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 +7124656,7223210-42-92 .روهال «رازاب ودرا ١- 5 ءحابصملا
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 ةروهشملا تابتكملا عيمج دنع دجوي اضيأو



 همدقم

 لص ءناسل لكب ةولتم هديحوت لئالدو «نايبلاو حرشلا نع ةينغ هتايأ دهاوش نم اي كدمحن

 رصن يف مهجهُم نيلذابلا هبحصو هلآ ىلعو «ناهربلاو ججحلا عطاوقب ديؤملا دمحم كلوسر ىلع ملسو

 :نامزألا رع لع نيمكاد امالسو ةالص نايدآلا رئاس لغ ةئيد

 .هتلالدو مالكلا ةحاصفل تاجاجتحالا عماجم يه برعلا راعشأ نأ ةهادب مولعملا نم نإ «دعب امأ

 بدألا انفرع امل هالول «ةيساسألا رداصملا نم وه يبرعلا رعشلا نأو «ةيبرعلا دعاوقلا ديناسأ يهو

 نأ انل دب الف .ةيفاقثلاو ةيسايسلا ؛ةيودبلاو ةيراضحلا ءاهلك برعلا ةايح ةآرم هنأل ؛ةفرعملا قح يبرعلا

 باتكلا اذه نإو .يوبنلا ثيدحلاو نآرقلا مولع يناعم ىلإ يدبي رسج هنأل ؛يبرعلا رعشلا ةساردب ضوخن

 .يبرعلا بدألا لئاسم لج هدهم يف طاحأو «ةيبرعلا راعشألا ةنيزخ ىلع لمتشا دق ةسامحلا ناويد

 يناعم نم «ةمج عاونأو ةريثك نونف يف ةعتمملا ةردانلا تايبألا ةساحلا ناويد باتكلا اذه يف تعمج دقو

 هنهذل ًاذحشو .هسلاجمل ًاسنأو «هسلاجم يف ًانيز هاصحأو هنقتأو ءهاعوو هظفح نمل نوكيل ؛ايندلاو نيدلا

 نب هللا دبع نع يور دقو ءاردان اتيب هيف دروأ الإ هب ركاذي امم بلغألا يف ىنعم هب رمي الف .هسجاهو

 مربأ ام هنأ هذ باطخلا نب رمع نعو «لثملاو دهاشلا ىورت نأ بدألا ملع نم كانك :لاق هنأ 5# سابع

 .رعش تيبب هيف لثمت الإ طق ًارمأ

 تابلطتم كلذ يف نيعارم .ةيساردلا بتكلا عيمج ةعابط ىلع انمزع دق ىرشبلا ةبتكم ةرادإ اننإو

 هبوث يف هجارخإو ةسامحلا ناويد ةعابط ةوطخ انوطخ انفدهل اقيقحتو انمزعل اذيفنتو ءنهارلا انرصع

 مهعسو ةياغ اولذب نيذلا انتوخإ دوهجب مث .هقيفوتو هللا لضفب كلذ لكو .«ةرخافلا هتعابطو ديدجلا

 يف لهتبن هللا ىلإو ءريخ لك هللا مهازجف «ةعئارلا ةروصلا هذهب هجيرخت مت ىتح .هليمجتو هحيحصت يف

 .ليكولا معنو انبسح وهو «ديدستلاو بحي ال دييأتلاو نوعلا نسح



 :باتكلا اذه يف انلمع جهنم

 اذه ةيمهألو «ةيبرعلا انسرادم جهنم يف ةيساسألا بتكلا دحأ ةسامحلا ناويد باتكلا نأ ررقت دق

 :ةيلاتلا تاوطخلا هيف انوطخف «ديدج زارط يف هعبط ثيدحتب انمق باتكلا

 .أيدق تثراوت دق يتلا ةيونعملاو ةيئالمإلا ءاطخألا حيحصت يف اندوهجم انلذب

 .اهمهف لهسيل ؛ميقرتلا تامالعو ءالمإلا دعاوق انيعارو

 .تاحفصلا سوؤر يف نيوانعلا انعضوو

 .رمحألا نوللاب ةصاخ ةينآرقلا صوصنلا ةيلجتب انمقو
 .نتملا يف قماغلا دوسألا نوللاب باتكلا ةيشاح يف ىتلا تاقيلعتلا ىلإ انرشأو

 .ئراقلا ىلع اريسيت ؛رمحألا نوللاب حرشلا نيوانع رئاس انيلجو

 .ةبلطلا انناوخإ ىلع لكشي وأ سبتلي ام انلكشو

 .ةيشاحلا يف اهانعضو حيضوتلل رطسلا يلي هيف ةليوط ةرابع نم اندجو امو

 ؛طقف ةيشاحلا يف هركذب انيفتكاو ليذلا نم هانفذح ةملكلا حرش راركت نم هيلع انعلطا امو

 ولخي ال أطخلاف كلذ ريغ ناك نإو .هدحو هلل لضفلاف هيف انقفو نإف .مكيديأ نيب اندهج اذه ءاماتخو

 .ةيابنو ةيادب هلل دمحلاو هرشب هنع

 ىرشبلا ةبتكم

 قاتسكاب .يشتارك



 هيجرلا نمحرلا هّللا مسي

 ننال ىلآب

 يمالسإ رعاش

 انابْيَش ِنْب ٍلْهُذ ْنِم ِةطيِقَللاَوَُب يلبإ ْحبَتسَت ْمَل نام ْنِم ُتْنُك ول
 انال ٍةَّثول وذ ْنِإ ةظيفتملا َدْنِع نشح رَّدعم يرصتب ب ماقل اذإ ب هلا زف 40 در ا مل ل ع « 4 4 »ع ةء جم رة م ءةاس ]5

 هلفكت :هب ماق

 لحجر ىلع نابيش نيب نم سان راغأ هنأ تايبألا هذه ربخ نمو :خل! لاق .مركي مرك نم ةعاجشلا يأ :ةسامحلا

 كزام يب ىتأف ؛ه ودجني ملف هباحصأ دجنتساف ا ريعب نين"لث هل اوذخأف قنا نب طيرق :هل لاقي ءربنعلب نم

 طيرق لاقف ؛هموق ىلإ راص ىح هعم اوجرخو «طيرق ىلإ اهوعفدو ريعب ةئام نابيش نبل اودرطأف ءرفن هعم بكرف

 تبسَحأ :وحن يف نيلثملا دحأ فذحي امك اهوفذحف :ماآللا نونلا ةهياشم :رخآلاو «لامعتسالا ةرثك :اههذحأ

 فعلم قارارلا ةةرسك يستر "9 نووتتلا نأ قولا كال ىلع لياشلاوةكلظو

 هنأك - ةطيقللا ونب يلبإ ىلع رغي مل نزام ٍنِب نم تنك ول :لوقي [رتاوتم ةيفاقلاو طيسبلا يناث نم :خلإ تنك ول

 ءمتشب سيلو بسن انهه ةطيقللا :ليقو ؛هدشر ريغل ناك اذإ دلولاب لعفي امك «تيبرف تطقتلا ةمأ تنب مهمأ نأ مهريعي

 .ةراغإلا نع امب نيكو ءاحابم ءيشلا ذخأ :ةحابتسالا :حبتست مل .نابيش نب لهذ لآ نم - ةقيقشلا ونب :ةياورلا ليقو

 داري لثم لاجرلا تافص يف وهو نشخأ عمج :نشنملاو .هظفل نم هل دحاو ال ةعامجب مسا :رشعملا :خأ ماقل اذإ

 :هلوق هيلع لدي ف وذحم "اني ةدول وذ نإ" باوحجو ءمضلا ةياورلا نأ الإ عملا ُق غلبأ ناكو عةوقلا وذ :هانعم

 يب سس ييلان م كزام ئب نم تنك ءريثعلا نب نم نكأ مل ول :لوقي .اوئشحت ةئول وذ نذي لإ يأ سمع"

 نال اذإ ةوقب يع عفاديو ؛مهنم يقحب ذخأيو :مهيلع نرصني نم مهيف ناكل «يلبإ مهتحابتسا نم لان ام ةطيقللا

 عاجشلا نع هب كيو .نشحألا عمج :نشخ .ةقيقح محي ملو امهيف عفدي ملف ةوقلا وذ امأ ءنهولاو فعضلا وذ

 .هظفحي نأ بجي يذلا ءيشلا يف بضغلا يه :ةظيفحلا .يوقلا



 ربنعلب ءارعش ضعب لاق 5 ةسامحلا باب

 انادحمو تافارَر هنآإ اوزاط هه هيّدجان م ةعشلا اذ

 ديحااو عضو مهفرع ف برحلا وه

 اناهزب لاق ام ىلع ِتابْياَتلا يف دهب دلي دن نيج ل
 مه وعدي

 اناه ْنِإو ٍءيش يف ِرَشلا َنِم اول هد يرد اوثك نإ يؤق نعل
 عابشالل فل

 اناسخإ ٍءوُسلا لْهَأ ِةَء إ نمو و رغم ملا يخأ ع م نو

 , اناسنإ ساّكلا خيبت ْنَم ممارس كنب هش قل غل كفو أك

 انابكتر 3 اناس 5 راغإلا اوَُدَم اوكي اذإامزق عمي ىلتيلف
 مهدبب يأ

 0 م6

 لثم هدجاون ريشا ع 3 لصألا د وأ عمجبا ئعم ُِق نينملاو ؛باينألاو سارضألا ىصقأ :كوعانلا ا موف

 هيلع تنيعت هدا نأ كقتعي مهتم الك نإف ؛برحللا رمأ كدتشا اذإ اًضعب مهضعب رظعني أل لاتقلا ىلع مهضرحل

 .ملحلا سرض وهو ءذحان ةينثت :هيلجان .نيقرفتمو نيعمتجم اهيلإ اوعرسأ برحلا ركذب اوعمس اذإف

 اذإ مهإ :لوقي :خإ نولاأسي ؟| .ةعامجلا يأ ,حتفلاب ةفارز عمج :تافاوز .ريسلا ةعرسل ةراعتسا ناريطلا :اوواط

 أطابتف كلذب للعت امر نابحلا نأل ؛اهببس نع نيثحاب الو عاش مهاعد نم نيلئاس ريغ اهيلإ اوعرسأ نينا ردح أ 1 اوعد

 "قولا" لوعفم ؛ةنبب :اناهرب .مهنم ناك نم موَقْلا عفت : مهاخأ .برخلا نع

 ١ ها 5 : 1 : هلا كو 1 2 8
 نولحدي ال مهددع ةرثك ىلع يموق نكلو 0 د هيلا اذه يف نبجلاب مش ريعي و ةهوف وجهي :خا يموف نكل

 نم مهلعج هنأك :ءازهتسالاو مكهتلا ىلع مالكلا :ليقو ءاريسي الهس ناك نإو بنرحلا يأ ءهرشلا نم ءىش يف
 :اناةهقماو اسكف كاسأ وأ هيلإ تاو كاسحالا الإ فرعي ملو يشبلا يف لحدي ل نريعاو ىاحلصلا

 عم مهنبجو مهفعضل ؛ءىبسملا ىلإ لوئسخيو ؛ماظلل ل ورفعي :لوقي | هيلع هازاج اذإ :هلعف نم هازج | 2 دوري

 مضلابو ءردصم حتفلاب :ملظ .مهمعز ىلع اهالعأ ملظلاب ءادتبالاو ءفرشلاو زعلا بتارم ىوأ ملظلا ةازاحم نأ

 نوريغي الو ادحأ نوملظي ال :لوقيو ءممب ءازهتسا ىلاعت هللا ةيشخب مهفصيو هموق ىلع مكهتي :خإ نأك .مسا

 مهايإ الإ ىرولا عيمج نم فاخي نأل قلخي م بطظاخم اي كبر نأك نَح موق ىلغ

 وأ ليخلا كاس رف مهو «نوريغيف نوبك ري «سأبو ةدحن مض اه وق مه يلدب هللا تيلف :ل وقي ةنإ م تمييلف

 اودش يأ هل لوعفملا باصتنا اهباصتنا :ةراغاألا .لمح اذإ حتفلاب ةدش لخجرلا يش :اولش .لبإلا نابكر

 .ةراغإلا اودش يأ هب لوعفم وأ :ةراغالل



 ةسامحلا باب

 ءانحفَص

 سوسبلا برح يف يبامزلا دنفلا لاقو

 سوُسَبلا برح يف يفاّمّزلا ُدْنِفْلا لاقو
 يلهاج رعاش

 لذ ينَب ْنَع

 2 شر

 هكلا را َعيصاَتَف

 ناودعلا ىَوِسَّقِبي هلو
 2 هلا 225 15 رع

 2 ةينلخلاك حوتلل

 ناو ُمْوقلااهَلَقَو
 يحير راخلا ص م

 ان رع

 اموق ن

 كايدو دف ىو

 ايسناد امسلا مهان
 مهانيرج

 ط6 ةئالار زرت
 ع م 2

 اهآرف "بارس" :اهل لاقي ةقان امل تناك «ئابيشلا ةرم نب ساسج ةلاخ يهو «ةأرما مسا :سوسبلا :سوسبلا برح

 ؛هلتقف بيلك ىلع ساسج بوف ءمهسب اهعرض ىمرف ؛هراجأ دق ناك ريط ضيب ترسك دقو هامح يف لئاو بيلك
 تيمس اميو ءموشلا ف لثملا برعلا امي تبرض يح «ةنس نيعبرأ اهببسب - لئاو يبا - بلغتو ركب برخح تجاهف
 ؛ءافخلا زيح يف يدنع وهف سوسبلا برح يف تايبألا هذه نوك امأو :يضيفلا لاق .حاحصلا يف اذك ؛ءسوسبلا برح

 .يركب اضيأ رعاشلاو ءركب نم نطب لهذ ونبو - لئاو يبا - بلغتو ركب نيب تناك برحلا هذه نأل
 ءوقلا ءالؤه نإ :انسفنأ يف انلقو مهل انوفعو مهنع انضرعأ :لوقي [رتاوتم ةيفاقلاو جزهلا لوأ نم] :خلإ انحفص
 .لبق نم هيلع اوناك ام ىلإ مايألا مهدرت نأ ءاجر مهنع انحفص اننأ :هانعم :خلإ ىسع .ركب لآ انلك اننإف انناوخإ
 اصولخ صلخ اذإ اددشم ءيشلا حرص] :خلإ حرص املف .مزاللا عوجرلا نود يدعتملا عجرلا نم :نعجري

 املظ ناك امنإ لب اءازج نكي مل مهلعف نإف ؛ظفللا بسحب ةلكاشم "اوناد" يفو [."فوط" لكك مزال ءامات

 مهيف قبي ملو ءروهظلا شحاف ارهاظ راصو ءالماك اصولخ رشلا صلخ املف :لوقي هنأ :نيتيبلا نيعم .اناودعو

 .انب اولعف ام لثمت مهانيزج «ناودعلا ةازاحم ىوس انيف وأ ؛ناودعلا ىوس

 .ناودعلا ىلع ةازاخبلا هب داري نأ زوجيو .دحلا نع زواجتلا وه :ناودعلا .ربخلا تدسم تدس ةيلاحلا ةلمحلا :وهو

 ل ةبثو مهيلع انبثو وأ ثيل ةيشم مهيلإ انيشم [ةازاجملل نايب تيبلا] :خلإ انيشم .ءازجلا وهو نيدلا نم :اوناد
 هيلع ادع نم نيتلمهملابو «ةودغ راس «ةلمهملاف ةمجعملاب :ادغ .نابضغ ادغ دقو ثيللا ةيشم وأ ؛نابضغ ادغ

 اميخفت رمضملا عضوم رهظملا عضو :ثيللاو .ةدئاز ماللا نوكي نأ ىلع :تعنو :"دق" ريدقتب لاح «بثو اذا

 .ةوقلا 'ععش كثروللا نيم ذوحخأم هناف ؛ةفصلا ئبعم نم هيف امل ؛ةليوقو



 يوهطلا لوغلا وبأ لاقو / ةنيئاا باب
 ريع

 و هَ 9 اه

 ا ُكةلاَواَذَع دامك نفق

 ُناَعْذِإو َلَدِلإ 2 هج ا َدْنِع ملا ُصْعَبو
 داس كسشنال32 يهئاجت ةذلاففو

 يوما وغلب 5
 يبس اش

 يي ف هما 6 ع

 ةيلوعفما ىلع بوصتم ةيئاعد ةلمجلا

 ا نا شو كوأد اذإ م و 1ث
 ثوم وهو ةيلم عمج نهابو هسفنب ىدعتي | 1 10000000

 لتعسب ةراعتسا نوكي نأ ىلع نرقألا نقبكلا حبد هب داري نأ زوج و ريخستلاو ةقاطإلا :نارقإلا :خإ بن رصضصب

 لتقي يأ «نرقألا شبكلا حبذي وأ هلتذيو بورضملا نهوي برضب مهيلإ انيشم :لوقي .حالسلا ماتلا ديسلا

 مفك هذفنم نعطب مهيلإ انيشمو :لوقي ع نعطو .لذلا وهو عوضخلا نم ليعفت :عيضخم .حالسلا ماتلا ديسلا

 .اءام نالم وهو اعيرس هؤام لاس دق قزلا

 ةلذلل ناعذإ ملحلا ضعب نأ امل ؛كلذ انلعف امنإو :لوقي ا ضعبو .ةعرسلا عم ناليسلا يأ ؛ناوذغلا نم :اذغ

 هل داقنا اذإ اذكل نعذأ :تاعذا .ملحلا دض ال وفعلا دض :لهجللا .هلهج نع لهاجلا هني , اذإ اه ميلست و

 «ناسحإلا كصلخي مل اذإ صلخت ةءاسإلا يف يأ ءرشلا لمع رشلاب دارملا :2! رشلا ينو .هب رقأ يأ اذكب نعذأو

 .رشلا عفد قو :هانعم :ليقو

 .عوبري ٍئبو لئاو نب ركب ٍنب نم ىبقولا ىمح اوعنم امي كلام نب نزام نب حدمي :لوغلا وبأ لاقو

 [رتاوتم ةيفاقلاو رفاولا لوأ نم] :خلإ تدف .سمشلا دبع تنب يهو "ةيمس" ك «ةيهط ىلإ ةبسن :يوهطلا
 مهنظأ تنك ثيح ءانيقي هولعحج ثيح ,مهيف نيظ بخي م نيذلا سراوفلا هكلمأ ام عيمجو يسفن يدفأ ةانعم

 .الوهجم و افورعم يور :تقدص .ةامك ةامح

 نوبزلا ةقانلاب برحلا تهبش امإو ؛عفدلا :نبزلاو ؛عوفدلا :نوبزلا [هلبق "سراوف' نم لدب] :خإ سراوف

 سراوف يلامو يسفن تدف :لوقي .يزيربتلا يف اذك ءاهلجرب هعفدتو اهبلاح نبزت ٍيلا يهو ءاهتفصب تفصوف
 لاجرلا عفدت وأ ءاقدش لحأ نم لاجرلا عفدت لا ةديدشلا برحلا ىحر مهيلع تراد اذإ مهايانم نم نولمي ال

 .ايانملا بابسأ ايانملاب دارملاو ءنحطلا دعب نيحطلا ىحرلا عفدت امك ءمهيلاوم ىلإ مهلتق دعب



 يوهطلا لوغلا وبأ لاقو 0 . ش ةسامحلا باب

 0 الو ٍءْيَسِبْنَسَحْنِمَنوُرحيالو

 نيس دقت انيح ية اولص  ةخئئزلاتقبقالو
 مهتعاجشو مهدش

 دوشتل انلاصاعمنا ين قةلؤل بنطي ققإلا ىاج ارقنت 3

 يوادتلا 8 | لا دارأ عفد فرص ءاددشم نوفل يي نوشاب انوا يداعألا رق عمهم تكذق

 ليلا يشر ضْرأ الَو اوُنَح اد اتيَوهلافانكأ َنْوَعَرَيالَو
 او ت ا

 ياا زر تراب ةوفرسي 0:ىلأ ةفاسلاو فلاسإ مه فاول دب ميل يم 0 00
 .رشف ارش نإو ريخخف اريخ تسد يو ءهل ميمو أ نيللاب هظلغ نم هنوزاحجي الف ةدشو ظلغب دحأ

 رسكلاب - :ءالصلا [قحسناو قر اذإ "يضر" ك بونثلا يلب] :خلإ ىلبت الو .اددشم ءيسلا ففخم :ءيسب

 مهتلاسب ىلبت ال :لوقي .رانلا دقومه برحلا بحاصو «رانلاب يبول هبشت برعلاو ءرانلا - روصقم حتفلابو دودمم
 ترركت اذإ دئادشلا رومألا نأل ؛كلذ لاق امنإو ؛نامز دعب انامز مهيلع ترركت نإو برحلا نع نوفعضي ال يأ

 .امب قرتحاو اهلحدأ اذإ "يضر" ك اميو رانلا يلص :اولص .هتفعضأو هتده لجرلا ىلع
 فرصت نع ىهقولا ىمح اوعنم اقح ءالؤه وأ ؛مهريغ ال ءالؤه :لوقي [مكحلا يوقتو رصحلل هعدقت] :لإ مه
 عضوم يف اوعمتجاف «ةقرفتم مهتتأل مهتنكمأ يف مهايانم مهتتأ ول ةنكمألا يقرفتم موق ايانم نيب عمجي برضب رايغألا
 ءاهلك بابسألا نيب عمج برضلا اذهو «ةفلتخم ثوملا بابسأ نأ عملا نوكي نأ زوجيو «ةعمتجمب ايانملا مهتتأف دحاو

 ناكملا وه [نزام يبل ءام]:ىبقولا ىمخ .توملا قرف عمج هنأل ؛هلهمي الو بورضملا سفني ال برض هنأ داري وأ

 .قرفتملا وهو تيتش عمج :تاتاشأ ."برض" ل تعن ةلمجلا :فلؤي .ًالكلاو ءاملا عضوم وهو عونمملا

 نأ :هانعم «ءاودلا ىلإ ءابلابو ضرملا ىلإ "نم" ب ىدعتت ةاوادملاو ؛لعافلا ىلإ فيضأ ردصم ءردلا :بكنف

 ءرشلاب رشلا اوواد :هانعم لثم "خلإ نونجلاب اوواد" :هلوقو .مهايإ يداعألا عفد موقلا ءالؤه نع فَّرَح برضلا

 ملا يحاونلا نوعري ال مهتأرجو مهزع نم مهنأ :هانعم :إ نوعري الو .حلفي ديدحلاب ديدحلا :لاقي امك
 نإ :لاقي نأ زوجيو ؛ةقيقح ليوأتلا اذه ىلع فانكألاو ,ةاماحتملا يحاونلا نكلو ةنداهملا اهتأطوو ةملاسملا اهتحابأ

 رشلا ىلإ ليملاب مهفصي «ةراعتسم فانكألا نوكتف ءمهفأش نم تسيل ىوهلا نإو «ةملاسملا نم مهيلإ بحأ ةبراحما

 .ةنيللا ضرألا يهو «نوه ريغصت :انيوهلا .مهدنع حودمم وهو «لاتقلا ىلع صرحلاو



 يثراحلا ةبلع نب رفعج لاقو 1 ,١ ظ ظ 0 ةسامحلا باب

 يراحلا ةيلغ نب ربفعج لاقو
 يم الاسإ رعاش

 لجاصتلا ادفلاو ايو اسيل ْتَبَلْخَأ ن َنيِج ِلّبْحَس ىّرقب . اهيل
 ةلامسبلا نم يسم حو 0

 ُلِسالَس أ تَعِرشُأ جامر ُروُدُص امُيثي ديال نامت اهل اولاهت
 ليضفتلل ءافلا

  لذاخكُم اهُوْوَن ىَعْرَص ُرِداغُت دة ْمُكَلِت ْمَهَلاَلْفَق

 عيرص عمجج ق5 تعن ةلمجلا

 ٌلواطَتُم ىَدَملاو قاب ُرْثُعْلا مك ةَضْيَح ِتْوَملا نم اًنئضح ْنِإِرْذَن ْمَلو
 ةياغلا ةيما 9 انفرصصناو ؛ انلدع

 نب ليقع ئب نم الحر لتق دق ناك اذه ارفعج نأ :اهدعب ّنأي امو تايبألا هذه ثيدح نمو :رفعج لاقو

 ةكيسيخس و هلئغأف ناطلسلا هيلع اودعتساف الحجر مهنم لتقف هولتاقف هودصر كلذ نع عنتمب م املف ةوعنمف ليقع

 .لاقف اهرق للا اهقاز _ةكف

 لصأ [ملكتملا ءاي نع ةلدبم فلألاو ؛ةرسحلاو فسأتلا :فهللا] [كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نم] :خ! افهأ
 ام يهو .ةعذربلا يبهو ةيلو مس ايالولاو ءاهلك تاناعإإلا ُّى ثت رمثسا م ةصاخخ بلخلا 2 ةناعإإلا :بالحالا

 :لوقي .مهدنع ءانغ ال نيذلا ءافعضلا نع وأ ءاسنلا نع ةيانك يهو «لبإلاو ليخلا ىلع ءاسكلا تحت ىقلي
 مهفأكف مكوصو مهظفح انلغتشا :ثيح ءاستلاو نادلولا نم فاعضلا انيلع ناعأ نيح لبحس ىرعب يب رسسح اي

 .هنم ةيرقل ؛هيلإ ىرق فيضأ داو ,"رفعج" ك :لبحس ..انيلع ءادعألا اوناعأ

 امإ امهنم مكل دب ال ناتلصخ :انل اولاق ةلاحلا كلت يف ينوأر املف :لوقي |عمجيو درفي هنإف ودعلا يأ| :خإ اولاقف
 قس إو اسهنيإ ج ءمدلا ليبس ىلع ال بقاعتلا ىلع يأ :دب ذل ..اضاكاسلا قا رضألا ف 3 ؛ةعرشملا حامرلاب ناعطلا

 .امهتيب عمجلا هيف سيلف مهردلا و ,أ رانيدلا ذحن :لاق اذإ هنأ ىرت الأ .”"لسالاس و وأ" :هلوق نم وأ .ةدافأ يذلا رييختلا

 . "حامر" تعن ةلمجلاو «تكررحو تره يأ :تعرشأ . هنانس وهو همدقم حمرلا ردص : و وكصت

 لمعن امنإ رييختلا اهنم دافتسي ىلا ةلوق مقملا مكلت نإ :مهل نيبيحب انلقف : :ل قي :خ ! انلقف .رسألاو ديقلا هب دارأ :لسالس

 يريقتشسلا ةلارقملا ىلإ ةراشإ :مكلت .اقيعض اهنم مهضوف نوكي ىعرص مكدم كرتت ةديدش مكيلع انم ةرك دعب ام

 نايب هنأ ىلع 'انلق' ىلع فطع ا ردن و . ىعرص" تعن ةلمجلاو ءاهمايق :اهؤون .ةينان ةرم فطعلا يه :ةرك

 انلدعو توملا هيف يذلا لاتقلا نع اندح نإ ردن ل :لوقي .بطاخملا هب بطوخ ام نوكيف "مكلت" ىلع وأ «عقاولل

 .اليلق الإ شع مم لاتقلا انكرت نإ انلعلو ؛راعلا بكترنو ديحن ملف ؟انيلع ةلواطتم ةياغلا مكو ؟انؤاقب نوكي مك «هنع



 ةكمب اسوبحم اضيأ لاقو 0-00 ١١ ةسامحلا باب

 لقابصلا اينلج طيب امتانثأب اهل ْتبَجَرَف اقزام انْرَدتْبِ| ام اذإ
 تحف عاق و : ةدْئا

 ُلِمانألا هيَ ْتَمْضاَم ُهْنِم يلو ِلّبْحَس ِءاَحْطَب َمَْي يفْيَسُرْدِص ْمُهَل

 انضيأ لاقو

 اهثوزَي هك قوملا ِتاََمَظ ىري قت لباالاا َءاَمَعْلا ُفِشْحَي ال

 اهضبقم :فيسلا ةيشاغ ةمسقلا ليصفتل ءافلا ةماقم ظ اهُروُدُص مهيفو اهيِشاَوَعانيفَف ٍةّمسق َرَشانَفيسأ ْمهمِس ساق

 ةييديعسب هيسبلا

 77 مه هال عبتتسم بؤنحب كيعيم "يهمل هب ةازأ

 وهو قزألا نم :اقزأم .اننامأب ةلوقصم فويس انل هتعسو برحلا يف قيضم ىلإ انقبتسا اذإ :لوقي :خلإ ام اذإ

 .هب برضي ام فيسلا ردص :ردص .لقصلا نم ةفص هظفل ءلقيص عمج :لقايصلا .برحلا قيضم يأ ؛قيضلا

 مش ناكف (« لبحس ءاحطب موي مهتلتاف :لوقي .ىصخلا قاقد هيف ليسم وهو ,حطبألا قنات ءاحطبلا 12 ءاحطب

 .مهتلتق يأ هضبقم يلو .همدقمو يفيس ردص

 نع ةرح نباب نيكو ؛برحلا هب يمسو «ةفآلل ةغل :ءامغلا [ءوزحم تيبلاو قباسلا نزولا ىلع| :خلإ فشكي ال

 : معأ ةيؤرلاو .مالأ لاو 6 نم ةرحلا هلمتحت ان لمتحت ال ةمألا نأ لومعزي اوناك مهإف ؛ةراكملا ىلع رباصلا

 37  روزلا نم ذوحأم هنإف ؛ءبيرق نع الإ ةرايزلا نوكت الو «بيرقو ديعب نم نوكت اههإف ؛ةرايزلا نم
 فشكي ال :لوقي .وولل روز رئازلا روز ةاذاحم دنع الإ ةرايزلا ققحتي الف عهماظع ىقتلمو ردصلا طسو وهو

 .بيرق نع اهفوروزي مث ديعب نع توملا دئادش نوري رارحألا ءانبأ الإ اهليزي الو دئادشلا
 مهانمساق :لوقي |نيلوعفملا ىلإ ىدعتت ةمساقملا| :خا مهعاقن 6-5 نيأ نم ىردي ال يذلا ديدشلا رمألا :ءامغلا

 ليوطلا يناث نم] :إ ياوه .انل اهريخو مهل ةمسق رش يأ :ةمسق رش .اهرودص مهيفو اهضباقم اَنلف ءانفويس
 عقاولا يف ثنوم ىروهملاب دارملا نأ عم "قثوم"و "دعصم" ريكذت «ىوهملا هب دارأ .ملكتملل ءايلا [كرادتم ةيفاقلاو

 .ةكم ديقم روسأم يىندبو ءمهعم دوقم نميلا وحن نيدصاقلا لبإلا نايك خي ةاوخأ نيب :لوقي .ظفللا رابتعاب



 ةكمب اسوبحم اضيأ لاقو ,١ ةسامحلا باب

 ل1 07-5 ىَنأو قاسم ُتْيِجَع

 قهْرَت 53 سفقلا تداأك تل وك املف ْتَعّدَوَف قاق مث ْثِّيَحَف 5 ْتّنَحُف تملا

 ىفأ ٍتْيصلا خم هلأ لو ءْيَشِل ناس فذاك لأ سلا لف

 0 دْيَقْلا يف يْغَمْلاِ يّنَأ الو 0 ُديِعَو اهيِهدْرَي يسفت َّنأ الو

 قولا ةقر

 لصي ال ينود دودشم نجسلا باب نأ لاحلاو يلإ تصلخت فيك و يلإ اهارسم نم تبجع :لوقي :2! تبجع

 اهسفن ةأرملا ىرجم هنورجي مهإف ؛لايخلا فصو يف ءارعشلا ةداع ىلع اهريس نم بحجعت امنإو .دحأ ىلإ

 .ةقيقحلا ىلع اهنم لعفلا عقو ول كلت نم نوفرظتسي ام هنم نوفرظتسيف
 لاجل ايكاح لوقي :خل! تملأ .لايخلا رابتعاب ةبوبحملل ريمضلاو ءاتقوو اناكمو اردصم نوكي نأ حلصي :اهارسمل

 يف جرخت سفنلا تداك تلوت املف ءتضرعأو تماق يح اليلق الإ ثبلت مل مث ءانيلع تملسف انتءاج :لايخلا

 يف مهتداع ىلع ايرج ركذملا عمج باطخب مث «ثنوملا درفملا باطخب الوأ بطاخ :خ2إ يبسحت الف .اهرثأ

 :يموزخملا لاق .مالكلا

 مك اوس ءاسنلا تمرح تئش نإف

 .توملا فاحأ نأ يبسحت الو ,مكقارف دعب ءيشب تعشخت نأ يبسحت الف :لوقي

 اذإ ءيشب قرخ نم ةفص لعفأ :قرحخألا خا الو . "ىببسحت ال" نم نيلوعفملا ماقم تماق ةلمجلا لع ينأ

 اهفختسي يسفن نأ ين مظت الو :لوقي :عراضملا نم املكتم نوكيف ءارلا مضب "قرحأ" ىوريو ؛هلمع نسحي م

 فصي «مهلجأل هوسبح نيذلا موقلا ديعو ديري مهديعو ةياور ىلعو «ديقلا يف يشملاب ترحض يننأ الو مكدّد
 .ةدشلا نم هاقلي اه ىلع ربصلاب هسفن

 يتضرع نكلو هتركذ امم ءيش يل سيل :لوقي :خإ نكلو ."يناغألا" يف امك ؛مهديعو :باوصلا :مكديعو

 تايبألا هذه نأ :ملعاو .اقلطم تنك ثيح كنم اهاقلأ تنك امك ديقلا ف دئادشلا كنم ىقلأف ءكاوه نم ةقر

 .كلذ ىلع هربصو ديقلاو سبحلا نم هيلع عمتجا امت هتناهتسال ةسامحلا يف تلحد امنإ



 يدنسلا ءاطع وبأ لاقو 1 ١ ش ةسامحلا باب

 يىدنسلا ءاطع وبأ لاقو

 ٌرْنَسلا ُةَفَقَتُمْلا اَنِم ثّلهَت دقو اسيّبْرِطْخَي يظقحلاو ِكنْركَد
 د لضصا

 ٌرْحِس مأ كبابح نم يناَرَع ًءادأ قوايصت فاو يرذأام هللاوق
 ةيوستلل ةزمها

 ٌرْدَعلاِكلَق ني ًءادّناك ْنِإَو ىلا ٍلَع نيِرُدْغاف ارخس َناك ْنإف
 ينارع ام

 لهاج رعاش

 قيوم وكم ىلع يت اذإ ِسَِعْنُم تْوَملا رامغ يف سرافو
 نابت تلو 2 ةدشلا دعو ةرهخ عج دروع

 اقلفئاف. نت 11ص تاما ايدو لسا ٌءاوُأَج يفَّوهو ُهشْيَشَع
 قشنا 4-5 سأرلا طسو نان لوعفم ةعاصش تاذ بر باوحج

 ةيفاقلاو ليوطلا لوأ نم] :خل! كتركذ .ةيسابعلاو ةيومألا :نيتلودلا يمرضخم نم يمالسإ رعاش :ءاطع وبأ
 عقي دق هب ءافتكالاو يقسلا لوأ لهنلا ةقيقح نأكو «ناشطعلاو نايرلا ىلع هعوقول ؛دادضألا نم لهنلاو [رتاوتم
 رمسلا ةموقملا حامرلا تبرش دقو اننيب زتهت ةيطخلا حامرلا تناك ام نيح !ةبوبحم اي كتركذ :لوقي «عقي ال دقو
 .نعطلاب مهنيب حمرلا فالتحا لاح يف اهيلإ هقايتشاو «برحلاب هتالابم ةلق ىلع مالكلا اذمي هبن .انئامد نم

 ميوقت :فيقثتلا :ةفقثملا .هيف عابي هنأ امل ؛انقلا هيلإ بسنت نامعو نيرخبلا فيس وهو طظخلا ىلإ بوبسنم :يطخلا

 يف كاسنأ ال نأ ىلإ رمألا ىهتنا املف :لوقي :خلإ هللاوف .حامرلا يف حودمم نول :ةرمسلا :رمسلا .فاقتملاب حامرلا

 رحس مأ ديدشلا كبح نم ئيضرع ءادأ اذه يلوق ف قداصل ىنإو يردأ ال !هللاوف لاوهألاو دئادشلا هذه لاثمأ

 .لصتملا ديدشلا بحلا رسكلاب :بابحلا :كبابح ؟يبلغ

 تنأف رحسلا ريغ ءاد ناك نإو «ببحي رحسي نم نأل ؛كاوه يف رذع يلف رحس يب ام ناك نإ :لوقي :خلإ نإف

 [بكارتم ةيفاقلاو طيسبلا لوأ نم] :خ! سرافو .ىوهملا تبلجو هتنأ ملف ىوهلا نع ةيهان تنك ثيح ةروذعم

 برو :لوقي هنأ نيتيبلا نعم .ديدحلا ءدص نول وهو ةرمح يف نوللا ءاردك يأ ءاوأج :لاقي :برقألا يف لاق
 يف وهو هتيطغ «هنيمي يف قدصو رب ةهوركم ةفآ عفد ىلع فلح اذإ هلاوهأو توملا دئادش يف لحاد سراف

 .قلقتاف.هقلقف ةسأر طسو.باضأ اعظاق افيس سأآبلا ةديدش ءارضنخ اةنيدك ظضو

 ءنيلوعفملا ىلإ ىدعتت ةيشغتلا :هتيشغ .هنيمي يف رب يأ :اقدص ."سراف"ل تعن «ءيشلا يف لخاد :سمغنم
 .فويسلا نم عطاقلا وه :ابضع .لوألا هلوعفم ريمضلاو



 كي نا دز كو 0 ١ 1 ةسامحلا باب

 فوخلا وهو ةكارخت ةلجعم وأ الاجعإ

 يبضلا مورقم نب ةعيبر لاقو
 يمهرضفم رعاش

 ٍركْيَه ِمِئاوَقْلا ةَفِظْوَأ ميلَسِب اهوار َمْوَي َلْيَخلا ُت 0
 ناسرفلا مسقلل ةئطوم نول

 لرلأدل اذإةّبكرأ ءالغو كلزان.لؤأ كلْكَف ٍلاَوَك اَوَع وَعَدَف

 ِلَجْرِم يف هِرْدَص ةَوادَع ِنْغَت امتأك يع ٍقَنَح يِذَّدَأو

 5 ظيغلا ةدش بر يعخ

 لق ني رظاوكلا قزق ةئيؤكو ةذصق َرَهِباَف قغةقيِشفا
 هيا باوح (؛ ةحعفل 3

 دوصقملا نإف ؛ديقلا نود ديقملا ىلع دراو يفنلاو .اهطبضو ةبرضلا نسح نع ةسلاخملا مدعب نيك تدع

 .فئاخلا نابحلا نع نوكت امك ةلجع ىلع ةبرضلا كلت ينردابت مل ةبرضب هسأر قشناف :لوقي .اقلطم لجعتلا يفن

 تناك ليوط سرفب مهدارط موي ناسرفلا تدهش دقل هللاو :لوقي [كرادتم ةيفاقلاو لماكلا لوأ نم] :خ! دقلو
 .ضعب ىلع مهضعب لمح ناسرفلا نم دارطلا :اهدارط .ةديدش ةميلس همئاوق ةفظوأ

 :كاويبلاا لك“ نم .ميظنطلا وه :لكيه .سرفلا نم رفاحلا قوف ام وهو فيظو عمج :ةفظوأ

 تاتو هال دس هموت ةقزرمم ءرسكلا ىلع قوم" لازل"# كا مسا لازقا['لاول" و وساع .ىآ] 52 ويقف
 "مالع" يف "ام"و .ةعراصملل كسرف نع لزنا يأ "لازن لازن" :رخآل امهدحأ لوقي ناسرافلا لتاقت اذإ مهتداع

 ."اذامب" :لوقتف "اذ" ب لصتا اذإ الإ فذحلاب ففخي رجلا فرحب لصتا اذإ ماهفتسالا يف هنأل ؛هفلأ تفذح

 بكرأ ضرغو هجو يأ ىلعو ؛مهنم لزان لوأ تنكف :؛لازن لازن :ضعبل مهضعب لاقو ناسرفلا اعدف :لوقي

 .مه دب ال امو ناسرفلا مزاول نه لازن نإف ؛لازن تيعد نيح لزنأ مل اذإ يسرف
 (يزيربت) .هيلع ابجاو ىدأ نمك هلعف اميف هنإو ءكلذب دمحتلا كرت راهظإ هنم ضرغلا :مالعو
 هردص يف هتوادع ىلغت ىلع بضغو ظيغ يذ ةموصخلا ديدش مصخ برو :لوقي [ةموصخلا ديدش | ا دلأو

 يفيسب هتيوكو «هنيع بصن هلعجو هدصق ممصف يسفن نع هتعفد انأ ءرانلا ىلع ناك اذإ هيف امب لحرملا نايلغ

 ةراجحلا نم ردقلا وه [لجرملاك :ةخسن ٍفو] :لجرم .هسأر ىلع هتبرض يأ ؛قوفلا بناج نم هرظاون قوف
 .هنيع بصن هلعج هنأك دصقلا ميمصت نع ةيانك :رصبأف .ردق لك ليقو «ساحنلاو

 مدقتلا هيفف هرظاون قوف هالع نم يأ ,رظاونلا قوف لع نم هتيوك يأ [اهوحنو ةديدحب هدلج قرحأ :هاوك نم] :هتيوك
 :ةمسيمب نيا لإ ةنضضقا نأ نيب. هنكل طظاوتلا تود رظاونلا قوف نوكي نأ زاحل "لغ نم" ىلع تكس ولو ءريخأتلاو

 . "نش" لك «ةفص ٌوِلَع هلصأ ؛قوفلا بناج :لع .نونحلا يوادت دنع ىوكت سأرلا يف قورع :رظاونلا



 بشان نب دعس لاقو ١ ه ةسامحلا باب

 يمدد ا

 ابلاج ناك ام هللا ٌءاضَق َنَع ًايلاج فيّسلاِب زاعلا يتَع ٌلِيْغَأَس

 ابجاح ِةَّمَدَمْلا يفاب ْنِم يِضْرِعِل اهَمْدَه ُلَمْجَأَو يِراَد ْنَع ُلَهْذَأو
 اناط كنك يذلا كارذإب قيبش - كثقنا اذإ ضدالع قبح ىف رقَصْيَو

 هبلاط تنك يأ 3 تندننا ”لعاف تفرصنا مدقلا يلام 9 1

 ايقاوَعْلا لابي ال ميرك ُتاَرُث اَهّنِإف يِراَدِرْدَعْلاب اوُمِدُْهَت ْنِإف
 اسابيع يالا ةلشفم ةيمددت مي عهيلا هيي ال تارسَمَع يخأ

 قي هس ننال ايس ا
 هيلع ردقي ملف رأثلا ذأ ىلع هذ يرعشألا ىسوم نب ةدرب يبأ نب لالب ماقف ءالحر لتق دق ناكو :دعس لاقو

 [كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نم] :خلإ لسغأس ."خإ لسغأس" :لاقف ةرصبلاب هل تناك يلا هراد مده نكلو
 لابأ مل راعلا نيع تلزأ اذإف ءب وثلا نع خسولا لسغلا ليزي امك راعلا نبع ليزأس :هانعم «ةلازإلل ةراعتسا لسغلا

 .ةيلوعفملا لمتحيو "ابلاج" لعاف :هللا ءاضق .ملكتملا ريمض نم لاح :ابلاج .هوركم نم يل عقي امه كلذ دعب

 .ةيلعافلا لمتحيو "ابلاج" لوعفم :خإ ناك ام

 يضرعل ابجاح اهايإ مهمده دقتعأو يراد نع لفغأسو :لوقي [هل ايسانتم ءيشلا كرت لوهذلا| :خإ لهذأو
 .يداقتعالا لعجلا وه لعجلا :لعجأ .ةمذمو راع امهيلك نإف ءاربص لتقلاو رسألاك ءراعلاو مذلا يقاب نم

 [ةلذلاو ناوحلا وهو راغصلا نم] :خلإ رغصيو ."لعجأ" ل ناث لوعفم :ابجاح .لوعفملا ىلإ فيضأ ردصم :اهمده
 نم افون نطولاو رادلا كرت هبلق ىلع فخي امك هنأ ىلغ مالكلا اذهب هبنو .نضأ هب سفنلا .نأل ؛ركذلاب دالتلا صخ
 مدهلا نم [هعم نمو لالبل باطخ] :خل! اومدق نإف .بولطملا كاردإ دنع لاملا قافنإ هنيع ف لقي كلذك ءراعلا مازتلا

 يراد اومدهت نإف :لوقي .هب رودغملا لهج ىلع نوكي ردغلا نإف هتبيغ ٍق اهومده ام ردغلاب دارأ ؛بيرختلاو علقلا وهو

 .ئثري نمل وأ يسفنل اهيلع عزجأ نيح رومألا بقاوعب يلابي ال رك لجر انأو يثارت اهإف ؛هب يلابأ الف ٍيبيغ ف

 هب دارأ] :مجرك .هيلإ لوؤي ام ءيشلا ةيمست اذهو ؛ءثرويس هنأ :نيعملاو ءيح وهو اناريم هكلم يمس ؛ثرإلا وه :ثارت
 هنأب هسفن فصي :خإ يخأ ."نم" بو "ءابل"بو هسفنب ىدعتي :يلابي ال .راذقألا نع هزنتلا مركلاب دارأ [هسفن
 همزالي هنأ هب داري ءيش ىلإ فيضأ اذإ خألا نأ :ملعا .اقيفر ذختم ريغ اهيف هيأرب دبتسم تامزع وأو ؛ممه بحاص
 .هتعانش دتشا اذإ رمألا عظفأ :عظففم .برحلا وخخأ :لاقي امك



 بشان نب دعس لاقو 15 ظ ةسامحلا باب

 1 ءرآلا ىف هيب عوطقلملا بيرع

 اناتكلا ةيلإ اضاَوَح وصل لإ امّدَقُ ف ا : نزول ايف
 اضاوخخ لوعفم هل :ءاملا -- وف ةيب جينر بجعتلل ماللا

 ها رع هيتيع 00

 تف مد اوس : ةيمبكا ز

 ريغص ءيشب مه اذإ :لوقيو ءهيف ددرتي مو مزتعا رمألا دارأ اذإ لوألا مل :خ! اذإ

 ةكفتسملا زم لاخ :ابئاه .افئاخ اعزف ميظع وأ ريقح رمأ نم هلعف ام لعفي لو ؛هب عوطقملا همه عنمب مل ريبك وأ

 ناك اذإ :لوقيو ؛ةدالحلاب هسفن فصي رعاشلا «رعاشلا طهر :مازر [عيرفتلل ءافلا] :خاإ ايف . "فأن 1 2

 تنك دقو يرمأب مايقلا اونسحأو نوبر ثيح مازر نب يموق نم اوبجعت !سانلا اهيأ ايف هتركذ ام يرمأ

 .بئاتكلا ضاوخ توملا ىلإ امدقم

 ؛ملكتملا ريمض ريمخض نم ةردقم لاح ايلدعتم همدق نه ٠ لادلا حتفبو مدعت وعم مدق نم لادلا نسعي ' اهدققم

 بصن ءيشب مه اذإ :لوقي ["امدقم"ل تعن ةلمجلا| :خلإ مه اذإ .حيشرتلا تقو يف نكي مل هميدقت نإف

 .مهدنع احدهم كلذ ناكو «بقاوعلا رك ذأ نع نع هبناجج فرصو ؛ةرظن حسمضم هلعجو هينيع نيب همزع

 د نس يك" ناك نإ الوعفم نوكي نأ لمتحيو ءفرظ :ايناح .لفغي ال هنم ىأرمب هلعج يأ :ىقلأ

 دحأ نم ىروشلا بلطي ملو :لوقي «يأرلا ىلإ هيف جاتحيو هيف راشتسي يذلا رمألا :يأرلاب دارأ :خإ رشتسي مو
 اديحو شيعي هنأ يأ :«فيسلا مئاف الإ امحاص هل رمح مو عءةهسفن نم الإ ةروشملا ىلإ هيف جاتحيو هاري رمأ ف

 .مهدنع احدم وه ناكو ءادرمحجو

 ماع لك هيتأي ناكو ؛ليذه دالب نم راغ يف السع (ذخأي) راتشي ناك ارش طبأت نأ تايبألا هذه ربخو :لاقو

 هباحصأ ىلع ليذه تراغأف ءراغلا لخدف ىلدت هباحصأو ءاج وه اذإ يح هتدصرف اه كلذ ركذ اليذه نأو

 ةقالطلا ىلعأ ؟دغفضأ مالع :لاقف «لنعصا :اولاقف فسر علطأف لبحلا اوكرحف ,راغلا ىلع اوفقوو مهورفنأو

 مث راغلا مف ىلع لسعلا ليسي لعج مث ءاليتق وأ اريسأ ينارأ ينإف ؛دعصأ ال :لاق ءكل طرش ال :اولاق ؟ءادفلاو

 ؛مهتافو ضهنف لبحلا لفسأ ىلإ اميلس ءاج ىح قلزي لزي ملو لسعلاب قصل مث .هردص ىلع هدشف قز ىلإ دمع

 ."خلإ ءرملا اذإ" :لاقو ؛مايأ ةثالث ةريسم مهنيبو هيف عقو يذلا هعضوم نيبو



 ..ارش طبأت لاقو ةسامحلا 3-3

 نايفس نب رباج نب تباث وهو ارش طبأت لاقو
0 

 ر طبضلاو علا 3

 : م كي دقو نايل دل لو
 وراسل لا تتر ا

 ريدم ّوهَو 0غ ىحساقو ًعءاضأ

 ف وذم هلوعفم

 ٌرِصَبُم ٍدَبْصَْلِل وو الإ ل دب

 ركل

 رهتت شاه رهف ةةيدسالا
 واو

 وعم رحُجلا ْقِّيَص يِبْوَيَو يباطو

 ةنكأ ةذلم ُلْثَمْلاَو م مد امو

 .جرخو ارش طبأت يردأ ال :تلاقف ؟نيأ :همأل ليقف ءجرحو هطبإ تحت افيس ذخأ ا ؛كلذب ىمس :ارش طبأت
 نزولا ىلع] :خ اذإ .ارش طبأت :ليقف ءمهضعب أجوف هموق يدان ىلإ جرو هطبإ تحت انيكس ذحأ هنإ :اضيأ ليقو
 ,ةهماقم دحلا ماقو ديلا بحاص زجع هنأ نئرعم ىلع .كتشا اذإ هل ونحجج نجح باب نم "ودع :كطي" :هلوق [روك دما

 وذ وهو عدب ىلتبا يذلا هرمأ ةدش ىسافو هيسفت حاضا رمألا دتشا اه نيح ةليح ناسنإلا لمعتسي م اذإ :لوقي

 .رمألا يف داهتجالا وه :دحلا :ةدج .ةليحلا لامعتسا وهو لايتحالا نم : لتحي م .رابدإ

 الإ ميظعلا رمألا هب لزني ال يذلا همزالمو مزحلا بحاص نكلو :لوقي :نكلو .هتدش حلاعو هدباك يأ هاساق .:ىساق
 لبق رمألل دعتسي يذلا وه مزحلا بحاص وأ ءلسك الو فعض هنع هقوعي ال ؛هرظن حمطم هل لعاجو هدصقل رصبم وهو

 :لوقي [مرحلا يحأ ىلإ ةراشإ| :خا كاذف . نيريدقتلا ىلع رهاظ ئعملاو هل ريخن وأ هلبق امل تعن :خل ! سيل مل يذلا .هلوزن

 هسفنل لمعتسي ةليح دجي م نإ يأ رحخآ ذفنم هنم كرت ذفنم هنم دس اذإ ؛لايتحالا ريثك ايح ماد ام راتخملا ديسلا وه كاذف

 .كلسملاو ذفنملا هب دارأو ؛فنألا بقث لصألا يف وه :رخنم ."ركس" ك «لايتحالا ديدش :لوح .ىرتخأ ةليح
 ىلخ دق ئعملا نوكي نأ :اهنم ءاهوجو لمتحي "يباطو مهل ترفص" [ةيضام لاح ةياكح وأ ,تلق ىععإ] :خإ لوقأ
 بفاظ ولاب داري نأ :اهنمو «مهبيسب كالحلا ىلع يسفن تفرشأ داري نأ :اهنمو هيفي يباطو فيري هناك مهوب نم يلف

 رخالا بئاجلا ىلع اهنم لسعلا بص ىلا لسعلا فورظ باطولاب داري نأ :اهنمو ؛حورلا هقرافت داك يأ مسحب

 اصلخم هبحاص دجي ال نأ ذفنملا قيض مويلا نوك نئيعمو .ذفنملا رحجلاب ذارأو ؛«لهسلاب قحل ّىح هيلع اقلزتم هبكرو

 مهل لوقأ تنك وأ مه تلق : لوقي . .ةفاخملا عضوم يهو هتروع كل تدب اذإ ءيشلا كل ر وعأ قره م :روعملاو , دايبس ف

 .للخلاو ةروعلا يداب اصيحم هيف دجأ ال قيض يمويو يوم برق دقو
 قيض رحج ىلإ تأجل اذإ تارشحلا نأ كلذو ءاليبسو اصلخم هبحاص دجي ال نأ ذفنملا قيض مويلا نوكب دارأ :خ! يموي
 .هتعوسو هتروع كل تدب اذإ ءيشلا روعأ نم : روعم .ماوحلا لخدم ميلا متدقتب :رحجا .بلاطلا اهيلإ لصو هل ذفنم ال

 يل سيل :لوقي «ةرورضلل نونلا تفذح ناتطحخ "اتطخ" لصأو ؛لوقلا لوقم هلك تيبلا [نيردقم نيرمأل ريمضلا] :خلإ امه
 .لذلا هبسكي امث ردحأ رحلاب وهو لتق امإو ءوفعلا متيأر نإ مكتنم مازتلاو رسأ امإ .مكمعز ىلع نيتلصح نم ةدحاو الإ



 يلذهلا ريبك وبأ لاقو م ةسامحلا باب

 ٌرَدَصَمو ٌْتْلَعَف ْنِإ ْمْرَح ُدرْوَمَل اهنغ ٌسفقلا يدابصأ ىَرخأ

 هودَقْلا وشاف درولا نه
 دبا

 صدع ٌنأَم هل اخ ... افصل نع لَ يرَْص ا فَ © ه
 وظني نايؤخ وَ لاو َةَح 2 0 َلْهَس طَلاخَف

 لبحلا لباقي ام وه لص

 ٌرِفَصَك ّيِهَو ةلذاف اهل ذأ حلو مف ىلإُت بأ
 آهبع جورخلاب ةطحلل رورخا رغاشلا ةليبق 59 تعج رف نما

 لنفارمك أل

 ع وقلا تللسلا وه ةماظلا حتفلاب يف يعم

 ءاهيف يسفن يراذأ نرحل ةلصحخ انههو :لوقي .هب نايتإلاو ءيشل || ريبدت يف نيأرلا ةرادإ :ةاداصملا خا ىرخأو

 هرمأ نونبي مهآر هنأل ؛ماسقألا هذه مالكلا مسق امنإو .تلعف نإ هنع ردّصَيو مزحلا هْدرَي يذلا عضوملا يه اهو
 ىدحإ اهيف ناك اقيرط هسفنل نايحل ونب هيلع يذلا قيرطلا يضر نإ هنأ ملعف لبجلا هج ىلإ رظن هنألو ؛اهيلع

 .اثلاث ارمأ ناكو اهنم هصالخ نأل ؛اهيف مزحلاف ىرخألا ةهجلل لاتحا نإو ء.مهمعزب لتقلا وأ رسألا نم نيتلاحلا

 :لاقف ؟ال مأ اه تلمع له هلأس الئاس نأك فانيتسا تيبلا :خلإ تشرف .عوجرلا وهو ردصلا نم :ردصم

 «يردص ب ةطخللا كلت لحأل تطسب :لوقي ."لز" يف مروا نزم لاس: ولنإ يجؤتس هي .:ةلوقو .ل1 تيشرف
 هنم ع زتني كد كيف ايبفع افنيناو فردع ناك ىلا فيقك قو نيم ردهادي اسطم نيلفألا رجبطلا قع لزق

 .فرظلا نم ةيلعافلا ىلع عوفرم :ٌؤج وج .رححآ ردص

 :لؤقي ..ءايحتسالا ئعمب ةيازاخلا نم وأ :ناوحلا ئعمب ئرخلا نه نوكي نأ لمتحي "نايزحخ" :هلوق 0 طلاخف

 ةطاحإل ؛يل عمط دق ناك توملاو ءاشدخ الو ارثأ يردص يف افصلا رتؤي منو ةلهسلا ضر لا ا

 )اج ةلمججلا :«شدخت م :ح دكي ل .زيحتيو رظني اييحتسم وأ اليلذ ىقب تضلخت دق

 5 3 نع نجا | دعب د ف 5 5 د دا سم يعليدإلا حرس مع تأ ج 4

 .يتالفنا ىلع افسأت توصت يهو ءاهنم اتلفنم اهتقراف ةعقاولاو ةطخلا كلت لثم مك و ؛«ءيش قوم نم

 هآر املف ءاريغص امالغ ناكو ارش طبأت مأ جورت هنأ :تايبألا هذه ريبك يبأ لوق ببس ناك :ريبك وبأ لاقو

 :همأل ريبك وبأ لاقف ؛مالغلا عرعرت نأ ىلإ ههجو يف ريبك وبأ كلذ فرعو ؛هل ركنت همأ ىلع لوخدلا رثكي

 ١ ؛يرمأ نم كاذ :لاقف ؟ هرغت نأ كل له :موي تاذ هل لاف ؛ةليخ ةلخقاف :تلاق «كبرقأ “و ,مالغلا الع نمأ -



 يلذهلا ريبك وبأ لاقو ١5  ةسامحلا باب

 مس وا خخ نع ول نهرا اال #”' بدين ا 13 1.20 سى هه 8

 0 ْ ءاسنلا يأ

 دق مالغلا نأ ريبك وبأ نظ يح دغلا نم امهمويو امهتليل اراسف ءامهعم داز الو نييزاغ اجرخف انب ضماف :لاق -

 ولف ءانعج دق :ريبك وبأ لاق ديعب نم مهران ايأر املف ءءادعأ هل اوناك اموق ريبك وبأ هب دصق ىسمأ املف ءعاج

 يل بلظاف تعج دق انأ :لاق ءاذه عوج تقو يأو !كحيو :لاق ءائيش اهنف انل تسفتلاف راثلا كلت ىلإ تيبشهذ

 ,ةفرعم ىلع ريبك وبأ امهيلإ هلسرأ امنإو «برعلا نم نوكي نم صلأ نم نيلجر رانلا ىلع دجوف ارش طبأت ىضمف
 هامرف هيلع فطع رخآلا نم هيلإ برقأ امهدحأ ناك املف «هاعبتاو ايعاس ّركو ؛هيلع ابثو امهران يشغ دق هايأر املف

 هللا عبشأ ال ءلك :لاقف ريبك يبأ ىلإ هب ءاجف اهنم زبخلا ذحأف امهران ىلإ ءاج مث هلتقف هامرف رخألا ىلإ عجرو هلتقف
 .ةلأسملا عدو لك ؟اذه نع كلاؤس امو :لاق ءكتصق تناك فيك ينربخأ !كحيو :لاقف ءوه لكأي ملو «ءكنطب

 .افوحن هل دادزاف هريخأف ؟لمع فيك هثدح الإ ةبحصلاب هلأس مث «هسفن هتمهأ و «ةفيحم هنم ريبك ابأ تلحدف

 سرحيو ماني ريبك وبأ ناكف ءرخآلا سرحيو ليللا فصن امهدحأ ماني نأ طرتشاو ءالبإ اباصأف امهتازغ يف ايضم مث

 دق ساعنلا نأ نظ ةعبارلا ةليللا يف ناك املف «لايل ثالث تضم ئح ريبك وبأ مان مالغلا مان املك و ءارش طبأت

 ئنكمتو امون لقثتسي نآلا :ريبك وبأ لاق مالغلا مان املف ءارش طبأت هسرحو هفصن ىلإ ليللا لوأ مانف مالغلا بلغ

 :لاق ؟ةبجولا هذه ام :لاقف «بعك هنأك مالغلا ماقف اب فذخف ةاصح ذحأ لقئثتسا دق هنأ نظ املف ةصرفلا هيف
 ةيصح ذحأ لقثتسا دق هنأ نظ املف «مانف داعف ائيش ري ملف فاطو ماقف «لبإلا ضرع يف هتعمس !هللاو ؛يردأ ال

 امك تعمت دق يردأ ام ! هللا و :لاق ؟مهسأ يذلا اذه ام :لاقف «لوألا همايقك ماقف اه فذح كيت نم رغصأ

 كلت نم رغصأ ةيصخ ذحخأف مانف داعف ائيش ري ملف فاطف ماقف «كرحت لبإلا ضعب لعلو ؟وهام يردأ امو تعم

 !هللاو ءكرمأ تركنأ دق نإ !اذه اي :لاقف «هيلإ عجرف ائيش ري ملف فاطف الوأ بثو امك بثوف امي ىمرف ادج

 ءيش كرحتي نأ افوحخ هسرحأ هللاو تبف :ريبك وبأ لاقف :يوارلا لاق ؛كنلتقأل اذه نم ائيش عمأ تدع نئل

 .تايبألا لاقو ءادبأ اهيرقأ ال ةأرمال اذه مأ نإ :ريبك وبأ لاق ءامهيح ىلإ عجر املف :لاق «ئلتقيف لبإلا نم

 ماداعغب ةملظلا موجه ىلع اليل تيرس دقل ! هللاو :لوقي | كرادتم ةيفاقلاو لماكلا لأ نإ :خا تيرس دقلو

 هفرصي اال نم وه :مشغمب .فيعض ديلب ريغ نايتفلا نم يوق ديدش :هدارأ امع ءيش هفرصي ال ممصم مرزع يذ

 :نالسكلا ديلبلا نع هب ئكيو (ميحشلا ميحللا وه :لقثم ريغ .هدارأ امع ءيش

 ىلع اهالعأ لسرتف اهطسو ددشتو اهسبلت بوث ةقش :ةأرملا قاطن [لماعلا ةداعإب "نايتفلا" نم لدب] :خلإ نمم

 :لاقيو «هوتعملا :لبهملا :ليقو محللا هلقثأ اذإ هلبه نم :لبهملاو .ضرألا ىلع رجنت اهلفسأو ضرألا 9 لفسألا

 نأ نم مهمعز ىلع ئبم وهو ؛عامجلا ةهارك نع قاطنلا دقعب نيكو .كتلكث يأ كمأ كتلبه :هل لاق اذإ هلبه

 نع يكح .دشأو ىوقأ دلولا ناك «دلوب تلمحو بضغلاو هاركإلا ىلع تعموجو عامجلا تهرك اذإ ةأرملا

 نهو مَقاهمأ مهتلمح نيذلا نايتفلا نم هنإ :لوقي .عامجلا دنع اهبضغأف ةأرملا بحت :نأ ترآ اذإ :وهضعب

 بشف نمي عاقولا ديري نم ىلع تابضاغم عامجلل تاهراك شارفلل تادعتسم ريغ تاقاطنلا لابح تادقاع

 .طسولا ىلع دشي يذلا لبحلا وهو ,كيبح عمج :كبح .لبهم ريغ نهو



 هو نا 0 هد 3 5 3 06 7

 ليغم ىلإ فاضم « ضرم ليفّمءادو ٍةَعِضْرُم دسفو )| ٍةَصْيَح ٍرَّبْغ لك ْنماَرَبُمو

 للحي 1غ مل اهقاطي ٌدَقَعَو اهْرَك ٍةَدوُؤْ م 0 يفدب 0
 ةروعذم

 ءيطبلا وه يزاجب داتسإلا ل103 مونلا ليلق :نيتبضن 7 مضلاب هتدلو يأ لَجْؤَملا ُلْيلَم ميلا مد شوحدهب تن اااه اذإ أ نفق مقتلا ةيغفم قف

 بوبولا وش ولا :هزنلا هيلإ ٍلَيْخَألا رومَط اهتعقول و وُرْني كما اه لا هك َى َتْدَبَن اذإف

 يهو نبللا هتعضرأ اذإ اهدلو ةأرملا تليغأ نم ةفص :ليغملا [ةفصلا ىلع ةفصلا فطع باب نمإ :خل إ أربمو

 لك ءيرب وهو :لوقي .اعيضر ليغأ اذإ سرفلا نم طقسي سرافلا نأ معزت برعلا تناكو «عماجت وأ لماح
 .ليغملا لعف نم لصحي ءاذ لكو هنو بناج نم قأي داسف لك و ؛ضيح ةيقب لك نع روهطلا لك رهاطو «ةءاربلا

 نبل هب دسفي ام :ةعضرم داسف .ءيشلا نم ىقب ام ."ركس" ك :رّبغ

 اعإو ءاهلهأ يأ قلعتملا لاح ةليللا تفصو "ةدوؤزم ةليل" أ !اويش طبأت مأ اهب دارأو ءمشغملا مأ يأ] عا هب تلمح

 :لوقي .حابصلا يف ةراغلاك ليللا يف تايبلا نوكي ام رثكأ نأل ؛ةعزفم ةملظلا نإف ؛ةملظلا ةدش نم فوخلا ناك

 .عامجلا هركت تناك ثيح اهقاطن دقع للحي مل و ءءاملظ ةليل يف همأ هب تلمح

 اجلا يف رثكألاو ءاهل هلع ةليللا يف دؤرلا ناك املو :"ةليل" تعغن هنأ ىلع ارورجم نوكي نأ لمدخي :ةدوؤرزم

 نذل ؛ءاذه نيسحو ءمئاق هليلو مئاص هراش :ليق انهك ل اعاف هنأ ىلع هب ىتؤيف تقولا ىلإ لعفلا بسني نأ عاستالاو

 ىلع رورحب هنأ ىلع وأ ءاندهش مويو :لاق امك "يف" ئيعم هنم عزني نأب حيحصلا لوعفملا ريدقت ردقي دق فرظلا

 يق رتتسملا نم لاحلا ىلع اب تابعو أ ديييربت تنل سجس 32 ف لاب ل ريل قيقا قا دعم نايا

 .ةفوصوملا ماقم تميقأ ةفص يهو "تلمح لعاف هنأ ىلع اعوفرم نوكي نأ وأ "تلمح"

 نع "ادهس" :هلوقب نيك :خلإ تتأف .هيلع كسفن هركت نأ مضلابو :«ءيش ىلع كريغ كهركي نأ حتفلاب :اهرك
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 .يكذلاو داؤفلا ديدح يأ :داؤفلا سشوح .هجازم دربو هتبوطر ةرثكل هليل ليقثلا ءيطبلا يأ لجوملا

 كنإ :نيعملا [مونلا ليلق امزاح هنوك نع لمجأ ام ليصفتل ءافلا] :خ! اذإف .نطبلا رماض ."مظعم" ك :انطبم

 .قارقشلا وهو ليخألا رومط رمطيف ةميظع ةده اهتعقول هب عمس نم هابتنا هبتني هتدح و مئان وهو ةاصخب هتيمر اذإ

 ع

 .ظقيتلاو مزحلاب فصوي فورعم رئاط : ليخألا .تيقوتلل وأ ليلعتلل ماللا : اهتعق ول



 يلذهلا ريبك وبأ لاقو "5 ةسامحلا باب

 ٍلَمْرِب ِنَسْهْل قاسلا يت توتر ُهَكْيَأَر ِءاَتَمْلاَنِم ايس اذإو
 نسل نه هبتني

 شيلا يا يلشلا كفو الي ع ل شالا ناقة طبه
 ةدئاز ةيفأن

 فقيسلا ةلامح

 نديفتلا يوه اهمراخت يوهي ُهَكْيَأَر َجاجِفْلا هب تيكر اذإو
 ةرقصلا وش ضفاخلا عزنب بوصنم ”

 ٍلّبهتَمْل ضراعلا ٍقْرَبُك ْثَق ةَرَت ههجَو ةَدِسَأ ىلإ ةيسنلا# اذإو

 ٍلَصُفملا عاسخلاك ٍةَميِزَعْلا يِضاَم ُهُبانَج ُمارُي ال ةَهيركْلا ٌبعَص
 عطاقلا ٌفيِسلا ةراقاوانق يأ .فستقلا ةمورلا

 مئاقلا قاسلا بعكك هتيأر هانعموأ ؛خلإ بعك بوترك هبوتر تيأر يأ هتيأر :هلوقو .مايقلا وه :بوترلا :خلإ اذإو

 فذح) قاسلا بعك بوترك هبوتر تيأر ءالئامتم نالسك اهنع ناسنإلا موقي ةلاح وهو همانم نم بهي اذإ يأ

 فيعضل سيل بناح ىلإ لئام ريغ مئاقلا قاسلا بوبنأك امئاق ايوتسم هتيأر وأ (هماقم هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا

 .نابحلا فيعضلا وهو ؛"ركس" ك :لمزب .بصقلا بيبانأ نم نيتدقعلا نيب ام وه :قاسلا بعك .نابحو
 هلماعو ؛ةيردصملا ىلع بوصنم ّيطلاو ؛ةدحولل ريكنتلاو ءركذي ءدضعلاو فتكلا سأر عمتجم :بكنملا :خلإ ام
 ثروي ال بنجلا ىلع مونلا نإف ؛بنج ىلع اعجطضم الإ ماني ال هنأب هفصي .فوذحم نم ةيربخلا ىلع عوفرم فوذحم

 .لاجرلا يف حودمم فصو وهو ؛همسج لازهو همحل ةلقب راعشإ لمحملا ىلع يوطم هنأب هفصو قو «ةلفغلا
 .فيسلا ةلامح ىلع يوطم وهو هقاس فرحو هبكنم الإ ضرألا سمي ام :لوقي

 وهو «مرخم عمج مراخملا [هاقلأو هب هامر :هيلإ همدق اذإ| :إ تيمر اذإو . "بكنم" تعن هنأ ىلع عفرلا لخم يف :هنم
 نع هب نيكيو «لفسأ ىلإ حتفلابو «ىلعألا ىلإ دصقلا وه مضلاب :يوهلاو «لبحلا فنأ مرخملاو «لبحلا فنأ عطقنم

 هتيأر لبحلا جاجف يف ريسلاو يشملا هتفلك اذإو :لوقيف ؛مراخملا دوعصو لبحلا قرط يف ريسلا ةعرسب هفصي .ةعرسلا
 .ديصلا ىلإ ىوه اذإ رقصلا عارسإ سفنألا قشب الإ اهيلع علطي ال يلا ةيلاعلا اهعضاوم يف يأ اهمراخم يف عرسي

 :يزيرعلا لاق .قربلاب عمل اذإ باحسلا | للق :! ترظن اذإو .لبج يف عساولا قيرطلا وه وهو 2جف عمج :جاجفلا

 قرشت' ةهجو ريراسأ تيأر ههتجو ف ترظن اذإ :لوقي .مسبتلا يف هنانس نع رتفأ اذإ ّلتهاو احرم لجرلا للمت
 يف ىلا طوطخلا [هئساف ةةحولا ةرسأ] :ههجو ةرسأ .قربلاب ققشنملا وأ ةقربي ًالالعي يذلا باحسلا قارش

 .رارسألا ىلع عمجتو ءررس اهيلع بلغألا فكلا يف لاو ؛ةرسألا ىلع عمجتو رب ةييقا بلعإلاةي
 «سانلا هباهي برحلا ديدش وه :لوقي أ بعص .ءامسلا نم بلاجت يف ضرعي ام باحسلا نم وه :ضراعلا

 .برحلا ءامسأ نم وه :ةهيركلا .عطاقلا فيسلاك ةيزعلا يضام «هراد ءانف دصقي الو



 ارش طبأت لاقو "9 ةسامحلا باب

 ٍلّيعْلا وأم اوُلوت ْمُهاذإو. 1 ,  َميظَع نوُححَت اذإ َباَحَّضلا يخي

 ارش طبأت لاقو
 ٍكِلام ْنِب سمس قدصلا مَع نبال ِهب كِصاقُف ُئانك نم ٍدْيَمَل يفإ

 ةيضيعبت وأ ةيئادتبا
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 هراولا ناجهلاب ينط ع 3-15 نرطج يلا وؤزؤسل قوبل

 اد ضعببلا لبالا هفتك وأ هبلاح وقنا

 عماله 2 8 3 لقاح د جم 2
 كلاهملا ةوهلش يروَرْغَيو اشيِجج اهرثقب ىو وتب لاق

 لاح هنأ ىلع بوضنتم

 هب اولزن اذإو ,ةياقو مه نوكيو هباحصأ ىمحي «ةميظع ةفأ !

 .انهه ريقفلا وهو لئاع عمج : ليعلا . يمك عاجشو يخس داوح هنأ ةةاتعم 0نيحاتحملا قى وأم مش نوكي

 كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نم] :خل! دهمل لإ .هيلإ لعف ام اءازج ؛كلام نب سمخ همع نبا حدمي :ارش طبأت

 وأ يئانث نم يدهأل نإ :لوقي .لابقتسالا نعم يف لمعتسم «هيلإ ىدهأ نم لعاف مسا يدهملا [مورخم تيبلاو
 قب ريدحج ةناف ؛قفللام نب نج# ع لعفلا يف ف قداصلا يمع ن تأ هم يلف :ىئانت ن خعب

 يبق نم [ماكحإلاو ةدشلا قعع] :قدصلا ولك "لل" ماللابو هسفنب .ىدعتي دضقلا :دصاقف

 عاش دقو ءهفتك زتهي ناحرفلا نإف ؛حيرفتلا نع ةيانك فتكلا كيرحت :خ! زهأ .ةيونعملا ةفصلا ىلإ فوصوملا

 هيف تماقأو كا رألا تعر ادإ لالا تيك ِ < رأو .ٌداعم نب دعس ت اومن. شر || زتها كلم و «حرفلا 5 زازتهالا لامعتسا

 .كراوألا .ماركلا ضيبلا لبإلاب رس امك عوقلا سلجم يف يئانثب ةرسأ :لوقي .هلكأت

 وه حدملا نإف ؛مدعلا يعم ةلقلا [يفنلا نيعمب ةلقلا لمعتسا] :خ! ليلق .رجش وهو «كارألا ىعرت يلا :كراوألا

 هتايونم قرفتم هتابولطم ريثكأ هلالقتسا لامكل ؛ةبيصي امهم هكشي ل :لوقي .بئاضملا دنغ يكشتلا , مدع

 .دصقلا وه يذلا نم وأ ؛نزحلا وه يذلا مهلا نم :جهملل .دحاو بولطم ىلع ريصي الف «هتمه ولعل ؛هكلاسمو

 لحجر :لاقي :2! لظي .قرفتملا وهو تيتش عمج :ىتش .ئهذلا دهعلا وأ ماللا ةدايز ريدقت ىلع تعن و أ لاح :هبيصي

 هلصأو .اهبكري يأ "كلاهملا روهظ يرورعي" :هلوقو .رمأ يف مهبطاخي الو سانلا رواشي ال هيأرب القتسم ناك اذإ شيححج

 يسعيو ةزافمع لظي :لوقي .تاوزغلاو رافسألا ةرثكب هفصي ؛ءيش كتحت سيل ايرع هتبكر اذإ تيرورعا :مهلوق نم

 .ماوم عمجلاو ءاهيف ءام ال يلا ةزافملا يه :ةامومب ,كالهلا لامتحا ىلع كلاهملا روهظ باكريو .ةاقتسم ادرفنم ىرحخأب



 ارش 00 لاقو م  ةسامحلا باب

 ِكرادَعُمْلا هَدَه نم ٍقِرَحْنْمب يطوي“ 1 ديب

 قحالتملا لمتعي ٠ دصقيب ةيئادتبا حيرلا لوا

 ِكِتاف ٌناَحْيَس ِبَلَق نم ٌءولاك ُهَل لري مل مولا ى قرش هيلي َنيَع صاح اذإ
 مزاحلا وه يشل 27 ٍِ

 ااه قاشلت ةخ ةسدلش لإ بلف ةفيبر وكيع لَععيو
 نسل ةينايب 1 1

 ِكِحاوَّصضلا ايانَمْلاءاوُفْأٌدجاوت 2 ْتِلْلَهَت ِنْرِق ٍمْظَع يف ُهَرَه اذإ

 ةلصلاو ةيفرظلل ءابلاو .,تاداسلا نم ديس وأ كلم ىلإ مهمدقي نم وهو .عوقلا كفو نم ذوحأم حيرلا دفو :خإ قبسيو

 قرخنم هب دارملاو «لعاف مسا ناك نإ ديرجتللو ءاديدش به اذإ حيرلا قرخنا نم فرظ مسا ءارلا حتفب قرخنملا ناك نإ

 تيبلاب قيعم برقأ اذهو .هسفن حودمملا هب دارملاو ءرفسلا لوطب هبايث ققشت اذإ لابرسلا قرخنم نالف :لاقي «لايرسلا

 ثيح نم حيرلا لوأ قبسيو .: :لوقي ٍوقيو ءصوصللا دنع اميس الو مهدنع ةحودمم تناكو عودعلا ةدشب هفصي «قباسلا

 .هرتاوتو ودعلا ةدش نم اهقرثكو رافسألا لوطب لابرسلا قرخنم هنم لحرب وأ حيرلا قارخنا عضومب دمتعي وأ دصقي

 ئحافي يذلا وه :كنتافلا [داحو لدع ىيعم هنإف ؛صيحلا نم ال «ةطايخلا :صوحلا نم ضامإ :خلإ صاح اذإ
 انقكأ مونلا نإ ئركلا فاضأ عهبلق ماني الو ةنيع هاني هنأ هنيسفل فصي .عاجشلا يرجلاو ,لتق وأ ةوركم هريغ

 عونلا طاح اذإ :لوقيو «ةصوصخم ةفص ىلع ناك امل ىركلاو (لعفلا سنجل مونلا 1 سيجا 3 ضعبلا فاضي

 .ةيسسقفن وشو ؛عاجش يرج مزاع مزاح لجر بلق نم بيقر ظفاح هل لزي م هندع شفيقخحلا

 .مهبقريو مهظفحي هنإف ؛موقلا ةعيلطل لاقي اذلو ,مهدصرو مهبقر اذإ - ماللا زومهم - مهأبر نم ةئيبرلا :خلإ لعجيو
 يف هينيع لعجيو :لوقي .مدلا هب كئاص يأ قلعتملا لاحب "قلخأ"ل ةفص "كئاص" :هلوقو .فيسلا "قلخأ"ب دارأو

 ةياورلا هذه حصت فيك و 1 هبلقب مني م هنيعب مان اذإ :ال وأ لاق دقو بلقلا كابديد نيعلا او لاقي ام طقسف

 نيعلا نأل ؛نيعلا نابديد وه بلقلا نإ :لاقي نأ الإ اذه يف بحاولا لهو «نيتيبلا يعارصم يف دحاو نعم رركتي اهيفو

 .ةظقيلا لاح ةفص نناثلاو مونلا لاح ةفص مدقتملاف ؛نيلاح فصو هنأ :طوقسلا هجوو .هبتنم بلقلاو ةمئان

 تعغت: تيبلا| ع ةزه اذإ .قزاللا دماحلا مزاللا وه :كئاص .لولسملا هانعمو الوهخحمب فيسلا لس نم «ةرم :ةلس

 هيواسي نم مظع ف فيسلا كرح اذإ :لوقي .ابلاغ رورسلاو حرفلل مزلتسملا كحضلا نع ةيانك ذحاونلا ناعم اعلا

 الو .اهدارم زوفب اهنقيتل ؛كحاوضلا ايانلا تكحض وأ ءايانملا نانسأ نم كحاوضلا تكحض ةعراصملاو ةوقلا يف

 يف كيؤاسي نم :نرق .اشحاف محللا عطقي نأ دعب نم مظعلا غلبي هنأب راعشإلا نم مظعلا صيصخت يف ام ىفخي

 .كحضلا دنع نائسألا نم ودبي ام وه :كحاوضلا .ةعراصملا



 ةءاجفلا نب يرطق لاقو + ْ ةسامحلا باب

 ِكباوَّشلا 3 ىلا أ ْتَدَقْها ُتْيَحِب > ييْهيو ٌسيِنَألا سنألا َةْشْحَوْلا ىَرَي
 رس وناملا

 ةءاحفلا نب يىرطف لاقو

 عابتأل كو لاطُبألا 3 م ًاعاعَس ثّراط دقو اقل ْلوُق
1 

 رص

 0 نيهقي لات 13

 انهت وينقل قهئابلا خش عوشلا لامست ىنارزشل
 0 58 505 5 ىو نيت. نو

 ف ِعَتَجلا يجأ ْنَع ىوطيف رزِجِبوَِقَب ءاتلا ثاإقاالو
 نابحلا

 يِعاَد ٍضْرَألا لهل هيع دف هغز جام تونا لكم

 ءيشلا مظعم ىمسيو لاغلب :ةرحبا :ليقو ءسمشلا اهإ :موجنلا مأ يف ليق [هتداعو هبهذم كلذ يأ| :خلإ ىري
 ىري :لوقي .ليلدلا نع ءانغتسالا ءادتهالاب دارملاو ءامأ ءايشألا مباح يو ؛«بكاوكلا مظعأ سمشلاو ءهمأ

 دّقف «سانلا نع شحوتلاو زوافملا كولس داتعا دق هنأ :امهدحأ :نيهجول كلذو ءاسونأم اسنأ مهنم ةشحولا

 شحوتسي وهف مهلاومأ نم بهتناو سانلا ىلع راغأ ام ةرثكل ؛ءادعألا ريثك هنأ :رخآلاو ؛ةدحولاب سنأتسا
 قرطلا ةسرامم ةرثكل ؛هقيرط ف لضي ال يأ ةرحملا ييدتق ثيح يدتهيو ءمهري مل اذإ سنأتسيو سانلا ىأر اذإ

 .ةلخادتملا يأ ةكبشملا ئعع :كبا وشلا .ةغلابملل راهظإو ديكأت : :ىسيلألا :فلئاجلاو

 لوأ نم] :لإ لوقأ .ةنس ةرشع ثالث ةفالخلاب هيلع ملس جراوخلا سأر ناك [نيرحبلاب دلب رطق ىلإ ةبسنإ :يرطق
 ةدايزلا نأو ردقم لحألا نأ عرفلا ترعشتسا ام دعب اهايإ هفيرعتو هسفن هعيجشت ركذي [رتاوتم ةيفاقلاو رفاولا

 ءامدب يلابي ال يذلا عاجشلا وهو ةك ارحم لطب عمج :لاطبألا .ةيلاخا ىلع بوصنم :اعاعش .هقحلت ال

 تلأس ول كنأل ؛؟كللذو::لوقي :خإ كنإف .هعزفأو هفاحأ اذإ هعار نم .ءبطاخم لوهجم يمن :يعارت ال .نارقألا

 .اذبأ هيف يعاطت , «كل ردق يذلا لحألا ىلع ادئاز اموي كئاقب

 :عنخملا وحخأ :خا الو .ادبأ ىقبيو دولخلا لاني نا دحأ عيطتسي ال هنإف ؛اربص توملا لاحم يف يربصاف :لوقي :خإ اربصف

 هنإف ؛اربص يربصاف :لوقي .هل فوج ال هنأك نابج هل بلق ال يذلا لحجرلاو ءال فوج ال ىلا ةبصقلا :عاريلاو .ليلذلا

 هل نوكي ال ادلخم ادلاخ ناك نإو ليلذلا لب ؛عزنيو هنع ىوطيف فرشو زع بوثب نابحلا ليلذلا ىلع دولخلا بوث سيل
 .هبشملا ىلإ هب هبشملا ةفاضإ :هيعادف .ناوحلاو لذلا ءةك رحم : عنخلا . يفنلا باوج هلا ىلع بوصنم :ىوطيف .فارشاو زغ



 ةبلعث نب سيق ينب ضعب لاقو ١ ةسامحلا باب

 عاطقلا لإ نوما ُهُملْسَُتو ْمّرُهَيو مسي ظَبكُْي ال ْنَمَو
 عاتمْلا طقس نِم َدُعاماَذِإ ةيح يف ريَخ ٍْرَمْلِلامو

 ةدئاز

 ةبلعث نب سيق ينب ضعب لاقو
 يمالسإ رعاش

 ايفشاف سياقلا مارك هييقَح ْنِإَو ديئاق ى اصاب كيدي الإ

 انيعْداَف نيالا مارك َةاَرَس أمْؤَي د 9 3 اج لإ تؤعغ5 ناو

 انيِرْشَيِءابَألَوُهاِلَوهْنَع بألييّدئالِلَقْفَت ينبانإ
 هتايح نم مأسي املاس احيحص اباش توملا هكلهي ال نمو :لوقي .هبابش يف ناسنإلا توملا كالهإ :طابتعالا :خ! نمو

 توميف مرهي الو بورحلا يف لتاقي نأب ناسنإلا كلهي نأ دب الف ؛كالهو عاطقنا ىلإ رهدلا هضوفيو ءامره مرهيو
 ةايح يف ريح الو :لوقي :خلإ اهو .ودعلا ىلإ هضوف :هملسأ :هملست .ربكلا ىصقأ غلبييو فعضي :هرهي .امره

 .ايناف اخيش نوكي ثيح عاتملا طقس ليبق نم دع اذإ ناسنإلا

 نوملسم انإ :لوقي [رتاوتم ةيفاقلاو طيسبلا يناث نم] :خلإ انإ .هيف ريح الو ءيش نم طقسأ ام :ةكرحم :طقس
 نحن انإف ؛انيقساف سانلا مارك تيقس نإو كل انلق ام لثم انل يلوقف !ىملس اي هللا كايح :كل نولئاق وأ كيلع
 .ةيحتلا نم ةبطاخم رمأ :انيّيحف .هللا كايح :هل لاق وأ هيلع ملس اذإ هايح :ذلإ كويحم .مارك موق
 ءالثم فويضلا ىرقو ديدشلا سأبلاو ءادعألا ةعفادم ىلإ سانلا مارك تاداس توعد نإو :لوقي :خلإ نإو

 هسأرو هالعأ ؛ءيش لك ةارس :ةاوس .ديدشلا سأبلا نع هب نيكيو ؛ميظعلا رمألا :ىلج .كلذب ردحأ انإف ؛انيعداف

 .ميضلا نوعفديو ميرحلا نومحي نيذلا :هب دارأ :سانلا مارك

 هب نيكو ؛عيبلا يعم يف ءارشلاو .ديز ىلإ هباستنا يف هيبأ نع لدع اذإ ديز ىلإ هيبأ نع نالف ىعدا :لاقيو :خل انإ

 مراد نب لشفف انيبأ نع لدعن ال لشف ب انإ :لوقي .هدنع ازيزع ناك اذإ ائيش عيبي ال ناسنإلا نإف ؛ناوهلاو لذلا نع

 ةيلدبلا ىلع بوصنم :لشه ين .هيلع مارك انإف ؛نيرخآلا ءانبألاب انعيبي وه الو ءانيلع ميرك هنإف ؛هاوس رخآ بأ ىلإ

 ."يمري"ك "يرشي" نم بكرم :انيرشي ."ىلإ" نعم. ماللا :بأل .صاصتخالا وأ حدملاوأ ملكتملا ريمض نم
 .ملكتملل بوصنملا ريمضو



 0 نب سد يني سب ككاو "5 ةسامحلا باب

 انيلصتلاَواَنِه قياوشلا قلت ةَمْرُكَتلأَمْوي ةياغْزَدَعْبُت ْن
 ةهركف :تباسنتك" 2:

 ايف ادّيَس مدع انيلَتْفاالإ ادَبَأ ُدّيَساَنِمُكِلْهَي سيل
 ! 5 300 ةيفانلا ال وعما

 ابيلغأ نشألا يناسب ٌماسُن ل5 انَسْفْنَأ عؤّرلا موي ضخّرل اَنإ
 ب رجلاو ف حلا عالغألا ليم :صاخ راإلا

 نييِئازات ابونا اومأت انلجارُم لفت اهكراقم ُضْيب
 دي عبج هأ واد جر اننأ

 انوُماَحُمْلا َنِيَأ الأ ةامكلا لوق ُهلئاوأ يفأرق هت ليها

 .يلجملا :هل لاقيو «؛ناهرلا سارفأ قبسي يذلا سرفلا وهو ؛قباس عغمج قباوسلاو [قابتسالا :رادتبالا] :خ! :ردتبت نإ

 5 - نيتمجعملاب - يظحلا 5 ديف 5 فطاعلا 5 حاترملا 5 ىلاتلا 5 عةيحاص يلسي هناف ؛ىلسملا 5 ىلصملا هدعب و

 .مهنم ماسقألا ىقابو انم نيلضملاو قباوسلا قلت اموي ةمركمل ةياغ سانلا قبتسي نإ :لوقي ءارغصم تيكسلا مث ميطللا

 اعيضر انمطف الإ تاق وألا نم تقو 8 ديس ابنه :كتللعسي هي :لوقي ع سيل ,طرشلا باوج هنأ ىلع مورحم : قلت

 ؟لوهكلاو نابشلاب كنظامف ؛ةدايسلا ريدح انم عيضر لفط لك أ اديشا يضيق ةدايسلا قحتسيااننف

 ع ابت افأك ع رضلا موي ةصيخر انس وفن لعجنل انإ :لوقي 1 انإ .سرفلا دلو ماطف لصألا يف ءالتفالا :انيلتفا

 .الصأ امي لذبن ال يأ ةيلاغ تلعج نمألا نامز يف دحأ ام انماس ولو ةزيزع ةميرك اهدعن ال يأ ليلق ءيشب

 .ةتعلسب ةماس :لاقي ءءارشلا دضصق :موسلا :ماسن .نمألا عوي اهمركنو فوخلا ع وي اتسفنأ نيش انأ :هلضاح

 .عابشإلل فلألاف ؛ءالغإلا نم لوهجم ضام هنأ ىلع نيلغأ هلصأ :انيلغأ

 انقرافم تضيبا :دارملا نوكي نأ زوجيو ءرفغملا سبل ةرثكل ؛سأرلا رعش راسحنا نع هب ئكي نأ زوجيو :مهقرافم

 ف رفاغملا سبلن لاطبأ ناعجش وأ قرافملا ف كسملا لمعتسن مارك كولم نحن :لوقي «دئادشلا يساقن ام ةرثك نم

 يأ لاومألاب انيديأ تاحارج يوادن ةزعأ نيلزانلا فايضألل انلجارم ىلغت ءايخسأ دئادشلا يساقن وأ بورحلا

 نيذلا نيا مف اضي رغت وأ مش اباطخ ناعجشلا لَوق ءمهدادجاو مهءابأ ئفا مارك رشعم ند نإ :لوقي ا لإ

 سبال وأ عاجشلا وهو ءيمك عمج :ةامكلا .اولتقو اولتاقو مهدارمبب اونطفف ؟مهقياقحو مهياسحأ نوماحي

 .ةيامحلا ىبعمب. ةاماحما نم لعاف مسا :انوماحنا .حالسلا



 > ةسامحلا باب

 اوَعَدَف دحاَو انِم فلألا ف يف َنكوَل

 ْمُهَبيَصُي نأ اوشكتقةأمكلا اَذإ

 اايعل دلع ْنإَو مهارَت الَو
 هِجْرفَيَف دقيق انايشأ ةركلا تكتتو

 اة اا

 ْنَم ىلع اكل َعَم
 592 ياارب كاف ا كغ

 تاسكحألا ةظفاحم قل هب ئعو ه وركملا

 ءايداع نب 58 لاقو
 ليجيب# ةحيفل رد ِءادر ف هْضْرِع ِمْؤَللا نم سندي مل ءرملا اذإ

 ءادرلا سبل :عادترالا

 ُليِبَس ٍءاتعلا نشل ىلإ سّيلَق اهَميَص سيفّتلا َلَع لوحي ْمَلَّوْه ْنإَو

 نوديري هايإ مهبسح ؟زرابم مكيف وأ انيف سراف نم اوعدف لجر فلأ يف انم دحاو ناك ول :لوقي :خلإ ناك ول

 . ول" باوج ةلمجلا (مهبسح :مهاخ .ءادعألل وأ نقلل نيوديشلا :اوعدف .ريغ ال سراف هنأ هسفن يف ررقت امن. ريغ ال

 انيديأب راصقلا فويسلا انلصو فويسلا دح مهلاني نأ ةفاخم يحاونلا نم ةيحان ناعجشلا ذختا اذإ :لوقي :خل ! اذإ

 "ةابظلا دح" :لاق امنإ [فويسلا امي دارأو فيسلا دح :ةبظلا] :ةابظلا دح .رفن وأ فقن نأ نغ الضف لاوطلا

 .اهرسأب بئاضملا ةارأ هنأل ؛هدح :فيسلا ةبظو

 عم نوكيي مهارت الو :لوقيف دئادشلا ةاساقمو هراكملا يف ربصلاب مهفصي [ةيرصبلا ةيؤرلا نم] :خلإ مهارت الو
 .لاح وأ ةيؤرلل ناث لوعفم هنأ ىلع بصنلا لحم يف :انوكبي .ةبيصملا تلح نإو مهنم تام نم ىلع ةاكبلا

 .ردغلاو ةنايخلاب انفلاخت الو انقفاوت ىلا فايسألاو باسحألا ةظفاحم انع هفشكيف لاثقلا بكرت :لوقي :خإ بكرتو

 .ءافولاب فورعم يلهاج رعاش «"لجرفس" ك :لاومسلا

 هسبلي ءادر لكف لخبلا نم هضرع سندي مل ناسنإلا اذإ :لوقي [رتاوتم ةيفاقلاو ليوطلا ثلاث نم] خلإ ءرملا اذإ
 نأ نظيو مؤللا بكترا اذإ ءرملا نأ عملا نوكي نأ لمتحيو :ءابدألا خيش لاق .ايدر وأ اديج ناك ءاوس ليمج وهف

 اذإ بوثلا سند :سندي مل .هدنع اليمح نوكي ارش وأ ناك احيبق لعف لكف هضرع بايث سندي ال مؤللا باكترا
 اههركي مل نأب اهملظ هسفن ىلع ناسنإلا لمحي مل نإو :لوقي :خغ! نإو .مركلا دض لحبلا مضلاب :مؤللا .خسن

 :سفنلا ملظو ؛ملظلا :ميضلا [لوعفملا ىلإ ردصملا ةفاضإ] :اهميض .نسح ءانث ىلإ ليبس هل سيلف لذبلا ىلع

 عدلا يف بلغو مذلاو حدملا معي لصألا يف ءانثلا :ءانثلا .لخبلا نم اهفك و لذبلا اهفيلكت

 ةقفاوملا ةاتاوملا



 ءايداع نب لأومسلا لاقو "0 ةسامحلا باب

 ليت ةاَركلانإاهل ثلقق  انديسع ليف انأ اربع
 ددعلا وه ديدعلا ةحج وزلل نكتسملا

 ُلوُهُكو العلل ىتاَسَن ٌبابَش انّلْتِم ُهاياَقَب تنتاك ْنَم َّلَق امَو
 نايشلاك . باش عمج هدال وأ يأ

ّ 
 ليلك ّوْهَو فْرَظلا ْدْرَي فيِنَم ةريجنْنَم هلَكَحي لبج اكل م 5 - قب 4 2 1 ف ْ' 7 لع لسا أ م 9 ل م

 هلبق ال لعاف لولخلا :لالتحالا رظنلا

 ٌليوط لاني الٌعْرَف ةمجتلا لإ ايست قتلا قذك ةلِْضَأ اسر
 ا عابلا ولعل هلعلا : : وفيا

 وردتي ؟ ياعةقأز اهعاآإ نش لنقل رهام قل
 هدئاز هليق امل تعنت

 يق اليلق نوكت ماركلا نإ :امل تلقف «ةرثكلاب ةزعلا نأ بسحتو ليلق انددع نأ يحوز انريعت :لوقي :خل! انريعت

 ؛لاعف ىلع عمجي ال وهو لعاف باشو «باش عمج بابشلا نإ :ليق :خإ لق اهو ةردكلاب اةارغ "الو

 نوكي نأ لمتجيو ءاهربح "انلثم"و ناك مسا "هاياقب" نأ رهاظلاو .ءعمجلا هب فصو ردصم اذإ "بابش اف

 نم ةقيقحلا يف لق امو :لوقي «نايب وأ لاح "انلثم"و اهربخ "هاياقب"و هيلع فطع '"لوهك "و ناك مسا 'بابش'

 ىماستت نابش تناك نم لق امو وأ ةعفرلاو ولعلا يف ىلعلا لباقن لوهكو نابش نحنو انلثم هدالوأ تناك
 .انلكم وأ انلثم مهو هاياقب كلذك لوهكو

 تفذدح ىماستت هلصأ :ىماست .مهاياقب :لاقل هيلع در ولو «ةرثكلل هانعم نأل "نم" ظفل ىلإ ةعجار ءاحلا :هاياقب

 الدلع هلق رخام ةلوق ره امو .بيشلا هطخو يذلا وهو :لهك عمج :لوهك .اسايق نيئاتلا ىدحإ

 ةيلاحلا ىلع بصنلا لحم يف [ةيلعافلا ىلع عفرلا لحم ٍف] :انأ .ليلذ اناوس نم رثكأ راجو زيزع انراج نأ لاحلاو

 هدعب يور ام هديؤيو ءايداع هدحلل ناكو ؛قلبألا نضحلا لبجلاب دارأ : لبج انل .اهيلع فطع ام عم

 لوطيو همار نم ىلع زعي ١ هركذ راس يذلا درفلا قلبألا وه
 نمهلإ دحأ هلي ال ليش انل :لوقي «نضعبلا هنعرت امك فرشلا هب ةاريافأ نوعالو "لالفعتالا" طفل هدعاسنو
 :اريمسح- الليلك هنع رظنلا قري لاغ انتذإ تود هلخي نأ ىلع دحأ ردقي الف هريخب

 تيت :هليصأ تحث ”لوشب [خوسرلاو كتايقلا :+وسرلا] :خل! اسر ليج" حلا كععت | عينم :ةحسلا قو] :فينم

 ءيشلا عرف :عرف .ضرألا تحت ام تاقبط :ىرثلا .دح أ هلاني ال خماش عيفر سأر ايرثلا ىلإ هب العو ىرثلا

 نطاوم يف انلتق دقتعن ال موقل انإو :لوقي :خ! انإو ."عرف" :هلوقل تعن «عيفرلا نعم. :ليوط .هالعأو هسأر
 .هب ريعيو ناسنإلا هب بيسي اه :ةبس .ةبسو اراع ناطهرلا ناذه هأرام اذإ ةبسو اراع برخلا



 ءايداع نب لأومسلا لاقو 0 5 ةسامحلا باب

 و ورسم وج هب و ريب اره د 0 مه سك ع يع ريس يَ

 لوطتف مهلاجا همهّركتو اكل انلاجا توملا بح برفي

 و 0 - د ع 1 ّت مو : هس 2 ّس 3

 ليِتف نأ ثيحانم لطالو ههن َمْنَح ٌدّيَساَنِم َتاَمامو

 ليسن: تايظلا رثغ لَك تَِسْيِلَو نسون د تابقلا ٌدَح ىلع ليت
2 
 ٌلوُحُفَو انلْمَع ثّباطأ ثابنإ انّرِس َصَلْخَأَو ْرَدْكَن َذ ْمَلَق انْوَمَص ّظ

 ٌلوُرُن نوبل رْيَخ لإ تْفَوِإ انطَحَو روُهظلا ٍرْيَخ لِ انْوَلَع
 دا ليلكلا كنيسلا لماكلا لصألا ليت ُدَعْياَنيِف الَو ٌماهك انباَصن يف ام نُْملا ءامك ُنْحَتَف تف

 مهو يأ مهاجآ توملا هركتو لوطت الف انم انلاجآ هبح برقيف توملا انبحي وأ ثوملا بحن انإ :لوقي :خإ! برقي

 ردصملا ةفاضإ نم :تاوملا بح .مهرامعأ دمي يأ مهاجآ لوطيف برحلا نطاوم نودهشي الو توملا نوهركي
 .يزوحت لاجآلا ىلإ ةهاركلا دانسإ :ههركت .نم وأ ىلإ نعم. ماللا :انل .هلوعفم وأ هلعاف ىلع

 نم سفنلا جورخب هتوم تام يأ هفنأب فتح :هانعم ؛ةيردصملا ىلع بوصنم «توملا :فتحلا :خلإ تام امو

 لط الو «برحخلا نطوم يف تام امنإ لب هشارف ىلع ديس انه تامامو :لوقي «شارفلا توم نع هب نيكيو هفئآ

 هرأشغب دحؤي م يأ فيه د رده اذإ "ل وهج ليتقلا لط] :لط الو .مهدنع اراع ناك امهالكو ؛دج و ثيح انم ليتف

 ."لط" :هلوقل لعاف بئان :ليتق .لطبي ال انم ليتقلا مد يأ [لولطم وهف هتيدب الو
 يصعلا نود فويسلاب لتاقن انإف ؛اهريغ ىلع ليست الو فويسلا دح ىلع انءامد ليست :ل وقي :خلإ يسن

 فاضأ مث اهلك فويسلا تابظلاب دارأ نوكي نأ :امهدحأ :ناهجو تابظلا ىلإ دحلا ةفاضإ يف ل فعسلاو

 نوكت نأ :ياثلاو ءوه امك الصن فيسلا ىمسي امكو الصأ وه امك فيسلا ىمسي امك اذهو اهيلإ دحلا

 .لكلا ىلإ ضعبلا ةفاضإك تابظلا ىلإ دحلا ةفاضإ

 تباطأ ثانإ انلصأ صلأو .انيف ةرودك ال ةيفاص انباسنأ نإ :لوقي :خل! انوفص .ءامدلا سوفنلاب دارأ :انسوفن

 .تانصحم تاهمأو مارك ءابآ ونب نحنف نيبناحلا نم انيف بيع ال يأ مهروهظ يف انلمح اوباطأ روكذو نفوطب يف انلمح
 اهنم انطح مث ةدم اهيف انثكمف ماركلا انئابآ روهظ يهو روهظلا ريخ ىلإ انولعف انك ثيح انك :لوقي :خ! انولع
 يف نحنف :لوقي [قبس ام ىلع عيرفت] :خلإ نحنف .انتاهمأ نوطب يهو نوطبلا ريخ ىلإ نيعم تقو يف انلوزن
 .دعي تح ليخب انيف الو ليلك ديلب انلصأ يف ام ضيبألا باحسلا ءامك روهطو ءافص

 .ءامسلا ءام نب رذنم هنمو ءامسلا ءامك ءافصلا يف هب هبشي ام نزملا ءام [ضيبألا باحسلا] :ثرملا ءامك



 ءايداع نب لأومسلا لاقو 7 0 ظ ةسامحلا باب

 ذيل نيح َلْوَقْلا َنوُرِكْنُي الو ْمُهَلْوَق الا َلَع انئِش ْنٌِرِكْنُنو
 انلوق يأ

 وقف إد ؟<لا َلاَقاَمل ُلوُؤَف ديسالاف ةلخاشو بجاد
0 

 ام :هلوقل توسملا هب دارأ

 ب َريِلِزاَقلا يفاَتَمَذ الو قراط ن نود اهل راق تدم امو
 كل فلبتأي نم لوهجم 1

 وجو 257 دعاه تودع ىف ةزوهشة انفابأو

 ُلوُلُف َنيعِراَدلا ها ْنِم اهب قرت - يوم
 4 ردلا ن م :ع رادلا

 1 + ع ءاوس ظ 1 و "ا دك عج 17
 لوعفم

 ىلع نوردقي الف مهوق مهيلع انئش نإ ركنن يح سانلا يف ايلعلا ةملكلا انلو مارك تاداس انإ :لوقي :خلإ ركنو
 تام اذإ :لوقي :خإ اذإ .هب نورختفي اوناك امم اذهو «مهيف لوقن نيح انلوق ائيلع اوركني نأ ىلع مهل ةردق الو عفدلا

 .ةيلاخلا نورقلا هنمو ءىضم اذإ نامزلا الخ :الخ .هولعف امل لوعفو ماركلا هلاق امل لوُوق رخخآ ائم ماق ديس انم

 يف ليزن انمذ امو انيتأي نأ لبق انران دمخت نح قراط فيض ىلع لخبت مل :لوقي [رانلا ءافطإ :دامحإلا] :تدمحأ امو

 هب نوديريو برحلا عضوم ىلإ ةفاضإ اذك موي :نولوقي اوناك مهفإف ؛بورحلا مهفرع يف مايألا :خل! انمايأو .نيلزانلا

 .هلوجحو هترغب لجحملا رغألا فرعي امك امب فرعت ةمولعم تامالعل انءادعأ يف ةروهشم انبورحو :لوقي «برحلا

 لولف امبو برغلاو قرشلا نم عضوم لك يف ةروهشم انفايسأو :لوقي :خل! انفايسأو .ةهبحلا ضايب ؛ةرغلا عمج :ررغ
 ىلإ بسني دق هدعب امو تيبلا اذه نأ ملعاو «براغملاو قراشملا يف وزغن انإ :هانعم ؛نيعرادلا عارق ةرثك نم تاملثو

 .مهنم لآومسلا سيلو مهنم رعاشلا نأ ىلع لدي «نايدلا ٍيِب نإف :هلوق نأل ؛كلذو ىثراحلا ميحرلا دبع نب كلملا دبع

 اهوحنو فويسلاب انضعب مهضعب لاطبألا عرقي نأ عارقلا :عارق ."عارق" :هلوقل فرظ وه :ليق :خلإ لك يف

 نع ةحابتسالاب نيك | ةيربخلا ىلع عفرلاو ةيلاحلا ىلع بصتنلاب ] :خا ةدوعم .فيسلا ةملث وهو لف عمج :لولف

 .ميظع ليبق امي لتقي نأ الإ اهيف لحدتف اهدامغأ نم اهاصن لستال نأب ةداتعم يهو :لوقي ءلتقلا

 .دخلاو بأ نم ةغاملا :ةليبقلاو غش .ءابآ نم ةغامملا وه 0 :كمظلا ل هلغدأ :قيسلا كمغأ :كلمفتف

 نعو انلاوحأ نع سانلا ىلسف ةلهاج تنك نإ يأ برغلاو قرشلا لهأل وأ ءادعألل "وه"ريمضو :خا يلس

 .ةجرد ناتوافتم لهاجلاو ملاعلاف انلاحي يربخت انئادعأ لاوحأ



0006 
 يثراحلا رذيمشلا لاق 5

 لوجتو ْمُهَلْوَح ْمُهاحَرُروُدَت ْمِهِمْوَقِل ٌبظَق ِناَّيَدلا يِيَب 86
 يثراحلا رذيمشلا لاق

 ايضاق َمّكَحْنْأ ًاميَض َلَبفَنَف لس دوييصلا لك ني انثتت ايِفاوَْلاِرْيَمفْلا ءارْحَصي ْمُثْنفَد هدفي رشا اوركذلا "ادق يب
 ايضار يايا َحَبْصأ ام اذ ىضْرَنَف ا كب فشلا , دل

 6 آ

 ريما

 اف
 ٍِع

 ةذّنا

 تو مهطوح مهاحر رودت بعك نب ثراح ب مهموقل بطق نايدلا نب نأل ؛كلذو. :لوقي ع١ نإف

 دياع روش ال ؛ءامسلا بطق يمس هبو «ىلعألا قبطلا هيلع رودي ىحرلا نم لفسألا قبطلا يف ديدحلا وه :بطق
 بطقلاب دارملاو .برحلا بطق وهو هب نوذولي يذلا مهديس نبا نالف نب بطق نالف :اولاق هيبشتلا ىلعو ؛كلفلا

 يطلب ىيزلا رمأ رادع يعم مودال ربا نام

 ضعب يف اراه هيخأ لتاق وه لتق مث ةليغ هوخأ لتق دق ناك [يمالسإ رعاش وه "لج رفس" ك]| :رذيمشلا
 مهريغ مث ق قاوبمألا يسبب لإ لئاقلا لقاإ :لاقي نأ الإ مهللا ءريمغلاب مهلتاق هنأ تايبألا نم دافتسي نكلو .قاوسألا

 رخفلا نمضتت ارعش اولوقت ال !انمع تب اي :لوقي [كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نمإ :خلإ انمع ينب .ريمغلا يف

 لتق ام دعب اقلطم رعشلا اوركذت الو «برحلا نم هيف متمزها يأ «ريمغلا ءارحصب راعشألا متنفد ام دعب تاهابملاو
 .مهرعاش توم وأ مازهتا نع هب يك ةيردص :ام .تاهابملاو رخخفتلا راعشأ :رعشلا :رعشلا .نفدو هيف مك رعاش

 حدملا هب نوبجوتست ام اولعفت مل ريمغلا ءارحصب متمزشا كت :امهدحأ :نالوق يفاوقلا مهنفد ف معمل

 ا نا اا هب نعل نا اورخفت ةرخفم مكل سيلف ءرعشلا اوركذت الف

 ءارحصب نفدو مهرعاش لتق هنأ :يناثلاو ,مكئالب ءوسل عضوملا اذهب يئاوقلا متنفد دقف ءادبأ رعش يف اورختفت الو
 .هلهأ نم متسل ام اوفلكتت الف «ريمغلا ءارحصب مكرعاش متنفد دقو رعشلا ىلع نيرداقب متسل :لوقي «ريمغلا

 .يقاوقلا بحاص متنفد :لاق هنأك فاضملا كرتو هيلإ فاضملا ركذ اذه ىلعف

 انسلو :لوقي :خ! انسلف .ءزجلا مساب لكلا ةيمست راعشألا :ايفاوقلا .بالك دالب ف عضوم ءارغصم :ريمغلا
 .اننيب امكاح مكحن وأ ملظلا لبقن ح ماقتنالا نع زجعيف ةيفح ةقرس نيقراس وأ ؛ةيفح ةقرس نوبيصت نمك

 بوصنم [ةيفخلا ةقرسلا :ةلسلا] :ةلس .هنوبيصت ريدقتلاو ءهوحنو لتقلا وأ حرجلاب هرض اذإ هلانو هباصأ :نوبيضت
 مكحن ال :لوقي :نكلو .يفنلا باوج هنأ ىلع بوصنم :لبقنف .قتشملا عم يف ردصملا نأ ىلع ةيلاحلا وأ زييمتلا ىلع
 .فيسلا ىضري نأ الإ ىضرن الف «بلاغ مكيف همكحف اعطاق افيس مكحن نكلو اننيب لصفي ايضاق



 يبزاملا ليمث نب كادو لاقو م .ةسامحلا باب

 اينادُم ارمأ َنكْوَل اّمَع 5 استني برا بكج ام قفاَسْذقو
 تيدح وأ تدح يعف

 03 ايضاقتتلا انأَسأ اًنِكلَو انملل ْنكَن ْمَلَق انمَلَظ اَنِإ ُمُتْلَق ْنِإ

 فزاملا ليّمْث نب كاذو لاقو
 ٍناَوَفَس َلَع ٍلْيَخ ادعاوقالث ْمُحِديعو َضْعَب َناَبْيَس نب َدْيَور
 ينادقتلا قمل ف ْتَدَع م اذإ ىَغَوْلا نَع يع هي أاداّيع اوقالُث

 نامِط شلع نعني كويل نزام لآ ْنِم ُُغْلا ٌةامكْلا اهْيَلَع

 هنع زواجتي الف دحلا نع زواجتم وهو مكنيبو اننيب برحلا تنج ام ئءاس دق !انمع ئب اي :لوقي :خ2 ! يءاس دقو

 انني بتاج هيجي رايب باسو يب دوج بهج وأ يدوب يعي يجني

 يافا نأ انل ده هيف ا انددشو هيضاقت ناساف نيد كيلع انل ناك يلا ردي امف ءادتبا كاسل

 .يضاقتلاب ىتأف ءرأثلا هبش نيدلا يف لصأ ىضاقتلا :ايضاقتلا .ملظب سيل نيدلا ذحأ نأ كلش الو «قفرب

 ةباكع نب ةيلعث نب لهذ نب نابيش نب نأ تايبألا هذه رب نمو [يلهاج رعاش وه .دادشك] :خإ كادو لاقو

 .كادو لاقف ءنزام نب نودعويو ءمهل هنإ :نولوقيو «ناوفس :هل لاقي ءام نع نزام يب ءالجإ نوديري اوناك

 ىلع اوربصاو نابيش يتب اي مكديعو اورذ :لوقي «رمألا يعم لعف مسا [رتاوتم ةيفاقلاو ليوطلا ثلاث نم] :خ! ديور
 .ةاقالملا نم مورحب :اوقالت .ةيلوعفملا ىلع بوصنم :خل! ضعب .ناوفس ىلع يليخ ادغ اوقالت هيلع متنأ ام

 نع ضرعت ال ادايج اسارفأ اوقالت :لوقي [لوألا نم لدب] :اوقالت .ةرورضلل هفارصناو «ءام ملع ؛ةكرحم :ناوفس

 .قيضلا ديدش يأ ضعب ىلإ هضعب تراقتم برح قيضم قف تراض اذإ اب اهدايتعال برحلا

 هلصأو .«برحلا قيضم :قزأملا .برحلا هب تيم «ةبلحلاو توصلا :ىغولا .ضرعأو لدع اذإ هنع داح :ديحت ال

 نوزاتمملا ناعجشلا ناسرفلا اهيلع ادايج :لوقي [دايج تعن ةلمجلا] :خل ! اهيلع .برحلا يف قيضلا وهو قزألا نم
 وه ؛يمك عمج :ةامكلا .ناعط نود ناعط مهي صتخي ال ءناعط لك دنع ناعط ثويل كلام نب نزام لآ نم

 .دحأ ىلع ىفخي ال يذلا مولعملا نع هب ئئكي ؛رغأ عمج :رغلا .عردلا سبالو عاجشلا



 يدعسلا برضملا نب راوس لاقو م ةسامحلا باب

 قم 8وم

 نائدحلا ُدَي ٌمهيف ْثَنَج ام َلَع ُمُهْرْبَص اَقْيَك اوُفِرْعَتَف ُمُهوقالث
 رهدلا ثداوح ؛ةكارح

 نامي قيترغششلا قيِقز ٌلكب | ل عوَرلا يف َنولاصَو ميداقَم
 نميلا ىل م! ةبيسل فيسلا دج نيم

 5 ناكم ٌيأب م برخ ة ا ا ْنَم اولأسَي ْمَّل اودجنتسا اذإ

 ا ا

 ةامؤ ل نوسلت نيف ذأ قلع ىرس يخي يم اي

 :(صيع

 ّ ةيدعتلل ءابلا َ طي ,ايحع

 5 - نب 3 َغ 2

 ةتحتما * الب 78

 سوش هنيع يف نم كوبر عمج بذل < دمحم 7 ةيلوعفملا ىلع هبصن عفدلا ”بذلا

 [مادقم عمج] :خلإ ميداقم .ههرك اذإ هنع ربص «همزل اذإ هيلع ربص :لاقي ؛"نع"بو "ىلع'"ب ىدعتي ربصلا :مهربص
 نم لصاولا ةغلابم :كولاصو .نامي نيدحلا قيقر فيس لكب مهقاوطخ عورلا نيع يف نولاصو برحلا مداقم مه :لوقي

 .عزفلا نم اهيف امل ؛اعور تيمسو ؛عزفلا هلصأو ءبرحلا انهه وه 0 .يدعتملا لصولا
 هولأسي مل عدس ع بلط اذإ :لوقيو |ةوقلاو ةرضنلا وهو ةدجنلا هيلط داحسألا قم 1 :خإ اودجنتسا اذإ

 ؛يمالسإ رعاش؛"دادش" ك :راوس .ءافعض الو كاسك اذسيلا ىأ انب بسلت ةاتكم تاب ذأ ايبلطت ريح ةيأل

 تاداس ىملس يجوز تلأس ولف :لوقي [رتاوتم ةيفاقلاو رفاولا نم] :خلإ ولف .ةءاجفلا نب يرطق عم ناكو
 | .لاح ىلإ لاح نم ينامز ِنرّيغ نأ عم نأشو يرمأ نع يموق
 لاح نم ريغتلا نولتلاب نيع :نّولت .رعاشلا ةجوز مسا :ىملس .هالعأ ءيش لك ةارس «موقلا رايخ :يحلا ةارس
 نم يئادعأو يموق نم ةميرك باسحأ ووذ يع اهربخيل :لوقي ["ول" باوحج ةلمجلا] :خلإ اهربخع .لاح ىلإ
 .فاللاو قافولاو ةءاسالاو ناسحأإلا نم مهنم لكب قيلي ام. الب لق مهنم الك إف ؛مهريغ

 هلوعفمو "ربح" نيب تضرتعا ةلمج هذه :خا لكف .رخافتلا كللع :بسكيو دعي ام وهو .بسح عمج :باسحأ

 ىلع افطع رجلا لمتحي عفدلا وهو نبزلا نم لوعف نوبز عمج تانوبزلاو :خلإ يبذب ."حلإ يبذب' :هلوق وهو
 هيقش دحأب رظنيو هنافجأ لحرلا قيضي نأ وهو سوش هنيع ف نم سوشألاو ."مذلا" ىلع افطع بصنلاو "يلام"

 عمزاحلا لجارلا :ةيناتحتلا ديدشتو ةيناقوفلاب ناحيتلاو .لجرلا هب فصويو ريكتلا نع هب قيحيو «راقحتسالا ىلع

 كوت دنع .لاملا فرصب يبسح نع مذلا تعفذد دق يأب نيع اهوربخل :لوقي .هريغ نع وأ هسفن نع اش ئكو

 .اهحتفو عايلا يسلك قكوري :تاحيت .اذك لحجر تاعفادم ع تعفد وأ ءانأ وهو مزاح ربكتم لجر تاعفدبو فايضألا



 ةبلعث نب هللا ميت ينب ضعب لاقو مم 4 ةسامحلا باب

 قناج خه كنك نشأ 01512 توها لازأ الأ

 ةبلعث نب هللا ميت ينب ضعب لافو
 َ مع َةَناَنِك تح ُتْنَعطَف اهدار مْ 50 ا دهس دقلو

 رفلا يأ

 ره هن ارقام ل اهئاكيأ ؛ نع لاطنألا ٌنِعاطُنو
 8 2 رت

 رّبغَتُمْلا لع ثبأ ضاختلا َلْوَ . مكيلع َنأّش ٌلْيَخْلا ٌتْيَأر دقل
 دق ريدقتب لاح قونلا نم لماوخا

 نيجي نمل ةنج ريصأ ةيانج نحأ مل اذإ يح بورحلل امزالم لازأ ال أبو :لوقي ["يذ" ىلع فطع] :خل! يأو
 ."يناغألا" يف امك يميمتلا كلام نب ردحج ىلإ بسني دق تيبلا اذه نأ ملعاو .لاتقو برح ص ولخأ ال ةلمجلابو

 رعشلا اذه لاق امنإو «نامزب مالسإلا لبق نينرقلا يذ رذنملا رصع يف وهو نابيش نب ةمقلع رعشلا اذه لئاق :لاقو

 .رذنملا الإ هبسحي ال جاتلا هيلعو هلتقف نينرقلا يذ نامعنلا دج رذنملا يحأ رطمتملا ىلع ةراوأ موي لمح هنإ

 هب ببلتي بوث وهو نيتدحؤملاف ماللا مضب "رطمتملا" ةنابل يورو [كرادتم ةيفاقلاو لماكلا لوأ نم] :خلإ دقلو

 هدي نم هطسو جرخيو رسيألا بكنملا ىلع هيفرط دحأ عضي نأ هتروصو «برحلل دعتسا اذإ هبايث ىلع لحجرلا

 اهتحت امي نيكو اهيف بشخ اال دلج نم ةبعجلا يه :ةنانك .حضاو تيبلا عمو ؛هدشيو هردص هب يطغيف ئمبلا

 ظ ذدملا وأ وه لجر مسا :رطمتملا .طبإلا نم
 ىلع مهنعاطنو «ناعطلاب انئانبأ نع لاطبألا عفادنو :لوقي [ةعفادملا عم هنمضتل "نع"ب ىدع] :خإ نعاطنو

 وهو ءاسنلاو تانبلا ءانبألاب دارأ :ليق ءامي لابن لو بقاوعلا رصبن مل نإو انساوح لتخي ال يأ انلوقعو انرئاصب
 .عاجشلا وهو لطب عمج : لاطبألا .اضيأ ءانبألا نع نونعاطي اوناك برعلا نإف ؛وهس

 فذح كلذكو «موهفم دارملا نأل ؛"رصبن مل نإو" لوعفم فذحو «رمألا ةبقاع رصبن مل نإو يأ :رصبل مل
 ؛ليخلل ريعتساو اهتعفر اذإ اهبنذ ةقانلا تلاشو ؛مسقلل ماللا :خ! دقلو .هيلع اليلد مدقت اميف نآل ؛"نإ" باوح

 يف ةيقب يأ نبللا ريغ بلحي نم ربغتملاو .اهبنذ عفرت اديدش اودع تدع اذإ ةبادلا نإف ديدشلا ودعلا نع هب نيكيو
 نم ىلع تبأ دقو اهبثذ ضاخملا عفرت امك مكباقعأ ىلع نمبانذأ نعفري ليخلا تيأر دقل هللاو :لوقي .عرضلا

 .ميمت نبل باطخلاو ؛مكباقعأ ىلع يأ :مكيلع .نيمزهنم نيبراه مكتيأر دقل هللاو يأ نبللا ةيقب اهنم بلطي

 .عرضلا يف هتيقب يأ نبللا ريغ بلحي نم وه :ربغتملا



 ةءاجفلا نب يرطق لاقو نلت - ةسامحلا باب

 ةءامعفلا نب يِرَطَف لاقو

 ءاني اموت ظولاعؤو  .ماجتتإلا نإ ذأ نيك وذل
 توملا لام هيلإ نكرر

 ياقارازتويتنعظنم ةشرقجاسُرلا فاراةقلق

 يباَجب َناَنِعْوَأ يِْرَس فابنكأ يبد ْنِم ردم امب ٌتبَضَخ َقَح
 ماَدَقولا حِراق ودعا َعْدَج بص لو كرش َدَكَو ٌتْفَّرَصنا مث

 يينرقلا ل لاله ُنِب يطمرشلا ل لاقو
 الايس ربنا

 اولا هي ةدمرسأ5 نهد أاخيتح ا ْدِهَم
 مدلاب 1

 .توملل افئاح برحلا نع صوكنلا ىلإ ليع نأ دال يغبني ال :لوقي أرتاوتم ةيفاقلاو لماكلا 50 5 ا _- ا

 يضاملا ىعمب عراضملا :خلإ نارأ دقلف .افوحخ هنع صكن اذإ ميحلا ىلع ةلمهملا مىدقتب هنع مجحأ :ماجحإلا
 بناج نمو ةرات نيب بناج نم حامرلل ةئيرد يسفن تيأر دقل هللاو : لوقي .ضام هنإف ؛”تبضخ نجح" ليلدب

 .حامرلاب نعطلا اهيلع ملعتي لا ةقلحلا يه :ةئيرد رخل يمامأ

 .مامألا بناج نم يماحلا نانعو نيميلا بناج نم يحرس فارطأ يمد نم لاس امتي تبضخ ىح :لوقي :خإ ىتح

 لحرلا باصأ :لاقي :خلإ مث .واولا نيعم. نوكت نأ زوجيو ءعمجلا يقاني الف ولخلا عنم :وأ .لاس اذإ مدلا ردحت :ردحت

 نيلوحلا ليخلا نم غلب ام ةكرحم :عذجلاو .لينو هنم لان هلثمو ,حرج وأ لتق اذإ بيصأو «هريغ حرج وأ لتق اذإ

 يي ريصب ناك" لقو «لتقلاب وهم دحأ ئبصي و حرجلاو لتقلاب ءادعألا عوضا لقو لاتقلا نع تفرصنا م :لوقي

 امنإو ءامي فرعي ةمالع هيلع لعج سرفلا موسو [رتاوتم ةيفاقلاو لوصوم فدرم قلطم رفاولا نمإ :خلإ ندهش
 هب طيخي امث رفاحلا يمحي ام :ةيماحلاو .قلخلا تامكحم يأ تامهطم هانعم :ليقو «ليخلا نم ميركلاب كلذ لعفي

 لق و نينح موي مارك دايج يأ تامالعب ةملعم ىهو دو يبنلا عم يمهوق ليخ تدهش :لوقي ماوح ىلع عمجي

 .ةيلاحلا ىلع بصتنلا :تاموسم .ناعطلا نم ءامد نم لانس او ىلتقلا ىلع اهرورم ةرثكل اهرفاوح يماوح تيمذ

 .هب طيحي امث رفاحلا يمحي ام ةيماح عمج :يماوخا



 يميتلا ةبايز نبا لاقو 55 ةسامحلا باب

 لا دلل لَعاهحبانس  ْتْكَحَم ْتَدِهَم ِدِلاَخ ٌةَعَقَوَو
 ةيف ركملا ةكملا رفاحلا بلك لع ا !|

 هر الاَهشت انيققلا 31 فرشلإ ضاقت
 يئارأ الو ةبيكلاٌريهاذإ ينايُث 2 عل ا آو

 ماسلا بْضَمْلاب تاراغلا ىلإ يق ةينلا لوي نكلو
 معطاقلا بتقيسلا سرفلا دلو

 د

 ُيِكلا َةَباَيَر با لاقو
 يلهاج ر عاش رعاشلا , أ ملع

9 

 8 زنا

 0 1 جمالا | تسمم ُهَسْأَر ًازراغ ًارْثَع تعين
 لاخخ عمج ددهي دما هايققا ناث لوعفم كتلخأ ,كوهحب

 6  ماللا ريدقت

 فارطأ ت تكحو ؛ةكم حتف موي ديلولا نب:كلاخ ةعقوب تدهش :لوقن |[ ريسفتلا ةطيرش ىلغ بوصنم] :خا ةعقوو

 لمتحي اذهو ؛هناوه نوديري نم هجو نومطلي اوناك [فورعم ملكتلا ىلع :خلإ ضرعن .ةكم ىلع اهرفاوح
 وهو ءادعأل حدم ماطلل طق ضرعت مل ىلا مههوجو ءادعألا انيقل اذإ انفويسل ضرعن ئعملا نوكي نأ :نيهجو

 يس نسر كرم ضرعن عملا نوكي نأو هسفن حدم ىلإ عجري

 الو لاتقلا ناعجشلا هرك اذإ يحلسأ نيع علخأ الو :لوقي :خلإ! تسلو .لوهجملا ثنوملا بئاغلا ةغيص ىلع :ضرعت ال

 .ديعب نايا :يمارأ الو .ةحلسألا نع بايثلاب نك :يبايث .فيسلاب برحلا قيضم محتقأ لب ديعب نم يمارأ

 لاحلا عضوم يف :بضعلاب .عطاقلا فيسلاب سبلتم انأو تاراغلا ىلإ يحت نيفلا سرفلا لوجي ئكلو :لوقي :خإ ينكلو

 اطسللا نم ديري امع ودعلا مسحي هنأل ؛اماسح فيسلا يمس :ليلخلا لاق ماسلا .ملكتملا ريمض نم

 اذإ ةلمهم امهنيب نيتمجعملاب زرغلا يف هلحر زرغ نم :زراغلاو [كرادتم ةيفاقلاو عيرسلا يناث نم] :خل ! تئبن

 لفاغ لهاجج يأ ةنسلا يف هسأر زراغ وه: :لاقي هزرغلاب ةنسلاو لجرلاب هسأر هبش «هقانلا باكر يف اهلحدأ

 لوغفم هنأ ىلع بصنلا لم يف هلاوخأ دعويو الاخ "ازراغ" نوكي نأ لمتحيو «ةلهجل .نايب "ةلاوخخأ دعوي'و

 .مهددهيو هلاوخأ دعوي لهاج وهو وأ هلهج نع عطقي ال لهاج ارمَع نأ سانلا ينريأ :لوقي .ثلا

 هنآ ؛ةوجرم ةعقوعم أ هم ةيوفام ريغ ةلعقلا كلذطع ءلَوَقَي [قيس امم ةدافعسلا ةلعفلا ىلإ ةراشإ] :خ! كلتو

 .ءازهتسالا ىلع بم مالكلاو ,هلعفي ائيش لاق اذإ



 مامه نب ثراحلا لاقو ٠> + ةسامحلا باب

 ةلارقفةِقأ الذل بيير نأ ليز
 يقاضز ببتر

 ةلام ٍ ا 2-6 8 ||
 ةيلوعفملا ىلع هبصن ٍ قواسسلا 0 ورح اهي كي 5 1 ور

 لمج عمج ريا عد "ع لابغأ ةبوكأا ٍدِبعلك  ىّدنل َكرتووُرْمَعاي َكِنِإ

 ُلابْرِيوَرملااوُيَخَتِف  ُُتكالتقُنْفدأالّْدِهلا
 ظ ناحعدلا لاصيإ :نيحدتلا ِمِسَقْلا :باوح تفلاح

 ءامش نب ثراحملا لاقو

 بزاعلا مَعَنْلا و ينقلت ال ينفملَت نِإَةَب ةَاَيَر نحب ايأ

 اذإ دبللا عبتأ الو «ناعطلا يف هل ةراهم ال نمك حمرلاب يفك ألمأ ال :لوقيو ةسورفلاو ناعطلاب هسفن فصي :حمرلا

 ةرثك بلطأ ال :لوقي :خل! عردلاو .سرفلا نع دبللا لاوز عم لوزي هنإف ؛اديج بكري ال نمك سرفلا رهظ نع لاز
 اهعضوم يف اهلمعتسأ امنإ لب امهوحنو سانلاو لاملا اهنمثب عمجأف لاملا نم راطنقب اهعيبأ نأب عردلاب سانلاو لاملا

 نأك عدوتسم وهف هلام هدنع عدوأ وأ - رسكلاب - عدوتسملاك هريغ دي يف هلام كرات ناسنإ لك نأل ؛كلذو

 .ةعيدولا قيرط وه امك هيلإ هدر نم دب الو هدنع هعضو اعدوم

 عضوم يف هلبإ ديق نيح دبعلاك ريخلا عنم عم ورمع اي كنإ :لوقي :خل ! كنإ .سانلاو لاملا نم ددعلا ةرثك :ةورث
 .رحلا لباقي نم ال ةمألا لباقي نم هب دارأ :دبعلاك .سانلاو لاملا نم ددعلا ةرثك :ةورث .امب عضتي ال

 تشفو افوخ ثدحأ دق ناكو نعط ناك يذلا لحرلا ىلإ ةراشإ ءيحجراخلا دهعلل ءرملا يف ماللاو :خإ تيلا
 “5 كلذ نم جرح امل اوحضتفت الو مهونفدتف مكالتق كا رثأ أل هللاب تنمسقأ نإ :نيعملاو ؛هنم ةركنملا ةحئارلا

 تيلأ "تيلآ" لصأ :ليقو «ةركنملا ةحئارلا كلت وشفت الثل ؛دوعلا لثمب. هبوثو هونحدف كلذك رمألا ناك اذإو
 امك 5ك" هونخدف مكالتق نفدي ال نأ ىلع مسقأ مل يأ يفنلا نيعمب نمضتم وهو تفذحف ماهفتسالا ةزمحب
 .مكقيرط ىلع هونحدا مث مكاتوم نونخدت

 ناك اذه ثراحلا نأ تايبألا هذه ربخ نمو يلهاج رعاش وه :ثراحلا .سبلي ام لك وأ صيمقلا وه :هلابرس

 [كرادتم ةيفاقلاو لوضوم قلطم سسوم عيرسلا ياث نم] :خإ ايأ .بئاغ وهو ةبايز نبا لهأ ىلع راغأ دق
 يف يندحت لب لبإلا ىعرأ ال ينإف ؛ةبزاعلا لبإلا يف ئقلت ال تاقوألا نم تقو يف ئقلت نإ !ةبايز نبا ايأ :لوقي

 تباغو ترفن لبإلا تبزع :بزاعلا .ناسرفو ليخ



 اهزو ىلع هبايز نبا هباجأف م/م ةسامحلا باب
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 بقكاًرلك ةكزيلا مدقتسم درح حايبدتشت ١ كلت

 ردصلا :ةكاربلا ديدشلا ودعلا :دادتشالا لاح ةلمجملاو

 اهنزو ىلع ةباّيز نبا هباجأف

 احابص ألا وه / '

 بِلاغلا عَ انافيس بآل ايلاخ ُهُّتْيَقال وهل هّللاو
 اذرفنم 5 ةيطرش

 بئادلالعغّْيلشظلاو كيا ىغذكْنإةباثث بأ آف
 لعفلا يف بذاكلا

 ةيد كلا 9 ثا | لاقو

 نيوبع ِهجَوَب ينايضا ثيقلو العلا نع تَفَرْحْتاَو يرْفَو تيب
 ريثكلا لاملا :رفولا ءاقبتسالا :ةيقبنلا

 | اه
 عا 1 / .

 اذا

 .ةبحاصملل وأ ةيدعتلل ءابلا :يب .هبكار لثم عيفر ردصلا ميظع درجأ سرف يب ودعي يقلتو :لوقي :ينقلتو

 فصو وهو ؛جراخلا ىلإ اهتعسو اهمظع ةكربلا مادقتسا :مدقتسم .اريثك هيلع رعش ال ام ليخلا نم وه :درجأ
 ايو يبأ فه اي :برعلا لوقي خا فه اي .هيلإ فاضملا نم لدب ماللا :بك ارلاك .لاجرلاو ليخلا يف حودمم

 ؛ةبايز نبا فهل اورظنا !سانلا اهيأ اي :لوقي اريثك فهلت ةأرملا نإف ؛ديدشلا فهللا نع هب ئكيو يمأ فه

 .هثالثلا تافصلا نيب بيترتلل ءافلا :متاغلاف .امناغو املاس بآف منغف احابص اناتأ يذلا ثراحلا لحأل

 نم ةيلاحلا ىلع بوصنم :ايلاخ .انم بلغي نم عم هفيسو يفيس بآل ادرفنم هتيقال ول !هللاو :لوقي :خلإ هللاو
 نونلا طقس «فيس ةينثت :انافيس .ع وجرلا «ب وألا نم ضام :يأل .بوصنملا ريمضلا نم وأ ملكتملا ريمض

 ةوقلاب فورعملا يأ يزاحجبلا هانعم لب «تباث هنإف ؛يقيقحلا هانعم ةبايز نبا انأ :هلوقب دري مل : ! انأ .ةفاضإلل

 مزال ددرتلا اغإو ء«ددرت هاب كتاآ لاتقلل كيلإ يوعدت لإ ةعاجشلاو ةوقلاب فورعم وه يذلا انأ :لوقي ؛ةعاجشلاو

 .طرشلا باوج هنوك ىلع موزحم ملكتم عراضم :كلتا .لعفلا قداص انأو هلعف ف بذكي نم ىلع

 لوصوم قلطم فدرم لماكلا ٍناث نم :خلإ تيقب .ههجو هللا مرك يلع باحصأ نم دهتذ ناك :رتشألا

 ىلع هب وعدي ءاعد وه :ةلمحلابو ءيأي طرش باوج ىلع ةلاد اهدعب ام عم ةلمحلا هذهو [رتاوتم ةيفاقلاو

 لحجر هجوب يقايضأ تيقلو «مراكملا نع تفرحناو «هفراصم يف هفرصأ الف ريثكلا يلام تيقبأ :لوقي .هسفن

 .هب ريعيو ناسناإلا هب مذي امم هذه لك و ؛« سوبع



 يدنكلا ساوج نب كادعم لاقو اح ةسامحلا باب
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 سوُمُت ٍباَهِن ْنِمَأمْوَي ُلْخَت ْمَل ٌةَراغ ٍبْرَح نبا ىلع َّنُمَأ ْمَلّْنِ سا
 نسْوُش ةهيركْلا ف ضيبيرُدعت ابوك لاَعَّسلا ٍلاقئأك اليخ

 رماضلا :هج زاشلا

 يوُمُش عاعُش ْؤأ ٍقْرَب ْناَضَمَو ةهناكف ْمِهْيَلَع ديلا َيِبَح

 َيِدْنِكلا ساَوَج ُنِب نادعُم لاقو
 ٌلِمانألا ّيَدَي ْنِم ْتْلَشو يِقيِدَص ينمالف نع تغلب ام ناك نإ

 مل نإ ةروكذملا ايالبلاب تيلتبا :لوقي [ةراغملا عاقيإل ريعتساو لصألا يف ءاملا بص :نشلا] :خإ نشأ مل نإ
 بم: نع تلخ نإو نسوفتلا يامل. نع ظقا لمت ل اةنعحاف ةراغ برحن..قب نايفض ىلأ نيا ةيواعم ىلع بص
 ."ةراق" بلا قعت ةلسملا :لخت م .ءهكؤذ ةيواعم هب ئنع :برح نبا .امب ةالابملا مدعل لاومألا

 ماركلا :ضيبلاو ["ةراغ" نم لدب] :خلإ اليخ .بهنلا عمج نوكي نأ زوجيو هبهان ردصم نوكي نأ زوجي :بامت
 ف نورظني نيربكتم ضيب ماركب دشت رماوض يلاعسلاك ةربغم ةقارفتم ةريثك اليحن :لوقي عراعب اومستي من نيذلا

 .مهمعز ىلع سأرلا راربغاو ريسلا ةعرس يف هيبشتلاو ءلوغلا يهو ةالعس عمج :يلاعسلا .ةراقحلا نيعب برحلا
 .راعب اومستي مل نيذلا ماركلا مه ؛ةبحاصملل وأ ةيدعتلل ءابلا :ضيبب .ديدشلا ريسلا ءودعلا نم : ودعت

 ىلع لديل ؛سمشلا عمجو "نيب بنل ناث تنغن تيبلا| :خا يم .قحتسملا ربكفملا وهو «سوشأ عمج :سوش

 يف اوماق امل مهيلع عردلا يأ ديدحلا يمح :لوقي ءكلذ نود نوكي ةدحاو سمش عاعش نإف ؛عاعشلا ؤلألت لامك

 ةجاح ال ةددعتم سومه عاعش وأ قرب ناعمل هناعمل نأكف ءادعألا ىلع بضغلا نم مهترارح تدتشا امل وأ ءسمشلا

 نإف ؛ناعمللا نم ديدحلا يمح نم دافتسي امل ريمضلا :هنأكف .علاطملا فالتخال سمشلا عمج نأ نم ليق ام ىلإ
 .افيعض عمل اذإ قربلا ضمو :تاضمو .ةلاحم ال عمل يمح اذإ ديدحلا

 ئب ىلع راغأ دق ناك يمخللا رذنم نب نامعنلا نأ ةربح نمو ؛«يوكسلا برضم نب ةيجحلا هنأ باوصلا :لادعم

 نم يلشهنلا ةرمض نب ةرمض تحت برضم تنب ةيكف هتخأ تناك امل ءاذه ةيجح مهعم ناكو هب اورذنف ميمت

 .هيلإ ارذتعم لاقف «نامعنلا همحتاف مهعم ناك ةيجح نأ نامعنلا غلبو نامعنلا ميمت ونب مزهف «ميمت

 نب نامعنل باطخلاو [مورحم تيبلا كرادتم ةيفاقلاو لوصوم سسؤم قلطم ليوطلا يناث نمإ :خلإ نإ
 ىلع يىقيدص ىئمالف اقداص اقح وه ناك وأ ٍنيع تغلب ام دجو نإ :لوقي «نيعم ءاشنإ 'ئمالاو رذنم

 .فوذحم اهربخ ةصقان وأ ةمات :ناك .نيتاه يدي نم لمانألا لشي شيعلا ةذل نيع بهذو ءركنم باكترا

 .ىئجعم ةيئاشنإ اظفل ةيربح :ينمالف



 ليفطلا نب , رماع لاقو 8 2 ٠ ةسامحملا باب

 ّلتاق ّيِداَعَأ نِم طوخ فّداصو هفادر قرت دم يِدَحَو ُتْنْفَكَو
 فداضص لعاف هنبأ مسا مالا ثا وصلا

 د ان قا ليغ ١ نسراف يأ للأست ملا نإ تفي

 , امَحْنَحم ِجامّرلا عفو ىتشا ام اذإ ُهَناَبلو لعد مهيلغر 1
 ةردص هسارف: جما .ةرفعج | 0

 ! باوح

 ثراحلا نب رفز لاقو

 ريو َءاَدِجاَتَيقال خال ةّمْخق ةاضئت لك اني انُكَو

 نفكب ال ءادرب ارذنم يحأ يدحو ن : فك يح قوحإو ىلهأ ئلذخو ةلدقي "7 مال" ىلع فطعغ] :خإ تنفكو

 رفكلا ديدش ارفاك ناك :ليفطلا نب رماع .لكتلا ءالبب ىلتبأو هلتقيف يئادعأ نم لتاق اطوح يبا يقلو داتعم

 تام مث ةقعاصب دبرأ تامو هيلع رفظي ملف هُو هلتق ةدارإ ىلع ىملس نب رابخو سيق نب دبرأ عم 526 يبلا ىتأ

 نيب ناك فورعم موي وهو حيرلا فيف موي اهيف ركذي تايبألا هذهو ءرابج ملسأو هموقلح يف تحرح ةدغل وه
 .هنيع تقف هيفو بعك نب ثراحو ججدمو معثحعو ءادصو رماع ئب

 ؛ةجوزلل باطخلاو لوهجم قيلطتلا نم [موزحم تيبلاو كرادتم ةيفاقلاو لوصوم درحم قلطم ليوطلا ياث نم] :خ ! تقلط

 نيذلا يلأست مل نإ نيم تقلط :لوقيف ؛قالطلاب اهيلع مسقيو هتجوز بطاخي ,ماسقإلا باب نم هنأو نعم ءاشنإ مالكلاو

 .دعس نب بعص نب ثراح بقل :ءادص .نييحلا نيذه ىقال ذإ كجوز سراف يأ حيرلا فيف موي اودهش

 نود تاص هيلع حامرلا عاقيإ ىكتشا ام اذإ هردصو اجلعد يسرف مهيلع فطعأ تنك :لوقي خا رك

 .مهفعضو مهنبجب نريعيو جاوزألا ةعاجشب نرختفي نك برعلا ءاسن نأل ؛ةحوزلا بطاخ امنإو ءسفنتو ليهصلا

 اذإ سرفلا محمحت :امحمجت .هردص رك نود روصتي ال سرفلا رك نألو هفرشل لكلا ىلع ضعبلا فطع نم :هنابلو

 بلك نيب ناك مالسإلا يف فورعم موي وهو طهار جرم موي ركذي ليلج يعبات :رفز .ليهصلا نود هسفنب ناعتسا

 نب ناورم عم لئاو نب بلغت ونبو نميلا ءايحأ رئاسو بلك ونب تناكو طهار جرم :هل لاقي ماشلاب عضوم ف سيقو

 .لوقي هيفف «ذئموي سيق سأر كاحضلا ناكو اذه رفز برهو يرهفلا سيق نب كاحض هيف لتقف مكحلا

 افيعض انيل ضايب هل ام لك انبسح انكو :لوقي [كرادتم ةيفاقلاو لوصوم درحب قلطم ليوطلا يناث نم] :خغلإ انكو
 .نيللا فيعضلا نع هب ئكي :ةمحش .طهار جرم يف نييحلا نيذه انلتاق يلايلب محشلاك



 يديبزلا برك يدعم نب ورمع لاقو دل 0 ةسامحلا باب

 ا نأ ةئاديع ثتأ ضو  ةشميرتلاب ميلاابكتت اًعلف
 ردك امل باوح ل د بشل حب دا

 اركض َةئيَمْلإ دوج َنوُدوُقِمه  ةيبلغت ةبط خا َنيِقْلاَصَلَو
 رماض عمج ةعامجلا

 ارّيضأ ِتْوَّملا ٌلَع اوناك ْمُهَنِجْلَو اهلشمب انوقت ءاساك قادت
 اسأك ثعن ةلمجلا

 يديبُرلا برك يدعم نب ورمع لاقو

 تالبتان تتيئأ عراد  ابتاكاريك ]ه4 كنازاقتو
 دادتمالا :رارطبسالا ريغصلا رهنلا :لودجلا

 ِتَرَقَتْساَف اههوُرْكَم ىلَع ْتدْرَف ِةَدَم َّلَّوأ سفتلا َّلِإ ثّناجف

 ا لاو وع اال ردو فس املس ضدنا نيف انيق انقالف ان 4 لوقي :خ! املف

 انيقل املو :لوقي :خل! الو .بشخلا وهو ءدوع عمج :هناديع .يسقلا هنم ذخختي لبخلا راجشأ نم بلص رجش :عبنلا

 نم وه درحأ عمج :اذرج .لئاو نب بلغت ىلإ ةبسن :ةيبلغت .توملا ىلإ رماوض ادرح اسارفأ نودوقي بلغت نم ةعاج

 انم توملا ىلع ربصأ اوناك مهنكلو اهلثم انوقس اسأك مهانيقس :لوقي :خل! مهانيقس .اريثك هيلع رعش ال ام ليخلا
 .ابلاغ لوعفملا ىلع دازت ةدئاز ءابلا :اهلثمت .انررفو اورقتسا ثيح

 نونكسي اوناك نابز نب مرج نب نأ تايبألا هذه رب نمو [روهشم يباحص مرضخم رعاش وه] :خلإ ورمع لاقو
 تحرخف ديري نب ذاعم :هل لاقي ثراحلا نب نم الجر مرج ونب تلتقف ابس نم نطب مهو بعك نب ثراحلا ينب يف
 ونبو مهبحاص مد نوبلطي ثراحلا ونب ءاجف مرج نم تناك هللا دبع هيخأ مأو همأ نأ امل ورمع طهرب تذالو مهنم

 تناك امل ؛دهن ءامد كفسي نأ مرج تهركف ثراحلا ئبل طهرو ده ئبل عي مرج نب نيعو ورمع ماقف مهعم د

 .لاقف هدحو ورمع يقبو ديبز ونب تمرهفا مث برحلا نع تّرفو رم امك ةبارقلا نم مهنيب
 نطوم نع ةلئام ةفرحنم ليخلا تيأر امل :لوقي .ياثلا تيبلا يف هباوج [قباسلا نزولا ىلعإ :خ2! تيأر املو

 لئاملا وهو روزأ عمج :اروز .ةرسيو ةنمي تدتماف هيف تلسرأ عرز يف راغص رافأ افأك حامرلا نعطمو برحلا
 لوصولاو غولبلا نيعم هنمضتل ؛"ىلإ' ب يدعو ءنزحو عزف نم تعفترا يأ] :خلإ تشاجف .فرحنملا
 ناعطلا نم هتهرك ام ىلع امتددرف ةرم لوأ اعزفو افوخ ىلإ ةرطضم سفنلا تعفتراف :لوقي [رارطضالاو

 .هيلع ترقتساف بارضلاو



 يديبزلا برك يدعم نب ورمع لاقو 45 1 ةسامحلا باب
- 

 ِتَّرُك ُلْيَحلا اَذِإ ْنْعظَأ ْمَلاَنَأ اَذِإ  يقّتاع ُلِقْتَي حُمَرلا لوقت َمالَع

 تَراَيْزاف ْتَمَراه بالك َوُجُو ٌقِراْشَرَءاَمَلك ًامْرَج لبا اجل
 لاتقلل تدعتسا سي“ راشعنالا :رذلا ظ هللا كلهأ
 ترعذا ا اعقالت ْذِإ اهَدْهَت ٌمْرَج ِنْعَت ملف نيس ا 3 م ا ها 5: ه اع 3

 قرفتلا * دارعليالا

 وأ َحاَمَرلا يبس ُمُهحامر ينْمَقَطَْنَأ يْوَق نآولف
 يترح را

 مل و مبو ميف :وحن «كلذ ىلع افيفخت هرخآ نم فلألا فذحت رج فرحب لصتا اذإ "ام" ةملك نأ ملعا :خلإ مالع

 هتبصن اذإف ءاهمضو ءاحلا حتفب يور :حمرلا .همامت ىلع كرتي ذئنيح هنإف ؛"اذاملا :وحن "اذ د" يبي "اه" ليغتا اذإ الإ

 ةيانك هلقثأ نم "لقي" .ءادتبالاب عفتري حمرل او «هباب ىلع كورتم لوقلاف هتعفر اذإو «'"نظت" ئيعم يف لوقت تلعج

 ينذأ نيب وأ اضرعم هماّدق حمرلا عضو اذإو احامر اسراف لجرلا نوك ىلع لدي وهو قتاعلا ىلع حمرلا عضو نع
 نعطأ مل اذإ هيلع هعضأ ثيح "يقتاع لقثي حمرلا" نإ :يسفن لوقت هجو يأ ىلع :لوقي ءايرجم ارهام دعي ال هسرف

 .ليخلا ترك نيح ناسرفلا

 اهضعب لمح بالك هوجو مهو اهعاعش رشتناو سمشلا تعلط املك مهنعلو مرج يب هللا كلهأ :لوقي :للإ هللا احل
 .تقولا اذه يف ءيش حبقأ ريصت اههوجو نأل ؛ةلاحلا هذه بالكلا فصو امنإو ءلادجلل تدعتساو ءضعب ىلع

 .ضعب ىلع بالكلا ضعب لمحي نأ :ةشراهملا :تشراه .ةيلاحلا وأ مذلاب صاضتخالا ىلع هوجولا بصن :هوجو

 مهناوحإو مرج ونب فكي ملف :لوقيو ءرم امك ةعاضب لآ امهنأل ؛مرج ريمض ىلإ دهنلا فاضأ :ذإ نغت ملف
 .مذلا ىلع اصيصنت رمضملا عقوم رهظملا ع عضو :امرج .اوقرفت وة اورق مهنكلو اوقالت ذإ ده ب

 .اولذخو اورفو مرج نب نع لتاقأ ةيردلاك حامرلل ةضرع ٍنأك ترصو يدحو تيقب :لوقي :خإ تللظ
 "”تللظ" نع ربح رايبرد .حامرلاب نعطلا اهيلع ملعتي يلا ةقلحلا يه :ةيرد.ربخ وأ لاح ةلمحلا :ئبأك

 لعجيو ليصفلا ناسل قشي نأ نيتلمهملاف ميجلاب :رارحإلا :خا نأ ولف .ةعامجلا ليوأت ىلع مرج ءانبأ يأ :ترف

 مزهنا :لوقي ؛ناسللا قاقش يذؤيف ةحالم عون لبإلا نبل يف نوكي يسب ديو وارسو

 راعشأ نم انب قيلي ام. تقطنف مهحامر ئقطنأل مهراوج ىلع اولتاقو مهفاكم اوماق ولف مرج نب مازهاب يموق
 مهنأل ؛كلذ لاق امنإو ءاهنم ءيش قطن ىلع ردقأ الف ليصفلاب لعق ان يعشق يعفو نكي رمقلو ركل

 .مهئادعأب نورفظي اوناك ام دعب راعشألا نولوقي اوناك

 ع

 .لاح وأ



 يئاطلا ٍريِصَق نب ٌراّيس لاقو

 ِتَنَرَأ ََمْرَألا ليَ ٌشَعَرَمِب  انتئاعِط 0 3 هقيخوم
 رعاشلا ةحور

 ٍتَنأمظاف اهُتنَطَو ْدَقَو يبيبفتو ايلي مهما يأ يسع

 تََحَسَفاَف ّىدِع ةيوودطا لاك ىلإ اهَّقمَص ُتْدَتْسَأ ٍلاطآلا ٍةّقحالو
 بر معمل

 ِمَرَضلا ٍةَمْحَج ٍبْرحلاَنِمِران يف ةَليِدَج ينَبانم جة

 ءاسنلا تناك امل ؛ركذلاب ديدقلا مأ صح [كرادتم ةيفاقلاو لوصوم درحم قلطم ليوطلا يناث نم] :خلإ ولف

 ناسرف انناعط ديدقلا مأ تجوز تدهش ول :لوقي «برحلا يف مهحاوزأ لاعفأ نرظنيو برحلا نطاوم ندهشي
 . انناعظ" ف أ "تديهش' "ب قلعتم «ماشلاب دلب : سعر .هتلدش نم اعرفو افوحح تحاص «شعرمب ئمرألا لحرلا

 .مورلاب ةروك «ةينمرأ ىلإ ةبسن [ئمرألا لحرلا هب دارأ] :ينمرألا .ناعطلا لوعفم هنأ ىلع ناسرفلا هب دارأ :ليخ

 يه تحاص وأ ثداحلا ركذأ :لوقي [فرظ هنأ ىلع بوصنم] :خلإ ةيشع ."ول" باوج «تحاص يأ :تنوأ

 .هيلع ترقتساو ديدشلا ناعطلا كلذ ىلع اهتنطو دقو يسفنو يسرف ردصب ناسرفلا ءالؤه عفدأ ةيشع

 .سرفلا ىلإ عحار ريمضلاوءسرفلا ردص :نابللا :هنابلب

 اهفص تلعج روصنخلا قاقد ليخ برو :لوقي خا ةققحال و ."هنابل" يف رورجملا ىلع افطع ءرورجب : يسسفن

 ىلع لمتشم تيبلا نأ ىفخي ال مث ءموقرثكو انتلق نم افوخ تعزفف ةلاجرلا نم ىرخأ ةعامج فص ىلإ ادنسف

 .رصخملا ةقد نع ةيانك لطألا قوحلو ةرصاخلا لطأ عمج :لاطآلا .ةلمهملا ءارلاو نونلا فالتخال ءافكإلا

 .مهمادقأ ىلع نودعي نيذلا يأ عمج مسا :ىدع .اككتمو ءيش ىلإ ادنسم ءيشلا لعج ؛دانسإلا نم :تدنسأ

 .هل مزال هنإف ؛عزفلاو فوخلا نع رارعشقالاب نيكي :ترعشقاف

 ةليدج نب انءافلح وأ انناوخإ انسبح نحن :لوقي [بكارتم ةيفاقلاو لوصوم درحمب قلطم حرسنملا نم] :خلإ نحن
 .لاعتشالا ةديدش ران لك ميحلا مدقتب :ةمحج .اديدش الاغتشا مرضلا ةلعتشم برحلا نم ران يف يط نم

 سأرلا ةلعتشم ةفعسلا يهو ةمرض عمج :ةكرحم :مرضلا



 37 هلا نهتم آس اسوللو اطضنو ضيضحلاب لئلا دقت دق وَبَسَ
 ١ :عمج وسا

 يناطلا ريثك نب دِشِنَوَر لاقو

 ُتْوّصلا هذه ام ٍدَسأ يب لئاس هتيم الملا تكا كلا انهبأ ان
 ةيماهفتسا

 ُتوَمْلا نأ 5 ْمُكُنرَبُي ل اوُسمَكَاَو ِرْدْعْلا اوُرِداب ْمُهَل ْلُقو
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 ع

 هك 2 شيق » 15 . كاشي ىو لذ ةدخ عسا سف ة 0 يق م
 ثوف مكدنع بنذب يلع امف مكتيفقب ينيتاتمن اوبنذت نإ

 «لضنلا لاعتشا ثروي ثيخب ديدشلا يمرلا نع لبنلا داقيإب نيك ["انسبح" ريمض نم لاح ةلمجلا] :خإ دقوتسن

 امب داطصن نئمطم ناكمم رانلا جرخيو اهاصن دقوي اديدش ايمر ماهسلاب مهيمرن انك انأ لاحلاو مهانسبح :لوقيو

 .نئمطملا ناكملا وه .ةيفرظلل ءابلا :ضيضحلاب ملا يل تقطعت يأ تيب ناز اوت

 يضر يو اقب ىقب يف نولوقي مهنأل ؛يط ١ ط ةغل ىلع هجرخأف تينب هلضأ ! "ارو * :قلوقل كتيت”ةلمجا | :اسشب

 قلطم طظيستلا ناث نم] ا اهيأ اب .افلأ عايلا بلقتف ةحتفلا ىلإ ءاي اهدعب ةرسكلا نه لوؤرعمي مفأك ءاضر

 يلا تاملكلا نع ةكيزح نب دسأ يب لئاس اديدش اعفد هتبطم عفدي يذلا اهيأ اي :لوقي أ رتاوتم ةيفاقلاو لوصوم

 .يوقلا قوسلا «ديدشلا عفدلا :ءاجزإلا :يجزملا ؟تاملكلا هذه ام :ممل لقو ؛مهنع لقنُت

 اذهو ؛ن 'ايبلا فطع هنأ ىلع توصلا عفت ةراوءلوعفملا عضوم يف ةلمحلا«ةحيصلاو ةبلجلا هب دارأ :خاإ هذه ام

 ؛ةمهتلا نع مكرهطي الوق مكل اوبلطاو «لوقعم رذعب يلإ اورداب نأ :ئيع مهل لقو يأ :خلإ لقو .مكهت مالكلا
 تعن ةلمحلا «ةئربتلا نم عراضم :مكئربي .همدق اذإ هب رداب :لاقي «ةردابمللا نم رمأ :اورداب .مكتوم انأ نإف

 .سامتلالاو ةردابملل ليلعت هيفو «فانئتسالل :ئبإ ."الوق" :هلوقل

 ىلع مهلَو# :ىلاعت هلوق يف امك ءاهربخ "ىلع"و ؛ةدئاز هيلع ةلخاد ءابلاو «بنذ اهمسا وأ فوذحم اهمسا :خلإ نإ

 ىلع مكل ام وأ بنذب ىلع مكلتق امف ةدم دعب مكتيقب نيتأت مث متنأ اوبنذت نإ :لوقي .2(4١:ءارعشلا) # بلذ

 .ةردابملاب مكيلعف تئافلا ىلع مدنلا عفني الو مكدنع نم مكتاف ام نإف ؛بنذ

 مهرايخ و مهنم ىقب نم موقلا ةيقب :مكتيقب .ةرورضلل فذحت مل اهنكل و ءايلا فذحب ئتأت لصألا : ينيتأت



 يباهبنلا نابز نب فينأ لاقو 4 ةسامحلا باب
 و
 ق صاغ

 يناهْبَسلا ناَيَر نب فْيَنَأ لاقو
 (طاخت َنيِفرْمُمْل ضرب هبئانك ٍِكِلامو فْوَع ّىَح ْنِم مكل انعمج

 الار نيِيدَج َْيَح تَرَواج دقو ىَوَللاَف حا ٍزمرلاب ره مه
 امئلابز بولا ٍتاّرفِل حاس ٍةَّلُجَر ْفَشْرَح ليحل روح تحك

 كليع اتم ثنا# قياموسب مهن َميسَصلا اوفرْعَي نأ مهل
 ىلأ لعاف ملظلاو ةلذلا لقا

 فدرم قلطم ليوطلا يناث نم] :خل! انعمج .ةميزخ نب دسأ نب بطاخي «يلهاج رعاش ءارغصم :فينأ لاقو

 ةريثك تاعام كلام طهرو فقاوع . جح عم دسأ ب أي مكل ازومح انإ :لوقي | كرادتم ةيفاقلاو جوربخو لصوب

 ب نأب راعشإ هيفو ,حاحصلا بارعلا الإ اهلباقي ال تايبرع مهقاهمأو لاوم مهءابآ نيذلا اهلاتق يأ امباذع كلهي

 .ميظعلا شيحلا يهو «ةبيتك عمج :بئاتك ."بئاتك" ييعأ هدعب امل نايب :يح .حاحص برعي اوسيل دسأ

 نيجهلاو «ىلوم هوبأو ةيبرع همأ يذلا فرقملا :نيفرقملا ."بئاتك":هلوقل تعن ةلمجلا [كالهإلا :ءادرإلا| :يدري.
 تعلن تبيبلا| خل 0 .ةريغ هن ردح يذلا باذعلا وه يدري" لعاف :اهاكن .ةمأ همأو رع هاو يذلا

 :لاعرلاو ءمسطو سب دج وأ ؛« سيدجج و سدحجب يطهر 0000 قيحاع دارأ [ةرثكلاب مهفصي سلاف حل

 ف رخؤم :مه نوقف: ككلاب بنانكلا قضي :"بتاتك" تنعن هةميبلا لكو :ليخلا تناعاوع لوأ وهو ليعر عمج

 . سدحجج وو سيدج+ رايد وأ سيدجو مشط تدان مهليخ ليل تزواحج دق مدقمو ةجيتارعلا ىلع ةئالثلا عضاوملا هذه

 .بيترتلا ىلع عضاوم ةئالثلا هذه :خلإ لمرلاب

 تابحل ردقت ماهس مهل «ةرثكلا يف دارجلا راغصك ةلجر ةعامج اهمادقو ليخلا رودص تحتو :لوقي :خلإ تحتو

 .ةرثكلا يف هبشتلاو ةلجرلا ةعامج ريعتسا دارحلاو ريطلا راغص «"رفعج" ك :فشرح .اهزواجتي الف مههابت بولقلا

 يهو (ةرغ عمج :تارغل .هردق اذإ هحاتأ نم :ححاتت .هدعب ينباثلا عارصملاب فوصوم لجار عمج حتفلاو رسكلاب :ةلجر

 .هظفل ريغ نم مهسلل عمج مسا وهو «لبن عمج :اًشابن .بلقلا طسو يف ءادوس ةقلح

 ؛ةايإ مهلوبق نع الضف مهلاب يف ميضلا رطخي نأ دالوألاو لألا ةريثك قتان ونب موك مهل ىبأ :لوقي :معإ مه ىبأ

 اذإ اهمحر تقتن نم لعاف مسا :قتان ونب .مهلاب يف هروطخ هنافرعب دارأ :اوفرعي .5 زعلا و ةرثكلا كايب ضرغلاو

 ."قتان" :هلوقل تعن ةلمجلا :خلإ تناك .دالوألا ةريثكلا ةأرملا :قتانلاف ءاهذال وأ ترثك



 يباهبنلا نابز نب فينأ لاقو 4.5 ةسامحلا باب

 ًطايَّسو اهُحلَط قالت ُتِيحب لئاح نب نم حفلا ملف
 هلعس و لبا لفسأ

 (هاتفو اهمادقإ ىَرشلا د ٍدْسَأك يطل اَنْيَمَهَناَ ٍراْزلاَوَعَد
 ةفورعم ةدسأم ىلإ عم يعم ماللا امبسستت دنبأ وني يأ

 طون عالم ةلتتاسل اعسيب نشلا بابي ا اكله
> 9 

 يو او هاش جاما, اراعلل اشو
 ال باوج

 و سنا 8

 يقل يلع نيم ةليس و عمج امل باوج

 ماظع نم ناعونلا ناذه هيف ىقالت ثيحب عضوملا اذه نطب نم لبجلا 5 انيتأ املف :لوقي :خل! انيتأ املف

 حقسللا نا رورخ كاري معلا | :اًشايسو اهحلط . حفسلا" نم ةيلدبلا ىلع ب ويقنم : خلإ ثيحب .راهشألا

 | وعد امتإو | "املا بأ وحج ةلبمبلعا | اخ اوعد .::صعشلا ماظع نم تكاعون لايسلاو حلطلا | ةعقبلا ليوأتب

 املف :لوقي «لحما بوصنم ةيمسا فاكلاو ؛ناندع نب دعم نب رازن نب رضم لآ نم دسأ ئب نأل ؛رازنلاب

 اتلارتو اهمادقأ انمادقأ ا رسل هلا ةةيسا لثم نك دقو !ددأ نب يطل اي :انلقو ! لعرم نب ولأ وح أي :اولاق «هانيتأ

 .انلازن اهلازن و انمادقأ اهمادقأ و اهازن

 ءادتبالا ىلع ناعوفرم :اهلازنو اهمادقإ .دسأ عمج دسألاو «ةيلاحلا ىلع لحما بوصنم ةيمسا فاكلا :دسأك

 ةلئاسل انئالب نسحو انربص عطاقلا فيسلا نيب فويسلاب انلتاقو انيقتلا املف :لوقي :خل ! انيقتلا املف .ةيربخلاو

 .ةروسكم ةلولفمو ءامدلاب ةبوضخم تناك انفويس نأل ؛كلذو ءانع سانلا لأست ةيفح

 .ةغلابم لاؤسلا ىلإ يفحلا دانسإ يف :اهاّوس .دجلا ةياغ ادج هنع لوؤسملا نع ثحبي يذلا لئاسلا وه : يفح

 لا ةلباقيو ةناب 6ارق ببترشلا :للعلاو .هينارقلا هدايز وهو ينادتلا نم وك كمل عمج ضام :خا اونادت الو

 دعب ةرم اهشاطع تبرشو اهفارطأ تخفتنا ىح الماك اًير انحامر ةنسأ تيور حامرلاب اوبراقت املو :لوقي

 يهمدقم :حمرلا ردص :رودص .انهعالضأ تسيفتلا فيي يعرلا نم تعيش اذإ ةبادلا تعلضت :تعلضت ى

 نكاشطظعلا هانعم ؛ لهان عمج : : اها . هنانس يأ

 هب نيكو اصعلاب برضلا هب برضو ءاصعلا ذخأك هذعأ اذإ ىصرك فيسلاب ىصع :لاقي :خ! انيصع املو

 0 احلص انقأ بدأ ناك ىلا لئاس ول || تعطقت ىصعلا لح بق ويسلا انذيسأ املو :لوقي ىلاوتملا برِضلا نع : ل

 .'"لئاسو' ل تعن ةلمجلا :تناك .تقو يف يط ب ءافلخ اوناك دسأ ب نأل ؛كلذ لاق امثإو .كلذ لبق ةاس

 .طئاسولاو يبايجألل قابلا ريعتسا :اهابح .تاك ربخ ملسلاو ءحلصلا :ملسلا :ءاملي



 برك يدعم نيورمع لو خال يمايتلا هيلا
 اهلاوطو ابكي ميد ٍحامّرلا فارطأو اَوَلَوَف

 6 عمج ةيلاحس |[ وهْرْها

 8 سيدو ذا نآغاف ِرَريِهب 2س ىسيل

 ططخملا ب لوهجب 2 ةضرتعم ةلمجلا رازإلا <

 قل ةنيؤأ بقانَم و ٌنداعَم لامجلاَّوإ
 بابيسألا اه موا بايتألا اقتاةارأ 5

 انتلغ 8# ةس _فهبام ناثتحعلإ تودع
 ديدشلا يوقلا ودعلا 0 سرفلا ةعساولا عردلا هدلا ثتداوح

 اَذنَق ّنادنألاو شيلا دقي بطش ذو ادفت
 ةريصقلا عردلا : ندبلا 5.

 اَدهَنَو اب 0 - َكاذ موي نأ ةسمِلَعَو
 توديعأ ىلع فطع

 دقو أكنخ اوت ةيدحلا اوُسيل اذإٌمْوَق

 تناك دقو مهرابدأ دسأ ونب ىلوف :لوقي .طاسوألاو لاوطلا ذأ مهدنع اراع حامرلا رصق ناك امل :خل! اولوف
 .طسوتملا :عوبرملا :اهتاعوبرم .مهرابدأ ىلع مهنعطن انك يأ ءاماوطو اهطاسوأ مهيلع رداوق انحامر فارطأ

 نإ :لوقي [رتاوتم ةيفاقلاو درحم لوصوم قلطم لماكلا لفرم نم] :خلإ سيل .فارطألا نم لدب هنأ ىلع عوفرم
 .نميلا دورب نم اًدربو اططخم ابوث تسبل نإو «كلذ ملعاف ؛«ءادرو رازإب سيل ناسنإلا هب نيزتي ام
 باسنأ ناسنإلا لامج امنإو :لوقي :خلإ لامجا نإ .ءادرلا هّسيلا هادر :تيذو .ناسنإلا هب نيرتي ام :لامجنا

 عفدل تددعأ :لوقي :خلإ تددعأ .بايث قالحأ هيلع تناك نإو افرشو اًدحب هتثروأ ةيرك باسحأو ةرهاط

 قئارط اذ افيسو ايوق اًمحخض :لوقي :خلإ ادم .قلخلا ديدش ايوق ودعلا ديدش اسرفو ةعساو اعرد رهدلا ثداوح

 .سوؤرلا قوف برضي هنأب راعشإ هيفو ؛لوطلا يف اعطق راغصلا عوردلاو تاضيبلا عطقي
 ءطقلا ضيقن لوطلا يف عطقلا :دقلا :دقي .هنتم يف ةعقاولا هطوطخ يأ فيسلا قيرط وهو «ةبطش عمج :بطش
 نيسرافلا دحسأ لاوقي نأ :ةلزانملاو ا تملعو .ةذوخلا يهو ةضيب عمج حتنفلاب :ضيبلا .ضرعلا يف عطقلا هنإف

 .حضاو ىيعملاو ةعراصملل كسرف نع لزنا يأ لازن لازن :رخاآلل نيلباقتملا
 - رسكلاب - :دقلاو :خ! موق .ثداوحلا ثودح وأ بطاخملا فرعي يذلا دوهعملا ىلإ ةراشإ :كاذ موي

 امهسبل اذإو ؛عردلا تحت سبليو دلحلا نم ذختي ع عرد هبش وهو «بليلا هب ئئعو .لوطلا يف عوطقملا يأ دودقملا

 .اًبليو اعرد رومنلا اوهبشأ ءبليلا ىلع عوردلا اوسبل اذإ موق مه :لوقي .زييمتلا ىلع امهبصنو «رمنلا هبشأ لحرلا
 .نيتقلح نيتقلح جسنت ىلا عردلا يهو ةقلح عمج ةكرحم :اقلح .رمنلا هبشأ اذإ لجرلا رّمدت :اورمنت
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 اَذَعَت ةعكشا اسب جايا مْوَي ىلإ فير قولا لك
 . مهلرع ف: برزخ نم

 اَدَه ِءاَرْعَملاِب َنْصَحْفَي اسيل سبا ةاسممل
 اديدش اودع ةبلضلا ضرألا

 ىَدَ'َت اذِإ ءاَمّسلا هدب احن سيِمل ْتَدَبَو

 2 راسم و ىنح 1--7- اهتيس تره 2و اًثهةتألا 36 شخ .علاايةيا ف ندي

 ادم نشْيُكْلا لاّرِي ْنِف َرَ سلو مهم دك تلزران
 لييبا

 ولمغ ىو ع

 ادذَّشأ ناس يللا هنأ يذ قوطي مه

 ل

 نأ ناخب 3 را لبق اورق ضر كاز
 مصلا ضيقن :عزخلا < ةدئاز

 .هتردقو هدادعتساب باسحلا موي ىلإ يرجي ئرما لك :لوقي ؛ةيردصم "ام" ةملك :خا ئرما لك

 هل الوعفم نوكي نأ ىلع "ادش" بصتتاو ءاديدش ادع ذإ نيتلمهملاب يلا صحم نم ,نصحمب :يورو :خلإ نصحفي

 .تاّداش ءازعملاب كلذ نلعفي يأ لاحلا عضوم يف ردصم "ادش" نوكي نأ زوجيو ؛ءنهدشل ءازعملاب نصحفي :لاق هنأك
 ءركللاب "سيلا نضع 1 تدبو .رمألا دادتشاو ديدشلا ودعلا نم ةبلصلا ضرألا يف نعرسي انءاسن تيأر امل :لوقي

 ةأرملا هذه تزرب يأ :لعفلا نيعم نم "نأك" هيلع لد امل ؛فرظ "ىدبت اذإ"و ءاهلامجو اهنسحب بححت تناك اهأل
 امإ كلذ تلعف اًعِإو ؛"ىدبت اذإ ءامسلا ردب اهأك" :هلوقب اذه ىلع لدو ءاهاقن تلسرأ دق افأك اههحجو نع ةفشاك

 .بعرلا نم اهلخادت امل وأ ءابسلا نمأت يح ءامالاب هبشلل
 .روهظلاو ودبلا وهو يدبتلا نم ضام :ىدبت .ردبلا ةهبشم تدب يأ ةأرملل لاحلا عضوم يف :اهنأك

 تلزان :لوقي :خلإ تلزان .اًدج اديدش رمألا ناكو سانلا ىلع يفخت ىلا اهنسح عضاوم تدبو :لوقي :خلإ تدبو

 ىلع دشأ نأ ديرأو ءرذنلاك هنومزتليو يلتق نوديري مه :لوقي :خلإ نورذني مه .هلازن نم اَذُب َّرأ لو مهديس
 لمح :هيلع دش «عراضملا نم ملكتم :ادشأ .هسفنب رذنلا ةيدعتل لوعفملا ىلع تلحدأ :نأب .هتيقل وأ مهتيقل نإ مهديس

 ناوحخإلا نم اريثك تنفد ثيح ؛ديدش ديلج ؤرما نإ :لوقيف «ةدالحلاو ةدشلاب هسفن فصي :خإ خأ نم مك .هيلع

 .ةيفرظلا ىلع بوصنم وهف هيف هنكسأ اذإ ءقدص دعقم هأوب :لاقي :هتأوب .يدحو يديب نيحلاصلا
 يئاكب عفني الو اريثك الو اليلق مهيلع تعزج ام :لوقي :خ! كإ ام .ربقلا بناح يف رفح هنأل ؛ادح دحللا يمس :ادح

 .مهويج نوقشيو مهدودخ نومطلي اوناك دقو ادخ هيلع تمطل الو :يورو ءاليلق ائيش يلع دري الو اعفن مهيلع
 .ليلقلا ءيشلا نع نيكي ,فكلا يف عارذلا لصوم لصألا يف دنزلا :ادنز .شحافلا عزجلا :علخلا :تعله
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 الج ٌتُقِلَغ وي : قلم / اولا 4 هلأ

 اًةسه ءاةيغألا دسقأ  قييهال! امش ولف
 لوهجم ةقيضاملا ىقلملا

 | اَدْيَق فْيّسلا َلْثِم ُتيِقَّبِو ْمُهِبِحَأَنيَِلاَبَهَد
 لاح نادرفنم اوتام

 ْروُرَمل يفإو ِتْوَملاَرَدَح اهب حجر عّممججا دقلو
 رفي رف نم لوعف هل لوعفم 5

 .يوقلا ديدشلا وه :ادلج .تقلحخ موي اديدش اديلج تقلخو ءاهيف تام ىلا هباوثأ وأ هنافكأ هتسبلأ 2 هتسبلأ

 نالف ءانغ نالف نيغأ :لاقي :خإ ينغأ .لوألا "تقلخ" يف ملكتملا نم ةيلاحلا ىلع بوصنم .دالجأ هعمجو

 :ىلاعت هلوق هديؤيو :ىلوألا وهو ففورعم وأ ءادعألل سانلا دعت ئأ ؛ةيغ بانو ةعيافك نيفقك اذإ ت حتفلاب -

 ىفكأو .نيحلاسلا قلسلا نع تونأ ىفإ :لوقي هوحل :تاعاسلا دعنا يأ م4 :مرو :«اَدَع حهل 1 امْنِإ»

 .اًدع ءادعألا دعأو مهتيافك

 ناك اورمع نإ :لاقيو «ءناسرفلا نم اذكب دعي هنإف انالف اوذخ :ءادعألا ف لوقي :ئعملا نوكي نأ زوجي :ُدَعَأ

 اًعوضومو لاحلا ىلع هباصتنا "ادع" نوكيف ادودعم ءادعألل ئيهأ :نععملا نوكي نأ زوجيو ؛سراف فلأب دعي
 دغأ :ىوريو ؛حالسلا مط دعأ ءادعألل دعأ :ىوريو «تأيه يأ تددغأ لبقتسم "نبع" ىدودعملا عضوم

 : ل وقنا هلأ :يناثلاو .ةرحافملا دنع يمايأو تاعقو مهل دعأ :لوقي نأ :ايفدحأ :نيينعم لمتحيو «ةزمه لا حتفب ءادعألل

 ةزمهلا مضب "ءادعألل دعأ" يوري نم ةياور نيعم ىلإ هانعم عجري اذهو ؛«ةدعو ددع نم هيلإ جاتحي ام لك مهل دعأ

 .اقادودعم انه دعأ :نعملاو :هي الوعفم "ادع" ناوكي نأ زوجي ةياورلا هذه. ىو «نيعلا رستكو

 ال يدحو ترصف يئانرق ىضم دق يأ ؛هريغ عم دحاو نفج يف عمتجي ال هنأ :اًدرف فيسلا نوك نعم :خلإ بهذ
 يناثلا نم وأ تقلطأ اذإ لوألا لمرلا نم] :خلإ عمجأ دقلو .دمغ يف هل يناث ال .فيسلاك رومألا ىلع يننيعي يل بح

 سرفلاب نيلجرلا عمجب نيك [تديق اذإ فدارتملا نمو ؛تقلطأ اذإ رتاوتم ةيفاقلاو ءاعيمج نيبرضلا يف فدرم تديق اذإ

 ةاور نم ناكو هديب سيلو فاقلاب "رقي رق" نم يورو :هنحت نم سرفلا جرخت الو هنتم نغ لزي القل ؛هيلع امهئابثإ
 دقل هللاو :لوقي «مزحلاب هسفن فصي «ريدج عورلا يف انأ لكبو «ةهراك اهفطعأ دقلو :لوقي هنإف ؛هدعب اميف رظني م

 رارفلا ريثكل إو ؛الطاب تومأ نأ ةفاخم حت نم يه جرخت الو انأ طقسأ الثل ؛اهيلع تبثأف يسرفب يلجر ةرات عمجأ

 .ثنؤيو ركذي هنإف ءسرفلل ريمضلا :امي .ملكتملا ءاي ىلإ فيضأ لحر ةينثت :يلجر .رارقلا يف عفن نكي مل اذإ
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 ُريِرَه ِتْوَمْلا نم ِسْفّنلل َنيِح ةَهراك اَهفِطعَ و
 ةهارك سرفلا ريميظ نم لاح : أ

 لما

 ُريِدَج عْوّرلا يفانأ لُخب» ٌقْلُخٍْيِم َكلذام قا
 برحلا هب داريو عزفلا

 ُريجُم ُتْشع ام ساّئلا يف هلام ٍندِعْوُي ًارداس حْبُص ُنِباو
 عرف د هيي ةيفرظ ةيردصم

 اًهَءاَضأ ٌءاَعَّشلا الْوَلَدَمَئاهل رئاث ٌةَتْغَظ يذلا دْبَع نبا ُتْنَعط ميطَخا نب سيف لاقو
 هراشتناو عدلا قرفت راغلا لح رح يدبعلا لجرلا هي دارأ

 :ثدوملا نم ةهارك سفنلل نوكي امثيح رفنتو هركت يهو ىسرف فطعأ دقلو : :لوقي | ففليلا دقو

 .برحلا يف امهنم لكب ريدج انأو نيم ةداعو قلخ ةلجخخ رارقلاو ر 1 رفلا نم كلذ لك :لوقي 1 لك

 دنع همأ هب تلمح اذإ دولوملا نأ نم برغلا تمعز ام ىلع ءانب «نابحلا فيعضلا :حبص نباب دارأ :>! حبص نباو

 ام نيم ريجم هل سيل هنأ لاحلاو ءئندعوي لفاغ رداس وهو نابج فيعض لجرو :لوقي ءانابج افيعض نوكي حبصلا

 .يلهاج رعاش :سيق .ةمزال لاح عارصملا :هل ام .ةلفغو ةنس يف ناك اذإ لجرلا ردس :ارداس .امئاق ايح تمد

 .ثاعب موي لتق ئح ملسي ملو 25 يبلا يقل
 ذخأي لجر ةنعط يدبعلا ل ا|حجرلا تنعط :ل اوقي [كرادتم ةيفاقلاو جورحخو لصوب فدرم ليوطلا يناث نم] :خ! تنعط

 تايبألا هذه ثيدح نمو ءاهذفنم ءاضأل هقرفتو مدلا راشتنا الول رخآلا فرطلا ىلإ جورح اهل هيف رصقيو هرأثب
 يدع سيق ّدح لتقو ؛ةعصعص نب رماع نب ةعيبر نب رماع ىئب ودي سوماما < عاتق طوب -<رمييطاللا ناك" هنأ

 غلبي نأ تيشح همأ تناكو اريغص ايبص هوبأ لتق موي سيق ناكاو رجها نكسب سيقل هلآ نع نم ليعر قرمع و أ

 اتراصف ةراجح امهيلع تعضوو بارت نم نيتوثح ىلإ تدمعف لاو 1غراكب بالا رعي ةيهطا انيق

 ىلع كتدش تيقلأ ول :هل لاقف ءرفظ ئب كايتف نم ف سيق عزانف كدحو كيبأ اربق ناده :تلاقو نيربق ةئيهك

 يا سالو عساي ماس امهربخب ئتربخأ نإ :همأل 1 ت01 دق ىلوأ ناك - ةنعيو كلمأ لئا

 ّيَغلا اذه مدق ناك : اقف هسا ل شادحت مارد 5 ىنإ :تلاقف ا كرا نال شادحت ةأرما

 كيلإ هعفد تدرأ نإو يمع نبا كيبأ لئاق نإ :شادحخ لاقف ؛هلجأ نم ءاج اه هريخنأو هل بستتا مث ميطخلا مدق

 هموق نم كعنمأ انأو هلتقأو هيلع دشف هذخف ىلع يديب برضأ ئنيأر اذإف هبنحج ف ةيشعلا 555 انأو تعنم

 ؛نيرحبلا ايتأ ةيعاواا ةينكرر ايلا لتاق لتق امن :لاقو مهنيبو هنيب شادح لاحف هولتقيل ؛هيلإ موقلا بتوو لعفف

 - مكدالب ديرأ تنك < :هل لاقف ءهدج لتاق نسييق ئتأو لمرلا نم ةراد يف ش تادوخ نمكت هدج لتاق ةيرق ن بم اوند املف
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 اهءارّو ام اهنوُد ْنم مث هئاق ىَرَي اَهَقْثَق ُتْرَهْنَأَف يك اهب ُتكَلَم
 تعسوأ يفاضإ بشرم

 اهدالب تذبح ذإ ساز اة اق رج نك نأ خعْنومب
2 

01 50 

 اهَعافأو د تت هتافش دح رماع نب ورمع نبأ اهيف يندعاسو
 1 ع و 1

 © ع - مم 8 : َرُه 5 يف 8

 اهتءاطِغ ُتْفَشَك الإ اهب بأ 2 َدلا عّمس أ هل اما تنك
 وسلا لاحلل ناك ةملك

 رمأف يبلس يل ذقنتستف ىعم بكرتل كتئج دقو ٍنبلسف كموق صوصل نم صل يل حيتأ لمرلا اذهب تنك اذإ ّىح -
 امنإ كلعف لعفي مل انم ديسلا ناك ول :لاق ؟ككحضأ ام :لاقف سيق كححضف هعم بوكرلاب هموق نم اسان لجرلا
 هيلإ ضهنف ةرادلا أل وعي هدحو بك رف هباحصأ هعم جرخبي نأ لجرلا فنأف ؛ءيش ىلع نيعتسا اذإ هلحو جري

 يقيني لو لعيوب يطا ةدسيروس اننا لورا وأ اطار لالا ريتاج وق انو ورق طك

 لصأ :ءابدألا خيش لاق :عاعشلا .ةيمرلا نم مهسلا رثك أ جورخو ءيشلا نم عيشلا رثكأ .ج ورح :ذفنلا : * لفن

 عضوملا كلذ ناكل مد ةنعطلا عضومل نكي مل ول يأ ءاهئيضي ذفن ةنعطلا عضومل ناكل هقرفتو مدلا عاعش اللول ةرابعلا

 "عاعشلا الول" باوحج "اهءاضأ ذفن اهل" :هلوقو هتعن "اهءاضأ"و ءفوصضوم "ذفن ال" اذه ىلعف ةرينتسملا ةوكلاك
 .مادختسالا ىلع وأ عضوملا رابتعاب ةنعطلل بوصنملا :اهءاضأ .فلكت ريغ نم

 اميس الو لجعتسملا نإف:6تايبثلاو لالقتسالا نع فكلا طبض ئيكو «هطبض اذإ هكلم نم تكلم 60 تكلف

 مادقلا "نو 1 ١ ا : انهه دارملا ف .مادقلاو فلخلا 5 نالمعتسي "ءارو" 1 "نود" ف نهقك كلمت ذا افئاح ناك اذإ

 اهقش دعا ةاومسس لو افئاخخ نكأ مل ثيح يفك ةنعطلا كلتب تطبض :لوقي «فلخلا "ءارولابو
 .اهفلخ ناك ام اهمادق نم مئاق ىري ثيحب

 ةحارجلا كلت نأب راعشإ هيفو ؛ةحارج عمج حارجلا [يلابأ ال ريسي لهس يأ يلع نيه وه :لاقيإ :خإ نوهي
 تيسسيتا دا دو وسأت ّلا يهو ؛ةيسآ عمج :يساوألاو .ةريثك تاحارج ةلزنمب تناك
 نأ ربكي الو يلع بعصي ال :لوقي :مهسفنأب هنع نوفنأيو ملعلا اذه مهءامإو مهديبع نوملعي اوناك مهنأل ؛ءامإلا

 اهغلبأو اهءالب قح تيضق اذإ اهتعسو اهئبخب ىحرجلا نيوادي يتاللا ءاسنلا نويع ةعساولا ةنعطلا كلت حارج ددرت
 ,قحلا ءاضقو ركشلا :دمحلا :تدمح .اهتياغ

 همعن قح ىدأف ءرماع نب ورمع نب ةعيبر نب ريهز نب شادخ ةنعطلا كلت رمأ يف يدعاسو :لوقي :خلإ يبدعاسو

 ىلع هللا َءافأ مف :هنهو ؛.ءاطعإلاو درلا :ةءافإإلا : اهءافأ .اهنم ءيش هيلع قبي مل ثيحن ىلإ اهدرو هيلع 8 تناك

 هيفو ءاهراع ٍيع ليزأ ينأ الإ امه بسأ ةبس رهدلا مامت عمسأ ال ءرمأ نإو :لوقي :خلإ تنكو .(7 :رشحلا) #ِهِلوُسَر
 لتاق ىلع كيدعاس ةدش تلعج ول :ئفلا كلذ لاقف «رفظ ئب نايتف نم ف عزان هنأ ةصقلا يف ركذ امه ىلإ ةراشإ

 .اهراع ةلازإ نع ةبسلا ءاطغ فشكب 1 :«ةفقق" .ىلع اهحجرخت نأ نم نه فلل اريخخ ناكل كّدجو كيبأ



 . .ماشه نب ثراحلا لاقو ه5 ةسامحلا باب

 اهَءاقَبدي دي ينارتلاو لكوم سورصلا برحلا يف يف ينإف
 اهات ال تحف ةلريقلا 2 ةيفان

 ,اهءاشر ,حاتشلا يوُلَد ُتْعَب يروم لح أعَبزأ خبط ام اذ

 اهدءابشق تدق - دق الإ يفعل حاس قل ال كوَمْلا انهتأي قم
 فوذحم لوعفملا ريمض

 ماري + اجانلا انا 0 3 1
 هلبق امل تعن ؛ل وهج رعاشلا يبا ملع رعاشلا دحح مسا

 دبؤثرقْفأب يبرق نَلَع ىح . فدك امُمَلَعَي هللا

 .اهءانف ديرأ امنإو ءاهءاقب ديرأ ال سفن مادقإب ةديدشلا برحلا يف لكوم نأ كلذو :لوقي :خلإ ئبإف

 ,حوبصلا برش :حابطصالا :خلإ اذإ .ضوضعلاك ضعلا ةديدش .تناك ام برحلا نم سورضلا :سورضلا

 نع ءاشرلا ولدلا عابتاب كيو ءحوبصلا دض وهو قوبغلا برش قابتغالاك حابصلا يف برشت يلا رمخملا يهو
 بخساو ناركس يشمأ حوبصلا نم تاسأك عبرأ تبرش اذإ :لوقي ؛قيسرلا نودب عفنت ال ركقلا نإف «ليمكتلا

 .نسرلا عم ولدلا يطعي امك هتغبسأو هتلمكأ ءيشب تحمس اذإو ءاهيلع طخي ثيحب ضرألا ىلع يرازإ فرط

 .تناجاك عبرأ عبرألاب ئع :اعبرأ

 يمادق وه يذلا توملا اذه يئتأي ىم :لوقي [تقو لك يف رضاح هنأب اراعشإ توملا ىلإ راشأ] :خلإ تأي ىتم

 .ةجاح يسفن فو تومأ ال يأ امي قيلي ءاضق اهتيضق دقو الإ يسفنل ةجاح دجت ال وأ دجوت ال رضاح

 هرأث لاقي] :خلإ ترأث .ةيردصملا ىلع بوصنم :اهءاضق .باطخلا لمتحيو ؛هكردأ اذإ هافلأ نم لوهجم :فلت ال

 هللا ٍنيلعج خايشأ ةاعارم لمهأ ملف ميطخ يبأو يدغ يدج رأثب تذحأ :لوقي [هلتاق لتقو همدب ذأ اذإ هب رأثو

 راصو ملسأ مث ارفاك ذئموي ناكو ردب موي هرارف رذع ركذي [لهج يبأ وحأ وه] :ثراحلا لاقو .مهماقم امئاق

 : هيف ناسح- لوق هغلب امل هنم رذتعا امنإو منع ةباحضلا رابك نم

 ماشه نب ثراحلا ىجنم توجنف يئتدح يذلا ةبذاك تنك نإ

 نإف ءءاشنإلا عم يف ربح ةلمجلا [كرادتم ةيفاقلاو لوصوم درحم قلطم لماكلا لوأ نم] :خلإ ملعي هللا
 دبزملا يرطلا مدلا اولعج مهأ بح مهلاتق تكرت ام نإ هللاب مسقأ :لوقي ءرابخإلا نود مسقلا هب دارملا

 .هبلغو هبك ر :ءىشلا الغ يبا باحصأ يأ :اولع .حمرلاو فيسلاب هوحرحج ثيح يسرف بكر

 .يرطلا مدلا هب دارأ «ةيناثلا ةيدعتلل ءابلا :رقشأب



 يملسلا رارفلا لاقو 58 ه؟ 0 ةسامحلا باب

 ِددَبِتت هل ْلهاو قزاسيف ْمهِئاَْلي ْنِم ِتْوَملا حبر ُتْممَشو

 قرفتلا :ددبتلا : 2 وا ىلع لطم

 ٍيِدْهشَم قىودع ررضي الو لكفا 0 ادِجاَو نسف نإ نأ َتَلْلَعَو
 درفنم يأ ل

 هرم موي ب تا د تهيش د يو م دص يتابعي 5 ٌةَّمحَألا كغ تددشق

 ٌيمَلَّسلا ُراَّرُملا لاقو
 قدي ال تْضَقَت ٌتَسيعلا اذإ ٌّقح ٍةَبيتَحب اهئْسَبل ةبيتك

 ١ 6 شيلا 0 نيت هيلو:

 ٍدَنسَمَرَخأوٍرِفَعْنُم ِنْيَب ْنِم مضره ٌحاَمّرلا صِقَن 0
 ضرألا ىلع طقاسلا

 هيج قا تناك لب لل ا ل ل :خا تمهتو

 ينأ انيقي تملع يأ :خإ تملعو .قاض اذإ رمألا قزأ نم ,برحلا قيضم :قزام .ناعط ةدشو موجه طرفو

 ىلع عفرلا لخم يف :يدهشم .تررفف يئادعأ برحلا يدوهش ررضي الو ةلاحم ال لتقأ اًدرفتم مكلتاقأ نإ
 .دوهشلا ئعم, ردصم وهو «ةيلعافلا

 مه اعماط وأ مهل يعمط لحأل ؛مهيف ةروصحم ةضوبقم ةبحألا تناك دقو مهنع تضرعأف :لوقي :خا تددصف

 .(1 :ءارعشلا) © ىل ٌوَدَع هن ا «عمجيو درفي هنإف ءودعلل ةثالثلا رئامضلا :مهنع .مهل دعأ نيعم موي باقعل

 نأ يف ىعمطل يأ :باقعب .اورسأو اولتقف عمجملا ف مهكرت ؛ةكم لهأ نم هطهرو لهج ابأ هاخأ هب عع :ةبحألاو

 .ةصرفلا زهتنأف مهنم ٍئنكميو مهل رشلا دصري اموي يل هللا بقعي
 ةيار بحاص هذ ناك [يباحص يمرضخم رعاش .دادشك] :رارفلا .هل هدعأ اذإ هل هدصرأ نم لوعفم مسا :دصرم

 فدرم لماكلا لوأ نم] :خلإ ةبيتكو .سنعألا نب ديزي هبقل لحأل هدي نم ُدني اهذحأف حتفلا موي ميلس يب

 هنع تررف كلذب اذه طلتخا اذإ يح رخآ شيجب هتطلخ شيج برو :لوقي [رتاوتم ةيفاقلاو لوصوم قلطم
 .رارفلاب بقل اذلو كرتلاو رارفلا نم ةيانك ديلا ضفن :تضفن .هيف وه اميف هتكرتو

 ضرألا ىلع طقاس :نيمسق نيب اوناك دقو ءمهروهظ حامرلا رسكت ةشحاف ةعيزه يف مهتكرتف :لوقي :خلإ مهتكرتف
 ىلع بصنلا لح يف :نيب نم .رسكلا وهو صقولا نم ؛بوصنملا ريمضلا نم لاح ةلمحلا :صقت .ءيش ىلإ دنسمو
 .ءيش ىلإ هرهظ دنسأ نم :دنسم .بوصنملا وأ رورحبل ريمضلا نم ةيلاحلا



 دسأ ينب ضعب لاقو 6 ةسامحلا باب

 دعيت آةلاهطاجي خود كلذقو ؛هِئاسِن ُلاَقَم نُمَقْي ناكام

 دسأ ينب ضعب لاقو

 ِميِرَكْلا َدّيةاذجلا يِذ ٍلَمْسَأب 2 ٍِبْهَو ِنْب نياَحْسَح ِنْبا َلَع ُتْيَدَي
 ِميِهَحْْلا راد ْنَع َباغو ُتْدِهَ العا ا دل تَنَهَق

 »ون

 مومج ةّرِلِجع قوق َكَنَأو يوشُي خالل 2 ةهئينا

 :تيملل نولوقي اوناك مهفأ مقداع نم ناك [ةدكؤم "ناك"ف ةيفان وأ ةصقان "ناك" ف ةيماهفتسا] :لإ ناك ام

 دعبت ال :يل مهئاسن لوق يعفني وعفني مل مهفود ثلتق مث مهنغ تلتقو عضوملا كلذ يف تبث ول :لوقيو ءرارف نم ردذتعي دعبت ال

 ادغب الأ :هنمو كله اذإ لجرلا دعب :دعبت ال ."دق" رامضإب لاح :لوهجم :تلتق .نهاجر نود تكلهو تلنق دقو

 اديدش احح حرج ةرف نب ساحسح نأ تايبألا هذه ثيدح نمو :خ| لاقو ,.(386 :دوه) (دوُمُن تدع امكأ دل

 هاوادو هاوآف ىلوم نب رماع هضقنتساف ميمت نب ىلع رماع يئبل ناك «ةيلهاجلا مايأ نم فورعم موي وهو ةلبح موي

 .هنبا ةرم نب ساحسح حورجملا نأ نم هانلق ام حيحصلا لعلو ؛عرص دق ساحسح نبا نإ :يزيربتلا لاق ؛هاسكو

 دنسأ ؛معنأو نسحأ اذإ "يضر" ك لجرلا يدي [رتاوتم ةيفاقلاو لوصوم فدرم قلطم رفاولا نم] :خ2! تيدي

 ساحسح وه هيلع معنملا نإف ,محقم نبالا ظفلو «ىلوم نب رماع هوبأ وه معنملا نإف ءزوجتلا ىلع هسفن ىلإ لعفلا

 عضوملا اذه لفسأب بهو نب ساحسح ىلع تمعنأ :لوقي ةرم نب بهو نب ساحسح لصألا لعلو ءةرم نب

 .فورعم عضوم اهحتفو ميلا رسكب :ةاذجلا .احورحب ناك دقو ميركلا لجرلا ماعنإ

 نم هل ترصق :لوقي [.ريسلا نع فكلاو هسفن ىلإ نانعلا عزن هب نيعو دملا دض رصقلا نم] :لإ ترصف
 .قيدصلا وأ بيرقلا راد نع وه باغو هتدهش امل عيرسلا ريسلا نع هتففكو «ءامهدلا يسرف دادتشا

 بيرقلا وه :ميمحلا .ءيش لك نم دوسألا وهو محألا ثينأت [."ياغألا" يف امك ءامهدلا :باوصلاو] :ءامحلا

 هامر :مغوق نم حورحلا توم بصي مل اذإ ةمجعملاب حرجلا ىوشأ :لاقي :خل! هئبنأ .ءامحأ :عمجلاو ,قيدصلا وأ

 بيصي ال كباصأ يذلا كحرح نأب اشوهدم الفاغ ناك دقو هئبنأ تنكو :لوقي ؛هريغ باصأ اذإ ىوشأف نالف

 كغيلبت نأ :دارملاو ءائيش فخت الف ريسلا ريثك يرحلا ديدش سرف قوف كنأبو .يطخي دق حرجلا نإف ؛كتوم
 .يرحجلا ديدشلا سرفلا :ةمجعملاف ماللاف ميجلاف ةلمهملاب :ةزلجع .نيه حرحلا نم كب ام نأو ءلهس نمأملا

 .هدنع ريثكلا ريسلا عمج هنأك رخآ ايرج بقعأ يرحب ىتأ اذإ يذلا سرفلا «ميجلاب :مونخج



 2” ا 20 ءاقأيفأز

 بفئامةتالت قالو سونابإفلا َةَّلِعَت ُتْرَكَد
 ىف عمج

 ءااَتِكلا َرَمعَي نب خادشلا لاقو

 ُلَمَف ْمِهِلاَتِق ْنِم مُحَلُْخْدَم الوعازحٌاي مْوَقْلا قتاق
 فعضلاو نحل ةلتاقملا نم ةبطاحتملل رمأ

 اوُلتُق نأ َنْوُرَشِمَي ال هي سأَدلا دع م مكئاقمأ م ُهوَْلا

 نأ زوجيو ءاميظع ادعب تدعب يأ موجنلا رئاس نم نيمجنلا نيذه ناكم هنم تنكل تعش ولو :لوقي :خإ ولو
 نم َنْجَرلا اوُبَتْجاَفل :ىلاعت هلوقك ءانبيبت "موجنلا نم" نوكيف ؛موجنلا نم نيدقرفلا دعب هنم تدعَب :داري
 نم نيدقرفلا َدعُب :نيعملا نوكيو «محن دقف علط ام لك نأل ؛ضرألا تابن موجنلاب داري نأو 0( :جحلا) ناو

 .ىثمو ادرفم لمعتسي ءهب ىدتهي يذلا فورعملا مجنلا :نيدقرفلا .اهتبانمو ضرألا
 تمعنأف ؛هيلع مالي ام. قأي نم ةمالملا نوقحليو يئثيدحب اموي نوللعتي نايتفلا نأ تركذ نكلو :لوقي :خلإ تركذ

 نيلوغشم مهفوك [.لغتشاف هتلغش يأ للعتف هتللع لاقي «ءيشب هلغش اذإ هللع ردصم] :نايتفلا ةلعت .كلذل هيلع
 .اميثل هيلع سانلا هوعدي ام عنص - ماللا زومهم - لجرلا ءالأ نم لعاف مسا :ميلملاب .رامسألاو ثيداحألاب

 ترفظف دسأو ةعازخ نيب برحلا تعقوف «ءافلح اوناك ةعازخو ةنانك نأ تايبألا هذه ثيدح نمو :خغلإ لاقو

 انبا ادسأو ةنانك نأ امل دسأ ئب نم ةبارق خادشلا ركذف مهب مهفلحل ةنانك ٍئبب ةعازخ تثاغتساف دسأ ونب مهي

 . كيم خادشلا نإف ؛ىنانكلا رمعي خادشلا :باوصلا :رمعي نب خادشلا .دشنأو 0 نب 57

 دهعلل "موقلا" يف ماللا [موزحم تيبلاو بكارتم ةيفاقلاو لوصوم فدرم قلطم حرسنملا لوأ نمإ :خلإ يلتاق
 .اهلاتق نع نبجو: فعض مكلحخدي الو ءدسأ ئب ةعازح اي يلتاق :لوقي ا « يحج راخلا

 يب ةهلا الكل مأ# :ىلاعت هللا لاق ؛هثعب اذإ تيملا رشنأ :لاقي :خا موقلا .ءادنلا ىلع ةعازخ محرم :عارخ

 ظ95-9 نوثعبي ال ءمكل امك سأرلا يف رعش مهل مكلاثمأ موقلا ءالؤه :لوقي 6(؟١1 :ءايبنألا) 4 َنوُرِشْنُي مه نضر

 نحنو ءرذعو هجو مكل ناكل اهيف اولتق ام دعب برحلا يف ثعب مه ناك ول ؛معن ؛متلتق نإ نوثعبت ال امك برحلا
 ؛هلئاق نم لهج كلذو «نوتومي ال مهأ سرفلا يف دقتعي ناك برعلا ضعب نأ معز دقو «مكانرصنو مكاندعاسل

 .ثوملا يف ءاونس مهلك سانلا نأ لهجي ال ناسنإلا نأل



 يرملا مامحلا نب نيصحلا لاقو 65 ةسامحلا باب

 5 يا :

 ليست مومأل ناسك كود بكة قاوخ ثتقزاح الكا ' تا 89 كل 0 . هع ا حاس 6 ع 'ّ
 ودعت ةل قل فرظ

 ب اهقاس :ليإلا لح

 يتلا ةامأا ذب قيشخلا لاقر
 هر يلاحص م ماردصكل عسم

 ريع - ا 0

 اهدنا نأ سي اوك وب مَ دجأ علق ًءايحلا ةبتسأ ٌترَخَأَت

 ءاقبلا بتلط :ءاقبتسالا

 امنا ٌرظَفَت انِماَدْقَأ َلَع نِكَلو اُمولُك ىتْدَت ٍباَمْعَألا َلَع دسدف
 فلألا

 ” امّلظأ ّنَعَأ اوثاك مهو انّيَلَع ةٌرِهَأ لاجر ياض لقا
 سا | وهو ةماه عمج

 م ينب نم لحجر لاقو

 لاقص و َةَمَمْرُمِب مُكيِداعَن ورحجشلأاأي اسقكارشو سكب
 ليقص عمج 1 انظرلا فالح 7

 ةعازخ ونب تبراح املكأ :لوقي ؛(407 :ةرقبل) ٌُلوُسَر ْجكَءاَج اَمَلكَفَأ : ىلاغت هلوق ق'امك .ءراكتإلل ماهفتسالا :املكأ

 ليوطلا يناث نمإ :خلإ ترخأت .لوقلل اظيلغت مألا ركذ ؛ةيلاح ةلمحلا :ىبأك .مهمأل داقنم لمح نأك مهيلإ ئقاس اموق

 ةبيط ةايح يسفنل دجأ ملف 0 ءاقبلا ايلاطب يرخلا كظاوم نع ترخأت :لوقي [كرادقماةيقاقلاو لوصوم در قلطم

 .مدقتلاب ةبستكملا ةايحلا هبشت ةايح :هانعم :لثم .ملكتملا ريمض نم لاح ةلمجلا : يقبتسأ .بورحلا يف يمدقت لثم

 ىلع انمولك نم مدلا ببصتف اروبا يف نعطلا ىلع ءادعألا ردقي ح انرابدأ يلون ال كلذلف :لوقي :خ ! انسلف

 وهو «بقع عمج :باقعألا .انمادقأ رودص ىلع مدلا انمولك بيصتف مولكلل انهوجو مدقنو مدقُت انكلو انباقعأ

 هبص اذإ هرطق نم :رطقت . "سيل" ربخ ةلمجللا «مد اذ راض اذإ يقر بلك ىف :ىمدت .لحرلا رحخؤم

 انيلع ةزعأ لاجر نم اسوؤر قشن انإ :لوقي [.ةغلابملاو ةرثكلا لمتحي قشلا ئيعمت قلفلا نم ليعفت :قيلفتلا] :ل ! قلفن

 .ردب موي دك بلا هب لثمت دقو .مهملظأو سانلا قعأ وأ ؛ملاظ لك نم ملظأو قاع لك نم قعأ اوناك نإو

 قلطم رفاولا نم| :خلإ هركب .ةفاضإلا لمتحيو نم لعفأ ملظأ قعأو ملظ هقع :قعأ .هبلغو هيلع ربك هيلع زع :ةزعأ

 :لاق امنإو .ةلوقصم ديدحلا ةققرم فويسب مكر كابن مهتفاركو انئاسؤر ةقشم. :لوقي [رتاوتم ةيفاقلاو ءلوصوم فدرم
 نأ زوجيو «هباحصأب سيئرلا زع ناك ذإ ؛نيبلا تاذ حالصإو ةريشعلا نيب فلأتلا نوبخي ءاسؤرلا نأل ؛"انتارس هركب'

 ءيش لك ةارس :انتارس .هيلإ انوهتأحلأ مكنكلو .مكلتاقن انم هرك ىلع :عملاو «عيمجلا :دارملاو «ةارسلا ركذ نوكي

 .هدح ققري نأ :فيسلا فاهرإو فويسلا ىه :ةفهرمب .ةركب هاتأ يأ هركاب هاداغ :مكيداغن .تاداسلا هب نبع هالعأ



 يبالكلا لاعقلا لاقو هاب ةسامحلا باب

 تا 5 205 5 هةر “ رع ا 2 24 سا ا

 ّ افرع برحلا نيه رسل

 ٍلاقّصلاب ُتَداَحَ ثتاكْنِإو باكٍتاماملَنِمٌَنْوَلام
 فيسلا ءالدج :ةثداحما بف ويسلل رن همضلا

 لاب لانك نفل منو معلش فعالا لج يجن

 يمالسإ رعاش

 رع
 هدو ةيسلاأ امتي ٌةَماَقَمْلاَو ًادايز تدلك يل

 فقثم ٠* برطضملا نيللا ١ ظل

 ةيهاركو مكيلع ءاقبإ فويسلا مكنع فرصن :ىعملا نوكي نأ :امهدحأ :نيهجو لمتحي :خلإ نهيدعن

 نإو اهفرصن :ىععملا نوكي نأ زوجيو «ءادعألا امب عراقن ام ةرثك نم تللفت اهاصن تناك نإو مكلاصئتسال

 .هدح رسك اذإ اددشم فيسلا ملث :ةملغم .ةظيفحلا بهذت ةردقلا نأل ؛مكيفو مكب تملثت

 دومجو لاتقلا ةرثكل سوؤرلا ءامد لجأ نم داوسلا نم عون ىلإ لئام رمحأ نول فويسلا كلتل هنإ :لوقي :خ! اهل

 رمجألا ةدحوملاب :باك .تاماحهلا ءامذ نم يأ فاضملا ريدقتب :تاماهلا .لاقصلاب ىلحب تناك نإو اهيلع ءامدلا

 نم مكايإو انعمجي امل مكالتق يكبن :لوقي :خإ يكبنو .دبرأ اذإ ههجو ابك :مهلوق نم وأ داوسلا ىلإ لئاملا
 .ههركن ال انأك هيتأن نحنف ؛هيلإ انومتحوحأ اذإ مكلتقنو «ةساملا محرلا

 لاتقلا ىأر مدق املف ءبئاغ خأ الو هل مع ةنبأ ىلإ ثدحتي ناك لاتقلا نأ تايبألا هذه ربحت نمو :خل! لاتقلا لاقو

 هآرو «فيسلا هل ذحأف اهدنع هآر كلذ دعب ناك املف ؛هنلتقيل ةيناث هأر نئل هل فلحو ؛هاهنف هتحأ ىلإ ثدحتي

 - ىعسي وه انيبف «هيلإ تفتلي ملف ؛محرلابو هللاب لاّتقلا هدشان هنم اند املف «هرثأ يف جرحو ءابراه جرحخف لاتقلا
 .دشنأو اًبراه جرح مث ؛هلتقف ؛هيلع فطع مث ؛لاتقلا هذخأف تيب دنع اًروكرم احمر دجو - هقحلي داك دقو

 .هللاب كلأسأ :هل لاق اذإ نالف هدشن :لاقي [.كرادتم ةيفاقلاو درحم لوصوم قلطم ليوطلا يناث نم] :خلإ تدشن

 ,نورضاح سلجملا لهأو «هنيبو يب ةماقملا تناك دقو ءينذ نيع وفعي نأ محرلابو هللاب ادايز يمعع نبا تلأس :لوقي

 امهراقأ نم نالجر :مثيهو رعس .موقلا سلجمو ةلحملا يه :ةماقملا .ماركلا نم نيلحرلا نيذه تابارق هتركذو

 حمرب يفك هيلإ تلمأ ءيعرضتو يلوقب يلابي الو «هيلع وه امع يهتني ال هنأ تيأر املف :لوقي :خل! املف .ماركلا
 هلجأ نم وأ هيلإ نيعم. :هل .فك ءيشلا ىهتنا نم لعاف مسا :هتنم .موقم برطضم نيل



 ريهز نبا سيق لاقو 0 ظ ةسامحلا باب
 9 500 سس ع يا 1 5 و لا 1 353 6
 ِمَدنَم ةعاس يأ هيلع ثمِدَن ةت]395 ف قنا ةةثيار ادملق

 ّىسبعلا ةميذج نب ريهز نب سيف لافو
 3 يلهاج رعاش

 يفافش ْدَق َةَميَدُح ْنِه يفْيَسَو ٍرْدَبِنْب ٍلَمَع ْنِم سفَتلا ٌتيَِفَش

 ىنانَب الإ مهب ْعَظْقَأ ملف  ىبيلغ ْمِهِبُتْدَرَبْدَم كأْنإف
 اهفارطأ وأ يعباصأ مهلتعب

 ل ؛ةيفرظلا ىلع بوصنم :ةعاس يأ .ةمادن ةعاس يا هايإ يلتق ىلع تيمدن هتلتق دق ىلا تيار الو :لوقي 2 املو

 . ةمهادنلا يأ يميم ردصم : مدنم .سانجألا عيمج نم ةيلإ فاضملا مكحخ هنو كح لعج لكلا نم ضعبلل ناك امل ا

 نب ةفيذحل ناك و - تاالمهملاب - سحاد :هل لاقي سرف هلا 316 تأ تايبألا هذه ثيدح نمو :خلإ سيق لاقو

 وهو - داصإلا تاذ ىرجنلاو ؛ةولغ ةئام ةياغلاو ءناهر يّسرف امهالعجف ؛ءاربغلا :هل لاقي سرف يرازفلا ينايبذلا ردب

 برق اذإ سحادلا هج و اومطلي أب هموق نم الاجر ةفيدح رمها رمآلا ررقت املف ءاريعب نيرشع طرشلاو .- عصوم

 قبسي ملف «يرازفلا ةلضن نب ريمع همطل ءاربغلا قبسي نأ سحادلا داك ااملف ءامهلسرأ م عفل اونمكف ,جاريشلا قنسرللأ

 وأ ةرازف نم لحجر هلتق «كلام هب لتق مث «ةفيذح اىنأ ردب نب فوغ يسبعلا فلخ نب بدنج لتق نأ ىلإ كلام

 :لمح لوقي هيفو ءردب نب لمح

 انرأت وهو اكلام ف وعيب انلتق

 اهوخدم ناك "نم"ب يدع اذإ ءافشلا [.رتاوتم ةيفاقلاو ءلوصوم فدرم قلطم رفاولا نم :خلإ تيفش
 إف ؛دانساإلا زوح نم كبف ام ىفخي الو «نيئادلاك هل اناك اسفي راعشإ كلا يفف «ضارمألا ةلمح نم اد ودعم

 .حضاو ئعملاو عةيسشتن ةاخنأو ةفيذدح لتف هنأ ةنس رهاظلا

 نأ .كلذو «يعباصأ فارطأ الإ مهب عطقأ مل ىنإف مهلتقب نعول تنكس تنك نإ :لوقي :خلا كأ نإف

 نم ةرازف نأل ؛كلذ لاق ؛هلمانأ تعطق نمك ترص مهتدقف املف «فكلاك اوناكف ءممي ناك يّع

 هلعج اذإ هدرب :لاقي :تدرب .مهمامعأ ونبو مشاوحنإ مهف ؛نافطغ نب ثير نب ضيغب انبا نايبذو سبعو «نايبذ

 .مهدنع لمعتسم ئشعلل عمجلا ريمص لاف ردبو ةفيدخل ريمضلا . مب .هناجيشهو هناروس نم اا

 .شطعلاو فوجلا ةرارح :ليلغلا :يليلغ



 لهذلا ًةلْغَو ُنْب ثراحلا لاقو
 7 لهاج رعاش

 ِمهَس نِبيِصُي ُتيَمَر اذإف يأ َميَما اوُلَتَف مه يبوق
 ١ 0 اولتق لوعفم 1

 يِبْظَع ْنْنِهوأل ُتْوَطَس ْنْيلو 2 اللَج ْنَوْفْعال تْوُمَع نيل
 فنعب ذخألا :وطسلا . ٠

 يينرلاو م : : 1 ىلا "فه مَجلاَو مْتّكلاِ ْمُهكَأََيَو ٌمُهَكلظًامؤق نئمأت ال
 مغرم 5 ا

 يِمْنَي دقو ُهُرِقْحَخ ُءيَشلاو يمِهرْيَفِل الخ اوُربأَي نأ

 ملل يِذِل ْتَعِرُق اَضَعْلا َّنإ اقهآ َموُلُح الأ ُمُثْمَعَرو

 يلذعت ال :لوقيو هتجوز بطاخي لوقي [رتاوتم ةيفاقلاو درحمب لوصوم قلطم لماكلا سماخ نم |:خلإ يموق
 .يلإ مهررض دوعيو يمهس ىبيصي مهتيمر اذإف ,يموق مه يأ اولتق نيذلا نإف رأثلا ذخأ يف يلامهإ ىلع ةميمأ اي

 اما وح ؛ةرمضم نيمي نيعارصملا نم دحاو لك يف خا نلف .هتجوز يهو ىدانم هنأ ىلع ةميمأ ميحخ رث : ميمأ

 نإو ءميظع رمأ نع تحفص مهنم ماقتنالا بلط تكرت نإ :نعملاو ؛"نئهوأل" يناثلا ينو "نوفغأل" لوألا يف
 .رحلا فرح فذحو هنع تحفص اذإ بنذلا نع توفع :لاقي :توفع .هتفعضأ يأ يمظع تنهوأ مهنم تمقتنا

 .فعضلا اعيمج يهولاو نهولا :نئنهوأل .ريبكلا :انه دارملاو «ريبكلاو ريغصلا يأ دادضألا نم :اللج
 يف فلتحا دق :ءالعلا وبأ لاق |لامتشا لدب هنأ ىلع بوصنم وهف «هلعف نم نمأ اذإ لعفي نأ هنمأ :لاقي| :خا ننمأت هي

 هنأك هنوربأيو هنع مهن وعفديف ءمهريغل ناك لخغ تاذ اضرأ هموقو وه طبهيو مهقرافي هنأ دارأ :ليقف «تيبلا اذه ئبعم

 يلا لخخنلاك مهلعجيف ؛هريغل مهحلصيف مهيراحي هنأ ديري لب :ليقو «لذلا ىلإ مهيدؤي كلذ نأل ؛مهنع هلحرتب مهددهتي

 كلذ نوكيف أطوتف مهءاسن يبسي هنأ نع لب :ليقو ؛مهيلع هناعأ اذإ مهنم هضرغ لاني مهودع ناك ذإ تربأ دق

 .ةأرملاب ةلخخنلا نع نونكي مهشأل ؛مدقت امه برعلا بهذمت. هبشأ هجولا اذهو «لخنلا حيقلت وه يذلا رابإلاك
 لدب اهوحدم عم "ل ا .اهدادعإو برخلا ةماقإ نع هب ئكو «رامثالل ةحياصأ لحنلا ربا | :اوربأي نا

 نأ متمعز :لوقي [.بايترا هيف وأ الطاب ناك اميف معزلا لمعتسي ام رثكأ| :خلإ متمعزو ."يموق" نم لامتشا
 اصعلا هل عرقي ناك برظلا نب رماع نإف ؛متنأ ينوهبنف متمعز ام ىلع رمألا ناك نإف ءانل مولح ال نأشلاو رمألا
 نكلو ءاصعلا هل تعرق نم يف فلتخا دق هنأ ملعا .هنم مكه اذهو «هنس ربكل مكحلا يف غيزي ناك امل هبنيف
 كنإ :هدالوأ ضعب هل لاق مكحلا يف يوتسملا قيرطلا نع لدعي دق ناكو هنس تربك امل هنأ وهو دحاو ثيدحلا
 ةلقثملا نم ةففخم :نإ .اضيأ كلذ ريغ ليقو ءتللض دق يومتيأر ذإ اصعلا عرقب ينوهبن :لاقف مكحلا يف لتقت دق
 .لقاعلا ميلحلا هيبنت نع ةيانك اصعلا عرق :اصعلا .فوذحم نأشلا ريمضو



 ..هوخأ لتق يبارعأ لاقو 1 ظ ظ ةسامحلا باب

 ِمْرَهْلا تبن ِدَّيَقُمْلا َءظَو َقَنَح َلَعَأْظَو اَنَتئِطَوو

 لاقعلاب دودشملا لمجلا بضغلا ع لحرألاب سودلا ءاطيولا

 ِمْحّللا َنِم 38 يتلق قلك دلو ْمَضَو لعامل اَنككرَتو

 هنم داتقيل هيلإ مدقق كلًانبا وخأ لف اتت ىنارخأ لاقو
 نطابجقلا 0

 قلو اذو غد نيج < يغأا رده هبحاص قف نع فا امهالك
 ل وتقملا

 قاطلا:غةشطخقا نب ىنايإ لانقو
 , 0 يلفاج عاج

 6 #2 يع ارإ دع نع هك ل ص رج ل

 افعاتتأل ىَوهلا تاالام اَنأ ْنْيَل ةيعبَر نصاحخ يصرخن
 ةنواعملا :ةالامملاو تنل واع

 عضو نم دكمني ال هنأل ؛لقثأ هتأطو نأل ؛ديقملا صخو «باطخلا ريمض وق لاس لس ]ا لذب ةلأك :ديقملا ءطو

 أطو انتئطوو كتوم انتللذ :لوقيو لوتقملا ةاحنأ بطاخي .لقأ ةءاقبإ نأ ؛قنحلا صخ امك ؛هتدارإ بسح ىلع همئاوق

 .مرهلا تبان ضرألا نع هفح عفري ال ديقم لمج ءطو لثم ديدش بضغ ىلع تنك دق وأ بضغ ةدش ىلع المتشم

 نم عون «حتفلاب :مرهلا .ابلص نوكي سبايلا نأل ؛ركذلاب هصخو .ءيرطلا نصغلا ["ءطو"ل لوعفم] :تبان
 قبتست مو مضولا ىلع محللاك اليلذ افيعض كدعب انتكرتو :لوقي :خل! انتكرتو .ءاقمحلا ةلقب يه :ليقو «تبنلا

 :لوقي [.بكارتم ةيفاقلاو درحم لوصوم قلطم طيسبلا لوأ نم] :خ! لوقأ .ءاشي نم هذخأ يذلا فيعضلا نع

 .يباصإ درت ملو يئتباصأ يحأ يهو يدي ىدحإ نإ :هيلع اط اضرحم وأ ليمحلا ربصلا ىلع اهل اثح يسفنل تلق

 .ةيلاحلا ىلع وأ ؛ليلعتلا ىلع امهبصنو :ةانسأ .نيلس وأ ,ربصلا ىلع هلمحو هازع اذإ ةيسأت ةانسأ :لاقي ةيزعتلا وه :ءاسأت

 باصملا نأل «ةيبأ ىلإ هتوزع نم ةلعفت هنإ :ليقو «بلقلا ةيوقت :هانعم و «ةبلصلا ضرألا يهو «زازعلا نم تقتشا :ةيزعتو

 ؛ئعم ئثمو اظفل درفم| :خا ايثذلك ."قتباصأ" يف نكتسملا نم لاح :درت و .هباصأ ام هيلع نوهيف هفالسأ ركذي

 ةبيصم عفدل هوعدأ نيح يأ انهن ءامهدحأ دّقف نإ هبحاص فلخي امهنم لك :لوقي [.ىرحخأ ئعملاو ةراث ظفللا ىعارف

 .صاصقلا نم لإ أ | وفعلاف ءامهنم ءيش ىقيي ال صاصقلا يفو ءامهدحأ ىقب دقو «يدلو كلذو «ةجاح ءاضقو

 ةلاد ةلمجلا مكس تسلا هك رادع ةيفاقلاو «جورخو لصوب فدرم قلطم ليوطلا يبات نم] :خا ينتدلو ام

 ةارملا كلت ع ابتال ىروهلا تدعاس نشل هّللاو :لوقي .مسقلاو ديك اعلا لهم ىف لمعتتسيو (يناآلا مسقلا باوج ىلع

 :همأ اب ئععو رازن نب ةعيبر ىلإ ةبسن :ةيعبر .يمأ يه ىلا ةيعبرلا ةفيفعلا نم نكأ مل متمعز امك



 ميمت ينب نم لجر لاقو 20 1 ةسامحلا باب

 اهِعاقب نِم ةعقب يبّرجعت لهف يس سو 2 2 .ةوو 2 ها
 ضرألا نم ةعطق يه

 ةدئاز 5 1 للا دارجلا راغص 2 : هشب بر

 ةلوصوم ةلعلل هيف ماللا راطقالا :كاطلا 3“ اهعاجش ْنِم اهنابج ْنَم َملعأل يب ريل يحلو ٌتْمَدَقأو

 ميمت ينب نم لجر لاقو
 ةعاجإلا نم لوهم ًغاجن الو لايجلا اَط غاجُي اِيَلَع ٌةَمرَكُم ةاَدَقُم غابث الوُراَعْتال سيِفت  ّقْلِع ٍباكَس نإ َنغللا تي

 ف نأ امكف ؛ينرجعت مل تبن ولو «يب وبنت ال اهعاقب نأو ةضيرع ةعساو ضرألا نأ ملعت تنأ :لوقي :خلإ رت ملأ
 ضرألا نأ ىلع ءانب هريكذتو ءعيسو :بحر .ةأرملا هذه عابتا ف يأ لوألا يف انأ كلذكف ةفصلا هذمي اذه

 ةرثكو ةسايرلاب هسفن فصي :خلإ ةثوفبمو .ةياقولا نون يف تمغدأ ةفيفخلا نونلاب :ييزجعت .يعامس ثنؤم
 تددر ضرألا هجو ىلع ةقرفتم دارحلاو لمنلا نم راغصلا رثن ةروثنم ليخ بر :لوقيف ءشيجلاو تاوزغلا
 .ةرثكلاب راعشإ هيف .لكلا عمتجيل ؛اهارخأ ىلع اهالوأ يأ ءاهئاطب ىلع اهعارس

 يطخلا انقلا ناك ام نيح ةريثك نطاوم قف تمدقأو :لوقي رخأ تمدقأو .عيرس عمج عارسلاك ء ءيطب عمج :اهئاطب

 نيرحبلا يف عضوم وهو طخلا ىلإ ةبسن :يطخلاو .مهعاجش نم ناسرفلا نابج زيمأل ؛انئادعأ نيبو اننيب برطضي
 ؛ليخلل "اهعاجش"و "اهنابج" يف ريمضلا :اهنابج .زييمتلا نيعم. ناك "نم" ب يدع اذإ ملعلا :ملعأل .انقلا هيف عابي
 .اهايإ هعنمف باكس :اهل لاقي اسرف كولملا ضعب هنم بلط دقو :لجو .ناسرفلا امي دارملاو

 هيلع نعلي يذلا لعفلا تيبأ هانعم ؛ةيئاشنإ ةلمج [.رتاوتم ةيفاقلاو ءلوصوم فدرم قلطم رفاولا نم] :خلإ تيبأ
 :ريمألل اولاق مالسإلا ءاج املف ءاحابص اومع مهنيب اميف مهمالسو «ةيلهاجلا يف كولملل ءاعد اذه ناك .ماليو

 يبلقب قلعت دق سيفن ءيش "باكس" يسرف نأ نعللا تيبأ :لوقي .مكيلع مالسلا مهنيب اميفو ؛ريمألا هللا حلصأ
 .يريغ دحأ عتمتي نأب الو يكلم نم جرخت نأب ئضرأ ال يأ دحأل راعت الو ءيشب عابت ال

 .سيفنلا ءيشلا نم بلقلاب قلعتي ام رسكلاب :قلع .ىثنأ ناكو ؛سرفلا ملع رسكلا ىلع بم :باكس
 لايعلا عاجي ءانيلع ةمركم «انيدل ةادفم يه :لوقي [.يمأو يبأ كادف :هل لاق اذإ ديدشتلاب نالف هادفأ :خإ ةادفم

 .هيلع ناه هضرعو هدنع فرش هيلع مرك :ةمركم .دحأل اهيطعن فيكف :مهلحأل عامت الو ءاهلحأل



 يط نم ةأرما تلاقو 0 : "1 ةسامحللا باب

 غاركلا امُهْمّصَي ابي اذإ اهالجانك نُيَمباس ُةَليِلَس
 دلا وتلا نيب

 ٌعاطَتْسُم ٍءْئَسِب اهكُمْنَمو هيف َنَّْللا َتْيبَأ عَمظَت الف
 ةيئاشنإ ةلمج

 َّيَع نم ةأَرْما تلاقو
 ٍَلُْحُي ةكيفح ا َدْنِع ْبْحي ال ْنَمو كلام َّلاَي ىَّرَشلا َمْوَي َةَوْعَد اعَد
 موزحب لوهجم بضغلاو ةيمحلا موزحم لوهجم ندع لو عسا

 عا قه مص 8

 دسم قيفقلا ]كَم ىّرّشلا ِنطَبب هنولتعُي دإ ِنايْنِفْلا ٌةَعْيَض ئ طايف
 موكا درسا " ينمتلا هانعم

 :َغ ِتاَرَثلا ٍباَلَط مْوَقْلا َنِم ٍةَهيرك نبا نِم نْصِح يب يف امأ
 رأثلا :رتولاو ةرعلا نصح او برحلا عامسأ نم

 ليعفلا لمح وأ ءىثنألاو ركذلا ىلع قلطي ٍذئنيحو «ةيمسالل ءاتلاو ؛نيدلاولا نع لسي هنإف ؛دلولا ليلسلا :خلإ ةليلس
 نيب اذإ ءاهيف اكراشتو اهادلاوت نيقباس نيسرف دلو يه :لوقي .ءاتلا تديزف لعافلا نيعمب ليعفلا ىلع لوعفملا نعمت

 .مهدنع فورعم لحف ملع :عاركلا .هلسن نم امهيلك نأ نعم ىلع عاركلاب فورعملا لحفلا امهعمجي امهبسن
 ءيشب اهايإ كعنمو ءاهيف عمطت الف انلق امك اندنع افأ تملع اذإ :لوقي [.هيف بغر اذإ هيف عمط] :خلإ عمطت الف

 هربخ "عاطتسي"و ءادتبالا ىلع عوفرم [اهنع كعنم يأ] :اهكعنمو .انل لصاح عاطتسي ءيشب وأ ءانل عاطتسي
 نوع لتق دق ناك ةفرق نب لدهب نأ تايبألا هذه ربح نمو :تلاقو .فوذحم ربخلاو "ءيش" تعن "عاطتسي" وأ

 نم ةنيدملا لماع يرملا نايح نب نامشع هلتق ؛لتقو هب ذأ مث ءيط نم صوصل يف يموزحملا ةريبه نب ةدعج نب
 .يئاطلا ةفرق نب لدبي تنب يه :ةأرما .ةين رك تايبألا هذه هتنبا تلاقف «ناورم نب كلملا دبع بناح

 ؛كلام لآ اي وأ ؛كلامل اي :لاقو ىرشلا يف ذحأ موي لدي اعد :لوقت [.كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نم] :خلإ اعد

 .يط لبج دحأ «ىملس يف قيرط :ىرشلا .ةلاخم ال لتقيو حرجي ةيمحلاو بضغلا دنع بحي ال نمو .دحأ هبحي ملف

 ةعيض اورظنا !موق اي :لوقت .:خل! ايف .كلام ب "كلام"ب تدارأ :كلام .لآ ففخم وأ ؛ةناعتسالل ماللا :لاي

 مركملا لحفلا لثم ناك دقو ىرشلا نطبب ةدشو فنعب هنودوقي ذإ ؛مهتعيض تناك هتعيض نإف ؛ماركلا نايتفلا

 .فوذحم لعفب بوصنم "عيضي عاض" نم ةرم :ةعيض .مركملا لحفلا دوق لثم وأ ءنيمسلا يوقلا
 بكري ال لمهملا ؛نيتلمهملاب :مدسملا .ةيردصملا وأ «ةيلاحلا ىلع بوصنم :لثم .ةدشو فنعب هداق هلتع :هنولتعي

 موق نم وأ يموق نم نصح نب يف سيلأ :لوقت [ةيفان :ام ,مهفتسالل :أ ] :خلإ امأ .ًانيمس ايوق نوكيف لمحي الو
 ةرثك نم هنأك :ةهيرك نبا .مدلا بلط ىلع ضيضحتو ثعب مالكلا اذهو ؟مزعلا يضام راتوألا بالط برح نبا
 .هدارأ امع دري ال نم :مشمشغ .هيلإ فاضملا نع ضوع ماللا :موقلا .اهل نبا ةهيركلل هنايشغ



 ةسامحلا باب
 الا

 تبن ا تقلا

 ةض واعملل عابلا مَدلاب ٌلياكَت ال ْنِحَلَو َءاَوَب هل نْحَي ْمَل ئرماب ارْبَج لتقف

 سَعَقُف ينب ضعب لاقو
 هريصني مل و هك رث :هلدح نيذلا نعمت ببقتي ذِإِرْهَدلا ٍِل هد لع ينئولَدحَي أل ألا َنلاَوَم ٌتِبَأَر

 ُبَحْنُأ نيَرلا ُلْئاَم ىَرْبَأ ْمْصضَخا اذإ اوُدقافت شيل ٍنوُدَعَأ لَقَن

 ُبَرْقَعو ع َعاجش ُثوُْبَم ٍضْرَألا يفو اوُدقافت لثمل نوُدَعَأ المو
 ثيبخلا ءادوسلا ةيحلا قرفتم

 لحجرلاو رسقلاو رهقلا :ربحلا [مالكلا نم دافتسملا ئمتلا وأءماهفتسالا باوج هنأ ىلع بوصنم] :خلا لدقيف

 نالفب نالف ءاب ردصم ءاوبلاو .ةيلوعفملا ىلغ يئاثلا ىلعو :ةيلاحلا وأ ءزييمتلا ىلع لوألا ىلع بصنلاو ؛عاجشلا

 مسا هنأ ىلع لوألا لامتحالا ىلع عوفرم وهو «لتقلا يف هل واسم يأ هل ءاوب اذه :لاقيو «هلتقب هلتق ىواست اذإ

 ادحأ لتقيف رتو بلاط مهنم له :لوقت ."اًربج" ىلإ عجارلا نكتسملا "ناك" مساو ؛يناثلا ىلع بوصنمو « ناك
 هل وه سيل يأ نكي مل ٍءرماب مهنم اًعاجش الجر لتقي وأ ءايندلا يف ءاوب هل نكي مل ٍءرماب ًارسقو ًاربج هيلتاق نم
 .رأثلا ذخأب دحأ موقي ىح مدلاب لياكتلا قبي مل نكلو ء«ءاوب

 ءادعألا يف اريسأ ناك رعاشلا اذه نإ :ليق :ضعب .سأرب اسأر يواستلا هب ديرأو «ليكلا يف يواستلا :لياكت

 ةيؤرلا لوعفم يناث] [.كرادتم ةيفاقلاو لوصوم درحمب قلطم ليوطلا يناث نم] :خلإ تيأر .هيلاوم هرصني ملف
 نيبيصم ريغ يلع بلقتت ذإ ؛رهدلا ثداوح موجه ىلع ٍينورصني ال جلا سم نو يانا :لوقي [فوذحم
 يأ «لاحلا عضوم يف وأ لعفلاب قلعتم :ئلع .مامعألا نب يلاوملاب دارأ :يلاوم .مهلعف يف نيقداص الو مهيأر يف

 .هريغتو هبلقت ناوأ رهدلا يف ثدحي امل ايساقم ئنولذخي

 ةمجعملاف ةدحوملاب لجرلا يزب نم ةفص لعفأ ىزبألا :خلإ الهف .لاح ىلإ لاح نم ريغتلا :بلقتلا :بلقتي

 الهف :لوقيو ةرصنلا كرت ىلع مهدني ربكتلا نع هب نيكيو ءهزجع رخأتو هرهظ لحخدو هردص جرخ اذإ يضرك
 سيل هنأب راعشإ هيفو «ةماقتسالا نع لئام قنعلا لئام ربكتم ودعلا اذإ اضعب مهضعب دقف يلثم وه نمل ينودعأ

 .اضعب مهضعب دقافت يأ: ةيئاعد ةلمجو ضارتعا :اودقافت .هلثم مهيف

 الهف :لوقي :خ! الهو .ةماقتسالا نع لئاملا :بكنأ .ربكتلا نع ةيانك «قنعلا ناليم وهو سأرلا ناليم :سأرلا لئام

 اممب نيعو ءفورعم: برقعو عاجش .اراغصو ارابك ءادعأ ضرألا يف مهل نأ لاح لاو ,يلثمل نودعأو ينورصن
 .ريغصلاو زيبكلا ودعلا



 ...ورمع تخأ ةشبك تلاقو 1 55 ةسامحلا باب

 ُبَهْذَت ٍلِقاعَملاو ىَتْبَي َراعلا ىَر نإ ِمْوَْلا م الق اوُدحأ ال

 ُبْلَظَت تنُك يذلا تْكرْذأ تنأ اذإ ٌةَئْيَلرْهَدلا َنِم قبس ْمَل َكَّنَأك
 هباطت ينإ ١ ” ايورزاقل سلا هقأاك مق وسم

 امّدلا ِنَبَللا ّلَع اوُراتحاف راعْلا اضر ْمُهوُحَأ بيِصُأ ٌمْوَف ىتأ نِحَل
 موق ل تعن ةلمجلا

 امققُس لاما َنِم ًالّيَس ْمْهَل انقسل ُهَيِذِف لاما لَبَْي اًيَح َنأوّلف

 ترك فدعع ني ورسع تخأ ةيئبك تلافو

 يد: اولِقْعَت الووؤق لإ ةَفوَيناَح ةز وللا ٌُةْفَع َلَصْزَأ
 هتوم برق يأ

 .تايدلا بهذتو راعلا ىقبي هنأ ىرأ ينإف ؛ٍييد مهنم اوذحأت الف ينولتق نإف :لوقي :خلإ اوذخأت الف

 "راعلا" ىلع فوطعم وأ فانئتسالا ىلع عوفرم :لقاعملاو .مهيديأ يف اريسأ ناك نيذلا مهي دارأ دهعلل هيف ماللا :موقلا

 اذهو ؛كبلغت مل يأ هتبيصم كقبست ملك نأك ةقشمو دهج ىقبي الف بولطملا تكردأ اذإ :لوقي :خإ كنأك

 هربا قلص, لق لحر يف لوقي :لاقو .يلايللاب بئاصملا عوقو ةرثكل ؛ةبيصملا اب دارأ :ةليل .مدلا ىلع ثعب

 انلسرأ :لوقي [.مورحم تيبلاو كرادتم ةيفاقلاو لوصوم درحم قلطم ليوطلا يناث نم] :خل ! نكل .لوتقملا ءايلوأ

 .ةيدلا ىلع راثلا ورافتاو موري ملف راعتلا يضر اويأ مهنكتلو لربما ايد مسوسأ لق نينا موقلا لإ

 رأثلا مدلاب دارأ :امدلا .ةيدلا يف ىطعت ىلا قونلا هب دارأ :نبللا .ةيلوعفملا ىلع بصنلا لحم يف :راعلا اضر

 .رسكلاب معفم هنإف ؛ازوحت ليسلا ىلإ دنسأ .هتألم اذإ هتمعفأ نم لوعفم مسا :معفملا :خلإ ولف .صاصقلاو

 .لبإلا يأ لاملا نم اًولمم اليس مهيلإ انقسل مهريسأل ةيدف لاملا لبقي مهنم وأ ءايحألا نم ايح نأ ولف :لوقي
 ثيدح نمو :خل! تلاقو .ماللا هيلع تلخد قوسلا نم ضام :انقسل .ريسألا هب ىدتفي ام «ةيلاحلا ىلع هبصن :ةيدف

 برشو ةعيبر نب نزام نب يف اموي سلجف ديبز نب سيئر ناك ورمع قيقش بركيدعم نب هللا دبع نأ تايبألا هذه

 هولتق يح نزام وئب ماقو يشبحلا ىدانف هللا دبع همطلف ديبز نم ةأرما بيبشت يف ينزاملا موزخملل يشبح دبع ئغتف

 - هب مهف تببحأ ام ةيدلا تذحأ الإ محرلا كلأسنف ناركس هيفس انم لجر هلتق كاحأ نإ :اولاقو اورمع اوؤاج مث



 ...ورمع تخأ ةشبك تلاقو 565 ةسامحلا باب

 ِمِلْظُم ًةَدعَصب ِتْيَب يف َكَرَتَأَو اشحنأو ًالافإ هين ب اود أت االو
 ريقلا دي دارملا نيلتاقلا نزام ئبل ريمضلا

 يَعلطَمِل رْبِش ٌرْيَغ ورْمَع نب لّهو  ٌمِلاَسُم اَرْدَع نإ ارمع َكْنَع ْعَدَو

 لسلاح علا قانا ي اوشن  ةقيةكاو اوزأفت مل نأ قف
 ةيدلا متلبق

 َِّدلا َنِم « َنُباَقِعَأ تلم ااذإ  ْمُكِئاسِنَلوُصُف الإ اوُدِرَت الو
 لامترالا تاضيحلا هب دارملا اوشم ىلع فطع

 ةدع هيف ورمع لاق مث رأثلا ذخأ ىلع اًورمع ضرحت تايبألا هذه تلاقف «ةشبك هتخأ كلذ غلبف ورمع -

 كرادتم ةيفاقلاو درحمب لوصوم قلطم ليوطلا يناث نم] :خ ! لسرأ .هيحأ رأنب ذحأو نزام نب ىلع راغأو راعشأ

 وه هنأك هنع هب تربعف رأثلا ذخأ ىلع ضيرحتلا وه ضرغلا نإف ؛هتقيقح لاسرإلاب دري مل [.موزحم تيبلاو
 .ةيدلل صاصقلا اوكرتت ال نأ هتوم برق ذإ هموق ىلإ هللا دبع يحخأ لسرأ :لوقت «عقاولا يف هسفنب لسرأ

 .ةيدلل هنم صاصقلا كرت نالف مد هل لقع :اولقعت ال

 نم اوذحأت ال نأو :لوقي ءاملظم هربق نوكي هرأثب ذوي مل اذإ لوتقملا نأ معزت برعلا تناك :خ! اوذخأت الو

 رقما لف | وير ديبار نيسوسأ ويم و دوسسلابا يسوي يح نس وسع

 قت دارأ اذإ لحرلا لوقي امك تايدلا ريقحت ذارأ :تلق ؟امهنم نوكي ال تايدلا يف ىدوي امو ؛ركبألاو لافإلا

 .ةينس ةزئاح- رقحملا لاملاو ةرحخاف ةوسك ةاطعملا بايثلا تناك نإو اسولفو اقرحخ يطعأ امنإ :ناسنإ امي زاف ةعلح- رمأ

 .لبإلا نم فلا باشلا يأ ركب عمج :اركبأو .ةقانلا دلو نم ةينامث وأ رهشأ ةتس هيلع ىتأ ام وهو ؛ليف عمج :الافإ

 كنع عد :لاقي] :خلإ عدو .هنفد عضوم يهو نميلا نم ةروك :ةدعصب .يهنلا باوج هنأ ىلع هبصن لرهجب :كلرتأ

 ربش ىلع ادئاز هنطب سيل هنأ لاحلاو «ةلاحم ال ملاسم هنإف ءارمع يحأ بطاخم اي ركذت ال :لوقي [هركذت ال يأ انالف

 .اهنابلأ نم عبشي ىح وح ةيدلا لبإ ذحأي نأ هل زاحل نطبلا عيسو ناك ول معن ناك معطم يأ معطمل

 راغصلا ناذآلا نع ماعنلا ناذآب نىك :خلإ نإف .ايندلا يف ديهزتلا هب دارأ :خلإ له .ءيش ىلع هحلاص هملس :ملاسم

 ةيدلا متلبقو هرأثب اوذحخأت مل نإف :لوقت ؛ناوهملاو ةلذلا نع ةيانك وهو .ةعوطقم اهوك نع ةيانك نذألا رغصو

 .ناوهلاو ةلذلاب يأ نذألا ريغصلا ماعنلا ناذآك راغص ناذآب ماوقألا عماجم نيب اوشماف

 اذإ نذألا ملص نم :ملصملا .اففخم ىشمك اددشم ىّشم نم رمأ :اوشمف .هلتاق لتق اذإ هب رأثو هرأث :اورآثت مل

 تحطلت اذإ مكئاسن تاضيح الإ اودرت الو يأ :خلإ اودرت الو .ةقيقح ماعنلا فصو وهو اهلصأ نم اهعطق
 هيف نايتإلاب ريعتو ةهاركلا ةياغ ضيخلا هركت تناك برعلا نأل ؛كلذ ليق امنإو ؛لئاسلا مدلا نم نمياقعأ



 ...سرفعألا قب , ةرتنع لاقو 55 ةسامحلا باب

 2 نم ٌنعَمْلا سرخالا نب ةرتنع لاقو
 يمالسإ رعاش

 ْريِضَت ْنَم ْرظْناَف تْئش ام شِعو 2 يِضْفُبو يل: ءانّشلا لنَح ْلِضأ
 ةيماهفتسا فرظ هنأ ىلع بوصنم ةلاطالا هع م

 ةيبللا تلقا ورد كو هيجنزأٌعفَت َكْيَدَيِبامَق

 ةمقاسة بط لؤع شنو جيفراسورام ةائتؤولا
 ردت ليج نس شنشلاو اك يشك يق توكلنا اذإ

 بتاجلا ءبتع كك ام عضوم يف

 يراصنألا مصاع نب دمحم نب صوحألا لاقو

 ِع "يعن ١ نيع 2 ٍِ
 ِنآَنْشلاَو ِءاضغَبلا لع يمنا  دسحم َتمِلَع دق ام ىلع يفإ

 -_ وادعلا 17 أ يأ ملكتم غراضم ةذاسح د نه وش تفرع لاخلا عضوب يف 2

 مئااظاع لون يصعيو هادو نا دمع نبا ةليقر نب بهشألا نب ؛ ةلظنح نأ :هثيدح نمو :خلإ ةرتنع لاقو

 هيلع شعو ةليوط ةدم يضغبو ٍقءانش لمحا :لوقي رايس ديم لوصوم فدرم قلطم رفاولا نم] :خلإ لطأ
 كيدي يف امف :لوقي :خل! امف .هرض هراض ررضلا ريضل 1: عوف . قا ل1 كنت !هيدص نيف عاف تدق ان

 .الف كدودص امأف ٍنيع كدودص الإ ىلع ريبك رمأ لكو هوجرأ عفن
 ؛همذ يب قلعي من يف هتلق يذلا كرعش :لوقي -إ رت م .اهلبق ال تعن ةلمجلا .هوجرأ يأ ملكتم عراضم :هيجنرأ

 نأ ئعملا نوكي نأ زوجيو ءاقدص ناك هنأل ؛كقرافي ال كتيب لوح فوطي كيف هتلق يذلا يرعشو ءابذك ناك هنأل
 ناهجولا غاسو هيف سانلا دهزل ؛كل مزالف يف هتلق يذلا ةكريقورهل ةداحعبا هرلمجعا ةاورلا نأل ؛نيع راس يرعش

 يرعش ديريو كرعش :لوقي نأ زاج كلذ ىلعف ءلعافلا ىلإ فاضي امك لوعفملا ىلإ فاضي ردضملا نأل ؛اًعيمج

 .سمشلا كنيبو يب نأك ّيلإ رظنلا ىلع ردقت ال يل كضغب نم :لوقي :خلإ اذإ .كيف لوقملا

 نب ديلو ىلع بيعشو وه لزن هنأ :هثيدح نمو [.هنيع يف ناك قيضل ؛صوحألاب بقلي] :صوحألا لاقو
 زق تبا زك بأ لك د إب ةنيأألا هب ثكناك امل هب اولعفي نأب ديلو ناملغ دواري صوحألا ناكو «ناورم نب كلملا دبع

 فاخف ؛هدرطو هل ىلوم ىلع بضغ بيغشو مريت ربل ناورع نواتج كلل د و تس يدا نو تس تو نال كلغ نأ
 ؛ديلولا نيعي نينمؤملا ريمأ ىلع لخدا :هالومل لاقف ؛هتدوارمع ملع ابيعش نأ ةئف انظ بيعش هحضفي نأ ضوخألا

 هديب ذخ :بيعش لاقف ؟اذه لوقي ام :بيعش ىلإ اًمفتلم ديلولا لاقف ءلعفف ركنملا لعفلا هب دارأ اًبيعش نإ :لقو

 لسرأف ديلولا ناملغ هقدصو صوحألا هب ئرمأ :لاقف هيلع ددشو هديب ذحأف ءاقداص كل لقي هيلع ددشو

 - صوحألا دلج يف عرش املف «ةدلج ةئامب هرمأو يراصنألا مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ ىلإ صوحألا ديلولا



 سابعلا نب لضفلا لاقو 1 ةسامحلا باب

 0 ربا عيرام بوح, :د رعت ام
 5 مي لزن هب سل رع ديالا 1:7

 نابنطفلا يكد |

 اتلتا داسايقمللا ًانيلاوش الميك انثع ىف 3 لم
 لوعفم دمع نوب لوألل ديكأت 4

 م
 انوُدْوُتو مكْنَع ىّذدألا ٌفُحَ 5 نأ ُْكَمِرْحُنو انوئيهُت ْنَأ اوعَمظَت ال

 7 ةناهإلا نم عراضم

 انوزيسلل قلك امك ديور اوُريِس امهلثأ تخت نعادُسَع ىسٌجالَهَم
 عابشإلل فلألا مارب: هفخحخللا 0 تالت 04

 ةيفاقلاو لوصوم فدرم قلطم لماكلا يناث نم] :ِإ .هد دمحم نب ركب يبأل ابطاخم تايبألا هذه دشنأ -

 نابل افي يلح مويب لك للاز يلاوحأأ ني هتفرع ذق ام ىلع وبسم: قؤمرم ينإ يأ [رئاؤقن
 .مهدنع نأش مظعتو سانلا نيعأ يف ئفرشت الإ ةلزان بوطح نئضرعت ام :لوقي [هضرع اذإ هارتعا| :ينيرتعت ام

 رع لوزت ةلزانلا ثداوحلاو تاّململا تفّشكت اذإف :لوقي :خل! اذإف .ةفصلا ىلإ فوصوملا فيضأ :ةملم بوطخ
 كنظ امف «نارقألا دنع ةيورو ركف الب هنع ةرداصلا هتالعف فاخي هسفن هب ديري ءديدش بضغ يذ ربكتم لحجر

 .طمختملل ةفصلا عضوم يف ءلوهجم :ىشخت ؟فاعضلا دنع

 .يواسملا فلاخملا وهو رسكلاب نرق عمج :نارقألا .ركف الب ردصت ةلعف لك يهو «ةرداب عمج :هرداوب

 فدرم قلطم طيسبلا ناث نم] :خ ! الهم .مهمامعأ ونب مُهِإف ؛ةيمأ نب بطاخي ههجو هللا مرك يلع عم ناك :لاقو

 رمألاب نيعو .عمجلاو درفملل لمعتسي «قفرلاب ىتأ اذإ لجرلا لهمأ نم "لهمأ" جيباا انهم |[ .رئاوتم ةيفاقلاو -«لوضوم
 .مالسإلا ىلإ اشيرق هموق ُدنَي يبنلا اعد ام دعب مشاه نب ١ كرت ىلع اشيرق اوقفاو ثيح ةيمأ ٍنِب فالح نم ناك ام نوفدملا

 .شابنلا هنمو فشنلا :شبنلا :اوشبنت ال .مكنيبو اننيب يفخم وه ام اوفشكت ال انيلاوم اولهمأ مث انمع ب اولهمأ :لوقي

 انومتنهأ اذإ مكنأ يف اوعمطت ال :لوقي «ضفاخلا عزنب بوصنم "نأ" ةملكف ءيقو ءابلاب ىدعي عمطلا :اوعمطت ال
 ىلع بوصنم الهس اريس يأ اديور راسو ؛متشلاو مذلا نع ةيانك ةلثألا تحن :خلإ الهم .ماركإلاب مكانلباق

 يأ اذه لبق نوريست متنك امك الهس اريس اوريسو ءانمذو انمتش نع نيضرعم انمع نب اولهمأ :لوقي .ةيردصملا
 .ةدحولل ءاتلاو فورعم رجش :انتلثأ .ضارعإلا ئعم هنمضتل "نع'"ب يدع :نع .ىلوألا مكتريس ىلإ اوعجرا



 وسكم وأ ةحوتفم دو

 اكو كربلقت هلئا ةسعبب - بياص ٍضْفيِف كيه

, 0 
 هضغبأ اذإ نالف هالق

 ميكح نب حامرطلا لاقو

 ٍلئاط ٍرْيَغ ئرملا لك ىلإ ُضيِغَب قفا نيل ابخ شبا دقل
 لو غبي داز لعاف مسقلل ةئطوم ماللا

 ع
 لئاَمَّلا َيرك الإ : ب اًيِهَ ىرقكالو ءعاقألاب ٌنقَ ينأو يقتل

 لِهاجَتُمْلا ٍِفراعْلا َلُعِف َْضْيَب ةِيَبَو ُهَنيَب فّرَطلا ٌعَطَق ينآَر ام اذإ
 ةيردصملا ىلع بوصنم نيعلاو رظنل ةهدناز

 لباح فك هْينُيَغ هدي ىف قيضلا: نم انيكأك قمع ف ألا ءتط ثألت
 ةلابحخلا بحاص

 .نيفرطلا نم نؤكي بحلا نإف ءانوبحت ال نأ ىلع وأ ءانوبحت مل نإ مكمولن ل فيا انإ هللاو :لوقي :خل هللا

 ملكتملا ريمضو ءلصألا ىلع نوكي نأ لمتحيو «ةرورضلل نونلا تفذح ءاننولقت "انولقت" لصأ :خلإ لك

 :لجر لاقف ؛هيشمه ف رطخي وهو ةامضبلا ككسم ق رمافتأ :هثيلح نمو :حامرطلا .نيدلا يف انهو ثروي مكعم

 :لوقي [.كرادتم ةيفاقلاو ءلوصوم سسوؤم قلطم ليوطلا يناث نم] :خلإ دقل .خلإ دقل :لاقف ؟راطخلا اذه نم

 ترك نأ نيلغ ىلع ليلد هنإف «ريخلاو لضفلا نع راع دي ضوغبم نا أ يسفن بح ينداز دقل هللاو

 |فانئتسالا ىلع ةروسكمو فطعلا ىلع ةحوتفم | ا يأو .هبحاص لئاطلاو لضفلا حتفلاب لوطلا : لئاط

 بطاخم ىلع لبقأ هنأكو رابخألا عطق مث ؛نوباتغاو نوصقنت ىح مائلاب يوقش اضيأ يسفنل ابح ينداز :لوقي

 .هب عفتني مل اذإ هب يقش :يقش .عئابطلا ميرك وهو الإ مم ؛ ىقشي ادحأ ىرت الو :لاقف «هيلإ اتفتلم

 وهو - ميثل لك وأ لئاط ريغ لحجر لك يفآر اذإ :لوقي :] اذا .عبطلا وهو رمكلاب لأمشلا عمج :لئامشلا

 كنع ضرعي امك اًدمع نئيع ضرعأ >2 حدملا ماقم ماقملا نأ ىلع ماللاب فرعم عمج هنإف ؛ماثللا نم دافتسملا

 تألمو «هيلع اهتقيض اذإ هيلع تألم :لاقي :خ2إ تالم .ضارعإلا نع ةيانك :فرطلا عطق .لهاجتملا فراعلا

 يف تراصف ضرألا هيلع تقيض ح يلئامشو يحئادم ترشنأ دق :لوقي .هركذب تدعقو تمق اذإ ضرألا هنم

 .ةلابحلا اهيلع بصنت ىلا ةريفحلا رسكلاب :ةفك .لباح ةفك افأك اهسفن يف اهتحسف عم هينيع



 سعقف ينب ضعب لاقو 6 ةسامحلا باب

 .. نرساوألا باسرخملا ل هأل دامك سقم يأ نبأ يرش نك
 ريخت ؛ ل ودعلا دجحوو كردأ

 | ا طيح . لياهقلا لهأ ينك م نظفت الو ٌقطْضا هدلاو ٌةاَعْسَم ْتَرِكْذ اذِإ

 لباَتقْلاو ابَقلاب الإ نياكلا َنِم اهّلهأ َرَع الو ٌراَد ْتَعِنُم امو

 سعقف ينب ضعب لاقو

 داتفألا يِدواَعُم ٍبوُلَقْلا ىت رق  ٌةَراَدَع َنيرِهظُم ٍباَبِض يوُذَو
 دايتعالا :ةدواعملا' بر نعم

 اليشم رمال نر مكرمو صعب عيش داعأ ديفلا دكا 2 1 ثيل
 د فقكلا ىوك لانا دنقل ةيث و ةكقمَأَ 1 ة عأانك

 يو د نىلإ اس رو ةدع روق د وحدا ةاسانملل ليلعت'

 مراكملا باحصأل ودع مراكملا لين نع ارصقم هابأ دجو لحجر لكأ :لوقي [بحعتلاو راكنإلل ةزمهلا] :لكأ

 قد اذإ ئضي ٍئئيض :لاقي ءئيضلا نم لعتفا :نيطضا :خلإ اذإ .كلذك رمألا نوكي نأ يغبني ال يأ ءلئاوألا

 هنوكل ؛هنم لجح هدلاو يعس ركذ اذإ :لوقي .لازهلا نم ثرؤي امل ؛نئئيض ضرملا يمس مث نمو ؛همسح رغصو

 :لوقي [.اعيفر يأ اعينم راص مركك عنم] :خلإ تعنم امو .لئاضفلا بابرأ متش نم لجخي الو هب دتعي ال ائيش

 .مذلاو متشلا نود حامرلاو ليخلاب الإ اهيف راد لهأ زع الو ايندلا يف راد تعفر الو

 وبسكلا لمتحي "دانفألا" | رتاونم ةيفاقلاو ؛لماكلا يناث نم] :خلإ يوذو .ليخلا تاعام يأ ةلبنقلا عمج :لبانقلا

 بر :لوقي .يأرلا يف أطخلاو شحفلا وهو دنف عمج حتفلا ىلعو «دنفلاب ىتأ اذإ دنفي دنفأ ردصم رسكلا ىلع :حتفلاو

 .دانفألاب نيداتعم دقحلا ءافخإ ةرثك نم مهّبولق تحرق هيلع ةردقلا نيح مهوادع نيرهظم ةيفخ داقحأ يوذ ناوخإ

 هنون فذح «ةدواعملا نم لعاف مسا عمج نيدواعم هلصأ :يذدواعم .يفخلا دقحلا وهو ءبض عمج :بابض

 نيتك اسلا ندي عمجلل ءايلاو ةفاضالل

 يتوادع مهتيسنأف مهيلإ تنسحأ :لوقي .يناثلا لوعفملا ىلإ يدع اذلو ءءاسنإلا نيعم يف ةاسانملا :خإ! مهتيسان

 وه نم عفدل ةدع مهلعحأ اميك مهيلإ كلذ تلعف:لوقي :خإ اميك .يئاقدصأ ركذ اذإ يئادعأ مهو مهتكرتو

 .ةرورضلا دنع نيدقاحلا ءادعألا ىلإ رطضي دقو«مهنم دعبأ



 يبالكلا مكحلا نب ديزي لاقو
 عباصألا ُم ٌعْفَد ن زاك فس عارلابو ُثِْرِطَي ٌقَح لؤقلاب مك انعفد

 عجار َرْيَغ مكِيالخأ ْنِمباغامو  ٍهَّتْنُم ٌرْيغ ْمُحَلْهَج انيأر اّمَلَ
 ا افوادينا ا

 ءراكألا يق ام بتح ىف ا ا نئيفكال تع ين
 قبس ةيفان 7 ةحلاصملا 0 قدام و

 نكاس وأ كرات تاثولا ةييلاح ناك"

 يلهاج رعاش

 اْيَمَو َنَع ًالظُب دئب لفت مكاذإ َُبَسَت ام |ذإ ىَرحأ م نع

 لمتحي مل اذإ "عمس" ك لحرلا رطب [كرادتم ةيفاقلاو لوصوم سسؤم قلطم ليوطلا يناث نمإ :خلإ كاشفا
 مترطب ىح انيلاومو انناوخإ مكنإ :انلقو لوقلاب انع مكانعفد :لوقيو همع نب بطاخي .دحلا زواحتو طبق ةنغنا
 .عباصألاب عفدلا عقو ىح كلذ عفني ملف فكألاب مكانعفدو ؛ىمكل انعشخ انأ متمعزو ءرطب حرف متحرفو

 .مكيلإ ةعجار ريغ مكنع ةبئاغلا مكلوقع انيأرو ؛عطقنم ريغ انيلع مكلهج انيأر املف :لوقي :2 ! املف
 مهزع انركذو ماركلا ءابآلا نم ائيش انبلط :لوقي ["امل" باوجإ] :خ! انسسم .ءاهتنالا نم لعاف مسا :هتنم

 .ةهجلا هذه نم رخآلا ىلع انم دحأ لضفي ملف هموق يف فيرش بسح ىلإ بوسنم مكنمو انم ّلكو :مهدحبو
 .فرشلا ضيقن :عضولا :عضاو .ظفللا رابتعاب لكلا ىلإ دوعي ريمضلا :هموق .بوسنم وه وأ ءفوذحمع. قلعتم :ىلإ
 .تاهمألا مارك انايإ يأ مكمع نب متدحو ءابالا انكرتو تاهمألا متنأو نحن انغلب املف :لوقي :خ2! انغلب املف

 بسح ىلع انوحلاصو انومتشت ال !انمع ئب اي :لوقي :خ ! انمع ينب .تاهمألا هب دارملاو عجضم عمج :عجاضملا

 .متشلا يف نم ركذم عمج ةوسقا .رلا يبطي لاضنفلا يب جالا سكت قيس امداقيتن كوش

 قاسلا قدتسم وهو «دحاولا هب دارملاو ؛عارك عمج :ع راكألا .ريسلا ديقو حمرلا ديق هنمو ردقلا رسكلاب :ديق
 وأ ؛هقح كرات ريغ هقح قوي انم لكف اننيب لهجلا بثو مع ونب متنأو نحن :لوقي :خلإ انكو .هوحنو سرفلا نم
 - .داسفلا نمز يف برح امهنيب ناكو ءءيط ةليدج نب دحأ بطاخي :رباج .قحلا بلط يف يعسلا نع نكاس ريغ



 انيق اسيل نإ سيك اس تشات نا زب املك
 مح يب يار

 2 :ارشلا ' 0

 يس 8 اهعافترا 9 00
 موو 2 ادع رك مكن 0056

 اَنيَلَع َنوَقْرحت ب ةذئاز - اطت ملم يهو ةينث عمج

 يأ فوذحم هربخو أدتبم "كرمعل" [رتاوتم ةيفاقلاو ءلوصوم قلطم ليوطلا ثلاث نم] :خإ كرمعل -
 ةيازخلا نم نوكي نأ زوجيو «ناوحلا وهو يرخلا نم نوكي نأ زوجي '"ىرحأ"و .هب مسقأ ام كرمعل
 .لطابلاو بذكلا ىلع رتفم ريغ ماركلا يئابآ ىلإ يئتبسن اذإ ىرخأ الو لذأ ال كرمعل :لوقي .ءايحتسالا وهو
 .هبسن نيب اذإ هبسن :ينتبسن .ناهو لذ اذإ ' "يضر" ك لحجرلا يزن نم «ءازخلا عراضم نم ملكتم :ىرخأ

 نيلب الإ لمعتسي ال ليوطلا نم ثلاثلا نأ ماغدإلا باب يف هيوبيس ركذ :انيه .هيلع ىرتفا :هيلع لاق :لقت مل
 نأب هلامك امنإو ءلمكي مل هنيل نأل ؛ةحتف هئاي لبق امم ههبشأ امو نيللا لثم هيفاوق يف ءيجي نأ ركنأو ؛لماك

 .فلأب نوكي وأ واولا لبق ام مضي وأ ءايلا لبق ام رسكي

 نم حامرلا طقست نيح همع نب حامر هتسا حرجي يأ ملكيف برحلا نم رفي لحجر لذي نكلو :لوقي :خلإ امنكلو
 .امزهنم ايلوم هنوكل ؛اهحرحت يأ :هتسا ملكت .تارم ثالث تبره ةليدج ونب تناك دقو «هبرهبي راعشإ هيفو ؛يديألا
 فنألا عطق ىلع قلطيو «هفنأ عطق اعدج عدج :"انعدج" :خ! نإف .عابشإلل فلألا .طقس حمرلا ىوه :انيوه

 نم نوكي نأ لمتحيو ؛عيبلا ءارشلاو .لالذإلا نيعم زاحاو ةقيقحلا لمتحي نذألاو فنألا عطقو «زاجماب ةفشلاو نذألاو
 ناذآلا مكنم انعدج انإف ؛لوقعم رذع مكلف مكر ودص يف ضغبلا نم اعون انوضغبت نإف :لوقي .همغرأ اذإ هارش
 .مكانمغرأ وأ مكنم اريثك انعبو لالذإلا ةياغ مكانللذأ وأ فانآلاو

 ؛باضهملا نم امفوح امو ىملسو أجأ لابجلاب دارأ :خلإ نحنو .انم اعزفو انل ةبيه افورهظت ال ةضغب يأ :ةضغب
 لابج لابجلاب دارأ :ليقو «ضرألا لهس نونكسي اوناك ةليدج ئبو لابحلا نونكسي اوناك سبنس نيب نأل كلذو

 امهنيب عمجت ءاجوعلاو ىملس قشعي ناك أجأ نأ اومعز سان ءامسأ اهفأ اوركذو ءءاجوعلاو ىملسو أجأ يط

 انثرو نحنو ءاهعافتراو لابحلاب مكانبلغ نحن :لوقي .مهئامسأب لابحلا تيمسف لابحلا هذه ىلع اوبلصو اوذحأف

 ظ .متنأ ال نيفيرشلا نيلجرلا نيذه

 ايانث يأو :لوقي امل انعلطا الإ دحملا ايانث نم ةينث ام :لاق هنأك يفنلا ىرحم يرجي انهه ماهفتسالا :خلإ يأو

 .بضغ وذ نيعمو ءسدن وأ مشخك بضغ عمج :باضغ .انيلع مكباينأ نوقرحت باضغ متنأو اهعلطن مل دحملا
 ركذ نع "نوقرحت" :هلوقب ىفتكاو ءانيلع مكنانسأ نوقرحت يأ [اديدش هيلع بضغ هباينأ هيلع قرح] :نوقرحت
 .موهفم دارملا نأ ؟ل وعفملا



 الا ورمع نب ةربس لاقو .

 يسعقفلا ورمع نب ةّربس لاقو
 + رعاش

 يف # سرق

 ق1 كغ لذ خه لام دك دَقَو ٌملَسَم َتنَأ ْذِإ َكْنَع يعافد ىَسْنَنَأ
 لاحلا عضوم يف لوذخعم

  ُءاَمِإلاَو ءاَمِإَنلَخُي  اَهُْهوُُم ِالَب ِعْوّرلا يف ْمكَنَوْسِنَو
 ةيسح اذإ ةلاحت نم «ل وهج ف وخلا

 ٌرِهاَظ ة ةِظْيَر 1 َنْبا اي ٌراَع كلذ اهموُث ان ائانا اق َنرَّيَعَأ
 1 - لبالل ريمضلا

 راق باملا ُ يراسل .٠ ييسر انام اهي يباح

 سعقف ينب نم رخآ لاقو

 ٌليصُق ٍداَدْشِل غدي : امو اثْيلَع ءاكش لآ عفا

 ىلع لخبلاب ةرعشملا نابلألاو لبإلا ةرثكي هريغ-دق نانو مي ١ يلشهتلا ةرعش نب: ةرهض بطاخع :ةريص

 ةرمض نب ةرمض ىلإ ارفانت يدسألا ةلقنلا نب دبعمو يميمتلا فنأ نب دابع نأ لصألاو ءفايضألاو ناوخإلا

 قلطم ليوطلا يناث نم] :خلإ ىسنتأ .دسأ ونب بضغف دبعم ىلع اًدابع لضفف برعلا ماكح نم امكاح ناكو
 لاس دقو الوذخم تنك ذإ كنع ءادعألا نعفادم ؛ةرمض اي ىسنتأ :لوقي [.كرادتم ةيفاقلاو لوصوم سسؤم

 .ةرثكلا نع ةيانك يداولا ليسو داو :رقارق .لذ نم رقارق كيلع
 :لوقي .ىلوألا نيع ةيناثلا تناك ةفرعم تديعأ اذإ ةركنلا نأ ىلع دهعلل "ءامإلا" يف ماللا :خإ مكتوسنو

 .رمألا سفن يف رئارح ءامإلا كلتو ءرتسلا مدعل ءامإ نبسحُي فوخلا ةدش يف هوجولا تافشكنم نك مكؤاسنو
 ءاهيبس يف دهزي يكل ةمألاب هبشتت كلذ لثم يف ةرحلا تناكو رئارح ءامإ نبسحي قاللا يأ "رئارح ءامإلاو" :هل

 ادب نم لعاف مسا :داب .رئارحلا ةلزنمم نرصف متكرت اميف مكءامإ متكرتو متقرفت مكنأ ئعملا نوكي نأ زوجيو
 دوحب ال انأب اضيرعت اهموحلو لبإلا نابلأ انتريع ّمِل ديري [دحاو ئعملاو ؛هبو هايإ هريع :لاقي] :خ! انتربعأ .ودبي
 .اهيف انرمأ كلذ يف انحضوأ اذإ !ةطير نبا اي لئاز راع هنأ ملعاف ءفايضألا مركن الو امي

 .هايإ هاطعأ اذإ هب هاباح] :خلإ يباحن .لئاز يأ رهاظ راع :رهاظ .لبإلا ةرثك موحللاو ناولألاب دارأ :اهموحلو اههابلأ

 امب ّنمن انكلو ةورثو اًدحب اه يغبني ال :لوقيو هب مهريع اميف مهفرصت هوجو نيب [هب مهريع ام يف هفرصت هوجول نايب

 .رامقلا عماجم يف امي رماقنو اهنامثأب رومخلا برشنو «نيكاسملاو فايضألل رحنلاو رقعلاب اهنيهفو ءانناوخإ ىلع

 - اعر نم لوهجب "ىعري" ءرخفو هيلع لاطو هيلع ىغب [رتاوتم ةيفاقلاو ءلوصوم فدرم قلطم رفاولا نم] :يغبيأ



 يسعقفلا بيلك نب ءزج لاقو ف ةساسللا باب

 . وصي ْنَم لِماَنُأ يف أظآلغ اًمذحت انلِصاَمَم ُرِمْعَت ْنِإف
 ةلمتأ عمج ةدشلا ؛ظيلغ عمج

 ايلائاؤتخ نأ اكيةاعْستل اًيينثاك ةقاقتلاو زوك قي

 د اَرَو َكِيلَع 2 ايرزه تأ نأ ةَراَرَح ٍقىَدْنِع اي موس
 ربخلا ىلع ةلحاو ةدئاز رزبيمتلا ىلع ةيفان

 هب دارملاو «ةقانلا دلو وهو ليصفلا يفن ىعرلا ىفنب دارأو فورعم وأ «ىعرملا يف ىعرت اهكرت اذإ اهاعرأو لبإلا -

 ءاغر ىلع مهل ليصف لمحي ال يأ ةمجعملا نيغلاب ىغرت يورو «ةلمهملا نيعلاب ىعرت ةياور ىلع اذهو ءرقفلاب مهرييعت
 داعبتسالل ةزمهلا :لآ .ةقان دلو هل سيلو دادش انيلع رتخخفيأ :لوقي .هب اًنض ةبه وأ رحنب همأ نيبو هنيب لصفي نأب

 .هسفن هب دارأو محقم لآلا ظفلو

 نم لمانأ يف اًدادش اهدحت !دادش اي انلصافم زمغت نإف :لوقي [باطنخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلا] :خإ زمغت نإف

 طحقلا ماع يف يدسألا زوك نب ةفيذح نب ديزي ىلع لزن هنأ :هثيدح نمو :خلإ ءزج .انيلع كنم لوصي
 .دشنأو كلذ يبأف هتنب هحوزي نأ هنم ديزي بلطف

 ةلمج «يغبلاب درفت اذإ لجرلا ىغبت [كرادتم ةيفاقلاو ءلوصوم سسوم قلطم ليوطلا ناث نم] :خإ ىغبت
 ىمسم نأ هانعمو ؛هتهافس نم كلذ ناك هنأب رعشم ءهلوعفمو "ىغبت" نيب لخد ضارتعا "اهمساك ةهافسلا"

 ةهافسلاو :تلق ؟اهمساك ةهافسلاو :لاق تح ةهافسلا مسا ام :ليق نإف .ةهاركلاو حبقلا ف اهمساك ؛ةهافسلا

 ةعضوم "انوتش نأ"و جيل هفسلا وه يذلا مسالا نأ امك حيبق مسالا اذهب ىمسملا يأ ةهافس ىمسي ام دارأ

 يىهو ةهافس نم زوك نبا ىغبت :لوقي «لمعف لعفلا لصو راحلا فرحلا فذح املف ءانوتش نأل هلصأ ءبصن

 هيلدع عرتجي مل كلو لولب اا ةنلغا نمطسقلا .قاافتخو نأ يق ءانم ديس: تنب بلطي اهمساك ةعيدش  ةحيبق

 .حاكنلل ديسلا تنب بلط دايتسالا نم :داتسيل

 سيلف ةهافسلا نم كلذ ناك اذإو :لوقي 8 امف .طحقلا يأ ةوتشلا يف لحد اذإ لحرلا اتش :انوتش

 كيلع يرزن ثيحب يأ انيلع ايرازو كيلع اًيرزم انع عجرت نأ بلقلا يف اعجو يدنع ءايشألا ربكأ

 .عوجرلا وهو بوألا نم بطاخم ضام :تبأ .هوحنو ظيغلا نم بلقلا يف عجولا يه :ةزازح .انيلع يرزتو
 .هحبق يأ هيلع ىرز «فرظلا ىلإ دنسم :ايرزم



 ينراحلا ةدايز لاقو ٠ ةسامحلا باب

 اَيِهاوَتلا يزال هز نم اع ىَرَت ي يِذَلا ِناَمَّرلا ّضَع ٍلَعاَنِإَو

 .ايراوجلا يقل د , سائلا اَدَع ُهّنِإَفِروك َنِب :ا اَي اَهَئَلَظَت الف

 اَيِهاَمُك ٍءاَبإلا َنِم اَنِقاَنعَأَو نقولا ىف ايكتتخخ قنانإَو
 ب لوهخم ٍِ

 عابشإلل فلألا نإربخس لوضصوملل نايب 0-2 قنع عمج

 يثراحلا ةدايز لاقو
 اَرْخَ ْمِهِمْوَق َلَعاَنِم هب ْنَقُأ مهِمْوَكَرْيَخ ادّلْفِماْوَمَرَأ مل

 5-5 أ مع 55 8 يب نع ا مح

 اَرْرْنْمِهَملحن نأ انْوملك اذإ يهْيَلَع ارحل يعل مؤ
 فافختساللا :ءاشهذزالا

 وأ ءاهارت ىلا نامزلا ةدش ىلع ناوهلاو لذلا هركن نأ لجأ نم نخلو بئاضملا :لاوازن انإو لوقت 5 انإو

 :ءابدألا خيش لاقو هل وعفم ىلإ فيضأ ردصم 6 :هلوقو .ةيليلعت ةيليلعت نم ' نوكيا ن أ ىلع اذه ةأرت يذلا نامزلا

 يهو ايهاودلا يساقم ريدقتلاو هوركملا نيعمب هركلا نإف ؛اهفوصوم ىلإ ةفصلا ةفاضإ ليبق نم نوكي نأ لعجيو
 .ماليإلاو ةدشلا نع هب ئك :نامزلا ضع .نييبتلل "نم" ةملكف :ةهوركملا يزاخملا

 بلطت ال يأ[ زوك نبا اهبلط يلا تبلل ريمضلا] :! اهنبلطت الف .ناوحلاو ةلذلا وهو ةازخم عمج :يزاخملا
 للي هللا لوسر ثعبم دعب نرثك دق ءاسنلا نإف «ةحسفو ةعس سانلا رئاس يف كلف .ءاهتيطخ يلا ةأرملاب جورتلا
 يهنل نات ليلعت]| :خا نإو ,ةناشلا ةأرمالا يه ةيراح عج :ايراوجما .تداببلا كفي كلذ لبق تناك برعلاو

 رمألا ناك نإو ءيه تناك امك انقانعأو انفونأ يف ةيقاب ءابإلا نم سانلا كثدح يلا ةلصخلا نإو :لوقي [بلطلا
 . اهتتدح' ل ثلا ل وعفم «فنأ عمج :انف ونأ ف .ظَحعَفلا لاهز ُق اديدش

 قلطم ليوطلا لوأ نم] :خلإ رأ م .مرشمخ ن رب ةبده هلتق «يمالسإ رعاش :ةدايز .انهه ةوحنلاو ربكلا هب دارملا :ءابإلا

 تعن 'انلثم" وأ ءنايب "مهموق ريخو" «ناث "انلثم"و ءلوأ لوعفم "موق" [موزحم تيبلاو رتاوتم ةيفاقلاو لوصوم درخب
 ءناث لوعفم ' مهموق ريخخاو ءريغلا ظفلك ةفرعملا ىلإ ةفاضإلاب ةفرعم ريصت ال مام يف هلغوتل لثملا ظفل نإف ,"اموق"

 وأ مهموق ريح انلثم اًموق رأ مل : لوقي .ةدجنلاو دوجلاب مهيلع روحخف هنإ :لاقي هنإف ٠ "ا مهقالاو ةلعتم "هب" و «نايب "لقأ"و

 ندع لا الق انورعانم انأ يب لقتل رش بيعمل :يلضع اربط ان ىلا مهو: ويخسر دا ينام امون

 ولو: لوقي :خلإ امو .فرشلاو زعلا نم 'مهموق ريخ" هيلع لدي امل ؛هركذ ام ىلإ عجري هب يف ريمضلا :هب
 شاني انه 1 ف لب :رومألا نم رمأ قا انوعملك نإ يلق زن: وسلك نأ مهيلع انلضفو انؤايربك انفختسي

 .ارزن انالف مهملكن يأ فوذحم ردصمل ةفص :ارزن .فرشو مظع اذإ هيلع ربك :ءايربكلا



 ...روسم هنبا لاقو او ةسامحلا باب

 وو

 اًرَصَق ةكلمَم نود ْنِم اَئِنْفْنال فوقف ءامكنلا ملك ع اخو
 قرث لوعفم

 ىنأف ا نيح رّوسم هنبا لاقو

 لدعم بار يِذ 0 افَعَت 5 فعلا يِذَلا َدْعَب دعت
 يصلان 7 رت لَ دبه عاتلا 12 داعبتساللو راكنإلل 3

 كومو ُدهاَج نأ ٍقايْبَو وئاَصأِْم رع باقر
 ًادتبم هباص ةبده هب دار

 لَّوظَتُم ود ٌرهَاَقانَسَع نم ٍدَغوأ ِمْوَيْلا َنِم يِرَأَت لنأ ْمَل ْنِإف
 ءادنلا فرح فذح ىدانم نايم

 ءامو «نيينعملا الك لمتحي تيبلاو ؛ةياغلا رصقلاو لزانملا نم ديش امو رحح نم تيب لك :ليقو «لزنملا :رصقلا :خل! نحنو
 سانلل ناك هنأل ؟كلذب يمس كلملا ءامسلا ءامو «هب تيمسف ءامسلا ءام لثم اهقرشب ءافصو اهنسح يف تناك ةأرم ءامسلا

 .ةكلمملاو ةسايرلا نود اهب قيلي الزنم وأ ءاهي قيلت ةياغ انسفنأل ىرن الف كلام ونب نحن :لوقي .هدوحج يف رطملا ةلزنمب

 مرشح نب ةبده نأ :تايبألا هذه ربح نمو[ ديز نب نمحرلا دبع همع ىلإ تايبألا هذه بسنت دق] :روسم هنبا لاقو

 ؛ةنيدملا لماع صاعلا نب ديعسب لوتقملا ةدايز ناوخإ ثاغتساف ؛تاطوسبملا يف روكذم ليوط رمأل ديز نب ةدايز لتق

 .نيلجرلاو همع صلختساو هدي ةبده ىطتعأ مث ؛مهسبحو هعم نيلجرو ةبده مع ديعس ذخأف

 ةبده هه ةيواعم لأسف ؛هقح يف ةبده طهرو هرمأ يف ةدايز طهر ملكتو هد نايفس يبأ نب ؛ ةيواعم ىلإ رمألا عفر مث

 معن :اولاق ؟دلو هل له :ةدايز طهر لأس مث ءكبحاص مدب تفرتعا :لاقف ءائيش متكي لو ناك ام لاقف ؛عقو امع هسفن

 املف .ريغصلا هغلبي نأ ىلإ ةبده سبحا نأ صاعلا نب ديعس ىلإ بتكو ؛هيلإ ضوفو هغولب ىلإ صاصقلا رخخأف ريغص هنكلو
 نيسح مهيف ناكو ةيدلا اوفعاضو هرعش ةدوحل ؛ةبده يف نويشرقلا ملكت صاصتقالل ةنيدملا ديز نب نمحرلا دبع مدقو غلب

 .همع وأ روسم دشنأف 2# رفعج نب هللا ديعو صاعلا نب ديعسو نامثع نب ورمعو رمع نب هللا دبعو يلع نبا .
 .يلاتلا تيبلا يف "ركذأ" :هلوقل فرظ [كرادتم ةيفاقلاو ؛درحم لوصوم قلطم ليوطلا ىاث نم] :دعبأ

 هنإف لوصوملا نم ةيلدبلا ىلع رورحبو ةيلاحلا ىلع بوصنم :ةنيهر .يداولا نم عفتراو ضرألا نم ردحنا ام :فعنلاب

 هدعب ركنأ نإ :لوقي :خلإ ركذأ .بلص رححو بارت يذ ربق نوهرم بكيوك فعنب ىو ْنم دعبأ :لوقي .هب دوصقملا
 .صاصقلا ذخأ يف رصقم ريغ دهجأ نأ هيلع يمر امنإو .يحأ وأ يبأ لتقب يناذآ نم ىلع ةمحرلاب سانلا ينركذي نأ

 .بلطلا يف ريصقتلا وهو ءالتثالا نم لعاف مسا :لتّوم .همحر اذإ هيلع ىقبأ :يايقب .هانعم يف ءاقبإلا مسا :ايقبلاب

 نإف ءمكئارغإو مكرمأب انيلع تايدلا نوضرعي موقلا ءالؤه نإ !انمع ئب اي :لوقيو ةبده طهر بطاخي :خلإ نإف
 .ةباصإلا وهو لينلا نم :لنأ مل .هللا ءاشام مكب صبرتأف دادتماو لوطت وذ رهدلاف دغ يف وأ مويلا يف يرأث كردأ مل

 .لوطتلا نعم. يميم ردصم :لوطتم



 يط نم مرج ينب ضعب لاقو 7/5 ٠  ةسامحلا باب

 ريق قا

 ٍلّجَعأ وأ ٌةَيْرَص ٌلْجعأ مل نأ ٍةهيرك ْمْوَيِل يْوَق ىنْعْدَيالَف
 بق ةرعش ب رجلا عءامسأ م

 نينوقرتلا نيب اهوار ديعلا ركاب ْمُكِنَلع اَهوُحيِنُم ْنْحَنَمف َةَّرَم بْرحلا لكل اديَلَع ْمْتْحنأ

 لَمَعُت لاما ىلَع ليقأ فيي بأ 4 تيس اَم ُلاجر نايا
 ةيدلا ىطعت كوقلا ةلَوقَف د مدن 1

 ةدحولل ريكدتلا وف يأ وال ريد يا

 ىبجنت نيَعْلا نع كدت نم ةريخ تليساف فورا انا 5
 يدق رع ةربغ تع ةلمدلا ةيفان ةلسا :عمدلا لبسأ لدوتقملا ةينك

 يح نم مرج ينب ضعب لاقو
 يلهاج رعاش 5

 7 الق ِكاهنأ ين ةَاَهَ ٍفِيَمُج يني يِدِعوُم َكْلاَخِ
 3 فلالا فو ةدذدهو ةردنا ةهدعوا

 مويل دحأ هوعدي ال ةسايرلا بلس وأ تام اذإ لحرلا نإف ؛هتساير بلس نع وأ هتوم نع هب ئك :خ! ينعدي الف
 .اًديس وأ اًيح تنك الف هفيسب يودع نم ةبرض ئلجعت مل وأ ءيفيسب نيم ةبرض لجعأ مل نئل هّللاو :لوقي .ةهيرك

 اذإ ريعبلا نإف ؛كالهإلا نع ةيانك لكلكلا ةخانإ [هب اوؤدب ام ىلع مهئفاكيس هنأ ف ددق مالكلا] :2! متخغأ

 نحنف «متلعف ام انب متلعفو ةدحاو ةرم برحلا لكلك انيلع متعضو :لوقي .هكلهأ ءيش ىلع هلكلكب خانأ

 .متلعف امب مكيزاحب يأ بيرق نع اهلكلكب مكيلع اهوعضاو

 ام" نيعم مث :لوتقملا وه ١ ل وقعملا كإف ؛يراجب دانسإإلاو :هتيد ىطعأ يأ هادو اذإ ليتقلا لقع ن 0 لقعت :! لوقي

 دقو فيك «ديقملا يفن قيرط ىلع يخأو يبأ لتق ام لثم مهفاوخإ الو مهؤابآ لتق ام هنأ "خأ الو بأ مهل بيصأ

 .حضاو تيبلا ىيعمو ؛مهؤابآ بيصأ مهلكو رفعج نب هللا دبعو ىلع نب ني ءيسحو رمع نب هللا دبع مهيف ناك

 نيتأ ىح لعفي ام ردي ملف ةريثك بائذ هتباصأ ميرك هنإ :لوقي :خلإ ميرك ."لبقأ"ل اباوح هنوكل مورحب :لقعت

 .نيعلا نع لوزي نأ دكي ملو ددرتي ناك اعمد تلسرأف ىورأ ابأ تركذ :لوقي :إ ترك ذ .ةريثك لخادم نم

 رسكب [رتاوتم ةيفاقلاو ءلوصوم فدرم قلطم رفاولا نم] :خلإ كلاخخإ .هنع لاز اذإ ءيشلا ىلحنا :يلجنت
 يددهم كبسحأ ينإ :لوقي «ناباطخو باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلا تيبلا يف ,حصفأ رسكلاو اهحتفو ةزمهلا

 ةعامجلا ليوأتب ةلاه ىبل باطح :ةلاه .يودع هرصن نع !ةلاه ئب اي مكافأ ئنإ مث (ةلاه بو فيفحج ىبب

 ,ءادنلا ىلع ةلاه ميحش رن : ذلاه .ةليبقلاو



 اَلاَمِع كلك ُمَتْبَدَجَأ ْنِإَو دع : ؛ى ف هكْيَسْعَأاوإ

 رخا لاقو

 اََلواَمو ِرْبَو ْنِم ْمَرْكأ ُموّللاَو هِدِلاوَو رْبَو نم ُمَرْكأ مُوللا
 عابشإلل فلألا بالك نم لجر هنم لعب هنم مرك

 اذإ باوح ةدئاز اَدَوَق وب ْنَأ واب“ 8 0 اوُنِمُأ م َىَجاَم اَذِإ 18

 عاذ 00 0 لروهجم 0

 لعجي امل مسا :الاكن .اديدش اباذع مكبذعأ يأ يئادعأل ةربع مككرتأ !ةلاه نب اي اوهتنت مل نإف :لوقي :خلإ الإف

 :لوقي .ظافحلا ءوسو رطبلاو رشألاب مهفصي [بصخلا يف لخد اذإ لجرلا بصخأ] :خلإ متبصخأ اذإ .ريغلل ةربع
 .مكلامحأو مكلاقثأ لمحنف انيلع الايع متتك بدجو ةدش يف متلحدو متقضأ نإو ءانومتيداع ةعس متدجو اذإ
 .طحقلا وهو بدجلا يف لحد اذإ لجرلا بدحأ :متبدجأ

 مذلا امأو .ةيشاحلا يف امك حدملاف ءاحدمو مذ لمتحت ةنالثلا تايبألا هذه :ءابدألا خيش لاق :ةدئاف : رخآ لاقو

 ئح اذإ موق مهنأ :ياثلا تيبلا عمو .هدالوأو هدلاوو ربو قالخأ نم مركأ اهسفن ةءاندلا :لوألا تيبلا نيعمف

 مهفإف ؟مهنم دحاولاب كنظ امف ءامب مهعيمج ذخاؤي نأ مهباسحأ ةءاندل مهنم دحاو لك نمأ ةيانج مهنم دعا

 نأ :ثلاثلا تيبلا نيعمو ."اونمأ" :هلوقل ةلع "ممياسحأ مول نم" :هلوق اذه ىلعف ءناك امبأ ليتقل ءادب اوسيل
 .لتاقم بويعلا :ليق امك ءاودألا نم هريغ نود هب نولتقي ةءاندلا الإ سيل مهءاد

 دعبأ لخبلا نإ :لوقي ءراعلاو لخبلا مضلاب [كرادتم ةيفاقلاو درحم لوصوم قلطم طيسبلا لوأ نمإ :خلإ مؤللا
 هبكترا اذإ هيلع بنذلا ئج :لاقي :خلإ موق .مهسفنأب مارك موق ربو ونبف ءهدلو نمو هنم دعبأو هدلاوو ربو نم

 "اولتقي نأ" نوكي نأ لمتحيو ."مهباسحأ مول" نم لدب "اولتقي نأ"و :,”اونمأ" ب قلعتم فرظلاو ؛هب هلعفو هيلع
 مهباسحأ سندتي نأ نم اونمأ ةراغلاو لتقلاب موق ىلع مهيناج ئيج اذإ مارك دادش موق مه :لوقي «"اونمآ" لوعفم

 نأب راعشإ "اولتقي" فو ءمهباسحأ مول مهتهارك نم اًصاصق لتقي نأ اونمأ وأ ءاصاصق مهيناج لتقي نأ يأ مؤللاب
 .اًرده همد بهذي وأ ليتقلا نولقعي امنإ لب ةلذو اًراع هنودعي هنأ ىلع مهلكل لتق اصاصق مهيناج لتق
 يف لتاق ءاد موللا نإ :لوقي :خ! مؤللاو .ليتقلاب لتاقلا لتقي نأ :ادوق .خلإ اولتقي نأ نم اونمأ يأ :اولتقي نأ

 .مؤللاو راعلا لمحت نوعيطتسي ال يأ هب الإ نولتقي الف مهقح



 دسأ ينب ضعب لاقو // ةسامحلا باب

 رخآ لاقو

 ]ولا ايست يواوق ..ايرلاو جشم ضيا
 لذ لاق اذِإ َريِرَعْلا أَو ليلا جيه : قيقتلا نأ

 ةلدلا نم يضام

 لا دص اَنا 1 شقا ةماتقعا ا
 ص هك اناويب حي نأ وفرص ئعم. مرجحلاو ًماَرحْلا نأ نأ

 كف عك ل لاخْلل َتْنُك ْنإو ايتدبس ادد م َتْنُك ْنِإف
 ءاليخخلاو ربكتلا موقلا مداح هب 1

 هموق نم ناقيرف لتتقاو دسأ ينب ضعب لاقو

 ْمَرْمَرَع شيجو رشد لماج يوذ ُهَمْوَق عدي عري نإ اًنيَوَح الك
 ميظعلا شيلا ربخخ ةيطرشلا ًادتبم
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 اوناك مهفإف ؛برعلا ةداع ىلع دحاولل وأ ئثملل باطخ [كرادتم ةيفاقلاو .درحب ديقم براقتملا ثلاث نم] :خلإ الأ

 باستنالا :لاصتالاو ؛ةفيفخلا نونلا نع ةلدبم فلألا نوكي نأ لمتحيو «نينثالا باطخب بطاخملا درفملا نوبطاخي

 وأ ءبسنلا نيب اذإ اًكيلق يونص و ادشار يليلخ نغلبأ وأ اغلبأ الأ :لوقي .ميتل اي ركبل اي :كلوقك موقلاب ةثاغتسالاو

 .دحاو لصأ نم ناجرخي ناعرف ناونص :يونصو .يمع نباو يخأ يليلح اغلبأ يأ !نالفل اي :لاق

 نع هغلبأ يأ هنأش ىلاعت هل وأ زيزعلل "ءاش" يف نكتسملا [ديكأتلل تلحخد ءابلا ؛"اغلبأ" نم ناث لوعفم] :خلإ نأب
 ام لمعتسيو هروط ودعي نأ وأ اركنم لعف نأب لذي نأ ءاش اذإ زيزعلا نأو ؛ريبكلا ءيشلا جيهي ريغصلا ءيشلا نأ

 ةئسلأ كعم نمو تنأ فرصت نأ مزحلا نأو يأ :خإ نأو .ناهو لذ ىلاعت هلا وفا وأ ةيساألاو دحوب الإ

 .ىوقأو مكنم عجشأ نحن وأ لقعلاو مزحلا نم سيل ناوخخإلا عم برحلا نإف ؛انريغ موق ىلإ حامرلا
 .داسفلا عفادو رمألا حلصم وأ ؛موقلا مداح ديسلاب دارأ :غ2! نإف .هنانس حامرلا ردص هب لوعفم :رودص

 رورغلاو ربكتلل تنك نإو .ءكل نوداقنم نحنو ةلاحم ال انتدس داسفلا عفارو موقلا مداخ تنك نإف :لوقي

 ءرلا قاس  ءركذملا دحاول باطغخ ."تلق"ك :انتدس .ءاشت ام كمعز ىلع ربكتف وأ اديس كسفن بسحاف

 ديس كنأ بسحاو بهذاف هانعمف :لوألا ىلع امأ ءاهمضو ءاخلا حتفب يور :لخف .مهديس راص اذإ هموق

 - :يزيربتلا لاق ءريغ ال ربكتو بهذا ىعملاف :يناثلا ىلع اأو .كل داقنن ال انإف ربكتو بهذا وأ ,نوكت ال كنإف



 ئباهبنلا بانع نب ثيرح لاقو "4 ةسامحلا باب
 مص 0 رت ترف

 0 مهَئأك لاجئ اق اهتيوك َوَحَأ الك

 ِمّدلاِب َءاَمْلا ]وي َنْشت ْنأ اس مكسيييبلب اوراشت أ ىف هلا

 اهبشلا باّنع ُنب ُثيَّرَح لاقو
 تام ريش مآ فذ ٍدْجَمْلا لإ ٌسَعْفَفَو ايغأأ ْمُحْرِخاَف 3

 ب رقأ
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 ًٌ ا

 اًدَلاَعَت ا

 ليوطلا يناث نم] :خل! الك .ريغ ال لاخي لاخخ :لاقي نظلا يفو ءالاخخو ًالوخخ لاخيو :لوخي لاخخ :ربكلا يف لاقي -

 الك :لوقي .ئيعم ئثمو اظفل درفم هنإف "الك"ل "عري" يف نكتسملا [كرادتم ةيفاقلاو ءلوصوم درحم قلطم

 .دعتمو مزال عورلا ءلوهحب :عري .ريفغ عمجو ريثك لماج باحصأ مهو هموق اعد ءادعألا هعار نإ انيوخأ
 عمج :خسنلا ضعب فو :شيج .رقابلاك لبإلا ةعامجل مسا :لماج ."هموق" نم لاح هنأ ىلع بوصنم :يوذ

 .ضعلا ديدش ةبقرلا ظيلغ دسأ لك نم ةدسأملا هذه دوسأ مهأك ناعجش لاحر وذ انيوحأ الك :لوقي :خلإ الك

 ةبقرلا ظيلغ لصألا يف بلغألا :بلغأ .دوسألا هيلإ بسنت عضوم "ىرشلا" ."لاجر" :هلوقل تعن ةلمجلا "'مفأك'
 هّضع اذإ همغض نم ةفص :مغيض .هتبلغ ةرثكل ؛دسألل لاقيو قنعلا ظيلغلا يأ

 ىعملا نوكي نأ زوجيو ؛ءامدلاب مكهايم طلتختف اضعب مكضعب لتقي نأ دشرلا سيل :لوقي :خ2إ دشرلا امف

 نأ دشرلا نم سيل هنأ نيعملا نوكي نأ زوجيو «ءامدلاب اهتم مكبرش طلتخيف هذه ىلع اولتقت نأ دشرلا نم سيل

 .مكيخأ مدب اوبرشت نأ دشرلا سيلو يأ اديدش :اسيئب .ءاملا نمث مدلا نأكف مكئامد نم قاري امع.ءاملا اوبرشت

 .ةعيزح نب دسأ نيب بطاخم يمالسإ رعاش :ثيرح .ةيلدبلا وأ ةناعتسالل ءابلا :مدلاب

 لحرلا نأ هلصأو هاّيلاعت ىلاعت نم رمأ لعف [كرادتم ةيفاقلاو ءلوصوم سسؤم قلطم ليوطلا يناث نم] :خل! اولاعت
 عضوم ناك ءاوسو ءاقلطم "مله" ئععمب لمعتسا ىح مهمالك يف رثك مث «لاعت :لوقيف لفاسلا يداني ناك يلاعلا

 ؛نالجر اي ايلاعتو ءلجر اي لاعت :لاقيف هحتف ىلع ىقبيف رئامضلا هب لصتيو ءايواسم وأ لفسأ وأ ىلعأ وعدملا
 ترسك و ركذملا عمج عم ماللا تمض ارو .ءاسن اي نيلاعتو «ناتأرما اي ايلاعتو «ةأرما اي يلاعتو «لاجر اي اولاعتو

 نب ورمع لآ متاح ةريشعب دارأو «ةميزخ نب دسأ نم نانطب ءورمع نب فيرط انبا "سعقف'

 !دسأ نب اي اولاعت :لوقي .ورمع نب ناهبن نب نم رعاشلاو ورمع نب لعث نب نم امتاح نإف ؛هسفن لمشيل ثوغلا
 .انم هللا دبع نب متاح ةريشع مأ فرشلاو دحملا ىلإ برقأ مكنم نانطبلا ناذهأ مكر خافأ

 1 "ا .ثنوملا عم



 يباهبنلا فينك نب ميهاربإ لاقو مة ةسامحلا ناب

  ِمِلاَع ةقعيبر ىنَح ْنِمَّرَخأو لصيف َنآلْيَع سْيَق ْنِم ٍمكَح ىلإ
 رخخأ تعن تالايع نب سيق :هلصأ اولاعت ب قلعتم

 ِءراَوُص ضيبب ْمُكَنَع اَدِعْلا اني 5
 هدصو هفرص هنع هبرض ةرخافملل نايب 5

 داتا دف الا ىف كاتح 3ك :كأ - يرقشم ٍفاتكأو يفانكأب اون
 رمألا باوج هنوكلا نك ظ اولزنا يأ ءرمأ

 مِلاظ لك كنَع ىقنأو لإ مكفيض أ يأ ناَصْوَأ نك ْدَقَف

 يناهبتلا ٍفْيَتُك نب ميهاربإ لاقو
 يمالسإ رعاش

 ,كْهعُم نامل بَ لع َميِلَو لجأ ٌرخاب َريَّصلا َنِإَهَز ب
 لئذدقلا قفُي قاكؤأ ةئداّحل اَعِزاَج كمل ىَري ْنأ ىنْعُي ناك ولف

 اهورن دنع يأ

 :ةبلعت نب لهذ ونبو نابيش نب لهذ ونب ةعيبر ايحو :«يرازفلا رايس نب ةبطق نب مره سيق مكحب دارأ :خلإ ىلإ

 طقس «يح ةينثت :يبح .رومألا لصفي نم وه :لصيف .حضاو تيبلا عمو «يسودسلا ةلظنح نب لفغد امهمكحو

 عطاوق فويسب مكنع نيعفادم مكءادعأ انبرض متمقتسا اذإ ىح مكانبرض :لوقي :خلإ مكانبرض .ةفاضإلل اون

 .ةفالخلا متكرت ٍنعأ موقت يأ :ماق .مهريغ ىلعو مهيلع مقردق ىلع كلذب لدي
 برحلا قيضم يف مكزرح نكأ يموق فانكأو يفانكأ يف اولحف مكءادعأ مكنع انفرص ذإو :لوقي :خلإ اولحف
 نأل ؛ماحتلالا نم نوكي نأ زوجي محالتملا :حالتملا .طلتخا اذإ طقأ نم برحلا قيضم :طقأملا .قيضلا ديدشلا

 اهيف نومحالتي اهلهأ نأل ؛ةمحلملا نم نوكي نأ زوجيو ءمحالتو محتلا :هيف لاقي مئالت مث ءانئابتم ناك ءيش لك

 .مكنع مكملظ دارأ نم رجزو يلإ مكمضب يبأ ناصوأ ناك دق :لوقي ا دقف .ميحل وهف هتمحل :لاقي

 .هبسنو همض :هيلإ هفاضأ :مكفيضأ .تقو يف ءيط ءافلح اوناك دسأ نب نأل :يباصوأ

 هسفن بطاخي .ربصلا ءازعلاو ربصتلا يزعتلا نم رمأ [.كرادتم ةيفاقلاو درحم لوصوم قلطم ليوطلا يناث نمإ :خلإ زعت

 فورص ىلع دامتعا سيلو «قيلأو ميركلا رحلاب ىلوأ ربصلا نإف ؛هراكملا ىلع ربصا :لوقيو :يزعتلا قيرط ىلع
 نسحي ناك امل ةعفنم عزخلا يف ناك ول :لوقي هنأ نيتيبلا نيعم :خلإ ولف .ةدحاو ةلاح ىلع ادبأ مودت ال اُهإف ؛رهدلا

 .ربصلا ضيقن عزجلا نم :اعزاج .عفن اذإ ئيغأ لاقي :ينغي .ةعفنم هيف سيلو ؟فيكف ؛هنم نسحأ ربصلا ناكو



 اولا فينك نب ميهاربإ لاقو م ةسامنلا باب

 بان اذإ دمألا - ةلزا ةبيصم ونيطملا مد دار

 لحوم هللا ىطق امثال فا رئي بلو فيك
 اضن يا هنوم وزواج اذإ هادع

 املك ثواوحلا/ صفنو تشي فدك بك اتيف ُماّيألا نكت ْنَِف
 ىمعتلا دض .ةعدلاو نطدآخلا يع رش

 ا ال لص ةنقاته شك انيف
 دل ديو تع اوتمولا نع نعل ”ءارجج ةيفان

 نم ءايلا ناكسإ :امهادحإ ؛ناترورض تيبلا يفف اهيف ريمض ال "ناك" تلعج اذإ 2212 ريمَض هيفا وأ 1 ناكل

 ىلوأ" :هلوق وهو«ةركن "ناك" مسا لعج هنأ :ىرخألاو ,"ناك" ربح يزعتلا نأل؛إبصن عضوم يف وهو يزعتلا
 ءادتبالا عقي مث ةصقلاو نأشلا "ناك" يف رمضي نأ نوزيجي نويوحنلاو «"يزعتلا" :هلوق كلذو ؛ةفرعم اهربخو "لمجأو

 ناك اذإو :لوقي [ىلوأ ىزعتلا نوكي فيكف يأ] :خلإ فيكف .هجولا اذه ىلإ برعلا بهذي املقو «ربخلاو اهدعب
 .هل هللا هاضق امع صلخم ناسنإلل سيلو ؛هتوم زواجي ال يح لك نأ لاحلاو ؟فيكف ةلاح لك يف عفنأ ربصلا
 ءاضارتعا ىمسي :ثداوحلاو .ةفلتخم الاعفأ لعفت ثداوحلاو ميعنو سؤبب انيف ةلدبتم مايألا نكت نإف :لوقي :خإ كإف

 ءاًديكات ةصقلا ديزي «ضارتعالا نم اذه لثم «ةبوعصلاو نيللاب أتو ةروكنملاو ةفورعملا لاعفألا لعفن اهنيب نيعملاو

 ."تنيل امف" :هلوق "نكت نإف" ءازح نأل ؛ءازحلاو طرشلا نيب لئاح انهه وهو

 امف :لوقي .ةلذأ فاعض مه يأ ةراوح مهانقو ءادشأ ءازعأ مه يأ ةبيلص نالف ئب ةانق :لاقي :خلإ تنيل امف

 .نسحت الو لمحت ال ىلا ةلصخلل انتللذ الو ةديدش ةانق انم تنيل

 ريمضلاو ءاه انلحر "اهانلحر" نيعم نوكي نأ زوجي [اهلحر اهيلع دش اذإ ةقانلا لحر] :خ! اهانلحر نكلو

 بوصنملا نوكي نأ زوجيو ؛"انلحر" ل الوعفم "اًسوفن" نوكيو ءكل تلكو كتلك :مهوقك نوكيو ؛'ثداوحلال
 قيرط ىلع اهنم الدب "اسوفن" :هلوق لعج مث ءركذلا لبق ريمضلاب ىتأو ءالوعفم نوكي نأ ىلع سوفنلل "اهانلحر" يف
 هلمح عاطتسي ال ام لمحت ثداوحلل لحاور انسوفن انلعج وأ لحاور ةميرك انل اسوفن انلعج نكلو :لوقي «"نييبتلا'
 .عاطتسي ال ام انسوفن لمحت يأ :لمحتف ."اهانلحر" يف بوصبملل ريسفت :اسوفن .عوط ىلع

 سانلا ضارعأو ؛نامس يهو انضارعأ تحصف ءانم ائشان هنوك لاح ربصلا نسحب انسوفن انظفح :لوقي :خ ! انيقو

 .مهضارعأ لزه هب دارأ :لزه .اهيلع ربصن نحن ىلا دئادشلا ىلع مهربص ةلق نم ةلوزهم



 يناوقلا فيوع لاقو 3 ةنبانسللا باب

 رخآ لاقو

 لَن هب رشها ماظعلا رومألا ِممَملأْمَلٌعُكاهِئلَع ُتْرَبَص ٍةَّمِلُم بوظُخ ْنِم ىْبمَهَد ْمكو

 قد مل تكتقامغأ قدفألق ُمُكلَعَف دق يذلاو يراث ثكرذاف 0 11 32 ع 2. ! سا ولا مج >3 و سرءوء.

 هو ا ف دف ,

 ةكعلا يشك03كاجشاجت هانز شح اسف داقألاّبَهَذ
 هنزجحح :هاجش لوهمجم ةيفان ليللاب مونلا وش

 0 ةيالا ا ره كا 2 ةمعا ه 3 > م 2 تورو 1 1 يمهل <
 بسلا فص ةيلع تَدآك عجوم ةنيّيع نِم يبات ريخ

 ةاسجلألاو خوُرلا اقيِقو ٌقؤمأ  استاكت الج سوفللا عَلَب

 درحم قلطم ليوطلا يفاث نم] :خا مكو .ذارأ اما باضأ دقو هتالذتع. ىلع هموق ركبتي "رغآ" :ةلوق ةرغخأ

 تمقتسا يأ اه عشختأ مل مث اهيلع تربص ةتغب يب تلزن ةلزان بوطح نم مكو :لوقي [كرادتم ةيفاقلاو لوصوم
 برعلا نأ ملعاو :خ+! تكردأف .ةتغب هاتأ اذإ همهد :لاقي :ينتم*د .َيلع ثداوحلا لوزن دنع ربصلا ىلع

 نع دوعقلاو نالذخلا نم يل متلعف أم يبو ءدهحجو دحجج لعب يراث غرك ردأف :ل وقي .مزاللا راعلل ةداللقلا ريعتسي

 ةيومألا ةلودلا ءارعش نم يمالسإ رعاش :فيوع .ةعوطقم ريغ مكقانعأ يف دئالق هنأك ءمكل امزال اراع رصنلا

 ؛ةنيبع اهقلطف ء.نصح نب ةجراح نب ءاممأ نب ةنييع تحن فيوع تيعأ تناك هنأ :ةقيدح نمو «لقم هنأ الإ

 .مخلإ "بهذ" :افسأتم لاق ربخلا هغلبو ةنييع جاجحلا سبح املف ؛هفالخ فيوع ناكف

 برق نع ةيانك دئاعلا مايقو داوعلا تماق يور [.رتاوتم ةيفاقلاو فدره لوصوم قلطم لماكلا يا نم] :خا صهذ

 اوماق وأ كنودوعي ال ثيح نودئاعلا كنع مانو ءكنزح امم ءون سخي امف مونلا كنع بهذ :لوقيو «هسفن بطاخي ثوملا

 مونلا بهذ دارملا نأك «سنجلا نم اعون دارأ هنأل ؛يناثلا ركنو سنجلا فيرعت لوألا داقرلا فرع ؛كنوحجري ال ثيح
 وأ ءادتبالا ىلع عوفرم] :خلإ ربخن .ةدايع هداع نم دئاع عمج :داوعلا .رثأ صتخم هنم عونل ىري ام بح هفالتخا ىلع

 ربخل تعن :عجوم .هنم عدصتت دابكألا تناك ملؤم ةنييع نأش نع يناتأ ربجخ وهو :لوقي [ىلوأ لوألاو «ةيربخلا ىلع
 :ةغبانلا لاق .مدلا وهو دسح+ عمج داسجألا | غلب .ققشت يأ ّخ دصتت هلصأ :عاددصت .هملأ عهعج وأ نم

 دسج نم باصنألا ىلع قيره امو
 ىح هملأو هتدش سوفنلا تكلهأ :لوقي «ديكأتلا دارأ نكلو ءزاج امهدحأب يفتكا ولو مدلاو حورلا انيفو يأ
 .ةاسحتألاو عاورألاانيقو ةقيقمللا يف توب انك



 ةريغملا نب رشب لاقو مْ ةسامحلا باب

 اوداب هركَملاانب َنوُعَفَدَيال مهن لو انَّدَج راع َنْوجْرَي

 ُداِْقَأارَماطَت ِهْيَلَع يسم 1 ه7 ايف قاما
 ديك عج ا ربع لا يناتأ لعاف

 ٌداَقْحَألا 2 ٍدئاَدَّسلاّدنع هنأ ةحيِصكلا يِيْفَت هلت
 بهذت :هلوقل فرظ نيصولزملا 2 باوج

 معمر هماقم ماق يأ 5

 دهام ةيلإ ادع اذإ افلو هلابك انل نييد ختم م
 ةمهلاعغ ذل ةعيرك ةيماهفتسا واولا يعم

 7 عاتخ

 ةبناَج روزا دق يل: ديزي ىّسمأو افّج ْدق ُةريِغُمْلاَو ٌريِمالا ىنافج
 فق رخل رعاشلا مع ن يأ رعاشلا وب

 اوحبصأف كلذ موي براقألا ءاس وهو "يناغألا" يف امك قباسلا تيبلا يف روكذملا براقألل ريمضلا :خإ نوجري

 مهسفنأ نع هراكملا انب نوعفدي ال مهفأ ولو انتلود لاوز نوحجري :لوقي «ةلودلا لاوز نع ةيانك دحلا ةرثعو .خلإ
 قوف امههدحأ اوكي نأب نيئيشلا نيب ةرهاظملا :رهاظتلا :خا يباتأ امل ."ول":باوج :كله يأ داب :اوداب انو اوكلم

 .ضعب قوف اهضعب دايقأ ف وه يأ دايقألا هيلع رهاظت ديقم هنأ ةنييع نع ىناتأ امل :لوقي .رهظلا نم يك

 قباسلا صولخلا هل تزيم :لوقي «حيقنتلاو زييمتلا هب دارأو ءلصألا يف ةلاخنلا نع ذيمسلا زييمت لخنلا :خإ تلخغ

 .دئادشلا دنع بهذت داقحألا نإف ؛قحاللا دقحلا نع

 .تباثلا بضقلا وه دقح عج :ةاقحألا .فانئتسالا ىلع رسكلابو «هنأل يأ حتفلاب [نأشلل ريمضلا] :هنأ

 دفر عمج :دافرألا .تادادمإلا لقت نيح دادمإلاب هماقم موقي ميرك لحر يأ نأ تركذو :لوقي :خلإ تركذو
 يأ هلاومأ مئارك انل رخحني نمو :لوقي «نافيضلل رحنلا و لذبلا نع ةيانك لاملا ةناهإ :خ2! نيهي نيهي نم . .ددملا وهو

 هرفص ملأ نب بلهم همعو ةريغم هابأ وكي خا رم لاقو .عفل يأ داعم ةدنع انل نوكي هيلإ اندع اذإو هلبإ

 .نيروهشملا ناسرفلا نم ناك و ,بلهم نب ديزي همع نباو
 هنإف ؟ةرفص يبأ نب بلهم ةمع ريمآلاب قع [ك رادتم ةيفاقلاو لوصوه سسؤم قلطم ليوطلا يناث نم] :خإ ! ئبافج

 .ةروك هالو تايبألا هغلب امل هنإف ؛بصانملا نم ابصنم هئاطغإ مدع ءافجلاب دارأو «كاتسجس و كاسارخ زيهأ ناك

 .ئوم بنذ ريغ ن : م ةبتاحج نبع فرحنا دق بلهم نب كيري يه نبا راصو «ةريغم يبأو بلهم يمع ئملظ :لوقي



 سعقف نم سم دبع ينب ضعب لاقو / ةسامحلا باب

 ةًبِحاص ًعاج اَذِإ مْوَل تملا ُمْبِشَص ِهِيْظَبِلاعبِشَلان ذَقٌمُهطَو

 ةييناج < ير ايودح ٍةبوتل يف ء2او الهممعاي ابغا + هلا قزهتيلق  ةينق قت او للم قابل

 ةيراضم َكِيلَع وبنت ال مكسو ونت ففيّشدلاَن

 تا لوفم ىلع ةد اهيفاَوَق فِظْفَتْلَ باول لا
 ان ف ها ةساو 7و

 عبات تضل اهمتاشأو اهشحافأ

 عاج اذإ مولو لخب لجرلا عبشو «عئاج انأو اوعبشف مهفوطب يف اولكأ ةثالثلا ءالؤه نم لكو :لوقي :خلإ مهلكو
 ريمضلا دارفإ :لان .مول ماعطلل ةجاح هل نم نود هب دارفنالا امن ءامؤل ف ال عبشلا نأل ؛هب ديق امنإ ؛هبحاص

 نإف ؛كبيصت ةفاو كيلع لزنت ةئداحل ةنجو ةدع ىذفختاو !مع اي لهمأف :ل وقي :2 | مع ايف .لكلا ةظفل ىلإ ارظن

 .ىصخت الو دعت ال هبئاجع ريثك رهدلا
 اذإ ةدحوملا ىلع نونلا ميدقتب فيسلا ابن :خلإ فيسلا انأ .قيقرلاب ىتأ اذإ لحرلا لهمأ نم ءلهمأ مسا وه :الهم

 فيسلا اذه نأ الإ فيسلا انأ :لوقي ءهناخ فيسلا هيلع اينو «هيف ريثأت ريغ نم ةبيرضلا نع عجر وأ أطخأ

 .هبراضم كنوفخي ال فويسلا نم يلثمو .؛نوخيو ئطخي دق يديدحلا

 لوصوم درحب قلطم طيسبلا يناث نم |]:خ! اهيأ اي .هب برضلا عضومو هدح فيسلا برضم :هبراضم

 بنو +"سيتس"ل هيف نكتسملاف "بنعلا .فظق" نم ناك .نإ "قطقتلف" :هلوق' نأ ملعا [رتاوتن هالو

 "اهيفاوق'ف اهريس قاض اذإ "ةبادلا تفطق" نم ناك نإو ؛عمجلا نع ةيانك وهو ءرحلا وأ عفرلل عبات "اهيفاوق

 نب سبنس يبل ٍنيع الوق اعم ناريسي ناذللا نابكارلا اهيأ اي :لوقي «ريسلا ةلق نع ةيانك وهو «ةيلعافلا ىلع عوفرم

 .انوجهي ال يأ قيضيو مهيفاوق ريس لقيل وأ مهيفاوق اوعمجي نأ :ةيواعم
 ئبعأ ف رظلاف دعنا الكف همركأو هنم دعب اذإ هنم م :لاقي :خا| لإ .ةيملعلاو ثينأتلل هفرص مدع : سبنسل

 دعبم ميلح لمحتم ينإ :لوقي ءاضرغ ةازاحملا نوكي نأ ىلع يك نعم وأ ةياغ "ىح"و هب قلعتم "اهعذاقأ نأ نم"

 .ميلحلا لمحتملا ةدؤتلا نم :دئتمو .اهوجهي نم يزاجأ يك وأ اهوجهي نم يزاجأ ىح اهشحافأ نأ نم يسفن



 هل نبا يف رخآ لاقو مه ةسامحلا باب

 : يالا اَهيصاَوَن اًنْعُش اَهُراَوَف تعش  َةَعِلاَط ِعاَرْجْألا َّنِم اهؤأَر اَمَل

 اهيواغَرْمَأ ٍلْيَلِب ثَعاطَأ دق ْنَأ ٌةَمِلاَع فاعْشألاب َكِلاَتُه ْثّدال
 لاف باوحج

 هل نبا يف رخا لاقو
 22 ًتييلو اجُدنخ َّنإ جدن يف يلذعت ال

 # !اوسسستما ٌّيَدَل ني
 يدنع يأ يوَقلا دسألا وه" ,فاتصمالل

 3 7 5 | 8 كاك 00001 َ مس 6

 ةافغ َنيِعَّدُملا لاجتلا ُضْعِبَو ِهّمَأ راهطأ راهعلا ٍلَع ُتِيَمح
 مهيواعد ضعب ي

 ءاَوِلِلاَجَيلاَنيَبُْهثَمامِع امّئأك ٍنانّبلا طْبَس هب ْثَءاِجَف
 1 هنانب اطيس يأ لاح 2< هتدلو

 امل :لوقي ؛لقتسم ءزج ءزج لك نإف ؛ءازجألا رابتعاب عمجلاو ؛هفطعنمو يداولا عطقنم عرجلا :2إ اهوأر ال

 وهو ثعشأ عمج :اثعش .ةربغم اشعش اهسراوفو اهيصاون تناك دقو عزجلا نم ةعلاط ليخلا سبنس ونب ىأر

 برعلا تناك امل ءلزو لض اذإ ليللاب رمألا عاطأ :لاقيو [سبنس نبل اهلك رئامضلا] :خلإ تاذال .سأرلا رشتنم
 .لابحللا فاعشأب ناكملا وأ تقولا كلذ يف اوذال :لوقي :ةدومحم ةبقاع هل نوكي ال ليللاب ردقي رمأ لك نأ معزت

 اولزاو اولتط ا ليللاب يواغلا مهديس رمأ اوعاطأ دق مهفأب نيملاع لاتقلا اوعيطتسي ملو

 .يوغلا ديسلا هب دارأ :اهيواغ .فوذحم نأشلا ريمضو «ةلقثملا نم ةففخم :نأ .لبحلا ىلعأ وهو ةفعش عمج :فاعشألاب

 قلطم ليوطلا ثلاث نم] :خل ! يلذعت ال .خلإ "يلذعت ال" :لاقو .ةمأ نبا ناكو جدنح هنبا يف هتأرما هيذؤت تناكو :رخآ

 يدنع يوقلا دسألاو هنإف ؛جدنح رمأ ف نيذؤت ال :لوقيو هتجوز بطاخي [.موزحم تيبلاو رتاوتم ةيفاقلاو لوصوم درحب

 نيرشع نبا برعلا نع ةياكحلا يف مهوق نم نوكي نأ تيبلا اذهب اههبشأ عضاوم هل نيرفع ثيل :"يزيربتلا" فو «ءاوس
 عملا نوكيف ؛نيرفع ثيل نيسمخ نبا «نيشطاب شطبأ نيعبرأ نبا ؛نيرظان رصبأ نيثالث نبا ءاسنلا نونعي نينسن بلاط
 .كلذب نيسمخلا نبا نوفصي مهنأل ؛هتبرحتيو هلقع لمك دق لحر هسفن يف هنكلو الفط ناك نإو اجدنح نأ

 نأك ءةنونم تءاح تاياورلا [ةفورعم ةدسأم ةلمهملا ءارلا ديدشتب] :نيرفع .هنبا ملع "ذفنق ك :جدنح

 اذإ هيلع هامح] :هلإ تيم“ .ةفورصم ريغ حيصفلا رعبشلا ف تءاج دقو ,نيكسم نونك اهنونو ةعونمم ريغ نيرفع
 وأ نم سيل هنإ :يعدي نم ضعب لوقو «ةانزلا نم همأ راهطأ تظفح ينإف ؛يدلوو نبا وه :لوقي [ هنم هظفح
 .رجافلا ينازلا وهو رهاع عمج :راهعلا .هب دتعي ال ءاثغ :مهلئالحو مهئامإ راهطأ نوظفحي مهنأ وأ مهنم هنأ

 .طقاسلا وغللا نع نيكيو يللابلا قرولا وأ يفاطلا دبزلا :ءاثغ .اعبط لازتعالا نم ضيحلا يف امل راهطألا صخ :راهطأ
 هركتو هب حدمتو هبحتست برعلاو لوطلاب هحدمي «ةماقلا لوط نع ةيانك نانبلا لوطو ؛لوطلا :ةطوبسلا :إ تءاجف

 .هتماق لوطل ديعب نه ىري «لاحجرلا نيب ءاول هتمامع ناك ثيحب ةماقلا ليوط هب همأ تءاجف :لوقي ؛همذتو رصقلا



 رخآ لاقو م5 ةنيئانينل ا بلا

 رخآ لاقو

 ٌبْنَع هرب يف سيل يِبابَمَلَوَو ُةَُبابَمَّمَث َنيِح ًأطاَبِر ُتْيْأَر
 رعغاشلا ن ربا ملع

 2 راحت و / كدعْلا ةرايلاو لكلا لولتطا كذاك ةةاةمع لإ_تي/17 ةقا

 8 سا 8 سما سس 8 ع 7 ذي 5-5 قت اى 9 "1

 ْ 1 هدصق تناخج انلو يأ اهم
 ان

 رق رس

 بلل قي لع تولا 00 تاو ره مراكملاَدبِع ُهَدْحَآَتو
 5 زرتها لعاف ْ طاشتلا ة

 رخآ لاقو

 قارفلاو دعبلا 2

 ىلوتو هبابش مت نيح اطابر يف مبا تيأر :لوقي [رتاوتم ةيفاقلاو درحم لوصوم قلطم ليوطلا لوأ نم] :خلإ تيأر

 هربب نمي ال يأ :ليقو .داسف هيف سيل يأ لإ "هرب يف سيل" :هلوقف .داسف الو صقن يب هرب

 هيلإ جاتحي ام عيمجي موقي وأ مهنم دحأ هيلع بتغي سيلف هلهأ عيمج ربلاب معي يأ :ليقو «كلذ هنم ركنيف

 .لاح وأ ناث لوعفم اهفأ ىلع بصنلا لحم يف ةلمجلا :سيل .ءىش ف هيلع بتعي الف هوبأ

 ناك ادإ :لوقيو ةئبأ بطاخي ا اذا .داسفلاو صضقتنلا وه :بتع .نيدلاولا ةمدخو قوققعلا دصض وهو :ةرب

 ىلإ ريشي هنأك ؛بذعلا ءاملاب اًبوشم لسعلا تنأف ربلا عضوم يف مهقوقعل بولقلا يف اغيطقت يأ ازيرحت دالوألا

 .ةوكل و ظيغلا نم بلقلا ل عجولا وه :ةزازح .ولحلا لالالا :هلوقو هتعاط نسسحو هبناح ةلوهس

 انل هنم بناجف ءنشح و نيل وه :لوقي :خا انل .قالخألا نسحب لجرلا هب فصوي يذلا بيطلا وه :لالاحلا

 هك اردإ دنع زازتهاو طاشن هدعخأب يأ :خا هذخأتو .ءادعألا هدصق اذإ بعص عنتمم ةنم بناجو «لولذ لهس

 يف بَ امنأل ؛حرابلا صح «فيصلا نامز يف ةديدشلا ةراحلا حيرلا تحن بطرلا نصغلا ٌرتهي امك رتهيف مراكملا

 .فيصلا ف ةراحلا حيرلا :حرابلا .ءاتشلا يف هنم نيلأ فيصلا يف نصغلاو فيصلا

 يبحا و يناريجو يلهأ تفرافو :لوقي |رتاوتم قالا لوصوم در قلطم ليوطلا ثلاك نم] :خا| تقرافو

 .هب دتعا اذإ هنهو هبو هالاب الاقي : يلابأ .يلع مارك لا ريح يتقراف نإو ائيش هدعأ الو «قارفلاب يل ملابأ اي ّح «يبوحخإو

 .هدنع فرشو زع اذإ هيلع مرك " ناريج" ل كتَعَن ,ميرك عمج :مارك



 يونغلا ليفط لاقو م ةسامحلا باب

 يل لاقو

 لا

 رت يت 8

 "ناجل 55 هافطصا 75 هب ْنَضَأاَقْلِع ل وعفا 5
 2 دعب ءافطضاالا نم ى ضاع

 ّحوَتَعْلا ليفط لاقو
 يا عو . يي كك 2 4 ئي © ا
 قف كلو قازيلا فلل يوب نت يننإ ِنيَبلا ٍرِكنَدَسُملاِب انأ امو

 عجفم ل فرظ

 سل يع اه سلا اذ 0

 رشلاو رعظلا مع نبا هب دارأ .

 دقف ىلع مانت ٍئيعو نوع ارك نلقي لق ةقبلا ىلدويطو الا ىلعرسا ىدلت تالا :لوقي :خلإ دقف
 [رتاوتم ةيفاقلاو لوصوم فدرم قلطم طيسبلا يناث نم]:2! تعور .ةبحألا قارف نم تدوعت امل رهست الف ؛قيدصلا

 «قارفلاب تعزف :لوقي لوألا نم يناثلاو يناثلا نم لوألا ءلوهجب نيلعفلا الكو هفّوحخ يأ هعورو هعار :لاقي

 هل عاترأ ال ترص ىح «ىرحأ دعب ةرم يناريجو يلهأ يف بئاصملاو ناريحجلاو ناوخإلا قارفب رهدلا ٍنيفوخو

 .هعار عراضم نم ملكتم :عارأ .ءالتبالا روفوو ةسرامملا ةرثكل

 .هنارجمب 0 هدعبب رهدلا هافطضا الإ سانلا ىلع هب لخبأ انهيفقت اكش يل, رهدلا كرتي مل :لوقي خا كرتي ,

 :لوقي [كرادتم ةيفاقلاو درحم لوصوم قلطم ليوطلا يناث نم] :خلإ امو .اهلبق امل تعن ةلمجلا [ لخب هب نض] :نضأ

 .مساق نامز ذم مهدقفب وأ ناريحلا نم فطل يذ توم عجفم ينإف ؛هب سانلا فرعأ انأ لب نيبلا ركنمت.انأ امو

 ٍفاضإ بكرم [.مضلاب فطللا مسا ةكرحم]:فطل يدب .فرعي مل اذإ ركنتساو ركنأو ركن :لاقي :ركنتسملاب
 موقلاو «ةريثكلا ةعامجلا ةكرع سنألا :خلإ ريدج .ناريجلا يأ فطللا باحصأب يأ ناريجلا ىلإ فاضم
 بع اوقرفت ةعامج يدنع تزعو ىلع فرش اذإ هنإف ؛مهتبحص موق لك نم قارفلاب ريدج انأ :لوقي «نوميقملا

 "يرئاض الو يعفان" :هلوقو «"هنادقف" "سيل" مسا نوكي نأ :لوألا ؛نيهجولا لمتحي اذه :ءابدألا خيش لاق :خ! نبإو

 عحجري ريمض "سيل" يف نوكي يأ :ياثلاو .ينرضي الو هتوم يأ هنادقف يعفني ال يل مع نباب عتممل ينإو :نيعملاف ؛هل اريخ

 يل مع نباب عتممل ٍنإو :ئعملاف ,”"يرئاض" :هلوقل لعاف "هنادقف" وأ هرب "يرئاض"و ءأدتبم "هنادقف" :هلوقو «ىلوملا ىلإ

 .هنمو هب عتم :لاقي «لوعفم مسا :عتممل .مكهتلا ليبس ىلع "عتممل' :هلوقو ؛هتوم نرضي الو هدوجو يئعفني ال



 يعارلا لاقو /م/ ةسامحلا باب

 يعارلا لاقو

 5-5 اتاَمج 2 3 َح راف قلل ان انيج + زج 0“ ُدَق

 قايتشالا :نينحلا  ةيفان

 ' عضوم مس ها ناث لوعفم

 رخآ لاقو
 ِكوُفَس مْوَيِب َنْحَبَطْصاِام اذ كهل يطأ "3

 ِكوُلُمْلا ُسْوُؤُر َنْهُداَمْعَأَو الا نيل نه َرِهَرِباَمَم

 رخآ لاقو
 ٍناظْؤَأو لهأ لإ يفت حوؤُت ٍةَعَد يف شْيَعْلا َصْفَح َكَنَعَتمَي ال

 ليملاو قايتشالا

 لوصوم درحب قلطم ليوطلا يناث نمإ :خإ ئيداق دقو .لبإلا يف هرعش ةرثكل هل بقل يمالسإ رعاش :يعارلا
 يف اهأل ؛لامجلا ىلإ نينحلا بسنو ءفلخ نم اذهو «مادق نم نوكي هنإف ؛قوسلا ضيقن :دوقلا [كرادتم ةيفاقلاو

 اقارف انناظعأ تقراف اذإ اًضيأ لامجلاو «هسفت دارأو لامتللا ركل :ليقو اهعوجو ىلع تفاح اعزو ار لقأ قييحلا

 مث قرتفن الف ,مهيلع يفطعل يل نوداقنيو مهايإ يفلإل ؛مهل داقنأ تنك نإ :لوقي ءاهيلإ نحت ملف اهتيسن اليوط
 .قارفلل نزحأ ال ترصف ؛موق دعب اًموقو ىرخأ دعب ةرم يئابحأ تقراف

 ركذتأ الف كلام رظنأو ءيتوحإ ركذتأ الف كءاطع وجرأ :لوقي :خلإ كؤاجر .عابشإلل فلألاو ءلمج عمج :ايلامج
 نم بئاغ هظفل :ئباسنأ .يلام يناسنأ كلامو ءقوخإ ركذت نع ٍيلغش كءاجر نأ :لصاحلاو .نيبهولاب نئاكلا يلام

 نم كوفسلا :حوبصلا برش :حابطصالا [رتاوتم ةيفاقلاو لوصوم فدرم قلطم براقتلا نم] :خل ! انإو .ءاسنإلا يضام

 .مدلا هيف كفسي مويب حوبصلا نبرش اذإ انفايسأ ريصتل انإو :لوقي «يزاحب هب مويلا فاصتاو هبص اذإ مدلا كفس
 ءادعألل ةظعاو بطختف ىضتتت اهنأ دارأو ءبطخلاو ظعاوملل تبصن اهأل ؛توصلا وهو ربنلا عضاوم :ربانملا :نهربانم
 .فيسلا نفج وهو دمغ عمج :نهدامغأ .حضاو نعملاو 2 حبصت ل ربخ اهفأ ىلع بصنلا لحم يف ةلمجلاو .مهل ةرجاز

 نأل ؛دوجأ وهو "سفن عازن" :ىوري [رتاوتم ةيفاقلاو لوصوم فدرم قلطم طيسبلا يناث نم :خلإ كنعنمب ال
 - «قوشلا يف رخآلا عقوم امهدحأ عوقو ازئاج ناك نإو قوشلا يف عازنلاو ؛ءيشلا نع فكلا يف هراهتشا عوزنلا



 دسأ ينب ضعب لاقو 1 ظ ةسامحلا باب

5-00 

 ا

 نبسإلا ِءاَمْلَّظلا يف داَّزلا ْلَع راق ووجما دي
 موتشم ي ظ

 ميِلَع ٌنَج ماهو ّقَطلا ٍبْرَضِب يَّنإف ٍعاَجَُّشلا لك نكأ الإَو

 ىلع بطاخملا ثحي .ةحارلا :ةعدلاو ءضفاخلا عزنب بوصنم اًبيط اولح هنم ناك ام شيعلا نم ضفخلا -

 ناطوأو نيعم لهأ ىلإ كنم سفن ناليم نوكسو ةحار نم بيطلا ولحلا شيعلا نع كعنمي ال :لوقيو «رفسلا
 لوحتلا يف ركف ةلقو ةديدش ةوسق نع ةرداص اهنأل ؛ةسامحلا باب تايبألا هذه مامت وبأ نمض امنإو .ةصخشم

 ىلع ربصلاك هيلع ربصلاف سفنلا فلتو لتقلا ىلإ ىدأ امر ةريشعلاب لالخإلاو نطولا كرت نألو ؛فلإلا نع
 هتلاق ام مألأ اذه :لاقف «نيتيبلا "ةعد يف شيعلا ضفح كنعنمي ال" :دشنأ فلد وبأ نيعمس :جرس وبأ لاق .لتقلا

 هيف امل ؛هل ةبقنم هنطو ىلإ لحرلا نينحو «ةواسق ةدشو ةياعر ةلق ىلع لدي هنأل ؛ليق ام مألأ هلعج امنإو ءبرعلا

 .هقيدصو هفيلأ ىلإ هنينح كلذكو ةنيطلا مرك ىلع ةلالدلا نم

 وهو فوذحم. قلعتم فرظلا [موزحم تيبلاو رتاوتم ةيفاقلاو لوصوم فدرم قلطم ليوطلا ثلاث نم] :خلإ الإ

 نم ميرك بسن ىلإ بوسنم ينإف مهفرشو مهزع تملع نيذلا نم نكأ مل نإ :لوقيو ؛هتجوز بطاخي "نإ" ربح
 يأ عاجشلا لك عاجشلا ديز :لاقي :هلإ الإو .يسفن يف ميرك ينإ :ةلمجلابو .مهلئاضفو مهلئامه تلهحج نيذلا
 ءاملظلا ةليللا يف قراط فيض ئمتشي ال ينإف ءاخسلا مات دوحلا لماك نكأ مل نإو نإ :لوقي «هانعم يف لماكلا

 وأ يبحاص ىلع هرفوأ ينأل ؛دازلا ىلع متشأ ال ينأ ديري امنإ :ليقو «دازلا ةلق ىلع وأ دازلا نم يل نوكي ام ىلع

 .لكألا ةرثك وأ لخبلاب ئئمذي ال ءيل دماح وهو ٍنيع فرصنيف يفيض
 :هلوق نم ءابلاف ءميلع قح سوؤرلاو قانعألا برضب ميلع ينإف ةعاجشلا لماك نكأ مل نإو :لوقي :خلإ الإو

 ناك امل :تلق ؟هلبق اميف لمعي ال هيلإ فاضملاو كلذ غاس فيك :ليق نإف ؛"ميلع" :هلوقب قلعتي "ىلطلا بدرب

 :لاق هنأكف «ظفللا ىلع ال ىععملا ىلع مالكلا لمحف فاضملاب دتعي مل ديكأتلا الإ هيف ةدايز ال ؛'ميلع" قح :هلوق

 .قنعلا وهو ةيلط عمج :ىلطلا .ادج ميلع ىلطلا برضب نإ



 سأش نب ورمع لاقو 3٠ ةسامحلا باب

 ابيع يمرض رعاش ناش نيورصع ناقو

 ا ل داع اي نم اولا بار 2 رتل

 يت

 لا ىف سأل 8 دب 6 نسب نا سا وايت #1 + ءإ
 تناك ورمع طهر نم ناسح مأ هتأرما تناكو ءادوس تناك ةمأ نم دوسأ نبا هل ناك هنأ هثيدح نمو :ورمع

 نع هجوتو ءالقعلاو ءاحصفلا دحأ اذه رارع ناكو :خلإ "تدارأ" :لاق هعرذ قاض املف اًرارع يذؤتو هب هريعت

 املف هاردزاو هفرعي مل  جاجحلا يدي نيب لثم املف رومألا ضعب ف الوسر جاجحلا ىلإ ةرفص يبأ نب بلهملا
 لاقف ؛خلإ يرمعل تدارأ :الثمتم جاجحلا دشنأف لأس ام لك يف دارملاو ةياغلا غلبو ءاش ام برعأو نابأ هقطنتسا

 .قافتالا كلذبو «هب بتحعأ) ءرارغ + ريمألا هللا كيأ ب األ رارع

 دقف هلثم يف كلذ بلطي نمو ءارارع تناهأ ٍيأرما :لوقي [كرادتم ةيفاقلاو درحم ديقم ليوطلا يناث نمإ :خلا تدارأ

 اوه مذألا بي قفا ادع :لاقي] :خ ! تنك نإف .هلحم ريغ يف ءيشلا عضو دق وأ ٍئملظ رأ هيب لقلت

 ريغتي ال برب بر اذإ معدألاو :عدألا نم ذختت ةيعوألا هب دارأو مدأ ع مج مدألاو ةةاثم رمثلا برك بفرلاب ىلط اذإ

 دسفي ال هنإف ؛مدألا هل تبر ةحلاص هل ينوكف ىبحص نيديرت تنك وأ 'عم ئيم تلكو نيدقفاو تف :لوقي «نمسلا هيف

 "ئبسي ميئللا ىلع ىلع رمأ دقلو' لثم هيف ماللا :نمسلاك "قم" ىلع فطع واولا ئيعمج : وأ .ريغتي الو

 :لوقي ءاديدش بضغي هدي نم تتافو منغلا هل تعاض اذإ بئذلا نإف ؛بضغلا ناجيه يف بئذلاب هيبشتلا :خ! نإو
 ؛ظيغلا ىلع اثعاب نوكيف منغ هتتاف يذلاك بضغو ظيغ يف هل ينوكف !نحجوز اي قالطلاو قارفلا نيبحت ميس نإو

 يأ منغلا هلجأل تعاض ىعملاف «ليلعتلل نوكي نأ لمتحيو «"نم" نعم. "هل تعاض" :هلوق يف ماللاف :ءابدألا خيش لاق

 وكي نأ دعبي الو ءايئاي "عيضي عاض" نم "تعاض" نوكي نأ ىلع اذهو «منغلا سارتفاب داتعا بئذ لثم 0 ١ نوك

 .هاهتشاو هبحأ "يضر" ك يوه :نيوبق .حضاو ىعملاو ؛ءاكبلا نم روضت اذإ "عوضي يبصلا عاض" نم ايواو
 نم ةمجعملا رسكب :سمنخلا ا الإو .امب نعظي لجحرلا نأل ؛ةجوزلا يه |ءادنلا ىلع هوس : يتنيعظ

 ريس كرمأ يف يريسف يقالطو يقارف يبت مل نإو :لوقي ءاًعبار ءاملا درت مث مايأ ةثالث ىعرت نأ وهو «لبإلا ءامظأ
 جورخلا هب دري لو هنم ءيش يف يفقوتت الو كرمأ ىلع يرمتساف يأ طسوت هريس يف سيل ءاسمح فلكت ؛«بكار

 ةقشمو دهج يف هفلكت رمألا مشحت :مشجت .همدع ىلع ال قارفلا بح ىلع بترتي هنإف ؛قارفلاو



 فلخ نب قاحسإ وهو رخآ لاقو 1١ 0  ةسامحلا باب

 ْمَيَّملا ُكِلْمَأامَك ُهنِم اَهَنيِساَقُث ةَميكَس اذ ْنُحَي ْنإ ًاراَرِع َّنإو

 معلا بكد 5 جملا ُبِحأ نإ جِضاَوَرْبَغ نكي نإ ًااَِع ناو
 فلخ نب قاحسإ وهو رخآ لاقو

 0 رعاش

 ِمَلظلا ٍسِدْنِح يف ىَّجّدلا ني اق لَو عَدعْلا َن َّنِم ْعَرْجْأ ْمَل ُهَمْيَم ديم لول
 ةملظ عمج ةملظلا ةدش

 ِمِحَّرلا وود اًهوُمْحَي ة ةحستللا ِ قرت رسل يف ةَبَعَر يمداَزَو
 َيفرعم لوعفم اعاف نورك

 دو ْلَع مل ْنَع َرتّسلا َكِتَْيِق اهي دققلا ٌرِذاَخأ
 ل نع راسل هدد عيل ذأ اموي 2

 مَرحلا لع ٍلاَرَت ْمَرْكَأ ُتْوَمْلاَو ًاقَقَ اهتَْم ىَوهَأو يتاَيَح ىََْ
 عيس ناك نإ راع إو :لوقي :؛سفتلا ةدشو قلخلا عءوسل ريعتسا و ؛ماجللا ةديدح لضألا يف ةميكشلا خا كإو

 اهراذتعال باوج هنأك اذهو «قالخألاو لاصخملا كلمأ هيأ إف ؛هنم اهنيعارتو اهنيدباكت ةظلغو ةدش [ذ قلخلا

 .كنم ىلإ بحأ هنإف ئيقرافت نأ امإو هقلخ ةسارش نم هنيساقت ام ىلع هيمئالت نأ امإف يأ امهنيب ةمئالملا ةلق نم
 ."ةميكش" لا تعت ةلمجللا «ةدباكملا :ةاسانملا :اهنيساقت .قلخلا ةسارطو نسفنلا ةدلش.انهها :ةميكش
 نكي لإ | رارع يبا لإو :لوقي «دوسألا ةب دارأو .دوسألاو ضييّألل :لاقي ةادنضألا نم نوجا خا تإو

 9 طظيسبلا نو نم] : ذلول .يوقلا كفلشلا محللا ريثكلا بف ؟دملا اذ دوبسألا نيو إف ءحضاو ريغ وللا

 :لوقي ؛ملظلا نم ديدشلا يف يأ ؛ءلكلا ىلإ ضعبلا ةفاضإك ملظلا ىلإ سدنحلا ةفاضإ [كرادتم ةيفاقلاو لوصوم درحب

 .يلايللا يف ريسأ ثيح تاملظلا ةملظ يف تاملظلا دئادش دباكأ ملو رقفلاو سؤبلا نم عزحأ مل ةميمأ تب الول
 شيع ف بغرأ تنك ام :لوقي :ئقاؤو :ةملظلا يهو ةيجد عمج : ىجدلا .اهمأ تتامادقو رعاشلا تشب : ةميفأ

 هدعبأو هملظ هافج :اهوفجي .ماحرألا ووذ اهدرطي ةميتي تناك اذإ اهذ فرعأ نأ لحأل هيف بغرأ نكلو ليوط
 لوزن فاخأو :لوقي «ةميمأ هتنبا هب دارأ :مضولا ىلع محللا :خل ! رذاحأ ."ةميتيلا' نم ةيلاحلا ىلع بوصنم
 ءمحللا هيلع عطقي رازجلا ةيشحن ةكارحت مضولاو («مضصو ىلع محلك ةليلذ ةفيعض يهو اهرتس هكتشهو اه رقفلا

 ."رقفلا" نم لامتشا لدب :اموي .مهعجوأ و مهللذف مهعقوأ يأ مضو ىلع محل مهكرت :لاقي
 ءاسنلا ىلع لزان فيض مركأ توملا نأ كش الو ءاهيلع افوخ اقوم بحأ انأو ٍقايح نبا بحت :لوقي :خلإ ىوش
 .دحاو لجرل ءاسنلا ؛ةمرح عمج :مرجلا .ليلعتلا ىلع بوصنم ؛«فونخلا ؛ةكرحم :اقفش .ةايحلا نم نمي ىلوأ توملا يأ



 تلا اصف ءاآ قياما 6 ةسامحلا باب
 ِعِلكْلا ىَذَأ ْنِم اَهْيَلَع يقْبَأ ُتْنكو خأ َءاَمَج ْوَأ مَع ةكالق

 سفنلا ةدشو قلخلا عءوس
 همر هيلع ىقبا

 يمالسإ رع ملا نب ناطح وهو رخآ لاقو
 _ ٍضْفَح ىلإ ِلاَع ٍجِماَك ْنِم ٍهيْكُح لعُْرْمَتلا ىلَزْن
 يذرع ىوس لاَ يِلَسْيَلق ىنفلا رفّوب ُرِهَّدلا لا ىنلاَغو
 5 يضرب 20 / ينحت أ امثواَبَو ُرْهَتلا قاَكْنأ

 ضقب لإ ضفت زينذوت وابطَقْلا ٍبْغُرَك ٌتاّيِنُب لَ
 ٍِضْرَعْلاَو لولا ٍتاذ ٍضْرألا يف ٌعِساَو تهطل ى اكن

 < نالونلاو ةكرحلا عضوم الول باوح
 اهيلع محرأ تنكو ؛خأ ملظ وأ مع ةدش اهيلع فاخأ :لوقي [اقفش اقوم ىوهأ :هلوقل ريسفت] :2إ ىشخأ

 عيربسلا ثلاث نم] 1 ينلزنأ .ملكلا نم قحلي يذلا ىذأ يأ :ملكلا ىذأ .كلذ نع الضف تاملكلا ىذأ نم

 هرصح عضوم نع لزن اذإ نالف مكح ىلع روصحملا لزن :لاقي [رتاوتم ةيفاقلاو ءلوصوم درحب قلطم

 يئلزنأف ءنيصح نصحو عفترم ناكم ف تنك :لوقي ووقع 1150 11 سلا | وعفملا عضوم عضو ردصم

 .اليلذ ترصف ازيزع تنك يأ همكح ىلع ضفخنم ناكم ىلإ هنم رهدلا

 لام يل سيلف يئانغو يلام كالهإب يلامو يئانغ عم رهدلا نكلهأ :لوقي :خ ! ينلاغو .ولعلا نم لعاف مسا :لاع

 .ريثكلا لاملا رقولا «ةناعتسالل وأ "عفا ىعم. ءابلا :رفوب .الضأ لام يل سيلف لام سيل هنكلو « يضرع ىوس

 امر !يموق ايو ؛نئطخسي امم رهدلا يباكبأ :لوقي :خلإ يباكبأ .عطقنم لشتسم هنأ ىلع بوصلم :ىوس

 .فوذحم ىدانملاو ؛عادنلا فرح :اي . ييص ري امب نيكحضأ

 هذه نقافص تاينب الول :ريدقتلاو .هنع "الول" باوجب يغتسي ءادبأ هرب فرعي "الول" دعب ءأدتبملا :2! الول

 نجوز تانبلا هذه نأ :ىععملا نوكي نأ زوجيو .ضعب ىلإ ضعب نم يدعب نم ندَدرُي تدلو ام لوأ اطقلا خرفك
 يفوخ الول :لوقي :خلإ ناكل ."عم" نعم يف "ىلإ"و .ةقلطم يأ ةدودرم كتنبا :لاقي ءراغص نمل تانب عم نددرف



 يئاطلا ةعيبر نب نايح لاقو م ةسامحللا باب

 ضر الا لع ىفنك انذابكأ انتي افقالؤأامذإت
 مييويدلا وس حن يجاوف

 كقلا ةييويش ف كانأل  ةيسنت نغ ةيللا تعزل
 نضمعلا ني قيع مهبزخي لغ خيرلا تب ول

 يناطلا ةعيبر نب نايح لاقو

 ىو 05 ذإ دج وُوَذ 0 ٌلُئاَبَقل َمِلَع ا ل ا ( هلع دقن

 ديقتلاو رانا رم َرعَتْسا اذإ  ىفاَوَهْلا ساللخأ فيات

 ةرهش امأ هقويسلاو:لوت ٌقَح َءاحِلَمْل ٌبِرْضَت انأو

 لَو الو ٍلَمْر ريع ثفيُح زيا 0 مولا

 ف للا .

 ضرألا ىلع ةيشام يهو - اندالوأ : :لوقي .هنع هريغ يفن عم هحجو ىلع ء ءيشلا قيقحتل لحدت "اغإ" ةملك :خ ! امعإو

 .فيفخلا مونلا نم نييع تعنتمال مهضعب ىلع ةديدشلا حي حييرلا تبه ول :لوقي :خلإ تبه ول انذاك أ - ائنيب

 مهدادعتساو برحلا برق نع عردلا سبلب ئيك [رتاوتم ةيفاقلاو .ءلوصوم فدرم قلطم رفاولا نم] :خلإ دقل

 :برخلا تميقأو ديدحلا سبل اذإ دهجو دج بابرأ مزخأ نيب يموق نأ اهلك لئابقلا ملع دقل هللاو 9-5 ا

 تحت رهظلا يلي امو ةعذربلا هلصأ سلجلا خا انأو , لحج ووذ :هلوقل فرظ :اذإ .ملعأ لوعفم دسم دس :يموق نأ

 ةيافك الو هدنع ءانغ ال نميف .ىقلملا سلحلاك نالف :مذلا يف لاقي .نيهجو ىلع هيبشتلا قيرط ىلع لمعتسي مث «لحرلا

 .انلاعفأ نسحل انقرافي ال حدملل عضوم انأ :هانعم نوكي نأ زوجيو :يزيربتلا لاق .دشانتلاو رخافتلا لعتشا اذإ راعشألا

 اوملعو :لوقي .داوس هطلاخي ضايبلا وهو «ةحلملا نم ءاحلملا :2! برضن انأو .راعشألاب توصلا عفر :ديشنلا

 اهانللف دق انأل ؛انئادعأ ىلع انل دوهش انفويسو ءاهربد ىلوت قتحب عظاوق فويس ءاحلملا ةبيتكلا برضن انأ اًضيأ

 .يبرشي نب ورمعل اهنأ حيحصلا :ليق :جرعألا .فوذحم هلوعفم ءفورعم عراضم :يلوت .عارقلاب
 ىلع لدي هنإف ؛ةينكلا نم دافتسي ام فرظلا ف لماعلا [كرادتم ةيفاقلاو ؛درحم ديقم زجرلا روطشم نم] خخ انأ

 .لكو ريغو نابج ريغ تقلخ «رمألا مقافتو فوخلا دتشا اذإ زرابم يأ ةزرب وبأ انأ :لوقي .زاربلا ئيعم

 .هريغ ىلع لكتي نم ةكرحم :لكو .مانيو هبايث لمزتي يذلا فيعضلا :لمز



 رخآ لاقو 54 ةسامحلا باب

 لجل ين رع رجا لَِهقُمباب كارو ةوَف اذ
 :هلوقل ربح

 أملا ٌباحضأ ةَبَص ىب نحن شعلا شب اةةفع قحأ كْؤقلا
 ليتملا مون هي ارز

 لسا فاتظأب ناثع نئا شلك لدن كولا ا5إ ِتْوَّصْلا ْثَي نحت
 ام عع رس نإ هاه

 جب م انَخْيَم انْيَلَع اوُدُ
 رخآ لاقَو

 اًيواَدَم ة هنغ ىأَكلاو ىىِغْلاِ 5 ٌقِفْلاَو يأَكلاب وسلا مح ب اواد
 ليبمت وأ لاج ةوادملا نم رمأ

 اذو ةديدش' ةوق اذ تقل يأ بابشلا ديدح بابشلا لبتقف لجرو «هددح اذإ ةرمأ لبتقا :لاقي :خإ ةوق اذ

 "ةوق اذ" نوكي نأ زوجي :تلق ؟"لمز ريغ" :هلوق' ىلغ «"ةوق اذ" :هلوق يف ةدايزلا ام لبق نإف .ديدح بابش

 ناكو .لمجلا موي باحصأ ةبض نب ينيعأ نحن يأ :خلإ نحن .لحألا ىلإ افورصم "لمز ريغ" و يأرلا ىلإ افورصم
 .هقذ نافغ نب نامثغ رأث لئموي مهاوعد

 يلابن ال يأ توملا لزن اذإ توملا ءانبأ نحن :لوقي :خل] نحن .صاصتخالا ىلع وأ حدملا ىلع هبصن :ةبض ينب

 نأ اوملع مدلاب ةبوضخم انحامر سانلا قارب ادق يل فارطأب كو كافع نب نامثع توم نع ربخنو «هب

 نامثع خيشلاب نيعو هعم نمو - ههجو هللا مرك - يلعل باطخ :خلإ اودر .هرأئب اوذححأ مهنأو لتق دق نامثع

 مث هد نافع نب نامثع انخيش انيلع اوددر يأ بسح اهانعم ةملك «ميخحلاف ةدحوملاب "لحب"و .هو نافع نبا

 ,هدعب اًئيش مكنم كيرن ال بسح

 نم مسا مضلاب :ءوسلا [مورخم تيبلاو ؛كرادتم ةيفاقلاو ءلوصوم سسوؤم قلطم ليوطلا يناث نمإ :خلإ واد
 تمض اذإو بي لولا ف ريخ ال :هانعمف تحتف اذإ ءمضلاو حتفلاب عوسلا لوق يف ريخ ال :لانقي رو. .«هوانس

 اذه::لوقتف ماللاو: فلألا هيلع لدت مث :ةفاضإلاو حتفلاب خوس: لجر اذه :لاقيو ءاءوس لوقت نأ يق :هانعمف

 شئفخألا لاق .قحلا وه نيقيلاو ؛لجرلاب سيل ءوسلا نأل ؛اعيمج نيقيلا قحو نيقيلا قحلا :لاقيو ءءوسلا لحجر

 د يف اذك «نيسلا مضب ءءوسلا لجر اذه الو لجرلا ىلع ماللاو فلألا لاخدإب ءءوسلا لجرلا :لاقي الو
 ضغبلاو دسحلا ءاد نم هب امل عاود هتإف ؛هنع عانغتسالاو دعبلاب رحافلا عييسلا كمع نبا واذ :لوقي ."دراوملا

 .لعافلا ىلع ةلحاد ءابلا :ىنعلاب .هيلإ هتفاضإل "وع'ل ةفص هلعل :ءوسلا



 اَيِلاَحَو َبيِرَقلا يالْوَم نك ْنإو هئآلّبب انّصحي َينَع هللا ىزَج
 كس - سا . # | حب - 8 رق 5 5 9000 595 تا رو

 1 ايلاقتو ةَظلِْغ يلادقلا يىدبيو هردص ءاودا ياقلاو ىنِغلا لس
 ةوادعلا وش لوعفم يذدبي لعأف «برقلا ضرما يا ءاد م

 ىلغ عم. ' ه ردح ايِفاك يب ُهَمَك لكو ول ٌرْهَّدلا 5 ةقكرت كش ذإ ةهدلا ع َناَعأ

 بلك ينب نم لجر لاقو
 نيِقّوَشُت ٍنينَحخلاِب ْنَّم ىلإ ًاقْؤشَو ابَرَط يتَقاَن ُتْنحَو
 . ل 1 2 000 2-0

 يسفن نرحلا ةدش دجولا ةيردصم انني

 ىرخي ام ءالبلا نوكي نأ ىلع نصحمللو «هب ىزجي ام ءالبلا نوكي نأ ىلع «ىلاعت هل "هئالبب" يف رورحملا :إ ىزج

 لصتم ناك نإو وأ «ديعبلا يلاخو بيرقلا يالوم وه ناك نإو هئالبب انصحم يمع نبا نع هللا ىزج :لوقي .هيلع
 .عابشإلل فلأ هرخآ يف ءيفاضإ بكرم :ايلاخو .همع نبا ملع ؛ميمل رسكب :انصخحم .ىمأو يبأ فرطب ببسلا

 ءاصلخم اداقنم ريصيف «ءافحلاو ظلغلا نم هردص ضارمأ كلذ غزني «تدعبو هنع تينغتسا اذإ :لوقي خا لسي

 .نيلو قفرب هعزن :هلس ."لسي" لعاف : ىنغلا .هنم ةوادعو ةظلغ برقلا رهظي هنم تبرق اذإو

 ريعبلا نأل ؛ردصلا صح امنإو .اهريغ يق ريعتسا مث ءردصلا ىلع كربت اهنأل ؛لبإلا يف هلصأ "هكرب كح" | ناعأ

 , ولو ءنامزلا عم ىلع راص «دتشاو ىلع نامزلا بلقنا امل :لوقي .هيلع هلقث عضو دلقف عيش ىلع هردص عضو ادإ

 :نينحلا [رتاوتم ةيفاقلاو ءلوصوم فدرم قلطم «رفاولا نم] :خلإ تدحو .ةيافك ّيلإ رهدلا ةءاسإ يف ناك يلع نعي

 يناثلا عرصملا يفو .ئينيقوشت لصألاو «نينون عامتحال الاقثتسا ؛هنون فذح "قيقوشت" :هلوق «ءاكبلا ةدشو قوشلا

 .كئاكبب نييقوشت نم ىلإ !يقان اي :لاقو تفتلا مث .اقوشو انزح ىقان تكب :لوقي «باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلا

 لثم يدجو ينإ :ريدقتلا نوكيف «""يدحو' أدتبملاو اًمدقم ارب نوكي نأ زوجي ربح "نيدحت ام لثم" :هلوق :خ ! يبإف
 7 0-0 ظ 511 ' 5 || نم الادب "ىلبجو"و "نإ" ريد "لثم' نوكي نأ زوقك "نإ" ريخغ 2 او :نيدحت ام

 ام لثم :لاق هناك ءف ودمتم هيلإ دئاعلا و ءةهتلص نم "نيدحت"و «يذلا وعم. "انم"و ري امه لثم يدحو لإ :لاق

 نكل يدجو كدحو لثم ينإف :لوقي .كدحو لثم يأ ردصملا ريدقت يف لعفلا عم "ام" نوكي نأ زوجيو .هنيدحت

 .ضارعإلا عم هنمضتل "نع" ب يدع :مهنع .بحاص اذ راص اذإ بحصأ :تبحصأ



 دسأ ينب نم لجر لاقو ه2 ةسامحلا باب

 قوُدَرْفَُأ ملكك نآاكلق هَ مكن يِشْرَع أ

 ادرف هك رت :ةدرفأ

 يبوُبل لعث ىنب ةرواجم يلا ِءوُسلا مَع نبال اًئيِنَه

 دسا ينب نم لجرا لاقو

 برأ ِةْدَوْمْلا رذ قع دش اًذِإ يذلا الو َمدَّدلا يكنلاب انأ | اّمو
 لعاف مزاللا دودصلا نم ةءاندلا نم ليعف فقيعضلا رسكلاب

 ُبَهْذَم ُهْنَع ىلف ىنَع ٌبَهْذَمدل نكي أ ُتْمَد ماَد ْنِإ ىننكلو
 دعب يأ هلع بهذ 0

 6و يه

 ٌبِعْتُم هو نأ دو ال سفتتلا هَ ءّدلقت ئذؤلا ةةيك نإ ولأ

 ةييفرتس كب
 يلهاج رعاش

 ُراَيَسمْوَقْلا اجر فآلتحلا َدْنِع ٍثَدََح ْنِم ناك اَم لع يناََبْدَقَ
 يباب ل أعاف ص يجب 0 دارأ تس نايتالا وه ثداوحلا ةكارخم

 برق دق يرمأ بلك ونب يطهر ىأر :لوقي .ةزعلاو ضرعلل ريعتساو «كلملا ريرس :لصألا يف شرعلا :خل! اوأر
 .لولفلاو رسكلاب ناصقنلا :ملفتلا :ملثت .براقأو لف سيل نأك ادرف نوكرت رسكنا املف «هابناح رسكني نأ

 نأ ئيسلا ىمع نبال نيته ناك"؟لوقي :اهمسا "ىأ"و.ةقودلا "ناك" ريع هنأ ىلع "اًكيبع' بصن :لل! اًئينه

 .يطلا نم نطب هب لوعفم :لعث ينب .هنع ديعبو مهيف رواحب نإ يأ لعث يبل ةرواحب يقان
 ةيفاقلاو ءلوصوم درحمب قلطم «ليوطلا يناث نم] :خإ اهو .نبل امب يلا ةقانلا :نوبللا ؛”"ةرواحم" لعاف :يبوبل
 انأ ام :لوقي .هعزج وأ هبضغ دتشا اذإ "حرف'"ك وأ ؛هابرح او :لاقف ؛برحلاو ليولاب اعد اذإ برح [كرادتم

 رجا لحم يف :يذلا 7 .هبضغ دتشا اذإ برحلاو ليولاب اعد هداوي نم فرحنا اذإ يذلا الو ميئللا فعضتسملاب

 .هنع تبعذ يع بهذ نإو ءيدو ماد هدو ماد نإ :لوقي :خإ يننكلو ."سكنلا" ىلع فوطعم هنأ ىلع

 .املوم ابعتم ىتأ دو ال سفنلا هل تباط دو دولا ريخ نإ !بطاخم اي :لوقي :خلإ الأ .هدو ماود هماودب دارأ :ماد
 نب رماعل تايبألا هذه نإ :لاقيو :لبنح وبأ .بعتلا يف هعقوأ :هبعتأ :بعتم .عشخو باط :هل عوطت :تعوطت

 :هطهر هكرتو هلام لك كلم نيح يدع هرمقو ؛يئاطلا تلفأ نب يدع رماع نب ةلأوم نب رايس رماق امل هنإف ؛نيوج

 - امهلقني نأ دارأو يدع ءاجف «رايس ىلع ىرج امع.اتربخأو هيلع اتلزنف «نيوج نب رماع ىلإ هل نيتنيق راّيس لسرأ



 يوكسلا رامح نب ديزي لاقو و1 يامل تا
 ْراَقِهِفْلَخ ْنِم ُهَكَدْزَأ راقلك َةَلَقَعُم ًامهُد اهب ٌتّيَقَو ّقَح

 لام باج نمايشا قلل نطيل عونك« د لبإلل ريمضلا +
 تدق وأ زال ٍتِّيُش ْمهيفَو يِْرَك ناريِن تدم ذإ َناَبْيَس ينَب تذيع يف

 ها ؛كأ :هيِف ٌراَجْلا عيال هنأ لحما يف ْمهِعْرَكَت نمو

 نع ًالبإ رماع ىّدأو يدع هنع فرصناف «ينراجتساو ينرواج اًرايس هب نعي لحرلا نإ :رماع لاقف هلهأ ىلإ -
 .تايبألا هذه رماع دشنأف «راعشألا نادشني اناكو «نيوحج نب رماعو لبئنح ىبأ ىلع سيقلا ؤرما لزن مث رايس

 ؛حمرلا هب دارأو .حمرلا لفسأ ةديدح :جزلا [رتاوتم ةيفاقلاو ءلوصوم فدرم قلطم طيسبلا يناث نمإ :خلإ دقل
 ىلع ةلأوم نب رايس ينربتخا دقل !هللاو :لوقي .يط لئابق نيب داسفلاو برحلا نم ناك ام موقلا حامر فالتخابو

 .يئالب نسح فرعف «يط لئابق نيب ثداح داسف نم قفتا ام

 لبإلا بحت برعلاو .رورجملا ريمضلا نم لاخ هنأ ىلع بوصنم «لبإلا نم ءادوسلا يهو «ءامهد عمج :مهدلا :خإ ىتح

 داوسلا ةديدش يهو «لبإلاب رايس نع تيفو ىح :لوقي .شطعلا ىلع ربصتو ريسلا ىلع ىوقت اهنأ امل ؛دوسلاو رمحلا
 :هلوق ةدئافو ءاهفاولأب لبالل ريوصت "راقلاك" :هلوق ةدئاف نأ ملعا .تالاقعلاب ةدودشم رخآلا راقلا هعبتأ راقلاك

 .امب اهمظع يف اههبشف «لابحلا يهو «ةراق عمج راقلاب دارأ نوكي نأ زوجيو .ةنمآ اهكرابم يف اهملس هنأ "ةلقعم"

 ناك دق :لوقي :خلإ ناك دق .لبإلاو نفسلا هب ىلطي دوسأ ءيش :راقلا :راقلاك .الماك هاطعأ اذإ هب افو :تيفو

 وأ مكباكر نع يلزنمب اولزناف يراوج يف نمأملا متغلب دقو ةعاسلا امأف ؛تقولا اذه لبق رذحلاو فوخلا ريس

 لكل ينأ :هانعم نوكي نأ لمتحيو .لوألا هراج نم الدب راج مكنم لحجر لكل ينإف ؛مكباكر نع مكلاحر اولحف

 .هدقع دض "هلح" نم وأ لزن اذإ "لح" نم رمأ :اولحف .ءوسب هينادي نمم وأ هرواجي نم ريحب لحجر

 ينوكسلا رامح نب ديزي نب يدع هنبال تايبألا هذه نأ باوصلا :ديزي .اهيلع لمحي يلا لبإلا يه :مكتلومخح
 لوأ وهو زيوربأ ىرسك ىلع نييركبلا نابيش نبل ناك فورعم موي وهو ءراق يذ موي اهاق - يلهاج رعاش -

 ينإ :لوقي [رتاوتم 0 بكوب فدرم قلطم طيسبلا يناث نم] :خل! لإ .مجعلا ىلع برعلل ناك موي

 .ىرقلل مهيف رانلا تبشو .مؤللاو سؤئبلا قلاب را نارين تدمح نيح لهذ نب نابيش ٍنب تدمح
 مهراج نأ طحقلا نامز يف 3 قا مهمركت نمو :لوقي :خلإ نهو .لخبلاو سؤبلا نع ةيانك رانلا دومح :تدمتح

 .هيلإ نسحأو همركأ اذإ همركت :مهمركت .مهنم هنأ ملعي لب مهراج هنأ ملعي ال



 يتاطلا بلعثلا نب رباج لاقو 5/8 ةسامحلا باب

 ار سل خام ٍةَفِهاَش ساربف عدص ناك
 اهئايوقأ

 رف فو
 بلهم ا نب ديزي مدع

 لحن ِنَمَز يف ٍناظ اَطْوألا ٍنَع ًابيرغ يتاق بليثلا لآ لعشلإل

 لشأ كي َح ُْهْئاَظْلإو ْمُهُؤاَمتْقاَو ْمُهُماَرْكِإ يب يب لاز از مف
 ضحفتلا :عءافتقاألا

 يثاطلا بلعشلا نب رباج لاقو

 1م لي ٌكَفْنَت الأ َنْلُفي والو ٌتالذاعلا لإ ماقو
 راكنإلل ةزمشا لاحلا عضوم يف ةلمجلا

 هيلع هركم ريغ قارفلا يف راتخم وهو اعيمج مهقرافي نأ الإ مهسفنأ نم انئاك ازيزع نوكي يح :لوقي :خإ ىتح
 نأ ئعي مهقرافي نيذدلا نم لاحلا ىلع نوك <ي نأ زوجيو «هبابسأ ةعمتجم نيبي يأ لاخلا ىلع "اعيمج" بصنو

 يف نوكي يأ ةزغلل نايب رعشلاو «ةعنملاو زعلا يف لعولاب لثمت برعلا :خلإ هناك .هعيدوتل وعمتج مهو مهقرافي

 هنود اهراك وأ ثيح قاتعلا ريطلا هغلبي ال لاغ لبج سأر ف لعولا نم ىف هنأك ةعنمو ةزع

 ءريطلا شع وهو ركو عمج :راكوأ ."سأر" تعن ةيفرظلا ةلمجلا :هنود نم .لعولا نم فلا ةكرحم :عدص

 ءاتشلا يف لخد نم :ّياشلا [رتاوتم ةيفاقلاو درب لوصوم قلطم ليوطلا لوأ نمإ :خلإ تلزن ..داثآ ةيسرافلاب
 الخاد بلهملا نب ديزي نب عي بلهملا لآ ىلع تلزن :ل :لوقي .ةغلابم نمزلا هب فصو ؛رطملا عاطقنا وهو لخغا يأ

 ."تلزن" يف عوفرملا نم لاح :ايتاش .لحام نامز ف ناطوألا نع اًبيرغ طحقلا يف

 ماركإ نإ :لاقي نأ الإ مهللا «بابلا اذه بساني ال ةقباسلا تايبألاو نيتيبلا نيذه رهاظ نأ ملعاو :خل! لاز امف

 ةيفاقلاو ؛ءلوصوم درحم قلطم ليوطلا يبات نمإ خا! ماقو .ةعاجشلا نم عون دادتشالا نامز يف اميس الو راجلا

 ؟لبإلا لخرت هودتأ :ىل. نلقي ةكاوزغلاو رافسألاةرتك ىلع نيتملي ىلإ لذاوغلا ءاسنلا تفاقا دقو :لوقي [كرادقم

 .لحرلا هيلع دش اذإ ريعبلا لحر :لحرت ."ننملي" نم لدب وأ نايب :نلقي .كلذ يغبني ال يأ



 يئاطلا بلعثلا نب رباج لاقو 15 ةسامحللا باب

 ت5 للا اذه قاع هسْفَنب مار مْرَحْلا اذ ىَّملا َّنإف

 نا 8 مح نم

 الوم َمَعْلا طِساَو ْمِهيِف نك ْنإو ىىنغلا ٍدَمْحي ِهِيْوَق يف ُرقتُفَي ْنَمَو

 الَوْحَأو ٍلاجر ْنِم ىَرْسُأ تاك ْنإ» ِهِلاَم ُةّلق ِءْرَمْلا لْفَعِب يِرْرُيو
 ةليغ رك يرزي لعاف هيا هنا: نعززأ

 نوشاتاكإ فش كم غو ىذا اذإ امؤي يال ىقلا أك
 ةدئاز ارعقف

 لكك ٍفرلَكْلا دِياَق ًالاَوَك ىغانُي هليل ُتاَب اَذإ سوي نكي ْمَلَو
 ةيناث ةدقس ةقيبح اف قمت عبق

 الَّرَعُم الب يفتآل كَّنإف 2بناجل ْديعاَق َكايغأ ٌبْناج اذإ
 هدضق :هلو هلمع هزجعا :هايعا

 يأ نشوجلا عمج ليلدب كلذو «نيعملا ليللا ال ليللا قلطم ىلإ ةراشإإلا | عانشلا تناح نم بتاوخ] :حلإ نإف
 تاوزغلاب لومتي يك ليللا طاسوأ هسفنب يمري مزاحلا فلا نإف ءلاحرلا دشأ لاز أ ال نإ :نمل تلقو نهتبحأ

 .هطسوو هردص ءيشلا نشوج :نشاوج .ىمرلا نم لعاف مسا :مار .تاراغلاو
 "معلا طساو"و ؛نودلاو عب عيفرلا نيب هبسح نأ تاز و اكسنت شيرف طس وأ انأ هنمو «فيرشلا طساولا عا نمو

 الوخم هموق يف ناك نإو اًمارك ةزعأ ءاينغألا دجي ثيح ىئغلا دمحي هموق يف اريقف نكي نمو :لوقي .معلا فيرش

 معلا ميركلا معملاك لاخلا ميركلا وه :الوخم .نيفرطلا بيحب يأ امعم
 دشأو ةداس لاجر نم ةدايس سوح ناك نإو ءهلقع باعي لاملا ليلق لجرلا ناك اذإو :لوقي :خا يرزيو

 اذإ هنإف ءدحجو دهحج نم دب ال :لوقي 1 نأك .سيئرلا :ديسلا وهو يرسلا ليضفت قربا .مهنم ايل ايتحا

 ةتبلا رقتفي مل هنأكف لومت اذإو ءطق رعي مل هنأكف فلا ىستكا

 نم هلصأو «ةلزاغملا :ةاغانملا :خلإ كلي ملو .لومتلا نم ضام :الومت .نايرع وهف "يضر" ك يرع :رعي مل
 ف نم لحكألاو «لالدلاو جنغلا نع ةيانك فرطلا روتفو ؛ةفيفخلا ةنسحلا ةمغنلاو ءفيطللا توصلا وهو ةيغنلا

 هنأك نوكي ءالحتك فرطلا ةرتاف ةليمج ةيراج ثداخي ىيلايللا نم ةليل يف تاب اذإ :لوقي .- ةكرحم - لحك هنيع

 .ةدشو برك يف نكي مل
 عضوم ىقلت كنإف رخآ بناح ىلإ دصقاف بناج كزجعأ اذإ :لوقي :خلإ اذإ ."تاب" يف لصتملا نم لاح :يغانب
 .دامتعالا يأ ليوعتلا عضوم :'لوعم .يقل نم لعاف مسا :قال .ةريثك دالي ىف ةامتعالا

 ن"



 يط ينب ضعب لاقو ش ١٠١ ةسامحلا باب

 لسلوايلا ا َهَرَأَْذِإ نا عد ْنِ
 تابنخلا هداف عدأ سس موو ىلع 1

 يدودص يأ 0 . ءارجألا محن

 رخا لاقو

 تب ذي و ٍتبَخ "8 بّدنج ةقان نأ ٌلِذاَوَعلا مَعَ
 2 ركل دع 9 5 1 ٌٌ' رص مح سس

 ول باوج

 يأ ضفاخلا حزنب بوصنم ريمضلاو ,زجعلا نع هب ئكيو ىدكأف رفح :لاقي ءاهرفح دعب رثبلا يف جارخم هلا

 ازجع هكرتأ ملف بابشلا ىلع بيشلا ضع نيح رعشلا كرتأ نإ :لوقي .طرشلا باوج ةلمجلاو ؛هيف دكأ مل

 .اذيدش هتاتسأ لكي نضع اذإ عزأ :هؤأ بكوب دكأ :ةدكأ .ةليدع نيت ال ريع يدكلا#

 .ىجهأ الو وجهأ الف لهاجلا ن : مع ضارغإلا رثكأو :ةقيرط ىلع ئامز يف رعشلا يرحأ تنك دق“*:لوقي :خإ لق

 .هنع نيكح اميف لذاوعلا بذكو ؛كلذ نم ىفتناف ودعلا ىلإ ريسلا يف ريصقتلاب ركذ هنأ هغلب لحرلا اذه :رخخآ

 الوهم سرفلا يرع ءافرع لطابلا لوقلا وه :معزلا [كرادتم ةيفاقلاو لوصوم درحم قلطم لماكلا لوأ نم] :خإ معز

 تيكر ل :كيش وئاو لحرلا نع تلح ققان نأ لذاوعلا تمعزو :لوقي .ةقانلل ريعتساو جرسلا نع الخ اذإ ءارلا ةددشم

 .ةيسداقلا دهش يباحص :بددح .يلزنم نع جرحخأ ملو ةيسداقلا دهشأ مل نأ تمعز يأ تبغ فارطأب

 يؤ ققللا تلي :٠ مويا ينو ويب موي قع ةفوكلا برق ىلع ةيرق ةيسداقلا :خا بذك

 3 قارس 7-1 ؛ةيسداقلا تيم امنا :لنيق :بهذت نيأ يك رذدت ل ثيح هتقان تنجو لاتقلا فق باللحم 3

 .رهطلا نم وهو سدقلا نه تذحخأف ؛ءاهيف هسأر لبسغ تاع ميهاربإ نأل ؛كلذب تيم :ليقو «يورهلا سداق

 .هيف ضاخ :رمألا يف ل :جل



 يعارلا لاقو ٠٠١ ةسامحلا باب

 يعارلا لاقو

 ةُفِتاَعُم ٌساعُتلاو عوجُلا ل ةقيقكو وكلا نافرع قافك
 مونلا ب لوعفم 2 ينافك لعاف

 ل ةقف كغ قلنا ةققاا هيرأ كيب ةقانتَو هَسْرِع هيرب د تايف

 رخا لاقو

 ُبوُدَكلا اهئلايَخ ْوَأ لْخَرِب كلل لأ الإ لزاستب ةكسشلف
 يلزنم يف يأ لورنلا وه ماملإلا

 اهُمَتْرَم راوكألا َّنِم ٍلْيهَس نبا صولق ب دقو

 نأ انهه ةيافكلا ئيعمو "كلا" | يناثلا ةهلوعقمو كيما ريمض لزألا هل وعفمف ١19(0 :ةرقبلا) جلا 20 كيِفكيَسف#

 ليه ناك ةسأر تأ نناغتلا ةعئاعت قيففر .ترهسف هنع تلمحت رهسلا ةفلكو ؛مانف نافرع نيع لمحت ىركلا ةفلك

 يأ موجنلا ةاعارم ةفلك هنع تلمحتو ؛مونلا ةفلك نافرع ئيع لمحت :لدوشيا قناعم هنأك بناج ىلإ بناج نم

 .ةظقيلاو رهسلا نع هب وكب ءاهظفحو اهاعارم موجنلا عءولك نأ ملعاو .هقناعي ساعنلا ناكو ىهتسلا

 ملحي هنأ مئانلا لاح نم ملعي ال رهاسلا نأل ؛لوقلا نم نئظت اذه :خل ! تابف .هبحاص مسا ءافلا ديدشتب :نافرع

 .كلذ دنع الإ مئانلل لصحت ال مالحألا تناك ذإ ؛هب تداوي 0 اذمي هبن امنإو «ملحي ال وأ

 .ليللا لوطل مجنلا براغم نيأو مئات وهو مجنلا هيرأ ن تبو ايؤرلا يف هتانبو هجوز هيري مونلا تابف : لوقي

 [رتاوتم ةيفاقلاو لوصوم فدرم قلطم رفاولا نم] :خإ تسلف .لاقف (ةتبيبح نع ىأن وأ ارفاسم جرح ناك : رخآ

 هنأل وأ ءجراخلا يف هل دوجو ال هنأل ؛بذكلاب هفصوو ؛ةظقيلا وأ مونلا يف ةروص نم كل لثمت ام :ةلايخلاو لايخلا

 .بذاكلا اهلايخخ يب لزني وأ يلزن.اهسفنب يه لزنت نأ الإ يقان نع لزانب تسل :لوقي .ةرم بهذيو ةرم أي

 ."تملأ" يف رتتسملا ىلع فطع :اهتلايخ

 تناك نإ ءازحجألا رابتعاب عمجلاو «ةقانلا لحر :يبحلاو .عمجيو درفي «لبإلا نم ةباشلا ةيتفلا :صولقلا :خلإ دقو

 "تلعج" ربخ اهنأ ىلع بصنلا لحن يف ةلمجلاو .بلغأ لوألاو ,ةددعتم تناك نإ لصألا ىلعو «؛ةدحاو صولقلا

 دقو :لوقي .قباسلا تيبلا يف ملكتملا ءاي نم لاح تيبلا لكو .اهلالكو اهئايعإ نع روكلا نم عترملا برقب نيكو
 .عترملا نم اهراوكأ تبرق ثيح كوربلا ىلإ ةلئام ريسلا نع ةزجاع ليهس نبا صولق تراص



 ةسامحلا باب

 اهب مؤشلا لشياف ناك

 سا وعون الوم هرضورغآ لق

 كيج لي يأ ل كلذ
 لعاف بئان دي هيحع

 شقا تس
 لفقف

 عم اَنْاَوْهأو نزح ين اوُتيفأ
 فود هاقعلا هيت رج

 َدعَب اهوثعبت الو اه ل اقلاقع ةققفت
 2 2 ف سا قاع 3 ع قاع 3

 ةميمذ اهوثعبت اهوثعبت نإف

 ..ةالوم برضو رخآ لاقو . ١

3 

 ٍِه 2

 ان

 عايعال ١

2 
 ذل ١ مط َنِإاَم
 ديلا و ةحلاع ةدئاز 0

 ها

 اضأ نقذأ هذ في ا

 ضقت مك
 “يفوتنا ىف بلا ركز سيق

 هةةيفادع | ك 2

 ا تا 5 م 2

 ا

 رف اح

 وشو اهفاقيؤَأَ

 كلتا ليمق :لوقي رد هيلع فطعتف ةقانلا نم برقتيف تام ام دعب هوحنو اًنبت ىشحي ةقانلا دلح !يبلا حا نأك

 .عقاولا يف وب اهل سيلو ءايعإلا الإ اهسمي مل امكأ رم
 يلا ٍينانك يمرتو مهسب يمرأ ال تنك نإ :لوقي [كرادتم ةيفاقلاو ءلوصوم درحب قلطم ليوطلا ناث نمإ :خلإ نإ
 دحأ يسفن ٍئبرضي مل نإو يأ ءيبكنمو يحشك تاحناجلا ماهسلا بيصت نأ نم دب الف يفتك ىلع وأ يطبإ تحت

 اذإ هحنج نم :تاحناج .بشح اهيف نوكي ال دلخللا نم ةبعجلا :يتنانك .ةلاحم ال

 رمألا ناك اذإو

 .ةبقرلا ظيلغ نموت قدشلا عس

 م نا نص عا : 3 5 | هاا | | |
 هلا ةقيقح- و :اهيف اوب ا ناك موقلا لزانم ىلإ صولفلا

 يل برض يالوم برض نكلو
 :لوقي كسلا نع ةيانك .قدشلا تيرهو :قدشلا ةغسا :تنارغا :عإ لقف .هخانج ريسكو برض

 عسأو ئم دسأب اولتبا دق مهيبأ رمعل مكإ :يالوم اوبرض نيذلا يمع ئبل لقف كلذك

 هب دارملاو ديبالا لاق غةبقرلا 955 :بلغأ هب يلتبا الوهجم هب ئم :اونمه .هلوحدمو "نق وي ظسوت مسق :مهيبأو

 ١ ةلوصوم مكماحرأو اقماحمرأو عةعمتج مكءاوهأو انءاوهأ نأ لاخلاو !نرح يب اي اوقيفأ :لوقي :خ| اوقيفأ .هسفن أ 2# أ .

 انماحرأو مكؤاوهأو انؤاوهأ لصألا نإف ءبطاحملا ىلع هيف ملكتملا بلغ :انؤاوهأ .نوبرقألا انناوحإ مكنإف دعب عطقنت

 :لوقي .اهدادسنا نع اهاقع دشب نيكو «لاقعلاو ثعبلا اهل تبثأ مث ةقانلاب برحلا هبش :خلإ اهوثعبت الو .مكماحرأو

 .رابخنألا بقاوع نع هيف لأسي سلجم يف ةبقاغلا ركذ «ةميمذ اًهوك لاخ اهدوعق دعب برحلا اوميقت الو

 نإف :لوقي :خلإ نإف .هتبقاع نع صخفت اذإ ربخلا بقعت نم فرظ :بقعتملا .رورحملا وأ بوصنملا نم لاح :ةميمذ

 : ةأانعم (بفا وعل نع  صحفتي رسل رك ذلا ةح وبشم ةمومدم اهوميقت اهوميقت عذلا نأ

 .ءىشلا بغ نع صحفت اذإ لجرلا بيغت :ببغتملل

 .اهل نامزال حبقلاو



 ....هللا دبع نب ليمج لاق ١ »م ياما بان

 رخآ لاقو

 الَح ُتْيَح يز حملا يف َكّلَحأ كَم َرْيَغ ةجرأ كوبا كون
 ا

 ابا ربا بئاعمش

 ٍِلَدَأ الو ٌكيبأ نم َمَألَأل ًامؤأ از يَكيِفْنأَِمَ
 0 كليا نم دعأ ةيفان

 يرذعلا ٍرَّمْعَم نب هللا دبع نب ليمج لاق
 اَرُمَش ُسِراَف ٌجاَجَحاِي ّيَّدجَو | ُهَدْرُم ِفْيَضلا ُقِراَس ٌبابُح - كوبا

 ناك نإو ءبشوح يالومل !نزح لآ اي مكنم مقتنأس :لوقي هل مقتنا اذإ ملاظلا نم مولظملا ذحآ :لاقي :خلإ دخآس

 [رتاوتم ةيفاقلاو لوصوم درحم قلطم رفاولا نم] :خلإ كوبأ .ىلعألا دحلا هب دارأ :بأ .يدح نب متنكو يل ىلوم وه
 هل يعدت يذلا نإ :لوقي .هانعل دكؤم ردصم "كش ريغ'و «هربخ يناثلاو ءهل يعدت يذلا يأ ادتبه لوألا "كوبأ"

 .عابشإلل فلألا :الح .هسفنب وه لح ثيح بلاثملاو بئاعملا ف كلحأ اقح "دبرأ" كوبأ هيلإ بسنتو

 .هنم مألأ وه نم ىلإ كبسنأ نأل ِءاّبلاط كيبأ نم كئربأ ال يأ [يفنلا عراضم نم ملكتم]:خ!إ كيفنأ امف

 .هنم لذأ وه نم الو مألأ وه نم ايندلا يف دجوي ال هنإف .هنم لذأ وه نم الذ دادرت يكل كيبأ نم كيفنأ الو
 .هريغل هلعج دقف هيبأ نم هافن اذإ هنأل ؛هنم مألأل كوعدأو :؛كيبأ نم كيفنأ ام :لاق هنأك رمضم لعفب قلعتم :مألأل

 ا .ةيبق ىوهي ناك «يمالسإ رعاتغ :ليخ .ليلذلل ليضفت :ةلذأ
 يبأ هدح ملع ناك نإ نايب فطع "بابح" [كرادتم ةيفاقلاو لوصوم درحب قلطم ليوطلا يناث نم] :لإ كوب

 ديز" يف امك اهيبشت نوكي ٍذئنيحو ناطيش مسا هب داري نأ لمتحيو ؛هريغ هب ىمسي نم هبسن يف سيلو ليقع

 لحما بوصنم هنإف «فيضلا لحم نم لامتشا لدب هنأ ىلع بوصنم :دربلاو .زاجناو ةقيقحلا لمتحي بألاو ."دسأ

 ةقرسب دارملا مث ."نم" ريدقتب رورحب فيضلاف ؛ءيشلا هنم قرس :لاقي هنإف «لوعفم هنأ ىلع وأ «ةيلوعفملا ىلع

 ميثل وأ ءفيضلا درب قراس ناطيش كوبأ وأ بابح كدج :لوقي .ةسخلاو مؤللا نم اهمزال وأ ةقيقحلا امإ دربلا

 .ديعب نوب كنيبو ٍنيبف - جاجح اي - روهشم فورعم يأ رمش سراف يدجو «سيسح
 .ليمج دج سرف مسا :ارمه# .فيضلا درب قراس :هلصأ :فيضلا قراس



 شائشنلا وبأ لاقو ٠١ 4 1 ةسامحلا باب

 رَبَس ْتْيَح ْمُهَقْلَي ٍقْدِص ِءاَبآل  ْنُحَي نمو والا نيبال و
 رَصْبَأ ناك ْمُكِضرُي مل ذإ ُهَللَ كح هللا ةَئسِ نيا ويضقت نإ

 9 ليضفت ءادتبالا] مالالا ءادتبم

 شانشنلا و بأ لاقو

 ةُبراَقأ ِهْيِلَع فِطْعَت لو ًاماَوَس نش م ا نر م ُءْرَملا اَذإ
 و عي - - 9 ري

 8 1 2 85 ةييفسأ هما ع 86 0 5-5 0 1

 هاذأو ةيمئاغ بق وص وه ءادتيالل د

 ةبئاكر اهيِف ٍشانَمَتلا يبأب ْتَدَح ىَوشلا ةسفاظ 2 َةَيِئاَنَو
 ةسس ردلم ةيخانلا وعم عامججر 2 هيل ر وعم

 هبشي دلولا نأ :نيعملاو «يىناثلا تيبلا يف هيلع هسفن لضف لوألا تيبلا يف ذ جاجح يبأ ىلع هدج لضف امك :إ ونب

 مارك ءابآ دلو ناك نم يأ خلإ "نكي نمو" :هلوقو .هلثم وهف كلذ ريغ ناك نإو حلاص وهف كنا قات تام

 لاجرلا نم اًيضرم ناك اذإ قدص لحجر اذه :لاقي ؛هلحاور ريس ىعمب نوكي نأ زوجيو .راس ينإ مهيقلو مهي فرعو

 نم كعابتأو كلهأ نم كعم نمو ءجاجح اي بضغت نإف :لوقي :خلإ نإف .بذكلا فالخ انهه قدصلا سيلو

 ام نإ يأ مكاطعأ ال مكضري مل ذإ مكب رصبأ ناك هللاف هللا اناطعأ ام مكطعي مل ثيح مكظح هللا ةمسق

 .هللا نم ةمكح ةمسقلا يفا سيلا نم هيلع متاضح

 ىح زاجحلاو ماشلا قيرط نيب برعلا نم ذاذش يف لفاوقلا عطقي «ميمت نب صوصل نم اصل ناك :شانشدلا وبأ

 ,بعنيو هشير فتني ناك بارغب رمو ؛«سبحلا نم تلفأ مث ؛هديقو هسبحف ءمكح نب ناورم لامع ضعب هب رفظ

 .بلصتو لتقتو سبح ىلإ دوعت ريطلا تقدص نإ .لاقف «ريطتلا ف ميظع لخد.مهل موق مهو به ئب نم هنع لأسف

 ىلإ اهجرخأ اذإ لبإلا حرس :لاقي [كرادتم ةيفاقلاو لوصوم سسؤم قلطم ليوطلا يناث نم] :خلا ءرملا اذإ

 هضعب حرسي لام اذ نكي مل لجرلا اذإ :لوقي .حارملا ىلإ ىعرملا نم حاورلاب اهّدر اذإ اهحارأو «ةادغلاب ىعرملا

 هل ريخ< توملاف هيلع نوفطعتي براقأ نكي ملو قفتي ام بسح ىلع هضعب هيلع حاريو

 نكي مل لحرلا اذإ :لوقي [لوألا :تيبلا فب "اذإ" باوج] :2! تومللف .ةيعارلا 5 ةمئاسلا لبالل عمج مسا :اهاوس

 يف ىلوم ءاقل نم وأ نملاب هيذؤي ىلوم لاضفإبو ؛هرقفب ايضار هدوعق نم هل ريخ توملا دوروف ء؛تفصو ام ىلع
 .لاحلا ىلع بوصنم «اريقف :ايدع .مئامنلاب و أ نملاب.ىذألا نع ةيانك براقعلا :تيبدق مئامنلاب هاذأ

 ةسراد فارطألا ةديعب ةزافم برو :لوقي [دعبلا :يانلا] :خ ! ةيئانو .يعسلا بيبدلا ؛ةفص ةلمجلا :بدت

 رخاوملا قا اصرضتخ رافقمألا ةرثكب رختققي برعلا نألاةغللق ل امو ؛هلحاور اهيف شانشنلا يبأب تراس مالعألا

 .ةبوكرملا يهو ةبوكر عمج :هبئاكر .تعرسأ يأ نايدخلا نم :تدخ .مالعألا يأ ةوص عمج :ىوصلا



 رخآ لاقو .١ ةسامحلا باب

 ةماعلا َذَهَو ًاليِزَج اتدلك رن كلؤأ ادد تيجي
 ريتك - 1 ةياغلل ماللا

 يعاد يأ َكوُلْعَصلا 1 لكس قه سولاب ب ِةَلْئاَسَو
 ا بر قعغ

 جلاط ققشأ ليللا اوسلو يدش ةطجاش لا لكي

 ُبراَه ِتوَمْلا ّنم وجلب ل كوتا قرأ  ىئاق ًاميرك تن ذأ امد شف
 هنه براس -- اينغ < انلقم ١

 هثنك تدج خي ايفا ناكل ٍةَبِرَم ْنِم ايجات يع َناَكْولو
 8-2 ىلوألا

 رخآ لاقو
 اهجفأ لاخلا َمعاتاتيدَح َكايأ اَهَتيِفَل َءْوَيإ ءاَمْصَعْلا ِتَاَق الأ

 5 اباش ةأرما ملع

 ريثك رهدلا اذهو ةميظع ةمينغ كرديل وأ ,يعسلا سفنب سانلا يف اًدحبو اًرع بسكيل كلذ :لوقي 5 بسكيل

 نم قافشإلاو يبيه نم بولقلا لحادت امل بيغلا رهظب الأس ةأرماو لحجر ٌبْرو يأ :خلإ ةلئاسو .هبئاجع
 كيلاعصلا لئسي ال نأ بجي يأ ؟هبهاذم نيأ كولعصلا لأسي نمو :راكنإلا قيرط ىلع امهفتسم لاق مث .بعقو

 .كولعصلا نع يأ ضفاخلا عزنب بوصنم :كولعصلا .ملعت ال اهنأل ؛مهقرطو مهبهاذم نع

 ىدكأ ليللا داوسك رأ ملو «هل هموزلبو هب ىضري يأ اعيجض قفلا هذختي رقفلاك رأ مل :لوقي :خإ رأ ملف
 .ليللا بوكر عم قافخإلا الو رقفلاب اضرلا ال امهنم دحاو لصحي ال نأ بجي :ىيعملاو ؛هيف بلاطلاو هبكار
 يننإف ؛اّيتغ تم وأ اريقف شعف :لوقي [شيعلا نم رمأ] :2إ شعف .اًمورحم ابئاخ عجر اذإ لجرلا قفحأ :قفخأ
 توملا نم اًيجان ءايحألا نم يح ناك ولو :لوقي :خلإ 1 ولو هنا برهت نمااةنا وحتي هل :توملا نأ قرأ

 "هبئاكر" :هلوق وهو ةيفاقلا راركت تايبألا يف نأ كيلع بهذي ال «هبئاكر تعس ثيح هب ىلوأ شانشنلا وبأ ناكل

 .نيمدقتملا دنع بيع وهو رخآلا فو ثلاثلا يف

 اهيأ الأ :لوقي [كرادتم ةيفاقلاو لوصوم درحمب قلطم ليوطلا يناث نم] :خ! الأ .شانشنلا يبأل ريمضلا :ناكل

 كلاب امف ءرعشلا مات نالذج ناحرف اباش كتيأر دق نإ :ةدم دعب اهتيقل موي ءامصعلا يل تلاق هنأ !بطاخملا

 ءبلقلا رورسم :لابلا معان .ةيؤرلا عراضم نم ملكتم «لوقلا ةلوقم :كارأ ؟علصأو بيشأ ترص دق مويلا
 .ُناَعْرفو عرف هعمج «سأرلا رعش ماتلا :اعرفأ ."كارأ"ل ناث لوعفم



 يئاطلا ةناوع نب بيبش لاقو 0ك > ظ ةسامحلا باب

 اَعَلْصَي يو ٌبيشَي تح يَا دوسي ٠8 .املقف اقف ينيِرِكْنُت ال امل ُتلقف
 اا 17 ُدَعُناَو قزم عّدجلا َنِم ةنالغش يلا حراقللو
 ميتنسلا غلب ام ةكر 5 يمغ يرجلا ر كلا سرفلا تا

 امَصْهَأ جشكلا َيواَط ارْهَد َكَتْدِهَع اهئثيقل َمْوَي ُءاسنخلا ودا الأ
 ةأرما ملع

 تاندبيبإلا لن كيك ًاَنِداَب ُتحَّبضأ ويلا فب
 لادنلا ليقت

 .ايانئالإُناوْرَمانةاَرامَك يحق ىبمأ ١ ناووش انني طل

 ا

 اذإف .لعفلا ىلإ مسالا نع هل ةلقانو ؛لعافلا بلط نع " لق" ل ةفاك نوكت "ام"و انهه يفنلا ديفي "املق' :تلقف

 هتيأر يذلا وه ىنإف ؛ءامصع اي ئيركدت ال ::ءامضتعل تيلقفا :لوقي ؛ديز موقي ام :تلف كنأكف ديز موقي املق :تلق

 .اًباش نكأ مل نإو ميرك دّيس ينأ نعي علصيو بيشي نأ الإ اًديس ريصي ال يأ فلا دوسي املق وأ ءدوسي ال نكلو
 هسأر مدقم نع رعشلا بهذ اذإ رعشلا علص :اعلصي .هفرعي مل اذإ هركنو هركنأ :ينيركنت ال
 نإف ؛ناّبشلا ضعب نم ريخ بيشلا ضعب نإ :لوقي [سرفلا نانسأ نم هنس ىهتنا ام سرفلا نم] :خ! حراقللو

 .هنم الاحم دعبأو فلخ نم يجزي يذلا ىفلا سرفلا نم ريسأو ايرج نسحأ يرحلا ريثكلا يأ بوبعيلا حراقلا
 الأ :لوقي [ىلوألا يه ةيفاقلاو لوألا وه نزولا] :خإ الأ .لاجملاو دعبملا :اعزنم .سرفلا ريس ةيقب :ةلالع
 تحبصأ دقو نطبلا صيمح هقيقد حشكلا مضهأ ارهد كتيقل نإ :ليوط نامز دعب اهتيقل موي ءاسنخلا يل تلاق

 .هيقل اذإ هب دهعو هدهع دوف اميل اليقث م ويلا

 تيلي تمغدأ "ام نإ" هلصأ] :خلإ امإف .فلخلا علضلا يأ ةرصاخلا نيب ام [حشكلا قيقدإ :حشكلا
 " ةملكل :تفذخ. لب .ءال :تلق ءةرورضلل .كونلا :تفذخ. نينيرت هلصأ قيرت :ىضيفلا . يف [ةدئاز "ام" ةملكو

 9 لاجرلا نم ديدشلا رسكلاب مجرملاو ؛ةرورضلا باكترا ىلإ حراشلا تعد ةجاح ةيأ يرعش تيلو «ةيطرشلا
 يأ امل ايجزم لبإلا ىلع اديدش كردأ دقف كدنع نالسك اليقث تحبصأ دق مويلا ئيرت نإف :لوقي .هودع هب محري

 .لبإلا نم فلا وهو لزاب عمج :لزبلا .هكردأ اذإ هافلأ نم لوهجمب :ىفلأ .عقاولا يق ديلب الو نالسكب تسل
 قلطم ليوطلا ىئاث نم] :خ! ىضق .لاقف ءناورم هسبحف , مكحلا نب ناورم ىلإ هل مع نبا مصاخو :بيبش

 يس ياست د ةزيوسكم الناس امف ءانمع ئب نيبو اننيب ناورم ىضق :لوقي [كرادتم ةيفاقلاو سسؤم لوصوم
 .امخفت "ناورم" مسا ررك «"داز" لعاف :تاورم .ةيضقلا كلتب اضرلا



 ...هللا دبع نب ليمج لاقو .١٠ 0 ةساملا بان

 اًيِئاَرَو ْنِم ُهُبا وبا تتا نكحلو اهُتفعل ٍءاَضَقْلا ٍضْرآلاِب 5 ولف
 ةهرك عول باوح

 يرذعلا رمعم نب هّللا دبع نب ليمج لاقو

 نول َنْيَثْباَي لقب اوُمَهَر يد اوُرَدُّن دق كيف الاجر َتيِلَف
 كببسو كانعم يف افوصوم

 ينوفَرَع دقو اذه ْنَم َنوُوُقَي ٍةَّيَِتْنِماًعِلاَظ ينوأَرِابَماَذِإ
 ةيماهفتسا اذإ باوح

 فولت ٌةَعاَس يباوُرِفطْوَلو انحرم الْهَتَو ًالفأ يل نوفي
 ينوديفةقذتوُذ ْمُهْلاَمالَ يق ةقؤامي قوكالز قلي

 اذإ هفاع نم تفعو ؛ديكأتلل "اهتفعل" يف ماللاو «ةغلابم ضرألا هب فصو ردصم لصألا يف ءاضفلا :خلإ ولف

 يمادق هباوبأ تتأ نكلو «ةتبلا اهتملس امو ةيضقلا كلت تهركل ةعيسولا ضرألا يف تنك ولف :لوقي .ههرك
 .يمادق نيعمب ؛عابشإلل فلألا :ايئارو .نجسلا يف اًسوبحم تيقبف جورخلا نم يتعنمو

 يداو اهلزنم ناكو ءاًرس اهيتأي ناكف ءاهنع درف اهبطخ ربك املف ؛مالغ وهو ةنيثب قشع اذه ليمج ناك :ليمج
 نعطقيل رذنف ةنيدملا لماع وهو ناورم هيلع اودعتساف ,.مهاجهو ىفحتساف هوذخأيل اهلهأ عمتجاف ىرقلا

 .همد اهموق رذنف اًرس اهيلإ فلتخي ناكو ءهلهأ ىلإ عجرف ناورم لزع ىح كانه ماقأو ماذجي قحلف ؛هناسل
 ىلتقب اومَعَو ءرذتلاك مهسفنأ ىلع يلتق اومزتلا دق نيذلا لاجرلا تيلف :لوقي :خلإ تيلف .تايبألا هذه لاقف

 .هل ضرعتلا ىلع نورسجي ال مهنأ ماهيإ مالكلا اذه ينو عضاوملا نم عضوم يف اًموي نوقل «ةنيثب اي كرمأ يف
 اذإ مهفإو كلذ ممب فيكو :لوقي :خل! اذإ .هتبيبح يهو ةنيثب ميحرت :نيثب ."الاجر' ةفص ةلمجلا :اوردذن دق

 تيبلا يفو .اًئيقي ينوفرع دقو ؟جراخلا اذه نم :نولوقيو ءافعضو انبج نع نولهاجتي ةبقع نم اًجراخ ينوأر
 كل تبحرو الهس اضرأ تلزنو الهأ تيتأ :يل نولوقي يأ :خإ نولوقي .هيلع مادقإلا نع مهصوكنل نايب
 ش .ثكم الب ئولتق ةعاس يب اورفظ ولو ءابحرم انلزانم

 ؛لبإلا نم نورشعلا ةهدنلا :موق لاقو ءهنم صتقا ذإ هل ايواسم ناك اذإ نالف مد همد يفوي نالف :لاقي :خلإ فيكو

 يف ءافلا نوك ىلع بوصنم "ينوديف" :هلوق .هتيد ىطعأ ليتقلا ىدوو ءتماصلا نم فلألاو ءنأضلا نم ةئاملاو
 نأ لاحلاو ىنولتقي فيكو :لوقي .يمدب ىفت ال مهلك مهؤامد يأ "يمد مهؤامد يفوت ال" :هلوقو .يفنلا باوح

 .بئاغلا ركذملا نم عمج :ئيوديف .ىيد اوطعي ىح ريثك مهلام الو ينولتق اذإ يمد يثوي ال مهلك مهءامد
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 نيَتُمّرْيَغ ٌدُمهْنِإٌهَلْبَحْنُمَو ُهَدَنِع دولا ٌعَقْنَي ال نم هللا ا
 يرق ربحخ اذتبم 101

 ٍنيرق لك َبابْسْأ امل ْبّضَهُ لفك نيمْلا ل فيقع نإ وح ةرَمَو

 ٍنيمأ لك ْناَرَحخ ٍقْلُخ ىلع مِئاَدِب َسْيل ِنْيَتْوَل ود َوُه نّمو

 يفنحلا روصنم نب ىبحي لاقو

 ٍرْرِفلاَو َنآلْيَغ سيق يي َنْيب ىَوُس :ةلّيب لك قأك القابأ اندَجَو

 سيق نم لدب فاوصوم ربك ألا هدجج هب دارأ

 ٍرْمَّدلا ىلع فوُيّسلا انْفَلاحَم انْخَغأ 5 ةَريِشَعلا اَّنَع تأناَمَلَف
 انده دعابت اذإ هنع ى

 رتو ىلَع َنوَمِجلا انيّضغأ ُنُحخالَو ةهيرك مْوَيَدنِع اَنْثمَلْسَأامَف
 بنرخدلا ةتل لح ةيفان

 .ادئاز دم اذإ مكحم ريغ هتدوم لبح نمو هدنع دولا عفني ال نم هللا نعل :لوقي [هنعلو هحبق اذإ انالف هللا احل] :4! احل

 لابح ةرظنلا كلت لحجأل عطقي ةفرعمو ةطساو قبس ريغ نم ةرظن نيعلا رظنت نأ نم هللا نعلو :لوقي :كإ نمو
 .دوهعلا هب دارأ (ببس عمج :«فايقا .ميقتسم عضو هل سيل يأ ميدق بحاص لك

 ليوطلا لوأ نم] :خلإ اندجو .يمالسإ رعاش وهو يفنحلا رباج نب ىسومل تايبألا هذه نأ باوصلا :ىبحي

 «نيفرطلا نم ةبسنلا هيلإ يوتسي امو يوتسملا ناكملا رسكلاو مضلاب :ىوس [ةرتاوتم ةيفاقلاو درحم لوصوم قلطم

 هازعم بهنأ دعس ناكو «ميمت نب ديز نب دعس بقل :رزفلاو «هم :هط) َئَرْس ًاناكَمأ# :ىلاعت هلوق رسف هبو

 دق ناك ربكألا اندج اندجو :لوقي .رزفلا ىزعم عمتجي ح اذكو اذك عمتجي ال :ليقف نارك ةيادف ره ظاكعب

 .ميّثو سيق دالب نيب ةطسوتم ةدلب لح

 نم انءافلح فويسلا انلعجف «ةدلبلا كلت يف انبكارم انخنأ اهلك ركب نوطب انع تدعابت املف :لوقي :خ! املف

 يق انفويس انتلذخ امف :لوقي :2! امف .اهلك ركب نوطب سو ع :ةريشعلا .رهدلا .دئادش لع ىلا نود

 يأ انئافلح ةوقل ؛رأثلا بلطو دقحلا ىلع نوفحلا انضمغأ نحن الو ةمذو دهع ىلع تيقب لب برح موي
 .رأثلا بلطو دقحلا :رتو .رأث لك اوكردأ مهنأ نيعي فويسلا



 يلذحلا رخص وبأ لاقو
 يمالسإ رعاش

 ٍحاَمَّرلابٌرَجْسُت َلِيَخلاْتِيأَر ان مع ةلْيَطُف ُتِيأَ
 حانجلا ةيِناَد ٍلاضنألا 03 لِظ 2 1 15 ل و

 ةوق دشاناكف تانملا لق يدش هش“ اتايرا 17 كوخ ةبيرق ناعجشلا

 نظأ اداتعم لوهجم

 ٍبجاوُحْلاَو يللا نب ب 3 اَخَقنآَو مهِلاَعِن يفانماَدمَأ ىَرت انأو
 ع مدق عمج

 تبصأ يأ "اًديز تيأر" نم نوكي نأ لمتحي [رتاوتم ةيفاقلاو ءلوصوم فدرم قلطم رفاولا لوأ نم] :خ! تيأر
 نم نوكي نأ لمتحيو - ءاتلاب ضوعو ءايلا تفذح يور هلصأ ناويحلا نم حيرلاو سفنلا عضوم وهو - هتئر

 .رمألا دتشاو حامرلاب نعطت ليخلا تيأر امل هتيأر وأ ؛لحرلا اذه ةئر ىلع تبرض :لوقي .هيلإ رظن اذإ "هآر'

 ءيش ىلع ارئاد هيحانج طسب اذإ ريطلا قنر :لاقي :خإ تقنرو .هنعط اذإ حمرلاب هرجش نم لوهحم :رجشت

 رودي امك لاطبألا ىلع توملا راد املو :لوقي .فورعم ةمجعملابو ؛فرشملا ةلمهملاب :لطلاو ؛هيلع عوقولا دارأو
 ىلع ثينأتلاو لظلل ةفص :ةيناذ .مهنم حانجلا بيرق مهيلع فرشم وهف عوقولا ةدارإ ىلع هيحانج اطساب ربطلا
 هموق دش اذإ سانلا دشأ يشرقلا ةليضف ناكف عي :خلإ ناكف .الاح نوكي نأ ىلع بصنلا لمتحي «نعملا

 .برحلا نطاوم يف تاحارجلا ىلع مهربصأو ءالاتقو اّبلق

 يف زئاج كلذو ءادنلا ريغ يف ثراحلا محر [كرادتم ةيفاقلاو سسؤم لوصوم قلطم ليوطلا يناث نم] :خلإ قرأ
 اسبع نأل ؛كلذ لاق امنإو ءبسارو مرج ال بعك نب ثراحل نئم ةبيرق اهنظأ ماحرأل قرأ نإ :لوقي .رعشلا

 برعي لآ نم ال دعم نب رازن لآ نم لصألا يف ناك بعك نب ثراح نإ :اولاق مهفأ ىلع مأل نيوخأ اناك اثراحو

 نطب ."نم" نيعمب وأ لصألا ىلع ماللا :بعك نب راح .يرازن امهالكف رازن نب رضم لآ نم سبعو ءناطحق نب
 .مهبحاوحو مهاحل نيب انفانآك مهفانآو مهاعن يف انمادقأ ىرن انإف انناوخإ مهإ :لوقي :خلإ انأو .ابس نوطب نم

 .فنأ عمج لعفأ نزو ىلع :انفنآ .لاعنلاو مادقألا ةفاضإب ىفتكا هنأل ؛مهاحل نيب :لقي ملو ىحللا نيب :لاق
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 بصاقعَل ٌرَُدَت الانيَبَأاَماذإ اكةاّبإواتَءاطْعِإانقالخأو
 هلبق امم لدب هلبق ام لدب

 ريمح ىلع بلكو ةانم دبع ينبل تناك ٍةعفو يف ريمح نم لجر لاقو
 ُهمَدي ُهُقيِص فلا ِذِإ م د0 ين ا هموت

 7 طالتخاألا :فافتلألا

 هيل لَع ْمُهَميِزايَح ايد ٌبِشأ ْمُهَمْويَّنَأ اؤأراصمل
 دصلا وهو موزيح عمج امل باوحج

 انقالخأو :لوقي نأ بجي ناكو ءرمألل اًديكأت قلخلا يف انههو قلخلا يف هلبق يذلا تببلا يف هبشلا لعج :خلإ انقالخأو
 .ورمعو ديز ماق :مهوق نئيغي امك كارتشا نم هديفي امل نيغيو لدي "انمادقأ" :هلوق ف فطعلا نأ ىلع دمتعاف مهقالخأ

 :ردنل تلحلا دتع اهينحف كددش اذإ 3 ةقانلا تبضع :مهوق نم وهو رسقلا ىلع يطعن ال يأ ايماول يلا ال" :هلوقو

 ىلع انيبأ اذإو ؛ةعاطإلا انءابإو لاومألا انءاطعإ نم انقالخأ مهيف ىرن انإو :لوقي .بصعلا ىلع الإ ردت ال بوصع ةقانو
 .ردت الف اهبصاع ىلع تاقوألا ضعب يف ةقانلا يصعت امك نايضعلا ىلع رمتسنف انم ةعاطإلا ديري نم

 لكعو يدعو ميتو ذأ نب ةانم دبع ونب جرخف دعس دالب يف بدجلا عقو دق ناك هنأ اهثيدح نمو :خلإ ةعقو يف

 .نميلا ءاعنص ىراحص يف ىعرت مهلبإ اوكرتو «نميلا ءاعنص ىلإ راحص ونبو نامالسو ةبض ونبو رم نب ميمتو
 تعمتجا مث ؛ريمح كولم نم بانوذ هيف لتقو ديدش لاتق مهنيب عقو ىح راحص ئب ىلع تدشو كلذ ريمح تهركف

 ا يع ىلإ ريمح تراثف ؛دعس دالبب اوقحلو ءاديبلا نم اولحتنرا دق اوناكو راحص قبب

 ةانم دبع ىلإ ريمح ونب تماق مث «مهدالبب اوقحلو اوراس مث :مهودعوف بابرلا ميت بلك تناعتساو ءراحص نم ناوخإ

 يذ نب ةمقلع اولتقو ريمح ىلع بلك ونبو ةانم دبع ونب ترهظو ؛مهنيب لاتقلا عقو ح بلكو لكعو يدعو ميتو

 .تافصنملا نم تايبألا هذه تدع اذلو لاق اميف فصنأو ريمح نم رعاش لوقي هيفو ؛يريمحلا نزي
 لعفب بوصنم لوصوملا [مورخم تيبلاو بكارتم ةيفاقلاو لوصوم درحمب قلطم حرسنملا لوأ نم] :خلإ نم
 مويو انموي ىأر نم لئاس :لوقي .ةقيقحلا يف دحاو وهف الإو هيلإ فاضملا ددعت ىلإ ارظن مويلا ددعتو ,فوذحم

 هانعمو ماهفتسا هظفل "ىأر نم" :هلوق :يزيربتلا يفو لاتقلا ةرثكب هيف عقاولا همدب هرابغ طلتخا نيح ميت ف

 .رابغلا رسكلاب ةقيص عمج :هقيص .خلإ ميتلا نب عم انموي دهاش نم :لوقي جاب

 يف ريمضلاو .عضوم وه يذلا بلقلا : هلامتشال مزعلاو مزحلا عضوم هنأل ؛ردصلا موزيحلا :خلإ الل
 ثدحي اذه مهموي نأ ميمت ونب ىأر امل :لوقي .برحلا دادعتسا نع ةيانك موزيحلا دشو ؛ميلأ موي :لاقي هنإف :مويلل
 لاق [هيف زاجي ال ىح رحشلا ةرثك ةكرحم] :بشأ .هملأو مويلا كلذ ةدش ىلع برحلل اودعتسا ةركنم ارومأ
 ةلمهم لاب ضرألا بسأ :لاقي :يضيفلا لاقو :نتلما ره اهيف .بنعأ ناكمو :ةبلقا ريتك يأ بأ :يريربلا
 .مهموي يف نئاكلا ملألا ىلع يأ :هملأ .ةركنملا رومألا ثودحلا ريعتساو «ةبشعلاو الكلا تتبنأ اذإ ةدحوملاف
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 ْهِمَتَق يف َساَج لْيَّللاك ُنْمَكو قييرع فّدشلالا انأك

 ةمدق ْنَع ُكاَرَّشلا َلَْي قَح 4 ُمُهَراَج َءاَدَعلا َنوُمِلِسِي ال

 ةِمَرَك نِم فوفصلا ّقْشَي َقَح ْمُهشراَف َ ًءاقّللا ُميِخَي الو
 ضف ١ عرزنب بوصنم

 ديم نم ميِفسلا يف ظخاق 2 زّزو نوزاغي ميقلا عربا
 : ا ةيلاح حرب ام ربخ

 ْهِمَمَأ ىلإ يوْهَي اًعيِرَس لَم لاوريمج ٌغومج وت قح
 تاعارح تم

 ُهِمَمِل يف ُحاَّيَرلا ِهْيَلَع ىِفْسَت لطب ْنم َكانُه انكرَت م
 ١ 1 " :ةكرعملا كلت يف يأ

 لخدي لب ءيش هنم عنتمي ال ليللا نأل ؛لبقملا ليللاب هموقو هسفن هبشو ؛هتمجأ يف دسألاب ميتل بف: افك

 اوناك :لوقي .ارمضم هعم دق نوكي نأ دوجألاو «لاحلا عضوم يف "همتق يف شاح" :هلوقو يا دوم

 .ناتي' ةيسرافلاب :مهنيرع .اهطالتخاو هتملظ ةدش يف شاح ليلك انكو اهماجآ يف دوسأ مهأك

 نولذخي ال :ل وقي [هلذخ و هكرت ادإ ةملسأ| :خا توملسي ال .هرابغو هتملظ ':دمتف :تلغ اذإ ردقلا تشاَع :شاج

 .توملا نع ةيانك مدقلا نع كارشلا ةلز :كارشلا لزي .هتوم ىلإ هنورصني يأ تومي ىح برحلا ةادغ مهراج

 قشي يح لاتقلا يف انقلا اوقال اذإ يأ ءاقللا يف مهسراف صكني ال :لوقي [صكتن اذإ هنع ماخ] :خلإ ميخي الو

 نع هب نيكو «نالفل اي :لوقت : نأب ءابآلا . ىلإ باسننالا :ءازتعالا :إ حرب ام .هفرشو همرك لجأ نم فوفصلا

 :طخلاو ععزجلا مساب لكلل ةيمست حامرلا اك داريو يدا وفلا ناتسلا هاد فص وي قرزأ مه :قرزلاو ؛لاتقلا

 طخلا حامرو نولتاقي يأ ميتلاب نوعدي مين ونب لزي لد :لوقي .هيف عابت ثيح حامرلا هيلإ بسني نيرحبلاب عضوم

 .روتوملا رتاولا نعطي يأ هرتو نم رتولا بلاط يفشت

 بلاط هب دارأ :ميقسلا .ةيطخ قرز حامر عملا نإف ءرخآلا ىلإ نيفصولا دحأ ةفاضإ ليبق نم[قرزأ عمج] :قرز
 نع وأ :ءمهنع ريمح عومج تاربدأ ىح :لوقي .ةفأ عمج مضلاب نوكي نأ لمت "هيأ" :هلوق :خإ ىح .رأشلا

 لاتقلا نع فرحنيو هتعامج ىلإ وأ هبرقو هدصق ىلإ عرسي يأ يوهي روسكملا لولفملاو «لاتقلا

 عاجش نم مكو لقب "جر نم لوعفملا ىلع بصن عضوم] :خا مكو .دصقلاو برقلا وهو ةكرحم :هييفا

 .لطب نع بك يأ ؛عاجش : لطب نم .عمتجا هرعش ىف بارتلا حايرلا رشتنت كانه انك رت ضرألا ىلع عيرس

 .عمتجا رعشلا ةمللا ةاهنقمل د ق1 .ئارزلا ١/ حيرلا تفس : يفست



 يودعلا ةبشن نب ناسح لاقو .١١ ةسامحلا باب

5 
 0007 رسم

 5-3 و از
 يحرت لوعفم قوسلا :ءاجزإلا ٍتنا لاف - 7 اَمّوقُملا َجيِشَوْلا يجن ٌريِح اه ْدَقَو املك ّيعْلا ان رجا نح

 فرغيلا 0 نوري ام اوحًبصأ 3 لامقلا لو 0

 أ هذ يأ 3 انتي ه دموع َّقَرَمَف 0 5 او 1

 0 دترللا را

 5-5 :رداغ
 اَمْقلَك اًباَض َنِحِجمَي انْمِعاَطَم اقتل قا نموا

 ناتّرم كاترجش هاوفأ ل لاح

 كرادتم ةيفاقلاو درحم لوصوم قلطم ليوطلا ىناث نم] خا نحن .يلهاج رعاش "باتك" ك ساسج باوصلا :ناسح

 مهاوخإ ميت نب نأل وأ «ميت ءاكرش اوناك مههإف ؛كارتشالا ثيح نم يدع ميت نب ىلإ هيف ةراجإلا دانسإ [موزحم تيبلاو
 هنم ذختي رجش وه وأ ءيسقلا عبنلاب دارت امك حامرلا هب دارأو هنم ذخختي حامرلا رجش :جيشولاو «هيلإ مهلعف دنسأف
 .ةموقملا حامرلا مهيلإ نوقوسي مهكالهإل مهيلع اوتأ اوناك دقو ريم نب يلع بلك نب انرجأ نحن :لوقي .يسقلا
 ءءايعإلاو لالكلا نم عوطقملا اددشم :مزخملاو ازاحم ةبكنلاو ةماشلا وأ ؛ةقيقحلا امإ لامشلاب دارأ :خلإ انكرت

 .ءاتلاب هدحاو نيبو هنيب قرفي يلا عومجلا نم هنأل ؛اعمج ناك نإو درفم نزو ىلع ىطملا نأ رابتعاب هريكذتو

 .اديدش اقوس لالكلا نم عوطقملا يطملا نوقوسي اوراصو ةماشلا بناج وأ لامشلا بناج مه انكرت :لوقي

 يف هلصأو باحسلا يف ليطتسملا قيرطلا وهو رارس عمج :ةرسألا :خإ املف .ديدشلا قوسلا ةيجرتلا :نوّجزي
 .اصلاخ امد اهقئارط حشرت ةباحسك تناكو انتعامج مهعمج قرفف مهيلع انلمح انم اوبرق املف :لوقي .يداولا

 .عمتجلا ريثكلا شيجلا امي دارملا :انتباحس .لمح اذإ لوصي لاص نم ضام :انلص

 هب فصو ؛هيفو هرمأ دمتعيو هلوق ذفني يذلا وه :ليقلا :خلإ نرداغف .رطم اذإ "يضر" ك يدن :ىدنت

 ؛يريمحلا نزي يذ نب ةمقلع هب دارأو "لوقم'ك ريمح كلم بقل وهو ىلعألا كلملا نود وه :ليقو ؛كلملا

 لواقم نم الوقم انليخ كرتف :لوقي .مدنعلا نول هب هبشيف داوسلا نم عون ىلإ ريصي هنإف ؛دماحلا مدلا مدلاب دارأو
 .مقبلا وأ نيوخألا مد :امدنع .هيلع دماحلا مدلا نم امدنع هيدخمي ناك مدلاب دخلا غوبصم ريم

 "رمأ" لعاف هنإف ؛ةبتر همدقتل معاطملل "اهمعط" يف رورجنا ريمضلا [ةرارم اذ راص اذإ ّرمو ءيشلا ّرمأ] :1 مآ

 فورعم وأ «ةيلاحلا ىلع امهبصنو ناتّرم ناترجش مقلعلاو باصلاو ؛معاطملل ريمضلاو ؛لوهجم "نججمت"و

 ,مقلعو باصك همف نم نججمي ثيحب اهقاذ نم هاوفأ ىلع ةرم انمعاطم تراص :لوقي .ةيلوعفملا ىلع امهبصنو

 .هنم هامر اذإ همف نم بارشلا جم :نججمي .نقرارم ةدشل اًمقلعو اباص نججمي ثيخحب وأ



 نيزر نب لاله كلذ يف لاقو 20 “١١ ةسامحلا باب

 اًريمجو بلك اك َمْوَيِمْيِكِل ءاَدِف ُمُهاَو 5 8 ٍدَفأ هَل نإَو ىفإ

 ارثؤكت َئَح + تقرا ْمِهَرُدَعِل ْمُهَراَج اوُسيِبُي نأ او
 احيا : ل1 روثلا

 اَرَصَقَتَف وهم ٌقَح هِهِفاَيَسأب ُهَنوُرِدَْبَي مْوَلا لْيَق وح اَْمَس

 نعمك ىدخ ةكشلا قلت الو 20 ق َمَش ال ِثْيَللا فنك اونا
 الإ نعم

 نيزر نب لاله كلذ يف لاقو
 ْروُدتلا اهب َّنَحَو بلك اهب 2ثقالت نأ امل ٍءاَديِبلابَو

 هدا د
 دا

 عا لص

 هيلع لمتشا دق طرشلا باوج [مورخم تيبلاو كرادتم ةيفاقلاو درحب لوصوم قلطم ليوطلا يناث نمإ :خلإ نإ

 نأ ميتا ونب ىبأ :لوقي :خا وبأ .مهاوس اهوق دفأ مل نإو ريمحو بلك تلتاقت موي ميت ئبل ءادف نإ :لوقي .لاتقلل

 اديان. زفك "سمج ترا نعأ تنوملا ثيع داعيبو مه لآ مهودعل بلك ىئب مهراحج فس

 وحن اولع يأ :خلإ اومس .اديدش رثك اذإ ءيشلا رثوكت :ارثوكت .ليوهتلل هتفاضإو ءرابغلا :عقنلا :توملا عقن

 فايسألاب هوردتبا :لاق هنأك راضتحا م كاكلا يلو «هيبناح يأ هيرطق دحأ يلع طقس يأ ىوه يح كلملا

 ءطقس يأ ءيشلا ىوهو ءاضعب مهضعب قبسي نأ وهو قابتسالا :رادتبالاو .هوبرض فذحف .طقس ىح هوبرضو

 ّىح مهفايسأب اًدحبو ارخف اًضعب مهضعب قبسي ةمقلع موقلا ليق وحن اودصق :لوقي .طقسي نأ برق هانعمو

 .نزي يذ ةمقلع هب دارأ :هوقلا ليق .هراطقأ دحأ ىلع طقسو ضرألا ىلع طقسي نأ برقف هوبرض

 يبل ريمضلا] :خلإ اوناكو .هبناوج يأ هراطقأ ىلع طقس اذإ رطقت :ارطقتف .ةيلاحلا ىلع بصنلا هعضوم :هنوردتبي

 الو هريغ ديص لكأل عضاوتي ال هنأ هسفنب هبجع نم غلبيو افنأ ناويحلا ىمحأ دسألا [نسحأ يناثلاو «ريمح نيب وأ ميمت

 يح ديصلا نطب نم ظفلا لان الو :ئععملاو ءشركلا ءام :ظفلاو ءديصلا ظف ىوريو «هل رفعملا نوكي يح ديصلا لاني

 اذيص لان الو و طق ةلذ مش ال ديصلا فنأك اوناكو : :لوقي .ظفلا صخ اذلف هنطب وشحب ديصملا نم أدبي دسألاو ؛رفعتي

 .ضرألا ئعم ءمب. ءارفعلا ىلع طقس : ارفعت نيالا وعيار نم ذوخأم ةلذ :امغرم . رفعتف هرفع الإ

 تقالت مالكلا لصأ ,فورعم عضوم انهه [رتاوتم ةيفاقلاو لوصوم فدرم قلطم رفاولا نم :خلإ ءاديبلابو
 - ؛"تداجأ" :هلوق وأ ؛.ءىجي اميف "تناحف" :هلوق هيلع لد ام "امل' باوحو «ماقملاب ةقث ريمح فذحف ريمحو بلك



 ْرييَعموِتاهيْ هل َنآَو انيقعل اقل ريض ثناَحف
 ُريِصَت اهعَتْبيَسْنأ ُرِماَعَو بانج ْنم ُلِاابَقْلا تَنَقِأَ
 ُروُرَد ِةَيراَس َبْوَض ْمِهْيَلَع ْتَرَدَفةَنِحْدُم ّنْبَو ْتَداَجَ

 زوكألاهلهلل عفاش ةاريافطتي تؤ
 خاسفلا وخأ ر ارض نب ٌءْرِج لاقو

 ُبيِجَع ٍنيَتَّنُقلا لْغأب ُتيِدَح فاجج تيج هب رَرْسأ لق نا

 :ىلاعت هلوق يف ليق اذك اًضيأ هدنع تناحف وأ «ناكملا اذه لثم ف فورحلا ةدايز زوجي نم دنع ' روقنا اه لحل -

 .نيقيرفلا رودن اه ل لح ءاديبلاب ريمح و بلك تقالت املو :لوقي 0/17 :رمزلا) كاَهباَوْبأ تَحتفَو اَهوُماَج اَذِإ ى : تح

 ءميتلا نب ريصنلاب يعيو بلك ب نوطب رماع و بانج :خلا تسقيأو .مهيلع ناك مازعالا نأ ؛تكله :تناحف

 فطع "رماعو" .هانعم يف لماك ىراصنلا نم ريصن دارأ هنأك ةرصنلا ميظعت يف غلبأ نوكيل ؛ةركن ظفللا لعجو

 .لعفلل ةبصانلاب ةففخملا سبتلت الك ؛ضوع نيسلا :اهعنميس ."لئابقلا" وأ "بانج" ىلع

 انم رطملا ةريثك ةباحس تتاف :لوقي .ريثكلا رطملا وهو حتفلاب دوجلاب ىتأ اذإ باحسلا داجأ :لاقي :خإ تداجأ

 يأ ةيراس ةباحس بابضلا مهيلع تبصنا يأ مهيلع تّردف ةنجدم ةباحس رطمت امك مهيلع ترطمف ريثك رطم

 .ءاملا لقث نم ةيحخرتسملا ةليقثلا ةباحسلا :ةنجدم .رطم اذإ لبو نم يعون ردصم :لبو . ى لاوتلا ىلع مهانبرض

 هه لعاف .رطملا ةريثك :رورت . "الامل ىرس يب لا ةباحسلا :ةيراس

 ةذحشملا فويسلا :ةدنهملاو .ىلاوتملا ريثكلا رطملاو ءاملا تارطق هبشت دربلا راغص نيفاقلا رسكب : طقطقلا :خلا اول وف

 نم طقطقلاب مهيلإ ةذفانلا لبنلا هبش .ةيدنلا فويسلا وأ «دنحملا لمع ىلع تعبط ام يه وأ ؛هذحش اذإ هدنه نم

 ةدنهملا انف ويس مههوحج و ىلع مهعرص عارتس مهو اهرابدأ انباحس طقطق تحت ريم تلوف ل |وقي .باحسلا

 .يذال وفل ا وهو ءركذ عمج :روك ذلا .مارك عمج ميركك عيرس عمج :انعارس .ةيذالوفلا ف ويسلا يأ روكذلا

 ليوطلا ثلاث نم] ع يباتأ .ميظع ءالبب اولتبا دقو مهيلع ريغأ هم وق نأ نم ع زفم ربخ هاتأ دق ناكو عرج

 روخخص الو قهاوش ةيف سيلو فارشألا ضعب ها ريك قوش لبح :ناتتقلا | رتاوتقب ةيفاقلا لوصوم فدرم قلطم

 ثيدحلا نم بجعت اغإو ع نيءاج نيح هب ووربسأ م عقلا ىلعأب بيجع ثيدح ىناتأ :هريدفت اكلا تبيني

 لوألا لمعأف ءيبءاج و ينباتأ :نالعف عمتجا دقو ءهدض نم هلأ يف ىوقي ام. هدري ناك و عةرك انه معو

 .هءاس دض هرسأ ؛لوهجم :ررسأ ملف



 ع و 3 هش ريب ه 10 1

 :رقيتسملا كاش يأ

 >امشلا وخأ رارض نب ءزج لاقو

 ربخ 1 لوم لوهجب

 بوقت ثايئالا ات كرك ْمُهَنِإف يناكأ اَماَقَح اَقَح كَيْنِإَف

 ٌبيِطَر َنيِلئاَس لِلُقَرِوُهل ْمُهّيَنْغَو ىنلا يدم مهري
 فوصوم ربخ

 ٌبوُكَر َنيِبِغاَرلا ٌقحي ُلوُلَد ْمهبعَصَو دايِقلا ٌبْعَضُط 1

 بوك رم ديل نيب دع

 تيس و مييتالخ تصل ب يعل قلاطالا ْتَقْنَر اذإ به ءنبقلا اك ةشق طكسل ْ اذا

 مصأب سيلو مصأ هنأ لجرلا راهظإ وه :مماصتلا [هنم تمماصت يأ ضفاخلا عزنب بوصنم ريمضلا| :خلإ هتمئاصت
 ناك نم هسفن يف عزفلا هنم كردأو ؛ثيدحلا كلذ نيقي يناتأ امل هنم تمماصت :لوقي .عزفلا كردأ اذإ لجرلا عزفأو

 عءاتلا هريمضو لعافلا ماقم ماق لوألاف :ليعافم ةثالث ىلإ ىدعتي "تثدح" :خلإ تثدحو .انقيتسم ناك نمو اكاش

 :هلوقو .اثادحإ مهيف رهدلا ثدحأ :لاق ةنأك «فوذحم "ثدحأ" لوعفمو خلإ"ثدحأ" ثلاثلاو ,"”يموق" ىناثلاو

 ثدحأ يموق نأ سانلا ثدحو :لوقي .لاحلل واولا نوكي نأ زوجيو «غلب ام ةلمج نم ف نأ زوجي خلإ مهدهع

 :ةامرلا نب بيرق يف زك رأ مهزق تيدا يأ بيزق تداوبللاب مخنايع نآو مرقم لآ مهي رعدلا
 نأل ؛مارك مهفإف :هلوق هيلع لد ام طرشلا باوج :خلإ نإف .ثلاث لوعفم هنأ ىلع لحما بوصنم ةلمجلا :ثدحأ

 مهنإف ,عزج مهي الو عزف يل سيلف رمألا سفن يف اقح مهنع ىناتأ ام ناك نإف :لوقي .ماركلا ربص نوربصي مهفإف هانعم

 :لوقي .ديحلا لاملا نع ةيانك بيطرلا قرولا :خ! مهريقف .نورطضي الو نوعزجي ال بئاونلا تبان اذإ مارك رارحأ

 نيلئاسلل ديحلا لاملا يطعي مهينغو «ناوهملا نع اًبنحتو لاؤسلا نع اففعت "غلا يدبم مهريقف" ثيح مارك موق مه

 .راهظإ نيعم.ءادبإلا نم لعاف مسا :يدبم .بوبحما قافنإب ربلا لانيل
 ناك اذإ ماطخلا يبأ وه :لاقي امك دايقلا بعص وه :لاقي .مامزلا نم ريعبلا هب داقي ام رسكلاب دايقلا 2! دايقلا

 قحب فرتعم مهنم يبألاو ميضلا ميس اذإ انبصضتمل للزب ةيئاقما لهي يدم نا نم :لوقي .داقنم ريغ ايصاع

 .هيلإ عرضت اذإ "هيلإ بغر" نم :نيبغارلا .عنتك الف هب بكري ءارقفلاو نيكاسملا نم نيبغارلا

 اودادزا املك يأ اهل يفصت ءالؤه قالخأ نإف ؛تريغتف سانلا قالخأ بئاصملا تيونلكأ اذإ :لوقي :خلإ اذإ

 .ةردك يأ ءاملا قتر :لاقي :تقنز .ةشاشبو ةقالط اودادزا رهدلاب اناحتما



 بيج َنيِرَخآ يف ىقتناام اذإ ُهَِّإف ٍلْصَفب , نم رمي نمو

 اناَرتٍةيِداب ٍلاَجِر ّيأف ُهئَبَجْعَأ ٌةراضخل | نكت ْنَم
 2 90 راصمألا يف ةماقإل

 اناس اَساَرْفأَو اًيلس انك انيفّنإف شاحبملا َظَبَو ْنَمَو
 ايوط

 اناك ْثْيَح ٌبْهَن َنْرَوْعَأَو ., باَتَج يلع ع اذ 5
 رفا ><بلحلا نم نطب ةراغإلا نم

 اًناح ٌناخ ْنَم هن ةَّبَضَو اخ ىلع بابضلا ا
 عايشإلل فلألا 5 تت و : نم نرغ

 (تاحأ الإ دبع حل اه اذإ اتيِخأ رخص ع ناو

 هورمغي نم :لوقي .ةيطغتلا رمغلا لصأو ؛هورمغي نمو يأ سبتلي ال هنأل ؛"اورمغي" لوعفم فذح :خلإ نمو
 .لبإلاو ليخلاو سانلا نم ميركلا :بيجن .امبرك افيرش نوكي نيرخآ موق يف مهيلإ بستتا اذإ هنإف ءاطعو لضفب مهنم

 تيبلاو رتاوتم ةيفاقلاو فدرم لوصوم قلطم رفاولا نم] :خلإ نكت نم .اينارصن ناكو يمالسإ رعاش :يماطقلا
 ةرسنو هبجعت ةراضحلا تناك نم :لوقيو ةوادبلاب ةسفن فضي يداوبلا 5 ةماقإلا وهو ةوادبلا دض ةراضحلا [مورخم

 .نولماكو مهنم نونثتسم يأ انارت ةيداب لاجر يأو ؛ةيدابلا لاجر نمف نحن امأو ءراصمألا يف نكيلف

 وه وأ «ءاتلاب اهدحاو نيبو اهنيب قرفي يلا عومدلا نم انقلا نأ رابتعاب هدارفإو ليوط "فتك" ك :بلس :خلإ نمو

 يارا دحوم راقب .اًدايج اًسارفأو سوفنلا كلق 5 وأ 50038 انيف نإف ا ليرسمب

 نهزوعأو لبه نب بانج ىلع قرغأ اذإ نك :لوقي .هلاح تءاس لجارلا زوغأو «هرقفأ رهدلا هزوعأ عا نكو

 0 ةملك | ةراغإلا يضام نم ثنؤم عمج] :خلا نرغأ .ةمينغلا نم عيش نش لصخي , يا تناك كثيح ةراغ

 نوربصي ال ةراغلا مهدايتعال مهفإ :لوقي .دحاو ناكم ف نوئوكي نيذلا لولحلا يحلاو ؛"نك" ربح احيلوج عم

 تافتلالا ىمسي خلإ ناح نم هنإ :هلوقف .كله كله نم هنإف ؛براقألا ىلع اوفطع دعابألا مهزوعأ اذإ ح اهنع

 .لولح نم لاح بصتنلا لح ّق :بابضلا .كله دقف ان و زغب كله نم نإ :لاقف ناشنإ ىلإ تفتلا هاك

 :لاق هنآك هلق اميق مدققتا ام .هيلغ لدا رمتشم لعفب قلعت :خل! انايحأو .ناكملاب لخع نيف لاح عمج :لولح

 نرغأو :لوقي .يبلغت رعاشلاو لئاو نب بلغت وحأ هنإف ؛لئاو نب ركب ركبلاب دارأو ءركب ىلع نرغأ انايحأو

 .مهايإ الإ دحب مل اذإ انناوخإ ركب لآ ىلع انايحأ



 ينعملا جرعألا لاقو

 ْعَجَوَت ٌمالع يرْذأ | امو ُموُلَت جفت لوم ام لفي ىَرأ
" 
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 ةعابم 3: تا ايف هتف نأ
 ّعَرْفَت ةرولاو .يركشل | 7 رع ةحفي َدرَوْل حنم ىلع ُموُلت

 ْعَنَقُي ام اهسأَر ٍداَّوُفْلا بيت ةَلِعَمْشُم اًرساح ثّماق َضاَذِإ
 لوهخي ةيفان

 ُعَتْصَأ ُتْنُك امب ينيِزخي َكلانُه اَرَسَيُم ماَجّللاب هْيلإ ٌتْمقو
 اذإ بنا وحب درولل رورخا

 .حراشلا همهوت امك جراوخلا نم نكي ملو ةباحصلا نم "ةباغلا دسأ" يف هدع يباحص مرضخم رعاش :ج رعألا

 مركي ءيشلا نادقفل ناسنإلا ملأتي نأ :عجفتلا [كرادتم ةيفاقلاو درحم لوصوم قلطم ليوطلا يناث نمإ :خغ! ىرأ
 ةيماهفتسا "امو" رج فرح "ىلع"و «نيئاتلا ىدحإ تفذح عجفنتتو عجوتت لصألاو «هنم معأ عجوتلاو ؛هيلع
 .اذامل لثم "اذ" ةملك اهرخآ يف لصتي ملو رج فرح هيلع لخد اذإ فلألا هنم فذحت

 فرح فذح ىلع اًماهفتسا وأ ءاربخ نوكي نأ لمتحي :خلإ ىلع مولت .لاح وأ "عجفت"ل نايب :مولت

 يوتست ال اهأ لاحلاو ءيسرفل اهرد لعجأ يأ ,درو يسرفل حوقللا ةقانلا لعجأ نأ ىلع ئمولتأ :لوقي .ماهفتسالا

 مث ؟”عجوت ٌمالع يردأ امو" :لاق فيك اربح هنوك ريدقت ىلع :ليق نإف .اهامو اهسفن ىلع فاخت ةعاس درولاو

 رجحضتملاو «نأشلل عيظفتو راكنإ "يردأ امو" :هلوق نأ باوجلاف ؟هسفن بذك لهف "ىطعأ نأ" :هلوقب هعبتأ

 ظ .اهدلوو اهنبلو اهربد هل اهلعج ةقانلا هحنم:حنمأ .املاع ناك نإو كلذ لوقي ءيشلاب

 [عزفلا ةعاس لاحلل نايب] :خلإ اذإ .هعم الوعفم هنوك ىلع بوصنم :درولاو .نبللا تاذ ةقانلا يه :ةحقل

 ناك نإو اعطقنم دعب اميف "كلانه'" :هلوق كلذ ىلع نوكيو ؛"ع زفت ةعاس" نم لدب ةنآ ىلع بضت "اذإ" عضوم

 فذحو «كلانه :هلوق "اذإ" باوجو مالك فانيتسا "تماق يه اذإ" نوكي نأ زوجيو .هايإ نبللاب هراثيإل ةلع

 :لقي مل :ثيح نيوحنملا يعمي بيخنلا لمح هلعلو «سأرلا ةفشكتم هب دارأ هنإف ؛ةرورضلل "ارساح" :هلوق نم ءاتلا

 .فوشكم اهسأر بلقلا ةفيعض ودعلاو ريسلا يف ةداج سأرلا ةفشكنم تماق يه اذإ :لوقي داؤفلا ةبيخن

 اذنكم نسآرلا عنق :عنقي .ودعلاو ريسلا يف دج اذإ لعمشا :ةلعمشم .فشكنا اذإ ءيشلا رسح نم :ارساح

 ؛عفدلاو ريخلل اقوم ماجللاب هيلإ تمقو :لوقي .ملكتملا عاين نم اه < ا ريسيم" :هل وق خا تمقو :هرتس

 " :ارسيمه .ناسحإلاو ةمدخلا عاونأ نف هيلإ عنصأ تنك ام ئيزجي كلانه

 ."درولا" ل "ينيزجي" يف نكتسملا :ينيرجي .نامز وأ ناكم فرظ :كلانه

 .هلهسو هل هقف و اذإ هل ' 005266



 ...دومحم نب دلاخ نب رجح لاقو ١ ١ ةسامحللا باب

 دنُرَم نب ورمع نب دومحم نب دلاخ نب رجح لاقو
 يلهاج رعاش

 الواط ىَرَتلاَرتْنإام اهركِذب ُداَوُفلا َقِيَع هَل

 ًلّوخأ يو شراف ضرأ يف يَنِإكَلأبأ ال ِكَءايح َقَقاف
 الني الواآقو الَو اش اًكفغ ازجاع يدير الق ُتُكله اَذإو

 ولا 2 ةداراإلاب نيك

 الاطنألا ُلُمّقي دو ليزتلا ىلع ُهَلْنِم ٍكِلْهَأل انتَ يِلِدبَتساَو
 ةريجح ةلطملا عييت عش

 الابع ٌليصَفلا و ِهيَلَعاَبَر 21 ّنوُحَت فأن ريِدَجلا َريغ
 ةقانلا دلو

 عرخآلل وأ هسفنل باطخلا لمن "”قرتو لازت' [رتاوتم ةيفاقلاو لوصوم فدرم قلظف ظيسبلا يناث نم] 3 ةيبلك

 يداؤف قلعت دق ءبلك نب ىدحإ ةيبلك يه :لوقياو :هتح وز رك ذي ةيلك" لا وميطلا د وعي نأ ىلع ةبيغلاو

 .تافآو انل الا رهأ يه وأ نأ قرت لازت ا اهركذب

 ىلإ ةبيغلا نم تافتلا تيبلا يف [همزل :ىمرو يضر ك ٍنق] :خلإ ينقاف .يفنلا ىتعمل ةدكوم ةدئاز :نإ

 امنإو .ةفلتخم لاوحأب سراف ضرأ يف ديقم يئنإف ؛كل ابأ ال كءايح يمزلاف :لوقيو روصتلا يف اهبطاخي باطخلا
 .اهيبأ يفنب سيلو ضيضختو ثعب :كلابأ ال .هدضقم يق هيلإ هرمأ لوؤي ام هملعل اريسأ نكي ملو "قئوم" :لاق 1" ظط ىلإ

 .عاونألا ددعتل عمجلاو 7 ضقفاخلا 2 حرب ةببكن :الاوحأ

 :لزقي ..انهمب عسي لك د يمر اذلا نموب هرقل ب موقلا نع :لربصا ,نمو «يعارلا :لارعلا .:لنإ .اقزو
 نيل الا زعم 9 اليخغ افيعض ارجاع لحجر يدعب نم يحكنت كاف ةلاحم ال تاك وهو تكله اذإو

 .هب راقي وأ هلئامي ن ١ م, رفظت اي اهنأ ملعي وهو يلثم يب ءلطا دارملا اغإو :لاححرل || ريخم نأ 9 ءاصيإلا ةدذصقف 5

 .رسيملا ف موقلا عم عم لخدي ال ن . يه :اهرب

 يأ لاطبألا لتقي اعاجشو («ليرحلا يطعي اداوج ؛كلهأل | ناكم يلدبتساو :لوقي :خا يلدبتساو

 ناك نم لك ةكرحم. :انسيخ .لاملا ايو داب وعي د سزيسبوينوبسمم ريع سيو

 .نيللا تاذ ةقانلا :هحوقل . "انندع" ةفص هنأ ىلع بوصنم :ريدجلا ريغ ." نع" بل ةقه ةلمحلا“+ .ةأرملا لبق

 .ةبلغلا يعم هنمضتل يام :هيلع



 ...رفعج لاقو .ديشر لاقو 555 ةسامحللا باب

 يربنعلا ضير نب ةيشر لاقو
 ملُرلاك ٌمالغ اهيساقي تاب 6 مي ْملِدنِم ُنِئاَو اًماين ائاب

 هَظح ٍقاَوَسِل أِيَلل د مَدَقلا قاف ِنيَقاَّسلا جلَدَخ

 مضؤ ريع لعرارمل ْمنَغ الو لبإ يعاَرب َسْيل
 -- بج

 ايمامح ءيِحَي ْنأ ْبَّدَعَأ ْمَلاَذِ يخي مي غب األ
 قوم يأ يلابأ ال لوعفم لوهجم يلابأ ال فرظ

 ا

 رسأو ؛منغف ةعيبر نم عومج ف نميلا ازغ دق ناكو سيرتتا بنل ضو لفل. قيما تايلالا هلع. : :خإ ديشر
 ؛سانلا كلهو اشطع ناعرف تامف - بره مث مهليلد مهب لض ةزافم قيرط يف ذحأف ءبركي دعم نب ناعرف
 يف عمتجي درحب ديقم زجرلا روطشم نم] :خلإ اوتاب ."يناغألا" يف ام اذه «ديشر هيف لاقف هباحصأو مطحلا احبو
 نب حيرش مني ملو نيمئان موقلا تاب يأ «ةماقتسالاو درجتلا يف هيبشتلا [كرادتم ةيفاقلاو ؛كرادتملاو بكارتملا اهيفاوق
 ديدشلا ودعلاو رافسألا ةرثكل ؛نيقاسلا ئلتمم ميقتسم لدتعم هنم مالغ اهعقوي فيك «ةراغلا ٍيناعي تاب ثيح دنه

 .ةقشملاو دهجلاب اهوازي [ةراغلل ريمضلا| :اهيساقي .دحاو عضوم يف نكسي ال ثيح مدقلا برطضم
 نم قفاخلا ةغلابم :مدقلا قافخ .ئلتمملا محضلا ["مالغ" ةفص] :ل دخ .هل شير ال يذلا حدقلا ,درصلاك :ملزلاك

 ةغلابم :قاوّسسلا :2ل! قاوسل .زاحلا ىلع ليلل لعفلا لعجو اهعمج [ةراغلل ريمضلا] :ليللا اهفل .برطضا اذإ َقفَح
 اذإ همطح نم مطاحلا لدعو .مهدنع حودمم وهو نيقاسلا ليوط نيسلا مضبو ءاهدرط اذإ لبإلا قاس نم قئاسلا

 دق :لوقي .اقلطم ضرألاو محللا نيب لاح امل لاقي دقو ءاهيلع محللا رازحلا عيبي يلا ةبشخلا ؛ةكرحم :مضولاو .هرسك

 عيبي الو منغلا الو لبإلا ىعري ال هلباقي ءيش لك مطخحي هنم نيقاسلا ليوطل وأ لبإلا قاوسل ليللا ةراغلا كلت عمج
 ناكو «ريغي لب ليلذ بسكب قزرلا بسكي ال هنأ ضرغلاو «سانلا ىلع نوهي ليلذب سبيل | يأ مضولا ىلع محلل
 .ناوهلاو ةلذلا نم عون ف ابإلا يعر :يعارب .افرشو اًرعو اًبيط الالح مهدنع كلذ

 ةيفاقلاو لوصوم سسوم قلطم ليوطلا يناث نمإ :خلإ الأ .مرأ تدوأ امك كلهي التاقم ئقلي نم يأ :ينقلي نم
 ؛كلذ لاق امنإو هب هللا ئبذعي مل اذإ نوم ئيتأي نأب يداولا اذمي موي دعب يلابأ ال نإ !بطاخم اي الأ :لوقي [كرادتم

 .داو مسا ؛"رفعج" ك :لبحسب .ةريبك اًضيأ نوملسم مهو ليقع نب لتق نأ ملعي ناكو ءاملسم ناك هنأل



 رخآ لاقو ,١٠١ ةسامشلا ناب

 اَيِوائَرْهَتلا ُحَرْبَي ال ءَةَقارُم هع التو ٍلبْخَس ينجب ثكرت
 ىعْلاَف ِتاّيئراَخلا تيك اماَّذِإ

 هذئاز

 ايكاربلا 7-1 اروُرْدَم َكِحْضْنَس اَقنإف َنْهَتْيَب يصولق ْدَوَقو

 رخآ لاقو

 يلب دارنا ابو ِهْيلَع ا رَمْل تيرس

 تناشتزاا قرح ير ةيلص و 7-7 ذعبألا

 قارمو ءرهدلا مامت ايقاب هركذ لازي ال اقاره امد ةعفترملا هتاماقمو يداولا اذه ىباخجب تكرت :لوقي 2 تكارت

 حربي ال نوكي عضوملا هب ديرأ اذإ هنكل ءاقارم امد هب ديري نأ زوجي امك مد هب قيرأ اًعضوم هب ديري نأ روجي مد

 ضرألا يهو ةعلت عمج : هيعاللت .هجو نسح وه :كلوقك ن <يو همذ قيرأ دق الجر لي ري نأ زوجي و ءهتفقص نم

 ."حربي ال" ربخ ءاميقم :ايواث .ةقارإلا نم لوعفم مسا|"تكرت" لوعفم] :قارم .ةعفترملا

 .ايندلا يف نكنيبو يب يقالت ال نأبو يلتقب نهربخأف يطهر نم تايئراحلا ءاسنلا تيتأ اذإ :لوقي :خإ! اذإ

 دييقتلا نم رمأ | :خا دوقو .انل يقالت ال دارملاو "ال" ب بوصنم :ايقالت .هت وك. هربخخأ اذإ هل هاعن نم رمأ : ينعناف

 دارأ وأ «براقألا نم ءاكنلل تادعتسملا يك اوبلابو ؛هلتقب راورسلا وحج ري ناك نم رورسملاب دارأ |هداق يأ هدوف

 نم كحضتس اهإف (يلتق دعب تايئراحلا ءاسنلا نيب ةباشلا فان دوقو :لوقي .امهيف ةدايزلا ءاكبالاو كاحضاإلاب

 : تاريخا بع انبوب وأ ئياكبلل تادعتسملا يكبتو عءرورسلا وحججري

 ع نق ةصل !ود ام ىلع عقي دهر عقلا نقلت قيس بق وسل ١ نإ و ؛هيلع

 "هب الع" لك هبكرأ هب ىلاغ :هب اولاع ."ىلع" ب ىدعتي هم ر اذإ

 يبنحألا نم هيلع ةمحر ريخ ءرملا طه رل :لوقي !ةيقب ريح :هلوقب قلعتم | :خا] نم ,ةدشلا و ءالبلا هب دارأ :بكرم

 لثم كبي الَّو#» :ىلاعت هلوق لثم وهو «برحم انأو ىلثم دحأ كربخي لو ليزج نيغ بحاص ناك ولو دعبألا

 ١(. 14 :رطاق) © ريبخ
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 بيو ثيبَح نه تفلغ املك ّمِيْثِه م ُكَت ْمَلَو ِمْوَ ة يف تنك اَذِإ

 5 8 يلهاح عاش

 نيرة د قيطَأو ىّدفأ دق 57 ّنِإف
5 06 0 

 ٍتاتشلارمألل قايل 0 اقزق اتكوت
 بجعتلل ماللا ذنم ماقم ميقأ لعل ب هب دارأ

 ديرب هيف 2 9 ةيلوعفملا ىلع بوصنم

 .مهيف لوصحلا دعب مهيلع فالخلا كرتو مهتقفاوم بلط ىلع ثعبو بناحألاب رارتغالا نم ريذحت :خلإ اذإ

 .هايإ كنولمحي ام لمحت يأ ؛ثيبخ وأ بيط فلع نم كنوفلعي ام لكف مهنم نكت ملو موق ف تنك اذإ :لوقي

 ثيدحو .مهدمحي ملف داسفلا نمز يف ابلك رواج دق ناكو :جربلا .فلعلا هاعرأ اذإ هفلع نم لوهجب :تفلع

 نينا ىاويمللم يب ليخا يف نكس هناك يعقب كيوتو ةياوسلاب نكست هنناقأ يلا خرواةلردتنم لأ اةاسففلا

 اهطعي ملف اهبلطف ثوغ نب لعث نم لحجر ىلع ةقان هل تناك ةليدج نم الحر نأ مث «ناهبن ىبل ل ىملسو لعت

 مهيف تماقأو بلكب تقحلو ةشحاف ةععزه ةليدج تمزا مث «ةنس نيرشعو اسمح مهنيب اذهل برحلا تماقف

 (يزيربتلا يف ليصفتلاو) .ةنس نيرشع

 مهيف انئزر انكلو ءبلك يحلا معنو :لوقي :خلإ 0 .ركنملا رمألا ؛ةنه عمج :تانه .مهراوج يف حئابقو تاركنم انيأر

 ةلمحلا تطبر ءافلا :خل ! كإف .هنم ءيشلا بيصأ اذإ هلام لجرلا ئزر :انئزو .انتانبو انونب مهيف عاض يأ نينبو تانب

 هفرص عنم :تبخ اهرعآو مهره لوأ يف يأ نيده نيب بلك يف ميقم ردغلا :لوقي .هيلع اهتبترو مدقت امم اهدعب ىلا

 ذأ مث ؛لوأ اماع اننيب تقفتا يلا برحلا نمز ذنم مهانقرافو انموق نع انلقتنا :لوقي :خلإ انكرت .ةيملعلاو ثينأتلل

 .انلاح نم لتخا امل اولبقأ ,موق اي :لاقف «ةجاحلا رهظيو مهتمغارم نم ممذتيو مهفطعتسي

 ؛لاحرلاو ءاسنلا نم هل جوز ال نم وهو منأ عمج ىمايألا 2 انجرخأو .ةغلابم هب فصولاو «قارفتلا :تاتشلا

 :لوقي .لوعب تاوذ جارخإإلا تقو نك :ثإو ةمبألا نم هيلإ نهرمأ ىلا اتا ءاسنلا .فقضوو .ةءاسلا اهب دارأو

 .انتابثو انتماقإ راد اه تناك نوصخ نم ىمايألا ءاسنلا انخرخأو



 يفنحلا رباج نب ىسوم لاقو ١١500 ةسامحلا باب

 تامل قع [فاه وق حِلاَصُت : امه ِنيلَبَج ا ا ىلإ عجْرت ْنِإِف
 | ا[ |

 يفنحلا رباح نب ىسوم لاقو

 كاورم ن :.ن كللملا كبع

 مك
 انميأ

 ٍبِاغلاك مُهَروُصَح نوُدْنَرُمَو كودي أ لامتلا خت

 بِضاتخلا َلْبَح َّمَضَو َتْشَمَق اَمِم ٌهْهُضْعَيَو مارت ال توفل ُمُهْنِم
 اذتبه دصفلا :مورلا

 ةماميلا موي يف اطاقو دسأ ينب نم رخآ لاقو

 لوقأ ةلوقم
فول :قافشالا

 

 قْفْشَم َنيح يقفشُ اّنمَل ِكَناكَم . رابغ دَوَخ َنِبِح يسفنتإ ُلوقأ

 .تامملا نيح ىلإ انمقأو انيوذ ىلع فالخلا انكرت ىملسو أجأ انيلبج ىلإ ةدوع انل قفتا نإف :لوقي :خ2إ نإف

 سسوم قلطم لماكلا لوأ نم] :خلإ يهتشأ ال .ثوغلا لآ نكاسم اناكو ىملسو أجأ اممي دارأ :نيلبجلا
 لوحد موق اي يهتشأ ال نإ :لوقي :ةوهشلا عم نايتإلا رثكأ نأل ؛ةوهش نايتإلا لعج [كرادتم ةيفاقلاو لوصوم

 .اهركتسم اهراك الإ يايإ هبجاح عافد الو ريمألا باب

 ءانغ ال نوبذاك مهنمو ؛ةبورذملا ةنسًالاك رومألا يف كوضام مه نم لاح رلا نهو. :لوقي غ1. .٠ ؟دوفو 11 1

 .بئاغلا ةبيغك مهروضح 08 بيغلاك مهروضح «مهدنع

 مهدحأ مهدصقي ال ذاوسأ مهتم : لوقي ا ا 3-5555 يأ ادينزت دك :لودنزم .ةلحش اذإ ةيرذ ن + ف :ةبوردم

 بطحلا عمجي نم :بطاخلا .ديخي ل ول قآل ايللا بطاح لبح همض اهو هتعمج ام ةلمج نم مهضعبو (مهتبيهو مهالج

 خسنلا رثكأ يف ةرابعلا هذه دجوت ال :+ ! اهاقو .اسبايو ابطر

 "كناكم"و «سفنلا رارفا ننغ.لأرلا ديوتي كك 1-0 ادتم ةيفاقلاو لوصوم درحب قلطم ليوطلا يناث نم] :خلإ لوقأ

 كنإف يفقوتو :كناكم يمزلا :رفت 10 ا نيح يسفنل لوقأ :لوقي ."املاب مورحب وه يدنعو «ةرورضلل
 . يميه ردصم ءافلا حتفب :قفشم .عزال ريسلا ةلعرس وهو ديوختلا نم :دوحخ .قافشإ نيح طق يقفشت م



 رباج نب ىسوم لاقو ١ 7” ةسامحلا باب

 قلاعُتلا ٍضِراَعْلا اذَمُةَياَمَع لج مَع يرظْت ىتَح ِكنكَ
 ةقيقرلا ةملظلا فاشكنالا يكلحنالا

 قّدْصاف رضا ُسْفَت ْتيَذَك ْنِإَو ٍدّنحم َليِبَس يلاقلا َمَم ينوكَو
 ”يددشا >

 ٍرَصبلا لؤقب لبفتغ علوان رك ٠ مهمل اويبق هللا فيس لاق ان
 اذإ باوح ديلولا نب دلاعع بقل

 رباج نب ىسوم لاقو

 لْثَق ْؤأ َكِْئَق َنوُد ايانّملا َنْوَرَي ْمُهَّنِإَف مت دْيَرإٌتْلَق
 كرولا يحوم . سلا

 لفمؤأ َكَلِْم بْرحلا ضع ُهَصْرع نأ اد انش يخول
 رث ::برخا عض

 ٍلْرَْلا بظتلاب برخلا َدْوُقَو بشق ىَّرت ّبلا َناوَعلا َبزَخا اوُع اوُعَفَر ْنإَو
 يدعو

 عماللا باحسلا اذه ةملظ فشكنت ءيش يأ نع يرظنت يح كناكم يمزلا :يسفنل لوقأ :لوقي خا كناكم

 مويل ريعتسا :اذه ةيامع .ةيماهفتسالا "ام"و "نع" نم ةبكرم :مع .ةميزحلا وأ حتفلا يرظنت يح يربصا يأ
 هيف قدصو «هنع صكن اذإ رمألا نع بذك :خلإ يوكو .قافآلا يف ضرتعي يذلا باحسلا :ضراعلا .ةماميلا

 سفن تصكن وأ تفعض نإو ه١ ديلولا نب دلاخ يأ 25 دمحم ليبس ولتي يذلا عم ينوكو :لوقي .مزع اذإ
 .هعبت يذلا ىيعمج «هعبت اذإ هالت :يلاتلا .لعفلا يف يقدصاو يدشف رصقملا

 لوأ نم] :خلإ تلق .عناملا لوقب لابن ملو مهيلع انررك ةماميلا لهأ ىلع اوّرك :هللا فيس انل لاق اذإ :لوقي :خلإ اذإ

 ايانملا نوري مهإف ؛نبحت الو قلقت ال :ديزل تلق :لوقي [مورخم تيبلاو رتاوتم ةيفاقلاو درحم لوصوم قلطم ليوطلا

 .ةكرحلا ةرثكو ةلجعلا :ةرترتلا :رترتت ال .مهنم بيصن نأ دعب الإ انيلإ نولصي ال مهنأ نوملعي يأ
 الإ اوبأ نإو ءاهكرتاف برحلا اوكرتو اوملاس نإ :لوقي :خلإ نإف .داتقلا طرخ رمألا اذه نود :مهوقك :نود
 .رثكأ هل ضرعي ام ءيشلا ةضرع :ةضرعف .انأو تنأ يأ ىلثم وأ كلثم ضوضعلا برحلا ضع ةضرعف برحلا

 امهو ضراف اهرخآو ركب اهوأ نإف ةديدشلا برحلا نم ناوعلا :للإ نإو .ولخلا عنم ليبس ىلع ديدرتلا نم :كلثم

 .ميظعلا ظيلغلا بطحلاب برحلا دوقو تنأ بشف اهعافترا ىرت يلا ةديدشلا برحلا اوعفر نإو :لوقي .نافيعض
 .هدقوأ اذإ ءهبش نم رمأ :بشف .ىرحخأ دعب ةرم اهيف لتوق يلا :ناوعلا



 اضيأ رباج نب ىسوم لاقو 1 ةسامحلا باب

 اضيا رباج نب ىسوم لاقو

 ٌرخافأ نم هقساب لقا يِعارذ) ْقنِضَتْمَلَدَي ِةَيرَبْنَعْلا انبا ركذ اذإ
 ةرخافأ ي نيرع ملكتم عراضم لعاف

 رعابألا ُميطََْت الام للا َنم 0
 عيطتست الا لعاف :هعيطتست ال يأ الاخ ل صحف . 9

 اكيأ لاقو
 ف

 هنود تملا قرحلادحسحرماب) يكشقح تاينخ يتاايحمل دود ثوَملاَو :تاوَحْلا د ثاقايز هشه 882 نأ اماةؤلا
 ةنايصلاو ظفحلا :ةيامحلا

 انهت ل ثاس َنيِح قيما تلق ابهلثيي داع ل يفت تنجو
 تءاس لعاف رض َك ْ

 ,سامخس يبا اًرماعو اًسادرم ةيربنعلا نباب دارأ [رتاوتم ةيفاقلاو لوصوم سسؤم قلطم ليوطلا يناث نمإ :خلإ اذإ
 قفرملا فرط نم ديلا نم وه ام لصألا يف عارذلاو .ربنع نب نم امهمأ تناكو «رعاشلا اذه لاوخأ نم اناكو

 :لاقي ءلوصوملل "هتساب" يف رورحبلاو ؛هتقاط تفعض اذإ هعارذو هعرذ قاض : لاقيو ؛ىطسولا عبصألا فرط ىلإ

 ناذه ركذ اذإ :لوقيو امهفصي .هربد ىلوي ربدملا نإف ؛هنع ربدم وهو هيلع بلغ اذإ نالف تساب نالف يقل

 :قربشاي نس نيس قير ضف فوشي الو نقاط فسلا") سلع قا كاذيسلا
 لاقثألا نم لحمو بدج لك يف نافلكتيو ساو ةلزنمب امهناكمب عافتنالاو راهتشالا يف امه يأ :2إ نالاله
 مراغملا ءابعأ نم نالمحي نالجرلا ناذه يأ :ليقو «نارعبلا اهلمحتو اي ضوهنلا نع زجعل اًمارجأ تراص ول ام ءابعألاو

 نيذه نأ هب دارأ :ليقو ءاربص هرثكأو المح ناويحلا لقثأ يهو لبإلا هلمح عطتست مل نزوي هنأ ول ام عئانصلا لاقثأو

 .اهكلهيل هنأل ؛هيلع ىوقت ال اهأ يأ رعابألا هعيطتستال ام لبإلا رن نمو فايضألا ىرق نم نالمحي نيح ودمملا

 رايتخا ىلع عفرلاب "افود" [كرادتم ةيفاقلاو جورحو لصوب فدرم قلطم ليوطلا يناث نم] :خلإ ايرت ملأ

 اهيأ ايرت ملأ :لوقي .بيعلا نم عون يقاوبلا عفر عم اهحتف نأ كش الو «ةهاركلا عم هيوبيس هزّوجو ءالعلا يبأ
 تناك يأ اهنود توملا ناك دقو توملا دح ةيامحلا كلت يف ترشابو ؛هظفح ىلع بجي ام تظفح نإ !ناليلخلا

 .ةيامحلا تيمح يأ هيلع لد امل ريمضلا :اهود .هتيامح كيلع قحي ام يأ :يتقيقح .توملا نم دشأ

 ؛نظلا عمج نوئظلا .برحلا يف مادقإلا هب دارأ لب ئعملا اذه هب دري مل هنكلو تام اذإ هسفنب داح :خ2! تدجو

 تددشو تمدقأ يأ اهلثمي لذبي ال ةمبرك اسفن اهيف تلذبو :لوقي .رارفلا برقو نبحلا نع ةيانك نظلا ءوسو
 .كانيمطالا نم ثنؤملا رمأ :ينئمطا .اهونظ تءاس نيح ىئمطاو نيكسا :اش تلقو



 اضيأ لاقو ١؟ ه ةسامحلا باب

 اهنيِهُي ال اهَّقَح يف ُئِرْما سْفَتو ُهَبَر َمَُدلا ىقَي ال ٍلام ُرِيَخ اهو
 لوأ ل وعفم نات لوعفم

 - لاقو

0 5 

 ع الإ نياتلا يف ْمُكَداَرامَو ًةَعْفِرو َءاَيَس الإ نَداَراَمَف
 5 " ةيفان 2 ١ دفا

 .. اعقو فؤتملا َنِم يِرْبَط قَحبصَأ الو دربِم لَك الو وضم فَوْقَ امَق
 راسكنالا :لؤلفلا لعاف

 ,نيكابسملاو فايضألا ىزقي مذلا هير. ىنقي ال لام. يا ريغ. يو: :لوقي [راكتإلا .ةافعمو مانهفتنسالا'ةظنل 1: امو
 [ةياقولا نم] : يفي ال .ضارعألاو باسحألا ظفح نم اهيلع بجي اميف اهذبي ال يأ اهقح يف اهنيهي ال لحجر سفن فو

 .نيلوعفم ىلإ ىدعتي

 دوعقلا نم مهنم ناك ام ىلع هموق مولي [كرادتم ةيفاقلاو لوصوم درحب قلطم ليوطلا يناث نم]إ :خلإ متبهذ

 نولوقي اموق انكرت :متلقو ريمألا ىلإ متأجتلا :لوقي .بذكلاب ةبوشملا ريذاعملاب مهالتعاو هترصن نع
 نإو ("انكرت" نم ءاتلا حتفب هتيور اذإ اذه ؛هذحأو هلوانتب عامطألا قلعتت عضوملا محللاك مهف نولعفي الو

 كلملا دبع ريمألا ىلإ نيئجتلم متبهذ يأ :يضيفلا هلاق ام ىلع ىئعملا نوكي "انكرت" نم ءاتلا مضب تيور

 ىلإ انرمأ متوكش يأ ,عطقملا محللاك نيليلذو ثيداحألاك ةنسلألا ىلع نيروكذم انكرت انإ :متلقو هب متذلو

 .مكلذو مكناوه هيلع متضرعو وعلا

 كلذ مكداز امو ءريمألا ىلإ رمألا عفرأ مل ثيح ةعفرو اًولع الإ ائيش كلذ يداز امف :لوقي :خلإ يبداز امف
 .ءادعبلا سانلا هيلإ نكسي ال هتريشعل حلصي ال نم نأل ؛ةلذو اعوضخ الإ سانلا يف

 هنج هنم ترفن :نولوقي رعشلا نع مهدحأ زجع اذإف هرعش هيلإ يقلي انج رعاش لكل نأ معرت برعلا :خلإ امف
 هتلا تلمك اذإ عانصلا نإف ؛ةعانصلا داسك نع ةيانك دربملا لولفو .هتقاط تفعض نم لك يف هلامعتسا عاش مث

 امك نقاط تفعض امف :لوقي .اًعزفو افوخ ضرألا ىلع تعقو ةقعاصلا تعمس اذإ ريطلاو هتعانص تدسك

 ىلع تعقو الو «هدربم لفي نم ةعانص دسكت امك ىعانص تدسك الو «هناطيش هنم رفن نم ةقاط فعضت

 زوجيو ديدش يوق ينانجو قلطنم يناسلو مئاق يرعش نأ :هانعم وأ ةقعاصلا نم افوخ ريطلا عقت امك ضرألا
 .ناهوس يأ دربلا ةلآ :يدربم .تاراغلا يف بهذت تناك ىلا هليخ فئاوطو هايارس ريطلاب داري نأ



 ..يرس نب رباج نب ثيرخ لاقو ٠ ١ ش ةسامحلا باب

 5 ناس 2 ا -

 ةملس نب ٌيَّرس نب رباج نب ثيّرح لاقو

 اًلاَوه ال ْنَأو نوضلا مدت م َكاَوَه 2 : _ -6- تف 2 أ كمل
 3 عابشإلل فلألا د

 ٌّ 95 لوهجم ر ديحم اذإ باوح * ينال دم مي ايبال يقي قاششلا قع. همللل كرك لؤدلا جيتك اذ ىأ

 روك لفل رب ثيرح نب تيعَملا لاقو

 َدْبَدُمْلا ٍديرَبلل ٍرْهَك ةَريِسَم اَهَنوُدَو ٍليِبَسلّسلا م هل لا
  عرسملا لوسرلا

 ٍبَحْيَمَو ٍلْهسَو ٍليِهَأَتِْتدَرَك ابَحْرََو الئَسو الهأ تلق
 ٍبَرِبَر ةليقغ الو ٍةيْم هد الو ٍةَبْبَطَك نوت نأ هلإلا داعم

 ةليمجلا ةميركلا لازغ لثم يف ردضملا ىلع بصتتا

 لوصوم سسؤم قلطم ليوطلا يناث نم]إ :خ! كرمعل .افنآ روكذملا رباج نب ىسوم وحخأ وه :رباج نب ثيرح
 هل مقتنت يح كالوم عم ىوه كل نوكي نب 30 ىلا تايسس طولا لاو :لوقي [كرادتم ةيفاقلاو

 .كالوم بحت امك يالوم بحأ ينإ لب هئادعأ نييو هنيب يلخأف يالوم عم ىوه يل نوكي ال نأو «هنع بذتو
 .هقاذأو هفلك هماس نم ركذملل باطخ :يئتمم“ .اديدس الوق هل لاق اذإ نالف هفصنأ : يتفصنأ

 رهي ناك اودعتساو حالسلا اوسبل اذإ اوناك مُهِإف ؛حالسلا سبل نع هب ئكيو حابنلا نود هتوص بلكلا ريره :خل! اذإ

 ام عيمج عزفلا كلذ كرحف ءامولظم هنوك لجأل تهبنتو تعرف يالوم ملظ اذإ :لوقي «ةركنم ةئيه ةيؤرل مهبالك
 رب . |[ ةيفاقلاو درحجب لوصوم قلطم ليوطلا يبا * :خإ لايخ .يبالك رهي قح يحالس تسبلو يئوج ف

 ددرتملا ”بذبذملا" .عرسملا ديربلل رهش ةربسم اهنيبو ئيبو يناتأ وأ ينراز ةأرملا هذه لاي :لاق هنأك فوذحم ءادتبالا
 الهش اًضرأ تلوننو العأ تينآ :اهبتلقف :لوقي م! تلقف .ىاثلا هب ذارملاو ريسلا يف لحل زئامسلا 4 ةيزهألا نين

 ول بيحرتو ليهستو ليهأتب تدرف :لوقي نأ بجي ناكو ءارورسو اًحرف تلق ام لثمي يلع تّدرف ءابحرم تبحرو
 .رابخألا ءانبب هضعب يفو ظفللا ةياكحب هضعب يف ىتأ هنكل دحاو دح ىلع مالكلاب ىتأ

 ةروصلا ةملظك :ةيمدلا :*2 ! ذاعم .الهأ :هل تلق اذإ "هتلهأ' ردصم :ليهأتب .ءابرغ ال الهأ تيتأ يأ :الهأ

 ةيمدك الو هعءابظلا نم ةيبظك“ ليبسلسلا مأ تسيل :لوقي .نسحلا يف الثم برضت مدلاك ةرمح اهيف ةنيرملا ةشقنملا

 ىلع نور ىضلاب| :ةيمخ الو ."ليبساسلام أ" لإ ريمطلا :قكوكق ,شولا تارقب: نم ةرقيك لو: ىمدلا نم

 .ةيشحولا تارقبلا عيطق :بربر ."هلإلا ذاعم" نم دافتسملا يفنلا ىلع فطعلا [فاكلا تحت هنأ



 ثيرح نب ثيعبلا لاقو لش ةسامحلا باب

 ملا لاا لولا هل نييكا لقدشداو اهتكلو
 فاضملا ريدقتب

 رَقأ ْمَل اد ! ىَصِقألا ٍلزِنَمْلاِبَل يبِزْئَمَو هالِيْلا يف يرسم َّنِإَو
 6-5 كريس“ 1 0 '

 ٍبُبَحَلا َءاَعِتِبا نيد الو قالَخ عنابي امْؤَي تي : رق نإ ٌتَسلَو
 تسل ربح

 يِبِصْنَمَو ينيد َكاذ ْنِم نعَنْمَيَو اجي يبك زق دقي

 هدعي يأ

 بكل دَح لع اناك دقو سْبَعَو ةَنَظ ءاسامَّدْعَب ٌديِزَي يناعَد

 بيغُو َنيِلِؤاَخ > ْنِم يِرَطَحَخ ىو ايهط ةريهقلا نأ ايِنَعَدَف
 بئاغ عمج

 و

 عوكل َققئاقَح ْنَع ء ىمُحي ناك امك لئاّو ةقيقَح يباحلا انآ انأ ٌتلكف
 يمحي لعاف ىلعألا هدحج

 نم تدازو يأ :بيط نم .ابيط بيط لك ىلعو الامك نهلك نسحلا تالوأ ىلع تداز اهنكلو :لوقي :خلإ اهنكلو
 موق ف فرشو زع يل نكي منو مركلا ٍنبرقي مل اذإ يأ رخفلا ليبس ىلع مالك :خ! نإو .بيط لك ىلع اهبيط

 .مهتم دعبأ يأ دعبألا لزنملابل يلزنمو مهنع ريسأ يأ دالبلا يف عقاو يريسم نإف

 هب لوعفم ءيظح :يقالخ .يومركأو ينوبرق نإو سانلا ببحت ءاغتبا ئيدو يظح عيبأ الو :لوقي :خلإ تسلو
 نأ زوجي لوقلا اذه [عئابلا ن ءم دافتسملا عيبلل بوصنملا| + علا ةدتعيو .يفنملل ةلع هل لوعفم :ءاغتبا . علا بل

 ريثك موق عيبلا اذه دعيو : :لوقي .ةريغل ضيرعتلا هيف ذ ادصاق نوكي نأ زوجيو عهلاعفل ةيكزتو هسفنل اهيزنت نوكي

 .يقرشو نيد كلذ نع يئيعنم نكلو «هب نوعفتنيف ةراحت
 ءاس ام دعي سبعو ديزي يناعد :لوقي ,فرط ىلعو اًضرعم ناك اذإ بكنملا دح ىلع ٍئم وه :لاقي :خإ باعد

 .ةفينح ئب طهر نم لجر :ءايرب .ئدع ن ءضرعم اناك دقو بلاغ ودعلا نأ ملعو ديزي نظ

 .هب ةثاغتسالا ىلإ ةيعادلا ةرورضلا ىلع مالكلا اذه لد :خ! املع دقو .ةفينح ب طهر نم لحجر :سبع

 نيدهاش اوناك كإو ن بئاغو نيلذاحت نيب نس ير ,وصحو ىدوهش ببكي :لوقي

 .هرصني منو هكارت * هل ليغ :نيلذاخ .نبود مهدوهش عفني ال ي نا يهاظلا بس بسحب نيرصان و

 .اهقئاقح نع عفدي يبأ ناك امك اهنع تعفدو لئاو لآ ةقيقحل ايماح يدحو انأ ترصف :لوقي :خلإ تكف

 .ةعفادملا ئعم هنمضتل "نع"ب يدع : يمحي



 يرملا ملاظ نب ١ حاير نب ملثملا لاقو ١١ ةسامحللا باب

 يَرْملا ملاظ نب حاير نب ملثملا لاقو
 اعَد وَ وحلا اًذُخ اموُ نأ ًةنْجِش ديو ًةلاسر ًاناَتِس نَع ٌعِبُم ْنَم ,

 رصنلا هب ئع ره بل يبل ديس مسا ةيماهفتسا

 مكيف قنيجدقا ةذاتضخاو هيرو شو قع تابلاو

 اهنا قييم داما تاقو خاقص 5 اثيِف ٌتايِئيَدلا م
 7 5 ٍمِهيِفَو انيف تايزيدرلا حيصن
 ماع 8 حا سمع قا مح تا يخدع - ا ماك ثويثلاب توثتلا اَنْدَقَل

 اعماَنِمرَي د مهمري نم انمع ىنب وحبص ويلا ا 1
 * سلل

 .يرملا لاَظ نب ثراخلا راج لتق نبح يرملا مامح نب نيصخب قحل دق ناكو [يلهاج رعاش 'وظعم' :ملغملا

 اموق نأ يهو ةلاسر ةنجشو انانس نع غلبي نم :لوقي [مورخم تيبلاو كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نم] :خلإ نم

 . عدي عدو" رف رش 2عاد ةينثت :انعد .هاك رثاو ٠ ةهالح مث قحلا ذخأ ىلع

 ب وصتف 'يبحا "و: «لالقتسالاو دا رفنإلا ىلع امهنم دحاو لكب باطحخ هنأ ١ ىلع ممضلا دارفإ #1 كيفكأس

 لوألا هلوعفمو ءءاطعالل ناث لوعفم هنأ ىلع بصنلا لحم يف "قحلاب"و ."كيفكأ"ل ناث لوعفم هنأ ىلع لحما

 ىلع هموق ضضحي رعاشلاو ؛لتاقلا ىلع قح مهل ناكف مهنم لجر لتق دق ناكو ءعجشأ ل

 ةقشمو ةفلك مكيلع نوكي الف هدسوتو ييبح عضو امكنم دحاو لك يفكأس :لوقيف ؛ عتجس
 ا

 كي دارأو عجشأ" 0-لا

 . يببح' :هلوق نم لدب :هعضو .مهقح مهايطعت مل نإ امكيلع بضغأسو «يبناج

 :ن ول وقي املق و با رغلل مهامعتسا رثك و ع يش تود ايش هب نوصخي دقو نا ويحلل حايصلا لصأ :خلإ حيصت

 «ناويحلا نم يهو ءاملا تائب. تاوصأب اًتاوضأ هبش هنآل ؛حامرلل حايصلا لمعتسي نأ نسحو «ريطلا حاص

 انيف تاينيدرلا حامرلا توصي :لوقي .حامرلا ناموقي اناكو رهمس جوز يهو ارغصم ةنيدر ىلإ ةبسن ئيدرلاو

 . ع ايحجا ع دافضلا كلا هلت انيك مهيفلاخم انيقال ادإ عامتجالا ىلع مهيفو

 نب فوع نب ةرم ونب نحنو ثير نب عجشأ لآ مهفإ ثيح انمع نب اوراصف انتويب ىلإ مهتويب انعمج يأ :خ! انففل
 يب 1 7-00 *َ 2 ع

 دحا ىلع بوصنم انمع ب :هلوق .ةلاحم ال اعم هب انمري ههسب مهمري نمو «؛ثير نب هكيعب نب كايبذ نب دعس
 ايما

 ع نوكي نأ امإو ىهيمجو مهنع باذن انمع يب لثم يأ انمع يب اوراصف مهانبرق نوكي نأ اما :نيكش

 هجولا اذه الإ سيلف ةقيقحلا ىلع مهمامعأ نب موقلا ناك نإو ءانمع ئب اي يأ ءادنلا ىلع ابوصنم



 يرملا مامح نب نيصح لاقو ١ ؟ 6 ةسامحلا باب

 اقدتح نوفل ل شدا : هناا يب 02 لأ ان ل اقف
 هيفل ريغ نم ردصم نومي ياسا دب بجعت ماهفتسا 8 0 همه

 يبل ياس ملا ليد ُهيَثِه يا وابا

 قطانلا دض مش رخآ عضاوم

 اوشلم :اًكراخ الإ زيا َخِم نال زنط كل عا

 عابشإلل فلألا اهلبق امل ةفص ةلمجلا فوصوم

 ةرم نب مأ تناك امل ةرم ئب ١ ىلإ ىوأو برهو مهنم لحجر نم افنأ باصأ تع نبا ىبلب ع لمع ذاب ليق :نيصح

 [كرادتم ةيفاقلاو درحم لوصوم قلطم ليوطلا يناث نم] :خلإ! تلقف .اذه يلب نيبو مهنيب برحلا تماقف ةيولبلا ةفقرح
 مهيلع ءاعد هرهاظ "متدقافت" :ءابدألا خيش لاق .ضيضحتلاو ثحلا ضرغلاو اًضعب مكضعب دقف يأ "متدقافت" :هلوق

 يف نركب امم ةركلل ضعي مكسعي دقني يأ ةرككلاب مل هلع ايوكوذلا لمتفاو اضع مهضعي دقلي قع تول
 .امادقإ نومدقت ال اضعب مكضعب دقف مكل ام :ةرم نبل وأ ةلثاو نب يطهرل تلقف :لوقي .ريفغلا محلا

 ربخ هنأ ىلع عوفرم ؛ةعاجشلا نيعمب سبحلا نم نوكي نأ لمتحيو ؛هسفن سبح نم سباح :خلإ مكيلاوم
 ءءافلحلا مهو نيميلا ىلوم مهنمو ؛مامعألا وتب مهو ةدالولا ىلوم مهنم :نيمسق ىلع مكيلاوم :لوقي .فوذحم

 .اذكه رمألا مسقت دق وأ عضوم ْ مهنم لك مسقت دق يرجح عاجش وأ ؛هسفن سباح مهنم لكو

 ريغ اثيغم نيعضوملا نيذه نيب ىرت ال رظنلا ناعمإب رصبت :رصبلا هنم ىتأتي ناك نمل تلقو :لوقي :خلإ تلقو
 .ممل عضوم وأ سبعل ءام :جراض .يفنلا ماهفتسالا نم ضرغلا :له ..سرفلا يأ مجعأ اثيغم ئرت: لب ةمجعأ
 اذإ داوحلا :سرفلل نولوقي مالسإلا لبق متدقلا يف اوناك ["نيبت" :هلوقب قلعتم ءذم ماقم مئاق] :خلإ حبصلا نم

 فلاح نم يحراخلا نولعجي مالسإلا ف اوراص مث .حيرصلا ضيقن وهو يجراخ وه .كلذك اسيل هاوبأو زرب
 الإ كلذ لعفي الو اب فرعي ةمالع هيلع لعج اذإ قيرطلا موس نم لوعفم مسا موسملاو .ةعامجلاو ناطلسلا
 اداوج يأ اًموسم اًيجراخخ الإ ليخلا نم ىرت ال سمشلا بورغ ىلإ حبصلا عولط نم نيبت يأ .ميركلا سرفلاب
 يحراخلاب داري نأ زوجي الو :يضيفلا يفو .كلملا ةعاط علخ لجر نيصح رعش يف يحراخلاو :يزيربتلا يف ءايرك

 .اقرحم يمسف اموق قرح مخل كولم نم كلم بقل :قرخمت .مالسإلا ف ثدح نعم هنإف ؛كلملا ةعاط علخ- نم
 "ىرضب حئافض" وهو ياقلا ةلوعفمو "مهاسك" نيب ةضرتغم ةلمج :كاكو



 يرملا مامح نب نيصح لاقو 0 ٠ ةلياهنللا :بان

 اَمَهْبُم َدْواَد حُسن ْنِم ًادرعمو اهنوُيق اهْئَصّلْخأ أ ىَرُصُب َحِئافَص
 جوسنم اضلاخ هلعجج :هصلخأ

 اكلافش تقر“ أمؤي. ناك ْنِإو - زي 0

 دعاس ةداَغو.ةعيبط دروس ةلصألا “لي تاو اََصْعِيَو انك َنْمطْفَي انفايشأب . ُةّيِجَم اَنُِرئّصلا ناو انْرَيَص

 انا َّقَعَأ وك 0 انْيلَع ِةَرِعَأ ٍلاجر :باماق ىف

 لا نا نقي 4 ةليواشا عاب يمك
 دادعجلا ١ *:عاقت رآلا

 هضعب عبت اذإ رمألا درطا نم درطملا ['مهاسك" ل ناث لوعفم ءضيرعلا فيسلا وهو ةحيفص عمج] :خلإ حئافص

 وهو رغصلا ةدشل تاقلحلا مهبم دارأو روتسملا يفخلا رمألا مهبملاو .اًدرطم نوكي هجسن نإف عردلا هب دارأو اضعب
 اعورد مهاسكو ثبخلا بوش نم نورهاملا سيسي فويس مهاسك :لوقي .عوردلا يف حودمم فصو

 .فويسلا هيف عابت ماشلاب دلب ىلبح هك < :ىرصب . راغصلا تاقلحلا مهبم دواد هجسن امث ةدرطم

 لاق هنأك اًموهفم ىعملا ناك امل ركذلا لبق "ناك" يف رمضأ :خل! املو .ديدحلا عانص وه نيق عمج :اهويق

 رمألا ةدش نوديري اراف بكاوكلا ةارأ :مهوق نم ذوخأم "بكاوك اذ" :هلوقو .كلذ وخنو تقولا وأ مويلا ناك

 نأل ؛هلثم نوكي ال رمأ يف يأ لمح يلس يف موقلا عقو .مهلوق ىرخب ايراج نوكي نأ دعبي الو ءبطخملا مظعو
 نب هللا دبع لوق ف امك ةقرافلا ماللا تفذحو .اهلثمت ةداعلا رحب مل الاح هارأ هنأ نوديريف لمجلل ال ةقانلل ىلسلا

 اموي عويلا راض دق هنأو برخحلا ىلع ربضلا نود ليخ دق هنأ انيأر الو :لوقي .اماوق اموص تنك نإ :ورمغ

 فرظلا ىلإ لوهحملا لعفلا دئسأ ب .ربثآلا تقلا يبأ وسلا هيقا حولي اساظم

 .مصاعمو افكأ نعطقي نهو انقايسأب نيسبلتم مىدقلا نم انف ةيجس ربصلا ناك و برحلا دئادش ىلع انربص يأ :خل! انربص

 دولا ةاعارم نأ تيأر املو :لوقي :خل! الو .ةرثكلل نيلوعفملا ريكنت :امصعمو انفك .فايسألا نم لاحلا عضوم يف :نعطقي

 فاضملا فذح ىلع :دولا .فيسلاب ءادعألا عفد وهو ةظقيو مرح اذ ناك يذلا رمألا ىلإ تدصق اًئيش يعفنت ال

 تسل كلذلف :لوقي :خلإ تسلف .زوجتلا ىلع هب رمألا فصوو مزاحلا ليضفت :اهزحأ .دولا ةاعارم يأ
 .رايتخالل ريعتساو ءارتشالا عايتبالا تا .توملا ةيسنعغ نه مل يف ىقترأ الو ٍناوهو ٍةلذب ةايحلا يرتشأ
 .ملس قف يا ضفانخلا ّخ زنب بوصنم :املس



 ةراد نبا لاقو
 يمالسإ رعاش

 قيشف ال غاق ْنإو َكنَيَلَع ركع
 تفطع :هيلغ ركع «ءارج

 ايِداَح ل كك نإ نإ لُْمَواَن

 قرْرَأْلا ايلا قي بلاكألا دج  قرادغ لاجتزاة حق رشا
 ةلبإلا 9

 ىلشهنلا نْزَح نب ةماشَب لاقو

 اَهَلَدحْلاهرضتْنَعَقَواَنت  اهِسْيَقِلو ٍفِْنِخل ُتْبْضَع ْدَقَلَو
 لداخ عمج 5 تسفلل ةءطوم 7

 الام ايلاثُمأ ىف َّضَدَلَو  اهُقْعَتَمَف اًهِضاَرْعَأ ْنَع ٌتَعْفاَد
 وح ْ بضغلا ناين

 ماس اهبطخف اقدع تضقناف ءاهلهأ ىلإ تبهذف هتأرما قلط دق ناك يرارفلا عقاو نب ةرم نأ :هثيدح نمو :ةراذ نبا

 نب نامثع وأ نايفس يبأ نب ةيواعم عقاو نب ةرم ىتأ مث ءايلع تراتحاف «يرازفلا يلعو يرازفلا بيلقلا نب لمحو اذه

 اذه ملاس لاقف ءاهحاكنو اقدع ءاضقلاب ملع ام دعب ةعجارملا ىلع ردقي ملف الهاج ناكو ل دصق ىلع نافع

 نبا - ارغصم ةدحوملاب - ريبأ نبا ةمجعملاب ليمز فلحو مهيلع بعصف .مهلك ةرازف ئب اجهو اراعشأ كلذ يف

 لموت ع 0000 املاس لتقي نأ الإ هلهأ أي الو سأرلا لسغي الو محللا لكأي ال نأ يرازفلا

 مع تفلخت نإ :لوقي ريبأ نب ليمز هب دارأ [كرادتم ةيفاقلاو لوصوم درخب قلطم لماكلا لوأ نم] :خلإ لمز اي
 ياابو يم ايراش يئتمدقت نإو «كيلع فطعأ ريعبلا نم يداحلا ناكم ئم كناكم نوكي ىح

 .عادخلا وهو بلعثلا ناغور نم :ع رت .لبإلا فلح نم لبإلا قوسي نم :ايداح

 «نهبسفنأ قا قرزألا بابذلا ةوادغ لبإلا دجي امك مهسفنأ يف وادع لاجرلا دجي ٌؤرما ىلإ :لوقي :خلإ يل

 .لبإلا ضعي بابذلا نم عون :قرزألا بابذلا .يلع نوردقي ال كلذك اهيلع نوردقي ال 0

 لجأل تبضغ دقل !هللاو :لوقي [كرادتم ةيفاقلاو جورحو لصوب فدرم قلطم لماكلا لوأ' نم] :خلإ دقلو
 .رضتف خرم سايلإ ةأرما "ىلا" ل ديفا :فكاتنقع .اهرضن نع اهولذاتع السك 1 رئاشعلا يبأ اهسيقو لئابقلا مأ فدنخ

 .لسكو رجع اذإ لحرلا نو :ئفو .ةسبالم ندأل ةفاضإلا :اهسيقل

 لاثمأ ضارعألا هذه لاثمأ يف يدنعو ءءادعألا يديأ نع اهتعنمف اهضارعأ نع ودعلا تعفاد :لوقي :خلإ تعفاد

 هذه لاثمأ ةرصنلا هذه لاثمأ ف يدلو وأ ءةرصنلا هذه لاثمأ لئابقلا هذه لاثمأ يف يدلو وأ «ةعفادملا كلت

 .ةرصنلا هذه لاثمأ بورحلا هذه لاثمأ يف وأ ؛ةديصقلا



 ةسامحلا باب

 هدفا َدئاصَقْلا لا مور زها ىفإ

0-0 

 يمحي ِناوُغْلا بولا وثب وق

 قولا قة افوغ لاواف

 ةيهس نب ةاطرأ لاقو
 رم

 املاَثْغأ اهث5 َدِئاَصقلا َّنإ

 اطلاع شإانَقلاو ةيفّرشملاَو

  اًهاهنإ ِةهيَلَعو انَقْلاَنَع
 يري نع ربجخ يضاملا ماودل

 ' اهلايراهلتتو كويز اهل ًافورْعَم رْعَم ناك داع ٍدْهَع نم

 هيو يللا م 0

 ةيهس لب اطر أ لاقو

 صفي اقيف ُقارَر هي

 ايعاش ظني نإ ملا جتش# قلو
 مورحمب لوهمم طرش

#0 
 ةضخغب

 سشفانت

 1 هدذش ءأدتيم
 هيما

1 

 ةماللع ال ام دئاصقلا رش إف ؛قراشملاو ب راغملا لق اك فق رعي هةر و ءادعألل دئاصقلا ينس ٌؤرما نإ :لوقي :عإ يل

 لعج اذإ هرخو نم ملكتم خ راضم : مسأ .يدئاصف 8 مهاسلاو مهئامسأب مح رضا يح ءادعألا فاحخأ اي يا ءاهيلع

 .هيلع ةمالع ال ام ةكرحم لفغ عمج :اهلافغأ .ماللا ريدقتب ةحوتفمو فانعتسالا ىلع ةروسكم :نإ .ةمالع هيلع

 حامرلاو ةيفرشملا فويسلاو مهلك ةديدشلا برحلا اونب يموق :لوقي .اهيابسأ هب دارأو رانلا باحلإ :لاعشإلا :خلإ يموق

 ةباحلاو توصلا ةمجعملاب ىغولا :خ2! لاز ام .بسنت اهيلإو برعلا ىلع فرشت ضرأ :ةيفرشملا .مهدنع اهياهإ بابسأ
 افورعم اًداتعم برحلا يف حامرلا لع لاز ام :لوقي .ةبلحلاو توصلا نم اهيف امل برحلا هب يمس «ةلمهملاب ىعولا لثم

 متدقلا دهعلا نع داع دهعب ئك :خ! دهع نم .ةرم دعب ةرم يقسلا :لع .مهيلع ابحاو اهاهإ لزي ملو ةرم ٍيب يموقل
 .مرإ نب ضوع نب داع كلا غلبي ال ريضم لآ بسن نإف ؛ةقيقحلا هب دري م ٠ مىلقلا ءيشلا ن : ع يداعلاب ئ فكياوكا

 عمج يبارزلاو .مكديي ةقيقح ىلع ي ١ وكنيي تاذ ىلح لاقي أكر ادتم ةيفاقلاو ليول وطلا ياث نم] :خل | ونب نحنو

 ةلحعاد تا وادع اننيب ةقيقح ىلع مع ولب نو :لوقي .لوخدلا وشو برزلا ىلإ كيبسن «ةلحادلا لا يهو ؛ةيبرز

 اهلبق امل رب "سفانتو ةضغب اهيف" ةلمج و « مع ب" ل ةفص ةلمحلا :خ! اهيف يبارز .انضعب اهبحيو انضعب اهضغبي

 نم نئابتملا توافتملا : قشلا :عدصلا :خلإ نحنو ."يبارز" وهو

 رامحلا سخاشت" نم وأ ءاهضعب يقبو اهضعب طقس نأب تفلتخا اذإ هنانسأ تسخاشت

 وسكملا حلصي نم طعي نإ .ققشتملا روسكملا حدقلاك نوقرفتم نحنو :لوقي

 .ةقشنملا حادقألا حلصي نم :ابعاش .ريبكلا حدقلا ءمضلاب :سعلا .حالصإلا لبقي ال انداسف نأ :لصاحلاو

 سخاشتملاو «يونعملا فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ نم

 .بوؤاثتلا دنع هاف حتف اذإ '

 ةيبغ هيف احشاو هك رت هسلسي أل ةر



 يرملا ةفلع نب ليقع لاقو ١مم - ةسامحلا باب

 شسِطاع َتمَسُمالو بناج ىلع ٌةَيت در الْنأ اسنْيَب ىَتَك
 لوهجم 3 لوهجم

0 
 يمالاسإ رعاش

 ع تو كو ّ و مس رس ©
 ديجتلا ةمرابضلاه بتع

 ُدوُقُوْلا بظحلا َيِصاقأ ٌلاََي 59 يق َنيِلِعاَف هن
 0 | رف 8 ع 2 8 نع ا ا 3 َنَلإ 2 8 2 2 7 و ب

 - 1 ْ ٠
 ريع لقا

 ةيوه مآ كناَج 27 بايع قبب تازاش لئاشم سلو

 نوكي ال نأ هل ءاعد :هانعم :ىلع وبأ لاق .هللا كمحري :هلوقب هل اعد يأ اتيمشت سطاعلا تمش :لاقي :خلإ ىفك

 تمشي الو نيبناحلا نم بناحج ىلع ةيحت درت ال نأ اننيب ةوادعو انضغب ىفك :لوقي .اهيف هب تمشي ةلاح يف

 :لوقي [كرادتم ةيفاقلاو لوصوم فدرم قلطم رفاولا نمإ :خلإ اوهانت .مهنم الو انم ال نيقيرفلا نم سطاع
 :لوآلا :نيرمألا لمعي اذهو طق هبتعأ ام يأ ؟ديلجلا - هتعأ له.ديبل ىأ نبا اولاساو:ةرشلا نخ اوهانت

 .ماقملاب قيلأ اذهو «هباتعب تيلاب امف ئبتاعو هتطخسأ ىنإ :يناثلاو «هبتعأف ئبتاعي ىح طق هتطخسأ ام ينإ

 .دسألا هب ىمسيو ءادعألا ىلع ءيرجلا :ةهرابضلا .هبتع بلسو هاضرأ اذإ :نالف هبتعأ : هبتعأ

 دعابأ رشلا لاني يأ باطحألا يصاقأ دوقولا لاني نأ الإ داسفلاو رشلا نع نوهتنت مكنأ لاخإ الو :لوقي :خلإ 5

 تيبلا يف :خلإ ضغبأو .هب دقوي ام :حتفلابو بر :دوقولا .هلبق ام هيلع لد ؛يهانتلا يأ :نيلعاف .ل

 همتشو هباع اذإ هناسل هيف عضو :لاقي .مهنع دوذأ رشعم يلإ هيف ناسل تعضو نم ضغبأو :هريدفتو 0

 .ناسللاو فيسلاب هنوهركي ام مهنع عفدأ رشعم يلإ هتمتش ةمتشو هتوجه نم ضغبأو :لوقي .هكلهأو هلتق اذإ هفيس هيفو

 مأ نكلاجر نوبئاغ أ ؛نهاجر نع يب تاراج لأسأ تسلو :لوقي «ةفعلا نم ةيانك تيبلا :خلإ تسلو
 نع لأسأ ىح نهلاحرب يلابأ الو ياراج ىلع لخدأ يأ هانعم نوكي نأ لمتحيو .راجفلا نأش نم هنإف ؟نورضاح

 تاراغلا تافآ نع نفوصأو نهنيعأ ينأ هانعم نوكي نأ زوجيو .ظافلألا رهاظب قفوألا وهو مهد ميش وأ مهتبيغ

 املك ةهوحي يذلا فذقب اًضيرعت نوكي نأ روصو ارويغ ناك هنإق «ةناشب قبلا اذهو.. نشاحر نع نفآسأ الو

 اذإ سخبأ الو نيدانملا رشاعأ تسل :ةاراشملاو ةعيابملل دوعتم وه نمل قاوسألا موزلب هتداع رحب مل نم لوقي
 .ءاسنلا ةعامجل باطخلا ,فاكلا رسكب :كلاجر .كلذ لعفت عماس اي كنإ يأ «تنزو



 مياس يسكب ١ * ةسامحلا باب

 رو هر 0 يراج تيب ْنَع رِداصب تسو
 اروحب هلا 2 - ا 00

 ىدزألا هللا دبع نب دمحم لاقو

 ناضل ماد ْنِم يدل ذر افَّش ّلع ىِشْمَي ّمَعْلا َنْبا عمد د

 ءالأ

 كمياخ 4 تاب

 ب ٌليِق 7 َيْرُقْلا يِذ 78 ٍةَعينَص ٍءوُسَو ٍلُذ ْنِم َكِبَسحَو

 رمغتو .اقلطم المعتسا مث «هنع عوجرلا :رودصلاو «ءاملا ىلع مودقلا :لصألا يف دورولا :خلإ رداصب تسلو

 يبجاح ضاق ريغ هنع عجرأ الف يراج تيب ُدرَأ ينإ :لوقي .ارمغنم هلعج يأ :هرمغو ءوري لو برش اذإ ريعبلا

 ىلع يراج تيب لخدأ ال ينأ :هانعم نوكي نأ لمتحيو .َّير ريغ ىلع عجرو عزف مث برش اذإ يشحولا رامحلاك
 .ير ريغ ىلع افئاح هدروم نع عجري يشحولا رامحلاك اًعزف افئاخ هنع عجرأ نيح ةدساف ةين

 دقو .راجفلا لعفي امك همأ ةبير ديرأو هب بعليل ؛يراج تيب يف لفطل يطوس يقلأ الو :لوقي :خاإ قلم الو

 .يحيي الو هب بعليل لفطلا ىدل طوسلا نوقلي لفط مأب ةبيرلا دارأو اًنيِب اولخد اذإ مهراجف ناك

 ,همأ ةبير يأ :هتبير .هقنع ف ىقلت تاعدولا لئامح نإف ؛لفطلا نع هب نيك [هربمرت ةعدو عمج ]| :تاعدولا يذل

 ةيفاقلاو ليوطلا ىناث نم] :خا عفدأ هل .هنغ يوري يباحص هوبأو («يمالسإ رعاش : هللا دبع نب دمحم .انزلا هب دارملاو

 نبا عفدأ ال نإ :لوقيو «ةورملاو مركتلاب هسفن فصي .لاوقألا نم كؤوسي امو ايالبلاو رشلا لئاوأ :ع دانحلا [كرادتم

 .هاذأ نم ةئيسلا لاوقألاو رشلا لئاوأ ئتغلب نإو هكاله برق ىلع هكلهأ ال يأ اهافش ىلع يشمي وهو ةرفحلا يف ىمع

 .هفرطو ءيشلا فرح :افش .كالهلا برق نع ةيانك :يشمب

 يلا هبونذ ىسنأو يلام هيساوأ نكلو :لوقي .يكلمو يلام همساقأف ىسفن ةوسأ هلعجأ يأ هيساوأ :خ ! نكلو

 .عوحجرلا ىلع ثعبت ىلا رومألا هب دارأ :عجاورلا .رمألا حلصيو ّلإ اًموي عجاورلا هعجرتل ؛يقح يف هنم تردص

 :ءابدألا خيش لاق .نيعطاق اوناك نإو كبراقأ يوانت نأ لذلا باستكاو لعفلا ءوس نم كيفاك يأ :خلإ كبسحو

 افوطعم "نإ" نوكي نأ لمتحيو «ةيلصو "نإ" ةملكو كل ةعيطق ووذ مهفإ :مهيف ليق نإو يأ خلإ ليق نإو :هلوق نيعمف
 عطقت كنأ كيف رهتشي نأو كنم ةبارق اذ الجر يداعت نأ ةعينص ءوسو الذ كب افك :ئعملاف «ةاوانم :هلوق ىلع

 نم هقاقتشاو ءزمهملا اهلصأ ةاوانملاو .لوعفملا وأ لعافلا ىلإ ردصملا ةفاضإ ليبق نم هدعب ام ىلإ ةاوانملا ةفاضإو ءماحرألا

 ةهيركلاك امسا ةعينصلا لعج :ةعينض .هتينو هتديقعب امإو هسفنب امإ هبحاص لك ضهاني نييوانم نأك ضوهنلا :ءونلا



 رخآ لاقو ١ ةتاملا بان

 رخآ لاقو

 اوُئِسُح دق ٍلْضَقْلا لهَأ ساسلا َنِم لي مهما ُريغ يفإف ينوُدُسحي ْنإ

 دحت امب اًظيَغاَنُرَتكأ تامُو مهباهو ينام َْمُهْلَو يل ٌماَّدَق
 ةايشالا ب ةارارما

 درأ الو اَهْنِم ارَدَص يقرا اال مِهرودَص يف ينودحي يذلا انأ

 رخآ لاقو

 _.ايوولاج بزحلا راقي قضي ىشبل»  .انغضإ لضألا لؤي هيكل
 اهيِدْعُتَف ٍقْرِجْلا لإ احصلاوُنْدَت امك َنوُهِراكْلا اَهيِف ُقَحلَي ُبْرَحْل

 برجا عمج وندت لعاف

 ىلع مهمولأ ال ينإف نودسحي نإ :لوقي [بكارتم ةيفاقلاو ءلوصوم درحمب قلطم طيسبلا لوأ نم] :خإ نإ

 . لضفلا تامالغ نم هنأكف عسانلا ةدسح دمف سانلا نم لضف ل اهأ يىلبق ن .ه' ناك نمو .لضف و هذ ينإف ؟ يف دسح

 بضع اذإ "هيلع دجو" نق أ هكر دأ ادإ "هدجو" نم "نع :هلوق :خلإ مادق . سانلا نم ةفئاطلل ري ريمضلا :خإ يبودسحي
 اذ ين

 دسحلا نم مهي ناك ام مه مادو «ظايتغالا رم 2 ىنيشاوا اضفلا نم ناك اه يل مادف :لوقي .نرح اذإ "هب دجو' نم وأ

 .نرحي امل وأ بضغي ال وأ دسحلاو دقحلا نم هسفن ف هكردي امل ؛اظايتغا اندشأو انرثكأ تامو «ظايتغالا ةرثكو

 الو ارداص اهنم ىقترأ الف مهرو هدص يف ازكترم ئنودجي يذلا انأ :لوقي :خا انأ .دسحلا نم هسفن يف :دجي امب

 (يناثلا لوعفملا عضوم يف نوكي اوغل "'مهرودص يف" تلعج نإ "يقترأ ال" :هلوقو .نيم مهرودص ولخت يح اًدراو
 .ةرورضلل نونلا فذدح «ىنودجي :هلضأ :ىيودجي .الاح "يقترأ ال" ناك ايناث الوعفم تلعج نإو

 وشلا 8| لوقي .مهفرع ف برحلا وه [رتاوتم ةيفاقلاو جورخو لصوب درحم قلطم طيسبلا يناث نم] :خ| رشلا

 لب ؛اهبسكي نم برخلا رابب ىلصي الو ةياغلا غلبي يح اليلق اليلق دادزي مث هلقأو هرغصأ رمألا ل |وأ هنم ثدحي

 نيج نم «لعاف مسا :اهيناح .ةلععوج و" يضرأ ل قلم :ىلصي .هبراقأو هلهأ ىقبي الو ءاملاسو احيحص ىقيي

 لبإلا نم حاحصلا لبإلا برقت امك ءافوهركي نيذلا اهيف قحلي برحلا نإ :لوقي : برحلا .هبسك :رمألا

 .هضرم هيلإ ىدعت اذإ انالف نالف ىداع :اهيدعتف .اهيلإ ابرج ىدعتيف ىرجلا



 ا شاورق نب حيرش لاقو ١ "5 ةسامحلا باب

 7 4 ردك مّدلا ايضغنو ةَتلاط َنَدلا يضف هك َكّكيَأَر فِ

 اهيِقالَم ْتَقاَض ١ 5 ٍلَّضَعُملا 9 امه 0008 اند ناكل ََى
 اهمح ر ةداع داق عمج

 َيِسبَعْلا ٍشاوُرُق نب ُحْيَرُش لاقو
 يلهاج رعاش

 مك ةعاس فاو لحسم لع ا تَشاَح َسْفّتلا تي
 يميم ردصم فطغ

 وهدم نب قرش نع .قاعس لوو الا

 نم اهيضاقت كليلإ ءورحمف مدلا ةرطق امأو «ثكمو لطم الب هنيد نيدلا بلاط يضفت كاتيار يلإ :لوقي | يل

 هوركم" :هلوق اذه ىلعف ءاحدم تيبلا نوكي نأ ىلع اذه .لاجرلا لتقتو برحلا موقت يح اهيضقت الف اهبلاط

 راتوألا نم جرخت يعس نوهأب كتيأر نإ :ئعملا نوكيف ءامذ نوكي نأ زوجيو .اه كيضاقت هوركم هانعم "اهيضاقت

 فعضل كلذو كدنع ناك ادإ الإ ٌرْسع مدلاب يضاقتلاو ؛ «كتهمجج ن م اهكاردإو اهلين ف ةفلك الف اهبالط ىلإ ءامدلاو

 ء.اًك كريغ يضاقت نعي 'اهيضاقت هنو كبف ةييدح رتولا هب داري هج ولا اذه يف ن :يدلاف كديك

 رس اذإ'اهدلوب ةأرملا .تلّقع نم ثدحمك لضعملاو | نم لفثلا جرخيل رحز اذإ لجرلا حنأ :خلإ ىرت

 امك اهيضاقتم ءاج اذإ مدلا ةرطق يضاقتل وأ ءاف نورحزي ا و لاجرلا قرت :لوقي .ةدالولا اهيلع

 يرافتلا هير جرن قل ارا يورو راو ردا حلا 8 لااعول

 نب متذج نب ناطيش نب لحسم يقل يثراحلا رهسم نب حيرش نأ :تايبألا هذه ثيدح نمو :حيرش لاقو
 يبات نم| :حلإ امل ,ةداب نم "كادي ذقنأو هعرص و اذنه حيرش هيلع لمحف رص نح هنعطق «يدسألا ةعدج

 موقلحلا تغلبو تبرطضا دق يسفن تيأر امل :لوقي [مورخم تيبلاو كرادتم ةيفاقلاو ءلوصوم درحب قلطم ليوطلا
 اذإ "ركعم ةعاس يأو" :هلوقو .ةعاسلا كلت تناك فطع ةعاس يأو ؛ناطيش نب لحسم ىلع اهتفطعو اهتكس

 نوحي افرظ بصنلاب هتيور اذإو ؛ةعابسلا كلت ركعم ةعاس يأو ٠لاق هاك ءف ودم هريخخو أدتبم نوكي عفرلاب هتيور

 .موقلحلا تغلبو تعفترا اذإ :سفنلا تشاج :تشاج .ركعم تقو يأ تركعو :لاق هنأك ءارمضم هيف لماعلا

 :هلوق نم الدب هنوك ىلع بوصنم "ةيشع' :هلوق :2! ةيشع .يشحولا رامحلاب ىمسم لجر مسا :لحسم

 لعف هيف لماعلاو ءافرظ نوكي نأ ىلع هةبصنق (انيب انه هعفر ةياور ىلعو ؛هبصن ةياور ىلع ' اقام يأ"

 نايبو هيلإ فاضم هنأل ؛"تلزان" لماعلا نوكي الو .خلإ ةيشع تركع :لاق هنأك هلبق ام هيلع لد رمضم

 لاَ امعإو .يىنانس لَو نيح و هت رضح ناس رفلا تلزان ةيشع يأ ؛:فاضملا ِق لمعي اي هيلإ فاضملاو «تقولل

 .قوهلتيو رذتعي هتاكفاش عشي آل وهو ةيايث تت انعرذان سبل ناك ةئآل ؛هتنعط نم ملسو هحمر نائس



 يميذجلا ةفرط لاقو 0-2 قش ةساما ناب

 _ رْسنَأَو عابض ْنِم ِفاَوَع ِهْيَلَع , هقول هشرو الؤل مق

 رقما َنِيَكْلا يحل ىلع نس كلا كار الإ تول ُتارَمَع ام

 ٌئيِذَجْلا ٌةَفّرَط لاقو

 رْدَّصلا لخان رم لْوَق سعَمَف ين اقلبق ةفتعاشا ايكو ام

20 

 رهّدلا ّرخآ مكنع سيفن بيط الو ظ ةحاهك نع ْمُكَقْفَرأمِإم هلو هاا اس.( عل 3 0
 صضارعإو هوادع

 ةيلاحلا ىلع بصنلا لحم يف "خلإ هيلع" «ةيفرظلا ةلمحلا [لحو زع هللا ةظفل وهو ,فوذحم هب فولحما] :إ مسقأو
 ةيلع اعقاو هنك رتل حيرش عرد نكي ىل ول هللاب مسقأو :لوقي .لعجلا ىعم هنمضتل ؛'تكرت"ل نات لوعفم يه وأ

 امو :لوقي :خلإ امو .ةجاحلا نع دئازلا يأ وفعلا لأسي نم :فاع عمج :فاوع .روسنو عابض نم تالئاس

 .حالسلا لماكلا عاجشلا :يمكلا .فونملاو عزفلا ماقم هنإف ؛عورصم يمك محل ىلع اًيمك لزانت نأ الإ توملا دئادش

 فيرط نب سعقف نبا لصألا يف ناكو ءسبع نم دعي ناك ةحاور نب ةميذج نأ :هثيدح نمو :ةفرط لاقو
 فل فيرط نب سعقف اهنع ثام املف «سعقف تحت :تناك ةرم نب كلام ثدب ةنخ همأ نأل كلذو ؛يدسألا
 همع ىتأ ةعيذج غلب املف ةحاور حاكن نم رهشأ ةثالث دعب تدلوف ةميذجب ةلماح تناكو «ةعيبر نب ةحاور اهيلع

 .سعقف نب بطاخي اذه ةفرطف سبع ف هبسن تبث ىح هايإ هعنمف مكيف يبمن تبثيل

 نإف ؛ةكم ىتأ اذإ لحرلا ضرع [مورخم تيبلاو رتاوتم ةيفاقلاو لوصوم درحب قلطم ليوطلا لوأ نم] :حلإ اي
 نم لصألا ىلع لخانلاو .ةكم ديري ال نم هب بطاخي هنأ تح لثملا ىرخم راج عارصملا اذهو .اهئامسأ نم ضورعلا
 دالب امي دارأ امنإو - ةكم تلد نإ ءابكار اي :لوقي .ردصلا لوخنم هانعم وأ هنه هرهطظ اذإ عا

 .شغلا نع ردصلا يتاص لحجر لوق سعقف نب نبع نغلبف - دسأ ينيب
 .افلأ هن ول لدبأ «ديكأتلا لون 0 مروح م رمأ :اغلبف ع "امأو ةيطرشلا "نإ" نم بأ :اهإ

 باو يا يم يي 5 .روكذلملا

 .ضرعأو ةنع بغر اذإ :هنع هسفن باط :سفن بيط



 يسبعلا مامح نب يبأ لاقو ١ ”/ ةسامحلا باب

 رْحَملاَو ملاظَملاب ينْثَتَأو ْتَعَب ةديبق نأ رْما تنك ينك

 ايست ب يول 2 ةنبأ هن نياقلا قت قرف

 يربط [آ غرقا يرثت ل فلا دعشت ده ياطيإس يتاملا اياد
| 3 

 يلع قا دل هيي نخل 00 ثرملا ل نفت
 هب لوعفم

 1 َناْيُدَو يْبَع لَعأزيزَغ ُهَّدْسَتِل نكت ْملَأماقَمَْلْخَف

00-0 

 ئنتأو يلع تغب ةليبق نم ٌورما نيكلو :لوقي .ةقرفلاو ةيلاجسلل بدعولا ببعلل ز35و رنعلل قش اذه :2إ يننكلو 3

 سانلا نيب حدمتلا :رخفلا .هنامرحو هبسن راكنإ يغبلاب دارأ :تغب .دسأ ب ةليبق اه نع :ةليبق .رحافملاو ملاظملاب

 مزاول نم وهو (هجورخ رهظلا وبنو .ةميقتسملا ريغلا ةلاخلا نع هب يك «بدحألا ثنؤم ءايدخلا خا يبق .ملظلاب

 ةلاح ىلع مهتيبم نسخأ مل نإ ايندلا يف سانلا رشل إف ملاظملاب نايتإلاو يغبلا نم كلذك رمألا نا ذو :لوقي .بدحلا

 .هتيبم نسحأ اذإ نالف هتابأ نم ملكتم :مهتبأ مل .اهبحاص حيرتسي ال ةجوعم ةميقتسم ريغ

 [واولا لوخدم وهو ,فوذحم ةياغإ :خلإ ىتحو .قلحلا فرح نم امهوكل ؛ةزمه ءاحلا لادبإ ىلع ؛ةلاح :ةلآ

 :رم سانلا رفي تح مهل كلذ ميدأو :لوقي .ريحتلا ماقم يف برضي لثم وع 0 مآ ميوبنلا" رو نئاك رش
 اع

 قدايس ىلع ىدسحع دق :لوقي [كرادعم ةيفاقلاو لوضوب يسلق قطع ليزا 2 ا ها ولاد هع نحت

 نيتاه ىلع اميرك هيف موقت نآل الهأ نكت 1 نا !ةلاقت لو ص لبق باطلا 5 و نم تال 5 لخف 1 ' + .يل هلوأ . < | 2 : : : *ةرامدإإ و :.

 ناث نم| :خل! تسل .هيف ماق :ماقملا دسو .هماقم ماق :هلسم دس :ةدستل .تنأ ال انأ وهو ءادعألا نع هعنام نيتليبقلا

 ىلوم اه ىعدأ ةءوس ىلو تسل ينإ :لوقي [موزحم تيبلاو كرادتم ةيفاقلاو لوصوم سسؤم قلطم ليوطل
 .اعد ئعم. ىعدا نم لوهجم :ىعدأ .ءاسأ الو ءوسأ ال يأ يريغ ةريثك يلاوم رولألا تاآوسل نإف ؛ةءوس



 ةرتنع لاقو ١ “8 ظ ةسامحلا باب

 ادعلا الو ٌقيِدَّصلا ُساَنلا َدَحي ْنَلو
 يلا يبجا

 ايهاو َيِبيِدأ اوُدَع اذ ىهسيفأ
 ناو لوعفم

 ايِئارَو نم ينغباف مالا راجي فياخت متغّنبا اي يراخت نو

 ايزاخَملا َنونِطوُي ٍلاجّرلا ضْعَبك ىَرَأ ْنأَو َتوُمأ ْنأ يِدْنِع ِناَيِسَو
 انطو هذختا :هنطوأ ةيغما فاكلا لويهحم

 اه ىّزي الاعدزملل وأ ثضلو قياس الؤتإ باييدْتْسَلَو
 افيفخت هلوعفم فذح

 ايِقاب َكاَذ نُحب ْمَل ٍقوُلَعْلا َضاَرِع اهّرَكت الإ َكبيِحي ْمَل ةرملا اَذِإ
 لاحلا عضوم يف ردصم

 0 لاق ور

 يفبأ

 ٌبْشَخ ىّدْرِم ٌعَقَو هتكمأو ورثإىع درو ٌبيَدُي 30
 عيشلاب برضلا ةلضنل ريمضلا

 ممم | تنس

 سانلا دجي نلو :لوقي .همتشو هباع اذإ هعيدأ قش :لاقي «ةزعلاو (ه.ي7) ضرعلا نع هب ىكي مدألا :خلإ دجي نلو
 .عمجيو درفي هنإف سانلا ثعن :قيدصلا .يبسحو يضرع اودع اذإ هوكتهي تح كتهتلل الباق يضرع ودعلاو قيدصلا

 .نادحجولل ناث لوعفم هنأ ىلع بوصنم «ءافيعض :ايهاو

 نم يلاح بلطاف «ءايندألا لوصأل فلاخم منغ نبا اي يلصأ :لوقي ءاضيأ بطاخملاب ضيرعت :خلإ يراجن نإو

 - دادضألا نم ءارولا نإف - مادق نيعمب هتلعج نإو ؛يفلخ ئعم. يئارو ناك اذإ اذه ينال سلا قع

 هب رفظي ال كلذك ناك نمو «لحم ا عيفر لصألا ميرك ينإ :ئععملا نوكي نأ زوجيو .مكهت هيفو ءئيتمدقت ذإ :ىيعملاف
 .ئم' كدارم غلبت مل الإو ئلانت ىح عبات تنأو ئغباف هل للذتلاو عوضخلاب الإ

 تومأ نأ" :هلوقل مدقم ربخ هنأ ىلع "نايس" عفترا [لثملا نعم. ّيس ةينثت] :خإ نايسو .بلط يأ ىغب نم رمأ :ينغباف

 لصاحلاو «مهل اناطوأ بلاثملاو يزاخملا نوذختي لاجر ضعب لثم سانلا يناري دقو توم يدنع نالثم :لوقي ."ىرأ نأو
 .يل ىري ال ام لحرل ىرأ الو ىفاخي ال نم فاحتأ الو :لوقي :ل! تسلو .نايواستم يدنع يزخلاو توملا نأ
 اذإ :يعملا نأل ؛"اهركت الإ كببحي مل" :هلوق هيلع لد امم ردصم هنأ ىلع بوصنم "قولعلا ضارع" :هلوق :خلإ اذإ

 عاضترالا دارأ اذإف ءاهريغ دلو ىلع فطعت يلا ةقانلا يه قولعلاو .خلإ قولعلا ضارع بحلا يف كضراع ءرملا

 بحلا كلذ نكي مل قولعلا ضارع بحلا يف كضراعو اهركنم الإ كببحي مل ناسنإلا اذإ :لوقي .هتدرطو هتبرض

 يسبعلا سباح نب درو لتق ثيدح تايبألا هذه يف ركذي :ةرتنع .هاركتسالا ىلع اينبم هنوكل ؛اتباث الو ايقاب



 ثيل تي ةورع لو ا الا
 5 هَتلُملا بقلك اك َضَيِب هريخ ىفتبَي ال عباتنت

 انلا ضيبأ 0 دأب هريس رياوت

 ٌبِحَم ا يرتمي ِهِْئَق يف ُكَي ْنمف
 1 ةلضن ةينك كشلا عارتمالا 1

 تبطقشملاك ةكسيآلاة#2ِ ١ َكَبعَم ىف ةلضق ودكم
 ليثلا ريمض هيف

 درَولا نب ةورغ 0
 يل 5

 7 هين ميم 5008 :هل وقل ةغفص

 ةيفاقلاو درج ديقم براقنملا ثلاث نم] :خا ببذي .ةديع ناك هل رثوب .لفون ابأ كما يدسألا رششألا نب ةلضن -

 هل "ىدرم"و .هسرف مسا وأ لجر مسا نوكي نأ لمتحي "درو" :هلوق ءعارسإلا هلصأو دارطلا لثم بيبذتلا [كرادتم

 :مهطوق نم ؛ىدرم عقو :هلوق نأكو ءددعلا عيرس سرف يأ نايدرلا نم ىدرم :لاقيو .روحخصلا هب رسكي ام ناعم
 نم ىدرم :ليقو ؛ةعقيملاب ديدحلا برض اهرفاوحب ضرألا برضت سرفلا نأك ةعقيملاب اهتبرض اذإ ةديدحلا تعقو

 ا :لوقي .ماظعلا ظيلغ بشح :لاق هسرف ىدره لعج نمو .عطاقلا فيسلا هب دارملاف ؛كالحلا وهو يدرلا

 .ةيلع ارداق ةس رف ذدع وأ ليقص فشيس بارض ةلعج و بره نيح ةلضن رثإ ىلع ودعلا ةدشو برضلا ِِق درو

 دق لفون ابأ ةلضن نإف ؛كشي نأ يغبني الف ةلضف لتق يف وأ ةلضن درو لتق يف اكاش ناك نمف :لوقي .لوهجم

 .كله :"حرف و رصن' ك :بجش .عقاولا يف كله

 .راغصلا كاديعلا اح قلعتيف  مرالا ىلع جيم عيوم عا ليقو ٠ يئتجيو اا ا :بطتخا عا ع

 اذإ هفلآ نم لعاف مسا فلآلاو «موللا هلصأو بسلا يق لمعتست ةملك "هيا اك [كررادتم ةيفاقلاو لوصوم ذرب

 .حبذم لك فلأيو ءمسد نيل مظعل دولا صلخي اججاتحم اريقف هللا نعل :لوقي .ةيلاحخلا ىلع بوصنم هب سنأ

 :مس نيل مظع لك :شاشملا .فوذخم لوغفملا ريمكو. ءةزقتم :هنح[ "اكولعض" ل .كتعناةلمجلا| :نج اذإ



 يس حج تحسس
 5 5-0 ع ا ا ل

 اهلف لح ةليل تعناةلمحأبا ناث لوعفم دعي لوأ لوعفم

 م ٍهِبْنَج ْنَعاصخلا تحي ًاسِعان ُحبْضُي مث ًءاشعُماَنَي
 م ُهنِعَتْسَيام ّيعلا َءاسن ُنيِعِ

 شت ييدشلا و مات هور هلع يلع الضم

 رْظَتَتْمْلا بِقاَغلا لمَ فْوَسَت ٍفوَسَت 5 |ُهَباَرَيْا َنوُنَماي ال اوُدَْعَب اذإ

 قفوم قيدص نم اهتفايض باصأ ةليل لك ماعط هسفن نم ىغلا دعي هليل هرتس اذإ :لوقي ["اذإ" باوج] :خلإ دعي
 نأ ريغ نم ةاصح تاذ ضرأ ىلع ءاشع ماني :لوقي :خلإ ماني .قفوملا :هانعم ءلوعفم مسا :رسيم .ريخلل

 راعشإلا نم هيف ام ىفخي الو .رفعتملا هينح نع ىصحلا شلل ينيقت عن ولك يووم ةعئاسلل هني اومن

 .ضرألا يهو ءارفعلاب سبلتلا وه ؛"رفعتلا" نم لعاف مسا :رفعتملا .هتدالبو هنالسكو هرقفو هسؤبب
 اريسح يسميف لاجرلا لاعفأ ىلع ردقي الو «نهيف تيبي ثيح هنعتسي ام ىلع موقلا ءاسن نيعي :لوقي :خلإ نيعي
 .ةناعتسالا نم تابئاغلا عمج :هنعتسي .ةقشملاو دهجلا ةرثكل ةءايغالاو لالكلا .هباصأ يذلا ريعبلاك ًاليلك

 سباقلا باهش ءوض لثم ههجو ضرع ءوض اكولعص نكلو :لوقي [ريخألا رعشلا يف "نكل" ربخ] :خلإ نكلو
 .لامجلاب هفصو اذه .ران ةلعشك ههجو قرشي يأ ديعب نم رانلا ىأر يذلا

 نم اهآر اذإ رانلا رونت :رونتملا .اهلبق امل ةفص ةلمجلا [ًادتبم ءفاضملا ريدقتب ؛:هضرع هجولا ةحيفص| :ههجو ةحيفص

 نإو ءاهانعم ىلع ءابلاف "الطم"ب اقلعتم ناك نإ "مهتحاسب" فرظلا [هيلع مجه اذإ هيلع لطأ] :خلإ الطم .ديعب
 ىلع لدي مهتحاسب موق ىلع لالطإلا نإف ؛نيعم كلذو اظفل برقأ اذهو ."نع" نيعمج يهف "هنورجزي"ب اقلعتم ناك
 .اروجزمو ادورطم نوكي هنأ كش الو ءرامقلا ماهس نم هل بيصي ال يذلا مهسلا :حينملاو .ةدالحلاو ةوقلا لامك

 .هتعانش يف رهشملا حينملا رجزي امك مهتحاس نع وأ مهسفنأ نع هنورجزي مهلزانمب هئادعأ ىلع امجاه :لوقي
 نونمأي ال هنم ءادعألا دعب اذإ :لوقي :خلإ اذإ .هخضف يأ "هرهش" نم :رهشملا .تعن وأ لاح ةلمحلا :هنورجزي

 فوشت يأ فوذحم هلوعفم :فوشت .هلهأ هرظتني يذلا بئاغلا لهأ راظتنا هنورظتنيو ؛هنوفاخي لب مهنم هبرق

 .هرظتنا اذإ "هرظنت" نم لوعفم مسا :رظنتملا .هعوجر بئاغلا لهأ



 ةرتنع لاقو ١4١ ظ ةيامرلا باب

 ردشلف اسي ناقش ةزوأ اديمح اهقليةثتملا قلي نإ كلّذف

 ةرتنع لاقو

 دوعت ْمُهْتَعاَمج ضمت اذإ سيو جهلا ي 5525
 مهنم ةعامج يأ ًادقبم| نيخم ميمتلا 5-3

 رع 0 و سس 7 32 يس > ان و 7_2

 ميقن - تا

 ب ت

 1 ورع. وك يب < ه سة # ته هيض 8 نا ا م ا اا# .
 وقفل 3# ير هه 8 اريي لإ ةوققلا هل ديصفتللا ااا اق

8 

 لأ جا ها

 هب ردجأ ردجأ لصأو .امهكرت نع ءانغتسالابو لاتقلاو وزغلا غنم اقلب نيك[ نكلو ' هلق رأ :خإ كلذف

 .هب ردجأ وهف لاتقلا كرت نإو اديمح لتاقي لتاقي نإ كولعصلا كلذف :لوقي .ةرورض نكاسلا كرحف :نوكسلاب

 ؛ميجشا نب ورمع يب ترغا دق تناك سبع ب نأ :هناويد ف وه ام ىلع تايبألا هذه ثيدح نمو :ةرتنع

 ؛نيبتي مل و هلتق هنأ نظف مهيف اسيئر سأبلا ديدش ناكو ةيرج :هل لاقي مهنم الحر ةرتنع ىمرف اديدش الاتق مهولتاقف
 لوعفم وأ لاح "راود مهل" ةلمجلا [رتاوتم ةيفاقلاو لوصوم فدرم قلظم رفاولا نم] :خلإ تكرت .كلذ يف لاقف
 اذإف منصلا ىلع فاطي امك هلوح نوفوطي مهف اليتق ميجهلا ب , نم تلق يأ رييصتلا نعم كرعلا نمضتل ناث

 رات قرمأ ناج تداع يس ةطاتخ هدفا

 هيف ازوكرم يرمعلا ةيرج تكرت :لوقي :خلإ تكررت .هلوح نورودي اوناك ممل منص :اهمضو لادلا حتفب :راود
 بوصنم ةلمحلا :#خ ! هيف .ةرتنع هامر ناك لحجر ملع "ةّيمس"_ك :ةيرج .ديدس ميقتسم لصنلا لخدم ديدش مهس

 .لصنلا لحدم مهسلا قف وهو لصنلا طسو يف عوتانلا :ريعلا .وهامك يىناثلا لوعفملا ىلع وأ لاحملا ىلع

 .هيمرم وجني الو همهس ئطخي ال همهس ىلع ثفن اذإ يمارلا نأ مهتاموعزم نم ناك هنأل كلذو :خإ نإف
 تبثأ ثيح هب ىلوأ وهف ادوقفم راصو تام نإو يمهس ىلع ثفنأ مل ىنإف ؛بحع الف ةيرج أربي نإف :لوقي

 .هل اقيقح وه لعج وأ دوقفلا هل

 .هل اقيقح لعج :هانعمو ءدوقفلا قح يأ بلقلا باب نم نوكي نأ لمتحيو «هتبثأ اذإ "هقح" نم :قحف

 تناك امو :لوقي .سكعلاب ليقو .دلحلا نم ناك ام ةبعجلاو ءبشنخلا نم ناك ام ريفحلا :خلإ امو

 .هيف الإ يمهس لدي الو هايإ الإ يمرأ ال يأ يماهس ريفج نوكي ديدشلا يوقلا عاجشلا نأ ةيرج يردي

 .ماهسلل عمج مسا :يلبن



 ...ريهز نب سيق لاقو 0 ١ < *“ ةسامحللا باب

 ردب ينبا ًالمحو ةفيذح يثري ريهز نب سيق لاقو.
 , ٌميِرَي ال ةَءابَملا ِرْفَج ىلع تسيق ىياثلا نخ نأ م

 از يا مار

 ُموُجُلا َمّلط ام َرْهَتلا ِهْيِلَع يِكْبَأ تل ام ُهُمْلُظ الؤلو

 ظ دع م ا نا
 ْميِخَو ِهْعَتْرَم ْيغَبلاو ىتَب ِرذَب نب لثع ىلا َنِحَلَو
 ميلا َلُجَرلا لَهَْتسي ذو يرق علف ليلا قطا

 نكد لوعفم

 ُميِقَتْسُمَو يع ٌحَوْمُمَف  ينوُئَرامَو َلاجرلا ُتْسَراَمَو
 55. نب رواسم لاقو

 ٍباَبِس ٍمْوَيِل ئتَمْركَم ُتْذَدْعأ“ ين :إَق ُتْيَقَو لَه اميمت لئاَس

 هسفنب ىمرف (مهنيب تناك برح رخآ ىف ردب نب ةفيدح تترش امل هلآ :تايبألا هذه ثيدح نمو :2 ! سيف سيق لاقو

 اوعبتتف :ةسحعلا هربخ غلبف ءهباحصأو ردب نب لمع هوخأ هةعم ف ةرارخلا دادتشأال - ةءام يهو - ةءابهلا رفح 5

 ةيفاقلاو رفاولا نم] :خلإ ملعت .سيق لوقي هيفف :هناوعأو ردب نب لمح اولتقف ةروكذملا ةءاملا يف اومحتقاو مهراثآ
 مهلك سانلا ريخن نأ !بطاخم اي ملعت :لوقي .ةءام :ةءابملا رفجو ءوطت مل وأ اهضعب يوط ىلا ريبلا :رفحلا [رتاوتم

 .تيم هنإ ثيح نم هنع لوزي ال ةءابملا رفج ىلع عقو تيم

 ريهز نب كلام هلتق هملظب دارأو .ادبأ امئاد يأ موجنلا علط ام هيلع يكبأ تلز ام هناودعو هملظ الولو :لوقي :خإ الولو

 ناك اكلام نأ لصألاو ءرشلا نكسو ردب ونب هب يضرو لوتقملا هيأ ردب نب فوع ةيد يسبعلا دايز نب عيبر لمح ام دعب

 نب لمح مكبحاص لتق امنإ :سبع قبل لاق مث ؛مألل نيوحأ فوعو ةفيذح ناك امل ؛ردب نب ةفيذح مهثعب لاجر هلتق دق

 نب لمح يلع ىغب :لوقي :خلإ نكلو ."رهدلا" نم لدب هنأ ىلع بوصنم :ام .ملعأ متنأو وهف ؛ةيدسألا نبا وهو ردب
 قيس ا 0 وي 5 0

 لاسر تلمعتسا ل 5 لامعتسالا هيت خا تسرافو لهاججا اس قوف ل ميلا

 يف روك ذملا اباتع ةمالس نب هب نم ق دل ناك هنآ هرب نمو :رواسه , لاقو . .ميقتسم مهضعبو جوعم مهضعبف ؛نولمعتساو

 قلطم لماكلا يبات نم] :خإ لئاس .ةلذو راع مهبيصيل ؛مهراج لح نم ر واسم هنكمف (ميص و لشبسحت تايبألا هذه

 ُق راظن لحجر ينإف ؛يراخج هتنمضت امل ءافو ئم ناك له اًميمت بطاخم اي لس :لوقي [رتاوتم ةيفاقلا و لوصوم فدرم



 فانَتَع كل _-_- تففَدَ هون ا ىحب 2 مد

 يلع منعا

 رينغ نبل ءام

 تاعلألا هان 3 ةهوتلارم مهري راقت 5 1
 مهيابلأ يأ كالملا يه و ليلعتلل يك نع كمل باح

 قولا ردع فنوأل اوس نكأ ْمَل ٍنَأرْيَغ ةميذج ْتَرَدَغ

 ع

 تاششألا نك ركل ثاياوغأ اوكفك هل كد ُهُجْلعَف اذا

 يملسلا سادرم ند سابعلا قبلا

 لَجْسَعِب يلهَأو رذِي اذ َلَحْوَلو ُهُْعوُرَي الوُسَر َنْلَس اَبَأ غيِنأ
 عض وم ىسأ  عضوم مسا هعزفأ :هعار ةلاسر مضر

 .عاشي ام هيف مكحيل ؛باتع ىلإ هلبح تعفدف :ةبلغو ارهق ْئ جمالس ب ع تنذخخأ و :لوقي :خإ تذحخأو

 "يط"ل ءام :ةضبأ .ءاملا اذه لهأ هيف مكحت يح هركم ريغ اعئاط ةضبأ لهأ نم يلإ هتبذجو :لوقي :خلإ هتبلجو

 دارأو .ريهز نب كلام يئبل ريمضلا خا اولتق .ملكتملا ءات نم لاح :اعئاط .فرصتم ريغ (ةئيدملا نم برق لع

 ناك امل ؛كلام نب تأ نبا وه سيق نب تأ نبا نأل ؛مهتخأ نبا :هل لاق امثإو ءحورحملا ربعكملا نبا مهتخأ نباب

 ؛ىنعم مهوقع ةهافسو ةقيقح مهكالهإ لجأل ربعكملا نبا مهتخأ نبا كلام ونب لتق :لوقي .نيوخأ كلامو سبق
 .مهوقع ةفخل ؛هولتقف ؛هتلتقل هلتق تدرأ ولو ؛هيلع اوّنميل ؛مهيلإ هتعفدو لجرلا ترسأ ف
 .ةردغ يسفن فلوأ نأل الهأ نكأ مل ينأ الإ مهراجب ةحاور نب ةميذج ونب تردغ :لوقي :خإ تردغ

 .فاليإلا عراضم نم ملكتم ءدوحجلا مال ماللا [ناك ربخ] :فلوأل .عطقنم ءانثتسا هنأ ىلع بوصنم :ريغ

 نب اي :لوقي [باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلا] :خلإ متلعف اذإو ."فلوأ" يلوعفم لوأ [سفنلا نع هب ىك] :يباوثأ
 .مكنع عفدي ال ام مكمزل هنإف ؛سانلا مكباع اذإ مكباسحأ نع عفدي ادحأ اوكرتت مل ردغلا كلذ متلعف اذإ :ةمينج

 راوج ف ناك سادرم نب ميره هاخأ نأ :تايبألا هذه ثيدح نمو[ يباحص مرضخم رعاش| :خلإ سابعلا لاقو
 ضحي لاقف ءسادرم نب سابع كلذ غلبف ؛دليوح :هل لاقي مهنم لجر هلتقف «رماع :هل لاقي ؛ةعازخ نم لحجر

 لوقت [مورتخ سييتلاو فراس ةقاقالو تل رسوم درس: قاطم ليرلللا قا نيل 21 قلقا زاقلا ةضأأ ىلع نرماع
 .ديعب نوب امهنيبو .ءلجسعب يلهأ لحو ردس يذب وه لح نإو ؛هعزفت ةلاسر ارماع ىملس ابأ ؛بطاخم اي نيع بع غلبأ

 . ءابلا بو هسفنب ىدعتي لولحلا :لح



 يملسلا سادرم نب سابعلا لاقو ١ ه ةسامحلا باب

 ٍلجباَف َكِضْرِعب اوُداَج ٌرَشْعَم نإف ٌةَلاَمِر َكَِلإ يِدْهُي ئِرْما َلوُس

 ٍلَّوَحَتو هب لِزْدَت الف ًاظيلَغ لك اي
 لكلاب ُمُهابْرُك لَعدوكأ ْمُهَِإَكَئوُفلَْي ام نعمت ال
 ' 3 ْمْلِراَتلا يفهب تيتأ ادِهاَش كل ًادّسْن راَرإلا َدَعَب
 ٍلِيْقَأو زبد ِبْرَكْلاِبُهلَّلاَقُي احضان ِمْوَقْلِل َتْرِص دق اذإ َكاَرأ

 لوقلا ةلوقم ميظعلا رلدلا

 لْلَدَكُم رمال لاَقماقيفَو طخ ربرعلل ثّسيِلَف اَهْذحَف

 .باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلا لوألا ىلعو «لوألا نم لدب وأ فوذحم لعفب بوصنم "لوسر" :خلإ لوسر
 لجر ةلاسر هّيلإ نع غلبأ وأ «شغلا نم ةصلاخع ةلاسو»كليلإ يدهي لحر ةلاسر ىعلس ابأ اي كايلإ لسرأ :لوقت
 .لذبت الف هب لخباف ةيدلا لوبقب كورمأيو رأثلا ذخأ نع كوعنمي نأب ةعامج كضرعب داج نإ هنإ :هل لقو ءاذك

 اًراض الزنم كولزن نإو :لوقي [هنكسأو هلرنأ اذإ :هأوبإ :خإ كوؤوب نإو ."اوداج" هرسفي لعفب عوفرم :رشعم
 .هيف ريحخ ال اه :لئاط ريغ .هنع لوحت و هب لزنت الف ؛ةيدلا لوق ىلع كولمحي نأب عفان ريغ

 هب عمط :لاقي « قى "و "ءابلا ب ىدعي عمطلا ع نعمطت الو .طرشلا باوج هدعب ام عم ءافلا خا لرنت الف

 :لقنأ ن وكيل ؛هجيهيو هيوقي ام هب طلخ دق يذلا مسلا وه :لمثملاو .ضفاخلا عزنب بوصنم لوصوملاف ءهيفو

 .متدومو مهتبارق ىلع لمثملا مسلاب كوتأ مهإف ؛هلكأت نأ الضف كنوفلعي اميف نعمطت الو :لوقي

 لاح هنأ ىلع هبصنو «نارفعزلا وهو داسجلاب غوبصملا :دسجملا [فوذحم اهوخدمو «راكنإلل ةزمهل] :خل! دعبأ

 كراذن ف هب توق فالح هل قالا كهايق رطلا ل غوبصم وهو لوتقملا رازإ دعب ةيدلا ذحأتأ :لوقي .رازاإلا نم

 ."ادسجم". ل ةيئاث ةفضا ةلمتلا :هتبيقآ .ءدلا هيع قرئفيا م

 تذحأ اذإ كارأ نإ :لوقي .ةلذلاو ناوحملا يف هب هبشي ءليخنلل ءاملا هيلع ىقتسي يذلا ريعبلا :حضانلا :غ! كارأ

 .لبقأو برغلاب ربدأ :هل لاقي حضان لثم موقلا يف اليلذ ترص دق كل روكذملا رازإلا ةداهش دعب ةيدلا

 ءاضرلا مدع عم :(4. :تلصف) مشتش ام اولَمْعا :ىىلاغت: هللا لاق امك رمألاو «ةيدلل بوضتنملا :خإ اهدخف

 ليلَق لجو لاقت اهنقنو ءقركلا نيؤعلل ةليست قسبل اهتكلو ةيدلا ده كفتت نإ ىلإ ةيدلا قفا :لوقي :لمسلاب

 .اهرك”ةيإ ايلبقيالا قبيح



 اضيأ لاقو ١5 ةسامحلا باب

 لع

 ُدِباَحَت نسف احلام أ كرأو ايودع يِدِيَأب 555 زأ ُدَحْشَن

 ُدِضاَر كراج الإ ندشْزت الق ٍرَمْبَح نب ِدْبَع مَْقلا راجي َكِيلَع
 ُدِعابَأْلا اًهيف كاضْرت ٌةَطْخ ْدَحَف رايخ لب بيب ابين كيش نإف

 راف َوُه ْنَم َدَح ْتَعْضَأَو ْتَعاَصأ ىقثلا ىلوأ ريب ىَوْجَتلا ِتّلاط اَذإ

 ذراحي ال :ريصت لوم فيلا ىنف هرصن 1 َكالوم ْنِإف ٌبراَحَف
 و معلا نبا

 لكي :لوقي ةنسألا ديدحت :ة:دحشلا |كرادتم ةيفاقلاو لوص وم سس ٌؤه قلطم ليوطلا 1 نم] 2 لدحتشتتا

 .ءادعألا نم بلغنو نهلمعتسن يأ نمي حلاعن احامرأ كارت .مهرصنتو انيلع مهنيعت يأ ان ودع يدياب ةنئاك احامرأ

 ذحش كرتتو يأ :احامرأ ."احامرأ" ل تعن رورحنلاو راحجلا :خ! يديأب .كلذك نوكي نأ يغبني ال هنأ :هانعم

 .ةقشمو دهج ىلع هجلاع :هدباك :دباكت .فاضملا فذحف ؛حامرأ

 ةلمججو .ءادشار كراح نوكيو الإ دشرلا ىلع | ضرع حنا يارس :لوقي :خإ كيلع

 يغلا ضيقن :يشارلا :تدشرت الف 1 ةقرقبلا) # نومِلَسُم مش هاو لإ نر ممن الفل : ىلاغت هلوق هبشت خلإ ' تادشرت داى"

 لخو محك لات الف ءهل ماقتنالاو هنع بذلا نيم كل راجل هفلكتت امث هرقلا ٠ الق سس نإ يأ :خإ نإف .لالضلاو

 «بناحألا كحج رثسا ءافولاب قرابع ت رشتتنا اذإ رابخألا ناف ؟بنراقألا كود دعابألا هيف ءكتمش اع هرمأ ّق

 .لعفلا كثنأ اذلو «بطاخملا طصشر :رتبح نب بيبح .راعلا قحليو مذلا بلجي راجلا ميلستو

 ةروشملاو ةاحانملا تلاط اذإ :لوقي .نيعمو رصان الب ادرفنم ىقبي ةثأل ؛ءاهفسلا ريشتسم نع 2 وه نمر ئك عا اذا

 هل رصان 3 يف 4 ةلدج هيناعي اع دارفنإلا ُّق راصو نةبحخ تلامأو ريشا تعيضص ,ةيوقلا عءارالا بايرأ ريغ عم

 .نيلعفلا نم عزانتلا هيف عقو | دف لقعلا وهو ؛ةيك عمج : ىهنلا .هدح ريغ ىلع رواشتلا عوقول ؛ريشم الو

 ةرصنلا عاطقنال كاقن وأ ءاهؤام لق اذإ ةنسلا تدراح :ليقف ريعتسا مْ ,نبللا ةلق يف اهلضأ ةدراحملا 1 براحف

 همورت اميف كيلاوم كنواعي مل نإف ؛هترصن نع دعقت الو هيلع ناعأو كراج دصق نم براح :لوقي .اهتلق وأ

 تندم ال لل ىلوهت هيفا ناف ؟كيسلاب رهتتماف



 اسراَوَقاَنْيَقَْلا مْوُيانَلْئِماِلَو احّبَصُم اًيح َعَحْلا َلْئِمَرأ ْمَلَق
 0 انيقالت يحرراخلا دهعلل مالل

 اسِااَوَقْلا قويشلاب اذه تطأ مهنِم ٍةَيِقَحْلِ قش كل

 اسِعاَدَمْلا ٌحاَمَدلاَو ياَدَمْلا روُكص  اََلاوُيَّصَتَةَدَهاَنْدَدَماَماَذِإ
 ةلمحملا :٠ :حتفلاب ةدشلا دكر

 اسفاو لإ < َنْعِجْرَي ام ْمهْيَلَع اهرُكَن عيِرَص ْنَع ْنَع ْتَلاَج يخل
 ريغت اذإ :هخ ولا سبع مزاللا عوجرلا نم

 تافصتملا نم ياو ينهحلا كّرعْلا دبع نب.قواشلا دبع لاقو

 انْيَلَع ْتَمْرَكْنَو اً نيب اي اَنَع تْيَدُح الأ

 ىلع راغأ ىح مهي جرح مث ءافوطب عيمج نم هيف ميلس نب نم اعمج عمج هنأ :تايبألا هذه ثيدح نمو :لاقو

 ليوطلا يناث نم] :خلإ رأ ملف .راغأو منغف ؛ةليل نيرشعو عست دعب بركي دعم نب ورمع طهر ديز يب
 .انيقتلا موي سراوف اهلثم الو احّبصم اّيح مهانحبص نيذلا يحلا لثم رأ ملف :لوقي [كرادتم ةيفاقلاو
 .احابص هيلع راغأ اذإ هحّبص نم ءلوعفم مسا :احبصم

 .هظفح هيلع قحي ام يمحي يأ ةقيقحلا يماح وه :لاقي [لمحو فطع :هيلع رك ن - ف ليس د رق

 اموق الو مهنم ةقيقحلل ىمحأو ءادعألا ىلع ٌركأ اموق رأ ملو :لوقي .سرفلا ينذأ نيب امو ةضيبلا :سنوقلاو
 انلمح اذإ :لوقي .نسلاو قلخلا ماتلا سرفلا :يكذم عمج يكاذملا :خلإ اه اذإ .فويسلاب ستاوقلا ان يرضأ

 انولباق يأ ناعطلا دنع فطعنت الو نيلت ال ىلا حامرلاو نسلاو قلخلا ةماتلا سارفألا رودص انل اوماقأ ةلمح مهيلع

 .فطعني الو نيلي ال يذلا حمرلا : : "ريثماك سعدم عمج :اسعادملا .ةلباقملا نسح

 انليخ تضرعأ اذإ :لوقي .تراد يعمم ةمجعملابو ءتضرعأو تلدع ىعمب. ةلمهملاب تلاح :هلوق :خل! ليخخا اذإ

 .عمجلاو درفملا هيف يوتسي :عيرص .هوجولا سباوع الإ نعجري امف ءارهقو ارسق مهيلع اهركن عورصم نع
 ةيفاقلاو لوصوم قلطم رفاولا نم] :خلإ الأ .اهيف فصنيو «ميلس نب ةثهب لآ عم مهلاتق ركذي 5 دبع لاقو
 زع :هيلع مركو .عادولا ةيحن هب دار ,أو .هللا كاّيح :هل لاق وأ «هيلع جلس اذإ داك ديه لوهحم :"تييخ" [رتاوج

 الأ :لوقي .تافتلا الف ةيحتلل وأ ؛ةبيغلا ىلإ باطخلا نم تافتلا هيفف 2"ةنيدر“ل "تمرك" يف دنيفتاو ةقرشاو

 انيلع تربكو تقش نإو وأ اندنع تفرشو تزع نإو ةيحتلا كلت اهييحن نحنو عادولا ةيحت ةنيدر اي انع تبيح
 .ةأرما ملع «ةنيدر ميحرت [عابشإلل فلألا] :انيدر .ةلصتملا هدعاسي ال نكلو ؛مالسلا سفن هب دارأ :ليقو .اهتيحت



 ...ىزعلا دبع نب قراشلا دبع لاقو ١ / ةسامحلا باب

 اكو خل ا نق 3و انتاَّمْضَأ 03 انئج ُةاَدَع ِتْيَرْوَل هند

 معطن م م يي يأ 3 9 6 ةئيدر اي يأ

 اييع مهقلاب اوم هنا الأ ٌلاقَف بيسي

 نا

 اَنيعْزاَو بك هزت ليسلا لثمك شي اير اضراَع اَوُواَجَف
 تيل

 انْيَهُج ٌءالَم ئيحَأ انلقَك انذار ّذِإ ًةَكْهب َلاَي اوَدانف
 علا نم نطب

 نطبلا يواحن ناك اذإ لجرلا ىوتحخاو .فذحي ام اريثك و ,فوذحم امهالك اول" باوجو ةيؤرلا لوعفم :خ! ةئيدر

 برضلا دنع مهفوطب نم جرخي الكل ؛ماعطلا نم ائيش اوقوذي مل لاتقلا اودارأ اذإ مهنأ مهتداع نم ناكو .اعئاج
 :لوقي 1 اهنم نعطلا لوغأ ناك تّداَتما ادإ ءاعمألا نأ وشو :رخخأآ هجج وو «لسكلا ثروي 00 نأ - .نعطلاو

 حم انكو انداقحأ ىلع ميلس نب ةثمي انتج موي 00 !ةنيدر اي

 لحجرلا معن :اومعنا .ايابر هعمج هيل ةييلاومولا ا رمعتر سدت الفل مرق هقلوعت ريس ا : لاقو

 اولسراو :لوقي | هرفحخأ يأ ءافحخالا :ىمشلا | ا اوسد .ىحراخلا دهعلل كيف مالا :موقلاب .باط ادإ عرفال#

 لتقلاب هب ردغن ملو نامأو ظفح يف هليبس انيلخو هب انملعف انرابخأب مهيتأيل ءاشعلا تقو ءافخ مهنم اسراف انيلإ

 نم هعنم يف ناك ذإ لوسرلا سابتحاب اركم لمعتسن مل انأ :انهه ردغلا ئعمو .انرس ءاشفإب لابن ملو سبحلاو

 هنيب ةفرعملاب ةقث مهل رهظ سرافلا كلذ نوكي نأ زوجيو .ممي ردغلاك نوكيف مهنع انرابخأ ءاوطنا مهيلإ فارصنالا

 .مهيلع نامألل اذخأ هروهظ دعف مهنيبو

 :لوقت امك فطع امهنيبو ؛ةبيغلاو ملكتملا نم لاح يس 0 عةيلاحلا ىلع بوصنم "ايهاراع حا اوٌواجف

 ,قفألا يف نضرتعملا باححسلا :انواخع :ةشيس رمأآ ريفي أ انعولاو انم لك ناك و ءاناقلي ام بك رن رماحلا ليسلا

 .ةيلاحلا ىلع بصنلا لحم يف :لثمك

 عمج هظفل [اودانت:ةحسن فو] :خ! اودانق .شيحلا رمأ ربدي نم وهو ,ع زاولا ىثم [عابشإلل فلألا| :انيعزاو

 نعطلا ل مكقالخأ !وتسوسأ :انلقف ة ءوهيلإ نيلئام هل دإ ةئهبلاب مهنيب يق :لوقي عةادانملا صام نم رك فلما

 .قلخلا :ةكارحم [ابرض:ةخسن فو] : عالم .ءادنلا ف اره "اي ب تقلعت هاد مال ماللا :لاي ةليهجس يلا اي ةينيشلاو

 .عابشإلال فلألاو .ءادنلا ىلع " ةنيفحي" ميحخ رث :انيهح



 ...قراشلا دبع لاقو ١ ةسامحلا باب

 ف ورعم هي انيّوعزا مث َةَلْوَج انلُجَف 2 ٍِبيَغرْهظ ْنَع َةَوْعَد انعِمَس

 اَنيِمَتْراَف لكالكْلِإاَمْحْأ اليِيَِقاَنْمَقاَوَت ْنأاَمَلَف

 اي ازقمو لول اقف امهس دام
 با وج

 ادب يان "- اد يدل َْقَرَ ِةَئوُم َوْلألَ
 2 ةباحسلا

 ةلمحلا 1

 انلجف بيغ رهظ نع انئارو نم ةوعد انعم :لوقي .محقم رهظلا :ليقو «ةنسح ةراعتسا "بيغ رهظ" :خل! انعم

 نوكي نأ زوجيو ةديكم هولعف نوكي نأ زوجي اذهو اهنع رطولا انيضق ام دعب انعضاوم ىلع انعجر مث ةلوج اهيلإ
 .صكنو عجر اذإ لجرلا ىوعرا :انيوعرا .اوعجر اونمأ املف ءاولمأتيل اولاجف نيمكلا اوفا

 "اليلق" :هلوقو .ةزرابملاو لاطبألا يعادتل نوكي نأ زوجيو «ةئيهتلاو ةيبعتلل نوكي نأ زوجي فقاوتلا اذه :خلإ املف

 يف ماللا .فوذحم ردصمل ةفص نوكيف اليلق افقوت داري نأ زوجيو ءافرظ نوكيف ءاليلق انامز هب داري نأ زوحي
 ىلع يأ *١١(« :تافاصلا) نيبَحلل هلو ؛(5١١ :ءارألا) 4 ٍناقذألل نوري :ىلاعت هلوق يف امك "لكالكلل"

 .دحح ىلع انيقراق امان انا اسك يأ لكلا ىلع انيكازم ابننآ يليلق انيتاذ احلف ةلوقي «نيبطاو ناقذكلا
 ينادتلاو ىقالتلا :فقاوتلا :انفقاوت

 تدفن املف :لوقي :خ! املف .ريعبلا ردص وهو «لكلك عمج :لكالكلل .رارقتسالا نع ةياعك ةحانإلا :انخغأ

 لعفب ةيردصملا ىلع بوصنم «ناعمللا وه] :خ! ؤلألت .انوحن اوشمو مهوحن انيشم نيقيرفلا نم ماهسلاو يسقلا
 هيرآ نيب رامحلا ودع نايدرلاو «ديقملا يشمك وطخ براقت نالجحلا نأل ؛نالجحلا قوف نايدرلا [فوذحم

 اهعضت مث «نيتوطخ ىرخأب وطختو الجر نهادحإ عفرت نبع اذإ يراوجلا نايدر نم اذه :ديز وبأ لاق .هكعمتمو
 انيلإ اوراس اذإ يح ىرخأ ةباحسب تعمل ةباحس ؤلألت انم لك ًألألت :لوقي .ارارم كلذ لعفت ؛ىرحألا عفرتو

 .اهلثم فايسأب اعيرس اريس مهيلع انرس فايسأب افيفحخ اريس
 .نالجحلا ىلع دئازلا ريسلا «ةكرخم نايدرلا :انيدر .يطبلا يشملا وهو ءوطخلا براقت ىلع يشملا :لجحلا :اولجح

 ناك لجر ىلع :انيق .نايتفلا :ريثكلا ءانبو .اهيلإ ةثالثلا فاض كلذلو ؛ةيبصو ةملغك ليلقلا ةينبأ نم :ةيتف

 .ةدجنلاو سأبلاب مهيف اروهشم



 ..مامح نب ىأ نب رشب لاقو ١ثو ةسامحلا باب

 وج اومَرَو ْمهِلْثِم لُجْرأب اوُرَجَف رجا اذ اوُدَشَو

 نيد نايف لعَقْلا قا ٍظاَقِح اذ ٌنْيَوْج ينخأ ناك

 لوهجم ردصم ةيلاخ 7 ةظفاحم يقاضإ بكرم

 انْيَتَحْئا ' ! يخي َنْبَ ايل ادلب و
 ع ابشإلل فلألا 1 ظ 1

 ا

 ةميذج نب ريهز ينبل َىِسَبَعلا ٍماَمح نب نأ ُنِب ٌرْشِب لاقو

  ٍناهر َمْوَي َنْحِلْفَي امَق َنْيَبأ نسيحاَد لآ ْنِم ّدكُتلا ظابرلا َّنإ
 ةيفان ح الفلا يعأ

 ٌرجو هموق ةدش ىلإ ةفاضإلاب ىرخأ اهدعي نأ لمتحيو «ىلوألا متدش دعب تناك هذه مدقدش نأ رهاظلا :خ! اودشو

 «لوتقملا ليلذتو ةدالجلا راهظإل وأ بلسلا ذخأل هلجر اورج برحلا يف الجر اولتق اذإ اوناك مهفإف ؛لتقلا نع ةيانك لحرلا

 نيوح يحخأ ناك و لوقي :خلإ ناك و .انيوح ىخأ اومرو نيلوتقملا مهاجر لثم انم اولتقف ىرحأ ةدش انيلع اودشو :لوقي

 .هلتق يف ىلإ راع الف نايتفلل نيز لتقلاو باسحألل] اظفاح ايمحم

 نع فويسلا ءانحنابو «ناعطلا ةدش نع حامرلا راسكناب يبكي ؛بوألا يضام نم ركذم عمج اوبآ :2! اوباف

 عوردلاو: ضيبلا .ي:اهايإ ايلامعأب ةيخم انفريس انععرو مهفاسحأ ق اا مسرع لق رحال

 نم برق ىلع عضوم :ديعصلا :خل! اوتابف .بوألا نم ضام انلق لثم :انبأو .مهعم دالحلا تقو مهيلع يلا

 انتبو «هاوفألا ةرارحو ديدش شطع مهل ضرع دق ناكو ديعصلاب اوتابف :لوقي ؛ضرألا هب دارملاو ىرقلا يداو

 .مفلا ةرارحو شطعلا :حاحأ .انضرأ ىلإ انيرسل انحيراحجم تفح ولو نيحورحملا ةهج نم كلانه

 نم هموق ىلع اتبلج امو ءاربغلاو سحاد نأش يف اهوقي تايبألا هذه :رشب لاقو .حورجلا نعم. ميلك عمج :ىملكلا

 دانسإ نأ ملعا [مورخم تيبلاو رتاوتم ةيفاقلاو فدرم لوصوم قلطم ليوطلا ثلاث نم] :خ! نإ .فعضلاو ةلذلا
 اولاق ام بيكسل :ىلاعت: هلوق هنمو «ءانبألا ىلإ ءابآلا لعف دانسإ مهتداغ نم ناكو ءزوجتلا نيل سحاد.لآ ىلإ لاعفلا

 نم دكنلا سارفألا نإ :لوقي 325 هدهع يف ابن اولتق اونوكي مل محنأ عم 08١( :نارمع لآ) هيّقَح رْيَغب َءاَِنَأْلا ُمُهَلْتقَو
 .نقبسي ملف ةرازف ب نيبو مكنيب ناك يذلا ناهرلا عوي نحلفي نأ نيبأ ريهُز ىئب اي 1, سحاذ لا

 هيف ريخ ال يذلا موشملا وهو دكنأ عمج :دكنلا .ةطوبرملا ليخلا وأ ليخلا نم اهقوف امو سمخلا وه :طابرلا

 .ريهز نب سيقل سرف مسا :سحاد .فيرش لك دلو ىلع قلطي :لآ .نوميملا دض



 عابنز نب مكحلا نب ناورم نب قالغ لاقو ١ها ظ -  ةسامحلا باب

 ِناَمْع ِءارَو ْنِمًأسْيَق َنْحَّرَطو  ِكِلام َلَكْفَم ِهَللاِنْذِإِب َنْبْلَج

 ناوهو ٍةَّلذ نيم ىذألا نوري ْمكَعِمجو داصإلا ِتاَذ ىلع َنْمِضْل

 ا يدوب ام رب
 ِناِمَدَهْلا كب ْتَنَر كَ تمتو ًاقياسدتلك ف مس رس

 مامي '
 0 5 لصف

 امراحَملا اولحتس م و اهّيلإ اوّرِجاَو وي ل دي ماحؤألا اوعَطَف مه 2 م
 مادو

 اًمِطاف ْمْوَْلا َنِم ًائيّس يبت ْمَلَو اَهَتاكَم ىرخأا اول ْمُهَتِنَلايَ
 ةفيذحو لمح لتق دعب نامع ىلإ جرح دق كلام وحخأ سيق ناك [عضوم ىلإ عضوم نم قوسلا :بلجلا] :خلإ نبلج
 .نامع ءارو ريهز نب سيق نعقوأو ؛ىلاعت هنذإب ريهُز نب كلام لتقل اًببس نعقو :لوقي ءابيرغ هيف تام نأ ىلإ
 اففخم مضلاب :نامع .هحرط رثكأ :ءيشلا حّرط ؛ندعبأ يأ :نحرط .ردب نب لمح هلتق ءريهز نبا وه :كلام
 .ماشلاب دلي وهف ميملا ديدشتو نيعلا حتفب :نامنع امأو. ءنميلا دالب نم دلب

 اذهب مكليخ تمل :ل لوقي ءردب ني ةفيذح رفاب يرارقلا ةلضفا نب مع هعظل سحاد, عطل ناق دفا :خع :ذطل | نمطل

 .اناوهو ةلذو انبج مكفرش نع اوعفادت ملو ىذألا نورت نورضاح متنأو ةياغلا نع اههوجو تفرصو عضوملا
 قبسلا كنم عنميس :لوقيو ريهز ئب نم ادحأ بطاخي :خل! عنميس .ناهرلل ةياغلا لعج عضوم :داصإلا تاذ

 .باوصلا قيرط نع تزواحت نإ لتقتو ةرازف بل راص هنإف «قبسلا يعدت تنك نإ

 نم مهنع ردص ام ىلع ريهز ب بتاعي :قالغ لاقو .باوصلا قيرط نع زواجتلا نع ةيانك مدقلا ةلز :تلز

 "يه" ىلع ءانبلا [كرادتم ةيفاقلاو لوصوم سسوم قلطم ليوطلا يناث نم] :خلإ مه .محرلا عطقو ةقرفتلا

 اهعطقي ام ماحرألا ىلإ اورجأو مهنيبو نيب تناك يلا ماحرألا لاصو اوعطق مه :لوقي ؛يوقتلل وأ صيصختلل
 .لتقلاو رسألا نم مراحملا اولحتساو ةركنملا لاعفألا نم

 ةركنملا ةلصخلل "اهفاكم" يف رورحملا :ل! مهتيل ايف .هلوعفم فذحب رشلا يف ءارجإلا لمعتسي ام اريثك :اورجأو
 ناكم ف غل ةلصخل يأ ةمطاف ناكم ارعخأ ةأرمال اوناك ريهز يب تميل ايف :لوقي غديرشلا تبني ةمطافل وأ

 مهنيبو هنيب نكي ملو سبع نم اونوكي ال ىح مهنم الجر يدلت ملءةمطاف اي كتيلو «ةركنملا ةلصخلا كلت
 .عابشإلا فلأ هرخخآ فو ءءادنلا فرح هنم ف وذحم مخ رم ىدانم :امطاف .ةبارق



 ريهز نب دنه نب رواسملا لاقو 3207 كش ةسامحلا باب

 وس َنْبا اَي اهْئِم ُْنَت ْمَلَو سسحاد ِةَوُدَع ريَخ ْنِم يِعَّدَت امف
 نيب ييسر
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 الاول نم نضام ل ” اَسيق يأ"
 : ل يح يت ا

 امجامَجلا َنوبرضي اوُراطَو م ةنرِطقا وشنو سقاية وشب 58
 ازيرع

 امئاشألا الإ َنْوَعْدُي ال ُدْعَب ثضَم يبا َنيّسلا يف ُْيَهُر تحض
2 1 

 تحصا ريعغ :لوهج تراص

 ْهتْمَأش

 ريهز نب دنه نب رواسملا لاقو

 أ ٌتدََقَو ٌرْفَقَتُم هَلامف ُبابَشلا ىَدْ ا

 نم يعدت ءىش. يأف :لوقيو .«دنه نب رواسم هنأ بلغألاو ريهز ن ذ نسق لا ىف ادحأ مطاخي : 0 يعدت امف

 املاس هربو نبا اي هتودع ةماش نم حنت مو هب لصاحلا دحجاو ناه رلا ق:هقبس .نساعأ ن ظ3"6"َّ داب ارد نع

 مأش [خلإ جنت ملو :هلوقل ريسفت] :خلإ متمأش .محاعألا يف تامو ريهز نب سيق الجو ريهز نب كلام لتق ثيح
1 20 2 : 5006 

 و نب سبع يب و, نيكاامو مهتمأشل اببس راض اذإ ةموق نالف «ضيغب نب كايبدو ضيغب نب سبع ئب ضيغب ىيح اب نبع

 كابأ ةودعلا كلت تحرخأو ةودعلا كلتب نايبذو سبع ةمأشل اببس مترص دقو هتودع ريخ نوعدت فيك :لوقي

 .ةصقنمو اراع مهتالوم برعلا دعي نيذلا مجاعألا ىلوو ثيح كلهف هدلب نع

 ةارس اوراسو مترسف امارك ةوخإو انل زعأ نايبذ ونب تناكو :لوقي :خلإ تناكو .هنطو نم هجرخأ :هبّرغ :تبرغ

 نيبطاخملاو نيبئاغلا نم لاح ةلمجلا :توبرضي .ريسلا ةعرسل ةراعتسا .ناريطلا :مترطف .فويسلاب سوؤرلا نوبرضي
 ةدارإ ىلع لعفلا ثينأت|] :2! تحضأف .سأرلا وهو .ةمجمج عمج :امتجامجلا .باطخلا ىلع ةبيغلا بيلغت ىلع

 .مئاشألا الإ سانلا مهوعدي ال اهدعب اميفو ةيضاملا نينسلا يف ةميذج نب ريهز ونب ىحضأف :لوقي [ةليبقلا

 :بارتألا [كرادتم ةيفاقلاو لوصوم درحم قلطم لماكلا لوأ نم] 5 ىدوأ .ةفص لعفأ ؛مأشأ عمج :امئاشألا

 اذإ ةنالف برت هذه :لاقي ءءاسنلا يف بارتألا لمعتسي ام رثكأو «كتادل نم بارتلا ف كبعالي نم وهو «برت عمج

 تدقفو .ءسسجب هل ام وأ سسحتب عضوم هل امف بابشلا كله :لوقي .لاخرلا ف كلذ لمغتسا ارو اهنس ىلع تناك

 .هسسحتو هعبتت اذإ "هرفقت" نم فرظ :رفقتم .ردصم وه وأ يبابش يأ :بابشلا .ءاقبلا يل نيأف يباحصأو يبارتأ
 .ءاقبلا انه دارملاو ,دادضألا نم وهف يقب اذإو ءىضم اذإ "ربغ" نم :ربغملا .ىبارتأ ناكم يباحصأ :ةياور يف : يبارتأ



 حا دج ا ملل يسع مج ع و
 ةغاش 2 22 ا عه جاو 2 ا رد 55

 اهيجو هدو

 ةامَةّيْخْلَو ّيافق لإ أ + هيو راض ىيأت نيرو
 أ

 لوهجم < ةيفان يسأر رخخؤم

 انيك سيو سَْفيَف يعني رفع ئحت ذك أخيك نو
 ل ع 2_ يق 0 ع لق هاد رس 8 نح ل تو يك 5 ف 0 د 2

 ٌرعستَواهرات دقوت ًءاّيمَع ةنثفاوره سضاثلا تيارامل
 لرهجم لوهجم  اوهرك

 :ليقو «لاجرلا نع اهجوزب ٍنغتست يلا يهو ةيناغ عمج :يناوغلا [ةيؤرلا عراضم نم ملكتم] :خلإ ىرأو
 نضرعأ اليمج اباش ئندجو ام دعب ءاسنلا تااليمح قرأ نإ :لوقي ؛يلحلاب نيزتلا نع اهنساحمك. نيغت ىلا يه

 يرعش تيلو «يفاوقلا نم بصنلا كرت يف ةرورضلا ىلإ يضيفلا بهذ ءروعأ خيش اذه :يل نلق مث نع
 .يظفللا بصتنلاب ابوصنم ءايلا نوك ىلع فاحز ريغ نم حيحص عيطقتلا نإف ءةرورضلاب موَقلا ىلإ ةرورض ةيآ

 .ةصاخ ةلمج ىلع ةلمج فطعل اهإف ؛"مث" نم صخأ :تمث

 هضعب جسن اذإ "رعشلا رفض" نم لوهحم :رفضت :خلإ نيأرو .هيف ريخ ال نم [فوذحم أدتبم ربخ] :روعأ خيش
 ال يسأر نيأرو :لوقي ؛هنع يهنملا ةيحللا دقع وهو مهاحل نورفضي اوناك مهنأ مقداع نم ناكو هلتف وأ ضعب ىلع

 نأل ةلباق ريغ رعشلا ةليلق ةيحح نيأرو ءرعشلا نم ءيش هيف يقب ثيح يسأر رخؤم الإ درمأ هجو هلك هنأك هيف رعش

 ."راص" يف نكتسملل ديكأت هنأ ىلع عوفرم :هلك .ةيؤرلل ناث لوعفم وأ لاح هنأ ىلع بصنلا لحم يف ةلمحلا :راص

 عانسسسلا ىلإ اسأر عفريف ييعيف سأرلا سكان يشمي هرهظ بد ودحا دق احكيش ن نيأرو :لوقي حا اخيش نيأرو

 نأ بجااولا ناك لإ بكي وأ :هلوق ؛ههجو ىلع بكيف فعضلا لامكلا رعي وأ ردصلا جارخإو رهظلا لاخدإب

 .ةيفاقلا ةياعرو سبللا نم هنمأل بيترتلا عاري مل هنكل ؛هجولل طوقسلا لبق راثعإلا نأل ؛بكيف رثعي وأ :لوقي
 .رهظلا لاخدإو ردصلا جارخإ همزليو ءامسلا ىلإ هسأر عفر اذإ :لحرلا سعقأ [سوكعملا بيترتلل ءافلا| :سعقيف

 باوجو نه ريبزلا نبا ةنتف امي دارأو «نولعفي ام نوردي الف سانلا اهيف ىمعي ىلا يه :ءايمعلا ةنتفلا :خلإ امل

 لاق امك نسحألاو ((يضيفلا 2 امك) تمقتساو تدلخت :لاق هنأك ؛مالكلا هيلع لدي ف وذحم انهه ذأ

 ىريل ؛هربكو هفعض نم هصتقا ام مدق 5 ,نوكي اذام رظنأل ؛كالحلاو اهيف ضوهنلا نع تضبقنا :يزيربتلا

 اهران دقوت ءايمنع ةنتف اوهرك دق سانلا تيأر امل. :لوقي .اهركذ ىلا ةنتفلا يف ضوهنلا نم هنع رجعي اميف ردعلا

 .اهدقوأو اهبهأ اذإ 1 رة ."ةنتف" :هلوقل ناث تعن ةلمحلا :دقوت .امويف اموي



 درولا نب ةورع لاقو 1 ١ ه ةسامحلا باب

 ريَنِمَو ٌنيِنِوِملا ريِمااويف ةَرِيِزَج لكَ ًابعن اوُبَعَتَتَو
 |وقرفت

 قار قآل ُحْيَشلااملاَنأ ْتَّضَرْغَأ ىف ْنإ ثامن ْنَمَلَعَحَو
 ”ةيطرش لعاف

 1 1 هدا قالة مم 55  ةقدييفةقيدر خه افكار

 ولا نب - مول رع لاقو

 1 و م 2
 عر ناس ةنج ابي ةَيدع اوُحّرَّرت فينكلا يف ِءْوَقِل تلق

 رهغأ اهيف يأ 7 ريهأ" :هلوق «ربنمو ريمأ ةريزحج لك يف ماف ىئح ةفلتخم اقرف اوقرفتو يأ :خا اوبعشتو

 لاخلا ىلإ هب راشي "ريمأ" :ةلوق نآأل ةقللذ غاس امنإو ؛هريكنت ىلع ايقاب نوكيف نيونتلا يونم فاضملاف :نيئمؤملل

 صيصختلا هجو ل هتفاضإ ناك لابقتسالا وأ لاحلا هب ديرأ اذإ لعافلا مساو «نينموملا ىلع ريمأ اهيف يأ

 .(85 :ةدئاملا) 4 ةّبغكلا غلاب ايده :ىلاعت هلوق هلثمو فيرعتلا هجو ىلع ال

 وأ ؛همركو هدجم نع لتاقن ربكألا رغألا خيشلا انل انأ انع اوضرعأ نإ هنأ نايبذ ونب نملعتلو :لوقي :2! نملعتلو

 .ىلعألا هدج ةعيذج نب ريهز هب نع :رغألا .انع مهضارعإ انرضي الف الصأ هريغ ىلإ جاتحن ال انيفكيو انبسح وه
 ؛حامرلا نافقثي اناكو «هناكم ةنيدر تعاب باغ اذإف .هعيبي ًانق بحاص ناكو ؛يرهمسلا ةأرما :ةنيدر :خإ انلو

 ةوق هل نأل ؛ءقدص :قدصلل ليق هنمو «بلضلا :قدّصلاو ؛رهمس ىلإ :ةيرهمسلاو ؛ةئيدر ىلإ ةبوسنم ا

 حالصإ لبقت مل ةجوعم ةديدش ةمكحم ةزع انلو :لوقي .حمرلا ليوأتب ةانقلا ىلإ ةراشإ "كلذ"و ,بذكلل تسيل

 .حامرلا ناحلصي اناك و يرهمسلا جوز :ةئنيدر .اهبحاص اهلثمو مّوقملا حلصما

 عجرف ةوزغل جرح دق ناك هنأ :تايبألا هذه ثيدح نمو :ةورع لاقو .ميقتست ال اهأ نيعي لئاملا هلصأ :روزأ

 نأ نم ريخ اعوج انهه تومن نأل :اولاقو ءافينك مهيلع اولعج دق هطهر ىأرو هلهأو هليخ كله دقو امورحم
 مكل بيصأ ىح مكحالس اهيلع اولمحا يصولق هذهو فينكلا اذه نم اوحرخأ :ةورع مهل لاقف «بائذلا انلكأي

 .لوقي هيفو امنغم باصأو ةعاضق ضرأ ديري مهعم وه جرخو فينكلا نم اوجرخف تومأ وأ هب نوشيعت ام

 لبإلل ذختي ةريظحلا :فينكلا [موزحم تيبلاو كرادتم ةيفاقلاو لوصوم درخب قلطم ليوطلا يناث نم] :خإ تلق
 كشع يباحصأو انأ 5 ةيشع حزرلا لامحلاك نيزحاع موقل تلق نإ :لوقي .رجشلا ناصغأ قاقد نم منغلاو

 مساو لوعفملاو ردصملا ظفل هيف ىوتسا داز امف ةعبرألا غلب اذإ لعفلا نأ ملعاو .اودّلبت الو احاور اوريس :ناوام
 - «مامحلا امي أي ةحارتسا ىلإ :نيعملف ردصملا ىلع هتلمح اذإف ؛هلك كلذ لمتحي "حارتسم" :هلوقف ءناكملاو نامزلا



 يسبعلا ضيبألا وبأ لاقو ١ هه ةناما هناي
 ةحارتس ةيدعتلل ءابلا حرب ماَمح نِم جارتشمم ىلإ مكس دوقني اوْعْلَبَت دن وأ ّيِغلا اولانت

 1 اوعقُمَو و ٍلاَيِع اذ ٍلْثِم َكَي ْنَم
 ةقشمو ءالب لك ف لاملا ناش نما

 ين لماهتاغ علت قيمر تيصئرا راش غنت 1 اذه اهيدنع نمش ع ا : و
 1 ف 7 يفالسإ رغاش 9.

 لوقت اذ وب ْمُهْنِم ناح دقو لير كَم له يرغج تيل
 يرعش لوعفم

| 03 

 ليتك ّوُهَو ةيفقلا ضف ضبا اَبأ هم ريظلا َنِم ْنَجَ مو اًنكرت

 نحب 8 رثس هنحجأ

 نامزلا ىلع لمح اذإو «ربقلا وه ناكملا كلذو هيف نوحيرتست ناكم ىلإ :لاق هنأكف ناكملا ئعم ىلع لمح اذإو -
 دجو اذإ هحورتساو ءيشلا حارتسا :مشوق نم وهف الوعفم احارتسم لعج اذإو ؛هيف نوحيرتست ٍتقو ىلإ :ئيعملاف

 نم حزار عمج :حزر .هيف لمعو يشعلا يأ حاورلا يف راس اذإ حورت :اوحورت .بئذلا حورتسي امك هتحئار

 .ايعأ و الازه طقس اذإ "ريعبلا حزر'

 مكسوفن اوغلبت وأ غلا اولانت اوحورت :مهل تلق يأ [لوألا تيبلا نم رمألا باوج هنأ ىلع مورحب] :خلإ اولانت
 اذإ "هب حرب" نم ؛ملوملا :حربم .قيض ناكم يف اشطعو اعوج اوتومت نأ وهو ملؤم ديدش توم نم ةحارتسا ىلإ
 لك هسفن حرطي لاملا نادقف نم ليلق قزرو ريثك لايع اذ يلثم ناك نمو :لوقي :2! كي نمو .اديدش هاذأ

 مالي الف ارذع غلبيل كلذو :لوقي [ةياغلل ماللا| :غلبيل .هقزر قاض اذإ :لحرلا رتقأ :ارتقمو .كلهمو حرطم

 .هدارمت, زوفي نم لثم وهف اهرذع هسفن غلبي نمو «ةبوغرم ةمينغ بيصي وأ ةدالبلاو لسكلا ىلع
 ناورم نب كلملا دبع نب ماشه دهع يف ناك :لاله وبأ لاق :ضيبألا وبأ .هدارم. زاف اذإ :لجرلا حمنأ : حجنم

 لتاقف مدقتو ادبزو ارمت لكأ دغلا نم ناك املف ؛ةنحلا لخدو ادبزو ارمت لكأ هنأ مانملا يف ىأرف ادهاحم جرخف

 هربخو "تيل" مسا "يرعش" [رتاوتم ةيفاقلاو لوصوم فدرم قلطم ليوطلا ثلاث نم] :خلإ الأ .لتق نح

 نلوقي له لصاح يملعو يعالطإ تيل الأ :لوقي ءاذكه الإ ءيجت ال ةملكلا هذهو «"لصاح" وهو فوذحم

 .ءادعألاب رفظلا ىلإ ةراشإ :كاذ .ءادعألاب رفظلا موي مهفاطوأ ىلإ عوحرلا مهنم برق دقو سراوف

 همحل رتسن ملو ةكرعملا يف اليتق ضيبألا ابأ انكرت انإ :سراوف نلوقي له يأ [لوقلا لوقم تيبلا لك] :خلإ انكرت
 .يضيفلا يف اذك «ةبترو اظفل هرخأت عم ضيبألا يبأل رورحم ا ريمضلاو ؟هنلكأيف ريطلا نم



 ريهز نب سيق لاقو ١ 5 ةنامقا تاب

 ٍلِيََل اذإ يم ةْريِصَم اَم نو يئاَرُئ وجْرَي ٍلَمأ يَ
 ينارتم تر يعم

 ُليِقَص ٍديِدحلا ِءاَم ْنِم ُضَيْبأَ هْغِمَو عد ريع ْلاَم نامَو

 ٌليوط ةارسسلا اب 4 ةيلقلاو فاقت هيقل هلطظَع

 لوصَو ٍليلخلل يلإهيِداهب يِقَتاَو بورا يش يسفتب هيِقا
 لصا ولا ةيعاايش هردص سرملا يداه 1 1 ا ا 5 6 | 5

 لوصوم :اه .ليلق ءيش ادغ ئيم هل ريصي ام نأ لاحلاو ياريم وحج ري لمأ يد برو :لوقي ا لمأ يذو

 ىلع فطع "ضيبأو" :هلوق :خا يل اهو .ادغ :ةحسن يفو :اذإ ."نإ" نم الوضففم بتك كلذلف «يذلا ئيعم

 , 5 / ا 5-5 : 01 ل 1

 ؛صلاخلا قاصلا ديدحل_| كن داراو ةقب ور ديدحلا| عامو ع« رفعمه ا الا يل ام مالكلا لصا نإف 3 ل لحب

 .لوقصم صلاخلا ديدحلا نم نئاك ضيبأ فيسو هضيبو عرد الإ لام يل امو :لوقي

 ةانقلا يطخ نوللا رمسأ حمر الإ لام يل امو : لوقي «هلبق ام ىلع فطع [حامرلا ناولأ لضفأ نم ةرمسلا] :هلإ رمهسأو

 فقث نم :فقثم .حامرلا هيف عابي عضوم وهو طنخلا ىلإ ةبسن :يطخ .مئاوقلاو رهظلا نايرع درجأ سرفو موقم
 هقيقر رعشلا ريصق درجأ سرف :درجأو .فاقثملاب اهمّوق اذإ "حامرلا

 نم: ملكتن | ا هيقأ .همئاوقو سرفلا رهظ ف حودمم لوطلا :ليوط .رهظلا هب دارأو ءيش لك ىلعأ :قارسلا

 نأب ةهمدقمو هردصب ىقتأو ٠ «ةياقوو ةنحج هل نو هكأف «بورخلا ُق يسفنب سرهلا كلذ ىقأ :لوقي | ةياقولا خ راضم

 .عطاق ال ليلخلل لوصو ىنأل كن يل هيعشوف ين

 فدرم قلطم رفاولا نم] :+ ها 0 .ةلمكلا :مه لاقي 4 منار رادو 6 دايز ئب ب يق سيق .ل

 نأ :هيلإ مهاسحإ ىئعمو «دايز نب عيبر لبإ ىلع ةراغإلاب مهيلإ تأسأ ام دعب ىلإ 0 كيتَع مهبأ رامذ

 دق ناك يذلا وهو - ردب نب ةفيذح تحأ نأ عم رأثلا ذخأ ىلإ ماقو ريهز نب كلام لتقب بضغ دايز نب عيبر

 .هتيامحو هظفح كيلع بجي ام :رامذ .هتحت تناك - كلام لتقب رمأ



 ورمع لاقو ,مرشخ نب ةبده لاقو ١ هال 0 ةسامحلا باب

 مينَص ٌركَذ اهي َماَوَص | ًافوُيَش أو يجو
 ةيبن ان بِئغرمأا ”ننيضفكتف

 ل وعفم -

 كأمأ ف قم نك ذك ع نع نعل

 ِناَوَعلا برحلا هردم نكح هيف يفاسفسلا عادوا

 ةديدشلا 1 1

 يناجَه ْنَمع مهنم ضرع هاوس ْنِم ُْهاجَم ْنَموُجْهَأم
 ا انهه ضارعإلا

 يبلغعلا موثلك نب ورمع لاقو
 567 ورعم ىلهاج رع ف اج رعاش

 لثقلا َنِم ٌمِضَن ْنأْؤأ ِكِلاَه ىلع انزاشك ونت 5 ْنَأ ِهَلإلا ًَداَعَم

 «بشرخلا تنب ةمطاف امب دارأو نحلا ىلإ بيرغ رمأ لك بسنت برعلاو «نجلا ىلإ ةبسن :ةينحلا :خ ! ةينج وب

 ةينج ونب مه :لوقي ءافويس دالوألا لعح سنألا نم ةاتعملا نم هبا تتأ اميف اهجورخل ؛ةينخ مألا لعج امكو

 .يذالوفلا :نيعمب "فتك" ك وأ ؛ذالوفلا ”نسح" ك :ركذ .عونصم يدالوف اهلك عطاوق افويس تدلو
 سفن هب دارأو "رخآ"ل ديق "ادبأ'و «بلاغ نب هب نيعو «ىلعألا مهدج ةعيطق نب بلاغ :خلإ ىرش

 نوكي ال ثيح ادبأ بلاغ نب رخآ وه لجرل ديعب ناكم نم عيبر مهنم يركشو يدو ىرش :لوقي ؛عيبر
 .هسفنل قى رتشا ئععي مهيف هلثم

 تيبلاو رتاوتم ةيفاقلاو لوصوم فدرم قلطم رفاولا نم] :خل! لإ .دايز نب عيبر هب نع ,"ىرش" لعاف :عيبر
 نالف نم انأ :لاقي امك اذهو مهل هبصعتو مهب هصاصتخا دارأ لب طقف ةعاضق ىلإ هسفن ةبسن هب ديري ال [موزحم

 درأ اهكالهإ وأ اهرح وأ اهركم دري نم ةعاضق نم لحجر ينإ :لوقي «هيلإ يئاهتناو هنم يئادتبا يأ نالف ىلإو
 .كالهإلاو ركملا :ديكلا :اهدكي .نامأو ظفح يف نيم مهو هكالهإ وأ هبرح وأ هركم

 برحلا مادقمو لوقلا ديج رعاش ئكلو ؛يدرلا لوقلا رعاش مهيف تسلو :لوقي :خلإ تسلو

 .ناسللاو ديلا يف مدقملا ميركلا ديسلا :ةرده .لاوقألاو لاعفألا نم هيف ريخ ال ام :فاسفسلا .ةديدشلا

 .مهب يمركتل ؛نفاجه نمع ضرعأو ؛مهضارعأ يمحأ نإف ؛مهفود نم مهاجه نم وحهأس :لوقي :لإ وجهأس
 - .لاحلا ىلع بصن هعضومو ؛"مهاجه نم'ب قلعتي :مهاوس نم



 يخودتلا ورمع نب ملثملا لاقو 16 ةسامحلا باب
 را را

 لكأ يورك أ يِذ جاَرَب ٍضْرَأب الح ِفومّسلاب فوشسلا ة عارف

 لكلا ٍةقكَحَت قاوذأ مذبح ىَوِس ندْنع لاَم لم ُمّيأل ِتَفْنَأ اَمف
 لاملا نم هلصأ 5 : 7

 لققلا لإ قوته امو امقاوفأو اَنِلْيَخ ُنامُثأف ثالفأ ٌةثالئ
 هف وسن ىأ ليصفتلل ءافلا ثلث عج

 2 فو خا اخ لذ ع 2

 لبَج هناك مه يرْذَص ِفَو تومأ نأ ُهَللا نأ يفإ
 اهلبق امل ةفص ةلمجلا فوصوم ةيلاح

 رداصملا نم :"هلإلا ذاعم" ءاذاعم هللاب ذوعأ يأ [رتاوتم ةيفاقلاو لوصوم درحمب قلطم ليوطلا لوأ نم] :خلإ ذاعم -

 نأ نم للاب ذ دوعن لوقي فرصتي الف ىرت ام ىلع ةفاضإلا نم ادحاو اعضوم تعضو اهنأل ؛ةبوصنم الإ نوكت اي يلا

 .عيفرلا توصلا :جاجضلا :جضن .انيف عقاولا لتقلا نم ءاكبلاب انتاوصأ عفرن نأ وأ انم كلاه ىلع انؤاسن حونت

 ىلع اذهو هتعرق دقف ءيشب هتبرض ءيش لكَ «برحلا 5 موقلا ةبراضم يأ ةعراقلا يعم. عارقلا لإ عارق

 :لاق كلذلف «"ضرأب" :هلوق نم الدب "حاربلا" لعج .فويسلاب فويسلا باحصأ عارق :لاق هنأك ءفاضملا فذح

 سانأ نحن :لوقي «لابحلا نود لوهسلا يف ناتبنت ناتفورعم ناترحش لثألاو كارألاو ءكارأ تاذ :لقي لو :كارأ يذ
 .ضرألا نم نارمع الو هيف ءانب ال ام :حارب .لثأو كارأ تاذ رقف ضرأب فويسلاب فويسلا عارق انلحأ دق

 لوألا نابراقتي نافرح ماللاو نونلاب ىقتلا امل ؛ماغدإلا نم الدب فذحلا لعجف «لاملا نم "لام لم" لصأ :خحلا امهف

 : ةأنعم :ليفو .ةردقم مالب رورخ 'لعتلا"و .ةأيه اذإ هفدح سه "ةفذحملا"و ءامزال انوكس نك اس ينباثلاو هرعت

 لبإ لصأ الإ لاملا نم اندنع ثداوحلا تقبأ امف :لوقي .«قوقحلاو تايدلا لمحب اهلسن اهنع عطقنا يأ لسنلا ةعوطقم

 بلئا ونلاو ثدا وحلا مايألاب  ىع :مايألا .تايدلاو قوقحلا ِق اهلسن يطعن ثيح لسنلا ةعوطقم ل اسنلا هايهم

 أدتبم ريخ 5 نول عفت ري "عرذلل | ةناللث" :هلوق 1 هيلث .ةرشعل لا دود ام ىلع ع عشبي عمج مسا دوذ ع معيد :داوذأ

 هب يك رتشن ثلثو «ليخلا هب يك رتشن ثلي : ثالثأ ةيالث انلاومأ :لوقي اش ليصفتو ريسفت اهدعب امو فودحم

 رخآلا هلوقك لإ قوسن ام :هلوقو «تايدلا ف هيطعن ثلثو ءانتاوقأ

 لحجر ينإ :لوقيو ءرومألا يف يضملاب هسفن وه فصي [بكارتم ةيفاقلاو لوصوم درحب قلطم حرسنملا لوأ نم] :خل! نإ

 .لبحلاب ميظعلا ءيشلا هبشت برعلا :لبج .لبحلاك ميظع مه يسفن يف ىقبو تومأ نأ هللا بأ ثيح رومألا يف ضام



 يشرحلا ةربس نب هللا دبع لاقو ١8 ةسامحلا باب

 ُأَمَعْلا ةكأك ًاباطق نك ْنِإَو ٍباَرّشلا أ نعَتمَي
 اهلبق امل ةفص ةلمحلا

 بالا اهلك ليخ عامك ىلَع ِتوُمَّصلا ٌسراف ىَرأ َقَح
 اهلبق امل ةفص ةلمجلا 0 هس رف مسا ةسقت“ةب ةارأ

 ٌزَمَجْلا ٌَعَلظَي ْنَأ ي ربل طِبَس الج ٌويسحمت ال
 ماللا ري 3

 اوُلَمَتْحا اَم بورا يف لَك هرصان 1 عي يلإ

 هولمتحا ام يأ

 يشّرحلا هريس ني هللا ديس لاقي

 ةيامت تارقلا تاضاكت لكف ٌعِلاط ُمْجَتلاَ ءاَجْدَْلا ِتَلاَ اَذِإ
 2500 افورعم رك ايرثلا عفترا :لاش

 ةذل ىعنمب ملوم ميظع مه يسفن يف يقب دقو تومأ نأ هللا ىبأ يأ ["مه" ل ةيناث ةفص ةلمجلا] :خلإ ينعنمت
 دقعي ناك رتوب بيصأ اذإ مهنم ادحاو نأل ؛كلذ لاق امنإو ءلسعلاك اذيذل اولح ءاملاب اجوزمم ناك نإو بارشلا

 فوذحل ةياغ "نح" ا ىتح .ءاملاب اجوزمم ابارش ,فوصوم :اباطق .تاذللا ضعب ةبناحم يق ارذن هسفن ىلع

 نوكي نأ زوجي :"تومصلا"و .لبإلا اهفأك ماظع ليخ لافكأ ىلع يسفن ىرأ نح تومأ نل يأ قباسلا نم دافتسم
 .برعلا نم يح مسا وأ سرف مسا
 مظعلا يف لبإلاب ليخلا هبشت :لبإلا .هرخؤمو سرفلا لفك وهو ءاسك عمج :ءاسكأ .ةيؤرلا عراضم نم ملكتم :ىرأ
 نأ عنمي الو ؛ليخالخلا يهو ؛لاجحألا سبط ول هلاعشلا قلاك لارا لمضلا» وم د نأ نو :خل! ينبسحت ال .لوطلاو

 علظ نإف ؛ةنيه تناك نإو ةبكن يب تلزن اذإ عزجأ ديقملاك تسل ينأ ديري ؛ديق يأ لجح هيلع الجر لجحملاب نعي

 خلإ نأ ىكيي :لاق ولو :هسفن نع رابخإلا ىلإ مالكلا فرص "لمجلا علظي نأ يكبأ" :هلوقو ءلهس بطحخ لمجلا
 .ءاسنلل اموزل ٍنيبسحت ال يأ ردخلا وهو لاجحلا بحاص :لجحملا نعم :ليقو ءمظنلا نارق يف نسحأ مالكلا ناكل
 .ائيش جرعو هيشم يف زمغ اذإ لمجلا علظ :خ! لمجلا علظي .محللا عمتجما مخضلا وهو دعحلا ضيقن :طبس

 ىلإ ارظن هعمجو .ظفللا ىلإ ارظن هدارفإو هريمض ريكذتو «لعفلا نزوو ةيملعلاو ثينأتلل ؛فرصنم ريغ "خونت" :خلإ نب
 .كاتفلا نم ناكو يمالسإ رعاش :هّللا دبع لاقو .حضاو ئعملاو ئيعملا

 مجنلا عولطب اديقم ءازوجلا عافتراب نك [كرادتم ةيفاقلاو لوصوم سسؤم قلطم ليوطلا يناث نم] :خلإ اذإ
 ظيقلا دتشا اذإ :لوقي .ظيقلا 1 لوأ يف هدعب ءازوجلا علطت مث فيصلا يف ةادغلا علطت ايرثلا نإف ؛ظيقلا ءايأ نع

 هعولطب نع :علاط .ةاشملل ارباعم نوكت بكارملاب الإ اهنع ربعي ال يلا تارفلا تاضاخم لكف فيصلا ىمحو

 ءارفاو اريثك ءاما نوكي ثيح الإ نوكي الو ضونلا عضوم :ةضاخم عمج :تاضاخم .قداصلا حبصلا ف هعولط

 . يشاملا روبع عضوم :ربعم عمج :رباعم



 يسبعلا دايز نب عيبرلا لاقو ١ 2 ةسامحلا باب

 كأا
5-5 

 نب رس ربت ع لخي اذإ 9 ند افي ل رِداق ثئِش شب اذ يفت ٍْص ِنْدِإلا 03 ِهِنْذِإِب هيلا نهض اذإ يفإَو

 دج قرط اَذِإ ٌقَح َدالِلا ع سْيَف َقَّرَح
 عابشإلل

 8 نيس | تح يح قا مح ما ص

 عابشالل ؛ ل وهج فرظلا لإ ديسم «لوومم ةيفان اهبسك 5

 افهلت بحل نأ ضك الاب جفت ِباَبَرلا لا كور ةادغ
 عابشإلا لاحلا عضوم يف 2 -

 .يل نذأي الف هنذإب ريمألا لخب اذإ تارفلا نم روبعلا تئش اذإ يسفن نم نذإلا ىلع رداقل ينإو :لوقي :خ! إو

 نم ةيلهاجلا فرع يف وهو ءالماك ناكو ميرك ديسو يلهاج رعاش :عيبرلا :تيبلا .لوأ قف "نإ" ريتخ : رقاق

 .هأ» عيبر نب ثراحلا هنبا ملسأو ؛«ةيسورفلاو ةباتكلاو رعشلاو ةحايسلاو يمرلا نيب عمجي

 اذإ "هتيب هيلع قرح" :لاقي [موزحم تيبلاو كرادتم ةيفاقلاو درحب لوصوم قلطم براقتملا ثلاث نم] :خإ! قرح

 يلع قرح :لوقي ؛هنع علقأ اذإ هنع مذجأ نم نوكي نأ لمتحيو ؛ودعلا يف عارسإلا :ماذجإلاو ؛هيف وهو هقرحأ
 ىلإ برهو برحلا نع علقأ وأ برهلا يف عرسأ يلع دالبلا تلعتشا اذإ تح ةنتفلا راثأ ثيح ريهز نب سيق دالبلا

 .ريهز نب رييعت هنع ضرغلاو نامع

 'هنع جرفت" :لاقي [ريسفتلا ةطيرش ىلع بوصنم «ةعرج يأ :خل! ةينج .روكذملا ريهز نب سيق هب دارأ :سيف
 .هنم اورفي ملو ؛هوناعأف هموق ىلع برح ةينج نيج :لوقي ءهنم ردها رارف نع هب نيكيو هنع فشك اذإ الوهجب
 .هلذحو هكرت :هملسأ ؛لوهجم :املسأ .لذخي ملف «هولذخي لو هنع فشكنت ملف

 ىلع "سيف'"لا باطقلاو «عقولا كللذا قف .ةيرزغا نأ "هدأ" ةدلوقا هيلع لو اك فرظ "ةادغ' :خلإ ةادغ

 ؛ةلجعلاب هتقرافم ىلع هثعب اذإ "هنع هلجعأ" نم لوهحمب "لجعت"و «ريهز نب نم رعاشلا هريعي نمل وأ تافتلالا

 ةلمجلاو "مجلت نأ نم" لصألاو "سرفلا محلأ" نم فورعم 'مجلت"و ؛ودعلا ضكر هب دارملاو برها "ضكرلا"و

 لآب تررم ةادغ تبره يأ ءالوهجم "محلت"و لجع نم افورعم "لحعت" نوكي نأ لمتحيو «باطنلا ءات نم لاح

 برشلاب لجعت تنأو وأ كلذ كل رسيتي ملف كسرف ماحبإ نع كودع ضكرب وأ كبرف لجعت تنأو ةأرملا هذه
 .هذه لثم ِق ءاملعلا فالتخا ىلع كومجلي الثل وأ ءادعألا كمجلي نأ ةفاخم

 ."لجعت" نم بصن عضوم يف :امجلت نأ .ةليبقلا مسا اهرسكبو «ءارلا حتفب ةأرما ملع :بابرلا



 يدزألا يدبعلا ىرفنشلا لاقو ١5١ ةسامحلا باب

 عابشإلل مدقت امدقَتساف َكُجْرَس َلاَم اذإ ٍرْيرَمْلا ِمْوَي سام انك

 اَمَقْلا ناتي يا ذو 0 ك2 انقطع
 عابشإلل نانسألا هب دارأ هنو فلخلا :ءار 7

 يميم ردصم ليلعتلل سارفألل ريمضلا

 أف يىدبعلا لو لاقو

 ٍرماَع َمأ يرشبأ ْنِحَلَو ْمُكيَلَع خت يرلق ةإينرزفت ف
 هيلا ةنق مزال «يتعرفا ينونفدت ال يأ ٠

 رهظ نع كرس لام ذإ ريرحلا موي سراوف انكف :لوقي «ميمتو ركب نيب ناك ةيلهاجلا يف موي "ريرهلا موي" :خلإ انكف

 .بارطضالا نع ةيانك جرسلا ناليم :كجرس لام .تابث كل قبي ملو تبرطضأ يا مادق ىلإ مدقتف كسرف

 انسارفأ انفطع :لوقي ءعزفلاو فوخلا ةياغ نع هب ئكيو .نانسألا جورخ نع "ناتفشلا ملسأ" :هلوقب نيك :خلإ انفطع

 نع ةيانك انه لوقلا :خ اذإ .عزفلاو فوخلا ةياغ يف يأ تزربو تحرخف نانسألا ناتفشلا تكرت دقو كنع عفادنل

 .مادقالل اهانك رحو اهانضكر فلخ : ىلإ تروعاتو :فويسلا ناعمل تهرك اذإ تناك : عملا نكلو «لوق الف ؛لعفلا

 نأو سوألا نم ىرفنشلا نأ اوركذ [ىرفنشلا ىدعأ وه :لاقي لثملا برضي هبو ءادع يلهاج رعاش] :ىرفنشلا

 اورسأ نامالس نب نإ مث مهيف لزي ملف ريغص مالغ وهو ىرفنشلا اورسأ - ورمع نب مهف نم يح - ةبابش ينب
 ّىح مهدحأ الإ هبسحي ال نامالس ب يف ىرفنشلا ناكف «ىرفنشلاب ةبابش هتدفف ؛مهف نم ةبابش نب نم الحر

 نوكي نأ تركنأف :ةيخخأ اي يسأر يلسغا :امل لاقف ءانبا هذختا ناكو ؛هرجح يف ناك يذلا لجرلا تنب هتعزان

 :ىرفنشلا هل لاقف ءابئاغ ثاكو وليش نم ةهارتشا يذلا لجرلا مدق ح «ابضاغم بهذف عههجج و تمطلو ءاهاحأ

 ماقف «ينومتدبتعا امي لحجر ةئام مكنم لتقأ ىح مكعدأ ال نإ امأ :لاقف ءرجحلا نب وألا نم :لاق ؟انأ نمم

 .رورسلا ىلع ديشنلا امنِإ :لاقف ءاندشنأ :هل اولاقو ؟كربقن نيأ هلتق لبق هولأسو هولتقو هوذحأ

 نم مالكلا نأ رهاظلا [مورخم تبيبلاوب كل رادتم ةيفاقلاو لوضوم قلطم سسؤم ليوطلا باث نم]إ :خ ! يبوربقت ال

 4 كبنذل ئرفغتساو اذه نع ْضرْعَأل :ىلاعت هلوق يف امك دحاو مالك يف نيفلتخملا نيبطاخملل باطنخلا باب

 ينوئفدت ال :لوقي يدحاو بطاخمل باطخملا ناوكيف عرماع مأ يرشبأ اولوق ن .كلو ردقي نأ زوجو 6((؟593 :فسوي)

 نكلو هب اريدج 08 د ليدل ب إرم وأ ى في لينه »م عنيت : ال ؛مكيلع مرحم ئفد نإف متنأ

 .رماع مأ يرشبأ :اولوق نكلو وأ يمظعو يمحل لكأب رماع مأ اي يرشبأ



 ارش طبأت لاقو 1505 ةسامحللا باب

 _ٍيرئاَس َّمَك ىتتلْلا َدْنِع َرووْغَو -يِرتْكَأ سلا يفَو يأ المت اذ
 رئارجلاب ًالَسْبُم يلاَيَللا سيجَس ينشق ةاًيَعوجيَأ ال كلاته

 رضاحلا تقولا ىلإ ةراشإ

 ارش طبأت لاقو

 امتنت قالي نأ لضن لول ُهَنِإَق هيحكْنَت الامه اوُلاقَو
 ماللا ريدقتب < رويال ةلرجلا يشل

 نوبئاغ مهإف ؛الوأ مهبطاخ نيذلل عوفرملا ريمضب وأ "يرشبأ"ب اقلعتم نوكي نأ لمتحي "اذإ" :هلوق :خلإ اذإ
 امثإو «ةبيغلا ىلإ باطخلا نم تافتلا هيفف .فوذحملا "اولوق"ب اقلعتم نوكي نأو ءرماع مأب باطخلا دنع هدنع

 لعاف بئان هنأ ىلع عوفرم "يرئاس" :هلوقو «ساوحلا ندعمو باصعألا تبنم سأرلا نأل ؛خلإ سأرلا يفو :لاق
 دعب ةايحلا وجري ال لحرلا نإف ءطرشلا اذه ءازح كلائه نوكي نأب ةلقتسم ةلمح نوكي نأ زوجي الو "ردوغ" نم

 .نيلامتحالا ىلع رهاظ تيبلا نيعمو .هسأر ع عصف

 ريمفا نم. لاح هنأ ىلع :بويفتم "السيم" :هلوق :2! كلانه . ”ىققلملاا:فنع" نم:لدب هقوَم يقب ام :يرئاس

 يأ رئارجلاب لوذخم انأو يلايللا تماد ام دبألا ىلإ نرست ةبيط ةايح وجرأ ال مويلا :لوقي ."وحرأ" يف ملكتملا
 .هلذخ اذإ هلسبأ نم لوعفم مسا :السبم .ةيفرظلا ىلع بوصنم وهو «دادتمالا :سيجس .مئارجلا

 :«تعزن دق اهدحو اهءاجح املف هتدعوف هحاكن تدارأف ءسبع نم ةأرما بطخ ناك ةنأ :ةثيدح نمو :ارش طبات

 نيمويلا دحأ دنع لتقي لحرب نيعنصت ام :اولاق يموق نكلو ؛ميركل بسحلا نأ هللاو :تلاقف ؟كريغ ام :اهل لاقف

 .تايبألا هذه لوقي وهو اهنع فرصناف ؛جوز الب نيقبتو

 دعمو عوضوم هنإف ؛ارش طبأت يحكنت ال :اهموق اهل لاق :لوقي [كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نمإ :خل! اولاقو
 .هدحو سانلا نم اًعمجم يقالي هنأ لجأل ؛برحلا يف عقي لصن لوأل

 نع هب ئئكيو «ةاونلا قش ف نوكي يذلا قيقدلا ءيشلا :ليتفلا :رت ملف .فيسلاو حمرلاو مهسلا ةديدح :لصن

 لجر نم اهميأت تفاخو بئاص يأر نم ائيش ةأرملا كلت رت ملف :لوقي ؛هسفن نع هب نيك :عورألاو «ليلقلا ءيشلا

 .هسبلي هنأك ءليللا جرخي نم :ليللا سبال .جوز الب ةأرمالاو ءلحرلا نوك :اهمجأت.مزاح عورأ ليللا سبال
 .عابشاإلل فلألا .مزاحلا ناظقيلا :اعورأ



 ارش طبأت لاقو لد ةسامحلا باب

 يمك ىَتْلَيؤَأِرأَكلا مد هوت اًدِغ ٌلِبِيق
 5 غتم ةيصانلا نأ ريدفتب تينخلا و مونلا

 مو دعت همؤوق ةعجشل لك هْعِص ب
 ردستنا دوا يزإؤو م

 اعبلا قضقلاو ٌفوُسركلاَو كك َدَدَقَف  َةَلِعَت و ذيك ٌزِيلَق
 عافترالا :زوشنلا هيرقنال وللا 7 1

 اعتم َرْهَدلا اه يبي ال ٌْحبْضُيَو ملفا قح شحقلا عني تحبي

 ةلاطإلا نم ىل 3 ةصرف ةلفغ يفنلل ديق

 اعّرْضَم ِتْوَملا عَّرْضَم ْنِم ْمهِب ىقْلَيَس ُهَنُأ َّدُب ال ٍءاَدغألاب ّرْغُي ْنمَو

 تريغ اذإ :مومسلا هعفسو .فوذحم أدتبم ربح هنأ ىلع غفرلابو ؛"ليللا سبال" تعن هنأ ىلع رجلاب :خلإ ليلق

 ةمهملا هبلاطم ربكأو ماني ال هنأك فيفخلا مونلا ليلق :لوقي ؛هظيغ ةدش وأ سمشلا يف همايق ةرثكل ؛ههجو نول

 لوأ ف "نأ" ريدقت ىلع "رأفلا مد" ىلع فوطعم خلإ ىقلي :هلوق نأ ملعف ؛هجولا ريغتم عاجش ءاقلو عرأشلا مد

 :ق ليق املك ”ىقلي"

 ىغولا رفحا يمئاللا اذهيأ الأ

 ياس اك هلتاقي يع :خلإ هعصامب اسلام لا اسس

 طلال ىلع طقم :هموق تاب كنإ :هل لوقت نأو 1 بسيد ام لمحت نأ يسم دين .هتاذ

 ىوخ كلذلف «هنم ليلق ءيشب هسفن للعي نأ لحأل الإ دازلا ردي ال :لوقي [يفنلا ةلقلاب دارأ] :خإ ليلق

 .هؤاعمأ قصتلاو ؛هفيسارش عفتراو «هنطب
 هنبلا رخآ ىلإ :تيبي .علض لكب قلعتم ءفورضغ :فوسرشلا .لغتشاف هلغش يأ للعتف هللع ردصم :ةلعت
 حبصيو :شعولا هي تسلا نيح هوحن الو ايئذ الو ادسأ فاخي الف «؛ةتدشو هبلق ةوقل شحولا لزنمب تيبي :لوقي

 لازن لاطأ ؛يبظلا تيب مزالم وهو نيدايصلا ةداع ىلع هنم ةصرف وأ اهنم ةلفغ ىلع رهدلا مامت اهعتارم ىمحي ال

 .يظلا تيب يأ سانكلا مزالم :سناكم .هلقأ يقبو هرثكأ بهذ ىح موقلا

 هموق هيرغي : لوفي [هلتق ىلع هلمح اذإ :هب ةارغأ] :خل ! رغي نم .هرثكأ بهذ اذإ لحرل || عسعست :اهسعست

 .توملا عراصم نم اعرصم مهي ىقليس هنأ دب الف ءادعألاب رغي نمو ءمهئادعأب



 ةبلعث نب سيق ينب ضعب لاقو ا: ةسامحللا باب

 اهم ةيضتامتامنإ ةضئان لف ُهَّمِهُي ٍشْحَ ُدْيَص ال قف َنْيَأَ

 شح و ديص همهي شح ولا
 ديكأت

 هيقم ذأ ادا ودق اذإ ْمهَمْشَت ِضاْخَمْلا َباَبْرأ َّنِكَلَو
 هلزه :مها هفش 2 ١ فقش

 قرف توملا نات قلأَس ىتكأآ عَلْعَأ يقع ةاقا

 نع
 نيب 5 1

 فعلا ناتسملا
 باك

 ٍدِعاَوَّسلا ُلاَوِضِدْعَس ْنَم ٌديِذانَخ ْتَرَّمَهَف َلِإ يق ينَب ٌتْوَعَد

 ِدحاَوَمْلا نوقلاب اعز تقلا قي ًةَفاَخَع تّراط ِءْوَقْلا ُبوُلُق انم اذإ
 اذإ باو ءاوعلا ةدئاز

 ةيشحو تحفاص ولف ؛ءشحولا ديص همهي ال ءاليلج ىف نيأر :لوقيو هب شحولا سنأ هجو نيبي :خلإ نيأر

 ءمهدنع لاومألا زعأ يه يلا لماوحلا قونلا بابرأ ديص همهي نكلو :لوقي :خلإ نكلو .اعيمج هنحفاصل اناسنإ

 .هريغ عم ناك وأ ادحاو ىراحصلاو رافقلاب هايإ مهسسحت مهزهيف مهيلع ريغيف

 ىلع بوصنم ءادرفنم :دحاو .اهرثأ تعبتت :شحولا ترفتقا :هورفتقا .لماوحلا قونلا يأ عمج مسا :ضاخملا
 انانس ىقلأس ئنأ ملعأ إف «لاتقلاب تدّوع ىإ :لوقي :خ! لإو .هريغ هعم ناك نم لوعفم مسا :اعيشم .لاحلا

 .يرمع لاط نإو توملا ياراصق يأ ءاريبك اخيش ترص نإو ءالوقصم اعمال توملا بلي

 لقي[ ةيتاقلاو لوضورم سوح قلطم ليولتلا يافا نم] 11 ةتؤعالا بمحل اذإ ةمييغلا قري ةاقاؤي
 .بناحلا ق ميداقم مهنم كلام نب دعس لا نم ناعجش لاوط لاجر تذدجو تدغتساف'ةبلعث نب. سيق ىلإ ت اوعد

 .فحو هيف دح اذإ :رمألا ف رمش :ترمشف

 نع دعاسلا لوطب نيك :لاوط مل سبا هاويسو :دعس .عاجشلا ليوطلا ءذيذنخ عمج :ذيذانخ

 وأ «ةدئاز امإ ءابلاف :(87:تاعزانلا) كاهاَسر لاَبجلاَوظ :ىلاعت لاق ءدعتم :ءاسرإلا :2! اذإ .برحلا يف مادقإلا

 اذإ سانأ مهو :لوقي «ةيلاحلا ىلع بصنلا لحم يف فرظلاو ؛مهولق يأ :فوذحم هلوعفم وأ :لوعفملا ىلع تلخد

 اوتبثأ وأ ؛مئاركلا مهسوفن اوماقأ ءرارقو ربص مه قبي مل يأ ءتوملا ةفاخم مهرودص نع موقلا بولق تراط

 .مئاركلا سوفنلاب نوسبلتم مهو مهيولق



 كلام نب دعس لاقو ١56 ةسامحللا باب

 اوُحاَرَتْساَف طِحاَرَأ ْتَعَصِو يتلا ٍبْرَحْلِل َسْؤُباَي
 حرطلا :عضولا

 حارا ل بكا امج اجي ىتيي البرو
 طاشنلا ريكتلا تقولل ماللا

 ٌُحاَقَوْلا سْرَمْلاَو تاب لجئلا فٌراَبَّصلا ىتفلاالإ
 رفاحلا ديدشلا رباصلا ةغلابم

 ٌُحاَمَرلاَو ْللكْمْلا ُصضْيَب 2 لاو ٌءاَدَصَلا ُةَرْمَتلاَو
 دونا ةعساولا عردلا

 ناك دابع نب ثراحلا نأ :تايبألا هذه ثيدح نمو [روهشملا رعاشلا ةفرط دج وهو متدق ىلهاج رعاش] :دعس

 .اضّرعم دشني كلام نب دعس ماقف ؛هتوخإو هدلوو هلهأب ىحنتو لئاو نب برح نم لزتعا دق
 تلخد "برحلل سوب اي" هلوق يف ماللا [رتاوتم ةيفاقلاو لوصوم فدرم قلطم لماكلا لفرم نم] :خلإ سؤب اي
 ؛نيباب يف الإ ءيجي ال دحلا اذه ىلع ماللا هذهو فرعت الو صصخت ال ةفاضإ يهو عضوملا اذه يف ةفاضإلا ديكأتل

 :كلوق يف ءادنلا باب :يناثلاو ءامههبشأ امو كل ابأ الو كل يمالغ ال :وحن كاذو "ال'ب ىفنلا باب :امهدحأ

 هنوكل ؛بصنلا يف سؤب اي نّونل ةفاضإلا دري مل ول هنأ ئرت الآ ؛:برحلا سوب اي ئيعملا امنإو ءبرحلل سوب اي
 يف لمعي هنإف "ال" لمعب رهظي ةفاضإلا هذه صيصخت مدعو ؛مضلا ىلع هبنيف ةفرعم هلعجي ناك وأ «ةركن
 موق اي :لوقي «لوعفملا ريمض فذح ىلع يناثلاو ءاعوفرمو ابوصنم يور "طهر" عمج "طهارأ"و .تاركنلا
 .بارضلاو ناعطلا نم اوحارتساف يموق نم طهارأ تعضو يلا برحلا ةدش اورظنا

 برحلا محاج :اهمتاجل .اهتكرعم يف لاتقلا ةدشو اهمظعم دنع طاشنلاو ربكتلا ىقبي ال برحلاو :لوقي :خإ برحلاو

 رئاس ةغلو «ميمت ةغل هذهو ليختلا نم لدب هنأ ىلع عفترا :2إ ىتفلا الإ .اهتكرعم يف لاتقلا ةدشو اهمظعم

 لعنلا ىلإ جاتحم ريغ اهلعج اديدش هرفاح نوكي ام :حاقولا سرفلاو ءاجراخ ءانثتسا ناك اميف بصنلا برعلا

 .حاقولا سرفلاو دئادشلا يف راّبصلا فلا ىقبي نكلو :لوقي «لعنلا هلباقيو
 نع عقي الثل ؛ريماسملاب عردلاب هدشو هماكحإ :ضيبلا ليلكت :خ! ةرثنلاو .ةدشلا يهو ةدحب عمج :تادجنلا

 .رمسلا حامرلاو عردلاب دودشملا ضيبلاو جسنلا ةمكحم تاقلحلا ةقيضلا ةعساولا عردلا ىَّقبي يأ (سأرلا

 .جسنلا ةمكحم قلحلا ةقيض :ءادصحخلا



 كلام نب دعس لاقو اك دحخ

 حاضِفلا دهجل ذإ تال تلو لاشوألا طا
 ةق ا لاو

 ٌح اَمَتلاَو م و 3 3 : ذإ فلا

 ٌحاَرَصلا رن اَنِماَدَبِو اهِقاَس ْنَع ْمُهَل ْتَمَسُك
 4-3 ردا ني ري ' 0 1 سنس

 ” ْماَرُمْلا ُمَعَتلا ال َكاَتْهَر وُدُحلاْتاَضَِبُمُهَلاَف

 ءاقللاو كشف ٌدالؤأ انَدْعَي ليال سنف

 ام تجرخأ اذإ "ةبادلا تدهج" نم لوهجم :دهج [نيئاتلا ىدحإ فذح دعب عراضملا ءانب ىلعإ :خلإ طقاستو
 اذإ مهلفاسأو سانلا طالخأ طقاستيو :لوقي ؛ءيش هنم ىقبي ال ثيحب ةياغلا حاضفلا غولبل ريعتساو ريسلا نم اهيف
 .سانلا طالخأو مدخلاو عابتألا يأ ظيشو عمج :ظاشوألا .اريثك سانلا لتق يأ ةياغلا ةحيضفلا غلب

 يأ لاتقلاو مدقتلا هرك نيحرفلا دعب ركلا دمحي امنإو :لوقي :خ2! ركلاو .سانلا لفاسأ ؛ةكرحم :تابنذلاو

 ةيانك قاسلا فشك :خلإ تففشك .روثلاو شبكلا يف لصألا نإف ؛لاتقلل ةراعتسا :حاطنلاو .برحلا دادتشا دنع

 نع مهل برحلا فشك :لوقي ءهقاس فشكو هليذ رمش هب دتعي ائيش ناسنإلا دارأ اذإ هنإف رمألا ةدش نع
 ىلإ ىعرملا نم هقاس اذإ "معنلا حارأ" نم حارملا :خلإ مهلاف .بوش هيف قبي مل _ثيح ضحملا رشلا ادبو اهقاس

 ؛حارملا معنلا ال رودخلا تاضيب نه يتاللا يراوحلا كانه تاذلاب دوصقملا رمألا يأ مهاف :لوقي ءاحاور تيبلا

 .برحلا موي اذهو ةراغلا موي اهمه هنإف

 رثكأو هظفل نم هل دحاو ال عمج وهو يعارلا لاملا وه :معنلا .رتسلا يف نوكت ىلا ةيراحلا نع ةيانك :تاضيب

 .هيف تيبت يذلا ىوأملا وهو مضلاب حارملا ىلإ اهدر وهو لبإلا تحرأ نم فصو :حارملا .لبإلا ىلع عقي ام

 فئالخلا سئيف لاومألاو لاجرلا نم هب عافد ال نم انفلخ :لوقي ءاهرسكو ماللا حتفب حاقللا ىوري :خلإ سئب

 ماللا حتف ةياور ىلعو ءاهنع بذي نم ىلإ اهتجاح ف نبل الب لبإلا يهو ؛حاقللاك ركشي دالوأ لعج اندعب
 اندعب مقزوح نومحي ال مفأ نعي ءامكق اذه ىلع مالكلا نوكيو كولملل نونيدي ال اوناكو ةفينح ونب دارملاف

 .برخلا نع الرقعا اناك دق ركب نم بحلا نيذه نأل ؛ركذلاب امهصخ «بلغ نمل يهف

 .نبل الب لبإلا رسكلابو ةفينح ونب ماللا حتفب :حاقللاو



 كلام نب دعس لاقو ١ 51 0 ش ةسامحلا باب

 انف ال سْيَق نا ان امتاز وق ةنلك نسم
 لاوز سيلا ب ةيشم برحلل رورحلا مزاللا دودصلا | نس

 اوُحاَرْثوأاوُحيِرُت ٌّقَح اَهَلسسْيَق نَبْأرْبَص
 لتقلا نع ةيانك ةحارإلا برخلا رورقا

 ا دّقملا 2-2 :قايتعاللا 1 ابهفزَخ وَ ٌَلئاَوُمْلا لإ ءاَمُمْلا ْلَجَألا ُهَُفاَتْعَي املأ نإ

 ٌحالّسلا َيِضَنْناَو تؤَملا َن ود ُتَوَمْلا كام َتاَهيَه
 لوهجم رارفلاو قبسلا دعب ئيعمب لعف مسا

 ٌحاطْنلاَو ُرِهاَوَظلااَنِمع ْتَلَخ اًدِإًهاَيَحلا فيك
 ةيدوألا نوطب 1 ةيدوألا يلاععأ

 حامسلاَو كلذ دنع بتكيألاو ةةعَألا خف

 نم حارب يل سيلف ةبلعث نب سيق نبا انأ نيكلو ضرعيلف برحلا هذه نارين نع ضرعأ نم :لوقي :خلإ نم

 ةرورضلا نكل بصنلا هيف هحولا :خارتإ ال .ةدشلا ةانعم نإف ؛فطللا نم سيق ظفل يف ام ىفخي ال مث ءاهتكرعم
 حارب ال :لاق هنأك ارمضم ربخلا لعجو ةركنلا عقوف انه "سيلاك "ال" لعج :هيوبيس لاقو ءاهعفر ىلإ تعد

 اذإ كلذ نسحي امثإو ارمضم ربخلاو أدتبم "حارب" هريغ لعجو ءرثكي الو رعشلا يف لقي اذهو ؛برحلا يف يدنع
 دعب ةركنلا ف عفرلا رعاشلل زوح هنأ الإ «ةمأ الو يل دبع الو «رانيد الو يل مهرد ال :لئاقلا لوقك "ال" رركت
 .هلصأ ىلإ ءيشلا در باب نم هنأكف ؛عفرلا "الب يفني ام لصأ نأل ؛رركي مل نإو "ال"

 مكولتقي وأ اقدش نم مهوحيرتف مكءادعأ اولتقت نح برحلا هذهل اوربصا :لوقي [اربص اوربصا يأ | :خلإ اربص
 نإ :لوقي :كإ .ءادنلا فرح هلوأ نم فذح :يفب .هنم حارتسم وأ حيرتسم :تيملل مهوق اذه وحنو كلذ نم مكوحيريف

 .يقوتلا عقاو وه امم عن ا :مهوقك وهو ءرفملا ىلإ هكرتي الف ردقملا لحألا هسبحي صلخملاو رفملا بلطي يذلا

 لاحو رارفلا دعب :لوقي :خلإ تاهيه .هل لوعفم هنإف ؛لئاوملاب هبصن :اهفوخ .رفملا يأ لئوملا بلطي يذلا :لئاوملا
 .برحلا يف عورشلا دعب رارفلا قبي مل يأ دمغلا نم فيسلا لس دقو رارفلاو قبسلا نود توملا
 انم رهاوظلا تلخ اذإ ركب لآ نم يقب نمل ةايحلا ةذل فيك :لوقي ا نيك قسما لس :ءاضتنالا :يضتنا

 نانس عمج ةنسألا :خإ! نيأ .برحلا ىلع ضيرحتلا وه هنم دوصقملاو ءانلتق ام دعب ةبيط مهل ةايح ال يأ «حاطبلاو

 نوكي نأ لمتحيو مركلاو دوجلا ئععم يف ناك نإ هباحصأ "حامسلا"ب دارأو ءرومألا ف يضاملا لحرلا هب داريو

 رومألا يف نوضاملا لاجرلاو ماركلا ةزعألا نيأ :لوقي ؛مهتداسو مهفارشأل تناك اهإف مدألا تويب نعم يف

 .انريغ يف دحوت ال تافصلا كلت نإف ؛برحلا يف انلتق ام دنع مدألا تويب وأ حامسلاو ريخلا بابرأو



 د يقع 8 5 تت

 يتَمَج ِناَمَرلا َدْعَب ْتَكِعَم تقعشو :5 تمأَو ىتنب تمتيدف
 قيس رعش عستجم قرفتلا :ثعشلا 0 5 .

 جمل اوُرْجَف اهزجاتي ْمْلْنِإ تبملا نإ لسيحلا ةعاودر

 لاتقلاب ةناساعملا 35 زحانملا هب لزن :هب ملل بلغت ليخ يأ 57

 >2 ب 8 0 2 َّ ب ا صا 8 عا محح< | 8

 تمشو.قرخ ىف تبففل ام تيمسض ام َةَدِلاَو تملع دق

 ةأرما لك ذئموي ىطعأو ؛ركب نب نم هناوعأ عم بلغت نب نم برحلا دارأ نيح قلاحتلا موي اهلاق :ردحج لاقو
 ةمالع هولعجو مهسوؤر اوقلحو ؛بلغت نم حورحب لك برضتو مهنم حورحب لك يقست ةوادإو ةواره هموق نم
 يمل اوعدف يومتهوش يسأر متقلح نإ !موق اي :لاقف ءادودعم اسراف ةمللا نسح اميمد اذه ردحح ناكو «نه

 هندجوف هموق نم ءاسنلا هب ترمف ةديدش حارج ذعموي اريدحتع تيباضأو همل اوكرتف ةابسلغتا قويا نم صراف لوأل

 .ةققلا بقلبي نت تف انف

 ءابيث وأ تناك اركب جوز الب تناك اذإ ةمبأ ةأرملا تمآ [كرادتم ةيفاقلاو زجرلا روطشم نم] :خإ تمتي دف
 دارأو ءهتجوز امي دارأ :ليقو «نبالا وأ خألا توم نع ةيانك ةنكلا ةمبأف «نبالاو خألا جوز - حتفلاب - ةنكلاو

 ميثتو نب مني نأ برق دقل : :لوقي «نامرحلاو زوفلا يف هب هل اهيبشت لاتقلا ناهرلاب نئعو ؛هعوقو برق لعفلا عوقوب

 .بلغت نم سراف لوأ يقالأ نأ تدهع ثيح يسأر رعش لاتقلا دعب قرفتتو تنك

 بيرق نع بيغي هنأب اناذيإ بئاغلاب ىتأ هنكل ملكتملا ةغيص ىلع اهزجانأ مل نإ :لوقي نأ رهاظلا ناك :خإ اودر
 را راو يوت كو لل أر يشن اذمي هدعلا نم هزيمت مل طهر نم ةأرما هتبرض ةوارهب لتق ثيح باغ دقو

 ينولهمت الو يتمل اوزجف مهلتاقأ مل نإف مكب تملأ نإ بلغت ليخ ىلع اودر :لوقي «رعش الب

 لوصوملا ةلص نم 0 ةلص يف حيضوتلا ةدايزل "تمض ام" :هلوق نم لدب "تففل ام" هلوق جا تملع دق

 ا نوكتو «لعفلا نم اهدعب امم عضوملا ةبوصنم نوكتق ةيماهفتسا "ام" نوكت نأ زوجي دقو «لوألا
 اهدالوأ ىمست اذلو ؛اهدالوأ مشت برعلا تناكو ةفأرلا نع ةيانك :مشلاو «ىلوألا ةلمحلا نم ةلدبم ةيناثلا
 لب كشلل سيل ديدرتلاو «صقان دلوب تنأ ام اذإ "ةقانلا تجدحأ" نم لوعفم مسا "جدحملا"و «ةناحير

 ؛هتمشو قرحخ يف ئيم هتففلو ةأرملا هتمض ام ىدلاو تملع دق :لوقي هنأ :نيتيبلا نيعم :نييعتلا نايب وخ لعرتلا

 موي قلخلا مات ىنأ تملع يأ ءةامكلاب ةامكلا فتلت نيح قلخلا مات هب تءاج مأ قلخلا صقان وه هيلع تقفشأو

 .هسفت هب دارأءهتدلاو اهيدارأ :تمض .اريغص الفط تنك دقو «ىلع راثآلا روهظب رمألا دادتشا دنع برحلا

 :لوعفملا ريَعَص هيم قالي :تف# .لوعفملا رعض هي: فادح :تققل



 يروهطلا دوسأ نب سامه لاقو 155 0  ةسامحلا باب

 ٍتّمتأ أباها يف جحدخمنأ تفقلا ةابكلاب اسكن اذإ
 تملغع ل ناث لوعفم 1 هدعب امم قلعتم

 يوهطلا دوسا ْنِب سامش لاقو
 ينهاج رعاش 7

 ُبَرْجَأ كربلا َنِم ىّصْقي َمَك ىَضقَْو ءراذ نِنا لاق. نأ امري كَّرغأ
 خيبوتلل ماهفتسالا

 بدلا هيرغلا وطب كلذك ١ از قحاب سبق محسن ىتق
 ميظعلا ءديسلا 2 هرهق :هارح

 .قلخملا مات دلوب ءاج اذإ ةأرملا تمتأ :تتأ .لاتقلا دادتشا فافتلالاب دارأ :تفعلا

 نم لجر ناكو «عشاحم ب هلاوحأ يف الزان ناك ناسح نب سيق نأ :تايبألا هذه ربح نم ناك :ساه لاقو

 «نارمع نب ورمع لبإ نم اركب ناسح نب سيق ذخأف «ةرمض نب يّرحلا ءاح ؛نارمع نب ورمع :هل لاقي دسأ نب

 هبرضف اسيق ىتأف يّرح بضغف ؛كراج انأو ىلبإ نم اركب ذحأ دق اسيق نإ :لاقف ةرمض نب يّرح ورمع ىنأف

 نب سيق قلطناف ءنارمع نب ورمع ىلإ اعيمج اهعفدف اريعب نيثالث ذخأ مث ءهدنز عطقف هدعاس ىلع ةبرض فيسلاب

 هب اي :اولاقف لش ئب ىلإ اوشمو كلذ نم اوبضغف يرح هب عنص يذلاب مهربحأف عشاحجم ئب هلاوخأ ىلإ ناسح

 ةفشو ا ىبأف ةرمض نب يّرح اوملكف «هلبإ هيلع اودرف ؛هلاوخأ مكنإف ناسح نب سيق لاوخأ نكت مل نإ ءلشه
 .خاضأب عشاحم ونب هذحأو هوعلخف «ةرمض نب يرح اوعلخت نأ امإو لبإلا اوّدرت نأ امإ :عشاخجم ونب مهل لاقف

 لشف يب ىتأ كلذ ىأر املف ,ناسح نب سيق نم ذخأ ناك ىلا لبإلا نم رثكأ هنم اوذحأو هوّرجو هوبرضف

 .يرح ريعي سامه هيف لاقف ؛هورصني نأ اوبأف «يورصناف حيبق رمأ ىلإ ىتأ دق هنإ !لشف ىب اي :لاقف

 دعبت كنأ لاحلاو مراد نبا كنإ :كل لاقي نأ موي ف كرغأ :لوقي [كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نم] :خلإ كرغأ

 ؛مراد نبا كنوكب رتغت ال يأ ؛مهنم دحأ كرصني مل كلذلو «لبإلا ةعامج نم برحألا لمجلا دعبي امك مهنم
 .ىلعألا هدج امراد نإف ؛يرح ةينك :مراد نبا .اعفن كيدجي ال هدحو هنإف

 .ةكحو برج هب يذلا لمجلا :برجأ .ةكراب يهو لبإلا عمج مسا :كربلا .هدعبأ اذإ "هاصقأ" نم لوهجم :ىصقت

 ؛هريغ قحلا ناك امه سيق لاوحأ مكيف ىضق :لوقيف «هعابتأ نم هعم نمو ةرمض نب يرح بطاخي :خلإ ىضق

 .رومألاب ريصبلا بّرجملا زيزعلا كرهقي كلذكو «ءسيق لبإ نم متذخأ ام رثكأ مكلبإ اوذخأو مكوبرض ثيح
 .سيق لبإ نم هذحأ ناك امث رثكأ لبإلا ذحأو برضلا يأ :قحلاا امب .سيق لاوخأ يأ ؛فاضملا فذح ىلع :سيق

 .امي داتعملا رومألاب ريصبلا :بردملا



 ..دومحم نب دلاخ نب رجح لاقو ١/٠ ش ةسامحلا باب

 26 ُبّيظَأَوه وأ رنكلا َكنم َليِن امو هَدوُذ ناسح نب سيق ىلإداف
 ًادتبم ةلوصوم هب لوعفم رهأ

 يي
 باول يطع عتنإلا لضو قاتلت قفزت قتورنغ تتر لعق الف 3 ع ع لا 2

 يلهاج رعاش

 0 ير الاكو ىبغأو ُهُّثْيَب ٍدْجَمْلا يف لح اناَبأ انْدَجو
 سحب 8 حس | قا نسح

 ةغبات َوْهَف لري ام قم ْنِكلَو هيْعَس لغم ْلَتي ال انِم عسي : نم
 ةهذئاز

3 

 ؛ليصفتلل ءافلا نوكيو لوقلا ردقي نأ لمتحيو ,فوذحم طرش ءازج ىلع ةلحاد ءافلا نأ رهاظلا :2! ذأف

 .عمجو دحاو وهو ثانإلا نم الإ نوكي الو ءكلذ ريغ ليقو «ةرشعلا ىلإ :ليقو ؛ةعستلا ىلإ ةرعبأ ةثالث :دوذلاو
 بيط وهف كنم ذحأ امو هلبإ ناسح نب سيق ىلإ دأف :كل ليقف وأ ؛خلإ دأف كلذك رمألا ناك اذإو :لوقي

 :كليلغ.ةري لق رمثلا نم بيظأ وه وأ :رمشلاك

 درب ناسح نب سيق محر يّرح اي لصت مل نإف يأ [ةيفانلا مال يف تمغدأ ةيطرشلا "نإ" نون] :خإ لصت الإف
 نب محر لاق امنإو ءاهرك هتلعف اًعوط هلعفت مل نإ كنإ :لصاحلاو ,برحمب فيس محرلا لصو كملعي هيلإ هلبإ

 نبا عشاحمب ونبو عشاحم ٍنِب تحأ نبا ناك هنأ وهو :بيرق :نيهجو نم مهتحأ نبا ناك هنأل ؛دئرم نب ورمع

 ,بلغتو ركب مأ تناك رم نب ميمت تحأ دو نب ّرم تدب ادنه نأ وهو :ديعبو مع ونب مراد نبا لشف ونبو مراد

 .ميمت نم لشف ونبو ركب نب ناسح نب سيقو
 نب دعس لفسألا هدج وأ لئاو نب ركب ىلعألا هدج هيبأب دارأ [كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا نا نم] خا اندجو

 هدوعصو هعولط عضاوم زجعأو فرشلاو دحملا قاح يف هتيب لح دق اندج اندجو انإ :لوقي «ةعيبض نب كلام

 ىلع مالكلاب ىمر هنكلو هيف لحي دحما امنإو دحملا يف لحي ال تيبلا نأ ملعاو «هغلبم اوغلبي مل ثيح نيرخآ الاجر

 ."ملع" ىيعمت هنأل ؛"دجو"ل يناثلا لوعفملا عضوم يف ةلمجلا :لح .زاحباو ةعسلا

 انم دحأ مهغلبي مل اذإ هنأ يعم ىلع ؛مهطهر صوصخو مهلك سانلا رشعم ملكتملا ريمضب دارأ :خ! عسي نمف

 دحملا ىلإ انصوصخب انم وأ سنإلا رشعم انم عسي نمف :لوقي ؟اننود مه نيذلاب كنظ امف لضفأ نحنو

 .هيلع ادئاز وأ هل ايواسم نوكي نأ نع الضف ؛هعبات نكي هيلإ لحتري نم نكلو ؛هيعس لثم لني ال فرشلاو



 اضيأ دلاخ نب رجح لاقو ١/5 ةسامحلا باب

 : نادال ا انْوُدَبَو اناّوِس + 6 [فاي دوس
 عفرلاو بصتنلاب ةلوصرم

 ْهْعِماَسَم مص رْدَعْلِ 56 بتاج ورب +9 ةيذلا ن5

 هفاخأ هعور ؛لوهجب
 8 ريع

 هعَِقاَتَم نيلفت مهي ءَبَو ملا رنا ينل عنب ليز

 ٌةْعباَصُأ ِهيِرْسَن مالللإا فيِدَس اتش اذا انيق و فشلا ل

 دعنم :ةياَرَم رييعشت موق لك ىَتِح انحامر ثحات 10 اًناَمح ١ ا يع
 لوعفم

 اضيأ دلاخ نب رجح لاقو

 ٍلاَمْقلا بتل نئنوأ يذيب نع نب ءاقلإ ام كرم
 ناك نم انانث دوسي مارك نحن :لوقي ؛مالسإلا يف دهعلا يلو لثم «ةبترلا يف هيلي هنكل سيئرلا نود نم ىئثلا :خإ دوسي
 فيرشلا ديسلا :ءدبلا :انؤدب .هلزعو هعفد ىلع نوردقي ال مهلك ناندع نب دعم ئب انؤدب دوسيو برعلا نم اننود

 سانلا ضعبو «انراحب ردغن ال انأ سانلا ملعي ثيح انراج فوخي ال نيذلا نحنو :لوقي :خلإ نحنو .لقاعلا باشلاو

 .هل سانلا مذب يلابي الف راعلا ركذ نع :مص .مهيف لاحرلا هب لوقي ام نوعمسي الف ؛ردغلا ةرثكل :هعماسم مص

 قدهدن :ليقو ءاهفايلغ توص عمس اذإ قداهد :ردقلل لاقيو ءتوصلا :ةقدهدلاو ,يلغن :قدهدن :خ2! قدهدن

 مث نبللاو رمتلا اهيف ىقلي ةراجحلا نم ذختت ىلا راغصلا رودقلا :عقانملاو ءاعطقم ضعب ىلع محللا ضعب حرطن

 يلغت سائلا ضعبو «مركلاو دوحلا لحأل اهماظع رسكنو محللا تاعطق عطقن انإ :لوقي «نايبصلل نوكتو خبطت
 .مهفاريج نومعطي الو مهفايضأل نوخبطي ال ثيح ةمولم ةمومذم مهرودق يأ مذلاب مهرودق

 مانسلا فيدس يف ام فيضلا سرض جارختسال انهه ريعتساو ؛نبللا نم عرضلا يف ام جارختسا :بلحلا :خ! بلخيو
 نحنو :لوقي «ليلقلا يف روصتي ال باحتتالا نإف ؛ةرثكلا ىلع ةلالد هيفو ؛باختنالاو رايتخالا :ءارتسالاو «ةموسدلا نم
 هنأك ةقشمو فلكت الب هلكأي وأ 0 نوجا ديت يتسلل هناا يي لدتا اذإ فيدسلا فيضلا معطن

 .طحقلا يأ ءاتشلا يف لد اذإ :لجرلا ىش :اتش .ىرقلا ةعسو مركلاو دولا نايب ضرغلاو ؛نبللا برشي
 ىم< انحامر تحابأو ؛ةزعأ موق لك نم انامح انظفح :لوقي «عونمم ريغ احابم ءيشلا لعج انه ةحابتسالا :خل! انعنم
 ةيفاقلاو رفاولا نم] :خل! كرمعل .هنع عفاديو ناسنإلا هيمحي ام وه :انامت“ .يوق ريحب لكب هعتارم تراجتسا موق لك

 صلخم صلاخخ وه لب ءانطاب وأ ارهاظ لاعفلا فلتخم نينول يذب سيل هنإ كرمعل :لوقي دبع نب ءايلإ فصي [رتاوتم
 .هرهاظ قافو ىلع هنطاب سيل نمع هب نك نئك :نينول يدب .مْلَع ؛ةيناتحتلا ديدشتو ةزمهلا رسكي :ءايلإ .نيزر نبتف



 ةلعو نب ناسغ لاقو 5 ةسامحلا باب

 6 0 06 ٍِ 5 ينج سا مساع 2
 ٍلاَمِقلا نَع َداَحَو ةلضعم داي رابخجةانا ةاديسغ

 لحجر مسا ريس 1ايع 6-5 2 و

 ىف ري قدصف ني تازو# 00 يا ضساا ىلإ ني ذي ةجو

 ةيقان 5 7 -سكلاو قيرفتلا :ضفلا

 52 م 0 َّ 5 نس حب لع مج ق يي ص 8 2 سَ 3ك

 ع 5 قا ا ع 0 هو ه < ِ 3-0 َ 0

 ٍلاَّوَسلا ِنَع ٌىفحلا ىاني الَو ْمُتْيَمَتْكاَو اتيان اَنِكَلَو

 8 ع شا ع 1 ىو ع ق8 ريع عر 8. م هلا رص

 ةفآلا "دإلا"ب دارملا نأل ؛ةلضعملا ثينأتو «قبس ام دافتسي امب وأ رمضم لعفب بوصنم ةادغ :خلإ ةادغ

 .لاتقلاو برحلا وهو هتدش نم سانلا ضعي ديدش ركنم ءيشب رابح هاتأ ةادغ ماقتسأ وأ ركذأ :لوقي «ةميظعلا

 نم نيفتكلا عماخجم دبع نب ءايلإ قرفف :لوقي :2! ضفف .ةقيضلا ةرسعلا ةيهادلا :ةلضعم .ركنملا رمألا وه :داي

 ,هاوي لك .لفضي لب لاقضلا قع يبغي ال لوقصم فيسب اربدم ةتف بره نيح رابج

 «رحبلا جاوا بارطضاو ةعفت رم لا تاوصألا :بحللا حا ولف .اه وي مهكرتو اموي عاج اذإ :مهلع بع :اسمعب

 هب داري لقو حمرلا نم يل اعلا فرطلا وهو ةيلاغ عمج يلاوعلاو ؛ةنم ةفص لعفأ بزآلاو رعشلا ةرثكا :بيولاو

 ةهج نم بزلا ريثك بحل يذ شيحب مكانرصن مكاندهش ولف :لوقيو هطهرو دبع نب ءايلإ بطاخي ,حمرلا

 ربخلا نع ىقحلا لئاسلا دعبي الو ؛.مكسفنأب انع مكيفتك ١و انتاسعاب مكنع اندعب انكلو :لوقي خا انكلو

 .مكنع انلأس كلذلف ؛مضآأمو مهاح لاوس نع ةبحاالاو ةرعألاب ميحرلا فؤرلا دعني ال وأ ءلاوسسلاو

 هنأ :هثيدح نمو [يلهاج :ليقو ؛مرضخم رعاش] :خلإ ناسغ لاقو .ميحرلا فؤرلاو جوجللا لئاسلا :يفحلا

 .ملإ اذإ :لاقف ءاولابي ملو هلبإ ىلع اوراغأف ديز نب دعس يتب هلاوخأ ناك
 ابصتنم "ابيرغ' لعجيو ءاربخ نوكي نأ زوجي "دعس يف" :هلوق [رتاوتم ةيفاقلاو ليوطلا لوأ نم :خلإ تنك اذإ
 اذإ :لرولقي نال ريق "نيرو لعجيو ءاوغل "ا ف" لعجبي نأ و 1 ا هيف لماعلا 7-01 اانا ىلع

 مهراجو مهفيضب نوردغي مهإف ء.مهنم كلاخ نأ كررغي الف مهنم كمأ تناكو ميمت نم دعس ىئب يف ابيرغ تنك

 ّنِل ؛كيعش نم كلاخع رتغت ال :ئيعملاو ؛لاخلل ظفللا ف يهنلا لعج خِإ كررغي ا :هلوق :مهتحأ نبا ناك كإو

 .انهش كبيرأ اب :مهوق اذه لثمو ؛بطاخملا وه يهنملا



 ...ةنيهج ينب ضعب لاقو ١ ةسامحلا باب

 دان 52 هلا مجاري وي مل اذإ ُهُواَنِإ ىّعصم نول تأ نبا َّنِإَف

 يوقلا عاجشلا 3

 ةرازفو بلك ةعقو يف ةَنْيَهَج ينب ضعب لاقو
 اههنوُيغ ثقف آبأك ىف ًادّيمُخ لدي َقّبا نأ َراَصُنَألا نأ ْلَه الأ

 اوحرفو اورس يأ سيق راصنأ هب دارأ

 ( بها رئة 1ع ةبفقإ نكت ْمَلَو ِناَوَهْلاِب أسْيَق َلَرْنَأو
 يس ةليبقلا هب دارأ

 اهثيفذ اليل اًهيِحاَوَض م اريثك ٍلّدحب ِنْب ٍديَمح مخ َقْثَق ثكرث ْدَمَف
 لوهجم <

 اهني اهْنِعُتاَجْيَمْلا يف َكلاَمِش ْعَقَت قَم ٍنْيَدِيْلاك ًابلكو انإف

 كلذو :لوقي «ناوه لاو ةلذلا نع هب ئكيو «بناج ىلإ هتلمأ اذإ "ءانإلا تغصأ" نم لامملا ىغصملا :خلإ نإف

 هلاخ نوكي ذئنيح هنإف ءديدش يوق بأب هلاخ محازي مل اذإ مهيلع اًئّيه اليلذ نوكي موقلا تحأ نبا نأل

 ؛ةعاضقو بلك ىلع ريغي ناك يملسلا بانج نب ريمع نأ :اهثيدح نمو «رباج نب نانس وه :خإ ضعب لاقو
 نب ريمع جرخو «سيق ىلع ةراغلا ديري جرخف «ثيرح نب ديمح ىلإ سانلا عمتجاف ؛مهيلع رمألا ٌدَتَشا نيح

 ؛دحأ مكنم نكرحتي ال :باحصأل ديمح لاقف ءايقالت ىح بلك نم نطب مهو بانج نب ريهز نب ىلع بانج

 مث «لدحب نيب ليخخ «هللاو :ريمع لاقف ةاسلكتو ملقا ةانتآ نه فان  ءاوكرحتو لف ةلتع نودع مهباغ لمست

 ريسأو ةرازه نم هدع لتفو (ةمينغلاو رفظلاب ديمح عجرو ريمع بره نأ ىلإ بلك سراوف هيلع لمحف .فرصنتا

 .خاإ له الأ :نابس لاقف (مهنم ةدع

 ىفش يبلكلا لدحب نب ثيرح نب ديمح نأ راصنألا ىتأ له الأ :لوقي [كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا ناث نم] :خإ له الأ

 هللاو :لوقي هتك وز لقف .هكرتو هنع ىحنت اذإ :هنع علقأ : علقتل .مهويع هب ترقف ؛مهرأثب لخخأ ثيح بلك ىب

 لب ءاونفد مهنم ليلقلا نأ دري مل ,"”اليلق" :هلوقو ؛مهنيفد اليلق مهيحاوض اريثك ثيرح نب ديمح ىلتق تكرت دقل

 مهرصن تناك اذإ موقلل لاقي :خ ! انإف .سمشلا يف رهاوظلا :يحاوضلا :اهيحاوض .دحأ مهنم نفدي مل هنأ دارأ

 اهرصني برحلا يف كلامش عقت ىم «كنم نيديلاك مهايإو انإف .ءبلك ئب نيعن انإ :لوقي «ةدحاو دي مه :ةدحاو

 .ةعاضق نم امهالك ةربو نب بلك بو ديز نب ةنيهج ئب نأل ؛كلذ لاق امنإو ءاهنيع



 يركشيلا ثراحلا نب لخنملا لاقو ١7 4 ةسامحلا باب

 ٌيَرْكْشَيلا ثراحلا نب ٍلْخَتُملا لاقو
2 

 يروخت الوبقار لاول :ريسف يتَلِذاع تنك نإ

  ٍيِرْيخَو يَرك يرظْناَو يل تقدم كاب
 ريشلا ءرسكلاب

 روكذلا سالسخا راثح لا رَحراوأك سيراَوَفو
0 

 ريبقلا ةمكُحم لك يف ْمهِضَْي دبات اوَدَش
 عردلا ريماسم 1 ةرجن وم ؛ءيشلا رباد

 ,نيمالغ هل تدلو تناكو ةرحاف تناكو «نامعنلا ةأرما ةدرجتملاب مهتي اذه "لخنملا" ناك :لخنملا لاقو

 هيف فرعي ناّبإ هلو ليطيف هيف بكري موي هل ناك نامعنلا نأ ثدحي نم ضعب ركذف :لخنملا انبا امهنإ :لاقي

 بكر دقو موي تاذ اهءاجف «هتحرخأ نامعتلا ءاج اذإ قح.ءاهدنع نوكيف اهيتآي ناك لخنملا نأو :غهئيحب

 ناك يذلا هنابإ لبق نامعنلا لحد ذإ كلت امهاح ىلع امهف ءاهلجرو هلجر يف هتلعج ديقب هتبعالف «نامعنلا

 تارفلا بحاص مخل نم لحجر هنجس بحاص بكع ىلإ هعفدف هذخأف ءامفاح ىلع امهدجوف «هيف ءىحي

 .كلذ يف لاقف «هديقب هرجي لعجو بكع هديقف «هبذعيل

 لاقو ؛ةبحاصب يل تسلف نيع يبهذاف نيلذعت تنك نإ :لوقي [رتاوتم ةيفاقلاو لماكلا لفرم نم] :تنك نإ

 لاق امنإو ءهيف غتسأ ينإف قارعلا وحن يريسف نيغتسأ نأ نيبحتو يلام ةلقل َيلذاع تنك نإ :لوقي :ءالعلا وبأ

 .قارعلا نم ةريحلاو «ةريحلاب نامعنلا رادو ؛هبرقيو همركي ناك رذنملا نب نامعنلا نأل ؛كلذ

 -_ هنأ ديري يقل نعو يمرك نع سانلا يلئاسو ءهترثكو يلام نع سانلا يلأست ال :لوقي :خ! يلأست ال

 :نانلا :ةترأو :لاقي :لإ سراوفو .لكلا هب داري دقو :هرثكأ ءىشلا لج :لج .ميرك هنكلو لاملا ريثكب

 5 مارا نأ امإو ءةزمهلا يق باق نك نأ اماف ؛رآو راوأ يف لصألاف كلذك ناك اذإو ةرإلا هنمو «ءتجهوت

 ولو ءاراوأ راصف ءتقأ :ليق اذإ تِقُو يف لعف امك «ةزمه لعفلا ءاف يه ىلا ةمومضملا واولا نم لدبأ مث ةزمهلا

 شرفلا تحت طسبي ام وهو سلح عمج :سالحألا .ٌءاوس اهرحو رانلا راوأ نأل ؛دوجأ ناك رانلا راوأك :لاق

 ايخلا روكذ يمزالم رانلا بهل لثم عارس سراوف برو :لوقي ؛مزاللا نع هب ئكيو

 يلا ريماسملا ةمكحم عرد لك يف مهتاضيب رخاوأ اودش :لوقي :خل! اودش .ةوقلاو ةعرسلا يف هيبشتلا :خ! راوأك
 .سأرلا يف سبلت ديدحلا ؛ةضيب عمج :مهضيب .عقت الثل عردلاب ضيبلا دش مهتداع نم ناكو ءاهتاقلح امب مكحي



 يركشيلا ثراحلا نب لخنملا لاقو ١ /ه ةسامحلا باب

 يقتل تيلقانإ اوَْيَتَو اتالكقغشاو

 رييباشلا لاو شيال# 0

 روقصلا :ةححسن

 ٍريبَعْلاِ ِجْئاَوَمْلاَو َكِيل تراني ءىنيَع ُتْرَرْفَ
 1 1 سراوفلا بر باوج ةلمجلا

 رفيبكلا ِتِيَبلا بِئاَوَحي 01 ْتَحَماَتَت حارا اذِإَو

 يربك[ سلا تير  ةةيلا شفق يقوقلا
 رسسيعأ مهم هتلاحإب يأ اذإ با وحج عةدجج و هافلأ

 ببلتلاو ,مهتابل اودشو عردلا اوسبلو :لوقي ؛عردلا يهو ةمأللا سبل اذإ :لحرلا مألتسا :لاقي :خ! اومألتساو

 .هردص دش اذإ :لحجرلا ببلت :اوببلتو .ةراغإلا ديري نمل قح

 توقلا هفلع اذإ سرفلا رمضأو «لاعفألا نم قبس امل ديق ةلمحلا [ميركلا سرفلا وه و داوجلا عمج] :دايجلا ىلعو

 نإف 3 ذملا سراوفلا ريغ سراوفلا ءالؤه نأ رهاظلاو ؛.هرمضك ريسلا يف هدهج مث ؛ءنمسلا دعب ليلقلا ردقلا

 سراوف مود تناك دقو تاضيبلا اودشو عوردلا اوسبل :لوقي .ىلوألا ريغ ةيناثلا تناك ةركن تديعأ اذإ ةركنلا
 .بلصلا ميظعلا رجحلا - كيرحتلاو حتفلاب - رححص عمج روخصلاو ؛«تارمضملا دايحلا ىلع روحخصلا لائمأ

 عرسأ :افيجو فحو :نفجي .هيلع نرغأ يذلا ريثكلا معنلاب نعرسي رابغلا طسو نم نجرخي نهو :لوقي :خلإ نجرخي
 ةراشإلا مسا ىلع افطع رورحب «هبيط رشن اذإ كسملا حاف نم «ةحئاف عمج حئاوفلا :خ! تررقأ .ريسلا يف

 نم ٍئيع تررقأ :لوقي «بيطلا وأ هدحو نارفعزلا :ليقو «نارفعزلاب عمجي بيطلا نم طالخأ :ريبعلاو
 يلا ءاسنلا يأ :حئاوفلا .ريبعلا بيطك نهبيط رشني يأ ريبعلاب نحفي يتاللا ءاسنلا نمو سراوفلا كئلوأ
 .ةبيطلا ةحئارلا اهنم حوفت

 :لصألا يف يرملاو ءطحقلا نامز نع هب ئكيو «الامشو ابونج اهيوبه تفلتخا اذإ :حايرلا تحوانت :خلإ اذإو
 ناك و «راعتسملا حدقلل ريعتساو «بيرغلا :لصألا يف ريجشلاو .حدقلا ةلاجإل ريعتساو «نبللا جرخيل عرضلا حسم

 تحوانتو طحقلا دتشا اذإ :لوقي هنأ :نيتيبلا نيعم .رخآلا نم راعتسا حدق مهنم دحأل نكي مل اذإ مهقداع نم

 هيفو «راعتسملا يحدق وأ كولمملا يحدق ةلاحإب نيديلا فيفخ ئتدحجو روسكملا ثيبلا فارطأب ةفلتخملا حايرلا

 .ةكرحلا عيرسلا فيفخلا :نيديلا شه .همركو هدو ناذيإ



 يركشيلا ثراحلا نب لخنملا لاقو 51001 ةسامحلا باب

 ريطيتلا زشلا ىرنلل# . اهقلا قعشلكت ةقلو

 وبرتلا فو سفتستلا يف ل زق ءاشفلا يعاكلا

 ريدَمْلا َلِإَ أ َمَقْلا َيْقَم 2 َتَعْفاَد 1 مه < د

 عاملا ضوروح

 ربع ايس 7 رع 00 ريو
 ., 2 8 1 9 6 5 5 ه2 ا 3 هأ

 . 1 3 هحج ولا ليبقت :مثللا ور

 رورخ نه كين اقل فكتمايذثلاقو:ثَنَدَف

 : دا يا يِريِسَو َنَع يئدهاف كل 2<-0لخ ٌرْيَغ ىسج فش اَم

 ىلوأ ناك نإو اذه «سنجلل تناك نإ اقلطم وأ دهعلل ماللا نأ ىلع «ةدرجتملا :ةاتفلاب دارأ :خإ تلخد دقلو

 ؛نييعتلا ىلع لدت ةريخألا :تايبألا نكل ؛ةيلهاجلا ءارعش' نم هزيغو سيقلا ععرما راعشأ ىف امك حدملا ماقع

 هنأل ؛ركذلاب ريطملا مويلا صحو «ةيلوعفملا وأ ةيفرظلا ىلع بوصنم «ةيراجلل بصني يذلا رتسلا رسكلاب :ردخلاو

 حضاو ىعملاو ؛هيف لابلا ولخ بيطأ هيف وهللاو «ةرايز الو ديص مويب سيلو لزللا مو

 هليذ رج اذإ :لجرلا لفرو ["ةاتفلا" ل تعن هنأ ىلع رورحب يراوحلا نم اهيدث تعفترا نم] :خلإ بعاكلا

 .ةرتخبتم ريرح لاو ضيبألا مسي ربإلا يف يشمت ءانسحلا بعاكلا ةاتفلا ىلع ردخلا تلحخد يأ ؛هيشم ف رتخبتو
 ءردصملا يف لماع يشملا نعمل انمضتم هنوكل عفادتلا :خلإ اهتعفدف .مسيربإلا نم نوكي بايثلا نم عون :ريرحلا
 تشمف «ردخلا نم جورخلاو يشملا ىلع اهتلمحف :لوقي ؛ءاملا ىلإ اقوش رويطلا دشأ هنأل ؛ركذلاب ةاطقلا صخو

 امك تسفنتف اههجو تلبقو :لوقي :خلإ اهتمشلو .قوشو ليم ىلع يأ ضوحلا ىلإ ةاطقلا يشم ةعفادتم يعم
 .ريغص وهو يبظلا دلو :ريرغلا .ءابقرلا فاخت تناك امل ؛ريرغلا يبظلا سفنتت
 ءاراف وأ تبه اليل ةراحلا حيرلا :مومسلاو ءسمشلا رح :رورحلا [برقلا وهو وندلا نم ضام] :خلإ تندف

 رورحلاو ليللاب مومسلا لعجيف اذه سكعي نم مهنمو «ليللاب رورحلاو راهنلاب ةراحلا حيرلا :مومسلا :ليقو

 ؟داوسو لازه نم كندبب ءيش يأ :يل تلاقو ادئاز ابرق نيم تبرقف :لوقي «ليلخلا لوق لوألا هجولاو «راهنلاب

 .لازهلاو داوسلا نم مزلي ام هب دارأ :رورح .بجعتو ماظعتسا ماهفتسا :امه
 يريسو ؛يلاح نع قيلأست ال يأ ءنيع يكساو كبح ريغ ءيش يمسج لزه ام :اه تلقف :لوقي :فش ام

 .رمألا كليلع قوه يأ :يريس .هنع نكس اذإ :هنع أده : يندهاف .كل ادب ام ىلع



 يركشيلا ثراحلا نب لخنملا لاقو ١ -  ةسامحلا باب

 يريِعَباَهتقان بجحيو ىنسخنتاهبجأو

 ريبكلابو ريغَّصلابةَّم اَدملا َنِمُتِبِرَش ُدَهْلَو
 ةَقيتعلا ص 7

 رورسلاو قت ا يَ ينَنِإَف ُتْيَمَقْنا اذإَف
 0 لخرلا يقع 1

 وهيل و يول ب دامت : -_ اذإو
 كسلا لل

 ل 7 هو 8 2 ف 8 - 8 - 0-0 01 0 ريع مه رق -

 8 رتل مل ”ودجسع تلا دواس لثم 27

 "-م"ب ىدعتي برشلا :تبرش .امهنيب ةفلألا لوطو ةبحملا ديكوت اهب ديري :بحيو .امهنيب ةفلألا لواطت نابب :اهبحأو

 .ليق ام ىلع ريبكلا وأ ريغصلا حدقلا وأ نيمثلا لاملا ريبكلاو صيخرلا لاملا ريغصلاب دارأ :ريغصلاب ."ءابلابو
 ريرسو قنروخملا بر ينإف تركس اذإو :لوقي .هكره برعم وهو ربكألا نامعنلل ارصق ناك قنروخلا :خلإ اذإف
 :ظفاحلا لوقك كلملا

 ار كو لفاكتمل ك2 لع و كي رراغ ك ظفاح حشر وخ لس وج

 دوسأألا نب رذنملا تنب ادنه ةدرجتملا اهب دارأ :خ! دنه اي .ميظعتلا هب داري امك ةرثكلا هب دارأو ةاشلا ريغصت :ةهيوشلا

 اذه قيلي ال هنإف ؛يزيربتلا حراشلا همه وت امك رذنملا نب نامعن ةمع ؛«ءامسلا ءام نبا رذنم تنب دنه نود ؛يبلكلا

 .فسأتلا راهظإ دلل ,يناعلا ريسألا انأو يلثم ميتمل نمضي نمو :لوقي ؛باطخلا
 عضخ يأ ونعي انع :يباعلل .هللذ يأ تسلا هميت 7 نم :ميتمل

 لثم داوسلا ديدش اليوط ارعش نلعجي :لوقي راس هتلعج اذإ :اهرعش ةأرملا تفكع] :خلإ نفكعي
 تيبلا قحاول نم رعشلا اذه نأ ملعا مث .هب ايرح ناك هنإف ءبذكب فكعت مل رئافض رجشلا اذه دواسأ

 :هلوق نيعأ روكذملا

 خلإ كئالوأ نم يع تررقأ

 .دواسألا هيلع فتلت رجش «نونلا ددشم :هونتلا ."حئاوفلا" ل "نفكعي" يف ريمضلاف



 ميرص نب ثعاب لاقو ١ 7 ةسامحلا باب

 ميّرَص نب ثعاب لاقو
 اهِابْلَب ْنِم َسْمَتلا ُتْيََس ْلَه ْمأ ٍلِئاوب ُتْزَأِت له ديس لئاس

 نات ىلإ اقع اهئذلت هي .ةاليب امام قولو أذ
 اهيلاغأ زيبمت ءامد ولد عمج

 افالغو اهفضن هليل رَدَِكاَو افهتاكذ ءاشملا كش نت 0
 اهرهش فصن يأ عفر 5

 «ناسللا قوتفم ناكو ناطلسلا نم ةلزنم اذ ناك مترص نب لئاو نأ :تايبألا هذه ربخ نم ناك :ثعاب لاقو

 مهاتأف «ميمت نب ورمع نب ديسأ ئب ريغ مهنم ةواتإلا ذخأف «ميمت ىلع ايعاس دنه نب ورمع هثعبف ءاليمج هولح

 نب نم خيش هيلإ سلح ركب ريفش ىلع سلاج وه انيبف ؛هئاصحإب رمأو معنلاو ءاشلا عمجو مي لزنف ؛عليوطب مهو
 دقعف هربحن اثعاب ةاحنأ غلبف ,هولتق ىح ةراجحلاب هومرو ءاهيف عقوف رئبلا ف خيشلا هعفدف لئاو لفغف ىهثدحف كيس

 لتقو ؛ةعامج رسأو الحر نينامث لتقف ءامد هولد ئلتمت ىح لئاو مد ىلع مهلتقي نأ ىلآو ؛ربغ ئب يف راسو ًٌءاول

 .مهنم لتقيو انامز هيلع غي لزي لو ءامد ىألم تحرخف هولد يقلأ نيح هحبذف ؛ةمامق :هل لاقي مهنم الجر

 مسا نكي مل ولو ثينأتلاو يرسل فرصنت ال «ةليبق ديسأ [كرادتم ةيفاقلاو لماكلا لوأ نم] :خإ لئاس
 ىعم. هذه "مأ"و ,ةركن الو ةفرعم يف فرصني ال ةفص ناك اذإ لعفأو ؛دوسأ ريغصت هنأل ؛اضيأ فرصني مل ةليبق

 له ديسأ نب ,بطاخم اي لئاس :لوقي .لوألا نم لدب يناثلا ماهفتسالاو «ةدئاز وأ - يضرلا هيلع صن _ واولا
 .هلتاق لتق اذإ :هب رأثو هرأث :تراث ؟ديدشلا اهمه نم ىئسفن تيفش لهو يأ رأث تذحأ

 ريمضلا نأ رهاظلا ['"تيفش" :هلوقل وأ "ثرأث" :هلوقل فرظ| :خ | ذإ .رأثلا بلطب اهمامتها ءاهمه ةدش :اهلابلب

 هسفن ةقيقحلا يف لسرملاو ,ببسلا ىلإ لعفلا دانسإ باب نم مهيلإ لاسرإلا دانسإو ءديسأ ئبل "اولسرأ" :هلوق يف

 ديعب هنكلو ؛هطهرل روكذملا لعفلا ف ريمضلا نوكي نأ لمتحيو ؛ةسبالم ندأب مهيلإ ءالدلا ةفاضإو ءهطهر وأ
 ىلإ اهؤلم :"سوماقلا" يف ءاهفارطأ :ولدلا لابسأو ءاهءام ةلقل اهنم ولدلا ًالمف رئبلا لخد اذإ :لجرلا حامو .اظفل

 احئام مهسفنأ ىلإ نولسرأو :مهيتآ نأ ىلع يولمح ذإ سفنلا تيفش له مهلئاس :لوقي ءاهفورح يأ املابسأ

 .يلوق قدصو ئيمب ترب ىح «اهيحاون ىلإ اًيرط امد مهنم اهتألمف ؛مهئامد نم المت ىلا ءالدلاب

 روهشلا نإف ؛ةسبالم ىدأل ءامسلا ىلإ فصنلا فاضأو ؛ءامسلا ىلإ ةعجار اهلك ةرورجملا رئامضلا :خ2! نإ
 ةليل ردبلا عفرو لعفلاب هيف يه يذلا اهناكم ءامسلا عفر يذلا هللاو نإ :لوقي «كلفلا ةكرحب اهؤازجأو نينسلاو



 ميرص نب ثعاب لاقو ١/8 ةسامحلا باب

 ضل نع ير لا او
 ف وذدحم بوصنملا ربكعلا :نمرطختلا و ةردحلا ةعركلا اين

 00 5 يوأإ 8 ىف "-

 اطابشأ ندع تدق قيج يملك ٍلساوَب هوجولا عفس هب

 5 09 ةديدشلا ةلسابلا اي يايخارعو ياو

 ايلات: .يكاي#لقلل اهليعت ناوقنغ لأ ٌتَْدَقَدَق
 5 قوسلا ن كيش :دوقلا

 مسقلا باوجو ؛"نإ" ربخ "فقثأ" ٍنعأ امباوج عم ةلمجلا [يعرشلا ءاليإلا هنمو ءمسقلا :ءاليإلا] :2! تيلآ

 :سيقلا ئرما لوق يف امك .«فقثأ ال :فقثأ يف لصألاو ؛لوألا

 امئاق حربأ هللا نيمب تلقف

 دعبو نيميلاب مالكلا لواطت امل هنأ :امهدحأ ,نيهجولا دحأ ىلع مسقلل ادكؤم لحد "تيلآ" :هلوقو .حربأ ال يأ

 ركذ نع اينغم هب ىفتكا ول "تيلآ" ناك امل هنأ :يناثلاو ؛باوحلا وه امم. ىتأ مث ؛"تيلآ" ركذ هربحو "نإ" نيب ام

 ةيح اذ مهنم قفقثأ ال تفسفأ هللاو ىنإ :لوقي هللا و هللاو :هلوقارخم ىرحف «نيميلا رركمك راض هب مسقملا

 .ميركلا ديسلا نع هب نيك :ةيحل اذ .ثكمو بير الب لتقأ لب اريسأ يدنع نوكي ال يأ ءاهلام يف هنيع رظنتف
 نع ةينغلاو ءبلطت الو بلطت ام ءاسنلا نم ةيناغلا :خلإ رامحو .ردقملا يفنلا باوج هنأ ىلع بوصنم :رظنتف

 ةيعمجللاو ءيشعلا وهو ليصأ عمج نيتمضب :لّصألاو .نكي مل وأ اهل جوز ناك ءاوس ةفيفعلا ةباشلاو «نيزتلا
 ,مهدنع ةراغلا تقو حابصلا نأل ؛يشعلا ىلإ حابصلا نم اهديب ذحأي مل ادحأ نأب راعشإ هيفو ءبر نعم ةبسانم

 تنكس يأ تايشع يف اهسأرب هتدقع ةيناغ رامح برو :لوقيو ؛فئاخلا عرفلا نيكستو ةئثاغإلاب هسفن فصي
 .اهنيع نم امامه: ملعت ال تناك ثيحااهامشي ارشتتم ناك دقو: تايشع يف اهسأرب اهرامع تدقع َىَح اهبلط

 ىعسي ةردخم ةميرك برو :لوقي ؛برهلل اهريمشت نع ةيانكو ذحألا نعم يف ةحارص "تيدبأ" :هلوق :خل ! ةليقعو
 .اهميق هنم اهعفني ملو اهناخلخ نم اهيلع ام تذخأ وأ ءبرهلل ترمشف اهطهر ىلع ترغأ ربكتم ميق اهيلع

 نم وهو عفسأ عمج :عفسلا :خ! ةبيتكو .هنع هدعبأ :هنع هادبأ :تيدبأ .اهجوز هب دارأو رمألاب موقي نم :ميق

 باضغ دادش مههوجو عفس شيج برو :لوقي ,ءبضغلا ةدشل وأ سمشلا يف هزورب ةرثكل ههجو دوسا
 :ءيشلا ناوفنع :خإ تدق دق .دسألا دلو وهو لبش عمج :اهابشأ .اهدارأ نم اهدالوأ نع عفدت نيح داسآلاك

 ىلإ تدق دق اذك ةبيتك برو :لوقي «نيظفللا فالتخال ؛هسفن ىلإ ءيشلا ةفاضإ ليبق نم هيلإ لوألا ةفاضإف هل وأ

 .ليخلا نم لوألا فصلا وه :اهليعر .اهلثم يهو ةبيتكب اهتففلف لوألا اهلييخ فص لوأ ةكرعملا



 يبامزلا دنفلا لاقو ١ مد ةسامحلا باب

  رمألا 3 5

 فيعضلا معدقلا

 1 لوف غإ اروبي قط 3 هاف 3

 يلاصوأو ّتاّبْظُحخ يف ٍضْوَع لفت الولو

 يلآلاب سيلانعظ ل ٍيَحْلا َروُدُص ثنعاطت
 يلاعلا اهسلا يف يرهمر 03 اا ىلع سي فاق

 ركب نم ةأرما ىلع قلاحتلا موي لمح ىبلغتلا فوع نب كلام نأ :تايبألا هذه ثيدح نمو ا دنفلا لاقو

 عم هنعطو كلام ىلع لمح ينامزلا دنفلا هآر املف ءهل افيدر ناك لجر ةراشإ ىلع هنعطف ريغص يبص اهعم ناك

 ىعملاو ءانثلا ظفل ظفللا اذهو .خيش ةنعط اي دارأ [رتاوتم ةيفاقلاو جرهلا نم] :خإ ايأ .خلإ ايأ :لاقف ءهفيدر

 انولمم ىدابملا وكي نأ لوجو .نسسلا ريبك ريبك خيش نم تدب ةنعط نم اطوهأ ام دارأ هنأك ؛بجعتلا ئعم

 هنعط اوركذا !موق اي دارأ هنأك «رمضم لعفب "ةنعط" اذه ىلع بصتنيو «ةنعطلا ريغ الوانتم "اي"ب هيبنتلا نوكيف

 با بيساي :نفي .فيعض مره ريبك خيش ةنعط ىلإ اورظنا !موق اي :لوقي «خيش

 ؛نزحلاو رشلا يف لمعتسي ام رثكأو اقلظم ءاسنلا عمجم :متأملا ["ةنعط" ل تعن اهمامتب ةلمحلا| :خ2! ميقت

 ىلعألاب متألا فصو يفو ءادحاو اهاكلسم راص يتلا ةأرملا يهو موتألا هنمو ؛عمجلاو مضلا وهو متألا نم هقاقتشاو
 نوعطملا ىلع ديدش ءاكبو ةقشم ىلع ايلعلا ءاسنلا ةعامج ميقت ةنعط يأ اعاطم اديس ناك نوعطملا نأب راعشإ

 املك هنأل ؛هب يمسو ؛مضلا ىلع ةراتو حتفلا ىلع ئب ةرات ءرهدلل ملع ةمجعملاف ةلمهملب ضوع :خإ الولو

 نإف ؛ءانبلا ىلع هؤواقب نكميو يضورعلا نليعافم يف ضبقلا عقي الئثل ؛ةرورضلل هفرصو رخآ يقرب هلم يطفلا

 لوقي .مسجلاو رهظلا ءاروصقم ةدحوملا ديدشتو ةمجعملاف ةلمهملا مضب : يظحلاو ,ايننأ هيف زوج شيفخألا

 اقب سيل اشحاف انعط ليخلا رودص تنعطل يلاصوأو يمسج يف رهدلا ماهس الولو

 قر اقل لمسما ةييقلا سلو اكل و داردنأ نكات .ةووناخ سررت سرع رو ليم وج ؛قاضوا
 عواض قبب عقاوم يف يسرف راثآ ىلع ليخلا ىرت تنك :لوقيو ءمادقألاب هسفن فصي :خلإ ىرت

 :خل! يف .نيعبات يأ لاحلا ىلع بصن هعضوم :خلإ ىلع .فرشلاو دحما

 تل .فرشلاو دحملا وأ جارسلا قيرب هب دارملاو يلاعلا رونلا :يلاعلا

 . نكرر تحل يناثلا لوعفملا عضوم يف



 لاح لع اناس[ و هدا ُفوُرُص يقي الو
 ءاقبإلا م

 يىلاغُمأ ةكشلا هدول 321 ذإ اهب ٌتيتفت
 هرك ل اعاف حالسلا نم سيبلي ام 1

 لاقجإ دعي كير لا ا
2 

 ريسلا ةععرس

 م

 مورقم نب ةعيبر لاقو
 اناجحكتكسس ا ْنِإَو هم 10 وجتتو ويدي ْنَم كولا َكوُحأ

 وع طرشلل

 اسيارتلا 57 ا دازو  .يداعت ْنَم ُثراح َتُيَراَح ذإ
 ةيداعت يأ تنزاخ لوعتت

 - ادإ با وحي ةتذاح لعاف ١ ةراقنلا نيرقلا

 9201 0 ابنا هن
 5 هران .بضغلا ةدش :بر نعم

 رهدلا ث ثداوح ىقبت ال نكلو يأ ءايوق ناك ام دعب فعضلا نم هيلإ ر اص اميف هل ةيلست تيبلا :خ! يقبت الو

 م بويع :لوقي تا انأو نايتفلا ا اع 0 تيتفت 3 تكيف سانلا نم ادحأ

 واسوا يسن هيا .ب ايس نين يي فوم ءاييسووو اجد

 .ةروك ذملا فاصوألاب ةيبشتلا ليمكت نم هيف ام ىفخي الو ءاهريس يف تعرسأ ام دعب تفيخأ «قمحلا يف

 ةيفاقلاو رفاولا نم] :حلإ كوتخأ .هفاخأ اذإ "هعار" نم رمأ :تعير .كسامتلا ةفيعضلا لقعلا ةطقاستملا :ءاهرولا

 بير الب كتوعد باجتسا رشلا ىلإ يعد نإو .هتدوم وجرتو كنم برقي نم ةقيقحلا يف كاحأ نإ :لوقي [رتاوتم
 .كنيعيل هحالس هكعم ف كل يحخاوؤملا اذه كنم برقو ةيراح هيداعت نم تبراح اذإ :لوقي :خ) اذإ .فكمو

 مث ءانيرق يل نوكي يح دحاو لبح يف رخآ لجر عم دحاو يدش اذإ هنإ :لوقيو «ةوقلاب هسفن فصي :خلإ تنكو

 ف وذحم طرشلا باوج :خإ نإف .يباذج عبتي وأ تومي نأ امإ :نيرمأ نع ولخي الف يسفن ىلإ هتبذحج يأ يلابح هتب داح+

 ديدش بضغ يذ برل هنإف ؛اروسحم امولم كلهأ ال كلهأ نإف :لوقي «ليلعتلا ئعم اهنمضتل ؛هماقم ةيتآلا ةلمجلا مايقل

 :ليق نإف ءءازحلا باوج هدعب ام عم "قنح يذف'" :هلوق نم ءافلاو :يزيربتلا يفو .اديدش اباهتلا يلع بهتلت ةرات داكي

 ءاربخو أدتبم نوكت نأب اطرش نوكت ىلا ةلمجلل اربخ نوكت يلا ةلمحلا فلاخ اذإ ءيجي امنإ ءازحلا باوج يف ءافلا نإ

 .خلإ قنح يذ بر نأشلاو رمألاف كلهأ نإ :ريدقتلا نوكي :تلق ؟انهه ءافلا دعب امهريدقت نوكي فيكف



 ةعيبر نب يملس لاقو ل03 6غء2[ ةسامحلا باب

 بيارقؤا يال هولا توشل 1 ىسححت ّقح ِهنلَدب تخت
 | دلا هليلف اليلق برش

 اباضغلا نقار ًءادغألا : نيلاعو يدل هس واع

 ءاتعألا دارملا 2

 انانكطش وأ | عجاهألا 6 5 ِلَع ( ف ابسيولا لع :ئ
 ولعلا نم ضام

 ةعيِبَر ُنِب ٌئِمْلَس لاقو
 يلهاج رعاش يضلاب

 ٍتلخلاف ىَوللاِب َكُلْهَأَوْأِحْلَق ٍِتّلَتْحاف ًةَبْرَغ ْرِضامُت ثّلح

 هنإف ؛كالحلا ىلإ لصاولا ببسلل ةراعتسا ولدلا [هسفنب دعتم هنإف ؛لوعفملا ىلع ةلحاد ءايلا] :خ2إ هولدب تضخم

 ايش برش نح تاللتمافنارش عيلتنتل ةولذ كلكر حقا ءنيم لصيل هولذ ىلإ ىقلأ :لوقي «ءاملا لوصول دلال بع
 .هنم برقي ام :ءىشلا بارق :ابارق :هتكالمأت. ىكالم دارأ يأ هنم ابيرق وأ ىألم رشلا نم ةميظع اولد ائيشف

 يب نلاعف باضغلا موقلاو ءادعألا رهاجت و نلاعت نإو يلثم اهدهشاف ىوجنلا دهشت تنك نإ :لوقي :خلإ يلئمج
 .بضغ وذ يأ بضغ عمج :اباضغلا .ةرهاجملا وهو ةنلاعملا نم رمأ :نلاع .يريغب ال

 .ةعنمو ةزع وذ انإف ؛باقرلا ظالغلا ةيفح دوسأ نود نوري ئنودعوي نيذلا يئادعأ نأل كلذو :لوقي :خإ نإف

 وهو بلغأ عمج :بلغلا .ثينأتلاو ةيملعلل فرصنت ال ةدسأم :ةيفخ .ملكتملا ءاي ىلإ فيضأ ؛لعاف مسا عمج :يدعوملا

 تابن :سرولا [دوسألل حدمو نايب ةلمحلا] :نأك .لحجرلا براضلاب هيبشتلا ىلع هباصتنا :اباقرلا .ةبقرلا ظيلغ

 نأك يح ءامدلاب ةطولخم نهيديأ كفنت الف سئارفلا سرتفت لازت ال :لوقي «بايثلا هب غبصي نميلاب الإ سيل مسمسلاك

 .فكلا رهاظ قورع يهو عجشأ عمج :عجاشألا .ءانحلا نم اباضحخ وأ عجاشألا نول بلغ سرو نول نهدعاوس ىلع

 ءاهموقب تقحلف ,بطاعملل سفنلا هضيرعتو لاملا هكالهتسا يف هيلع ةبتاع هتأرما هتقراف دق تناك :يملس لاقو

 ةيفاقلاو لماكلا لوأ نم :خلإ تلح .رعشلا اذه لوقي ثيح كلذف ءاهرثأ يف رسحتيو اهيلع فهلتي ذخأف
 فيكف ةلحلاف:ئوللاه َنوَميَقَم كلهأ وأ :ةلحلاف قوللاب:ةللهأ لحو احلفا تلحق ةيرغ رضافت تلح :لوقي [كراذتم
 دعبلا تراتخا اهنأ لوألاب هّبن :تلق ؟امهدحأب ىفتكا الهو ؟تلتحا :لاق مث تلح :لاق مل :ليق نإ ؟رازملاو ءاقللا

 ةيناقوفلا مضب :رضامت .اجلف تنطوتساو ةبرغلا يف تلزن :لاق هنأكف «رارقتسالا قاثلابو هنع برغتلاو هنم

 .ءابلابو هسفنب ىدعتي لولحلا وه لالتحالا :تلتحاف .ءام مسا وأ ةديعب اراد :ةبرغ .هتأرما ملع ةمجعملا رسكو

 .ةبض دالب يف ناعضوم ةلحلاو ىوللا :تلحلاف ىوللاب .ءام ماللا نوكسبو عضوم ماللا حتفب :اجلف



 ةعيبر نب يملس لاقو ١/م* ةسامحللا باب

 ِتٌلِهنافهب تَلِحُك ًاليْئُسْؤَأ ٍلْفْنَرَق ٌبَح نيئِيعلا يف َنَأكو
 اهعمد لاس

 2 فرو وهرع هو 6 ه مذا تا , ة62و.|) 5 -2

 يح

 يتْلِعَت نيجو يِرْسُي ىلع ِلْثِم 2 همْوَقِل ٍتْيَأَر لهو كادي ْثَبِرَت
 يف يعمم. ماللا

 7 رس 8 ا 8 - وف يق © || 2 3 ا ُس

 تمظع " ةيلصو ةديدشلا ةفآلا يفاكلا ليضفت ءدئاز

 امفأكف ؛ةرطفلاو لصألا بسحب ناكفنت ال امهنأ ال ؛تلحك :لاق مث ةقيقح ناتنث امهإف نينيعلا نث :خلإ نأكو

 :رخآ لاق اذلو ءدحاو ءيش

 عترت نسحلا نم ضور يف يانيعو
 نينيعلا يف ماللا نأل ؛باطخلاو ملكتلا لمتحي مالكلاو «ديدرتلا ىلع "لبنس وأ لفنرق بح" ل رورحملا ريمضلاو

 وأ يعمد ليسي كفني الف اهقارف يف يكبت وأ يكبأ :لوقي :ملكتملا وأ بطاخملا امإ وهف هيلإ فاضملا نع ضوع
 .اتلفاف امهدحأب اتلحك دق لبنس وأ لفنرق قوحسم كنيع وأ يع يف ناك ىح كعمد

 تفذح «ىمعأ ريغصت ميعأك «ءانبأ ريغصت عمج هنإ :لاق نم لوق هيف رهظألاو ,"اهونيبأ" يف فلتحا :خذلإ تمعز

 «قباسلا مالكلل اقافو اهتحاح :لوقي نأ يغبني ناكو «ةجاحلاو للخلا :ةلخلاو ,فورعم رغاصألاو «ةفاضإلاب نونلا

 ضعب عضو نم مهضعب بهذم وه امك بئاغلا ريمض عضوم ملكتملا ريمض عضو وأ «هنيعب اهمالك لقن هنكلو
 .يجاح راغصلا اهدالوأ ددسي اهنع تمأ نإ ئنأ رضامت تمعز :لوقي .ضعب ماقم رئامضلا

 .هماقم ماقو هبانم بان اذإ :نالف دسم نالف دس :لاقي :ذدسي .ةدئاز "ام"و ؛ةيطرش "نإ" هلصأ :اهإ

 ىلع لخدت واولاو «نامرحلاب هيلع اعد اذإ :كادي تبرت :لاقي :خلإ تبرت .فورعم وهو ءرغصأ عمج :رغاصألا

 مئاق بئاغلا رورجملا ريمضلاو (7؟:ءارعشلا) كَنيِمِلاَعْلا ّبَر اَّمَو ْنْوَعْرِف َلاقإ# :ىلاعت لاق ءافانيتسا ماهفتسالا فرح

 ردصم :ةلعتلاو .رخآ ريمض ماقم ريمض لك عضي هنإف ؛شفخألا هيلإ بهذو بطاخملا وأ ملكتملا ريمض ماقم

 .دحاو لحجر توق الإ اهدنع نكي ملو ؛مهيللع :هلهأل يراصنألا لوق هنمو «ءيش نع ءيشب هلغش اذإ هللع

 يف تيأر لهو اذه نيلوقتأ كادي تبرت :اهل لوقأ :لوقي .كلذ دنع نوكت ةلعتلا نإف ؛رسعلاو سؤبلا نع هب نيكو
 ؟يرسعو يرسي ىلع يلثم كموق وأ يموق
 .ةبيخلاو رقفلا يعم يف لمعتسي ظفللا اذهو «بارتلا كيدي يف راص :هانعمو ءاهاطخ ىلإ ةبيغلا نم تافتلا :كادي
 ؟ئم دئادشلل ىفكأ الجر هموقل تيأر له :لاق هنأك :"ىلقم" نم لدب هنأ ىلع "الجر" بصتتا :خ! الجر

 .بئاونلا هتيشغ اذإ ةديدش ةفآل ىفكأ الجر يلثم تيأر لهو :لوقي .موهفم دارملا نأل ؛!"نيم" فذحف



 ةعيبر نب يملس لاقو 8١م4 ةسامحلا باب

 ٍتلععو ُهاطَم ْنِم ينانق ثلهن 220نيرافو ُتْيَمُك ةلزان خانُممو

 ثَليو رودقلا بضت تَلَجْعَتِْساو تَعْتَقَت ناحدلاب ىَراَذَعلا اذإو
0-0 

 ةلجلا ٍراشعلا عيت سيف ٌيَدَيِب َقِلاْغَم ةافعلا قازراب تّواد
 اثاضلا رهو فقاع عمج

 تلاو اّيتَللا اهيِناج ُتيَقَكو اهتزت ةريجتلا فاق كفا دقلو
 95 , 0 : تامل دي ع 5-9

 يِتْلَر ًةَريشعلا ٍبِصَت ْمَْلو حصن اهنددزو اهلهج يف نك تحفصو
 يصولخ ءاطعإلا :دفرلا هير

 ؛رهدلا لزاون نم ةلزان نع نوكي نأ عني الو هب تلزن ةقفر خانم "ةلزان خانم"ب يعي نأ زوجي :خل :خلإ خانمو

 برش سراف برو :اهتيفك يب تلزن دئادش بر وأ ءاهارق تيفك ةلزان ةلفاق برو :لوقي «ةخانإلا راعتساو
 يف هنعط نأل ؛هاشح نم قانق تلف :لوقي نأ ةسامحلاب قيلألا ناكو ؛ىرخأ هنم برش مث ةرم هرهظ نم يخمر

 .ةدحاو ةرم برشلا :لهنلا :تلق .ةعاجشلا ىلع لدي ال مزهنم ٍلوم وهو هرهظ

 ةدشو نهئايح طرفل ؛ركذلاب ىراذعلا صخ :خلإ ىراذعلا اذإو .ىرخأ دعب ةرم برشلا :لعلا :تلع
 وأ رهشأ ةرشع اهلمح ىلع تضم ىلا ىهو ءءارشع عمج :راشعلاو .رمألا دادتشا نع ةيانك وهف «نهضابقنا

 لاعشإ دنع ناحدلاب ىراذعلا تعنقت ثيحب نامزلا دتشا اذإ هنأ :نيتيبلا عمو ءمهدنع قونلا بحأ ىهو «ةينامث

 تبلط امنأ دارملاو ؛ةحاحلا ةدشل رمجلا يف موحللا ضعب تلخدأف .يفاثألا ىلغ رودقلا بضن تلحجعتساو رانلا

 ماهس تراد ؛«عوجلا ةدش نم رودقلا كاردا رظتنت مل و رانلا ىلع تبكأ يأ ءاهكاردإ لبق تلمو اهبصن يف ةلجعلا

 .اهنم مهيرف أو مهمعطأل ماظعلا راشعلا ةمنسأ سوؤر نم نيلئاسلا قازرأب يديب رامقلا

 مهس وهو قلغم عمج :قلاغم .رمجلا يف هلخدأ اذإ :ءيشلا لم :تلمف .رامخلا وهو عانقلا سبل :عنقتلا :تعنقت

 .مانسلا سأر وهو ؛ةعمق عمج «ةكرحم :عمق .ةيئادتبا وأ قازرألا نيبت ةينايب :نم .رسيملا

 ادحاو ناك ءايلا تحتف نإ "اهيناج" :هلوق [حالصإلا :بأرلا] :خ! تبأر دقلو .ميظع ئعمب ليلح عمج :ةلجلا

 .اهحتف تفذح دقو ادحاو نوكي نأو ءاملس اعمج نوكي نأ زاج ءايلا تنكس نإو ؛عمجلا ئئعم ىدأ نإو

 :لوقي ؛ةيافكلا لوعفم يناث امفوكل ؛بصنلا امهلحمو ةريبكلاو ةريغصلا ةمارغلا امم دارأو "ىلا" ريغصت "ايتللا"و

 .مهتم مهيلع نح نمع ةريبكلاو ةريغصلا ةمارقلا تلمحو ههديب ةريشعلا داسف تحلصأ دقل !هللاو

 مهتيطعأو مهلهاج نع تضرعأو :لوقي :خلإ تحفصو .لوألا ةيافكلا لوعفم «ةيانحجلا بكترم :اهيناج

 .ييانجب اوررضتي مل يأ ءيرشعو ٍيلز مهبصت ملو يصولح



 يملس نب يبأ لاقو ١ مه 0 ةسامحللا باب

 َةلَخ د | يذ لع قمئاس ثسّيح بجو

 مدغلاو لبإلا ةمئاسلا يبان برقألاو ضعألا

 زيخدفلا قرم و رجب | > سير تف داك ٍليَخو

 تقرع اذإ دارك مومج

 .نانعل يف ٌتَضَرَْغا اذإ حيوبَس

 يوقلا ا

 ْرْضَحلاِب ْتَرَرَب ْتَقِزْوُن ْنإو
 ترهظ

 ْرَجَحلاَك ٍةَملَملَم جوُرَم .
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 ْرِيَش وذ هب ىَطْقأ ُثْيَح ْنِم ِق لاسي مست لع َنِففُ

 ربع ع سيتا وش لبإلا

 و اهلمح هفلكأ مل وأ يسفنب اهتمارغ تلمح يأ يانج برقألا يمع نبا تيفكو :لوقي :خإ تيفكو

 .ريقفلا ئعمم. ليلخلا هنمو ةجاحلا :ةلخخا .امب مهعافتنال تاجاحلا يود ىلع يمنغو ىلبإ

 لإ نعفد" بر باوجو "ليخ"ل تعن "تيفالت" :هلوق [كرادتم ةيفاقلاو براقتملا ثلاث نم] :خإ ليخو

 :لوقي «برقأ لوألاو ؛فانيتسالا ىلع ليخلل حدمو نايب "نعفد" :هلوقو .بر باوج وه وأ ؛نأي ام ىلع

 ريسلا نم عونلا اذه رخدي يأ .ءىرمج اهرخدم ناك ةيوق سرفب لوألا اهفص ناصقن تيفآلت ليخ برو

 دعب يرج اهنم بلط اذإ ريسلا ةريثك :لوقي «ريثكلا :مومجلا :خلإ موج .راخدالا نم لوعفم مسا :رخدملا

 دعب يرجلا هنم بلط اذإ :سرفلا بقوع :تبقوع .يرجلا لوأ اهنم بلط اذإ ديدشلا ودعلا ترهظأو يرجح

 .ديدشلا ودعلا ؛نيتمضب [ةيدعتلل ءابلا| :رضحلاب .يردلا لوأ هنم بلط اذإ :سرفلا قزون :تقزون .يرح

 مقتسي ملو هبكار ىلع بعص اذإ هنانع يف سرفلا ضرتعا [ءاملا يف حباسلاك ريسلا يف حبست يأ] :خ2! حوبس

 يأ ءرجحلاك ةرادم حورم هل تلذ اذإ كنظ امف ءاهبكار ىلع تبعص اذإ اهريس يف حبست حوبس :لوقي :هدئاقل

 .ىشملا يف رتحبت اذإ " حرم "نم لوعقا ورع .فارطألا ةعمتجم

 معن ىلع ليخلا كلت تعفد :لوقي [ليحلل ريهشلا | :خا نعفد هع ةرادأ اذإ " جحلا ململ" 5 101008

 هدعب أي هنإف ؛ىلوأ ناكل تايبألا رخآ تيبلا اذه عقو ول هنأ ملعاو .رمش وذ هب ىهتنا ثيح نم قاربلاب نئاك

 .دوسو ضيب ةراجح هيف عضوم :ليقو ؛ءعضوم :قاربلاب .خلإ راط ولف :هلوقل سرفلا فصو



 سراوفلا ديز لاقو 1 ١5 ةسامحلا باب

 ْرِطَي مل ُهَنِكلَو ثّراطل 2 اهلَبَق ٍرِفاح وذ ٌراطولف

 رظّنلا ٌديِدَح ِداْوُهْلا فيفخ ايرمم َلَع 8: ماع امق
١ 

 عن رم ثاكملا

 تهاون م اميةابق  ءاهتلا مقسما
 زوربلا :حونسلا ركذيو ثنؤي

 هاء و و سر و و ب ع و #6 ه ره

 رتَولاِبهضكَرُهَصَّمَقي عَرنِم الواهنم َعّرْسأب
 سرفلا نم

 يلهاج رغاش

 7 ةفافَم َيُهنأك ة شي لع  يدْرَل هقلَح سيزأ ئبئا لأب
 نهتسخ ىلإ كلدب ريشي

 .نوكي ال ام اذه نكلو ءاهتعرس نم هذه .تراطل هذه لبق سرف ريطي ناك ول :هانعم :خلإ راط ولف

 هتفخ نعو هبلق يف رطخي ام ىلع همزع نع داوفلا ةفخب نك [نيهاشلا وهو ريطلا حراوج نم] :خلإ قينذوس امف
 نع رظنلا ةدحب نيك :رظنلا ديدح .رظنلا ديدح داؤفلا يكذ عفترم ناكم ىلع دعاق نيهاش امف :لوقي ؛هئاكذو

 نم اهيلإ راطف اهناكم نم ةعساولا ضرألاب تزرب ابنرأ قينذوسلا كلذ ىأر :لوقي :خلإ ىأر .ةديعب ةفاسم ىلإ هذوفن
 .ةعساولا ضرألا :ءاضفلاب .اهداص ح رمخلا لحدت نأ اهلهمي مل يأ رمخلا لوخد اهردابف عفترملا هناكم

 ام ريس ىلع ةلحاد ءابلا] :خا عرسأب .ةعمتجما راجشألا ,ةكرحم :رمخلا . جلي حلو" نم ةرم ةحبو عمج :تاحجلو

 نم عرسأب قينذوسلا كلذ امف :لوقي :هجاومأب اهكرح اذإ "ةنيفسلا رحبلا صمق" نم هدعبأو هكرح :هصمق [ةيفانلا
 .هعفديو مهسلاب جزي يذلا وه هنأل ؛رتولل ضكرلا لعج امنإو «رتولاب هايإ يمارلا ضكر هكرحي مهس الو سرفلا كلت

 .لصألا يف لجرلاب برضلا :ضكرلا :هضكر .عزتني يذلا مهسلا ؛"ربنماك :عزنم
 بوهرم نب لقول لإ سراوفلا ديز نأ :تايبألا هذه ربخن نم ناك :ديز لاقو .ةلآلا ىلع ةلخاد ءابلا :رتولاب

 ونب ناكو ءيط نم ةليدج نبب اولزن ىح رارض نب رذنملا نب ناسحو حبص نب نم لحرو رجاه نب نم لحجرو
 راجح نيب نموأ لاق تدوس .ايكرو قاس حم الز أ ةينقار فيزا نأ لرش نو رقع و نب رابج اودلو دق ةليدح

 امهددراف بكرا :سوأ نب سيق هنبال لاقف ؛«بوهرم نب ةمقلعو سراوفلا ديز :لاق ؟كعم ناذه نم :ناسحلا مأل نب
 بوهرم نبا كلذ ىأر املف «هلتقف ديز هيلإ عجرف امل ظلغأف ايبأف ناعجرتل امكيلع مسقي يبأ نإ :لاقف بكرف ؛ىلع

 ناك يذلا ناسح رذحت هنبا سوأ ىلع أطبأ املف هيلع عبرف نيكرتت نأ هللا كركذأ ءديز اي :لاق ديزل امراصم ناكو

 دنع اهتيسن يعرد ىلإ عجرا :هعم نم نوهأ وهو ةميربل لاق عنص ام اوأرو ديز ىلإ اوهتنا املف هابحاصو وه بكرف هدنع
 - هلتقف رارض نبا انأ :لاقف ؟تنأ نم :هل لاقف «هيلإ ةميرب عجحرف رارض نبا انأ :لقف ؟تنأ نم :كل لاق نإف نيتأف سوأ



 م نب و ل ١ ما/ ةسامحلا باب

 قوقنا اماقلا

 0000 انيبي ءنش لع ابوهرم نبا ياعذ
 ةديصم عمج فا كاش

 ةقاذة علا ذأ 3[ تكيفكأشب قلاش ىلامِش ْنَع ْنُح هل ْتْلُقو
 قئاس اهقاس نإ 55 5
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 و نإ ٌ ريذتفلا ني ةافربا ناقو
 امَنْعَم لواحأ ال مامح يداوب يننأ هَمِهبَو ع نع

 :سيق لاقف ؟عجرأ مالإ :ديز لاقف ءعجرا !ديز اي هادان اديز قحل امل سوأ نب سيق نإ :ليقو :ميركب ميرك :لاقو -

 ليوطلا يناث نم] :خلإ ىلأت .خلإ سوأ نبا ىلأت :لاقو ديز هلتقف نهتكرت ةوسن ىلإ اريسأ كندرأل ىزعلاو تاللاو
 ةرورضلل امهادحإ تفذح هنكل نينونلاب ئيندريل :لصألاو ؛مسقلا باوحج ماللا حتفب "دريل" :هلوق [كرادتم ةيفاقلاو

 امي كرحي ةبشحخ يهو ءرسكلاب دأفم عمج :دئافملاو .نهعتمنل !هللاو :ثيدحلا يف نءاج امك ةرورض الب فذحت دقو

 وأ نب سيق مسقأ :لوقي «ءءامإ نفوك نع هب نيكو نوللا داوس عم لازحلا يف هيبشتلاو «رامسملا يه :ليقو ءرونتلا
 .هظفل ريغ نم ةيردصملا ىلع بوصنم :ةفلح .رئارح ال ءامإ يأ دئافم نفأك ءاسن ىلإ ئندريل ىزعلاو تاللاب

 يحبني امنإ هنأل ؛كلذو «يرجلا نع اهتعنمو ةلوش يسرف ردص هل تسبح هيلإ يناعد املف يأ :خلإ ترصق
 .راعلا يأ زاحاو ةقيقحلا لمتحي :توملا .توملا يف تعقول هعم تبهذ ولف توملا نم هسفن يوقلا عاجشلا ميركلا

 ةءارق ىلع 0/4 :فهكلا) (َكئَبَو يِنَب َفاّرف اذه :ىلاعت هلوق يف امك ةيزوجت نيبلا ىلإ "ءنش" ةفاضإ :خلإ باعد

 تلقف «هنيبو ٍئيب تناك ةوادع ىلع اعرف يناعدو سوأ نباب تلعف امم بوهرم نب ةمقلع عزف :لوقي «ةفاضإلا

 .ريطلل خفلاك لاجرلل اهنإ يأ :حامرلا .نوداصي امي نوديصي لاحرلا دئاصم حامرلا نإف ؛ائيش فخت ال :هل

 هنأل ؛يلامش نع نك :لاق امنإ :ليقو ءابلاغ براضلا برض بناح نيميلا نأل ؛ركذلاب لامشلا صخ :خلإ تلقو

 نوكي نأ هرمأ هنأك كرصان يأ كنيمي نعو كنيمي ىلع انأ :لاقي ءرصانلا عضوم ىئميلاو ءروصنملا ناعملا عضوم

 حنت هل :تلقو :لوقي .هب قوثوم لك ركسعلا ةنميم ىلع نولعجي مهنأل ؛ةنميملا ىلع وه نوكيو شيجلا ةرسيم ىلع

 .عفاد توغل علم نإ كيفكأس ينإف ؛يلامش نع نكو ” بناج نع

 ترصق ينأ ناتليبقلا ناتاه تملع دقل !هللاو :لوقي [كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نم] :خلإ دقل

 ىلإ ماعلا ةفاضإ نم ةفاضإلاو ءداو "بارغ" ك :مامخ .منغلا بلط نود ةعقولا هذه يف رأثلا بلط ىلع ىبيغب

 .كارآلا رفحستك ضاخلا



 اضيأ لاقو ١8/4 ظ ةسامحلا باب

 امتَأ خباب ذَا قار ساَوَداَعَت 2 ْمُهتيقل يملا ىقاحضأ ّنحلو
 ديس وأ عاجش سل ” يئادعأ

 امّوَقُم :انذل ِء ذْرَظلا عطَقْنُمب 2 ُهَناكَم ُتْفَرَع ْذإ هيف ُتْبكَرَف

 ؛راسحنا نحت ْمَل يحْمُر َنأولو
 نه

 اههزال 00 3 4 ىف هب دار / ول برا وحج هب ردع :هتاحع
 2 م رص نع م0 2 و ف َ ع 8

 ةيلاخ ةلمحملا ج وعألا ثنؤم كد ةلمحلا :ةدشلا 7

 ا لاقو

 نكابقلا نيت بْوَخا ُهلإلا ّسَّهَف اهُرْهَظ َكَرْذَأ ٌءارْقَّشلا ُهَرْهُمْلا اذإ
 ةين ةنفاعو ةلمجلا ءارمجلا

 ديري مهنيبو ئيب هولعجو مزأ نبا ىلإ نيعراسم اوزاخنا مهتلتاقو مهتيقل نيذلا يئادعأ نكلو :لوقي :2! نكلو

 .هباحصأ ملسيل ؛مهلغشي موقلا هجو يف تبث متزأ نبا نأ كلذب

 ءافرطلاو ."تبكر'بو هناكمم قلعتلا لمتحي فرظلا :خ! تبكرف .هل ةياقو هلعج اذإ :هب ىقتا :اوقتا
 عطقنم. هيف تعضو 0 ءافرطلا عطقنم هنوك تفرع ذإ هيف تعضوف :لوقي هيف وه عطقني ثيح ةعطقنم فورعم

 : تنكر بل هع لوعقم :اندل .انيوق كيدي ايرططم انيل احمراهدوجوو: ةلاكم تفرغ ذإ ؛ءافرطلا

 ىح هب اقصتلم امزال هنم هل تلعج يحمر سس ىلا يع رامسكنالاب يب ردغي 5 يحمر نأ ولو :لوقي :خا ولو

 ىلإ دوعي نأ لمتحيو "يحمر" :هلوق ىلع "هل تلعج" يف ريمضلا دوعي نأ ىلع اذه نيمأوت ادلو امهفأ رظانلا نظي

 حلاص هعم هب تنعطل كلذ الولو رسكناو يحمر ئناخ :ىيعملاو ,مهنم فيرشلا ديسلا موقلا حلاصب دارملاف منزأ نبا
 .ءاسؤرلاو كولملا لتقب نوهجوتي مهنأل ؛موقلا نم نيح اصلا صخو نيمأوتلاك نانوكيف موقلا

 ءاسنلا عمجمب :متأملاو .,مهدنع اراعو امومذم ةقلخلا جوع ناك امل هب اهبقلو مخ زأ عربا مأ ءاجوعلاب ئع لا نأ ولو

 م مدس ٠ مهشيح ىنمي يف لخدو نم احب مث :لوقي ءرشلاو ءوسلا يف بلغو اقلطم

 هل نلوعيو هيلع اكيد عيب ستار اسود م نإ تزد لولا قف ف ىلع .تلخو

 ةرمح سرفلا يفو ؛ةرمحلا :ةرقشلا [كرادتم ةيفاقلو ليوطلا يل نم] :خإ اذإ .دهعلل ماللو ؛شيجلا :ةيكل
 هللا بسقف .عاراقتشلا ةرهملا بك رث نإ :لوقي ء«تعنلا ديفي ظفللا هيوم :ءارقشلاو «فرعلاو بنذلا

 ..نتفشلا كاردإ خرم دافتسقه رهظلا كردأ :اهرهظ كردأ ةبيطو ركب نعأ لئابقلا نيب برحلا



 رضخألا نب ةلعمش لاقو ١894 0 ةسامحلا باب

 لئاط ريغ ِلَطْصُملل ٌجَمَو امن تيرا اوراس
 رانلا :لاعتشا ةكرخم

 لئاز مل وعلي أ 3 عقلا قل ةحيِشم  الّسلاو ينتلمخ اذإ
 اذإ باوح , 8 7 "ا

 لِماجو قيدَص ْنم يلْهأَو يدالت اهي لإ ىتلا كفل ىدف
 يلهأل نايب مدقلا يلامءرخؤم أدتبم فوصوم | مدقم ربخ

 يقسنلا نبل لا 6
 كد 35

 لوعفم نس ماو |

 بطخحلا نم لعتشا ام وأ لعتشت بطح قاقد ةمجعملا رسكب :مارضلا [ءاعدلا ةلمج نم 1 :خإ دقوأو

 ءاهانمتي ىلا ةلاحلا لوصحل هلاجعتسا ىلع لدي مالكلاو ءاهبهل ولعيف هيف رانلا باهذ عرسي هنأل ؛مارضلا صخو

 نإف «شحاف ررض دشأ هرضي لب امب يلطصملا عفني ال بم اهل اههابسأب يأ اهمارضب مهنيب اران هللا دقوأو :لوقي

 ابلاط مهيف لخد نم نأ ىح فالنخلا ران هب دارأ :ليق ؟ياثلاو لوألا تيبلا يف رانلا داقيإ بلط ررك مل :ليق

 .امي افدتسا "رانلاب ىلطصا" نم لعاف مسا :يلطصملل .هتلازإ ىلع ردقي مل مهنيب حالصل

 هب داريو «عزفلا :عورلاو .نكتسملا نم ةيلاحلا ىلع بوصنم ءرمألا يف دج اذإ ”حاشأ" نم :ةحيشملا :خل! اذإ

 يتلمح اذإ :لوقي ؛برح ةبض نيبو مهنيب تناك هنإف ؟؛لئاو نب ركب ”لئاو" تب دارأو هببس وأ هلحم األ ؛برحلا

 .لئاو نب ركب حلص ىلع حبصأ مل برحلا ىلإ ةعرسم حالسلا عم ءارقشلا يترهم
 قيدص نم" :هلوقو ءاهينكلمو ةرهملا هذه نم ننكم ىف نيقداصملا يلهأو ميدقلا يلامي يدفأ ئعملا :خإ ىدف

 ءاقلإب ىك ["ىف" ل تعن ةلمجلا] :خ ! ىقلأ .دالتلا لاملا ريسفت لماحلاو لهألا ريسفت قيدصلاف نبيبت ”لماجو

 .لوعفملا ىلع تلخد ةدئاز ءابلا [محقم سأرلا ظفل] :اهسأرب .اهئاطعإو اهتبه نع اهسأر
 ةبض نب ىلع راغأ دق ناكو سيق نب ماطسب لتق ركذي :ةلعمم لاقو .رقبلل رقابلاك لمجلل عمج مسا :لماج
 انل امإ كل ابأ ال اهرقعت ال ؟هفسلا اذه ام !ماطسب اي :هل اولاقف لبإلا بقرعي ماطسب ذحأ هوقحل املف اهلبإ قاتساو

 .ةلعمش لاقف هحامص يف بيصأ مث كلامإو

 .نسح :امهادحإل لاقي «نيتلمر ىلإ تفيضأ «نيلبحلا نيب ةجرفلا :ةقيقشلا [رتاوتم ةيفاقلاو رفاولا نم :خلإ مويو

 نأ ةقيقشلا موي ركب لآ نم نابيش ونب برق دقل :لوقي ينابيشلا سيق نب ماطسب لتقم اهيف ناكو ؛نيسح :ىرخأللو

 .توملا برق نع هب نيك [ةاقالملا نم ضام] :تقال .سيق نب ماطسب مهديس لتق امل بيرقنع اوتومي



 يبضلا حيجس نب ليسح لاقو ١5 ةسامحللا باب

 ارادتسا ٌقَح مهِفبك حامض دلل نسف حاملا اهنا 9 ه #3 2 9 َ يم تع
 مهديس :موقلا شبك نذألا قرح :خامصلا مسا كا انهمش

 ضرألا ىلع طقس ارامخ ُهَلٌءامّدلانكدقو | ْدَّنَوُيْمَلْوَءالألا ٍلعَّرَحف

 اسماحألا ِفْئَرُلاِب انيِقَّل ًةادغ د ةضنلا ةخلاةيغذتت  يلهاح 9
 رماع يب بقل دحالب عضوم

 انوا 1 َضا ٍّجح َنعطلا َنِم ًةَياغ ِءَْقْلِل ِنْوجحلا دان كلقع
 رمحأ سرفلاردص نأ ربخ ةلمجلا

 ةدشل ةفرحنم ليخلا تناكو طقسو رادتسا يح ماطسب مهديس يخامص حامرلاب انمظتنا :لوقي :خ! انككش

 .ضرألا ىلع طقسو راود هذمأ ادإ :لاجرلا رادتسا :ارادتسا .فرحنملا  ىدعمب روزأ عمج :روؤر .ناعطلا

 طقسف :لوقي «ةداسو هل لعجي مل هانعم "دسوي مل" :هلوق ,رمحأ ارامح سبل هنأك همد يف اقيرغ راص يأ :خإ رخف

 .هل ارتاس ريثكلا مدلا ناك دقو ةداسو هل لعخت مل ةرجشلا هذه ىلع

 لك رامخلا :ارامح .عامد هنأك ةرثكلل مدلا عمج :ءامدلا .ربخملا ةحيبق ىأرملا ةنسح ةرجش ؛"ةباحس" ك :ةءالألا

 ةعصعص نب رماع وهب ىلع اوراغأ ةبض نب نأ :تايبآألا :هله ثيدح نمو :ليسح لاقو .كرتمسي انه

 ماهسلاب رماع ئب عنمف ةبض ىئب تايرخأ يف ليسح ناكو مهوقحل ىح رماع ونب هبلطف مهلبإ اوقاتساو

 .هدالب غلب ىح حامرلاو

 «رماع ونب حبصملا يحلاب دارملاف ءابلا حوتفم ناك نإ :حبصملا [كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا ناث نم] :خإ ملع دقل

 فيرشلاو ءاحابص هيلع راغأ اذإ "هحبص" نم ذوخأم وهو «هموق هب دارملاف لعاف مسا ءابلا روسكم ناك نإو
 هل يذلا ةلبج بعش امهنيبو رماع نب ةعيبر نب بالك يبل ءام اربكم :فيرشلاو ءرماع نب ريمت ئبل ءام ارغصم

 وأ مهنيد يف مهسمحتل ؛ةيلهاجحلا ٍف مهعبان نمو ةليدجو هنانكو نمورق يبل :سماحلاو ,.فورعم موي

 انيقل ةادغ نأ يموقاو أ سماحألا مهو حبصملا يحلا ملع دقل ! هللاو :لوقي (ةبعكلا يهو عاسمخجلاب مهئامتحال

 .خلإ تلعج فيرشلاب سماحألا

 يسرف ردص تلعج ينأ اوملع دقل :لوقي ءسرولا غبصب غبص يذلا رمحألا :سراولا |[تريص يأ] :2إ تلعج

 صن رعاشلا سرف مسا :نوجلا .سرولاب غوبصم هنأك ايناق رمحأ راص ىح مهحامرل ةضرعو مه افده نوجلا
 .راص ئعمم. ةصقانلا لاعفألا نم أ 5 سوماقلا يف هيلع



 يبضلا حيجس نب ليسح لاقو 1 55 ةسامحلا باب

 اسس اوخح اميه دزولا م موي َتْدْذ امك يابت قخ ح موَقْلا َلْوَأ تبرأ
 شاطعلا لبإلا يد

 اسِفاوَْلا دقي ٍبضَع ِقَئْوَر يِذَو 4 قرت ناس ون

 الوط علفي عطاق فيس

 اسفالملا ِءاَقّللا م م هرعت ةؤاد نبا جْمَن ْنِم َءاضيبو
 7 اف رتخا جاوسنملا نعم ٌعرد تعن

 ل مجالس ةةينسلت غير

 اسراف ةفاّشراف قدك لع 2 هين لبنلا نقع + لح لَو امف

 اسرامُي ْنأ ُهُهْنَع َ عاتسلاا َديتَع ُمُهاَخأ ماركا ُمْوَقْلا دمي 1
 ةلوازملا :ةسرامملا

 عفدت امك مهتعفدو يموق نع اوعنتما تح ىلوألا مهتعامج تفوحو :لوقي «هيف هلبق تبرش يذلا مويلا ىلإ
 .سيماخألا هب ئيع «ىلوألا مهتعام :موقلا ىلوأ .عاملا ىلع تمحدزا اذإ درولا موي سماوخلا شاطعلا لبإلا

 بوعكلا حيحص نيل ميقتسم حمرب مهتفوخ يأ [ميوقلا ميقتسملا حمرلا] :خل! درطمج .ءاملا ىلع فارشإلا :درولا
 .نيتدقعلا نيب ام وهو بعك عمج :هبوعك .الوط سناوقلا عطقي عطاق قنور يذ فيسو

 ىلإ بألا لعف بسني دق هنأ ىلع محقم نبالا ظفل :2! ءاضيبو .ةضيبلا ىلعأ وهو سنوق عمج :اسناوقلا

 .ءاقللا موي سبالملا نم اًهرتخا ناميلس وأ دواد هجسن امث جسنلا ةمكحم ةعمال ةيفاص عردبو :لوقي «نبالا

 1-3 :مرحلا | :خا ةيمرحو .سبالملا نم يأ ضفاخلا عزنب بوصنم :اسيالملا .جسنلا ةمكحم قلحلا ةقيض :ةرثن

 نم :سلاقلاو هنيه نوكي الو ءيش ىلإ ءىش بسني دق هنإف ؛ةبسنلا ةحيحصلا ةبوسنملا ئيعم [يسقلا هنم ذختي رجش

 رورخغلاو راججاو «لاح وأ ةيؤرلل ناث لوعفم هنأ ىلع بوصنم سولقملا عم يف دملا نيح هيف ام فذق اذإ "”رحبلا سلق"

 .اهدح نع افوذقم مسلا ىرت فافخ لاوط لاصنو بسنلا ةحيحص ةيمرح سوقبو :لوقي ؛هب قلعتم

 :اففخم "هنع هفرط" يف ةغلابم اددشم "هنع هفرط" :2إ تلز امف .ليوطلا لصنلا يأ محلس عمج :مجالس
 يوري ملف مهنع ليللا ينرتس ّىح سراف دعب مهنم اسراف نع كت ولأ لوا وبف :لوقي ءهنع هفرص اذإ

 .لاصتالاو ةموادملا لوقلا اذهي دارأ :اسراف ."تلز ام" ربخ هنأ ىلع لحما بوصنم :فرطأ .نيبئاخ اوعجرو

 اهيلع مدقتي ال ةيردصملا "نأ" ةلص لومعم نأل ؛سرامب نأ هرسفي فوذحم.. قلعتم 'مهنع" :هلوق :2! دمحي الو

 - حالسلا ماتلا مهاخأ ماركلا موقلا دمحي ال هنإف ؛ىنودمحي ال مهو يموق نع ءادعألا تعفد :لوقي يا ريدقتب نأو



 يبضلا ربعكملا نب زرحم لاقو ١45 ةسامحلا باب

 ٍ 0 يطا رعاش
 ايي واورترغش» انعّدَسأ ْنِم اَقْوَع ناَمْعُت نبا ىجُن

 تعفت را ضفاخلا عرزرنب بوصنم

 امج اِم ناضل مَلْغَأ هللاو ٌةَمِعاوُي انْهَدلاَعَلَع قأ تح
 جلاعب عضوم

 هر ةلوداع قئيَش ري ةئاابم ةرهاظ فْوَجْلا هايل ات عما تح

 نونا ةقاصقلا عفأب دق ُنَكطَي هديب تلَخالا
 نيرحبلاب ةيرق عض وم هةلخاو ع يشلا نطب

1 

 .هقالخأ مراكم رهظي هنأكف دمحلا نع موقلل ايف "دمحي ال" :هلوق نوكي نأ لمتحيو ؛دمحلا مدع لجأل هموق وكشي

 سيلف بحجاولا ىدأ نمو «هيلع ابجاو ناك ام ىدأ هنأل ؛مهنع عفاد اذإ مهاخأ اودمحي نأ موقلل يغبني ال :لوقيو

 .هتمذ نع بجاولا طق هنأ ريغ ءيش دمحلا دم هل

 طوسلا عافتراو دهن نب ديس ينابيشلا نامعن نب فوع هب دارأ [بكارتم ةيفاقلاو طيسبلا لوأ نم] :خإ! ىجن
 برحهملا يف هدج انحامر نم ينابيشلا نامعن نب فوع ىحب ؛لوقي ؛هدنع عفترت طايسلا نإف ؛ليخلا ضكر نع ةيانك

 ع لعاف ؛هدجو هناعمإ :هلاغيا .هبقع يف نيضكار انك نيح

 :لمرلاو 1 لهسلا ضرألا يهو ؛ءاسسعولا ِق يشمملا :ةسعاوملا :خإ ل ّقح ص وسلاوهو ةمدج عمج : مدخلا

 انهدلا لبج فوع نيل قي :لوقي ؛ ةيسفنب لعفلا ىضفأ نكلو هيف ن رمسعا وي :لصألاو ؛يشملا هيف بعصي يذلا

 .دجنب ميمت دالب يف عضوم :انهدلا .دئادشلا نم نامصلاب هعم نمو.همشج امم ملعأ يبرو هلمرو هلهس ف سعاوي

 .هاساقو هفلكت :همشحج :اومشج

 ؛مهلبق مرإ الو داع هلثم رسي م اريمس ةزراب ةرهاظ يهو ؛يداولا اذه هايم ىلإ اولصو يح : لوقي تالا

 ىرج ام ركذي :رماع لاقو ."هايم" ل لاح :ةرهاظ .طلغ نينثا امهلعجف دحاو مرأو داع :لاله وبأ لاق

 تلح دق اهإ ءبطاخم اي الأ :لوقي [رتاوتم ةيفاقلاو رفاولا نمإ :خإ تلح الأ .بيبح نب نيبو ةبض نيب
 عمج [عاوقأف :ةخحسل فو أ :عاوقأب .نويعلا تلحف ةماصملا - عاق عمج - ناعيق تلحف موق نطب ةدينه

 .ةلهسلا ضرألا يهو ؛عاق



 ةماغ وبأ لاقو 5-1 ةسامحللا باب

 انْيِيقْلاِب ُق : قابشقلا ّنُكَأ 7 نلو - 5-3
 1 ب ا نع تيآر لوعفم ضارتعا ةلمجلا

 ُه ه- هادع و يس ود ىف ع قل

 عابشإلل فلألا 5 نوقرحي لوعفم

 ابيل يسقارعلا تفحتو رك َْلْنَتِم يأكل 06
 دعبلا كانغأ يأ

 ةمامش بأ لاق

 كقول ةقثلاب ثقاكو  امقارثأ عضل ل
 بلست' ؛لوهخج .ءايملا.كللغ يأ ءام عمج 1 1

 تيأرل يأ فوذحم "ول" باوجو .لوهجم وأ فورعم "قرخت" :هلوق [باطنخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلا] 7 كنإف

 (فورعملاو لوهجملا ىلع) حامرلاب بقثت وأ بقثت موقلا فكأ تيأر ول «ةدينه اي كنإف :لوقي ءالئاه ارمأ

 الإ هلثم يرت الو هلاثمأ يرت ىح كراعملا يدهشت نل وأ هتيور ىلع نيردقت ال كنأ ىلع كلذ يرت نلو

 ."قرخت" نم دافتسي امل بوصنملا :هيرت نل .دوهشلا دنع
 ءبرقأ يناثلاو «"قرخت"بو "تيأر"ب قلعتلا لمتحي فرظلا :خلإ نيقرف يدب .حمرلا وهو ةانق عمج :انينقلاب

 امك نيقرف تاذ هب ئعي نأ زوجيو .يزيربتلا هب لاق ,دسأ دالب يف ةبضه ةلمهملا نوكسو ءافلا رسكب :نيقرف وذو

 نطب اددشم بّيبج ءففخم ارغصم بيبح ونبو ةفوكلاو ةرصبلا نيب ميمت دالب يف ةبضه وهو .ءالعلا وبأ هب لاق

 بيبح ونب انيلع بضغي موي ةبضهلا هذهي كلذ تيأر ول :لوقي ؛هب دارملا يردأ الو ركشي نم نطبو بلغت نم

 .اديدنق هيلع بضغ:هباث هيلع قرح :انوقوخي .اعيظف ارمأ تيأرل
 كدعبب يفتكا وأ كدعب كيفكي :لوقي «رابخإلاو ءاشنإلا لمتحي ةلمجلا [ةروسكم باطخلا فاك] :خإ كافك

 هللا نأب كءاجر يقلع لب هب كءاجر يقلعت ال وأ ةيجار ترصو ةكرعملا يف عورصم وهو هيلإ رظنلا قيطت ال نمم

 ىلع ناك هنأ هربخ نمو [سراف لقم يلهاج رعاش] :ةمامت وبأ .انرأث اوبلط اوغلب اذإ اندالوأل ىبقعلا نسحي ىلاعت

 .لاقو اهنع مهعفدف هايملا كلت موق دارأف - ءالكلاو ءاملا بلط :عاجتنالا - عاجتنالل اوجرخ دقو ةبض هايم

 :مهلوق نم ذوحأم هنأكو بدجلا نع ةيانك انه بالتسالا [كرادتم ةيفاقلاو براقتملا ثلاث نمإ :خ! تددر

 «بدحلا يف اوعقول كلذ الولو اهءام اهيلإ تددرو ةبض نع تعفاذا :لوقي ءافاضغأو اهقرو ثبلس بيلس ةرجش

 يعافد الولو ؛مههاومأ مهتكلمو ةبض نب نع تعفاد :ىعملاو «سالتخالا وهو هتقيقح ىلع ايقاب نوكي نأ زوجيو

 .مه دالب مهنم تبلسو يداعألا مهيلع تبلغتل مهنع



 اضيأ ةمامث وبأ لاقو ١ 8 ةسامحلا باب

 ةيلاح ةلمجلا .لحرلا مضلاب 9 لوعفملا ىلإ فاضم رضي

 متم بك هلل اًوَتَج ام اذإ وثجأ 5 ٌمِئاق ةَّرَم اش
 5 سقف ومج او

 اس قتعش اذ هدأ تيبققت 8 ىجاص ' نع لَو 7 لف . نإو
 ف وهذحمل تعت 3 ةلولا

 رفا ام اذإ هي ةوهر يف [طلاَقِمّرِفأ

 ل ابل والاب

 هاحَيلا َكْرَطَقي ال ٌبكَتَت انيقتلا امل ز رخل تلق
 لحجر مسا

 يه لا عومجلا نم هنأ ىلإ ارظن يطملا ىلإ دئاعلا ري ريمشتلا ريكاقكا [لاوعقملا ىلإ: فقايشع كقظعلا ل :خإ ركب

 ةرات هبكرأ تنك دقو مهايإ هعابتإو ءادعألا ىلإ يطملا يركب مههاومأ مهيلع تددر :لوقي «درفملا نزو ىلع

 امئاق مهمصاخأ تنك“ يأ :خاإ مهمصاخأ .مانسلا ردق ىلع ريغصلا فاكإإلا : بعقلاب .بتقلاب ةراتو لحرلاب

 .دهشتملا ةسلج :وشحلا :اوثج .هتبك ر يلع دعق اذإ :لحرلا اثح : وشِحَأ .اودعق اذإ ادعاقو اوماق اذإ

 :هبقعت و «بئاصلا موش هلا قطنملا هب ذأ رأو : بلق بلق مالكلا يفق «يقطنم نع يبحاص لز لصألا ١ لإو

 تعن "رخآ"و «قيلأ اذهو هتلز بلط وأ بنذب هذخأ اذإ هبقعت نم بقعت نوكي نأ لمتحيو «هعبت

 لاو إو :لوقي ,علطملا ئعمب. هلم فرظ مسا بقتعملاف ؛ةبقعلا علض ادإ : لج رلا بقتعاو ءفوذع

 رهغأ لوجو :تلعع]ا فا ؛عيفر نأش. اذ يأ علطمو دح اذ رعخأ اقطنم هل تعبت بئاص لوق نع يبحاص

 دارأو رارفلا عراضم نم ملكتم :خل! رفأ .هب ذحؤي الو يبحاص مدني الثل ؛هتلز تبلط وأ ءبنذب نأشو هاج اذ

 .ءيشلا ىلع لابقإلا مدعو ضارعإلاو ردصلا هب

 [موزحم تيبلاو رتاوتم ةيفاقلاو رفاولا نم :خلإ تلق .رشلا بابسأ مدع تقو هب دارأو ءاحرلا يأ :ةوخر
 كعرصي فرصنت مل نإف «لاتقلاو ماحزلا نم تنأ فرضنا :ودعلاو نحن انيقتلا امل زرحمل تلق :لوقي

 يف عقي ملو دئادشلا رشابي مل هنأب هيمري هنأك ءازهتساو مك اذهو هيلع ردقت ال فيعض كنإف ؛ماحزلا

 .ابناحم نك و حنت يأ [فارصنالا :بكنتلا] :بكنت .قئاضملا

 .هبناوج يأ هراطقأ دحأ ىلع هعرص :هرطق :كرطقي ال



 سس و خخ ١ 8 ه ةسامحللا باب

 تاق نأ ةقوكلا نإ ال 00 ا ةلوشلا يأن
 ملظلا ره 3 فاصنإلا دل هيبنثلل بطاخنملا ةليبق تا ا لدعلا

 ماري ال ىتيَب َدْنِع يراجو ىنَظ ُمُحْل َِْيَيَدْنِع َكّراِجَف
 8 2 3 ليلعتلل ءافلا

 الافلاوكبلا ممم خي دْهَّدلاَو هل وعلا 0
 ضارتعا ةلمجلا

 انوقتو اقمار ادع 5-0-6
 لاخ عمج هو ةض ةاعملل ءابلا

 م كاع 2 1 رع

 اوداقنت تح مكرهقن نأ فاصنإلا لب ءالك ؟كتريشع طسو تنأو كفاصنإ نيم بلطتأ :ائزهتسم لوقي :خلإ ينلأستأ

 دودح اوبرقت الف يأ (0140 :ةرقبل) باَهوُبَرقَت الفإ» :ىلاعت لاق ملظلا يفن نم غلبأ مورلا يفن :خلإ كراجف .انل اوعضختو
 يراحج دصقي الو ءاشي نم هديصي يبظلا محلك فيعض كتيب دنع كراج نأل ؛كلذو :لوقي ءاودعتت نأ نع الضف هللا
 دحأ هلاني الو دصقي ال [دصقلا :مورلا]:هاري ال .ليلذلا فيعضلا نع ةيانك :يبظ محل .ملظي نأ نع الضف يب دنع

 .ةيسداقلا برح دهش مرضخم رعاش :هللا دبع .ءوسب

 ةلعو نب بعك نب ثراحلا ونب اهرهشأو ةريثك نوطب ثراحلا وئب [رتاوتم ةيفاقلاو طيسبلا يناث نم] :خإ غلبأ
 ؛«لاح دعب الاح ثدحي رهدلا نأ دارأو ءيشلا اهيلع رمتسي ىلا ةقيرطلا :ةرملا ءرعاشلا دارم يرذأ ال نكلو

 ثدحي رهدلاو كلذك مهدحب ملف انل مهرصن يف اعمط انموق ىلع مهانرتخا يذلا ثراحلا ئيب قلاسر غلب :ئعملاو

 .حير لك عم نوليمي مهفأ ديري لاحلا دعب لاحلا

 تيبلا يفو ؛مامعألاو لاوخألاو زعلا عومجمل رورحلا ريمضلا [غالبإلا لوعفم هنأ ىلع لحملا بوصنم] :خلإ انأ
 الاوخأو امارك امامعأو ازيزع اًرع اندالب يف انكرت انأ مهغلبأ :لوقي ءاقلطم ركذلا لبق رامضإلاب لاق نمل ليلد

 ناكو انلهأو انموق انكرت يأ مهلاثمأ مكيف دحب ملو الدب عومجملا كلذب ذحأن ملف مكيلإ انلصوو مكب انذلو اماظع

 .مكيف هانلمأ ام ةرصنلا نم اولذبت مل مكنإ نعي مهنم لدبلا دحب ملف مهيلع مكانرتخاو ةعنمو زع مهيف انل

 يف مهيديأ اوسمغ دق اوناك مهنأل ؛هب اومس ؛ةبضو يدعو ميتو لكع عومجمل مسا رسكلاب :بابرلا :خإ تنك دق

 نيريثك اوناك ذإ ؛بابرلا طسو صوقنم ريغ يقح ذحخأ اذه لبق تنك دق :لوقي «مهنيب اوفلاحتو بوبرلا نم بر
 .اورثك اذإ :مُي يداولا لاس :لاقي :الاس .هصقنو هملظ اذإ 'همضتها" نم لوعفم مسا :مضتهم .اعيمج نيرفاو



 اضيأ ةمدع نبا لاقو ١ 5 ةسامحلا باب

 را طا ل ادب نحت َْؤَم ىلإ انوُلعجت ال
 - فلألا ةدئاز ةيلاحلا ىلع

 اَمُْع ْمْوَقْلا لاق ْنَع هب ىَرَت 2 ليِتْشُم وهو ذي وخلا نم لَم

 اضيأ ةمنع نبا لاقو

 ُبوُضْرَمو زوك و وُئَبَةارَتامك مهسوفت يف اَدْيَر ةيسسلا يرث نمل ام
 م نهب هيه نم ناب ررحم طهر رعاشلا طق 5-5

 0 ةلئانم حلا يي حلا اوُلَأسَت ْنِإ
 ةيقسويل ١ يف ةدودشم

 ٌرَْم ّمّسلا َّنِإ قس | معطَن ال 522 اًنإف ُمْثْيَبَأ ْنإو

 |! نيدنسم انولعمت ال :لوقي ؛نبحلاو بارطضالا نع ةيانك سرفلا نتم نع جرسلاو دبللا ناليم :خلإ انولعجت ال
 نع دبللا لام امل هنأك هديزي نأ دهتحا افعض انم ىأر اذإو برحلا يف انيلع نيعيو دئادشلا دنع انملسي مع نبا

 .هعوقوو سرافلا بارطضا ىلإ يدوي كلذ نأل ؛هدقع مهالوم لحف مازحلا ءاخرتسا ىلع كلذ لد سرفلا رهظ

 ىلوم ىلإ انوئجلت ال :لوقي [لوألا تيبلا يف "ىلوم" نم لدب| :خل! ىلوم .ةدلاولل ىلوم وأ معلا نبا يأ :ىلوم

 .لاقعلاك موقلا لاتق نع اعنام هب ىرت فوخلا نم ءادرب لمتشم وهو برخلا ىلإ ىعدي

 [رتاوتم ةيفاقلاو طيسبلا يناث نم] :خل ! ام .يشملا ىلع هب ردقي ال سرفلا لجر يف نوكي ءاد ؛”"رانز' ك :الاقع

 هيفو همركن ال نحنو هنومركي مهنأ ننعم ىلع بوهرم ونبو زوك ونب هارت امك مهسوفن يف اديز ديسلا ونب ىرت ال :لوقي

 باب نم هلئاسو قحلا ركذو برحلا نع لطابلاب نونكي اوناك مهنإف حلصلا قحلاب نيع :خلإ اولأست نإ .زرحمب ضيرعت
 رخؤم ْف دشي ام لك وهو هتبيقح يف هلعج :ءيشلا بقحأو ؛هايإ مكطعن لصألا نإف ؛ريمضلا عضوم رهظملا عضو
 :فيسلا برقو ءاهوسبلف بئاقحلا نم ع وردلا اوجرختسا لاتقلاب اومه اذإ برعلا لعفت تناك كلذكو بتق وأ لحر

 .انبارق يف فيسلاو انتبيقح يف عردلاو هايإ مكطعن حلصلا يأ قحلا اولأست نإ :لوقي دمغلا يأ بارقلا يف هلعج
 يف لمعتسا مث .ههركي ام ىلع ناسنإلا لمح وهو فلع ريغ ىلع ةبادلا تيبت نأ فسخلا لصأ :خلإ متيبأ نإو
 بورشم "سلا نإ" :هلوقو «فكنتساو هابأ اذإ "هنم فنأ" نم فتكك فنأ عمج نيتمضب :فنألاو ؛لذلا ئععم

 هيلع رسيأ كلذ نوكيو مسلا برش ىلع ربضي ناسنإلا نأل ؛اميض لبقت ملو هانيرش هبرش ىلإ انحتحا نإ ديري

 انل بورشم مسلا نإف ؛ةلذلا قوذن الو فكنتسن رشعم انإف حلصلا متيبأ نإو :لوقي ءميضلا ىلع هربص نم

 .سفن فرش يأ ةيمح ووذ يأ :فنأ .ملظلاو ميضلا برشن الو



 رضخألا نب لضفلا لاقو ١ ١ ةا/ ةسامحلا باب

 ُبوُرَكَم رْيَملاديِقو َدَرُياَذِإ انَيَضْوَرِب عَتْرَي ال َكَرامح رجْراف

 ُبوُسَحَح َلْضَملا َّنإ َةَعْرُرِل و ٍةَبَصْعَمِل ٍلُْهَذ يني ٌدْيَر ٌعْدَت ْنِ

 رعاشلا دادجأ دحأ ع با وج

 وف غبقشلا# ادَغ َنافَطْغ يف ْمُكَأ سجاد ىَرْجُمْك ْنَنوُكَنالو
 ىرجمك :هلوقل فرظ

 رضخألا نب ٠ لضفلا لاقو
 اهئارو ْنِم ٌلِسْبَتْسُم اب اهيأت ىلع ىلإ ديسلا خياقلا بألا

 اذإ :نالق عترم يف هرامح لحد :نولوقيف ؛هبحاص لولح نع ريّعلاو رامحلا لوخدب نونكي برعلا :خلإ رجزاف
 ا هنع نيكف بوقرع همساو سراوفلا ديز سرف كرامح :هلوقب نعي :يبرعالا دمحم وبأ لاق .هبحاص لخد
 ريف الإو انتضور يف عتري ال كرامح رحزاف :لوقي ؛كلذ ىلع كلدي تيبلا دعب امو ءزهلاو مكهتلا ليبس ىلع
 .برضت وأ لتقتف الإو انتلحم لحت ال يأ اروقعم يأ ديقلا بوركم
 ديقلا برك :بوركم ."دري" يف نكتسملا نم لاح ةلمجلا :خلإ ديقو .تءاش فيك تعر :ةيشاملا تعتر :عتري ال

 نإ يأ لإ لضفلا نإ :هلوقو «ةبنجمك هببس وأ بضغلا عضوم :ةبضغملا :خلإ عدت نإ .رقعلا نع هب كو «هقيض
 لثل انوعد اذإ اضيأ انموقل نحن انبجأ اهبضغأ رمأل اهموق ديز ونب عدت نإ :نيعملاو ءمكل ام لثم لضفلا نم انل
 .ةقيقحلا ةيامح يف انم لضفأ دحأ نوكي الف مهل انبضغو كلذ

 ىلع عقو ناهر يف مهنيب عزانتلا ناك [مهل ىعملا يف وهو بوقرعل ظفللا ف يهنلا لعج لعج] :خ2! ننوكت الو

 «ءاربغلاو سحاد ناهر يف ىدأت ام لثم ىلإ رمألا ىدأتي الثل ؛جاجللا لامعتسا مهرذحي مهل سرف وهو بوقرع

 يف سحاد ىرحب مؤشلا يف مكيلع بوقرع يرجح ننوكي ال :لوقيف ءانهه كنيرأ ال :مهوق يهنلا نم اذه لثمو
 .نافطغب امهدارأو «نايبذو سبع نيب تعقو ةميظع برح ببس ناك هنإف ؛سيحلا بعش ةادغ نافطغ

 .فاضملا ريدقتب "ناك" مسا [مه سرف مسا] :بوقرع .ريهز نب سيقل ناك فورعم سرف :سحاد

 ديسلا نإف ؛بسنلا يف وأ ناكملا يف دعبلا هب دارأو دعبلا :يأنلا [كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نم] :خلإ الأ
 مهل ةنج هنأ :هانعمف مادقلا هب ديرأ نإف ءدض فلخلاو «مادقلا :ءارولاو .ركب نب كلام يف ناعمتجي رعاشلا طهرو
 مهيلع حبنيو ديسلا نيب بيعي يذلا اهيأ اي :لوقي ءزيهظو مهل ماح هنأ :هانعمف فلخلا هب ديرأ نإو «ةياقوو
 حبني يذلا بئاعلا هب دارأ :حبانلا ,مهتارو نم لسع عهتيتو نس ةيارقلا وأ ناكملا دعب ىلع نإ بلكلاك

 .لتقي وأ لتقي نأ ديريو برحل هسفن حرطي نم وه :لسبتسم .بلكلاك



 لحفلا نب نانس لاقو ١ / ةسامحلا باب

 2 م نا 0 -- 0 1 2

 اهناسك قود غؤّرلا موهْلِت ةليبق تن ديسلا نإ ديسلا عد

 انهئاس نود اهبابشأ َقَيْف ّذَت عا اَوُدَو كاذ ىلع
 لالا عض وم ِق لبحلا تاقاط

 َتْيَقَقَئا امو ُتُْنيُجا 3-5 الك ُتْلُقَف ٌتْئيُج دق اولاقو
 ترث ةيفان ةيفاث |" بسلا انونحم ترص يأ

 ُتْيَكَبْوُأ نّيَبُملا ملُظلانِم ىحجنأ ْتْدَِكَف ُتْنِلَظ ينكلو

 2 ا ىك < : 0 د 8 م ,
 تيولط وذو ترمح ود ىريبيو قدح و ىلأ كم ةاملا نإف

 فحلصأ : رعبلا قيوظ دس دهعلل ماللا

 نيبطاخملاب ضيرعت هيفو ءمهئاسن لود برحلا موي نولتاقي مارك موق مهإف ؛مهركذ كنع عد : :ل وَقي :إ عد

 ,مهيلإ هناسحإو مه هتيامح نم قبس امث دافتسي ام ىلإ ةراشإ ةراشإلا مسا :خإ كاذ ىلع ..كلذك اوسيل مهأب

 انأ يأ اهقمع .طرفغل ؛اهئام نود اهابح تاقاط عطقت ةقيمع ريب يف نوكا نأ اون ونمت ةيامحلا هذه ىلع مهو :لوقي

 .ةسلباو ةيلساذإ "ذاكر .نمسورت لادا اة ىرإل دينكالخ هويتي عجور ممتع تدار موتا

 مصتخا امنيح نانس هلوقي رعشلا اذهو [مره يب مصاخ دق ناكوإ :تانس لاقو .هعطق يأ ذح :لوهحجم :ذجت

 اولا نم] :خلإ اولاقو .نورواجتم نوطلتخم مهو ءام ف ةرازف نم ءارشعلا نب مره ونبو يط مرج نم فهكلا مأ ونب

 يأ هنيرق فذحو انونحب راص اذإ _ الوهجم _ لجرلا نحو «نيروكذملا مره بل وأ سانلل ريمضلا [رتاوتم ةيفاقلاو
 ؛ءاملا اذه تيعدا ثيح تركس وأ تننج دق كنإ :يل اولاقو :لوقي :؛باوجلا نم عماسلا مهفب ةقث "تيشتتنا وأ"

 تركس امو: تديج اما بر هللاو الك :مل تلقف

 ريعت برعلاو تننج دق :هل اولاق نيح هنم هوركنأ ام نايب تيبلا اذهبي ديري [يفن دعب كاردتسا] :خلإ ينكلو

 لقعلا بهاذب تسل يإ :لوقي «يفنلا دعب كاردتسالل نكلو ىكبأ تدك :لاق كلذلف اهبلق ةوقل يكبي نم

 .يب لح ام لوحل تيكب وأ يكبأ تدكف ملظلا ىلع دتشا مولظم لحجر نئككلو نونظت امك ركس وأ نونج نم

 .لوعفم مسا وأ لعاف مسا :نيبملا
 يريبو كيرش هيف سيل ي ءأ يدحو يب ءام ءاملا اذه نأل ؛كلذو :لوقي [ةلمحلا يف ملظلل ليلعت] :خإ كإف

 «يدحجو يبأ اهاوطو اهرفح يلا يريب يه :هانعمف متلق ثوروم ءاملا نأ ريدهت ىلعو ءاهتحلصأو اهقرفح يلا

 .ثنؤملاو ركذملا هيف يوتسي ىط ةغل يف يذلا ىنعمب :وذ .زوحجتلا ىلع هسفن ىلإ دنسأ امنإو



 شيرح نب رباج لاقو ١ 8 ةسامحلا باب

 0 ب 0
 ادحأ تثغتسا ال عجز درفإ لدا دولا

 شيِرَخ نيرياج لاو
 اع رعاش ظ 5

 ارَمْصُألاف ًاسماكف ّيِرَقْلا َحْرَت 2 ليئاحب َيَمُس ايانارأ دقلو
 نويل

 رقم سياسيا وسخ راو بيوس مديح بو
 هه كك

 عاملا ليبسم ءينالم عب

 .ررض مزع ىلع هيلع اوعمتجا هيلع اولامتو ءسيئر هنيعب مهنم لجرل وأ مره نب نم دحاو لكل باطخلا :خلإ كلبقو
 اذه يف موصخلا ىلع نواعت دق كلبقو ئتملظو يلع تيوقف يناج لذو نآلا تفعض دق :لوقي ,عرجلا شحفأ علشلاو

 و اوعمتجا يأ لعافتلا يضام نم ءركذملا عمج ةظفل :اولامت .يلبإ ةدراول يضايح يف هتعمجو هنع مهتدرطو مهتيلغف ءاملا

 ىرق" نم وأ هفاضأ اذإ "فيضلا ىرق" نم "تيرق"و «ةلباقملاو ةعفادملا نع ةيانك نيبحلا بصن :خلإ ينكلو .اوبصعت

 نعطلاو برضلا مهتيوق ىح سراف حالس مهل تبصنو مهتلتاقو يع مهتعفاد كلو :لوقي «ضوحلا يف هعمج اذإ ءءامل
 .تفضأ وأ تعمجأو حالسلاو برحلا تالآ ماللا ديدشتب :ةلأ .ضوحلا ف ءاملا تعمج نجح وأ

 سماكلا ىعرتف يرقلا ىعرن لئاحب !ةيمس اي انارأ تنك هللاو :لوقي [كرادتم ةيفاقلاو لماكلا لوأ نم] :خإ دقلو

 .يط لبج يف عضوم :لئاحب .هتحوز ملع «ةيم ميحرت :يممس .يرشعمو يطهر ىرأ يأ :انارأ .رفصألا ىعرنف
 رسكلاب :عزجلا ["يرقلا" ىلع افطع بوصنم] :خلإ عرزجلاف .يط دالب يف عضوم اددشم «ةيرق ففخم :يرقلا
 رضخألا وهو ىوحأ عمج :وحلاو ءرحشلا تبني ةعس هل نوكي يح كلذ هل لاقي الو ءهطسو وأ يداولا فطعنم

 ديدش وهو ضراوعف ةفاصرف ةعابض نيب عرجلا ىعرنف يأ ؛عزجلا نم ةيلاحلا ىلع بوصنم ؛ةرضخلا ديدشلا

 نم لكلا هيف ناك امل هيف اوناك ول ذإ ؛هلهأ نم ٍلاخو رضعألا ًالكلا طرف نم سانلا نم ةيلاخلا عضاوملا نم ةرضخلا

 .ةيلاخلا ضرألا يهو سبسب عمج :سباسبلا .يئاطلا متاح ربق هيلع لبج :ضراوعف .مهلبإ يعرو مهئاطو ةرثك
 هدعب امو "ةماعن ضيب" بصنو عضاوملا هذه بطاح :خإ ضرأ ال .هلهأ نع الخ اذإ "عضوملا رفقأ" نم :ارفقم
 ءاخنرلاو بصخلا هيف ام يف الإ ضيبت ال ةماعنلا نأ امل ؛ماعنلا ضيبب صخو زييمتلا ىلع ةثالثلا ةبوصنملا ءامسألا نم

 لتبت الئاسمو ماعنلا ضيب كيف ترئك ثيح ءاحرو ابصتخ كنم رثكأ ضرأ نكت مل :لوقي «ءاملاو ًالكلا ةرثكو
 .لتبا اذإ ' يضر" ك يدن نم :ىدنت .ةروكذملا عضاوملل اباطخ فاكلا رسكب :كنم .رضح أ اضورو يراجلا ءاملاب

 .بشعلا عضومو ىعرملا وه :اضور



 ارّيرَبام اذإ ٌمِطَف ظّمَخَتَم ةنأك ةاقلا جست انعم

 انيرا حاض ةدئاز ةوهشلا ينوقلا لحفلا ربكتم نحول اكارقم عبط

 اريدتو ةفافإداسقلا لق 9 ىتكلا قّدق ادجْودَح فاح ْذإ

 ِكلام نب سايإ لاقو

 رجاهُتلاو ٌمَقئارسْغأ وذات ادعي يروزتملا ضْيَج انومس

 يمحي ايشحو اروث كنم رثكأ ضرأ ال يأ هنيع ربكل هب يمس يشحولا روثلا وه "مظعم" لك نيعملا :خل ! انيعمو

 حرطلاو يمرلا :فذقلا [يفنلا نم قبس امل فرظ] :خلإ ذإ .هتوص عفر ام اذإ جئاه ربكتم هنأك تارقبلا عطق

 تناك ىلا برحلا يهو داسفلا برح داسفلاب نيعو «لعافلا ىلإ ردصملا ةفاضإ ؛دعبلا وهو .«"ىونلا" ىلإ فاضم

 هلتق اذإ هبحاص سأر فحق يف برشي ناك مهضعب نأل ؛مسالا اذهبي تيم امنإو «ةنس نيرشعو اسمح ىط نيب

 لبق فاخت ال انجودح تناك اذإ اذكو اذك كنم رثكأ ضرأ نكي مل يبأ ؛يفشتلل اراهظإ هنذأب هلعن فصختيو

 دقو نطولا ةقرافم ىلع فسأتي هنأ :لصاحلاو ءاندالب نم انجرخي نأو انتماقإو انريدت قارفلاو دعبلا يمري نأ داسفلا

 .روهشم ثيدح وهو يط نم ثوغ لا مهب ترفظ نيح يطلا دالب نم تجرح ةليدج ونب تناك

 ناك يرورحلا ةدجنل اشيح نأ :تايبألا هذه ربخ نم ناك | رابع كلام نب ناورم هوخخأو يلاحص هوبأو يعبات

 كلذ مهي اولعفف نعم نب هب ىلع رم يح ىطو دسأ نبي. كلذ | لعقإو ةيدي لم روت نييناسيلا يخف

 يف اولبقأ مث حالسلا نم هيلع اوردق ام اوذحنأو لاتقلا ىلع اضعب مهضعب ضرحو اورماذت نعم ئب ل يي

 ءاقلخل مهفإ لاتقلا مكوقدص نإ هللا مبأو اولبقأ دق نعم ب نإ :مهل لاق هباحصأو ورمع وبأ مهآ

 ةلبقلا اولبقتساو باتكلا اوجرخأ مهنم اوند املف 525 يبنلا نم باتك نعم ب عم ناك دقو 1 يدم نأ

 .خلإ انومس :سايإ لوقيف هقنع برضيف فيسلا

 لوألا ءارلا حتفب يرورحو «جراوخلا نم ةقرف :ةيرورحلا [كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نم] :خإ انومس

 هب رذنأ ام دعب يرورحلا رماع نب ةدحب شيج ىلإ انجرخ وأ انولع :لوقي ءاهيف جراوخلا تناك ةيرق ءارورحو
 .اضعب مهضعب فوحخ ام دعب يأ :اه دعب .هتلاسب طرفو هسأب ةدمشل انظعت مهضعب مهورجاهمو مبا رعأ

 .راضمألا يف ماقأو ةيدابلا رجاه نم هب نئيع : رجاهملا



 كلام نب سايإ لاقو ١" ةسامحلا باب

 ُرداوتلا ٌباضهلاَو يَمْلَس م الْعَأو أ ٌةدجاس يل ألا للك عمجب
 تاقرفتملا يط ف هيدي

 0 . ول صوُخ ححْلا ىلإ مهب تَّصلق دقو مال املف
 امل.باوخ ع هلا ٌحامَرلاو ٍفوُيَّسلا ُدايِج انداؤَو هل «هةديللاا م

 ٌرداقَّوهام ُنَمْحَّرلاَرَّدَق دقو ؟ نيك ٌعماطالقت الك
 مهيلع انرفظ وخر هيو هب عب لاقي

 ناك 1 كك 50 2 1 اناس ةكأ قاكك اَمْوَيَرأْمْلَف
 عفادي الو لتاعي ال اموي ةفص

 رياح ّوهَو ًاعراد اَنْرِق براضي الَعْلا ىغَتْبَياعفاي انيزاكأتو
 عردلا سبال يواسملا فلاخملا * ع رعرتملا باشلا

 رابكلا ماكإلا لظت ريثك عمجب مهيلإ انجرخن :لوقي «لابحلا راغص نم ام لصتا ام ىملس مالعأب نع :حلإ عمجب
 ةكارحم مكأ عمج وهو | ماك! عمج عم وكلا .ةقرفتملا لالتلاو ىملسب لصتت ىلا راغصلا لابحلا اذك و هل ةعشاخ

 .لتلا وهو «ةبضه عمج :باضهملا .عوشخلا ةياغ دوجسلاب نع :ةدجاس .ةلمرلا وهو

 ,روكذملا يرورحلا يح ميل نب ةفينح نب يحلاب ننعو «يحلا ىلإ مهتمضو تعفترا مه تصلق'  :خلإ املف
 ءونح عمج وهف ءاحلا تممض اذإو «اهئانحنال ؛كلذ تيمسو سوقلا امي داري ةينح عمج وهف ءاحلا تحتف اذإ :ئيحلاو

 تارماضلا نويعلا تارئاغلا مهلبإ تداك دقو ممك انقحلو مهانكر ذا املف :لوقي ءلحرلا ناديع نم نيح ام :ونحلاو

 ؛"ىلإ" ب يدع :تصلق .كردلا نم لاعتفا كارّدالا :مهانك ردا .ةفينح ئب مهيح ىلإ مهلصوت يسقلاك

 .رفسلا ةرثكل ؛اهويع تراغ ىلا لبإلا :صوخ .لوصولا ئععم هنمضتل

 .نوتملا ةبرطضملا حامرلاو دايحلا فويسلا انداز ناكو مهلبإ لثم رماوض البإ مهيلإ انخنأ :لوقي :خلإ انخنأ

 نوكي ام لقثلا لصأ [ةعامجللا وهو ةكرحم لقث ةينثت] :خلإ انيلقث الك .ةكرحلاو رارطضالا :نارطخلا :رطاوخلا
 نإف ؛ةيلوعفملا ىلع "هلابرس" بصن :خلإ رأ ملف .نحلاو سنإلا اممي داري نالقثلا :ليق مث هلقثي امم ناسنإلا عم

 مم لاح "رساح وهو" :هلوقو ءابلتسم :هلوقل لعاف بئان هنأ ىلع عفرلا لمتحيو «نيلوعفملا ىلإ ىدعتي بلسلا

 عفادي ال لابرسلا بولسمو ءابلاس رثكأ كلذ يمويك اموي رأ لو :لوقي هنأ :نيتيبلا نعم «'براضي' ف نكتسملا
 .هيلع عرد ال وهو اعراد انرق براضي مراكملا يغتبي اعرعرتم اباش انم رثكأ الو هبلسي نم هنع
 .فوذحم فطاعلاو تعن وأ لاح :براضي ."اعفاي" تعن ةلمجلا :يغتبي .بولسملا يعم. لوعفم مسا :ابلتسم

 .عردلا هيلع نوكي ال نم :رساح



 كلاوق# الو قوكألا تلك امف
 : ةيفان 8 ةيفان

 يسبنسلا مرخألا لاقو ٠

 رئاوَعْلا ُدوُدَلا اَنِهتَرَدَع الو
 لعاف

 هيكأامُهَدِنك ؟| الأ 7 ةلآ و َّنِإ الأ
 ةدئاز وأ ةيفآن يبسل# آلآ َلَعاطرُ 2م

 كلاذق َكْنَع أني ْنَمَّل هلا ةيفك والولا ديت
 دعب *هنع ىأت مالا وملا

 ديلا كج و ةلزلا هانت ٌنئاب اعأ َلَحَملاٌرِعو
 عدق دم انلو يأ تقرشلاو زعل

 بسلا يبل اماقتلاو ان ثتك ِدْجَيْلا ةدكاعو
 تر وأ لعاف صاصتخالل مظلل

 نوهت 000 3 3 9

 .ناهو لذ اذإ :هتخب يأ هدج رثغ :ترشع .لاعفنالا نم ضام «فاطعنالا :راطإنالا : رطأنا

 و نم] :خا هلأ .رثعي داك ام رئاعلا دجلاب نئع :رئاوعلا

 نأ ىلع اذه هلعف لثم لعفأ ال يأ هديك هديكأ ام نإ الأ ءةركنم ةلاح ىلع انم

 ديكأ ينإف ؛كلذ ئنرضي الو ةرياغم ةلاح ىلع اطرق نأ اوملعاو يلوق اوعمسا :نيعملاف .ةدئاز نوكت نأ لمتحيو

 .ءاه ريغب لاقي الو ةلاح يأ :ةلآ .لعفي امك لعفأ يأ هديك

 لصوي ال لحم ا ديعب كب عفتني ال ةالاوملا ديعب كنإ :لوقي «باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلا ت

 .متلق كدحبو هلاللا هأنب حضاو نئاب انل لا فرشو : لوقي خا زو :كديعسلا وش كلذف كنع لعني نم كيلا

 :لوقي «لوألا نع رخآلا اهرثأي هنأل ؛رثأم مراكملا تيع 7 لضفلا نم لقني يأ رثؤي ام :خ! ةرثأمو
 و اهانثروأو نامزلا متدق نم انل تناك دنا ةرئأمو

 أجأ ةحابلا يماحب نيعو ءحرجي بانلاب عبسلا نأل ؛كلذب يمسو ؛سيئرلا موقلا نع عفادلا ديسلا :بانلا :خ! انل

 رادلا ةحاس انل :لوقي 2 يط نابع ناونكسي اوناك ,سبنس لأ نأ ال ؛ ب رقأ لوألاو «حالسلاو ليخلا وأ .ىملسو

 .ناك هفيك ودع امهيلإ لصي ال هنإف ؛ءادعألا ديعو ةحاسلا كلت يماح ىلع نوهي اهديس بعص ديدش

 .قلخلا ئيسلا ديدشلا "فتك" ك :سبض .رهظ اذإ "حاب ' نم رادلا ةضرع :ةحاب

 لجرلا اذه نإ الأ :لوقي [رتاوتم ةيفاقلاو براقتملا لو

 ؛ةيفان "ديكأ ام" يف ام نوكي

 تسلا نا :خلإ ديعب



 ٌٌ - قارب رض 5 0 و هو قي و ع

 ناعسشلا فيلا تن اوصت

 ةيزك زااهتت ْتَعَلَب ْدَقَو :هصخأ خلو الأ نوثام
 مهددع صحا 3

 ااا يه
 يامل عاش

 بزكزلا وأ 52 سَ ذإ لا ماعلا 0 َعَم ىَرَت اذإ ابطشلا .:

 ايس تقال هادا - اسير لإ هانت امفاتد

 ةمجألا :صيعلا لصأو ؛تاصيعو صايعأ هعمجو ؛ةفتلملا راجشألا مئارك تبانمو ميركلا لصألا :صيعلا :خلإ امي
 عمج «نيتمضب :بضق .داسآلا اهيف رءازت ةمجأو ةيناودنه فويس ةحاسلا كلت ف :لوقيو «حالسلا ةرثك ركذي

 .سايق ريغ ىلع يدنه ىلإ ةبوسنم :ةيناودنه .عطاقلا فيسلا وهو بيضق
 انتج يأ انيصحأ :اولاق ءيش قبي مل اذإف اهيلع ءيشلا نومسقي اوناك .ىصحلا ءاصحإلا يف لصألاو :خلإ نونامث
 اذإف تامالع اهيلع نوقليو ىصحلا نوذخأي مث نومسقيو مئانغلا نودعي اوناك مهنأ هلصأ لب :ليقو «ىصحلا ىلإ
 انيمخت كلذ تلق امنإو .مهصحأ ملو افلأ نونامث مه :لوقي ءانيصحأ :اولاق تامالعلا ىلإ اوهتناو ِدَعلا نم اوغرف

 ليوأتب "نونامث" ل هيف نكتسملا :تغلب .ناضقنلل لامتحا الو هيلع ديزت وأ اهنيمخت تغلب امإ يهف اريدقتو
 .ةيلوعفملا ىلع بوصنم «نيمختلا :محرلا :اهمجر .ةعامجلا

 لاتقلا :ةعراقملا [رتاوتم ةيفاقلاو عيرسلا وأ زجرلا روطشم نم] :خلإ تعراق دق .لب ىعمب "وأ" ةملك :ليق :وأ
 دق :لوقي «ةبلص ةديدش تناك اضيأ ةيرورحلا نأب راعشإ هيفو «ءبلصلا ءيشلا ىلع برضلا :هلصأو ؛ديدشلا

 .فيسلاب برضلا نوئسحي موق لاتق اديدش الاتق نعم ونب تلتاق

 :هلوق نوكي نأ دوحألاو ءهنع رخأتي ال عورلا لوصح دنع يأ عورلل فرظ "سحأ اذإ:" :هلوق :خلإ ىرت
 نم اروصقم نوكي نأ زوحيو «ءابرجو برجأ عمج نوكي نأ زوجي "ابرح"و ؛"اند" :هلوقل افرظ "سحأ اذإ'
 عزفلا دنع مهنم قلخلا ماتلا ليوطلا مالغلا ىرت :لوقي هنأ نيتيبلا ئئعم «دودمملا رصقي نأ رعاشللو «ءابرح

 ابرج ذايإ تقال ءابرجلا سرك اسك سرمتو ايزق الإ اغيش| ةادزي امف هته برقا ةدش وأ اضرم سحأ اذإ
 .قلخلا ماتلا ليوطلا :بطشلا :ابطشلا



 ةيوام نب ديبع لاقو 4 ةسامحلا باب

 ةّيوام نب ديبع لاقو
 _اههابجَأواَي ةرةَلْطَرو املالظأو لل حعالا

 اًهلن نق ةيوكلالاقو اذهان ةلقيا امسدعلاو

 افاعي ةفاسشة 8إ) حق صف ولأ ىف
 رق

 افاَهُج لِقابَقْلا نقل ديعولا لبق رجّلاب ُمّدَقَأ
 ناسللاب

 املاق نم ٌبَهْذَيو ىقْبَت : نابسلا َدَح لقطع ةيفاقو
 1 ةماقتسالاو ريثأتلا يف بر نيعع

 نأ رهاظلا [كرادتم ةيفاقلاو براقتملا ثلاث نم] :خا الأ .ةيوام همأب فرع يمالسإ رعاش :ةيوام نب ديبع

 لعفب بوصنم ذئيح وهف موقلا ىيعمب نوكي نأ لمتحيو ؛خلإ ةيحتلا لانو :هلوق ليلدب ةيحتلا نم رمأ "يح'
 ءانك لّدتت تناك ىلا اهابجأو اًير ةلمرو اهنالطأو ىليل يح تيإ وأ ىليل يح «بطاخم اي الأ :لوقي ءفوذحم

 .دجولا ةدشو بحلا طرفب اراعشإ اهب لحت لا عضاوملاو ةبوبحملا نوبي مهنأ ءارعشلا ةداع نم نأ ملعاو

 اهلاب معنأو :لوقي [هاضرأو هرسأ اذإ :هلاب معنأ] :خلإ معنأو .رايدلا راثآ نم صخش ام وهو للط عمج :اهنالطأ

 عارصملا نأ رهظف عفنت ال ةضحملا ةيحتلا نإف ؛ىليل لان نم ةيحتلا ةقيقح لان :لاق مث امالسو ةيحت يلإ اهاسرإ لدب

 .اهبلق وأ اهرطاخوأ اهاح يأ :اهلاب .ةيردصم "ام"و «ةضواعملل ءابلا :امج .ىليل ةقرافم ىلع فسأت يناثلا

 لإ ةلاح تبكر اذإ :هلوقو ءاهقئاذ مف يف ةَّرُم اهلعج بح ةّرِم هسفنل لعجي نأ ضري مل [واولا يعمم. ءافلا] :خل! يف

 اذإ رومألا يف ءاضمو اهقئاذ مف يف ةرم ةوق يل نأ :نععملاو ءاضعب اهضعب بكرو دئادشلاو رومألا تمحدزا اذإ ديري

 ,ةفينغلا يشلاب [ةقيم] قرع .ةرقلا ءرسكألب [فقوصرم] 4م .اننسب اهني يكرو دقادملا تسكر
 .هعضوم يف "رجزلاب" نم ءابلا نوكتو ؛مدقتأ ئعم. "مدقأ" نوكي نأ روحي :خإ مدقأ .ةسبالم ىندأل ةفاضإلا :اهناح

 ديعولا لبق ناسللاب عنملا مدقأ :لوقي هب لوعفملا ىلع ةلخاد ديكأتلل ةدئاز ءابلاف رجزلا مدقأ دارملا نوكي نأ زوجيو

 ىلع بجي ام ىلع لمتشملا تيبلا رخآ :ةيفاقلا : ! ةيفاقو .ىلع اولهجي الف اهاهج لئابقلا عنمتل ؛ناعطلاو برضلاب

 ةديدح ةيفاق برو :لوقي هنأ نيتيبلا ئعم ءاهلبق ام اوفقت انأل ؛كلذب تيمسو هتيب لك يف تدعإو تاعارم رعاشلا

 نيغتست قرف وأ نيستا دعاز سلجم قا نيفلاتتملل اعارق.تاكومحب ةاهلئاق ىقيي الو ةليوط ةدم ىقتت قاتلا فح لص

 .نامزلا لوط ىلع هرثأ ىقبي يأ ["ةيفاق' ل ناث تعن] :ىقبت . .مهلامألو مهل اهلثم يف



 يسبنّسلا نالأر نبرباج لاقو

 الجت كلام اذهأ ُداعس ْثَلاق ْمُهْتَْوُمَح ْتَلَق ًارَسْعَم ْثآَر امل
 ال باوح

 44٠2 ا 22 نا 1 4 < دنا اهلا ه5 اما 3 #ث م 7
 ياللا قري اميِدَق ُنوُكَي ْدَقَف لح هييوعسا يري امإ

 الَسألا دراحلا ع ءمكلاب يِقَتَن دق ةوقاكأ ةذقلا لعدد
 حامرلا *عاجشلا مم و يملا ويدل

 5 0 3 5 رد ه8 1

 الِدَجْنُم عاقلاب لجو ارداغ دق لَجَر ورثإ يف الجر ىَرَت انرص

 ةيوتسملا ضرألا اك رت هفلح

 .رورحبلا ريمضلا يلع وأ "اهارق" ىلع فطع :نيعست .ديحلا ترتخا يأ [بر باوح] :تدوجت
 ؛عزانت "تلاق"و "تأر" يفو ؛لامحألاو لاقثألا لمحت يلا لبإلا :ةلومحلا [بكارتم ةيفاقلاو طيسبلا لوأ نمإ :خلإ ال
 ىلإ ةرورضلا تعد نوكسلا ىلع ءانبلا "لحب" ف لصألاو ؛هب ىفتكم مكلام اذهأ :ئعملاو «لاحلا عضوم يف ”لحبو
 اذهأ :ةبجعتمو ةركنم تلاق مهتالومح تلق ارشعم ةأرملا هذه تأر امل :لوقي «ةيفاقلا ةرورضل ؛حتفلاب هكرحف هكيرحت

 .بجعتلاو راكنإلا هجو ىلع يأ :تلاق .مهلبإ ةلق يأ «ةيلوعفملا ىلع بصتلا لحم يف :مهتلومح ؟بسحف مكلام

 .ةيفاقلل حتفلاب كرح هنكل نوكسلا ىلع بم بسح عم. :الجب .ثينأتلاو ةيملعلل فرصنم ريغ :داعس

 هنإف ؛كلذ انرضي الف ناصقنو للح هيلإ راص انلام نأ داعس يرت نإ :لوقي [ةدئاز امو ءيرت نإ هلصأ] :خلإ امإ
 ءراصتخا مالكلا فو ؛ناصقنلاو للخلا هيلإ قرطتي نأب الإ كلذ روصتي الو ناصقنلا ربجيو للخلا ٌّدسي اكيدق ناك دق
 ظفللا "نوكي دققف" :هلوقو ءانلاومأب للخلا ٌدسن انك اميدقف انلاح لالتخا نيرت تنك نإ :انلق نأب اهانبحأ :ئعملاو

 ظ .لاحلا ىكح نوكي نأ زوجيو عةدحاو ةقيرط ىلع لاحلا رارمتسال يضاملا دارملاو لبقتسملا ظفل

 مهقدشو مههرك موي انأ مهلك موقلا ملعي دق :لوقيو «ءاقللا دنع تابغلاو مادقإلاب هموق فصي :خلإ ملعي دق
 .دحأ ىلإ ئجتلن ال لب انسفنأب حامرلا ىلع مدقن الو انل ةياقو هلعحن نأب يوقلا عاجشلاب حامرلا يقتن ال

 ركذملل اباطخخ "ىرت" نوكي نأ لمتحي [يفنلا نم كاردتسا] :خلإ نكل .بضغلا ديدشلا يوقلا :دراحلا
 ىرت وأ ابطاخم اي ىرت نكل :لوقي ءداعسل هيف نكتسملاو بئاغ ثنؤم ةغيص نوكي نأو نيعم ريغل باطخلاو
 انإ :هانعم «ةيوتسملا ضرألا ىلع اطقاس ءادعألا نم الجر اكرث دق اعبات الحر هرثإ يف اعوبتم انم الجر داعس

 .ضرألا ىلع اطقاس :الدجنم .ميداقم ناعجشو ميداخم مارك تاداس



 يئارصنلا نب ةصيبق لاقو 7و - ةسامحلا باب

 رفك لعرتتألا قل ىقتكينت ١ ا اما را
 ةعاضق نم ن

 رثو ْنِم ناك يذل اّنِم َضَقْنأ !متيشم ارجو ناي زا
 نع ١ نسب ليضفتلل نم ةدل مادقإلا .مضلاب نيم عمج

 وشف ولي نودهاشلاو اَنِفايَسأب ا 5 ٍ ارق | ا 0 001
 تابارقلاو (ماسرألا يه

 يرغش ينعجارو يبت ٍلَعُت وُنَب كر يمت لَ دق تحبضأ

 هفلطأ :مالكلا ةعججأ ترص

 توما هي ةتانيبأاسوت "يدك يديني قويت دبسدن

 فاصوأ نم نيميلا راربإ إف ؛ناسرفلا ليخلاب دارأ [موزحم تيبلاو رتاوتم ةيفاقلاو ليوطلا لوأ نم] :خ] وأ مل

 لبجلا اذه فلخ ىجمش ىب اوكردأ موي انناسرف لثم اناسرف رأ مل :لوقي هنأ :نيتيبلا يعم ءسرفلا نود ناسنإلا

 .انم رتولل ضقنأو امادقإ أرجأو ناميألاب ربأ ضرألا رهظ ىلع وأ ءنابكر مهو

 هتدقع لح نع ةيانك رتولا ضقن :ضقنأ ."ىجم# يبب"نم لاح ءضرألا رهظ هب دارملا :ليقو ؛لبإ :رهظ ىلع
 اليخ رأ مل :لوقي ['"تكردأ موي" نم لدب| :خلإ ةيشع .رأثلا بلطو دقحلا وه :رتو .نغضلا نم سفنلا ءافشو
 .انثالبل نودهاش ردب ونبو ءانل ةعماحلا لصولا فويسلا لامعتساب انعطقف انئادعأ ىلع اهانلسرأ ةيشع اهلثامت

 مهسوؤر نولسغي الف هيلع نوفلحي اوناكو رأثلا ذحأ ىلع ئيمي تلح دق ترصف :لوقي عا تحبصأف

 يبودواعو يرأث لع ونب انمع ونب تكردأو ؛مهرأثب اوذحأي نأ الإ مهئاسن نوتأي الو مهرومح نوبرشي الو

 .رأثلاو رتولا ءةدحوملا ىلع ةيناقوفلا ميدقتب :يلبت .رأثلا بلط يف اوماد ام رعشلا نولوقي ال اوناكو يرعش
 ثدح ديبع نب نادعم نأ :تايبألا هذه ربح نم ناك [مكحلا نب ناورم دهع يف ناك يمالسإ رعاش] :مهدأ لاقو

 اوبرشف انم بابش عم مه ذيبن ىلع اوعمتحاف اننوروزي ردب نب نم بابش ناكف :لاق ردب نب نم ةأرما جوزت هنأ

 عفدي نأ الإ اوبأف مكبحاص ةيد مكل :نييردبلل تلقف ءاهنم تامف ردب ئب نم اياش برضف انم مالغ بثوف اورجاشتف

 هللا دبع نب ةيمأ بتكف ةنتفلا تعقو نيح ةقدضلا انغتم دق انكو كلذ ق ةنيدملا بحاص اوتأف مهيلإ يئاطلا

 - ةيمأ ىلإ ناورم بتكو اشيح مهيلإ ريسي نأ هيلإ بتكف :كف ؛لجرلا انلتقو ةقدصلا انعنمب هريحب ناورم ىلإ ةقدصلا لماع



 مع

 بةئؤياحعك هل ٍةجارْجَر  ُبَدَحِتاذ زبي ًادسسأو
 ةجومتم ةبرطضم

 بش اذإ مه يلاوَع كبت ْبَرَع ىلإًابَرَع ًاميِمَصإلإ
 لروهجم مطقنم ءابشسالا

 جلا 2 ِتاَّبَللا رَكُت ْنِم

 يناطلا رهسم نب جربلا لاقو

 ,ضياغ يلاهُك لالج تالت انا ليبلغ ةيؤك شل ا هللا
 ع

 يح ةرثك يف يطلا تعمتحاو افلأ نيثالث يف اراسف ناورم ىلإ ركاسعلاب اريس نأ عينم نب دحاولا دبعو هللا دبع نبا <
 زجرلا روطشم نم] :خإ! تحبص دق .تايبألا هذه اهنم ةريثك راعشأ هيف :ليقو ءيطل مويلا ناكو ناقيرفلا ىقالت
 ءاوس اقلطم لمعتسا مث احابص مهاتأو مهيلع راغأ اذإ :اددشمو اففخم مهحبص :لاقي [كرادتم ةيفاقلاو

 اذه يف مهعابتأو سيق نوطب ىلع ريثك عمجب نعم ونب تتأ وأ تراغأ دق :لوقي ءال وأ احابص ةراغلا تناك

 .دبع عمج ءمضيو هلوأ رسكي [ديبعلاك مهعابتأ| :مهادبع .ةفلتخملا تاوصألا ةرثك «ةكرحم :بجج .عضوملا
 .هيف تناك ةعقولا نأل ؛حيحصلا وه عضوم :بهتنملاب

 نأ زوجيو دنحأ هبك ري ال تفوحألا نإف ؛نايصعلا نع هب نيكي جراخلا ىلإ رهظلا جورح :بدحلا | ادسأو

 عيفر نأش يلوأ وأ «نيطالسلاو كولملا ىلع ةاصع لاجرب دسأ نوطب ىلعو يأ عافترالاو ولعل هب داري
 .اهابسأ نم مهفأل ؛ناسرفلاو لاجرلا امي دارأ :ةراغب .سانلا طالخأ نم اونوكي مل فارطإلا يف نيبرطضم
 .مهدنع ءانغ الو مهيف ريخ ال نيذلا طالخألا يف هولمعتساو هيف اوعسوت مث تافتلالاو طالتخالا :باشتئالا :بشتؤي
 احاحص ابرع بسنلا ميمص اوناك نكلو :لوقي ؛عمجلاو دحاولا هيف يوتسي حيرصلا صلاخلا :ميمصلا خا الإ

 يه اذإ افزحل لثم :يككبت .بجحلاو تابللا رغث ءامد نم غبصت مل اذإ مهحامر يكبت حاحص برع ىلإ نيبوسنم

 عضومو رحنملا وهو «ةبل عمج :تابللا .نيتوقرتلا نيب رحنلا ةرقن وهو «ةرغث عمج :رغث .ءامدلاب بضتحت مم
 .نينجلل ةنطبتسملا ةقيقرلا ةمحللا وهو باجح عمج :بجحلا .ردصلا نم ةدالقلا

 يبأ ةأرما تناكو نابرشي نيدعاق رباج وبأ همعو وه ناك اذه جربلا نأ :تايبألا هذه ببس ناك :جربلا لاقو

 ءبارشلا نبلغ ءيمع اي :لاقو ءفكو ايحتساف هآر دقو همع ىأر مث اهلبقف جربلا ىشتناف ةسلاج رباح
 ىعمجت ال هللا وف بهذا ؛يحتست مل كبلغ بارشلا ناك ولو تييحتساو تففك يتيأر نيح كرأ ملوأ :لاق

 ليوطلا يناث نم] :خل! ىلإ .تايبألا هذه لاقف ادبأ ةملك كملكأ الو دلب يف عمتجب الو ةوزغ الو ةلحم كايإو

 .يطاشنو يشيع صقني اهلك لاصخ ثالث يبلقب هدوأ ليلخ نم وكشأ هللا ىلإ :لوقي [كرادتم ةيفاقلاو



 ياللا ره نب جرت كلو ْ ”.هخ ةسامنللا بأي
 احلا ليل د - هيام َدلا عمجم ال ماغ ِكّلْيَس ضب اعل أت لَ سا سو

 مدشت داهجو هيل ام 5000 هسا الن
3 

 ُضغابملا ٌوُدَعْلا ىَقْلُي امِوْرَعْلا يفو 2اسيب وْرَعْلا َعَمْخِي ال نأ َنُهْنِمو
 , عيت امك ناهحو اي 5

 شام ةابزق ءاهظلاو لذلا ةب هناك وييتلا واقلا اذ قو
 ةوعنلا وف كلا

 ضراقيو انّيْعَس قت ساكلا خه بأ قب .قأ هللا كاد ُلئاَسُف
 لماعي و يزاجي ٠ ضارتعا ةلئتللا

 0 . م 1 تاه و هوي تكإ ه3 نيج

 هحلصاأ :هضار

 ءاهسفن يف اهمدع اهليس ضومغب دارأو ؛ةعلت اي هلضأو قباسلا مالكلا نع بارضإ 'علت اي" :هلوق 2-1 نهنمف

 يف ادبأ عمتجب ال يأ ادبأ انل اتويب ةعلت عمجت ال نأ ثالثلا لاصخلا كلت نمف :لوقي «ةعلت اي تنك ال :هانعمف

 ,ةبصانلا نأب بصنلا :ناهجو هيف :عمجت 1 .كيلع عمتجب الو دجوت ىح ايندلا يف ةعلت اي تنك ال دحاو عضوم

 .ءاملا ليسمو ةعفترملا ضرألا :ةعلت .ةففحخملا نأب عفرلاو

 عيطتسأ ال :لاق فيك :ليق نإ ؛لاحملاب قيلعتلا باب نم مالكلا :خ ! نهنمو .ةروسكم باطخلا فاك :كليس

 هبجومو هدو ىضتقم ع عيطتسأ ال ذارأ امنإ :تلق ؟دولا تبثأف "هدوأ ليلخ نم" :لوألا تيبلا ىف لاق دقو هدو

 يف ىقلي ام اريثك ضغابملا نوكي نأ لاحلاو ةوزغ يف عمتج ال نأ نهنم مهنمو :لوقي :خ2 ! نهنمو .فاضملا فذحف

 .وزغلا يف ىقلي ضغبملا ودعلا نأ وأ صلخم بحب ىلإ جاتحيف وزغلا

 ةلقل ركذلاب اهصخو داوس عم ضايب اهيف ام قونلا نم :ءابهشلا :خلإ كرتيو .ةدئاز وأ ءام اريثك يأ :ام

 لذلا نم هنأك ربكتلا ديدشلا ربكتملا وزغلا كرتي اريثكو :لوقي ؛ةدالولا عجو يأ ضاخملا ىذأ ىلع اهربص

 .تاوزغلا يف هعم عمتجي نأ ىلع همعل ثح هيفو «ةقشملاو ىذألا ىلع ربصي ال يأ ضاخم تاذ ءابهش ةقان ةوادعلاو

 .ةدالولا عجو :ضاخنملا : ضخام

 سانلا نم دحاو "با 8 يأ" نإ !ليلخ اي هللا كاده لئاس :لوقي [روكذملا ليلخلل باطح لئاس يأ] :خإ لئاسف

 يب يأ اننيب دولاو لاومألاب كلماعن وأ كيزاحب :لوقي :خإ كضراقن .انتلماعم لماعيو انتازاجم يزاجيو انلمع لمعي

 .هيلإ فاضملا نع لدب مالللا :بولقلا ,كرضت ام ىلا زواجتي الف حلصم كل اهحلصي انبولق نأك ىح كنيبو



 ٌصفاخو ٍداب َتْنَلْعَأ ام ّنِكلو ١ ُهَتَيِع ُهَعْيَعَر ول ًامراص روُبُقلاِب ىَنك

 يرجلا ينارصنلا نب ةصيبق لاقو
 ,يقراوتلا ٍءْوَصو ىَوْعَّدلا نَع ًداحو  ُهَرْدَص َدَّرَع دْرَوْلا َنَأَرَكْمْل

 ةععد مزال .فارحلا

 نياح كيور ا ههل ذرا مل ٍةيتِف ْنِم ينجّرخأو
 ةفص ةلمجلا

 ٍقِئاقحلا ُلههَأ در د هرمُأ ىلع ٍنَّرَعو ماجللا نسأف ىلع ضعو
 ٍقرافُم ليلَخ نِمجْقَمب 5 نأو ةقانتةوتا اع 1# ثالَقف

 1 5 عتمتلا :عتملا

 ام نكلو هترظتنا وأ هرمأ تظفح كتيل سنألاو ّدولل اعطاق روبقلا يف لوحدلا وأ توملاب ىفك :لوقي خ1 ىفك
 .روبقلا يف لوحدلا وأ توملا هب ٍنيع :روبقلاب .موقلا يف يل ضفاحخو هرش حضاو توملا لبق شحاف مرصت نم هتنلعأ

 هلعف نم سانلل رهظ فحزلا نع رم هنم قفتا ماجحإ نم رعاشلا رذتعي :ةصيبق لاقو .هبقرو هرظننا :هاعر :هتيعر
 .حلإ رت ملأ :فهلتلا ليبس ىلع لاقف ؛هصوكن يف ببسلا تناك هترفن نإو هسرف ىلع بنذلاب كروي ذحأف
 .بطاخم اي رت ملأ :لوقيو «ةكرعملا يف ةوبخإلا هكرتو هرارف نع رذتعي [كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نم] :خلإ رت ملأ
 ىلع الو هفك ىلع ردقأ ملف عماوللا فويسلا ءوضو نيزرابملا ىوعد نع لامو هردص فرحنا درولا يسرف نإ
 زرابم نم له :مهوق نم نيزرابملا ىوعد هب دارأ :ىوعدلا .لدعو لام اذإ :هنمو هنع داح :كاعح .هنم لورنلا

 نأ نع الضف ةلاحلا هذه يف مهقارف درأ مل يأ يفنملل ديق _ لإ قزأم يف مهو _ ةلمجلا :خلإ ينجرخأو .هريغو
 .محدزملا قيضلا ديدش :قياضتم .مويلا كلذ يف اولتق نيذلا هتوحإ مهي دارأ [فوصوم] :ةيتف .مهقرافأ
 اذإ بارضلاو ناعطلا ىلإ هدر ىلع ردقأ ملف هرمأ ىلع ىئببلغو ماجللا ةديدح ىلع يسرف ضعو :لوقي :خلإ ضعو

 قحيو بحي ام ةقيقحلا :قئاقحلا لهأ .ماجللا نم لل ةيلانل هين رج :سأف .امهيلإ مهلبق قئاقحلا لهأ در

 :ىلاعت لاق ؛هيلع وه ام ىلع هرمأ ملع اذإ ؛هءالب الب :لاقي :2! تلقف ف .ةامحلا ةامكلا هب نع .ههظفح كيلع

 ىلع فطعلا فرح لوخدو «لوقلا لوعفم وهو ماهفتسالا ظافلأ نم "ىنأ"و ؛(:قراطلا) كٌرئاَرَّسلا ىلبت َمْوَي»
 لاق «(؟:ءارعشلا) كَنيِمَلاَعْلا بر اَمَو ْنْوَعْرَف لاق# :ىلاعت هلوق هنمو ؛مهدنع عئاش لوقلا دعب ماهفتسالا ظفل
 قلعتم رورجملاو راحلاو «عتمب ىنأو بهذت نيأ يأ فوذحم ىلع فطع :ليقو ؛(4ة:هطر © ىَسوُم اَي اًماكبَر نمَف
 نم عتمب يسبلت ىأ هنأشو هرمأ تملع امل :هل تلقف :لوقي ءامب ىدعتي هنإف ؛"عتم" ةلص "نم"و ءفوذحمب

 .هرمأ ةقيقح ىلع تعلطا امل يأ :تولب امل .اذه دعب قرافم ليلخ



 اضيأ لاقو "0  ةسامحلا باب

 وبسْحَي ْمُهو ُهَءالَبًاُوَي تْيَكال ْنَم ُثَّدَحَ
 تيقال:فرظ هتيفال

 اضيأ لافو

 55 2 د |٠ ةقانلا

 لا هفطج يف يرلقتو ٌرَكْمُمْلا ِهنانِع ْنِم ِتْلِهَج
 لمأت اذإ :هيف.رظن

 درحو بّضغ 55 ةةولْطَم قدرت تَءاج ليلا دايس اذإ
 بضغلا ةدش . 37 5

 اضيأ لاقو
 نتَمَدِي ضاعن قب وْخأ انه َكَفْنَي ال كّيِبَأ ٌرِمَعَل

 ديدش بلص لك لازي ال

 تأ

 هب نظلاو ميرك لسن نم هنأل ؛بذاك ينأ نوبسحي مهو سرفلا ءالب اموي هتيقال نم ثدحأ نإ :لوقي :خا ثدحأ

 عيرسلا روطشم نم] :خ2! َيرجاه .سرفلا ءالب يأ ,"ثدحأ" لوعفم :ةءالب .ميمذلا ا أ ف

 تبلح نأ لجأل ؟دعس تنب اي قرجاه تنأأ :لوقي ؛هعضوم ريغ ىلع لخاد ماهفتسالا فرح [رتاوتم ةيفاقلاو
 .يلايعل ائيش هنم طعأ ملو درولل ابولح ةقان

 تحلم. ىلع ةققاز قوكتا نأ لمضمي ؟نمأ هسلكت يأ .ملغاوب [ةلفتلا قيس هتنمضنل "نت" بي يدع] :] :كلاهج
 ريغلا يف امأ .اقدايز زاوحب لئاق ريغف هيوبيس امأو ءاضيأ بحوملا مالكلا ف اهتدايز زاوحب لئاق هنإف ؛شفخألا

 امل هنأكف ملعلا يفن لهجلا نأل ذل ىلع لوبع مالكلا نوكي نأ :امهدحأ ,ناهجو هيف هبهذم ىلعف بجوملا

 او الل را فايس ل شعل انايأ نم" ةملك نوكت نأ :ئاثلاو ءتملع امو تفرع ام :لاق :تلهج لاق

 .هتباحبو هماركإ نم هفرعأ ام ليوطلا هنانع نم تلهج

 ىلع ةيمسالا فطع ليبق نم "تلهج" ىلع افوطعم ةيمسا ةلمج نوكي نأ لمتحي خلإ يرظنو :ءابدألا خيش لاق
 ئكي امك هقنع لوط نع نانعلا دادتماب ئك :نيبهذملا ىلع "تلهج" لوعفم ىلع افوطعم نوكي نأو ةيلعفلا
 يوقلا ديدشلا هفطع يف ىلمأتو ليوطلا هقنع نم الهجح تلفغ :لوقي «ةماقلا لوط نع داجنلا لوطب

 دايج تءاح اذإ هيف يرظن :لوقي ؛"يرظن"ل فرظ :خ! اذإ .يوقلا ديدشلا هب دارأو ؛ةموصخلا ديدشلا :دلألا
 نم لاح ةلمدلا [عيرسلا ريسلا :نايدرلا] :يدرت ترقب قرع وا ديف بهل نع ةيراع ردع ٠ عرست ليخلا
 هربخنو أدتبم [رتاوتم ةيفاقلاو رفاولا نمإ :خل! رمعل ."يدرت" هيف لماعلاو لاح :ةءولمت ."تءاج" يف نكتسملا

 ةقث وحأ ديس انم لازي ال مارك موق انإ ءبطاخم اي كيبأ رمعل :لوقي ءيمسق كيبأ رمعل :لاق هنأك فوذحم

 .هيأرو همكح يف نيتم هفنكب شاعي شاعملا يف هيلع انعيمج لكتي



 ةبدن نب فافخ لاقو 50 ةسامحللا باب

 ب 2 الرجل لع ٍمْصَخ ُراَرِلو ُكِلْهُم ٌديِفُم

 ًةَبَدَت نب فافُحخ لاقو
 عبرا هَروجحيي نأ افنيبئذلاّنِإ نياسيعا و ياو 07 5 و 00 اع

 ا ا علا لالا َم أذ سيك ف ةزالع
 5- محرلا 2 د 8 سس . "يل 1

 خطط هت ال كَنْيَبو ينيَبِع احجمللا سر ةَيَنَك نأ
 مذلا عيش لك ىلعأ ةبقع

 ْغَمْدأ ايفثأ هال اكأ اذإ اهنايتإب 2 ضفيبأو
 ةينثلا يأ ةينغلا نايتإب ” بمعتلا ةقيض

 يأ بابلا اهبزلي يلا ةبشخلا يه لصألا يف نيتمجعملاب ةزارلل [ههوجو يف هقفنيو لاملا بسكي يأ] :خ! ديفم

 نازيملا ىلع ليقث موصخلا مزالم ءادعألا كلهم ءايلوألا ديفم :لوقي ءهكرتي الو مصخلا مزلي هن لا

 .صقان هيفس موقلا ضعبو كلذ نأش هل ءيش لك ىلع ةلضافو ةليضف ديزي :لوقي :خ ! ديزي .راقو وذو ملح يأ

 بطاخملا [كرادتم ةيفاقلاو براقتملا ثلاث نم] :خل! سابعأ .ةاجاهم سابع لساعلاو :فافخ لاقو

 :لوقي «هعنمت اهأل ؛لاصخ عبرأ وه زواجي نأ ىبأ لصألاو .بلق هيف "خلإ نأ ىبأ" :هلوقو ءسادرم نب سابع
 .اهنود فقي لب اهاطختي الف انئيب يذلا رشلا عنمت : فيرونا ينط برقي يي

 عبرألا لاصخلا كلت :ىعملا [اهلمجأ يلا عبرألا لاصحلل ريسفت] :خ! قئالع .نيبناحجلا نم نوكت ةزواحملا :هزواجي

 ةلصخملاو :لوقي :خل! نأو .بألا بسن وهو بسنلا برقأ وه يذلا عيفرلا بسنلاو دهعلاب طلتخملا بسحلا يه قئالع

 رخآلل ءاجه امهدحأ نم عقي ال نأ ىلع امهنيب تضم ىلا ةدقاعملل يأ اننيب ءاجمملا ةبقع دوعص يف ةبوعصلا ةعبارلا

 .هيلع دعص اذإ لبجلا علط نم ,لوهجم :علطت ال .هبحاص امهدحأ وجهي ال نأ ادقاعت اناك امهنأكف

 انأ اذإ اهوركمو يلإ اضوغبم ةينثلا كلت نايتإ لعج ءىيش.يأو :لوقي ["ىلإ"ف ىدقتي نطقبلا] :خإ ضغبأو

 كنيبو ٍئيب :لوقي هنأ :تايبألا لصاحو ءهاضرأ الو ءاجهلا هركأ يأ اهرك اهيلإ سانلا نيعفدي اعوط اهتآ مل

 اذه ءيسفن نع عفدأف ينوجهت نأ الإ ريخلا ريغب كركذأ ال ينأو ءاجهلا نم عنمتو ةياعرلا بجوت بابسأ

 .ةيلإ تفسلاو كلتؤ نلخ تهركأ اهنا ل انأ 1[ مازلاف وحش نمو ايفا" :هلزقا نم ةرمفلا سق نم ير ىلع
 .فورعم وأ لوهجم : عفدأ .لعاف هنأ ىلع عفرلا عضوم يف :اهايتاب



 ةمقلع نب دبعم لاقو تا ١ ةسامحلا باب

 ينَتْيَلو ِتاَتحلا لْثَق ْنَع ُتَْيْغ
 رع لح"

 انآ :

 ةَْيقَح وذ مراص يم ٌفكلا يفو

 مّدلاب َجَّرُص َنيِح اتاتح ُتْدِهَش
 دنقل :مدلاب رع

 مِدقي ةّبْيِرَضلا يف ْمَّدَقي ام كَم

 ءادقإلا نم عزال لوهمجم ةدئاز فكلا نم ' لا

 مرحب ٍتاتحلا ثق ْنَع ْتْمَآ نأ ايقبرشو لما ع لشي
 ١ ةلص نم ءابلا مهعابتأ عوقلا شيفل

 ا نى ق2 0 : 1 0

 تيبلاو كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا ىناث نم] خا تبيغ .ةكم حتف دهش يبلاحص « مرضخم رعاش :كدبعم لاقو

 نكي مل هنأي راعشإ "تييغ“ :هلوق يف [موزع
 .مدلاب خطلو لتق موي هتدهش ىئتيلو
 5 || ف وهو قدصلا ةقيقحلاب دارأ | "تاني" ريمض نم لاح ةلسخالا | ع فو

 تاتحلا لتق نع ينارع رمأ بيغ :لوقي ؛«رايتخاو دصق نع ابئاغ

 :ةبيرضلاو ءوبني الو عئطخي ال نأ

 مدقي املك لعفلا قداص عطاق فيس ىفك ْيثو هتدهش ىتيل :لوقي «ةيمرلاك برضلل هسفن يف براضلا هردقي ام

 دصقي يذلا لعج امنإو ءفيسلاب بورضملا لحرلا :ةبيرضلا :حورشلا ضعب يفو ءفلكت الب

 وذ فيس يعمو هترضح ىئتيل :نعملاو ءصاللخلاو رارفلا ىلع ردقي ال هنأو هنم نكمتلا ىلإ ةراشإ ةبيرض فيسلاب هيلإ

 .برضلا نع وبني ال هنأل ؛هرععأت فاحأ ال هتمدق اذإ ةبيرضلا يف ذفان قحلا ذحأ ىلع ةدعاسم

 ىلعو عمرخلا نشأ فق وأ مرا يف لخد اذإ :مرحأو فنع ةمرح يف لحد اذإ :هنع مرحأو ء يط نم نانطب انمهو

 .ةحابإو لح يف لب تاتحلا لتق نع مرحمب تسل ىنأب مهعابتأو كلام ايح ملعيف :لوقي «ةراعتسا يناثلا

 بسلا نم ىيحتست ال متشتم كنإف ؛الضأ كلمتك هلف:مازكلا انتاداس تمعتك.نإ :ريهرل لقف :لوقن ا لقف

 يح ريك أ بشلل ص رعي نم :متشتملل .تاداسلا و ع يش لك ىلعأ :ةارسلا :انتارس .متشتملا متشن الو متشلاو

 لذلا ىبأن انكلو :لوقي ءاههيرض هب برضو اضعلا ذخأ هذخأ اذإ فيسلاب ىصتعا :خلإ اننكلو .هب اداتعم ريصي

 هيلع مدقي ةبيرضلا ل

 كلام نب فيرط ئبو كلام نب ةمامث ب "كلام يبح' ب ىيع

 ةمالظلاو وه .ماللا .اهرض هب برضنو اصعلا ذخأ ماظعلا يف ضام نيدحلا قيقر فيس لك ذحخأنو ملظلاو

 .عطاق و ضام «لعاف مس 1 : ممصم :نشينسلا| كيد وهو ةرفش ةينثت :نيترفشلا . نعم ةملظملاو



 يط صوصل ضعب لاقو فلن 89-6 -

 ,ةفكزأ هل نجاة نان كندي ب واو دفا َّنِإَو
 ةوادعلاو ن ضغبلا نم

 يم صوصل ضعب لاقو
 يوك تاجلاووو كيم ٍطْيَعُش يتِباُكِيأَر نأاملو

 يمادق وأ يفلح 6 رخشلا فض رسكلاب 0 ةدئاز

 ينوكرذأ نإ ٍسْيَخَم ْنيِهَر ينأ ٌتِِلَعو اصغلا ٌتْلَْلَجَت
 : ذتلا :سييختلا سوبحمو نوهرم ١ 7 امل باوحج

 يطب ني لإ نو اليلقذُملُت كُن ينأولو
 باوج

 ٍنْوُؤُشلا فتم ٍناثدجلا ىلع قاب ٍِنْيَعِتْكْلا عماجت ٍديِدَس
 ثداوحلا 7 ص

 لعفت انيديأ نإ :لوقي «ءيشب يلابي ال لهاجلا نإف ؛ةالابملا ريغ نم برضلا يديألا لهجب دارأ :خإ لهجتو

 ضيرعت هيفو ؛ناسللاب ملكتلاب ال برضلاو نعطلاب متشنو ةنازرلاو ملحلا نع زواجتي ال انيأرو لاهجلا لعف
 ىلإ لهجلا بسن كلذلف «ةعسلاو زاحجملا ىلع هحراوج ىلإ بسنت اهلك ناسنإلا لاعفأ نأ ملعاو .بطاخنملاب

 تنأ اداسف اننيب ام ديزي اميف رارمتسالاو جاجللا رمأ :لوقي «دعوت اذه :خإ نإو .يأرلا : ملحلاو يديألا

 .ةديدم ةدم هيف ثبل اذإ :هيف ىدامت :يدامتلا .هنع رعاتق تعش 8 هيلع مدقتف تئش نإف هيلع رداق

 يف هدو هجوف هذ يلع ىلإ هلاح يفأ ناك صللا اذه :يط صوصل ضعب .رايتخالا هب دارأ ,"نإ" ربخ :كيفكب

 .تايبألا هذه يف هتصق ركذو هب اجنف (هسرف مسا) اصعلا هسرف بكرو كلذب سحأف طيمش يبا هبلط
 يبا تيأر املو :لوقي ءرجه برق ىلع يذلا لبحلا وأ دلبلا بابلاب نبع [رتاوتم ةيفاقلاو رفاولا نم] :خلإ املو
 لكك :سيخملا [هيلع لحلاك ترصو هتبكر] :خلإ تللجت .يمادق وأ يفلخ بابلا ناك دقو يطلا رجشب طيمثش
 "اوكردأ" يف ريمضلاو ءرجآلا نم هانب مث بصقلا نم ههجو هللا مرك يلع هانب ناك نجس مسا ؛"ثدحمو مظعم'
 لجباك هيلع ترصو اصعلا يسرف تبكر :لوقي «قثملل مفاسل يف لمعتسي عمجلا ريمض نإف ؛طيمش ييبال
 .ههجو هللا مرك ايلع هب دارأ : خيش .يناذخأو ناكردأ نإ سيخم سوبحم نأ تملعو

 عماجم ةدشب نك ["خيش" ىلع راج هنأ ىلع رحلاب| :خ! ديدش .نطبلا ميظع هنأك هتامولعم ةرثكل هب بقل :نيطب
 "نوؤشلا فلتخم" :هلوقو «هراكملا ىلع هربصو هلالقتسا نع ناثدحلا ىلع ءاقبلابو رومألا باعص هلمحت نع نيفتكلا

 باعصل لمحتم خيش ىلإ ينورحل :لوقي «ىلاعت هللا تاذ يف همادقإو هسأبو هملعو هدهز يف ةريثك هقئارط نأ يأ

 .بطخلاو رمألا ىعمب ,نأش عمج :نوؤشلا .تامهملا فلتخم عبطلا لقتسم ؛هراكملا ىلع رباص رومألا



 بانع نب ثيرح لاقو ١" 0 ةسامخلا باب

 ٍباَنَع نب ثيرح لاقو
 ا 1ريال لان هلك

 1 ا

1 

 ان

 0س نبا ورملع نب دعس 0 امل باوح

 + رق ةاس َتَبَن 15 5 انطغأ ُهلل
 ةيردصم وأ ةدئاز 2 5 ١ 1 ي ءادتبالل مذالا

 رهيبه رخو قط ٌدِفاق مه ْمُهَتيأَر قيرظلا سانلا َبِكَر اذإ ةهادك وو

 هعابو ةديع قرس هنأب شيرف نم لجعر هما دق ناك هنأ :تايبآلا ةذه ثيدح نمو عا تيرح لاقو

 هونواعي نأ اوبأف هونواعيل ؛ناهبن نب طهر ىلإ ثعب مث ةنيدملا نجس يف سبح ىح ةينبلا هيلع ماقأ مث ربيخب

 ضرعلا يشرقلا اوطعأف هريغو نيصح مهيف مهموق تاقدصب ةنيدملا ىلإ دوتع نب رتحب نم لاجر لبقأ نأ ىلإ

 ةنإف ؛هل انيجُم كلذ لاق امئإو عدبعلل تاي فطع :تافقبن [موزحم تيبلاو كرا دف ةيفاقلاو ليوطلا يناث نم] :خا ل

 ملي! :لوقي ةديدشلا ةيضملل راعتمسا با رسلا اهيف عملي لا ةزافملا اددشم :ةعامللاو «ةقيقحلا يف ادبع نكي م

 :تذاوكلا هيف. رطخي أ بارسلااهيف مسلي ةزاقم يف كرات قالبغألاو لاعفألا يف ةيبع وهو ناهبت لآ تيأر
 ثداوحا نيهر نيك رت وأ ةزافملا هذ ناهبن كرت امل :لوقي لوي خا تارصل كل رخو ثدح يأ رطخ :رطخم

 نب نيصح يأ :ضرعم ينباب .هقيفوتب يل رصانلا وه ىلاعت هللا نإ يأ رصني هللا لب موقلا ءالؤه نرصن دئادشلاو

 ىلاعت هللا نا كش الو :لوقي :خ! هللو .رتحب نم مهلك ءالؤه هلبق امو وه :رابج .ضرعم نب ةمالسو ضرعم
 رتحب ئبو لعت ب وجهي ناك" هنأل ؛اذه لاق اعنإو .يهجو ىلع رثعأ تنك ام دعب يقاس تسبنو مهنم ةدوملا يناطعأ

 و هللا ءاش نإ ءءاجهلا باب يف اهثيدح أي ةأرما لحأل

 ةيرضاتل "مهل" قا ريمضصلا:نوكي.ق زوجي :خإ اذإ .لز اذإ :لجرلا رثع قف يئادعأ رسأ نم يباح يأ : سنتا

 دارملا نوكي لأ :حدملا هجوو ءامذ ب نوكيو هيلذاخل 1 نازوجيو ءاحدم مالكلا نوكيو مهام نيذلا مهو

 ,راهنلاو ليللا مهريسي مهتعنمو مهزعل موقلا ءالؤه تيأر مهتاين توتنا اذإ يأ "قيرطلا سانلا بكر اذإ" :هلوقب

 مهدشارم سانلا رصبأ اذإ مهيأر ءوسو مهلهجل مهفأ :مذلا هجوو «راهنلا وه رصبملا رخآلاو ليللا وه ىمعألا دئاقلاف

 .أطح وأ ناك اباوص مهيلع ريشي نم لكل عبت مهف ؛ءدحاو لك يأرب ل وئيصتسي عال ؤه تدحجبو



 ةدبع نب نابأ لاقو ا ةسامحلا باب

 ا اتت نام اييتع ىنماثلا ٌقَرْمَي ِناَقِطْنَم ْمُهَل

 وري هي نك ه : ؤاعففا 25 ناقا 2 ا 0 -

 ةدبع نب نابأ لاقو
 يمالاسإ رعاش

 ليحل دعم نم اسألوا ,. هل ْلُقَق ٍداسَمْلاِب ىد ّدْوَأ ُنيِدلا اذإ
 ناطلسلا ةعاطإ هب دار أ

 2 ةتذاوخف ةرفق نأ ابق عطاوق ٍتافَمْرُم ٍفاَفِخ ٍضيب

 هم“ هذحش :فيسلا فهرأ _افيفخ عمج

 ,مهمظنو مهرثن نوبهري سانلاف ءءابطخو ءارعش مهنأ :هانعمف مدقت ام ىلع احدم مالكلا لعج اذإ :خإ مه

 الاصيتساو ءوجرم نسح فورعم نحل هيف مهنحلف مهيلاومل اعانطصا مهل نأ يأ "خلإ نانحلا' 5 نيعمو
 :ناضيرعت مهو ةقداص ريغ لاعفأو ةفلتخم هوجو وذ مهفأ ديري امذ لعج اذإو «فوخم ركنم هيف مهنحلف مهيداعمل
 فاخ وهف ليحلا لامعإ دنع هنوطاعتي :رخآلاو .مهلاعفأ نم سانلا هفرع دقف دوهعلا ثكم دنع هنوداتعي :امهدحأ
 .ةباطخلاو رعشلا اممي دارأ :ناقطنم .هيلع اوعلطا اذإ مهيدل روكنم دعب سانلا نع

 ةعابرلا تراصف ةيلهاجلا يف ةمينغلا عبر ذحأي سيئرلا ناك املو «ةمينغلا عبر ذأ ةعابرلا يف لصألا :خلإ لكل

 وأ ةساير ورمع نب نم دحاو لكل نأ :ىععملاو ؛نأشلا نسحو رمألا ةماقتسا :ليقو ؛ةسايرلا نيعم يف ةلمعتسم
 .دوتع نب رتحب ءارضلاو ءارسلاو رشلاو ريخلا يف مهلضفأو ءايضرم اريبدتو اميقتسم ارمأ
 نم برهف ناطلسلا هبلطف مهلبإ قاتساف دسأ نيب نم موق ىلع راغأ دق ناك هنأ :اهثيدح نمو :نابأ لاقو

 .داع مث طهر هنع مرغ ىح يط لابج نم نيلبج ىلإ ربيخو ةنيدملا يحاون
 مالسإلا نيد هب داري نأو ءانهه فالتئالاو ةعاطلا هب ديري نأ زوجي :نيدلا [كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نم] حا اذا

 ةفورعملا برحلا داسفلاب دارأ :ليقو ءاكلم ةفالخلا اولعج نيح رمألا ةالو نم رهظ امب يأ "داسفلاب ىدوأ" :هلوقو

 دقو رمألا مالب مزحلا :تلق تئش نإ "انعدي" :هلوقو هل نيمداصم يأ لاحلا و يف "همداصن"و .داسفلا برحب

 اذإ :لوقي ءانعدي مهعد :هل لق :لاق هنأك فوذحم رمأ باوج هنأ ىلع مرج :تلق تئكش نإو ءانعديل :لاق هنأك فذح

 انعدي دعم نم اسأرو انعد :هل لقف داسفلا برحب وأ رمألا ةالو نم رهظ امب مالسإلا نيد وأ ناطلسلا ةعاط تكله
 .ناطحق نب برعي لآ نم رعاشلاو ناندع نب دعم لآ نم مهلك ناطلسلاو دسأ نيب نأل ؛"دعم نم:" :لاق امنإو «هلتاقن

 نع "لإ دوادل" :هلوقب نيك [اهب نييراضلا ةعرسل ؛فويسب يأ] .- ضيبب .ةريثكلا ةعامجلاو ميظعلا ديسلا :اسأر

 اهنإو «متاوو رثأ اهيف هل نوكي ىح 3:1 دواد ةعنص نم فويسلا نكت ملو فيسلا يف فصو وهو اهقتعو اهمدق
 همداصن :لوقي سينا داعي نإو متدقلا نع يداعلاب نيكي كلذكو ةميدق فويس اهأ هيلإ اهتبسنب ديري

 .لعافلا رثأ حتفلاب رثألا :هرثأ .تاميدق يأ همالعأو 3232 دواد راثآ اهيف تاذحشم فافحخ تالوقصم فويسب



 يناهبنلا ميكح نب فينأ لاقو 0. ْ ةسامحلا باب

 م رودخد اهشور قاوش يي يح سلاو
 2 3 نشيرلا راغص عيدا ريثكلا وه حانجلا ليوطلا رقصلا مي يلا

 ل ع 2

 دقو قف قل اتب قاقإ

 فّيَنأ لاقو

 ٍكِلامو ٍفْوَع يع نِم ْمُكَل انعمج

 ىَوَللاَف ٍلْمّرلا ٍنزحلاب رجع ل
 ضرألا نم ظلغام

 : ففَشْرَح ريب لا يشكل
 هاشم ل نم ةعامج

 هنأ يصل : نأ ُمهَل ىأ
 و

 تاو

 ةرز لاصنبو :لوقي [ةولحملا لاصنلا يه] :خل! قرزو
 .يمرلا دعب و ذوفنلا ةعرسب ماهسلا فصي هتفص هذه يذلا

 " نم لدب] :خلإ شيجب

 اك

 7 و با 0 ناَظُقَي 4

 يناهبشلا ميكح نب
 اهملاكت نيفرقملا يِدْرُي َبِئاتك

 , شوييجلا

 اههاعر َسيِدَج ْيِبَح ْتَرَواَج دقو

 املابن ٍبوُلُقْلا تنازجيغل كي
 تاافع

 طايع ريف عيناك قفا وك
 دل ولا ةريثك

 رقصل _ ةولحب اماهس امبدارأ
 . ةبنار اهمدقتل ؛ةيح رضملل ال ريمضلا :اهشير

 ١ نم اراعتسم اهشير ناك

 تنرقأ اذهو «ةنيدملا .ةئثلثملاب : ب رثي أ فطاعلا فدح لمتحيو «راجلا هداعإب "ضيب

 عامتجالا ةرتكل: ةفارطأ ىف: قليلا سارفألا بغت ريدك يفتن :لوقي' ةةقاميلاب عضوم وهو ةيناقوفلاب نوكي نأ لمتحيو

 ,هملقم ماشلابو هرخؤم ب رثيب ماحدزالاو

 مئانلاو «هبتنم هبارت ناكف كلسو لجرألاب ءيطو ام :بارتلا ناظقي :خ] اذإ

 قبس اميف تايبآلا هدَغ حرش قبس :خا انهت انترتك حم اهك ورعهو اهك ولسع ضرألا ذات :لاوقي .مئان هبارت

 .يبرع ريغ هوبأو ةيب رع هرمأ يذلا :فرقملا :نيفرقملا

 ؛ةلهم الب بيقعتلا نم هديفي امل ءافلاب قيسنلا بتر :خإ مش

 :ىوللاف .ىوللا وهو هقرتسم ىلإ لمرلا نه لهسي ام
 | لوأ وأ ليخلا

 ىلإ ضرألا نم ظلغ ام وهو نزحلا عطقي ماعلا رمألا ٍئو

 نم ةعطق يهو (ليعر عمج :اهاعو, .لمرلا نم قرتسملا وه



 ديز نب سوركلا لاقو 0 ااا ةيامكا بآب

 ديز نب سّوَرَكلا لاقو
 لسير َ اي ا ْتَلَّمَأف ٌبْيِشَملا يسبل نمو فأر

2 

 5 © 8 ا د

 يأ كا 505 ا ةاس هتوصب ٌلهَتَسا اكل هب آف

 توصلا عفر :لالهإلا

 يئاطلا لاق لاقو
 ُصِئارَملا َه َفَرْقَملا َنِإَف مله اًيعاش هاج وذ ورتلا اذه لوف

 يذلا وعد ةيئاط

 [كر ادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نم] :خا ينتأر .ةيواعم نب ديزي دهع ف ناك | لقم يمالسإ رعاش :سوركلا

 : أي ام ليلدب ةليبقلا ليوأتب لقعمل نيلعفلا يف نكتسملا

 ةله 32 ةليبقلا هذه ئتأر :لوقي ؛ةفاقم ماقو هتيافك ىفك اذإ نالف ءانغ نالف نوغأ :لاقي عةيافكلا حتفلاب :ءانغلاو

 هب دارملا نوكي نأ زوجي مالكلا اذهو لمأ ريخ تامأ يوك "اش تلقف «ييافك و يئائغب اهءاجر تقلعف ةلاخخلا

 :هلوقو «لمآ ريخ هللا كلعج يأ اهل ءاعد نوكي نأ زوجيو ؛كنظ قدصأف لمآ ريخ ئنوكو كلمأ ىلع ىمود

 .المآ ايح ينوك دارملا وأ عئاش ثينأتلا ءات فذحو ةلمآ هلصأ نإف ؛ثينأتلا ءات فذحب "المآ ينوك"

 دنغ ثّرَس ةليبقلا هذه تناك نإ :لوقي :خل نفل .ملكتملا ريمض نم لاح ةلمحلا [سبلي ام رسكلاب] :يسبل نمو
 دنع دلولا ق3 ىلا يه ةلباق عمج :لباوقلا .يدالو دنع يب ترشبتسا دقف كلذ اه قحف قبرجتب 7-5 لامكتسا

 نم تطقس امل :لوقي «ةبيغلا ىلإ ملكتلا نم تافتلالا ىلع هسفنل رورحملا [قباسلا تيبلل ريسفت] :خلإ لهأ .ةدالولا

 تانيل :لاقو ؛يلع ةباجنلا تامالعع نم نيأر امل ؛يب احرف نَماوصأ نعفر يأ نللهأ تحص يأ تللهتساف يمأ نطب

 .ءاكبلاب هتوص عفر اذإ هتوصب يبصلا لهتسا :لهتسا .نهلمانأ ظلغتف نمدخي ال تافرتم تامعنم نه يأ لمانألا

 ةيومألا ةلودلا رخآ يف يمالسإ رعاش] :لاوق لاقو .لصفلل هريك ذتو "لهأ" لعاف [رئارحلا نع هب ئك] *:ناسح

 يطلا ىلإ مكحلا نب ناورم لبق نم عاس ءاج دق ناك هنأ :تايبألا هذه ثيدح نمو [ةيسابعلا ةلودلا كردأ دقو

 [مورخم تيبلاو كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نم] :خا ال وق .يئاطلا ديبع نب نادعم مهسأر كاك و ءةقدصلا اوعنمف

 .تاقدصلا ىلوتي نم :ايعاس .فيسلا كيطعن لب ةقدصلا كيطعن ال يأ اندنع ضئارفلا هنإف ؛يفرشملا فيسلا



 ةلخ يعار باشلا ضيماح لهف ٌلَكْحخ كتإو ىو رسم هننوسلا نجاصم# اعل نإ ل ا جسامولا ىلا ةعإلا < هد 0( كي

 شيا سيلعإ يشب ظالطس لحب تلج لن رق ل
 56 .يمالسإ

 الْيَثَأاي ِكَلايَخ يقرأ ليم كيا لامو يلقابص
 ثنؤيو ركذي ىنرهسأ قلطم لوعفم ةروسكم

 د د رع ع ها غ2 م هيوف
 ىلتمملا محخضلا عافحلا :نانكإلا لفت هايغ نكحتو نياغقيقأ ييبتفنانيملت ةينامي

 اليل باتي ىذلا :فيطلا َنِف شعت ِتانّب ّنمَما ام ينيرذ
 ةبون دعب ةبون يتأي مادام ىنعمب 1

١ 

 نم ايضمح انل نإ ؛هل الوقود :لوقي ؛رشلا ىلإ ملهف ةمالسلاو ةيفاعلا تللم :هانعم لثم خلإ لتخم كنإو :هلوق خا كإو

 .ضمحلا لكأ ةلخلا نم لم اذإ ريعبلا نإف ؛هنم كل دب الو ؟ضمحلا لكآ تنأ لهف اهتللمو ةلخلا تيعر كنإو اتباث توملا

 :هلوقب قلعتي نأ زوجي الو «"كنظأ'"ب قلعت لاملا نود :هلوق :لإ كنظأ .تابنلا نم رمو حلم ام :اضمت“
 اميف لمعي ال هتلص ف امف كلذك ناك اذإو :"يذلا" هبلطي ام ةلصلا نم بلطت "وذ" نأل ؛'يغتبت' الو "تدح'

 عضوم يف "تئجوذ" :هلوقو «ءكنظأ :لاق كلذل ةناهتسالاو دعوتلا هب طلخ دقو مكهتلا ىلإ رعاشلا دصقو هلبق

 يبا دامت 0 عاج د كاين نينا نوال هلوعفمو والم يأ روسو نافل لوعفملا

 ريدقتو ع "لاملا"ل تعلن "تقع وذ" هنا 3 "كاقلتس" دلل كارظ "لاملا نوذ"و , "كتظأ" :هلوقل ناث

 .هيغتبت تفحج يذلا لاملا ذحأ لبق سوفنلل ضباوق ضيب كاقلتس :كئظأ :ةرابعلا

 دبع نب ديلو امب حدمي ةديصق علطم تيبلا ؛ةوتفلا ةلهج يأ ةوبصلا ىلإ لام [رتاوتم ةيفاقلاو رفاولا نم] :+! ابص

 .ةأرما مسا يهو ةليثأ ميحخرت [عابشإلل فلألا] :اليثأ .ةليثأ اي كلايحن نيقرأو كيلإ يلق لام :لوقي .كلملا

 دعاسلاو مصعملاك اهنم لحج ام رتست أ كايَغ دركتو ءمفلاو نانسألاو فنألاو نيعلاك اهنساحم قيفقد :ةينامت

 اهنم مخخض ام لك ىفخت و اهتساخحم قيقد يدبتف لايخلا ةروص قانب لزنت ةيئامي يه :لوقي ءذخفلاو قاسلاو

 نأ امك ةيماشلا بكاوكلا نم ىربكلاو ىرغصلا "شعن تائب" :خ2! ينيرذ .الثم ةزيجعلاو قاسلاو دعاسلاك

 مادا ىلإ ةهدضصاق ليخلا تسماد ام !ةليثأ اي ئييعد :لوقي ععاشلا دالي نع اني نيك و ةيناميلا بكاوكلا نه ليهسلا

 .ليخلل ريمضلا .ندصق :نمثأ .نميلا ىلإ يقوشي هنإف ؛ةبون دعب ةبون اليل ئيتأي يذلا كلايخ نم ماشلا



 رخآ لاقو ما ةسامحلا باب

 اليه اهيُيغأب ف أبت قمر اذإ ا اس
 ت ارظن

 ب هةيسو 55 يسم منال

 ةراعتسا 2 دهعلل ماللا

 , مالا
 عَبرلاو بلكلا هيلإ يِوُأيَف يوأي 2 هَّصِالق يِعاَرلاُهَوُف ِنَّوُق د

 د ٍهِلَعَن يفابو َتِيِبَي كح هَكَّبَقَع َدَتْشَي يذلا فيسعلا الو
 اعيرس ودعي ريجألاو دبعلا

 . يجيه تدرأ نإ ذئنيح ئيجيهف نميلا ىلإ يب ةهجوتم اليهس يباكر تقمرو يبرإ تيضق اذإ :لوقي :خا نكلو

 تيأر ول كنإف :لوقي هنأ :نيتيبلا ئئعم «نيلوعفملا ىلإ ىدعتي امهالكو هتافإلا ضيقن :ةدافإلا :2! كنإف

 ةعرس يف نجلاك الاجر اهروهظ ىلع تيأرل اهسفنأل اليذ رابغلا تاذختم هوجولا تاسباع اريس ريست ليخلا

 .مهدصاقم لين ءادعألا تيفتو اهئادعأ نم ةريثك متاغم ءايلوألا ديفت لوقعلا رهبي امب نايتإلاو ةكرحلا
 .بصنلا نم اهباصأ امم حلاوك :سباوع

 ةيفاقلاو طيسبلا لوأ نم] :خإ بوق ال .رهظلا وهو نعم عمج :نوتم .ةلخادتم وأ ةفدارتم لاح :نذختي

 هلبإ يعري نم ةوق يتوق سيل :لوقي ءمهدنع بحأ وهو عيبرلا يف دلوي ةقانلا دلو "درص" ك :عبرلا [بكارتم
 .فيرش هنأ مالكلا اذهي ديري منغ يعار نوكأ نأ نع الضف لبإ يعارب تسل يأ ىعبرلا هليصفو هبلك هيلإ يوأيف

 .عيبرلا يف جتني ام :عبرلا .ةباشلا ةقانلا يهو ءصولق عمج ["يعارلا" لوعفم هنأ ىلع هبصن] :هصئالق

 ؛ةيفرظلا ىلع بوصنم ءهطاطحناو رئاطلا عافترا نيب نوكت يلا ةفاسملا لصألا يف :ةبقعلا :2إ فيسعلا الو

 نأ ديري سيلو بوكرلا يف ةبقاعملا نم يهو ناخسرف :ليق ةبقعلاو «هتبقع تقو يأ فرظلا ىلع بصن "هتبقع'
 كلذ ةبونف هيف هبحاص ةبقاعمل بوكرلا يف ةبون هريغل ناك اذإ ىنعملا امنإو ؛هيلجر ىلع ودعيو اهكرتيف ةبقع هل
 ليلذلا دبعلا نأش ينأش سيلو :ىعملاو ؛هئاذح نم يقب ام عطقت دقو ءاسملا هيلع ٍيأي ىح ةمدخلاو ّدشلا دبعلا

 لهأ نم انأ امنإو .هلعن عطقنت ئح ودعلا ةدشو يشملا ةعرس هتبون تناك بوكرلا يف ةبقاعم هريغل ناك اذإ يذلا

 .تاب ربخ ماقم تميقأ لاح ةلمحلا :يقاب .ةمدخلاو ةنهملا لهأ نم ال ةعفرلاو فرشلا



 يداكلا ها ةالخم نب ورمع 3-3 5 ةسامحلا باب

 ةكرخم هايم ال لمح ل

 م“ 2 انواطبا يفو ءاطب انأ انبَسحي مْوَقلا نعتز ٌةانألا انِم
 ةعرسلا ةك رحم يلعب :عمج امحتلا و ملحلا

 يبالكلا ةالخي نبورمع لاقو

 مالسإ رعاش ر

 ب ا او 0 قف دو
 اا مئاوح ا ملاوح «.م لذدب مبا اي

 ليوا فويسلا هةئاضأ 1 ٌريدُم وهو هسا يف اًنايز ان

 مزهنم لوم هزجع يف يأ

 اذإ :ةعلق نالف علقأ :لاقيو «ةعلق لبجلا قوف ىنبمل نصحلا يمس ايو .ماظعلا باضملا :علقلا 2 لمحي ال

 .لابحلا هقيطت ال ام رومألا قاشم نم لمحتن نحنو هيلع ءاقبإ هقيطي ام نود الإ دبعلا فلكن ال :لوقي ءاهانب

 .لاحلا عفوم عقاو ءاننيب يأ هيفا رجلا لباقب ام ال ةمألا لباقي ام هب دارأ :لبعلا

 مهل ةبرحتب ال نيذلا موقلا ضعب كلذلف يورتلاو ينأتلا دعب الإ ايأر يضمن الو المع لمعن ال نحن :لوقي :خل! انم

 اةخبوقتم وأ ةرريسك ذاق .ةعرس.هنؤانواظيإا نأ ةاوسلمي الو رواطينانأ نوب
 ءاملا ىلع موحت ريطلا نم شاطعلا يهو ةمئاح عمج :مئاوحلا [كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نمإ :خ! مويو

 ريطب ةهيبش هيف تايارلا ىرت موي برو :لوقي ءامئاح ناشطع لك راص يح هلامعتسا رثكف اًهارود :افاموحو

 مهضعبو مزاه مهضعب سانلا هيف ىرت موي برو يأ ضرألا ىلع طقاس عقاو اهنمو دعب موحي ريدتسم اهنم موحي

 اهيف رمألا ىوتساف ريبزلا نبا ةعامجو ناورم ةعامج نيب مكحلا نب ناورم ةفالخ ف تناك ةعقولا هذهو ء«مزهنم

 .لاخ وأ ناث لوعفم افأ ىلع بصنلا لخم.يف :اهأك .ناورمل

 :لوقي «لئابقلا نم مهريغو سبعو بلك نم مكحلا نب ناورم بناج يف ناك نم موقلاب دارأ :خلإ تباصأ
 .هتسايرو هتدايسل هتريشعل اعجاف ناك مهنم لكو انزحو اتباثو ارشب ناورم عم اوناك نيذلا موقلا حامر تباصأ

 ربدم وهو هتسا يف يليقعلا ورمع نب دايز نحن انعط :لوقي :خلإ انعط .مهو بركب اهباصأ ةريشعلا عجف :عجاف

 نب روث عطاوقلا فويسلا باصأو يلب ام. يلب ىح يأرلا هكرتل ؛رابدإلا نم نوكي نأ زوجيو ؛مزهنمو ٍلوم يأ

 .ريسفتلا ةطيرش ىلع هبصن :اروث .يملسلا نعم



 ثراحلا نب رفز لاقو 701 ةسامحلا باب

 اياه لوط ورمع ينب نم ىف راس شياب ًاماكخالزلأو

 كك ردا لعاف

 عياو ٌحْرَملاَو حْرَملا هيلع ناضق روح نياوؤسع نيفصلا دهش دقو
3 

 عِداجو ٍصاخ هيف سييَقِل نكف ةظبغ جْرَملا نم َّقال دق ُكّيْنَمَف

 ثراحلا نب رفز -
 ., هو ةمو و 5 500 هلل 56 يَ 0 يم

 كاسح دج و

 لعاف مسا :عياشملاو ءرابكلاو فافخلاك ليوطلا ةغلابم ,”"بارغ" ك :لاوطلا [هيلع ىضفتف كردأ يأ] 5 دوف

 ."يضيفلا" يف ام اذه اوناك ثيح مهقحليف ءادعألا موقلا كرتي ال هنأ :لوألا نععمو ؛عوبتملا لوعفم مساو قحاللا
 ,عابشإلا دانس مزلتسي هنإف ؛هلمتحي ال ماقملاف الإو لامتحا درحب لوعفم مسا "عياشملا" نوك :ءابدألا خيش لاقو

 ءانهه روسكم - يورلا فرحو سيسأتلا فلأ نيب ام وهو - ليخدلا نإف ؛ءايلا وهو ليحخدلا ةكرح فالتخا وهو
 هلعج - لوطلا ديدش ليوط ورمع نب نم ىف يرمنلا ةصيبق نب مامه كردأو :لوقي «موق هعبتي هنأ :يناثلا نيعمو
 .ءادعألاب قحال موقلا رمأ يعارم عوبتم عاطم - ةماقلا دادتماو قلخلا مامت نوبحتسي مهنأل ؛اليوط

 ورمع ريبزلا نب هللا دبع باحصأو ناورم عابتأ يفص دهش دقو :لوقي :خل! دهش دقو .ليوطلا ءءاطلا مضب :لاوط

 نم ريغلا ةمعن لثم ئمتت نأ :ةطبغلا :خ2! كي نمف .عقاولا يف عساو وهو طهار جرم هيلع قاضف يعجشألا زرحم نبا
 ىقال نمف :لوقي .لذملا نيهملا نع "عداجو صاخ." :هلوقب كو ادسح كلذ ناك اهاوز تدرأ نإف هنع اهلاوز ريغ

 مهل نيهم يأ سيق لآل عداجو صاخ انم ناك دق هنإف ؛هب ريدج وهف هيلع انطَبَعو جرملا موي نم ةطبغ فداصو

 .زاحباب ةفشلاو ديلاو نذألا عطق ىلع قلطأ «هفنأ عطق :هعدج :عذاج .ةيصنخلا عزني نم يصاخلا :صاخخ .لذمو

 :اولاق مُإف ؛سيق نم يحلا الإ سانلا هعياب هدهع يلو هنبا ديزي لعج امل نايفس يبأ نب ةيواعم ناك :رفز لاقو

 ًأدتباو نغض ديزي سفن ف راصف يبلكلا لدحب نب كلام تنب نوسيم ديزي مأ نأ كاذو «ةيبلكلا نبا عيابن ال !هللاو

 كلام نب ناسح راصو «ةيبلك اضيأ همأو ديزي نب ةيواعم هنبا فلختسا ديزي كله املف «ةيمأ ئب هب نيبو مهئنيب رشلا

 برطضاف ريبزلا نبا ةئتف تكرحت و ةليلق امايأ ديزي نب ةيواعم ةفالخس تناكو رمألل كلاملاك نوسيم وخأ لدجب نبا

 ىرحخأ ةيمأ نيب نم هنوراتخي نم ىلإو ةرات هسفن ىلإ سانلا وعدي راصو اديدش ابارطضا رمألا ف كلام نب ناسح

 .ةيناورم اومسف هعم ةيلدجبلا تراص ةوعدلاب ماق املف ءومكحلا نب ناورم ىلع رايتخالا هل نأ ىلإ

 - همكح يضرمو هللا تاذ يفأ :لوقي «داعبتسالاو راكنإلل ةزمهلا [كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نم] :خلإ هللا يفأ



 لْمَع دف [مي نكات ةتولثقت ال هللا تيب مُيَدَك

 دعا نب ناسح لاقو
 ”يمالسإ رعاش

 نيب ًةوذغغ يلامجلل لئاقو ْمُهُقِراَفُم ينأ عزاح ينبغي

 7 هلم تنعي ةلمحللا لوزن عضوم ْيْيِل الو اهيف ئَتبُت يندش ال هلم لك نم ضرع را ف

 ا

 :هلوقو «سانلل عيزفت مالكلا اذهو .هفرشو هلضف عم ريبزلا نب هللا دبع لتق بلطيو لدحب نبا ةايح بلطت نأ -
 هل ءازحلاو ؛ءازحلا نعم نمضتي هنألو ؛ءادتبالا فورح نم دع اذهو هلبق امع عطقني نأ امأ مكح "لدجب امأ"

 ناد :نآرقلا يفو ؛هلاح لثم يف هبحاص نأ ملع امل نيمسالا دحأ نع ربخأف "ىحيف" :لاقو مالكلا ردص

 .لدخي نب كلام نب ناسخ هب نع :لدجب نبا .(+8:ةبوتل) هكُةوُضِ'ي نأ ّقحأ هلَوُسَرَو

 مهنم ركنأ يذلا نأل ؛متبذك :لاق امنإ «هعابتأو ناورلل باطخ [ريبزلا نبا لتق مكاوعد ف يأ] :خإ متبذك
 "نكي املو هنولتقت ال" :هلوقو ءمكل متي ال ام متثدح نيح مكسفنأ متبذك نئعملا نوكي نأ زوجيو اربخ ناك

 لجحم ّرغأ موي مكيلع نوكي نأ نود هولتقت نل متبذك يأ هلتق ىلع روهشم موي مكيلع انل نوكي نأ لبق يأ

 نأ وه :لجرتلا :خلإ الو .زاتمملا حضاولا نع هب نيكيو ؛سرفلا ةفص لصألا يف :رغأ .روههشم يأ
 نرقك ناعملو عاعش مكسوؤر قوف ةيفرشملا فويسلل نكي املو :لوقي ءدعب اهرح دتشي ملو سمشلا طسبنن

 .راشتنالا يف ذخأت نيح سمشلا

 .نيئاتلا ىدحإ تفذح :لجرت .سمشلا نم رهظي ام لوأ وه :نرقك .مكحلا نب ناورمل باطخلا :مكقوف
 هدجي ملف هتلمج يف نوكلاو هراوج يف ابغار مزاح نب هللا دبع ىلإ جرخ دق ناك رعاشلا اذه خا ناسحع لاقو

 نب .بطاخم اي غلبأ :لوقي [رتاوتم ةيفاقلاو طيسبلا يناث نم] :خ ! غلبأ .رعشلا اذه لاقو هنع فرصناف معز امك

 .اهلهأ و لزانملا هذه يقراف ةودغ يلامح لئاقو مهقرافم نأ مزاح

 "فتك" ك "ضرغلا' :خلإ لإ .قراف اذإ "ناب" نم رضاح ثنؤم رمأ :ينيب .راهنلا لوأ يف يلصفنا يأ :ةودغ

 لك نم نغتسم لحجر ينإ :لوقي ءريخلاو رشلا نيللاو ةدشلاب دارأو ؛نيغتساو لم اذإ "لجرلا ضرغ" نم ةفص
 .يرش الو يريخ اهيف بلطي الو يردق هيف فرعي ال هيف لزنأ عضوم



 يبالكلا لاتقلا لاقو ظ قي ظ ةسامحلا باب

 سا يع يللا ره لاك ةغاذإ
 امزع مزع يأ

 تيلافُقلا اهيف ساعت هن هَل أنم تحب َعامّرلا فاض إِلا ىَرَ
 ا

 ُبِئارَّضلا هيلع ىىْبُت ام ٍريَخ ىلع شابا ةع ارك يع
 عابطلا 7 ةيجسلاو ةعيبطلا رسكلاب ” يوق ديدش

 ٌبغاس َوْهَو اهيقق نم ُسَْنبي مل ل

 ءادقإلاب هسفن فصي ءوه ام ىردي ال يذلا مهبملا رمألا :ةمغلا [كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يتاث نم] :خلإ اذإ
 ىح هيلع اسبتلم ارمأ ليللا ري م امه رمأب مه اذإ :لوقي «عنام هديري امع هعنمي ال هنأو هب مهي اميف ريمشتلاو

 ةبعصلا رومألا بوكر هيلع بعصي مل هنأ ديري «ديري امع زجعي ىح بكرم هيلع بعصي ملو هيف ددرتي
 ةمغ يف وه :لاقي :ةمغ .عنام هديري امع هعنمب ال هنأو .هب مهي اميف ريمشتلاو مادقإلاب هفصي ةرعولا كلاسملاو

 .ةملظو ةريح يف يأ هرمأ نم
 .سرفلاو لبإلا وحن نم هيلع بكري ام بكرم عمج :بكاوملا .هل لذي مل اذإ :بكرملا هيلع بعض :بعصت

 فلتخت يأ ستعت هلزانم تحبصأف (يضملا يأ) َعامزلا (هارتعا يأ) هفاخ نيح همه ىرق لعج :لوقي :خلإ ىرق

 دق ناكو بلاعثلا اهيف فلتخت ةيلاخ هلزانم تحبصأف يضملاب هيلع ناعتسا رمأ ذافنإ دارأ اذإ هنأ ديري «هبلاعت اهيف

 .هتايانج ةرثكل ؛هموق هدرطو «ةيامع :هل لاقي لبح يف ماقأ

 فاالتخخالا :ساستعالا :سقعت ."ىرق" ل ناث لوعفم ءيضملا وه :عامزلا .فيض هيلع لزن اذإ :هفاض :فاض
 فطع "هعابط"و ."ميرك" نم ةيلعافلا ىلع اعوفرم نوكي نأ لمتحي :ميخلا :خلإ ديلج .باهذلاو ءيحلا يأ

 راجلاو هيلع فطع "هعابط"و «ءادتبالا ىلع اعوفرم نوكي نأو هنع ربح رورحبلاو راحلاو ؛لقتسم وأ ؛هيلع
 هيلع ىئبت ام ريخخ ىلع" ٍنبم هعابطو هلامش ميرك يوق ديدش وه :لوقي «هنم ةيربخلا ىلع عفرلا لحم يف رورخناو
 .عئابطلا يأ "بئارضلا

 كلت دقف نم نزحي الو ةعاس ةلكأب حرفي ال عاج اذإ هنإف ؛ءارضلاو ءارسلا يف لقتسم هنإ :لوقي :خلإ عاج اذإ

 .فيرش روبص هنأ ىلع لدي اذهو رقفلل نزحي الو ئغلل حرفي ال يأ نطبلا صيمخن عئاج وهو ةلكألا
 .ةمقللا مضلابو «ةرملل حتفلاب :ةلكأب



 ءانبح نب سوأ لاقو 1101 10 ا ةسامحلا باب

 ثيندكتلا ذقت ةيت سوناتا فقالوا مشلاةسانأ قف
 مزال ىري ال لوعفم

 سوأ مأ ع وا رعاش ,

 ضاق ار تناك داو اًناَوَه هلوأف ناو كالوأ عرسمملا اذإ
 هلئاس و

 ةداق كن يللا وبلا ىلإ هْرَّذَف ٌهتيِهُت نأ لعزِدقت هل َتْنَأ ْنِإف
 هيف رداق تنأ

 ةدئاز

 0 ا :خإ ىري
 ."ىري ال" :هلوقل فرظ :اذإ .ارطب ناريجلاو ناوخالا ىلع هب يغبي الف رسي هدنع ناك اذإ يأ رهدلا مامت يف

 .ةيفرظلا ىلع بوصنم :رهدلا

 لحجر ىلع كفطع ام ةرصآلا يعمصألا نع فطاوعلا :رصاوألا [كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نم] :خل! ءرملا اذإ

 هنأل ؛هثنؤي ملو همسا ىلع همدقو ءناك ربح "ابيرق"و ءرصاوألا عمجلاو ءفورعم وأ رهص وأ ةبارق وأ محر نم

 ناك اذإ :لوقي :(55:فارعألا) 4َنيِنسْحُمْلا دوغ ويضر هللا تيم نإ :هلثمو ءلعفلا ىلع هنبي ملف ةبسنلا دارأ

 .ةيوق ةبيرق هلئاسو تناك إو فلي لش ام لفه مزاسو اناوهو ةلذ هطعأف ناوهلاو ةلذلا كيطعي لجرلا

 مويلا ىلإ هلاح ىلع هعدف هتناهإ عطتست مل نإ :هانعم :خ! كإف .يطعي ىطعأ يأ "يلوي ىلوأ' نم رمأ :هلوأف

 لوعفملا ريدقت فرظلا ردقف هيف رداق دارأ "هرداق" :هلوقو «ةلوادم مايألاف هتناهإ ىلع هيف ردقت يذلا

 فرح هيلع لخد اذإ هنم جرخي امك افرظ نوكي نأ نم جرخي هيلإ فيضأ اذإ فرظلا نأل ؛حيحصلا
 :هلوق اذه ىلع رجلا

 رادلا لهأ ةليللا قراس اي

 .ةناهإلا عراضم نم دحاولا ركذملل :هنيش

 اذإف هيلإ لصت نأ ىلإ جيردتلاب هنم ابيرق نك يأ براقف هيلع كرصن يف ةليح كل دحت مل نإ :لوقي :خإ براقو

 .هيف ىضم اذإ مزعلا يف ممص :ممص .ةصرفلا هذه عضت الو لعفاف هكاله هيف ام ىلإ تلصو دق كنأ تققحت
 .عطقلا :رقعلا لصأو هلتاق يأ :ةرفاع



 سملتملا لاقو 0 "هه ظ ةسامحلا باب

 ةيِشْرَأْلا ٌبارطضا ُموقلا ٌبرَطْطاو يجن اوناك ٌموقلااماذإيفإ

 هَيِب يصوت الو ينيِصْوأ كانه هيوزالبمهضعب قوفدشو

 وسلتتلا لاقو
 يلهاج .رعاش

 ريش فوسوأ ريظلا قاعي اقيرض ٍةََنَم نهر َ ةزيملان اينجل
 نفدي ؛ مهرس 1 ةفاسسل

 دين 9 و اًرح اهب ْنتومو 7-51 أ كددحا“ اهب نوم ةكيم ةفاح اًئيَض ْئَلَبُفَئالَف ةن الف

 :نآرقلا يفو :عمجلاو دحاولل عقي يجنلاو يحب عمج :ةيمنأ [كرادتم ةيفاقلاو زجرلا روطشم نم] :خلإ نإ

 ءنورواشتيو نوحانتي رشلا نم مهيزح امل اقرف اوراص :لوقي هنأ :نيتيبلا عم (.:فسوي) كاّيجن اوُصلَخ»
 لوزنل رعقلا ةديعبلا رابآلا نم اهيلع ءاقتسالا دنع ةيشرألا بارطضا دوعقلاو مايقلا مهذخأ يأ موقلا برطضاو

 ىلإ جاتحم ريغ نإف يب مهيصوت الو مهي نئيصوأ كلانه مايقلا نم نكمتيل ؛لبحلاب مهضعب قوف دشو ميظع بطخ

 .ولدلا لبح وهو أشر عمج :هيشرألا .قيفرو نيعم

 .لبحلا وهو ءءاور عمج :ةيورألاب .مكنيب عطقت يف امك "دش" ل لعاف بئان هنأب عوفرم :قوف

 ءاهملاو ملكتملل ءايلاو رجلل ءابلا :هيب .لوألا تيبلا ف "نإ" ربخ : ينيصوأ .فرظلا ىلع بصضن :؛هعضوم :كانه

 اولتاقف طهر نيبو لئاو و د نيب ةعقو تناك اهكأ :تايبألا هذه ثيدح نمو :خا سملعتملا لاقو .ةتكسلل

 .لئاو نب ركب ناعأ دق ناك ثيح يمحللا ردنم نب دامعتب ضرعيو تارأئلا ذخأ ىلع هموق ضرحيف اولتقو

 ةداتعم يهو محللا بلطت ىلا ريطلا امي داريو اهلئاس :ريطلا يفاع [كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نم] :خل! رت ملأ

 نوكيو برحلا ةكرعم يف لتقي ءاوس توملا نوهرم نوكي نأ دب ال ناسنإلا نأ ملعت ملأ :لوقي «موحللا لكأب

 .ءاقبلا ىلع لاتقلاب ءانفلا راثيإ وه ضرغلاو ءربقلا يف نفديو هفنأ فتح تومي وأ عابسلاو ريطلا يتاوعل اعورصم

 نونلاب دكؤم يف] :خلإ نلبقت الف .ةيلاحلا ىلع بوصنم :اعيرص .رفم الو انه ءرملل صالخ ال يأ :نهر
 ةتيم ةفاخم ةلذ نلبقت الف :لوقي .حرحت ال كنأ دري لو راع كبصي مل يأ خلإ كدلجو :هلوق [لوبقلا نم ةفيفخلا

 لمتحت الف لاح لك ىلع كب لزان توملا نأ ديري «ةصقنملاو راعلا نع املاس اميرك ارح امي نئومو امي تومت نأ دب ال

 .ثتوملا نم ةفيفخلا نونلاب دكؤم رمأ :نتوم .هنم افوح راعلا



 يق ص ثا ع

 ايا طفح مرفلا عوض اكل ةماسعت
 اتلحت باستا الإ ةفقلاابم اكتم ار ام الإ شاسلا امو

 ُسياَتَياَمُمايألهب فيطُت ايسار حبصأ َنْوَجْلا نأ رت ملأ
 لديو نالي ثداوحلا هب طيح و هب ملت اتباث امئاق

 نب 0 ذك

 تلتق ءابزلا نأ :اهتصالخو «ةروهشم ةيمورلا ءابزلاو ةميذج ةصقو ؛شربألا ةيذج بحاص "ريصق" :خلإ نمف
 ءاهنم هرأث كردأف نكمت ىح ءابزلا هتمدختسا نأ ىلإ هفنأ عدج نأب لصوت ريصق هبحاصو اردغو اعادخ ةميذنج

 صيمقلا سبلي لعجف ةوحإ ةعبس هل لتقف قمحي ناكو ةرازف نب نه لجر وهو ةماعن بقلي يذلا وه "سهيب"و

 :لاق كلذ نع لكس اذإف صيمقلا ناكم ليوارسلاو ليوارسلا ناكم
 اهسوب امإو اهميعن امإ اهسوبل ةلاح لكل سبلأ

 ىلع ضيضحت و ثعب مالكلاو «هرأث ذحأف هرأث ذخأ ىلع هموق هناعأ نأ ىلإ سانلا دنع هلاح نم هروص امي لصوتف

 ,هئادعأ نم هيغابم كرفأ يمس لام لزي مل نم لاحب ركذي ذأ كلذلف راعلا مازتلا نم ءابإلا بوكرو ميضلا عفد

 عطق وأ (ةيردصم ام نوك ىلع) فيسلاب توملا سهيب ضوحو هفنأ ريصق عطق ناك راتوألا بلط نمف :لوقي
 .فيسلاب توملا سهيب ضاحخو هفنأ ريصق

 نايب فطع :ةماعن .ةرازف نم لجر مسا :سهيب .ةير ردصم وأ ةدئاز :اه .رأثلاو دقحلا وهو رتو عمج :راتوألا

 ناك نإ "نيف" ىف نكشسملا نف ةيلاخلا لنع قا ةقيك ."سيبب" لن

 مهلذو مهميض الإ مهزجع امو ةدهاشملاب رابتعالا يأ مهثدحتو مفايعأب مهتيؤر الإ سانلا سيلو :لوقي :خلإ امو
 ةيؤر الإ سانلا ام :لاق هنأك ردصم ريدقت يف لعفلا عم ام "اوأر ام" :هلوق :يزيربتلا لاق .نيمولظم مهسولجف

 ىلع امإ نوكيف ءبرشو لكأ الإ ديز ام :كلوقك وهف ممألا رابخخأ نم ىوري ام. وأ ةدهاشملاب رابتعا يأ ثدحتو

 سفن هنأك اممهب هعولوو هنم امقرثكل نوكي نأ ىلع امإو برشو لكأ وذ الإ ديز ام :لاق هنأك فاضملا فذح

 يف اوأر ام لثنيح نوكيو:فاضملا فذحف سانلا مرح امو "سائلا امو" :هلوقب ديري نأ زوخيو ؛برشلاو لكأألا

 فسخلا اوماسي يأ اوماضي نأ الإ زجعلا امو مهثدحتو مهتيؤر ةدم الإ مهمزح ام دارأ هنأك فرظلا عضوم

 .نيتكاسو نيمظاك هيلع اووطنيو هب اوضريف

١ 

 ايدعتم ناك نإ ةيلوعفملا ىلعو ءامزال "نيبن"



 سملتملا لاقو ل ١ اا ةسامحللا باب

 سلخبيو حيفصلاب هيلع ناطي قىرقلا تكلهأ َمايا اعَّبت َصَع

 سدح ُنونَجْنَملا اهيلع ثداعو 20 تريِئَأ دق اهللإ هله
 لاح ةلمحلا ثنؤم «بالودلا عورزملا هب دار | ةماميلا ىلإ

 سلتا ٌقَرْوَألاَ هريبانَر ةان يس ص معلا ُناوأ كاذو
 تقولا وه

 هه تو ع #5 . 5
 سمحأو اج مهنم ينّرّصْنيو ةنج قارو نم ريدن نوكي

 هلهأ هديشف .دابلا رثكأب رفظف نميلا نم ايزاغ جرح دق ناكو رغصألا عبت هدارأ ناكو نصح :نوجلا :خلإ رت ملأ

 .لذي الو اهل نيلي ال ثداوحلا هب فيطت اتباث امئاق حبصأ نوحلا نأ ملعت ملأ :لوقي ءحتفلا هل رسيتي ملف هعنمو

 .ربخ دعب ربخ وأ ةفصلا ىلع بوصنم :فيطت .سيدجو مسط عناصم نم هنأ وأ ةماميلا نصح :نوججا
 :هلوقف ءهب تبهذ :ليق امك لوهجملا هنم بف رحلا فرحب يدع مزال نيطلا لمع نسح يأ :ناط :خإ ىصع

 امل اعبت نأ :ئعملاو ؛حالصإلا يف هنيط لدب ضارعلا ةراجحلا وهو حيفصلا هيلع لعجبي يأ "حيفصلاب هيلع ناطي"

 .سلكلاب اديشم ةراجحلاب انيطم هنوك عم ةماميلاب اننصح ىلإ لصي مل ندملاو ىرقلا ازغ

 وهو سلكلاب دشي :سلكي .ءاسلكلا ءاضيبلا ةراجحلا :حيفصلاب ."ىصع" يف نكتسملا نم لاح ةلمجلا :ناطي

 ريس يف لمعتسيو نارودلا يف اضعب اهضعب بكري :"سدكت" نعمو [نامعنل باطخ] :خلإ مله .جوراصلا
 ىلإ !نامعن اي لاعت :لوقي «ةيرخسو مكهت مالكلاو ءيشم اذإ هيبكنم كرحي نأ سدكتلا لصأو ءاهريغو باودلا

 .اضعب اهضعب بكري يهو بالودلا اهيلع تنمو اهعرازم تريثأ دق ةماميلا
 :سملتلاو ؛هرورسو هطاشن بابذلا ةايحب نبع :خإ كاذو .ةعارزلل اهحلصأو اهرفح :ضرألا راثأ :تريثأ

 بلاطلا هقرزأو هريبانز طشن ثيح يداولا اذه ناعير تقو اذهو :لوقي ءسملتملاب بقل رعشلا اذميو بلطلا

 .نسح بيط ةماميلاب داو رسكلاب :ضرعلا .حئاورلل
 .بابذلا نم رخخآ عون [هيلإ فاضملا نم ضوع ماللا] :قرزألا .سنجلا هب دارملا نأ ىلع بابذلا نم لدب :ةريبانز

 "ريذن"و ءامورحمب ناكل رمألل اباوج ناك ولو «ريمألا كوعدي مق :هلوق ف امك فانئتسالا ىلع عوفرم :خلإ نوكي

 ينجح ريذن نوكي اذك تقو يف ةماميلا ىلإ لاعت :لوقي «رعاشلا طهر سمحأ نب يلجو ةليحب نم نايحلا "سمحأ"و

 .مهنم سمحأو يلج ينرصنيو يمادق نم



 بشان نب دعس لاقو "7 0 ةسامحلا باب

 سّبْؤن نحن ىلا اتاه اوُلَبْقي نإف ايام 3 لب حشو

 ىبا ل ايضقت ءاضرلاو ع وطلا لوألا د

 لقا تبن... آل © ع ف

 سرعي ام ٌبَنَعِم اَنِم ناك دقف لفاعَت بْيَبُح يف اّنَع كي نإو

 يرْدَتامو دعس ّمأ يسفن ِةَّدِش  يِتَّسارَّس نِم ىرت اميف ينُّدْنْفَت
 هينا بتات لعال 5 قلخلا عوس :ةسارشلا هارت يأ يلهب

 ٍرْبَّصلا نم مَمَأ لاح ىلع ملي الح نإو َميركلا نإ اط تلقف
 اي يأ ىلحأ دض 22

 كلذو «ءاربغ نبك نارق ونبف ةماميلاب ةيرق "ناّمر“" ك فاقلاب :نارق [فوذحم لعفب بوصنم] :خلإ عمجو

 ام مهيلع ضرعاف مهبلطا وأ نارق نب تأو :لوقي ءضحم لامتحا وهو ةعاضق نم نطب ءافلابو ءاهايإ مهموزلل

 امب انيضر اهوضرو اهيلع هركن نحن يلا ةطخلا هذه اولبق نإف انرئاظن مهفإف ؛ةماميلا طلست نم كسفن ف

 .اهيلع هركن نحن ىلا هذه يأ :اتاه .ردقم طرشلا باوجف اهانمزتلاو

 هلثمب مهيلع انلبقأ دولاب انيلع اولبقأ نإ :نعملاو :2إ نإف .هوركملاب هلماعو ههركأ اذإ هسبأ نم ءلوهجم :سبؤن

 .اعانتما مهنم دشأ نحتف ةماميلا رمأ نم هيلع هركن ام اولبقي مل نإ وأ اعانتما مهنم دشأ نحنف دولاب اولبقي مل نإو

 ثالث ردق :بنقملا :خل! نإو .عانتمالا وه سامشلا نم ليضفت :سمتأ .ةدئازلا "ال"و ةيطرشلا "نإ" نم بكرم :الإ

 ليخلا نم ابنقم انيف نإف ؛فوح نم انل امف انورصني ملف اولساكتو بيبح ونب انع لقاثت نإو :لوقي «ليحخ ةئام
 ءاذةنقنم ارقشم بيع شق :بيبح .اهدوصقم غلبت ىح اهرافسأ يف ليللا رحآ لزنت ال

 فرذملا ىلإ هبسن اذإ :هدنف [رتاوتم ةيفاقلاو ليوطلا لوأ نم] :خلإ يدنفت .ليللا رخآ يف لوزنلا :سيرعتلا :سرعي
 يقام دن لأسر لاوحأب ةلهاج يسفن ءابإو يقلخ رسع نم ىرت ام ىلع ةأرملا هذه يندنفت :لوقي «لقعلا ءوسو
 ؛تاوهشلا نع ربصلا وأ هراكملا ىلع ربصلا ربصلاب دارأ :خلإ تلقف .يضتقملا دوجو تقو ملحلا لدب بضغلا

 نإ ال ىاوح ناكف :لوقي ءةرورضلل نكسأف "فتك" ف" وه وأ ءةملا رحشلا ةراصع ئعمع نوكي نأ لمتحيو

 .هسفن فرشو هضرعل انوص ربصلا نم ّرمأ قالخأب قلختي نأ دب ال هفطعت نسحو هنيل عم ميركلا
 .دجو اذإ هافلأ نم ءلوهحم :ىفليل .هتكيرع تنالو هبناج لهس نإو يأ :الح



 بشان نب دعس لاقو 15 ةسامحللا باب

 و

 _رْغَو ٍبُكرَم ىلع ْلَمْحي بهي مل نّمو ُهَبْيَه ٍةَسارَّشلاو ٌفْعَص ٍنيَّللا يفو
 رْسعقلا ىلع نأ طق ينتكلو ةظاظف نِم يل نال نم ىلع يب -

 هركلا ىلع رهقلا 1 قلخت عوس

 ردقلا نإ دوُعَي ّيح همطخأو ا ع رح لمعلا يذ اغَص ُميَِأ

 رصسسللا َكَرَتْشُم راسعإلا اثن ميرك :كرش يب لئشك يات نإف
 دب ءابلا

 رثألا يد ةييزرتلا ةيسسق كو فاق .«بكيغ نيم ىلا مق اذإ
 رمأألا ل يضملا وه

 ءورمع ةرجحلاو ديز رادلا يف :مهوق لثم مالكلاو «نيللا ىلع افطع رجلاب "ةسارشلا" :يضيفلا يف :خإ نيللا يلو
 ةسارشلا رحب نأ زوجي الو «ةلمج ىلع ةلمحل ةفطاع "ةسارشلاو' :هلوق نم واولاو :يزيربتلا يو .ءادتبالا ىلع عفرلاو
 ةسارشلا فو فعض نيللا يفو :لوقي «نيلماع ىلع فطعلا نم هيف امل ؛"نيللا يف" :هلوق ىلع افوطعم نوكي نأ ىلع

 .رهاقلا رساقلا ىلع يبأ ظيلغ ظف ننكلو عشختو يل نال نم ىلع ةظاظفو ةسارش يب امو :لوقي :خلإ يب امو

 [جوعلا حالصإ :ةماقإلا] :خلإ ميقأ .اربك ةيندلا ىضري ال يذلا : بأ .يساقلا قلخلا ءيسلا بناجلا ظيلغلا :ظف

 دوعي نيح هفنأ ىلع برضأو ىلوألا ةلاحلا ىلع هدرأ يح فارحناو ليم هقنع ف يذلا جوع ليزأو حلصأ :لوفي

 .لصألا يف ناك يذلا ردقلا ىلإ

 .فنألا ىلع برضلاو ماطخلا هيف لعجيل ؛هبقث يأ فنألا زج وهو مطخلا عراضم نم ملكتم :همطخأ

 :هلوق يف ءابلاو ريخلا يف الإ لمعتسي ال ءانثلاو ءرشلاو ريخلا يف لمعتسيو ؛ريخلا ةثلثملا ىلع نونلا ممدقتب :اثنلا :خلإ نإف

 هرابخنأ تمركو هؤالب نيسح رسعلا هبان نإ الجر تمل ؛دعس مأ اي :لوقي ءادسأ هب تيقل :مهوق يف امك ديرجتلل ف

 .فيتنعتلاو موللا وهو لذعلا نم ةبطاخم ظفل : نيل ذعت .هعفن يف بناجألاو براقألا كرتشا رسيلا هلان نإو هيف

 زوجيو :هعبطي يأ فيسلا برضي انيق ناكو جيرس ىلإ ةبسن :يجيرسلا :خلإ اذإ .ميركلا وهو ”مظعم' ك :ءزرم
 نأ ريغ نم ةبيرضلا يف هؤاضم فيسلا ميمصتو ءاجارس هيف ناك ىح هقنورو هئام ةرثكل ؛كلذب فصو نوكي نأ

 هيف ىضمو هرظن حمطم هلعجو هينيع نيب همزع ىقلأ ءيشب مه اذإ :لوقي «نذألا يف ممصلا نم وهو توص هل عمسي

 .فيسلا دنرف «حتفلاب :رثألا .دنرفلا يذ يجيرسلا فيسلا يضم



 دابع نب دارق لاقو "0. ةسامحلا باب

 اضيأ لاقو
 زارحأ ٍنيّدلا اَصَع قُم مشن مل نحنْنإو اّنإفَُلالباي اَنَدِعوْنال

 راوظأ هَل َكاشْعال ٌُتيح ىلإ ًابهذَم كانيِشَخ امإاناَّنِإو
 تاالاحلا دإ مسا

 رامتا وت قافقلا هيد هيبدع ىف ٍةعاطو ِعْمَس دعب انليخت الف
 8 |! ةياغ

 راربأل اهوُئَب اهوفثحي َنيح اهب اهعانق تَقْلَأ ُبرَلا ام اذإ انإف
 هقرافو هملظ :هافحج تفشك و تدتشا ءدنا

 راثلا هبت انب نإ توم ةفاخت ةميضشش اذ قيلكتتب انشأ

 ةلذو ملظ لولحلا وه لالتحالا

 داّبَع نب داَّرَق لاقو
 اوبُكَرَي توملا اوبكَرا َليِق نإ ٌسراوَق 2بّضغَي نيح هل ْبَضْعَت مل ُهْرَملا اذإ

 بضغت مل لعاف

 ليوطلا لوأ نم] :خلإ اندعوت ال .مالسإلا اصع هقشو مامإلا ةعاط نع هجورح هريعيو يجراخلا الالب بطاخي :لاقو
 نأ ىلع «لالب اي اندعوت ال :لوقي «ةعامجلا قيرفتو نايصعلا نع ةيانك :اصعلا قش [موزخم تيبلاو رتاوتم ةيفاقلاو
 .انرضي الو انم صقني ال ناطلسلا ةعاطإ نإف ؛ناطلسلا صعن مل نإو رارجأ مارك اننإف ؛كعيطن الو ناطلسلا عيطت

 ثيح ىلإ ابرهمو ابهذم ميلستلاو ضرفلاب كانيشح نإ انل نإو :لوقي :خل! نإو .ةدرب يبأ نب لالب هب دارأ :لالب
 ةدئاز "ام"و ةيطرش "نإ" ف "ام نإ" ةلصأ :اهإ .راوطأ وذ رهدلاو ادبأ هيف كاشخ ال

 يضفن ةياغ ىلإ كاوه تحت انلوحدو كل اندايقنا دعب انئجلت ال :لوقي [هيلع هضرح اذإ :هيلع هلمح] :خلإ انلمحت الف
 انل ظح الف راعلا تحت لوخدلاو ةيندلاب اضرلا امإو ؛كيلع جورخلاو كتقاشم امإ :نيئيش دحأ ىلإ اهيف لاخلا انب

 اهرامح برحلا تقلأ اذإ انأل ؛كلذو :لوقي :خل! انإف."ةياغ' :هلوقل ةفص ةلمجلا :اهيف .امهنم ةدحاو يف كلو

 ىلع نوربصيو اهفوبحي مهنأ برحلاب اراربأ افوك ئ ا راربأل - رمألا دادتشا نع ةيانك - اههجو نع تفشكو

 .اهدئادش اوحلاعو اهولواز نيذلا امباحصأ اهكرتي يأ نورخآلا اهونب اهقعيو اهملظي نيح اهرح

 نإ توملا ةفاخم ناوهو ةلذ رادب لحن الو :لوقي :خ2! انسلو ."نإ" ربخل فرظ :نيح .ةأرملا رامح :عانقلا :اهعانق

 [لقم يمالسإ رعاش] :دارق .هقفاوي مل اذإ :لزنملا هب ابن :تبن .ةعنمو ةزع راد ىلإ اهنم جرخن لب رادلا انقفاوت مل
 "سراوف" ل تعن ةيطرشلا :نإ .كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نم :خلإ ءرملا اذإ .برعلا نيطايش نم هوبأ ناك

 .توملل يأ ضفاخلا عزب ابوصنم توملا نوكي نأ لمتحيو ؛هبقع ىلع هعبت اذإ :نالف هبكر :اوبك ري



 يميمتلا مارك وبأ رهاز لاقو 0 ظ ةسامحلا باب
 ببهتي يتلا رمألا يق ةيحام ل عأ موق 0 لاي 4 هلو

 زيزع عمج

 معمجي و درفي ب رق 57 بَرْصُي ةَمالّظلاب اًَضِع ناك نإ» شلَرَي ملو ٌرُدَعلا ىنذأ تع

 بقجأ بزقنإ ىف الوم سوس لأب ْنَمَلْعاو تش َْم مَلّسلا لاح خآف
 معلا نبا وه

 ِبَّبَصَت ُءامّدلاو اعْوط َكَباجأ هَكوَعَد ْنِإ يذلا كال اوه كالوسو
5 2-7 

 بارشوزومألا كت هبّوإِف ايلاظ ناك نإو ىلوَملا لدن الف
 حلصت ؛لوهحب دسفت ؛لوهجم هنإف يأ

 يعيمتلا مارك وبا رهاز لافو

 راج لسن ب ماس 3 دارسط علا يأ يقلل

 :ميحاقملاو .هابحو اذكب هللا هابح :لاقي «ءازج الو نم الب ءاطع :ءابحلاو [هايإ هاطعأ اذإ :هب هابحإ :خلإ ا

 ديدشلا لجرلا ؛ةمجعملاف ةروسكملا ةلمهملاب :ضعلاو .اهمظعم يأ دئادشلا ةمحق ضوخي يذلا وهو ماحقم عمج
 سراوف هبضغ نيح هلجأل بضغي ال ثيحب ناسنإلا ناك اذإ :لوقي هنأ ةثالثلا تايبألا نيعم .قلخلا عئيسلا ىوقلا

 يف نولاخد مارك ةّرعأ موق مهرصن هطعي ملو ةليحو رذع الب اوبكري توملل وأ توملا اوبكرا :مهل ليق نإ دادش
 ناك نإو ناوهملاو ةلذلاب برضي لزي ملو ةناكم وأ اناكم هيلإ ءادعألا برقأ هلذأو هرسكت يأ همضهت ةفوخملا رومألا

 ."ءرملا اذإ" :هلوق باوج :همضق .هفاحو هباه اذإ "هبيق" نم لوهجم :بيهتي .قلخلا ىيس ايوق اديدش هسفن ف

 ديعبلا :بنحألا [ةاخاوم ىحآ نم رمأ] :خلإ خاف ."لزي مل" :هلوقل ربخ [هب هطلخ :هب هبرض ءلوهحب] :برضي
 نم نأب نملعاو ةمالسلاو نمألا نامز يأ حلصأ لاح يف كل اخأ تئش نم لعحجاف :لوقي «يبنحألاك داقني ال يذلا
 ؛ىلوم لكب رتغت ال :لوقي :خلإ كالومو .ةفيفخلا نونلا عم رمأ :نملعا .اقلطم كنع يبحأ كمع نبا نود وه

 .لتقت لاحرلاو ببصت ءامدلا نأ لاحلاو ءاهرك ال اعوط كباحأ هتوعد نإ يذلا ىلوملا ةقيقحلا يف كالوم نإف

 :هبأرو ؛هدسفأ اذإ :رمألا ىأث :لاقي ,«فوذحم "نإ" يف نأشلا ريمض :خلإ لذخت الف .لاحلا عضوم يف ردصم :اعوط

 .هب ةربع الف ىبنحألا امأو هدو رومألا دسفت هب هنإف ؛كقحل امللاظ ناك نإو كمع نبا كرتت الو :لوقي ءهحلصأ اذإ

 مظعيو هرمأ مخفي ذخأف رهاز هلتقف ناسرفلا دحأ ناكو «ميت :هل لاقي الحر زراب اذه رهاز ناك :خلإ رهاز لاقو

 .برعلا ةداع نم كلذ ناكو هليتق راص اة راس لاسر دلل سارسلا# ايران دلل نأل ؛هنأش

 - ةبيرغ راثآل اردصم ناك اذإ نالف هللو هلعف نم بحعت اذإ هّرد هلل :لاقي [رتاوتم ةيفاقلاو لماكلا يناث نم] :خلإ هلل



 دا مارك وبأ رهاز لاقو م ةسامحلا باب

 ٍداَيَح ٍدَّرَعُم ِرْيَعغ توملل ا اا
 فقارخالا :ديرعتل

 داعيإلا ناسا وىيقكلا فوخي هماققإ نع هييثيأل ثيسلاك
 رشلاب ديدهتلا وه كالهلا هينثي ال لعاف 1 فرضي الا لا رويرتج لثملا نعت

 داش ةقيتلا فروخ دف انعالا هَِجْهْمِب 02
 تبدك لغات رق ليلعتلا ىلع بويعتم 1 ةدئاز ىهسقنب

 هاد رافَشلا ٍةَلَلَوُم قبلا 55 قدرا 5 هتيقفاس
 ديدح عمج لاثسس عمج كارلا توملا نع زاحم

 يداجلا نول لغم حّصت هال ىَتَوْلا جُهَر يف ليتلاو هُنْنَعَظَف هتنعطَف

 نارفعزت برخلا ءابغلا ةكرخم

 لماك يأ وه لجر يأ :لاقيو ؛حمرلاب اضعب مهضعب درطي نأ ناسرفلا دارطو «هريغل ال هلل وهف هديب هقلخ ناك -
 يف ام ىفخي الو مامحلا هاقال ناعجشلا لاتق لصن يأو ناسرفلا دارط حمر يأ يركشيلا ميت هلل :لوقي «لاجرلا ف
 بجعت دارط حمر يأ :هلوقف هبصن ةياور ىلعو ؛"مامحلا" عفر سيق اذه «ةغلابملا نم هيلع لصنلاو حمرلا قالطإ

 تين ا سف سايس | نم بجعتي كلذك و هب هدراط يذلا حمرلا نم

 نوكي نأ لمتحيو ء«برح شحم يأو يأ «"حمر" ىلع افطع 7 [اهدقوأ "رانلا شح" نم ةفص] :خل 3 ! ,شححو

 ىرج امع لأس الئاس ناكف فانئتسا لوألا ىلعو ؛"بر" باوج "هتيقاس'و ءاهب رورحمب وهو "بر" واو واولا
 شحم برو وأ شحم يأو :لوقي ؛لعفلا لصأ ىفن هب دارملاو ؛لام اذإ "داح" نم ةغلابم "دايح"و .باحجأف هعم

 .هنع 5565 ريغ توملل ضرعتم لاتقلا ىلع مدقم برح

 مع هفرصي ال ثيللا لثم :لوقي :ديعولا توصل ريعتسا ؛حالسلا ىلع حالسلا توص :ةقعقلا :خإ ثيللاك

 هلذب اذإ "هلام لذم" نم ةفص '"فتك' ك لذم :خإ لذم .نيدعوملا تا وصأو كالملا فوح برحلا يف همادقإ

 هءارو رظني فقو مث اطوش ىرح اذإ "يشحولا بذك" نم وأ رحأت اذإ "هنع بذك" نم "تبذك"و ؛ةلوهسب

 .ثوملا فوح ل ءادشألا ةدش تلمأت وأ ترخأت اذإ هسفنب لذبلا لهس :لوقي «فوخلا همزليو

 ءءاطعإلاو ةلوانملا انه امي دارأو نينثا نيب نوكت :ةاقاسملا :خ ! هتيقاس .يوقلا ديدشلا وهو «ديحب عمج : داجنألا

 مهداع ىلع ايرج نينانسب دارأ ران قاقد لاقص دادح ةنسأب كالهلا سأك هتيقسو ئاقس نأب هتلماع :لوقي

 نم نانسلاو جزلا دارأ هنأل ؛عمج نوكي نأ زوجيو ءاموهفم دارملا ناك اذإ سكعلابو «ىنثملا ىلع عمجلا عاقيإ نم
 .ليفصلا ديدحلا وهو قيلذ عمج «نيتمضب :قلذ .امهنم دحاو لك
 اميف لمعتسيو ؛حشرت ةلمهملا ءاحلاف ةمجعملاف نونلاب :حضنلا :2! هتنعطف .لصنلا دح يهو ؛ةرفش عمج :رافشلا

 ةنعط - ةكرعملا رابغ ف ليخلاو - هتنعط ىدرلا ةاقاسم ميت نيبو ئيب تناك امل :لوقي «ظلغ اميف ةمجعملا ءاخلاب قر

 .ءالخب هتنعط يأ ؛ةعساو :ءالجن .نوللا يبارفعزلا مدلا اهنم قفدني ةعساو



 انقلا ورمع لاقو ظ لشن ظ ةسامحلا باب

 تفرصنا

 ا هول ينل هوك نم 00
 ين | ةدهق نوبي عدملا هةسيتن

 ذر تسب نع تول شرع لان جب مينم لك | موق ال

 داعيم ىلع تناك اهنأك هكاله ىلع ئتفلاح يدي نأ حمرلاب هيلإ يفاطعنا نيح كشأ مل يأ :لوقي :خلإ اهنأكف

 وه هنإف ؛ديرجتلل دبزمب' :هلوق يف ءابلا :2! ىوهف .ةنعط لوأل طقس هنأ ىلع لدي مالكلا اذهو ءهفتح نم

 ضرألا ىلع طقس هنإ :لوقي «هيف هنعط هنأل ؛هفوح مدا نم ليسي يأ شيخ ام نشتاحاو «ةقيقحلا ىف شقاجلا

 .ةنعطلا ةدش نم هناروف ةوقل ؛دبز دعب دبز هولعي هفوح نم روفي مدلاو الدجنم

 نم جراوخلا دحأ ناك يمالسإ رعاش :ورمع .روفي يذلا مدلا :شئاجلا [ةنعطلل رورحملا ريمضلا] :اهشئاج

 :تاموحلا [رتاوتم ةيفاقلاو طيسبلا يناث نم] :خلإ نيلئاقلا .مهيف نيديجملا ءارعشلاو مهنم نيدودعملا ناسرفلا
 ىلع صرحلاب مهفصي امنإو «برحلا ةدشل اهراعتساف ءام رحبلا يف عضوم رثكأ لصألا يف وهو «ةموح عمج

 ربكأ يف اودوع :حامرلاب توملا ةدش نم اوجرخ اذإ مهعابتأل وأ مهسفنأل اولاق نيذلا حدمأ :لوقي .«لاتقلا

 . نيلئاقلا" نم لوعفملا عضوم يف :اودوع .انقلا مهعمو اوجرخ يأ :اوجرخ .ةدشلا عضاوم

 عوفرم وهو ؛مهدنع اراع ناك هسفن يف ةماقلا رصق نأ ىلع يلاعملا عولب مدع نع هب ليكي :ةلبانتلا خا اوداع

 مهيديأ شعتري شعر مه الو ةزرابملا دنع راصق مه ال امارك ىرخأ ةرم اوداع :لوقي ,فوذحم ربخ هنأ ىلع

 .نارقألا ةمراصم نم نيفئاخب اوسيل يأ مهولقو مهنأدبأ دعري ديداعر مه الو

 يذلا وهو «ديدعر عمج :ديداعر .ةشعرلا هب نم وهو ءشعرأ عمج :شعر .راصقلا وهو «لابنت عمج :ةلبانت

 ببس يه يلا برحلا ىلع ضرحي نم "توملا ضرحم'"ب ىيع :خلإ موق ال .انبج الو افعض كسامتي ال

 مكباسحأ نع اوعفاد :لاتقلا ىلع مهل ضرحما وهو مهلئاق لاق موي كلذ رهظو مهفرشأو سانلا مركأ مهفإ :لوقي :«توملا
 ىلع ضرحملا هب دارأ :ضرخم .ةدومحملا تافصلل عماج فصو ميركلا :هركأ .اهيلع اوماحو بارضلاو ناعطلاب

 .عفدلا وهو ؛ 5ك نم رمأ :اودوذ .برحلا



 قدزرفلا لاقو لشد ةسامحلا باب

 قدْرَرْفلا لاقو

 داوي اثكأَف الاو مكيلإ ُبِرَتَمَت ٌناورم لاي انوفصتُت نإ
 "هاب مل ؟ةي ندأ

 داوص ةالفلاحُي إ اهل اعلا مكنع امل. تاق
 شاطع ّ حير ىلإ سيعب ةنيعلا 2 ل ليلا لا

 داوسغةالّقلالوظ لعروس ىَربلا يفْلَياحت ٍلْزبِةَسِّمْحم
 ةيداغ عمج لاتخت عع عراضم ةلل

 يدالبك ةتلزأ الب ْلكو  ِثفدتو يارا يذ نع ضرأل يفو
 :ءايززبيحإم اهنلك ااا هدهج لي الل ىبسعافافو

 راكنإ ماهفتسا

 انب متكلس نإ :لوقيو ناورم نب كلملا دبع بطاخي [موزحم تيبلاو رتاوتم ةيفاقلاو ليوطلا ثلاث نم] :خلإ نإ
 ؛مكنع لزعم يف نوكن اننأ اوملعاف انيلع متيغب نإو ؛مكلوق انعمسو مكانرواج ؛ناورم لآ اي فاصنإلا كلسم
 .طرشلا باوج يف هنوك ىلع مورحب :برتقن .ميضلا ىلع ربصن ال انأل

 قلعتم (ةالفلا حير ىلإ) رو رجملاو راجلاو شطع اذإ " يضر "تق (قالطيف نم «ةيداص عمج :يداوصلا لا نإف

 ةالفلا حير ىلإ ةقاتشم شاطع ضيب لبإب ابهذمو مكنع ادعبم انل نأل ؛كلذو :لوقي «قايتشالا ئعم هنمضتل ؛

 .بهذو دعباذإ ' حيزي ازا ق مم ادعبم :اححا زم .ءاملا ىلإ اهقايتشاك زوافملا يث ريسلا ىلإ قايتشا اه لبإب يأ

 لمج :لاقي «ريعبلا نم هبان علط ام وهو لزاب عمج :لزبلا :خل! ةسيخم .رذقلاو ءاملا نم ةيلاخلا ضرألا يه :ةالفلا
 ةللذدم :لوقي ةقكلا ْق لعمت َي «لا ةقلحلاا يهو ةرب ع عمج :ىربلاو ؛ةعساتلا ف تلحد يلا يىهو لزاب ةقان وأ لزاب

 .رافسألا ىلع اهتوقل ؛ارافو اليل ريسلا ةمئاد يأ نودغيو ةالفلا لوط ىلع نيرسي ىربلا ف لاتخت تايتف ةبعص ال

 "لرب" :هلوقل تعن «ةيراس عمج :راوس .لاحلا ىلع بصنلا عضوم يف :ىربلا

 موضهم الو عّدرم ريغ انمآ يرارقتسا هيف ميقتسي عضوم لك نأ ديري دالب لك :هلوق :خإ ضرألا يفو
 ءساولا قيرطلا هب دارأ :بهذم .دعب اذإ "ىأن" نم دعبم :ىأنمه .نيطو وه يذلا يدلبك وهف قحلا
 يف هدهج غلبي فسوي نب جاجحلا ىسع لهو :لوقي ءدايز ريفح ره ىلإ جاجحلا طلست ناك :خلإ اذ امو

 .انيلإ لصي نأ ردقي ال اهنع انرسو جاجحلا دالب انكرت اذإ نحن يأ انفلخ دايز ريفح انكرت نحن اذإ يلطو يذحأ



 رخآ لاقو ظ وه 1 ةسامحلا باب

 داهوب يعّترت مم 0 ديستع هزوُجَع ٍتْساو جاّجحلا يبأ ٍتسابف
 مهي تعن ةلمجلا "يلا دالو أ راغص ةمأ أ هرجع أ

 دايإ ديبع 7 نم ًادبَع هاك امك فسوي نبا ناك ٌناورم ونب الولف

 2702 لوألا ناك ربخ جاححلا وه

 يدافُيو ىرنقلا نامسع عرارثأ ". ةلييؤقثلا ةمئاوه قامر
 ةيرق عمج ناك ب بوصنم

 رخآ لاقو
 لكيلا نِم تبرع فوُيشلا اذإ لقوا يف نورِخأتسملاملعدف

 تدرج نورخ اح املا ينأ

 للا يف ديري الٌرارسِفلا نإ

 ؛«فانئتسالا ىلع نوكي نأو ,"انفلخ" ىلع فوطعم فوذحملا اهوخدمو ةفطاع نوكي نأ لمتحي ءافلا :خلإ تسابف

 رورحملاو راحلا نوكي نأ لمتحيو «رورحماو راجلا هب قلعتي امو "ديتع" بصان وهو فوذحم اهوحخدم ريدقت لك ىلعو
 :ةسبالملا ندأل "م" ىلإ "ديتع" ةفاضإو نيعأ ريدقتب "ديتع" بصنو .فوذحم أدتبماو «ةيربخلا ىلع عفرلا لحم يف

 يعترملا نوكيف بلاغلا ىلع ًالكلا عضوم نوكت اهنأل ؛ركذلاب اهصخو «ةنئمطملا ضرألا يهو ؛ةدهو عمج "داهو"و

 لعجب نحنف وأ بطاخم اي لعجاف وأ هزوجع تسا يف انلعجف انفلخ رهنلا كلذ انكرت اذإ :لوقي .ىوقأو نمسأ اهيف
 نيبي نأ مالكلا اذهبي ديري «ةنئمطملا نكامألاب يعترت نام ماخض مهي ديتع ٍنيعأ ءيش هزوجع تساو هيبأ تسابف وأ
 .منغلا دالوأ نم يوق ام وه «دوتع ريغصت :ديتع .هتآوس ركذو جاجحلا وجه ىلع هتراسح

 ديبع نم ادبع هنوكب راشأو هل الماع ناك جاجحلا نإف ؛ناورم نب كلملا دبع "ناورم ونب" :هلوقب دارأ :خلإ الولف
 فسوي نب جاجحلا ناك ناورم ونب ال ولف :لوقي ,فيقث نم جاححلاو .دايإ دبع ناك افيقث نأ نم يور ام ىلإ
 .اليلذ جاجحلا شاعل مهالول يأ دايإ دابع نم ادبع ناك امك سانلل امداخ ادبع

 نم ناوهلاو ةلذلا ثروي ام هرايتخا ةلذلاب هرارقإب يع [فئاطلاب املعم ناك جاجحلا نأل ؛كلذ لاق] :خإ نامز

 وهو نايبصلا ميلعت نم راعلا نم وه ام هرايتحال هتلذب ارقم هنوك نيح ديبعلا نم ادبع ناك :لوقي ؛لافطألا ميلعت

 نأل ؛كلذ لاق امنإو «ةادغلاب مهيلإ بهذيو ءاملاب مهنع فرصني مهيداغيو مهحواري فئاطلاب بتكملا نايبص ملعي

 ؟هديس ىلع دبعلا ىلاعتي نآلا فيكف ابيلك ىمسي هرغص يف ناكو فئاطلاب املعم ناك جاجحلا

 فويسلا اذإ فونخلا يف نورخأتسي نيذلا ملع دق :لوقي [كرادتم ةيفاقلاو زحرلا روطشم نم] :خلإ ملع دق

 رسكلاب ؛ةلخ عمج :للخلا .لاتقلا ىلع مهل هنم ضيرحت اذهو رمعلا ةدم يف ديزي ال رارفلا نأ اهفافجأ نع تدرح

 ."'ملع" يلوعفم دسم دس :خل ! رارفلا نإ .فيسلا نفح



 يرازفلا ليبش لاقو "م ظ ةسامحلا باب

 يىرازفلا ليبش لاقو

 ديدّشلا ُه ةعاس قيفكوف وُعْدَأ تنك نَّم ىلع ىَتْهَل ايأ
 ةوقاب يبع عب مفادي هوعدأ يأ

 ٍدوُسألا اهّسِرْفَت ٌدْسألا كاذك نكاو اوُملْعٍةَلِ نِمامو
 هريخ ادتم لوهجم ةيفان

 ديٍعب مهو انلين ٌقياوَس لإ ٌتَقَبَس مهنأ الولف

 هترقامت اج وب ةتاظق :قم سلا ضايع كة انش
 قرفتم انلع راو ايدي الول باوج

 ةءاجفلا نب يىرطق لاقو

 سعال لحاف ت0 30 ع سس حج حس لا و 7

 ابشقملا فاعذلا توّملاب كِفاسأ  نْبَّرَقَت ٌراربلا يغابلا اهّيأ الأ
 ديرجتلل ءابلا يغابلا لوعفم «ةزرابملا بلاطلا

 نم لاح خلإ هدعاسو :هلوق [رتاوتم ةيفاقلاو رفاولا نم] :خل ! ىفحل ايأ .مهلتقف هيأ ونب هب ءاح دق ناكو :ليبش لاقو

 يننوفكيف يلع ءادعألا موجه دنع مهوعدأ تنك نيذلا ىلع ىفهل ايأ :لوقي هيلع فطع وأ "نيفكي" يف نكتسملا
 .اه مهاعد اذإ تاململا دنع هنوعفني اوناك نيذلا هيأ دالوأ هلتق ىلع فهلتي ةديدشلا مهدعاوس وأ ةديدش مهدعاوسو

 دوسألا سرفت دوسألا نكلو فعضو ةلذ نم اوبلغو انأ مهتبلغ :لوقي :خلإ امو .ئيعم عمجو اظفل درفم :نم
 نأل ؛بلغلا ىلإ كاذب راشأ نوكي نأ زوجيو «تلتق نمل الاثمأ يأ لاحلا عضوم يف "كاذك" :هلوق نأ ملعا .كلذك

 نكلو :ريدقتلاو ءلاحلا عضوم يف "اهسرفت"و «"دسألا" ل امدقم اربخ "اذك" نوكي نأ زوخيو :هيلع لدي "اوبلغ"

 .هداصو هقنع قد :هسرف :اهسرفت .لوألا تيبلا يف روكذملاك :كاذك .دسألا اهتسرف اذإ دسألا مهاثمأك

 توملا ضايح نم انوقاسل ديعب نم انماهس , مهيلإ تقبس مهأ الولو ديعب نم مهتيمر :ل وقي هنأ :نيتيبلا عم :خإ الولف

 ىلع ماهسلاب مهيف انيمرب مهيلع انلتحا انكلو ةوقلا يف انلثم اوناك مهفأ ديري :ةقرفتم تاعطق انلجرأو انيديأ نم رياطتي تح
 .ةاساقملا ةاساحنا نم انوقاس :انوساحل .عمجلاو درفملل عقي :ديعب .ماهسلل عمج مسا لبنلا :انلبن .انم مهدعُب

 يذلا اهيأ الأ :لوقي [كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نم] :خلإ الأ .ضايحلا يف ام ئعملا نأل ؛عسوت هيف :ضايح
 لعفأ يأ رخآ مسب ىوقملا لتاقلا توملا مس يأ توملاب لتاقلا مسلا كقاسأ يلإ نبرقت لاطبألا نم ةزرابملا يغبي
 ىلع موزحب «ةاقاسملا عراضم نم ملكتم :كقاسأ .ةفيفخلا نونلا عم رمأ :نبرقت .ةعاس مس ماقم موقي ام كب

 .هيوقي امب طولخملا وه :ابشقملا .لكأ ام ةعاس لتاقلا مسلا وه :فاعذلا .رمألا باوج هنوك



 نم دل جا لاقو 5250 ةسامحلا باب

 يقنسلا نم. لغافت - ليلعتلل ءافل

 ني دق ناو جار لاقو

 رشؤأو عُرْذَأ كك ئالو ُسَمْك َّمَأ َبطَعلا يع يّدُش

 يي دش و ااسل وس سس

 لبعر نب طقرالا لاقو

 قابل زمن يديألا ةرثك لع نزام 3 موي أمجمنو يف

 لاحلا عضوم يف رعاشلا نيا عجما 1711

 ىلع برشا هب دارملاو ؛عمجلاو ىيثملاب درفملا باطح باب نم وأ ةفيفخلا نونلا نم لدب "ابرشاو' يف فلألا :خ! امف
 برحلا يف توملا يقاست يف سيل هنأل ؛كلذو :لوقي «(44:نونمؤملا) يس 9 :ىلاعت هلوق يف اولاق امك ديكأتلا

 ةباصعلا يّدش رف تجوز 00 ضيفلاو يق اذإ 72 نم ا عمج ا ا باخ

 .يهنلا لعاف ؛عارذ عمج :ع رذأ .هعزفأو هفاخأ "هلاه' نم يف :كلق ال .برحلا ةكرعم يف انوعطم ناك

 امنإو ءشاطعلا لبإلا رسكلاب :ميهلاو .ةركنملا رومألا اي عو ءدعسلا دض وهو سحن عمج :سخنألا :خلإ سحخنألا

 :لوقي يناثلا "ويه" تغن ”تيلط" و .هب ةقلعتم .ءابلاو :«نضعبلاب نقعبلا كخ :سرمتلاو .ىقرخح تناك اذإ شطعت

 لحرلا اذه يقل :طقرألا لاقو .راقلاب تيلط ىبرج لبإب سرمت برج لبإ ةركنملا رومألا ةادغ نحن امنإ هنأل ؛كلذو
 .لاحلا صتقي ذحأف مهي ارفظو مهالتاقف اصوصل اموق هنباو

 ءلمرو ةراجحو نيط امب ةظيلغ ضرأ لك :قربألا [موزحم تيبلاو رتاوتم ةيفاقلاو ليوطلا ثلاث نمإ :خلإ يب

 ىلع هبحاص انم لك يساوي يأ "نايستؤمل' :هلوقو «ميمت نزام ىلإ فيضأ «؛نزام قربأ اهنم ةريثك برعلا قرابأو
 انيلع صوصللا ءالؤه يديأ ةرثك ىلع نزام قربأ موي رخآلا انم لك يساويل امحب نباو نإ :لوقي ءهرمأ

 . "نإ" ربح ؛ةاساوملا :ءاستيالا :نايست وْ



 ليغ نب كادو لاقو "ا ةسامحللا باب
 0 8-5 5 أ

 قتاميوةقبناتح مهو بنات ألا
 نمي فيش سوف سرفلا ردص © نابللا هب ذاع :هب 1

 ربع

 ليمث نب كادو لاقو

 - اذإ توملا ىلإميِه
 َط
 نع

 يلاعل ا ٍفْرَشلا ٍتاخراب يف فاح اومح

 مهاعرمو مهرايد

 ضوس 2

 عءانبحلا هب ع 7 يا ل ا هوز ملع ءادنلل

 هل رجي مل نإو «ءسرفلا ىلإ دوعي هيف اقإو الجار هنباو 0 ناك هاد نأب راغشإ "ةنابلب ع و ف 5 ذولي

 يهو اهنم ةدحتملا سوقلا ةعبنل

 نامي فيسو ةعبن سوق انع قفار ةرم يسرف ردصب ول محب 0 ناكو :لوقي ؛ ءيسقلا | اهنم ذدختي ةرجش

 .مهيلإ فويسلاو ماهسلا لوصو مدع نع هب نيك :بهرت .ةفاخإلاو باهرإلاب
 ماهسلاب انئومري اوناك مث انيلع نولمخي اوناك نأب ىشغنف مهيلع لمح انك نأب ءادعألا ىشغن :لوقي :خا ىشغنو

 عيرسلا ثلاث نم] :خ! يسفن .ريصقتلاو ءوطبلاو قفرلا وه :ناوت .ناوتو فعض هيف سيل ابرض مههرضنو يمترنف

 لاجرلل ريعتسا ءبوكرلا نع هرهظ عنم اذإ ”سرفلا سمش" نم سومه عمج نيتمضب :سمشلا [رتاوتم ةيفاقلاو
 «نارقألا ءامد ةهدذنع لطبت دإ ؛امكي لابي ال و هتحا رج لطبت يذلا عاجشلا وهو لطب عمج :لاطبألاو ؛.باعصلا ةاصعلا

 .برحلا يف لاطبأ سانلا ىلع ةاصع لاجر نم نزام ٍئبل ءادف يسفن :لوقي «ميمت نم نزام نب فصي

 ىلإ نوقاتشم يأ شاطع مه :لوقي «ةمارغلاو ةمالظلا نم لعفلا عبتي ام وهو ةعابت عمج :تاعابتلا :خغإ ميه

 نع مهامح اومح :لوقي :خل! اوم .ةمارغلاو ةمالظلا ىلع لاتقلا نوراتخي يأ لاتقو ةمالظ نيب اوريخ اذإ توملا

 .ولعلا وهو ومسلا نم ضام :ام# .مهفرشو مهدحب سانلا يف رهتشا يأ يلاعلا فرشلا لابج يف مهتيب العو ءادعألا

 اذه يف يسراوف تيأر ول كنإ !بونح اي :لوقي هنأ :نيتيبلا نيعم [رتاوتم ةيفاقلاو لماكلا يناث نم] :خ! بوبجأ
 ءاغيظف ارمأ تيأرل رارفامهو مهغبت' ليخلا تناك دقو يهرسأ ةفاخغ قيرطلا ةعس فاعضلا :ءاتبيللا ردابت نيح عضوملا

 .رحبلا لحاس يأ [فيسلاب :ةخسن ٍفو] :يسلاب .اهفايب نم غلبأ مالكلا اذه لثم يف لاحلا ماكإو ءفوذحم ول باوجف



 ةبازح نبا وأ ةبازح وخأ لاقو ؟ 9 ٠ ةسامحلا باب

 يأ 4 م عر خت 65 ف
 رارسف مسظو مهعيتت ليثكلاو اورسؤي نأ ٌةفاخح ٍقيرّطلا ٌةَعَس

 ردابت لوعفم رارسالا نم يل

 راوُسةِهيرك موي ملو انقلا تا اذإ اراَدَس قوكعدَي

 ةبازح نبا وأ ةياوشم وهنأ لاقو

 مَحَفلا ىلع ْمِدِقُ د ملف ظافجلا دنع هٌُتقيقح ُتماخوأ َمَحْفَأ ناك نم
 رخأتو صكن اذإ ماخ

 إو قع 5 رو و ه 2 2

 مخي ملو ْمِجْحي ب مل ٍكْرّثلا نم مت دبوس خب يف
 هلزان لعاف

 م يع تن ليتل دولا ذإ اوس نع َدَّقلا اك ةشقتااع ن7 ايانبلا كشف

 جلا توملا ق3 ُكلْعَت ليلا هلل امنا ىتولاو ىلا شاخ
 ةقسسب ادعألا ممع مبا كذا

 يأ ريغ ال راوس برح يأ ةهيرك موي لكلو ءامدلاب انقلا رمحا اذإ اراوس نوعدي يموق نإ :لوقي :خلإ نوعدي

 يبأدو يئاعد يف ةهيركلا دنع مهيأد كلذ نأ نيبي نأ دارأ خلإ موي لكلو :هلوقو ءسأبلا رارمحا دنع يب نوفيغتسي

 .نعطلا ةرثكل ؛هيلع لئاسلا مدلا نم نوكي امنإ انقلا رارمحاو مهتباحإ يف
 ىمر اذإ رمألا يف محق نم ؛محاقلا ليضفت محقألا نأ رهاظلا [بكارتم ةيفاقلاو طيسبلا لوأ نم] :خلإ نم

 نيعو «هيف رظن ريغ نم رمألا يف عافدنالا وهو ماحقإلا نم ضام وأ هب لابي ملو ركفو ةيور الب هيف هسفنب
 ؛"هليل مان" باب نم دانسإلاو ؛هتيامح كيلع بجي ام لك وأ هظفح كيلع قحي امم هنإف ؛سفنلا "ةقيقحلا"ب

 دنع رخأت وأ وأ كلاهملا ف سانلا محقأ ناك نم :لوقي هنأ :نيتيبلا ئعم هيلع مدقأ دض (ةهنع رخأت هنع مجحأو

 ائيش امهنع صكني ملو بارضلاو ناعطلا نع مجحي مل ريهز نب ةبقعف «كلاهملا ىلع مدقي ملف باسحألا ظافح
 .نابحلا هلوط توميو عاجشلا هيف رخأتي يذلا تقولا يف يأ كرتلا نم عمج هلزان موي

 نع زجعي مل يأ :مجحي مل .مجحي مل وهو هلماع ىلع مدق فرظ :موي .ةكلهلاو ةدشلا يهو «ةمحقلا عمج :محقلا
 اذإ اهل دعتسم يأ ايانملل هفارطأ نع رمشم وه :لوقي :خلإ رمشم .ءيىشلا نع لكن اذإ ماح :مخي مل .مادقإلا

 لثم هلابسإو ءرومألا يف دجلل لثم بوثلا ريمشتو ءاعزفو افوخ همدق ىلع هءادرو هرازإ فيعضلا نابحلا لبسأ

 .لجرألاو يديألا نم هفارطأ :ةاوش .هرمشي ٌدحماو هبوث لسري يناوتملا نأل ؛اهيف يناوتلل
 - «ةجوعملا ةديدحلا يه ماجللا يف رسكلاب :ئثملاو «ةبحاصملل نوكت نأ لمتحيو «"ضاخ" ب ةقلعتم ءابلا :خإ ضاخ



 تال 54٠" ةسامحلا باب

 بئارخ نع عافترالا ص زيبمت ءفلأ عمج 3 كرتلا يأ

 به لاقو

 كا سجاوَه َتلَعَج اذإ ضاع ىرتلا لع +
 فطعنت و مسعر :مدخلا

 مجللا غضمب. ةديدح غضمت ليخلا تناكو هفيسب اعاجش ءادعألاو كالهلا ضاخ :لوقي «هيلإ فيضأ مث توملا هب هبش -

 يف اهفوقو نأل ؛توملا غضمت ليخلا لعج :لاقي وأ ءتوملا غضم لثم ةلاحلا كلت يف ماجللا ةديدح غضم ناك يأ

 ىلإ امدقتم (ةالابم الب هيف لخدو همحتقا يأ) كالا ضاخ هنأ :ىيعملاو ءتوملا ىلإ يدوي اهمجلل ةكلاع برحلا
 .لاح ؛عاجشلا وه :امدق .توملا ىلإ يدؤت ةلاح ىلع ليخلاو هفيسب ءادعألا

 عمج عمج كلذلو اهمال نم الدب اهيف ءاتلا تعقو يلا ةصوقنملا ءامسألا نم يهو ةئام عمج :نوئم :خاإ مهو

 يأ هءادعأ مهلعجف هلك كرتلا سنج ىلإ راشأ امنإو ءافولأ نيثم براح هنأ دري ملو ءاهوحنو "ةبث" ك ةمالس

 دحملا يوذ نع نينارعلا مش :هلوقب ئيكيو فنألا مدقم وهو نينرع عمج :نينارعلا .اريثك اوناك كرتلا نم ءادعألا

 نوئم كرتلاو :لوقي ؛مهاوحأ ماهبتسال نوتؤي فيك يردي ال نيذلا ناعجشلا مهو ةممي عمج :مهبلاو .فرشلاو

 .مهبلل نيبارض فرشو زع يلوأ مارك رفن يف ةبقعو افلأ
 [بكارتم ةيفاقلاو طيسبلا لوأ نم] :خلإ ماذج .عاجشلا وهو ؛ةمه عمج :مهبلل .عفترملا وهو ءمشأ عمج :مش

 «سفنلا نيبو هنيب يلا ةلصولا ”ىوهلا لبح"و ءسجاوه عمجلاو سجاه وهف لابلاب رطخ اذإ :ءيشلا سجه
 عماق انأ يأ ؛مونلا دعب فطعنتو يلإ عجرت مهلا سواسو تقفط اذإ رومألا يف ضام ىوهملا لبح عاطق انأ :لوقي

 .رطاوخلا نم يلع مكارتي امن ثرتكأ الو هتيضمأ ارمأ تدرأ اذإ يسفن ىو

 هنمضتل ؛نع' ب يدعو هيلع بعص اذإ رمأ "ندءاكت"و هوركم هجوب هلبقتسا اذإ :همهحت :لاقي :خلإ اهو

 ينعنمي رفس يلع بعص الو يسفن ىلع فاحأ ح دلب الو هوركم هجوب ليل ئلبقتسا امو :لوقي ؛عنملا نعم
 بولقملا نم هنإ :"يندءاكت" يف ليقو ءاليل تمهحت ام :نيعملا نأل ؛بلق هيف :يزيربتلا لاق .تججاح نع
 ىلع قش الو يجئاوح يف ليللا بوكر تهرك ام :لوقي «هتبعصتسا ام يأ هتدءاكت ام :هانعم ءاضيأ

 .ييجاح ئتوفتف هكارتاف رفسلا



 رخآ لاقو "4 ةسامحلا باب

 رخا لاقو
 لي رد َتَلْغَأ قدا لي يغير لوقأ

 عطقملا ليوطلا ةل ربو رسكلاب طقس لجع نم لحجر

 حورصم - لجر ملع

 قزم لك نم تول ايانث هيلإ ري يبص
 0 كيل نم تبعل بق وص وم

 : 51 نم ن يالا مهدقحو مهرتوب كوألل ديكأت

 .هولتقف نزام بل راج ىلع لجع ونب تدع مث اريثك مهنم اولتقف لجع نب نم موقب نزام تعقوأ دقو :رخخآ لاقو

 هيلع ام عطق اذإ "رجشلا بذش" نم لوعفم مسا :بذشملا [كرادتم ةيفاقلاو ليؤطلا يناث نمإ :خ! لوقأ

 ضرألا ىلع اعورصم طقس دق ناكو بلغأ سأر يف يفيس تعضو دقو لوقأ :لوقي ء:ناصغألا نم

 .هلتق دعب هيلع ام بلس هنأ دارأو رهظأ هلوط نوكيل ؛ابذشم عذجلا لعج .ناصغألا عوطقملا ليوطلا عذجلااك

 .سأرلا نم قرف عضوم قرفم عمج :قرافم

 ؛توملا هب دارأو «تبرغ اذإ :سمشلا تبحجو هنمو «ماتلا طوقسلا ئيعمب بوجولا نم ةرم :ةبحولا :2! كب

 هدعوت تنك يذلا ةبعشب خنت ملو توملا يأ اهدعب ضوف ال ىلا ىمظعلا ةبجولا كب تحانأ :هل لوقأ :لوقي

 اذه نأك هنود اليتق وأ اليلذ تنأ ترصف لتقلاب ةبعش تدصق اذإ حورجم وأ للذم عورصم نم تنأ دعباف

 ."دعبا" يف نكتسملل ةينايب :نه .هيلع ءاعد خلإ دعباف :هلوقو هل هديري وأ لتقلاب ةبعش دعوتي ناك عورصملا

 .الوط هتعطق اذإ "محللا تسبح" نم عطقم نئيعمب. وأ حضاو يا بحال عر هلم و .للذملا وه :بحلم

 ءاهرورسو اهكحض نع تولملا نانسأ ضاميإب ئكو عةمدقملا ةحضاولا كانيس لا يهو عةينل عنمج :ايانثلا :خا ةاقس

 اذهو ءاهعبشي اهعبشيو اهمعطي هنأ ملعت ثيح دصرم لك نم ايانلا كحض هدمغ نم لس اذإ عمال فيس كالهلا هاقس :لوقي

 5 نم هب تلتق هدمع نم هتدرج اذإ يذلا يس الإ توملا هاقس ام نعملا املإو ء«بقره الو صضاميإ الو ليثمت

 .هنانسأ يأ "تضموأ" لعاف :ايانث .ةفص ةلمحلا «قفرلاب عزن [لوهحجم] :لس اذإ

 مدقاو مهرتوب دلل ! لجع يتانف هلزقو ؛نزام يبل رواخحب اب سو 6 ايف

 .ناث تعن رخلا لحم يف لا ةرلقاقلا مه لع 8 ؛"نيقيلا قح" يف ةفاضإلا لثم هيف ةفاضإلا :نيلتاقلا



 يدسألا طيقل نب رثغب لاقو ظ؟عىل ٠ ظ ةسامحلا باب

 لئلا ابق دق كاقلا ىقاو رولا نم

 بّلطَم كلسمب راتؤأ باطل هريصت نع ٍبئاغ راج لتق امو

 ربخ ةدئاز عابلا رأثلا وهو رتو عمج فوصوم

 بعنت وجو ىلإ لج يسب مثل امب اوبهذت ملو ًالْحَد اوكردُت ملف
 عادنلا ىلع بل وست

 إ ٍنزام َهَن أ كاش مطل

 ا رجلا ددح للا ناب كلوي 00

 ظ انومتبرج يأ

 5 1 ةياتاح ياخ
 هو 2

 .فيسلا نتا لكن أر ةفاقل ودلال لق لخر ملغ

 (7:صصقلا)  نوُمعَرَت تك َنيِللا راك رش ني :ىلاعت هلوق يف امك "متمعز'ل نالوعفملا فذح :خ! مثينج

 ريغ المرم ابيرغ (انيلع مكل ناك يذلا) مكقحب متذخأ اذإ لدعلاو قحلا ليبس نع متزواحتو مكسفنأ متينج :لوقي

 مكرأت نم الدب انراوج يف ابيرغ الحر مكلتق يف متيدعتو مترح مكنأ دارملاو .مكرأت يف اذوخأم هومتمعز بنذم

 .هب هنوذحأت ابنذ مكيف بكتري ملو ريقف لمرم وهو
 نمل بلطم كلسمع. هرصان نع بئاغ بيرغ راج لتق سيلو :لوقي :خإ امو .هداز دفن اذإ لمرأ نم :المرم

 سيلو ناودعلاو ملظلا الإ سيل لجع ونب هلعف يذلا نأ ديري «هبيرق وأ لتاقلا لتقي نأ هكلسم امنإو «راتوألا بلطي
 ئج نم ريغ متلتق مكنأل ؛مكرأتب لجع ييب اي اوكردت ملو :لوقي :خلإ اوكردت ملف .رأثلا بلطي نم لعف
 .راتوألا بلط يف سانلا هيلإ بهذي ام ىلإ اذه مكلعف يف اوبهذت ملو مكيلع

 ابيرغ الجر مكلتق وهو هيلإ 0 ا نع سا متفخ مكنكلو :لوقي :خ+! مكنكلو

 .هضف رح ا ( ىئأ اددشمو اففنغ بك كن :متبكنف .مهراح رأت مكنم اوكردي بح مكنوكرتي ال مه كلذ عم و مهراوج ف

 مكيلع ىفخي ال يأ هريغ نود برحملا دنع لجرلا هنيبي ام ملعو تارك تارم انومتبرج :لوقي :خ! انومتفذ دقو
 .هايإ هتبرحت دنع الإ ةدجنلاو سأبلا نم هريغل ام فرعي ال ناسنإلاو ارارم انم كلذ متدهاش مكنأل ؛انتمهولع

 ريغ انهه ءاج دقو ارركم ءيجي ام رثكأو ءازحلا يعم نمضتت "اّمأ" ةملك [كرادتم ةيفاقلاو لماكلا لوأ نم] :خلإ امأ
 همدقم وأ غامدلا ناويحلا ةماه ليقمو .هتبصأف يفيسب لجرلا اذه غامد تبلط دقف ءيش نم ناك امهم :لوقي ءرركم

 .لكلا ىلع ضعبلا فطع نم وأ «قادصملا داحتا عم نيظفللاو ئيعملا فاالتئال هسفن ىلع ءيشلا فطع نم وهف



 ريمغ ينب نم لجر لاقو ؟ ةسامحلا باب

 لَعْفَأ مل يبكي ةميزغلا دعب ْلَقَأ مل ةهيركلا ىلع ٌتلمُخ اذإو
 لوقلا ةلوقم لرهج

 ريمن ينب نم لجر لاقو
 ريوق وسرت لسياو ٍورمَع لآ نِم َنيِعبارلا ُنبا انأ

 بايّسلِل ُضَّرَمُت الاه ايققلا اذإ ناضلل ضيعت
 ةمتاشملا ةفص ةلمحلا شارع الوعتم ةترضرلا 1

 بالك ىفب ارش يلاوغأو ٍريَمُث ينب ًةارَّس يئاباف

 1 ولذها لاقو
 يربنعلا بنعك 1 "5

 ُسِعاَقَُملا احّرلاب اذَه َلْمَبَأ اهي اهَرْخَك تكَصو لوقت
 بجعتلل ىتلل ةزمشا يحجور

 برحلا ءامسأ نم :ةهيركلا .مزعلا ميمصت دعب لعفأ مل تيل :لقأ مل برحلا ىلع سانلا يلمح اذإو :لوقي :خل! اذإو
 ذحخأي نم :عبارلا [رتاوتم ةيفاقلاو رفاولا نم] :خل! انأ .دارملا ىلع سفنلا نيطوت يه :ةميزعلا .هوركملا رمألا ىلع وأ
 لآ" ب دارأو ءسمخلاب رمأ مالسإلا ءاج املف «ةيلهاجلا يف كلذ ناكو مامهلا ديسلا الإ هذحأي ال ناكو ةمينغلا عبر

 نع هبو باطخلا نع 'ربانملا ناسرفا ب نيكو «ءبعك نب بانج "بانجلا بو «بالك نب ورمع لآ "ورمع
 (ةيلهاجلا ىف) بالك نب ورمع لآ نم ماركلا تاداسلا نبأ انأ :لوقي :ريمألا الإ بطخي ال ناك هنإف ؛ءارمألا

 .ءابطخلا ءارمألا يعي سراف عمج :كاسرف .(مالسإلا يف) بعك نب بانج لآ نم ماظعلا ءارمألاو

 وحن حيحصلاب صتخي امنإ ءردان لتعملا عمج يف ةلعفو «ةءورملا يف ءاخسلا :ورسلا :ليلخلا لاق :خإ يئاباف

 تيرتسا" نم نوكي نأ زوجي يرسلا قاقتشاو «ةازغو ةاضق وحن ةلعف لتعملا نم هئازإبو «ةرجفلاو ةرفكلا
 ماوقألا ةداس نأل ؛ءيشلا ىلعأ يه ىلا ةارسلا نم نوكي نأ زوخجيو «رايخلا :ةيرسلاو ؛هترتحا اذإ "ءيشلا

 ئب تاداس يف يلووحو ريمغ ئب تاداس يف قوبأف الاخو ءابآ نيفرطلا فيرش نأ :هلوق لصاحو ؛مهيلاعأ

 .ءيش لك نم ديحلا وهو يرس عمج ةارسلا نوكي نأ زوجيو «بالك
 :تلاقو ءاهردص تبرضف فايضألل نحطي اموي هتأرف ةلدّه ئب نم ةأرما جوزت دق ناكو :لولذهلا لاقو

 ناكو يدعس يبارعأل تايبألا هذه ركذ "لماكلا" يف دربملاو خلإ :لوقت :لاقف كلذ هغلبف ؟يجوز اذهأ

 - كلذل اماظعإ يلعب اذهأ :تلاقف «ةوسن يف هتجوز هب ترمف نحطي ىحرلا ىلإ ماقف فيض هب لزنف اسيئر اديس



 لولذهلا لاقو 014 ةسامحلا باب

 تنمعلا لعاف 58 2

 شا ةيتارع ول ةاني هيفو ١ هَعْدَر 0 لا 1 دكسلا
 طم ص نرقلا خرم لاخ ةاطنججا يب رج 2 لئامملا 2 اي

 نيواعلا 55 كج ايانثلا فولخ 2 ىرثشأو ليا .- 3
 ةمجعلملا نوعلاب

 2 - - 2 ه6 2 5 -

 تدرتك اعاف 5ع 0 ع ملكتم عراضم

 اديدش هبرض اذإ :هكص :لاقي [كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نم] :خلإ لوقت .تايبألا هذه لاقف :تلاق امب ربخأف -

 : ' يضيفلا ف ءرهظلا لوحدو ردصلا جورج :سعاقتلاو .اقلطم يح كلصلا وأ كلغم ديلاك صي رع هه

 فلألا ةلمض نم ريضر هي هقلع# ل هنألا + سعافتلاب قلعتي تأ روقع ال "اخرلاب" :هلوق .زيربعلا لاق: في قلعقم كفرظل

 "احرلاب" عضوم ريصيو امات امسا "سعاقتملا" روصتتو ءانبيبت هلعحب نكلو لويسوملا ىلع مدقتي ال ةلصلا يف امو لاو

 ايجي قلبا: لوقت نأ ز راج امك هيلع هميدقت زاح كلذك ناك اذإو ءادمحو ايقس دعب كلو ابحرم دعب كب عقوم هدعب

 نوحي نأ يغني ال 'يأ ىحرلاب سعاقتملا اذه ىلعبأ :ئميلا اهديب اهردص تكص دقو ىأرما لوقت :لوقي ءايقس كلو

 اهنيميب اهردص تبرض فايضالل ىحرلاب نحطأ انأو ئتأر نيح يتأرما نأ :لصاحلاو ؛ةميرك انأو اذه لثم يلعب
 .لعفلا اذه ئم تركنأو اهجوز , انأو ىحرلا لمع ىلوتأ نأ اهنم افسأت

 «رفنتلا و موللاب ىلع يلجعت ال :اه :تلقف :لوقي ؛ملعأ اذإ :ةيينتان :فسكتا اذإ :ءيشلا نيبت :لاقي :خا تلقف
 نسحلا لعفلا «حتفلاب | "نيب لوعفم | :يلاعف .بردلا نطاوم نم نطوم يف سراوفلا يلع تمهجت اذإ يلاعف يملعاو ا : : [ ١ سلا : 1 5 ىلإ ف 8 ا ا١ 5

 يأ ؟برطضم نيديدح نيدح ود 1 ةيف او ديري امع عدترم ريغ وشو ئبع لئامملا نرقلا ارأ تسلا :لوقي ههذي ري

 .دحلا وهو ءرارغ ةينثت :نيرارغ .كلذك هلاحو ئ نوع هدرأ

 2 ليقثلا لفشل ءلا لمتحأو :لوقي «فايضألا ىرقو تاما رغلاو تايدلا لمح كن ءاوأ و لقثلا :قق وألا خا لمتحأو

 ف ولجت ءارتفا لعجب ؛« سماغملا بره نيح ايانملا ف ولخ يق اه ج رختسأو ماع - ىرقو تامارغلاو تايدلا

 .نبللا نم جارخختسالا :ءارتمالا :يرتمأ .هلوزن دنع تابثلاو هب هتالابم مدعو توملا ىلع هلابقإ ن : ع ةيانك ايانملا

 ةفاضإلا :ىرقلا]| :2 ! يرقأو .اهيف هريغ لحديو دئادشلا ف لحدي نم :سماغملا .ةقانلا عرض وهو .فلخ عمج :ف ولخ

 مومهلل تامهوتلاو سواسولا ترثك اذإ ارطضاو اب ١ امزحو ايضم تاقراطلاو مومهلا يرقأو :لوقي |[ماعطإلاو

 اذإ ةريح ف اهنم نوكي الف بقاوعلا يف رظنلاو ظاقيتل ةيتلاو مزحلاب سفنلا سواسو نم هيرتعي ام ىقلتي هنأ يأ قراوطلا

 رشلا نم سفنلا يف عقي امل مسا ؛ةسوسو عمج :سواسولا .اّو سفنلا ثيداحأ ترثكو هريغ ىلع تدتشا



 يرقنملا درب نب ةلمش مأ ةزنك تلاقو 4١ه ةسامحلا باب

 سعادُملا ٌدلألا اهاّيمح ُباهَي ًةرْمَغ ٌتْنَّخَمَت ٌماوقأ ماخ اذإ
 ناعطلا جوحجللا مصخلا اهتمدصو اهتدش ظ /

 سرافل ُتِبِكَر نإ ينإو يفيَّضِل دام ينإ ريا قا يأ ةنغل
 يناثلا نإ ربح دوييكد فاكلا

 سعان ُنايْرَخ وهو ينرِق كرت رعب يتب أ دمحلا يريخأل يفإو
 لوتقم مدنتم يأ ةيلاح <<يمصخ

 لاب مهتم اسوي ماس غشيم
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 رم ع .

 ةيد عيشلاب ءيشنلا ذأ

 اديدش ارمأ امشجتم تلخد مهنم انبج برحلا نع اورخأت يأ مهياقعأ ىلع ماوقألا صكن اذإ :لوقي :حلإ اذإ

 .نبج يأ صكنو رخأت :ماخخ .حامرلاب ناعطلا جوجللا مصخلا اقدشل فاخي ركفو ةيور ريغ نم هيف لخدأ وأ

 ريثكلا ءامل عمجتسم :ةرمغ .لمأت الب رمألا يف لوحدلا :محقتلا :ليقو ءمشجتلاب اهيف تلخد :تمحقت

 ."ةرمغ" ل تعن ةلمجلا :باهي .ديدشلا رمألل راعتسي

 تبكر نإ عاجش سرافل ينإو نحطلاب يلع يركنت الف يفيض مداخل ينإ ريخلا كيبأب مسقأ ٍنإ :لوقي :خلإ رمعل

 الف مهي يئانتعاو يفايضأ ةمدخ يف يىعضاوت الإ ىحرلاب نحطلا ىلع ئلمح ام هنأ ربلا كيبأ ةايحب مسقأ يأ سرفلا

 نيكاسملاو فايضألا نم دمحلا يرشأل ينإو :لوقي :خلإ نإ .اهل تبكر اذإ برحلا سرافل ٍنإف ؛كلذ ىلع يفسأت
 .مونلا لوأ مئان :سعان .ساعنلاو يزخلا لاح يف فلاخملا ئلثم كرتأو ليمجلا ركذلا وهو هحبر ابلاط ديلا ىرقلاب

 رسحم نب نانس هلتق ناك ةدرب نب مهس نأ :تايبألا هذه ثيدح نمو [درب اهارتشا رقنم ئبل ةمأ تناك| :ةرنك تلاقو

 نإف ؛"نيظ" ب ةقلعتم ءابلا [رتاوتم ةيفاقلاو ليوطلا لوأ نم| :خإ كي نإ . مسج ماو ضحت تلاقف ؛يريشقلا

 :لوقت ؛ةغلابم سبحملا هب فصو «ةدشلاو قيضلا :لزألاو (١٠:بازحألا) هاَنوُظلا هللا َنوُنظَتَوإ :ىلاعت لاق ءاه ىدعتي نظلا
 يابا اا ا ا م ياا

 .اهنم صلختلا قرط مهيلع دسي لب برحلا نم موقلا حيري ال هنإف - ةلاحم ال يقداص وهو - اقداص ةلمشب
 ,(؟ ؟ :ةرقبلا) اولَعفَت ْمَل نإَف » :ىلاعت هلوق دعب 4 ولَعفَت ْنَلَو#» :ىلاعت هلوقك ةضرتعم ةلمحلا :خلإ وهو

 نأب اصاصق لبقت الو هب تبصأ امم كاحأ اولتق نيذلا موقلا بلطاو دحلا قاس نع رمش «ةلمش ايف :لوقي :خل ! ايف

 ىح ةدايزلاو لضفلاب كيلع لب فعضلل عرف هنإف ؛ةيد الو ؛ماكحلا ىلإ ةعفارملا عرف هنإف ؛دحاوب ادحاو لتقت

 .دهتجاو دج يأ ءريمشتلا نم رمأ :رمه .سفنلا حيرتو ةلغلا يفشت



 ١/ نب ةمربش لاقو 5 ةسايلا تنان

 اضيأ تلاقو
 تعذر ايلغارقلب لدتقلا في ايس ىبذلا وغلا لع قفل

 فطاعلا فذح وأ لاح

 ارغَو ًاسبخت اهب مهْسيِخي َةَلْمَسب قداص وهو ًاقداص ٌّيظ ُكَي نإف

 ليمطلا نب ةمربش لاقو
 1 تدعوا زيف بايد يبن عيان

 ءادتبالا] مالنلا ادعم
 3 1 م

 وتلا نه دعم

 بول ناملقلا ءارخشمب 5 نحو مهوبأأ ٌرارِض ٍنايتفل لوقأ

 وأ اوقلي مل مهو عضوملا اذه يف اوعمتحا نيذلا موقلا ىلع فهلتأ نإ :لوقت [لوألا وه نزولا] :خإ ىفه

 .برحلا ءاقل نع اوناوتو ةعدلاو ضفخلا ىلإ اونكس موقب ضرعيو ديوي خا ياو يأ قع

 نبا" بي دارأو (ةليمجلا ةأرملل ريعثساو «ضايبلا صلاخلا يبظلا ؛مرلا [رتاوتم ةيفاقلاو ليوطلا ثلاث نم] :خل يرمعل

 تعنو ةنغ هتوص يف نأل ؛يبظلا تافص نم "نغألا"و ؛يراوبلا ملعيو لاجرلل اينغم ناكو ءزرحم نب , داس زرحم
 ضيبأ ميرب ةهيبش ءاضيب ةليمج ةأرما يرمعل :لوقيو ؛لاتقلاو برحخلا ىلع نيبطاخملا ضرحي هنأ : : تقلا نعم ءعرل

 يود نهل حامرو ءاضم نمل فويس اهدامع تويب نم بحأ ةلوقصم ةولحم ناراوس اهيلع ّنغأ زرحم نبا باب دنع

 نأ مكيلع بجي ام ةيامح يف قاشملا اولمحت نأ نم اهيلإ مكليم يف مكيلإ بحأ نالزغلا نساحم ةعماجلا ةأرملا نأ يأ

 هب لظتست ام يعي "فويس اهدامع" :هلوقو «ب رخل وع متدعفو درابلا شيعلاب متيلتبا مكنأ دارأو (ةومحن

 مهيقي ابوت اهيلع اولعجو ضرألا ىلع حامرلاو فويسلا اوماقأ ريجملا رح اودجو اذإ اوناك زوافملا يف كيلاعصلا

 .ةداب هلصأ ( ب رعم يسراف :تاقرايلا .سمشلا نم

 تعن ةلمجلا :نض .ةعسلا ىلع ميرلل ةفص هلعج نكلو ئثيف قرايلا ةفص نوكي لأ دوحألا ناكو ولحجبا وه :فاوشم

 ع«ناك رهأ يأ يق دج اذإ كلذكو رييسلا ُِق كح ادإ :هتيظم ردص ماقأ :لاقي :لوقأ ."حامرأو تقوس" ملل

 :هلوقو ,ءفوذحم. ةقلعتم ماللاو ءسوفنلا ءاضقنال دودحملا تقولا دارملاو ؛ناكملاو نامزلا يف لمعتسي تاقيملاو

 - نوفقاو نحنو -رارض ئب نابشل لوقأ :لوقي هنأ :نيتيبلا نعم ؛«تاقيملا كلذ نع فلخت نمل ام يأ "فولح نمل ام'



 ٍفولُخ َنْطامعوي ٍتاقيِيل 2 مكتسوفث َنِإ لْيخلاَرودُص اوميقأ
 لوقلا لوقم تيبلا

 رباج نب ةصيبق لاقو "4 ةماوقلا بث

 رباج نب ةصيبف لاقو
 يلايتحا ةَلَواَحُمْلاِب اي طب نفامكد _ 07 9 ف ِ

 ايطب نادج ولل نات لوعفم

 يلاوخلا همألايف تنك ّيأك ىنثجاعوَرومألا ٌتمتاعو
 يضاوملا

 ظحلا ميظعلا لحرلا 2 3 3 لاقثلا د جوُئبانِكلو رخب َءاَدَج ينب نم ائسّلف

 اوزربأو مكودع وحن ليخلا اوهجوو مكمه» ىلع اوضماو مكرمأ يف اوّدج :- ةسعادملاو لاتقلا برق رظتنن -
 .مكزواجي الو هنوزواحجت ال نيعم مويل ةردقم مكسوفن نإف ؛مهلاتقل
 نب ديلولا ىلع نعطلا رثكأ نمم ناكو ةيواعم كردأ ىح ةصيبق شاع [ملسأو ةيلهاجلا كردأ مرضخم رعاش] :ةصيبق
 لاقف ءسلاج ديلولاو هيد نايفس يبأ نب ةيواعم دنع موي تاذ ناكف «ةفوكلا ىلع ايلاو ناك مايأ طيعم يبأ نب ةبقع

 مالكلا نسحو محرلا ةلص لوأ يف نينمؤملا ريمأ اي اريخ ناك :لاقف ؟ديلولا نأشو ةصيبق اي كنأش ناك ام :ةيواعم

 رفغتسنف نوملاظ امإف ءمهنم انكو هيلع اوبضغو سانلا ىلع بضغ مث «هيلع ءانثلا نسحو هل ركشلا نع نلأست الف
 دقل !هللاوف منو :لاق ءمدقلا يسني ثيدحلا نإف ؛نينمؤملا ريمأ اي اذه ريغ يف ذخو هل هللا رفغف نوملظم امإو هللا

 تكسف تكسأل تكسا :لاق «لعفاف هنم كلذ ىلع ردقأ تنأف :لاق ءرشلا فكو ريخلا طسبو ةريسلا نسحأ

 .هركأ امع تكسف بحأ تنك امع ئتيف :ةصيبق لاقف ؟ثدحتت ال كل ام :ةيواعم لاقف و

 ةفاضإلاو «ينامتدجوأ لصألاو «ةزمهلا نع ةلدبم "ينامتدجوه" يف ءاهلا [رتاوتم ةيفاقلاو رفاولا لوأ نم] :خل

 يلع سانلا لايتحا ؤطبي ءمضيه يبا اي ينامتدجو له :ىعملاو ؛هلعافل وأ هلوعفمل ردصملا ةفاضإ نم امر 8
 .يئاكذو ٍنطف ةلقل ؛سانلا ىلع يلايتحا وطبي امتددجو له وأ يظقيتو يمازح طرفل ؛مهنم كلذ عوقو رذعتيو
 هانعم ةلمحلابو .اناحتما هزه اذإ :فيسلا مجعو «هلاح ملعيل ؛ةاونلا ضع لصألا يف :مجعلا :2إ تمججاعو

 ىلع تفقو ىح يأ «ةيضاملا ممألا يف تنك ينأك ىح يئتبرجو رومألا تبرج :لوقي ؛ناحتمالاو ةبرجتلا
 .يبراحت ةرثكل ؛ايندلا يف نيرمعملا دحأ ينأك اهتقيقح

 ؛نبللا ةبهاذلا يدشثلا ةريغصلا :ءادجلا : يضيفلا لاقو .يدثلا ةعوطقملا :ءادحلا :يزيربتلا لاق خخ انسلف

 عم. لاقنلا ذخوي نأ بساني الو «ةرركتملا ةدالولاو ةضراعم ريغ نم الفو اللع لبإلا برشت نأ :لاقنلاو
 نيبي رعاشلا نإف ؛حراشلا همهوت امك ةفيعضلا برحلا نع ةيانك ركب ءادج لعمجبي نأ الو ءىفخي ال امك لادجلا

 - «اهنبل بهذو اهيدث ترغص ةأرما ىئب نم انسلف ريثك انديدع نإ :لوقي «يفاثلا تيبلا يف امك هموق ةرثك



 ةصباو نب ملاس لاقو "4 / ْ ظ ةسامحللا باب

 ضرألل ريمضلا

 لاحتلا ريغ انُضاّيق دقو لوز اها قف يل انل
 ةحيحص ىاوعد اره

 حاملا داع دهع ذم نعم فورعم نصح

 ةصباو نب ملاس لاقو
 قليلا را بكأألا كيجط نقر هِتَمْيِشَريغ ُلَحَتُملااهيأاي

 ءا|

 ٌيلُحملا هفوُد قا ها ققلا 34 هلعاف كنا ايف عشقلاب كايلع
 فلكتلاب قلخلا باستا لادتعالا

 ضذوح نم الفو اللع برشي ظحلا ميظع لجر يأ ةرركتملا ةدالولا دج ءانبأ انكلو ادحاو انطب تدلو امنإو -

 ءانبأ انسل :لوقي «ةفيعضلا برحلا نع ةيانك ركبلا ءادحلا لعج :يزيربتلا لاقو .يضيفلا يف ام اذه .ةدالولا

 لاح دعب الاح اهيف لاتقلا رركتي ىلا ةاقالملا ونب انكلو اهودقوم اهيف رثكتي مل ىلا رشلاو وألا ةريسيلا نينرحلا

 را افطار اسفل ىلا نع ةرل عرسلا قاف وزب كالا قوذلاو

 هيلع مالكلا ةلالدل سبتلي مل امل ؛ركذ اهل رجي مل نإو كلذ غاسو ءضرألل "اهضيب" يف ريمضلا :خلإ ىرفت

 ونب نحنف - مهرايد عاستاو مهددع ةرثك كلذب نعي - انع ضرألا ضيبب ققشت :لوقت .لعفت برعلا كلذكو
 .ناكم لكب انترثكل ؛ءاشن فيك اهيف فرصتن يأ ءاهوهسو اهنوزح

 ردصم هنأ ىلع "لاحتنا ريغ" بصنو «يقرشلا بئاحلا :يقرشلا :انل .ةبلصلا ضرألا يهو ؛دلج عمج :دالجألا

 قداص لوقب اضيأ انل امتايقرشو نيلبحلا نيذه نم نانضحلا انل :لوقي ءاقحو كش ريغ :لوقت امك ءدكؤم

 ةهريغل ام ناسنإلا ءاعدا وأ بذك :لاحتنا .ةحيحص ىوعدو

 يلا ءانعت ايفيأ انلو :لوقي .ميدقلا ءيشلا نع يداعلاب نيكي امك ميدقلا دهعلا نع داع دهعب نيك خا ءاميتو

 .ليلج يباحص ديعس نب ةصباو هوبأو ناسحإب نيعباتلا دحأ وه :حلاس .حامرلا فارطأب ميدق دهع ذم اهانيمح

 هتداع ريغب ىلحن نم اي :لوقي .خسنلا ضعب ف دحوي تتيبلا اذه. [بكاارته ةيفاقلاو طيسبلا لو ١ ( نه لإ اهيأ اي

 .لاح ةلمخلاو ةراجج وأ ةلوصوم :نه .قلمتلاو لغفلاو لوقلا يف راثكإلا هتداع نمو ةيلصألا

 د ّيأي يعبطلا ق هللا نإف ؛هلعاف تنأ اميف طسوت وتلاو لادتعالا مزلا يأ ,مزلا نيعمب لعف مسا :2! كيلع

 .ناسنإلا هيلع قلخ ام :قلخلا .كلذ ىلع بلغي كعبط نإف ؛كعبط نم سيل ام فلكتت ال يأ هبلغيف



 ليفطلا نب رماع لاقو 45 ةسامحلا باب

 خيل هبي يريزلوراتتلا يبغا هب ٌتمُق فيّسلا ٌّدح لثم ِفقْوَمو

 اوُقِلَر الاغمأ لع لاجل اذإ ٌةشجاف ُتيَدِيَأ الو ُتْفِلَو امف

 لْيَمَُظلا ْنْب ُرِماَع َلاَقَو

 رذاحي ام ىوَهلا ٍضعب يفو ٍدْشْرِ ّقفلل هِراكَملا ضعب , يف ُهَّللا ىَصَق
 هركيو فاخيام جيوهللا ةيدارإ

 رئاج فْلإلاو ةاقثأ ال رؤتلا لإ قاف للا اذإ يفأ ىّلْعَت هَل
 دايقنالا مدعل ديق ةيل هفلأ نم -

 فَي رثعلا ىرأ ال نحلو ُتريَغ افاتن ربك ميضام كأدإ
 هدئاز

 نابت نم ابجعت يأ خلإ ئيمرت :هلوقو ؛ةقشملاو ةبوعصلا نم هيف امل ؛فيسلا دحب نطوملا هبش :خلإ فقومو
 نع عفادأ هب تفقو فيسلا دحك فوخم فقوم برو :لوقي ءامه نيرظانلل وه امنإو ءاعسوت قدحلل لعفلا لعجو

 .ةيامحلا عراضم نم ملكتم [لاحلا عضوم يف] :يمت<أ .اماظعتساو ابجعت نيرظانلا نويع هب نييمرتو يقيقح

 نيلمتشم هلاثمأ نع اوقلز لاحرلا اذإ اعزفو افوخ ترهظأ الو بعصلا فقوملا كلذ نع تقلز امف :لوقي :خلإ امف

 ةلزنملاو ةعقبلا ليوأتب فقوملل اهلاثمأ يف رورحملا ريمضلاو ؛«"نع" نعم "ىلع" نوكي نأ لمتحيو ةيقساتلا لاطسأ ىلع

 .مدقت اميف "اذإ" باوج :اذإ .بارطضالاو قلقلا اهب دارأ :ةشحاف .برقأ اذهو

 تناك امبرف ناسنإلا ةحلصمم. ملاعلا وه ىلاعت هللا نإ :لوقي [كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا ناث نم] :خلإ ىضق

 امبر هبحيو هاوهي امو ؛هدشر هيف ناك امر ءرملا ههركي ام ضعب نأ ديري «بحي اميف هتدسفمو هركي اميف هتحلصم

 ليبسلا دصق نع روجلا ىلإ يفيلأ داق اذإ نأ يملعت ملأ :لوقي :لإ يملعت ملأ .هرذحيو هفاخي ام هيف ناك

 .هقيدص هيلإ هاعد ولو روحلا ىلإ ليمب ال هنأ ديري «لادتعالا نع ارئاج وه ماد ام هل داقنأ ال

 :لاقو «نيرمعملا يف متاح وبأ هركذ يلهاج رعاش وه وأ ةبلعت نب هللا ميت نب دحأ كلام نب دلاخ هدجو :عمجم

 سان هيلعو ميمت ينبل ءامب هتازغ نم عجار وهو رمف منغي ملف ةرم تاذ ازغ دق ناك و ةنس ةرشع عستو ةئام شاع

 .تايبألا هذه كلذ يف لاقف ءىبسو رسأو مهنم لتقف عشاحم نم

 يف لعفلا عم "ام" نوكي نأ زوجي "ترمع املاطف" :هلوق [موزحم تيبلاو كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نم] :كأ نإ
 - ."ام" نم الصفنم "لاط" بتكي اذه ىلعو ءيرمع لاطف :ريدقتلاو ؛هيوبيس دنع افرح ذئيح نوكيو ءردصملا ريدقت



 وا

 رك ذ ام دعب .ي

 وي اهتعَرَو ذقاطقلا بارْسأك لْيَخو
 8 د 2 بنر يعم
 ْعَتَمَقلا الإ ٌشْيَعلا اذ امو تين تيّنأ ٍةَذلو ٌتْيَوَح دق منغو ٌتدِهَّش

 راشالل ةيبفان

 ناك نإو «هدعب لعفلا عوقو زاج كلذلو «هباب نم هل ةجرخمو لمعلا نع لعفلل ةفاك "ام" نوكت نأ زوجيو -
 ثنالف رمع :لاقيو «همامت نمو هنم "اس" نألا' ةولصتم "املاط" بتاكي كلذ ىلعو ؛« لعفلا ىلع لحدي ال لعفلا

 :«:فاضملا فذحف ةلوطو رمعلا لاضت ١ "رضعلا زك نأ ل" :هلوقو ءانامز يقب اذإ "ارمع برضو رصنو حرفاك

 و اس ياسو ليا نلبس ساس يي :لوقي

 .نطولاو لهألا ةقرافم هتبقاع
 تدرحت يأ هيلع اهيضمو ةدملا هذه هئاقبل هراعتساو ءاهعزن اذإ :هبايث اضن :مهوق نم :اقوضنف :خ2! تضم

 مل :ليق نإ "كاذ دعب" :هلوقو ءهب فصو ردصم وهف ةئاملل هعبات يأ "عابت سمحو" .يوث نع يدرحت اهنم

 اه كعب :كارأ .ليا هريك د تو: ركاذملا :فينأت عاري مل :تلق ؟ةئام :هلوق ىلإ هب ةراشإلاو "كلت دعب" :لقي مل
 : : 8 5 5 1 51 ىلا 7 0 مه 1 1 5 1 .

 لثم ئبع اهتعزنف يدلوم موي نم ةنس ةئام تضم :لوقي ءاضيا اه عبت عبرا يا عبرأو ,عومجا وا عب كد

 ةئام لكلا راص ىح عبرأو عومجملا كلذ دعب وأ ركذ ام دعب ةيلاوتم ةعباتتم سمح تضمو بوثلا عزن
 .بوثلا عرزن :لصألا يف وضنلا :اهفوضنف .اعستو

 «نوعزوي مهف# : ىلاعت لاق +ةرثكلا دينع كلذ نوكي امنإو «قرفتي القل ؛هعبمو هفك :هعزو :21 ليخو

 امك "بر" باوح ةلمجلا نأ رهاظلاو ؛.مهنم ذشي نم دريو شيحلا رمأ ربدي نمل عزاولا هنمو (7١:لمنلا)

 "”تدهش'و ؛بوصنملا ريمضلا نم لاح "لبس اهل' نيعأ ةيفرظلا ةلمجلاو ,'تيوح دق منغو" :ينآلا هلوق يف
 ىعمخع الو م باوحب "تدهش" و عةيناث *لاح ةيفرظلاو ءالاح ةلمجللا قللت نروكي نأ لمتحيو عةيناث لاح

 تربد دق اطقلا تاعامجك ةعمتمجم ةريثك ليحخ بر :لوقي (ةعباتتم هب دارأو رظملا :ةك رحم لبسلاو «هيف ام

 رطملا عباتت ةعباتم يهو اهرما تربد دقو وا اًهدهشو توملا اهيف عملي رطم عباتت ال .قرفتلا نع اهتففك و اهرما

 .اقدهش توملا اهيف عملي

 ركذ دعب لبقأ :خ2! منغو .دارفنالا بحي فورعم رئاط :اطقلا .ناسنإلا ريغ نم ةعامجلا وهو برس عمج :بارسأك

 برو ءاهتيوح ةمينغ برو ءاشدهش وأ اهتعزو ةفصلا كلت ليخ برو :لوقيف ةريغ ىلإ تفتللاك :غءايشألا هده

 .نيعألا ذلتو سفنألا هيهتشت ام. عتمتلا الإ ايندلا شيع يأ شيعلا سيلو ءاهتيتأ ةذل



 لاله نب عمجم لاقو "هنأ ةسامحلا باب

 رم بلقلا لخاد نم اهّسص دقو اهي امْييهلا موي ةرسئاعو
 عرج نطابلا هب ئع عشافم .'يبل عام بنز 'يعمج,

 للغ نم لدب فحل ةزارحخو َشْلَعَع ُعَمدَت ءاملاب ُنيَعلاو ٌبِشَناجَش جرابب سيلرْدَّصلا يف ُلَلَغاه

 ْعَّمْجاِي ينَئْسَعْنَأ امك َتسَعَن اهليِلَح نم اهّتْدَرْفَأ دقو لوقت

 عّرضأ َمويلا ٍَدَخ ىتح ِكِموَقو  عشاجت ّمأ سعت لَباط تلقف

 ٌَرْشُت نيِح اهب َلعُي ٌسَبَق ْنأك ةّلأو ًاليوط احن هل ْتَأَبَع
 لروهجم ران

 لكك :بشنلاو ؛كوشلاو مظعلا وحن نم قلحلا يف كضرتعا ام :اجشلا [ههجو ىلع رخو لز اذإ :رثعإ :خلإ ةرثاعو
 يناثلا لوعفملا عضوم يف وأ "ةرئاع" ل ةفص رجلا عضوم يف "للغ اهل" :هلوقو ءارئاغ لحد اذإ بشن نم ةفص "فتك"

 ةأرملاو ليلح جوزلا :ءابدألا خيش لاق .لاح وأ "تيأر"ل ناث لوعفم هنأ ىلع بصنلا لحم يف لوقتو ؛"اهتيأر" :هلوقل

 امنهنم لك لوزنل < لورتلا - لولخلا نم وأ هيحاضل لالخ امهنم دخاو لك نإف - لالجلا - لحلا نم ذوحأم ةليلح

 موي اههجو ىلع رثعت ةأرما برو :لوقي هنأ ةثالثلا تايبألا نيعم ءرهاظ وهو رازإلا لح نم وأ هبحاص دنع
 يأ اهنع الئاز نكي مل فوج ةرارحو شطع اهو اهفوج وأ اهبلق نطاب نم شان عزف اهمض دقو اهتيأر امييحلا

 تكله :اهجوز نع اهتدرفأ دقو يل لوقت ءاملاب عمدت اهنيعو لهسلا ملكتلا ىلع ردقت ال اهقلح يف بشان ىجش
 .ةعقاولا هذه هيف تناك يذلا مويلا :امييهلا موي .يل كرسأب نيتكلهأ امك !عمجب اي

 [ةيئاعد ةلمحلا] :تسعت .اهجوز نيبو اهنيب تقرفو اهتيبس يأ :اهدرفأ .هب قلع اذإ ءيشلاب ءيشلا بشن نم :بشن

 فدذحيو لعافلا ىلإ فاضت يلا رداصملا نم هنأ ىلع "سعت" بصن :خلإ تلقف .تكلهو كهجول تطقس

 امي امكمت - اهنم ضعب يأ اهل تحخأ اهنأ عم - اهل الصأو ةليبقلا هذه اّمأ اهلعج دقو ةليبق "عشاحب"و ءاهلماع
 تلقف :لوقي «لصألا ىلع وأ ليلذلا ئعمجب عراضلا نعم. "عرضألا"و «ةبيغلا نم تافتلا باطخلا يفو «ءازهتساو

 .عراض دخ لك نم عرضأ وأ عراض مويلا كدخ ىح كموقو عشاحب مأ تسعت لب :اهه
 نع اهدارفإ قيرط نع هلأس الئاس ناك فانئتسا ةلمحلا :2إ تأبع .دايقنالاو لذلا يهو ؛ةعارضلا نم :عرضأ

 ةلألا تعرشأ اذإ يأ كرحت نيح هب ىلعي اسبق نأك اعمال احالسو اليوط احمر ةأرملا كلت ليلحل تأيه :لوقي ءاهحوز

 اهنأك ديرت ريمضلا ىلعف تعفر اذإف ؛رحلاو بصنلاو عفرلا هيف زوجي "سبق" :هلوقو ؛لعتشم سبق هنأك اهسأر ىري

 تلمعأو ةدئاز "نأ" تلعج تررح اذإو ءاسبق نأك ديري «ةلقثم اهلامعإ ةففخم ناك تلمعأ تبصن اذإو «سبق

 .حمرلاو حالسلا «ماللا ديدشتب :ةلأ .نتج ول هللاو ديري ءكتمركأل نتج ول نإ هللاو :هلوق يف ديز امك فاكلا



 تلا باهش نب سنخألا لاقو : ةسامحلا باب

 ْعَجْفَت ٍنْرُح َتاذ ُشوُمْحْلا اهيلع ٍرَّشعَم ةَّميرك نم ُتكرَت ْنئاكو
 نيأك يف ةغل

 نيت

 يبنغتل لا باهعب سأل لو

 ةماقإ

0 

 هلا اذإ هاجزأ لم

 اه دنك ايركك ءانشأ انك 2 نط ةققأو ركنأ اهب كن 3

 .اهرشعم. لخ امل ؛ةعجفتم مطللاو برضلا نم هجج ولا ةش ودخم اهتكرت رشعم ةميرك نم مكو :لوقي :ح نئاكو

 :ةبكر أ نيد نالف ىلع :لاقي امك اهالغو اهبكر يأ كرتلا لوعفم انقأ ىلع بضنلا لخم ق ةلمحلا :اهيلع

 سيول لبق يلهاج رعاش :سنخألا .شدخلا وهو ءشمح عمج :شومخلا

 امي ةنئاك الالطأ لئاسي ةماقإ ءاقب يف ىسمأ ناك نمف :لوقي [كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نمإ :2! نمف

 .اهلهأ نغ اهلأسأ انأو قرلا يف ناونعلا بتاكلا بتك ام لفم ةسردنم لزانم ناطح ةنئبالف اهلئاس  تواحت ال

 .رايدلا راثآ نم صخشت ام وهو ؛للط عمج :الالطأ .ةماقإلل ةحلصتسم دالب ف يأ :دالب يف

 اففخم ىشم] :خلإ يشمت .هيلع نوبسكي اوناكو اقيقر يبظلا دلح وه :قرلا ."الالطأ"ل تعن ةلمحلا :بواجت ال

 عمج :بطاوحلاو «ةنيمس نوكتو طق لمحت مل ام ماعنلا نم يهو لئاح عمج مضلاب :لوحلا [دحاو نيعم يف اددشمو

 اهلقثو اهتمسب لهمو قفر ىلع ماعنلا لوح لزانملا كلت يف يىشمت :لوقي ؛«؛بطخلا عمجب ىلا ةمألا 0 ةبطاح

 لهألا نم ةيلاح لزانملا هذه تاراض يي ىأ ء«لمطخلا لماوح نهو ترويبلا ىل 1 يشعلاب يح جرت بطاوح عءامإ افأك

 يشم -لا يراوجلا لثم اهيشم يف و يهف بطاوخلا ءامإلا يشمك ةدؤت ىلع يشمت يهف ماعنلا ع وري نم اهيف ىن 55

 .بطحلا نم نهسوؤر ىلع امل ؛ ا سلاسل

 نه :ناعتشلاو ءاراعش هل لعج اذإ "اق نآلف رعشأ"و :قرفت اذإ "مها رعشأ" تي هولا  :خإ تفقو

 لال ؛لزانملا كلتب تفقو :لوقي 6 ربيخخل نوكي امن رثكأو ومقللا نق 3 :بلاصلاو («بايقلا نم نس

 اهمضو نيسلا رسكب :ةدخس .راكذتلاو



 نياقلا يايا سرويص 9كالوو اا اا
 ٌبحاش غور: ةيسلاك َىَف اهْيَلَع ةّلسش ِءاَجن ْنِم اًجْوُع ٌنيِلَخ

 1 ةقا ةزا هسفن هب دارأ ! دن ريسلا ةقانلا الرناوافق

 ٌبِحاصُملا هيوَتْخَي ال ٍبَطْش وذو ُهَلِمِش ِءاَجَتلا ُءاَجْوَه َيِاليِلَخ
 5 ههركي ال ةعيرس ةقان

 ٌبِحاصأ َنيذلا يناصْلُخ َكِيَلوُأ قَباَحَص ٌةاَوُغلاَو ًارْهَد ُتْشِع ْدَقَو
 ردصم اضيأ هع ةيلاعع

 هتميرج ُبراقألا ُقيِدَّصلا ُهاَرَجَرَداحو ُهَلْبَحَدَلقُو ىتسأ ْنَم ةَيِرَق
 ٌبِساكو عار مْوَيَلا يدنع ٍلاسَلِلَو ابطا قع 3 ُتْرَعَتْسا ام يع ُتيّدأف

 لوعفم
 بقارمو ظفاح

 عئار مزاح فيسلاك ضام ف اهيلع ةيجان ةقان نم الزنا ؛يليلح اي :لوقي ءيشملا ةعرس :ءاجنلا هك يليلخ

 .نوللا ريغتملا لوزهملا :بحاش .ةدحلاو ءاضملا ُق :فيسلاك .قاقسألا ةرثكل ؛نوللا ريغتم

 :لوقي («بارطضاو جوه اه ريس ةعرس و اهئاحن 2 ةقان "ءافيشلا ءاجوه'"و «ةعرسلا "ءاجنلا"و ةعرسلاو ةفخلا :ةكارحم

 اذهو ؛هبحاصم ههركي ال يذلا ديحلا فيسلا اذهو «ةعرسملا ةقانلا هذه ياليلخو اخ يكبأ لزانملا كلتب :تفقو

 .ةبحألا رايد ىلع فوقولا يف هتدعاسم اوري ملو هولذخ هباحصأ نأ ىلإ ةراشإ مالكلا

 نوتأي ام نولابي ال نيذلا نابشلا "ةاوغلا" ب دارأ :خا دقو .فيسلا نتم يف ىلا ةقيرطلا ؛ةبطش عمج :بطش

 يباحصأ ةاوغلا ناكو اليوط انامز تشع دقو :لوقي «قشعلا ىلع ناقلطي ةياوغلاو لالضلا نإف ؛قاشعلا وأ

 نيذلا ىمادنلا روضحب الإ شيع يل بيطي ال اليوط انامز تيقب يأ مهبحاصأ تنك نيذلا ىبحأ صلخ كنئلوأ
 دقو مهبحاصأ يأ :بحاصأ .هب فصو لصألا يف ردصم :يتباحص . يباحصأ مهذخناف مقدوم يل اوصلخأ

 ةتلصب مسالا ةلاطتسا ممضل 1 | فلح

 :لجرلا ىفسأو «"تشع'" يف ملكتملا ريمض نم ةيلاحلا ىلع بصنلاو ةيمسالل ءاتلاو ؛نيرقلا :ةنيرقلا :خإ ةئيرف

 يف هلصأو عهليبس يلخو هبراغ ىلع هلبح ىيقلأ نأ "هلع دل ئعمو ءاروصضفم افسلا نم ةهافسلا ةياغ هفس اذإ

 يح اريثك ظعو نم ىلإ لقن مث ءاش فيك فرصتيل ؛هقنع ىلع همامز لعجو ىعرملا يف لسرأ اذإ لمهملا ريعبلا

 ةليبس يلخو ةهافسلا ةياغ هفس نمليرف هدم تشع دقو :لوقي (عمجيو درمي "”قيدصلا و هب امربت هرمأ لمهأ

 .مهيلع اهينجي لا هرئارج نم افوخهنم اوؤربت يأ هتهافس ةياغل ؛براقألا قيدصلا هتميرج فاحخو
 - نود نم اذك تيدأ :لاق ول هنأ ىرت الأ ؛هيلع ابجاو هؤادأ ناك ىدؤملا نأب اراعشإ "نع" ةملكب يأ :حلإ تيدأف



 خلا باهش نب سنخألا لاقو

 ُتْقئاَرَرلا اهْثَْوْعَأ ٍزاججلا تنيك اهي لزج لقا كادقأر
 نم نأضلا فاليع م باهتلا تورك

 اجو وبا سور :ةامع ادقم ؤاه ساقأ كف

 ُبِلاغ َوْه ْنَمو ىَتلُث ام ثْيَْلا َعَم ادضئاب اه ال سانا نمو
 مم نيعم بشعلاو ًالكلا هب نع ظ

 ُبِزاوَت َّبُق ِءادعّتلا نم َّنُهَف اهّلِْم َنْحَبْصُيَو ًابالخأ َنْمَبْغيَ
 ودعلا وه 2 ليلعتلل

 ناك ام كرت نأ دعب هنأ ىلع هب هَبن "لامللو" :هلوقو ؛هنم تذحخأ مث ةيراع ناك ابصلا نأك «هيبشتلا ىلع اراعتسم ابصلا

 نع تيحن :لوقي «نامزألا رضاح هنكلو انيعم اتقو مويلاب دري ملو .هظفحو لاملا عمج ىلع لبقأ يغلاو وهللا نم هيف

 .لاملا بسك و وزغلا نع تدعق ام وأ دعمج و لاملا ظفح تهبنتو ؛راعتسملا ابصلا مزاول نم هيف تنك ام يسفن

 ءاضيأ ءاملا لئاسمل لاقيو ؛منغلا عضوم وهو «ةبيرز عمج "بئارزلا"و ؛هجوحأ :هللا هزوعأو ءيشلا هزوعأ :خ2! ىرت
 وأ يعرلا دعب اهنكاسم ىلإ تحاتحا دقو زاجحلا ىزعمك انتويب لوح بهذتو ءيحت ىلا ليخلا ىرت :لوقي

 اهعست ال انتويب لوح فلتخم ليخلا الإ اندنع ىرت ال : عملا الك الو ءام اهيف اه قبي مل ثيح ءاملا لئاسم اهجوحأ

 منغلاو لبإلا نود اهعمجو ليخلا ءانتقا يف مهتمهو «تاراغ باحصأ مهنأ ديري ءاقرثكل ؛طبارملا

 لكل :لوقي .هراج عم فوذحم "ضورعلا" ىلإ دئاعلا ريمضلاو ؛دعم نم ةرامع لكل :مالكلا لصأ :خإ لكل

 نولوعي دنتسم دعم نم ةرامع لكل :قغملا .كلذك بناجو اهيلإ نوؤحلي هب قيرط ناندع نب دعم يف ةرامع

 .لبجلا يف قيرطلا :حتفلاب :ضورع ."سانأ" نم لدب [ةليبقلا نود ام يه] :ةرامع .هثوغ نوبقاريو هيلع

 ًالكلاو ءاملا ةلق يأ زاجحلا ضراوع دجوي ال موق نحنو :لوقي :خل! نحتو .هيلإ تعزف :اذك ىلإ تاحلأ :نوؤجلي
 نحن :ىيعملاو «زجاحلا :زاجحلا :ليقو «نحن الإ بلاغ نوكي ال لب لكلا ةرثك ىلع بلاغلا عم دجوت الف انضرأب

 .ودعلا ىلع ةبلغلاو بصنخلا نوكي ثيح نوكت امنإو ؛ءادعألا نييو اننيب ازجاح ىتبن ال ةزع باحصأ

 هحبص و «يشعلاب برشي ام وهو قوبغلا هاقس اذإ :هقبغ :خإ نقبغيف ,هدج و اذإ "هافلأ" نم «دجون ال : ىفلن ام

 :بقلاو ءادضرأب زاجح ال :لاق فيوع الكلاو ءاملا ةرثك ىلع عيزفت ليخلل نيلعفلا يف ريمضلاو ؛ءحوبصلا هاقس اذإ

 لثم اهحبصتو ةيرط ابالحأ ليخلا كلت قبغن نحنف :لوقي «نطبلا رومضو رصخلا ةفد وهو ببقلا نم ءبقأ عمج

 .الكلاو ءاملا ةلق نم ال ءادعتلا ةرثك نم بزاوش بق نهف بالحألا كلت

 - بلح عمج بالحألا نوكيو ءايشعو اودغ نبللا ىقست اهنأ ديري نأ :اههدحأ :نيهجو لمتحي وه :يزيربتلا لاق



 يبلغتلا بيكو من لاقو "هه ةسامحلا باب

 ٌبئاش فيفا دل ةاقك اع لئاو ِةَنْبا َبِلْغَت ْنِم اًهُسراوَف
 ١ 0-5 وهو يمك عمج 527 5

 ٌبئابَس ٍءامّدلا ّنِم ٍهِهِجَو ىلع هيب كري شدبكلا نوئرط دي مه

 ٌبِراَصُتَ اهنعشلا لإاناطُخ اَيلَصَو 1 اتفاق ثرَصَق ناو

 دولنا ديع تيَعَمتَحا اذإ ةَباَصع نيوقللكف مْوَق هلألق
 زيغ عةع ةيع 5 تهويعت ةماكا

 تاس وفقا ةقك ايل خو يق اوثراق موق لع في

 ضرألا يف بهاذ ةوول اورصق

 :ىيعملاو ءافنأتسم امالك «خلإ ءادعتلا نم نهف :هلوق نوكيو اهفالتخال هعمجف بولحملا دارملاو ءتبلح ردصم -

 بلحا :لاقي «طاوشأ نئيعمب بالحأ نوكيو ءايشعو اودغ ىدعت اهنأ ديري نأ :رخآلا هجولاو ءرمضتو عنصت اهنأ

 لوأ يف ءادعإلا نهقوبغو نهحوبص لعج هنأ :مالكلا قيقحتو لإ نهف :هلوق اذهل دهشيو نينرق وأ انرق كسرف
 .سبايلا رماضلا وهو ؛,بزاش عمج :بزاوش .رمضتل هرخأو راهنلا

 طالخخأ مهيف سيل بلغت نم ةامك ةامح اهسراوف وأ ةامح مهو لئاو ةنبا بلغت نم ليخلا كلت سراوف :لوقي :خ! اهسراوف
 طالخأ - مضلاب - ةباشأ عمج :بئاشأ .عاجشلا وهو يمك عمج :ةامك .مقوقل ؛مهريغ ىلإ نوجاتحي ال مهأ ديري «سانلا

 ةقشلا يهو «ةبيبس عمج :بئابسلاو «نيهذلا دهعلل ماللا نأ ىلع تعن وأ لاح "هضيب قربي" ةلمجلا :خلإ مه .سانلا
 ةضيب هسأر ىلعو يأ هضيب عملي موقلا ديس نوبرضي مه :لوقي ؛ةردقم لاح ةيفرظلا ةلمحلاو «ةقيرطلاو رامخلاك ةقيقرلا
 نوبرضي الف ءادعألا برضب سانلا ىردأ مهأ يأ ةردقم ءامدلا نم ةفلتخم قئارط وأ ءامدلا نم ققش ههجو ىلعو ةعمال

 .رمح قئارط هنأك ههجو ىلع همد ليسي يذلا ديدحلا ةضيب عماللا سيئرلا الإ

 ام اناطخ ناك انئادعأ ىلإ لصت نأ نع اهرصقل انفايسأ ترصق نإو :لوقي خا نإو .ديدحلا ؛ةضيب عمج :هضيب

 .رورجملا ريمضلا ىلإ فاضم ةوطخ عمج :اناطخ .لصوي ام هب دارأ :اهلصو .امي مهيراضنف مهيلإ اهلصوي

 رهظي «تقولا كلذ يف موق نم مهب كيهان يأ يموق لثم "موق هلل" :هلوق هيلع لد امل فرظ '"اذإ" ةملك :خلإ هللف

 نوزاتميف كولملا سلاجم ف نوعمتجي نيح كلذو مهنم بجعتلا ىلع هايإ وأ سانلا لمحي ام مهرخفو هموق زع نم
 لئابقلاو تاعامجلا تعمتجا اذإ ةعامج يموق لثم مه موق نم بجعأ ينأ وأ اوبجعت «سانلا اهيأ :لوقي .مهنع

 مهامح الإ ىعري الف مهلحف نسر اورصق يموق نود موق لك ىرأ :لوقي :خلإ ىرأ .كولملا دنع - دوفولا يأ -
 .هدحأ هعنمي ال عترم لك ف بهاذ وهف هتسر هنم انعزن يأ انعل نحنو



 يلجعلا خرفلا نب ليدعلا لاقو "6 ةسامحللا باب

 دولا مسافلاو ىلا ايانّكلا يف , دل جيِلامَّدلا تاذ ىِمَلْسا ايالأ
 داونسلا ديدشلا دوبسألا ةدالقلا رسكل ادن فرح

 اجه دق ناك [يلجعلا مجنلا يبأ طهر نم وهو سابعلاب بارو اة نبدي قب يقل رعاش] :ليدعلا

 كدنع اهوأ نوكي اليخ كيلإ نزهجأل وأ هب نلسرتل ؛جاجحلا هيلإ ثعبف مورلا كلم رصيق ىلإ هنم برهف جاجحلا

 :لئاقلا تنأ :هل لاق هيدي نيب لثم املف ؛هيلإ هب ثعبف يدنع اهرخآو

 ضيرع تاجعانلا يديأب طاسب يئلانت نأ نم جاجحلا دي نودو

 ضيخحر تايناغلا يديأب ءالم امبلرس نأك هابشأ هماهم

 :لئاقلا انأ :لاقف

 ليلد ىلع جاجحل ناكل اًباعشو أحأ ىملس يف تنك ولف

 ليلظو ىفطصم مامإ لكل هفيسو نينموملا ريمأ ليلخ
 لوسر لالضلا دعب نم سانلا ىده امنأك تح .مالساإلا ةبق ئب

 ةديصق. نم يىلجعلا ليخألا يبأل ىه امنإو ليدعلل تايبألا هذه تسيل :شاير وبأ لاق .هقلطأو هنع افعف

 ةريبه يأ نب ورمع ىلع دفو ليخألا ابأ نأ :اهببسو «ةيمأ نب دهع ف اضيأ يمالسإ رعاش وهو ةليوط

 يريغ هل نذأي ال !هللاو اذإ :لاقف :نذأتسي بابلاب ليخألا ابأ نإ :هل ليقف ةيمأ ئب مايأ رخآ ف يرازفلا

 هدشنأف كتفصنم وم ندشنأ :لاق مث هطاسب ىلع هعم هدعقأو هديب ذحأف فابلاب ةاتأ ّىح هسلجم نم ماقف

 افلأ نيثالث هاطعأو هاسكف هايإ

 ؛ةيفاعلاو ةمالسلا ماودب اه وعدي فوذحم لعفلا دعب ىدانملا [رتاوتم ةيفاقلاو ليوطلا لوأ نم] :خلإ الأ

 لاق .دعجلا محافلا رعشلاو رغلا نانسألا تاذو ةدالقلاو جيلامدلا تاذ اي تنأ ةملاس يمود اي الأ :لوقي

 هنأ ىلع "جيلامنلا تاذ'" بصتناو «ىدانملا فذحف يملسا هذه اي هب داري "يملسا اي الأ" :هلوق يزيربتلا

 ىرجب يرجي اذهو جيلامدلا تاذ ركذا :لاق هلاك لع نامظإ ىلع ةباصتنلا ثوكي نأ زوو «ناث :ءادن

 دوكيل ؛تاذ ةظفل داعأ هنكل ؛ 0 :لوقي نأ مالكلا هجو ناكو اهف“ا ىلع هيبنتلا هرك امل ؛ةيانكلا

 َنيِذلاَو َنوُعْشاَح ْمِهِتالَص يف ْمُه َنيِذّلا َنوُنِمْوُمْلا َحَلفَأ دق :ىلاعت هلوق ىرحملا اذه يرجيو :محفأ هب باطخلا
 .ةفصلا ىلع ةفصلا فطع نم فطعلا :تاذ .دنب هزإ يأ جولمد عمج :جيلامدلا (-١:نونموملا) #..ه

 .رعشلا نم لسرتسملا دض :دعججا



 حرفلا نب ليدعلا لاقو

 ٍدْهّشلاك َضَيْبأب ًادْمَع تَقَرْبَأ هب يذلا ضراعلاو محلا ِتائّللا َتاذو
 سو مزال ءتعمل ةيدعتلل عانلا 1 5 1

 ٍدْرَق ةَّنق يِذ 505- ٌةَمادُم َنَْفَبَتْغا اهايانت ّنأك
 درفنم لبا سار ١ يسار يسم قوبغلا برش :قابتغالا

 قدس انوع مار : دع ةَّيرِماعلا قارفب ىَرَج
 ءىشب ىتأي ال مب د ىف 23 1 *

 ٌدُب نم ُرْيظلا ِتَرَم ْذِإ ْنُحَي ْمَل امب افنآ دْئطلا ف تكّم.دقل رْمَعَل

 يف ليق ام حصأ :ءالعلا وبأ لاق «دمتإلاب اهغابصنا :اهدادوسا ئعمو ءدوسألا وهو محأ عمج :وحلا :خإ تاذو

 :ضراعلا :لوقي نم لوق امأف «نانسألا تبنم كلذ لصأ لب :لاقيو :هيلي يذلا سرضلاو بانلا هنإ :ضراعلا

 ضيمو :لصألا يف قربلاو ءاقرب ترهظأ :"تقربأ" نيعمو ءأطخب سيلو ةرابعلا ف عسوت وهف بانلاو ةينثلا

 ىلع بصنلا لحم ٍث رورجملاو راجلاو ؛ةسبالملل "ضيبأ" يف ءابلاو ءاهناعملو نانسألا قيربل هراعتسا ءباحسلا
 ضراعلاو رورذملا دمثإلاب دوسلا تاثللا تاذو :لوقي ءراحلا ةداعإب هنم لدب وأ "هب" يف رورحملا ريمضلا نم ةيلاحلا

 .دهشلاك ضباب هب: تعمل وأ ديشلاك ولخ كام نقييأ باضري اسبلت ةدماعةثدبأ يذلا

 برش قابتغالا :خ! نأك .ةدماع تقربأ يأ ةيلاحلا ىلع بوصنم :ادمع .نسلا زرغم وهو ةثللا عمج :تاغللا

 ناسسألا ةرمح فصي «فاوفألا ةحئارب تريغت اذإ رحسلا دتع هعحئارا بيطت اهمف نأ ديزيا هنأل ؛هضخعو «يشعلا

 نم درفنم ةعفترم ةلق يذ لبج سأر يف نينس ةدع تو ةقيتع ارم اقوبغ نبرش اهايانث ناك :لوقيف ءامفاعملو
 ناكملا ةدوربل ؛ةدوربو اغبص دشأ نوكي ناكملا اذه لثم يف تماقأ اذإ رمخلا نأل ؛فاصوألا هذمبي اهضخ «لابجلا

 .ةنسلا يهو ةجح عمج "بنع' ك :اججح .ةقيتعلا رمخلا يه :ةمادم .لامشلا بوبهو

 ظلغو هتوصب حاص اذإ "بارغلا جحش" نم «نابرغلا :جحاوشلا [خسنلا ضعب يف تيبلا اذه دجوي ال] :خإ ىرج

 ديعت الو ئيعم يدبت ال اهتاوصأ يأ راهتنإلا ملخ بع انك قلي ايوب هم اب 0 اءايمألا رخيلا لاق .هتوص

 ؛«كيلع هدري الو ائيش عيضت ال وأ ءيشب دان الرا نيس افييسلل ني د وسلا كابرغلا :لوقي .خإ هدري الو ائيش

 .ةيرماعلا ةبيبحلا قارفل الأف اهحايص ناكف راهنلا لوأ ف تحاص كتداع بسح ىلع كنم ريطت وه امنإو

 عقي امك مسقلاو ؛هدعب ام عم مسقلا باوج 'دقل"و ؛«يمسق يرمعل :لاق هنأك ,فوذحم "يرمعل" ربح :خلإ يرمعل

 يرمعل :لوقي .ريطلا ترم ذإ ؛هعوقو نم دب نكي مل امج ريدقتلا نأل ؛فوذحم "نكي مل" ربو «ةلمجلاب عقي درفملا
 .ةداعلا نايرج بسح ىلع اذه لاق هلعلو ؛ترم ذإ عوقولا نم دب هل نكي مل ببي ماوس لمروس

 . نكي مل' مسا هعضوم :ريطلا .ةيفرظلا ىلع بصن «بيرقلا نامزلاوه :افنآ .ةعامجلا دارأ هنأل ؛ريطلا ثنأ :ريطلا



 يلجعلا خرفلا نب ليدعلا لاقو "5 ةسامحلا باب

 ديلا ةَحاوُملا دوه ىبأ ْمُهوُبأ ألا قوخإ َت َتْوَمْلا قاسأ ٌتْلِلَط
 5: 3 لوصوم مسا ناث لوعفم

 ِدْنِهْلا انق نم ؤأ َيَطَحلا انق ْنِم ان اسيبوٌرازن اي يِداَسُي انالك
 ما

 فسلاو دواد حسد ْنِم ُةَفَعاْصُم ٍمهلَع ٍرازِن ْنِم ىاسن ُموُرَف

 ٍدْعص ْنِم َدِعاوَّسلا يِرْذُت ِةَفَهْرُمِ اهل اوُّنَكَم ٌةلْيَع انزع ام اذإ
 ةدئاز

 يِدرَ امك ٍديِدَحْلا ٍليِبارَس يف اوَدَر مراووصيب مُهاعران نحن ناو
 ءازج عطاوقلا فويسلا

 يأ ءريطلا هب رم امل نايب ["راص" ىرحم ىرجو هيف اوعسوت مث ارامن هلعف اذإ :اذك لعفي لظ :لاقيإ :خلإ تللظ

 .ةاقاسملا عراضم نم ملكتم :يقاسأ .لاح لك يف يأ ؛دجلاو لزهلا دنع يدج مهدج نيذلا يناوحخإ تلتاق

 كيلا ديض وه ىذلا ل زها كي دا رآ :ةححارمل , يناضأ لا نو لوعفم :ت وملا

 ؛كلذ لاق امنإو ؛ىرخأ ىئثمو ةهرات ادحاو ٠ رمضيف ةابناح ىعاريف ءاظفل درفمو ئ : يبرم وقم لك" طل :خ! انالك

 ةفاضإ زوج نم لوق ىلع انقلل اتعن نوكي نأ لمتحي ."يطنخلا"و «رازن لأ و لع وم مورا هج ذل

 اهنأل ؛حامرلا هيلإ بسني نيرحبلاب عضوم وهو طخلا ىلإ ةبسن وهو فوذحم اتعن نوكي نأو «ةفصلا ىلإ فوصوملا
 انق نم انق انئيب ناكو ءرازن اي يداني ائيقيرف الك :لوقي ءهب الإ تبنت ال األ ؛دنهلا نم هيلإ بلحت ام دعب هيف عابت

 انق نم وأ" :هلوقب دارأ :ليقو ؛عامتجالا يقاني الف ولخلا عنمل ديدرتلاو ؛دنهلا انق نم وا أ يطخلا ل اججرلا وأ يطخلا

 .ططان نأ نود دنحلا نم بلجي اعونو ى.طخلا نم مهيلإ نأي اعون «نيعون تناك مهدنع انقلا نأ "دنا

 تريعتسا مث بارضلل تكرتو لمحلا نم تيفعأ يلا بيعاصملا لوحفلا :مورقلا لصأو ؛مرق عمج :مورقلا :إ مورق
 (يلاعتلا وهو يماستلا عراضم نم ثنؤم ةيضاملا لاخلا ةياكح ىلع "يماسن' :هلوقو ئماركلا تاداسلاو ناعجشلل

 لاق .ةفصلا عضوم يف ف رظلا عوقول ؛اعيمج نيبهذملا ف فرظلاب ةفعاضم عفتراو نيئاتلا ىدخإ هلوأ نم فذح

 مارك تاداس نحن وأ مه :لوقي .ع وردلا هب لمعت دلب :دغسلا :ةيرصملا يشاوحلا ضعب قو ؛عارد مسا :كدفقتسلا : يضيفلا

 :ءيهال ةفصلا عضوم يف :رازن نم .دغسلاو دواد هجسن امث ةفعاضم عورد مهيلع ناو نم ولعلا يف لباقتت

 .نيتقلح تحسنت يع بق لاب عوفرم : هفعاضم : يفانسحتا ةبف لماعلا وأ لاخلا عضوم ُُق مهيدع

 نم دعاوسلا ريطت ةددحم فويسب انل اولثمت مهيلع انلمح اذإ :لوقي إ اذإ .ةفعاضملل ةفصلا عضوم يف :جسن نم

 .هددح اذإ "فيسلا فهرأ" نم :ةفهرمت .ايوس هل لثمت اذإ :هل لثم :اولثم .اباحصأ اهعفر اذإ يأ ةعفترملا ةنكمألا

 ,عوردلا :ليبارسلا :خلإ نإو .ةرورضلل تنكسأ «ةعفترملا ةنكمألا «نيتمضب :دعص .هراطأ اذإ "هارذأ" نم :يرذت

 ليبارس يف اعارس انيلإ اوشم عطاوق فويسب لازن لازن :مهل انلق نحن نإو :لوقي .ناصمقلا :لضألا يف ىهو

 .عيرسلا يشملا «نايدرلا نم :اودر .اهيف مهيلإ يشمن امك ع وردلا يأ ديدحلا



 > رفلا نب ليدعلا لاقو

 يوضغ نمد الذ نب 'اعيجت جْمت انّقلا ىَرَأ لازأ ال نأ انَرَح ىَقَك
 0 ولا يا رمل ل 0

 و

 3 5 ٌتْعَيَضو

 ١ نع

 داكار قؤف لا قارفول اق يف يذل قيرك تك

 سلمأ ةعفترملاةلمرلا 00 بار بارطضاو ةكرح 7 مسقلا باوج
 ْنَع َلالَّضلااذهاهيظَب ينب ص ب دو ىَرْخَأ دالْؤَأ عضم

 د

 نع لادتعالا

 ىلع بصنت نأ كلو ؛لازأ ال ينإ :دارملاو ؛ةليقثلا نم ةففخم "نأ" نوكت نأ ىلع "لازأ" عفرت نأ كل :خإ ىفك

 ينأ انزحو امه ىنافك يأ "ىفك" ب عفر اعيمج نيهجولا ىلع "لازأ ال نأ" عضومو «لعفلل ةبصانلا يه نوكت نأ

 ىلع سيقب جرخي نأ جاتحا مهيف ةياكنلا يف ذحخأ نإ هنأو مهنيب ةبارقلا برق ىلع كلذب هبن :2! يرمعل

 هحضو امك امراذو بابرلا وأ رمع مغاري نأ اضيأ جاتحاو دعس نبا وه افوع نأل ؛دعس ىلع دعسو سيق

 .مهيف تناك نيقيرفلا الك ةبارق نأل ؛نوطبلا هذه دع امنإ :سيقب .هدعب تيبلا يف

 مهتلزنمل ؛نزحلا لك مهيلع نزحي مهامس نيذلا ءالؤه عّيض اذإ هنأ ءخلإ ربصأ فيك :هلوق نعم :خلإ تعيضو

 جورخلا تدصق ول يرمعل :لوقي :خلا تكل هع ريصو اهل هنوكب هصخ كلذلف ءدأ نبا ةلزنم اميسالو ةدنع

 ةعفترم ةلمر قوف بارس كرحتل هقز يف وه يذلا ءاملا قارأ نمك تنكل ضعب ىلع لئابقلا هذه ضعبب مهيلع

 .هبص اذإ "ءاملاو مدلا قارهأ" نه (قيرملا :قيرهمك .هل ةقيقح ال ام بلطيو هدنع ام عيضي هنأ ديري ءاسأت

 ةعضرمك وأ :لوقي «ديدرتلا فرح فذحب وأ ؛"قيرهمك" :هلوق نم لدب "ةعضرمك" :هلوق :خإ ةعضرمك

 هءايلوأ عطاق اذإ هنأ :هانعم «لادتعالا نع لالضلا وه اذه نأ كش الو ءاهدالوأ تعيضو ىرخأ ةأرما دالوأ

 اهدال وأ تكرتو اهريغ دال وأ تعضرأف باوصلا قيرط نع تلض ةعضرم لثم اذه هلمع يف راص هءاقدصأو

 وأ «هنارعألا دوم هك لتع ال "لكاقلا" حب قلطس "ديلا وع" ؟هلوقق "انهم" ل ريبغ "قةلشلا" ود ءاعايع

 .ةيربخلا ىلع عفرلا لحم يف "دصقلا نع" ف "اذه" ل ةفص



 يلجعلا خرفلا نب ليدعلا لاقو ولا ةسامحلا باب

 دوْلاو ٍقْدَّصلاو حْضُتلا يضفُم ةّيِصو ا الا
 1 لا

 مخ يب يسار سس را نيملعت ل لعاف ثنؤم بئاغ يف

 راكع ةَج ىفاقللا ناوَكئتألو امكيبأ يبا يف َراَتلا نابهُرَت امأ
 نبا ةينقت نافاخت

 ّدَعلا لع رازي َقِبِإْنِمَرْتكأي اهّبارث تْعمج هيت يعزل برم امف

 دشلا كل بوُجا َنْيَب ام َعَرْغَرَت اَعَرْفَيَتْؤَ اذّللا ٍضْرَألا افَنك امُه
 ىلا 2 0 لعاف ول باوحج ٠ اكارحت

 د ةققابك أ َضَع اّمِم ملاك ُمُهَتوَمَجَو مهتيذاع ن د
 7 "2 لإ ريخ

 ؛مهاوخأ مهو رضم نم اهدع ىلا نوطبلاو ةعيبر نم همع ئبو هنأف ؛ةعيبرو رضم "رازن ئيبا" ب دارأ ا امكيصوأف

 .ةعباتملا رمأ نم ركذم ةينثت :اعباتف .هدو هقدصو هحصن مكيلإ ضفم خيش ةيصو اعباتف !رازن نبا اي امكيصوأف :لوقي

 ا ٠ملعت الف :ةدعب تيلا ف 3 هلوق وه :حصنلا .مكيلإ هحصن لصاو يي دع لوصولا ءاضفإلا ن : سه : يضفم

 :كلوقك وهف نوهبنملا مه نوبطاخملاو «هتماخ يهنلا ل اعج [برحلا عوقو مدع نع هب ل 1 :خإ نملعت الف

 مكنيب برحلل ماها نيب ماه ملعتف يدعب اوبراحتت ال هقيقحتو ءكارأف انهه نكت ال ةارملا او ءانهه كنيرأ ال

 عقت الو :لوقي «ةلعافلا يه تناك برحلا تعفر اذإو ؛"نملعت" ل ةلعافلا يه هجولا اذه ىلع ماهو

 لبق امكنيب برحلا عقت نأ يغبني ال يأ امكحيو يدعب ماهسلاب ايمرت الو سوؤرلا يف يسأر ملعت يح برحلا
 يل اقتلا ةفاففأ ري كلذ نإف ؛رفانتلاو رخافتلا اوعد خإ ايه رت ةيأ :هلوق ئ "عرش :ليقو ؛«يدعب الو يلوم

 لاق اننإو «دلخلا ةننع يف هللا ءاقل ناوجرت الو امكئاوغأ ىف وأ "ل ف رانلا نافاخت امإ يأ :خل ! امأ . رجاهتلاو

 .ليمابسم اوناك نيبطاخملا نأل ؛كلذ

 ضرألا بارت «بطاخم اي تعمج ول ثيحب ةرثكلا نم ةياغ غلب دق - ةعيبرو رضم - رازن با لآ نإ :لوقي :خلإ امف

 امهنم رثكأب يأ :دعلا ىلع .ةرورضلل ةزمحهلا طوقس مدع :ينبا .مهتددع اذإ مهتم رثكأ نوكي ال اهلمر يأ

 5 دارملاف هل انهنشلا بئاج ف وهو جوحأمو جوحأي كسا كلاب ئع خا مش .ناحلا عصوم هةعصوم (نيد ودعم

 ولف ضرألا يبناجك امهنأل ؛امهيلإ الإ لئابقلا دنتست الف ةليبق لك ماوق اممب رضمو ةعيبر نإ :لوقي «لامشلا بناج

 .ةتلضب مسالا ةلاظتساو ةرورض نونلا تفذح .ناذللا هلصأ :اذللا .ضرألا لهأ ماكح مهنأ ديري «تكرخت اكرخت

 ضع امث يدبك ملأتل مهتملظو مهتيداع ن !و نإو :لوقي :ديكأتلل ماللاو ةروك ذملا ةوحالل ةثالثلا رئامضلا :يلإو

 .نوهركي ام هركيو نوبحي ام بحي وهف مهنم هنأل ؛بهرجه الو مقوادع ديري ال يأ مهاذآو مهدابكأ



 كلذ يف بلطملا دبع تنب ةكتاع تلاقو 51 ةسامحلا باب

 -ب

 ليلعتلل لا

 دلجلا َنِم ٍروُيَسلا َّدَق انّذْثِم ْمُهِ» انجامر ُلْثِم ٍلْوُطلا يف ُمُهْحام

 كلذ يف بلطملا دبع تنب ةكتاع تلاقو

 0 انِوُؤَق يي لطم
 د

 هبيعو هحبق يأ هتعانش اه. وعم

 9 ءانق مم 0 ُ 34 |او | قلاوون "5 ف

 شيلا سيئر ةيلاح حامرلا

 .اهيف مهكيرش انإف ريخلا لاصخ نم ةلصخ امبأف دحاو تيب نم راختفالا دنع مهو ينإ :هانعم :خإ نإف

 .ةيردصملا ىلع بوصنم طقلا دض الوط عطقلا وه :دق .ضارعألاو باسحألا ةظفاحم :ظافحلا

 ف فلتخاو تك هللا لوسر ةمع ةيمشاه ةيشرق يه :خلإ ةكتاع تلاقو .لاود :ةيسرافلا فو ءريسلا عمج :رويسلا
 ةيفص ريغ ٌدي يبلا تامع نم ملسي مل :ملعلا لهأ نم ةعامجو قاحسإ نب دمحم لاقو ءتملسأ :موق لاقف ءاهمالسإ
 ةبحاص يهو د25 يبلا جوز ةملس مأ دلاو يم وزخملا ةريغملا نب ةيمأ يبأ دنع ةكتاع تناكو ءانكذ ماوعلا نب ريبزلا مأ

 سيق نيب ةثعبلا لبق تناك بورح يهو راخفلا بورح ىلإ ةراشإ كلذو ءريسلا بتك يف روكذم اهثيدحو ردب ايؤر
 موي مث ءالتبعلا موي مث ةطمس موي مث 225 يببلا هدهشي ملو ةلخن موي اهوأ مايأ اهو «ةيلاوتم مايأ ةعبرأ ىلإ تيقبو شيرقو
 ؛ةريغم ئب ذقموي مهدشأ ناكو سيقب ظاكغ موي شيرق ترفظو. ثعب مث دو ىبلا اهدهشو ةريرحلا موي مث ظاكع
 .فانم دبع نب مشاه نبا :بلطملا دبع .خلإ انب لئاس :لوقتو ظاكع موي ركذت ةكتاعف اديدش الاتق اولتاق مهفإف

 ."اسيق" ٍنيعأ هلوعفمو "لئاس" نيب عقو ضارتعا خلإ فكيلو :اهلوق [رتاوتم ةيفاقلاو لماكلا لفرم نم] :خلإ لئاس
 ناليع نب سيق لآ _ ةعزفم ةديدش هتيؤر نإف ؛رشلا عامس كفكيلو _ شيرق انموق يف شيرق رشعم انع لئاس :لوقن
 :تلاق امنإو ءامئاد ادبأ هحبق قاب عمجم يف مهتحلسأو مهفالحأ نم انلاتقل هوعمج امو نزاوه نم _ "لئاس' لوعفم

 .اهدهش نم هدنع نكي مل اذإ ةثداج نع يوري اميف بذكي دق لحرلا نإف ؛نوبذكي الئ ؛انموق يف مهلئاس
 نب ةيطع ناك الثم ةدح ىلع ناك نزاوه نم نطب لك ديس نإف ؛نيعملا درت ملو ميركلا ديسلا :شبكلا :خلإ هيف

 ىلع ابوصنم يورو «ةيربخلا ىلع عوفرم «عماللا :عمتلملاو ,فيقث ىلع ثيغم نب بهلو رصن نب ىلع فيضع
 هضيب عمال شبكلاو برحلا تالآ ةلمجو ع وردلا عمجملا :كلذ يف لوقت ؛عمجملل ناث تعن تيبلا ةلمجو ؛«ةيلاحلا

 .دي.احلا ةضيب هب دارملا :هعانق .برحلا تالآو عوردلا "لحرفسلا" ك :روئسلا .هضيب اعمال وأ



 ينجربلا فافخ نب سيقلا دبع لاقو 57 َ ٠ ةسامحلا باب

 نيفامب لفات

 ةضاعر تأت رشق 0 لام ا | 4 , 0

 ةلفشلا :عاجولا يصر هكر رفعج نب كلام
 ؛ًءابشةسفنت عاقْلاب هةهتزآلغ الكيجت و 6 رق 1 سا 6 ىو 3 2 55

 ةيوتسملا ضرألا ليحخلل ع وفرملا ريمضلا

 كمجْرَبلا فافخ نب ميقلا فيغ لاقو

 اليوظ الابر كسيرأّ قول طاب ينلئازو توحَص

 "نيرظانلا يشعي" ةلمج نإف ؛"عمتلم" ب قلعتم فرظلا نأ رهاظلا [ةيملعلاو ثينأتلل فرصنم ريغ] :خلإ ظاكعب

 يف ماقت تناك قوس :ظاكعو ؛نيعمو اظفل دعبيف _ يزيربتلا لاق امك _ عمجمت. هقلعت امأو «عامتلالا ةيفيك نبي
 نورخافتي يأ نوظكاعتي اموي نيرشع ىلإ ةدعقلا يذن لوأ

 ردقيف كلذك ناك اذإو ؛”"ىشعي" وهو لوألا لمعأف "اوحمل"و "يشعي" هيف عزانت "هعاعش"و ءاهيف نواحي

 سانلا ةلفس :عاعرلا : :خ ! هيف هيف .اليل رصبلا ءوس وهو وشعل 1 علا قبح سانبا 'ءاشع" نم : ىشعي

 كالا اق لأ لفارألا :هياسعأ ةقاقستو تعم اريك كلاس نانو | كلذ يف وأ عمجملا كلذ يف لوقت ,مهطاقسو

 كلذلف ةيامحللاو ظافحلا لهأ ب رعلا حيرص نم نكي ملو سانلا طالخأو مدخلاو ديبعلا نم ايكرم هدنج ناك

 هلماع ره هنأ ىلع هبصنو «ضرألا ىهو ةلادحلا ىلع عورصمل ١ :لدجملا ا ةلدجمو اسيا رجح لوال هوملسأ

 .نانسألاب همحل اهعابض ذحأت ةيوتسم ضرأ ىلع الدحجم انليخ ترداغو :لوقت ءريسفتلا ةطيرش ىلع

 ىلإ بوسنم يلهاج رعاش] :سيقلا دبع لاقو ,نانسآلاب ”ةنمحع عزن :هسف [ةيلاحلا ىلع باوصتما : هسسهنت

 نع اهلمح ءامد يف هاتأ دق ناكو يط متاح نمهز اده سيق دبغ ناك [كلام نب ةلظنح دالوأ نم عوف مهو مجاربلا

 ءامد يموق نيبو يب تعقو دق هنإ :هل لاق هاتأ املف اعاجش ارعاش افيرش ناكو اهنع زجعو اهيف هوملسأو هموق

 اهتلمحت نإف يسفن يف كب سانلا ق قثوأ تنكو ىلهأ ترتخاو يلام تمدقف ىلهأو يام يق اهنا نيإوتاظرإل اوت

 تنك نإ : متاح لاقف ءكدغ سنأ هلو كموي ممذأ مل لئاح كلذ نود لاح نإو هتيفك مهو هتيضق هتيضق قح نم مكف

 ةئام هداز و اهذحخأف ءكل تلمكأ الإو ةلامحلاب ىفو نإف ءارفاو هذخخف يعابرم اذهو كموق نم كلثم ىينأي نأ بوعأ هل

 نم لايمأ ةرشع ىلإ فئاطو دلي 3 مب ةيلهاجا

 نع توحص كايبأ رمعل نإ :لوقي [رتاوتم ةيفاقلاو براقتملا لوأ نم] :خلإ توحص .هموق ىلإ اعجار فرصناو ريعب
 .هدوع ىجرُي ال ثيحب اديعب اقارف يرشو يبعلو يوهل نقرافو هليطابأو ابصلا يعاود تكرت يأ ةياوغلا
 .هلايز تقو اليوط يأ زوجتلا ىلع لوطلاب لايزلا فصو :اليوط .بعللاو وهللا لطابلاب دارأ :يلطاب
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 الوُكأ يتيدَص ِمهوُحُْنِل الو ءاحنإ اقرت ال ُتْحَبضأَف
 ريثكلا هب ةارأ ةمئاشملا ترصف يأ

 الوُحّدلا ُتْبَلَط ام اذإ لْخَّدب ٌحزان ٌح شاك يقباس الو
 هل راثلا بلطو تزل رادلا ديغبلا 0 07

 يقص ًابّضَعو ًاقيرب اضوغ ت 2 ابئاقلل ٌثتذدغأ تحبصأو
 اعطاق افيس ةلزانلا ثداوحلا

 الوُسَعِةانَملا َليِوَط ًاحخرو ِنانّسلا ٌدََحَك ٍناسِل ٌعقّوو
 حمرلا بصق عاقيإ يعم

 اليلَص اهيِف فيس يس ٍعوُرُدلا ديج ْنِم ةَعباسو
 وشف اهليبعجتنل 10 وبكل ُهْنهَر ريدقلا نئَمك

 عردلا نم داز ام سلا رهظلاو هجولا وه

 "فتك"لك :اقزن .يقيدص باتغأ الو بابسو ءاحل ل |جأ نم قزنأ ال راقو اذ اميلح ترصف :لوقي :2! تحبصأف

 .بايتغالا نع ةيانك محللا لكأ :الوكأ .يئاقدصأل بايع الو باتغم, تسل يأ :موحلل الو .تاكرحلا فيفخ

 امف راتوألا تبلط اذإ رتوب رادلا ديعب ودع ئقبسي الو :لوقي [هدي نم جرخو هتاف اذإ :هقبس] :خلإ يقباس الو
 .هنيبو ئيب رأثل هنم فاصتنالا تبلط اذإ نم هدعب ىلع ودعلا قاحل ٍئتوفي ال يأ بيرقلاب كنظ

 بسنلاو بسحلا نم هنوص كيلع بجي ام لك :رسكلاب ضرعلا :2 ! تحبصأو .ةوادعلا نطبملا ودعلا :حشاك

 لح اذإف الوقصم افيسو راعلاو مذلا نم ايرب اضرع ةلزانلا ثداوحلل تددعأ دق ترصو :لوقي ءاهوحتو سفنلاو
 اضيأ تددعأو :لوقي :خا عقوو .يفرشو يقوقح نم هظفح يلع بجي ام ظفح نع ارصاق دعقأ ال بطخ يل

 اليوط احمرو مصخلل ةمحفم اججح اضيأ تددعأو يأ ةعفادلا جححلا نع زاحم وهو «ديدحلا نانسلاك ناسل عاقيإ

 نأل ؛ةبشخلا ليوط هلعج :ليوط .يونعملا فوصوملا ىلإ ةيونعملا ةفصلا ةفاضإ نم :نانسلا دحك .ابرطضم انيل
 .زازتهالا ديدشلا يأ برطضا اذإ :لسع نم :ال وسع .ليوط هلمعتسم

 ؛عطقلا مدع نع هب نك ضعب ىلع هضعب ديدحلا عقو توص :ليلصلا |ةلماكلا ةعساولا عوردلا] :خ] ةغباسو

 عمست الف ائيش اهعطقي مل فيسلا اهيلع عقو اذإ عوردلا دايج نم ةلماك ةعساو اعرد اال :لوقي

 قيضب اهفصي ليسلا اهرداغي ءاملا نم ةعطقلا :ريدغلا [ةيربخلا ىلع عفرلا لحم يف] :خلإ نتمك .اتوص الإ هنم
 ريصيف روبدلا هجومتو هتكرح اذإ ضوحلا يأ ريدغلا هجوك يه :لوقيف .غوبسلاو ةعسلاب اهفصي مث اهقلح
 ريدغلا ءام ةحفص هبشت اهقيربتو اهقلحب عردلا هذه نإ يأ اهغوبسل ؛اهوضف جحدلملا اهسبال رجيو افيفخ اجومتم
 .هكرحو هفختسا :هاهز :هتهز .اهوطو اهغوبسل ؛ضرألا ىلع اهليذ رج جحدملا اهسبل اذإو ؛حيرلا هتكرح اذإ



 مييصصلاب

 ةلهبج اضم

 تاي . شب هلب ل اهرب َلْصَيو ُمْوَق داب
 ٍتارِفَص ْمُكَآ مالخأبو ْمُكِب يقداص َوهَواقداص يئط ُكي نإف

 مالاوسأ

 ٍتارسكنُم د دابك الاب َنُكِسْمُيَو انحامر روُرجْلاَرْزَج عخسبف د دعت
 اع زعأ ب فلسا .

 [هتقوكقلا نكأانب لت  امقاي كاقلقو ًادولؤم َكَنْوَدَخ
 ايرط اباش " ةافك :هلاع برقأ 1

 نم هبابصنا دنع ءاملا تارطق نم رياطتي ام ةكرحم :نايفنلا [رتاوتم ةيفاقلاو ليوطلا ثلاث نم] :خإ برحو

 لك "ربدلا"و «ثنوملاو ركذملاو عمجلاو دحاولل لمعتسي ماظعلا رسكلاب "ةلحلا"و «لفسألا ىلإ ىلعألا

 حايص اهرارش نم موقلا حيصي ةديدش برح برو :لوقت «ةبادلا رهظ حرقت وهو ربدلا هقحل ام "فتك"

 :اضفوق فطعنا :يزيربتلا لاقو .يضيفلا يف اذك ءاهيلع لمحلا عضو دنع روهظلا تاحرقتملا ماظعلا لامجلا

 .إ اهلك رتيس :اًطوق ةلالدب و رامضإ ىلع سيلو همدقت رورخ ىلع يقال

 موق اب ىلصيو اهلثمت مه ةداع ال موق برحلا هذه كرم :لوقت :س اهكارتيس .!كردش حاص اذإ : لجرلا حض :جصي

 .ناه ديتعاو رثك اذإ ءيشلاو نهلاجر يف رثكي لتقلا نألو ؛نهمركل كلذ ىلع مقاهمأ ربصتو مهنم لتقي نأ مهتداع

 .دلولاو بيبحلا نادقف وه ["ىلع" ئعم ماللا] :لكفلل .هلخد اذإ "ىضر" ك هب ب هيلص :ىلصي

 ءاهيف ريخ ال اهنأ دارملاو ؛يلاخلا "فتك"”لك ةئلثم :رفضلا [ديعولاو ريذحتلا ىرحمي ةيراج ةلمجلا] :حلإ نإف

 مالحأبو مكب ئظ نكي نإف :لوقت اهفأ :تقييلا نوعم طارش دبل با وج هنأ ىلغ مورخب 1 نم عراضم "دعت' 0

 نم رورجلا عطق مكب انحامر لعفتو انلاتق ىلإ نودوعت مكنإف ؛ةلاحم ال ٍئقدصي وهو اقداص ةيلاخ ةغراف مكل

 .مهماسجأ يف حامرلا لمع ةعرسل لثم :رزج .اهيف تارسكنم نهو مكدابكأب نكسمبو ةيناث ةرم لبإلا

 ؛كتنؤمب تمق يأ كتمعطأ [كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نم] :حلإ كتودذغ .ةقانلاب صتخي وأ اقلطم لبإلا :روزجلا
 ةرم بارش اذإ هلفأو ل 7 نم لهش كلذكو ةيناث ةرم برش اذإ لع نم فورعم و 1 اينات ةاقس اذإ هلع نم لوهجي ١ لعت

 ايرط اباش تنك دقو كتيفك مث اريغص تنك دقو ' "كتوذغ" :ل وقيف هقع دق ناك و هنبا بطاخي قرم لوأ هاقس وأ ىلوأ

 . ادولوم" لبق فاكلا نم لاح :اعفاي .ةعدو ةعس يف تنك يأ هب لهنتو ءاذغلاو ءاملا نم كيلإ هب رقأ ام لعت



 تلصلا أ نب ةيمأ لاق "هه ش ةسامحلا باب

 لسلتكا ارعاسال كاركشم ثيأ مل وْحَّشلاب كنب هليل اذ
 مونلا دض :رهسلا رطلا هباضأ اذإ :هبان

 للا را 8 8

 لمت َيَعو نوُد هب َتْقِرُظ يذلا ب.تاقوك قتلا انأ قأك

 لَم منح َت - َتْوَملا نأ ُمَّلْعَل  اهّنِإو كْيَلَع وف ىَدَّرلا فاخت
 ” لعاف  كالحلا

 ُلّمّوَأ كليف ُتْنُك ام ىَدَم اهْيلإ قنا ةّياغلاو ُنسلا َتْفَلَب ملف

 ُلَّضفتملا ُمِعْنُملا تنأ َكنأك َةظْلِغَو ًاهْبَج َكْنم ٍئاَج َتْلعَج

 خاايذي ٍواجُملا ٌراجلا امك َتْلَعف قنا قع عد ولالا َهَئْيلَف

 ُلَقْعَت تدك ْوَل ٌديدَْكلا َكيأَر يفو  ُهْيأَر ٍدّئُملا يملاب ينتْيَمَسو
 اذإ تنك دقو :لوقي ءرمجللا وأ راحلا دامرلا وهو ةلم ىلع عقو هنأك برطضاو قلق اذإ :لحرلا لملمت :خإ اذإ

 ةيدعتلل ءابلا :ركشلاب .ابرطضم رهاس الإ ليللا مامت كضرم لحأل تبأ ىل فيعض وأ ىوق ضرمب ةليل كتباصأ

 تنكو :لوقي ءقراط فيض هاتأ نمو ؛ةبيصمي بيصأ يأ ةقرطمي قرط نم :قورطملا :خ! نبأك .ةبحاصملل وأ
 ليست "ييع"و انأ ال رمألا سفن يف بركلا نم هب تقرط امم تنأ ال تقرط يذلا انأ ينأك يبارطضاو يقلق ةدشل

 .ملكتملا ريمض نم لاح ةلمجلا : يبيع .عومدلاب

 فاخت يسفن تناكو :لوقي ["يزيربتلا" يف تيبلا اذه هس :خلإ فاخت .تلاس اذإ :نيعلا تلمح :لمق

 دوس لجان يساودكولا نأ ملعتل اهإو كالهلا كيلع

 ىلع برضلا هيف لصألاو ؛هركي ام. ناسنإلا ةلباقم :ةهبجلا [لاجرلا نس تكردأ املف يأ] :خ+! تغلب املف
 نم كلش لمؤأ تدك اه ىهفنم اهيلإ ناك يلا ةياغلاو نسلا لامك تغلب املف :لوقي هنأ :نيتيبلا عم ؛ةهبجلا

 .لضفتملا يلع معنملا كنأك ةدشو ةظلغ كتدومو كتيبرت نم يئازج تلعج لماكلا بابشلا مزاولو ةوقلاو ةدشلا

 .هراج ىلإ رواجملا راجلا لعفي امك يب تلعف هلك هرمأ تلمهأو ٍتوبأ قح عارت مل نيح كتيلف يأ :خ! كتيلف

 هرمأ لمهي ملو هاعار :هقح ىعر :عرت م
 يتيعاو :لوقي .هلعاف بئان "هيأر"و ءلوعفم مسا ' 'ددفملا" 52001 ىلإ هبسن اذإ *هدنف :لاقي :خ! يبتيمساو

 وأ هب ئتيمس امل مهفتو لقعت تنك ول وأ لقعت كتيل دينفتو ءوس كيأر يفو افرخ ادنفم يأ هيأر دنف نم مساب

 .فوذحم باوجلاو ؛ةيطرش وأ تيل نعم :ول .يبأر يف ال كيأر يف دينفتلا نأ تملعل



 اهقع اهل نبا يف نازه ىنب نم ةأرما تلاقو 25  ةسامحلا باب

 قوش بارشلا نأ لع ذرم ؛نأك ٍِفالخلل اًدِهُم 1
507 

 تك فييرا ناو لب ساتسلا
 ابَعَر هَل ج يف ىَرت ماعلا ُمأ كلغ هُمَظعَأ خْرَملا لم َوْهَو ُهُنْيِبَر

 بوكلا هم نك ىقّتو ةزاَبأ ُهَبَدَش لاَّخُفلك ضآ اذإ تح
 هرهظ يأ لخخنلا ر 5 ءوضلاب

 ابذدألا فتْبَي يِدْنِع َىْيَش َدْعَبُأ ينيْدَّوُي يباوُث ذأ قرَفُي ءاَسْنأ
 ”<  راكنالل ةرمشا نت

 بكف رتش يف وهيك ظفو | , هيعمل ليجْرَت يفر عنا

 ادعم ءابطاخم اي هارت :لوقي «تافتلالا ىلع روكذملا نبالل بوصنملا ريمضلا [نيعم ريغل باطخلا] :خل! هارت
 يأ اذكب لكوم نالف :لاقي :لكوم .دادسلاو باوضلا لأ ل اع دري نأب هللا نم لكوم هنأك قاقشلاو فالخلل

 ريهضلا سيم ةيفاقلاو طيسبلا لوأ نم] :خل ! هتيبر .ةزنع يب نم نطب باوث مأ :اه لاقي :ةأرها .هل مزالم

 مظعأ رغصلا ةياغ يف تاشير راغص هدلج يف ىرت خرف لثم ريغص وهو انأ هتيبر :لوقت «قاعلا دلولل بوصنملا

 . عمشي ال و لكأي ناك ثيح ةدعملا هيف ام

 راغص ةكرحم :ابغز .هسفن رمأب مايقلا نسحي ال هنأو هرغص نع ةيانك :ىرت .دلوي ام لوأ ريطلا دلو :خرفلا

 ربأي نم :رابألاو ,ناصغألاو مئاوقلا نم هبناوج يف ام عطق 'هبذش" :اهوق :خل! ىتح .رغصلا ةياغ يف تاشيرلا
 ,ةكرحم "بركلا"و «ىثنألا يف الإ نوكي ال ريبأتلا نإف ؛اقلطم حلصملا هب دارأو هحلصأ اذإ "لخنلا ربأ" نم ؛لخنلا

 :لوقت اهفأ :نيتيبلا يعم «ةناهإلاو لالذإلا نع هب كيو بوثلا قرح :قيزمتلاو .ظالغلا ضارعلا فعسلا لوصأ
 رهظ نع بركلا ىفنو ؛هحلصم ةدئازلا هفارطأ عطق لخنلا ركذك اليوط ايوق راص اذإ نح كلذك هب تلز ام

 يدنع بدألا يغتبيأ ابيدات ئبرضيو ئفنعي قفط هلاوحأ حالصتساب ةوقلا دجوو «هرمأ ماقتساو ربك يأ ههجو

 .ديفي الو يدجي ال نسملا ديكأت نإف ؛نوكي نل اذو يأ يربكو يبييش دعب

 [امي هلعفي امل ليلعتلا نعم ف] :ينبدؤي .ةرورضلل فلألاب ةزمهلا لادبإ :اشنأ .لخنلل حلصملاو حقلملا وه :ةرابأ
 اطخ طفت يلا هتيحل يفو لحري يذلا عمتجملا هرعش يف رصبأل نإ :لوقت :خل! إ .ابيدأت يبرضي لدب وأ لاح
 .ةعاسلا هتف هدعأ اع ىلإ هيق هدهعأ تنك اسغ لوم نقيك :بحع ال ىنأ ديرت ءابجعم ابجع هدخ يف اقيقد

 .هنيهدتو هطشمو رعشلا لسغ :ليجرت



 ياميلسلا نبا لاقو 0 "57 ةسامحلا باب

 لوقا لو ابَرَأانَّمُأ يفاكل َّنِإف ًالْهَم يشل ادت هع ع ُهل ٌتَلاق

 ابطَح اهَقْوَق ثّدازل تَعاطَتْسا مث ةَرَعَسُمٍران يف ينثأَ وحلو

 قاميلسلا نيا لاقو

 موُلَتلا ْدْرَي ام نِكلو يِسْفتِ 10 اا
 ليده لبخ

 1 00 و هت 25 5 - ا 2

 ض1 :لوقت :خإ تلاق

 يف انمأ ىلإ اديدش اجايتحا انل نأ وأ ماليإلاو ءاذيإلا كرتب مكحي امهفو القع سائلا رشعم انل نإف ؛امب لعفت ام

 ئتأر ولو :لوقت 12 ينتأر ولو .ةجاحلا :ليقو ؛مهفلاو لقعلا عةكرخم :ابرأ .عامسإلا نم لعفلا عةياغلل ماللا :يبعمستل

 انإ يأ ءابطح اهقوف تدارل اهيلع بطحلا ديزت نأ تعاطتسا مث دوقولا ةديدش ةدقوم ران يف هسرع

 .يكاله دوت يهو ارهاظ يئاذيإ نع هاهنت هسرع نأ ديرت ءاهقطنل فلاخم اهريمض نإف ؛لوألا اهوقب يرغت

 املف اروسأم ةنيدملا ىلإ لمحو هيلع ضبق ةماميلا يلاو يبرع نب ميهاربإ ناكو لقم يمالسإ رعاش :ئباميلسلا نبا

 .تايبآلا هذه لاق علسب رم

 مولتلا دري ال نكل علس موي يسفنل مئالل نإ كرمعل :لوقي [كرادتم ةيفاقلاو ليوطلا يناث نم] :خلإ كرمعل
 روحي تأ زوو ؛عجري ام هب داري نأ زوجي فري اانعأ :هلوق نأ ملعاو .ائيش عفني ال يأ رمألا تاف ام دعب ائيش

 .ادتبم نوكي نأ زوجيو ءالوعفم نوكي نأ زوجي "ام" عضومو ؛عفنأ يأ كيلع درأ اذه :لاقي «عفني ام ىيعمب

 .موللا يف ةغلابملا ,موللا ف فلكتلا : مولتلا .فيرعتلل "علس" ل هفاضأ :موي

 .تلعف ام سئب يأ كلذ تلعفأ :هانعم ؛عيرقتلاو خيبوتلا :ضرغلا [هيلع ارداق هلعج :هنم هبكمأ|] :2! تنكمأ

 "ول" ءانه فذح ادحاو الوعفم بصنت فرعأ يعمم "ملعأ"و ءالاض نعم لاح وأ هل لوعفم هنأ ىلع "ةلض" بصنو

 ؛لقعلا قيرط نع الاض وأ الالض ىسفن ىلع ارداق يودع تلعجأ :لوقي «فوذحم ءازجلاو ءطرشلل وأ ئمتلل

 .تمدنت ام هتبغم فرعأ تنك ول وأ توفلا لبق هتبقاع ءوس ملعأ تنك !ئتيل اي .مزحلا نم نيم تاف ام ىلع !ىفه اي

 .فهلتلاو رسحتلا هب دارملاو «ىفهلاي يأ ءادنلل ةزمهلا :ىفهلأ



 ئباميلسلا نبا لاقو "4 ةسامحلا باب

 وف 6

 ُمَدَنَتَي دي هيلث ْمَل ٍهباقغأك قفل َنوُدبْيِرْمَألا َروُدَص َّنأول

 ْمَمْدَأ نيحاميجلا ماخش ُلْيَلو ةَصضيرَع ٌجاجِف تناك دقل يِرْمَعَل
 نيفرطلا دوسأ يا

 ْمَعارُم ِناوهْلاِ راد ْنَع يل ذو اهُجورف َلَع لهن مل ضْرألا ذِإ
2 

 . ْمَهْيَع ٍيَعارْدلا م ءالثتف لحرب كلفت رمألاب ذإ ٌتُمِشولف

 مسْذَم َدْضَقْلا ا يخي ال ليلا راهَتٍةالَقْلاِب َلِيلَد اهيلع

 ىفلل رهظت هتاببسمو رمألا رودص تايدؤم نأ ول :دارملاو ءفاضملا فذح ىلع رمألا رودص نأ ول :خإ نأ ول

 .همدقمو هلوأ :ءىشلا ردص :رودص .كلاه رثأ اعزاج الو تئاف ىلع امدان هرت مل هزاجعإ دنع هل رهظت امك

 ةقانلا ىلع

 .ةبقاعلاو رخؤملا وهو ءبقع عمج :هباقعأك .بئاغلا ثنؤملا عمج ةغيص :نودبي
 شيرلاو ردقلا داوسو ءمحفلا وهو ماخسلا ىلإ ةبسن :يماخسلا :خ2! يرمعل ."هفلت مل" :هلوقل ناث لوعفم :مدنتي

 يأ نيحانحلا دوسأ ليلو يب قيضت ال ةعساو قرط يل تناك دقل يرمعل :لوقي .حصي اهلكو ريبكلا شير تحت ريغصلا
 .عساولا قيرطلا نعمت جف عمج :جاجف .ييرتسي ةملظلا ديدش يأ رخآلاو لوألا

 ءاهروغث لهجأ مل يأ بلق مالكلا يف ["تناك" ل فرظ] :ضرألا ذإ .ةليوط دض ال ةعيسو نعم. :ةضيرع

 ليل امايأ هلهأ مغاري نالف :لاقي ؛نارجملا :ةمغارملا يف لصألاو ءدوجأ وهف مغرم يور اذإو ءدانس تيبلا يفو

 3 بعص اهو ةيامحلا عصضاومو ضرألا جورف كافاخع تنك ام ليللا داوس و قرطلا ةعس عم نإ :لوقي .عحجج ري
 .قيرطلا نعم. ءجرف عمج :اهجورف .يفخ الوهجم هيلع لهج :لهجت م .اهيف لذأ راد نع برهملا

 :ليقو عةيضاملا ةقانلا :مهيعلاو ع«ةقانلا ىف ا يف دومحم فضو وهو بنجلا نع نيَتف رملا دعابت :ىلتفلا ا تسلا ولف

 ترمدتسال  ةلويهسو رسي يرمأب ناك ذإ ؛يصالخو يباهذ تئش ولف :لوقي ؛سأرلا ةمخضلا قنعلا ةليوطلا

 ,.اهيضم ف ترمتسا ءاددشم :تصلقل .سأرلا ةمححض قنغلا ةليوط ريسلا ةعيرس نيقفرملا ةدعابتم ةقان يلحرب تضمو

 .ريعبلا بك ره لحرلا أ ةبحاصملل وأ ةيدعتلل ءابلا| :يلحرب

 ؛ليلدلل رورخملا ريمضلاو «فوذخم ةلماعو :ةيفرظلا ىلع بوضنم "هراهن" :هلوق [ةقانلل تعن تيبلا لك] :خ ! اهيلع

 «ليللاب مسنم اه يوسلا قيرطلا يطخي الو هراف لضي ال ةالفلا يف قرطلاب ملاع هسفن هب دارأ _ ليلد اهيلغ :لوقي

 امي وجني نيعارذلا عاللتك ةقائ نم هل ةضرعم ةاجنلا تاس تناك و اهنم 2 ءادعألا هنيكمت ىلع هسفن مولي هنآ :لصاحلاو

 .هيلع قيض يح روجألا هذه عم مرزحلا عيضف هب قيضت ال ةضيرع جاجفو «هدش رث قرطلاب ةفرعم و عهرتمسي دوسأ ليلد

 .ريعبلا فخوه :مسنم ."وسنم" نم لاح :اهل .ًالكلاو ءاملا نع ةيلاخلا ضرألا :ةالفلاب



 ىلا ةملسم نب ةداتق لاقو 2030 0“ ةسامحلا باب

 اقّلحلا يع رنيم ليقب هكر مدور ءاضيب ٌتْدَدَعَأ
 وبا نانسلا لح. : رارغلا

 ص ةبعداجا وه 7 تحول هكا

 في اقبال نتا قلل رشح اغا
 ”رهظلا ةسالملا ديدش

 لوألا يرخلا .ةكرحم يرجلا دعب يرخلا رانا :لوتح ادت ؤ[تتشنإًايافعةليبع كو ءاقلاب َككيَعأَلْفَي

 يفنخ !ةنيلسف امم نب ةداتف لافو
 صر

 ُمْوُلَتو اهّلْعَبٌرَجَعَ اهفقنس ينم يموت فشلا ّنِم َّنَع ْتَرَحَب
 ةلع هنأ ىلع بوصنم الا

 لوقصم افيسو ةيفاص ءاضيب اعرد بورحلل تددعأ نإ :لوقي [بكارتم ةيفاقلاو حرسنملا نم] :خلإ تددعأ
 :عبنلاو ءاهطسو يأ اهدبك نع اهرتو دعابت يلا سوقلا :جرافلا :خ! اجرافو .عوردلا قلح رسكي نيدحلا
 امو عبنلا نم ةذختم: ةبلص يأ رتولا ةدعابتم اسوق اضيأ تددعأو :لوقي «ةيبرعلا يسقلا هنم ذختت رجش دوجأ
 .ءيشلا هب المي ام ءرسكلاب :ءلم .رجشلا قاروأ نم اقرو اهبسحت ءارضخ ةضيرع ةقيقر لاصن نم ةبعجلا المي
 .بشنخلا نم ةعساولا لبنلا ةنانك :ريفج

 نوكي وأ ءبرضلل حاتري هنأكف زهي هنأل ؛يحيرأب فيسلا فصو نوكي نأ زوجي : يحيرألا :خال ايحيرأو
 اعلطاق اخيرا افيبم اف :تددعأو ؟لوقيإ «كاويسلاا انهيلإ :بسني :ءاشلاب ةيرزقا ء"فنعأ" بنك حيرأ ىلإ اهويسفتف

 هو احرف اولمم ناهرلا موي اقباس رعشلا ةلقل ؛رهظلا سلمأ قئعلاو بنذلا ىلغ لصحت اذ اسرفو

 كنيع ٌالمب :لوقي :خل ! ةلمع .اطاشنو احرف عىلتمملا " فتك" كك :اقثت .عمتجا رعشلا - مضلاب -ةلصخلا عمج :لصخ

 يأ :؛ىئرخو راس واح ؛ث امهيأ اقزن وأ اباقع كيضريو رادلا ءانفب ماق 1077 ا

 .لاح لك يف هيرج كيضريو تيبلا ءانفب انسح نينيعلا الع ليج سرفلا اذه نإ

 ميمت نيب برحلا تعقو ثيح _ عضوم مسا _ مهلم موي ركذي [ميرك ديس يلهاج رعاش] :ةداتق لاقو
 ذولي جرخو بالك نب رفعج نب دلاخ لتق امل يرملا ُلاظ نب ثراحلا راجأ يذلا وه اذه ةداتقو ءةفينحو

 ف روكذم امهثيدحو - عضوم وهو - ناحرحر موي رفعج نب دلاخل هلتق ببسب ناكو امي يمتحيو لئابقلاب
 .ةفامتلاب 50 ميحل نب ةفينح ب نم وهو خيرأتلاو بدألا بتك
 - امل ؛ةمالملل ركذلاب ةركبلا صخ «ةركب هاتأ اذإ :هيلعو هيلإ ركب [رتاوتم ةيفاقلاو لماكلا ناث نم] :خإ تركب



 3و 3 : 5 8 2 2

 مولكو ةكهن شجي ْتَدَبَو يبراوف ٌتْنْزَر دق ىنثأَر امل
 يس قولا عظيم 1 تاس 4 ْنَم َلّوَأ ُتْنُك ام

 عاجشلا : لسابلا باصأ لعاف ةبيصم و رابدإ باص يأ

 ُموُعَت ٍءامّدلا لّبَس يف ُلْيَجْلاَو : و27 اقفاص ع ةينلتاف

 يبق قيرشلاو ةكسالا ذهب نعاس لآ واوشم قتلك ذإ
 يقتت لعاف يفنت لوعفم ورمع نب ثراح بقل تاداس

 ةردابملا يف اقلطم لمعتسا مث مهمولت مث مهؤاسن مهيتأت تناك اوحبصأ اذإف ليللا نوبرشي اوناك مهنأ -

 عوحر يناثلاو ءاقرشع ءوسب هتجوز نع رابخإ لوألا عارصملا نأ كلذو «نيمالك ىلع تيبلاو ؛عارسإلاو

 امهو اهلعب زجعت زجعلا فو ردصلا يف ئمولت :لاقو «تمرحت امل اهيلإ بتعلا درو تركنأ اميف اهيلع هنم

 يلذعتو يمولت ةأرملا هذه ّيلإ ترداب :لوقي «سابلإلا نم نمألا دنع مالكلا مهفيرصت يف مهتداع ىلع دحاو

 .زجعلا ىلإ هبسنتو اهفس اهجوز مولت نأ ا يغبني لهو :لاقف .كلذ اهيلع ركني لبقأ مث اهفسو اهنم ةفخ

 .زجعلا ىلإ اهلعب بسنت يأ :زجعت
 دق ئتأآر امل ئمولت ىلع 2059 :لوقي ؛هتلزهو هتفعضأ اذإ "ىمحلا هكهن" :لاقي ,ءفعضلا :ةكهنلا :خ2! ال

 ائيش هنم باصأ اذإ ائيش هأزر :تن زر .تاحارجو فعض يمسجب رهظو برحلا يف اولتق ثيح سراوفب تبصأ

 .لوهجب ناث لوعفم هنأ ىلع بوصنم :يسراوف .هصقنو

 تلق يأ «باوجلا عقوم عقاو تيبلاو «قيقرلاك عمجلاو دحاولا هيف يوتسي صلاخلا :ميمصلا :خإ تنك ام

 هوركمو ةبيصمب بسنلا ميمص ناعجش موقو رهد هباصأ نم لوأ انأ تسل نكلو يسراوف بيصأ معن :اه

 .ميمت ونب هب دارملا :يح .اراع دعي ال اذه لثمو

 :لوقي ءاومزهنا مهنأ دارملاو .ههجو ىلع ءيشلا بلق وهو ءفكلا نم :ليقو «ءاوتسالا :وفاكتلا :خإ مهتلتاق
 دقو اومزفنا ىح مهلتاقأ تلز ام يأ ءامدلا لبس يف حبست ليخلا تناك دقو عامتجالا ىلع اووتسا ىح مهتلتاق

 .مدلاو رطملا نم لاس ام ,ةكرحم :لبس .ىحرجلاو ىلتقلا ءامد نم رحب يف ةحباس ليخلا تناك

 نصحتت ميمت تناك نيح اديدش الاتق موقلا ءالؤه تلتاق :لوقي ["تلتاق' وأ "موعت" ل فرظ] :خ! ذإ

 نيبو كنيب لعجي نأ :ءاقتالا :يقتت .ةروهشم ةليبق يهو سعاقم لآ فارشأب فويسلاو حامرلا دح نم

 .كظفحيو كيقي ازجاح فاخت ام



 يفدحلا ةملسم نب ةداتق لاقو ش ما أ ةسامحللا باب

 ميزو مزاوَه نمو ىَمَْأ ْمُهَلِْم ٌسراوق ُمُهَلْبِق َقلأ مَ
 000 ليخلل ريمضلا ةيلاح مهنم ىمحأ

 هوا ءاسملا عك ف لققناو نقلا فلتخاو ِناَمَّصلا ىّتعلا امل

 موك ٍحامّرلا سعد ْنِم َنِهبو 2 ٌسِياوَع ِووُجْولا ةّمِهاس عقتلا يف
 تاحارج

 ُميِمَد وه ٍهْخَولا رخل ىَوَهَ لَصيف ٍةَئْعط مَ ُهَشْبُك ُتْمّمَيَ

 ميوسَن امها قزف سيعمل تلا يف ةيَح نم ٌدوشأ ىعمو

 وُ ٍصالّدلا قّلخلاو ٍضْيَبْلا يف ْمُهَّنَأك َديِدَحلا اوس اذإ ُمْوَق

 ناسرف محب دارملا نوكي نأو ءمحي عجف نيذلا هناحصأ شراوفلاب .تيعإ نوكيا نأ روجم خا قلأ

 .موزهمو مزاه نيب نم ليخلاو رامذلل ىمحأ مهلثم سراوف سعاقم لآ لبق قلأ مل :لوقي ءءادعألا

 .سرفلا فصو هنأل ؛مزاه عمج :مزاوه

 رياطت ام :جاجعلاو ؛فيثكلا رابغلا :عقنلا وأ «نيظفللا فالتخال ؛جاجعلا ىلإ عقنلا ةفاضإ "ميمد" :هلوق ىلإ :امل

 :ماجللا سراف ىلع سرفلا مزأو ؛عفتراو رثك اذإ :توملاو توصلاو رشلا عقن ردصم عقنلا نوكي نأ دوجألاو ؛هنم
 تايبألا نيعم ؛هجشو هسأر خدش اذإ همد نم نوكي نأ لمتحيو ؛ريقحلا :ميمدلاو ءاديدش مفلا لكب هضع اذإ

 تامهاس رابغلا ف مجللا تاضاع ليخلاو مهحامرو انحامر تفلتخاو مهنمو انم نافصلا ىقتلا امل :لوقي هنأ :ةثالثلا

 ىلع طقسف نيقيرفلا نيب لصيف لجر ةنعطب مهديس تدصق حامرلا نعط نم تاحارج نيو «هيف تاسباع هوجولا
 نأ "لصيف ةنعط" :هلوق ئععم ف نسحألاو :ءابدألا خيش لاق .سأرلا خودشم وأ ريقح وهو ههجو رحل ؛ضرألا
 .نيقيرفلا نيب لصفي نعطب يأ يزاحبا دانسإلا ىلع ةلصافلا يه ةنعطلا
 رهظملا عضو هيف :عقنلا يف .ضعلاو كاسمإلا :مزألاو ءمزأ عمج :موزأ .باهذلاو ءيحبلا :فالتحالا :فلتخا

 لصفي نم وهو :لصيف .ءطولا ةدشو نعطلا وه :سعد .داوسلا ىلإ نوللا ريغت :موهسلا :ةمثاس .رمضملا عضوم
 قوف نأب نوفوصوم برحلا كلت ف ةفينح نب يموق نم دوسأ نيعمو امي هتدصق يأ :حلإ يعمو .نيمصخلا
 نوهبشي ةفينح نم لاجر تقولا كلذ ف يعم ناك يأ اهيلع اهسبل ةرثكل ؛تاضيبلل اراثآو تامالع مهسوؤ

 ِ .اهبناوج نع رعشلا ترسح مهسأر ىلع اهدوجو ةرثكل ضيبلا نأ نيح هتموادم عم برحلا يف ">



 ا

 ةيبي فقر

 حالِجلا ابأو محن ةدييَع تا بانت دكت ان
 لحجر ةينك ا وعفم عبر وس لحجر مسا 1 :

 ٍحامَرلا فارظأف ابْن نإ انيضردفق دقانإف اوَض درت نإف
 ةنسألا يه

 حار نابترام امري ثا ةَمْرُم ٌضيبو ٌةَمَوَقُم
 ءباصالا فارطظأ دّؤر دادحلا

 وعم ردصم رثآلاو ةمالعلا وه :ميوست .دهعلل ماللا «برحلا :ىغولا "دوسأ" ل ةفصلا عضوم يف :خل | نم -

 مهو يأ فوذحم ربخ وأ ؛"دوسأ" :هلوق نم لدب هنأ ىلع "موق" عفترا [خلإ موق مه يأ] :خلإ موق .مسالا
 عاونأ نع ةيانك :ديدحلا .عماوللا موجنلاب عوردلاو ضيبلا يف اوهبشت ضيبلاو عوردلا اوسبل اذإ موق مه :لوقي
 .سلمألا نيللا عساولا :صالدلا .ةحلسألا

 عمجت ةوزغل لحرلا ندشأل يأ نلحرأل تشع نإ ينإ مسقأ :لوقي «هباوج "نلحرأل"و مسقلل ماللا :خل! نئلف

 ةبلعت نب لهذ ب انع غلبأ !بطاخم اي [رتاوتم ةيفاقلاو رفاولا نم] :خلإ الأ .هسفن نيعي ميرك تومي نأ الإ مئانغلا

 .غالبإلا نعم هنمضتل' ىلإ ب يدع :صخخ .مهنم حاطبلا يب تاداس ىلإ اصوصخ اهغلبأو ةلاسر

 ىلع بصتنلا هلحم و ةهدئاز عءابلا :جإ انأب .رماع نب كلام بقل "بارغ" 6 :حاطبلا , ةالعأ ءيش لك ةأرمس :ةارس

 انأ انع مهغلبأ :لوقي ءليذه نم لحجر هلتق ركشي ئب نم لتق دق ناك لحجر ملع "ىنثملا"و :”الوسر" نم لدب 5

 .ىنثملاب حالجلا ابأو ةديبع يأ انم لحرب نيلجر مكنم انلتق دق

 اننيب ةنسألاف برحلا الإ اوبات نإو ءمكنم رأثلا انيفوتسا انأل ؛انيضر دقف ردقلا اذمب اوضرت نإف :لوقي :خإ نإف

 .ديأ نانبو اسوؤر عطقت دادح فويسو ةموقم يهو :لوقي :خلإ ةموقم .ىبأي ىبأ نم عراضم :اوبأت .مكنيبو

 .فكلا وهو ؛ةحار عمج :حار .عطقلا وهو «"رارتإلا نم عراضم :رتن



 ٌئِسَعْفَملا مّيْشَألا نب ٌةَبْيَرَج لاقو
 لا عند قس يِمَلْمُملا َيِسِراوَمِل ٌىدف

 ةضقلك ! يجن راسل ديقفأ ةسعر لف 1

 مدل اهقْيِياَت انْرَرَح ٍروُسْنلا َعايص ثّحاص ُلْيَحْلا اذإ
 طايأسلا اياقب 5 عالضألا ط

 نبا ريطم وأ وهو فيرط نب سعقف نب دحأ بهو نب ورمع ةبيرج دج [لقم يمالسإ رعاش] :خلإ ةبيرج لاقو
 يف اراس لحع نب ةعيبض نيب نم بهلس ابأو ابهلس نأ :رعشلا اذه ثيدح نم ناكو دسأ ب نيطايش دحأ ميشألا

 املف .هبحاص مهنم دحأ ديري الو ناعمجلا ىقتلاف اضيأ سعقف ونب تحرحو مئانغلا نابلطي لئاو نب ركب نم عمج

 نيتبرض افلتخاف بهلس يبأ ىلع دئرم نب ةورف دشف ليخلا ىلع اولتاقو اولزني ملف لازن لازن سعقف ونب حاص اوقتلا
 .تايبألا هذه روكذملا ةبيرج كلذ يف لاقف مهنم اولتقو سعقف ونب مهتمزهو هبحاص لتق امهالكف
 يلاخ برحلا تامسب اوملعأ نيذلا يسراوف ىدف :لوقي [كرادتم ةيفاقلاو براقتملا ثلاث نم] :خلإ ىدف

 ةركنلا لعجو أدتبملا ربخ هنأل ؛عفرلا عضوم يف "يلاخ" :هلوق :يزيربتلا لاق .ةجاجعلا تحت مهو يمعو
 :هلوقو ًادتبم "معو يلاخ" :هلوق نأ يدنع قحلاف ءمهفلا ىلع بعصي ام ةفرعملا دوجو عم اديبه ةمدقتملا

 .ردِصم.هلضأ "دف" نأل ؛ةينثت ةهنوك مزلي الو ءربغع "ىدف"

 .ءادتبالا وأ ةيربخلا ىلع ناعوفرم :معو ياخ .برحلا تام نم ةمسب همسو :هملعأ :نيملعملا

 هبسانيو اهلجأل ةبركلاو ةدشلا نم نيقابلا قحل ام مهتبيغبو مهنع اوتام نيذلا فالسألا "نيبئاغلا"-ب ئع :خإ مه

 محفلاك دوس مههوجوو مهداسم اودس ثيح انفالسأ نم اوباغ نيذلا ةبيغ ةبرك انع اوفشك مه :لوقي .ءفشكلا

 ةبيعلا _ ةلمهملاب _ نيبئاعلا ةبيع يورو ؛«_ ةمجعملا نيغلاب ._ نيبئاغلا ةبيغ ةياور ىلع اذه راع مهقحلي نأ ةفاخم

 اوفشك مهأكف ايفاخ ناك ام مهبيع بلطي ناك نم بيغ نم اورهظأ مهغأ هانعم لثم اذهو مدألا نم ةطيرخلا هبش

 اورهظأو مهئادعأ ةأوس اوفشكو مهنم لتق نم رأث اوكردأ ناسرفلا ءالؤه نأ :نعملاو ,مهويع ىلع ةيوطنملا مهايع
 , تغألا :ةيسرافلاب ءمحفلا :ممحلاك .محف افأك يح هوجولا هنم دوست اراع مهوسبلاو مهيزاخم

 فوخلاب قاض اذإ سفنلا ذفنم نأ لصألاو «رابغلا عافتراو فوخلا دنع سرفلا توصل ليثمت اذه :خل! ليخلا اذإ

 يق رابغلا لوخدو فونخلا ةدشل ؛روسنلا حايص ليخلا تحاص اذإ :لوقي ءرسنلا لثم توصلا 17 رابغلاو

 .ةريصق اتاوصأ كلذب ديري :حايص .امادقإ مدقتل ؛طايسلا اياقبب اهفيسارش انعطق اهسفانم



 يدسألا كاياس ني عرفش الو "1 4 0 ةسامحلا باب

 ْمَرَأام هب مِزَأَقَرَّشلا ىَدَل  ُهْبايْنأ َكْبَّصَعٌرْعَتلا اذإ
 ةيفرظ ةيردصم

 2 خب علا للا ايست قبلا
 رت

 دشائامعائقيسمت انشارلا بلا نوي هو

 يبس

 يسج كاخشلا لايقل ه3 لصف ُدْيِعو سّنأ أ يبرأ نم يقدآ أ

 .افيعض الو انابج نكت ال يأ كب ضع ام هب ضعف سأبلا ىدل رهدلا باينأ كضع اذإ :لوقي :خلإ رهدلا اذإ
 الو :لوقي [هدجو اذإ "هافلأ" سس لرهجم | :خإ فلت الو اننا 07 قلعتم :ىدل .هبئاصم رهدلا باينأب دارأ : هباينأ

 يذلا ةلزنمب هنم نكت الو رهدلا بق ال :لصاحلا كالخلا نم بيرقف كضرمل رسم كنأك افئاخ هرش يف دجوت نأ يغبني

 .هافحخأ يأ "هرسأ" نم لعاف مسا :رسه .فئاخ هنم وهو همتكو هرثأ ىفخأف هتايح نم سئيف هتاوادم نع زجع ضرم هب

 نم اولونا :جحل انلق يأ لازن جهيلع انضرع :لوقي :«بلغو الع نح رثك اذإ "ىط" جرم ةوطألا :خإ انضرع

 ىلإ مهؤاعد ناكو اوزربي ملف زاربلل مهانوعد يأ قشأو بعصأ مهيف "لازن" ةملك تناكو اولزني ملف مكسارفأ

 .مذلاو راعلا مهسفنأ ىلع اوبلج مهنأل ؛انحامر نعطو انماهس عقو نم مهيلع دشأ ةلزانملاو ةزرابمل

 ريملاو :ماعطلا يأ ةريملا اهيف يلا لبإلاو ةلفاقلا :- رسكلاب - ريعلا [ىعمج هايإو هب هبش| :خلإ وهبش دقو
 نم بولجملا ماعطلا يأ ةريملاب يأت يلا لبإلاب انسارفأ اوهبش دقو :لوقي ءمسالا هب دارأو ردصم - حتفلاب -

 .ثوملا نع هب كيو «درب اذ :مبش اذ .هب اولتق ثيح لجاع توم تاذ اهماعط اودحو دقف دلب ىلإ دلب

 ءامكاح ناكو د يرهفلا دلاخ نب سيق نب كاحضلا ةينك :سنأ وبأ [لقم يمالسإ رعاش] :قيقش لاقو

 لابح ىلإ بهذي نأ هرمأ دق كاحضلا ناك هنأ :هنيدح نمو .ةرورض هففحخ هنأ الإ ءارغصم وسلا وبأ :هلصأو

 هلسرأو ةلاعج يمرجلا فافخ نب ناطح ىطعأو ءام رمأل بهذي ملف اهيلإ هلسرأ شيح يف ايزاغ مزرراوح

 :لوقي [رتاوتم ةيفاقلاو رفاولا نم] :خلإ يناتأ .خلإ يناتأ :هيف قيقش لاقف ءكاحضلا هيلع هدعوأف هنع اضوع



 يدسألا كيلس نب قيقش لاقو "اه ةسامحلا باب

 ةيرأ ملوريمألا ٍضغأ ملو
 سعوي ستأابأ ٌقيطأ علو

 مْرُْغَو جيوظت نيب انْرِصف  انيلع ْتَنَج َتوُعُبلا َّنكلو
 نااوام:ةيسرافلاب ضرألا يف ديعبتلا هملظ :هيلع نجح

 ِمْرَرَراوُخ لابج نم تفاخو 2< يسفن ٍدغسلا ٍلابج نِم ثفاخو

 ىمُهَس حلا يف ٍةَعَجَضِب ٌرافف ىتتعرافو ٌتوُعُبلا ٌتعَراَقف
 راف لعاف هَ

 نع 5 9 ا 2-6 1 8 0< 2 ١ س8 َء

 عرج نايتِف نم ذاحلا فيفخ اتيمتسم ةلاعحجلا تئيطعاو
 ةروهشم ةليبق 3 دخفلا ت وملا بلاط ََ

 همهوأ اذإ :هبيري هبارأو «ةبيرب هاتأ اذإ :هبيري هبار :لاقي ءاهحتفو ةزمهلا مض زوجي "هبرأ مل" 0 صعأ و

 .همهتاو هباع :هبأر :هبرأ مل .رتوو دقحب هقبسأ ملو ءيشب همهتأ ملو ءيش يف ريمألا صعأ ملو :لوقي «ةبيرلا
 .ردصلا يف تباثلا دقحلا :مغولا :مغوب

 .مرغلا مازقلاو ناطوألا نع ديعبت نيب انرصف انيلع اودعتو انوملظ ثوعبلا نكلو :لوقي :خلإ نكلو
 ةدراب دالب اهنأل :تفاخخ .دنقرمس بناج يف ةددعتم نكامأ .مضلاب :دغسلا .شيجلا نم ثعبي ام وه ءثعب عمج :ثروعبلا

 يموق يف عجضأ نأب يمهس زاف ىتح ينوعراقو مهتعراقف ةعرقلا ىلإ ةبونلا تغلب :لوقي :تعراقف .دربلا ديدش
 .انايصعالو اناودع كلذ تلعفامو مهعم ج رخأ ملف حيرتسأو

 ينع تيطعأو :لوقي ءيمرجلا فافخ نب ناطح هب دارملاو ,عاجشلا نع هب ىنكي :تيمتسملا :2! تيطعأو

 .ديعولا قحتساو ةلاحم ال نايصعلا ققحتل رمألا اذه نكي مل ولف مرج نايتف نم ريسلا عيرس اتيمتسم الجر ةرحألا
 .عيرسلا فيفخلا نع ةيانك :فيفخ .ناطلسلا نم ذخوي يذلا ءاطعلا :ليقو «ةرحألا :ةلاعجلا
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 ا ل 8 معاق م ع عامه همام هه ههه هه ههه مه ةقاقش هاقاممفم ةسمسف سه مافسا#

 1111155 ءارعش صعب لاق

 2230 يىوهطلا لوغلا وبأ لاقو

 55 ينراحلا ةبلع نب رفعج لاقو

 2ظ20011آآ 7 اضيأ لاقو

 يسود اكد ايو ايقيدأ لاقأو

 ...يديسلا ءاطع وبأ لاقو

 ...«ىلاتكلا نسنف سيف نب ءاعلب لاقو

 بس مورقم ص ةعيبر لاقو

 ا تاك نب دعس لاقو

 رباج نب تباث وهو ارش طبات لاقو
 5318 سس لذا رفيق ىبأ لاقو

 سس اري طبات لاقو

 ةءاجفلا نب يىرطق لاقو

 الاب ىلا ص تال

 اساس هاه ها ها

 ااكاب ع ااا

 ااا ىلا حا اال

 انانالالاب انين

 غلا ماسه ع اها

 :.«.قايذاع قي لاومسلا لاقو

 .....: قراحلا رذيمشلا لاق

 ..... يفزاملا ليمث نب كادو لاقو

 يدعسلا برضملا نب راوس لاقو

 ةبلعث نب هللا ميت ينب ضعب لاقو

 ةءاجفلا نب يرطق لاقو

 يعيرقلا لاله نب شيرحلا لاقو

 ١ ماماس هل هاه الانال

 م8 هاهاه ه ع هاه اه هع هاه هن هن اه ها هن هن اه 8 اه

 اال ل ل ا ل

 تايوتحملا سرهف
 عوضوملا ةحفصلا

 م ىيتلا ةبايز نبا لاقو ب

 211211111 مامه نب ثراحلا لاقو

 0 حم اهنزو ىلع ةبايز نبا هباجاف 0

 طلقت حتا يعخنلا رتشالا لاقو 7

 هس قفدنكلا ساوع ني نادعم لاقو /

 237 1 ] ١] ليفطلا نب رماع لاقو ٠١

 سس سا ور اكعأ قج رو شؤز لاقأو 13

 ....يديبزلا بركيدعم نب ورمع لاقو 1
 ........: لاطلا ريضق نب رايس لاقو لي

 ... يط نم نالوب نب ضعب لاقو ١

 سس قالا ريثك قيدشوور لاقو ١

 1 اح يناهبسلا نابز نب فينا لاقو ١6

 ا بركيدعم نبورمع لاقو /

 552000 اضيأ ورمع لاقو م

 غ1 ميطخلا نب سيق لاقو ل

 ..... ةريغملا نب ماشه نب ثراحلا لاقو 1

 .... ىملسلا رارفلا لاقو 1

 00 ينب ضعب لاقو 0

 ا ينانكلا رمعي نب خادشلا لاقو ما

 22 يرملا مامحلا نب نيصحلا لاقو م

 2707070 .... ليقع ينب نم لجر لاقو 1

 2201011111111 .يبالكلا لاتقلا لاقو نال

 22542 لانل افلةنا دا نينوي: دبح و

 0 ا

7 

 اضن

 ان

 م/م

 معقب

5١ 

 لو

1 

3 

0 

 1و

3 

 نإ

 نو

2 



 عوشولا

 نب ةرتنع لاقو
 1 وم دمحم نب صوحألا لاقو

 22 نناَيغ ني لضفلا لاقو
 ب... ميك قت حام رظلا َلاَقَو

 ان هس قاكلا مكحلا نب ديزي لاقو

 51557 يسبنسلا نالار نب رباج لاقو

 1 بما ص نم مرج ينب صعب لاقو

 3 ل ومع و هيج وأ لاقو

 0220 .يناهبملا بانع نب ثيرح لاقو

 .....يناهبنلا فينك نب ميهاربإ لاقو
 رخآ لاقو

 يلقن ماطلع كو هالة لوح .يفاوقلا فيوع لاقو

 م8 هواش هع هاه هم عه هاه ع عاه8 هع عامه ف اه8 8 88 ه8 8888 8 8888 اق ا

 اا

 ا/

 راب

 ىلا

 م

17 

 عوضومل
 ا . ةريغملا نب رشب لاقو

 .. سعقف نم سمش دبع ينب ضعب لاقو
 صظ1111 آذآ هل نبا يف رخآ لاقو

 مة قف عه ماهف ههه ف عامه ف ههه 8 مه هاه ههه ع هامش 8 مام 8 ا ها

 200 فلخ نب قاحسإ وهو رخآ لاقو

 د ..... لعملا نب ناطح وهو رخآ لاقو

 21311 يئاطلا ةعيبر نب نايح لاقو

 5 تي سس فلل رعألا لاقو

 يورو و دعم رخآ لاقو

 ءدعأال و هلو حل ع . يئاطلا لبنح وبأ لاقو

 0520000 ينوكسلا رامح نب ديزي لاقو

 11111 .........يعارلا لاقو

 11111 ا رح 1 لاقو

 هل مدع ونب هالوم برضو رخآ لاقو

 ةحفصلا

 م

 م

 مو

 م5

 م

 ماا

 ماا

 8مم

88 

 م

 قه

 9١

. 

9 

 هع

9 

 ب

1 

9 

 لا

8 

 م

 ٠

0 

 م

 لمح



 عوضوملا
 ور لاقو

 عي ممم ممم ةمقفم مة قفف ةقمفف شانشنلا وبا لاقو

 ....يرذعلا رمعم نب هّللا ليك نب ليمج لاقو

 .....ءالعلا يبأ ىلع هتأرق اميف ةعطقلا هذه نمو

 هس اهواك قايلاقو

 ....... نيزر نب لاله كلذ يف لاقو
 ... خامشلا وخأ رارض نب ءزج لاقو

 سس وكلا جيتعأللا لاقو

 :ى١ ةومكح ني:كدلاكع ني رجح لاقو

 د... ضريتعلا ضيمو نياديشو لاقو

 ... يثراحلا ةبلع نب رفعج لاقو

 ةندسس دو عسمم_ريلأ لاقو

 ... يئاطلا رهسم نب جربلا لاقو

 دنت ىلا رباع نيوسوع لاقو
 بس بئانتأ يوه رجلا ل اقو

 سس رت وب فرع لأقو
 سس انطيأ رياح ني سوم لاقو

 ل

٠١ 

١ 

٠ 

١15 

١ 

 الحنا

١1 

١17 

 /١1ى١

١1 

115 

1 

 لح

١ 

١ 

 لان

١9 

51 

 عوضوملا

 هس سس اطمأ لاقو

 نقم معمم اممم امي رجس 0ص ةنيعبلا لاقو

 0 ةراد نبا لاقو

 ............. للشهسلا نزح نب ةماشب لاقو

 0 ةيهس نب ةاطرأ لاقو

 ل هللا دبع نب دمحم لاقو

 ...ب....... سيدا ةفرط:لاقو

 .....«.«...--ىسبعلا أمت قم يلأ لاقو
 سسوس ادد اكو

 2 قف م ع ةرتنع لاقو

 255575017171516 درولا نب ةورع لاقو

 فم مم سل ة ردع لاقو

 ش هس ايكيا لاقو

 :«_سم تافصتللاا نم هو اضيأ لاقو
 2 ىزعلا دبع نب قراشلا دبع لاقو

 عقومممم يبسبعلا مامح 0س يل نب رشد لاقو

 لن

 ١1

 ١55

 ندم

 ١

 ١9

 نشأ

 ١

 لوا

 نضن

4 

 نمت

 ١

 نوم

 نش

 ١78

 ليلا

١ 

1.5 

18 

1 

١.4 

 لدو

١1 

١5 



 عوضوملا

 مكحلا نب ناورم نب قالغ لاقو
 د هم ريهز نب دنه نب رواسملا لاقو

 ب ع ... درولا نب

 نفع عفو تيه رت قب عوكل .يبسبعلا نقيبألا وبأ لاقو

 ةقم ممم همم همم ممم هم معمم . ريه :) نب سيق لاقو

 نب ةورع'لاقو

 سولو بع ىوولكالا لاقو

 يشرحلا ةربس نب هللا دبع لاقو

 000 يدزألا يدبعلا يرفنشلا لاقو

 2255آآآ1آ1آ١160 .ارشت طبات لاقو

5200 

 ءاهه اه هام

 ءاشاشاف م عاس م

 اساس ع ع اع ها هي

 اها هع هاهم

 1١ ع هاهم ه8

 ١ ه8 هه هه

 .يركشيلا ثراحلا نب لخنملا لاقو

 ءءء همم همم هدام جوع موعد هم ...ميرست نب ثعاب لاقو

 د او را و 21111111 يامزلا» دنفلا و

١166 

١65 

١16 17/ 

١61 

١6,8 

١165 

 لاذ

١5١ 

15 

 ل

١/1 

 انف

 اذن

174 

 اا

 املا

 "3/8 ش

 عوضوملا

 هدمه ممم ةقف مف فقم مف ها

 عام ههه ههه هاف هامش ع ماعم هعف ههه اقف هع

 ع8 ه8 هام هع فاق

 انك كل ا ل ا حا ا

 ف مام م ماعم ها

 ف ع ع هاه هن هن ه8

 اك ل 000

 ف هل هم هاه ه8 هاه

 قاف عه فمه هم

 8 8 هاه هاهم 1

 نب لضفلا لاقو
 هناك موو وو عمم . لحفلا نب نائس لاقو

 ... شدرح نب رباج لاقو

 23 كتوم .ةيوام نب ديبع لاقو

 نب مهدأ لاقو

 00 .قئاطلا رهسم نب مو# 3

 نايل رو سلا

 11 1 بول صيعا سعي لاو

 مو هه ةقق عقم

 اناناح حا ا ا حت ا

 عه هاه هاه هن اه اا

 ف ع اه هل 8 8 هه

 8 عمق ف ةقققف

 انتا ل ل ل ا ا

 اان اى ع ما ل لا

 اطل حا تا ا ل ا اا

 4 م ماع ع ع اه هن هن 8

١155 

15 

 لذ

21 

 سل

 للا



 "مد

 ةحفصلا عوضوملا ةحفصلا عوضوملا

 اا ةبازح نبا وأ ةبازح وخا لاقو هن ا يحوم بانع نب ثيرح لاقو

 9027 د ل اال وو يللا لاق 18 سس سس ةفببك قو قأمأ لاَقَو

 88 دة سس سس دعس وق لأقإو )000 تست يلاهيشلا ميكح نب فينأ لاقو

 24 مم يدسألا طيقل نب رثغب لاقو 1 مل ديز نب سوركلا لاقو

 0001 سم ريمن ينب نم لجر لاقو 000 دسم 1111 يئاطلا لاوق لاقو

 0 سس سمس سسسسو ا شقا لاق 1 ديد هما ليعامسإ نب حاضو لاقو

 ؟468 ....يرقنملا درب نب ةلمش مأ ةزنك تلاقو 0 ا هو دع ع ع قل لاقو

 ابا لاق 7 دعم ..... ىبالكلا ةالقغ ني ورمجلاقو

 000 يم ليفطلا نب ةمربش لاقو 51 د 21222111 ثراحلا نب رفز لاقو

 000000077 رباج نب ةصيبق لاقو 001 سا وا ......... دعا نب ناسح لاقو

 ؟48 ............................ةصياو نب ملاس لاقو 1 سس و يبالكلا لاتقلا لاقو

 اف تدع .............. ليفطلا نب رماع لاقو 021 يي سس ءانيتح نيب سوأ لاقو

 ؟6؟ ......ىلقعلا باهش نب سنخألا لاقو 08 ا ع سس ويس لاقو

 695 ............ لجعلا خرفلا نب ليدعلا لاقو لل 07 ... بشان نب دعس لاقو

 54 بلطملا دبع تنب ةكتاع تلاقو 06600007575 ذة زذزةزةزةزةية ا اضيأ لاقو

 ؟85؟ ..يىمجربلا فافخ نب سيقلا دبع لاقو نري 7-0000 212111 دابع نب دارق لاقو

 0707700 .رماع ينب نم ةأرما تلاقو 094 0 يملا ادق قا وهو لاقو

 112 م دو .. تلصلا يبأ نب ةيمأ لاق 0 انقلاورمع لاقو

 55 ....اه نبا يف نازه ينب نم ةأرما تلاقو 000100 0 0 00 0000000--- قدزرفلا لاقو

 91 م... مم. يفاميلسلا نبا لاقو ؟158 سس سس سس هس حرا لاق

 ال سلا د سس شل لاق ا ع 22ش 7577 3 يرازفلا ليبش لاقو

 للا | 06 يفنحلا ةملسم نب ةداتق لاقو 2506 مس 211 ةءاجفلا نب يرطق لاقو

 66 252005 ركشي ينب نم لجر لاقو 79097 نس ............ نعط دق ناكو جارد لاقو

 ؟0*  ..........يسعقفلا نبشألا نب ةبيرج لاقو نير 00 ... ليعر نب طق رآلا لاقو

 نري 00 قفدسألا كيلس نب قيقش لاقو 1 هوس وك وو .ليمث نب كادو لاقو

 اننا 00 00 ا ا 1 راوس لاقو



 عقيل | كك
 ةعوبطملا

 يوقم نوترك ةنولم ظ ةدلجم ةنولم
 يجارسلا يتفملا مسر دوقع حرش (تادلجم ا/) ملسمل حيحصلا

 ريبكلا زوفلا | ةيواحطلا ةديقعلا نتم (نيدلجمز | دمحم مامإلل اطوملا
 حاتفملا صيخلت ةاقرملا (تادلجم كلام مامإلل أطوملا

 ةغالبلا سورد نيبلاطلا داز (تادلجم 8) ةيادهلا
 ةيفاكلا وحنلا لماوع (تادلجم4#) حيباصملا ةاكشم

 ملعتملا ميلعت وحنلا ةياده (تادلجم) نيلالجلا ريسفت
 لوصألا ئدابم يجوغاسيإ (نيدلجم) يناعملا رصتخم
 ةفسلفلا ئدابم لماع ةئام حرش (نيدلجم) راونألا رون

 ةيكسللاةنانف | عبسلا تاقلعملا |[ (تادلجم#*) قئاقدلا زنك

 (نيرامتلاو ةصالخلا عمر وحنلا ةياده |١ يواضيبلا ريسفت | نآرقلا مولع يف نايبتلا
 يفاشلا رصتخم عم يفاكلا نتم يماسحلا | مظعألا مامإلل دنسملا

 ىلاعت هللا نوعب ابيرق عبطتس هولا تلا
 يبطقلا يشاشلا لوصأ

 يوقم نوترك /ةدلجم ةنولم برعلا ةحفن | ثيدحلا حلطصم ريسيت
 يذمرتلل عماجلا | يراخبلل حيحصلا يرودقلا رصتخم بيدهتلا حرش
 يرورضلا ليهستلا يماجلا حرش حاضيإلارون| ةغيصلا ملع بيرعت
 ةسامحلا ناويد ةحضاولا ةغالبلا

 ةيريرحلا تاماقملا يبنتملا ناويد

 ننسلا راث | ةيونالا,ةينادعبإل) حضاولا وحنلا
 ركفلا ةبخخن حرش | منولم ريغةدلجم نيحلاصلا ضاير

 011“ [.ةممان 32
 عنهم ال5 5ةاأاذوعم (5مقهماقتل) (اذ. 8أاق0159)

 ءدعقاا معمعفكقاما (6653)

 10 طع مانطاتعاتعل كاطمت“لج [مقطق ة4لاقلت
 رثاآ »اا أ عطعانا عكعقات (طعءعمعا) (6هاهابرقل)

 8ظنهماعو ام اخ هدعاتوات
 1ةاوأ -مءان(احودقمأ (الها. 1, 2,3)

 ا 153310 -انا-تان1ةم (الها. 1, 2, 3)

 ا(ةزب اا5ؤةققءانا-تاناقن (الها. 1, 2, 3)

 رثاء عاطعابا ءكعقاتت (اقنوع) (ال. 8اقع1579)

 ماء! عطعابا ءخعقمت (5503ل1) (6قمع ©هانعت)

 5ةوعرعأ أ اق



 (رلجم) ىل تعريف

 ريس وين
 خارجا ملعم
 ّر لاشف

 ( لتكر ماسلا ريحت | ( لكي بحت ىدنيبص) مالا بز
 ناس نصت |( لك ب بيتر ا

 ( موس مودءلوا) كارقلا كاس

 ىدن تلاع رش ىو لئاصخ
 ( قح نم زور يل

 رول 7

 تر اعلا باوأ نيملسأ جارح

 ريعسلاواز | عرب لا يدع

 لامعالاءازجأ لوسلا ثييرع ىف لوصالا رش

 بدالا هضور | (نثلرياديدج) ( اناكل نمو )ماجا

 مثلا اوصأ كاسآ ( يمد( ببحر لييمو مشنألا برا

 ىلفلا نيش |( بعدو مشكلا بزحا
 معاق كاسآ اكن ايز ىلع

 قطنمإ ميتا مرعات ناسآ كن ايز قاف
 مالسا برا ( نييرخ# نيلوا) فرصلا مع

 ىدتبلا ليبس
 هيلكدماوف | .نونسميعوا لمت عم ملكلا عاج
 وا ملت ناجم رو امس قرع

 ناارقلا لامج رداصملا ةوفصىل رع
 ريموت را تلك

 د انتعلا مح باول الا ريسمت

 تايباجصلار يب 5

 اهيرك قربك لوصن
 ممن دي بعثنمو نازي
 روس 6 كيران

 -. ةروس (اذي /انومج) مرعات ىنار و

 (اذب /انومي ) هر عاق ىدارغب

 ( دب /امومج ) مرعاق ى امر

 17 ىرتبلا سيت

 ليك اعو نونسم زن
 5 ريما تابايتغالا

 قوم نول بيس ترس
 تع ممم ثنا لوسر

 2غ اهب رواد

 نا رشار افلغ

 ل ام ني سرا

 ير عما لئاضف

1 
 يجرون قارن جف نيب امرا

 رلك ا نول راك

 مل
 نرقلا كاسل حام

 ) موسي مود يلوا '

 ئي

 ني"

 كثيداحا لج

 فب دورذ ل اضف كرم ايف ثايالع

 تاقرص ل اضن .باججتتلا اح

 زادت ثي رم ارماوج

 > ملئاشن ( لبو لتك) رولز قا
 يم ماخلا ىف نيد خيم
 (لتت) نآرقلا نايب | لمح ساس ىلا
 قرطساه قرم نآر قلت | معمول ر عري ديريك

 (مرابج متل واشح)


