظعي سانلا ىرأ : هبنم نب بهو لاقو

- ٤٠٩ _



 : كلذ يف لوقأو ؛ كلذ نم دشأ بولقلا تاممو

 مظعأ كحيو ءرملا بلق تاممو اهتامم دنع داسجألا ىلع ىسأت

 ةلكألا كلت انتتروأ : لوقي 0 دباعلا ناورم نب هللا دبع ناكو

 لوقأو ؛ (ملثتتلا) مدآ ةلكا : ينعي 0 يكبي مث } اليوط انز ىؤئسلا

 : كلذ يف

 ليوط ءالبلاو اهالب لوطب ةوقش ءوسلا ةلكأ انتثروأ دقل

 تنقف نيع : رانلا اهسمت ال نيعأ ةثالث " : () يبنلا لاقو

 سرحت تتاب نيعو 4 هللا ةيشخ نم تعمد نيعو 0 هللا ليبس يف
 . "" هللا ليبس يف

 الف 0 نوملكتي نيملكتملا لاب ام 0 تبأ اي : هيبأل رمع نبا لاقو

 : لاقف ؟انه اهو انه اه نم ءاكبلا تعمس تملكت اذإف & دحأ يكبي

 يف لوقأو ؛ ةرجأتسملا ةحنانلاك 0 الكثلا ةحنانلا تسيل 0 ينتب اي

 . كلذ

 اهروجأ باوثلا ىلكنلا ةداغلاو مرحم نهروجأ تاحنانلا

 اهرورغ نهرفيو اهنذخأي مهارد نهروجأ تاحنانلاو

- ٤١٠ _



 اميف ۔ رشب نب ةقرو تيأر : ميرم يبأ نب ركب وبأ لاقو : لاق

 لك دعب توجن : لاق ؟ ةقرو اي كب هللا لعف ام : تلقف ۔ مئانلا ىري

 نم ءاكبلا : لاق ؟ لضفأ اهومتدجو لامعألا ياف : تلق 0 دهج
 ٠ كلذ يف لوقأو ؛ هللا ةيشخ

 بنذ نم ناك ام لك هنع هللا ىحم برلا ةيشخ نم ناسنإلا يكب ام اذإ

 بسكلا ةبقاع ءوس نم هل ليوف ىدهلا نم ىمعأ بلقلا يساق ناك اذإ

 يكبو 0 زيزعلا دبع نب رمع يكب : كلملا دبع نب ةملسم لاقو

 يردي ال ، رادلا لهأ ىكبو ‘ ةمطاف تكبو 0 زيزعلا دبع نب ملسم

 ريمأ اي : تلق 0 0١ نيغلا مهنع ىلجت املف 0 ءالؤه ىكبأ ام ءالؤه

 يدي نيب نم موقلا فرصتم تركذ : لاق ؟ تيكب امم 0 نينمؤملا

 خرص مث ، » } ريعسلا يف قيرفو ةنجلا يف قيرف ] : (كت) هللا
 : كلذ يف لوقأو ؛ هيلع يشغو

 ريدغلاك اعمد تانجولا ىلع ءاكب ةمطافو رمع اكب

 ريسع موي نم تعزج لاقف امكاكب رمغ اي مالع تلقف

 ريعسلاب موقو تانجب اورقتساو قنالخلا فرصنا اذإ

 حبصأ ىتح ةليل : يرادلا ميمت لاق : عدجألا نب قورسم لاق

 . ردكلا : نيفلا )١(
 . ٧ : ىروشلا ةروس )٢(

- ٤١١ 



 تانيسلا اوحرتجإ نيذلا بسح مأ { : يكبيو هللا باتك نم ةيآ أرقي
 مهايحم ءاوس تاحلاصلا اولمع و اونمأ نيذلاك مهلعجن نأ

 . اا } نومكحي ام ءاس مهتاممو

 لظ الإ لظ الو عضوم ةمايقلا موي كل سيل : ءادردلا وبأ لاقو

 . تكله توحض نإو 0 تنأ امعنف تللظ ناف ‘ شرعلا

 .(:الَلا) ميرم نب ىسيع (نر ليربج يقل : يبعشلا لاقو

 امو : لاقف « هتحنجأ يف ضقفتناف ؟ ةعاسلا ىتم 0 ليربج اي : لاقف

 6١. } وه آلإ اهتقول اهيلجي ال ] 0 لئاسلا نم ملعاب اهنع لوئسملا

 كلذك ظقوت امكو 0 تومت مانت امك 0 ينب اي : هنبإل نامقل لاق

 مم ٥

 . عبن

 الو ‘ ةمايقلا موي مكنيب رونلا مسقي : همامأ وبأ لاقو

 رونب ىمعذل ا ع يضتسي ال امك 4 نمؤملا رونب قفانملا ء يضتسي

 . ريصبلا

 : لاق ؟ نسحلا لمع لمعي ًالْجر تيأرأ : ديبع نب سنويل ليق

 . هلمع لمعي فيكف { هلوق لوقي الجر تيأر ام

 )١( ةيثاجلا ةروس : ٢١ .
 )٢( فارعالا ةروس : ١٨٧ .

 ۔ ٤١٢ -



 ىتح 4 هللا ًنَم : نولوقي عمجلا لهأ نإ : ذاعم نب ىيحي لاقو

 . آدبأ رانلا يف رانلا لهأ الو 0 ةنجلا يف ةنجلا لهأ هاسني ال

 هللا قلخ امل " : () يبنلا لاق : لاق .] سابع نبا نعو

 ال و . تعمس نذأ ال و { تأر نيع ال ام 4 اهيف هللا قلخ ٠ ندع ةنج

 حلفأ دق ١ : تلاقف 4 يملكت : اهل لاق مث ‘ رشب بلق ىلع رطخ

 ؛ ينارّمو ليخب لك ىلع مارح انأ : تلاق مث ۔ اثالث ۔ 0١ } نونمؤملا

 : دادم نب دمحم لاقو

 ليلظ لظ نانجلا يف مهل ذإ اقح هللاب نونمؤملا حلفأ

 ليخب نانجلا لخدي الو ال اميعن نوري ال نوذارْملاو

 مكنولبنلو ٭ مكلامعأ ملعي هللاو { : أرق اذإ لضفلا ناكو : لاق

 : لاق } ١}( ع مكرابخأ اولبنو نيرباصلا و مكنم نيدهاجملا ملعن ىتح

 . انراتسأ تكتهو 0 انتحضف انتولب نا كنا

 . ءايحلاو ةينلا : نيتنتإ يف ةاجنلا : لاق ، دوعسم نبا نعو

 . باجعإلاو طرفلا : نيتنثإ يف ةكلهلاو

 مهنم 0 مهقدص نع نيقداصلا لأسي هللا نإ : ليضفلا لاق

 )١( نونمؤملا ةروس : ١ .
 )!( :دمحم ةروس ٣٠١۔ ٣١.

- ٤١٣ 



 ؛ يكبف 0 نيبذاكلا و نيكاسملاب فيكف 0 (لئلا) ميرم نب ىسيع

 : كلذ يف لوقأو ؛ هبر يصع نم هسفن محر ام : لاقو

 صاعم لعفب نهترُم تنأ ذإ ىتف اي يصاعملاب كسفن تكلهأ

 يصالخب اهلاديإ دهتجي مل هسفنب رضا يصعي يذلا نإ

 اينذلا تاذلو 0 اهنارين سفنلا تاوهش : ذاعم نب ىيحي لاقو

 نوكي ىتم : ىيحيل ليقو ؛ اهنفطي ي ذلا ةبوتلا اهؤامو 0 اهبطح

 هصرحك 0 اهكرت يف هصرح غلب اذإ : لاق ؟ اينذلا يف ادهاز لجرلا

 : كلذ يف لوقأ و ؛ اهبلط يف

 بسنلاو لاملا ءاغتبا يف ةفورصم هتمهو اينألا يف ءرملا دهزي ال

 بلطلاب هارخأ ىلع اصرح قوفي هتياده يرابلا ردق اذإ نكل

 لزي مل ‘ سانلاب هتناعتسإ تناك نم : ذاعم نب ىيحي لاق

 ناك نمو 0 اعناج لزي مل 0 ماعطلا يف هتوهش تناك نمو 0 الوذخم

 8 نيقولخملا ىلإ هجناوح تناك نمو 0 ريقف لزي مل 0 لاملاب هانغ

 : كلذ يف لوقأو ؛ امورحم لزي مل

 ماوعألاو مايألا ادم ,واط هنإف ماعطلا هتوهش ناك نم

 مادعإلا سبالم هيلع آدبا هب امتهم هينقي يذلا ىرأو

- ٤١٤



 مامغو حيارب لظتسْسلاك ةبلط جناوحلا لعج يذلا اذكو

 مايألا ادم هب لحي ادبأ هنالذخ رشعمب ثيغتسْملاو

 ۔ ينغو . ريقف : فانصأ ةثالث سانلا : رمتعملا وبأ لاق

 ىراكس ءاينغألاو ؛ هللا هايحأ نم لإ يتوم ءارقفلا ؛ امهطسوأو

 عم رشلا رثكأو ؛ طاسوألا عم ريخلا رثكأو ؛ هللا همصع نم آلإ

 . ءاينغألاو ءارقفلا

 . ديعبلا هيلع برق ديعولا نم فاخ نم : يئاطلا دوواد لاقو

 . هلمع ءاس هلمأ لاط نمو

 ريغ كودعو ت مومذم كسمأ : نيسحلا نب دمحم لاقو

 . همنتغاف ، دومحم ريغ كمويو 0 نومأم

 . ةقفشلاو ةفلألا : ةمألا هذه نم عفري ام لوأ : رمغ نبا لاقو

 هللا دابعل دابعلا محرأ اندجو : هللا دبع نب قرظطمم لاق

 . 6ا١ } ضرفلا يف نمل نرفغتسيو ] : ىلاعت هلوقل 0 ةكئالملا

 هللا دابعل دابعلا شغأ اندجوو 0 0" } ا ونمأ نيذلل نورفغتسيو {

 . نيطايشلا

 )١( ىروشلا ةروس : ٥ .
 (٢) رفاغ ةروس : ٧ .

 ۔ ٤١٥ ۔.



 فالخ يفو ‘ سفنلا هوركم يف هللا يضر : كامسلا نبا لاقو

 ال . سفنلا ههركت ام عم اهلك مراكملا تنرق دقو 0 اهدشر سفنلا

 . نيحزاملا سند نم ءرملا ىجني

 ىتح هتثداحف 0 ديشرلا نوراه ىلع تلخد : ةيواعم لاقو

 : تلق ؟ ةيواعم اي كتجاح ام : لاقف 0 ليللا نم عيزه بهذ

 . هيف بضغلا تفرعو 0 اسلاج ىوتساف ، سوبحم مالس نب مالس

 تنش ول : لوقيو 0 مارحلا سلاجم سلجي هنإ كحيو : لاقف

 . كيأرب اذه سيلو ، فيس فلأ ةئامب نينمؤملا ريمأ تبرضل

 نم عيزه بهذ ىتح هتثداحف ‘ نكس مت } كباحصأ يأرالو

 مايقلا ىلع ردقي ال مالس نإ : تلقف ؟ كتجاح ام : لاق مث ، ليللا

 هتديق : تلق ؟ دويقلا نم مالس ىلع مك : مهلأسي لاقف { دويقلا نم

 يلإ لسرأف : لاق 0 ةعبرأ عدو ةينامث كف : لاقف 0 اديق رشع ينتإب

 ةالصلا ىلإ تمق دق 0 آريخ خأ نم هللا كازج : لاقف 0 كلذ دعب

 . هل يمامتهإ ضعب بهذف : لاق ، تاضوتو

 نولخدي ال يتمأ نإ " : (هة) هللا لوسر لاق : نسحلا لاقو
 .هللا ةمحرب اهنولخدي نكلو 0 ةالص الو مايص ةرثكب ةنجلا

 . "" نيملسملا عيمجل ةمحرلا ةواخسو 0 روذصلا ةمالسو

- ٤١٦



 . هتلتقف هتيقل ا ذإ ي ذلا كودع سيل : ي رعشل ١ كلام وبأ لاقو

 نيب يتلا كسفن كل ودع ادعأ نكلو 0 هلتق ىلع هللا كرجأو

 وهو . كبلص نم ي ذلا كدلوو . كعجاضت يتلا كتأرماو 0 كيبنج

 : كلذ يف لوقأو ؛ كل ودع ادعأ

 لسغلاو يطخلا انقلاب وأ فيسلاب هبراحأ يل اودع ودعلا سيل

 ليحلا نم ءايشأب يلتق ديري نم ةوادع نم ادعأ يسفن نكل

 يلجأ يضقني نأ ىلإ ايح تمذ ام مهتوادع يدالوأو يسرع كاذك

 ‘ يسفن نم ئلع دشأ انيش تجلاع ام : ي روثلا نايفس لاقو

 ؛ ئلع ةرمو يل ةرم

 : كلذ يف لوقأو ؛ ديدش ريبكلا ماطف : رانيد نب كلام لاقو

 مرهلا ةضاير ءانعلا نمو تمره ام دعب كسفن نوص ىرتأ

 : كلذ يف لوقأو

 مجللا ىلع يبالا حباسلا حماجلاك اهمحقأ نيح اموي يسفن لاب ام

 مرهلا ىلع ينتيعا يه اذكهو اهتبيبش العأ ىلع يلع تيعا

 يف لوقأو ؛ هايندو ، هسفنو ، هناطيش : ةثالث ناسنإلا ءادعأ

۔ ٤١٧ -



 : كلذ

 يناطلُسو ايندلاو ناودعلا امه يناطيش مث يسفن ةوادع ىشخأ

  
_- ٤١٨



 نر غعلار رباملال بابلا

 ثارتو ؤ
 نم يتمأ ىلع ىشخأ " : لوقي ( خ ) يبنلا تعمس : لاق

 ‘ ملاع ةلز "" : لاق ؟ هللا لوسر اي نه امو : اولاق . "" ةثالث يدعب

 : كلذ يف لوقأو ؛ " عبتم ىوهو 0 رئاج مكحو

 ةثالثلا ةهجاوم يسفن ىلع ىشخأو يتأي ةثالث فاخأ

 هسارحلا نيش عم روجلا مكحو ع اطُم ىوهو ملاع ةلالض

 : يبأ نب بعك لاق ‘ سابع نبا سلجم يف ملاظلا ركذو : لاق

 . 0١ } اوملظ امب ةيواخ مهتويب كلتف ] : (كْيت) هللا باتك يف دجا

 . اميظع ابكرم (ملتتتلا) ناميلس بكر : بعك نب دمحم لاقو

 لاقف } هريغ هطعُي مل ام ىطعأ ناميلس نإ : لوقي الئاق عمسف

 نك نم عبرأ نكلو ‘ سانلا طعي مل ام تيطعأ 0 معن : ناميلس

 رسلا يف هللا ةيشخ : دوواد نبا يطعأ امم لضفأ وهف ، هيف

 ىنغلا يق دصقلاو & بضغلاو ىضرلا يف لدعلاو 0 ةينالعلاو

 . لاح لك ىلع هلل ادمحو 0 رقفلاو

 . ٥٢ : لمنلا ةروس )١(

 ۔- ٤١٩ ۔



 صقنلا هللا لخدأ 0 روجلاب يلاولا مه اذإ : هبنم نب بهو لاق

 . ع ورضلاو 0 قاقزخل او 0 قا ونل ١ يف ىتح .[ هتكلمم له يف

 لدعو 0 هب لمعو 0 ريخلاب مه اذإو ؛ عيش لكو 0 عورزلاو

 . كلذك هتكلمم لهأ ىلع ةكربلا هللا لخدأ } مهنيب

 8 ةمغلا فوخ : لاق ؟ كتيب يف كسلجأ ام : سواطل ليقو

 . ةيعرلا داسفو

 : لاق ؟ (كنت) هللا ىلإ هب برقتي ام لضفأ ام : يكاطنألا لئس
 نم ىلوأ ةنطابلا لاب امف : ليقو 0 ةنطابلا يصاعملا كرت

 ؛ ةرهاظلاو ةنطابلا تلطب ، ةنطابلا تبنتجإ اذإ : لاق ؟ ةرهاظلا

 : كلذ يف لوقأو

 رهجلاو ةريرسلا لامعأ كنم ىكز رمثلا نطاب يف هللا تعطأ ام اذإ

 رزولاب ةرعَملا يزخ نم تلمحت هنكت اميف هللا تنخ تنأ نإو

 . صصَجُم فينك ةريرس ريغب ةينالع : نوميم نب نوميم لاق

 . تبذك سيكلا لوقي 0 هبصي مل امب رختفإ نمو

 : لاق ؟ مهبحن نأ انل يغبني يذلا ام : محازم نب كحاضل ليقو

 يف لوقأو ؛ هنوبيجي ةقزألا نم اوجرخ 0 ناذألا اوعمس اذإ نيذلا

- ٤٢. _



 : كلذ

 بجي نأ هةعناطل قحو ناذآلا اوباجأ اسانأ بحأ

 بلطلا دجب ًاعاريس ًاعارس ًاعارس اوباجأ هوعمس اذإ

 . هللا ىلإ نابرق رجافلا ةمراصُم : نسحلا لاق

 ريخأ توملاو لإ ‘ رفاك الو نمؤم نم ام : ءادردلا وبأ لاق

 ريخ هللا دنع امو ] : لوقي (كنبت) هللا نإف ينقدصي مل نمو 0 هل

 مهلو امنإ اودادزيل مهل يلمن امنإ ] : (ةلَ) لاقو 0 0> } ىقبأو
 . 0}» } نيهم باذع

  

س
 

 .ال : تلاق ؟ توملا نيبحتأ : نوراه مأل تلق : ينا رادلا لاق

 فيكف . هءاقل تيهتشإ امل .4 ًايمدأ تيصع ول : تلاق ؟ مل : تلق

 . هتيصع دقو هءاقل بحأ

 نل كنإو ، كمامأ هلك رشلاو ريخلا نأ ملعاو : يكاطنألا لاق

 ريخلا لعج ىلاعت هللا نأل 0 ةلالدلا الإ رشلاو ريخلا نم ىرت

 يف لوقأو ؛ رانلا يف هريفاذحب رشلا لعجو 0 ةنجلا يف هريفاذحب
 : كلذ

 . ١٠ : صصقلا ةروس )١(
 )٢( نارمع لآ ةروس : ١٧٨ .

- ٤٢١ 



 ىرثلا يف نم رثعب اذإ ىقلي ىرولا مامأ رشلاو ريخلا

 ارملا ريغب ر انلا يف رشلاو اهريغ ال ةنجلا يف ريخلا

 : لاق ؟ نافجي ال كينيع ىرأ يل ام : ديزم نب ديزيل لجر لاق

 . ىيحي اي : لاق .0 هب ينعفني نأ ىسع : لاق ؟ كلذ نع كتلنسم امو

 لاق ؛ رانلا يف يننجسي نأ ، هتيصع انأ نإ ينبذعي مل هللا نأ ول

 اوناك ام مهنم امهدونجو ناماهو نوعرف ىرنو ] : (كنت) هللا

 . ١' } نورذحي

 نم : سابع نبا لاق ؛ ةلفغ نمؤملا كحض : ينانبلا تباث لاق

 : كلذ يف لوقأو ؛ يكبي وهو رانلا لخد ، كحضي وهو بنذأ

 رانلا لوخد يف يكبي نوكيس هنأ كحضي وهو بنذي ناك نم

 راهقلا دحاولا يبر هللاب يتمصع الولو اهاشخأ رانلا

 . رانلا هنارو نمو كحاض نم تبجع : دوعسم نبا لاق

 : كلذ يف لوقأو ؛ توملا هنارو نمو رورسمو

 ملاظلل رانلا هنارو نمو ةلفغ نم كحضي ي ذلا اذ اي

 مداقلا بئاغلاك ةعرس يف ىدرلا هاتأ رورسم برو

 . ٦ : صصقلا ةروس ))

 ۔ ٤٢٢ -



 : دادم نب دمحم لاقو

 رانلاب هيصعي نم دعوأ هللاو هبلطي توملاو احرف اكحاض اي

 رانلاو توملا نيب كحضي فيكف امهلقأ نم اليلق قيطي نلو

 له ‘ ىتف اي : هل لاقف 8 كحضي وهو باشب نسحلا رمو : لاق

 مأ ريصت ةنجلا ىلإ يردت لهف : لاق 0 ال : لاق ؟ طارصلاب تررم

 ىتفلا ينأر امق : لاق ؟ كحضلا اذه امف : لاق 0 ال : لاق ؟ رانلا ىلإ

 . طق اكحاض

 : احرف الو اكحض نمؤسلل نكرتي مل ةعبرأ لاصخ : ىيحي لاقو

 ؛ تابيصُملا ملآ و ، بونذلا مغو ، شاعملا لغشو 0 داعملا مه

 : كلذ يف لوقأو

 عجولا مهو بونذلا مغو شاعملا لغشو داعملا مه

 علهلا ريثك داقرلا ليلق اميقس ميلك داؤفلا نكرت

 عزفلا هيف عجارملا ىسنيو ديلولا بيشي ماقم لوهو

 ةريبك الو ةريغص رداغي ال ] : (كت) هلوق يف يعازوألا لاقو
 . ةهقهقلا : ةريبكلاو . مسبتلا : ةريغصلا : لاق ، 0١ } اهاصحأ آلإ

 . ٤٩١ : فهكلا ةروس )١(

 ۔ ٤٢٣ -



 . سدقملا تيب ناريغ نم راغ (ملئتتلا) دوواد لخدو : لاق

 ؟ ماظعلا هذه ام : لاقف } ةعومجم ماظع هيدي نيب لجرب وه اذاف

 اذإف 0 راغلا كلذ يف 0 ثلاثلا اذهو 0 مهدحأ انأو { ةثالث انك : لاق

 هسأر دنعو ، تيم ريرسب وه اذإف ، لخدف 0 لخداف لخدت نأ تنش

 . ماع فلأ تكلم 0 كلملا نالف نب نالف انأ : هيف بوتكم باتك

 فلأ تمزهو . ةنيدم فلأ تينبو 0 ءارذع ةأرمإ فلأ تجوزتو

 . اينذلا لهأ اي يب اوربتعاف ‘ يعرصم اذهو 0 شيج

 مهيف ناكو 0 ءاقستسإلل سانلا جرخ : يعازوخلا لاقو

 رشاعم اي : لاقو ، هيلع ىننأو ىلاعت هللا دمحف 0 ديعس نب لاله

 : لاقف 0 معن مهللا : اولاقف ؟ تاءاسألاب نورقم متسلأ آ رضح نم

 دقو { ١{ } ليبس نم نينسحملا ىلع ام ] : لوقت كانعمس انإ مهللا

 . انمحرإ مهللا ، انلثمل الإ كترفغم نوكت لهف 0 ةءاسإلاب انررقأ

 . اوعفرو هدي عفرف : لاق 0 انقساو 0 انمحراو 0 انل رفغإ مهللا
7 

 . اوقسف

 نأ نم يلإ بحأ {. وفعلا ىلع مدنأ ننل : رفعج نب دمحم لاقو

 : ارعش كلذ يف لوقأو ؛ ةبوقعلا ىلع مدنأ

 )١) :ةبوتلا ةروس ٩١.

- ٤٢٤ 



 رردلا يف ةبوقعلا يبقع ىلع مدن نم يلإ بحأ وفع ىلع مدن

 ركش دق دبعل ىتؤي هباوتو هرجأ ىجري هللا دنع حفصلاو

 دمحم نزحأ دقف ‘ هملاظ ىلع ىعد نم : ذاعم نب ىيحي لاقو

 ةرفكلاو 0 نيعللا سيلبإ زسو ‘ نيحلاصلاو ءايبنألاو 4 (انتغ)

 ه نيعللا سيلبإ نزحأ دقف ‘ هملاظ نع ىفع نمو 0 نيطايشلاو

 . نيحلاصلاو ءايبنألاو ، (همغ) ادمحم رسأو 0 نيطايشلاو ةرفكلاو

 نيذلا نيأ : ةمايقلا موي يدانم يداني " : () يبنلا لاق
 نولخديف ‘ سانلا نع نوفاعلا موقيف ؟ هللا ىلع مهروجأ تناك

 : كلذ يف لوقأو ؛ " ةنجلا

 ةمايقلا موي ةادغ ي دانُيو اقح هلل ١ ىلع ٥ رجأ يفخ نمو

 ةمالسلا قيرط كلاس اعرسم يتأي هللا ىلع هرجأ يذلا نيأ

 ةمادنلا رسي ال بلقلا نمآ باسح ريغب ةنج الخاد

 : دادم نب دمحم لاقو

 صقان ريغ ٥ رجأ ىفويف ىفع نم نيأ ةمايقلا يف ي دانملا ي دانتي

 . دمحم ةمأ اي : ةمايقلا موي ي داتُم ي داتُي "" : (انتغ) يبنلا لاق

 . اهوبهاوتف تاعبتلا يقبو هانبهو دقف 0 مكلبق يل ناك ام امأ

۔. ٤٢٥ -



 . " يتمحرب ةنجلا اولخدأو

 لوقأ هيفو ؛ هرضي ام هرسي 0 ناسنإ حرفي فيك : ةبيتغ لاق
 : آرعيش

 هرضي ام يقتلي هيف ناك اذإ هرسي اميف ناسنإلا حرفي ىتم

 بحت نم ىلإ ع يست ال نأ تببحأ نإ : دمحم نب ىيحي لاقو
 كسفن { معن : لاق ؟ هبحي نم ىلإ ادحأ ء يسيب له و : لاق . لعفاف

 . اهيلإ تأسأ دقف تيصع ا ذاف . كيلع اهزع ] و 0 كيلا سنفنأل ١ بحأ

 يف ززعتلا نم برقأ هللا ةعاط يف لذلا : ديبع نب سنوي لاقو

 : دادم نب دمحم لاقو ؛ هللا ةيصعم

 اهيف اهنوه يقلت ءايشأ بحت اهتلفغو يسفن نم بجعأل ينإ

 اهيف اهزع .واسم نم اهل ريخ اهقلاخ تاضرم يف يسفن لذو

 لأس نم " : () هللا لوسر لاق : لاق ، كلام نب سنأ نعو

 نمو 0 ةنجلا هلخدا مهللا : ةنجلا تلاق 0 [ تارم ثالث [ ةنجلا هللا

 نم هرجأ مهللا : رانلا تلاق 0 [ تارم ثالث ] رانلا نم راجتسإ

 . "! رانلا

 . نوموقيف نوسلجي موق نم ام هنأ ينغلب : ينانبلا تبات نعو
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 : ةكئالملا تلاق الإ ، رانلا نم اوذوعتيو 0 ةنجلا هللا اولأسي نأ لبق

 . نيميظعلا اولفغأ

 يفو . سوفنلا لذ اينألا باستكإ يف : ذاعم نب ىيحي لاقو

 بلط يف ةلذملا راتخي نمل ابجع اوف 8 سوفنلا زع ةنجلا باستكإ

 : كلذ يف لوقأو ؛ ىقبي ام بلط يف زعلا ىلع 0 ىنفي ام

 لذلا ةدياكم يف اهنم انأ اهف ةلذم يسفنل ابنذ كتيأر

 لهجلا لمع نع تبت ازع يسفنل يغتبأ تنك ولو ينافلا بلط ىلع

 : دادم نب دمحم لاقو

 تانجلا يف سوفنلا زعو اينذلا بلط يف سوفنلا لذ نإ

 تاحلاصلا هل رخداف آدبأ قابب ناف زع كنرغي ال

 لوقأو ؛ ميكحلا نيع يمعت ةوشرلا : ليجنإلا يف بوتكم : لاق

 : كلذ يف

 اشرلا لكأو كايإف بلقلا ىمع اهيف اشرلا ىذه نإ

 . ةرجف ءارمأ نوكي نأ 0 ةعاسلا بارتقإ نم : ةفيذح لاقو

 . ةملظ ء افرع و 0 ةقسف ء املع و 6 ةنوخ ع انمأ و 0 ةبذك ءارزوو

 ىلع هللا ةنعلالا ] ‘ هسفن ملظ دقف ، راجف نينثإ نيب مكح نم
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 نيملاظلا } 6١ .

 ىقلي ىتح هنم بوتي ال 0 ةيصولا يف ١" فنجلا : ليضفلا لاق

 . هآلا

 : لاقف 0 زيزعلا دبع نب رمغ ىلإ يشاقرلا ديزي لخدو : لاق

 الإ مدآ نيبو كنيب سيل : نينمؤملا ريمأ اي : لاقف 0 ديزي اي ينظع

 لوأ كنإ ملعإ : لاق 0 يندز 0 ديزي اي : لاق مث ، ىكبف 0 تيم بأ

 رانلاو ةنجلا نيب ام : لاق ، يندز 0 ديزي اي : لاق 0 تومت ةفيلخ

 : كلذ يف لوقأو ؛ هيلع ايشغم عقوف 0 ةلزنم

 تامملاب اوعباتت هونبو البق تام دق مدآ و ىقبأ فيك

 تاولخلا ىلع متلهج نيذلاو ًاعمج قنالخلاو تام يبنلاو

 تافصلاب وأ نويعلاب ىري نإب ىلاعت لج هلإلل اقبلاو

 منهج نإو { : ةيآلا هذه تلزن امل : نوميم نب نوميم لاق
 ةثالث ىصمو 0 يسرافلا ناملس ح اص . () } نيعمجأ مهدع ومل

 . هيلع ردقي ال مايأ

 هيلعو 0 ملسُم نب ةبيتق ىلع ‘ عساو نب دمحم لخدو : لاق

 . ١٨ : دوه ةروس )١)

 )٢( فيحلا وهو : فنجلا .
 (٣) رجحلا ةروس : ٤٣ .
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 . فوصلا ةعردم ىلإ كاعد ام : ةبيتق هل لاقف 8 فوص ةبج

 . آدهز : لوقأ نأ هركأ : لاق ؟ ينبيجتالو كملكأ : لاقف 3 تكسف

 . يبر وكشاف : ارقف : لوقأ وأ ‘ يسفن يكزاف

 اينذلا هللا كاطعأ 0 نينمؤملا ريمأ اي : روصنملل رمغ لاقو

 : كلذ يف لوقأو ؛ اهضعبب كسفن اهنم رتشاف 0 اهرسأب

 اهيدفتل ضعب نم سفنلا رتشاف مق اهعمجأب اذه اي كاينذ كاطعأ

 اهيجني هللاف اهب تحمس اذإ ادغ ماقملا ءوس نمو باذعلا نم

 ٥ مورلا يف كرابملا نبا عم تنك : حضاو نب بيسملا لاق

 ابأ اي ملف : تلق ، ةصاخلا نم لإ ةماعلا داسف ام ، بيسُم اي : لاقف

 سمخ سانلا " : (هم) هللا لوسر لاق : لاق ؟ نمحرلا دبع

 . "! راجتلاو ‘ داهزلاو ‘ ةالولاو ‘ ءارقلاو ‘ ءاملقغلا : تاقبط

 نوملكتي اينذلا ىلع صارملا تيأر ام : ذاعم نب ىبحب لاق

 . نيطايشلا ةرحس نم هنأ ملعاف ، هنوعديو دهزلاب

 وناك
۔- _ ٤٢٩





 نر رغعلالر سانلا بابلا

 ماررالر ءامنلا ؤ ز
 نإ : ءايبنألا بتك ضعب يف تدجو : ديعس نب ثيل لاق

 ةنامعبرأف تءاسأ نإو 0 ةنس ةنامسمخ اهلكف . ةمألا هذه تنسحأ
 م

 . هنس

 : تلاق 0 ةكمب (©»ه ةرطاش ةأرمإ تناك : يندملا دودرم وبأ لاق

 تضرعف 0 اليمج الجر ناكو 0 اسوواط نتفأ ىتح حيرتسن ال
 : تلاقف 0، اهنم هبجعي كلذ نأ اهارأ ىتح 0 ارارم هيلع اهسفن

 غلب ىتح يشمي قلطناف 0 هتءاجف 0 ةليللا هذه : لاق ؟ ىتم

 اناري الأ هللا ناحبس : تلاق ‘ يعجطضاف انه اه : لاقف 0 ماقملا

 تكرتو تباتف 0 ناكم لك يف اناري هللا سيل وأ : اهل لاقف ؟ سانلا

 . اهتنتفو اهرطش نم هيف تناك ام

 انأ اذإف 0 ةملظملا يلايللا ضعب يف : نمحرلا دبع وبأ لاق

 . لقع نم رجاز كل ام كليو : تلاقف { اهتدراف { ملع اهنأك ةيراجب

 . بكاوكلا الإ انارت ال هللاو 0 هذه يأ : تلقف 0 اناري ةحأ نكي ملأ

 . ةرهاع : يا : ةرطاش )١(
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 : كلذ يف لوقأ و ؟ اهبكوكم نيأو : تلاقف

 املعلا ةبشت ةاتف هيف تفداص ةفكاع ءاملظلاو ليللا يف تجرخ

 امدنلا ثروت ىتح لقعلا رجاز له ةرذحم يل تلاق مت اهتدرأ

 املكلا انل يصحُم اهبكوكم تلاق اهبكاوك الإ ىرأ نإ ام تلقف

 يف عقوف 0 هل رفس يف ج رخ ًاليمج ئتف نإ : يعمصألا لاق

 ‘ ىتفلا اهيأ : تلاقف . هتقشعف ةأ رمإ هتبحاصف . ضزرخل ١ نم ةالف

 : رعاشلا لاق ؛ معن : لاق ؟ رعشلا نم ائيش نسحت له

 تامملا ىلإ روجفلا يغبأ الو ينم نسلو ءاسنلا نم تسلو

 تالفلا يف نينس انرس ولو انيدل اميف يعمطت كت الف

 تانهمُملا رومألل بضغيو شرع قوف رظني هللا نإف

 : لاق ؟ نآرقلا نم ائيش أرقت له { اذه كرعيش نم انعد : تلاق

 امهنم دحاو لك اودلجاف ينازلاو ةينازلا { : (كّت) هللا لاق 0 معن
 . ةبناخ يهو تعجرف ‘ كنآ رق نم انعد : تلاق } () } ةدلج ةنام

 لهأل نامأ بكاوكلا " : () يبنلا لاق : سابع نبا لاق
 . يباحصأ نامأ اهنإو ، نودع وت ام ىتأ ،‘ تسمط اذإف ، ءامسلا

 به ذ ا ذاف ‘ يتمأ نامأ يباحصأو ٠ نودع وي ام مه اتأ ، تبه ذ ا ذاف

 )١( رونلا ةروس : ٢ .
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 ‘ ضرال ا لهأل نامأ لابجلاو . نودع وي ام يتمأ ىتأ ‘ يباحصأ

 . "" نودعوي ام ضرألا لهأ ىتأ ، تقشنإ اذإف

 ادحأ رظنيلف ، قر حاكنلا : (اهنع هللا يضر) ةشناع تلاقو

 : كلذ يف لوقأو ؛ هقيتع عضي نيأ

 امركلا هدنع ىقلت رهجلاو رسلا يف نمتؤم دنع آلإ دوخلا حكنتال

 اممذالو اقح اهل اعري سيل نم اهكلمت نإ رذحاف قرلا اهنإف

 عظطق . قساف نم هتميرك جوز نم " : () يبنلا لاق

 . " اهمحر

 هل ناك ، ةينغلا جوزت نم يقشلا : بوقعي نب ذاعم لاقو

 . ةقفنلا ةعفرو . انبلا فيرشتو 0 قادصلا نم تالغُم : سمخ

 . لاملا باهذل هيلع ردقي مل ‘ اهقلطي نأ دارأ اذإو ، ةمدخلا ةوقو

 قحو 0 انبلا ةعرسو © قا دصلا ةلق : ع ايشأ ةسمخ اهعم ةريقفلاو

 . هيلع ناه اهقا رف دارأ ١ ذاف . ةمداخ نوكتو 0 ةقفنلا

 ؛ ودعلا تبكي 0 مداخلا ىلإ ناسحإلا : هللا دبع نب هحلط لاق

 : كلذ يف لوقأو

 انسخلا كلذب هيلع يزجي امداخ كل ىري نأب ودعلا تبك
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 هتيراج لجعتساف 0‘ نارهم نب نوسيم فيضتساو : لاق

 ام تقرهاف 0 ترثعف { ةؤلمم ةعصق عم ةعرسُم تءاجف 0 ءاسشقلاب

 ملعُم اي : تلاقف ؟ ينيتقرحأ 3 ةيراج اي : لاقف ں هسأر ىلع اهيف
 ؟ لاق امو : لاق 0 هللا لاق ام ىلإ عجرأ ‘ سانلا بدؤُمو 0 ريخلا

 تمظك : لاق 0 6١ } ظيغلا نيمظاكلاو ] : ىلاعت هللا لاق : تلاق

 توفع دق : لاق 0 ©ا١ } سانلا نع نيفاعلاو ] : تلاق 0 ظيفلا

 ةرخ تنأف : لاق 0 6١ } نينسحملا بحي هللاو ] : تلاق ، كنع

 . هللا هجول

 . رامحلاو ‘ سرفلا مدآ نبا بكري امبر : درولا نب بهو لاق

 : كلذ يف لوقأو ؛ حبسي هتحت وهو { رثعيو اهقوف وهف . ريعبلاو

 حبسي يطملا تحت نمو هيلع رثعيو يطملا قوف ىتفلا نوكي

 لمعي ملو 0 ةنس ذم كتممس ينإ : ءادردلا يبأل ةيراج تلاقو

 ةحا رلا تدرأ : تلاقف ؟ كلذ تلعف مل : اهل لاقف { انيش مسلا كيف

 . هللا هجول ةرخ تنأف يبهذاف : لاق ، كنم يسفنل

 نم : لاق ؟ ملحلا تملعت نمم : سيق نب فنحألل ليقو

 سلاج وه امنيب : لاق ؟ هملح نم غلب امف : ليق } مصاع نب سيق

 )١( نارمع لآ ةروس : ١٣٤ .
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 ١ ونلا تطقسف . اوش اهيلع . ل ةيراج وأ مداخ هاتأ ذإ . ٥ را د يف

 3 ةيراجلا تشهدف ، تامف هقرحف { هراد يف هل نبا ىلع اهدي نم

 سأب ال { ة رح تنأ . قتعلا ي ١ ةيراجلا هذه عور نكسي ال : لاقف

 . كيلع
 .ه

 عمجأ نكيلو 0 بنذ لك يف كولمملا بقاعت ال : نوميم لاق

 كلملاب هركذو .« هللا ةيصعم ىلع هبقاعف . هللا صعب ام ىلوأ و

 : كلذ يف لوقأو ؛ بونذلاو

 ايصاع هلل ناك ام اذإ بقاعو هلقعو هعد كولمملا ىصع ام اذإ

 ايسان ناك يذلا بنذلا فرعي يكل هلعف ءوس هبيدأت عم هركذو

 ليحو 0 اهباب ىلع ةزانجلا تعضو راد لك : مصألا متاح لاق

 مهعفني مل ، هلهأ هب ربتعي مل . هثازيم مهنيب مسقو ، اهبر اهيلع
 : كلذ يف لوقأو ؛ ةمكح الو ملع

 امسق لاملا يقل نمل ىقلأ مث اهنم تيملا لمحي ال راد يأ

 : دادم نب دمحم لاقو

 املع مكحلا نع مهانغأ سيل رابتعإ يف هل هلهأ نكي مل

 : رخآ لاقو
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 يعان هابنأ يذلا توملابو عاول ةظعوم توملاب ىفك

 يعامتساو ظعوب ىهني الف اذه هعزفي مل ءرملا ام اذإ

 عديو ، لوسرلا ركش نمل تبجع : ذاعم نب ىيحي لاقو

 تبجع و ؛ يلولا يصعيو 0 ودعلا عيطي نمل تبجع و ؛ يطعُسلا

 نم يحتسي نم تبجع و ؛ يفغلا عديو 0 ريقفلا لاسي نمل

 نم يفختسي ال نم تبجعو ؛ يحتسي ال كلاملا نمو 3 كولملا
 . يفختسي قولخملا نمو 0 قلاخلا

 ةلقو 0 لايعلا ةرثك : ةعبرأ ءالبلا دهج : نسحلا لاقو

 : كلذ يف لوقأ و ؛ كنوخت ةجوزو . ءوسلا راجو ‘ ء يننلا

 ىقث اذ اليلح تناخ ةجوز ىذألا لعف البلا دهج نم نا
 انعلا كيف اورثكأ لايعو ىده نم ورعي ءوسلا راج مث

 اهجوزل تبرق { ةأرمإ ليئارسإ ينب يف ناك : سابع نبا لاق
 ىلع ةيوشم ةكمس اذإو ، جارسلاب هسأر ىلع تماقو 0 ءاستعلا

 .اهجوز رتس تكته ةأرمإ رتس هللا كته : تلاقف 0 ناوخلا

 ىلإ بهذو ناوخلا كرتف : لاق 0 ناوخلا ىلع ةكمسلا تبرطضاف

 نوخت ةأرمإ هذه نإ : لاقف 0، هلأسف ليئارسإ ينب ءاملع ضعب

 شتفق لجرلا عجرف : لاق 0 اهتيب يف اهتنايخ ضعبو 0 اهجوز
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 . انياخ الجر هتيب يف دجوف

 ةرامع و 0 نيدلا دامع ةحلاصلا ةأرملا : مصألا متاح لاقو

 : كلذ يف لوقأو ؛ ةعاطلا ىلع نوعو ث تيبلا

 نامزلا فورص ىلع نوع يهو رامع رايدلل ريخلا هجوز

 نآرقلا نم ىتأ دق ام لك ىشخيو دامع ىتفلا نيدلو

 . قازرألا زونكو قالخألا ةعس يف : ذاعم نب ىيحي لاقو

 اهيلإ مدق نإ 0 ةطوبرملا ةبادلاك تيبلا يف ينإ : متاح لاق

 . تنكس الإو 0 تلكأ عيش

 . هتأرمإ قلخ ءوس ىلع ربص نم " : () يبنلا لاقو

 تربص نمو ؛ هنالب ىلع (:لنتلا ( بويأ لثم رجألا نم هللا هاطعأ

 تنب ةيسآ تيطعأ ام لثم اهاطعأ . اهجوز قلخ ءوس ىلع نهنم

 . "! محا زُم
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 أررفعلار رمانل) بابلا
 هر امزاار 7 اب ) ف /

 هبالق وبأ ركذ هنيذأ نبا تام امل : يناتسجسلا بويأ لاق

 ركذف } اهتاضق لزع قفاوف 0 ماشلا ىتأ ىتح برهف 0 ءاضقلل

 . كلذ دعب هتيقلف : بويأ لاق ‘ ةماميلا ىتأ ۔ هلعل ۔ ىتح . ءاضقلل

 لثم تدجو ام : لاقف ؟ ءاضقلا لخدت ول كيلع ناك ام : هل تلقف

 حبسي نأ ىسع 0 مكرحب يف حباس لجر 4 لثمألا ملاعلا يضاقلا

 . قرغي ىتح

 : كلذ يف لوقأو ؛ ادبأ حلفي مل ةسايرلا قشع نم : لاق

 اهلاني نيح ناسنإلا حلفي ال هنأ ةسايرلا قشع يذلل لق

 ۔ سفنلا قوشعمو 0 ايندلا بح ةسايرلا بلط : : يكاطنأل ا لاقو

 . ناطيشلا نيع ةرقو

 ٠ (!َأ) هللا لوسر دهع ىلع اباش نأ : ينانبلا تباث لاقو

 يف رمشو رصق 0 () هللا لوسر تام املف 0 ايهتيو سبلي ناك

 هللا لوسرو اذه تلعف ول 0 اذه اي ناك ول : هل ليقف 0 ةدابعلا
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 .امهدحأ تام 0 نامامإ يل : لاقف 0 هنيع ترقل ‘ يح ()

 مهيف تنأو مهبذعيل هللا ناك امو ] : (كنت) هللا لاق . رخآلا يقبو

 . دهتجأ لازأ الف 0 0١ } نورفغتسي مهو مهبذعم هللا ناك امو

 : لاق ، بابشلاب ًرم اذإ 0 (ملَلا) ميرم نب ىسيع ناكو : لاق

 ام : لاق ، خويشلا ىلع رم اذإو ؛ داصحلا كردي مل عرز نم مك
 : كلذ يف لوقأو ؛ داصحلا لإ كردأ اذإ عرزلاب رظتني

 داصحلا تقول اهكاردإ لبق تايواخ اهتيأر عورز مك

 داسفلا راذح اهب ىدامتي تاكردُم اهتيأر عورزو

 بلغي ملو ١ ةنس نيعبرأ دبعلا غلب ( ذا !! ٠ () يبنلا لاقو

 : كلذ يف لوقأو ؛ رانلا ىلإ زهجتيلف ٠ هرش هريخ

 هيف ريخ الف آريخ تأي ملو نوعبرألا هنزواج ءرملا اذإ

 هيفس مولظ موشغ لكل ى وتم رانلاف رشلا بلع ذ ناف

 : دادم نب دمحم لاقو

 رتس الو ءايح ودبي يذلا يف هل نكي ملو نيعبرألا ىفاو ؤرملا اذإ

 رهدلا هل ةايحلا بابسأ رج ولو اتأ يذلا هيلع فسأت الو هعدف

 )١) لافلا ةروس : ٣٣ .
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 يكبي ناكف 0 رانلا ةيشخ هتلخد راصنألا نم لجر ناكو : لاق

 ‘ () يبنلا هءاجف 0 تيبلا يف كلذ هتسبح ىتح 0 اهركذ دنع

 ؛ "" هدبك قلف دق رانلا نم فوخلا نإف ‘ مكبحاص اوزهج " : لاقف

 : كلذ يف لوقأو

 رانلا ةيشخ يكبيو هلإل ١ ىشخي لجر نم راصخأل ١ ىتف رد هلل

 راهطإو كسن ىلع تامو ابخ هقناع هللا لوسر هاتأ امل

 . ليئارسإ ينب نع كغلب ءيش نع انربخأ : يخسلا دقرفل ليقو

 نهسلابل . ءارذع ةئامسمخ سدقملا تيب لخد هنأ يذفغلب : لاق

 يف اعيمج نتمف 0 هباقعو هللا باوث نركذف ، حوسملا و فوصلا

 . دحاو سلجم

 سفن لك ] : ةيآلا هذه أرقأ تنك : يرصبلا ديلخت لاقو

 انأ اذإف 0 اهددرأ تلعجف 0 اهرخآ ىلإ 0 0١ } توملا ةقناذ

 مل 0 نجلا نم ةعبرأ تلتق دق 0 ةيآلا هذه ددر مك : فتهي فتاهب

 . اوقلخ ذم 0 هللا ىلإ مهسوؤر اوعفري

 اضيغب ناك نإو 0 هلبقاف قحب كاتآ نم : دوعسم نبا لاقو

 يف لوقأو ؛ ابيرق ابيبح ناك نإو ‘ هدرف لطابب كاتأ نإو 0 ديعب

 )١) نارمع لآ ةروس : ١٨٥ .

. ٤٤١ 



 : كلذ

 يلاق ضغبُم ودع كاتأ ولو هب كاتأ ام لبقاف قحلاب كاتأ نم

 لاخلاو معلا يف ولو كاذ درف هلطاب ناب رمأب كاتأ نمو

 كلت : لاق 8 نيفص باحصأ نع زيزعلا دبع نب رمغ لنئسو

 . انتنسلأ اهب خطلن امف 0 انيديأ اهنم هللا رهط ءامد

 رهط نمك وهف 0 هللا ةعاط يف مارحلا قفنأ نم : يرونلا لاقو

 آلإ هرهطي ال بنذلا كلذك . ءاملا لإ هرهطي الو 0 لوبلاب بونلا

 : دادم نب دمحم لاقو ؛ لالحلا

 يف لوقأو ؛ "" قودص رجات قلمأ ام "ا : () يبنلا لاقو

 . كلذ

 لالح نم رهطي سيل امارح الام هللا ليبس يف قفنتأ

 لاجرلا لوب وأ درقلا لوبب ىقبيف هلسغت بوثلا لثمك

 لالضلا نع باتملاب نكلو ىقني ال بنذلا كاذك

 لعل : لاق ؟ ةظعوملا عفتنن ال انلاب ام : ءامكحلا ضعبل ليقو

- ٤٤٢



 نوطعي { ةنوخ ءابطألا تراصو 0 ميقع عمتسُملاو ، يصخ لناقلا

 : كلذ يف لوقأو ؛ امس قايرتلا ناكم

 يصخلا كف نم ظعولا نأك اهولبقت ال يظعاومل امف

 ينثعلا تقو يف به حيرك ترمتساف ميقع اهعماسو

 يذؤُي ءادلاك هؤاود تيأر ىتح رهدلا اذه بيبط ناخو

 ؛ نابذلا نكي مل ، حلصي حلم نكي مل نإ : ءامكحلا ضعب لاقو

 : كلذ يف لوقأو

 ادمع هدسفي نابذلا نكي الف انشيع حالصإل حلم نكي مل اذإ

 نأ سيلبإ رمأ (همسإ لج) هللا نإ : لاق 8 سابع نبا نعو

 . لأس ام عمتجي مث 0 هربخيو ناسنإ ةروص يف () ادمحم يتأي

 سابل هيلع ، ريبك خيش ةروص يف (اةَج٤) يبنلا دجسم ىلإ ءاجف
 ؟ تنأ نم : لاقو 0 () يبنلا رظنف 0 ةزاكع هديبو ، فوص

 (همسإ لج) هللا نإ : لاق ؟ تنج مل : (هغ) لاق ، سيلبإ انأ : لاق

 . لاست ام لك نع كبيجأ نأ ينرمأ

 ؟ يتمأ نم كودع نم ينربخأ } نوعلم اي : () يبنلا لاقف
 مث ٠ لداع مامإ مث . مه رخآو مهلوأ تنأ : افنص رشع سمخ : لاق

. ٤٤٣



 نمؤم مث . عشختُم ملاع مث ، قودص رجات مث ، عضاوتم ينغ
 يخس نمؤم مث 0 بلقلا ميحر نمؤم مث ، ميقتسُم بئات مث ، حصان

 يدؤُم مث ، ةراهطلا ىلع موادم نمؤم مث ، مراحملا نع عروتي

 نوكيو ، هسفن نم قحلا يدؤي يخس نمؤم مث ، هلام نم قحلا

 . هلل يدهملا مث ، نآرقلا لماح مث ، ةقدصلا ريثك

 ةرشع : لاق ؟ كؤاقفر مك } نولعم اي : (&م٤) يبنلا لاق مث
 مث ‘ رجاف رجات مت 0 ربكتسُم ينغ مث ، رئاج ناطلس : فانصأ
 . يماتيلا لاومأ لكأ مت 0 تاتقلا مث ، ابرلا لكأ مت 9 رمخلا براش

 ١ يدالوأو . يناوخإ ءالؤه 0 لمألا ليوط مث 0 ةاكزلا عنام مث

 . يموقو

 : لاق ؟ كدنع يتمأ ةالص عقاوم فيكف : () يبنلا لاق مت
 . ىمخلا ينذخأت

 امك بوذأ : لاق ؟ مهمايص عقاوم فيكف : () يبنلا لاقف

 . صاصرلا بوذي

 . امصأ ريصأ : لاق ؟ نآرقلا عقاوم فيكف : (هةم) يبنلا لاقف

 . يرهظ مطحتي : لاق ؟ جحلاف : () يبنلا لاقف

 . يدي لغت : لاق ؟ داهجلاف : () يبنلا لاقف

- ٤٤٤



 . يسأ ر ىلع ا راشنم نأك : لاق ؟ ةقدصلاف : () يبنلا لاقف

 . برغملاب فصنو 0 قرشملاب فصن 0 نيفصن عطقاف

 ثالث ةقدصلا يف نأل : لاق ؟ كلذ مل : () يبنلا لاقف

 ىلإ لصوت : ةيناثلاو 0 ءالبلا دبعلا نع عفدت : ىلوألا 8 لاصخ

 . ةنس نيعبرأ ينم مصتعي : ةثلاثلاو 0 ةنجلا

 ملاقلا : لاق ؟ كيلإ ضغبأ قلخلا يأ : () يبنلا لاقف

 . نيملسُملا ةمنخلو هسفنل حصانلا

 ه ليخبلا ملاقلا : لاق ؟ كيلإ بحأ مهياف : () يبنلا لاقف
 . هقزر يف كاسملا

 رطق نم رثكأ : لاق ؟ ناوعألا نم كل مكف : () يبنلا لاقف
 . لمرلا ددعو ، رجشلا قروو 0 رطملا

 . " ابراه ىلوف 0 هنم ىتمأ مصعإ مهللا " : (هةَيَت) يبنلا لاقف

  

۔ ٤٤٥





 ةمئان ِ
 ظعاوملاو دهلا يف رئاصبلا ءالج " : باتك مت

 نب ىسوُم / هيزنلا ملاقلا 0 هيقفلا خيشلا فيلأت . "" تاياورلاو
 يدمسلا يدنكلا يلع نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحم

 . (نينمؤُملا نيملسملا عيمج ىلعو 0 هيلع ىلاعت هللا ةمحر)

 . ملسو هلآو دمحم انديس ىلع مهللا ىلصو

 رهش نم نيقب لايل نامثل 0 نينثإلا رصع ‘ هغارف ناكو
 هدبع ، هلل لقألا يدي ىلع ، ه ١٢٦٤ ةنس روهش نم 0 نابعش

 دوعسم نب نافلخ نب ديعس نب رماع ,/ هتمحرو هوفع يجارلا

 . هيلوو 0 هزيزعو 0 هرخفو 0 هديسل هخسن 0 هديب ‘ يعرفلا

 / ناولاو رصعلا ديرفو ، نامزلا ديحو 0 يلولا } دهازلا ؤ يضرلا
 ه هللا هدعاس } يديعسوبلآ دمحم نب هللا دبع نب دمحم نب فيس

 انب فطلو 0 هتايآ هباشتم نايب يناعم همّهقو 0 هتاضرمل هقفوو

 . باتكلا اذه ظفح هللا هقزرو 0 نينمؤملا نيملسملاو 0 هايإو

 هلآو دمحم انديس ىلع مهللا لصو 0 ميحر ميرك هنإ 3 هب لمعلاو

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو 0 ملسو هبحصو

72906 
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 دهاوشلا
 ظعاوملاو دهأزلا يف رئاصبلا ءالج " : باتك نمضت

 مظن اهنم 0 هتاعوضوم نم ريثكلا يف دهاوش 0 "" تاياورلاو
 . اهحصخفأو دهاوشلا رثكأ نأ انيأرو ؛ هريغل اهنمو ‘ هسفنب فآؤملا

 . ىنعملاب اطابترإ دشأ اهنأل 0 دادم نب دمحم خيشلا اهلاق يتلا يه

 اهعمج انيأر كلذل ؛ بيلاسألا ىقرأ نم ، يوغلو ينايب بولسأ عم

 . باتكلا رخآ يف اهتابثإو

 ررض انيلع نهعمج يفو انب ارضأ ناترض امث
 رصب اذ نكف ميقم قابل باحسلا لظك نافب ررضاف

 حناصنلاب مكنيب اوداهتت ملو هكاوف اهيف قابطألا متيداهت

 حئاضفلا تايزخُم نم ةيقاوو ظعاوم بيبلل اهيف حناصن

 دبألل سيل ايندب عالب يفو دبك مأ ناسنإلا قلخ دكن يفأ
 دهتجم دهج نع يلتاي ال مثو اهدباكي اينذلا بلط يف شاعو

 دغر مأ قيس دق هل سؤب رش مأ ةعس هرمأ ىبقعل يردي سيلو

 ص

 2٦7
- ٤٤٩



 م ٠ ٠١ ٠

 يتلفغ نمو ينم ابحع اب

 مح . . 3 َ

 : اج ىلإ ١ ي ردا تسل ذا

 . ِ سم يددإو ر لي كا ذ ٠ ذناأ ةدقر ىف

 اهب معنا ليق دق ىننأك

٠ ٥.2٠ 

 ١ رسحل ا فقوم نم اترسح او

 ةج : = ي معنأ مأ قاسنأ

 و هلفغل مظعا نم ةلفغ أ

 نم نما يف تنأف ةدشلا ن أ
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 اج هللا نإ كايند بس ع اهلعاج هل
 ِ . ِ ف ٠ د

 هيصعم تقراف نا كسفن مذو

 تيطتمإ اذإ انايند ةيطملا

 بح نم ديعلا لعفب هنيسو ريخ ن ةنبس ,

 7 َ ٠

 " ب اهانب نمف هلخدم باط ريخب اهانب

 لعفاو هللا بقارف

 هلعاف تنأ اميف كبر كينغي

 يتلحا ر
 ىه انت ٠

 ق - د مدا يل ام

 بع بيط رهدلا دكن

 هافرم تاريخلا ىلإ ريخ تاقرم اهاقرم تاربخ

 ارب هللاو اهنمذت الف

 جرت ىرخالا عم تاحلاصل اهاجرت ٨ْ

 اه - ح م

 اقليس آلإ هلدرخ نزو ن

 ١ بقع مد رشب اهانب نمو اهابقع هذ .

 يف فح رشلاو ريخلا م هللا هلعف ىف فخ ٧

 نيح اهيف يظح نسخو بلقنأ ن :

 و اولح شاعملا تقذ مث ارُم

_ ٤٥٠ .



 الإ رهدلا ةمعن نم ينتتأ ام

 يبابش بيط تلكأ ينأ كاذ

 ئيش ينم تومي موي لك
 اعيرس ينارو نم توملا ىرأو

 يجافي ذإ هرْمب يردأ تسل

 قيض تاذ ةرفح يف يب اذإف

 مهليو اي رانلا لهأ ليو اي

 اهل اي ةعوج مهيلع ىقلت
 هرح مهفاوجأ يف رعسي

 مهليو اي رانلا لهأ ليو اي

 ارخأ يل ةمعن نم قارفب
 ارمتسإ باحسلا لتم ىلوتف

 ارهق يرمع دافن يردأ تسل

 ارم رمعلاب رمي يمامأو

 ارصع وه مأ رمي احابصأ

 اربق كلذ قيض هللا سفن

 ىقشي نمل اسؤب ايف اوقش

 ىقلي ام مظعأ نم عوجلاو

 اقرز ةعوج هوجولا دوس

 اقزر انبر اي انل ءيه

 اقتن مهناعمأ قتني

 اقرح ةقورحم ةلناس

 اقلحلاو مفلا يجت

 اقرحلاو موقزلاو باصلا

 اقنر ابرشم ميمحلا نم

 ىقرت ال ليسلاك مهعمدأ

_- ٤٥١



 انذاعأ

 كحض يف تنعمأ دق رانلا دراو اي

 نأب رورسلا تاراشب كاتأ لهف

 لجو يفو فوخ يف كحضلا نم نكف

 احرف اي هللا ركمل ننمأت ال

 هتمحر لضف نم اطناق نكتالو

 ةلدرخ نزو ادبع هللا ملظي ال

 هتمحرف ًانيعستو ًاعست دعأ

 قنالخلا لك تعسو ةمحرف

 ميلسلا داؤفلاب هللا ىتأ نم

 ءاملا ةبرش يف هلإلل دماح

 هنع لأسي ميعنلا اذه نإ

 ىرايح ىراكس ىرولا قلي موي

 ماعط نم هذتلت ءيش لك

 يف مونلاو قيرطلا نامأو

 ىقشي اهنكاس محاج نم مكايإو هللا

 رانلا دراو اي اهنمآ تسلو

 راد امريخ ىوأم ةنج لحت

 راربأ راد ىنكس هللا نم بلطاو

 رانلاب هيصعي نم دعوأ هللاف

 رانيدب اراطنق ضرقي هللاف

 راثكإب ارجأ هفعاضي نكل

 رافكو غاط ىوس اهنمرحي مل

 رادلا هذه يف انل تمتو تمع دق

 مويقلا نميهشلاب ًاذناع

 ميمحلا ريغ لالزلا حاقنلا

 ميظع مويب ىرولا رشح دنع

 ميمحلا ريغ ميمحلا نوكيو

 موسجلا يف ةحصو بارشو

 موزحلا قوف ناتكلا سبلو لظلا

- ٤٥٢ _



 ركذاف ميعنلا ةلمج نم وهف

 مويلا كلذ رش هللا كفكي

 ادونك ًادوسح يخأ اي نكت ال

 ميعن لك دنع هللا كركش

 ميحرلا زيزعلا ركش ركذاف

 مومهلا ريثك هركش ايسان
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 نيعلا ةفرط يف هللا اوركذا

 ظفل دنع هدعت مالكل

 ءاملل كبرش دنع هركذ اذكو

 ارشع كركذ قوف هللا كتؤي

2 

 هل اركشو هلل دمحلا

 ىرولا يلوو يلو وهف

 ايح تمُذ ام هدمحأ

 ى ذأ ىع عفدي ٥ دمحف

 نأ ىلإ هيلع هللا ةنعلو

 مانمو ةظقي يف ;ًءادتباو

 مانألا لكل وكزت لامعألو

 ماقسو ةحص يف ماعطلا وأ

 ماعنأ نمو هل ديزم نم

2 

 ةرهاظلا ةنطابلا ةمحعنلل

 ةرخالا يفو اينأذلا هذه يف

 ةرهاسلا ىلإ يرشح يفو يربق يفو

 ةرئادلا هقوف تراد ناطيشلا

 ةرفاحلا ىلإ سانلا عجري

27 

 اركش اهنايحإ يف كبر ةمعن نم كالوأ امل ثدحأ

۔- _ ٤٥٣



 رخا اهبقعت آامعنو
 ٠

 رشع همعن نم كداز

 خأ بقع

 اركش ( : ٥ه دمحت ك | ت نأ كايإ

 فال ةمعن ذلا كل تدح م دحي

 ام

 ذ اهب " :
 ِ ذ

 ركاش هل 1

 ةماهلا ملع ١ ركشل

 أ لم ١ مك رصقف آ مكو

 . : 1 اامو

 هنو : ٠

 7 7 ولو

 ِ " اهب لظ 7

 هؤاكب

 تيقب انملع ول

 7 انيكبو

 الا ت ِ .2 .

 ءاكب : ٠ . دشأ _

 ر قوف :
 : : ؤرمل : . | ١ امنيب

 دين
 : و

 "٣
 يسفن

 ايوس

 م ة ركفب رظن ول
 ةن ان

 ديبع لوق 2 ٣ لوقن

 م د و

 ١ { و

 ىذلا لان "
 7 ل .

 الما ناك : :

 " ( ةاذ كل .

 _ | . | ش ذا هر

 الو "

 اللهبس هدم

 ذ انبغ ٠ ٠ رل
 لامع ", ن الا حلاص . يه :.

 " و \ ع 7 " .. . لامالا ةناو

 جل . |

 ( تيمل .

 2 : 9 )ذثم هانذبن

 2 | انلجول

 : ا

 لاج و

 ة مم ٠ ريع ق
 - : ن ) ( اك دف ددع

 ادم

٤٥٤ .



 لاخب نونملا نم ءيش سيل

2 
 ريذنلا اتأ نيعبرألا دعبأ

 يل تدب اذإ روبقلا ينعورت

 حون رمغ تنمت يسفن ولف

 هانف قولخم لك ةياغ و

 سأرلا لمش ذإ بيسشملاب ابحرم

 اناتأ نيح بيشملا اندمح دق

 رونو راقو يقتْملل هيف

 افرعو انول روفاكلا يكحي وه

 شبك ةفوص لاهجلا قوف وهو

 يفهل او بابشلل يفهل او

 هذتلي ام عيمج هيف تدقف

 فرط نم بيشملا تركذ نإ ام

 اهلمعأ تابجاولل هيكبأ

 لامل رمثم الو ميدع ل

2 
 ريتقلا يتيصان رعشب حالو

 روبقلا ينيوحتو اهرنافح

 ريصق رمع هنأ تهافل

 روشنلاو ةمايقلا اندعومو

 بابشلا تاهمأل اسعتو

 باحسلا نولك هنول احضاو

 باوذلل ةنيزو لامجو

 باذملا نولك هنول ابيط

 باضخب بشت ىتم اهورضو

 فلخ نم بابشلا خ رشب يل ام

 فرط نمو ةفحت نم ناسنإلا

 فرط نم بابشلا تيكب آلإ
 فدسسلا يف مايقلاو ةوقب

۔- _ ٤٥٥



 فكن ي ذ ىلع ينآسن الو يبكر نم هيف فعضلا يكتشأ ال

27 
 بابشلا نم باضخلا تلدبت

 داوس ىلع بابشلا نم تنو

 نول ضايب بيشملا ينضوعق

 يل خأ نم اريخ هللا كازج

 متنأو اهيف اننإف تقدص

 ردس لظ يف ةعاس انلزن

 شيع تاتلف ىوس اينذلا امو

 جوف ناجوف اهل راد ىلإ

 بابشلا دهع ىلع افسأ ايف

 بارغلا نول هنول يكاحي

 باحسلا عطق وأ رجفلا نولك

 باوصلا نننس ىلع ينلوازي

 باكرلا يف لحرب طتحُسك

 باثو يف رخآو لحترمف

 بالقناو ليحر ىلإ لؤت

 باذع يف جوفو معن اولوأ

 هيفاخ هملع نم فخي ملو دابعلا ربص هللا نحتمإ دق

 هيفاعلل مهركش اولبيو البلا يف مهربص اولبيل

 رج
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 ايصو ةيعار بنذ لعجتأ
 هيلع روسأمك دعقت الو

 كسفن يصو ةايحلا عم تنأو

 كسمر لبق كسفن هيف بساحو

 كبسح ثاريم هترخأ امو

- ٤٥٦ _



 ياوس ينعأ الو يل اذهف

 هنإف حالصلا لامعأل دوزت

 ةعاس لك يف هلل اركاذ نكو

 ىلبلاو توملا نم ىقلت ام سنتالو

 يريجس اي كسفنل مدق

 اركاذ كبرل نكو
 هتمدق يذلا قلت

 نيبتاكلا ماركلا دنع

 مهدنع دمحأ ءيش ال

 بعاوك آروح هب ىقلت
 ارننخذو ةرسأو

 نهوحن قوشم نم له

 اطقلا يشم يف نوطخي

 ةرادك نهب يسفن

 يريجس اي كسفنل مدق

 داز لضفأ وهو داز كارخآل

 دارم لك هللا ركذ دنع دجت
 دانتو نناك لوه رشنل ١ يفف

. 

 رورفغلا راد نع فاجتو

 روكبلا نيح وأ ليللاب

 روطسلاو فياحصلا نيب

 روشنلا يف ارخذ نوكي

 روكذ لجر نم قلخلا يف

 رودبلاكو سومنثلاك

 روصقلا نيب ًارياصقو

 ريرحلا نيب اسناؤُم
 ريظنلا ردلاو ربتلا يف

 ريقحلا شيعلا عم اينذلا

 رورفلا راد نع فاجتو

27 

۔ ٤٥٧ -



 تاذللا مذاه ركذ اورثكأ

2070 

 هلوق يف يدنكلا نسحأ دق

 ةقاف الو رسع نم سيلف

 هدعب امو توملا ركذ نم

2 

 كلاه وأ ةبكنب تبصأ اذإو

 هضرأ يف ةنامأ يبنلا ناك

 يتنطو رخآ مويلا لاق ليربج

 اهروك ةطساوب تلمح ام هللاو

 هلالج لج هللا هيلع ىلص
 دسوتُم نم هللا هيلع ىلص
 امحلا كايذ بارت بيطل هاو

2 

 ىتسوُم ربق ىلع عسوأ ىتسوُم بر

 ماع فلأ انرمع يف انثبل ول

 ارمأ هل توملا نكي مل

2 

 دمحم يبنلاب كباصأ ام ركذف

 دجسملا برو اينذلا نم تعفر
 يدصقم يف يتجاح كنإ ضرألا يف

 دمحم يبنلا نم ربأ سيع
 دقرفلا عيقب هرناز مأ ام

 دجسملا كاذل رون امحلا كاذ

 ددوتملا رنازلا حورل اهاو

2 

 ريمي ءيش لنذم هانيأرل

۔ ٤٥٨ .



 ينامآلاب ةوشحم اينذل اي

 اهينبل ةلاتق رفز مأ

 اهيلع رمتسم ءرملا امنيب

 انتدهو اهوهلب انتنتف

 اهنع رداغي اهيف ءيش لك

 ردك هبقعي اهيف وفص لك

 ادرف ترص ذإ يسفن محراف بر

 اهروجف نيميلا نا

 رمل

 ةاكزلاو ضنارفلا يدا

 . او
 ىقتلا ةتلا كتعاضب لعج

 كنم رمقلا نبهدي ال

 ةالصلا ىف كتيبب لعجاو
 - ٥

 ىرولا ادإ

2 

 ر / ن ٠ د

29 

 رورغلاو اهوهلب اتنتف

 روبدلا داهش يف مسلا طلخت

 ريفحلا ءاوس يف توملا وه ذإ

 روطلا برو ىمعلا قيرطل

 ريطتسم ىلإ اهنم رش لكو

 ريصمو ينجلم هللا ىلإو

 روبدلا تحتو ابصلا حير تحت : . مم مه

 اعق الب رايدلا عدت

 اعقاو اباذع هبسكي

 اعناط كهلإ ىضري

 اعماس كبرل نكو

 اعياضب كلتب مركأ

 اعناض ةلاطبلا عم

 الفاون

 اعطاس ارون كلت نم

2 

 اعياصنو

۔- _ ٤٥٩



 تاوعدلاب مكبر اولبقتساو تاقدصلاب مكلاومأ اونصح
 م

 تابنانلل ءاعألا حالسو ةيعدأ ءامسلا عداخمف

 تاولصلا بيقعو ىدس ام اذا ليللا ىجذ يف اصوصخو

 كسلفل نوصت امك مهنص مث كسفنل بحت ام سانلل بح

 كسبل نمأ مهعد ةارادملاب هوهركي ام ه ركأو مهعنطصاو

 بطحلاب كران حالصك بدألاب ةعيبطلا كذ

- ٤٦٠



 بعللاب تسيل ملعلاب اهحالصو اه ؤواكذف

270 

 اراذهم نكت ال تمصلا مزلاو ًالوجع مالكلا يف ننوكت ال

 اهناكمإ دنع اهل ردابف ةجاح ءاضق تدرأ ام اذإ

 اهنايتإ نيح ىلإ اهعدو تربدأ اذإ اهنبلطت الو

٢27 

 كبح مهنيب رهظأ ةرورضلا عم كبحم لبحب كسماو ارمإ عضت ال

 كبل هل لذبت ال ةبحألا لصو يف دهزي ناك نم ىلإ نبغرت ال

27 

 كبرقأ اذإ ورفجتو نيدعبأللا نم كت ال

 كب سانلا نم ىقشأ ناك ولو كيدل ام امورحم لصو

27 

 ربص نم يهتشي ام لان دقف اربص نكف تملظ ام اذإ

- ٤٦١



 رقس ىقلي سانلا ملظ نمو نوملاظلا كترضم يف ىعس

 > ؟يل 2 هه

 لبقتي ام لالقتسإ فيكو هللا ىقت اهيف لامعألا لقت ال

 لبرغملا ريثكلا نم ريخ هللا ىقت اهيف لامعألا ليلقف

 لفستي ئيس نم ريخ يه اهيلع مودي ملاغ اتعكر

 اءاسمو ةركب قزرلا بلطي نصغ قوف ارئاط تنك ينتيل

 اءاسأ لاقي الو انسح ناسحإلا عم يزجيف انسحم نكي مل

 ه«م< 96

 ادبأ ارمعُم اهيف كمسج نأك يخأ اي كاينأذل ثرحأ

 ادغ كادي تمدق يذلا قلت دقل ادهاج كارخأل لمعاو

 ادهتجم تعطتسإ اميف تاريخلا لمع نم تاحلاصلا ىلع نو

 ديدسلا ريغ هيار سيلج نم ريخ ةلزفغلا يف نإ

- ٤٦٢



 داشرلل عاد ريخلا سيلجو داؤفلل مقس ءوسلا سيلجف

200 

 ىلبلا كب طيحي ال كتيبب دعقاو ىلتبتف لوقت نأ كناسل كلمأ

 اذكه يكبت حورت ءيسملا مدن امدان اهيلع نكو بونذلا كباو

270 

 ناو ريغ كتالص نم رثكأف نانجلا ح اتفُم ءرملا ةالص

 يناعد نم ةوعد بيجأ لوقي يبر نإ كناعد نم رثكأو

 ٣200

 6١ سغرلاب هللا اهامر سمخ سمخلا كتالص ىلع ظفاح

 ىسمي ام بيقع وأ ح ابصألا قلف ادب اذإ مامإلا فلخ

 سبل يف كيو يصاعملا له أ تلعج يتلا كيصاعم رجهاو

 (" سمد اميأ كبابش تسمد اهب تيتأ اذإ تاحلاصلاف

 )١( ءامنلاو ةكربلاو ريخلاو ةمعنلا : سغرلا .
 (٢) حلصأ : سمد .

 ۔ ٤٦٣



 سمرلا ةملظ يف وأ ليللا يف عطاس رون كيلع ةالصلا نإ

 سدقلا ةريضح طسو تيلج اهل تدمع اذإ دومعلا يهو

 2٩

 دوسأ ليل حنج يف اهب ىظحت ةليضف تدرأ نإ ةضيرفلا دعب

 ديس هلإ نم ةداعسلا قلت هجانو تعطتسا ام كبرل لص

 ےہ
270 

 اسألاو موللا هركت نوؤخ يسفنو اهريغ بتاعأ ال يسفنل لوقأ

 اسلفم ةمايقلا موي هب ءيجي هبر مونلاف مونلا نرثكت ال
 اسعنت نم ىدهلا رون يلتجي نلو ًاسعانت مايقلاب تسحأ ام اذإ

 لاوط ليل بقعو راهن نم لاوزلا يف ةعاس هلل نإ

 لاهتبإلا يف بيجأ آلإ كاذ ىخوتو اهيف دبعلا ىعد ام

 لالح نم هتوق ناك اذإ يعادلا ةوعد امهيف هللا لبقي

 لاعتملا هدابع يطعي لاؤنس نم له كلم امهيلع يدانيو

 امالظلا كيلع اولجي ارون سكت ًامايق يخأ اي ليللا عم مق

_۔ ٤٦٤ -



 اماون ًالفاغو الوذع كنع عدو يبنلا ةنس عبتاو

 امانملا ىشغت نيح هللا كركذ رثكأف هنع تلسك ام اذإو

 اماطحلا بحت ايهال ايهاس انيزح ًابينك ًالفاغ نكت ال

 اماسب اكحاض سانلا عم دغاو حرو كيلملل رمألا ضوف

270 

 فارعذلا يف نوخسارلا مهو فارشأ مه نآرقلا لهأ نإ

 فاليإلا ةروس لهأ مه ليللا ملظ يف نوعكارلا اذكو

 هجامس هيف نإ رشلا عدو هنم ريخلا بسكت ريخلا رهظأ

 هجاح رشلا لماح نع مهل ام هيف سانلا صرحي ريخلا بحاص

 هجاجل حوبقلاو سانلا ىلإ ببحت يخأ اي هللا ببحاو
 هجاردأ ايفاق قحلا عبتاف يصاعملا بانتجإ هبخ ىرأو

27 
 افاجيإ روبقلل اوفجوأو افالسأ نوحلاصلا بهذ

 افاليإب تاحلاصلا اوفلأي مل مفلخ رشعم يف انيقب دقو

 افالخأ نيحلاصلا عم ارفص اوقبف مهنم ملعلا بهذ دق

- ٤٦٥



 دوجس مهو مهليل ىلوت موق يأ موق هلل الأ
 ديرت مهلثم ضرألا عاقب ارون تاملظلا اجذ يف اوناكو
 ديدع مهل سيلو فعض ىلع ليلق مهو مهليل اوماقف

 دوقر مهليل لج ادومه ريثك مهريغ ضرألا لهأو

 دوجت اهعمدأب مهنيعأو بيجتسُم ةوعد هللا اوعد

 دوجو مرك مهقوف رثنيو اوباجتساف عرضتلل مهاعد

 هللا الإ هلإ ال اعيمج ركذلا لضفأ

 هللا الإ هلإ ال نزو لك يف تلقث

 ةيفاعلا عم وفعلا كلأسأ ةيفاشلا ةمعنلا اذ اي بر اي

 ةيفاولا يفو اينأذلا هذه يف ةمعن انل نيتاه لثم

27 

۔ ٤٦٦



 معنلا كلتل يهلإ تدمح ةمعن يل هللا ثدحأ اذإ

 مني مل رفاغ ىلإ تاجل يرطاخ يف مهلا رثك نإو

 مصتعا هب هلإلا ريغب ةوق الو يدنع لوح الو

 املستسإ رهاقلا يبرل آلإ ةوق الو لوح ال لاق نم

 املسم ًانعذُم ادبع راصو هميلستب هلل داقنإو

270 

 بوحلا نم رفغتساو هللا كرافغتسإب اهل ءالجلاو أدصتل بولقلا نإ

 () بوسكم ناك ءيش ءوسأ بنذلاو هبساك تنأ ابنذ هلل ا رفغي

27 

 نالوزلل وعدملا تنأو هللا ركذت نأ لامعإلا ريخ نإ

 ناف كمسج نأ و تآ توملا نأ تنقيت دق هللا ركذبو

 ناسللا بطر تنأو اولح لهألا قارف دعب تاومألا روزتف

 نارفغلاب ءاعدلا دهج كل اوعدت كنالملاو هللا ركذبف

7270 
 )١( رورجم وهو ءيشل ةفص : بوسكمو ؛ اهيلع لمع ال . ةدئاز : ناك .

 ۔- _ ٤٦٧١



 حالتو ةلفغ نم هابتناو حالصلا يعاد نيحلاصلا سلجم

 حاحسلا يضارألا يف ءاملا نم لقعلل ديزأ مالعألا مولُغو

 اوعاسأ ام اهب مهل ام اوبهذ ءايخسملا اهتداس ايندلا هذه

 ايلوأ مهو ةلح اهب مه ءايقتألا اهتداس رشحلا عمو

 ءاد سانلا رئاسو ءاود مه لقع ةحصب مهبر اودبع

 دادو وذ هل بحاص يف لاق اميف لاق ذإ نيسحلا نبا قدص

 دانتلا يف هقلت ربلا بحصاف نيش هللا نم هنع ينغأ تسل

 داهج يف يدهاجو اقيفر ربلا يبحصتساو يلمعا

 داسفلاو انخلاب نوتأاتو ىوقتلاو ربلاب نوصقألا يجيال

 يدالوأ ايو يترتع ووذ اي انيش هللا نم مكنع ينغأ تسل

 ادهجلاو موصلا هركي نيطب لاقو هسفن بتاعو آموي رمغ ىكب

ادصق هتعاطب اليل ىضمو ىوط مناص دعقم نمحرلا ىلع ىنمت



 لمأتملا ةركف مهيف ركفف ةرم رباقملا لهأ رمغ ىأر

 لدنجو لمر ريغ هبجتسي ملف مهيلع ادمع رم امل ملسو

 لكفأب تاسرادلا روبقلاب ىمر امنأك مهنع بلقلا نيزح بآف

 للهتُملا ضراعلا لثم نساحم مهنم ريغ توملا نأ ركفف

 لزنمب ترمع ام يرهشو يمويل هتيقل ام ةربع ينافك لاقف

 ناسنإ دمع نع انثلابو ناسحإلاب جردتسُم ىتف مك

 نارفغلا يلو هللا رفغتسأ نايغطلا هيلإ رتسلاب رجو

 نايصعلا باستكاو يسفن ملظ نم

. 

27 

 حصانلا قيدصلا رش ىنع ادبن امناد اريخأ هل نابجلا نإ

 حشاكلا ودعلا نع عاكو اقرف ههجو ريغت ادب ودعلا اذإف

27 

 فينعتلاب رارحلا كلمي ال فورعملا ىوس رخلا كلمي ال

 فيلكتلا الو رهقلاب ذخألاو

27 

- ٤٦٩



 ليمجف ههجو امأو ولحف هؤاقل امأ فورعملاك رأ ملو

 قحم ريغ كاذ نم نجي مل قح ريغب ازع لان نم

 ىقشي سيل مهبو اموق نقحلا عابتإب هللا دعسي دقو
 قلخ رش مه و مهنع ا ودصف اسانأ ىوهلاب اورصبأ

 رج

27 

 بلستس يحور نإ عمد نود امد يتلقم عمد نم توملا لبق يكبأس

 برهلا هران نمو يبنذ نم هللا ىلإ هوفعو يبر ريغ ريجم يل امو

 ج

 ٦

 بويغلا ملاع نم ةيحت بويأ يبأل يبنلا لاق

 بيرقلاو ديعبلل كحضي بيبحلل بخذملا ةيده

 بويأ ابأ هللا هبحي بولقلا دسافت نم حلصلاو

۔- _ ٤٧٠



 مم

 هنيد نوضقي الو نانراب مهتيم نوكبي

 هنيهر تبسك امب سفن لكو لح نيدلا

270 

 اديرف هيف ربقلا نطب لح نب هدبعب نوكي ام محرأ هللا
 ادوجوم هروصق دنع ناك ام هنأك هنع نولهألا قرفتو

27 

 ءالبو ءاد سانلا بايتغاو ءافشو رون بلقلل هللا ركذ نإ

27 

 ليلظ لظ نانجلا يف مهل ذإ اقح هللاب نونمؤملا حلفأ

 ليخب نانجلا لخدي الو ال اميعن نوري ال نوؤارسلاو

 1٥.

 رانلاب هيصعي نم دعوأ هللاو هبلطي توملاو احرف اكحاض اي

 رانلاو توملا نيب كحضي فيكف امهلقأ نم اليلق قيطي نلو

٣200 

۔ ٤٧١ -



 صقان ريغ هرجأ ىفويف ىفع نم نيأ ةمايقلا يف يدانملا يداني

 اهيف اهنوه ىقلت ءايشأ بحت اهتلفغو يسفن نم بجعأل ينإ

 اهيف اهزع واسم نم اهل ريخ اهقلاخ تاضرم يف يسفن لذو

27 

 تانجلا يف سوفنلا زعو اينذلا بلط يف سوفنلا لذ نإ

 تاحلاصلا هل رخداف [ًادبأ ىقابب ناف زع كنرغي ال

٦27 

 املع مكخلا نع مهانغأ سيل رابتعإ يف هلهأ نكي مل

 رتس الو ءايح ودبي يذلا يف هل نكي ملو نيعبرألا ىفاو ؤرملا اذإ

 رهدلا هل ةايحلا بابسأ رج ولو :اتأ يذلا هيلع فسأت الو هعدف

 ماثألا نم ةراهطلا اوجرت مارحلاب قدصت نم اي

۔ ٤٧٢ _



 مالغلا لوُب نم هيبوذث رهطم لثم تحبصأ

27 

۔ ٤٧٣ -





  

 ىرش ٣
 عوضوملا

 يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعمل ميدقت

 يمشاهلا ديعس نب دمحم نب ديعس / روتكدلل ةمدقم

 ملعلا لضف يف : لوألا بابلا

 اينألا يف دهأزلا يف : يناثلا بابلا

 كولملا ةربابج نع معنلا لاوز يف : ثلاثلا بابلا

 نيلداعلا ريغ

 بيهرتلاو فيوختلا يف : عبارلا بابلا

 ذنموي نلأستل مت { : ىلاعت هلوق يف : سماخلا بابلا

 } ميعنلا نع
 نم هنم () يبنلا رذح ام يف : سداسلا بابلا

 فذقلاو فسخلا

 قعاوصلاو لزالزلا ركذ يف : عباسلا بابلا

 لجخلاو لمألا يف ءاج ام يف : نماثلا بابلا

 عضاوتلا ركذ يف : عساتلا بابلا

 توملا ركذ يف : رشاعلا بابلا

 ۔ ٤٧٥ -

  

 ةحفصلا

٣ ١ 

٢١ 

٥ ٢ 

٥ ٣ 

٩ ٦ 

٨٩ 

٥ ١ 

١١٧ 

١١٩ 

١٥٩ 

١٦٣   



  

 عوضوملا

 ةاكزلا ةليضف ركذ يف : رشع يداحلا بابلا

 قزرلا بلطو ةعانقلا ركذ يف : رشع يناثلا بابلا

 يزجتلاو هرشلا و ةمهنلا مذ يف : رشع ثلاثلا بابلا

 توقلاب

 هنبإل هاياصوو نامقل رابخأ يف : رشع عبارلا بابلا

 عوشخلا ةليضف يف : لصف -

 قافنلاو ءايرلا ركذ يف : رشع سماخلا بابلا

 ةعامجلا ةالص لضف يف : رشع سداسلا بابلا

 دجاسملا ىلإ يعسلاو
 ةالصلا ةليضف يف : رشع عباسلا بابلا

 ليللا مايقو دبعتلا يف : رشع نماثلا بابلا

 هتوالتب دبعتلاو نآرقلا لضف يف : رشع عساتلا بابلا

 ءاعذلا يف : نورشعلا بابلا

 مهتمكحو داهزلا مالك يف : نورشعلاو يداحلا بابلا

 ةرشعلا دعب

 تايؤلؤللا باتك نم : نورشعلاو يناثلا بابلا

 هلزغلا ركذ يف : نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 ۔ ٤٧٦

  

 هحفصلا

 ٥ ١٨

 ١٨٩

 ٢.٣

٢٣١ 

٢٥٧ 

٢٦١ 

٢٩٥ 

٢٩٩ 

٥ . ٣ 

٥ ٣١ 

٣٢٧ 

٥ ٣٤ 

٣٧٧ 

٣٨٧   



  

 ةحفصلا عوضوملا

 ٣٩٢ عضاوتلا ركذ يف : نورشعلاو عبارلا بابلا
 ٥ ٣٩ ءاكبلا ركذ يف : نورشعلاو سماخلا بابلا

 ٥ . ٤ روبقلا ركذ يف : نورشعلاو سداسلا بابلا

 ٤١٩ ملظلا ركذ يف : نورشعلاو عباسلا بابلا

 ٤٣١ | جاوزلاو ءاسنلا ركذ يف : نورسشعلاو نماثلا بابلا

 ٤٩٣ | ةرامإلاو ةسايرلا ركذ يف : نورشعلاو عساتلا بابلا

 ٤٧ ٤ ةمتاخلا

 ٤٤٩ دهاوشلا

 ٤٧ ه سرهفلا

:     
. ٤٧٧ 

  

  



  

 ۔- ٤٧٨



  

        
 مقر ١ ديال ١ ع : ٣٢٦ / ٣. . ٢

 ۔ ٤٧٩


