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 مقدمة
 الشيخ محب الدين الخطيب

احلمددددر   لع اني،ددددى اهلل علددددين ا  ديددددن له  ددددى  مددددر عديددددن  نيدددد  
 علحه  عمن سىل دين س ت  من أئمة اهلرىهلل عسيم تسي ًمى كثريًا.

لسخة من مسد ر  -هد 7331عألى مبكة س ة  –عب،ر فإين اقت  ت 
-ا  د د  لمحد  ا  عليدي  –إمىم ى  مر بن إدليس انيشىف،ي ا طييب 

مطهودة بى طهع اخلي يي يف اهل رهلل عبأعهلى لحية اإلمىم يف طيب اني،يدم  هلل
مددددن اخلطددددأ  –لعاهددددى د دددد  تيم دددد س انياب ددددع بددددن سددددي مى  ا  دددد  هلل عهددددي 

حب ددد  ك يكدددىد انيفدددىلري ي مدددم كثدددريًا مدددن موايددد،مىهلل عقدددر  –عانيتحايددد  
 ادت ل دن ذنيك  مر دهر اني، ي  انيهىلكامو  انيتىنيكاامي ففىل: 

مدددوا يدددى أيمدددى اخلدددل هلل مدددن أع، اني مدددن عا يفدددى هلل أ  يف هددد س ادي»
انياسىنية ا سمىة باحية انيشىف،ي كم من مفىم دج ت ددن دل  مطىنيهمدى 
د ددددر كتىبتمددددى علددددحتمى مددددن كثدددداة أالطمددددى ف كتمددددى ديددددن حىهلددددى كمددددى 
عجددددرنى مددددن ا  فددددول د دددد . فىلدددد حوا ددددد  عك ت سددددوين دددددن ددددددىئكم 

 اهد. «بىخلري
انياحية عألى يف شوق شدرير إ  لشداهى يف أيدر   عم   اقت  ت ه س

أ  أقدد   –نيدد نيك  –انيفددااص لددح حة سددى ة مددن انيتشددوي هلل عك ددت أليددر 
دين لسخ م مى خمطوطة أحد  ادى طلسدم تيدك ا .طدىص. ع دى ي سدت 
من اني،ثول ديدن بي در لج،دت إ  لسدخة  مدر دهدر اني، يد  انيهدىلكامو  

ىت احملافدة إ  مدى ادتفدرت فأدرت اني ظا ف مدى عاجتمدرت يف لدا انيكيمد
أهندددى  افدددة د ددد  مدددن انيكيمدددىت ا  ىسدددهة نييمفدددىمهلل عاسدددتط،ت بددد نيك أ  
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بفدددرل اإلمكدددى هلل ع   –ع  احلمدددر  –اسدددتخاس لسدددخة م مدددى لدددح حة 
تهددإ إك كيمددىت قي يددة است، ددت ديددي فأشددات إني مددى يف اهلددىم . عإ ددى 

اآل   لكهددت هدد ا ا اكددب    يف قيدديب حاقددة م دد  ًلًددة دشددا دىًمددى إ 
من بفىص ه س انياحية جممونية من مجمول انيفدااصهلل مدع أهندى مدن دفدىئن تاكدة 

 انيسي  انير ك جيوز بفىؤهى يف زعايى اني س ى هلل عا  ا ،ا.
 

 محب الدين الخطيب
 
 
 

* * *
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أ.ربلى اإلمىم اني،ى  أبو زكايى حيىي بن ديي بن دهر انيدامحن انيفيسدي 

ل: حرً ى اني ف   أبو انيفىسم دهر اني، ي  بن يوس  ا فدا  قااصة دي   قى
يف ا ىمع اني،ت إ مب دا يف شدمول سد ة ًدلس عوسدا عوسدمىئة قدىل: 
أ.ربلددى انيشدد خ أبددو  مددر بددن فددت  ا ،دداعر بددأن احلسددن ا فددا  يف سدد ة 
ًلًدا عوسدمىئةهلل قدىل: أ.ربلدى انيشداي  انيايدي ا وسدو  أبدو إ ىد دد  

يف  (7)يي بن إ ىد   بن ديي احلس   ا فدا  موسن بن احلسا بن د
سدد ة ألبددع ع ددىلا عألب،مىئددة بى ددىمع اني،ت ددإ مب ددا قددىل: أ.ربلددى انيشدد خ 
أبددددو اني،هددددى  أمحددددر بددددن إبددددااه م اني ىلسددددي يف لب ددددع ا عل سدددد ة إحددددرى 
عوسددا عألب،مىئدددة قدددىل: أ.ربلدددى أبدددو انيفىسددم حيدددىي بدددن دهدددر ا  انياجددد  

عحيىي بن موسن اني،درل مب دا قدىك: حدرً ى  اني ىحل قااصة دي   عألى أ ع
أبو احلسن أمحر بن  مر ا فا  انيوادظ انيكوال قىل: حرً ى أبدو اني داس 
دهددر انيددازاق محدداا  انيهطددا قددىل: حددرً ى أبددو بكددا  مددر بددن ا  دد ل قددىل: 

 حرً  انياب ع بن سي مى  قىل:  ،ت انيشىف،ي يفول:
مدن  –ي،ىليد  عألى ابدن ألبدع دشداة سد ة ك لهدىت  –فىلقت مكة 

ا بط  إ  ذ  طوىهلل عديي بادا  ميىل ى هلل فاأيت لكًهى م  خة سيمُت 
ب إ، ش خ كى  ف مم ففىل:   دي مم فادعا ديي انيسلمهلل فًو

سددأنيت مبددن أنيف دددت دي  ددى سددلم  إك مدددى حاددات ط،ىم ددىهلل عمدددى   -
ك ددددت ديمددددت أهللهددددم أحادددداعا ط،ىًمددددى. فأجهددددت مسدددداًدى اددددري  تشددددمهلل 

ع  انيط،ىم بىخلمس عيرف،و  بىنيااحدةهلل فأ.د ت  فاأيت انيفوم برعا يأ. 
                              

 (.606-353عهو اري انيشاي  انيايي انيشىداهلل فإ  ا    مر بن احلسا ) (7)
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كأ. هم ك ل يستش ع دي مم مدأكيي. قدىل: عانيشد خ ي ظدا إ، سدىدة 
ب،ر سىدة. مث أ.د ت انيسدفىص عشدابت ليادىهلل عمحدرت ا  ت،دى  عأً  دت 

 دي  .
 قىل: فأقه  ديي انيش خ عقىل: 

 مكي ألت؟ -
 قيت: مكي.

 قىل: قاشي ألت؟
 قيت: قاشي.

 قيت ني :مث أقهيت دي   ع 
 يى دم مب استرنييت ديي؟ -
ففددىل: أمددى يف احلاددا ط،ددىم؟ مددن أحددب أ  يأكدد  ط،ددىم اني ددى   -

 أحب أ  يأكيوا ط،ىم هلل عذنيك يف قاي  . وًلى.
 قىل انيشىف،ي: ففيت: من أين؟

 .قىل: من يثاع مري ة اني يب 
ففيددت: ْمددنع اني،ددى  اددى عا ددتكيم يف لددمل كتددىع ا  عا  ددر بأ.هددىل 

 ؟لسول ا  
 .-ليي ا  د    –ففىل: س ُر أله هلل مىنيك بن ألس 

 ففيت: عاشوقىس إ  مىنيك! –لمح  ا   -ففىل انيشىف،ي: 
ففدددددىل ، جم هًدددددى: ددددددرل ا  شدددددوقكهلل أك تددددداى إ  انيه،دددددري ا علق؟ 



 

 افعيرحلة اإلمام الش

 

3 
 

ففيدددت: أجددد . قدددىل: هدددو أحسدددن مجىني دددى ق دددىًداهلل عأسدددميمى مشدددً ىهلل ع دددن 
 إ  مىنيك. ىل ة ل اهلل ذنيك ممى حسن اني حهة حىت ت   

 : ففيت: مىت ظ، كم؟-ليي ا  د    –قىل انيشىف،ي 
 ففىنيوا: يف عقت ى ه ا.

فمددى كددى  اددري ب، ددر حددىت قطدداعا ب،اددمى إ  ب،دد  عألكهددوين انيه،ددري 
: ف،يدوت -لمحد  ا  دي د   –اني   كىلوا عدرعين باكوب . قىل انيشىف،ي 

 ديددن ظمدداس عأ.دد  انيفددوم يف انيسددري عأ.دد ت ألددى يف انيددرل  فختمددت مددن
مكددددة إ  ا ري ددددة سددددت دشدددداة .تمددددة: .تمددددة بىنيي دددد  ع.تمددددة بىني مددددىل. 
عد.يدددُت ا ري دددة يف اني دددوم انيثدددىمن ب،دددر لدددلة اني، ددداهلل فأت دددت مسدددجر 

هلل عنيدد ُت عدلددوت مددن انيفددرب فسدديمُت ديددن لسددول ا   لسددول ا  
بفدربسهلل فاأيددُت مىنيددك بدن ألددس مددةت لًا بددربدة متشدًحى بددأ.اى عهددو يفددول: 

عيادداع ب ددرس  –ا دددن لددىحب هدد ا انيفددرب حددرً  لددىفع دددن ابددن دمدد
: فيمدددى -ليدددي ا  د ددد   –قدددىل انيشدددىف،ي  - ديدددن قدددرب لسدددول ا  

لأيدددت ذنيدددك ههتددد  اهل هدددة اني،ظ مدددةهلل عجيسدددت ح ددد  التمدددن ن ا يدددسهلل 
فأ.ددد ت ددددوًدا مدددن ا لل فج،يدددت كيمدددى أميدددن مىنيدددك  حدددريثًى كتهتددد  

ادن حدىت الف –بايفي دين يدر  عمىنيدك ي ظدا إ، مدن ح د  ك أديدم 
ا يسهلل عجيدس مىنيدك ي تظدا اني،شدىص ا يداع ع  يدا أين ال دافت فد من 

 ال ار فأشىل إ، ب رسهلل فرلوت م   ف ظا إ، سىدة مث قىل ،:
 أْحْاميٌّ ألت؟ -

 قيت: عقاشي.
 ففىل: كميت ل ىتكهلل فيم لأيتك س ئ ا دع.
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 ففيت: عمى اني   لأيت من سوص أدن؟

عألددددت تي،ددددب  ل ا  ففددددىل: لأيتددددك عألددددى أميددددي ا ني ددددى  نياسددددو 
 بايفك دين ير .

 ففيت: درم انيولقهلل عك ت أكتب مى تفول.
 فج ع مىنيك ير  ففىل: مى ، ك ألى دي مى ش ً ى؟

ففيددت: إ  انيايددإ ك يثهددت ديددن اني ددرهلل عنيكددن قددر عد ددُت مج ددع مددى 
 حرًت ب  م   عقت جيست إ  حا قط،ت.

 ف،جب مىنيك من ذنيك عقىل: أدرع ديي عنيو حريثًى عاحًرا.
ففيددت: حددرً ى مىنيددك دددن لددىفع دددن  –لمحدد  ا   –قددىل انيشددىف،ي 

حدددىت  ددددن اني ددديب  –عأشدددات ب دددر  إ  انيفدددرب كإشدددىلت   –ابدددن دمدددا 
أدددرت دي دد  وسددة عدشدداين حددريثًى حددرا س اددى مددن عقددت جيددس إ  
عقددت قطددع ا يددس. عسددفو انيفدداك علددين مىنيددك ا يدداع فأقهدد  ديددن 

 دهرس ففىل:
 .  ب ر س ر  إني ك. -

: ففمددُت -ليدي ا  د د   – اني مدول م،د . قددىل انيشدىف،ي عسدأني 
اددري ممت ددع إ  مددى ددددى مددن كاامددة. فيمددى أت ددُت انيددرال أد.يدد  انييددلم إ  

 خمرع عقىل ،:
انيفهيددة مددن انيه ددت هكدد اهلل عهدد ا إلددىص ف دد  مددىصهلل عهدد ا اخلددلص مددن  -

 انيرال )عأشىل إني  (.
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، در حدىت : فمى نيه  مىنيدك ادري ب-ليي ا  د    –قىل انيشىف،ي 
أقهدد  عانييددلم حىمدد   طهًفددى فويدد،  مددن يددرس. عسدديام ديدديا مىنيددك مث قددىل 

 نيي،هر:
 ااس  دي  ى. -

دددب انييدددلم إ  اإللددددىص عألاد أ  ييسددد  ديدددديا أعًكهلل ف دددى  دي دددد   فًو
 مىنيك عقىل:

 يف أعل انيط،ىم نياع انيه تهلل عيف  .ا انيط،ىم نييا  . -
مدن مىنيدكهلل  : فىستحسد ُت ذنيدك-ليي ا  د د   –قىل انيشىف،ي 

 عسأنيت  دن ذنيك ففىل:
إلددد  يدددردو اني دددى  إ  ط،ىمددد  فحكمدددُ  أ  يهتدددرري بىنييسددد هلل عيف  -

  .ا انيط،ىم ي تظا من ير.  ني أك  م، .
: عكشدددد  مىنيددددك انيطهددددإ عكددددى  ف دددد  -لمحدددد  ا   –قددددىل انيشددددىف،ي 

 لح تى  يف إحرامهى نينب عيف ا .اى متاهلل فسمن ع  ت.
مج دع انيط،دىمهلل عديدم مىنيدك قىل انيشدىف،ي: فأت دت ألدى عمىنيدك ديدن 
 ألى   لأ.  من انيط،ىم انيك ىية ففىل ،:

 يى أبى دهر ا  ه ا جمر  من ُمِف ًّهلل إين ففري  ُم،رم. -
 ففيت: ك د ل دين من أحسنهلل إ ى اني، ل دين من أسىص.

قىل انيشىف،ي: فأقه  مىنيك يسأني  دن أه  مكة حىت دلدى اني،شدىص 
 اآل.اة مث قىل: 
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   حيم  ل س  بىكيطجىع. حكم ا سىفا أ -

قىل انيشىف،ي: ف مت ني يدر. فيمدى كدى  يف انيثيد  ا .دري مدن انيي د  
 د ر ال جىل اني ه  قاع مىنيك ديي انيهىعهلل فأقادت ففىل ،:

 اني لة يامحك ا ! -
 فاأيت  حىملً إلىص ف   مىص نيُ سهغ ديي ذنيكهلل ففىل ،:

 ك يادى  مى لأيت م هلل فخرمة انيا   فال. -
: فتجمددد ت نيي دددلةهلل علدددي ت -ليدددي ا  د ددد   –شدددىف،ي قدددىل اني

هلل عاني دى  ك ي،دار اني جا مع مىنيك بدن ألدس يف مسدجر لسدول ا  
ب،امم ب،ًاى من انيْيْيسهلل عجيس كد  عاحدر م دى يف م دلس لسده  ا  
إ  أ  طي،ددددددت انيشددددددمس ديددددددن لؤع  ا هددددددىل كىني،مددددددىئم ديددددددن لؤع  

يف جميسد  بدى مس انياجىلهلل ف دين كد  امداري م دى مدى قسدم نيد  مث جيدس 
 –علددىعني  ا وطددأ أمي دد  عأقدداأس ديددن اني ددى  عهددم يكتهددو . قددىل انيشددىف،ي 

: فأت ددت ديددن ح ظدد  مددن أعنيدد  إ   .دداس مددن انيفددااصة -ليددي ا  د دد  
عأقمددت يدد   مىنيددك  ىل ددة أشددماهلل فمددى ديددم أحددر  مددن ا لددس انيدد    
كددددى  ب   ددددى أي ددددى انيادددد  . مث قددددرم ديددددن مىنيددددك ا  ددددايو  ب،ددددر قاددددىص 

ليدي ا  د د   –زائاين ني هد مم عتسدما،وا ا وطدأهلل قدىل انيشدىف،ي  حجامم
ديددد مم: ح ظًدددىهلل مددد مم دهدددر ا  بدددن دهدددر احلكدددم عأشدددمب  فأمي تددد : -

مث  –قددىل انياب ددع: عأحسددب أهللا ذكددا انيي دد  بددن سدد،ر  –عابددن انيفىسددم 
ليددي ا   –قددرم ب،ددر ذنيددك أهدد  اني،ددااق زائدداين ني هدد ممهلل قددىل انيشددىف،ي 

فددرب عا  ددرب فددىت مج دد  انيوجدد  لظ دد  انيثددوع حسددن : فاأيددت بددا اني-د د  
اني لةهلل فتو ت ف   .ريًاهلل فسأنيت  ددن ا د  فدأ.ربينهلل سدأنيت  ددن بيدرس 



 

 افعيرحلة اإلمام الش

 

73 
 

 ففىل: يف اني،ااق.
 : ففيت: أ ُّ اني،ااق؟-ليي ا  د    –قىل انيشىف،ي 
 قىل: انيكوفة.

ففيت: ِمدْن اني،دى  ف مدى عا دتكيم يف لدمل كتدىع ا  عا  در بأ.هدىل 
 ؟ لسول ا 

ليددي  –ففددىل:  مددر بددن احلسددن عأبددو يوسدد  لددىحهى أن ح   ددة 
 :-ا  د   

 ففيت: عمىت د متم تظ، و ؟ –ليي ا  د    –ففىل انيشىف،ي 
 ففىل: يف اراة اٍر د ر ال جىل اني جا.

ف،رت إ  مىنيك ففيدت نيد : قدر .اجدت مدن مكدة يف طيدب اني،يدم 
طيدددب اني،يدددم فىئدددرة بيدددري اسدددت  ا  اني،جدددوز فدددأدود إني مدددى أع ألحددد ؟ عيف 

 ياجع م مى إ  دىئرة. 
ففىل: أ  ت،يم بأ  ا لئكة تاع أج حتمى نيطىنيدب اني،يدم لًيدى مبدى 

 ي  ع؟
قدددىل انيشدددىف،ي ليدددي ا  د ددد : فيمدددى أزم،دددت انيسددد ا زعدين مىنيدددك 
ب دىع مددن أقددو علددىع مددن شدد،ري علدىع مددن متددا عسددفىص ف دد  مددىص  فيمددى  

ة عسددددىل م،ددددي إ  كددددى  يف انيسددددحا عال جددددا اني جددددا محدددد  ب،دددد  اإلداع 
 انيهف عهلل ف ى  ب،يو لوت :

 من م،  كااص لاحية إ  انيكوفة؟ -
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 فأقهيت دي   عقيت ني : مْب تك   عك شيص م،ك عك شيص م،ي؟
ففددىل ،: ال ددافت انيهىلحددة د ددكهلل عب،ددر اني،شددىص اآل.دداة قدداع ديدديا 
قدددىلع انيهدددىع فخاجدددت إني ددد  فألدددهُت ابدددن انيفىسدددم فسدددأني  قهدددول هريدددة 

إ،ا لاًة ف مى مىئدة مثفدىلهلل عقدر أت تدك ب  د مى عج،يدت ففهيتمىهلل فرفع 
 اني    ني، ى،.

فىك ى ، بألب،ة دلىلري عدفع إ،ا بىقي انيرلىلري ععداد  عال دارهلل 
فسات يف مجية احلدىس حدىت علديت إ  انيكوفدة يدوم ألب،دة عدشداين مدن 
ا ري ددةهلل ف  نيددت ا سددجر ب،ددر لددلة اني، ددا علددي ت اني، ددا  فه  ددى ألددى  

ذ لأيت الًمى قر د.د  ا سدجرهلل ف دين اني، داهلل فمدى أحسدن ك نيك إ
 ي يي  ففمت لىلًحى ني  عمش ًفى ففيت ني :

 أحسن للتكهلل ك ي، اع ا  ه ا انيوج  ا م   بىني ىل. -
ففددددىل ،: ألددددى أظ ددددك مددددن أهدددد  احلجددددىز  فدددد كم انيييظددددة عا  ددددىصهلل 
عنيدد س فدد كم لأفددة أهدد  اني،ددااقهلل عألددى ألدديي هدد س اني ددلة وددس دشدداة 

بددا يددر   مددر بددن احلسددن عأن يوسدد  فمددى دىبددى ديدديا لدددل   سدد ة
 قو.

 مددًرا  –نييتوف ددإ  –ع.دداس م،جهًددى يدد    لداصس يف عجمدديهلل فيفددي 
بددن احلسددن عأبددى يوسدد  بهددىع ا سددجرهلل فىسددتخربمهى عك ديددم ، امددىهلل 

 ففىل:
 ه  ديمتمى يف لل  من د ب؟ -
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 ففىك: انييمم ك.
 لل .قىل: ف ي مسجرلى من قر دىع دين 

 ففىك: اذهب إني   فف  ني : مب تر.  يف اني لة؟
 ليي ا  د   : فأتىين ففىل ،: –قىل انيشىف،ي 

 يى من دىع ديي لل هلل مب ْتر.  يف اني لة؟ -
 ففيت: ب ايا عُس ة.

ف،ىد إني ممى عأديمممى بى واعهلل ف،يمدى ألد  جدواع مدن قدر لظدا يف 
 اني،يمهلل ففىك ني :

 عمى انيس ة؟ اذهب فف : مى اني ايى  -
ففيددت: أمددى اني ايددى   ا عل اني  ددة عانيثددىين تكهددرية اإلحدداامهلل عانيسدد ة 

 لفع اني رين.
ف،دددىد إني ممددددى عأديمممدددى بدددد نيكهلل فدددر.ل ا سددددجر  فيمدددى لظدددداا إ،ا 

 أظ ممى ازدليىين فجيسى لىح ة عقىك ني :
 اذهب عق  ني : أجب انيش خا. -

مسددةعل  ليددي ا  د دد : فيمددى جددىصين ديمددت أين –قددىل انيشددىف،ي 
 دن شيص من اني،يمهلل ففيت: 

مددن ُحكددم اني،يددم أ  يددةتن إني دد  عك يددأ هلل عمددى ديمددت ، إني ممددى  -
 من حىجةهلل فإ  كى  هلمى إ، حىجة في أت ىين. 

ليي ا  د  : ففىمدى مدن جميسدممى إ،ا  فيمدى  –قىل انيشىف،ي     
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سددددديامى ديددددديا قمدددددت إني ممدددددى عأجيسدددددت كددددد  عاحدددددر م ممدددددى يف جميسددددد  

هشىشددة هلمددى عجيسددت بددا أيددريممى  فأقهدد  ديددي  مددر بددن عأظمددات اني
 احلسن عقىل ،:

 أحاميٌّ ألت؟ قيت: ل،م. -
 قىل: دان  أم مو ؟ قيت: دان.

 ففىل: من أ  اني،اع؟ ففيت: من ْعنْير ا طيب.
 قىل: من عنير من؟ قيت: من عنير شىفع.
 قىل: لأيت مىنيًكى؟ قيت: من د رس أت ت.

 ففيت: أت ت دين ح ظ .قىل ،: لظات يف ا وطأ؟ 
ف،ظددم دي دد  ذنيددكهلل عددددى بددرعاة عب ددىلهلل عكتددب مسددأنية يف انيطمددىلة 
عمسدددأنية يف اني دددلة عمسدددأنية يف اني دددلة عمسدددأنية يف اني كدددىة عمسدددأنية يف 
انيه وع عمسأنية يف اني اائ  عمسدأنية يف انيداهن عاحلدا عاإليدلصهلل عمدن كد  

انيدرلس  بىع يف اني ف  مسدأنيةهلل عج،د  بدا كد  مسدأنيتا ب ىًيدى عدفدع إ،
 عقىل ،:
 أجب دن ه س ا سىئ  من ا وطأ. -

ليي ا  د  : فأجهت ب مل كتىع ا  عمن س ة  –قىل انيشىف،ي 
عإمجىع ا سيما حىت أجهت دين ا سىئ  كيمىهلل مث دف،ت  انياسول 

 إني   انيرلسهلل فتأمي  علظا ف   مث قىل ني،هرس:
 .  ب ر س ر  إني ك. -
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سددددأني  اني مددددول مددددع اني،هددددر   ليددددي ا  د دددد : مث –قددددىل انيشددددىف،ي 
ف مات اري ممت ع عقدر محيدت ب،د  أدا  عمحد  انييدلم ب،ادمىهلل فيمدى 

 لات إ  بىع ا سجر قىل ، اني،هر:
 إ  س ر  أماين أ  ك ت ري إ  ا   ل إك لاكًهى. -

 ليي ا  د  : ففيت ني : ّقرامع! –قىل انيشىف،ي 
هدى لأيدت ل سدي ففرم إ،ا بيية بساس  ييهلل فيمى ديدوت ديدن ظما 

بىك ًددىهلل عطددىر ن أزقددة انيكوفددة إ  م دد ل  مددر بددن احلسددن فاأيددت أبوابًددى 
عاسدد،ة عدهددىني   م فوشددة بىنيدد هب عاني اددةهلل فدد كات يدد إ أهدد  احلجددىز 
عمى هم ف   عقيُت: أه  اني،ااق ي فشو  ب دونم بىنيد هب عاني ادة عأهد  

سدن احلجىز يأكيو  انيفرير عمي دو  اني ادوى! مث أقهد  ديدي  مدر بدن احل
 عألى يف بكىئيهلل ففىل ،:

ك ياددددك أبدددى دهدددر ا  مدددى لأيدددت  فمدددى هدددو إك مدددن قُ  دددٍة حدددلل  -
عبكسدددب مدددى يطدددىنيه  ا  ف ددد  ب دددالهلل عألدددى ُأ.ددداس زكىندددى يف كددد  ددددىمهلل 

 فأساُّ اى اني ريإ عأكهُت اى اني،رع.
ليددي ا  د دد : فمددى بددىت حددىت كسددىين  مددر بددن  –قددىل انيشددىف،ي 

ي،د  عازلدة:  -احلسن .ي،ة بأني  دلهم بيي ةهلل قىل انيش خ أبو انيفىسم 
 –عد.ددد  إ  . التددد  فدددأ.اس ، انيكتدددىع ا عسدددو تدددأني   أن ح   دددة 

ليدددي ا  د دددد هلل ف ظدددات يف أعنيدددد  ع .ددداس مث ابتددددرأت انيكتدددىع يف ني يددددر 
مدددر بدددن احلسدددن ك ي،يدددم أحت ظددد هلل فمدددى ألدددهحت إك عقدددر ح ظتددد هلل ع 

بشدديص مددن ذنيددكهلل عكددى  ا شددمول بىنيكوفددة بددىني توى عا  ددب يف اني ددوازل  
فه  مددى ألددى ذات يددوم قىدددر دددن مي  دد  إذ ُسدد   دددن مسددأنية أجددىع د مددى 
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 تفي ًرا عقىل:

ععهددددددم دي دددددد  يف »ليددددددي ا  د دددددد :  –هكدددددد ا قددددددىل أبددددددو ح   ددددددة 
 .«ا واع

بىنيتفي در  حسد ت  ففيت ني : ا واع اري ه ا  فيوك أ  قيت ف د 
أدع ا ىنيسددة  عنيك ددك عمهددتهلل عا ددواع مددن قددول انياجدد  يف هدد س كدد ا 
عكددددد اهلل عحتتمدددددى ا سدددددأنية اني لل دددددة عفوقمدددددى ا سدددددأنية اني لل دددددة يف انيكتدددددىع 

 اني لين. 
فددددأما  مددددر بددددن احلسددددن بىنيكتددددىع فأحادددداهلل فت دددد ح  علظددددا ف دددد  
  فألددىع انيفددول مددى قيددتهلل فاجددع دددن جوابدد  إ  مددى قيددتهلل ع   دداس إ،ا 

 كتىبًى ب،رهىهلل عقىل: نيفر أم، ت اني ظا.
قيدت: أت دت ديددن ح دظ انيكتددىع عمدى ديمددت ألد  سددفو ديديا م دد  

 حار عك س ة عك أني .
ليددي ا  د دد : فىسددتأذلت  يف انياح دد هلل ففددىل: مددى   –قددىل انيشددىف،ي 

 .(7)ك ت آلذ  نيا   ياح  د  عك ... ني  مشىطاة ل،مر 
 عك لاهة ، إك انيس ا. ففيت: مى هل ا ق رتهلل عك ني  ألدتهلل

قددىل: فددأما المدد  أ  يددأ  بكدد  مددى يف . ائ دد  مددن ب اددىص عمحددااص 
عمددن انيدددولق فدددرفع إ، مددى كدددى  ف مدددى  عهددو ًلًدددة  كر دلهدددم عأقهيدددُت 
أطددور اني،ددااق عألل فددىل  عبددلد ا دددىجم عأنيفددن انياجددىل حددىت ك ددت 
ابدددن إحدددرى عدشددداين سددد ةهلل عد.يدددت اني،دددااق يف أعل .لفدددة انياشددد ر  

                              
 يف ا ل  ت ح     لتها لواب . (7)
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ر د.و، بيراد عتفرم لجيي نييمشي الطيإ يف أًا  الم فلط   ف، 
 عقىل: مى ا ك؟
 قيت:  مر.

 ففىل: ابن من؟
 ففيت: ابن إدليس.
 قىل: ْمنع تكو ؟
 قيُت: شىف،ي.

 قىل ،: مطاييبٌّ؟ قيت: أج .
 فكتب ذنيك يف أنيوا  كىلت يف كم  ع.يان سه يي.
ف،دددد هلل حددددىت إذا فددددر.يت إ  ب،دددد  ا سددددىجر أفكددددا يف دىقهددددة مددددى 

ذهدب مددن انيي د  اني  دد  ُكددهس ا سدجرهلل فألدددب مددن كدى  ف دد هلل عأقهيددوا 
يتددأميو  عجدد  لجدد  لجدد  حددىت أتددوا إ،اهلل ففيددت هلددم: ك بددأ  ديدد كمهلل 

 ه س احلىجة عانييىية ا طيوبة.
 مث أقهيوا إ، عقىنيوا: أجب أمري ا ةم ا.

ليددي ا  د دد : ففمددت اددري ممت ددعهلل فيمددى أب ددات  –قددىل انيشددىف،ي 
أمري ا ةم ا سيامُت دي   انيسلم انيسد اةهلل فىستحسدن ا ني دى  عانيسد ىق 

 عم ا  ذه   با اخلطأ عاني واع علدا دييا ا واعهلل مث قىل ،:
 ت دم ألك من ب  هىشم؟ -

 ففيت: يى أمري ا ةم ا ك  زدم يف كتىع ا  بىط .
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 ففىل ،: فتفول؟ قيت: ل،م. -

 ففىل ،: أبن ، دن ل سك.
ل انيشددددىف،ي: فىلتسددددهت حددددىت بيايددددُت  دم دي دددد  انيسددددلم بددددىنيطا قددددى

 ففىل ، انياش ر:
مددى تكددو  هدد س انيهلاددة إك يف لجدد  مددن دال دهددر ا طيددب  هدد   -

نيدددك أ  أعني  دددك قادددىص ا سددديما عأشدددىطا  مدددى ألدددى ف ددد  عي  ددد  حكمدددك 
عأمج،دددت دي ددد   فددد مم عحكمدددي ديدددن مدددى اشددد ل عجدددىص بددد  انياسدددول 

 ا مة؟
 يددى أمددري ا ددةم ا أ  أفددت  بددىع انيفاددىص بىنييدددراة قيددت: نيددو سددأنيت 

 عأايإ بىني،شي ب ،متك ه س مى ف،يت ذنيك أبًرا. 
قددددىل: فهكددددن انياشدددد ر عقددددىل: هدددد  تفهدددد  مددددن ْدددددْال دل ىلددددى شدددد ً ى؟ 

 ففيت: يكو  م،جًل.
فدددأما ، بدددأني  دي دددىلهلل فمدددى باحدددُت مدددن مفدددىمي حدددىت قهادددتمى. مث 

رهلل فيددم تسددع ا دداعصة سدأني  ب،دد  انيييمددى  عاحلشددم أ  ألدديمم مددن لددي
إذ ك ت مسدةعًك إك أ  قدى تمم ممدى أل،دم ا  ديديا بد هلل فخداس ، قسدم  
كأقسىمممهلل عدرت إ  ا سجر اني   ك ت ف   ني يدرهلل فيمدى ألدهحت 
تفددرم ف دددين ب ددى ادددلم  لددلة اني جدددا يف مجىدددة عأجدددىد انيفددااصةهلل عحلفددد  

 سمو يف اني لة فيم يرل ك   انير.ول عك ك   اخلاعس.
 ت ني  ب،ر انيسلم:ففي
- .  أفسرت دي  ى عدين ل سك فأدرع
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 فأدىد مسىلًدى عأدرلىهلل مث قيت ني :
ائتدد  به ددىل أدمدد  نيددك ف دد  بددىع انيسددمو يف اني ددلة عانيددر.ول  -

ف مددى عاخلدداعس م مددىهلل فسددىلع إ،ا بدد نيكهلل ف ددت  ا  قدداحير عكشدد  دددن 
 لرل هلل فأني دت نيد  كتىبًدى  دى لأيدت مدن لاهتد  يف اني،يدم مدن لدمل كتدىع

عإمجددددىع ا سدددديماهلل ع  تدددد  بى دددد هلل عهددددو  ا  ت،ددددى  عسدددد ة انياسددددول 
. عهدددددو انيددددد   عيددددد،ت «كتدددددىع اني د دددددااين»ألب،دددددو  جددددد ًصاهلل عي،دددددار: 

 بىني،ااق حىت تكىم  يف ًلس عستا.
ععكين انياشدد ر لدددرقىت وددداا  عقدددرم احلدددىس فخاجدددت أسدددأهلم ددددن 

فهددة أ  احلجددىز فاأيددت ف مددى قهددة فيمددى أشددات إني دد  بىنيسددلم أمددا قىئددر اني
 يف  عأشىل إ،ا بىنيكلمهلل فسأنيت  دن مىنيك عدن احلجىزهلل ففىل ،: 

 قر ألبع عأ.ار مب   . -
 مث دىعدت  إ  انيسةال ففىل ،: أشاُ  نيك عأ.ت ا.

 قيت: يف اك.ت ىل انيهلاة.
ففددىل: إلدد  لددح   ا سددم عإ  نيددد  ًددلس مىئددة جىليددة يه ددت د دددر 

عقدددر ا.ت دددات نيدددك .دددربس. قدددىل ا ىليدددة عك ي،دددود إني مدددى إك إ  انيسددد ةهلل 
ليدي ا  د د : فىشدتم ت أ  ألاس يف حدىل ا دىس كمدى لأيتد   –انيشىف،ي 

 يف حىل ففاسهلل فأت ت اني د ااين ففيت ني : 
 مثا من ا ىل مى ي ي  نييس ا؟ -

ففددىل: إلددك نيتوحشدد  .ىلددة عاني،ددااق دىمددة بظ، ددك د دد هلل عمج ددع 
 مى، ف   نيك.
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 ففيت ني : مْب ت،  ؟

 من ا ىل. قىل: ا ىس أعسع
مث لظددا إ، عحكمدد  يف مىنيدد  عأ.دد ت م دد  ديددن حسددب احلىجددةهلل 
عسدددات ديدددن ديدددىل لب ،دددة عماددداهلل فيمدددى أت دددت إ  حدددااا  د.يتمدددى يدددوم 
ا م،ة فد كات فاد  انييسد  عمدى جدىص ف د  فف درت إ  احلمدىمهلل فيمدى 
سكهت ا ىص دين لأسي لأيت ش،ا لأسي ش،ثًى ففيت: أح ي سد اة يف 

ينهلل فيمى برأ يف لأسي عأ.  انيفي   من ش،ا  د.د  س اة. فردوت ا   
قوم من لؤسدىص انيهيدر فسدىلع إ  .درمتمم عتداك   فيمدى قادوا مدى ألادعا 
م دد  دددىد إ  مددى ألدتدد  ع.اجددت مددن احلمددىم فددرف،ت إني دد  أكثددا مددى كددى  

 م،ي من انيرلىلري عقيت ني :
 .  ه س  إذا عق  بك اايب فل حتفاس. -

،ت م،ددد هلل عيددداى اني دددى   فدددىجتمع ديدددن ف ظدددا إ،ا مت،جهًدددى ممدددى لددد 
بددىع احلمددىم .يددإ كثدددريهلل فيمددى .اجددت دددىته  اني دددى  ديددن ف،يددي بددد هلل 

 ففيت:
 إل  نيو أمكن أكثا ممى ف،يت نيسىلدت. -

فه  دددى ألدددى كددد نيك إذ .ددداس ب،ددد  مدددن كدددى  يف احلمدددىم مدددن انياؤسدددىص 
فُفرمت نيد  بييدة فاكهمدىهلل فسدمع .طدىن هلدم فى درل ددن انيهييدة ب،در أ  

 ى عقىل ،:استوى دي م
 ألت انيشىف،ي! ففيت: ل،م. -

 فمرا انياكىع ممى يي   عقىل ،: حبإ س ر   أك لكهت.
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عماددن ن انييددلم مطاقًددى بددا يددر  حددىت أت ددت إ  م دد ل اني دددىت مث 
أتدددنهلل عقددددر ح ددديت يف م  نيدددد هلل فددددأظما انيهشىشدددةهلل مث ددددددى بىنييسدددد هلل مث 

 حاات ا ىئرة فسمن عحهست ير . ففىل: 
 ا ؟ مىنيك يى أبى دهر -

 ففيت: ط،ىمك ديي حاام حىت أدار من أين ه س ا ،افة.
ففددىل: ألددى ممددن ك ددت  ،ددت م ددك انيكتددىع انيدد   عيدد،ت بهيددراد 

 عألت ، أستىذ.
لمحدددد  ا : ففيدددت: اني،يددددم بددددا أهددد  اني،يددددم ْلِحددددم   -قدددىل انيشددددىف،ي 

مت دددية  فأكيدددت ب احدددة إذ   ي،ددداف  ا  إك ب ددد  عبدددا أب دددىص ج سدددي 
لًًىهلل فيمى كى  ب،ر ًلس ددال ددن ل سد  مكدىلمهلل مث عأقمُت ي    ً

 قىل:
حددددول ْحددددااا  ألبددددع يدددد ىع مددددى حبددددااا  أحسددددن م مددددىهلل أشددددمُر ألدددد  إ  

 ا. ت ا فىم فإهنى هرية م  إني ك.
 ففيُت: فهم ت،  ؟

ألب،ددددو  أنيدددد   -عأشددددىْل ب ددددرس إني مددددى  -ففددددىل: يف لدددد ىديفي تيددددك 
  انيتجىلة.دلهم أجتا اىهلل فتكو  نيك انيا ىع عأد   ألى يف

ففيدددت: نيددد س إ  هددد ا ق دددرُتهلل عك ددددن بيدددر  .اجدددُت إك ب  دددة 
أت،ددول ديًمددى يددولس حسددن انيث ددىص يف انيددرل ى عاني،ىف ددة يف اآل.دداة  مددودة 

 لحهت   سوًدا دي مى بيهطة.
 ففىل ،: فى ىل إذ  من شأ  ا سىفا.
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قىل انيشىف،ي: ففهات ا لب،ا ا ني  ع.اجدت مدن مري دة حدااا  

محىل انيرلىلري عانيدرلاهم ييفدىين انياجدىل عألدحىع احلدري : عبا ير  أ
مد مم أمحددر بدن ح هدد هلل عسدد  ى  بدن د   ددةهلل عا عزادددي  فمدى زنيددت أج دد   
كدد  إلسددى  مدد مم ديددن قددرل مددى قسددم نيدد  عم،افتدد  حددىت د.يددت مري ددة 
انياامعية عني س م،دي إك دشداة دلدىلري فىشد يت ادى لاحيدة عاسدتويت ديدن  

زنيدت مدن م مدد  إ  م مد  حدىت علدديت كولهدى عق درت احلجدىز  فمددى 
ب،ر سده،ة عدشداين يوًمدى ب،در لدلة اني، داهلل فأ دت  مري ة انياسول 

لاحيددر بددإزاص ا سددجرهلل علددي ت اني، ددا فىئتًددى علأيددت كاسددً ى مددن احلريددر 
ك إنيددد  إك ا  »دي ددد  خمدددرة مدددن قهدددىطي م دددا مكتدددوع دي مدددى بدددىحلايا: 

شىف،ي: عحوني  ألبع مىئدة . قىل اني« مر لسول ا  هىلع  أمري ا ةم ا
دفدد  أع ي يددرع . فه  مددى ألددى كدد نيك إذ لأيددت مىنيًكددى بددن ألددس قددر د.دد  

عقدددر فدددى  دطددداس يف ا سدددجر عحونيددد  ألبدددع مىئدددة أع  مدددن بدددىع اني ددديب 
ي يرع  حيم  ذيوني  ألب،دةهلل فيمدى علد  قدىم إني د  مدن كدى  قىددًرا عجيدس 

محددد  ل  –ديدددن انيكاسدددي عأنيفدددن مسدددأنية يف .دددااس اني،مددد . قدددىل انيشدددىف،ي 
ا : فيمدى  ،ددت ذنيددك   يسد،  اني ددرب  ففمددت قىئًمدى يف سددول احليفددة 

 علأيت إلسىلًى بطىكً ففيت ني :
 ق : ا واع ك ا عك ا. -

فهدددىدل بدددى واع قهددد  فدددااس مىنيدددك مدددن انيسدددةالهلل فدددأطاق د ددد  مىنيدددك 
 عأقه  دين ألحىب  فسأهلم دن ا واعهلل فخىني وسهلل ففىل هلم:

 أ.طأمت عألىع انياج . -
ىه  بإلىبت هلل فيمى أنيفدن انيسدةال انيثدىين أقهد  ديدي ا ىهد  ف ا  ا 

 يطيب م  ا واعهلل فأقهيت دي   عقيت ني :
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 ا واع ك ا عك ا. -
فهددىدل بددى واعهلل فيدددم ييت ددت إني دد  مىنيدددكهلل عأقهدد  ديددن ألدددحىب   -

 عاستخربهم دن ا واعهلل فخىني وسهلل ففىل هلم:
 أ.طأمت عألىع انياج . -

فيمددى أنيفددن انيسددةال انيثىنيدد  قيددت ليددي ا  د دد :  –قددىل انيشددىف،ي 
 ني :

 ا واع ك ا عك ا. -
فهدىدل بددى واعهلل فددأدال مىنيدك د دد  عأقهدد  ديدن ألددحىب  فخددىني وس 

 يف ا واع ففىل: 
 أ.طأمت عألىع انياج . -

 ف ىدى مىنيك بأدين لوت  أ  اد. هلل ني س ه ا موي،ك.
قىل انيشىف،ي: فر.  انياج  طىدة م    ىنيك عجثى با يريد  ففدىل 

 :ني  مىنيك
 قاأت أع  ،ت ا وطأ؟ قىل: ك. -

 قىل: ف ظات يف مسىئ  ابن جايا؟ قىل: ك.
 قىل: فيف ت ج، اًا بن  مر اني ىدق؟ قىل: ك.

 قىل: فم ا اني،يم من أين نيك؟ 
قددىل نيدد : إ  جددىليب اددلم شددىع يفددول ،: قدد  ا ددواع كدد ا عكدد ا. 

 فك ت أقول مى يفول.
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ت ددددىت مىنيددددكهلل قددددىل: فىنيت ددددت مىنيددددك عانيت ددددت اني ددددى  بأد ددددىقمم كني

 فكسات احليفة دي  . ففىل نييجىه :
 قمهلل عُماع لىحهك بىنير.ول دي  ى. -

فر.يت دي  هلل فإذا ألدى مدن مىنيدك بى ويدع انيد   كدى  ف د  ا ىهد  
 جىنيًسى با يري هلل فتأمي  سىدة ففىل ،:

 ألت انيشىف،ي؟ ففيت: ل،م. -
 فام  إ  لرلس عل ل دن كاس   عقىل: 

ا انيهدددىع انيددد    دددن ف ددد  حدددىت أل دددار إ  ا  ددد ل اق،دددر فدددأمِتا هددد  -
 عأًوع إني ك. 

قددددىل انيشددددىف،ي: فأنيف ددددت ألبددددع مىئددددة مسددددأنية يف .ددددااس اني،يددددمهلل فمددددى 
أجددددىب  أحددددر حددددواعهلل فىحتجددددت أ     بددددألبع مىئددددة جددددواع عقيددددت: 

علدي  ى اني،شدىص  (7)ا عل ك ا عكد اهلل عانيثدىين كد ا عكد اهلل عسدفو انيفداك 
يمددى علدديت ا  دد ل لأيددت ب ددىًص اددري ا يدداعهلل فادداع مىنيددك ب ددرس إ،  ف

 انيه ىص ا عل فهك تهلل ففىل ،:
أين قدر  –ممدى تداى  –مما بكىؤ ؟ كألك . دت يدى أبدى دهدر ا   -

 ب،ت اآل.اة بىنيرل ى. 
 ذا . –عا   –قيت: هو 

قدددىل: فطدددب ل ًسدددى عقدددّا د  ًدددى  هددد س هدددرايى .ااسدددى  عهدددرايى م دددا 
رية عيكاس اني درقةهلل عإ  يفه  اهل جتيص من أقىلي انيرل ىهلل عقر كى  
                              

 أ  اىبت انيشمس. (7)
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، ًددلس مىئددة .ي،ددة مددن لق .ااسدددى  عقهددىطي م دداهلل عد ددر  جدددوال 
مثيمددى   تسددتكم  احليددم  فمددي هريددة مدد  إني ددكهلل عيف لدد ىديفي تيددك 
وسددة  كر دي ددىلهلل عأ.دداس م مددى زكىنددى د ددر كدد  حددول حيددول دي مددى  

 فيك م  ل  مى هرية م  إني ك.
هدت مج دع مدى عددرت  إك ففيت: إلك مولعس عألدى مدولعس  فدل يث

حتدددت .تمددددي ني جددددا  ميكددددي دي دددد   فدددإ  حادددداين أجيددددي كددددى  نيددددوًلر 
 دعلكهلل عإ  حاا  أجيك كى  ، دع  عًلتك. 

 فتهسام يف عجمي عقىل: أب ْت إك اني،يم.
 ففيت: ك يست،م  أحسن م  .

قىل انيشىف،ي: فمى بتُّ إك عمج ع مى عدرين ب  حتت .دىمتيهلل فيمدى  
ني جددا يف مجىدددة عال ددافت إ  ا  دد ل ألددى عهددوهلل كددى  يف اددراة لددي ت ا

عكددد  عاحددددر م ددددى يددددرس يف يددددر لددددىحه هلل إذ لأيددددت كااًدددددى ديددددن بىبدددد  مددددن 
 نيو قرمت ا  ىب   إ  جيودهنا  عقرتهلل قيت: (7)ممىل  .ااسى  

 مى لأيت كااًدى أحسن من ه ا. -
 ففىل: هو هرية م  إني ك يى أبى دهر ا .

 ففيت ني :
 دع م مى دابة. -
 ىل: ألدى أسدتحي مدن ا  ت،دى  أ  أطدأ قايدة ف مدى قدرب لديب ا  فف

                              
 انيكااع ه ى: مجىدة اخل  . (7)
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 حبىفا دابة.

 ففىل انيشىف،ي: ف،يمت أ  علع مىنيك دين حىني .
قدىل: فأقمدت د ددرس ًلًًدى مث الحتيددت إ  مكدة عألددى أشداق بدد ،م ا  

. فيمى عليت إ  احلامهلل .اجت (7)عأل،م  عانيفاع عي ين اني،يم      
علسددددددوة م،مددددددى فيف تدددددد  عيددددددمت  إ   – ت،ددددددى  لمحمددددددى ا  –اني،جددددددوز 

 لرلهىهلل عيمت  دجوز ك ُت  ني مى عأ ا مى .ىنير عقىنيت:
 .(1)أني س أمك لىحهة أ  يأك  فةادهى دي ك  -

فيمددى  (3)قددىل انيشددىف،ي: عهددي أعل كيمددة  ،تمددى يف ... مددن امدداأة 
 مهمُت بىنير.ول قىنيت ، اني،جوز: 

 إ  أين د مت؟ -
 ل.قيت: إ  ا    

قىنيددددت ،: ه مددددىتهلل كدددداس مددددن مكددددة بددددى مس ففددددريًا ك مددددىل نيددددك 
 عت،ود إني مى مثايًى م تخاًا ديي؟

 ففيت هلى: مى أل ع؟
قىنيددت: ايدداع قهىبددك يف ا بطدد هلل علددىد يف اني،دداع إلددك تشددهع ا ددىئع 

 عحتم  ا  فطع عتكسو اني،ىل هلل تاب  ً ىص انيرل ى ًعواع اآل.اة.
انياجددىل ديددن  بددىل اإلبدد هلل ف ،يددت مددى أْمددْاتع عسددىل بدد نيك اني ،دد  

                              
   يف اىية انييمول عانيتحاي .ه ا ا ويع كى  يف ا ل (7)
 ه س اني،هىلة أيًاى ماطابة جًرا يف ا ل . (1)
 انيكيمىت انير كىلت يف مكى  انيه ىل سف مة جًرا. (3)
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فكتددب إ، يسددتحث  ديددن هدد ا  –ليددي ا  د دد   –عبيددغ ذنيددك مىنيًكددى 
م ددد  عمدددى  (7)اني ،ددد  عي،دددرين ألددد  حيمددد  ، يف كددد  ددددىم مثددد  مدددى ...... 

د.يدت مكدة عألددى ك أقدرل ديدن شدديص ممدى كدى  م،ددي إك ل،يدي عوسددا 
قابددددة  دي ددددىلًا فوق،ددددت قابددددة مددددن يددددر  ف ددددىعنيت  إيىهددددى أمددددة  ديددددن كت  مددددى

 فأ.اجت مى م،ي عأج نى وسة دلىلري ففىنيت ، اني،جوز:
 مى ألت لىلع؟ -

 ففيت هلى: أج  هى دين ف،يمى.
 ففىنيت: ادفع إني مى مج ع مى م،ك.

 قىل: فرف،ت  إني مىهلل عد.يُت مكة فمى بتُّ تيك انيي ية إك مريولًى.
حيمدد  إ، كدد  دددىم مثدد  مددى كددى   –ليددي ا  د دد   –عأقددىم مىنيددك 

لمحددد  ا   –أعل مددداة عظ ً دددى إحدددرى دشددداة سددد ةهلل فيمدددى مدددىت  دفدددع إ،
يدىق ن احلجدىزهلل ع.اجدت إ  م دا  ف،ويد  ا   –عليدي ا  د د  

 دهر ا  بن دهر احلكم ففىم بىنيكي ة.
 فم ا مج ع مى نيف ُت يف س ا هلل فىفمم ذنيك يى لب ع.

قىل انياب دع: فسدأني  ا د ين إمدلص ذنيدك حبادات  فمدى عجدرلى بدى يس 
لًة  فمى عقع كتىع انيس ا  حدر ادري  مدن ألدحىب : ك حاميدة عك فا 

   اريس. عا  أديم.
 

                              
 ب ىل بى ل . (7)


