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 صجلاب هلمع ىلإ ةبسن صاصجلاب فورعملا ىزارلا ركب وبأ ىلع نب دمحأ مامإلا

 . بهذملا ىف نيز ربملا نيدهتجلا نمو هرصع ىف ةيفنحلا مامإ وه

 ىلعو جاجزلا لهس ىنأ ىلع هقفتو « ةيرجم ةياثثو سمخ ةنس دادغب ىف دلو

 . دمه نع ىزارلا ريصن نب ىسوم نع ىعدربلا ديعس ىأ نع ىخركتلا نسحلا ىنأ
 . عناق نب قابلا دبع نع ثيدحلا ىورو

 ىروباسيالا ؟ احلا عم روباسين ىلإ جرخ مث دادغب ىلإ داع مث زاوهألا ىلإ جرخ

 . روباسينب وهو ىخركلا تاف هتروشمو ىخركلا نسحلا ىنأ هخيش ىأرب

 أهب سيردتلل رقتساو ةياثثو نوعبرأو ةعبرأ ةنس دادشب ىلإ مامإلا داع
 . لعفي ملف باطخلا هياع ديعأو عنتماف ءاضقلا ىلإ نأ ىف بطوخو

 أ, نىاكألا تما امالإ نشا
 ميمو نو رثكلا هيلع هقفناو هع ذخاو نامص الأ ةسانر دهازلا مامولل تهنأ

 مهنمو نوريثك هنو هن ٍِ 1 3

 دمحأ نب د ننحلا وأو ىرودقلا خيش قاجرجلا ىح نب دمح هلأ دبع وبأ

 . قارفعزلا

 حرشو ىخركلا رس حرشو نآرقلا ماكحأ باتك مامإلا تافنئصم نمو

 باتكو ىنسحلا ءاهسألا حرشو نسحلا نب دمحم عماجلا حرشو ىواحطلا رصتخم

 نآرقلا ماكحأ ىف هباتكل ةمدقملا ةبائج-وه هقفلا لوصأ ىف رخآو ءاضقلا بدأ ىف

 . هيلع تدرو لئاسم ىلع تاباوج هلو

 اذه انصخل دقو ةيرجم ةنالثو نيعيس ةنس ةجحلا ىذ نم مياسلا 2 مامإلا قوت

 مجارت ف ةيملا دئاوفلا باتك ىف هتافلؤم نعو هنع ركذامت مامإلاب في رعتلا

 تاقيط بات؟ فو نونظلا فشك باتك ىفو ىدنملا ى ونكلاا ىحلا ديعل ةيفنحلا



 ام كلذكو ىناقرزلا قابلا دبع نب دمحم ةيندللا بهاوملا حرش باتك فو ءىراقلا
 . ةيفتحال هتاقيط ىف سوماقلا بحاص هدروأ

 ملسو هللأ ىلصو «تاكرنو هتاريخ نم انيلع ضافأو هتاحر عسأوب مامإلا هللا دمعت

 . نياأعلا بر هلل دماو نيعمجأ هيفصو هل او دمه انالومو انديس ىلع كرابو



 باتكلا اذه ردص ىف انمدق دق هنع هللا ىضر ىزارلا ىلع نب دمحأ ركب وبأ لاق

 هيلإ جاتح امل ة؛طوتاو ديحوتلا لوصأ نم هلبج عسيال ام لج ركذ لع لمتشت ('0ةمدقم

 فرصتت امو هظافلأ ماكحإو هلمالد جارختساو نآرقلا فاعم طابنتسا قرط ةفرعم نم

 ميدقتلاب مولعلاىلوأ ناكذإ ةيعرشلا تارابعلاو ةيوغللا ءامسألا و برعلا مالكءاحنأ هيلع

 ىح ن آلاو هديبع ملظ ن نم نورتفملا هلحن امعو هقلخ هبش نع هه. زاتو هللأ ديح وت ةف رعم

 هيلإ انبرش امل قيفوتلا لأسن هللاو هلمالدو نآرقلا م اكحأ ركذ ىلإ لوقلا انب ىمتنأ

 ١ هلع داقلاو كلذ ىلو هنإ هيدل انفلزنو

 ميحرلا نحرلا هللا مسب ىف لوقلا باب

 نم ىه ه ىناثلاو اهف ىذلا ريمضلا ىنعم اهدحأ هوجو نم ايف مالكلا ركب بأ لاق

 روسلا ل 1 0 له عيارلاو ال مأ ةحتافلا نم ىه له ثلاثلاو هحاتتفإ ىف نآرقل

 عباسلاو ةالصلا ىف اهتءارق سد انو ةماث دأب تسيل م أ ةمات يآ ىه له سماخلاو

 نم اهرمضم ىفام ركذ عساتلاو اهم روجلا نم انو ةالصلا قروسلا لئاوأ ىف اهراركت

 عم ءابلا ن آل نع مالكلا ىنغتسي ال لعف ريض انف نإ لوقنف + ىناعملا ةرثكو دئاوفلا

 ريمضلاو فوذ رمضم امإو روك ذم روظم امإ لعفب لصتي نأ ديال رجلا فورح رئاس

 مسا دبا هأئعم ناك أر بخ ريمضلا ناك اذاف صأو ربخ نيينعم لإ مسقن د مضو ولا اذه ىف

 نع ةينغمو هنع ةكنم ةدهاشملا لاحلاف .ىدتبم هىراقلا نإ رضأو ل اذه فذخ هللا

 هجو ىلع نيبنعملا نمدحاو لكل هلاتحاو هللا مب او أدب هانعم ناكآمأ ناكاذإو هركذ

 هانعمو | دبعن كايإ |ىلاعت هلوق وهو سأ هنأ ىلع ةلالد ةروسلا ةوالت قسن فو دحاو

 عضاومىف كلذب ألا درو دقو هلل مسي هل وق ىنعم ىفباطخلا ءادتبا كلذك كايإ اولوق :

 . هقفلا لوصأ يف هفلأ ىذلا باتكلا ةمدقملا هم دارملا ور
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 ةيمستلاب ة ع أرقلا حاتنفا ىف مأف | كبر مسأب أرقا] ىلاعت هلوق وهو احر صم نآرقلا نم

 :ال مالا ىنعم نمضتي هنإف ًاربخ ناك اذإ وهو ةذاعتسالا ميدقتب ةءارقلا مامإ سك
 اك )و هب ءادتب الاب انل سأهيفف هللا ساب اب أديب هنأي هللا نم ريخ هنأ ًامولعم ناكام
 ريخلا نوكيف ًاعيمج اخ ريمضلا نوكي نأ دعبب الو هلثم لعفتل هب انربخأ اهنإ هنآل
 نأ رب مل ريخللا ركذب حرص ول لئاق لاق نإف اهل ظفللا لامتحال نيدارم ًاعيمج مأآلاو
 ءافتنا ىف ريمضل | كح نوكي نأ أ بجي كلذك ربخلاو مألا نم ًاعيمج نيينعملا هب ديرب

 0 نيرمالا ةدارإ

 آرمأ دحاو ظفل نوك ةلاحتسال امهدي رب نأ عنتما ربخلا ةغيص روظأ اذإ هل لسيق
 ةقيقح هب دارأ اذإو ازاي ظفللا ناكرمآألا ربخ اب دارأ ىتم هنآل دحاو لاح ىف ًاريخو
 ىه ىاقبقلا نآل ة ةقيق> ًازاج دحاولا ظفللا نوكت نأ رئاج ريغو ةقيقح ناك ريخلا

 وك ليحتسيو 0 ىلإ ههضوم نع هب لدع ام زاجلاو هعضو» ىف لمعتسملا ظفللا

 2 آو رخلا ةد رإ عنتما كلذلف دحاو لاح ىف هنعهب الودعمو هعضوم ىف المعتسم

 ههتدارإ ليحتسي 0 رآلاب قلعتموه اهن]إوروكذمريفف ريمضلا امأو ١ دحاو ظفلب
 ىلع هللا م ب أدبأ ذئتيح هانعم نوكيف امهنم دحاو لكرامإل ظفللا | لاهتحا دنع ًاعم

 بجو الامهتدارإ زاوج نأ ريغ هب اكربت وىلعفب ءادتقا هب ًاضيأ مت اوأدباوريخلا ىنعم

 هيجومو هأضتقم ىلع لمعتسه ظفا مو# وه سل ذإ ةلالدب الإ ا :! قالطإلا دنع

 ىف هيصناو نيبجولا نم دحاو لك ! لمتحم ريض تابثإ ظفللا كح مولي ىذلاامإو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق وهن هرئاظن ىف انلوق كلذك ةلالدلا لع فوقوم اههرحأ
 ريصضب قلعت نها نآل ( هب لع اوهركتسا امو نأي دنلاو أطخلا ىّتمأ نع عفد )

 الو ءىث هموليال نأب نيرم ملا ةدارإ را عضم ل مثأملا لمتحو أ أر كلا عفر لمت
 ظفل مومعب رسل كلذعم هنأ الإ امهتدارإ زاوجو ايف ظفللا لامتحال هللا دنع هيلع مئأم

 ةدارإ لع ةلالدلا مات عتب ح سل دلو هريغ نم ةلالد ىلإ دا رملا تابثإ ىف انجتحاف امهمظتنيف

 امهتدار حمصي الام نيرمأل لمتحم اريمطلا ن ره ءىجيدق وا عيمجامهتدار / وأ هنيعب اههدحأ

 هلم ( تيل كلن ) لف سو هلع لا لس ىنلا نع ىور ام وحن عم

 تعلتمأ أ وا أ ذا لا دأ رأ ىتف هتليض ضفأ ىل مةحو لمعلازاوج ل امدح ريمضل ( قلعتم هنكح نأ



 0 نآرقلا نم ةلمسبلا نأ ىف لوقلا

 ةلضفألا ةدارإو ةينلا مدع عم هنكح تويث قنت زاوجلا ةدارإ نآل ةيلضفألا ةدارإ

 نأ ليحتسيو ةيلضفالا ىننو هيف ناصقتلا تابثإ عم ةلاحمال هنم ءىث كح تابثإ ىطتقت
 ةدادل يف حصيالاعأ ذهو دحاو لاح ىف ناصقنل بجو لاكلا وتو لصألا قنديرب

 كب وبأ لاق امهتدار !ىلع ةلالدلا مايق حصي الو صقنلا تابثآو لصأالا ىقن نم نيينعملا

 دنع هللا ركذ وه ضرفلاف لفنو ضرف ىلإ كلذ مسقنأ رمآلا ىنعمل هؤاضتقا تبث اذإو

 يصم كخ | لصف هير مسا ركذي كرت نم لإ نأ دق | لاعتهلوق ف ةالصلا اتن

 لت و كب مسا ركذأو 1 ىلاعت لاقو ةعرحتلا ر كذ دارأ هنأ ىلع لدف ركذلا بيقع

 مممزلأو | ىلا. هلوق ف ىرهزلا نع ىورجا دتفالا رك ذ هب دارملا نإ لي 3 | اليتنت هيلإ

 هدك دقو ضرف ةدبب ذلأ ى وه كلذكو ميحرلا ن نمحرلا هللا مسي ىهلاق | ىوتقتلا ةيلك

 هيلع هللا مسا ركذي ملا اولكأتالو | هلوقو | فاوص اهيلع هللا مسااوركذاو |هلوقب

 له لئاق لاق نإف لفن رومألا ءادتباو برشلاو لكآلاو ةرابطلا ف وهو | قسفلهنإو

 ىورام عم هصوصخ ىلع ةلالدلا مدعل رهاظلا ىضتقمب ءوضولا ىلع ةيمسنلا متبج وأ ال

 هل ليق ( هيلع هللا مسا رك ذي م نأ ءوضو ال ) لاق هنأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع

 ءوضوال ) هلوةو هيلع ةلالدلا تماق ام هنم تي امت]و همومع ريتعيف رهاظي سلريمضلا

 8 هيلع تيماق لئالدل ةليضفلا ْق ةهج لع ) هيلع هّنلأ مسأ رك ذي ل نم

 !! نم ةلمسلا نأ ىف لوقلا باب

 هلوق ىف نآرقلا نم ميحرلا نمحرل اهتلا رسب ن نأ ىف نيملسملا نيب فالخال ركب وبأ لاق
 مالسلا هيلع لب ريج نأ ىورو | ميحرلا نمحرلا هللا مسي هنو نابلس نم هنإ | ىلاعت

 ًارقا | هللاق .ىراقب انأ ام لاق أرقا هل لاق نآرقلاب سو هيلع هلل لص لا أ ام لوأ

 ىنلا نأ ىلكعلا ثرحلا نع ىدوعسملا نع نطق وبأ ىورو | قلخ ىذلا كبر مساب

 | اهيسرمو اهيرجب هللا مسإ | لزن ىتح مهللا كمساب بتكلا لئاوأ ىف بتكمالسلا هيلع

 هقوف بتكف | نمحرلا اوعدا وأ هللا اوعدا لق ] ىلاعت هلوق لزن مهلا مسب بتكف

 ىعشلا لاق لاق داود ىأ ننس ىف انعمس امو ذئتتيح اهبتكف ناملس ةصق تلزنف نحرلا

 ىّتح يحرلا نحرلا هللا مس بتكي مل ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ تياثو ةداتقو كلامو



 اصجلل نآرقلا ماكح / 4

 ليبس نيبوهنيي بتكب نأ دارأ نيح ملسو هيلعهأ ىلص ىنلا ناكدقو لذلا ةروس تلزن

 هللا مسب بتك | هنع هلا ىضر بلاط ىأ نب ىلعل لاق ةيبيدحلاب ةندحلا باتنكو رمع نبا

 اذهف دعب اهم مممس نأ ىلإ نمحرلا فردت ال انإف مبللا كمساب ليهس هل لاقف ميحرلا نمحرلا
 . لقلا ةروس ىف ىلاعت هللا اهزنأ مث نآرقلا نم ن 7 ملميحرلا نمحرلا هتلامس نألعلدي

 باتكلا ةحئناف نم ةلمسلا نأ ىف لوقلا ش
 ةبآ نييفوكلا ءارق اهدعف ال مأ باتكلا ةحتاف نم اهنأ ىف فلتخا مشركب وبأ لاق

 نأ الإ اهنم ةنآ اهنأ ىف ةصوضنم ةياور انباصأ نع سيلو نيبرصبلا ءارق اهدعي ملو اهنم

 تسي اهنأ ىلع لدي اذهو اهب رجلا كرت ىف مهههذم ىح ىخركلا نسحلا انأ انخيش
 ىعفاشلا لاقو روسلا ىآ رئاسب ربج اهاهب روج مدنع اهنم ةبآ تناكول اهنآل مدنع اهنم

 لبجلا ىلع فوقوم نيلوقلا نيذه دحأ حيحصتو ةالصا داعأ ابكرت نإو اهنم ةيآ ىه

 . ىلاعت هللا ءاش نإ دعب ايف هركذنس ام ىلع ءافخالاو

 روسلا لئاوأ نم له ةلمسلا ىف لوقلا

 ان ركذام ىلع اهنم ةيآب تسيل وأ روسلا لئاوأ نم ةيآ اهنأ ىف فاتخا مث ركيوبأ لاق
 نكت ملاذإ اهنألو اهب ربجاا كرتل ا وأ نم ةيآب تسيل اهنأ انباعصأ بهذم نم

 جتا 0 ل لادأ لأ 1 جا ادا خل ا ا ىلا دولا مسلل هرتاخا
 هل اق نم كمامفل اهمل كدا بلوق نم نسفل د1 اه ريغ 2 ايما تلدخ_و بامضا هك اق نم

 اذه ىلإ هقيسامو ةروس لكن م ةئآ اهنأ ىعفاشلا معزوروسلا ل ,اوأ نم اهنأو باتكلا
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 ةيآب تسل وأ باتكلا ةحتاف نم ةنآ اهنأ ىف وه اهنإ فلسلا نيب فالخلا نأل دحأ لوقلا
 باتكلا ةحتاف نم تسيل اهنأ ىلع ليلدلا نمو روسلا رئاس نم ةيآدحأ اهدعي ملو اهنم

 هللا صىنلا نأ ةررهىأ نع هيبأ نع نمح رلأدبع نب ءالعلا نع ةنيبع نب نآيفس ثيدح

 0 ىل اهفصتق نيفصن ىديع سو ىدب ةالصلا تمسقىلاعت هنأ لاق) لاق ملسو هيلع

 لاق اذإو ىدبع ىبدمح هس لاق نيملاعلا ير هلل دا لاق اذإف لأسام ىديعلو ىديعل

 صضوف لاق نيدلا موا كلام لاق اذإ و ىدبع ىلع ىث أ وأ ىدبغ ىتدجب لاق ميحرلا نمح رلا

 لأس ام ىدبعلو ىدبع نيبو ىنيب هذه لاق نيعتست كايإو دمعن كابإ لاق اذإو ىدبع ىلإ

 7 نم تنناكولف ( ىديعل لاق اه رخآ ىلإ بق ةمماذ نم تناكولف ( لأسام ىديعأ لاق اهرخآ ىلإ مقتسال طارصلا اندهإ ىدع لوقف
 هز ىدبع لو هيف



 8 روسلا لئاوأ نم ىه له ةلمسملا ىف لوقا

 نأ مولعملا نمو اهم تسيل اهنأ ىلع كلذ لدف ةروسلا ىآ نم ركذ ايف اهركذل باتكلا
 قتناف نيفصن اهلعجو باتكلا ةحتاف ةءارق نع ةالصلاب ربع امنإ ىلسو هيلع هللا ىلص ىنلا
 ىف اهركذي مل هنإ امهدحأ نيبجو نم اهنم ةبآ ميحرلا نمحرلا هللا مسب نوكنت نأ كلذب
 ام رثك أ اهف هتلام نوكي ناكل ب نيفصن تناكال ةمسقلا ىف تراصول اهنأ ىناثلا ةمسقلا
 ملامنإ لئاق لاق نإف هيف دبعلل ءىشت ال ىلاعت هللا ىلع ءانث محرلا نمحرلا هلل مس نآل دبعلل

 نيبجو نم أطخ اذه هل ليق ء ةروسلا فاعضأ ىف ميحرلا نمحرلا ركذ دق هنال اهركذن

 راصتقالا زاجل تركذ ام زاج ولو اهركذ نم دب الف اهريغ يآ تناكاذإ هنأ امهدحأ
 هللا ىلع ءانث هيف هللا مسب هلوق نأ وهو رخآ هجوو اهنود اهنم ةروسلا ىفام ىلع نآرقلاب
 روكي نأ ةلاخ ال بجاولاف هريغ هب ىمسي ال ىلاعت هللاب صتخم مسأ كلذ عم وهو

 للعرجلا اذه ىور دقو ةروسلا ىآ نم مسق ايف ركذ هل مدقتي لذإ ةمسقلا ىف ًاروكذم
 نع ىنعقلا انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دم هب انثدحام وهو هجولا اذه ريغ
 ابأ تعمس لوقي ةرهز نب ماشه ىلوم بئاسلا ابأ عمم هنأ نمحرلا دبع نب ءالعلا نع كلام
 نيبو ىنيب ةالصلا تمسق هللا لاق ) ملسو هيملع هللا ىلص هللأ لوسر لاق لوقي ةريره

 نيملاعلا ب رهتنادجلا ديعلا لوقي لأسام ىدبعلو ىدبعل امفصنو ىل اهفصنف نيفصت ىدبع

 دببعلا لوقي ىدبع ىلع ىثثأ هللا لوقي ميحرلا نمحرلا لوقيف ىدبع ىندمح هللا لوقيف
 كايإ دبعلا لوقي ىدبع نيبو ىيب ةبآلا هذهو ىدبع ىتدجي هللا لوقي نيدلا موي كلام

 ىف ثيدحلا اذه ىف ركذف ( لأس ام ىدبعلو ىدبع نيبو ىنيي هذمف نيعتسن كايإو دبعذ
 كلام ىلاعت هلوق نآل هيوار نم طلغ اذه نيفصن ىدبع نيبو ىنيب هنإ نيدلا موي كلام
 لعج امنإو نيملاعلا ير هلل دملا هل وقك هيف دبعلل ءىش ال ىلاعت هلل صلاخ هانث نيدلا موي

 ةلأسم نمو ىلاعت هللا ىلع ءانثلا نم مظنتنا امل ديعلا نيبو هننب نيعسن كابإو ديعن كابإ هلوق

 دبعلا املعج يقتسملا طارصلا انده] ىلاعت هلوق نم اهدعب ىألا رئاس نأ ىرت الأ دبعلا
 هلوق نأ ىرخأ ةبج نم وركذ امل دبعلا نم ةلأسم وه انو هللا ىلع ءانث هيف سيل ذإ ةصاخ

 ناكامل نيعتسن كابإو دبعن كاي] هل وق كلذكو دبعلا نيبو هننب ناك ول نيدلا موي كلام

 دبعللو عبرأ للاعت هلل نوكي ناكلب ةيآ ممحرلا نمحرلاهللأ مسب دعي نم لوق ىلع نيفصن

 انثدحام اهندب لصفلل ىه امتإو روسلا لئاوأ نم تسيل ةلمسبلا نأ لع لدي امو ثالث
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رخأ لاق نوع نب ورمع انثدح لاق دواد وب.أ انثدح لاق ركب ندم
 فوع نع ميشه أن 

 نافع نب ناهثعل تلق لاق امهنع هللا ىطر سابعنبا تعمس لاق ىراقلا ديزي نع ىنارعألا

 ىناثألا ىهو لافنالا ىلإو نيثملا نم ىهو ةءارب ىلإ متدمع نأ ىلع كلام هنع هللاوضر

 نايثع لاق ميحرلا نحرلا هللا مسب رطس امهننب اوبتكتت لو لاوطلا عبسلا ىف امهومتاعجل

 لوقيف هل بتكي ناك نم ضعب وعديف تايآلا هيلع ل لري 1 5 و هيلع هللا ىلص ىنلا ناك

 لوقف ناتبآلاو ةبآلا هيلع لدنيو اذكو اذكاهف ركذي ىتل | ةروسلا ىف ةيآلا هذه عض

 نآرقلا نملزنام رخآآن م ةءارب تناكو ةنيدملاب هيلع لزناملوأ نم لافن آلا تناكوكلذ لدم

 بتك 1و لاوطاا عيسلاف امهتعضوكانه نفاهنم اهنأ تنئظف | تصقب ةبيبش اهتصق تناكو

 ةروسلان منكي م ميحرلانحرلاهللامسب نأ ناهثع ريخأف ميحرلا نمحر لا هللا مسا رطس امهندي

 نموروسلانمتناكولف ًاضيأوريغالا هريغ نبي و اهندي ةروسلا لصفىف اهيتكب ناكامإهنأو

 رئاسعضاوم تفرعام اهنمامنإمالسلا هيلع ىنلا نم فيقوتب ةفاكلا هتف رعل باتكلا ةحئاف

 ايلفامسفت ىآلاب وبكى آلا عضاومب ملعلا ليس نأ كلذو اهف فلتخم ملواهروس نمىألا

 هعضاوماكح كإذك نركب نأبج :وداحالا لقت نود ةفاكلا ل قن نآر قلا تايئإ قي رطناك

 هعضاوم نعهنم ءىثلقنالو نآرقلاىأ بيترت ةلازإ ]دحال اج ريغ هنأ ىرتالأ هيارتو

 نم ميحرلا نمحر لا هللا مسب تناكولف هعفرو هتلازإ ارم ةن كلش ل )عاف نإف هريغ ىلإ

 ملاملف لقلا ةروس نم امعضوكو ىألا رئاسكابتم ابعضوم ةفاكلا تفرعل روسلا لئاوأ

 ه روسلا لئاوأ ىف اهتايثإ انل رجيم لعل بجوملا رث 0 نم انيلإ كلذ اولقن مرن

 نم اهتابثإ ىف فاككلذو نآرقلا هنأ لع فحصملا ىفام عيمج انيلإ اواقن دق لئاق لاقنإن
 ! و اباماوأ ىف اهتكانيلإ !ولقت امنإ هل ليق + فحصل ىف ةروك ذملا امعضاوم ىف روسلا

 ىف ةب وتكم ىه ىنلا ةروسلا هذه نم اهنأ امنأ ىف ديو انني مالكلا امنإو اهنم اهنأ انيلإ اولقتي

 سلورودلا نم اهنأ ىلعال عضاوملا هذهىف تنبأ نآرقلا نم اهنأب لوقن نحنو اهلئاوأ

 هلك نآرقلا نآل اهنم نوك نأ نيبجوم ابعم اهتءارقو فحصملا ىف ةروسلاب اهاصيإ

 كلذ لجأ نم بجي الوأ مم لصتم مب محلا نمحرلأ هلأ مسي ليق امو ضعبي لصتم هضعب

 ودهيفامنأ اوركذو فحصملا 5 لقت امل لم تاق لإ ف ةدحاو ةروس عيججا نوكي نأ

 كلذ اونييل ضيفتسملا لقنلا عم روسلا لئاوأ نم نكست مل ولف هبيترتو هماظن ىلع نآرق



 و روسلا لئاوأ نم ىم له ةلمسبلا ىف لوقلا

 نم تسيل اهمأ لوقي نم مزاب اذه هل ليق + هبقشت الثل اهلئاوأ نم تسيل اهنأ اوركذو
 نكت مل ولو ليق نإف * هنع طقاس لاوؤسلا اذهف هنم اهأب لوقلا ىطعأ نم امأف نآرقلا
 سيل هنألل كلذ بجب ال هل ليق ءاهنم اهنأ لودي نم تمزلأ ام بسح ةفاكلا هتفرعل اهنم
 هنأ نآرقلا نم سلام لقن مهيلع سيل اكاهنم سيل هنأ ةروسلا نم سيلام لك لقن مهلع
 اذإفهنم هنأ نآرقلا نم وهام لقن مهلعاك امم هنأ ةروسلا نم وهام لقن مهيلع امنإو هنم سيل
 نآرقلا تايثإك اهتايثإ انلزحي مل هيف فلتخاو روسلا نم اهتوكب ضيفتسملا لقنلا درب م
 انثدح لاق ناب أن ب رفعج ندم انثدحام روسلا لئاوأ نم سيل اهنأ ىلع اضيأ ل دب و هسفن
 سايع نع ةداتق نع ةيعش نع ديعسنب ىح ىنثدح لاق ددسم انثدح لاق بويأنب دم
 تعفش#:[نوثالئنآرقلاف ةروس) لاق سو هيلعهقلا لص ونلا نع ةريره ىنأ نع ىمشجلا
 ىوس ةيآنوث الث اهنأ مهريغو ءارقلا قفتاو ( كلا هديب ىذلا كرابت هلر فغىتح اهحاصل
 ىنلا لوق فالخ كلذو هب نيثالثو ىدحإ تناكاهنم تناك ولف ميحرلا نحر لا هلأ مس
 ةروس نأ ىلع ممئاقفو راصمألا ءارق عيمج قافتا ًاضيأ هيلع لديو ملسو هيلع هللا ىلص
 « اودع امرثك أتناكل اهنمتناكولف تاي عيرأ ص الخإلا ةروسو تايآ ثالث رثوكلا
 نأ محل زوحيال ناكف هل ليق د مدنع اف لاكشإ ال هنآل اهاوس اودع امنإ لئاق لاق نإف
 عبرالاو ثالثلاو تايآ ثالث رثوكلا ةروسو تابآ عبرأ صالخإلا ةروس لوقي
 لاق ١ تابآتس اهنأ ةحئافلاف أ بجول كإلذك ناكولو ةروسلا ضعب ىهامنإ
 ىربقللا ديعس نع لالج ىلأ نب حون نعرفعج نباديملا دبع ىور دقو هنادمح ر ركب وبأ
 عبس نيملاعلا بر هللدملا ) لوقي ناكهنأ مل-و هيلع هللا لص ىنلا نع ةريره ىلأ نع
 . هانسإلا ىف ةريره ىفأ ركذ ىف مبضعب كشو ( ميحرلا نمحرأا هللا مسب نهادحإ تانأ

 !اولوق
 دروع

 ل

 ىلأ نب ديعس نع لالج ىبأ نب حو نع رفعج نب ديلا دبع نع قنحلا ركب وبأ ركذو

 اوءرقاف نيملاعلا بر هلل دما متأرق اذإ ) لاق مالسلا هيلع ىنلا نع رب هىلأ نع ديعس
 نعهب ىتثدخل احون تيتا مث ركب ؤبأ لاق « ( اهتابآ ىدحإ اهنإف ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 لدي عفرلاو دنسلا ففالتخإلا اذه لثمو هعفري لو هلثم ةريره ىنأ نعىربقملا ديعس
 رئاخ كلذ عمو مالسلا هيلعىبنلا نع فيقوت هب تبث ملف لصألا ىف ط ويضم ريغ هنأ ىلع
 ىف همالك جرديدق ىوارلا نآل ةريرهىنأ لوق نم اهتانآ ىدحإ اهنإف هلوق نوكب نأ
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 اريثك كلذ لثم دجو دقو هانعم هرضح ىذلا عماسلا لعل امهنلب لصف ريغ نم ثيدحلا

 مل سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ ىزعي نأ هفصو اذه ناكايف زئاج ريغف رابخ“الا ىف

 روج مالسسلا هيلع ىنلا معس هنأ ةرج نم كلذ لاق ةريره وبأ نوكي نأ زئاجو لامتحالاب
 ًاضيأو ملسو هيلع هللا يصىنلا نع رهجلا ىوردق ةريرهابأ نآل ةروسلان م اهنظو اهم

 لاوزو عفرلا ىف فالتخالاو دنسلا ف بارطضالا نم ايراع ثيدحلا اذه تدث ول

 قيرط ناكذإ ةروسلا نم اهتايثإ انا زاج امل ةريره ىبأ لوق نم هنوك ىف لاح الا

 . ًافنآ نيبام ىلع ةمآلا لقن اهتايثإ

 ىف ةماث ةياب تسيل اهنأ فالخال هنإف ةبآب تسيلوأ ةبآ اهنأ ىف لوقلا امأو لصف
 | ناملس نم هنإ | ىلأعت هلوق نم ةبألا ءادتبا نإو ةبآ ضعب كانه اهنأو للا ةروس

 اهدوجول اهريغف ةيآ ن وكت نأ عنمال لقلا ةروسف ةماتةبآ تسيلاهن وكف كلذ عمو

 ةمات ةيآ وه ةحتافلا فاعضأ ىف | مبحرلا نمحرلا | هلوق نأ ىرت الأ نآرقلا ىف ابلثم
 هلي دجلا ]| هلوق كلذكو عينجلا دنع | ميحرلا نمحرلا هللا مسب | هلوق نم ةمات ةيآب تسيلو

 نأ ماوعد رخآو | ىلاعت هلوق ىف ةبآ ضعب ىهو ةحئافلا ىف ةمان ةبآ وه | نيملاعلا بر

 روسلا لوصف ىف ةيآ ضعب نوكت نأ لمت>ا كلذك ناكاذإو | نيملاعلا بر هت دما

 ىلو ألاف ةحتافلا نم تسيل اهنأ ىلع انللد دقو انركذ ام بسح لع ةبآ نوكنت نأ لمتحاو
 ةآب تسيل للا ةروس ىف ىتلا نآل لذلا ةروس ريغ نم نآرقلا نم ةمان ةمآ نوكت نأ
 نأ ابنع ىلاعت هللا ىضر ةملس مأ نع ةكيلم ىنَأ نبا ثيدح ةمان ةبآ اهنأ لع ليلدلاو ةمات
 مالسلاهيلعىنلا نآر خآ ظفل فو ةيآاهدمف ةالصلا ىفأرق سو هيلع هتلاص هتالوسر
 نبورمع نع ةمركعىأ نع دلاخنب مثيلا هاور ةلصاف ةبآ ميحرلا نمحرلا هللا مسب دعي ناك

 ىدسلا نع طابسأ اضيأ ىورو مالسلا هيلع ىنلا نع ةيلس مأ نع ةكيلم ىنأ نع نوره

 ىورو هلم سابع نبأ نعو ةيآ ممحرلا نمحرلا هللا مسب دعي ناك هنأ ىلع نع ريخ دبع نع

 هتلاىلص هللال وسر لاق لاق هبيأ نعقدرب ىنأ نبأ نع ىرصبلا ةيمأ ىنأ نع مجركلادبع
 ناهس دعب ىن ىلع لت مل ةروسوأ ةبآب كرمخأ ىتح دجسسملا نم جرخأ ال ) سو هيلع
 نم هيلجر ىدحإ جرخأو دجسملا باب ىلإ ىهتاىتح هتعبتاو ىشف ىريغ مالسلا هيلع
 نآرقلا متفت ءىث ىأب لاقف همجوب لع لدقأ ىرخألا لجرلا تقيو نابل املا ةفكسأ

 ) ما ا .٠ آمالك الا | اجنزا م“ ار موي يس



 ١ ةالصلا 2 ةلهسلا ةءارق ف لصف

 تثبثق ركب وبأ لاق + ( جرخ مك * لاق ميحرلا نمحرلا هللا مسبب تلقف ةالصلا تحتنف !اذإ
 كن نإ ا اوك ىلا اهريغ راخأ رابخألا هذه ضواعت لذ يآ لأ انركذ اع

 دآا انو 5 ب : ىف هتلقام بسح داحألا رابخأب يآ اهتبكال نأ أ تاصأ ام ىلع كمزاي لف 5

 ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىلع سيل هنأ لبق نم كلذ بجب ال هل ليق روسلا لماوأ نم
 دحاولا ربي ةبآ اتاي "اخ انف رعب ديعتا ؛ ملواه هريداقمو ىألا عطاقم ىلع ةمآلا فيقوت

 اتاي[ زوج الو رتاوتملا لقنلا هليبس نآرقلا نم اهتايثاك ورف روسلا نم ابعضوم امأو

 ىرت الأ لقلا ةروس نم امعضوكو روسلا رئاسك سياق او رنا الو داحألا رابخأب
 ىور ام ىلع ىآلا عضوم ىلع فيقوت ملو هيلع هللا ىلص ىنلا نم نوكي هناكدق هنأ
 رئاس ىف فقوت مالسأ سلا هيلع ىلا نع دجوبي ملوهر ك ذ انمدق دقو ناهثع نع سايع نأ

 بأ اهنأتث دقذإف ىألار ,مداقم ه انيلع ضو رفم ريغ هنأ تف ايعطاقمو امدابم ىلع ىآلا

 نم نكت مل نإو ن ْن رارشلا نم هيف ةبوتكم ىه عطوم لكف ةيآ كوك -_ كت نأ نم ولت تسلف

 ىف بتاكي ام بسح ىلع عضاوللا هذه ىف تررك ةدرفنم ةبآ نوكت نأ وأ روسلا لئاوأ
 ىه عضوم لك ىف ةبآ نوكت ن أ ىلو آلاف ىلإعت هللا مسأي كربتلا ةبج لع بتكسلا لك |وأ

 هريغ نم هنم ايد اوصخم لو نآرقلا نم فحمل لام عيمج نأ ةمآلا لقنل هيف ةب وتكم
 اندوجول نآرقلا نم نوكت نأ نم اهجرخم عضاوملا هذ م ىف ةرركم اهدوجو سلو

 لكو اهنم ةبآ لكن وكت نأ نم كلذ هج رخ الورأ ركستلا هجو ىلع ًاروك ذم هنم اريثك

 لا ةروسف ا 5 مق ىحلا 1 هلوق وح هيف روك ذملا عض وم لا ىف ثأر ملأ نم ةظفل

 ىف ةدرفم اهنم ةبآ لكإ نايذكت كبر الآ ىأبف | هلوق وخنو نار م لآ ةروس ىف

 رأأ نمحرلا هللا مس كلذكو ةدحاو ة نأ راركت ىب عم ىلع ال نأر هلأ نم ابعضوم

 .هنق تركذ عض وه لكى بأ ,.آ] نوكت نأ ىضتقي هب ١ اهنأ مالسلا هيلع ىلا لوقو

 حلاصنب نسحلاو ىروثلاو ليل | ىبأ نياو ةفينحابأ نإف ةالصا/ ىف !متءارق امأو لصف
 لبق ةذاعتسالا دعب ةالصلا ىف اهت. ارقب نولوقب اوناك ىعناش ا!اورفزو دمحو فسوبانأو
 وبأ ىورف ةروسلا 2 اتتفا دنعو ةعكر لكىف اهراركت ىف اوفلتخاو باتكلا ةصتاف
 ةخئاف ةءارق ءادتبا دنع ةدحأو 0 ام ةعكر لكف اهأرش هنأ ةفينح ىلأ نع فسوي
 3 لا

 دايز نان نسحلاو دمح لاقو فسوي ىف دو ةقياح ىبأ دنع ةروسلا عم أهديعي الو ب



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ 1

 كلت ىف اهأر قي نأ هيلع نكي ملةءارقلا ءادتبا دنع ةعكر لوأ ىف اهأرق اذإ ةفيتح ىلأ نع

 سيلف اقوبسم ناك نإو نسحلا لاق نسف ةروس لك عم اهأرق نإو مسي ىتح ةالصلا

 + ةءارق هل مامإلا ةءارقو هتالص لوأ ىف اهأرق دق مامإلا نأل ىضَقب |مف اهأر قي نأ هيلع

 ىف نآرقلا نم ميحرلا نمحرلا هللا مس ىري ناكهنأ ىلع هلوق نم لدي اذهو ركب وأ لاق

 رومألا ءادتبا ىف اهتايثإ بسح طقف كربتلا هجو ىلع ةدرفم تسببل امتأو ةءارقلا ءادتبا

 تلأس لاق فسوي ىأ نع ماشه ىورو نآرقلا نم ابعضاوم نعةلوقنم الو بتكلاو

 ىلا ةروسلا لبق اهديدجتو باتكلا ةتاف ىلبق ريحرلا نحرلا هلل مسي ةءأرق نع ةفينحانأ

 ف اهأرقي فسوي وبأ لاقو دحلا لبق اهتءارق هيرحب ةفينح وبأ لاقف باتكلا ةحتاف دعب

 اهدعبو باتكلا ةمتاف لبق ًاضيأ ىرخألا ىف اهديعيو ةدحاو ةرم ةءارقلا لبق ةعكر لك

 دنع اهأرق اهيفخ هتءا رق تناكو ةريثك ار وس أرق نإذ دمع لاق ةروس أرب نأ دارأ اذإ

 « ةنكسب نيتروسلا نيب لصفي رمجلا ىف هنآل اهأ رقي لام ربحت ناكنإو ةروس لكحاتتفا

 لصفلل ىه امنإ ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةءارق نأ ىلع لدي دمت لوق نم اذهو ركب وأ لاق

 ناك هنأ ىلع هيف ةلالد الو ةروسلا نم تسيل ابمأو ةءارقلا ءادتبال وأ نيتروسلا نيب

 دنع اهأر قيف ةروس لكل وأ نمىه ىعفاشلا لاقو نآرقلا نم تسبل اهنأو ةنآ اهاربال

 ةعكر لك فف أرقت ابنأ دهاجيو سابع نبأ نع ىوردقو ركب وبأ لاق ه ةروس لك ءادتبأ

 سنأ نب كلام لاقو قب ايف كأرجأ ةعكر لكلوأ ىف اهتأرق اذإ لاق مهاربإ نعو

 ىلع ليلدلاو كرت ءاش نإو أرق ءاش نإ ةلانلا فو ًاربج الو ًارس ةبوتكم ا ىف اهأ رب ال

 ارقي ناك مالسلا هيلع ىنلا نأ ةريره ىنأو ةللس مأ ثيدح تاولصلا رئاس ىف أرقت اهنأ -

 تيلص لاق كلام نب سنأ ىورو نيملاعلا بر هلل دما ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةالصلا ىف

 نعرلا هللا مس نورسي اوناكف ناثعو رمعو ركب ىنأو ملسو هيلع هللا لص ىنلا فاخ

 ضرفلا فناككلذنأ مولعمونو روجال !وناكاهضعب ىفو نوفخ امضعإ ف لاقو ميحرلا
 املعف عوطتلا ةنس نم سيل ذإ عوطتلا ىف ال ضئارفلا ىف هفلخ نولصي !وناكامتإ مهنا

 مالسلا هيلع ىنلا نأ كلام نب سنأو لفغملا نب هللا دبعو ةشئاع نع ىور دقو ةعاج ىف

 هيف ةلالد الو اهم ربجلا كرت ىلع لدي امنإ اذهو نيملاعلا بر هلل دحلاب ةءارقلا متتفي نك

 لاق ةريره ىبأ نع ريرج نب ورمع نب ةعرز وبأ ىور لئاق لاق نإف + ًاسأر اهكرت ىلع



 3 ةالصلا ىف ةلمسبلا ةءارق ىف لصف

 * تكس "و نيملاعلا بر هلل دملاب ع املا فق ضبن اذإ 1 ملسو هيلع هللا لص ىنلاناك

 نمل ةجح كلذ امنإف ةيناثلا ىف اهأرقي م هنأ تدث نإ هنأ لبق نم ليلد هيف كلا سيل هل لبق

 ف اهتءارق ىوردقو الف ًاسأر اهكرت ىلع اليلد نوكي نأ امأف ةعكر لوأ ىف اهاعرصتقي

 تدق ةباحصلا نم مهل ضراعم ريغ نم ربع ناو سايع نو رمحو ىلع نع ةالصلا لوأ

 نم'ةباحصلا نعو ملسو هيلع هللأ لص ىنلا نع تبث امل لفنلاو ضرفلا ىف اهتءارق كلذب

 5 نلا ىف الو تابثإلا ىف ال لفنلاو ضرفلا نيب قرف ال هنأ لعو مهل ضراعم ريغ

 بلع افا صتقا ىف ةفينح ىلأ نع ىورام هجو امأو ةالصلا نيس ر ماس ىف ناقلتخال

 روسلا لئاوأ نم تسل اهنإ تيثاملوهفأ هروسو تاعك عكرلا رئاس نود ةعكر لوأ ىف

 م اكربت اهم ءادتبالاب انرمأ نيتروسلا نيب لصفلا هجو ىلع امعضوم ىف ةبآ تناكنإو

 عيمجو ةدحاو ةمرح ةالصلا ةمرح تناكو هانمدق اع ةالصلا لوأ قى ةءورقم اهنإ تدل

 هللا مسأ ركذب ىنتكب ىذلا دحاولا لعفلاكةالصلا عيمج راص ةعيرحتلا ىلع ةينبم اهناعفأ

 دعت ملاكو بتكللا لئاوأ ىف امب ءادتب الاكلاط نإو هتداعإ ىلإ جاتحيالو هئادتبا ىف ىلاعق
 ءادتبأ ع ابكح كلذك ةالصلا ناكرأ سا اسو ديشتلاو درج عوكر 0 ءادتيا دلع

 وب أ انثدح لاق ركب نب دمع انثدح ام. لصفلل ةعوضوم امن :أ ىلع إع لديو تاعكرلاو ةروسلا

 ىنلا ناك لاق سابعنبأ نع ريبجج نب ديعس نع و رم نع ةنييع نب نايفس انثدحلاق داود

 أذهو ميح رلا نمحرلا هللا مس لزني ىتح ةروسلا لصف فرعي ال مسو هيلع هللا لص

 ىلإ جاتحي الو روسلا نم تسيل اهنأو نيتروسلا نيب لصفلل ارعوضوم نأ ىلع لدي

 نيتروسلا نيب لصفلل ةعوضوم تناكاذإ ل 6 ف« ةدوس لكدت اهاركت

 لصفلا نآل كلذ بج ال هل ليف 3 ا,عوضوم بسح ىلع هد أرب أمهدب لصفي نأ ىخبذيف

 الو ةالصلا ءادتبا ىف كلذ دجو دقو اكربت اهم ءادتب الا ىف جا د امنإو اطوزأب فرع دق

 اهأ رك نم امأو املوأ ىلعا مر راصت ةالأ زاج كلذدلف ابلجأ ن نم ا كانه ةالص

 املبق ىتلا ىف ةءارقلا اهنع بونيال ةأدتبم ةءارق ال ةعكر لك نإ هلوق هجوف ةعكر لكىف

 نونسملا ناكابلف ىلوألا ةعكرلاكتراص ايف ةءارقلا ىانئتسا ىلإ جيتحا ثيح نف

 جاتحي الو ةءارق ءادتب | اهيف ناكذإ ةيناثلا كح كلذك ناكلوألا ةعكرلا ىف امتءارق اف
 1 لك ل لو
 مح ةدحاولا ةءكرلا ىف ةروسلا كح ناكودحاو ضرف هن م ةر وسب ي لك دنع اهتداعإ ىلإ



 اصجلل نآرقلا ماكحأ ١

 امأ اذإ عوكر لاك ادتيالا 6_3 ماودلا محو هأدتا لق لعق م أود ابنألل اب | ابق ام

 لا كح اس ولا لعفلا ىلع ماودلا ةالصلا لاعفأ رئاسو دوجسلا كلذكو
 ةروس لك دنع امتداعإ ىأر نم امأو ه.كح ىف هدعب ام ناكأض رف ءادتيالا ناكاذإ ىتح

 اهلعج نمامأفاملئاوأ نم املعج نمرخألاو ةروسلا نم اهلعجي مل نم امهدحأ ناسي رف مهنإف

 هنإف ةروسلا نم اهرب مل نم امأو ةروسلا ىآر ئاس أر قي اي اهتداعإ ىأر هنإف املماوأ نم

 اهمال ةالصلا لوأ ىف ابلعف امابتءارقب اهيف ءىدتببف ةأدتبملا ةالصااكةروس لك لعحب
 املبق أرق اذإ كلذلف امم أدب ةالصلا ريغ ىف ةروسلا ةءارق أدتب ا ولك فصملا ىف كلذك
 ىلع تازنأ ) لاق ملسو هيلع هللا ص ىبلا نأ كلام نبا سنأ ىور دقو اهريغ ةروس

 هرخآ ىلإ ما طعأ انإ أ رق مث ميحرلا نمحرلا هللا م أر رق من أفت ةنآةروس
 2 نمحرلا هللا م سل | أرق سو تل هاوس ىنلا نأ هيأ نع ةدربوبأ ىورو ابمتخ

 ءىدتني ناكدق مالا هيلع هنأ ىلع لدي اذبف ا نيم نآرقو باتكلا تانأ كلت ر ل

 دقو ةالصلا ىف اهيكح كلذك نوكي نأ ابليدس ناكو اهم ةالصلا ريغ ىف ةروسلا ةءارق

 مح رلا نمح محرلا هللا مسي نآرقلا مأ متتفي ”ناكمنأ رع نبا نع رانيد نب هللا دبع ىور

 أرقف ميهاربإ انمأ لاق ةريغملا نع ريرج ىورو ميحرلا نمحرلا هللا مسبب ةروسلا حتتفيو

 اهتتاخب لصو ابمتخ اذإ ىتح | ليفلا باحصأب كبر لعف فيكرت م ] برغملا ةالص ىف
 . ميحرلا نمحرلا هللا مسبب امبنيي لصف ملو | شيرق فالبإل |

 روج ءاش نإ ليل ىبأن بأ لاقو ايفخ اولاق ىروتلاو انباحصأ نإف اهم ربجلا امأو لصف
 ةالص لبص اذإ مامإلا فوه امنإ فالتخإلا اذهو اهم نرحب ىعفاشلا لاقو ىخأ ءاش نإو
 هيبأ نع رذ نب رمع ىورف ريثك ف التخا ابنف ةباحصلا نع ىوردقو ةءارقلاب ايف رجب

 ناكل ميهاربإ نع دامح ىورو ميحرلا نمحرلا هللأ م 5 ل

 | دبع 0 ميهارب] لاق كلذ لثم سنأ هنع ىورو باتكلا ةحتافب روحي مث اهيف رم

 نأ ىورو اهب نوروجيال ميحرلا نمحرلا هللا سب ةءارق نورسي هباتأو دوعسم نبأ

 لفغلا نب هللادبع هنعىور ذكورا نمح لا هللا مس ناري اناكر معو ركبانأ نأ

 ةعدب ةالصلا ىف محرلا نمحرلا هللا مسلي مامإلا وج لَ نع ةريغملا ىورو

 ىف حرا نمحرلا هللا مسني رولا ةمركعل ر ذ لاق لو مصاع نع ريرج ىورو ١) م ل! نأ ل! ةمركمل ركذ 0 راع ع



 ١ ةلمسلاب رولا امأو

 دوعسم نبأ نع ع ىنغلب لاق ةفينح ىنأ نع فسوب وبأ ىورو فارع عأ اذإ انأ لاقف ةالصلا

 لاق ريثك نع ديز نب دامح ىورو ةيبارعأ ميحرلا نمحرلا هللا مخل ةالصلا ىف رجلا لاق

 ىبارعأللا كلذ لعفي امنإ لاقف ةالصلا ىف ميحرأا نمحرلا هللا مسبب روجلا نع نسحلا لثس

 نبأ نع ريبج نب ديعس نع صاع نع كيرش ىورف سابع نبا نع ةياورلا تفاتخاو

 نيسح ىنأ نب ب كلا دبع ىورو ةالصلا ريغ ىف نوكي نإ لمتح اذهو امم ربج هنأ سابع

 بارعالا لصف كلذ لاق ميحرلا نمحرلا هللا مسي ربجلا ف سابع نبا نع ةمركع نع
 ةالصلاف اهم رجلا هنعحش 9 1 عيسلا مام ”ىهلاق هنأو ةب ةنأ اهدع هنأ ألعنع ىورو

 ناروجيال ىلعو رمع ناكلاق لئاو: ىأ نع 5 ىنأ نع شايع نب ركب وبأ ىور دقو

 قاس ربج هنأ رم نبأ نع ىورو نيمأب الو ذوعتلاب الو ميحرأأ نمر لأ هللأ م

 ىنلا نأ لفغملا نب هللا ديعو سنأ ىورو انبام ىلع اف نوفلتنم ةباحصلا ءالومف ةالصأأ

 هلعجو نوف اوناكامضعب فو نورس أوناكناهثعو رمتو ركب بأ ملسو هيلع هللا لص
 لوسر ناكت لاق ةقئاع نع ءازوجلا وبأ ىورو مالسإلا ىف اثدح لفغملا نب هللا دبع

 اهمتختو نيملاعلا بر هت دملاب ةءارقلاو ريبكتتلاب ةالصال ستتفي ملسو هيلع هلا ىلص هللا
 ىرضخلا انئدح لاق هللا همحر ىخركلا نيسحلا نب هللا دبع نسحلا وبأ انثدح مياستلاب

 نعم هأربإ نع دامح نع رباج نب دمش نع ماشه نب ةيواعم ان”دح ءالعلا نب دمت ا:ةدح لاق

 نم را هللأ مسي ةبوتكم ةالص ىف لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رج ام لاق هللا دب انو هيلع هللا اص نا ل ام لاق هتلإ
 اهعضوه ىف ثأر هلا ند هب 1 اهنأ كدنع ناكاذإ ىل ماق لاق ن 1 رمعالو ركب ب وبأ الو يحرلا

 ىف سيلذإ نآرقلاب اف روج ىلا تاولسملا ىف ةءارقلاب ربجلاك اهم ربجلا بجاولاف
 ةحئاف نم نك ىل م اذإ هل ليق ةدحأو ةعك كرف ضن نود ةءارقلا ضعبب ربجلا لوصآالا

 نأ ىرت الأ اهم ربجتال نأ زاج اكربت اهم ءادتب الا هجو ىلع ىهامهنإ و اننبام ىلع باتكلا
 نآرقلا نه وه ةبآلا [ضرألاو تاومسلا رطف ىذلل ىمجو تبجو ىإ | ىلاعت هلوق

 كمح 1<

 ركب وبأ لاق + انفصوام كلل ذك ةءارقلا رئاسب روجلاعم هب روجيال ةالصلا هب مهتفتسا نمو

 ةتافلا نم تسيل اهنأ ىلع لدي اهئافخإ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تبث امو

 ىلص هنأ أ رمجا يعن ىور 5 7 < جتحأ نإف « اهرثا سا هروجك اهم روجل اهنم تتاكو ل ذإ

 لو درب ةالص كيبشأل ى | لاق ل امام يحرلا نمحرلا هللا مسأ رقف ةريره ىفأ ءارو

 ل ماكحأ



 ىلص ىبلا نأ ةلس مأ نع ةكيلم ىلأ نبا نع رج نبا ىور امو سو هيلع هللا ىلص هللا
 ( نيلانلا برق دجلا ميحرلا نمحرلا هلا مسي أرقيف اهني ىف ىلصي ناك) ملسو هيلع هللا

 ناك) ملسو هيلع هللا لص لا نأ رامعو ىلع نع ليفطلا أ نع قعجلا رباج ىوراميو

 ةلالد الف ةريرهىلأ نع رمجملا ميعن ثيدح امأو هل لبق < 1 ا مسلي روي

 روج ن وكي ال نأ رئاجو اهم روج هنأ لقب ملو اهأرق هنأ اهم ركذ امن | هنأل ابر مجلا لع هيف

 وأ كلذب هايإ هرايخإب ة ةررره ىلأ ةبج نم امأ اهتءارقب ىواأرلا لع ناكو اهأرق نإوابم

 ىفأرشب ناك م السلا هيلع ىن ا نأ يود ماهم ربي مل نإو هنم هبرقل ابعمس هنأ ةبج نم

 دبع ىور دقو اهب روج نكي مل هنأ فالخ الو انايحأ ةيآلا انعمسيو رصعلاو ربظلا

 لاق ريرج نبور معن. ةعرز وبأ | انثد> لاق عاقعقلا نب ةرامع انثدح لاق دايز نيدحاولا

 متفتسا ةيناثلا ىف ضبن اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك) لاق ةربره وبأ انثدح

 باتكلا ةحتاف نم اهنأ هدنع نكي مل هنأ ليعلدي اذهو ( تكسي ملو نيملاعاا بر هلل دمحاب

 ةملس مأ ثيدح امأو اهب ربجيال اهنم ةيآ اهدعيال نم لكنأل اهب ربح ملاهنم نكي مل اذإو
 ةءارق نع ةلس مأ لأس هنأ ىلعم نع ةكيلم ىلأ نب ديبع نب هللا دبع نع ثيللآ ىورف

 تتعث اهنأ ريخلا اذه ف افرح اقرح ةرسفم هتءارق تتعنف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 06 ىلع هيف ةلالد الو ةالصلا ىف اهتءارقر 5ك هيف يلو مالسلا هيلع ى كا ةءار

 ازئاجوأ كنا ةيكام سل ) ن 2 ءاضدإ ماجو أب رويال هنكلو راضيأ أ لوقن كلذك نو اهأرق أ هفام ثكأ 5 ءانخا

 0 نأ لمحو كالذي تريخأف هن ارق ةيفيكب | هربخأ مالسلا هيلع ىنلا نوكي

 هذهو ادب ىف ىلصي ناكهنأ تركذ ابنأ هيلع لديو هنم | م رق ] هتعمسف ابر هاج ريغ أرقي

 طب ناك لب ًادرفنم ضرفلا ىلصيال ناك مالسلا هيلع هنآل صضرف ةالص نكت ىل ى ف امل تال

 ثيدح امأو ءافخإ وأ ربج نم ءاش فيك أرقي نأ لفنتملاو درفنملل دنع راجو ةحاع

 هتياور طقست هنع تيكح رومآل ةجح هب تدثتال نم ًارءاج نإف ليفطلا ىنأ نع راج

 نم موق هب ذك دقو هيورب امم ريثك ىف بذك< ناكو ىحام ىلع ةعجرلا, لوب ناك هنأ اهنم

 روجلا ناكولو اه روحيال ناك هنأ هنع هلا ىضر لع نع لئاو وبأ ىوردقو فلسلا ةمئأ

 ىنلا نع ءافخإلاو روجلا ىف رابخألا تواستول هنأ لعو هريغ ىلإ هفلاخ امل هدنع ًاتباث

 نود ءافخالاب فاسلا لمع روبظ اهدحإ نيبجو نم ىلوأ ءافخإلا ناك مال الا هيلع



 ١ ةلمسبلاب ربجلا امأو

 ميهاربإ لوقو كلام نب سنأو لفغملا نباو دوعسم نباو ىلعو رمعو ركب وبأ مهنم روجلا
 لسع ريظو ناداضتم ناربخ السل هيلع ىنلا نع ىور ىّتم ناكذإ ةعدب اهم رجلا

 راد نأرخألا هجولاو تابثإلاب ىلوأ هب فاسلا لمع ربظ ىذلا ناكامدحأب فالسلا

 ملالف ةءارقلا رئاس ف هدوروك ًارتأ وسم ًاضيفتسم 424 لقنلا دروأتب اث ناكول اهم

 ىك ىو امرا نون سم َهَق رعم لإ جاما ذإ تبان هنأ ادلعزتا وتلا ةبج نم هب ل اقنلا

 نابل وب انثدحاع ١ جتح آنإف + بات لا ةحتاؤ رث س ىف رجلا نود له ةفرعم ىلإ

 نب ميهارب اربإ انثدح لاق ىعفاشلا انثدح لاق اير 2الا بوقعي نبا

 نأ هيأ نع ةعافر نب ديبع نب ليعامسإ نع ملح نب ناهثع نب هللا دبع ىبثدح لاق دمع

 اذإو ضهخ أذ 1 [ربك لو محرلا نمح ر لأ هللأ مسي أرقي لو م ىلصف ةنيدملا مدق ةيوأعم

 هللأ مس نأ ةالصلا تقرس ةبواعم ىأر اصناألاو ملس نيح نورجاسملا هأداتف عفر

 انف لاف ىرخأ ةالص مم للصف تعفر اذإو تضفخ اذإ ريبكتلا نأ و ميحرلا نحل!

 ناكول هل لبق + اهم رمجلا راصنألاو نورجاملا فرع دقف لاق هيلع ا ىذلا كلذ

 سابع باو لفغلا ناو دوعسم نباو ىلعو ناثعو رو ركبوبأ هفرمل تركذ اكشخ

 ىنيليل ) مالسلا هيلع هل وقل هيلعل ىلوأ ءالٌؤه ناكلوروجلا نود ءافخإلا مهن : عاش هور نمو

 لوقلا م مريغنم ةالصلا لاح ىف هيل] برقأ « الو ناكر( ىلا مالحألا الو عم
 1 م مضلا هل جاع 08 عب ملا
 ل وذ نم ترث د يذلا لَ ةضافتساب سن تانذ نأ ىلعو ترحكذ نيذلا نيلورجنا

 امتإوررجلا رك ذ هيف سيلف كلذ عمو داحألا قيرط نم هتيور غع] راصنألاو نيرج اهلا

 رجلا فا زمالك اع ] ]و اهتءارق كرتركستن ًاضيأ نحنو ميحرلانحرلاهقا مس ؛ أرقي م هنأ هيك

 ٠ ملعأ هللاو ىلوأ امهمأ ٠ ءافخالاو

 رولا ساتفتساب صال ميحرلا نمحرلا هللا مسب هلوق اهنمضت, ىتلأ ماكحألاو لصف

 نيددلا مالع نم ملعو راعشو ةحيبذلا ىلع اهركذودب لجو رع هلل ميظعنلاو كلذب كربلل

 ىلع دبعلا هللا ىمس اذإ ( لاق هنأ سو هيلع هللا لص ى هلا نع ىور هنآ ناطيشلا درطو

 نيذلا نيكرم كملا ةفلاخم رأ لإ فو ( عم هنم لان همسي لاذ وناطيشلا هنم لني , ل هماعط

 وهو مهنودبعي وناكن يذلا نيقولخلا نم اهريغ وأ مانص" الا ركذب مررمأ نوحتتفي
 معماسلل سنأو هسيلإ هأجلو ىلاعت هللا ىلإ هعاطقتا ىلع هلئاق نم ةثالدو فئاخلل عزفم



 نم نامسإ هيفو هب ةذايعو ىلاعت هلاب ةناعتساو ةمعنلاب فارتعاو ةيهول'الاب رارقإو
 . نمحرلاو هللا امهو هريغ امهم ىمسي ال هب ةصوصخلا ىلاعت هللا ءامسأ

 ةالصلا ىف باتكلا ةحتاف ةءارق باب

 نييلوألا نم ةعكر لكف ةروسو باتكلا ةحتافب أرقي هللا مهمحر اعبمج انباحصأ لاق

 .سنأ نب كلام لاقو هتالص هيرو ءاسأ دقف اهريغ أرقو باتكلا ةحتاف ةءارق كرت نإف

 نإف باتكلا ةهتاف ىرحي ام لقأ ىعفاشلا لاقو داعأ نيتمكرلا ىف نآرقلا مأ أرقي مل اذإ
 دابع نع ةمثيخ نع شمعألا ىور ركب وبأ لاق  داعأ ةالصأا نم جرخو افرح ابنم كرت
 ىورو ادعاصف نينيآو باتكلا ةحتافب ايف أرقي ال ةالص ىرحبت الر مع لاق لاق ىعبر نبأ

 أرقي ال ةالص ىرجن ال لاق نيصح نب نار مع نع ةديرب نبأ نع ىريرجلا نع ةيلع نبأ
 .تلأس لاق ةيلاعلا ىنأ نع بويأ نع رمعم ىورو ادعاصف نيتيآو باتكلا ةحتافب اهف
 ءىش نآرقلا نم سدلو رثكأ وأ لق ام هنم أرقا لاق ةعكر لكىف ةءارقلا نع سابع نبأ
 اهريغ أر قو باتكلا ةحتاف ةءارق ىسن نم نأ ىبعشلاو ميهاربإو نسحلا نع ىورو ليلق

 ماق ديز نب رباج نأ ىحب نب ديلولا نع مزاح نب دير ن ععيكو ىورو هبت و هرضن مل

 .نب نارهعو رم نع ىور امو ركب ونأ لاق < عكر دم| | ناتماهدم | | أرقف موي تاذ ىلصي
 قن ىلع ال مادا زاوج ىلع لوم نيتبآو باتكلا ةحئافب الإ ىرجتال اهنأ ىف نيصح

 سا إب نال ع
 ىلع 1 ليلدلاو اهدحو بات كلا ةماف ةءارقب اهزاوج ىف ءابقفلا سا فالخالذإ لص "لإ

 قدسع ىإ سمشلا كولد ةولصلا 5أ | اعل هلوق اميسم ناكنإو ةحتافلا رن عم اهزاوج خا هلأ ك ءادأ ة اعلا 1 غامق أ قع ا  ةض اولادك م عم اه نأ يس

 ضرفال هنأ ىلع نيلسملا قافتا رجفلا ةالص قرجفلا ة ءآر 3 ة هانعمو [ر جفلأ نآرقو ليللا

 ةلالد موقت تح بالا ىلع سألاو ةالصلا ىف الإ رجفلا ةالص تقو ةءارقلا ىف هيلع
 نود هنم ءىثل صيصخت هيف سدل ذإ ءىث نم ايف أرق امب اهزاوج رهاظلا ىضتقاف بدنلا

 ىف ةءارقلا هب دارملاو | نآرقلا نم 0 اًورفاف | ىلاعت هلوق ًاضيأ هيلع لديو هريغ
 هلوق ىلإ | لبللا ثلث نم ىندأ موقت كنأ معي كبر نإ | ىلاعق هلوق ةلالدب ةالصلا
 هلوقو ليللا ىف ةالصلا نأش ىف كلذ نإ ةم"الا فلتخت لو | نآرقلا نم رست ام !ًقرقاف |

 لفاونلا نم اهريغو ليللا ةالص ىف اندنع مومع 1 نآرقلا نم رست ام !ًورقاف ] ىلاعت
 هشمد لوح لفنو ضر رش نم ةالصلا عيمج هب دار ملا نأ ىلع لديو ظفللا مومعل ضْنأ رفلاو



 ١" ةالصلا ىف باتكلا ةحتاف ةءارق باب

 انسحب نيح ةالصلا ىبارعألا مسوهيلع هللالصونلا ميلعت ىف عفار نب ةعافرو ةريرهىنأ

 ىتم انآلل نآرقلا نع ردص امإ اندنع كلذب هرعأو نآرقلا نم رست ام أرقا مث هل لاقف

 هنأب كحي نأ بجو نآرقلا ىف ًاروكذم كح ءىطاوي ًارمأ سو هيلع هللا بص ىنلا اندجو

 نم الفن صصخب ملم“ اهوحنو ىنازلا هدلجو قراسلا هعطقك نآرقلا نع كلذب حاس

 باتكلا ةحناف ريغب اهزاوج ىلع لدي رنا اذبف عيجلا ىف ماع ةيآلا دارم نأ تيثف ضرف
 لقتسم هنإ ىلا لاو تاولصلا عيمج ىف ماع ةيالا دام نأ ىلع هتلالد امهدحأ نيمجو نم

 مل ربخلا هدضاعي ملول ليللا ةالص نأش ىف ةيآلا لوزن نأ ىلعو اهريغب اهزا وج ىف هسفنب

 كلذ تدي اذإ هنإ امهدحأ نيبجو نم لفأ ونلاو ضئارفلا نم اهريغ ىف اب 5ك موزأ عن عمك

 ةءارقلا مك ىف نافاتخسال لفنلاو ضرفلا نأ ةلالدب املثم تاولصلا رئاسف لبللا ةالص ىف

 رئاسو دوجسلاو عوكرلا ُُق نافلتخ الل هلثم ضرفلا ى زاج لفنلا ى زاج ام نإو

 ةبجاو ريغ نيب رخآلا ىف ةءارقلا نآأل كدنع نافاتخ امه لئاق لاق نإف ه ةالصلا ناكرأ

 دك [لفنلا نأ ىلع لدي اذه هل ليق ٠ اهالص اذإ لفنلا ىف ةبجاو ىهو ضرفلا ىف كدنع

 زوجي نأ ىرحأ ضرفلاف باتكلا ةحتاف كرت حم لفنلا زاج اذإ ضرفلا نم ةءارقلا كح ىف
 ىف باتكلا ةحتاف ة ةءارق ضرف بجوأ نمو امبدي قرغب ملادحأ نأ رخآلا هجولاو

 اندنع تبث ايلف رخآلا ىف هطقسأ امهدحأ ىف اهضرف طقس أ نمو رخآلا ىف اهجوأ ايهدحأ

 اه لئاق لاق نإف ه١ ض رفلا كح كلذك نوكي نأ بجو اهريغب لفنلا زا وج ةيألا رهاظب

 ىضتقي | نآرقلا نم رست ام اٌورقاف |هلوق نآل هل ليق 3 ةيآلاب ابكرتزاوج ىلع ةلالدلا

 سس اب اذه ىدبع عب لجرل لاق نم نأ ىرت الأ تئش ام أرقا هلوق ةلزنع وهو رييختلا

 هطاقسإ انأ رحب ل رييختلا ىضتقت ةيألا نأ تبث اذإو ىأر امم هل هعيب ىف هل ريغ هنأ

 رييختلا نم ةيألا هتضتقا ام خسن هيف نآل باتكلا ةحتاف وهو نيعم ءىث ىلع راصتقالاو

 ليإلا ىلع هب راصتقالا بوجوو [ ىدحلا نم رسيتسا اف | هلوق لدفع ود لئاق لاق نإ
 خيسن هيف نكي ملف هب قدصتيو ىده ام رئاس م اهريغ ىلع مسإلا عوقو عم متغلاو رقبلاو

 عقر هيف نكي لف ةثالثلا فانصألا نم ءاش اممأ هحبذ ىف قاب هرايخ نإ هل لبق ه ةيآلا
 ةيآ ةءارق ىف رثأ دروول ام كلذ رينو صيصخخلا هي الو هخسن الو رييختلا ن م أمك

 ءآ ل اقأ ياي
 ىأانمءاثام أ أرقي نأ أ ىف قاب هرايخ نأل دن ةيألا خسف هنم مزلي مل 6م اهنم لقأ وهام لود



 .باتكلا ةحتاف ادع ايف لمعتسي | نآرقلا نم رسيت ام ارفاف | هلوق لئاق لاق + نآرقلا

 ةءارقلاب ممألا لعج هنأ اهدحأ هوجو نم كلذ زوحب ال هل لبق هامل سن هيف نوكب الف

 اهم الإ ممصق ال ىتلا اهئاكرأ نم ىهوالإ ةدابعن وبكت نأ زوحي الف اهيف ةالصلا نع ةرابع

 ,ضعب ىف هصيصخت ز وحي الف ةالصلا ىف أرقب ام عيمج ىف رييختلا ىضتقي هرهاظ نأ ىناثلا

 بجاولا هاضتقمو هتةيقحو أ [ رسيت ام اؤرقاف | هلوق نأ ثلاثلا اهريغنودايف أر قيام

 ةبج نم انركذ ام ىلع لدي اممو ابنم بجاولا نود ةءارقلا نم بدنلا ىلإ هفرص زوجي الف

 دامح انثدح ليعامسإ نب لم ؤم انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمج انثدح ام رثألا

 لخد الجر نأر مع نع دالخ نبا ىح نب ىلع نع ةحلط ىبأ نب هللأ دبع نب قحسإ نع

 لاقو ملسو هيلع هللا لص هقلأ لوسر درف مالسلا هيلع ىنلا ىلع لسف ءاج مث لصف دجسملا
 مالسلا هيلع ىبنلا ىلإ ءاج مث ىلصي ناكاكىصف لجرلا عجرف لصق ملكنإف لصف عجرا هل
 هيلع لاقف تارم ثالث كلذ لعف ىتح لصت مل كن إف لصف عجرأ هل لاق مث هيلع درف سف

 ربكي مث هعضاوم ءوضولا عضيف أضوتي ىتح سانلا نم دحاو ةالص متتال هن مالسلا

 .ىتح عكري مث ربكأ هللا لوي مث نآرقلا نم ءاشث ام أرقيو هيلع ىتثيو ىلاعت هللا دمحو

 .نب دمع انثدح دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمح انثدحو تيدحلا ركذو هلصافم نّيمطي

 .ىلأ نع هيب أ نع ديعس ىلأ نب ديعس ىبئدح لاق هللا دبع نع ديعس نب ىتح أثدح ىلا

 ةالصلا ىلإ تق اذإ لاق مث هوحن ركذو ملسف ءاج مث لصف دجسملا لخد الجرإنأ ةريره
 ىف لاق ركب وبأ لاق ٠ ثيدحلا ركذو عكرا مث نآرقلا نم كعم رسيتام أر قإ مث ريكف

 «تناكولو ءاش امأ ةءارقلا ىف هريفن رسهتام ىناثلا فو تئشام أرقا مث لو'الا ثيدحلا

 زئاج ريغذإ ةالصلا ماكحأب لجرلا لوحي هملع عم اهابإ هلعل ًاضرف باتكلا ةحتاذ ةءارق

 اهتءارق نأكلذب تيثف ضعب نود ةالصلا ضورف ضعب ىلع لهاجلا ميلعت ىف راصتقالا

 صاع انثدح لاقرازجلا ىلع نب دمحأ انئثدح عناق نب قابلا دبع انثدحو ضرفب تسيل

 ىنأ نعةرضن ىبأ نع نايفس انثدح ناهثع نب ميهاربأ ةببش وبأ انثدح لاق رايس نبأ

 باتكلاةحتاف اهفأر قب ةءارقب الإ ةالصال) ملسو هيلع هللا ىلص هلال وسر لاق لاق ديعس

 نب بهو انثدح لاق داود وبأ انثدح لاق ركب نب دمح انثدح دقو ( نآرقلا نم اهريغ وأ

 ةصقلا هذبم عفار نب ةعافر نع دالخ نب ىح نب ىلع نغ ورمع نب دمت نع دلخ نع ةيقب



 و ةالصلا ىف باتكلا ةحتاف ةءارق باب

 ْْن رقلا م أ أرقا مثريكفتلبقلا ىلإ تبجوتف تققاذإ ملسو هب هيلع هلأ ىلص ى لا لاقف لاق

 ريغاذهو اهريغو نآرقلا مأ ةءار هيف رك ذف ثيدحلا مات ركذوأ رق نأ هللا ءاشامبو

 نيد عل دئاب يغذإ رسبت نإ اهمأ ش هنأ ىلع لوم هنأ ال رخآالا رابخألل فلاخم

 ريغ ن ,ريخلا دحأ نأ مواعمو هريغ ف روك ذملا رييختلا خسف نم هيف امل ايف ضرفلا

 امفريبختلا ني ربخلا دأب ؟ ذ الل ئاق لاق نإف ةدحاو ةصق ىف اناكذإ رخآلاب خ خوسنم
 ايف ريبختلا تيثأو ريبخت ريغ نم باتكلا ةدتاف ةءارقب سئالا رخآلا ىف ركذوأرق»

 روك ذملارييختلا نأ كلذب تدث باتكلا ةحتاف دعب أرقت نأ هللا ءاش امبو هلوقب اهادع
 امن] باتكلا ةتاف ركذ كرت نإو باتكلا ةحتاف ادع اهف وه امنإ رخآالا رابخأالا ىف
 باتكلاةحشاف ةءارقب سلا وهو ةدايز انربخ ىف نآالو ةاورلا ضعب نم لأفغإ وه
 هيف روك ذألا ربخلا ىلع ًاقلطم رييختلا هيف ىذلا ربخلا لمح زئاج ريغ هل لبق ه ريبخت الب
 لوقت نأ بجاولا لب صيصخت ريغ نم اهطايعتسا ناكمإل تيعداام ىلع باتكلا ةحتاف
 باتكلا ةحتاف ركذب ديقملا ربا ىف تباث همكح قلطملا ربلا ىف روكذملا رييختلا
 امو تئش نإ نآرقلا مأب أرقا لاق هنأك اهريغو باتكلا ةهتاف ىف اماع رييختلا نوكسيف
 ضعب قدصيصخت نودباتكلا ةحتاف ىف رييختلا ةدايز لامعتسا كلذ ىف نوكيف اهاوس

 انثدحلاق داود وبأ انثدح لاق ركب نب دمج انثدحام ًاضيأ هيلع لديو ضعب نودةءارقلا
 نايثع وبأ انثدح لاق ىرصيلا نوميم نب رفعج نع ىنسع انثدح لاق 5 ىسوم نب ميهأربأ

 ةنيدملا ىف دانف جرخا) ١ سو هيلا ىلص هللا ل وسر ىل لاق لاق ةريره ىلأ نع ىدبتلا

 ىضتش نآرقلاب الإ ةالصال هلوقو ( دازاف باتكلا ةحتافبولو نآرقب الإ ةالصال هنأ

 اهزأوج ىلع آضيأ لدي داز اف باتكلا ةتاقب ولو هلوقو ءىث نم هب أرق امب اهزاوج

 لاقلو دازاف باتكلا ةحتافب ولو لاق امل اهم انيعتم ةءارقلا ضرف ناكول هنآل اهريغب
 نع نمحرلا دبع نب هالعلا نع ةندبع نبأ ثيدح ان رك ذام ىلع لدب امو باتكلا ةحئافب

 ةحئافب اهف أرقي ملةالصامبأ) ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق ةريره ىبأ نع هيبأ
 اس ىلوم بئاسلا ىبأ نع ءالعلا نع جيرج نباو كلام هاورو ( جادخ ىهف باتكلا
 5 ه ىلع دنسلا ىف امهفالتخاو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره ىلأ نع ةر مز نبأ

 ىهف لاق الف اعيمج بئاسلا ىنأ نم و هيبأ نم عمج دق هنأ ىوردق هنأل هنهوب ,ال هجولا
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 ال ةزئاج نكت ملول اهن”ال ناصقنلا عم اهزاوج ىلع كلذ لذ ةصقانلا جادنملاو جادخ

 ناصقنلاب فصولا زوحيال ذإ اهالطب نب ةصقان اهتايثإ نال ناصقنلا مسا اهيلع قاطأ

 اهإو تجدخا دق اهنأ لمحت ملف تلاح اذإ ةقانلل لاقبال هنأ ىرت الأ ءىش هنم تيثي ملامل

 لح اةدم ىف مامت ريخل هتعضووأ ةقلخلا صقان اهدلو تقلأ اذإ تجدخو تجدخأ لاقي

 ذإ باتكلا ةحتاف ريغب ةالصلا زاوج كلذب تدشف جادخلاب فصوت الف لمحت ملام امأق

 دقو ناصقنلاب ابفصو حصي ىتح لص"الا توبث ىضتقي لب لصالل فان ريغ ناصقتلا
 ةالص لك) لاق مالسلا هيلع ىنلا نع ةشئاع نع ريبدلا نب هللا دبع نب دابع ًاضيأ ىور

 توبثبجوي ناصقنلا تابثإو ةصقان اهتيثأف ( جادخ ىبف باتكلا ةحتافب ايف أرقيال

 ةالصلا ىلصيل لجرلا نأ) مالسلا هيلع ىنلا نع ًاضيأ ىور دقو انفصوام لع لص' ال

 أذه ىوردق لئاق لاق نإف + اهناصقنب ءزج لطب ملف ( اهرشع اهسمخ امفصت هل بتكي

 لاق ةريره ىبأ نع ةرهز نب ماشه ىلوم بئاسلا ىلأ نع هيبأ نع نالحي نب دمش ثيدحلا

 ىهف نآرقلا نم ًائيش اهف أرقي ملو ةالص لص نم ) ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق

 ةنيبع نبأو كلام ثيدح ضراعي ثيدحلا أذهو(مامت ريغ جادخ ىهف جادخ ىبف جادخ :

 مل اذإ ةصقان ابن وك تبثي ملف اطقس اضراعت اذإو اهريغ نود باتكلا ةحتاذ امهركذ ىف

 نالحي نب دمحم ةنيعنباو كلام ضراعي نأز وحيال هل ليق + باتكلا ةحئافب اف أرقي
 هيف سيل هنأ ىلعو هب امهتياور ىلع ضرتعي الف امبنم هيلع زوجأ لافغإلاو وببلا لب

 ةحتاف ركذوةرم لاق ًاعيمج ارحلاق دق لسو هيلع هللا لص ىنلا نوكي نأ :ءاج ذإ ضراعت

 قالطإلا ركذيدارملا نوكي نأ زئاخل ًاضيأو ةقلطم ةءارقلا ىرخأ ةرم ركذو ياتكلا
 لاق دق مالسلا هيلع ىنلا نوكي نأ تزوج اذإ لئاق لاق نإ « نيذه ريخ ىف ديق ام

 اهايإ هتايثإل اسأر ةءارق ريغب ةالصلا زاوج ىلع لدي نالحي نب دم ثوي دف نبسمالا

 ىضتقي كلذك لوقنو لاؤسلا اذه لبقن نحن هل ليق + ًاسأر ةءارقلا مدع عم ةصقان

 ربخلا ىنعم ىلع هانامخ اهدسفي ةءارقلا كرت نأ ىلع تماق ةلالدلا نأ الإ نيربخلا رهاظ

 نم انهب جتح باتكلا ةحتاف ةءارق ىف رخأ رابخأ تيور دقو ركب وبأ لاق ه رخآلا

 ماشه ىلوم بئاسلا يأ نعو ةشئاع نع نمحرلا دبع نب هالعلا ثيدح اهنف اضرف اها 5

 ىبب ةالصلا تمسق ىلاعت هللا لوقي 0 لاق مالسأإ هيلع ىنلأ نع ةريره ىبأ نع ةرهز نبأ



 وم ةالصلا ىف باتكلا ةحتاف ةءارق باب

 هللا لاق نيملاعلا بر هلل دخلا ديغلا لاق اذاف ىدبعل اهفصنو ىل ابفصتق نيفصت ىدبع نيبو

 لد باتكلا ةحتاف ةءارق نع ةالصلاب ربع ابلف اولاق ثيدحلا ركذو ( ىديع ىندمح ىلاعت

 دارأو [ رجفلانآرقو ] هلوق ىف نآرقلاب ةالصلا نع ربع اىل هنأ اكاهضورف نم م اهنأ ىلع
 عهاو ءعكرأو |لاقف عوكرلاب اهنع ربع اكو امضورف نم اهنأ ىلع لد رجفلا ةالص ةءارق

 ًايجوم تركذ امل امهنع ةرايعلا نكم لهل لبق ه ابضورف نم هنأ ىلع لد[ نيعك ارلا

 ىق سلو باجيإلل ىضتقملا م الا ظفا نم هلوانتام نود ايف عوكرلاو ةء ءارقلا ضرفل

 باتكلا ةحئاف ةءارقب ةالصلا هيفام رثكأ امنإو أ ىدبع نيبو ىنيب ةالصلا تمسق هلوق
 ىبلا دافأ دقو ضورفلاو لفاونلا ىلع لمتدت ةالصلا نال باحجيإلا ضتقم ريغ كلذو
 ىبف نآرقلا مأب اهف أر ب نفر رخآ ىف لاق هن ال اماخيإ ىفن ثيدحلا أ اذهم مالسلا هيلع
 كلذ لدف هرخآب همالكلوأ خسن درب ملهنأ مولعمو | ممتءارق مدع عم ةصقان : اهتثأف جا دخ

 بأت كلا ةحئاذ ركذو نيفصن ىديبع نيبو ىلب ةالصلا تمسف ىلاعت هلأ لوق ا

 سنأ نع ديعس نب هبر دبع نع ةبعشىور اماذهو ابف ًاضرفاهتمارق نوك نأبج وال

 ىبأ نبا بلطملا نع ثراحلا نب هللا دبع نع نايمعلا نب عفان نب هللا دبع نع سنأ ىبأ نبأ
 نيتعكر لك ىف دهشتو ىنثم ىنثم ةالصلا ) سو هيلع هللا لص هللا ل وسر لاق لاق ةعزدو

 نأ كلذ بجوي مم (جادخ ىهف لعفي مل نق ملا لوقتو كبرل عنقتو نكمو سابتو

 ةدأم عاشم لل ضي أ أ نوفلاخلا هب جات 2 + امواهش ض رف لاعف الاهذه ن 0 ةالص ماعم امدوك

 (باتكلا ةحئافب ُاَما مل نأ ةالصال) لاق مسوهيلع هل هللا بص هللا لوسر نأ تماصلا نبأ

 ىنأ نع رفعج دع لترا نبا انئدح لاق داود وبأ انثدح لاق ركب نب دم انثدحاميو
 هلإةالصالنأ ىدانأ ن أ سو هيلع هقلا لص هللا لوسر ىف أ لاق ةريره ىبأ نع نايثع

 ( باتكلا ةمتافب الإ ةالصال ) مالسلا هيلع هلوق ركب وبأ لاق « داز اف باتكلا ةحتافب

 ةلالدل موقت ىتح لص" الأ قن ىلع اندن دع هرهأ ظناكنإو لايكلا قنولص“ الأ قنللمتح

 قن دارأ ىتم هنأال اعيمج نيرم الإ ةدارإ نئاج ريغ هنأ .مواعمو لايكلا فن دارملا نأ ىلع
 تباث هضعب ةلاحم الف ناصقنلا تايثإو لاكلا قن دارأ اذإو ءىث هنم تبث, مل لصأالا
 طاقسإ كلذ تابثإ نأ لص" الا ون درب ملهنأ ىلع ليلدلاو ةليحتسم ةيفتنم اعم امهتارإو
 نآرقلا سن زلاج ريغو خسن ذ كلذو [ نآرقلا نم رسيتام !ًورقاف | لاعت هلوق ىف رييختلا



 نايفسوبأو ليضف نباو ةيواعم وبأو ةفيتح وبأ هاورام ًاضيأ هيلع لدبو داحآلا رابخأب
 ىفأر قي مل نمل ةالص ىزحميال ) لاق ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع ديعس نع ةرضن ىبأ نع

 لاقو اهريغ اهعم لاق ةفينح ابأ نأ الإ اهريغو ةضيرفلا ىف ( ةروسو هلل دملاب ةعكر لك
 ىلع عيبا قاقتال لاكلا ىفن هدام امنإو لص"الا قن درب مل هنأ مولعمو ةالصال ةيواعم

 باحيإولاكلا قن دارأ هنأ تبثف اهريغ ابعم أرقي ملنإو باتكلا ةحتاف ةءارقب ةيزجب اهنأ
 امهتدارإ ةلاحتساو امهداضتل لاكلا قنو لص” الا قن هب ديري نأ زئاج ريغو ناصقنلا

 زئاجو ةريره ىنأو ةدابع تيدح ريغ ثيدح اذه لئاق لاق نإف + دحاو ظفلب ًاعيمج
 كلذي ٠ بجوأف باتكلا ةحتافب الإ ةالصال ةرم لاق ملسو هيلع هلل ىلص ىتلا ن وكي نأ

 باتكلا ةحتاف ةءارق نم دييعس هركذام ىرخأ ةرم لاقو اهف آضرف ابلعجو اه آرق

 كعم سيل هل ليق + اهريغ باتكلا ةحتاف عم أرقب مل اذإ لاكلا ىن هب دارأو اهعم ءىشو

 ف ةلالد ىلإ جاتحيو نيلاح ىف كلذ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىتلا نأ الو نيئيدحلا خيرات
 هيلع ىنلا نأ تبثي ملال لوقي نأ كفلاخو نيلاحلا ف نيربخلا نم دحاو لكتابثإ

 ضعب قاس ًادحاو ًائيدح امهتلعج ًاعيج ناظفللا تبث دقو نيتقو ىف كلذ لاق مالسلا

 نايواستم امبف ةروسلا ركذ وهو هظافلأ ضعب مبضعب لفغأو هبجو ىلع هظفل ةاورلا
 وهو كلوق ىلع ةيزم كمصخ لوقل نوكيو ةدحاو ةلاح ىف ةدايزب ربخلا تبثيو ذتنيح

 هتقو ىف املأق هنأ تنث اذإو اع امهدوجوب محي نأ هليبسف هخيرأت فرعي ملام لكنأ

 هتابثإ دارأ امنإو لص”الا قن درب مل ةروسلا ركذ عم هنأ مولعف ةروسلا ةدايزب دحاو

 ىف الإ دجسملا راجل ةالصال ) مالسلا هيلع هلوقك كلذ نوكيو كلذ ىلع هاتلمح صقتلا
 .لاعت هلوقكو (هل ةنامأ ال نأ ناميإ الو هل ةالص الف بحي ملف ءادنلا عمس نمو دجسملا

 اهتنثأو أدب اهافنق [ مهئاعأ اوثكن موق نولتاقت الأ نوبتني ميلعل م ل نامبأ ال مهنإ ل

 لاق نإف ه اهم نوفيف ةيفاو مطل ن نامبأ ال ىأ لصأالا قنال لاكلا قن دارأ هنأال ايناث
 امف ةيآلا ف روكذملا ريبختلا تلمعتساو اهرهاوظ ىلع رابخ*الا تلمعتسا البف 7 اق

 .ضرف بجورأم اهبف ناكامل ةبآلا نع رابخ"الا تدرفت اول هل ليق + باتكلا ةحتاف ادع

 هلامحاو اكتم لص "الإ تايثإالإ لمتح الام اهيف نأ نم انيبال باتكلا ةحتاف ةءارق
 ا 1اس ءيأ 00 ا

 ةبجوم تناكول رابخ“ الأ هذه نأ ىلعو لاملأ , قنو لص 8 قنل رخ خرا رايخ الا رئاس



 و ةالصلا ىف باتكلا ةحتانةءارقبأب

 .ىإ بجاولا نع ارفرصو ةيآالا ىلع ابم ضارتعالا زاج امل اهبف ةءارقلا ضرف نييعتل
 ًايفاكمدجت كنإف هيلإ عجراف ةلئسملا لوأ ىف هانركذ امل باتكتلا ةحتاف ادع ايف لفنلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 ىلاعت هللا مأ ىضتقت اهنكح نم ان ركذام عم باتكلا ةحتاف ةءارقو ركبوبأ لاق لصف

 نأ ىلع ةلالدو هل ءاعدلا فيكو هيلع ءانثلا فيكو هدمحن فيكانل ميلعت و دملا لعفب انايإ

 ةحتتفم ةروسلا ن”ال ةباجإلاب ىرحأو ىلوأ ءاعدلا لع ىلاعت هللا لع ءانثلاو دملا مدقت
 أ نيدلا مون كلام اكل ا نيملاعلا بر هلل دملا |هلوق وهو هللأ ىلع ءانثلاب مث + نلإ ركذب

 قدب ةناعتسالا مث ١ ديعت كابإ | هلوقب هريغ نود هل اهدارفإو هل ةدابعلاب فارتعالا مث

 كايإو ] هلوق وهو نيدلاو ايندلا رومأ نم هيلإ ةجاحلا انب ام رئاس ىف هتدابعب 1
 ءانثلاقاقحتساو هل داب وجو نم اهلل انادهىلا ةيادحلا لع تديثتلاب ءاعدلا مث |[ نيعتسن

 لبقتسال ىف اهيلع تيبثتلاو ةيادبلل ءاعد وه | مقتسملا طارصلا اندهإ | هلوق نالةدايعلاو

 هدمحو هللا ةفرعم نم رافكلا هدنع لض امع قيفوتلا وهو ىضاملا ىف كلذ رئاج ريغذإ
 .بر هلل دجلا | ىلاعت هلوق نأ ىلع ليلدلاو هباةعو هبضغ كلذل اوقحتساف هيلع هانثلاو

 نأ ملعاف | نيعتسن كايإو دبعت كابإ | هلوق هبانل سمأ وه دجلا انل ميلعت هنأ عم [ نيملاعلا

 املءافثو ةذوعو ةيقر انركد ام عم وهو ةروسلا ءادتبا ىف رمضم دما لوقب مالا

 وأ انتدح لاق ىلعملا نب ديعس انث دح لاق ىنثملا نب ذاعم انثدح لاق قابلا دبع هب انثدح

 ةيرس ىف انكل اق ديعس ىبأ نع ةرضف ىلأ نع سايأ نب رفعج نع شع'الا نع ةيواعم

 هلحفأ موأن أ تلق لاق قار مف لوف برقعلا هتغدلانل ديس أولاقف برعلا نم ىدن انررق

 أربف تارم عبس باتكلا ةحتاف هيلع تأرقف لاق ةاشانل | د العج انل اولعج ىّتح

 ةيقر اهنأ تملع لاقف هانربخأف هانيتأف مالسلا هيلع ىنلا ىتأت ىتح تلق مث ةاشلا تذخأف

 لاق هؤدتب ا اهنأال باتكلا مأ اهنم ءامسأ ةروسلا هذ 1 و: مهسب مكعم ىل اوبرضا قح

 ىلاعت هللا انأدتب | اهنم 4 ةلانإ !امأ ضر الا ىمسف هانم أ تناكو 9 لقعم ضر الا 3 رعاشلا

 ملع دقف باتكلا مأ ليق اذإ هن" ال ىرخ الا نع ىنغت نيترابعلا ىدحإو نآرقلا مأ ىهو

 دقو باتكلا مأ ةراتو نآرقلا مأ ةرات ليقف نآرقلا وه ىذلا ىلاعت هتلا باتك دارملا نأ

 عبسلا ىهو باتكلا ةحتاف كلذ.كو مالسلا هيلع ىنلا نع ًاعيج نيظفللاب ةرابعلا تور
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 مأ ىه ىناثملا عبسلا لاقق ىتاثملا عبسلا نع سابع نبا تلأس ريبج نب ديعس لاق ىناثملا

 نم كلذو ةعكر لك ىف ىنثت اهنأ ىناثملا ىنعمو تايآ عبس امنأ عبسلاب دارأ امو نآرقلا
 . ةعكر لك ىف هتداعإ نآرقلا راس ةئس نم سدلو اهتلس

 ةرقبلا ةروس ماكحأ .

 نمضت ا نوقفش متانقزر امو ةولصلا نوميهو بيغلاب نوئمؤي نيذلا 1 ىلاعت هلوق

 لعج ام”ىوقتلا طئارش نمو نيقتملا تافص نم امهلمج هناا ةاكزلاو ةالصلاب مالا

 قيرط نم هداقتعا انمؤأ ام رئاسو روشنلاو ثعبلابو هّللأب نامالاوهو بيغلاب نامإلا

 ة دع . ىكنأا جملا , يزل_ىلا ناكأ كاأاذ ضقاث م قنا طئا رق ءملالرع_ىذلا
 اق لاذ روذ كلخأ ةالزتا و تازاعلا باكي انلذ .ىععو اك قى اوقملا دنا رس نمان قدس أ

 هلوق هنمو هقيقحتو ءىثلا محوقت نم !ماَت] اهنم هوجو ةالصلا ةماقإ ىف لبق دقو ه ةبألا

 مايقلاب اهنع ربعف هريغو مايق نم اهف ام ىلع اهمنودؤي ليقو [ طسقلاب نزولا اوميقأو ]
 نمرست ام اًؤرقاف | هلوقك هريغ ضورف ىلع لمتشت تناكنإو |مضورف نم مايقلا نال

 ىف ةءارقلا دارملا [ رجفلا نآرقو | ىلاعت هلوقو ةءارقلا ايف ىتلا ةالصلا دارملاو [ نآرقلا

 ا اودجساو اوعكراو |هلوقو [نوعكربال اوعكرا مك ليق اذاوأ هلوقكو رجفلا ةالص

 هب لدو اهضورف نم وه ىذلا اهناكرأ نم انكر ركذف [ نيعكارلا عم اوعكراو ] هلوقو

 | ةولصلا نوميقي ]هلوق راصف اهضورف نم وه ام باحيإ ىلعو ابف ضرف كلذ نأ ىلع

 نوعدب . ةولصلا نوميش إ لمتحو ةال_صلل ضرف نع هب آرضعو اهف مايقلل آيجوم

 ًاضرف ىأ [ اتوقوم ًاباتك نينم وما ىلع تناكةالصلا نإ | ىلاعت هلوقك اهتاقوأ ىف ابضورف

 هريغ لعفي الو طسقلا يقي ىنعي [طسقلاب اماق | ىلاعت هلوق هوحنو احل ةمولعم تاقوأ ىف

 بنجلا قازرأ ميقي نالف لاقي يقم هلعاف فو مئاق مثادلا بتارلا ءىثلا ف لوقت برعلاو

 نع اه لاغتشالا هانعم نوكيف ابلهأ رضح اذإ قوسلا تماق لئاقلا لوق نم وه ليقو
 ةبآلاب ةدارم نوكن نأ زوجت اهفالتخا ىلع هوجولا هذهو ةالصلا تماق دق هنمو اهريغ

 ةقفنلا نم ضورفملا دارملا نأ ىلع ةلالد باطخلا ىوخ ىف | نوقفني ممانقذر امو] هلوقو

 نم مكانقز رام اوقفنأو | ىلاعت هلوقك اه ريغو ةاكؤلا نم ىلاعت هلل ةيجاولا قوقحلا ىهو

 بهذلا نوزنكي نيذلاو | هلوقو [ هلال يبس ىف اوقفت أو ]هوقو [ توما كدحأ ىنأب نأ لبق
 أبنرق هنأ اهنم ضورفملا دارملا نأ ىلع لدب ىذلاو | هللا ليبس ىف امنوةفني الو ةضفلاو ا. س يأ[ لل ملل ل ول أك الإ هللا كلر كل. ممر حلا هلل
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 ىوقتلا طئارش نم قافنإلا اذه لعجو هباتكو هّللاب نامإلا ىلإو ةضورفملا ةالصلا ىلإ

 قاطأ اذإ ةالصلا ظفلنأ ةاكولاو ةالصلا نم ضورغملا دارملانأ ىلع لديواهفاصوأ نمو
 ةولصلا قأ ] هلوةك ةضورفملا ةدورعملا تاواصلا ىضتقي طرش وأ فصوب ديقم ريغ
 دارأ الف كلذ وحنو | ىطسولا ةولصلاو تاولصلا ىلع اوظفاحو | و | سمشلا كولدل
 هنم هيلع ضرف ام قافنإلاب دارملا نأ ىلع ةلالد هيف ناك ةضورفخلا ةالصلا ظفللا قالطإب

 لوانش اإ قزرلا مسأ قالطإ نأ ىلع كلذ لد هللا موهقزر امم قافنإلاب ءال وه دم الو

 .ناكول هن ال اقزر هل هّللأ هلعج ملهريغ هيف , ملظو هيصتغا ام نإو روحا نود هنم إبل

 الو ىلاعت هللا ىلإ هب برقتلاو ةقدصلا هجو ىلع هريغ ىلإ هجارخإو هقافنإ زاجل هل اقزر
 ىنلا لاق كلذكو هيصتغأ ام ةقدصلا هيلع روظع بصاغلا نإ نيملسملا نيب فالخ

 نواعجتو | ىلاعت هلا لاق ةغلل ا ىف ظحلا قزرلاو (لولغ نم ةقدص لبقتال) مالسلا هيلع
 هبيصنوه لجرلا ظحو هب بيذكتتا الا اذه نم كظح ىأ| نوبذكت مكنأ كفزر
 وهو هدابع ىلاعت هللا هحنم ام وه عضوملا اذه ىف هنكلو هريغ نود هل صلاخ وهامو

 رئاخ ناويحلا تاوقأ نم ىلاعت هللا هقلخ ام وهو ربخآ هجو قزرللو < بيطلا حابلا
 مهنع هرابخإو نيقفانملا نأش ىف ىلاعت هلوقو + ءاذغو توق هلعج هنأال هيلإ كلذ ةفاضإ
 هلوق ىف نيطايشلا نم مهاوخإل رفكلا رابظإو ةديقع ريغ نم نيدلسلل نامإلا رابظإ
 هللا نوعداخت ] هلوقو | نينمؤمب مهامو رخآلا مويلاب و هللاب انمآ لوقي نم سانلا نمو |
 ىلإ اولخ اذإوانمآ اولاق اونمآ نيذلا اوقل اذإو ]هلوق ىلإ | نوعدخ امو اونمآ نيلاد
 هلم علطا ىذلا قيدنزلا ةناتتسا هب جت ١ نٌؤزوتسم نت ء امإ كمان :| اولاق مهنيطأ 2

 مهلتقب سوي لو كلذب مهنع ربخأ ىلاعت هللا نأال ناميإلا ررظأ ىّتم رفكلا رارسإ ىلع
 مداقتعا داسفو م طاح ن م ىلاعت وه هلع ام نود مرهاظلو وشي مالسلا هي هيلع ىنلا ممأو

 تاكو ةنيدملاب © اهمال لاتقلا ضرف دعب تأب ايآلا هذه لوزن نأ مولعمو مرئامضو

 ةروسوةءاآرب ةروس 00 ةيآلا هذهلو ةرجهلا دعب نيكرشملا لاتق ضرف ىلاعت هللا

 رئاس ماكحأ ىلع مهل نود ممر هاظ لوبقو نيقفانملا ركذ ىف امهريغو مالسلا هيلع دمع
 سانلا فالتخاو اهماكحأ ان ركذ ابعضاوم ىلإ انيبتنا اذإو مطاتقب ان صأ نيذلا نيكرشملا

 نأ هن س 3 أ ( مالسلا هيلع هلوق نم روظإ وهو كلذ ىف م ع 2 نه جاجتحاو قيدنزلا 2 1 . - - فنيلأ ف
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 اهقحالإ محلاومأو مد ءامد ىنم اومصع اهولاق اذإذ هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لئاقأ

 لاق الجر ايار لإ ضع ىف لتق نيح ديز نب ةماسأ نع ركنأو ( هلل | ىلع مهءاسحو

 ص ىلع لوم هن أ ىنعل (هيلق نع تققش الهز لاقف هنعطيل هيلع لمح نيح هتلاالإ هلإ ال

 سانلانمو | ىلاعت هلوةوركب وأ لاق هب ملعلا ىلإ ان :ليدسالو ريمضلا دقع نود رهاظلا

 رارقإلاوه سيل نامإلا نأ ىلع لدي | نينمؤعي مامورخألا مويلابو هللاب انمأ لوقي نم

 مهامو هلوقب هتعم مهلع قند ناعإلاب مثرارق] نع ربخأ دق ىلاعت هللا نآلد اقتعإلا تود

 ناتيآو نينمؤملا تع ىف تايآ غبرأ ة هه قبلا لوأ ىف لاق هنأ دهاج نع ىوريو نينم وع

 ةمس هلعج ىعرش مسا قافنلاو ٠ نيقفانملا تعن ىف ةبأ ةرشع ثالدو نيرفاكلا تعن ىف

 اوناكنإو هنكحو هانعم ىلع ةلالدلل مسإلا اذه اوصخ رفكلا رسو نامإلا ربظي نمل

 ءاقفان نم ةغللا ىف هلصأو مبماكحأ ىف كرشلاب نيدابملا رئاسل نيفلاخم اؤناكذإ نيكرشم

 بلطلادنع اهضعب لخدي ©27ةرحجا هلنآل بلطاذإ هنم جرخم ىذلا رحجلا وهو عوبريلا

 هللأ نوءداخن | ىلاعت هلوقو 2 هدعأ دك رخآر حج نم جرخيف هديص كيري ىذلا غواري مث

 قخأ قفانملا نأكو ءافخإلا ىه لص" الاف ةعيدلا نال ةغللا ف زاجوه | اونمآ نيذلاو

 قخمال ىلاعت هلل اوهعداخم نمل رورغلاو هبوقلاو عادخلا هجوىلع ناميإلا ررظأو كارشإلا

 هللا موفصو نيذلا موقلا ءالؤه ولخي سيلو ةقيقلا ىف / عاخج نأ حمي الو ءىث هيلع

 رتاستب عدخم ال هنأ اوبلع دق ىلاعت 2 هللاب نيفراع اون وك نأ امإ نيوجو دحأ نمكلذب ىلاعت

 موملع كلذ قلطأ هنكلو كلذل هدصقي نأ مصي ال ذإ دعبأ كلذف نيفراع ريغ وأ ءىتب

 ليقو مهسفتأ نوعداخيامإ مهنأكف مهلع عجار عادخلا لابو وعداخما لمع اوامعمهنأال
 نيذلا نإ | لاق ممالسلا هيلع ىنلا ر كذ فذُخ هلو هللا لوسر نوءداخي دآرملا نإ

 سملو زاجم وهف ناك نيبجولا ىأو هللا ءا أ وأ نوذؤي دأر آو | هلوسرو هللا نوذؤي

 هللأ لوسر اوعداخ امإو هيلع ليلدلا موقي عضرم قالا هاما زوحب الو ةقيقحت

 ميلتقب نونمؤملاو مالسلا هيلع ىنلا سمأ نيذلا نيكرشملا رث اس ماكحأ مهن :ء لورتل ةيقت

 2 مهضعب نونمؤملا ىلاوي 3 ولاويا نينمؤيلل ناسجإلا اوروظأ اونوكي 1
 مرارسأ مهيلإ اوشقيل تالا ل نوربظي اونوكي نأ دئاجو مهني ايف نولصاوتيو

 رحب هياوصو ايديأب ىلإ مستلا ىف اذكه () . ةرحج هياوصو ايديأب ىلإ خدنلا ىف اذكه ()
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 ليق دقو زاجم ا مهب ءىزوتسي هللأ أ 1 ىلاعت هلل لوق كلذكو مهن ادعأ ىلإ كلذ اولقايف

 ءازجو | ىلاعت هلوقكه أنعم ىف نكي ملذإو هلثم مالكلا ةلب اقم ةبج ىلل اعاهدحأ هوجو هيف

 اهلع 0 ةئيسلا ام لباق ال هنكسلو ةنسح لب ةئيسب تسيل ةيناثلاو | املثم ةئيس ةثيس
 ىاثلاو | يلع ىدتعا ام لثم هيلع اود عاف مكيلع ىدتعا نف ]ىلاعت هلوقو امس

 2000 متيق وعام لثم اوبقاعف متب قاع نإو ىلاعت هلوقو ءادتعاب
 سبل لو'الاو ءارجلاب ءازجلا ملا لوقتو هل هدتجوا نمو هلثم ظفالا ةلباقم ىلع وه
 : رعاشلا لوق هنمو ءارج

 انيلهاجلا لبج قوف لبجتف انيلع دحأ نابجيال الأ
 هتلباقمو مالكس أ جاودذأ 2 ما ىلع كرك هتكلو لوجلاب مس دع 10

 آءجار ءارهتسإلا 1 بو ناكامل هنأ وهو هيبشتلا 7 ىلاعت هللا هلأ كلذ نإ لبق

 اولجاعي مو اندلا ىف اولرمأ دق اوناكامل ليقو مهب أزيتسا هنآك ناك مه اسال بلع
 ءىروتسملاك اوناكلابمإلاب او رت مهباقع رخو نيكرشملا رئاسك لسقلاو ةبوقعلاب
 هن"الر فكلاب نيدابملا رافكتلا رئاس مارجأ نم مظعأ نيقفا دما مأ رجأ تناكامللو + مهم
 كلذو | نؤزوتسم نحن ام مل | هلا نوعداخي ] هلوقب ةعداخملاو ءازوتسإلا اوعمج
 عمد | رانلا نم لفسألا كردلا ف 0 نأ ىلاعت هللا ريخأ كللذكو رفكلا ىف ةدايز
 اندلا ف مهماكحأ نيب فلاخ ةرخآلا ىف هنوقحتسي امو مماقع نم كاذب ريخأ ام

 ىرجم مثأ رجأو نامإلا ممرابظإي مهنع لدقلا عفر ىف كرشلل نيرمطملا رئاس ماكحأو
 مارجإلا ريداقم ىلع ةعوضوم تحل ايندلاتابوقع نأ تمل ةهريغو ثراوتلا ف نيملسملا

 جر بج وأف هم اكحأ ىلإ 5 هللا ىرجأ أذهىلعو اع يف للاصملا نم هلل هللا ملعيام ىلع ىه ىهامإو

 همج ردعل زعام ىف مالسلا هيلع هلوق ىلإ ىرت الأ ةيوتلاب مجرلا هنع لزب لو نصحما قازلا

 نم مظعأر فكلاو هل رفخل سكم بحاص اهماتول ةبوت بات دقل ابمجر دعب ةيدماغلا فو
 مهل رفغياوهتنب نإ اورفكن يذلل لق | ىلاعت لاقوهتبوت تلبق بات مث لجر رفكو لوانذلا
 وهو دحلا رفكلاب فذاقلا ىلع بجوي ملو نينامث داي انزلاب فذاقلا مكحو [فلس دق ام
 ةتيملا لك آو مدلا براش ىلع بجوي ملو دحلا رذلا براش ىلع بجوأو انزلا نم ملظعأ
 1 نتاج ناكل هناالاو و مارج 2 ”الإر رد هم ىلع ةع وضوم ريغايندلا تابو وق نأ كلذب تدق



 .تابوقع ىلإ مرمأ لكيو ًاسأر آدح ةقرسلاو فذقلاو انزلا ف بجويال نأ لقعلا ىف
 انباعصأ لاق كلذلؤ ضعب ىف بجوبام ظاغأ اهضعب ىف بجويف اهني فلاخ نأ زاج

 امو قافتإلاوأ فيقوتلا اهتايثإ قيرطامتإو سياقملا قيرط نم دودحلا تابثإ زوجال

 امف لصأ مهلاتقب انل صأ ريغ نم مر ارقإو ةيآلا هذه ىف نيقفانملا سعأ نم ىلاغت هللا ركذ
 ةعيرشلا رومأب ماق نمو مامإلا لعف نم اهبجوأ ىتلا تابوقعلاو دودحلا ن'الو ان ركذ

 قفانملا بقاعي النأ زاج ايلف ةبوقعلا هجو ىلع مالألا نم ىلاعت وه هلعفبام ىرجم ةيراج
 .كلذ دادضأ هب لعفيلب ةقافلاورقفلاو ماقس الاو ضار الا ةبج نم مالألاب ايندلا ف
 ايندل ىف هلتقب انديعتي ال نأ زاج ةرخآل ىلإ الجؤم هقافنو هرفكب قدحتسملاهباقع نوكو

 .ثالث ىلاعت هللا هثعبام دعب 2 مالسلا هيلع ىنلا ريغ دقو هقأفنوه رفك ةب وقع ليجعتو

 ًارومأم ناك لب مطاتقب دبعتم ريغ هلسر قيدصتو هللا ىلإ نيكرشملا وغدب ةنس رشع

 ةظعوالاو ةيكحجلاب كب رليبس ىلإ عدا | ىلاعت لاقف هفطلأو لوقلا ني كلذ ىف مهئاعدب

 لاقو ( امالس اولاق نولهاجلا مهطاخ اذإو | لاقو [ نسحأ ىه ىتلاب مطداجو ةنسحلا
 نيذلا الإ اهاقلي امو مح ىلو هنأكة اودع هنييو كنبب ىذلا اذإف نسحأ ىه ىللأب مفدأ |

 ءاعدلاب ىعثالا اهف ىتلا تابألا نم كلذ رئاظن ىف [ ٍمظع ظح وذ الإ اهاقلي امو اوربص

 دلك نم ةحلصملاب ىلاعت هللعل ةرجهلا دعب لاتقلا ضرف مث هوجولا نسحإب نيدلا ىلإ

 ضعن ىف اصاخ لات ةلاولت لاب "ال نوك نأ انف دفصوام لصأ نم زاخ هب ديعلا اع نيلاحلا

 مظعأ قفانلاناكن إو رفكلا سيو ناهإلا ربظيام نود رفكلاب نورهاجما مورافكلا

 آارارق ملعأ هللاو ىنعي | ًاشارف ضر'الا كل لعج ىذلا | ىلاعت هلوقو + هريغ نم امرج

 مسأ قالطإو | اداتوأ لابجلاو | ىلاعت هلوقك ادي ةم هب ىمسي أ ]واط وانتيال قالطإلاو

 فالح نم نأ ءابقفلا لاق كلذلو |[ اجارس سمسشلاو ] هلوقو لابجلا ديفب ال داتو"الا
 دعفف جارس ىد_عشيال فلحول كلذكو ثنحتال ضر“ الا ىلع مانف دف شارف ىلع مانيال

 قالطإ ةداعلا ىف سيلو ءامس الا نم فراعتملا داتعملا ىلع ةلومح ناع“الا نال سمشلا ف
 ًارفاك عارزلا ىمسو ًارفاكل دحاجلا ىلاعت هللا ىمس م اذه سمشلاو ضرألل مسإلا اذه

 ىلاعت هللاب رفاكلا لوانتي امن] و قالطإلا ىف مسإلا اذه اهطوانتي الو | رفاكح السلا كاشلاو
 ف ماكحلالا ن نم ريثك ىف اهرابتعا بحكو ريثك ةديقملاو ةقاطملا ماهم الإ نم كلذ رئاظنو

 نم الد سا



 وا ةرقملا ةروس

 ىفو ه هعضوم هب زواجتبالو هديبق: ىلع اهف ديقملاو هقالطإ ىلع مهف اقلط ةداعلا ف ناك
 ىذلا رداقلا ءىث هبشيال ىذلا عناصلا تانئإو ىلاعت هللا ديحوت ىلع ةلالد ب آلا هذه
 ةلبازتهريغ رهدلا لوطمىلع اههاود م دمعريغب اهفوقوو ءامسلا عافتراوهو ءىثهرجعيال
 اهفوقوو ضرألا تابث كلذكو ا ًاظوفحم ًافقس ءاهسلا انلعجو | ىلاعت لاق اكريختم الو

 امفو ءىث ةهزجعي ال هنأو اهقلاخ ةردق ىلعو دي ي-وتلا ىلع ةلالدلا م ظعأ هيف دنس ريغ ىلع

 نم هب جرخأف | ىلاعت هل وقو ه ةمحنلاب ريك ذتو هللا ىلع اع لالدتسإلا لت ثحو هين
 رخسو |هلوقو | ًاعبج ضرالا فام كا قلخ ىذلا و ه | هلوق ريظن | | مقاتنر تارثا

 هدابعل جرخ مخ ىلا هللا ةنيز مرح نم لق ] هلوقو [ ضرألا قامو تا ووس ا فام مل

 لقعلا هرظح ال امم ةحابإلا ىلع ءايشألا نأ ىف كلذ عيمحجي جتح| قزرلا نم تابيطلاو
 انديع ىلع انلزن امم بير ىف مت دك نإو | ولو + هليلد ماقام الإ ءىث هنم مرحب الف

 ةلالد ربكأ هيف | نيقداص متن 77 هللا نود نم مءادهش | وعداو هلثه نم ةروسإأوت :ذ

 رجعلاب مهعرقو هلثع نايتإلاب مادحت هنأ اهدحأ هوجو نم مالسأ هيل انسن ةون ةفحىلع
 مهم م الي ىنلا ناكدقو مهتغلب فوصوم مالكهنأو ةب لو ةفنأ الا نم هيلع مثام عم هنع

 ل ا عم را رعاش هفلكتال و بيطخ مهنم هضراعل مذذخأ مهنعو ة ةيبارع ا!ةخالا لعل

 غلبأ اميلع اوردقول هتضراعم تناكو هججح لاطنإ !ومسأ نيعوت ىف سفن الاو
 نم هنأ لكل لد هتضراعم نع مري روظ الف هنع هبأ |ضأ قب رفتو هاوعد لاطبإ ىف
 هنأ هن اورذتعاام ريكأ امن انو هلثم دايعلا رودقم ىف اف سبب هنأو مى يبل يذلا هللأ دنع

 لاقوأ نيقداص اوناكنإ هلثه ثيدح اوتأي ايلف |لاعت لاقذ ره هنأو نيلو الأ ريطاسأ نم

 ربظأو ةروصلا هذه ىف ىنعملا نود 5 ىظنااب ١ ممادحت 3 ١ تابرتفم هلثمروس رشعت أ!وت 8 ا

 ةوبن اهم ىلاعت هلل | نابأ ة ةعاسلا مايق ىلإ هلي انينل | ةيقابة ةزجعم هذه تااكف هنع مزج

 امنإو مهئاضقتاب تاهت ءايدنأ هلآ رئاس ىل 7-5 الات نزجعم رثأ سن ال ام هلضفو هيلث

 املع ض ارتعا نم لكمدعب ةيقاب ةزجعم هذهو رأب اي الا قيراط نم ةزجعم امنوك ملعب

 نم مكح ناكاك ةوبنلا تيدثت ىلع ةلالدلا عضوم ذكيح هل نيبتف هنع رجعلاب هأنع رق هدعب

 مواعم هنأ ةلالدلا نم رخآلا هجولاو هي اع ةلالدلا مأي قو هب ةجالأ موز نه هرصع قناك

 القع سانلا متأ نم ناكنم هنأ هتوبنل نيدحاجلا دنعو مالسا هيلع ىنلاب نينمؤملا دنع



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ

 همهف ةفصو هلل روفوو هلقع لاك دحأ هيلع نعط اف ايأر مهلضفأو ًاقلخ مبلكأأو
 هقلخ ىلإ هلسرأ دق هللأ ىن هنأ ىعدي نأ هفضو اذه ناكنم ىلع زئاج ريغو هيأر ةدوجأ

 دحأ و لك نأب هيلع عم هب مرغرشو هررظإ امالكهقدص ةلالدو هت وبن ةمالع لعج م اك

 كلذ مدحت : هنأ ىلع كلذ لدف هاوعد نالطبو هيذك ذئليح روظيف هلثم ىلع رده مونم

 ىف ىلاعت هلوق ثلاثلا هلثم م لع دايعلا ردقبال هللا دنع نم وه الإ هنع رجعلا ١ موعرشب و

 مهنم كلذ عقب الو هنوضراعيال مهنأ ربخأف ة | أولعفت نلو اولعفت ملْنإف | ةوالتلا قسن

 عاق ىه لب مظنلا زاجيإب هذه قلعتت الو هب وهام ىلع هرنخم دجوو ب بيغلاب رابخإ كلذو

 عم نإ ىلوق وع ىلع ةلالدلا م مل لاقول كبي غلاب رابخأ هل ال هنو : يحصت 7 ىف اهسفني

 نم موشي نأو هسأر سعب نأ كم دحأ نم عشب ال محراوج ةمالسو مئاضعأ ةوص

 لعمهص رح عم هب موعل رقتو مهحرأو وجو مم ”اضعأ ةمالسعم مهنمكلذ ع مف هعض وم

 رداقلا ل بق نم هنوكالإ حصول ال كلذ لدم ناكذإ هتوبن ةمص ىلع اليلد كلذ ناك هبيذكت

 ميلك قلخلا هللا ىدحت دقو ركب وبأ لاق + لالا كلت ىف كلذ نع مهفرص ىذلا ميكحلا

 سنإلاتعمتجا نيل لق | ىلاعت هلوقب نآرقلا لثم نايتإلا نع رجعلاب سنإلاو نجلا نم

 ايلف | ًاريهظ ضعبل مبضعب ناكولو هلثم نوتأ,ال نآرقلا اذه لثم اوتأي نأ ىلع نجلاو
 هلثم ثيدحت أو ,ةأيلف | لاق اوربا لف [ تايرتفم هلثم روس رشعب اوتأف | لاق مرحي ربظ

 ل نع ررظ ايلف هنم ةروس رصقأ لشم نايتإلا ١ مادحتف | نب نيقداص اوناكنإ

 سمأ ةبلاغملاو لاتقلا ىلع اوممو ةجاحملا قيرط نع اوضر ,ءأو ةجحلا مولع تماقو

 ١ ممانصأ هب دا دار اها[ هلا نود نم ماد اوعداو ]قلعت هلوق ىف ليقو مهطاتقب هيد

 دارأ هنأ ليقو هللا دنع رف ف عفشت اهنأ تومعزي اوناكممت للآن نود نم مهن ودعي !وناك

 عامتجالا لاح ف هنع عيمجأ ز | رع كلذب دانأ 1 ارق ىلع مقفاريو مقدمي نم عيمج

 نوتأبال نأ أرقلا اذه لثعا وتأي أب نأ ىلع نجل أو ننإلا تعمتجأ نّثل | هلوقك درفنإلاو 1

 ثيح ىلإ امثادتبا نم باتكلا ةحتاف تمظتتا دقف | ًاريوظ ضعيبل موضعل ناكولو هلثمب

 هيلع ءانثلاو هدمح انميلعتو ىلاعت هللا مسا ةئدبتلاو مالا ةرقبلا ةروس نم هيلإ انيهتا

 هناوضرو هتنج ىلإو هتفرعم ىلإ ىدؤملا قيرطلا ىلإ ةادهلا ىف هيلإ ةبغرلاو هل ءاعدلاو

 ةروسفف أدتبا مث هتمعن ىلع رك وهتف رعم نع نيلاضلاو هبضغل نيقحتسملا قيرط نود



 اك ةرقبلا ةروس

 مهتعلو نيقفانملا ركذ مه مهتفصو نيرفاكلا ركذ مث مهفصوو نينمؤملا ركذب ةرقبلا

 ءىنضي ىذلا قربلابو ًاراث دقوتسا ىذلاب هيرض ىذلا لثملاب انبولق ىلإ ممأ بررقتو

 ىذلالص "الا نإو ناميإلا مهرابظإل الثم كلذ لعجو تابثالو ءاقيريغ نم تايلظلا ىف

 اهطالخ ىف ضرعي نيذللا راملاو ليللا ةيلظكر كلا وه هيلع نوتباث مهو هيلإ نوعجرب

 ءالؤه ركذ ءاضقا دعب أدتبا مث نورصيي ال تالظ ىف نوقبيف بهذي مث ممل هى قرب

 ًارارق ابلعجو ضر“ الا هطس نم هعفد دحأ نكمل امب ديحوتلا ىلع ةلالدلا ةماقإب

 ذ ]دنس ريغ ىلع اهن ماقأو اهنم مهتارقأو . موعق اتم رئاسو مهشياعم لعجو ام نوعفتني

 امقلاخ هللا وه كلذك | ميقمو اركسم نأو اهثودح ن نم تدث امل ةيابن اهل نوكي نأ ديال

 ذإمكل اهرام نم جرخأام رئاسو مكتاوقأ نم أهف مل لعج اب كيلع م علا مقلاخو

 ىلع مه ءىش ههبشي الو هزجعي ال ىذلا رداقلا الإ كلذ لثم لع ردي نأزوحب ال

 0: ؟ ماسلا هي لع ىنلا ة ةوبن ىلع ةلالدلاب كلذ بقع مث همعت ىلع موهبنو هلئالدب لالدتسإلا

 ىلاعت هللا ةدابع ىلإ هلك كلذ ىف ٍماعدو نآرقلا نم ةروس لثمب نايتإلا نع مرحي مر بظأ

 ملعأ هتلاو ىنعي [ نودلعت متنأو ًادادتأ هل اولمجت الف | لاقف معنلا هذه انيلع معنملا هدحو

 امود هب كيلع هللا وه هلأ نأو كلذ نم ءىث ىلع ردقتال ةمل | هنوعدتام ن نأ نوبلعت

 بجاولا نيب لصفلا نوبلعت مكنأ [ نويلعت متتأو | هلوق ىنعم ىف ليقو اهل قلاخلا وهو
 صولا هب متكمام اعلا نم كل لعج دق 0 هللا نأ هانعم نوككو بجاولا

 لوصولا نوعلا نم هللأ لا هانعم نوكي و بجأولا ريغو

 عم ىلاعت ها لبجلا ةحابإ لقملا ىف زئاج ريغ ذإ كلذ مفيلكت بجوف كلذ ةفرعم ىلإ

 هيلع دقع هيلع ةلادلا هلئالدب , ممدنع كلذ عييمج ررق ايلف ةفرعملا نم نكفلاو ةلعلا ةحازإ

 ةراجحلاو سانلا اهدوقو ىتلا رانلا اوقتاف اولعفت نو اولعفت م نإف |هلوقب ديعولاركذ 55

 اونمآنيذلا رشبو | هلوقب ةرخآلا ى نينم وا دعوام ركذب بقع مث | نيرفاكلل تدعأ

 ركبوب لاق ٠ ركذام رخآ ىلإ | راهن“ الا اهتحت نم ىردت تانج مل نأتاحلاصلا اولععو

 تابثل
 قف نم بهذا لطبم كلذو املئالدب لالدتسالاو لوقعلا يجح لامتساب سصئالا ةودنلا

 لوسرقدصإ ملعلاو هللأ ةف رعم ىف همعزب ريا ىلعرصتقاو لا ف هللأ لقال دب لالدتسإلا

 هل وسر قدصو هديح وت ةفرعم نم هيأإ ن رسأتلا أعد امف رصتقي مل ىلاعت هلا نال و هللا

 و ديحوتلا لئالد ىلع هيينتلا نم انركذ م عم تانآلا هذه تئمضت دقو هللأ همر



 اونمآ نيذلا رشب و | ىلاءت هلوقو انا وقع ةبج نم هت ىلع ةلالدلا ةماقإ نود ربخلا لع

 ربخلا ىه ةراشبلا نأ ىلع لدي | راهنالا امتحت نم ىرجت تانج مه نأ تاحلاصلا اولمعو

 راشتسالا هدنع ثدح ام رابخألا نم لوانتي هقالطإ نأ بلغاللاو راهظإلاو راسلا

 لاق كلذكو | ملأ باذعب مرشبف | هلوةك ًاديقم هريغ ىلع ىرجي دق ناكنإو رورسلاو

 دحاو دعب ًادحاو ةعاج هورشنف رح وهف ةنالف ةدالوب ىفرشب دبع ىأ لاق نميف انباحصأ

 مدنع اذه نك لو هريغ نود هربخت تلصح ةراشلا نال هريغ نود قتعي لو'الا نأ

 ًاعيج نوقتعي مهنأ ددحاو دعب ًادحاو هوريخأف ال وب قربخأ دبع ىأ لاقولام ةلزنمب

 ص وخد ربخ لبع اهدقعةراشبلا فو ن مريخ أ رث رئاس لوانتيف قلطم ربخ ىلع نيملادقع هناا

 انفصوامريخلا أذهعوضوم نأ ىلع لدبو راشيتسالاورورسلا هدنع ثدحاموهو ةفصب

 ةنجلا لهأ هوجو ةفص ىف هللا لاق رورسلاو حرفلا ىنعي هبجو ىف رشبلا تيأر مهطوق

 رورسلا راثآ نم مههوجو ىف ربظامع ريخأف | ةرشبتسم ةكحاض ةرفسم ذئمو, هوجو ]

 نودريخلاب رابخ“ الا ىلإ مهنم الؤافت ًاريشب لجرلا اوم هنمو راشبتسالا ركذب حرفلاو

 ريخلا لوانتي قالطإلانأ لعل دي اذهوىرشب ربخلا اذه ىلع ريشبلاىطعيام اومسو رشلا

 ريخلا هب دارب امنإَف رشلا ىف قاطأ ىتم هنأو ةلالدب الإ هريغ ىلإ فرصني الف ًارورس ديفملا
 نم انفصوام ىلع لديو مربخأ هانعم |[ ميلأ باذعي مثرشبف | ىلاعت هلوق كلذكو بسخل

 صأالا اذه ريشابت انل تربظ محلوق نيهلا مكح نم انركذ اهف لو والا ريخاوه ريشبلا نأ

 مانلا نم د رفيو رسب ايف هنولوقي امإو مخل ايفو رشلا ف كلذ نولوقي الو هلوأ ن وذعإ

 1 رورس نم هجولا ةرشب ىف الوأ ريقي ام هانعم نال منيو رسي ايف هلصأ نأ لوقي نم

 مد .أ معو |ىلاعت هلوقو + رشأأب هنم هبا ن مخأ قالطألاا راصف رسب أف رثك هنأ الإ مغ

 لدبي | نيقداص مت :؟ نإ ءال وه ءامسأب ىو ين ل !اقف كالا ىلع - مهضرع م أب اياكم اىس“الا

 هلرق رداع الإ 7 ظفانامومعل اهيئامع سانج الا ىندأ مدآل !رلكءامسالا لع هنأ ىلع
 نب عيب رلا نع ىورام ىلع هتيرذ ءامسأ دارأ هنأ ىلع ةلالد هبف | ةكتالملا ىلع مهضرع مث ]
 الآ رهاظو ءا ءايشلالا ميج ءا امسأ هلع هنأ دهاجيو سابع نيا نع ىوردق هنأ الإ سن

 اف قلطي انإ من ”ال لقي نم ءامسأ هنأ ىلع لد مهض خرع لاق امل ليق نإف كلذ بجو
 قلاع هل وهن ل اةعنام بيلغت زاج لقةعب دامو لمعت امدارأ اذ هل لع رمق لمعت مام فود ل هديا طاعه كات اك كل اييبايمأ الكم ان ان الا 1



 نفل ىلاعت هللا ريغل دوجسلا باب

 ىشمي نم مهنم و نيلجر ىلع ىشعين م مهنه و هنطب ىلع ىشعي نم مهنف ءام نم ةباد لك قلخ |
 ىلع لدت ةب الا هذهو ًادحاو ىرجب عيما ىرجأ لقعي نم ةلجلا ىف لخخد امل | عبرأ ىلع

 هنأو !هفالتخا ىلع اييلع مالسلا هيلع مدآل ىلاعت هللا نم فيقوت املكتاغللا لوصأ نأ

 ملعلا فرش ىلع ةلالد ىهو ىتاعملا نود ءامس الا ةفرعم ىف ةليضفال ذإ اهناعم اهايإ هبلع

 ربخأ ىتح اهيئاعمب ءامس“الا هيلع مدآ ةليضف ةكئالملا مالعإ دارأ الل ىلاعت هنأال هتليضفو

 نمو كلذ ىف لضفلاب هل تف رتعاف مدآ هءلعام اهنم تملع ةكسئالملا نكت ملو اهم ةكمئالملا

 ىلاعت هلا قرغأ ايلف نافوطلا نامز ىلإ ةدحاو تناكمدلوو مدآ ةغل نإ لوي نم سانلا

 اورثكو اودلاوتو مالسلا هيلع حون كداو قف نم حون لسن نم قبو ضرأالا ىل هدأ

 ةقرف لك ىسنف مهتتسلأ هللا لبلب ناكنأ نافوط نم هب نوعنتمي لباب حرص ءانب اودارأ

 مهلع م ضرذ كلذ دعب اهثراوت ىلا ةنسل لا تأ اهمملعو هيلع ناكىذلا ناسللا مهنم

 زوجيال لوقيو كلذ ىأب نم سانلا نمو ضرأالا ىف اورشتناو نادإبلا ىف اوةرفتو
 اوناك دق مهنأو سم" الاب اه ملكش ناك ىلا هتغل عيمج ل اًهعلا لماك ناسنإ ىش ن نأ

 مويلا هي معنا ناسللا ىلع مونم ةمأ لكر صتقاف اوقرفت ن ىلإ ت ع نبق راع

 مل كلذاف مهلسنو مدالوأ مهنع اهذخأت ملو اهوفرع ع اوناكى ١١ ةنسل الا رئاس اوكرتو

 تاغللا ر - اعز نم فرعي

 ىلاعت هللأ ريغ ! دوجسلا بأب

 ةداتق نع ةبعش ىورإ| ودجسف مدآل اودجسا كمال انلقذإ دز جداتق ع ورح مدالا

 ىف ةداتق نع رمعم ىورو كلذي قاد ركأ مدآل دوجسلا ىف ىلاعت هلل تناكةعاطلا نأ

 دوجسلا كلذ نوك< نأ عنتع سيلو دوجسلا مهتيحت تناكلاق | ًآدجس هلاورخو |هلوق

 مهيلع فسوي ةوخأ دوجس كلذكو مالسلا هيلع مدآل ةيحتو ةمركت و ىلاعت هلل ةدابع

 نمل نازئاج ةمركتلاو ةيحتلاو ىلاعت هللا ريغل زوجتال ةدابعلا نآأل كلذو هل هلهأو مالسلا

 ةلبقلاةلزنم ناكمدآو هلل ناكد وجسلا نإ لوقي نم سانلا نمو ميظعتلا ن نم ًابرض قدتسي

 ةمركتلاو ليضفتلا نم ظح كلذ ىف مدآل نوكال نأ بجوي هنأل ءىشل اذه سلو مه

 قحتسي نإ عقواذإ 5 رهأ اظك كلذ أمركم الضفم مدآ نوكي نأ ىطتش كلذ رهاظو

 ةدومخ نالق قالخأ لاه 3 زاب كلذ نم قلطيام ىلع لممعالو ةقيقحلا ىلع لمح كلذ



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ؟4

 صالا لرأ ىلع لديو هتقيقحو هباب ىلعالومت نوكي نأ ظفللا ّ نآلل ةمومذمو

 هنع نأ ىكح ايف سيلبإ لوق هليضفتو مالسلا هيلع مدآ ةمركتت هب دارأ ناكدق دوجسلاب

 هعاتتما نأ سلبإ ربخأف | ىلع تمركى ذلا اذه كتيأرأ لاق ًانيط تقلخ نا دجسأ |

 ناكول هلو 4 دوجسأ ا هأنإ هرمأب هتمركتو هلأ ليضفت نم ناكام لجل دوجسلا نم ناك

 مدل ناكامل هلةايضف الو ةمركت ريغ نم نيدجاسلل ةلبق بصن هنأ ىلع هل دوجسلاب ألا

 ةعلرش ف 1 آر اج دوجسلا ناكدقو ةليقلل ةبوصنملا ةيعكل ااكدسحن ةليضف الو ظح كلذ ىف

 سإا هيلع فسوب نامز ىلإ ًايقان ناكدق نوك نأ هم ءشي و نيةولخملل مالسلا هيلع مدآ

 5 3 زنع هليجبتو همأ رك] داربو ميظعتلا ن 00 ًايرض قدس نأ مهدي امف ناكف

 ديلا اييقت ةحابإ ىف مالسلا هيلع ىلا نع ىوردقو ديلا ليبقت ةلزنعوا دش اف ةقئاعملاو

 ةبحتلاو ةمركشلا هجو ىلع ىلاعق هللا ريغل دوجسلا نأ الإ ةهاركلا ىور دقو رابخأ

 ىغديام ) لاق مالسلا هيلع ى دلا نأ سنأو هللا دنع نب رباجو ةشئاع توراع خوسفم

 ( ابجوزل دجست نأ ةأرملا ترمأل رشبل دجسي نأ رشبل أ حلصولو رشيل دجسي نأ رشبأ
 0 تازنأ ام اونمآو | ىلاعت هلوق كلام نب سنأ ثيدح ظفل الع هقح مظع نم
 | هب رفاكلوأ اونوكت الو | ةدئاف نأ ليق [ هب رفاكلوأ اون وكت الو كعم امل
 ىدت 3 رفكل ا ىلإ قب الا نإ 1 عيمج 1 هنع ًايهنم رخآلاو لوألا سس ًاحيبق رفكلا ناكنإو

 ا 3 ةاقنأ م الاقثأو مهلاقثأ نلمحيلو | لاعت هلوقك هم رجو 2 1 رظعأ نوكتيف هريغ هب

 قد داسف وأ سفن ريغل أسمن لتق نم هنأ ليئأ رسإ ىب ىلع نيتك كلذ لجأ ن زم هلوقو

 لئاقلا مدآ نا ىلع نأ مالسلا هيلع ىنلا نع ىودوأ ًاعيمج سانلا لتق انأكف ضرألا

 نس نم ) مالسلا هيلع لاقو تقلا نس نم لوأ هنأالأ ًاملظ ليتق لكف منإلا نم الفك

 ةالصلا اوميقأو ا ىلاعك هلوق ةمايقلا موا ىلإ امم لمع نم رجأو اهرجأ هلف ةنسح ةئس

 ةدوبعم ةالص ىلإ ًاعجار نوكي نأ نم ولخال | نيعك ارلا عم اوعكراو ةوكزلا اوتآو

 نايبلا ىلع ةفوقوم ةلمت ةاكزو ةلمج ةالص الوانتم نوك< نأ وأ فدع دقو ةهولعم ةاكزو

 ةضورفملا تاولصلا هذه نم هب انيطوخ اهف ام ديرأ دق هنأ نآلا انيلع دقانأ الإ

 نورك نأ وأ باطلا دورو لاح ىف نييطاخملا دنع امولعم ناكدن "ال امإ ةبجاولا ةوكزلاو

 [نيمك ارلا عم اومكراو |هلوقامأو ًامولعم كلذ ل اصف دارا نابي هدعب درو الج كلذ ناك



 مب ىلاعلا هللأ ريغ دوجسأا باب

 بانكلالمأ نال عوكرلا صخ امنإ هنأ ليقو ةالصلا ف عوكرلا ضرف تابثإ ديفب هنإف
 [اوعك راوإ هلوق نوكي نأ لمتحو اف عوكرلا ىلع صنف مهتالص ىف عوكر مهل نكي مل
 هلوقو [نآرقلا نم رسيتام !ؤرقاف | هلوق ى ةءارقلاب امنع ربع مامسفن ةالصلا نع ةرابع
 نم نيهجو مظتنيف رجفلا ةالص ىنعلاو | ًادوهشم ناكر جفلا نآرق نإ رجفلا نآرقو |
 ىناثلاو اهضرف نم وهو الإ عوكرلاب اهنع ريعي م هن"ال عوكرلا باحيإ ! امهدحأ ةدئافلا
 [ةالصلا !وميقأو] هلوق ىف ةالصلا ركذ مل مدقت دق ليق نإف نيلصملا عم ةالصلاب سأالا
 ةالصلابدي رأ اذإ زئاج اذه هل ليق اهنيعب ةالصلا الع عوكرلا فطعب ديرب نأ :ئاج ريغف
 عم اوعكراو | هلوق ذ ةيح نوكنيف ةدوبعم ةالص نود ل اجلا اهركذب ءودبملا

 نال ًاضيأو اهضورف رئاسو ابعوكر اهنب ىتلا ةالصلا 0 مل ةلاحإ | نيعكاارلا
 مل هنأ نيب ةالصلا كلت ىلإ هعوجر لامتحا ظفللا ىف ناكو عوكر ريثب باتكلا لهأ ةالص
 اونيعتساو ا ىلاعت هلوقو عوكرلا| يف ىلا لب باتكلا لهأ أ ام ديعت ىلا ةالصلا درب

 بانتجاو هللا امضرف ىلا ضُئارفلا ءادأ ىلع ربصلاب مالا فرصتي | ةالصلاو ربصلاب
 هللا ةعاط ىلع ناتث وعم امهنأ ةداتق نع ديعس ىوردقو ةضورفملا ةالصلا لعفو هيصأعم
 ىهنت ةالصلا نإ ] هلوقك هضئارف ءادأو هيصاعم بانتجا ىف فطل ةالصلا لعفو ىلاعت
 نيضورفملا ال امهملإ بودنملا ةالصلاو ربصلا هب ديرب نأ لمتحو [ ركنملاو ءاشحفلا نع
 رهاظن "ال اهنم ضورفلا دارملا نأ روظأألا نأ الإ لفنلا ةالصو عوطتلاموضوهن كلذو
 در هيف | ةريبكل اهن اهمإو | ىلاعت هلوقو ةلالدب الإ هريغ ىلإ ف رصي الو باجيإلل ىمأالا

 لاقو | هوضري نأ قدحأ هلوسرو هللأو | ةلوقك نينار 5 مدقت عم دحأو و ىلع ريمضلا

 : رءاشلا لوقو املإ اوضفتا اوه وأ ةراجت اوأداذإو]

 برغل اهب رايقو ىتإف هلحر ةنيندملاب ىس مأ كب نف

 فيقوتلا نم درو امف ام تحي م ل ليق ىذل ريغ الوق اوبلظ نيذلا لدف | ىلاعت هلوق

 انيلع هب جمتح !امرو أه ريغ ىلإ ابليدبت الو اهرييغت رئاج ريغ هنأب لاوق لاو راكذ ثلا

 ةيسرافلاب ةءارقلا زيوجت ىفو حيبستلاو ميظعتلا ظفلب ةالصلا ةرحت انزيوجت ىف فلانا
 ىرجي ىرجامو كيملعلا ظفلب عيبلاو ةب ةيهلا ظفلب حاجتللا أريوجتفو ةيف يفتح ىبأ بهذم لع
 موقلا ىف وه اعز | !ودلظ نيذلا لدبف | لاعت لوق نال ال انركذ ايفا مزايال اذهو كلذ



 صاصخجلا نآرقلا ماكحأ 6

 نسحلا لاق انبوتذ انع طح ىنعي [ ةط- اولوقو ًادجس بابلا اولخدا | مهل لبق نيذلا

 اذه اولوش نأ اورمأ مهنأ ًاضيأ هنع ىوراورفغتسي نأ اورمأ سابع نبأ لاق ةداتقو

 ةنطح اذهلدي اولاقف هللا الإ هلإال اولوقب نأ اورمأ ةمركع و أيق كقحح

 ام! نسحلا نعو ةبادصلا نم هريغو سابع نبأ نع ىورو ءازهتساو الهاجت ءارح

 نيرومأم اوناكذإ هب اورمأ ىذلا ىنعملا دض ىف ظفل ىلإ لوقلا ل مذلا اوقدتسا

 ىنمملا قافتا عم ظفللا ريغنم امأف ءازهتسالاو رارصإلا لإ اور امة رافتسالا

 و ظفالااوريغ موق لعف نع ةياكجلا تنمضت اعإ ةمألا ت تناكذإ ةيألا هلوانتت مل

 الثم ا ىف مهكر اشي نم مذلا ىف مهكر اشي امنإو لعفلا اذهب مدلا مهب قحلاف ا
 نم ةزاجإ موقلا لعف ريظن امنإو ةبأآلا هنمضتت ملف ىنحملا قأو ظفللا ريغ نم امأف لثع

 عضبلا ةحابتسا رصقف | | م اهأ تكلمام وأ و مهجوأز زأ ىلعال /! ! ىلاعت هلوق 9 عم ةعئااز 4

 ظفللا ةبج نم نيعلا كلمو حاكن )| ةفلا انع عم ةعتملا ظفلب هحابتسا نفق نيبجولا نب 1 ذهىلع

 نأ كم 3 هللا نإ ىلاعت لوقو ةيآلا مك مذلا هّوحلب نأ زوج ىذلا اذبف ىنعملاو

 جرم هللاو اهف متأ راداف ًاسفن متلتق ذإو  هلوق ىلإ - ًاورها انزدتتأ اولاق ة ةرقب اوعذت

 تاب آلا هذه ىف ركب وبأ لاق . ةبآلا رخآ ىلإ | اهضعبب هويرضا ائاقف نومتكت رتنكام

 ىلع لئالدلاو ماكحألا نم بورض ةرقبلا ذو لوتقملا ةصق نم هيلع تامتشا اهو

 وهف ةوالتلا ىف ًارخؤم ناكنإو | ًاسفن متلتقذإو | | ىلاعت هلوق نأ املوأ ةغيرشلا ىناعملا

 هببس ناكامنإ ةرقبلا عيذب سال ا نآل ةرقبلا نأش نم هب أدتبا ام عيمج ىلع ىنعملا فمدقم

 وهف ةوالتلا ىف ًارخؤم ناكنإو لتقلا ركذ نأ امهد> أ ناهجو هيف ليق دقو سفنلا لتق
 ناكنإو اهماظنو اهتوالت بيئرت بسح ىلع اهوزن بدترت نارخأآلاو لوزنلا ىف مدقم

 مرد فلأ تيطعأذإ ركذا لك اقلا لوقك بتترتل بج وثالواولا نال ىنعملا ىف امدقم

 لوزتلا ىف مدقم ةرقبلا ركذ نأ ىلع ليلدلاو ةيطعلا ىلع مدقم ءانبلاو ىراد ىنب ذإ ادهز

 كلذلو كلذ لبق تركذ دق ةرقبلا نأ ىلع لدف | اهضعبب هوبرضا انلقف | ىلاعت هلوق

 هئاضقناو نافوطلا ركذ دعب مالسلا هيلع مون ةصق ىف ىلاعت هلوق كلذ ريظنو ترضأ
 امو نمآ نمو لوقلا هيلع قبس نم الإ كلهأو نينثا نيجوز لكنم اهف لمحا انلقف |
 اذإ هريخأتو مالكل لأ م دقت نال مبك اله لبق ناكش الذ نأ مولعمو | ليلق الإ هعم نمآ



 1 ١ ىلاعت هللأ ريغأ دوجسلا باب

 هلوقو ظفلل| بيترت ىلإ ع ىعملا بيتر بجوم ريغ : ريغ واولاب صضعل ىلع اذوطعم ةضحل ناك

 ةلومجةرقبةرقبلا ب معذب صالادوروزا وج ىلع لددقا| ة 0 ةرشب اوحذت نأ كمأي هللا ن 0 ١

 عزانتدقو هي لع مسالا عقبام ىدأ عبذ ىف اري رومأ الان وك و ةفوصومالو ةفورعم ريغ

 نم ناي رفلا ةانعم

 دحأو لكف امزال ارمأ كلذ ناكف 3 هدورو ةهج نم 4 اوجتحاف مومعلاب نولئاقلا

 دعب ةرم ةعجارملا ف مالسسلا هيلع هللا لوسر اوتنعت ال مهنأو مومعلا هلوانتام داحأ نم

 امأف هبهذم نيقيرفلا نم دحاو لكي جتحاو هيتدكم نه و مومعلا 5 ةافث

 | نولعفي اوداكامو اهوحذف | هلوقب هتعجا م ىلع مممذو فيلكتلا مهيلع هللا ددشىرخأ

 اهوحذف ةرقب ىندأ اوضرتعاول هديب دم سفن ىذلاو ) لاق قلَيىنلا نأ نسحلاىورو

 ةديبعو سابع نيانع كلذ 0 ىورو ( مهيلع هللأ ددشف اوددش م مكلو مولعتز سا

 ىلع مىفتعي مىلا مث هللا نأ مومعلاب ]أن لولا ىنأ نم جتحاو دهاجمو نسحلاو ةيل !اعلا ىأو

 درول ظفللا مومت ء ءاضتقا رتب ملت كلذ ذيفنت ميمزل دق ناكولوأ ادب ةعجارأل

 نيبجو نم ظفللا ىف مييلع رهاظ ريكدلا نآل ءىشب سيل اذهو ةعجارملا ءدب ىف ريكدلا

 نيذلا نم ملظبف | ىلاعت هللا لاق «ريكدلا نم برض اذهو مهيلع ةنحملا ظيلغت امههدحأ

 ىلع لدي اذهو | نولعفي اوداكامو | هلوق ىاثلاو | م هط تلحأ تابيط مهلعانمرح اوداع

 ىلع ةنآلا تلصح دقف هلعف ىلإ ةعراسملا مهيلع ناك هنأو ادب مألل نيكرات اوناك مهنأ
 روقلا ىلعرم ثلا نأ ىناثلاو هلامعتسا ن ركع امف ظفللا مومت رابتعاب وجو أم اهدحأ ناعم

 زاوج ىلع ةلالدلا موقت ىتح ناكمإلا بسح ىلع هلعف ىلإ ةعراسملا رومألا 1 ىلع نأو

 عقيام لعف ىف روم أملا ريبخت عم ةفصلا لوبجم ءىشب رمألا دورو زاوج كلاثلاو ريخأتلا

 ميقحلي ملذإ ] ةلالدب الإ بدنلا ىلإ راصيال هتأو رم الا بوجو عبأ رلأو هنم هيلع مسإلا

 لعفلا عوقو لبق خسنلا زا وج سماخلاو ديعو ركذ ريغ نم قلطملارم الا كرتبالإ مذلا

 هلوق نأ" ال امليقام يسن دق اهنم لكةرقيلا ف تافصلا هذه ةدايز نأكلذو هئم نكلا دعب

 دقو اًؤواَش هجو ىأ ىلعو تناكاهسأ ةرقب حبذ ىضتقا ةرقب أوكذت ن أ كرم مأي هللا نإ ىلاعت

 صضرافال ةرقباممإ| لاق | ىهام انل نيس كبر عدا | اولاق ايلف كلذ نم نيزكمتم اوناك

 فلو الارم'الا هبجوأ ىذلا رييختلا خسن [نورمؤتام !ولعفاف كلذ نيب ناوع ركب الو
 ليقو ةفصلا هذه | اهنم ن أم ىلع أورصقو مه ريغ خذ وو ةفصلا هذهم ةذوصوألا هرقبلا 42 ناك ة , اه رغ عذو ةفص !! هل الة قلنا مذ



 صاصحلل نآرقلا ماكحأ 1:

 ىأ ةفصلا هذه ىلع ريخأت ريغ نم اوحيذ ن نأ مهيلع نا اك هنأ نابأق ذة نورمؤتام اولعفا م ك5

 [امن ولام انل نيب ؛ كيرانل عدا | اولاق ايلف اهريغوأ كدا نم تناكل اح ىأ ىلعر تاكو

 نم ىرخ الا ةفصلا ىف ريبختلا قبو اهنم اًواث نول ىأ جيذ ىف ناك ىذلا رييختلا يسن

 ضرغلا رقتساو ركذ ىتلا ةفصلا ىلع اهحذب اورمأو ًاضيأ كلذ خسن اوعجار املف اهرمأ

 ةدايزلا نأ ىلعلد خسنلارمأ ىف انركذ ىذلا اذهو فيلكتلاديدشتو ةنحلا ظيلخت دعب اهيلع

 دعب ةدرأولا رماو الا ن 7 انركذام عع نال هخسن بجو هنكح را رقتسا دعب صخلا ف

 سانا نمو هخسن بجو آف همكح رقتسا دق ناك صن ىف ةدايز ناكاعل مولا ةعجأرم

 نأ ًامولعم ناك دق هنأال هتقو ءىجب لبق ضرفلا خسف زاوج ىف ةصقلا هذه جيت نم

 طلغ اذهو لعفلا تقو ءىجب لبق مولع كلذ سلف ةنيعم ةرقب نأ اكدق أدب دب مهلع ضرفغل

 ناكمإلا لاو-أ لوأ فرم الا دورو ٍبيقع هلعف تقو ناكدق كلذ نم ضرف 2 ١
 لبق خسنلا زاوج ىلع ًاذإ هيف ةلالدالف لعفلا لبق خيسن مث تيثو مهيلع ضرفلا رقتساو

 , الو ضرافال | هلوق ةلالد سداسلاو هقفاالوصأ ىفكلذ انيي دقو ىلعفلا تقو ءىجب

 امنأ م ىف نقلا بلاغ لامعتساو اجلا زاوج ىلع| كلذ

 د. وجت عم رهاظلا لايعتسا عبابسلاو داهتجالا قيرط نم الإ ضرافلاو ركلا نيب
 ةئرن بويعلا نم ةللسم لع تاوها مف ةيشال 59 هقالخ نطأ لأى نو 3

 نوكي نأ زي وجت عم رهاظلا قيرط نم هللعف اهو ةقيقحلا قيرط نم هملعنال كلذو أبنم
 !نودترلل هللا ءاش نإ انإ وأ ةريخ”الا ةدجا را ىف مهنع هللا ىكحام نماثلاو نطاببيع اهب
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 ىوردقوهنأ اورمأ امدرجولو ا هدعب ةعجارملا كرتا اوةفو هللا ةغشع ربل | ا!ونرقامل

 اوداكامو | هلوق كلذكو مهني رشلا مادلو ًادنأ ا اودتها املهتلا ءاشنإ اولوقي مول مهنأ

 ركذب لبقتسال ىف ابنع رايخأ الا دنع رومأ الا مجن بلطتل كلذ هللا انملعأف | نولعش

 قاهبارم ول لع شدا ذه ريغ ىف انل ىلاعت هللا صن دقو هللا ةئيشم وه ىذلا ءانثتسال

 ضي وفتو هللاب ةناعتسإ | هيفف | هللأ ءاشي نأ الإ الإ ًادغ كلذ لعافو!ءىشل ناوقت الو 1 هلوق

 هلوق ةلالد عساتلاو هل ريدللو كلا أم هنأو هتديشم ذاشتو هتردش فأ رع الاو هيلإ رم ال

 ةمس قحعتسي ءىروتسملا نأ ىلع | نيلهاجلا نم نوكأ نأ هللاب ذوعأ لاق ًاوزه انذشتتأ
 1 1 دقن مل ع 1 ل 000 يحل ]1
 هسفن نع ءازبتسالا هيفنب لبجلا لهأ نم نوك نأ مالسلا هيلع ىسوم ءافتنال لبجلا



 و ىلاعت هللا ريغا دوجسلا باب

 خابي ل كلذ الول اهمئاظعو بونذلا رئابك نم نيدلا مأب ءازوتسالا نأ ىلع ًاضيأ لديو
 ىرتنعلا نسحلا نب هللا ديبع ىلإ مدقت هلأ رعسم نب دم ركذو لبجلا ىلإ ةبسنلا ةم أم

 كتيج ةجعت فوصأول لاقف لاق حسرملا ريثك هللا ديبع ناكو فوص ةبج ىلعو لاق ىضاقلا

 هيلع تولتف المج ارما تدجو ىنإو لاق هلا كاقبأ لوجت ال هل تلف شيك فوص مأ
 رخآ مالكب لغتشاو ضرعأف لاق نيلهاجلا نم نوكأ نأ هللاب ذوعأ لاق ًاوزه انذختتأ

 ناكامإو رفكلا هنم ربظ نم لتقب ًادبعتمنكي ل مالسلا هيلع ىسوم نأ ىلع ةلالد هيفو

 ىسوأ مطوقك وهو رفك اوزهانذختنأ هللا ىنل موق :رآل لوقلاب رظنلاب ًارومأم

 مهنديو مهئأسن نيب ةقرف بجو ملاذه مرفك نأ ىلع لديو | ةطا ملاك الإ ان لعجا أ

 متنك ام جرخم هللاو ]| ىلاعت هلوقو نهنيبو مهني حاكن ريرقت الو نبا رقي ممرمأب ل هنأ

 وهو هررظيس هللا نإ هنم كلذ مادو رش رو ريخ نم ديعلا هرسام ن لع لدن ن|نومتكت

 3 كلذ هل هللار رظأل ابا أباجح نيعبس ءارو نم هلا عاطأرل ًادبع نأ) ةليئنلا نع ىوراك

 ميل لق مالسلا هيلع ىسوم ىلإ ىحوأ ىلاعت هللا نأ ىورو (ةيصعملا كإذكو سانلا ةنسلأ

 !نومت 7 منك ام جرخع هتلاو | ىلاعت : هلوقو اهربظأ نأ لعو مهامعأىل اوفخ ليئارسإ
 هلوق نوك نأ زئاجو اوفلتخا كلذلو هنيعب لتاقلاب اويلعام ملكنأل صاخدأار 1أو ماع

 امأع وهو هسفنب لقسم مالكدنأ ال سانلا رثاس ىاماع| نوم 5ك منك ام جرخت هللاو |

 هب وبأوبأ ىور كوت هللا ثاريم نأمر حت ركذام ىوس ةصقلا هذهىفو م ريغ قو مف

 هثراو وهو ةبارق وذ هل ناك ئارسإ ىب نمالجر نأ ىتايلسلا ةديبعزع نيريس نبا نع
 ثروي مف اهدعب ركذو ةرقبلا ةصقركذو نيرخآموق بابىلع هاقلأ أف بهذ مث هث ريل هلتقف
 نيديعسو'سأب ءنأو ىلعو رمت نع ىورو ل اقلا ثاريم ف فلتخا دقو ٠ لتاق اهدعب

 رئاس نم الو هتيد نم ثرال هنأو أطخ وأ دمع تقلا ناكءا وس هل ثاريمال هنأ بيسملا

 ناك نإ اولاق انب امأ نأ الإ رفزو دمحو فسؤوب ىبأو ىروثلاو ةفينح ىبأ لوق وهو هلام

 نا لاقو دمعلا لتاق نود ثري أطخلا لتاق ىتبلانامثع لاقو ثرو انونجم وأ ايبص لتاقلا

 لتق نم ةيد نم ادع لتاقلا ثر.ال كلام نع بهو نبا لاقو أطخلا لت اق ثرال ةمربش

 سلا نع هلثم ىورو هتيد نم ثرن لو هلام نم ثرو أطخ هلتق نإو هلام نمالو ائيش

 لداعلا ىغايلا لتق اذإ ىعفاشلا نع ىنرملا لاقو ىعازوأل! لوق وهو ىرهزلاو دهاجو
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 تاق نأ ىف ءابقفلا فاتخم مل ركب وأ لاق ء نالتاق امهنأل ناثراوتبال ىغابلا لداعلا وأ

 هوجولا ىلع أطخلا لئاق ف فاتخاو قح ريغب الفاف ًاغلاب ناكاذإ لوتقملا ثربال دمعلا

 لاق ىضلا طيقل نب ةسنع نب دمج نب دمحأ انثدح لاق قابلا دبع انثدح دقو ان ركذ ىنلا

 كايعس ع * تلاد رج نا نع شبع نب ليعامسإ انثدح لاق رجح نب ىلع اند
 ثأ ريملا نم سيل متلي هللا لوسر لاق لاقهدج نع هيبأ نع بيعش نا ورم نع

 دأ 0 ركز نب ىسوم انثدح لاق قاب ]| دبع انثدحو ( يبث

 رمت نع هدج نع هينأ نع بيعش نب ورمع نع جاجحلا نع ثايغ نب صفح انثدد لاق

 نب قحإ نع ثيللا ىورو ( ءىث لتاقلل سيل لاق مالسلا هيلع ىنلا ن رع باطلا نب

 لوسر لاقل 3 ةريره ىلأ نع نمر لأ دبع نب ديمح نع ىرهزلا نع ةورف ذ نأ نب م هلل دمع

 لودكم ٠ نع دشأر نب دمع انثدح لاق نوراع م نب ديزي ىورو ( ثري م لتاقلا ) هع هل

 ثرو ًاكش هتبارق ىذ نم الو هيخأ نم ثردال ًادمع ل انا 1 ا هللا لوسر لاق لاق

 نب نمحرلا دبع ىثدح لاق ةرسم نب نصح ىورو ( لتاقلا دعب ًايسن هيلإ سانلا برقأ

 تيمرف |ةلتتفاف ناتأ را ىل تناك هللا ل لوسراب تلق لاق ىناذجلا ىدع نر

 لام رئاس نم هثاريم لتاقلا نام ري رابخ هذي تين اهئ الو القعأ لاق امهبدحأ
 ع ةلم حج

 دقو هيف مال اسلا هيلع ىنلا طفل مومعل ءى ءىطقملاو دماعلا نيب كلذ ىف قرفال هنأو لوتقملا

 مالسلا هيلع هلوقك رتاوتلا ىر# ىرك لوبقل هرقل ا ذه ءارقفلا لمعتسا

 ناعببلا فاتخا اذإو [اهتلاخ ىلع الو اهتمع ىلع ةأرملا مكسنتال| هلوقو (ثراول ةيصوال
2١ 

 نم ابجر 3-5 ىلا رابخألا ن م كلذ ىرجج ىر جامو ناداروأ عئابلا هلاقام ل نقلا

 را اا يللا عت :سأنم لوبقلاباهل ءاقفلا قلتل رتاوتلا زبح قتراصو دار ةآلا

 رمتو ىلع نع ىورام كلذ ىف» ىطخملاو دماع لا كح ةيوسق ىلع لديو اهب ث ثب راوملا ةيآ

 اذ -* لك ف راج رخو ميلع ملا أرظن ن هم دحأ نم فاللخ ريغ ن م سابع أو 35

 فاو املو نيعباتلا لوقب هيلع ضرتعي نأ هتضافتساو هءويش ىف ةباحصلا لوق ند
 ف و وق ِض وع 1

 هك ءاس مكح كلذ نوكي نأ بجو هتيد نم ثرءال هنأ ىل ىلع كلام

 هتثرو رئاس اه ريو هاياصو أهنم ذقنتو هنويد اهنم ىطتقت هنأ ليادب هنع ثاريمو هلام هتيد

 111 رايس 0 02 5
 كلذ ناكهتيد نم ثرال هنأ ىلع أوه وقفت | ايلف هلو مأ رثاس نوثرب اكىلاعت هللا ضئارف ىل



 4 يعل در بأ هللا ريغل دودبسلا بأي

 ناك ثيح نف هتيد نم ثرو هلام رّئاس نعشرو اذإ هنأ 5نامرحل اىف هلام رث اس كح
 ىف هنيد كح هلام رئاس كح نوكي نأ بجو قاقحتسإلا ىف هستيد مكح هلام رئا كح
 نمو ثاريملا ىلع نيدلا قب ودبس أو هدو ماس لع ًاقحتسم عيجل ناكذإ نام رخ
 رئاس كح نوكي نأ بجو رثأالا ها هاضتقا امل هتيد نم ثرءال هنأ تدث ان هنأ ىرخ 3
 لئاق ثرو امنِإ كلام لاقو كلذ نم ءىث نيب هدورو فلصفي مل رث“الا نال كلذكدلام
 قة ةدوجوم لل هذعو هلي نق نوكي نأ مهتبال هنأ ال ةيدلا ىوس هلام رثاسس نم ًاطخلا
 هم ءرخأ ةبج نمو هتيد نم ثرب ن أ هتلع ىضتقم ىلع بج اوف دعبأ ةمهتلا نما ال هيد
 تيجو 51 4 هد نمش مال جنلام رئاسث رب الهتأدمعلاه ب شودمعلا ل تاق فن وفلتال هنأ
 اذإ ًاضيأو هتيد نم ثاريملا نامرح ىف امهقافتال أطخلا لت :ا5 كح كلذ نوكي نأ بجوف
 قلل اذهف هلتقب ثاريملازأ ارحإ ىف ةمهتلل ثاريلا امرح ام] دمعلا هبشو دمعلا لتق ناك
 الثا هلتق هب دصاق وهو هريغ ىر روظأ امنإ نوكي نأ زوحي هنأال أطخملا لتق فدوجو»
 ىف نوكي نأ بجو هجولا اذه نم ةدوجوم ةمّلا تناك الف تاريملا مرحب الو هنم داقب
 نال لوصأالا م جراخ ضع نود ثأريملا ضعب هثيروت آضيأو ههشو دمعلا ىنعم

 3 امصأ لاق انإو ابعيمج مرح اهضعب مر> نمو اهعيمج ثرو ةكرت صضعل ثرو نم نأ أبف
 ثاريملا نام رحو نيفلكم ريغامبنأ لبق نم لتقلاب ثاريمل نامرحال نوني ويصل نإ د
 لتقب باقعلا قحتسي م نإو هأرب أطخلا لاق ىرجأف لاوص "هلا ىف ةيوقعلا 4 هججو ىف

 5 مثوأ هنأو هب رضل وأ هيمرب لتقلا دصق دق نوك نأز زوو مدلا م هل اظ لت أ 2

 تاكدجو ى لع نونجن او ىصلاو كلذ هنم ملع نم ىرجي كلذ ىف ىرجأف هرمخأ دصاق

 يح مئانلا ن ع ثالث نع لقلا عفر 1 مالسلا هيلع ىنلا 1 لاق مدلا ١ ناق-دتس ال كلذ امهنم

 اذه رهاظف هللا هحر ركب يب وبأ لاق © * ( ملت دمع ىتح ىصلا نعو قيفي ىتح نود#لا نعو هبتلإ

 تبجو الل لالدلا مايق الولو هوجولا رئاس نم ًاسأر هلتق كح طوقس ىضتقي ريا
 وه هل ليق « هلتقف ىص ىلع باقنا اذإ ثارعملا م مثالا مد هنا : لبق نإف + ًاضيأ ةيدلا

 ىعفاشلا لوق اأ ةقيقحلا ىف اسكان نكي لو مان هنأ ريطأ تركي نأ زوج أطخلا لتاق لثم

 ىغابلا ناك دقو قل هلتق هن لهل هجوالفق ثاريملا مرح ىغابلا لتق ١ !ذإ لداعلا ىف

 ىلع دوقلا هل بجو نم ن نأ ًافالخ ملعن الو ثاريملا ريل م را نأ اج رفق لتقل اقدام



 صاصحلل نآرقلا ماكحأ 1

 ثاريملا هم رح ىغابلا لدالا لتق ناكولف ًاضيأو تاريملا مرحتال هنإ دوق هلتقف ناسنإ

 مامإلا نآل نيملسملا ةعامل هلا ريم نوكم النأ ًادح لتقل اوس ابرام ةملماس

 ثأريا نيقحتسملا / نوءلسألا ناكايلف ذ هولتةهنأكف هيلعكملا ارجإ ىف ةعامجل ماقم ماق

 هلتاق مر حال قح لتق نم نأ كلذب تيثدلتق ىفمهماقم ماقمامإلا ناكن إو ه 0 | ركذنم

 مرحال هنن اسنإ هب بطعاذإ قيرطلا ىف رجحلا عضاوورئبلا رفاح ىف ان انباحصأ لاق اًقو هثاريم

 ليلدلاو لوتقلاب لصتا بدسلالو لتقلل العاف نكي ملذ ذإ ةقيقحلاو لتاقريغ هناأل ثأ ربملا

 ع رجحلا 3 وو ثلا رفاحو دمعلا هبشو أطخو ًادمع هجوأ ةثالث لع لعقلا نأ كلذ

 نالتاق امهم احر اجلا و ىارلاكل اتقلل بيسرجحلا عضو ورئءلار فحل ايقنإف  كاذ نعجراخ '

 لتقلا لصح هنو هلعق وه مهسلأ رورم نم هنم دلوت امو ىمرلا هل لبق ببسلا اميلعفل

 هعوقوو رجحلاب لجرلا راثعو لوتقملل هلعف لا صن الهي التاق راصق هلعف حرجلا كلذكو

 كل اونم وي نأ نوعمطتفأ | ىلاعت هلوقو التاق هن نوكي نأز وجيالف هلعفنم سيل بلا ف

 لعلدي | نوعي مثو هولةعامدعإ نم هنوف رح مث هللا مالك وعمسي مهنم قيرف ناكدقو

 نال لهاجلا نم حالصلانم سأيلا ىلاب رقأو دشرلا نم دعبأ هيف دناعملاق لا, ماعلا نأ

 دعب قحلامهترباكمل مدشر ىف عطالا وز ديفي | ركل اونم زي نأ نوعمطتقأ | ىلاعت هلوق

 اهنأ ةدودعم ىنعم ىف ليق ةدودعم ام مايأ الإ راتلا انسمت نل اولاقو ] ىلاعت هلوقو هب معلا

00 
 كت ؟ ةداتقو سابع نبإ ِلاقو ةلذق ىأ| ةدودعم مهأرد سخ نمش هورشو ]هلوقك ةلياق

 ةعبس دهاججو نسحلا لاقو لجعلا اوديعام رادقم امون نوعئرأ | ا دوما ًامايأ هلوق

 ًآمايأ نوقتت مكلعل كلبق نم نيذلا ىلع بتك يمايصلا مكيلع بتك | ىلاعت لاقو مايأ

 جتحا دقو هلك ربشلا مانأو و تادودغم ةيآلا هذ م 2 موصلا مايأ 1 / تادودعم

 عدت ةضاحتسملا) هِي ىبنلا لوقي ةرشعو ةثالث اهنأ هرثكأو ضيحلا ةدم لقال ان ويش

 كلذب اولدتساو ( كضيح مأي أ ةالصلا ىعد ) ظاف لا ضب و ( ام ارقإ مايأ ةالصلا

 لاقي ةثالثلا نودام نآل ة ةرثع اهرثكأو ةثالث أ ىلقأو امايأ ىمست ضيحلا ةدم نأ ىلع

 ام مسالا اذه لوانتي انإو امو رشع دحأ هيف لاقي ةرشعلا لع داز امو ناموي وأ موي

 اذه اذ ضرتعي نم سائلا نف هرثكأ و هلقأ رادقم ص كلذ لدف ةرشعلا ىلإ ةثالثلا

 ليقالقو | ةدودعم ًاماي الإ هل وقوربشلا مايأ يوا تادودعم مايأ | هلوقب لالدتسالا
 2 روس ما ارو اص



 1137 ىلاعت هللا ريخا دوجسلا باب

 راجت د اودعم امابأ ىلاعت هلوق نآل مهلالدتسا ف حدقيال اندنعاذهو 9 نوعبرأ هيف
 تيقوتو ددعلا ديدحت هب درب ملوقلي 5 7 | ةدودمم أح ! هلوقك هلي | ام ايأهب ديرب نأ
 ديرب نأ لمتحو بعصيو دتشيام موصلا نم ملع ضرفي ملهنأ هبدار الا ]وهرادق
 دارا ابإو مأ : ايآلا ديدحت هب اد اجلا ماي أو ةيمأ ىنب مايأ مهوقك امهم 5

 ةلاحمال هي ديرأ دق ( كئارق ! مايأ ةالصلا يعد ) مالسلا هيلع لوقو ميكلم نامز هل
 رصقن الو هزواجتبال صوصخعم نيعم تقو ضيحلا نوكي نأ ن زم دب ال ذإ مأ ايدل ديدحت
 هلوقو + ةزبثعلا ىلإ ةثالثلا نيب امإ لوانتب صوص ددعمل] مأ ايلا فض ىتف هنع
 ا نودلاخ اهف ممر انلا باصأ كئاوأف هتئيطخ هب تطاحأو ةئيس بسك نم لب 1ك !اعت
 دوجوب ًاقحتسم ء ءازجلا ناكف هب اهتطاحإو ب هسلأ نم بسكب اعرانلا قاقحتسا هنم ىفعدق
 ىف نيطرش ىلع نيملا دقع نم نأ ىلع لدي اذهو اصدحأ دوجوب قدح ةسم ريغ نيطرشلا

 ىلاعت هلوقر الا دوجو نود اهرحأ دوجو تنحال هنأ امهريغ و أ "قالط وأ ق ةاتع
 ديك أت ىلع لدي | انانسحإ نب ,دلاولاب و هللا الإ نوديعتال ليئارسإ ىنب قاثيم انذخأذإو |

 هتدايعب مالا ىلإ هنرق هناآل نينم وم وأ اناكنيرفاكامهملإ!ناسحإلا| بوجوونيدلاولاقح
 نيك اسملاو ىاتيلا لإ ناسحإلاو محرلا ةلص بوجو ىلعل دب [ىرقلا ىذو| هلوةوىلاعت
 3 ميلك انسح نااثلل | لوقو لع ني دمر طعج ىلأ نع ىور | ًاتسح سانلا اولوقد |
 كتذنأ ليقدقو ر ذاكلا ورملسملا ىف كلذب نيديعتم اوناك مهنأ ىلع ل لدياذهو ركب ونأ لا

 ىه ىبلاب مه داجو ةنسحلا ةظعوملاو او ةكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا | ىلاعت هلوق ىنعم لع
 ىورو د-حأ لكل هيف حصنلاو هب هيلإءاعدلا وه | انإةنألا ىروك ذل ناسحالاو ن مح
 ررجلا هللا بحب ال | ىلاعت لاق دقو لاتقلاب سماللاب ةخوسم ابنأ ةداتقو سابع نبأ نع
 راكذ لاو مهنم ة» ءاربلاو رافكلا نعلب ىلاعت هللا مأ دقو | | ملظ نم الإ كوقلا نم ءوسلاب
 نأ ىلع كلذ لدف مالسلا مهيلع ءينألا عئارش هبف فلتخال ام اذد-هو ىصاعملا لهأ ىلع

 قحتسيال نمونيملسملا ىف ًاصاخ كلذن وك نأ امإنيبجودحأ نسحلالوقلا ن نمد رومأملا
 ركدملا نعىهلاو فوردلابسألاو ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلا وهفاماع ناكنإ و ريك: لاو نعللا
 قاثيملا وركذ امب ليئارسإ ىنب ىلع قاثيملا ذخأ ناكدنأ ىلاعت هللا انرمخأو نسح هلككلذو
 ىلع رثلَو ى لا ةعيابج ةياحصلا هلأ أ وح وهو نيمسد وأ ديعوب امإ دكؤ اث دقعلا وهو



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 1 1

 وجر ختالو ؟ءامد نوكفستال كقانيم انذخأ اذإو | ىلاعتهلوقو  ةروكذملااهطت ارش
 اولنقتالو] ىلإ هل هلوذك ًاضعب كعب لتقي الامهدحأ نيرجو لمتحت [ ؟ران د نم كسقنأ

 كلتش ال نأ رخآلاو |اولتةواولت ةاقو |هلوقكو مراردنم مجارخأ كا الذكر | مسفنأ

 ,صالخلا نم ه سأي أ هيلع باغي نم ريثكو دنهلا هلعفي 6كلذ رشثاس نأب امإ هسفن دحاو

 ظفللا لامتحاو ةسقن لتق ىندم ف نوكف هب لتقف هريغ لتش نأ 0 را مق وه ةدق دنع

2 2 

 ام ةاروتلا يرش مح نم هب هللاربخأ ىذلا اذهو ًاعيج امهيلع نوكي نأ بجوي نيينعملا

 هيلع هيبن هللا علطأف مذلا نم كلذ ىف مهءزايو سكولا كلذ ىف مهيلع امل دوهلا همتكي ناك
 فرعالوبتكلا أرق نم مالسلا هيلع نك ملذإ هتوبن مدحجف مهءاعةجح وةلالددلعجو

 ا رئاكو | هل وةنم مهنعةي ال اهذهدعب هللا كحام عيمج كل ذكو هابإإ ىلاعت هللا مالعإب الإ اهيفام

 نومتكي | وناكام لعمل هنم فيقوت وهمهءذامرئاسو | اورفك يذلا لعن وحتفتسي لبق نم

 + مالسلا هيلع هتونث ىلع ةلالد هعيجو مهكابق ر ارظإو مرفكو مولظ ىل اع مه ل رقتو

 : لعد نولم موف مبجأر 2! ا و هو مودافت ىراسأ كوتأ أب نإو | ىلاعت هلوقو

 أ ناكو ميلع ًايجاو ناك مثارأس ءادف نأ ىلع لاد| ضع ب تورفكتو باتكلا

 75 مودافي نأ مهلع ناك مثودع م ممطعل رسأ اذإف مهيلع م رع مثرايد نم مهنم قيرف

 نينم ْوَم مهتادافم فو مهيلع هلل هللا هرافحام مولعفل ب انكلا ضعبب نيرئاكم وجا رخ إف

 يراسألا ةادافم بوجو نم مك حلا اذهو مييلع هللا هبجوأ ام : مههأيقب باتكلا ضعبب

 ًاراتك بتك يلي هللا لو سر نأ هدج نع كلا نع ةاطرأ نب جاجحلا ىور انيلع تباث
 نيلسالا نيبحالصألا وفورعملاب مهي ناماودفيو مهلقاعم اواقعينأر امنألاو نب رجامملا نيب

 ميَي هللا لو سر لاق لاق ىرعشألا ىمو» ىلأ ن زء ةلس نب قيقش نع رو ددنم ىورو

 ن'ريخلا ناذف ( ىناعلا اوكفو ضيرألا اودوعو مالسلا اوكفاو ماعطلا اومعطأ )
 نب ةباسو نيص- نب نارهع ىور دقو ريسأألا وه ىتاعلا نآل ريسألا كاكف ىلع نالدب

 نع ىروثلا ىورو نيكرشملاب نيل سلا نم ىراسأ ىدف مالسلا هيلع ىنلا نأ عوكألا

 ىدف نم.مبع مالساا امهلع ىلع نب نيسحلا 32 لاق بااغ نب رشب نع كي رش نب هللا دبع

 رادلا كل تناكنإ لق | ىلاعت هلوق ه اهنع لئاقي ىلا ضرأالا ىلع لاق ىريسأالا
 هني ىلانأىور | نيةداص تك نإ توم ا اونمتف سان |! نود نم ةصلاخ هللادنع ةرخ هتبلم لا م هدئداص نك نأ تولأأ تمتف ىاتلا تود :مةصلاخ هتيادنعة ضخ



 نولهابي نيذلا جرخ ولو رانلا نم مهدعاقم اوأرل وأ اوتامل توما اونمت دوهملا نأ ول لاق

 اوقرشل توملا اونمتول سابعنبإ لاقو الامالو الهأ نودحيال اوعجرل رتب هللا لوسر

 اوعدب نأب اودحت مهنأ سابع نبا لوق امحدحأ ناوجو توما ىنمت ىف ليقو اونتامللو هب
 نل اولاق املس نأ نب عيبرلاو ةداتقو ةيلاعلا وبأ لاقو ًابذاكن اكن يقير فلا نأ ىلع توملاب
 اونمتف مهل ليق» ٌقايحأو هللا ءانبأ نحن اولاقو ىراصن وأ ًادوه ناكنم الإ ةنجلا لخدي

 اصضدحأ نيينعم ةيآلا تنمضتفايندلا ىف ةايحلا نم هل ريخ توملاف ةفصلاهذبم ناكن ف توملا
 مادحت هنأ كلذو مالسلا هيلع ىنلا ةوبن ىلع ةلالدلا ىناثلاو هب مهتيكبتو مهب ذكر اهظإ
 اوعراسل مهبذكو هت للي هقدصب هيلع ولف ةلهابملاب ىراصتلا ىدحتب ىلاعت هللارمأ كلذ

 أواعف ول مهمأ نيقير هلا ربخأ دقو أ اميسال ةلهاملا ىلإ ىراصنلا تءراسلو توملا ىمت ىلإ

 ضحدو هل بيذكت ةلهابملاو ىنقلا مراهظإ ىف نوكي ناكو مهب باذعلاو توما لزنل كلذ
 ةلوهس عم ديعولاو ىدحتلا | عم كلذ نع اومجحأ الف مدعوأام مب لزني ملاذإ هتجحل

 لاق مهتفصو هتعل نم مبتك 5 نم هوفرع أب هتوبن ةحص مولع ىل اع كلذ لد لوقلا اذه

 مرابخإ وهو هتوبن عج ىلع ىرخأ ةلالد هيف [ مهيديأ تمدق | م ًادبأ هونمتي نأ : أو | ىلاعت

 كلذ ناكف مهتاس أ ةمالسو ظفلتملا ىلع هتل وهسو ىنقلا ةفخ عم توألا نون نمسا مهنأ

 هنأو هحرأ أوج ةهح عم هس أرسال منمأ ًادحأنأ قوبن ةحص ىلع ةلالدلا مهل لاقوا ةلذنع

 مهصرح وادع دشعمهسأر مه :مًادحأ س .مالف لطبم مانأف هسأر ع دم دحأ سم نإ

 نمولاعت هللا دنع نم هنأ كلذب ملعيف مهحر أوج ةعصو ميئاضعأ ةمالسعمو هيذكت ىلع

 ىاثلاو مهنم كلذ عوقو زاوحب هيلع عم هلثع ءادعأ ىدحتال القاع نأ امقدحأ نيبجو

 هلوقك اذهو هب ربخأ ام ى ىلع هربخخ نوكو توم ا مولع دحأو نمت م ذإ بيغلاب ر ايخامتأ

 نإف ] هلوقب نولعفيال مهنأ هرابخإو هلثم ةروسب ناينإإلاب مهعرقو نآر قلاب مادحت نيح

 اري كلذ ناكل اونمت ول مهن "ال !ونمتي مل مهنأ لئاق لاق نإف | اولعفت نآو اولعفت مل

 نم لطب اذه هل ليق ب د ولقي متين "دق مكن لوقي نأ هنكم ناوو سانلا نع هبلع ًابيغم

 ىل رفغ هلل تيل لئاقلا لوق وهو برعلا دنع ةفو رعم ةغيص ىنمتسلا نأ أمهدحأ نيهج و

 ناكل ئاق كلذ لاقىتمو مالكلا ماسقأ دحأ وهو ىرجما اذه ىرج امو مدق آديز تيو
 ءادنلاو رابختسالا و ريخلا َُف مف وقك هداقتعا و هريمضأ رايتعأ ريغ نه ًاينمتم مدن ع كاذ

 ل ماكحأ هس
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 مهتغل ف ى | ةرايعلا ىلإ هجوت امن ] توملا ىمتب ىدحتلاو مالكلا ماسقأ نم كلذ وحنو

 فيقوتلاو بيذكتلاو ةجاحلا دنع مادحتي نأ ليحتسي هنأ رخآلا هجولاو نمت اهنإ

 مم ولقب كلذ !ونمتي نأب مادحتيف هرمأ ىف مداكمو مهيمو هتوبن ةحصب مهلع ىلع

 اهداسف الو ةلاقم ةمص ىلع لدب الف دحأ هنع زجعيال ريمضلاب ىدحتل | نأب عيبجأ لع عم

 ليلدلا ةماقإ همصخ نكمي الو كلذ ىلقب تينمت دق لوقي نأ * دك كلذي ىدحتملا نأو

 انينمت دق اولاقل ناسللاب ةرابعلا نود بلقلاب ىنقلا ىلإ كلذ فرصناولف ًاضيأو هيذكى ع
 ايلف هتوبن ةمص ىلعو مهب ذكىلع هتلالد كلذب طقسي و هيف هل نيواسم اوناكف انبولقب كلذ

 نأ ملعف لقل ناكمالكىأب نآرقلا اوضراعول القنا هولاق ول منال كلذ اولوقي ل

 داقتعالاو ريمضلا نود ةرايعلاو ظفالاب ىنعلاب مقو ىدحتلا

 رحاسلا كحودوجسلا باب 2020202020 0
 ىلإ [ ناملس رفك امو ناهيلس كلم ىلع نيطايشلا اولتت ام اوعبتاو | ىلاعت هللا لاق

 ملعلا لهأ نم ريثك ىلع هئافخل رحسلا ىف لوقلا مدقن نأ بجاولا ركب وبأ لاق ةصقاارخآ

 لوقتف ماكحألاو قا ملا ىف ةنألا ىت هم ف كح مالكم اب هبقعن م“ ةماعلا نع الضف

 لاب مدنع رحسلاو هييس قخو فاعل ! 1 ةغللا ١ىف هلصأ ن أنوركذ ةغللا لمأ نإ

 ديبل لاق هي راجي فطلو هئافخل ءاذغلا

 بارشلابو ماعطلاب رحسنو بيغ م نيعضوم ائرأ

 ناك نيبجولا ىأو ىذغت رخآلاو عودا داو روحسملاك عدو للعت نابجو هيف لبق

 : رخآ لاقو ءافلا هانعق

 رحسما مانألا اذه نمريفاصع اننإف نحن مي انيلئست نإف

 هنأ رحسملاب دارأ هنأ ًاضيأ لمتحيو لوألا هلمتحا ام ىنملا نم لمتحي تيللا اذهو

 ةقئاع لوق هنمو ءافخلا ىنعم لإ عجري اذهو موقلحلاب قلعتي امو ةرلا رحسلاو رس وذ

 وه متم

 نم ىنعي | نيرحسملا نم تنأ اهنإ | ىلاعت هلوقو ىرحنو ىرت نيب هنِلَي هللا لوسر فوت

 ىلاعت هلوةكو ان ةهرشبالإ تنأ امو | ىلاعت هلوق هيلع لديو قسيو معطي ىذلا قولخلا

 رك ذي امإو انلثم رحوذ هنأ لمتحو | ق اوسألا ىف ىشع و ماعطلا لكأي لوسرلا اذهل ام]

 رزق هده لع لا ردعسس اثم لى ماوق كلذ عم ابمو اهتقر و اهتقاطلو داسجأللا هذه فعضل عضاولا هذه 1



 ما يحاسلا حو دوجسلا باب

 لقن مث ةغللا ىف رحسلا ىنعم وه اذهو جاتحم فيعض وهف ةفصلا هذه ناكن ف ناسنإلا
 عادخلاو هيوقلا ىرجي ىرجيو هتقيقح ريغ لع ليختو هببس قخ أ لكلا مسإلا اذه

 نم نأ ) ىور دمحو جدتي مف ًاديقم ىرجأ دقو هلعاف مذ دافأ ديقي لو قلطأ ىتمو

 برح نب ناملس انثدح لاق ىنارحلا ميهاربإ انثد> لاق قايلا دبع انثدح ( ارحسل نايل

 ردب نب ناقربزلا هِي هللا لوسر ىلع مدق لاق رييزلا نب دمت نع ديز نب دامح انثدح لاق

 هيدان ىف عاطم لاقق ناقريزلا نع ىنربخ ورمعل لاقف مصاع نب سيقو متهألا نب ورمعو

 ورمع لاقف هنم لضفأ نأ لعي هللاووه ناقريزلا لاقف هربظ ءارو ال عنام ةضراعلا ديدش
 قاضرأ امهيف تقدص هللا لوسر اي لاخلا ميل بالا قمحأ نطعلا قيض ةءورملا صز هنإ

 نايبلا نم نإ ) مالسلا هيلع لاقف تياعام أوسأ تاقف ىنطخساو تلع ام نسحأ تلقق

 سفأ نب كلام انثدح لاق هللا دبع نب بعصم انثدح لاق ىنار لا ميهاربإ انثدحو ( ارحسأ
 لاق كلذل سانلا بجعف امهدحأ بطخ: نالجر مدق لاق رمع نبإ نع رلسأ نب ديز نع

 .لاق دواد وبأ انثادح لاق ركب نب دم انثدحو لاق (ارحسل نايبلا نم نإ) ِهيبَي هللا لوس ر
 وبأ انثدح لاق ةليمت وبأ انثدح لاق دم نب ديعس ا:ثدح لاق سراف نب ىح نب دمحم انثدح
 هدج نع هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نب رخص ىنثدح لاق تباث نب هللا دبع ىوحنلا رفعج

 نم نإو الج ملعلا نم نإو ارحسل نايبلا نم نإ ) لوقي لَ هللا لوسر تعمم لاق
 نم نإ هلوق امأ هللا قدص ناحوص نب ةعصعصلاق (الايع لوقلا نم نإو كح رهشلا
 رحسف قلا بحاص نم ججحلاب نحلأ وهو قحلا هيلع نوكي لجرلاف ارحسل نايبلا

 هبلعي الام هيلع ىلإ ملاعلا فلكتيف المج ملعلا نم هلوق امأو قحلاب بهذيف هناببب موقلا

 سأنلااهم ظحتي ىلا ظعاوملاو لائم آلا هذه ىبف اكحرعشلا نم نإ هلوق أمأو كلذ هلبجيف

 هديربالو هنأش نم سيل نهى لع كثيدحو كمالككضرعفالايع لوقلا نم نإ هلوق امأو
 همض ويف قح نع ءىني نأ نيب هبحاص نال آر نايبلا ضعب مالسلا هيلع ىنلا ىمسف
 مالسلا هيلع ىنلا رقأ ىذلا لالحلا رحسلا نم اذهف ايضخ ناكنأ دعب هنايب نسحب هيلجبو
 دبع نب رمت دنع غيلب مالكب ملكت الجر نأ ىورو هنم هطخسإ ملو هيلع متهأالا نب رمع

 هنايب قحلا ةروص ىف لطابلا روصي نأ نيبو لالحلا رحسلا هتلاو اذه رمع لاقف زيرعلا
 هاثال .هأ ةقييحال اطابو مى مأ اكل سا ف ةطأ "هو هس مت تنعماسلا دعو
 تأبين ل و ةل ةقيقدح م لصأت توها سصخأ 7 مسا و وق ىئاطا ىمو ةهم ومسإ ناعما سلا عدو
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 مهصعو رطابح نأ اونظ ىت> مييلع اوهوم ىنعي |[ سانلا نيعأ اور | ىلاعت هللا لاق

 ًايعس نكي ملاهنم يحس هون ام نأ يخأف | ىسست نأ مرح نمي ليخم | لاقو ىعست

 تناكلابخلا كال ذكو اةيئز تلم دق ةفوج ًايصع تناكابنإ لبق دقو اليبخت ناكاتإو

 اجازآ اولعجو ابارسأ عضاو أ تحت كلذ لبق اورفح دقو اقيئز ةوشع مدأ ن :م ةلومعم

 رانلاهتباصأ اذإ قيئزلا نأش نم نال اهكرح قيئزلا ىمحو هيلع تحرط ايلف !ران اهولمو ,

 .لبخا نم برضا لوقت برعلاو ةقيقح ريغ ىلع اهومم ناك كلذ نأ هللا ريخأف ريطي نأ

 نم ورف هض ويو قح ىلع ناييلا نم ناكاق هنيع هب رو>حسم هآر نم ىلع هوم ىأ روحسم

 ىلا ةروص ىف لطاب ريوصتو ةعيدخو هب وم ىلإ هب اد وصقم هنم ناكامو لالحلارحسلا

 زوجي فيكف ءافخإلاو هيوقلا رحسلا عوضوم ناك اذإ لبق نإف مومذملا رحسلا نم وهف

 ىلإ هب دصقي ملَو خام كلذب ربظأ امنإ وهو ارح هنع ءىنيو قحلا ميضوب ام ىمسي نأ

 نظ ىف بلغ الا ناك ثيح نم ارح كلذ ىمس هل لبق ةَقيق> ريغ هرابظإو ربظام ءافخإ

 ىعصأ الو الوبق هنم فداص امل نيبم ريغ ركنتسم ظفلب ىنعملا هيلع درو ول هنأ عماسلا

 هظفلب امل ىتأت دقو راكتتسا الو ابف داسنف ال ةيذع ةلوبقم ةرابعب عملا عم ىتمو هيلإ

 هتلاتسا ىمسف هلبقو هععسو هيلإ ىغصأ هل نايب ال ىذلا ىغلا هل ىتأتب الامم هنايب نسحو

 هب هومأم ىلإ نيرضاحلا بولاق رحاسلا ليمتسي اك آر نايبلا نم برضلا اذبم بواقلا

 امنإ نوك نأ زوجيو تننظ ىذلا هجولا نم ال ًارمس نايبلا ىم هجولا اذه نف هسلو
 هدنع نسحو نسح وهام ضعب هنايدب حبق ة اعر نايبلا ىلع ردتقملا نآلآ أرحب نايبلا ى

 رع ةقيقح ريغ ىلع ربظأو هيج اص دي هومام ىمساك ارم كلذل هامسف حب بق وه ام ضعب

 انفصوام ةقيقحلاو ةقيقحال آزاجم نايبلا ىلع قلطأ امنإ رجلا مساو هللا حر ركبوبأ لاَ

 دابطإو سييلتلاو ةعيدخلا هب دصق دق هوم سمأ لكل وانتي 4 1 قالطإلا دنع راض كلذلو

 بقتلاو قالطإلا دنع هبكحو ةغللا ىف رحسلا لصأ اني دق ذو تأنالو هل ةقيقحال ام

 هب دعب امو مسالا أذنه اهيلع لمتش ىذلا بورضلاو فراعتلا ىف هانعم ىف لقنلف

 سقت كلذ نإ قيفوتلا هللابو لوقنف هوعدم هيأإ ىرج ىذل!|ضرغلاو هيلحتنم نم قيرف

 رحسلاسانلا نو.لعي | هلوق ىف ىلاعت هللا 9 نيذلا لبان لهأ رح اهنف ةفلتخم ءاحنأ ىلإ

 بكا وكلا نودبعي نيئباص امو اوناكو | تورامو توراه لباب نيكلملا لع لزنأ امو
 صار لوا ل تس



 0 رحاسلا مكحو دوجسلا باب

 ةلطعم مو اهاعفأ رم اماكرلاعلا تداوح نأ نودقتعيو ةملآ اهنومسيو ةعبسلا
 هللأ ب نيذلا مورلاعلا مارجأ عب يجو بك اوكلا عدبلا د-اولا عناصأاب نوفرتعي ال
 ىذلا جاجحلاب موجاحو ىلاعت هللا ىلإ مهاعدف هيلع هللا تاولص هليلخ ميهاربإ ميل ىلاعت

 لاعت ل |ملعخل رانا ىف هوقلأ مث هعفد مهنكمي ل ثيح ن هم ةجحلا هب 7 ماقأوهب عرب
 ماشلاو قارعلا مبلقإو لباب لهأ ناكو ماشلا ىلإ ةرجحلاب ىلاعت هللا هرمأ مث ١ امالسو ًادرب
 نأو كاحضلا برعلا همست ىذلا بساروبب م نأ ىلإ ةلاقملا هذه ىلع مورلأو ر رصم و
 صصق هلو هعيطي نمرثاس بتاكو هدالب هيلع ش هاجت سأ ! دئوابند لهأ ن دم ناكو نودير مَ
 سيح نودي رفأ نأ نومعزي اندنع هاسنلاو ةماعلا لاهجو هرسأو كلم لازأ ىت> ةنيوط
 هنوتأي ةرحسلا نأو ديقم كان ده ىح هنأو لابجلا ىلع ىلاعلا دنوابتد ليج ىف بسارويب
 ىذلا لاجدلا وه هنأو ضر الا ىلع بلغيف جرخبس هن هنأورحسلا هنع نوذخأيف كانه
 لع تراصو سوجيلا نع كلذ اوذخأ مهبسحأو هب ان'رذحو مالسلا هيلع ىلا هب رب أ
 اونوك ملواهونط و ”ةكامنألا ضعب قاب لإ ميكو ام ضعب ىل اةتناق سرفلال اياب رق
 رصانعلا نومظعي كلذ عم مهنأ الإ هدحو هللاب نيرقم نيدحوم اوناك لب ناو أ ةديع
 ناويحلا م اوق اهم نأ و قالا عفانم نم ابق ااءاوحلا ]و ضر الاو رانلاو ءاملا ةعبر الأ

 ياجتساف تشدارز هاعد ني- بساتشك نامز ىف كلذ دعب 8 مهيف ةيسوجملا تثدح انو
 هيلع تناكامع ةنابإلا عضوملا اذه ىف انضرغامإو اهحرش لوطي ر ومأو طئارش ىلع هل
 لو اهتدابإو ةرحسلا لتقب نيدتت تناك ميلقإلا اذه ىلع سئرفلا تربظ املو لباب ةرحس
 تناكو كلما مونع لاز نأ ىلإ هلبقو مهيف ةيسوجلا ثودح دعب مهنيد نمو موف كلذ لزي
 اوناكو موجنلا ماكحأو تايجنرينلاو لي 8 مييلع سرفلا روبظ لبق لباب لمهأ مولع

 دلكرم ابنم دحاو لكل اولعجو ةعبسلا بك وكلا ءامسأ ىلع اهولمع دق اناثوأ نودبعي
 كلذ ةقفاوم نم مهتاداقتعا بسح ىلع لاعف" الا نم بورضب اهيل نوبرقتيو هماص هيف

 حالصلاو ريخلا نم ايش دار ارأ نف رش وأ ريخ لمف مهمتزب هنم نوبلطي ىذلا بكوكلل

 بلط نمو اهيلع ثفتلاو دقعلاو قرلا نخدلا نم ىرتشملا قفاوب امب هيلإ برقتي هم
 كلذ نم هقفاوب امب لحز ىلإ همعزب برقت هريغل را !وبلاو توملاو برحلاورشلا نم ايش
 شذ نم كلذ نم هقفاوي أمي خعيرملا ىلإ همعرب برقت نرعاطلا !!و قرحلاو قربلا دارأ نمو



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ه

 ىلإ بك اوكلا كلت ميظعت ىلع لمتشت ةيطبنلاب قرلا كلت عسيمجو تاناويحلا ضعب

 دنع معأ نومتزيف كلذ نم اًؤاش ام مهيطعيف ضخبو ةبو رش وأ ريخ نم نودير 1

 تابرقلا ن ,م هومدق ام ىوس ةسمالم الو ةسام ريغ نم مثريغ قاواشام نولعفب كلذ

 م ايكو أ أراح ن اسنإلا بلقب هنأ معزي نم ةماعلا نفق هنم كلذ !ويلط ىذلا بكوكلل

 ىلإ قا رعلا نم ىضميف ءا وحلا ىف ريطيو ةيباخلاو ةسنكملاو ةضيبلا بكر .وهداعأ ءإ هش اذإ

 0 ل كلذ دقتعت مهمأ وع تناكو هتليل نم مجد م نادلبلا نم ءاشام ىلإ و دن لا

 الخ ىف لاحت ة رحاسلا تناكو هودقتعا ابميظعت ىلإ اعدام لكو بكاو كلا نودبعي

 هب عفتذ الو ذفنب ال كلذ نأ معزي نأب هت داقتعا ىلإ ةماعلا ىلع ام هوم ليحت كلذ

 مهك ولم نكن ل مو نولوقي 03 مري دصتو مط رق ةمص دقتعا نم الإ ديرب ام غلب الو دحأ

ف امل ناكاملل الأ لخلايا اهدنع قرحسلا تناكلب كلذ ىف مييلع ض رتعت
 ةماعلا سوقن

 ةرحسلا هيعدت ام دقتعت 0 ولأ كلذ يف كوللا ن ”الو لالجالاو ' ميظعت ل! ل ن

 نورابتي اوناكن وعرف نمز ىف سانلا نأ ىرت الأ كلامملا كلم تلاز نأ ىلإ كاوا

 تايآلاو| صحلاب مالسا لا هيلع ىموم مهمل ثعب كلذلو قير احنأو ليلاو رحسلا و ملعلاب

 اللف ىلاعت هلأ ريغ أم لع ردش الابنأو هءىث ىف رحسلا نم تسفأ اهنأ ةرحسلا تملع ىلأ

 هللا ىلإ ن ربرقتو مهنو بلطي نيدح وألا نم كلذ دعب ميكلم نم ناكو كلاملا كلت تلاز

 ىعدي نمر مك ةعاسلا هلعفي عر 2 محابجو سأتلا 8م أروع نوعدب اوناكو مج لتقب ىلاعت

 ىلإك لذ هل نولمعي نم نوعدي اوناكو وشحلا لا راو را امغالا ثادحألاو ءا اسنلا عم كلذ

 قيدصتلا اهدحأ هوجو نمر فكي كلذي هل قدصملاو هتحصل فا رتعإلاو 3 طوق قيدصت

 هرض ملء ردقت بك وكلا نأب هفارتعا ىناثلاو ةهلآاهتيمستو بك اوكلا مظعت بوجوب

 مهأ] هللأ ثعبف مالسلا مهيلع ءأيد ادناللا تارزجعم لثم ىلع ردقت ةرحسلا نأ ثلاثلاو هعفنو

 نوهوم هبام 4 نافشكيو نوركذي ام نالطبو نوعدب ام ةقيقح سانلل نائيش نيكلم

 هيولا ىلإ اهم نولصوتي اوناكىتلا مبليحو رفكو كرش اهنأو قرلا كلت ناعم مهنا ربخضو

 ةنتف نحن اع 0 م لمعلاو اهوبق نع مهتوبنيو اهقئاقح 0 نوروظيو ةماعلا ىلع

 رحسلا هوجو رئاس نولمعتسي اوناك دقف كلذ عمو لباب رع لصأ اذبف | رفكت الف

عيو ة ةماع ل ا اهركذن ىلا ليلاو
 تل الع |بكا وكلا لعق ىلإ ا اموز
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 امقئاقح فالخىلع اهربظم ىتلا تاليبختلا نم ريثك رحسلا بورض نف مهل ابلسيو اهنع
 هتقيقح فرعيالو فطليو قخيام اهنمو اهرووظو اهم ةداعلا ناي رجب سانلا هفرعبام اش

 قتخو ىلج ىلع لمتشي نأ دبال لع لكنآل كلذ ةفرعم ىطاعت نم الإ هنطاب ىنعمو

 هفرعيال ىلا ضماغلاو ءالقعلا نم هععس و هآر نم لكهف رعي هنم لجلا ضماغو رهاظو

 ةنيفسلا بك ار ليختباموحن كلذو هنع ثحبلا هلءف فلكتو هتف رعمىطاعت نموهلهأالإ
 ىرمقلا ىرب اكو هعم رثاس ناينبلاو لخنلا نم هيلع اع طشلا نأ ىريف رهلا ف تراس اذإ
 قوطلاك اهاريف ةماشثلا ايف ةماودلا نارودكو بونجلا بيم ىف ميغلار يسي لامشلا بهم

 ىف دوءلاكو نارودلا ةعيرس تناكاذإ ىحرلا ىف اذه ىرب كلذكو اهئاجرأ ىف ريدتسملا

 ةبنعلاكو ريدتسملا قوطلاك هفرط ىف ىتلارانلا كلت آذإ ىأر هريدم هرادأ اذإ ةرمجلا هفرط
 بايضلا ىفهارب ريغصلا صخشلاكو ايظع ةصاجإلاو ة+وخلاك هام هيف حدق ىفاهارب ىلا

 هتقراف اذإف ايظع ابعولط دنع سمشلا صرق كيري ىذلا ضرألا راخبكو امسج اهيظع
 هتبرق اذإ متاذلا ىرب اكو اج وعم وأ ًارسكنم ءاملا ف ىدرملا ىرب اكو ترغص تعفتراو

 ريغ ىلع ليختت ىتلا ءايشألا نم ةريثك كلذ رئاظنو راوسلا ةقلح ةعس ىف كلانيع نم

 ةراحسلا طيكهلمأتو هاطاعق نمالإ هف ردي الف فطلبام اهنمو سانلا ةماع اهفرعيف اهقئاقح

 هلعفي ام هقيقدو كلذ فيطل نمو دوسأ ةرمو رفصأ ةرمو رخأ ةرم جرخب ىذل

 كير ىح اهقئاقح ريغ ىلع جرخت ىلا تاليختلا رابظإو تاكرخلا ةبج نم توذوعشم ا

 هتكرح ةفخل كلذو هسأر ةنابإو هحصذ دعب راط دقو هكيرب م هذ دق هنأ هعم ًاروفصع

 ةفخل ابو رخآلارهظأو امهدحأ أبخ دق نانثا هعم نوكي هن"الراط ىذلا ريغ حوبذلاو
 هلخدأو هعم ا ةيسعلب ؛ دق هنأو ًاناسنإ 1 حذ دق هنأ ررظيو هريظن ىذلا روظيو حوبذملا ةكرخلا

 ةلومعملاروصلل تاكر ملا باعصأ هلعفي ام كلذوحن نمو ةقينقح هنم ءىثل سيلو هفوج ىف
 تدعأ دق ليع فرصتيورخألا امههدحأ لتقيف نالتتقي نيسراف ىريف هريغوأ ر فص نم

 قوبلاب برضراهلا نم ةعاس تضم ايلكق وب هدب + ىف سرف لعرفص نم سرافكو كلذل

 ضعبب جرخ دنجلا ن م الجر نأ ىلكلا ركذ دقو هيلإ مدقت» الو دحأ هس نأ ريغ نم

 بلعتلا لخدف باكلا هب ىرغأف المت ىأرف مالغو هل بلكه عمو ًاديصتم ماشلا ياو وت
 هرظتناو لخدف لخدي نأ مالغلا أف ريف هفلخ بلكلا لخدو كانه لت ف ىف ابقث
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 بلكلاو بلعتلا نأشب هريخأف لجر هب رف ل وخد ًائيرتم فقوف جرخي لف هبحاص
 ىلإ هلخدأف هديب لجرلا ذخأف لوخدلا بهأتم هنأو جرخم مل مبنم ًادحاو نأو مالغلاو
 لزني عض وه نم ءوض هل حا ف دق تدب ىلإ امهم ىضفأ ىتح ليوط برس ىلإ ايضف كانه

 اذإف رظنف رظنأ هل لاق مث (حسبلا ءاضأ ىت- ىلوأألا ةاقرملا لع هب فقوف نيتاقرع هيلإ
 هدب فو ديدجلا ىف عنقم فقاو لجر تدبلا ردص ىف اذإو ىلتق باعلاو لج زلاوبلكلا

 لاقف مهلك مولتقا لجر فلأ لخدملا اذه هيلإ لخد ول اذه ىرتأ لجرلا هل لاقف فيس
 ةيناثلا ةأقرملا ىلع هلجر ناسنإلا عضو ىتم ةئيه ىلع مدنهو بتر دق هنآل لاق فيكو

 هيلإ لرنت نأ كايإف هدي ىذلا فيسلاب هبرضف ردصلا ىف لومعملا لجرلا مدقت لوزنلل
 تلصو نإف هيلإ كب ىضفي ًابرس هفلخ نم رف نأ ىغيني لاق اذهىف ةليحلا فيكفلاَقف

 فلخ نم ايرساو رفح ىتح اءانصوءارجأ ىدنجلا رج آتسافك رحتي مل ةيحانلا كلت نم هيلإ
 حالسلا سبلأ دق هريغ وأ رفص نم لومعم لجر اذإو كرحتب لف هيلإ اوضفأف لتلا

 كولما ضعبا ريقوه اذإف هحتفف تيبلا كلذ ىف رخآ باب ىأرو هعلقف فيسلا ىطعأو

 مورلا اوروصم اهروصي ىتلا روصلا اهنمو ًادج ةريثك كلذلاثمأو كانه ريرسىلع تيم

 كشيال ةروص اهنأ ملع ل مرق | نمد نيد كاتبا نيب ل انلا قرفيال ىت> دنحللاو

 لجلا نم كحضلا نيب اهيف قرفي ىّتحو ةيكاب وأ ةكحاض اهروصت ىتحو ناسنإ اهنأ ىف
 هانركذ امو اهيفخو ليباختلا رومأ فيطل نمهوجولا هذبف تماشلا كو رورسلاو

 ُْق مهليح ن م اني ىذلا وحنلا , لع ب رضلا اذه نم نوعرف ةرح رم ناكو ابيلج نم لبق

 مولي هوجوو مرتو ميدقلا ىف لباب لهأ بهاذم نم هان ركذ ىذلاو لابحلاو ىصعلا

 نم ائيدح تلقت دق بتكلا ىف هاندجو هضعبو كلذب ةفرعملا لمأ ن نم هأنعمس هضعب

 لص "الا ىلع ةينبم املكو ههوجوو هفانصأو مث رم ركذ ىف باتكا نم ةيب رعلا ىلإ ةيطبنلا

 الو اهركذ ىواستال امعم تافارخو امميظعتو بك وكلا تانابرق نم ةأن ركذ ىذلا

 مل مهتعاط و نيطايشلاو نجلا ثيدح نم هنوعدياموهو رحسلانمرخآ برضو اف ةرئاف

 مودعأ دق موق ةأطاومورومأ همدقتب كلذ نم نوديربام!نولصوتيو مهارعلاوقرلاب

 قراخم رثكأ تناكو ةيلهاجلا ف برعلا نم ناوكلا ىمأ ىرحي ناكك لذ ىلعو كلذل
 ابلم ترق ذأ كللذ ءاصقتسأ لمتعال باتكلا أذه نأ الولو تاطوملا باب نم جالخلا ه1 001 0 0 300
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 سانلا ىلع مهتنتفو مثازعلا باعصأ ررضو هلاثمأ قيراخعو هقي رافع نم ريثك ىلع فقوبام

 ىه ىتلا قرلاب مهعبطت امن نجلا نأ باب نم سانلا ىلع نولخدي مهمأ كلذو ريسي ريغ
 ةماعلا مهقدصتف !واش نمل نجلا نوجرخو اؤاش نم كاذب نوبيحي مهنإف ىلاعت هلل ءاعسأ

 نب ناهيلس اهب عيطت تناكى لا ىلاعت هلا ءاممأب محل نجلا دايقن ١ نم نوروظيامب رارتغا ىلع

 هتلالج عم هللاب دضتعملا ناكدقو قرسلاب و ابابخلاب مهنو ربخت مهنأو مالسلا هيلع داود

 روظي ناكهن أ كلذو خير اوتلا باعصأ هركذ دقو ءالؤه لوقب رتغاهلقع روف ووهتماهشو
 هرثك أو ةفلتخم تاقوأ ىف فيس هدي ىف صخش هلهأو هئاسنب اف واخت ناكىتلا هراد ىف

 دقو شيتفتلا ةرثكعم رثأ ىلع هل فقوي ملو هيلع ردقي لو دجوي مل بلط اذإف رهظلا تقو

 ءاسنو الاجر مهعم اورضحأو اورضخ نيمرعملاب اعدو هسفن هتمهأف أرأم هنيعب وه هآر
 معز مهنم لجر ىلع مزعف ةميزعلاب مهئاسؤر ضعب ىف ءاصأو نيناجم مهفنأ اومعزو
 ةعانصلا هذهم قذحلا ةياغ اذه نأ هل اوركذو هيلإ رظني وهو طبختو نخل ًاحيص ناكدنأ
 ميحصلا كلذل هنم ةأطاومب مزعلا نم كلذ ناكاسإو حيحصلا طيبخت ىف نجلا هتعاطاذإ
 ههركو هنم هسفن تماقف دضعتملا لع كلذ زا طبخو هسفن نئج هيلع مزع ىتم هنأ ىلع

 اب هبلق اوقلع ءايشأب هيلع اوقرخف هراد ىف ربظي ىذلا صخشلا ىأ نع مهلأس هنأ الإ
 مهنم دحاو لكل أو فارصنالاب مرمأف هنع مهأسام صأ نم ءىبثل ليصحت ريغ نم
 رادلاروس نم قاثيتسالاب أو هنكم أ أم ةيأغب دضتعملا زرحت مث مارد ةسمخرضح نم

 ءاقلإب لاتحالثل باوخر وسلا ىلعأىف تحطبو هوحنو قلسق نم ةليح هيف نكي ال ثيح
 تقولا هلهروبظ الإ ربخ لع صخشلا كلذل ف قوي مل مث صوصلل اهب لاتحي ىتأا قيلاعملا
 روسىلعابتي أر دقو روسلا ىلع ةحوطبملا باول اهذهو دضتعملا فوت نأ ىلإ تقولا دعب
 اذه مأ نع هللاب ردتقملل بجح دق ناكىل اقيدص تلأسف دضتعملا اهانب ىلإ ايرثلا
 ردتقملا مايأ ىفالإ رمآلا اذه ةقيقح ىلع فقوي مل هنأ ىل ركذف هرمأ نيبت لهو صخشلا

 ىف ىتاللا ىراوجلا ضعب ىلإ ليم ناكو ققي ىمسي ضيبأ ًامداخ ناك ص خشلا كلذنأو
 ىحللا كلت ضعب سدل اذإ ناكو ةفلتقع ناولأ ىلع ىحل ذختا دق ناكو مرحلا رود لخاد

 كلذ ىف ربظيو ابنم ةيحل هديري ىذلا تقولا ىف سلي ناكو هتيحل اهنأ هآر نم كشيال

 نس لخد تلط أذاف دضتعم لا رظن عقب ثيح محاللمسلا نم هريغ وأ فيس هذنإ قو مضوألا
10-7 0 0-7 0 1 14 6 



 صاصوجلا نآرقلا ماكحأ هم

 راصبأ نع باغ اذإف تافطعلا وأ تارمملا كلت ضعب ىف وأ ناتسلا ف ىذلا رجشلا

 نييلاطلا مدخلا ضعب هن أك هعم حالسلا قو هتزح > وأهكىف املعجو ةيحللا عزن هيبلاط

 راص هانيأر دق انإف ًادحأ ةيحانلا هذه ىف تيأر له هنولأسيو هب نوباتري الو صخشلل
 نم ىراوجلا تجرخ رادلا ىف عزفلا اذه لثم عقوااذإ ناكو ًادحأتيأرام لوقيف اهلإ
 هضرغ ناكامنإو ديرب امب اهطاخعو ةيراجلا كلت وه ىريف عضوملا اذه ىلإ رودلا لخاد
 ىلإ راصو نادلبلا ىلإ جرخ مث ردتقملا مايأ ىلإ هبأد لزي ملف اهمالكو ةيراجلا ةدهاشم
 هلايتحا ىلع فقوو هثيدح كلذ دعب ةيراجلا تثدحتو تام نأ لإ اهم ماقأو سوسرط

 هب دضتعملا ةيانع ةدش عم دحأ امل د 5 0 ىتلا ةيفخلا ةليحلا هذه لثم لاتحا دق مداخ اذبف

 لعج دق نمب كنظ اف قيراخلاو ليحلا هتعانص نكت ملو اهيلء فوقولاواهتقرعم هايعأو
 تاغالبلاو اهم ةباشولاو ةميقلاب ىعسلا وهورحسلا نمر خآ برضو ًاشاعمو ةعانص اذه
 دقو سأن نأ نم يك ىف عئاش م اع كلذو ةفيطل ةيفخ هوجو نم بيرضتلاو داسفإلاو

 كجوز نإ ال تن لاق ةحودلا لإ تراصف نيجوز نيبام داسفإ تدارأ ةأرما نأ يح
 كاوس ىلإ ر ظن الو كريغ ديربال ىت كال هرم أسو كنع ذوخأموهو رح دقو ضرعم

 ابب نإف اهنيطعتو مان اذإ تارعش ثالث ىسوملاب هقلح رعش نم ىذخأت نأ دبال نكلو
 دق كتأرما نإ هلت لاقو لجرلا ىلإ تبهذ مث امتةدصو اهلوقب ةأرملا ترتغاف ىمأالا متي

 كيلع تقفشأف اهرمأ نم كلذ ىلع تفقو دقو كل:3 ىلع تمرع دقو الجر تقلع

 اف ابنم كلذ فرعتسو ىسوملاب كلذ ىلع تمرع اهنإف رتنت الو ظقيتف كحصن ىنمزاو

 داح ىسوم ىلإ تدم مان دق هنأ هتأرما د تنظ املف هتنب ىف لجرلا موأن دق كشاه رمأ ف

 ىسوملاب توهأ دقو اهآرف هن ع لجرلا مع ةفف تارعش ثالث هقلح نم قلحتل هب توهو

 : : ىصحت ال ريثك اذ هو لتقو اهلتقفا 7 ءاقق هلنق تدارأ أ ىف كشي مف هقلح ىلإ

 لقعلا ىف ةرثؤملا ةدليملا ةيود“الا ضعب هماع ال ىفلا .:>الاوهورحسلا نم رخآ برضو

 عم هتنطف تلقو هلقع دلت ناسنإ همعط اذإ راخلا غامد و ةركسملا ةردسملا نخدلاو

 7 ماعط ىف هواعجب سرأ ىلإ نولصوتبو بطلا بتك ىف ةروك ذه ىه ةريثك ةبودأ
 سانلا لوقيف اهركن' ال ةنطفلا مان ن ناكولامم ءايشأ هيلع زوجيو هتنطف بهذتف هلكأب

 نأ اه كوعدي أمل ةقيقح ال >( ليحو 52 رام هلك اذه نأ ككل نيمث ةيفاك ةنكحو روحسم



 6 رحاسلا مكحو دوجسلا باب

 اننكتأب نوعدي تلا هوجولا نمر رضلاو عفنلا نمهنايعدأام ىلعاردق ول م زعم اورحاسلا

 سانلاب رارضإلاو قرسلاو تائيبخلاو ةيئانلا نادإبلارابخأ و ب ويغلاب ملعلاو ناريطلا

 نادبا ىلع ةبلغلاو زونكلا جارختساو كلايما ةلازإ ىلع اوردقل انركذ ىتلا هوجولا ريغ
 هوركمب مدصق نمع اوعنتما الو ءوسلا مبسم املو هوركم مثأدبب ال ثرحب كولملا لتقب

 أوسأ كلذل نوعدملا ناكو كل ذك نكي ملاذإف سانلا ىديأ ىف امل بلطلا نع اونغتسالو
 اتالمإو ًارقف مررظأو سانلا مارد ذخأل الصوتو الايتحاو ًاعمط مرثكأو الاح سانلا

 عرسأ نم ةماعلا نم لاهجلاو وشحلا ءاسؤرو كلذ نم ءىث ىلع نوردقبال مهمأ تملع
 نووربو اهدحج نف ىلع ًاريكن مدشأو نيمزءملاو ةرحسلا ىواعدب قيدصتلا ىلإ سانلا

 تنأ ةأرمأ نأ نوورب ىذلا ثيدحلاك ارت نودقتعي ةصرختم ةلعتفم ًارابخأ كلذ ىف
 هيف ىذلا عضوملا ىلإ ترس تلاق كر امو تلاقف ةبوت ىل لهف ةرحاس ىنإ تلاقف ةشئاع
 ةرخآلا باذع ىراتختال هما ةمأ اي ىل الاقف رحسلا ملع بلطل لبابي تورامو توراه

 قى تركفف هيلع لوب ال تبهذف دامرلا كلذ ىلع ىلوبف ىهذا ىلالاقف تيأف ايندلا مأي

 ايش تيأرام تلف تب ًارام الاقف تاعف دق تلقف امهيلإ تّدجو تألعفال تلقف ىسفت

 ىجرف نم جرخ دق ًاسراف نأك تيأرف تلعفو تيهذف هيلع ىلوبف ىهذا تلعفام الأقف

 دقو كنع جرخ كناميإ كلذ الاقف امهتريخأف امهتتخ ءامسلا ىلإ دعص ىتح ديدحلاب د

 .تروصف ناكالإ كيهو هني روصتق دبش نيديرتال الاقف وه امو تلقف رحسلا تنس #

 البنس هتعاس نم جرخو عرزناف عرزنأ هل تلقق بحلاب انأ اذإف ةطنح نم ًايح ىسفن ىف
 ىسفن ىف روصأ ال تنك إو آزبخ راص ىت- رمآلا رخآ ىلإ ريضاو نحطنا هل تاقق
 لثم لابجلا نوثدحماو صاصقلا ىوريف ةبوت كلا تسيل ةشئاع ا تلاقف ناك الإ طش

 امل لوقيف ةريبه نبا ةرحاس تيدحم اهثدحب نأ هلأستو هديعتستو هقدصتف ةماعلل اذه

 لتقلا اولاقفاركح نع مملأسف ءاهقفلا اعدف رحسلاب هل ترقأف ةرحاس ذخأ ةريبه نا نإ
 ىف اهفذقو ابلجر ىف اهدشف رزبلا ىحر ذخأف لاق ًاقيرغت الإ ابلتقا تسل ةريبه نبا لاقف
 نبا لاقف مهتوفن نأ اوفاخل ءاملا مم ردحنت تاع رجحلا عم ءاما قوف تماقف تارقلا
 لاقف هلذب امف ًارضاح ناك ةرحسلا نم لجر بغرف اذكو اذك هلو اهبكسمب نم ةريبه
 نلجأ قف رجخأ ىلإ ىدعز مدعلا ىف لعمق هب هواخ ءأم هيف جاجذ ح 56 0 م 1 2 ىلع عدد هب نكاح ءا د ساح ؟ رسدق ىل دوطعإ



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ -

 سلف اذه قدص نمو هنوقدصيف ةرحاسلا تقرغف ةعطق ةعطق رجحلا عطقتف حدقلاب

 مهنأو عونلا اذه نم مالسلا مهيلع ءايبناألا تارجعم نوكت نأ نمأب.الو ةوبنلا فرعي
 رحاسلا لعف نم اوزاجأ دقو [ تأ ثيح رحاسلا لفي الو ] ىلاعت هللا لاقو ةرتسب اوناك
 لمع رحسلا نأو رجس مالسلا هيلع ىنلا نأ اومعز مهنأ كلذو عظفأو اذه نم ,طأ رهام
 ةيدوهم ةأرمأ نأو هلعفأ مو هلقأ لو هلعفأو ءىثلا لوقأ ىلأ ىلل يختي هنأ هيف لاق ىتح هيف
 ىف هنتر اهنأ هريخأف مالسلا هيلع لبرج هاتأ تح ةقاشمو طشمو ةعلط فج ىف هنتر

 ضراعلاكلذ مالسلا هيلع ىنلا نع لازو جرختساف ثلا ةفوعار تحت وهو ةعلط فج
 لاقو | لئاق نم لج لاقف لِي ىنلا كلذ نم وعدأ ايف رافكلل ًابذكم ىلاعت هللالاقدقو
 ًآيلعت نيدحلملا عضو نم رابخأألا هذه لثمو | ًارو>سم الجر الإ نوعبتت نأ نوم الفلا
 مالسلا مييلع ءايبن"الا تازجعم لاطباب لوقلا ىلإ مهل ًارارجتسإو ماغطلا اوشحلاب
 دحاو عون نم هعيمج نأوةرحسلا لعفو ءايبن“الا تازجعم نيب قرفال هنأو اهيف حدقلاو
 قيدصتلان يبو مها زجعم تاشإو مالسلا مييلع ءابناالا قيدصل) نيب عم نك بجعلاو.

 ءالؤه قدصق / قأ ثيح رحاسلا ملف الو 1 ىلاعت هلوق عم ةرحسلا لعف نم أآذه لثع

 البي ةيدوريلا ةأرملا نوكن نأ زئاجو هلاحتتاو هاوعد نالطبب ربخأو هللا هبذك نم
 علطأف مالسلا هيلع ىنلا هب تدصقو داسجأ الا ىف لمعي كلذ نأب اهنم ًانظ كلذ تاعف
 لئالد نم كلذ نوكيل تنظو تبكترا اهف ابلبج رهظأو اهرس عضوم ىلع هيبن هلل

 انركذام نيبو ءايدن الا تارجعم نيب قرفلاو ه هل لصأ الو ثيدحلا ف ديزظفللا اذه
 ابنطاوبو اهقئاقح ىلع ىه مالسلا مييلع ءايبن الا تأزجعم نأ تالييختلا هوجو نم
 اهتاهاضم ىلع ميلك قلخخلا دبج ولو ارتح ىف ةريصب تددزأ اهتلمأت اكو اهرها وظطك

 ةليحلا نم برض ىهامإ مهتاليبختو ةرحسلا قير اخعو امنع مرحي روظ اهلاثمأب اهتلباقمو
 لمأتلاب كلذ فرعي اهتقيق> ريغ ىلع ابنم روظيامو اهل ةقيقحال رومأ رابظإل فطاتلاو
 لاق ه هاوس هربظأ ام لثم ىتأيو هريغ غلبم هيف غلب كلذ ملعتي نأ ءاش ءاش ىتمو ثحبلاو.
 ولو هتقيرطو هتلمج ىلع رظانلا فام هتقيقحو رحسلا ىنعم ىف انركحذ دق ركب وبأ



 1 هيف فاساا لوقو رحاساا مكح ىف ءابقفلا فالتخا باب

 .لوق ركذ ىلإ لوقلا انب ىبتتا ثيح نآلاو هكحو رحسلا ىنعم نابب عضوملا اذه ىف
 ىلع تابوقةعلا نم كلذ ىعدم ىلع ىرحي امو هنكح نم ةبآلا هتنمضت امو هيف ءابقفلا
 . باوصلاب لعأ هللاو داسفلا ةرثكو مثأملا مظع ىف ىهلزانم بسح

 هيف فلسلا لوقو رحاسلا مكح ىف ءاهقفلا فالتخا باب
 لاق ءاجر نب نمحر لا دبع انثدح لاق ىضلا رمع نب ناهثع انثدح قابلا دبع انثدح

 وأ ًافارع وأ ًانهاكىأ نم لاق هللا دبع نع ةريبه نع قحتإ ىبأ نع ليئارسإ انربخأ
 نع هللا دبع ىورو مالسلأ هيلع دم ىلع هللا لرتأ ام رفكد قف لوقب امب هقدصف ًارحاس
 دبع ترمأف كلذب تفرتعاو اهرمس أودجوف اهترح ةصفحل ةبراج نأ رمت نبا نع عفان
 ناهثع ناكو اهرمأ هريخأف رمع نيا هاتأف هركنأف نايثع ك ذ غلبف املتقف ديز نب نمحرلا
 ةلاحي عمس هنأ رانيد نب ورمع نع ةنييع نبأ ركذو هنذأ ريغب تلتق اهمال كلذ ركنأ انإ
 انلتقف ةرحاسو رحاس لكاواتقا نأ رمع باتك ىنأف ةيواعم نب ىزجل ًابتاك تنك لوي
 باتتسيالو رحاسلا لتقب لاق نسحلا نع ثعشألا نع مصاءوبأ ىورو رحاوس ثالث
 ىلإ هنفدف ًارحاس ذخأ باطخلا نب رم نأ بيعش نب ورمع نع حابصلا نب ىلا ىودو
 سيق ناكلاق دعجلا ىبأ نب ماس نعورمع نع نايفس ىورو تام ىت> هر مْ ةردص
 رحاس اولاقف ىرس ىشفي ىذلا اذه نم لاقذ هرس وشفي لعل رصم ىلع ًاريمأ دعس نبا

 هب سأف هملعت سيلف ًاموتخم مادام امأف هيفام انملع باتكتلا ترشن اذإ هل لاقف هأعدف أنه
 نب ىلع لاق لاق لاله نب دوسأألا نع دادش نب عمأج نع ىنابيشلا قيعاإ وبأ ىورو لتقف
 لوقي ام هل نمؤي ًانهاك تأ نف رجعلا نابكن يفارعلا ءال وه نإ مالسلا هيلع بلاط ىبأ
 ايدنج نأ نسحلا نع كرابم ىورو مالسلاو ةالصلا هيلع دم ىلع ل زئأ ام ءىرب وهف
 لهأ رحاس لقي الو نيدلسملا رحاس لتقي لاق ىرهزلا نع سنوي ىورو ًارحاس لتق
 ربيخ دوب. نم ةأرماو مصعأ نبا هل لاقي دوهيلا نم لجر هرج هيلي ىنلا نآل باتكلا
 قفتا ركب وبأ لاق + رحاسلا لئقي لاق زيزعلا دبع نب رمع نعو امهلتقي ملف بنيز اهل لاقي
 راصمأللاءابقق فاتخاو هرفك ىلع مهضعب صنو رحاسلا لتق بوجو ىلع فلسلا ءالؤه
 ىف لاق هنأ ةفينح ىلأ نع دايز نب نسلا نع عاجت نبا ىورف هركذنام ىلع همكح ىف
 هنم بوتأو رحيسلا كرتأ ىنإ هلوق لبق الو باتتسإ الو رحاس هنأ لع اذإ لتشب رحاسلا



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ -

 ةفصب كلذ اوفصوف رحاس هنأ نادهاش هيلع دبش نإو همد لح دقف رحاس هنأ رقأ اذإف

 هنم لبق نامز ذنم تكرت دقو رحأ تنك ل اقف رقأ نإو باتتسي الو لتق رمح هنأ لعب

 نأ الإ لتقي مل نامز ذنم كرت هنأوآر حاس ةرم ناك هنأ هيلع دهش ول كلذكو لقي مو

 نمىمذلا رحلاو ىدذلاو مسملا دبعلا كل ذكو لتقيف كلذب رقأو رحاس ةعاسلاهنأ اودبشي

 ىذ وأ دبع ىلع دهش ول كلذكو هتبوت ليقي الو لتقيف همد لح دقف رحاس هنأ | مهنم ر رقأ

 ىذلا وأ ديعلار 0 نإو لتقبو هتبوت لبش مرح هنأ معي ة ةفصب كلذ اوفصوور حاس هنأ

 ةرم ناكمنأ هيلع اودهش ول كلذ و هنم كلذ لبق نامز ذنم كل اذ كرتو ًارح اس ناكمهنأ

 وأ ةرحاس اهمأ اهيلع اودبش اذإف ةأرلا امأو دقي مل رحاس ةعاسلا هنأ اودبمشي مو ًارحاس

 ةمألا كلذكو رحسلا بكرت مل نقيتسإ ىح تبرضو تدسحو لتقت مل كلذب ترقأ

 كلذ كرتاهنم ملعي ىتح تو لتقت مل كلذب ترقأوأ ةرحاس اهنأ اودرش اذ]ةيمذلاو

 ةدترملاو دترملا كح ةرحاسلاو رحاسلا ف كف عاجت نبا لاق ةفينح ىنأ لوق هلكاذهو هلك

 ىلع تايشا ةلزنع كلذ ذ لعج هنإف هلع هنأ كلذب هيلع دبشي وأ رحسلاب قف ءىجحب نأ الإ

 ةفينح بأ لوق نع فسوي ابأ تلأس ياا ىلع بأ نع عاج نب دم كحو ةدرل

 مك عم ف دق رحاسلا لاقف دترملا ةلزنع كلذ نكي م باتتسي الو ىل لتقي رحاسلا ىف

 فسوي ىنآل تاق لاق لدتق لق اذإ داسفلاب ىعاسلاو داسفلاب ضرآلا ىف ىعسلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلاب دوهبلا تلعفام لثم لمعلا نم هل صتقي ىذلا لاق رحاسلا ام
 باسل نال امير ل كلت 1 4

 نب ديبل ل 2 لك م اثق هب بصي مل اذإف التق هب باصأ اذإ رابخ“ الأ هب تءاجامعو

 ركذ ايف سيل ركب وبأ لاق التق هب بصي مل ناكذإ هلتقي ملف لي هلا لوسر رع مصعأالا

 قدقتعا هنأ فسوي ىبأب , نظي نأزوحجب الو لتقلا هلعاف قدت هلم ىذلا رحسلا ىنعم نأيي

 هآود قس الو ةتنام ريغ نم روحسملا ىلإ ررضلا ًلءاصي] نم وشحلا هدقتعي ام رحسلا

 هعلطأو هماعطإب هلتقىلإ لصوتلا مهتدارإ ةبج ىلع علم لم ىنلل دوريلا رس نوكي نأ ز ئاجو 9

 نإ لاقف كلذب ةاشلا هتريخأف ةمومسملا ةاشلا ىف ةيدوريلا بنيز هتمسا5 اودرأام ىلع هللا

 رحسلا لمع ىلوت اذإ سما ىف كلام نع بعصموبأ لاق ةمومسم اهنأ ىقريختل ةاشلا هذه

 ليعاسإ لاق مالسإلاهراب اظاب هتيوتفرعت 0 ًانطاب دترأ اذإ ملسملا َّن "ا باتتسي الو لتق

 لتقيف: نيبلسللا هرضلا 'نأ الإ كلام دنع لتقيال هنإف باتكلا لهأ رحاس امأف قحإ نإ
 أم دنع هد هنا بانكذل 0



 -ٍ هيف فلسلا لوقو رحاسلا مكح ىف ءابقفلا فالتخا باب

 دقو بيصأو ءىطخأف لتقل المع لمعأ انأ رحاسلا لاق اذإ ىعفاشلا لاقو دهعلا ضقنل
 لتق هلتق تدمعت دقو هب لومعملا لتقي ىلمع لاق نإو ةيدلا هيففىلمع نملجرلا !ذهتأم

 ركب وبأ لاق ةيدلا ن وكنت م هنم تامل هئايلوأ مسقأ ت تمي ملو هنم ضم لاق نإو ًادوق هب

 لوق نم انمدق امو ةانجلا رت اسك أ ايناج هلعج امو هرحسب ًارفاكر حاسلا ىعفاشلا عجب لق

 هوأر مهنأ ىلع كلذ لدف رحسلا ةمس قاقحتساب لتقل اةحتسم نوكي نأ بجو, فلسلا
 هلمعب هريغل هلتق مهنم دحأ ربتعي موعيمج لوق نع جراخ كلذ ىف ىعفاشلا لوقو ارفاك

 برضلا !امأو هبورضو رحسلا قاعم فلس |مفاني دقو ركب وبأ لاق هلتق باجيإقرحسلا

 ركذ ىذلا وهو هيف نيئباصلا به اذمو مدقلا ىق لباب لهأ را نم انر كذ ىذلا لوألا

 هب قدصملاو هب لئاقلا نإف ملعأ هللاو ىرب ايف [ نيكنمملا ىلع لزنأ امو ] هلوق ىف ىلاعت هل

 دارملا نأ ىلع ليلدلاو باتتسيال هنأ ىدنع هيف | انباوعأ لاق ىذلا وهو رفاكهب لماعلاو

 وبأ انثدح لاق ريظن انثدح لاق مناق نب قابلا دبع انئثدحام رحسلا نم برضلا اذهتبألاب

 2 لاق سنخألا نب هللا دبع نع ناطقلا ديعس نب يع انثدح لاق ةيش ىبأ نب ركب

 نم هني ١ لؤسر لاق لاق سابع نبأ نع كهأم نب فسوب نع هللأ دبع نب ديلولا

 دارملا نأ امهدحأ نيينعم ىلع لدي اذهو رحسلا نم ةبعش سدتقأ موجنلا نم ًايلع ستقا

 لباب ل اهأ رم نم هانركذ ىذلا وهو موجنلا لإ هولماع هبسن ىذلا رحسلا وه ةيآلاي

 اهماصأ دنع موجنلاب قلعت امل سيل انركذ ىذلا رحسلا بورض رئاس نآل نيئباصلاو
 فراعتلا نأ ى ع لدي اذهو هنم بر ضلا اذهل وانتي مومذملارحسلا ظفل قالطإ نأ ىناثلاو
 !وقاعي مل نإو تارجعملا اهمامحأ هيفىعدي امو هنهبرضلا اذه وهرحسلا نم فاسلا دنع
 ملذإ هلعاف لتقب دوصقملا وم هنأو انركذ ىتلا هوجولا نم اهريغ نود موجنلا لعفب كلذ

 دنع مولعمو هريغنيب و ةذ وعشلاو ةباعسلاو ةميقلاو ةيودآلاب رحسلا لماع نيب هيف أوقرفي

 نكمبال ة ةزجعم هيف عدب ملاذإ اهلعاف لتق بجوتال 0 بورضلا هذه نأ عيمجأ

 تأزجعم هرحس ىعدأ نم ناكامإ رحاسلا لتق مواع] نأ ىلع كلذ لدف ايلعف دايعلا

 ىلإ مسقني كلذو مهقدص ىلع ةلالد مالسلا مهلع ءايدناألا نم الإ اهلثم دوجو زوحبال
 باحأو نومزعملا هيعدب ام رخآلاو لباب لهأ رس نم هركذب انأدبام اههدحأ نيينعم
 هلارقاد نالف لوألا قيرفلا امأ نإ ماك ًاعيمج ناقيرفلاو محلل نيطايشلا ةمدحخ نم تايجن يلا



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ ع

 هقلاب ةفرتعم تناكنإو اهنالف ىتاثلا قيرفلا امأو ةمل[ اهداق جا بك اوكللا م ظحت هر
 نونف رييغق ىلع ردقتو بويغلا ن جا اهربخت نأ تزاجأ ثيح اهن ف قي وسو

 دوجو تزوج دقف كلذ ىرج ىرج امو« ءأملا ىلع ىثملاو اوما ف نا ريطلاو ناوي 1

 معي ال هنإف كل ذك ناكن مو نيصرختملا نيب اذكلا عم مالسلا مييلع ءايبنألا مالعأ لثم

 نأ نم ن نمي الف مثريع عم مالعألا هذه ل 7 نوك هزي وجت ل مالسلا 0 ءايبنالاقدص

 هجولا اذه نم ةفئاطلا هذه رفكامناف ًاباذك اصر ختم هدب ىلع تررظ نم ميمج نوكي

 ةباحصلا تأر ىذلا رحاسلا رمأ نم رهظ"الاو مالسلا مهلع ءايبنألا قدصب هلبج وهو

 لاعت هلوق ق روكذملا ر>اسلا هنأ هرم ىف أل ناب الو هلاح نع مهنم ثحي ريغ نم هلتق

 دنع هركذي انأدب ىذلا رحاسلا وهو [ نيكلملا ىلع لزنأ امو رحسلا سانلا نولعي ]

 معلا باغألا وه نوكي نأ ىمعو ممدقلا ىف لباب لهأ رسوهو رحسلابورضان ركذ
 ىذلار حسلا بورض رئاس ىطاعتي نم تقولا كلذ ىف نوكي نأ دعبب الو تقولا كلذ ىف

 جاونم ىلع ناويحلا روص رييغتو بوبخلاب رابخألا ماوعد ىف نورحب اوناكو انركذ

 ممم م ىواعدلا هذه رووظل رفكلا مسأ عيمجأ لمشي برعلا ناب 5 كلذكو لباب ةرحب

 هنإف فلسلا دنع رحرسلا ىنعم ناكدجو ىأ ىلع مومن رجعم ىف ءايننألا ةاهاضم هزي وجتو

 هداقتعاب هلت ةباجيإ لب سوفنلا ىلعةيانجلا قيرطنم رحاسلال تق باجيإ دحأ نع كح ل

 باعصأو نوذ وعشملا هلعفي ام امأف هريغ ىلع هتيانجل مهنم رابتعا ريغ نم رحسلا لمع

 وأ لقعلل ةدلبملا ةيود”الا قسب كلذ ىطاعتب نم هلعفي امو ىدي الاب ةفخللاو تاكرملا

 داسفإلاو بيرضتلاو ةياشولاو مئاقلاب ىعسلا قيرطب كلذ ىطاعتي نمو ةئئاقلا مومسلا
 ًارفاك نكي ملسانلا نم اهلثم ىطاعتي نم مكح قيراخعو ليح كلذ نأب أوف رثعأ اذإ مهنإف

 قحتسم ةيآلا 2 روك ذملا ر>اسلا نأ ىلع لي ىلدلاو كلذ نع ءرجزبو بدي نأ ىغبنيو

 أ نايلس رفك امو ناملس كلم ىلع نيطايشلا اولتت ام اوعبت١و | ىلاعت هلوق رفكللا مسال
 ىلاعتهلوق م * أرقتو ريخت هانعم اولتت هلوقو نبيرسفملا نع - كلذ ىور ناهيلس دبع ىلع ىأ

 هتعداو نيطايشلا هب تريخأ ام نأ ىلع لدي ا اورفك نيطايشلا نكلو ناهس رفكامو 1

 نيذلا نيطابشلا رفكي كحو ناهلس رع هللا هافنف ًارفك ناك نامملس ىلع_رحسلا نم

 توراه لب ايأس ب نيكل لع لونأ امو | لات هلوق كلذ ىلع فطع مث هول مو هوطاعت



 56ه هيق فلسلا لوقو رحاسلا مح ىف ءايعفلا فالتخا بأبي

 نيكلملا نع ريخأف [ ر ةكت الف ةنتف نأ نإ الوقب ىّبح دحأ نم ناملعإ امو تورامو

 رفك كلذ نأ تي هداقتعاو رحسلا أذه لمعب رفكتال كلذ هنالعي نأ نالرش امبنأ

 هللاوىتعي [قالخ نم ةرخآلا ىف هلام هارتشا نم اوملع دقلو | لاق مث هدقتعا ودي لمجاذإ
 سئبلو | لاق مث بيصن نمىنعي قالخنم ةرخآلاى هلام هللا نيدب رحسلا ل ديتسأ نمالعأ
 اوناكول ريخ هللادنع نم ةبوثأ اوقتا وأون مآ مهنأ ولو نودلعي اوناكول مهسفنأ هب اورشام

 م لعف ةلباقم ىف ن اعإلا لعج هنأ ال رحسلا لعف نامإلا أذه دض لعجل | نولمعي

 ربظ دق وأ كلذ لبق السم ناك ن إف هرفك تين اذإو رفاكر حاسلا نأ ىلع لدي !اذهو
 هند 5 نم) ١ ) مالسأ ١١ هيلع هلوقب لتقلا قحت ساف رحسلا لعفب هرفك تقو ف مالسإلا

 هنأ هنع .نسحلا هركذ اهف هفلاخ انبأ اصأ نم ًادحأ أرلعت الو ةفينح ونأ لاق امنإو ( هولتقاف

 نيبو رحاسلا نيب ةفينح ىبأ قرف ىف فسوي ىبأ نع ىورام امأف باتتسي الو لدتقي
 تنأف لئاق لاق نإف ضر الا ىف داسفلاب ىعسلا هرفك ىلإ عمج دق رحأسلا نإف نيدترملا

 ةبج نم ناقرتفي هل لبق رحاسلا ىف هلثم تلق الهف اولتق اذإ الإ نيبراحناوقانخلا لقتال
 امهنم مدقتب ملذإ لتقلا اةحتسي ملف هدعب الو لتقلا لبق ارفك مل براخلاو قانلا نأ

 لتقلا قدتساف لقي , موأ هب لتق هرحمب رفكد قف ر رحاسلا امأو لتقلا هب ناقحتسي ببس

 طقس ملف ًادح هلتق 23 بوجو ناكداسفلاب ضر لا ىف ًايعاسو رفك عص ناكال ا مث هرفكي

 ىذلا براحتلل هيقم وهف ةبوتلاب هنع كلذ طقس مل لتقل | قدتسا اذإ براحناك ةبوتلاب

 لدقلا قحتسي دترملا نأ ةبج نم دترملا قرافيو ةبوتلا هنع هليزتال دح هلتق نأ ىف لئق

 كإذ نم انفصو امو لتقلاو رفكلا هنعلاز هنع لقتنا ىتف بس رفكلا ىلع هتماقإب

 ةمذلا لهأ نمبراحما كح فلتخال اكنيملسملا نمو ةمذلا لهأ نم رحاسلا نيباوق رشي مل
 نيب راحل انم ةأرملا ن"الةرحاسلا ةأرملا لتقت مل كلذلو ةبراحاب هنوقحتسياهف مالسإلاو
 رحاسلا ةباتقسا كرت ىف ةفينح ىبأ لول رخآ هجوو دوق لتقت امنإو ًادح لتقتال مدنع
 رداآولىف فسوي ىبأ نع هيبأ نع بيعش نب ناهس انثدح لاق ىواحطلا هركذام وهو

 هتبوت نإف ًارس قيدنزلا !واتقا ةفيئح وبأ لاق لاق مهلع هيلامأ ىف اهلخدأ هنع اهركذ
 رفكي رءاسلا نال هيلع رحاسلا ةلئسم ءانب حصيو هفالخ فسوب وبأ كح لو فرعتال
 لتقيال نأ ىَعل آذه ليعف ليق نإف هنب ولأ لبقت ال نأ بجا ولاف ( قيدنزلا ةلزنمي ووف رس

 ل ماكحأ هذ



 صاصجلل نأ رقلا ماكحأ 3

 ليق ه رفكلا لج“ ال لتقلل قحتسم ريغ وهو رهاظ هرفكن ال ةمذلا لهأ ن زم رحأسلا

 هنإف هرحسب هيلإ راص ىذلا رفكلا امأو انل هربظأ ام وه هيلع هانررقأ ىذلا رفكلا هل
 رحسلا ىلع هرارقإ انلأسول هنأ ىرت الأ هيلع هرارقإ ىلع ةمذلا هطعذ لو هيلع رقم ريغ

 ًاضيأو ةلملا لهأ نم رحاسلا نيبو هنيب قرف الو هيلع هرارقإ رجن مو هيلإ هبجن ل ةيزجلاب
 داسفلاب ضرأالا ىف هيعسب هقحتسال هرفكي لدتقلا قحتسي مل رحاسلا ىذلا نأ ولف

 باتتسيالنأ ب جوي قيدنزلاةبوت لوبقكرت ىف محل وقو ان ركذ ىذلاوحنلا ىلعنيب راحناك

 اولتقي نأو ةقدانزلا رئاسك رفكلا داقتعا مهنم ملع دق نيذلا نيدحلملارئاسو ةيليعامسإلا
 نب رشب انثدح مناق نب اهب انثدحام رحاسلا لتق بوجو ىلع لديو ةبوتلا مرابظإ عم

 نسحلا نع مم نب ليعامسإ نع ةيواعم وبأ انثدح لاق ىناهبص”الا نبا انثدح لاق ىسوم
 رحاسلاهلتق قبددج ةصقو (فيسلاب هبرض رحاسلا دح) لاق تلي ىتلا نأ بدنج نبا

 ( فيسلاب هبرض رح الا دحإ) مالسا هيلع هوقو ةروبشم ةبقع نب دلو لادنع ةفوكلاب

 دودحلا رئاسك ةيوتلا هليزيال دح هنأ ىف اثلاو هلتق بوجو اههدحأ نيينعم ىلع لد دق

 هنأدايز نب نسحلا انثدح اف اولاق براحما لق هجو ىلع هلتق نم ان ركذ امو تبجو اذإ

 لتقبل هنأ ًايئات ءاجو ًابراحت ناك هنأ رقأ نك لق هبال هنأ تيثدقو ًارحاس تنكلاق اذإ
 هللا نأ اودلعاف هيلع 0 نأ لبق نم !وبات نيذلا الإ ] نيبراحملا نأش ىف ىلاعتهلوقل

 روك ذملا دحلا هيلع بجوأ ن م ةلمج ن 0 بناتلا ىثتساف | ميحر روفغ

 1 هه هللا : راحت نيذلا ءازج | امنا ]1 لاعت هل .ة هال لدت 5 وةيآلاف
 فى نوعسيو هلوسرو هللا نوب تا ا | قاعت هل ود رداصل لامس و هي 210

 ىف ىعسلا لهأ نم هنأال ًادح رحاسلا لتق بوجو ىلع ةبآلا رخآ ىلإ [ ًاداسف ضر الا
 نم هيلإ راصام عم مهايإ هداسفإو هيلإ سانلا هئاعدتساو رحسلا هلمعت داسفلاب ضراالا
 ليقيال اكهتبوت لبقي ملف قيدنزلا ىرجم رحاسلا ىرجأ هنإف سنأ نب كلام امأو رفكلا
 هان ررقأ دقو هرفكب لتقل قحتسم ريغ هن"ال ةمذلا لهأ رحاس لقي لو قيدنزلا ةبوت

 ىبرحلا لتقي كل تقيف درعلل ًاضقن هدنع كلذ ن وكيف نيملسملاب رضي نأ الإ لتَقي الف هيلع

 هرارقإ زوجيال ًارس ًارفك ثدحتسا هنأ لبق نم قيدنزال ىذلا رحاسلا ةقفاوم انبي دقو

 ىرخأة رج نمو مالسإلا ةلم لحتني نمم رحاسلا نيبو هنيب قرفالف اهريغالو ةيرحي هيلع
 دقق ىمفاشلا بهذم امأو ةمذلا ىلحتنمو ةمذلا لهأ كح فاتخي الف براحمأ ىنعم ىف هنأ



 دب هيف فلسلا لوقو رحاسلا كح ىف ءابقفلا فالتخا باب

 ىلع هلتق اوبجوأو هرحسب هلتق ريتعي ل مينم ًادحأ نآل فلسلا لي واقأ نع هجورخ انبي
 هريغب رحاسلا لتق هركذ ىنيبجو دحأ نم اولخ ال كلذ عم وهو هلم الا وصحن قالطإلا

 هيعديام بسح ىلع هيلإ بيس لاصتاإلو ةرشابم ريغ نم هريغ لت ةرحاسلا ىلع زيجينأ امإ

 ةرحسلا لعف نم هلوسرو هللاب معلا لهأ نم دحأ هزيحي الو عينش عيظف كلذو ةرحسلا
 ةبج نم كلذ زاجأ امنإ نوكي نأوأ مالسلا مهمل ا ءاينألا مالعأ هتاهاضم نم ائفصو |
 ىتح ناسنإ ىلإ ءاود لاصيإ ىف لاتحا نم نإف دارأ اذه ناكنإف اهوحنو ةيودأالا قس
 86 بس ناسنإ لإ عفد نك هسفن ىلع نالاو هل براشلا وه ناكذإ ةيد همز زايال هنإف هبرش

 الإ عقي داكيال اذه نإف هبرشل رايتخا ريغ نم هابإ هرج وأ انإ ناكنإو هسفن هب لتقف
 هريغو رحاسلا هيف ىوتسي اذه نإف كاذ دارأ ناكنإف هوحنو مونلاو هاركإلا لاح ىف
 هنإف ةيدلا هيفف لمع نم لجرلا اذه تام دقو بيصأو ءىطخأ دق رحاسلا لاق اذإهلوقم“
 تومعال دقو هلثم نم حورجملا تومي دق ةديدح الجر حرج ول الجر ن'ال هل ىنعمال

 ةديدحلا ف بحي ؟صاصقلا باب] هلوق ىلع بجاولا ناكف صاصقلا هيف هيلع ناكل

 ةديد جحراجلا ىف اهدوجول صاصقلا لاوز ىف ةلعب سيل توعال دقو تومي دق هلوقو

 برضلاو دمعلاهبش ةلزنم هلعج دقف ليق نإف + هلمعنم تأم دق هنأ رحاسلا رقي نأ دعب

 هبشأ ةمطللاو اصعلاب لتقلاب راص ملوهل ليق لتقتال دقو لتقت دق ىتلا ةمطللاو اصعلاب
 سلام لكف همزل حالسب سل كاذو حالس اذه نأةبج نمامهدي قرف نإف ةريدحلاب هلم

 لوقو د دوقلا !! باحيإ قهريغ نود د حالسلا رابتعا ل يح همواي و هئم صتشال نأ حالسب

 ماكحأل رظنلا ىف فلاخع هنم تامل هؤايلوأ وأ مسق أ تم لو هنم ضرم لاق نإو ىبقاشلا

 ناكو هتيانج مكح همزل تام ىتح شارف بحاص لزب ملف الجر حرج ن نم نال تايانجلا

 كلذكف اهنم هتوم ىف ءايلو الا نامبأ ىلإ جاتحالو ةحارجلادنع توما ثودحب ًاموكسح
 ضيرملاف لوقن كلذك ليقنإف هر 0 ضرمروحسملا نأ رقأ اذإ رحاسلا ىف هلثم همرلي
 ىتح لتقلاب مكي ل اوفلتخا اذإ مهن أ تام ىَح شارف بحاص لزب مل اذإ ةحارجلا نم
 برضلا نيب ىلاوو فيسلاب هبرض وث هلثم لوقت نأ ىغبنيف هل ليق حورجملا ءايلوأ مسقي
 همرتخا لاق وأ ةيناثلا ةب رضا لبق هب تناك ةلع نم تامحراجلا لاقف هتعاس نم هلتق ىنح
 لأق أانقصو أم كاذكر و دحأ هلوقبالاذهو ءايلوألا مسقت نأ ىبرض نم تم لو ىلاعت هللأ



 ملكتتو رحاسلا كح ىف ةبافك هيف امب ءاهقفلا فالتخاو رحيسلا ىنعم ىف انملكست دق ركب وأ

 ىلع نيطايشلا اولتت ام اوعبتاو ا ىلاعت هلوق نإ لوقنف اهاضتقمو ةبآلا ىفاعم ىف نا

 ناملسنمز ىف اوناكنيذلا دووللا هبدارملا نأ سابع نبأ نع هيف ىوردقف ا ناملس كل

 لاقو قامت نباو برج نبا نع هلثم ىورو يلي ىنلا نم قو مالسلا ميلعدواد نبا ا

 دارأ مهضعب لاقو نايلس نمز ىف اوناكن يذلا دويلا هب دارملا ىدسلاو سنأ نب عيبرلا

 رجسلا و عم نآل ع ىنل أرصعق مهم ناكنمو ناهلس ن همز ىف مم ناك نم عيمجا

 ءالوه هللأ فصو تي دمت هين هللا ثعب نأ ىلإ ناس دبع ذنم اولازي مل دووملا نم

 مهنأب يلَي هللا لوسرب مثرفك ع م | مثرووظ ءارو هوذبنو نآرقلا اولبقي مل نيذلا دوهلا

 ربت 00 ىنعمو سنإلاو نجلا نيطايش ديرب وهون الس كلم ىلع نيطايشلا | ولتتاماوعبتا
 هيف ليقو هدبع ىلع هيف ليق | نايس كلم ىلع | هل وقو عباتت ىلاتلا نأ عبتت ليقو أ أرقتو

 اقدص ناك اذإو هيلع الت ليق ًابذك ريخلا ناكاذإ هنآل هيلع بذكت هيف ليقو كلم ىلع

 هلام هلأ ىلع نولوقت مأ أ | ىلاعت هللا لاق ًاعيمج نام "الا هيف زاج مهمأ اذإو هنع الت ليق

 ىلاعت هللا هأ ريف هب ناك كلم نأ نأ معزتو ناملس ىلإ رحسلا فيضت دووللا تناكو ا نويلعت

 ضعب لاق قامتإ نب دمت لاقو ةداتةو ريبج نب ديعسو سابع نبا نع كلذ ركذ كلذ نم
 لزتأف ًارحاسالإ ناكام هللاوأدن ناك ن املس نأ يعزي دم نم نوبجعت الآ دولا رابحأ
 مينم الصوت نايلس ىلإ رحسلا تفاضأ امنإ دوهيلا نإ ليقو | ناييلس رفك امو | ىلاعت هللا
 عمج ناهلس نإ ليقو كلذ ىف هيلع! وبذكو مهلع هزوجتلو مهنم كلذ سانلا لوبق ىلإ

 هيلع ريظ تام الف سانلا هب لمعي الثل هتنارخ ىف وأ هيسرك تحت اهفدو رحسلا بتك

 نأ زئاجو هيلإ هتفاضأو هتلبقو دوهلا ىف كلذ عاشو ةكلم مت متي ناك اذهب نيطايشلا تلاقف

 ناييلس ىمركت حت رحسلا اونفد نيطايششلا نوكي نأ زئاجو سنإلا نيطايش دارملا نوكي

 كللذل نول افلا نوكب نأ زئاجو ناهس ىلإ هورسأ ربظو تاماملف هلع ريغ نم هتايح ىف

 مهو ويأ كلذ ف ناكن ايل .نأ س اللا و هوأو هتوهدعب هوج رختسا سنإلا نيطايش

 «ىرق دق [ تورامو توراه لباي نيكلاا ىلع لزنأ امو | لاعت هلوق م هب موعدخمو

 امراعج اضخم اهأرق نمو ةكئالملا نم امهلعج اهيصنب اهأرق نف امدفخ و ماللابصنب
 تاعرأ لاو انآ كاما كادت الملا ري

0 
 هتان ءأ رهئاز لفات لهأ نم نيج د ناك امهم' كادذلا نع ىور دقو 5 2 نه



 كب هيف فلسلا لوقو رحاسلا مكح ىف ءاهقفلا فالتخا باب

 ءالبتسال نيكلملا نيذهن مزيف نيكلملزنأ للان وكي نأ ئاج هنآل نيتيفانتم ريغ ناتحيحص
 نيروم أم ناكلملا ناك اذإف امهنم مطوبقو امهلوقب سانلا رئاسو امهرارتغاو امهيلع رحسلا
 لوقت نأ زاج اهرفكو ةرحسلا قيراخنو رحسلا ىنعم سانلا رئاسو امهفيرعتوامبغالب إب
 كلذ امهلع لزنأ نأب ككْالملا نم امه نيذللا نيكلملا ىلع لزنأ امو نيتءارقلا ىدحإ ىف
 نيرومأم اناكنيكلملا نال سانلا نم نيكلملا ىلع لزنأامو ىرخ"الاةءارقلا ىف لوقنو
 ًنايبت باتكلا كيلع انلزنو | هلوسز باطخ ىف ىلاعت هللا لاق م امهفي رعتو امبغالبإب
 ةرات لازنإلا ىفاضأف | انيلإ لزنأ امو هللاب انم ا اواوق أ رخأ عضوم ىف لاقو | ءىث لكل
 نيرومأم اناكنإو ركذلاب نيكلللا صخ امإو مهيلإ لسرمل ىلإ ةراتو لِي لوسرلا ىلإ
 رحسلا ىناعم ريرقت ىفءايش لإ غلبأ 1 ناكف نيك انت اعت لات :اكةماعلا نال 50 |فأ رعتب

 ىلإ ايهذإ | نو رهو ىسوم لاق كس انلا امهعبتيل هب نيكسلملا صيصخت هنالطب ىلع ةلالدلاو
 نيلوسر مالسلا امهلع اناكدقو | ىثخي وأ ركذتي هلعل نب 3 هلالوقف ىفطهن]نوعرف

 ءاعدتساو هئاعدتسا ىف عفنأ كلذ نال ةيطاخنلاب هصخ هنكلو هيلإ السرأ اةاباعر ىلإ

 نود ركذلاب ١ , اميصخو رصيقو ىرسك ىلإ 2 ىنلا 0 مالسإلا ىلإ هتيعر
 كلذكو ىعارلل عيت ةيعرلا ن أ نم هانفصو امل سانلا ةفاك ىلإ الوسر ناكنإو امهاباعر
 رصيقل لاقو ( سوجما مثإ كيلعف 0 ملسأف دعب امأ ) ىرسكع ا! هبانك ب لاق

 تديأ نإ و ةيعرلا كتعبت تنمآ اذ ! كنأ أ ىنعي ( نيسيرأالا مإ كيلعف الإو مست ملسأ)

 هللاوكلذلف رقكلاو مالسإلا ى كل عبق 7 مف كنم ًافوخ مالسإلادل ةيعرلا بجتست :

 قطصي هللأ / ىلاعت هللا لاق مكامعلا نيكلملا لاسرإب لباب لهأ نم م نيكللا صخ ملعأ

 مهيلعال دثمو مهل] السم ةكنالملا نكي فيكف ليق نإف [سانلا نموالسر :كئالملا نم
 لإ مهلسرت «ضعبىل] مهضعل 257 اللا لسرب دق ىلاعت هللا ن "ل عئاش رن ءاج اذه هل ل

 هانلعجولو | ىلاعتهللالاقمهنم اورفني الثل مدآ ىبب ةئيوك مملعجو مهماسجأ فتك ءايبنأ 3
 ىلع لزنأ امو رحسلا سائلا واعي 1 هلوقو لجرلا ةئيه ىنعي أ الجسر ةانلعجل اكلم

 هنأ موملعيو رحسلا ىفاعم سائلا انيبيل نيكتلملا لسرأ هللا ن نأ ملعأ هللاو هانعم [ نيكللملا
 تاروظحلا رثاس هلسر ةنسل 0 هللا نيب هوبنتحي ىد هل ةقيقحال هنو و بذكو رفك

 كلذ لهأ ناكو ًاعادخو آمومتو ًارفكر حسلا ناكادلف هوتأي الو هوبنتجيل تامرحن أو
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 ناسأ ىلع سانلل كلذ نيب هب مهسفن آل هوعدا ايف ةرحسلا اوقدصو هب اورتغا دق نامزلا

 هانيدهو | ىلاعت لاق 0 رارتغإلا نع ممارجزيو لوجلا ةمغ مهنع انشكيل نيكلملا نيذه

 رمل ليقاكو رشلا بنتحيو ريخلا ىتجيل رشلاو ريخلا ليبس انيب ملعأ هللاو ىنعي | نيدجنلا
 رحسلا ناعم نايب نيب قرف الو هيف عمي نأ ردجأ لاق رشلا فرعيال نالف باطخلا نإ

 انزلاميرحتو تاوخالاو تابمآلا مرتو رفكلا بورض رئاس نايب نيبو هنعرجزلاو

 وهك تاحبقملاو تارواظفحما بانتجا ىف انبب امل ضرغلا نال هوحنو رثلا برشوابرلاو

 نف تابجاولاو تاعاطلا ءابتجا كل ذكهب علا دعب الإ هلعف ىلإ لصيال ذإ ريخلا نايب ىف

 نمو هب ملعلا دعب الإ هبانتجاو كرت ىلإ لصيال ذإ هذتجيا رشلا نايب بجو تيجو ثيح

 لذنأام ىلع اوبذك نيطايشلا نأ هانعم | نيكلملا ىلع لزنأ امو ] هلوق نأ معزي نم سانلا

 هلوقنأ معزوامهيلعل زنيمل ءالؤه هولتي ىذلا رحسلانأو ناملس ىلعا وب ذك اكن يكلملا ىلع

 | اورفك نيطايشلا نكلو |هلوق نال رفكلاو رحسلانم هانعم | امهنم نودلعتيف ] ىلاعت

 ا قشأالا امنجتي و ىشخ نم رك ذيس | ىلاعت هل وقكامهلإ ريمضلا عج رف رفكلا نمضت

 ناملعيالنيكلملا نأ هانعم | دحأ نم ناملعي امو] هلوقو لاق ىركدلا قش'الا بنجتيىأ

 نحن أم | الوقيف هيبن ىف اغلا ىتح هايلعيال نأ ىلع نارصتقيال كلذ عمو ًادحأ كلذ

 رحبسلا نيكلملا ىلع هللا لزني نأ هراكنتسا ليوأتلا اذه ىلع هلمح ىذلاو | رفكت الف ةنتف

 رحسلاب لمعي نم مومذملا ن"البجوبال هيلإ بهذ ىذلا !ذهورحاسلاو رحسلا همذ عم

 نم هتيبي نأ رحسلا ىنعم سانلا نم ملع نم لكىبع نأ اكهنع مثرجزيو نأثلل نيب نمال

 نم انيأر اذإ ىلاعت هللا اهايإ انمزلأ ىتلا ضورفلا نم اذهو هبنتجيل هنع اهنيو لمي ال
 رمظيام ةنتفلا نإف | رفكتت الف ةنتف نحن امإ | ىلاعت هلوق «هرمأ هيلع هومتو هب عدتخا

 فرعتل رانلا ىلع هتضرع اذإ بهذلا تنتف برعلا لوقت رشلاو ريل ىف ءىثلا لاح هب

 اهسفن نع ةريخاكر يصتق ربظت لاخلا نأ اضيأ كلذك رابتخإلاو هشغ وأ هتمالس

 ناكاملا ناكابلف | مكتنتف اوقوذ | ىلاعت هلوق هنمو عضوملا اذه ريغ ىف باذعلا ةنتفلاو

 خئاس أذهو ءالب ةنتف نحن امي] ةداتق لاقو ةنتف نحن امن] الاق هانعمو رحسلا ةقيقح ناربظي

 زوو المع نسحأ مهمأ مولبيل مهيلإ اولسرأ نم هتنتق هلسرو ىلاعت هللا ءايبنأ ن"ال ًاضيأ

 3 5 و بالو رشلا ف كلذ لايعتسا هنكمب امهنم كلذ ملعي نم نأال ءالبو ةنتف انأدير نأ

 اند 7 ا كنزا انآ



 لا هيف فاسلا لوقو رحاسلا مكح ىف ءابقفلا فالتخا باب

 رحسلا لمع نأىلع لديرفكت الف لوقو تادايعلارثا اسك ةنحع كلذ نوكسيف هيف هعوقو

 هبنتجيل لايتحإلا فيكو رحسلا ام امهادلع | من1 ب لمعي الث هايل هنا ءلعي أ ههنا رفك

 لالدتسإلا لطييف مهلع هللا ت اولص ءايدنألا| تايآ سنج نم هنأس انلآ ىلع هوم اللو

 نم قيرفتلا لمت ه[ هجوزو ءرملا نيب هبنوقرفي ام امهنم نودلعتيف | ىل اعت هلوقو ام

 تناكاذإ هتجوز نيبو هندب ةقرفلا هب عّقيف رفكنيف عماس اسلا هب لمعي نأ ايهدحأ نيوجو

 ةيذاكسلا تاغاليلاو ةياشولاو ةميقلاب امهنيب ىعسي نأ رخآلا هجولاو ةدرلاب ةلسم
 0 إ ىلاعت هلوق ه اهقرافيف قح هنأ نظي ىتح لطابلا هيومتو داسفإلاو ءارغإلاو

 افق ناك اذإ امسأ نوكيف ملعلا انه نذإلا ا هلأ نذإب الإ دحأ نم هب نيراضب

 000 مسإلا رذحلاف رذ>وومف ًارذح لجرلا رذحلوقي 5 ًاردصم ناكاكرحخ نأك

 ىأ هللا نذإب الإ هيف ليقو لثمو لدمو هبشو هيشك نيهجو ىلع لاقي ام نوكي نأ زوحبو

 * هرضف هندي و هنيي لخ هاش نمو رحسلا» رضي ملف هعنمهللا ءاشنم نس+لالاقو ًاضي أ هتلخت
 لديتسا نم هانعم ليق [ قالخ نم ةرخأآلا ىف هلام هيرتشا نمل اوملع دلو | ىلاعت هلوق
 نم هلام نسحلا لاقو ريدا نم بيصنلا وهو قالخ نم ةرخألا ىف هلام هللا نيدب رحسلا
 ا مهسفنأ هب اورشام سئيلو و |هلوقو رفك هكوبقو قو رحسلاب لمعلا نأ ىلع لدي اذهو نيد

 رعاشلا لوقك مهسقنأ هب اوعاب ليق

 ةماق تنك درب دذعن نو 5 ًادرب تنرشو

 اونمآ مهن أ ولو] 1 هلوق كلذكو رفكدب لمعلا لوب نأ دك ًاضيأ اذهو هتعب ىنعي

 برطقلاق | انعار اولوقتال اونمآ نيذلا اممأ اي] ىلاعق هلوق ه ًاضيأ كلذ ىضتقي |اوقتاو
 عضوم ىف هللا لاق اا وقت تناكدوملا نأ ليقو ءز رلا هجو ىلع زاجحلا لهأ أ ةلك ىه

 | نيدلا 2 نطو يهتسلاب ا ايلاتعارو عمسم ريغ عمجاو انيصعو انعمس نولوقيو | ر ا

 كويح كؤاج اذإو | ىلاعت هللا لاق امءزحلا نوديرب مهي أطاومنع كلذ نولوقب اوناكو
 هيلع نولسي بأ كاذب نومهوب كيلع ماسلا نولو اوناكمهنأل هللا هب كيبح ل اب
 نإوانعار هلوقو هلثم اولوشي نأ نويلسملا ىهمو ممرمأ نم كلذ ىلع تي هن هلل | علطأق

 هقلطت دويل تناك ىذلا وحنلا ىلع ءزهلا لمتحا امل هنإف راظتنإلاو ةاعارملا لمسح ناك
 ايضتقم وذي لازءاجو اضتةمقالط الإ ن نا وكي ذأ كاجو هقالطإر روظوملا ىنعملا لايت>] نم هيفامل هقالطإ , نع اوه
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 ىلع قلطي دعولا مسا نأ ىرتالأ ةغللا ف دوجوم هلثموراظتنإلا لمتحا نإو ءرهطلا ىندمل

 ريغ دعو كلذ ] ىلاعت لاقو | اورفك نيذلا هللا اهدعو رانلا | ىلاعت هللا لاق رشلاو ريخلا

 نيرمأالا لاهتحا هيف انعار هلوق كل ذكف رشلا نود ريخلا هب لقع قلطأ ىّتمو [ بوذكم

 لمتحا ظفل لكنأ ىلع لدي اذهو راظتنإلاب هنم صخأ ءرهلاب نوكي قالطإلا دنعو
 ىف روظ# ءرهلا نأ ىلع لديو ريخلا ديفي امم ديقي ىتح هقالطإ رئاج ريغف رشلاو ريخلا

 . هباتك قاع رلعأ هللاو روظحم وه هريغلو هل لمتلا ظفللا كلذكو نيدلا

 خسنلا هوجو ركذو ةنسلاب نآرقلا خسن ىف باب

 وهخيسنلان ولئاق لاق[ اهلثموأ ب رم ريخي تأت اهسنن وأ ةنآ ن م خستتام | 1 ىلاعت هنا لاق

 هليزي ىأ | ناطيشلا قليام هللا خسنيف ] ىلاعت هللا لاق لاديإلا وه نورغآ لاقو ةلازإلا
 متنكام خسنتسن انكانإ | هلوق نم لقنلا وه ليقو تاك تايآ هناكم لدبيو هلطبيو

 ةغلل ا لصأ ىف ناكايبمو ةغللا لصأ ىف هعوضو ىف وهامن] فالتخإلا اذهو | نولمعت
 ةوالتلا ىف نوكي دق خسنلاو ةوالتلاو محلا ةدم ناب وه ام] عرشلا قالطإ ىف هنإف هانعم

 ضعب معز ركب وبأ لاق « هريغ نود ةوالتلا ءاقب عم محلا ىف نوكيو كحلا ءاقب عم

 اهيف ركذ ام عيمج نأو هي دمح انيبن ةعيرش ىف خسنال هنإ هقفلا لهأ ريغ نم نيرخأتملا
 قرشملا ىلإ ةالصلاو تبسلاك نيمدقتملا ءايبنأألا عّئارش خسف هب دارملا امنإف خسنلا نم
 دقو ةعاسلا موقت نأ ىلإ ةيقاب ةتباث هتعيرشو ءايبنّذلا رخآ متلي انيبن نآأل لاق برذملاو

 هلوصأو هقفلا لع نم ظوظحريغ ةخللا لع نم ريثكو ةغالبلا نم ظح اذ لجرلا اذه ناك
 هذه راب ظاب قيفوتلا نم دعب هنكلوهرمأ مهاظ ريغ هي نونظم ريغ داقتعالا ميلس ناكو

 خس هتعي رشو هللا نيد نم اهفلخو أبفلس ةمآلا تاقع دقلب دحأ اهلإ هقبسي مذ ةلاقملا

 نأ تاقع اكليوأتلا هيف نوزي<الو هب نوباترال القن انيلإ كلذ لقنو هعثارش نم ريثك

 مفادكةنسلاو نآرقلا ف خسنلا دوجو عفاد ناكف آمباشتمو اكو اص اخو ًاماع نآر قلا ىف

 اذه بكتراف دحأو هجو ىلع هلقثو عيمجلا دورو ناكذإ هبءاشتمو هركحمو هماعو هصاخ

 عم ةمآلا ليواقأ نعابم جرخ ًارومأ اهماكحأ ىفو ةخسانلاو ةخوسنملا ىألا ىف لجرلا

 ىتأ امنِإ هنأ هيف ىنظ رثكأو كلذ ىل !هأ ىذلا ام ىردأ امو ابها ركتساو ىتاعملا فسعت

 فاسلا لاق دقاع ةئف ةف رعم ريغ ن رم هيف هب أرلا تايعت سأو كلذ نياقانلا لقنب هيلع ةلَق نم 3



 0 خسنلا هوج وركدو ةنسلاب نآرقلا خشن ىف باب

 دقق باصأف هبأرب نأ رّقلا ىف لاق نم هني ىنلا نع هيف ىور نمث نآكو ةمآلا ١ هتاقنو هيف

 امو هيف زوحي امو خسنلا هوجو ىف هقفلا لوصأ ىف انملكت دقو هلوانل رفغي هللاو ًأطخأ

 لاقي ريخأ لا نم اهأسنن و نايسنلا نم هنإ لبق | اهسنن وأ ]امأو ٠ ىكيو ىنغي امب زوجنال
 [رفكلا ىف ةدايز ءىسنلا امنإ ] ىلاعت هلوق هنمورخ تلا نيدلا ةثيسنلاو هتر خأ ءىثلا تأسن
 اورقبال يح ةوالتلا ىلاعت هللأ مهيسنب نأوهامنإ إف نايسنلا هب دير أ اذافرورشلا ريخأت 7 ىبعي

 نأ زئاجو ماي.ألا ىلع هوسنف هتوالت كرشباورؤي نأ امإ نيوجو دحأ لعد وكو كلذ

 اهاسننوأ ةء أرق ىنعم امأو هلي 1 ىنلل ةرجعم كلذ نوكيو مبماهوأ نم مفديو ةعفد هوس

 نوكي وأ ةحلصللا ىف اهماقم موقي ام اهنم الدب لدنيو الني الف اهرخؤي نأب وه امنإف
 ىف اهزنأ ول اهنم الدب ىتأف ىتأي تقو ىلإ اهازنإ رخؤي نأ لسمتحو اهنم دابعلل ملصأ
 نعىور هنإف [ابلثم وأ اهم ريخب تأن | هلوق امأو ةحاصملا ىف ابماقم موقيف مدقتملا تقولا
 ةرشع نم دحاو ىلوهال نأب أب سالاكر يستلاو ليبستلا ىف ل أهنم ريخت ةداتقو سابع نبأ

 ناك ام دعب ةبعكلا ىلإ هجوتلاب م'”الاك اهلثموأ [ منع هللا ففخ نآلا | لاق مثلاتقلا ىف
 لصغلا ملثم وأ حالصلا ةرثك ىف تقولا ىف ىف اهنم ريخ نسحلا نع ىورو سدقملا تيبل ١ ىلإ

 ريخ مهنم دحأ لقي لو ةحلصملا فوأ فيفختلا ىفامإ مكل ريخ دارملا نأ عاد قافتا نم
 ةوالتلا 9 ىف ضعب نم ريخ نآر هلا ضعب نأ لاقي نأ زئاج ريغ ذإ ةوالتلا ىف اهنم

 زاوج عان تما ىف سانلا ضع جيتحا دا دقو رو وبأ لا لاق ء هللإ مالكز رجعم هعبمج ذإ مظنلاو

 لافغإ اذهو نآرقلا نم آريخ نركتال تناك لاح ىأ ىلع ة ةنسلا نآل ةنسلا نآرق ل

 مظنا آو ةوالتلا ىف اهنم ريخي دارملا نوكي نأ زئاج ريغ هنأ اهدحأ هوجو نم هلثاق
 نآل مظنلا درب مل هنأ ىلع فلسلا قافتا رخآلاو مظن اازاجيإ ىف حوسنملاو خسانلا ءاوت 7
 نوكب م ةنسلاب نوكي دق كلذو ةحلصلاو أ فيفختلا امإ نيينعملا دحأ ىلع هيف مطوق

 :آرقلا خسن زاوج ىلع ةبآلا هذه ةلالدف ةوالتلا دأر أ هنأ مهنم دحأ لقي د كآرقلا
 سن ىضتقت امنإ كلذ ةقيقح نإذ ًاضيأو اهب هزاوج عانت ما لع اجت !الد نم روظأ ةنسلاب
 1 | ىهامنإ ةيآلاو | ةبآ نم خسف ام | ىلاعت لاق ل211 سيو وال
 هانعم ن وك نأ زاج كلاذك ناك اذإو مال خس بجورام ةوالتلا عسل فقفسلو ةوالتلا

 دقو اهريغ وأ ةئسلا قب رط نم َْ نم 5كل ابن م ريخي تأت است وأ ةبآ ةوالت نم خسأن م



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ ا

 كانه اميلطيلف اهدارأ نف ةيافك هيف ام هقفلا لوصأ ىف ةلئسملا هذه ىف لوقلا انيصقتسا

 نع رمعم ىور |هرمأب هللا ىنأي ىتح !وحفصاو !وفعاف | ىلاعت هلوق + ىلاعت هللا ءاش نإ
 دمج وبأ انثدحو | موهتددجو ثيح نيكرشملا اولتقا ] اهتخسن لاق ةبآلا هذه ىف ةداتق
 ىبأ لع ءىرق لاق ناملا نب دمت نب رفعج لضفلا وبأ انثدح لاق ىطساولا دمت نب رفعج
 نعةحلط ىبأ نب ىلع نعلاص نب ةيواعم نع ملاص نب هتلاديع انثدح لاق عمسأ انأوديبع

 | رابحي مهيلع تنأ امأو | ىلاعت هلوقو [ رطيصمب مهيلع تس | ىلاعت هلوق ىف سابع نبا

 نيذلل اورفغي اونمآ نيذلل لق | ىلاعت هلوقو | حفصأو مهنع ضرعأف ]| ىلاعت هلوقو

 | مومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقاف | ىلاعت هلوق هلك اذه خسف لاق [ هللا مايأ توجربال

 هللا ءرحام نومرحب الو رخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤي ال نيذلا اولتاق | ىلاعت هلوقو

 الإ درب لو انركذ نع ىلوت نمع ضرعأف ] ىلاعت هلوق هلثمو ةيآلا [ نونيديالوهلوسرو

 ةنأك ةوأ ادع هننيو كنب ىذلا اذإف نسحأ ىه ىتلاب مهداجو | ىلاعت هلوقو | ايندلا ةوب 8

 هذبفةكر اتم لع أ هللاو ىنعي |[ امالس اولاق نولهاجلا مهبطاخاذإو ] ىلاعت هلوقو | ميجملو

 ءاعدلا ضرغلا ناك امتإو ةرجلا لبق كلذو لاتّقلا ضرف موزل لبق تلزنأ املك تابألا

 هلثم نأو هدب ىلع هللا هروظأ امو هتف ىنلا تازجعم ىفرظنلاو جاجحلاب ذتنيح نيدلا ىلإ

 نم قاوموت نأ ةدحاوبكظعأ نإ لق | ىلاعت هلوق هوحنو ءاينألا ريغ عم دج وبال

 ام ىدهأب مكتنج ولوأ لق | ىلاعت هلوقو | ةنج نم مكيحاصب م أوركفتت مث ىدار ذو

 |[ نوكفوت ىتأف ىلوألا فحصاأا ىفام ةئاب مهتأت اتموأ] ىلاعت هلوقو | ؟ءابآ هيلع متدجو

 ىنلا ىمأ ىرظنل لاب مالا ابف ب جلا ىألا نم اهوحنو | نوفرصت ىف 0 ا نولقعت الفأ]

 ىلإ رجاه أل مث هقدص ىلع ةلادلا لمالدلاو ةوبنلا مالعأ نم ههل ىلاعت هللا هربظأ امو هلم

 ترقتسا نيح ممدنع هريرقتو جاجحلا ىف رذعلا عطق دعب لاتقلاب ىلاعت هللا | هرمأ ةنيدللا
 ةضيفتسملا رابخألاو ةدهاشملاب ىصاقلاو قادلاو ىدايلاو رضاحلا دنع هتازجعمو هتانآ

 هللا ءاش نإ هل ةبجوملا تابآلا ىلإ انريصم دنع لاتّةل! ضرف ركذنسو املثم بذك ال ىتلا

 أب اريخ ىقىعسو همسأ اهيف ركذي نأ هللا دجاسم عنم نم ملضأ نمو ] ىلاعت هلوقو ه ىلاعت

 مهنع ىلاعت هللا ىضر ةداتق نع رمعم كور نقلل اهولخدي نأ مل ناكام كئيوأ

 0 00 1.14 ىلاخ اع تاك كك 1
 اضع وأ 1 قاع هلوقو ىراصم مم تلد لص ناعأو سدقملا تغثب برخ رصن تخم وه له



 الو خسنلا هوجو ركذو ةنسا|ب نآرقلا خسن ىف باب

 ردق نإف ة ةقرأ 55 الإ اهنولخديال ىراصنتلا م لاق| نيفئاخالإ اهولخدي نأ مط ناكام

 نباىورو نورغ اص مهو دي ن زع ةنز رجلا نوطعي لاق ىزخ ايندلا 0 و مب

 5 ركب بأ لاق م« سدقملا تدب وبرخ ىراصنلا م لاق ةيآلا هذه ىف دهاجي نع محن ىبأ

 يخي ملعلا ل اهأ نيب فالخال هنأ هيوأر نم اطاغ نوكي نأ هيمشل ةداتق ربخ ف ىورأم

 ا ؛ وطر هد ماس سلا كم لع مي سلا داوم ل |. 3 ناكر صنت 2 دبع نأ نيلوألا

 سدقملا تيب بيرخت ىف رصن تخ عم نونوكي فيكف نومتني هيلإو ميسملا دعب اوناك
 لبق ناكو كلما نيطتطسق مايأ ىف مورلاو ماشلا ىف مهنيد ض اًقتسا اإ ىراصنلاو

 لحتش نم ناكو ناثوأ ةدم 8 نيئاص ص كلذ لبق اونطكاعإ ءاو روسكو همس ىنئاع , مالسإلا م

 نم دقتعت 7 ىراصنل أن لل إف كلذ عم و مولي أمف مهن اي دأب نيد منع نإ رومغم مهن ذ6 ةينأرصن لل

 نمو هيف مد اقتعا عم هيب رخت ىلع اوناعأ ف 8 دوربلا داقتعا لثم سدقملا تدب مظعت

 ىف للار 5 نم نيملسملا أوعنم ثيح نيكرشملا نأش ف ىف اهنِإَدنآلا نإ لو نم س سأنل

 لاق ء هتعاطو هللا ركذي هترامع نم مهعنم وه ام هبأرخ ىف مويعس نأو ما مأر لا دجسأ

 هلوق اهرحأ نيهجو نم دجأسملا لوخد ةمذلا لهأ عنم ىلع ةلالد ةيآلا هذه ىف ركب وأ

 ربقلاب امهدحأ نيوجو نم نوكب عنملاو | همس !ابيفركذي نأ هللا دجأ سم عش م نم لظأن همو

 0 « عنملا + ةناب دلالة هيج نم دقتعا نمنأل مكححلاو ةنايدل ةنايدل أو أو داقت مالا رخآلاو ةيلغلا وو

 مه عنملا نوكيف هعأه ف ركن لأ ًادجسم عش دم لق هيف لاقي ن نأ زاج دجاسملا ل هللا نأ اف تاسأأ ) هللإ

 نأب أب ماعلا ن :م ةاصعلاو رفكلا نم نيرفاكلا هللا عنم لاقي نأ زئاج اكرظحلا هانعم
 ىلع هلايعتسا بجو ني ملل ايظظتنم ظفللا ناك الف املعف ىلع مدعوأو مهلع اهرظح

 نيدلسملا ىلع نأ ىلع لدي | نيفئاخ الإ اهولخدي نأ هل ناكام كتلوأ | هلوقو نيلامتحالا
 ىعسو| اهلوق ىنائلاهجولاو اكوخدب نيفئاخ ا وناكام كلذالول اهولخد اذإ اهنم مهجارخإ

 هداقتعا ىناثلاو هديب امرخ نأ امهدحأ نيبجو نم ًاضيأ نوكي كلذو | امارخ ىف
 ناكام كل وأ ] هلوق هيلع فطع مث هبجوتو كلذ ىضتقت مهتانايد نآل اهيرخت بوجو
 ةلالد لثم ىلع لديو اندب ام ىلع اهنم مهعنم ىلع لدي كلذو | نيفئاخ الإ اه ولخدي نأ مل
 نم نوكت امترامعو [ هللا دجاسم اورمعي نأ نيكرشملا ناكام | ىلاعت هلوق ةيالا هذه
 ,ساع رمعي نالف لوقت كايموزلو اهروض> ىلاثلا وابحالصإو اهؤانب اهردأ نيبجو



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ لع

 هل اودبشاف دجسملا داتعي لجرلا مت أر اذإ ) هلي ىنلا لاقو همزايو هرضحب ىنعي نالف

 هروضح لمجال هللاب نمآ نم هلأ دجاسم رسعل 5 | لجو رع هلوقل كلذو ( نامإلاب

 هاش نإ هعضوم ىف كلذ ر كذتسو دجاسملا لوخدرمل نوزيجي انباصأو اهل ةرامع دجاسملا

 ةصاخ سدقملا تنب ىلع روصقم ريغ هنأو دجاسملا راس ىف ماع هنأ لع لدي امو ىلاعت هللا

 نإف « ةلالدب الإ هنم ءىش صخب الف دجاسملا ىف كلذ هقالطإ ةصاخ مارا دجسملا وأ

 سلجم ساجما نم عضوم لكل لاقي اكدجسم دجسملا نم عضوم لكل لاقي نأ ئاج ليق

 هَ

 لاقيال كو نأ ددعسم هنأ أ لاقي صل ا« دجاسم دحاولا دجسيلل لاقي ال هنأ ناسللا لهأ نيب
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 عزانت ال هل ىل لبق * ىرخأ هيف هوجس عضوم لكعوةرات تلجلع اهقاو مسالا نركيذ

 ادجسم دوجسلاعضوم ىمس نإو هلوانتي ال قالطإلا نأ تدثف رود اهنأ ةدحاولا رادلل 1و

 عنتمتالك نأ ىلعو انفصوام هيضتقي ايف قالطإلا محو قاطم ريغ اديقمكلذ لاقي امنإو

 ملسم ريغ كلذو ضعب نود اهضعبب هصيصخت ديرت اإو دجاسملا عييمج ىف كلذ قالطإ نم

 ثعشأ و بأىور | هللادجو مف أولوت امي أف برغملاو قرشملا هللو | ىلاعتهلوقةلالدريغب كل

 لوسر عم 8 ؟ لاق هيبأ نع ةعبب ر نب اع نب هل دبع نع هللأ ديبع ن مصاع نع نامسلا

 انركذفا انحبصأ م © هلايح ىلع انم لجر لك اك ىلصف ةليقلا نيأردا ف 4 ةلظم ةليأ ف هلي هللأ

 نع ةبتع نب بوبأ اىودو | هللا هجو مق اولوت انيأف | ىلاعت هللا لزنأف هِيَ هقبَي ىنلل

 أن ع قلط نب سق

 ىورو مكتالص تمت لاقف هيلي هللا ل وسرل كلذ أوركذف ةلبقلا ريغ ىلع اون ناك ممن رح 1

 ىلصيو رفسلا ىف ةلبقلا ء ىطخي نمع رمع نا ل أس لجر نع ةداوس نب ركب ن زع ةعيف نبأ

 نب دمع انثدح لاق ظفاحلا لع نب . نيسحلا ىلع وأ انثدحو هللا هجو مف !ولوت ان اف لاق

 بانك ىف تدجو لاق ىربنعلا نسمملا نب هللا دبع نب دمحأ ىتثادح لاق ىطساولا نايلس
 نع ء حاير ىبأ نب ءاطع نع ىىزرعلا نايلس ىبأ نب كلملا دبع لاق نسحلا نب هللا ديبع ىأ

 ةلبقلا فرعن ملف ةللظ انتباصأق هيف تنكة برس هني هللا لوسر ثعب لاق هلتأ دبع نب رباج

 ةفئاط تلاقو أطوطخ !وطخو أولصق لامشلا لبق انبه ةلبقلا أنفرع دق انم ةفئاط تلاقف

 كلت تحبصأو سمشلا تءلطو انحبصأ ابلف أطو طخ اوطخو بوذجلا لبق انبه ةليقلا

 اهنيأف | هللا لزنأف تكسف كلذ نع هِي ىنلا انل اس ان رفس نم انلفق املف ةلبقلا ريغل طوطخلا

 نيبت اوغرف املف ةليقلا نع اوهأتف اولصف رفس ىقاوجر خم وق؛ ناد



 اياب خدنلا هوجو ركذو ةئسا اب نآرقلا خسن ىف باب

 ةبآلا لوزن ببس نأ رابخألا هذه ىنف ركب وبأ لاق متتك ثيح ىأ | هللا جو مف اولوت
 نأ رخآ ربخ ىف رمع نبا نع ىورو ًاداهتجا ةليقلا ريغل اولص نيذلا ءالؤه ةالص ناك
 تازتأ هيفو ترجو: ثيح ةنبدملاوحن ةكم نم لبقموهو هتلحار ىلع لصيناك هِي ىنلا
 | هللا هجو مف اولوت اهنبأف ]ارق ق ةداق نع رمعم ىو رو | هللا هجو مق اولوت اهيأف | اف
 اوركن 5 نأ هيف ليقو مارحلا دجسا الإ ةالصلا اهتخسن مث ىلوألا ةلبقلا ىه لاق
 نمو كلذ هللا لزنأف سدقملا تب ىلإ ىلصي هَ ىنلا ناكام دعب ةبعكلا ىلإ ةلبقلا ل وحت
 ىلإ هجوت ناكامنإو ءاش ثيح ىلإ لصي نأ ىف ًاريخم ناك هيَ ىنلا نإ لوقي نم سانلا
 .ناكو هم كلا ىلإ هج وأ لاب سحأ ىحاحبإلا هجو ىلعال رايتخالا هجو ىلع سدقملا تيب

 لاق ةيعكلا ىلإ هجوتلاب !اب هلا لبق رييختلا تقو ىف [ هللا هجو مف اولوت اهنيأف | هلو
 ةابقلا ريغل ىلص هنأ نيبت مْ ةبج ىلإ ًادهتجرفس ىف ىلص نميف معلا لمأ فات ار
 هتالصرجما مل لعفي ملف بقل ةرج هفرمفهلاسي نم دجو نأ ىروتثلاو ًاعيج انب امحأ لاقو

 ةلقلا ريدتسم اهالص هاوس هتالص هتأز أرجأ هدابت جاب اهالصف اهترج هف رعي نمدحب مل نإو

 ءاطعو ريهاربإو بيسملا نب ديعسو دهاجم نع انلوق وحن ىورو اهنع ايرغم وأ اقرشم وأ
 تقولا تاف اذإف تقولا ىف ديمي ةملس ىبأ نيأو ةعيبرو ىرهزلاو نسحلا لاقو ىبعشلاو
 تقولا ىف ديعي امنإ هنع بعصم وبأ ىورو هنع بهو نبأ هاور كلام لوقوهو دعي مل
 ةداعإ الف اليلق رسايت وأ اليلق نمايت نإو برغ وأ قرش وأ ةلبقلا ريدتسم اهالص اذإ
 نإف فئأتسا برغملا ق ةليقلا ىأر مْ قرشملا ىلإ ىلصف دب جا نم ىعفاشلا لاقو هيلع

 ىضم | دتعي و فرحش ن أ هيلعو ةدحاو ةهج كلتف فرحنم هلأ َى أر مث اقرن 2 تناك

 اوت (نبأف | لوق نأ كلذو اهالص ةبجأ ىلإ اهزاوج ىلع لدب ةيآلا رهاظ ركب وبأ لاق
 ىلاعت هلوةك هيلإ هجوت لاب مترمأ ىذلاهجولا ودو هللا ناوضر مف هانعم | هللا هجو مف
 [ هبجو الإ كلاه ءىث : لك | هلوقو انم هدارأ املو هناوضرل ىنعي | هللا هجول ممعطن امإ|
 نأ انمدق نيذللا رباجو ةعيبر نب صاع ثيدح ىف ىور دقو هتدارإو هاضرل ناكام ىنعي
 تلزت اهنأ ىورو ةل>ارلا ىلع عوطت دا قتلزتاهن تأ ىور ليقنإف تلزتأ اذه ىف ةيآلا

 هلي ىتلا لئسيودحاو تقو ىف الكل اوحألا هذه قفحي نأ عنتممال هل ليق ةلبقلا نآيبف
 ةدحأو لكى لع صن ول هنأ ىرت الأ اعيج كح نايباهب ديرو بألا لام هللا لريفارع



 صاصضجلا نآرقلا ماكحأ م1

 اوصف هنلأ هجو كلذف الإ لأ هجوتلا نم نينك ةليق 0 ةبجب نزاع تك اذإ لوب نأب اهن

 اذإو هللا هجو وبف هيلإ هجوتلا سكي ىذلا هجولاف رفس ىفوأ نيفئاخ متنك اذإو 7

 عييمج ةدارإ فانت ملاذإو هللا هجو ىف تناك ةبج ىأ ىلإ متيلصف ِت اجلا <يلع تيمنا

 ىذلا هجولاىبع ىف اعلا هذه عيمج | م ىلاعت هللا دأ سم نوكسيف هيلع ةيألا لمح بجو كلذ

 أطخأ اذإ ديتجلا ف تلزن ةيألا نأ ةعيبر نيرماعو رباج ثيدح صن دقو امسال انركذ

 ةيح ان ىلإ ىلص مم ذعل هنف نآل ا اوس امنع نمايتلاورسايتملاو ةليقلل دتسملا نأ هيف رخأو

 ًاضيأ اهزاوج ىلع لديو ناتداضتم ناتهج ناتاهو بونجلا ةيحأن ىلإ رخآلاو لايشلا

 ناهثع نع رفعج نب هللا دبع انثدح لاق ماه ىف ىلوم ديعس ىلأ نع ةعامج هاور ثيدح

 برغملاو قرشملا نيبام لاق َِب هللا لوسر نأ ةرب ره ىبأ نعىريقالا ديعس نع دمج نبا

 هلوقك بر ,ةملآاو قرشملا نيبام هلوق ناكذإ ةليق ت اجلا عب مج تاثإ ىضتش اذهو هلق

 وه كلذكو يلا يجي دارأ نأ بر لاو قرشملا 3 نأ ىرت الأ قافألا عيمج

 لمشف برغملاو قرشا ركذ ايندلا عيمج ن ءرابخإلا ديرأ ىتم س أنا باطخ لوقعم ىف 2

 هتضافتساوهرو وبطل اع اجانوكب نأبج وب فلسلال وق نمانر ,ك ذامأ ضيأ و ابعيمج ظفتللا

 إف كم نع باغ نم نأ أ ًاضيأ هيلع لديو مييلع مهتارا غذ نم دحأ نم فال ريغ نع

 00 ىلصي ىتلا ةهجلاب نقويال ًادحأ نال دابتجا نع الإ نوكت ال ةبعكلا ىلإ هلال

 كلإذكف اهريغ فلك ملذ] ةزئاج عيمجأ ةالصو ابنع فرحنم ريغ ةبعكلا ةاذاحم ىف

 ًاضرف مزأي امنإف ةداعإلا بجوأ نموا أهريغ فلك مذ | هضرف ىدأ دق رفسلا ىف دبل

 ملعت مث هيف ىلصي بوثلاب هيلع انومزلأ نإف ةلالد ريشب ًاضرف همازلأ رئاج ريغو رخآ

 ىدأ دق مهنم الك نأ ىف مهني قرفال مهل ليق سجن هنأ ملعي مث هب روطتي ءام وأ هتساجب

 دهتجمأ مازلإ ىلع ةلالد مقت ملو هيلع تماق ةلالدب رخآ أضرف معلا دعب هانمزلأ امنإوهضرف

 ىهو ةرورض ريغ نم ةلبقلا ةبج ريغ ىلإ زوجت ةالصلا نال رخآ ًاضرف ةلبقلا ةبج ىف

 ريغ ىلإ تزاج املف اهلعف هيلع سيل هن“ال هب ةررضال هنأ مولعم و ةلحارلا لع لغنلا ةالص

 نيبتلا دنعهيلع نكي ملفك ام ىلع امتهج ريغ ىلإ ضرفلا لص اذإف ةرورض ريغ نم ةلبقلا

 لاح سجن مامب ةرابطلا رجت مو ةرورضل الإ سجنلا بووثلا ىف ةالصلا زجت ملا لو اه ريغ

 همزل»الف ءاملا مدعاذ] مميتلا ةالص ةلزنع دبتجما نأ ىهو ئرخأ ةبج نمو ةداعإلا هتمزل



 نو خسنلا هوجو ركذو ةئسا اب نآرقلا خس ى باب

 و ءوضولا ماقم مئاق مميتلاكةلبقلا ماقم هل تماق دق اهيلإ هج وت ىلا ةرجلا نثال ةداعإلا

مب ىبف ةرابطلا ماقم موةبام سجن ءام رمطتللاو سجن بوثلا ف ىلصملل دجوي
 ىلصملا ةلزن

يلإ درب لصأ وهو كلذ ىلع لديو ءام الو مميت ريغب
 ةلبقلا ريغل فئاخلا ةالص انتلئسم ه

ف اه ريغ فاكي ل ةبج اهنأ اههدحأ نيبجو نم ابيلع بو
 ةبجلا هذه مايق ىناثلاو لاح لا ى

أ ىلع لديو مميتملاكهيلع ةداعإ لف ةلبقلا ماقم
 | هللا هجو مف ] ىلاعت هلوق نم دارملا ن

لا ةحاسم رادقم نأ مولعم هنأ ةلبقلا ريغل ةالصلا
 أهنءنيبئاغلا سانلاةالصا عستي ال ةيعك

اسم عماجلا نأ ىرت الأ اهتاذاحن ًايلصم مونم دحأو لكن وكي ىتح
 ةحاس فاعضأ هتح

سل ايذاحم هيف ىبصي نم عيمج سلو ةبعكلا
مهنأ تيثف عج ةالص تزيجأ دقو اهتم

 امنإ 

ل ةبمكلا ةيذاحم اممأ مهنظ ىف ىه ىلا ةبحلا ىلإ هجوتلا اوفلك
 لدي اذهو اهنيعب اهتاذاحا

ه رذعلا لاح ىف ةبعكلا ةبج مأقم تميقأ دق ةرج لكنأ ىلع
 ةالص تزاج امنإ ليق نإف 

 تركز ىذلا لصأالا ىف عيجلا
نأ زوجي مونم دحاو لكن "ال

 ةيمكلل ىذاحلا وه نورك 

مو هئم دعل نم نود
هجوت ىتاثلا ىف روظي 

ةيعكلإا ةبج ريغ ىلإ 
نم هنالص هتأرجأف 

 لجأ 

 ٠ اه ريغ ىلإ لص هنأن يبت دق انتاتسم ىف دهتجما نأ لبق نمانتلئسم ريظنهذه تسلو كلذ

عيمجا ةالص ريجنال نأ بجول امبني قرفلا ىف ًاغئا رابتعإلا اذه ناكول هل لبق
 هنأال 

لا لهأ انيأردق مث اهتماسم ناكاذإ اعارخ نيرشع رادقم ةبعكلا ةاذاع ناكاذإ
 قرث

ذلا نأب ملعلا عم مهتالص مهتأ زجأ دق برغلاو
 مددع رصقي نيذلا ليلقلا ماهوذاح ى

نأ كلذ عمزئاجو مهتلقل عيا ىلإ ةيسنلا نع
 نيح ةيعكلاىذاح نم مهيف سيل نوكب 

لو عيبجلا ةالص تأ جأ مث اه ورداغي :
ألا قلعت عم رثكألا معآلا مكح ربتعي م

 ماكح

 برحلا رادو مالسإلا راد ىف نم لكف محلا نأ ىرتالأ رثك الا معالاب لوصالا ف

لق”الا صخ“الا نود رثك الإ معاالاب قلعتي
 هلتق ًاروظحب مالسإلاراد فنمراصىتح 

دسم نم لتقلا قحتسي نم اف نأب ملعلا عم
 حابتسي برحلا راد ىف نمو ىبرحو دحامو 

سم نم افام عم هلدق
ذكو ريسأ وأ رجات م

ع لوصأالا رئاس كل
 ىر 9 جابنما اذه ىل

الطب ىف مح رع الا رثك الل نكي ملو اههكح
عكلا ةاذاحم ريغىلع مهنأب لعلا عم ةالصلان 

 ةب

وه هتقو ىف مهنم دحاو لكف لكى ذلا نأ تيث
 ىف هداهتجا ىفو ةبعكلا ةبج هنأ هدنعام 

ىلع ةداعإ ال نأو ابف داهتجالا غوسي ىتلا لالا
 تنأف ليق نإف ٠ ىناثلا ىف مونم دحأو 



 سل هل ابق رف الخ هل نيبتاذإ امنع ةلئسملا ا هداوتجاب ىلص نمىلع ةداعإلا بجوت

 دبتجا نم ةالص انفصو اهف انرجأ امن] وارنع هلثسي نم دوجو عم داوتجالا عضوم اذه

 لعف فلك 0 ةبعكلا ةرج نع هلئسي نم دجو اذإو ايف دابتجالا غ غوسل ىف لا لاخلا ىف

 ةرضح نع باغنم مم ولعم هنأ ان انركذام ىلع لديوأ مع ةلئسملا فلكا ]وهدأ رتجاب ةالصلا

 تددَقَو خسن هيفضرفلاك اذ ن وكي نأ هزي وجبن عم هداهتجاب هضرف ىد عي امنإف ة قلع ىلا

 اورادتسأفتل وحدق ةليق ١١ نأ مريخأت 0 تأ مان أف سدقملا تب ىلإ نولصي اوناكابق لمأنأ

 سدقلا تلي ليقتسا نم ن 1 امل نبرب دتسم كلذ لبق اوناكدقو ةيعكلا ىلإ ممالص

 تدب ىلِإ ةالصلا ضعب اولعف نيدح ةداعإلاب اورؤ 0 مش ةيعكلل ردتسم وف ةنيدملاب وهو

 ىلع لزن خسنلا نأال خا دعب ةالصلا اوءدتبا مهنأ بلغ الاذإ !خسنلادورو عم سدقملا

 ىلع لدي اذهف خ تس رف وأ هيلو خا للا دعب ابق ىلإ رخل! راس سس مث ةنيدملاب وهو تلي ىنلا

 ناك اكولوة دملا هذه 3 اصلا ف مهثكم لوطي ْن أ عانتمال سل ]| دعت ناك مهالص 5 ادتبانأ

 دعب سدقملا تدب ىلإ ةالصلا ضعب اولعف مهن 35 ةئاق هتلالد تناك خسنلا لبق اهؤادتبا

 نك ل ملو مهضر رف كلذ ناكو خسنلا ىل لبق : اهومدتبا مم ل كلذ زاجامتأ ليق نإف 5 خسنلا

 طر هيلع سهل هدابتجا هيلإ هادأ م ك4 رق 5 كبت ا لإ كإذكو هل ل اق 3 هريغ صضرق ةمييلع

 مث ةثداح مكح ىف دهتجا نم ةلزنم ناكةبعكلا ريغ ىلإ ىلص هنأ نيبت اذإ لبق نإف ه هريغ

 ىف صنلا نال تننظ اماذه سيل هل ليق + صنلا س هدابتجا لطيبف هيف صنلا دجو
 8 20 لس ا

 ريل 1 هجوتي ةدحاو ةبج ةالصلل تسلو امم ملعلا وأ اهتلياعم لاح قوه امإ ةيعكلا ةبج

 معو وأ ةيغكلا دهاش نف ملا وحأ فالتخا بسح ىلع نياصملا تاوجلارئاس لب ىلصملا

 نم وهضرف ةبج ةبعكلا تسبيلو اهيلإ هجوتلا هنكم ىتلا ةرجلا هضرففابنع بئاغوهو اب

 صنلا ىلإ دارتجإلا نم راص هنأ كلوقف هدابتجا هيلإ هادأ أم هضرفف ةبجلا هبلع تيبتشأ

 هجوتلان اكمإ لاح ف صنلا امنإو دابتجإلا لاح ىف هضرذ نكت ملةيعكشلا ةبج نال أطخ

 ةلزنمب ناكولف امترحي لوجلاو ةبعكتلاب ملعلا عم داهتجإلا هل ناكدقف ًاضيأو | اهب لعلاو اييلإ

 ملعلا عم داهت دجإلا غوميال يملا ىلع سن ىلاعت هلل نأ ب معلا عم ه دأبت جلا غاس ااصنلا

 0 هتاحيس ًادلو للاذختا ا أءؤ هلوقو ةثداح عملا لعأ ًأصذ ىلاعت هلل نأب

 لاق [ ضر'الاو تاومسلا المدإو 0 و ىلع قال ناسنإلا كل ْن نأ ىلع ةلالد هيف ركبوبأ لا 5 |



 ما خدنلا هوجو ركذو ةئسل اب نآرقلا خسأ ىف باب

 سيلو هكلم ىنعي | ضر الاو تاومسلا ىفام هل لب | ىلاعت هلو قب كلما تابثإب دلولا ىفن
 ضر ل قنم لكذإ دلو ذختب نأ نمحرلل ىغش اموز هلوق 0

 لثمب كلي ىنلا سَ دقو كلم اذإ هيلع هدلو قتع كلذ ىضت دةافإ ادع نحرلا ىآالإ

 هت طر هد نأ الإ هاو داو كرجل 7 لاقف هدلو كلم ذإ دلاولا ىف كلذ

 اذإدلاولا قع ربل ىنلا ريخ ىضتقاو وأ كلم اذإ دلولا ق قتع ىلع دب آلا تلدف ( هقتعيف

 هقتعيف هيرتشف هول“ هقتعي ىح هيلع قتعي ب ملمانأ كلم اذإ لاهللا ضفب لاقو هدلو يلم

 لوقمملانآل ًاعيج فرعلاوةغللا فظفللا كح لهج كاملادعب ًافتأتسمآةتع ىضتقي اذهو
 دلك ىنلا لوقكاذ دو هقتعأ بجوم هأرش نأ دافأ دق ذإ ىرشأاب هقتعيف هيرتشيف هنم

 ىرشلاب اهقتعم هنأ رب ( اهقت ف هسفن رتشمو أاهقبوف هسفن عئابف نايداغ سانلا 0

 فلتخا أ نوم 0 هير مهار أ لتباذإو ل اعث هلوق ه هدعب قتع فانك ل ال

 بكاوكلاو هداو ىلتقب هالتبا نسحلا لاقو كسانملاب 00 0 لاق نورسفملا

 دسجلا ف سمخو سأرلا ىف سمخ ةرابطلاب هالتبا لاق س سوواط ىورو
 ىفو سأرلا قرفو كاوسلاو قاشنتإلاو ةضمضلاو ا سأرلا ىف ةسخلاف
 لوبلاو طئاغلا رثأ لسغو طبإلا فتنو ناتؤلاو ةناعلا قأحو رافظأالا ملقت دسجلا

 ناكم لاق هنأ الإءايش "الا هذهركذو ةرطفلا نم ةرشع لاق هنأ ريلي ىنلا نع ىورو ءاملاب
 ىلع ةريره وبأو ةشئاعو رامع هاورو ةيألا ليوأت هيف ركذي ملو ةيحللا ءافعإ قرفلا
 ذإ اهظافلأ ةقايسو اهديناسأ ركذب ةلاطإلا تهركناصقتلاو ةدايزلا ىف مهنم فالتخا
 هيفرك ذام وولي هلال وسر ةن-نم اهوفرعو المعو الوق سانلا اماقن دقو ةروبشملا ىه
 ميهاربإ تبا ىلاعت للان وكب نأرئاج هيف فلسلا !!فالتخا !نم انمدقام عم ةيآلا ليوأت نم
 ماقو هب ىفوو هلك كلذ منأ مالسلا هي لع ريهاربإ ن نأو هعيمج ةالاد ارت نوكيو هلك كلذي

 هلأ خأ دقو صقنأ 00 نال ناصقن ريغ نم هب ىلاعت هللا رمأ ام بسح ىلإ عب

 زئاجخل ةرطفلا ند دسجل 7 سأرلا ىف لاصخلا رشملا نأ علي لي ىنلا نع ىورامو نرماتإب
 4 رأ كيلإ ان 1 < مآ رآب اي دتقم اق 0
 ةلم عبتا نأ كيلإ حوأ مث | ىلاعت 2 ل ل كوخ لا
 تبث دق لآ ملا هذهو | هدتقأ مأدببف هّللأ ىده ٠ نيذلا كتاوأ |هلرشو| 0 ميهادبإ

 راذق"الا نو فيظنتلا نوكي نأ ىضتقت ىهو لَ دمتو مالسلا هيلع يهاربإ ةنس نم

 ف ل ماكحأ مسن 8



 ةلازإ رظح امل ىلاعت هللا نأ ىرت الأ اهم ًارومأم بايثلاو نادبأللا نع خاسوأالاو
 وهن نمو | مهئفت اوضقيل مث ] هلوقب لالحإلا دنع هب سأ مارحإلا ىف رعشلاو ثفتلا

 هذهف هلهأ بيط نم سمب نأو كاتسي نأ ةعمجا موي لسغ ىف ِهَيِلَي ىلا نع ىورام كلذ

 اهدكأ دق و تاداعلاو قالختالا ىف ةيحتسم ةدومح ل رتل ف ةنس>تسم لاصخ ابلك

 راملا نايح نب رمع نب دم انثدح لاق قابلا دبع انثدح دقو متل لوسرلا نم فيقوتلا

 انثدح لاق لج.ءلانايح نب شيرق انثد> لاق كرابملانب نمحرلا ديعو ديلولا وبأ انثدح لاق

 ءاج لاقف الوط ىرافظأ ىف ىأر ف هتخاصف بريأ ابأ تدتأ لاق 0 خورف نايلس

 هرافظأو ءامسلارخ ن نعلئس عدحأ» ىجب) لاقف ءامسلا مخ نعهلئسي علم ىنلا ىلإ لجر

 نب دمحأ انثدح لاق قابلا دبع انثدحو ( ثفتلاو ةثايخلا أهيف ريف عمت 2 ' رافظأ ابنأك

 ىزاوه ”الاديز نب كا حضلا انثد>لاق ءاذحلا ناورمني كلمادبعانث دحلاقبوي ًانيلبس

 هللا ل وسرأي انلق لاق دوعسم نب هللا دبع ن 0 ع دلاخ نب ليعامسإ ن 0

 ةريره ىبأ نع ىور دقو ( هلماثأو هرافظأ نيب كدحأ غفرو أ ال ىلامو ) لاق مهت كنإ

 انثدحو ةعمجلا ىلإحوري نأ لبق ةمدجلا مويهب راش صقيوهرافظأ ملقي ناكدنأ رق لي ىنلا نع

 نع عيكو نع ةبيش ىبأ نب نامثع انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ىرصبلا ركب نيدم

 هللا لوسر اناتأ لاق هللا دبع نب رباج نع ردكنملا نب دم نع ناسح نع ىعازو'الا

 الجر ىأر وم رعشهب ن .كسياماذهد< ناكام 1)لاقف هر رعش قرفت دق اثعش الجر ىأرف قلي

 انثدح لاق قابلا دبع انثدح (هب وث هب لسغي| اذه دحب ناكامأ لاقن ةخسوبايث هيلعرخآ
 انثدح لاق ىلعي نب ةيم أوبأ انثدح لاق ىسودسلا ةبقع نب دمت انثدح لاق قدسإ نب نيسح

 رضحال و رفس ىف نوعدب هلي ىنلا نكي مل سمخ تلاق ةشئاع نع هيبأن ع ةورع نب ماشه

 3 نيعب رأ كلذ ىف تقو هنأ ىور دقو كاوسلاو ىردملاو طشملاو ةلحكملاو ةآرملا

 انثدح لاق يها رإ نيل سمانث دح لاق ذاعم نع ىنثملا نب نيسحلا انئدح لاق قابلا دبع انئدح

 قلما رسام 1 تقو لاق كلام نب سنأ نعووجلا نأ رعوبأ ا

 دبع أدل دحر وذ ةي ناك هنأ تلي ىنلانعىورو طبإلا فن :و برأشلا صقو ةناعلا قلح ىف

 لاق ءالعلا نب لماك|نثدح لاق ىلع نب مداع انثدح لاق دادحلا سي ردإ انثدح لاق قابلا

 انثدح هديب هنب اهم ىلو ىلطأ اذإ عقلي ىلا ناكتلاق ةلس مأ نع تباث ىبأ نب بيبح انثدح



 م8 خسنلا هوجو ركذو ةئسلاب نآرقلا خسن ىفباب

 ىنأن ا نع هث د نمع ىسدع نب نعم انثدح رذنملا نب نب مهأربإ | انثدح ريطم انثدح قابلا ديع

 بوش هت روع رتسف لجر هالطف ملم هللأ لوو لأ لاق سابع نبأ نع دهاجم نع ءحبجن

 هديب هنروع ملم مالم ىبلا لط مثىنعجرخأ هيب ىن لاهل لاق غ غرفأ لف هددسج رئاس س لجرلا ل لطو

 ل ذإف رونتيال كلم ىنلا ناكلاق سنأ نع تباث ىلأ نب بيبح ىوردقو

 نا او اللا رثك ألا ناككلذ نو قلحلا تناكهتدأع نأ هبدير. نأ لمتحي اذهو
 ريخأتلا ف ةصخأل نوكت نأ زث "اخ مدقت 1| ثيدحلا قنيعبرألا تيقوتنم ركذام امأو

 ةنسلا ةفلاخغ موللا هلعاف قحتسي روظحم نيعبرآألا دعبام ىلإ اهريخأت نأو كلذب ةردقم

 نأ ىواحطلا رفعج وبأ ركذ ركب وبأ لاق « رافظألا صقو برامشلا صق ىف امس ال
 لضفأ ءاذحإلا نأ ب راشلاو سأ أ! رعش قدمو فسون ىأو رفزو ةفين>ىأ نفذه

 ءاقحإ كلام ن ع متيطا نبا لاقو لاق رعشلا ضعب قلح هعم ناكنإو هنع ريصقتلا نم

 ناكو راطإلا براشلا ءافحإ ف تلي ىلا ثيدح ريسفتو كلام لاق ةلثم ىدنع براشلا

 لاق ببشأ هنع ركذو طقف هنم راطإلا ىف عيساول ناكامإو 0 نم ذخ مي نأ هرك
 ىف لِي ىنلا ثيدح سيل ًابرض عجوي نأ ىأر لاق هبراش قح أ نمع اكلام تلأسو

 روظت عدب هذه هب راش قلح لاق مث راطإلا نيت هلآ فرح ىد سيل لوش ناك اوحالا

 لجرلا نع ىعازوألا لئسو هبراش ش لتفي لعج خفن مأ هيزح اذإ ر مع نأك سأنلا ىف

 ةديع ا ف رعلا ف قل وهو رحنلا , موي قالإ ف رعيال ر رضحلا ىف امألاقف هسأر قاح

 ودبي ىّتح هيراش دحأ قلحي نأ انا ال كيلا لاقو امظع الضف هيف ركذي ةبابل ىأ نإ

 براشلا ل يوط نوكي نأ هرك أو براشلا فرط ىلع ىذلا صقي نكلو ههركأو داجلا

 سأرلا قلح نع دواد ىبأ نب زيزعلا ديع نب ديجلا دبع تلأس ليئارسإ ! ىأ قحإ لاقو

 ملو رفعج وبأ لاقالف نادلبلا نم هريغ ىفامأو قلحلا دلب هنآأل هب سأي الف ةكم امأ لاقف
 نايفح اناكع يب رلاو ىنزملا ممانيأر نيذلا هباحأو ًاصوصنم ادد ىعفاشلا نع كلذ ىف دحين
 ىنلا نع ةريره وأ و ةشئاع ت وردقو ىعفاشلا نع كلذ اذخأ اامهنأ لعلدف اممهراوش
 هبرأوش ن لخأ أ هلل ىنلا نأ نأ ةبعش نب ةريغملاىورو يبراشلا صق انمةرشع ةرطفلا لع

 ءاقحالا هلآ مدعل هلعف نوكينأ رئاجو لضفأ هريغ ناك نإو حابم رئاج اذهو كاوس ىلع

 ل للم هللا لوسر ناك لاق س ار و



 هبراشلا اوفحأ) لاق كلِ ىنلا نع رمعنبإ نع عفان نع رمع نب هللا دبع ىورو ءافحإلا

 لاق هني ىنلا نع ةريره ىأ نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب ءالعلا:ىورو ( ىحللا اوفعاو

 نع ةبلس نب رمع ىورو ًاضيأ ءاف>إلا لمتحي اذهو ( ىحللا اوخراو براشلا اوزج )
 ىلع لدي اذهو ( ىحللا اوفعاو براشلا اوفحأ ) لاق قلع ىنلا نع ةريره ىنأ نعدييأ

 لجر لاقي ار عشاا ةلازإب دلجلا روظ ىضتقي ءافحإلاو ءافحإلا لوآلا ريخلاب هداممنأ

 ابلج ر لفسأ باصأ اذإ ةبادلا تيفحو هلجر تيفح لاقي و ءىشدلجر ىف نكي مل اذإف اح

 دعس نيلبسو جيدخ نب عفا روديسأ ىبأو ىردخلاديعس ىأ نع ىورولاقافحلانهنهو

 ميهاربإلاقو مبمراوش نوفحي اوناكمهنأ ةربره ىبأو هللا دبع نب رباجورمعنب هتلادبعو

 هدا ض ايب ىرب ىح مهضعتلاقو هفتني هن أك هب راش قلح ر مع نب! ت يأ باطخ ندم نبا

 تلي ىتلا لاق لضفأ قاحلا ناكعيجلا دنع براششلا ف ًانونسمريصقتلاناكاملو ركب و بأ لاق

 امو ريصقتلا نم لضفأ سأرلا قاح لعج ةرم نب رصقملل اعدو ًاثالث نيقلحم ا هللا محر

 نكسمي ىتح هكرتي ناك ن وكي نأ زئاخل بضغ اذإ هب راش لتفب ناكر مع نأ كلام هب جبتحا
 نإف [ امامإ سانلل كلعاج ىنإ | ىلاعت هلوقو هلعفي سانلا نم آر يثك ىرت اكدقلح مث هلق
 مالسلا مهيلعةمأ ءاينآلارئاس كلذكو ةوبنلا قيرطنم نيدلا روهأ ىف هب متي نم مامإلا

 اوبترمهنآل ةمأ ءافلخلافمهيدرومأ ىف مهب ماهتئالاو ميعابتا نم سانلا ىلاعق هلا مزلأ

 آضيأ ةمنأ ءارقفلاو ةاضقلاو موماكحأو طرق لوبقو مهعابتا سانلا مولي ىذلا لحنا ىف

 هل عابتإلا همزا هتالص ىف لخد نم نآل ًآمامإ ىمسي سانلاب ىلصي ىذلا ىنعملا اذهملو
 اذإو اوهكراف عكراذإف هب متؤيل [مامإ مامإلا لعج امنإ ) لِ ىنلا لاقو هب مامتنإلاو

 نم. قحتسم ةمامإلا مسا نأ كلذب تيثف (.كمام] ىلع اوفلتخت ال) لاقو ( أودجساف دجس

 ىف هب متو نم كلذب ىمسي دقو !هنم ءىث ىف وأ نيددلا رومأ ىف هب ءادتقإلاو هعابقا مزلي
 اومسف [رانلا لإ نوعدب دم مهاناعجو | ىلاعت هللا لاق هلوانتي ال قالطإلا نأ الإ لطابلا

 ءادتقإلا بجي ةمئأ اونوكت مل نإو نيدلا رومأ ىف مه ىدتقب نم ةلزنمب مولزن أ مهنأال ةمئأ
 .ىذلا كحل ىلإ رظناو | لاقو [ نوعدب ىتلا مهمآ مهنع تنغأ اهف ] ىلاعت هللا لاق اكمهع
 ىلع فاخأ ام فوخأ ) علب ىتلا لاقو كداقتعاو كمعز ىف ىنعي | ًافك اع هيلع تلظ

 قالا ىفو ىلا هللا نيد ىف هب مامتمإلا بحب نم لوانني امنإ قالطإلاو ( نولضم ةمئأ تمأ



 34ه خسنلا هوجو ركذو ةنيلاب نآرقلا ست ىف باب

 انأو دييقتر يغنم كلذدافأدق | امامإ سانلل كلعاج ىنإ| ىلاعت هلوق نأىرت الأ ىدهلاو

 هانركذاملوانتيةمامإلا مسا نأ تبث اذإو رانا ىلإ نوعدب هلوقي هديقلالضلاةمئأ ركذامل
 ةاضقلاوءاملعلا مك لذدعب نودشارلا ءافلخلا مث ةمامإلا ةبتر ىلعأ ىف مالسلا مهيلعءاين آلاف

 ىف ىلاعت هللاربخ أ فاه وو ةالصلا ىف ةمامإلا م مهم ءادتقإلا ىلاعتهتلا م زلأ نمو لودعلا

 نم لعج نأ هلأ اس يهاربإ نأو ًامامإ سانلل هلعاج هنأ مالسلاهي لع مهاربإ نع بالا هذه

 ةمأ ىترذ نم لاو اةلزنع ناكف لوألا ل عفطع هنأل | ىتبرخ نمو |هلوقب ةمئأهدلو

 ىف ىلاعتلاقف ةَمنأ ىتيرذ نم نوكي له هفيرعت هتلئثسم ىتيرذ نموهلوقب ديري نأ ل متحيو

 ىلع امإ ةمئثأ هتيرذ نم لعجيس هنأ نيينعم كلذ ىوخل | نيملاظلا ىدرع لانيال | هباوج

 هلوق ناكاذإ هتيرذل لأسام ىلإ هتباجإ هجو ىلع امو هايإ هفرعي نأ هلأسأم هفيرعت هجو
 وهو ًاعيمج نيرمألا دارأ نوكي نأ زئاجو ةمثأ هتيرذ نم لمحي نأ هتلأسم ىتيرذ نمو
 هنم نكب ملول هناأل هتائسم ىلإ ةباجإ هنأ و كلذ هفرعي نأو ةمئأ هتيرذ نم لعحب نأ هتلئسم

 لاق الف دحأ كتي رذ نم ىدبع لانبال لاقوأ ةمنأ كتب رذىف سيل لاقل هتلئسم ىلإ ةباجإ

 لانيال] لاق مث ةمئأ هتيرذ نأ هل تعقو دق ةباجإلا نأ ىلعلد | نيملاظلاىدبع لانيال]
 ءادتقإلا عضوم مهلعحي الو ةمئآ نون وكي ال هتبرذ نم نيملاظلا نأ ربخأف | نيملاظلا ىدبع
 هنأ دهاجي نعو ةوبنلا هنأ | نيللاظلا ىدبعلانال | ىلاعت هلوةقىدسلا نع ىوردقو مم

 دقع اذإف ملاظلا دبعب ءافولا مرليال لاق هنأ سابع 0 نعو ًامامإ نوي ال اغلا نأ دارأ
 لاق ةرخآلاىف ًاريخ هيلع مهطعي دبع هللا دنع م سيلنسحلالاقو هضقتاف ملظ ىف كيلع

 ىلاعتهللا دارم هعيمج نوك. نآزئاجو ظفالا هلمتح ىناعملا هذهنم 5006 ولأ

 نمالو ًايضاق الو ىبنل ةفيلخ الو يبن ملاظلا نوك, نأز وجبالف اندنعكللذ لعل ومو هو

 دقف ًاربخ ِوّيِلَي ىنلا نع ربخي وأ دهاشوأ تفم نم نيدلا رومأ ىف هلوقلوبق سانلا مزاي

 حالصلاو ةلادعلا نيدلا سمأ ىف هب ماهتنإلا لح ىف ناكنم عيمج طرش نأ ةيآلا تدافأ

 ةلالدإ نيماظالو قاسف ريغ نيحلاص !ونوكي نأ ىغبني ةالصلا ةمئأ ىلع ًاضيأ لدي اذهو

 هماوأ و ههللاد,ع نال نيدلارومأ ىفهب مامنثإلا بصنم بصن نمل ةلادعلا طرشولع ةبآلا

 سانلامأ وهف مو قذاجأو هنيدرومأ نم مبعدوأ ام وهو مهنم نيملاظلا نعهل و بق لمح لف

 اودبعتال نأ مدآى باب أب ميلِإ دبعأ 15 ىلاعتدلوق ىلإ ىرتالا هيف مها ءادتقإلاومهنم هلوقب



 هتلا نإ اولاق نيذلا] ىلاعت لاقو هب سمئالا مكيلإ مدقأ ىنعي |[ نيبم ودع كل هنإ ناطيشلا
 سانلا اولمحيل مهلإهب مدقتبام وهاإ مهتاضقو مهثامأ ىلإ ءافلخلا ديعهتم و| انيلإ درع

 لانبال | هلوق لخت ملهرماوأ وه امإ ناكاذإ هللا دبع نال كلذو ميفف هب اومكحيو هيلع

 اونوكب نأ زوحيال نيماظلا نأ وأ نيرومأم ريغ نيملاظلا نأ ديري نأ نم | نيملاظلا ىدبع
 لوألا هجولا لطب ادلف اهيلع نونم ؤيالو هماكجأو ىلاعت هللا سماوأ مهنم لبقي نم لحمب

 اوقحتسا اهن]مهتأو مريغلاممو ركن يملاظلل ةمزال ىلاعت هللامماوأ نأ ىلع نيملسملاقافتال

 ىلامت هلاماوأى ع نينمت م ريغ مهتأوهورخآلاهجولا تي هلاسماوأ مهكرتل ملظلا ةمم
 قسافلاةمامإنالطب ةيآل هذه ةلالدب تيثف نيدلا ف ةمأ نون وكي الف اهف مهم ىدتقمريغو

 ةعاتأ نياذلا مولي 1 سباق يهوي بصتلا اذه هيفن بهن نم نأ و ةةيلخ نركب ال هنآ
 نأ ىلع ًاضيأ لدو ( قلاخلا ةيصعم ىف قولخل ةعاطال ) قلي ىنلا لاق كلذكو هتعاطالو

 هريخالو هندابشل بقتال كلذكو مكحلاىلو اذإ ذفنتال هماكحأ نأو اك اح ٍنوكيال ق افلا

 مدق ول ناكنإو ةالصال مدقيال هنأو ًايتفم ناكاذإ هايتف الو ِمّيلِي ىنلا نع ربخأ اذإ
 ىاعملا هذه | نيلاظلا ىدبع لانيال | هلوق ىودح دّقف ةيضام هتالص تناكدتقم هبىدتقاو

 قرفي هنأو هتفالخو قسافلا ةمامإ زيوت ةفينح ىلأ بهذم نأ نفي نم سانلا نمو الك

 دقو ناقرز ىمسملا وهو نيملكتملا ضعب نع كلذ ركذو همكح نيجي الف مكاجلا نيبو هندي

 ةفينح ىلأ دنع قرف الو هتياكح لبقت نم اضيأ وه سيلو لطابلاب لاقو كلذ ىف بذك

 ةفيلخ نركب ال قسافلا نأو ةلادعلا امبنم دحاو لك ط رش نأ ىف ةفيلخلا نيبو ىضاقلا نيب
 نوكي فيكو قلي ىنلا نع أر بخ ىورول هربخ الو هتداهش لبقتال ام ًاك اح نوكي الو
 ىأ ىلع كلذ ىعدي نأ زوجي فيكو ةذفان ريغ هماكحأو ةلوبقم ريغ هتياورو ةفيلخ

 سحوكلذ نم عنتماف هبرضو ءاضقلا ىلع نه ىب مايأ ىف ةريبه نبا ههرك أ دقو ةفينح

 ايش لوتق ءاهقفلا هل لاق هيلع فيخ املف ًاطاوسأ موي لكهب رضي لعجو ةريبه نبا جلف
 لخدي ىذلا نيتلا لامحأ دع هل ىلوتف برضلا اذه كنع لوزب ىتح ناكء يب ىأ هلامعأ نم

 روسل برضي ناكىذلا نبالا هل دع ى- هس ىنأف كللذ لثم ىلإ روصنملا هأعد مث هالف

 ىعازو الا لاق كلذلو روجلا ةمتأو ةللظلا لاتق ىف ًارووشم هبهذم ناكو دادغب ةنيدم

 نم ناكو هلمتحت لف ةلظلا لاتق ىنعي فيسلاب انءاج ىح ءىث لك ىلع ةفينحابأ انلمتحأ



 ملإ/ خسشلا هوجو ركذو ةئسل أ نآرقلا سل َق باب

 فيسلابف هل رمتؤي مل نإف لوقلاب ضرف ركنملا نعىهنلاو فورعملاب م آلا بوجو هلوق

 هاورو ناسا رخ لهأ م اهقف نم ناكو غئاصلا ميهاربإ هلأسو هيلي م ىلا نع ىورام ىلع

 ثيدح هثدحو ضرفوه لاف ركنملا نعوهنلاو فورعملاب م آلا نع مك نورايخألا

 لجرو بلطملا دبعنب ةرمح ءادبشلا لضفأ ) لاق لِ ىنلا نأ سابع نبانع ةمركع نع

 ماقو ورم ىلإ ارا نجر عنف رتل رغد« بورا مر راج طال 05

 ا ءامدلا هكفسوهيلظ هيلع ركتأو هاهنو هرمأف ةلودلا بحاص مسمى ىلإ

 ًارس سانلا هايتفو هيلإ لاملا هلمح ىفو ةروبشم ىلع نب ديز سمأ ىف هتيضقو هلتق مث آرام

 لاقو نحن هللادبع يتبايهاربأو دمج عم هرمأ كلذكو هعم لا ّدَهْلاو هترصن بوجو ىف

 لاق لتق ىتح ميهاربإ را ىخأ ىلع ترثأ ىلهل لاق نيح ىرارفلا قسإ ىبأل

 0 امتإ اذهو ةرصبلا ىلإ جرخ دق قمنإ وبأ ناكو كججرذع نم ىلإ بحأ كيخأ جرع
 اغَق ىّتح ركنملا نع ىهنلاو فورحملاب مآلا دقف مهب نيذلا ثيدحلا ياوأ رامغأ هيلع
 8 نع ىهللاو فورعملاب رم الا ىف هبهذم اذه ناكن ف مالسإلا رومأ ىلع نوملاظلا
 ةبجنم بذكلا دمعق نكي مل نإ كلذ ىف طلغ نم طلغءاج امإف قسافلا ةمامإ ىرب فيك

 يلوف هسفن ىف الدع ناكاذإ ىضاقلا نأ نييقارعلا نم هلوق فرعي نم رئاس لوقو هلوق
 3 ةزئاج مهفلخ ةالصلا نأو ةحصح هاياضقو ةذفان هماكحأ نأ رئاج مامإ لبق نم ءاضقلا

 ةمامإ زيوت هيهذم نم نأ ىلع هيف ةلالد الو حيخص بهذم اذهو ةبلظو ًاتاسف مهنوك

 مم ماكح الإ ل ذيفنت هلك نأب ًايضاق نوكب امئِإَف الدع ناك اذإ ىضاقلا ن ل كلذو قسافلا

 كلذ ىف رايتعا الو اهبلع هريجب تح هماكحأ لوبق نم حنتم نم ىلع ةردقو دب هل تناكو

 نأ ىضاقلا ناوعأ طرش سيلو هناوعأ رئاس ةلزنمب وه امتإ هالو ىذلا نال هالو نمب

 لجر ةيلوتب اضرلا ىلع اودمتجاول مهيلع ناطلسال دلب لهأ نأ ىرت الأ الودع اونوكي
 هؤاضق ناكل هماكحأ لوبق نم عنتما نم ىلع هل ًاناوعأ اونوكب ىتح ءاضقلا مهنم لدع
 نيعباتلا ةاضقو حيرش ىلوت اذهىلعو ناطالس الو مامإ ة ةبج نم ةبالو هل نكي مل نإو ذفان

 برعلا ىف نكي ملو جاجحلا مايأ ىلإ ةفوكلاب ايضاق حيرشناكدقو ةبمأ ىنب لبق نم ءاضقلا

 مضأ الور فكأ هلابع ىف ني لو كلملا دبعنم رخأ الو رفكأ الو لظأ ناورم لآ الو
 فورعم اب رم 5 ى سأملا ةمسسأ مق نع سايط 1 كد لاو هملاب رم "الإ ىف سانلا ةنسلأ مطق نم لوأ كلما دبع ناكو ساجلا نم رفأ الو
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 ةفيللاب الو نايثعومي فعضتسملاةفيلخ اب انأ ام هلل او نإ لاقف ريم ادعص ركن ا نع ىهنلاو
 دعب دحأ فلم أي ال هللا و مسفنأ ىف اهنو دنت ءايشأب اننو م أت مكنإو ةيواعم ىنعي عناصملا

 و ,طاومأ توبي نم قازرألا نوذخأب اوناكو هقنع تبرضالإ هللا ىوقتباذه ىاقم

 5 ولبقيف لاومأن رمع نباو ةيفنحلا نب دمحو سابع نبا ىلإ تعبي باذكلا راتخنلا ناك

 لإ عفرا رمع نبا ىلإ ناورم نب زيزعلادبع بتك لاق عاقعقلا نع نالحي نب دمحم ركذو

 بسحأو (ىلفسلاديلا نمريخ ايلعلا ديلا نإ لاق ٍمتِلَب هللا ل وسر نأ هيلإ ب تكف كجناوح

 كياعادار الو ايش كلئاسعسل ىفإ اللا ديلا نأوت ىطعملا دب ايلعلا ديلا نأ
 نيعباتلا رئاسو ىعشلاو ريبج نب ديعسو نسحلا ن | ناكدقو مالسلاو كنم هللا هينقز راقذر
 مهتمامإ نوري الو مهمولوتي ١ وناك مهنأ ىل 0 ءالؤه 0 مهتازرأ نوذخأب

 هجو ىلع كلذ نوكي فيكو ةرخ موق ىديأ ىف مط ق وقح اهن أع اهنوذخأياوناكامإو

 لجرفال ةعبرأ ءارقلانم هيلع جرخو فيسلاب جاجحلا هجو اوبرض دقو مهتالاوم
 ةرصبلاب مثزا وهآلاب تعشألا نيدممنب نمحرلادبع عم هولتاّف ممؤابقف و نيعباتلا رابخ#

 ناورم نب كلملا دبعل نوعلاخ مهو ةفوكفلا برقب تأرفلا ةيحان نم مجامجلا ريدب مث

 ألا ىلع بلغت نيح ةبواعم عم مهلبق نم ليبس ناكك ل ذكو مهنم نوُت ريتم مهل نونعال
 ىف ناك نم كلذ كو ءاطعلا ناذخأ, نيسحلاو نسحلا ناكدقو مالسلا هيلع ىلع لتق دعب
 ابلع ناك ىتلا ليبسلا ىلع هنم نوئرتتم لب هل نيلوتم ريغ مثو ةباحصلا نم رصعلا كلذ
 ءاضقلا ةيالو ىف ًاذإ سيلف هناوضرو هتنج ىلإ ىلاعت هللا هفوت نأ ىلإ مالسلا هيلع ىلع
 ضعب جتحا امبرو ه مهتمامإ داقتعاو مهتيلوت ىلع ةلالد مهنم ءاطعلا زخأ الو ع نم
 هنع هللا ىضر ركب ىلأ ةمامإ در ىف | نيملاظلا ىدرع لانيال | ىلاعت هلوقب ةضفرلا ءاببغأ

 طرفم لج !ذهو ةيلهاجلا ىف نيكرشم اناك ني> نيملاظ اناك امهم ال هنع هللا ىطر رميعو

 هنع ةلماز ةمسلا هذبف هنم بئاتلا امأف لظلا ىلع ًاميقم ناك نم قحلت امإ ةمسلاهذه نأال
 ةفصو محلا لاز ةفصلا تلازف ةفصب ًاقلعم ناك اذإ محلا نأال ك> هب قلعتي نأ زئاجالف
 هنع لوزي كلذك هنع ةفصلا تلأز هنع لازاذإف هيلع امقم مادام هقحليام اق مذ ةفص ملظلا

 تايرالا | ىناقا عنبم لاجال [ لاق وق ىف دبعلا لين قئ نم هب قلع ىذلا محلا
 ظل ىلعا اوماقأ ام مهملإ ] نوكرلانع ىهنوهامإ | اوملظ نيذلا ىلإ !ونكرتالاو !ىلاعت هلوق الملأ ا 1 5 أ



 4 خينلا هوجو ركذو ةئسلاب نآرقلا خسن ىف باب

 هلوقف ناسحإلا ىلع اوماقأ أم وه امئإ | لييس نم نينسحما ىلع ام | ىلاعت هلوق كاذكو

 ىمسيال ةلاخلا هذه ىف هنآل هللظ نع بات نمع دبعلا هب فني مل [نيملاظلا ىدهع لانيال |
 ناك لاقي امنإو ًاقساف قسفلا نم بات نمو ًارفاكر فكنا نم. بات نم ىمسي الاي ًاملاظ
 كلذ ىنن امنإو ًاملاظ ناكنم ىدبع لانبال لقي ملىلاعت هللاو الاظ ناكو ًاقساف ناكو ار فاك
 تيلااناعج ذإو ] ىلاعت هلوقو ٠ هيلعقاب هل مزال مسال أوملاظلاةمسب أم ًآاموسوم ناك يح

 7 ًاقلطم يا تيدي هنإف امإتيبلا | ًانمأو سانلاةباثم
 ماو نوبطاخ ا ملع دقو سنجلاوأ دورعملا في رعتل نالخدي انكذإ هيلع ماللاو فل فلآلا

 نسحلا نعىورإ س انللةباثم] هلوقو ةبعكلا وهو مهدنع دوبعملا ىلإ ىلإ ف رصناف سنجلادرب

 ا ع رمتال ها ةماعو سابع نأ نعو ماعلك ف هيلإ نوبوث مهاءانعمنأ

 لاقهيلع نوياثيف هيل] نوجح مهنأ هيف ليقو هيلإ نودوعي مهف هنم ًارطوىضق دق هنأ ىر
 ءاحلا لخدأ امنإ مهضعب لاقعجراذإ ب اوئوةباثمبوثي باث نم هلصأ ةغللا لهأ لاق ركب وبأ
 لبق كوه ةرتلوةرابسو مالو ان اكل بوب مكة لع
 ماع لكى هيلإ سانلا عوجر نم فلسلا هلو ا ةماقملا

 نوجح مهنأ نمو 2 دوعلا بح وهو الإ دحأ هنع فرصنيال هنأ لاق نم لوق نمو
 هيلإ دوعلا نوبحي مهنأ لاق نم لوقا دجشيو هلككلذ دارما نوكب نأ رئاخ نوباثيف هيلإ
 ظفللا اذه صن دقو | مهمأ] ىوهت س انلا نم ةدقأ لعجاف | ىلاعت هلوق فارصنالا دعب

 ام]و هبوجو ىلع هيف ةلال الو الو فاوطلا ةباثمو ًادوصقم تيبلا ناكذ]فاوطلا لمف ىلع

 ناكاذإ اولاقف ةبآلا هذبم ةرمعلا وبجوم جتحا امبرو هلعفب باوثلا قحتسي هنأ ىلع لدي
 ةرمعلاهيلإ دوعلاىضتقا دّقف ىرخأ دعب ةرم هيلإ نودوعي سانلل ةباثم هلعج دق ىلاعت هللا

 دوعلا محل لعج هنأ هيف ام إو باحيإلا ليلد ظفللا ىف سيلدن آل ءىثب اذه سيلو جحلا دعب
 نأ كل لئاقلا نأ ىرتالأ باجيإلا ال بدنلا ىضتقيامب اذهو هيلع باوثلا مدعوو هيلإ
 ةرمعلاب هيلإ دوءلا صصخ لهنأ ىلعو بوجولا ىلع هيف ةلالد ال ىلصت نأ كلو رمتعت
 ردصلا تفاوطو ةرايزلا فارطو مودتلا فاوط هيف جحلا نإف كلذ عمو جحلا نود

 ةلالد الف ظفللا ةدبع ىضق دقف كلذ لعف اذإف ى .رخ دعب ةرمهيلإ دوعلاهلك كاذب لصحيو
 دارملاو نمآلاب تيبلا فصو هنإف | انمأو] ىلاعت هلوق امأو + ةرمعلا بوجو ىلع ًاذإ هيف
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 جيذيالهنأل اهسفن ةيعكلاال مرحلادارملاو| ةبعكلاغلاب ًايده | ىلاعت هللا لاقاكم رجلا عيمج
 فك اعلا ءاوس سانلل هانلعج ىذلا م ارلا دجسملاو 1 هلوقكو دجسملا ف الو ةيعكلا ىف

 سجن نو كرشملا امب ]| ىلاعت هلوقكو دجسم هلك م رجلا نأ نأ كلذو سابع نبا لاق[ د دالاوهيق

 مروضحو جب لأ نم معتم م ملعأ هللأو دأ رااو | اذه مب ماع دعل ؛ مارلا دجسملا أوبرشي الف

 جمال نأو هنع هللا ىضر ىلع عمةءاربلاب ثعب نيح هِي هلوق ىلإ ىرتالأ كسنلا عضاوم
 اةلمج انأ اورب موأ | ىرخأ 5 ىف لاعت ةوقو بألا اسوم ع ًائينم كرشم ماعلا دعل

 لدي | آنمآ ادلب اذه لعجا بر | مالسلا هيلع ميهاربإ ء ًايكاح لاقو | آنمأ ًامرح

 تكناكال مرخلا ة هم رح َن الو مرخلا عيمج ا ند 3 تيلا هقفصو نأ ىلع كلذ

 هيف لتقلاو لاتقلا رظحو هب نم'الا عوقول تدبلا مسأب هنع ربعي نأ زاج تييلاب ةقلعتم

 دوقعم وهو جملا لج ال اهيف مينمأ ناكف تيبلاب ةقلعتم مرحلا رش" الا ةمرح كلذكو

 هيل | ًانمأو سانلل ةباثم تيبلا انلعجذإو ]| هلوقو ه تييلاب

 قيرط ن ماذه لكأ م ناكهلخد نموإ | ًانمأأ ادلب ١ ذه 0 هلوق كلذكو

 لع هريخع دجول ًاربخ ناكول هنآل ءوسدقحلي مل هلخد نم نأب را لإ هجو ىلعال محلا

 ص خآعضومف لاق دقو هب رخأام ىلع اهدوجو نم دبال ىلاعت م هيأ زاخأ َن "هله ربخأام

 لتقلا عوق . ربخأف م واتقاف 5 ولتاق نإف هيف 3 ولتاقيى>مارحلادجسملادنع م ولتاقتال دإ

 لتقي ال نأو هيف نم”الاب ىلاعت هللا - لبق نم وه امثإ روكذملا مالا نأ لدف هيف

 انموي لإ مالسلا هي لع ميهاربإ دبع ذنم مرح 1! كح ناكك لذ كو 4 لَ ىجاللا و ذئاعلا

 قب ناكام ىلع هيف لت لأ مظعتستو مرخلا كلذ دقتعت ةيلهاجلا ىف 0 تناك دقو اذه

 لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمح انثدح مالسلا هيلع مهادإ ةعيرش نم مهمديأ ف

 ىح انثدح لاق ىعازوأ الا انثدح لاق ملسم نب ديلولا انثدح لاق ليئح نب دحأ انثدح

 هني هللا لوسر ماق ةكم لِي هلوسر ىلع هللا متف امللاق ةريره ىلأ نع ةللس ىبأ نع

 نينمؤملاو هلوسر هيلع طلسو ليفلا ةكم نع سبح هلا نإ لاق مث هيلع ىنئأو هللا دم
 اهديص ذفنالو امهر دضعيال ةمايقلا 0 كإمارح ىهم راهم نم ةعاسمل تلحأ امبإو

 انتويبو انروبقل هنإف رخذأالا الإ تلا لو سراب سابعلا لاقف اهدشنل الإ اهطقل لحتالو
 ىبأ نب ناهّثع اثدح لاق دوأد وبأ انثدح لاق ركب نب دمع انثدح رخذتالا الإ رتل لَم لأقف



 نك خسنلا هوجو نكذو ةئسلاي نآرقلا خسن ىف باب

 الو ةصقلا هذه ىف سابع نبأ نع سواطو دهاجج نع روصنم نع ريرج انثدح لاق ةبيش

 ندا قلخ موي 2كم مرح هللأ نإ لاقو اهالخ ىلتخم

 ىبعكلا يرش ىبأ نع ىريقملا ديعس نع بئذ ىنأ نبا ىورور اهن نم ةعاس الإ ىل ل

 هللانإو مد ايف نكفسي الفسانلا اهمر يلو ةكم مرح ىل امتنا نإ وت 2 ليمشأ لوسر لاقلاق

 تاومسلاقلخ موب امر هللا نأ قِتَي ىنلاريخأو سانللاملح ملو راهن نم ةعاسمل ابلحأ

 ابميرحت نمنأ ريخأو ةمايقلا موي ىلإ ةيقاب امتمرح نإو ءامدلا كففس ايف رظحو ضرألاو

 دنع رظحلا نم رخذألا هتانثئتسا هجوام لئاق لاقنإف ه الخل اورجشلا مط واهس رع

 لعفلا نم نيكفلال بق خسنلا نأ مولعمو عيمجأ رظح كلذ لبق قلطأ دقو سابعلا ةلئسم

 لااؤس دنعمرظحو رخذأألا ةحابإ ىفرقلب هببن ريخىلاعت هللا نوكب نأز وحي هل لبق زوحيال
 هريفن | مهنم تش للا تان ستل كونذأتسا اًدإف ] ىلاعت لاق اكهتحابإ هلئسي نم

 0 نم نإف فيقوتلاو صنلاب اهتهرح نم ىلاعت هللا مرجام عمو ةلئسملا دنع نذإلا ىف

 نم اهفدهاشيام ابميظعت بجوياماحل هصادتخاو ىلاعت هللا اهديحوتىبع اهتالالدو

 0 اهيف عمتجيو ضرألا عاقبل ةببشم مرحلا عأ دب رئاس نأ كلذو اهفديصلا

 روفنلاىلإ وه داعو هيلع لكلا !دعمرحلا نم اج رخاذإ ىت> هتمرفش الوديضلا بلكلا جيب

 مالسلا هيلع ليعامس] ليضفت ىلعو ىلاعتو هتاحيس هللأ ديحوت ىلع ةلالد كلذو برهلاو

 ءأز زا بوجوو ءرمّتو مرحلا ديص ر ظح ةباحصلا نم ةعامج نعىوردقو 0

 ىعكر موزأ ىلع لدي أ للصم ميهاربإ ما ماقم نم اوذختاو | ىلاعت هل هلوق + هعطق وأ هلتق لع

 هيلع فطع مّ ” فاوطلا لعف ىضتقا املإ س انلل ةباثم 1 ىلاعت هلوق نذل كلذو فاوطلا

 ل وهو | للصم مهارإ ماقم نم اوذختاو | هلوق

 هفأ وطلا ةالص هب دارأ هنأ ىلع لديام كلَ ىنلا نع ىوردقو ةالصلل بجوم فاوطلا

 انئدح لاق يفند نب تلا دبع انثدح لاق وادوبأ :ةدح لاقركب نيدمت انثدحام وهو

 نكإ هلي ى لأ ةجح ركذو رباج نع هيأ نع دمح نب رفعج أ دح لاق ليعامسإ نب متاح

 أرقف : مار ماقم ىلإ مدقت م * ًاعيرأ ىثمو ًامالع لمرف نكرلا علي مى ىلا لسا هلوق

 الث ايلف نيتعكر ىلصو تيبلا نيبو هنيب ماقملا لعل | ىلصم مي 3 ماقم نم اوذختاو |

 نأ ىلع كلذ لد [ ىلصم ميهارب] مأقم نم اوذختاو ] ماقملا فلخ ةالصلا هتدارإ دنع لَ



 ىنلانأ ىور دقو بوجولا ىلعؤوف أ هرهاظو فاوطلا دعب ةالصلا لعف ةبالاب دارا
 ديع ا:دح لاق دوأد وبأ انثدح لاق ركب نب دمحم انثدحام وهو تيلا دنع امهالص دق لَم

 ىورخملا 3 نع بئاسلا ا لاق كيعس نب ىع ىندح لاق ىريراوقلا رع نب هللأ

 ةقشلا دنع هميقيف نابع نأ دوش ناكمنأ هيبأ نع بئاسلا نب هللا ديع نب لم ىثدحلاق

 ناك قلب ىنلا نأ تدثأ سابع نبا لوقيف بابلأ ليام رجحلا ىللب ىذلا نكرلا ليام ةثلاثلا

 ىنلا لعف لدو فاولطلا ةالص بوجو ىلع ةياالا هذه تلدف لصيف موقيف أنبه ىلصي

 ديع ىورو بجاوب سل هدنع أهلعف نأ ىلع هريغ داع ةرأتو ماقملا دنع ةراث اهل قل

 ىتعكر صفى وام ىذب خلنأ وبكر م”مبصلا ةالصدعب فاط هنأ ر ع نع ىراقلا نمحر لأ
 ماقملا فلخ لصي مل نإ هنأءاطعو نسحلانعو مبطحلا قاهالصدتأ سايعنبا نعوهفاوط
 جحلا سابع نبا لاقف | ميهاربإ ماقم | ىلاعت هلوقب دارملا ىف فاسلا فلتخا دقو أرجأ
 هلك مرا دهاجي لاقو رامجاو ةفادزأاو ةفرع ميهاربإ ماقم ءاطع لاقو ميهارإ ماقم هلك

 هتعضو ليعامسإ ةجوز تناك ىذلا رجخلا وه مقادإ ماقم ىدسلا لاقو ميهاربإ ماقم

 تلسغف بكار وهو هيلع هلجر ميهاربإ عضوف هسأر تلسغ نيح ميهاربإ دم ع

 هتاسخف رخآلا قشلا تم هتعضوف رجلا َّق هلجر تبأغ دقو هتمت نم هتعفر ع هلق

 ! اصم ,هاربإ ماقم نم اوذختاو | لاقف هرئاعش نم هللا باع هيف ًاضيأ هلجر تباغف
 د 0 8ع 5 2 5

 مرحلا نآل دارلاوه نوكب نأ ر وظألاو سنأ نب عيرلاو ةداتقو نسحلا نعدهو# ىورو

 انركذأم اهيلع مريغ هل وأت ىتلا عضاوملا رئاس كل ذكو ميهأرب] ماقم قالطإلاىلع ىمسي ال
 تزذذتا ول هللا لوسراي تلق رمع لاق لاق سنأ نع ديمح ىورام دارملا وه هنأ ىلع لديو
 لدف ىلص مث ا ىلصم مهاربإ ماقم نم اوذختاو 1 لاعت هللأ لزنأف ىلصم ميهاربإ ماقم نم

 ةالصاا لعفب انايإ ىلاعت هرمأ هيلع لديو رجحلا وه ماقملا ركذب ىلاعت هللا دارم نأ ىلع
 اذهو هلوق انركذ نم اهيلع هليوأت ىذلا عضاوملا رثاس الو مرحلاب قلعت ةالصلل سيلو
 همدق تلخد ىتح نيطلا ةب وطر رجحلل لعج هنآآل مهاربإ ةوبتو هللادبحوت ىلع ةلالد ماقللا
 هتوبن ىلع لدف مالسلاهيلع يهاربإل ةزجعم كلذ عم وهو هللأ الإ هيلعردقيال كلذو هيف

 ىهذإةالصلا نم هلعجو ىعدم دهاجي هيف لاقذ | ىلصم| هلوقب دارملاىندملا ف فئتءادقو

 ةداتق لاقو ةلبق هب دارأ نسحلا لاقو [ هيلع اولص اونمأ نيذلا امسأ اب ] ىلاعت هلوقا ءاعدلا



 0 خسنلا هوجو ركذو ةنسلاب نآ رقلا خسن ىف باي

 اذإ ةالصلا ظفل نآل ظفالا رهاظ هيضتقي ىذلاوه اذهو هدنع اولصي نأ اورمأ ىدسلاو

 معضوملا وه رصملا ىلصم نأ ىرت الأ دوجسو عوكرب ةلوعفملا ةالصلا هنم لقعت قلطأ

 معضوم هب ىنعي كمامأ ىلصملا دب ا كلي ىنلا لاقو ديعلا ةالص هيف ىلصي ىذلا

 ةلبقلاةنملوق امأو ةيآلا هتوالت دعب ا لمف ًاضي أ هيلع لد دقو ةلوعفملا ةالصلا

 لعو هل ةلبق نوكيف تيبلا نيبو هنب 0 اهنإ هنأ ةالصلا ىنعم ىلإ عجري كلذف

 ابلع اولوأت ىتلا ىناعملا رئاس ملظتنت اهنآل ىلوأ ةالصلا ىلع هلم ءاعدلا اهذ ةالصلا نأ

 نيفك اعلاو نيفئاطلل ىتني اروط نأ ليعامسإو مهاربإ لإ اندبعو | ىلاعت هلوق ةيآلا

 كلرشلا نم اربط ريبج نب ديعسو دهاجمو ريمع نب ديبعو ةداتق لاق | | دوجسلا عكرلاو

 دقو مالسلا هيل اء ريهاربإ دي ىف ريصي نأ لبق نوكرشملا ام ماع تناكىتلا ن نا وألا ةدابعو

 هتمبلأ ىلع اوبصن دق مدجوف دجسملا لخد ةكم ستف ناكاسا هنأ مقلم تلي ىنلا نع ىور

 لطابلا قهزو قحلا ءاج) لوقيو هدب ىف دوعب ايف نعطي لعجو اهرسكب صأف ناثو"الا
 مدنع هن وحر طي ن كرش 3 0 و ثرف نم هأرهط هيف ليقو (ًاقوهز ناكل طابلا نإ

 .ىوقت ىلع هناينب سسأ نفأ | ىلاعت هللا لاق كةرابطلا ىلع هاينب | تب اروط ىدسلا لاقو
 فارغ طفلا هلمتج كد ام يعد رك وأ لاق هةيألا | ريخ ناوضرو هللا نم

 ناثو الا نمو مدلاو ثرفلا ن 07 كلذ عار هللأ ىوقت ا هانعم نوكيف

 ,نع سب وجج ىورف هنم ةيآلا دارم ىف فلتخا دقف نيفئاطلا امأو هب رقت وأ هيف لع نأ

 ديعىورو نومماقلا مو 09 لمهأ نيفك اعلاو جاجحلا نم ءاج نم نيفئاطلل لاق كاحضلا

 ركب وبأ ىورو نيرواجماو راصم الا لهأ نم هيأتنا نم نوفك اعلا لاق ءاطع نع كلملا

 .ناكاذإو نيفك اعلا نم وبف ًاسلاج ناكاذإو نيفئاطلا نم وبف ًافئاط ناكاذإ لاق ىلذحلا
 .سابع نبأ نع ديعس نع هاطع نبا نع ليضف نبأ ىورو دوجسلا عكرلا نم وبف الصم

 < ةالصا! لبق فاوطلا لاق | دوجسلا 76 رلاو نيفكاعلاو نيفئاطلل ىتبب اربط |هلوق ىف
 ىمم ىلإ ًاضيأ عجار ل جاجحلا نم ءاج نم كاحضلا لوق ركب وبأ لاق
 هايرغلا هب صخدق هنأ الإ هب 0 انإف تيبلا دصقب نم نال تيبلاب فاوطلا

 هه ءاوس فاوطلا لعف ىف ءابرغلاو ةكم لهأ :رأل صيصختلا ةلالد ةبآلا ف سيلو

 ايلع فاطف | ىلاعت هلوةك ءىراط وه ىذلا فئاطلا ىلع كاحضلا هلوأت امنإف ليق نإف
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 كلذ دارأ نإو هنأ هل ليق ه [ ناطيشلا نم فئاط مبسم اذإ ]لوقو | كبر نم فئاط
 مهضعب ىف ًاصاخ وه هلع فاوطلل هدصقي امنإ ءىراطلا نال ةلاحال دام فاوطلاف
 هلوق نوكيف فاوطلا لعف ىلع هل اذإ بجاولاف هيف هل ةلالدال اذهو ضعب نود
 هلوق ىف روكذملا فاكتعإلا امحدحأ نيبجو لمتح اذهو هيف فكستعي نم نيفكاعلأو

 نوذئاللا 032 نوميقملا رخآلاعضوملا اذهىف تهم لآ صقت | دج دجاسملاف نوفكاع متأو]

 كلذو كم لهأ ليقو نورواجنا نيفكاعلا ىف ليقو ثبللا وه فاكتعإلا ناكاذإ هب
 هلوق لوأت نم لوق ىلع وه ركبوبأ لاق + عضوملا ىف ةماقإلاو ثبلل | ىنعم ىلإ عجري هلك
 كلذ هلوق نال كلذو ةالصلا نم لضفأ ءابرغلل فاوطلا نأ ىلع لدي ءابرغلا ىلع نيفئاطلا
 فاكتءإلازاوج دافأو فاوطلل هنودصقيامنإ اوناكاذإ ءاب رخال فاوطلا ةلاحمال دافأ دق
 لدف فاوطلاب ءاب غلا صخن هترضحو ًاضيأ هيف ةالصلا لف دافأو نيفك اعلاو هلوةبهيف
 ريغ نم ثبلل | وه ىذل!فاكتعإلاو ةالصلا لعف نمل ضفأ ءابرغلل فاوطلا لعف نأ ىلع
 لضفأ راصم الا لهل فاوطلا نأ ءاطعو دهاجمو سابع نبأ نع ىور دقو فاولح
 ةبرق وهو تنبأ ءلأ ف فاو 1 وطلا لعف اهنم ىف أعم ةيآلا تن 0 3 لضفأ كم له" الةالصلاو

 ىف فاكتعالا لعفو ةالصلأ نم لضفأ هأيرغلل هنأ و بأوثلا هلعاف قحتسي ىلاعت هللا ىلإ

 تناك ًاضرف تببلا ىف ةالصلا زاوج ىلع ًاضيأ لد 1 نينكا 3 هلوقب هترضحوتملا
 لعف زاوج نم هعانتمأ ىف كلام لوق فال وهوابرنم ءىث نيب هب ,الإ ق رفت لذإ القنو أ

 كلتف دكم متف موي تيبلا ىف ىلص هنأ لِي ىنلا نع ىور دقو تيبلا ىف ةضورفللا ةالصلا

 لد دقو ةالص تقو نك لو ىض لخد نيد اهالص هن ”الاعوطت تناكةلاعال ةالصلا

 نوكي دقو ثيلل امسإ ناك اذإ هلمت هم نيفك اعلاو هلوق نأال هك راوجل 00 ًاضيأ

 فاوطلا نأ ىلع ًاضيأ لدو نيرواجما ىلع هلوأت دق ا اطع نأ ىلع زاجملا نم كلذ

 فاوطلا ميدقت ىف سيل ليق نإف + هانمدقأم ىلع س نبأ هيلع هلوأت امل ةالصلا لبق

 لظفللا ىضتقا دق هل ليق < هجوتال و اولا نأ" 00 ةلالد ظفالا ق ةالصلا ىلع

 اهيلع مدقم ةلاحال فاوطلاف ةالص 3 ه فاوط تف اذإو ًاعيمج ةالصلاو فاوطلا لعف

 ضرتءانإف ه١ يلع هعدقت ىلع معلا لهأ ق َّق افتا ىناثلاو عَنِ م ىلا لعف امهدحأ نيبجو نم

 2 اح ةلالدال هنأ ص زو تدبلا ىف ةالصلا لعف زاوج ىلع ةبألا لألم ن نمأ انركذام ىلع ض رثعم



 نأ خسنلا هوجو ركذو ةئسل اب نآرقلا مسن ىف باب

 فاوطلا لف زاوج ىلع لدي اكو تيبلا ىف دوجسلا عكرلاو لقي مل هناأثل هيلع ظفللا ىف
 لعف زاوج ىلع ةروصقم هتلالد كلذك تيبلا جراخ هلعق ىلع لداغإو تيبلا فوج ىف

 نيفكاعلاو نيفئاطلل ىلي اربط] ىلاعتهلوق ر هاظ هل ليق 3 هيلإ امج رج وم تيلا ىلإ ةالصلا

 تيبلاق فاكتعإلا لعفزأا وجع لد امتيبلا ىف كلذ لعف ىضتقادق | دوجسلا عكرلاو

 فاوطلان ألو قافتإلا ليلدب تيبلا جراخ الوعفم هنوك ف فاوطلا هنم جرخ امنإو
 ىف فاط نم تيبلاب ًاقئاط ىمسي الو هنم اجراخ هيلاو- فوطي نأب وه امإ تيبلاب
 تيبلاباوفوطيلو | ىلاءتهلوقب فاوطلاب ال هبهيف فاوطلاب انرمأ ا]هناحبس هللاو هفوج
 داراا ناكول ًاضيأو هيف ةالصلا لعفب قالطإلا هلوانتي تيبلا لخاد لص ند[ قيتعلا
 تبلا اورضاح ناكذإ هجو دوجسلاو عكرلا تدبلا ريبطت ر ذل ناك الا هيلإ هجوتلا

 ىلع لدف هيرضاحخل وه امنإ هريبطق نأ مولعمو هيلإ هجوتلاب ىلا ىف ءاوس هنع نؤانلاو
 عكرلل تيبلا سفن ريوطتب سم أ هنأ ىرتالأ هيف ةالصلا لعف نود هيلإ هجوتلا هبدرب ملهنأ
 5-5 ًاضيأو تيبلا لوح امم ريبطتا ناكاجراخ ةالصلا ىلع هتلمح ىّتم تنأو دوجسلا
 تيبلا ق زوجيف نيدارم أ ًاعيمج نانوكيف امهبلع هلمح بج اولاف نسما المت ظفللا

 كيبجو لوف | لاق كلذك| قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو | ىلاعت هللا لاق البق نإف ه هجراخو
 جياع ابا هش كلذو | هرطش مكهوجو اولوف متن :؟ام ثيحو مارحلا دجسملا ر طش

 هن : كتضق ىلعف هتقيقح ىلع طظفللا تلمح ول هل ليق هم رطش ىلإ امج وتم ن وكيف ت تديلإ

 ىتمو | مارحلا 1 دجسملا رطش كوججو لوف ] لاق هن"ال مارحلا دجسملا ىف ةالصلازوجتال
 قافتالهسفن تيبلا مأر ملأ دجسم اب دارأ نإفلاق هيلإ 6-0 نوكيال كللوق لمفهيف ناك

 ىلإ ابجوتم نكي مل 5 ةالصأا زاوج بجويال مارحلا دجسملا ىلإ هجوتلا نأ ىلع عيمجلا
 الو ةيحان هرطش نال تيبلا رطش هجوتم وه ب فوج ىف ناكن ف هل ليق 0
 هيلإ هجوتف تيبلا جراخ ناك نم نأ ىرت الأ هتبحان ىلإ هجوتم وهف هيف ناكنم نأ ةلاحم
 هلعفف هرطش هجوتم وهف تيبلا ف ناك نم كالذكو هعيمج نود هنم ةيحان ىلإ هجوتي امنإف
 رثاو نيفكاعلاو نيفئاطلل تدب اربط ] ىلا عت هلوق نم ًاعبمج نيديألا رهاظل قباطم
 وبف تيبلا ىف ناك نم ذإ [ مارخلا دجسملا رطش كرجو لوف ]ىلاعت هلوقو [ دوجسلا
 نم ةيآلا هتنمضت ىذلاو ركب وبأ لاق + اع دجسملا نمو تدبلا نم ةمحان ىلإ هج وتم
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 ىلع اندنع فاوطلا نال بدنلاو بجاولاو ضرفلا نم فاطيإام رئاس ىف ماع فاوطلا

 [قيتعلا تييلاب اوفوطيلو | ىلاعتهل وب ةرايزلا فاوطوه ضرفلاف ةثالثلا ءاحن"الا هذه

 تيبلا جح نم ) هلي هلوقب ةئسلا نم ذوخأم هبوجوو ردصلا فاوط وه بجاولاو

 فاوط بجاوب سيلو هيلإ بودنملاو نونسملاو ( فاوطلا تيبلاب هدهع رخآ نكيلف

 هىثهنع بونبال هنإف ةرايزلا فاوطامأف اجاح ةكم 3 نيد تلي ىنلا هلعف يحال, 0

 عجر اذإ امد بجوي هكرت نإفردصلا فاوط امأو هفوطيىت> ءاسنلا نم امرحم جاحلا قب

 ىلاعت هللاو ايش بجوي ال هزت نإف مودقلا فاوط امأو هفطي ملو هلهأ 7 احلا
 .باوصلاب لأ

 فاوطلا ةفص ركذ باب

 طاوشأ ةثالثلا ىف لمر هيفف ىعس هدعب فاوط لكىلاعت هللا همحر ركب وأ لاق

 فاوطلثم لوألاف هيف لمر الف ةورملاو افصلا نيب ىعس هدعب سيل فاوط لكو لوألا

 مدق نيح ةورملاو افصلا نيب عسي ملاذإ ةرايزلا فلوطو هدعب ىعسلا دارأ اذإ مودقلا

 لمر هيف ةرمعلا فاوطو هيف لمر الف مودقلا فاو بيقع مدق نيحىعس دق ناكنإف

 نب رباج هاور اجاح ةكم مدق نيح هِي ىنلا لمر دقو ةورملاو امصلا نيب ًايعس هدعب نآل

 قتلي ىنلا نأر مع نبا ىور كل ذكو هني ىنلا نع هنع» اطع ةياور ف سابع نباو هللا دبع

 دوعسم نبأو رمع نع كلذ وحن ىورو رجحلا ىلإ رجحلا نم طاوشألا ةثالثلا ف لمر

 نم لمر هلي ىنلا نأ سأيع نبأ نع ايفطلا وبأ ىورو كلذ لثم موق ن ا

 ل ىنلا نع كلام نب سنأ هاور كلذكو دوس الا نكرلا ىلإ ىثم مث ىناهلا نكرلا

 عبرأالا ىوأست ىلع ًاعيمج نيلو"الا قافتا لبق نم نولوأالا هاورام ىلع لدي رظنلاو

 عيمج ىف نييف لمرلا ىف لوألا ثالثلا ىوتسي نأ بحي كلذك نهيف ىثملا ىف رخاوأالا
 ماكح أ رئاس ىف لمرلا الو ىثملا ىف هبناوج مكحفالتخا لوص' الا ىف سيل ذإ بناوجلا

 هلعف نيح ةنس كلذ ناكامن] نولئاق لاّةف لمرلا ةنس ءاقب ىف فاسلا فلتخا دقو 00

 مهتتهوأ لق اولاقمبمال هك ةوقلاو داجتللار ظأ نيكرشملهب ايث ارم خلع لى

 ا نعرلسأ نب ديز لاقو مهف - الثل دلجلا رابظإب م

 دي الإ ال يا كلا 1
 مارا ذل | هللأ ربظأ دقو بك الا نع فشكلاو نآلا نالمرلا مف لوقي باطخلا نأ
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 ةا/ فاوطلا ةفص ركذ باب

 ليفطلا وبأ لاقو هبي هلا لوسر ا ايش عدن ال كلذ عمو هلهأو رفكلا نو
 لاق ةنس هنأو تييلاي لمر ِهنِلِي هلل هللا لوسر نأ نومعزب كموق نإ سابع نبال تلق

 هنأ انباحأ بهذمو ركب وبأ لاق ةنسب سيو هيَ هلي هللا لوسر لمر دق اوبذكو اوقدص
 ةأءارم ةوقلاو دلجلا راهظإل ايدي هب مأ هَل ىنلا ناكنإو اهكرت ىخبني ال ةتباث ةنسس
 دقو نوكرشم كانه نيرة ابعد برا ىلا نأ كورد ه1 دك كلل

 اندي هقلعت سلو هكح هاقب تف مثريغو رمع نبآو دوعسم نباو رمعو ركب وأ هلعف

 بيسنأ ىور دق هنأ ىرتالأ ببسلا لاز ثيح هنكح لاوز بجو امروكذملا ببسلاب
 راص مش هامرف راما عضومب مالسلا هيلع ميهاربإل ضرع هللا هنعل سيلبإ نأ ٌراخلا ىر
 مأ نأ ةورملاو افصلا نيب ىعسلا ببس نأ ىورو بيسلا كلذ مدع عم ةيقاب ةنس ىدرلا

 0 رطب ف ىثملا تعرسأف تاز مث ءأملا بلطت افصلا تدعص مالسلا هيلع ليعامسإ

 تدعصو اهتنيه .إء تشف ىبصلا تأر ىداولا نم تدعص امل مث اهنيع نع ىصلا ةبيغل
 ىداولا ف ىثملا عارسإ ]و ةنس امهنني ىعسأا راصف تارم غب ءس كلذ تلعف ءأللأ بلطتةورم ا

 ملتسي انبامصأ لاقو فا 0 رلا كلذكف هلجأ نم لعف ىذلا بيسلا لاوز عم ة 1
 ىورو ليي ىنل نع رمع نبا نع كلذ ىور دقو امهريغ نود قاملاو دوسألا نكرلا
 تديلا نم هفسزجللا نإ ةشئاع لوقي ربخأ نيح ر مع نبا لاقو هنع سابع نبأ نع ًاضيأ

 سأنلا قاطالو تيبلا دعاوقىلع ا دلملا ! امهعأ الإ امبمالتسا كرتب م هلو ىنلا ن رظأال قأ

 دبيعاجشل ايلف باطخلا نب رمت ه٠ تفط ةيعأ نب ىلعي لاقو كا دز ن ال -هظ ةمأ نب اعبي لاقو كلذل الإ رجحلا هارو نم
 لاق ىلب تلق لَ هَل لوسر عم تفطام لاقف هلتسأ تذخأ رجحلا ىلإ ىذلا نكرلا
 لاقذإو | كابن هلوق [ةنئيح ة وسما هللا لوسر فكل ناكدقل ]لاقال تأق هنأت هيأ
 هلوقكه ف نومأم ينعم اههدحأ نيوجو لمتحي ةبآلا | ا آنمآ أ أدلب اذه لعجأ بر مههاربإ

 ىلاعت هلوقك دلبلا لهأ دارا نوكي نأ ىناثلاو ةيضرم ىنعي | ةيضار ةشيع ىف | ىلاعت
 ناقحلي امن و دلبلا ناقحلب ال فوخلاو نمآلا نآل زاوهو اهلهأ هانعم | ةيرقلا لئساو|
 طحقلا نم نم الا لأس نولئاق لاقف ةبآالا هذه ىف لسملانم الا ىف فلتخا دقو هبف نم
 فذقااو فسالا نم نم ”الاهلئسي لو عرضالو عرز ىذريغداوبالهأ نكسأهن' ال بدجلاو

 هلوقكو ه ركب وبأ لاق + ع مج نيم“ الأ لأس هنأ ليق دقو لبق كلذ نم انمأ هأ ناك هن الا

 هل ماكحأ هدسالاو



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ 0

 بر مهأرب | لاق ذإو |هلوقو | ًانمآ ناكهلخد نمو |هلوقو ا آنمأو سانلل ةباتم |ىلاعت

 عم هلأس دق هنأ كلذو لعقلا نم نم "الا كلذب مع عأ هللاو دأ رئاوأ انمآ ادلب اذه لعجأ

 تيقع لاقو | تارُغلا نم هلهأ قزراو انمآ دليلا اذه لعجا بر | تارا نم مهقذر

 م انصالاد هن نأ ىبو ىبدن جاو مآ دلبلا اذه لمجا بر ] ىلاعت هلوق ىف نمألا ةلئسم

 | مرا كتيب دنع عرز ىدريغ داوي ىزرذ ن ده كنكسأ ىإانب رإ ةصقلا قايس ىف لاق م“

 0 أسم عم ركذف [ تارّقلا نم مبقذراو ] هلوق ىلإ

 هيلع صفو ةصقلا قايس ىف هركذام ريغ ةلديدج ةدئاف ىلع يمال اة ىنعم لمح لو ألاف

 يهاربإ دبعل امدقتم ناكرق لثقلا نم اهنمأب ىلاعت هللا ْ نإ لئاق لاق نإف ه٠ قزرلا نم

 لحت ل ضرالاو تا ومسلا قلخ موي 9 مخ هللا نإ ) ني ىنلا لوقل مالسلا هيلع

 ا وا ىل تاحأ امنإو ىدعب دح”ال لمت الو ىلبق دح“ال

 اذه ةمادإ هلأسف ايف لاتقلاو لقلا ميرحت خسف زوج دق هن ول هتلئسم ةمع قبال اذه هل

 امرح نكت لاهنإ لوي نم سانلا نم وهدعب هئايبنأو هلسر ةنسل أى بع هتيقبتو | ف محلا

 هيلع يهارإ نإ ) لاق هنأ ري لى لا نع ىورال مال سلا هيلع ريهاربإ ةلئسم ل ف آنمأالو

 ىلا هل هللا نأ) ىف مقلم ىبن || نع ةوللا اخ“ الأو (ةتيدملا تمرح >ح ىلإو ةكم مرح مالسلا

 (ىدعب دحأال لدتالو ىلبق دح ال لمت ملاهنأو ضر الاو تاومسلا قاخ موي ةكم مرح
 نال كلذ لبق امرح نكت مل هنأ هيف ةلالد الف كلذ عمو رخلا اذه نم مصأو ىوقأ

 الو اهيف ىلاعت هللا سمأ عبتاف كلذ لبق اهايإ ىلاعت هللا م رحتب اهمرح مالسلا هيلع يهاربإ

 ةوعدلادعب اما رح هب تراصىذلا هجولا ريغ نم م مهأريإدهعلبق أب رحت قن ىلع هيفةلالد

 أهريغ قل ىذلا فذقلا وم فسلا نمو اهلهأ مالطصا نم عنمب لو"الا هجولاو

 هلسر ةنسلأ ىلع اهنم بد لا هجولاو ال ةبيهلاو امميظعت نم سوفنلا ف لعج | و

 هرابخأو هتوعدل هتباجتسا نمضت دق [رفكنمو] ىلاعت هلوق + كلذىلإ ىلاعت هلا هباجأق

 مهنم نمآ نم ةصاخ مهاربإ ةوعد تناكدقو ايندلا ىف مهنم رفك نم ًاضيأ كلذ لعفي هنأ

 ىلعو مهارأ ةوعد ةباجإ ىلع رفك نمو هلوق ىف 000 تلدف رخآلا مويلاو هللأي

 ريغ لو" الا نم ًاعطقتم امالكناكلا واولا الولو اليلق رف 5 نم هعتمب رابخ الا لايقتسا

 هقزرب ىذلا قزرلاب ةعدع انإ هنأ هعتمأ ىتعم ىف ليقو هلأس امف هتوعد ةباجتسأ لع لأد



 نأ فاوطلا ركذ ةفص باب

 جورخ ىلإ نمألاو قزرلاب هعتمأ نسحلا لاقو ايندلا ىف ءاقبلاب هعتمأ ليقو هتامتقو ىلإ

 نم هيلإ أجل نم لتقرظح ةيآلا تنمضتق اهنع يلح وأ هرفك ىلع ماقأ نإ هلتةيف قَْب دمع

 هلوق ىنثلاو هل ةباجتسإلا عوقو عم | آنمآ ادلب اذه لعجا بر |هلوق امهدحأ نيبجو
 مفري ذإو | + ةافولا تقو ىلإ ةعتلا رك ذب هلتق قن دق هنأل | اليلق هعتمأف رفك نمو ]

 ءانب ىف فلتخا دقو هساسأ تيبلا دعاوق ةيألا [ ليعمسإو تيبلا نم دعاوقلا مههاربإ
 بوبأ نع رمعم ىورف ءادتباوه اهأشنأوأ ةعدق دعا و قىلع هانب له مالسلا هيلع يهاربإ

 لبق تناكىنلا دعاوقلا لاق تدبلا نم دعاوقلا هلوق ىف سابع نبأ نع ريبج نب ديعس نع

 رمع نب هللا ديع نع دهاجم نع وضم ئورو ءاطع نع هو ىوؤو تننلا دعاوق كلذ

 سنأ نع ىورو هت نم ضرأ الا تيحد مث مأع ىلأب ضر الا لبق تييلا هللا قلخ لاق

 مالسلا هيلع مدأ هوجحح /َ * مدآ لبق 0 تديلا جمع 2 تناك الملا نإ لاق لَم لم هّللأ لوس نأ

 ل مايإ هللا أب هأشنأ مالسلاهيلع ميهأربإ نأ رايد نيو معو 0 ىورو

 ميهاربإ ناك سابع نا لاّقف تيبلل امم ىنابلا ف فاتخاو ميهاربإ تديلا جح نم لوأ

 امهدح أ ناكنإو امهلإ.انبلا لعق ةفاضإ زا وجع لدياذهو ةراجحلا هلواني ليعامسإو ىنيب
 ىنعي كتنفدو كتلسغل لبق تمدق ول ةشئاعل لَو هلوق ىفاناق كلذ لجأ نمو هيف ًانيعم

 نأ ةذاش ةباور ىف ليقو ًاعيمج هاينب امه ريمع نب ديبعو ىدسلا لاقو كلسغ ىف تنعأ

 نال طلغ وهو ابعفر تقو ىف ًاريغص ليعامسإ ناكو ايعفر هدحو مالسلا هي اع مهاربإ

 اههدحأ عفر وأ ًاعيمج هاعفر ذإ امهملع قلطأ كإذكو امه لإ لعفلا فاضأ دق ةىلاعت هللا

 لاق املو زوحي ال تلاثلا هجولاو نارئاج نالو“الا نابجولاو ةراجحلا رخآلا هلوانو
 كلذ ىضتقا | قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو] ىرخأ ةبآآ ىف لاقو | نيفئاطلل ىتيي رهط | ىلاعت

 هللا لوسر لاق تلاق ةشئاع نع هببأ نع ةورع نع ماشه ىورو تيبلا عيمجي فاوطلا

 فاط كلذلو هدنع لصو رجحلا ىلخداف ةبعكلا ءأنب ىف اورصتقا ةيلهاجلا لهأ نإ

 نبا هلخدأ كلذلو تيبلا عيمجي فاوطلاب نيقيلا لصحيل رجحلا لوح هبامصأو قلي ى
 انير | ىلاعت هلوق ه هنم هجر خأ جاجحلا ءاج امم قرتحا نيح هأنب امل تيبلا قف 0

 هدكمالملاو 8 هل هل وك هيلع مالكلا ةلالدل فذخ ليقت ابر نالوقي هانعم |انم لبقت

 باجيإ وه ليقتلاو مسفنأ أ !نيجرخأ نولَوَع ىنعي ا ؟سفنأ اوج رخأ مهدنأ | رطساي
 و و 12 اهي 5 م -



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ١٠6

 اريخأف ىلاعت هلل هاينب امهنّدل ةبرق دجاسملا ءانب نوك كلذ نمضت دقو لمعلا ىلع باوثلا
 هللا ىنب ةاطق صحفم لدم ولو ًادجسم ىبب 2 وقكوهو هب باوثلا قاقحتساب

 لسفلا ةغالا ىف كسنلا لصأ نإ لاقي | ١ انم انرأو و ] ىلاعت هلوق + ( ةنجلا ىف ادب هل
 : رعش تنب هبق دشنأ دقو هلسغ اذإ هب وث كسن هنم لاي

 رهشأ ةتس ءاملاب تكمن ولو 2 رعارع خابس ىعرال تبني الو

 ىنلاجرخ بزاع نب ءاربلا لاقو دباع ىأ كسان لجر لاقي ةدابعلل مسا عرشلا فو
 اكس ةالصلا ىمسف جيذلام ” ةالصلا مويلا اذهىف انكسن لوأ نإ ) لاَقف ى ضال الا موب ملي لَم

 |كنوأ ةقدصوأ م امص ن نم ةردفف | ىلاعت هللا لاق (اكسن ىمسن ةبرقلا هجوىلع ةحيدلاو

 لخد نيح قي ىلا لاق هلاعفأ رئا رئاسو حبذلا نم هيضتقيام جحلا كسانمو ةاش حبذ ىنعي

 حلا لامعأ رت . | انكسانم ات رأو ]| هلوق ىتعم نم ربظأللاو ( ككسانم ىنع اوذخ) كم

 نع ةكيلم ىلأ نبا نع ليل ىبأ نبا ىور دقو جحلل تيبلا ءانيب امهرمأ ىلاعت هللا نآل

 مثدكم ىلإ هب حارق مالسلا | مهيلع م لبربج ىتأ ) لاق متلي ىنلا نع ربع نب هللا دبع

 يي هيضىلإ هللا ىحوأ مث لاق هتجحف ملي ىنلا هلعفام وحن ىلع سن ملا لاعفأ أركذو ( ىنم

 هفلخ فوقو تافرعب موق 3 ىلإ ري ىنلا لس .رأ كذكو[ ١ افينح ميهاربإ ةلم عبتا نأ ]

 + مالسلا هيلع مهأرب ا اونوكلاقف ام فقاووهو

 يهاربإ عابتا موزل ىلع لدي [ هسفن هفس نم الإ ميهارر ةلم نع بغري نمو | ىلاعت هلوق
 دم تلا و ا م م ا الذب هافأ ؛ هخسن تنش ل انف هعئا ثق
 راب 3 تاع ارثى

 . الع ةدئازو ميهاربإ ةللل ةمظتنم عقِط ىنلا ةلم تناكذإ ميهاربإ ةلم

 سب نوب كو وصت امكن لاق لإ كورلا ب وفك صدم | ايف متنك مأ | ىلاعق هقلأ لاق

 لكرعلاو دجلا ىمسف | ًادحاو الإ قحتاو ليعمسإو مقار ربإ كنابآ هلإو كهإ دبعن اولاق

 مهاربإ ىلاب أ ةلم تعبتأو | مالسلا هيلع فاسو ن نع أيك ؟ ا ىلاعت لاقو ًابأ أ امهنم دحاو

 ىورو ةوخألا نود دجلا ثيروت ىف كلذب سابع نبأ 0

 بأ دجلا نأ د دوس لا رجحلا دنع هتنعال ءأ ث نم لاق ى سايع نب ]1 نعع ءاطع نع جاجحلا

 قحسإو مهاربإ ىنابآ ةلم تعبتاو 00 الا كر قعد ادا 07



 ١ دجلا ثاريم بأب

 ىف يالا ةلزنم هلازنإو ةوخ"الا نود دجلا ثيروتىف سابعنبا جاحتحاو [ بوقعيو
 هم الف هاوبأ هثروو | كامت هلوق رهاظب جاجتحالا زاوج ىضطتقي هدقف دنع تاريملا

 لدو ًايقاب ناكاذإ مهنود بالا قحتسي مةوخ”الا نود نيثلثلا هقاقحتسا ىف [ ثلثلا
 و و ب مول دو باالا مسا قالطإ نأ ىلع كلذ

 لاقةباحصلا نم نيرخآ ىف قيدصلا ركب ىنأ ب بهذم وهو ب نك ل اذإ ثاريملا ف ب ل

 وبأ لاقو ةفينح ىبأ لوق وهو هيلع ةوبأالا مسا قلطأو بأ دجلا نأ ركبوبأ ىضق نانع
 0 الا ةلزنمب هنأ دبلا ف تباث نب ديز لوقب ى ءفاشلاو ٠ كلامودمتو فسوف.

 :أ نب لع لوقب .ىليل ىبأ نبا لاقو ايش هنم صقني ملو ثلثلا ىطعيف ثلثلا نم ةمساقملا
 ىطعيف سشدسلا نم ةعسافماهصقنتمل كلام ةوخ *ايلإ دحأ ةلزامدنأ دجلا ىف مالسلا هيلع بلاط

 ىواحطلا رصتخم حرش ف هيف ةباحصلا فالتخا ان ركذ دقو ايش هنم صقني ملو سدسلا

 ةيمسل رفاظ اهرمسأ نيوتجو نم هيقةمالاب جا اجحلا نأ الإ هيف نيفلتخل ا قرفلل جا اجدلو

 ركب وبأ كلذكو بأ دجلا نأ هقالطإو كلذب سابعنب| جاجتحا ىناثلاو ايأ هانإ 3 هللأ
 اناكن إو ةغللإ قيراط نم ءامس“ الا عسا هيياع قخيال ناسللا لهأ نم امهم ال قيدصلا
 عفدي نمو فيقوتلا ابقي رط عربلا + ءاوسأ تنم مك ذإ ةتباث هدجش + عرشلا ة هيت نم هاقلطأ

 ايف ليعامسإ هركذل ةبآلا ىفابأ معلا ىمس دق ىلاعت هللا نإ لوقي رهاظلا اذه جاجتحالا
 م هع وهو سايعلا ىعي ىف أ ا ودر ل يلا لاق دق واب ثلا ماقم موقيالو همح وهو

 هافتا ! زاوجل زاجما هجو ىلع بأ ىعس هنأ دجلا | نأ ةرج نم هيلع ضرتميو ركب وبأ لاق
 قئاقحلا ءامسأو ًاحيمص آيفن كلذ ناكل بأب سيل هنإ دجلل تلق ول كنآلل هنع بآلا مسأ
 قالطإلاو ديبقتب ابأ ىمس امنإ دجلا نأ ىرخأ ةبج نمو لاح اهتايمسم نع ىتنت ال
 نأ ىرخخأ ةبجج نمو ةبآلا ىف نيوبألا ظفل مومعب هيف جاجتحالا حصي الف هلوانتال
 هن”ال دجلا هي دارب نأ زئاجت الف ةيآلاب دارم | هاوبأ هثروو | ىلاعت هلوق ىف ندآلا بالا
 جاجت > الأ عفد امأنركب وبأ أ لاق 3-0 دحأو طظفأ ىزاجملاو ةقيقحلل قالطإلا لوانتبالو زا

 يلا ل
 م طظفأ م ومحل

 لوانتي ناكنإ بالا رسما قالطإ نال دمتعيال ام هنإف لاحب بالا ماقم موقيال هنأ لع
 محب معلا صخ نإف هيف قلطأ ام ا قهموع رابتعا رئاخحرشلاوةغلا ف 0 رعلاو دجلا

 عيا افتا عم ةبآلا أب لأ ىمعت ثيح نم ًابأ دجلا تاشثإ قب



 نأ لبق نم ىنعملا ىف ًاضيأ نافلتخيو دجلا ىف مومعلا كح ءاقي كلذ عنمب ال دجلا نود

 قادوجوم ىنعملا اذهو دالولاب هيلإ بوسنم نبإلا نآال مسإلا اذهم يوم اعإ بأالا

 ةطساوالو ب'الاوهو ةطساو دجلا نيب و.هنبب نأ ىرخأ ةرج نم نافلتخم اناكنإو دجلا

 الأدالولاويرط ام نم هنييو هنبب ةبسن ال ذإ ةلزنملا هذه هل تسيل معلاو ب“الا نيبو هني

 نك أ ذإ ! اعيمج محلا قومسإلا قالطإ ىف برق نمىتعمب ىنعملا ف دعب نإو دجلا نأ ىرت

 مساق ةالطإ هلوانتي نأ رئاَخ صاصتخإلا نم برضلا اذه دجلل ناكف هنم برقأ وه نم

 دجلاو ديقتي الإ ًاضيأ هنم لقعي الو ًاقلطم هب مسي مب زملا هذه ىعلل ن كم الو بألا

 هكح هدقف دنع هكح نوكي نأو بالا ممأ هلواش نأ راج دالولا ىنمم قباب أسم

 دارم ىند"الا ي'الا نأو زاجم ب لا مسا دجلا ةيمسن نأ ةج نم كلذ مفد ن نمامأو

 نم بجاو ريغف ةقيقح ًازاج دحاأو مسأ نوكي نأ ءافتنال هب دجلا ةدارإ زئاج ريغف 0

 هيلإ ةسنلا وهو مسالا اذهب ب“الا ىمس هلجأ نم ىذلا ىنعملا نإ لاقي نأ رئاج هنأ لبق

 امهنم ا دق هلجأ نم ىذلا ىنعملا فق ارا فقدوجوم دالولا قب رطنم

 موعيمج لوأ دي ةوخ *الاكرخألا نم هب صخأأ اههردأ ناكنأو امهيلع ,سإلاقالطإ زاخ

 رئاسو ثاريملاب ىلوأ مالاو باللل ىذلا نوكبو مأو باالوأ | وناك ب“ ال مسالا اذه

 مسالا ن نوك كب نأ عنتم 0 ةقيقحأ يح امهف مسالاو بالا نيذلا نم ةوخ "هال !ماكحأ

 2 نأ 2 2 الأ رخآلا نود امهدحأ أ لوأت 30 ان ] قالطإلا ناكذإو نيينعم ىف ةقيقح

 ىذأ ا رجنلا لوانت, برعلا دنعقالطإلاو ةقيقحءامسلا موحن نم دحاو لكل عقتب مجنلا

 لقعتالو ايرثلا ىنعي سأرلا ةق ىلع مجينلا واذكو اذك تلمف مبا ل ئاقلا لوي اد ايرثا وه

 ءامسلا موجنرئاسأ مسإلا اذهاوعس دقوايرثلا ريغ قالطإلا دنع مجنلا علط اه وقب برعلا

 داو بالا أت نأ انفصو اع جنا دنع عجبألا بأ الا مسا كلا دكو هقيقحلا لك

 الأ مس أ لامعتسا ف نوكب الو لاح" الأ ضع ف هنب الا صتخانإو ةقيقلاىلع

 بالا مسأ ناكوللبق نإف أزاجم ةقيقح ةدحاو ةظفل ن وك باحيإ دجلاو ىند”الاب "الاف

 بجاولا ناكفابيف دالولا دوجول مسإلا اذه مالا قحلا دالولا قيرط نم ةبسنلاب اصتخم

 ةقيقح ةدالولا دوجول دجلاو بألا ص كلذب ىلوأ مثالا تناكو ابأ مالا ىمست نأ

 5 لوو ود ارح لد بح ناكنإو هنيو اهني اوقرفيل هنود مم مالا م دق مهسال كلذ ا لبق اهنم



 ١ دجلا ثاريم ب أ

 بئالاعم اهعمج نيحأب أ م"الا ىلاعت هللا ىمس دقودالولاب امهنمدحاو لكل آيوسنمدلولا
 نيلئاقللو قيدصلا ركب نأل جت امد[ سدسلا امهنم دحاو لكل هيوبألو | ىلاعت لاقف
 ًادجو ادلب اكرتول هنأ ىرتالأ اعمبيصحتلاو ةبسنلاب قاقحتسالا هل < دجلا نإ هلوقب
 قدس ابأو آتنب كرت ولاكبيصعتلاو ةبسنلاب قب امو سدسلا دجالو فصلا تنبلل ناك

 ثاريملا 0 س1 ىف هتلزنم نوكي نأ بجوف ةدحاو لاح ىف ًاعم بيصعتلاو ةبسنلاب
 دالولاقيرطنمبيصعتلاب قحتسيدجلا نأوهو رخخآ هجوو تاوخ ”الاوةوخ الانود
 هفحتست 08 "هلأ تناكذإ ةوخ الإ ةكراشم ىف ُْق بألا ةلزتع نوك نأ بجو

 ةمساقملاهجوىل اع ةوخ" الا نيب و هنيب ةكرشلا قنفرخأ هجوو دالولا نعد رفنم بيصعتلاب

 ةوخ"الا قدتسي 0 أءلف هعم باآلا هقحتس منالا عم سدسلا قحتسي دملا نأ وهو

 سدسلا قدحتست 3 مالا ليق نإف + ديلا عم كلذ هل بميال نأ بجو ةلعلا هذهع بالا عم
 ةكرشلا قنل ةلعلا هذه. ف صن امن هل ليق + اهعم ةوخ“الا ثيروت كلذب فتتني لو نيإلاعم
 اودرفتا اذإ ةمساقملا ىف هنييو مهنيب ةكرشلا تفتنا اذإو ةمساقملا هجو لع ةوخ“”الانيب وهني
 ممريغ نك ملاذإ مهديو هني ةمسقلا بجوي هعم مهثرو نم ل لك نال ثاريملا طقس هعم
 قنولاحةعساقم ةوخ“الا نيبو اهنيب عقتالف مألا امأو سدسلاوأ ثلثلا ف مهم رابتعا ىلع
 مهثاريم طاقسإ بجو اودرفتا اذإ دجال ةوخأالا ةعساقم قنو مهئاريم نبال ةمسقلا
 يطق اند ةتليو بني كرلا كاك و ةقماقلال ب مروي اع] عه وت رون ما ناكذإ هعم
 مهثأ ريم هعم طقس نم لوق نالوقالإ هيف سيلذإ هعم مهثأ ريم طقس انفصوام ةمساقملا
 هعم مهثأ ريم طوقس تد انفصو امب ةمساقملا تلطب امل ةساقلا بجوي نم لوقو اسر

 امبنيي ةكرشلا تبجوف هيبأب ىلدي حالا و تيملا وبأ وهو هنباب ىلدي دجلا نإ لئاق لاق نإف
 امل رابتعإلا اذه حصوأ هنأ م نيبجو نم طلغ اذه هل ليق هنباو هابأ كرت نك
 قب ام خآللو 07 دجلل نوك نأ بجاولا ناك لب خا 91و دجلا نيب ةعساقملا تبجو
 نوكي نأ بجوي هنأ رخآلا هجولاو نيإلل قأبلاو 3 بآل ًانباو ًابأ كرت نك
 معلأو ىندآلا دجلاب ىلدي تذل دج نآلل علا همساقب نأ ًامعو بأ دج كرت اذإ تملأ

 0 علا ثأر يم طوقسبع عب ملجأ قفتأ ايلف هنبا هنآل هب ىلديإ ًاضيأ

 ,ا نأ ل التعإلا اذهىلع 8 أ همولبو اهداسف دا ١: ىلع كلذ لد تفصو يتلا ةلعلأ



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ٠

 كرتولو بآلا بأ دجلاو بآلا نبا نبا نأ لوقي هنأل تاريملا ف دجلا كراشي خألا

 امل تلخ دق ةمأ كلت ]ىلاعت هلوق ه نيإلا نبإل قب امو سدسلا باثلل ناكنبا نءاو ًابأ

 اهدحأ ناعم ةثالث ىلع لدي[ نولمعي اوناكامع نولئست الو متلسكام كل 0

 نم بهذم لاطيإ هفو مهيونذ ىلع 0 الو هانآلا ةعاط ىلع نوبأثي ال ءأنب الآ ن

 ىلاعت هللا نآدوعلا ن نه معزي نم بهذم لطبيو ء ءابالابونذب نيكرشملا دالوأبيذعت زدجب

 تانآلا نم كلذ رث اظن ىف ىنعملا اذه ىلاعت هللا ركذ دقو مهئانآ حالصب مهبوتذ مه رفعي

 لاقو ا ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو ]| | ام اع الإ سفن لكبسكت الو ]ىلاعت هلوق وحن

 ةئمر ىنآل لاق نيح عقل يذلا كاد يدر |. اجاب مدعو لاو احا ارا 1

 ىببان مقلي لاقو هبلع حن الو كي لع ىنجيال هنأ امأ لاق معن لاقف كنبا وهأ هنبا عمهآرو

 خيي لاقوأيشهللا نمكتعىنغأ ال لوقأف ب اسنأب قوتأ 3و ملامعأي سانلا ىنيأتال مشاه

 رابخإ | ميلعلا عيمسلا وهو هللأ مهكيفكيسف | ىلاعت هلوق (هبسن هب عرسي مل هلمع هب أطب نم)

 ىلع هربخعدجوف مهص ر حو مددع ا هافكف هئادعأ أ علي هيدنل ىلاعت هللا ةءافكي

 مئاوعو رم هس رخو مهم ةمصعق |سانلا نمكمصعي هقاو | ىلاعتهلوق و وهو هبربخأام

 هب ربخأ ام بع هربخم دوجو قافتا رئاج ريغ ذإ هتوبن ةصص ىلع ةلالد وهو مديكو

 رب دوجو ز'اج ريغ ذإ ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلاعت هللا دنع نم وهو الإ هلاوحأ عيمج

 ربظيروزو بذك متر ابخأ رثك أ لب نوريضام بسح ىلع نيبذاكلاو نيصرختملا رابخأ

 ءابقسأ ا لوقيس |ىلاعت هلوق قفتا نإ ردانلا ذاششلا ىف كلذ كلذ قف انو هيعماسل هنالطب

 هلى 2ك نأ نو.إ ملا فلتخ مل ركبوأ لاقإ| اهياع اوناكىتلا مهتلبق نع مهيلوام سانلا نم

 ا باو سابع نبأ لاقف ا ةدم ةرجطأ دعبو سدقملا تدب ىلإ ةكم ىلصي ناك

 نزيفع ة دس !ةداتقلاقوآر مث رشعةعبسا هالي ىنلا مدقم دعب ةيعكلا ىلإ ليوحتلا ناكبزاع

 ىلإ هجوتلاب ىلاعت هللا هرمأ مث رهشأ ةرشعو رهشأ ةعست هنأ كلام نب سنأ نع ىورو

 اهلإ اهل وح مث ةبعكلا ريغ ىلإ تناكةالصلا نأ ىلع تابألا هذه ىف هللا صن دقو ةبعكلا

 هلوقو ةبالا | هيلع أوناكىتلا مهملبق نع مهياوأم سأنلا نم ءاوغسلا ل وقيس ]| ىلاعت هلوقب

 ا هيبقع ىلع بلقتي نم لوسرلا عبقي نم ملعتل الإ اهبلع تنك ىتلا ةليقلا انلعج ام وز ىلاعت

 الكت انآلا هذبف | اهضرت ةلبق كنيلو نلف ءامسلا ف كبجو بلقت ىرن دق | ه ىلاعت هلوقو



 ١٠٠١م دجلا ثاريم باب

 لوق لطبي اذهو اهلإ هلوح كلذ دعبو ةبعكلاريغ ىلإ لصي ناكدق ريع ىنلا نأىلع ةلاد
 تلو ىلإ هلي ىنلا هجوت ىف فاتخا مث خوسنم الو خسان 0 ا

 عييرلا لاقف اه ريغ ىلإو اهلإ هبجوت ىف ريم ناكو أ هريغزوحيال ًاضرف ناكله سدقلا

 ىأو ريبخت الب هبيلإ هجوتلا ضرفلا ناك سابع نبا لاقو كلذ ىف ًاريخم ناكس نأ نبا
 ًاضرف نوكي نأ نم هجرخال ريبختلا نآل هلعفي نم ًاضرف هجوتلاناكدتف ناكنيوج ولا
 هرخآو هطسوأو تقولالوأ ىف ةالصا لعفكو ضرفلا وهف هب رفك ابسأ نيملا ةرافكك

 نب ىلع نع حلاص نب , ةبواعم نع حلاص نب ل ا

 هللا لوسر نأ كلذو ةلبقلا نأش نآرقلا نم خسنام لوأ لاق سابع نبا نع ةحلط

 كلذي دوبيلا تح رفف سدقملا تدب لبقتسي نأ ىلاعت هللأ قيما نمل لا رجاهال 1

 مهاربإ هيبأ ةلبق بح تي هللا لوسر ناكوأ روش رشع ةعضب ٍميِلَم هلل لوسر هلبقت 5
 ١ ءامسلا ف كبجو بلقت ىرن دق هللالزنأف « ءامسلاىلإ رظنيوىلاعت ل هقاوعدبو مالسلا يلع

 خسف هنأو سدقملا تب ىلإ هجوتلا نكض رفلا نأ سابع ن ,أ ريخأف ةصقلا ركذوةنآلا

 ريبخت الب هيلإ هججوتلا نأكض رفلا نإ لوس نم لوق ىلع هيف ةلالدال اذهو ةءآلا هذهم

 ىلع اورصقو ريبختلا لع خسنلا دروو ريبختلا هجو ىلع ضرفلا ناكنوكي نأزئاج 2

 ةنيدملا نم يلب هللا لوسر اودصق نيذلا رفنلا نأ ىور دقو رييخت الب ةبعكلاىلإ هجوتلا
 هقي رط ىف ةبعكلا ىلإ هتالصب هجوتف رورعم نب ءاربلا مهف ذ ناكة رجم ا لبق ةعيبلل ةكمىل]

 لوسراولاس ةكم اومدقاءلف سدقملا تب ىلإ هجوتي علي ىنلا نإ اولاقو نورخألا ىبأو
 كرجأ اريلع تبث ول سدقملا تدب نعي ةلبق ىلع تنكس لاقف هل !ولاقف كلذ نع لَ مقل هلل

 تدب ىلإ هجوتلا راتخا ناكنإو نيديخع اوناكمهنأ ىلع لدف ةالصلا فانئتساب هرمأي لو
 تدب ىلإ هجوتلاب صاألا نآرقلا ن ه خسلام لَو كلذ نأ سابع نبا لاق ليق ة نإف سدقملا

 هلوق نوكي نأ زئاجو ةوالتلا حوسنملا نآرقلا نم دار 1١ نوكي نأ زئاج هل ليق سدقملا
 خسنلالبق كلذ لوزن ناكو| اهلع اونكىثلا ممابقنع مهمل وام سانلأ نم ءاهقسلا لوقيس |

 هدارم نوكيف نآرقلا نم خسنام لوأديرب نأ زئاجو أهريغ ةلبق ىلع مهنأب رابخأ 0

 لوأ لق سابع نبا نع ءاطع نع جيرج نبا ىورو خوسنملا نود كآرقلا نم خسانلا

 هجو مف اولوت اهنيأف برغملاو قرشلا هللو | ىلاعت هللا لاق ةلبقلا نأش نآرقلا نم خسنام



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ لكما

 [آ اهيلع اوناكىتلا مهتلبق نع مهيلوام سانلا نم ءابفسلا لوقيس | ىلاعت هللا ل رثأ مث | هللا
 مهمأ امهدحأ نيينعم ىلع لدي ربخلا اذهو | مارحلا دجسملا رطش كبجو لوف ] هلوق ىلإ
 روكذملاريبختلا اذهنآر قلا نمخوسنملا نأىناثلاو اًواش ثيح ىلإ هجوتلا ف نيريخماوناك
 ءابفسلا لوقيس ] ىلاعت هلوقو | مارا دجسملا رطش كبجو لوف | هلوقب ةيالا هذه ىف

 ةلبقلا ليوحت اوباع نيذلا مهتأو دوبيلا انهه ءارغسلا ركذي دارأ هنأ هيف لبق [ سانلا
 مهنم اموق نآل خسنلا راكنإ هب اودا رأو بزاع نب ءاربلاو سابع نبا نع كلذ ىورو

 كت اهيل عجرا اهيلع تنك ىلا كتلبق نعشلال وام دمتاب | ولاقمهنأ ليقوخسنلا نوربال
 ىلع ةيناثل ل لوألا ةلبقلا نع هليوحتل دووملا راكنإ ناكف هتنتف اودارأ امئإ وكب نمؤتو
 -- تب نم ةيعكلا ىلإ متي هلل لوسر لوح أمل نسحلا لاقو نيهجولا نيذه دحأ

 9 نعجرتل هللاو ًافنآ الإ تعجر مث كئابآ ةله نم تبغر دمحاب برعلا اوكرشم لاق
 انلا ىلإ ىلوآلا ةلبقلا نع ىلاعت هللا مهلقت هلجأ نم ىذلا ىنعملا ىلاعت هللا نيب دقو مهيد
 0 بلق ع لوسرلا عبط نم ملعنل الإ اهيلع تنك ى وأ ةلبقلا انلعجامو | ىلاعت هلوقب

 نيكرسشملا نم أآوزيمت لل سدقألا تدب لإأ اورجوت َن 58 اورمأ اوناكمهنأ ليقو | هيبقع

 دويلأ تناكذت دما ىلإ "ا ىنلا رجاه أيل ةعكلا ىلإ نوومجوت مهترضح اوناكنيذلا

 مالو م نم اوزيمتيل ةيعكلا ىلإ اولقنف سدقملا تدب لإ تنوجوت ةنيدبلا نورواجلا

 خيسنلا اهراكنإ ىف دويبلا ىلع ىلاعت هللا يتحاف نيت دابقلا فالتخاب دك نيكرشملا نم أوزيمت

 جاجتحالا هجو | ميقت :ةيمفاا طارصلا] ءاشي نم ىدم برغملاو قرشملا هلللق | ىلاعت هلوقب

 ىلاعتمتا أو لوقا ف ام 00 ءاوس امبملإ هجوتلاف هلل برغملاوق ةرشملا ناكاذإ هنأ هب
 نمو ميقت ةسمللا قير طلا ىلإ ةب 3 نيدلاف ةحاصملا هجوملع ءاش اش تابجلا ى 1 كلذب صخب

 نطاوم نم اهنآل اهلإ 0 1 ةسدقملا ضرألا نأ تمعز دوبللا نأ ىرخأ ةبج
 موق هّللأ لطبأف اهنع ىلوتلل هجو الف أبمظعو ىلاعت افرش دقو مالسلا ميم ماع ءايبنألا

 بسح ىلع نامز لكى ءاشيام اهم صخب ىلاعت هلل برغملاو قرشملا نم نطاوملا نأب كلذ

 هذه ركب وبأ لاق اهف لامعأللا ليضفتل اميظعت ىلاعت هللا بجوي ام بسح ىلع كلذب
 سدقملا تنب ىلإ ىلصي ناك ّقَي ىنلا نآل نآرقلاب ةنسلا خيسن زوحي نم اهم جتحةبألا



 ٠١ ا/ دجلا ثاريم باب

 هنأ سابع نبأ ركذ لوقي كلذ ىنأي نمو ةيآلا هذه خسن مث كلذ ركذ نآرقلا ف سيلو
 ىف تابجلا نم ناك ثيح ىلإ هجوتلا ناكف | هللأ هججو مثف أولوت امنيأف ] ىلاعت هل وق خسن

 هجو مّثف اولوت امنيأف ] هلوقو ركب وبأ لاق « ةبمكلا ىلإ هجوتلاب يسن مث ةيآلا نومضم

 ةبعكلا ةرج ريغ ىلإ ىلص اذإ دهتجلا ىف محلا لمعتسم وه لب اندنع خوسنمب سيل | هللأ

 ىف تلزن اهنأ ةعيبر نب ساعو رمع نبا ىور دقو ةلحارلا ىلع ةالصلا فو فئاخلا ىفو

 هتلحار لع لص نميف هنأ ًاضي أر مع نبأ نعو ةبعكلا ةمج ريغىلإ لصدنأ نيبت اذإ دهتجما
 ىف انملكت دقو اهخسنب مكحلا انل رحب ملال خسن باحيإ ريغ نم ةيآلا لايعتسا اننكمأ ىتعو

 نب دامح ىورام وهو رخآ مكح ةي آلا هذه ىفو + كيو ىنغي اب لوصألا ىف ةلئسملا هذه

 لوف] تازنف سدقملا تيبلا وحن ىلصي ناكوتلَي ىنلا نأ كلام نب سنأ نع تباث نع ةملس

 مهوجوأوهجوت نأمترمأ دق "ا هللا لوس رىدانم ىدانف | مارحلادجسملارطش كمجو

 دبع ىور دقو عوكر مثو تييلا وحن ابهوجو ةيلس وني تاو مارحلا دجيسملا رطش

 ءايقب حبصلا ةالص ىف سانلا انب لاق ريع نبأ نع رائيد نب هللا دبع نع ملسم نب زيزعلا

 الأ ةبعكلا ليقتسي نأرمأو نآرق هيلعلرنأ دق لي هللا لوسر نإ لاقف لجر ممءاج ذإ

 ليمئارسإ ىورو ماشلا ىلإ سانلا هجو ناكو ةبعكلا ىلإ مهتئيبك اورادتساف اهولبقتساف
 دق 1 ىلاعت هلوق لوزن دعب ةبعكلا ىلإ هقِلَم ىنلا فرص امللاق ءاربلا نع قحإ ىأ نع

 نولصن ممو راصنأأل !نم رفن ىلع ٍكِلَب ىنلا عم لص لج رم | ءامسلا ف كرجو بلقت ىرث
 اوءكر. نأ لبق اوف راف ةبعكلا ىلإ لصدق مقلم هللا لوسر نإ لاقف سدقملا تيب وحن

 هوقلت دق ملعلا لهأ ىديأ ىف ضيفتسم مح ريخ اذهو ركب وبأ لاق ه مهتالص ىف هو
 ةلبقلا ةبج هل نيبت اذإ دبتجلا ىف لصأ وهو ملعلل بجوملا رتاوتلا زيح ىف راصف لوبقلاب
 ذخأت اهنأ ةالصلا ف تقتعأ اذإ ةمأللا كلذكو ابلبقتسي الو اهيلإ هجوتي هنأ ةالصلا ىف
 دحاولار بخ تلبقراصنألا نآل نيدلا أى دحاولا ربخ لوبقف لصأ وهو ىنيتو ابعانق
 ىبلا رمأ ىرخأ ةهج نمو ةلبقلا لي وجت ىف ءادنلاب ةبعكلا ىلإ اورادتساف كلذب محل ربخلا

 بجوي قيرطنم تبشيام نأ مكلصأ نم لئاق لاقنإف + ةدئافالو هجو ءادنلاب ىدانملا رق
 هفيقوتب سدقملا تييىلإ نيبجوتمموقلا ناكدقو هعفرىف دحاولاربخ لوبق زوحبال ملعلا
 2 دلل نار سيتا ل نيقب ىلع اون وكي مل مهنأل هل ليق + دحاولا ربخب هريغ ىلإ هوكرت مث هيلع مايإ رق ىنلانم



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ ٠١41

 محلا ءاقب ف اوناكف خسن هلا ةورو مازوت هن رضح نع مهتديغ دعب لوآلا كحلا» اقب نم

 الهز ماق لاق نإف + هعفر ىف دح اولا ريخ اوليق كلذلف نيقيلا نود نظلا بأ ةيعللا

 ليق ةلمقلا يوحي دعي الع مال وهى مءاملا دجو اذإ هتالص ىلع ءانب لامميتملل مثرجأ

 هل زيجيو ءوضولا هيلع بجويال مميتملل ءانبلا زب , وجت نأ لبق 0 "ل قرافم وه هل

 ىلع اوقبب ملو اهيلإ اورادتساةلبقلا ليوحت مهغلب نيح موقلاو ءاملا دوجو عم مميتلاب هانبلا

 فاالخ الو ءانبلاو ءوضولاب مميتملا موي نأ ةلبقلا ريظنف الإ نيرج وتم اوناكىتلا ةبجلا

 مميتملل ضرفلا لص [ نائل أ ةبج نمو هيلع ءانبلا رحي ملءوضولا همزل اذإ مميتمل نأ
 ىلع حس اناكهضرف لصأ ىلإ داع ءاملا دجو اذإف هنم لدب بارتلاو ءاملاب ةرابطلا وهامإ

 ىلإ نيلصملا ضرف لصأ نكي ملو مميتملا كلذ كف ىنبيرالف هحسم تقو جرخ اذإ نيفخلا

 كلذكو لاحلا ىف مهمزل ضرف كلذ امنإو ةبعكلا ىلإ ةالصلا اهيف !ولخد نيح سدقملا تيب

 ىف اههزل ضرف وه امنإو رتسلا ضرف كلذ لبق اًيلع نكي مل ةالصلا ىف تقتعأ اذإ ةمآلا

 ةبجلا ىلإ هجوتلا هضرف دبتجلا كل ذكو ةلبقلا لي وحتب تملع نيح راصنألا تبسشاف لاحلا

 لمت ا امتاف ة | هللا هجو مث مق اولوتانإ أذ |هلوقب كلذ ريغهيلع ضرفال هداتجا اهيلإ ادأ ىلا

 لعف نأ و هورخآ كح ةيآلا فو ضرفلا لصأ ىلإ لدب نملقتني ملو ضرف ىلإ ضرفنم
 ملعلاب اهعاكحأ قلعتي امن رجاوزلاو رماوألا نأ ىف لصأ انفصوام ىلع كلذ ىف راصنألا
 ىلإ + 0 لع نأ لحي لو برحلا راد ىف ملسأ نمي اني احصأ لاق كلذ لجأ نمو

 ا ملامو عمسأ أ قيرط نم 7 كلذ 30- امف هيلع ءاضقال هنأ مالس تالا ر د

 لصأ وهو ربخلا ممغولب لبق راصنألا ىلع ليوحتلا مكح قلعتي م مهركح هيلع قاعتيال

 نم اهخسف اذإ اهنم ءىث خسنيال دابعلا رماوأ نف امهوحنو تابراضملاو تالاكولا نأ ىف
 هغلس ىل مل نم ىلع اهم اي رقألا مكح ق واعَسال كلذكوا 3 .رخآلا مع دعب نم الإ خ خسفلا هل

 : 0 اب ملعأ هللاو ةلاكولاب ةلبقلاب ملعلا لبق لب كولا فرصت زوجبال ا كلذلو

 عامجإلا ةمص ىف لوقلا باب
 ةخالا لهأ لاق | سانلا ىلع ءادبش اونوكتل ًاطسو ةمأ . انلعج كلذكو ] ىلاعت هلرق

 لدعلا نال دحاو ىنعملاو رايذل اوه ليقو ىلاغلاو رصقملا نيب ىذلا وهو لدعلا طسولا
5 

 : ريهز لاق ء رايخلا وه



 1 دو ب ا 11 ا ل ت1 ل 1 2 وهب عامجإلا ةعص ىف لوقلا باب

 كلذك اونوكت نآلو اونوكنت ىمانعم | سانلا ىلع ءادهش اونوكتل | ىلاعت هلوقو
 ةرخآلاو ايندلا فاهف قحلا اوفلاخىتلا مهامعأب سانلا ىلع نودبشي مهنأ ءادهشلاف ليقو
 مالسلا مهيلع ءايبناللل نودهشي مهنأ هيف ليقو | ءادهشلاو نييينلاب ءىجو ] ىلاعت هلوك
 اهف ةجحا ونوكتتل ليقو + متايإ هلي ىنلا مالعإل مموغلب دق ممنأب نيبذكملا مح ىلع
 هذه لكو ركب وأ لاق 2# اهنم دحاإو لك نود ةجح ىعع كيهش "ا ىنلا نأ م« نودبشت

 ملامعأب سانلا ىلع نودبشيف ىلاعت هللا دارم اهعمجأب نوكت نأزئاجو ظفللا ابلمتحاعملا
 ىلاعت هللا رابخإل بيذكتلاب مهمأ ىلع مالسلا مهيلع ءايبنّآلل نودبشيو ةرخآلاو ايندلا ىف
 هودقتعأو هب اوكح امفو ةعيرشلا لقن 2 مدعي ءاجن نم ىلع ةجح كلذ عم مثو كلذي متايإ
 هفصو امهدحأ نيبجو نم ةمآلا عامجإ ةمىلع ةلالد ةيألا هذه ىفو ىلاعت هللاماكحأ نم
 ىلعامعامجإل ىفانو املوق ةحصب مكحلاو اهقيدصت ىضتقي كلذورايخ اهتأو ةلادعلاب اهابإ
 نأ اك مهيلع ةجحلا ىنعمب [ سانلا ىلع ءادبش اونوكتتل | هلوق رخآلا هجولاو لالضلا
 مهريغ ىلع ءادبش ىلاعت هللا مبلعج الو مهلع ديبش هنأب هفصو مهيلع ةجح ناكامل لوسرلا
 ةيلالض الو اراك نونوكي ال ىاعت هللا ءادبش نآأل لوقلا لوبقو ةلادعلاب مهل كح دقف
 نود رملامعأب رصع لكىف اودهاش نم ىلع رخآألا ىف ءادبش اونوكي نأ ةبآلا تضتقاف
 ةداوشلاب ديرأ اذإ اذه هرصع ىف ناكنم ىلع ًاديبش هلي ىنلا لعج اي مهنمز لبق تام نم
 نههمثو دهاش ند ىلع ةجح كاذف ةبأا ةداونشلاب ديرأ اذإ امأف ةرخآلا ف مهامعأب مولع

 معيمج ىلع ةجح 2 ىنلا ناكايةمايقلا موي ىلإ مدعب ءاج نم ىلعو ىاثلا رصعلا لهأ
 قرف ىلع كلديو ًادبأ ةتباث ىبف تقؤ ىف تنين اذإ هللا ةجح ن'الو اهرخآو اهوأ ةمآلا
 اذإ فيكف ] ىلاعت هلوق ةجحلا ىه يتلا ةدابشلاو ةرخآلا ىف لامع الا ىلع ةدابشلا نيب ام
 صخ مهاعأ ىلع ةدابشلا دارأ |[ ًاديبش ءالؤه ىلع كب انثجو ديبشب ةمأ لك نم انثج
 تاكو ] هيلع هللأ تاولص يسع نع ًايكاح ىلاعت لاق 5و 58 هدهاش نمو هرهع لهأ

 ةداهشلا نرأ نيبتف [ مهلع بيقرلا تنأ تنك ىتيفوت املف مهف تمدام ًاديبش مهيلع
 لوأ اهب صتخت الذ ةجحلا ىه ىتلا ةدابشلا امأو ةدابشلا لاحب ةصوصخم ىه ام لامعألاب
 نما ءادبش !وناكامل رصع لكل هأ كلذك مريلع ةجح لِي ىالا نوك ىف أهرخآو ةمآلا



 صاضحلا نآرقلا ماكحأ ١٠٠١١

 ىلعو مهعامجإ ىف موعم نيلخادلا مرصع لهأ ىلع ةجح اونوك نأ بجو ةجحلا قيرط

 م ءىث ىلع اوعمجأ , 00 لمهأ نأ ىلع لدي وهف راصعألا لمأ رئاس نم م مهدعي نه

 ةعاملا هذه دوش دق تلي ىنلا نآلم دقتملا عامجإلاب جوج هنأ موعامجإ نع مهضعب جرخ

 "الما 5 0 اهنع جراخلاف اليادو ةجح اهلعجو الوق ة هحصن

 كرتيف لي ىنلا دعب خسنلا دوجو ليحتسيو هلولدم نع ًاءراع ىلاعت هللا ل يلد دوجورئاج

 ةجيح ورق /ةماّدل نم لصح لاح ا ف عامجإلا نأ ىلع كلذ لدف خسنلا قي رط نم هكح

 عامجأ ةمص ىلع ةمألا تبل د ثيح نمو هنع جورخلا الو كرت دحآل غئاسريغ لجوزع هللا

 نود رصعل 3 ب صصختت لذإ راصعألا لهأ عامجإ ةهص ىلع ةلادىرف لوألا ردصلا

 راصعألا ر سه لهأ ثود لوالا ردصلا عامجإ ىلع ةيآلا 0 أصت ةالا زاج ولو رصع

 أل لئاق 0 رإَف لواآلا ردصلا نو ود راصعألا رئاس لهأ عامج عامج | ىلع هب راصت آلا زاجل

 كلذلد هلوزن لاح قف نيدوجوملا ىلإ باطخلا هجوق ا ا ةمأ مانلعج كلذكو| لاق

 اذه هل | ليق ه ةلالدب الإ مملكح ىف نولخدي الق ممريغ نود دهب نودوصخما م مهنأ ىلع

 اهرخآو املوأ ةمآلا عيب ب 1 اطخوم |[ ًاطسو ةمأ 1 ناعج كلذك دأ لاعت هلوق نآل طلغ

 هلوق نأ اكةعاسلا مايق ىلإ مهدعب ءاج نمو ةبآلا لوزن تقو ىف ًادوجوم مهنم ناك نم

 [صاصقلا يلع بتك ارقد علقو م نيذلا ىلع بتك اممايص دع ىلاعت

 مهنم نأكن م ابعيمج ىلإ ا وعيم هني ىنلا ناك اك ةمآلا عيمج باطخ 0 وحنو

 ًاريذنو ًارشبمو ادهاش كأن انلس نأ انإ | ىلاعت هللأ لاقددع ا نمو هرصع ٌد قوجوم

 امو | نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو ] ىلاعت لاقو | ًارينم اجارسو هنذإب هللا ىلإ ًايعادو

 اهوأ ةمألا عيمج ىلإ ًاثوعبم نكي ىل هلي ىنلا نأب لوقلا قالطإ زيجتسي ًايلسم بسحأ

 هللا لاق امل لئاق لاق نإف اهتفاك  ةحر نكي مل هنأو ادهاشو اهلع ةجح نكي مل هنأواهرخآو

 هلي ىنلا رصع ىف نيدوجوملا لو اني ةماآلا اآمساو [ًاطسو ةمأ مان داعج كلذكو ]| ىلاعت

 مكح هيف سيلو ةداهشلا لوبقو ةلادعلاب اهتعاجج 0 امنإَف ةعاسلا مايق ىلإ مهدعب ءاج نمو
 ىتح ةلادعلاب رصع لكل هأل تبكح نبأ نف ةدابشلا لوبقو ةلادعلاب دحاو رصع لهل

 هب ا تم لبج المل لبق مدعي 0 هاجيوح مهلعج

 ريخأو اندلاف هل تاصح دق ةفص كلذ ن 5 امولعم ناكو ىلاعت هللا ماكحأ نم هدقتعيوأ



 لح ةلبقلا لابقتسا باب

 انملعل مهيلع هل ةجح اهنوك ىف اهرخآو ةماّلا لوأر بتعا ولف سانلا ىلع ءادهش مهنأب ىلاعت
 امسا ةمأللا تناكذإ ةمأ اومسي نأ زوحي رصع لك لهأ نآأل رصع لكلهأ دارملا نأ
 عني سيلو مسإلا اذه رمل وانتي مطابح ىلعرصع لكلهأو ةدحاو ةبج موت ىتلا ةعاجلل
 هللا ميرحت ىلع ةمآلا تعمجأ لوقت كنأ ىرت الأ رصع لهأ دارملاو ةمآلا ظفل قالطإ
 نإ ليق احح ًاقالطإ كلذ نوكبو نآرقلاو ةمآلا تاقنو تاوخاألاو تابمالا ىلاعت
 هللا لاق امنإف ًاضيأو رصع لكل هأ كلذب ىلاعت هللا دام نأ كلذب تبثف موقلارخأ دجوي
 ةجح مهلعجو ةفصلا هذهم مبفصو نيحركنم ظفلب مهنع ربعف | ًاطسو ةمأ ؟انلعج |ىلاعت
 لكب ةقحال ةفصلاو عيمجلل ب اطخ مكانلعج هلوق ناكذإ رصع لك لهأ ىضتقي اذهو
 موق عيمجو [ قحلاب نودم. ةمأ ىموم موق نمو | هلوق ىلإ ىرت الأ نيبطاخملا نم ةمأ
 لهأ نأ كلذب تيثف هن ميفصوامب مهفصو أمل ةمأ ارفنإلا ىلع مهضعب ىمسو هل ةمأ ىسوم
 ةلالدةيآلا فو اهرخآو ةمألا لوأ قحلي دق سإلا ناكنإو ةمأومسي نأ زئاجرصع لك
 ىف هب دنعي ال هنم كلذ فرعو ربجلاب حرص نمو ةببشملا وحن هرفك ربظ نم نأ ىلع
 ضفاورلاو جراوخلا وحن نم عامجإلا ىف هب ددتعي ال هقسف ربظ نم كلذكو عامجإلا
 ءادهشلا لعجامنإ ىلاعت هللا نآلل داقتعإلا قيرط نم وأ لعفلا قيرط نم قسف نم ءاوسو
 ىف فلتخم الو قاسفلا الو رافكلا قحات ال ةفصلا هذهو ريخلاو ةلادعلاب مهفصو نم
 مهقحلي الو مذلا ةفص مولمت عيبا ذإ صنلأ درب وأ ليوأتلاب رفك وأ قسف نم مكح كلذ
 1 ملعأ هللاو لاح ةلادعلا ةفص

 ةلبقلا لابقتسا باب
 بلقتلا نأ ليق| اهاضرت ةلبق كنيلونلف ءامسلا ىف كبججو بلقت ىرن دق | ىلاعت هللا لاق

 ىلإ ليوحتلاب دعو ناكهنأل ءامسلا ف هبجو باقي ناكامإ هني ىنلا نأو لودتلا وه
 نأكل هيف هل ىلاع هللا نذأف كلذ هللا لأسي ناكو هب ىحولا لوزنل ًارطتنم ناكف ةبعكلا
 هبف نوكي ال نأ نونمأب ال مهنأل نذإلا دعب هللا نولئسيال مهيلع هللا تاولص ءاينألا
 دقو ه ءامسلا ىف هرجو بلقت ىنعم وه اذبف هموق ىلع ةنتف نوكيف هللا مهببحي الو حالص
 مهنم ًازيمتو دوهيلل ةفلاخع ةبعكلا ىلإ ىلاعت هللا هلوحب نأ بح ناكرتيتب ىنلا نأ هيف ليق

 5 نايا 1 5 5 4
 مال لإ هيلع مفاد ةلبق اهن ال كلذ يحأ سابع نبأ لاقو دهاجم نع كلذ ىوريت



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ١

 | اهضرت ةلبق كنيلونلف | هلوق ىنعم وهو ناميإلا ىلإ برعلل ءاعدتسا كلذ بحأ هنأ ليقو

 كرتشم مسار طشلانإ اولاق دق ةغللا لهأ نإف [مارحلا دجسملا ا

 لثم ف نولوقي ونيفصت هتلعج ىأ ءىيْلا ترطش لاق فصلا امهدحأ نيينعم لع عش

 وه ةبآلا دارم نأ ف الخ الو هؤاقلتو هوحن ىاثلاو هفصن ىأ هرطش كل الح بلحأ مه

 دارملا نوكي نأ زوحجالو سنأن ب عييرلاو دهاجو ةيلاعلا وأو سابع نبا هلاق ىناثلا ىنعملا

 قفتاو ه مارحلا دجسملا فصن لابقتسا هيلع نأ دحأ لوق نم سيل ذإ لو'الا ىندملا
 هجوتف 5 نم ةيحات قول هنأ ىلع ةلالدديف ذو هأزج جأدنم تناجيىلإ للص هنأ ول نوداسملا

 ةيحات ىلإ هجوتلا ىلاعت هّللأ نكد امإوهوحنو هرطش هجوتم 4 5 هأرجأ هتالص ىف اهلإ

 هتالص ىف هجوتف هك ناكنم هنأ فالخال هنأال هسفن تيبلا هدارصو مارحلا دجيسملا

 اولوف متتكام ثيحو 0 ىلاعت هلوقو ه تيل ًايذاحت نكي مل اذإ هيزحيال هنأ دجسملا ومن

 تناكن دارلاو امن ًامئاغ ناكن نملو ةيعكلل اني ايمو ل نط رطش كهوجو

 تاغ اموعجو ةيعكلا وكمت أهدن ءوم ىذلا وحن | انعم ماغنأك 56 0 عه اصإاه اهرضاح

 هلأ فاكيال | ىلاعت لاقو الإ هل ليسال ذإ نيعلا ة ةباص 1 فلك مل هنأ مولعم هن تال هناظ

 فكم وه انإ هنأ انيلعف ايفلكي مل ةيعكلا نيعةباصإ ىلإ البيس دحي 0 نف 1 رعسو الإ 6

 لوصأالا قو اآذهو ىلاعت هللأ دنع بيغملا لود أاهوخنو ابرج هنأ هنظ بلا ّق وهام

 فاكاعإف نيدهتجما نم دحاو 00 ثداوحلا ماكحأ 0 زيوجت ىلع ةلادلا
 ةقيقد ثداوحلا ن م هن ءةشلل ن دأ ىل 2 ضيأ 0 ديو هن ل لق كك كو دسيو هدارتج اهيلإ هيدؤتام

 0 داهبتجالا فيلكت حمص كل 1 ىرح حلاو دابتجالا 3 ةولطم ةقيقح ةليقلا نأ أك ةبولطم

 اىل ًاسأر ةلبق كانه راو قال ن'الداتجالاب ةلبقلا بلط فيلكت مص اياهلط

 ىور ةلبق اف ليق ةبجولا || اهبل وم وه ةمجو لكلو | قلعت هلوق د الط انفيلكت مص

 نا نع ىورو مالسإلا ند ىلا 2 7 هللا عرش ام وهوةشر ط نسحلا لاقو دهاجم نع كلذ

 ىف لكل نسحلا لاقوة ةبجو ىراصنلاو دوولا نم هلم لك له" ال ىدسلاو دهاجو سابع

 مكنم انلعج لكل [ ىلاعت هلرقكم 5 الأ تفلت أ نإو مالسإلا 0 ةبجولاف

 هف ليقو ةبعكلا لإ 1 مم ”الصو سدهملا ت ديلا ىلإ د مه الصوخ ةداتق لاق | اج ابنمو ةعرش

 نعو وأ أايمادق وأ أهع أرو ةيعك- : تابج ىلا قأف ألا رئاس ل اهأ نم نيماسملا نم موق ل ل



 لل ةلبقلا لابقتسا باب

 دقو اهريغ نمةلبق نوكت نأ ىلوأب اهتابج نم ةرج سيل هنأ دافأ هنأك اهلاهش نعوأ اهنيمب
 [اهيضرت ةلبق كنيلونلف | ىلاعت هل وقالتف بازمملا ءازإب ًاسلاج ناكر م نب هللادبع نأ ىور
 ةبعكلا ىلإ راشأ امنإ هنآل كلذك سيلو بازمملا ىنع نظي نم سانلا نف ةلبقلا هذه لاق

 اوذختاو | ىلاعت هلوقعم كلذ نوكي فيكو اهريغ نود بازيلا ةبج صيصخت هب دريو

 قافتا عم | مارخلا دجسملا رطش كبجو لوف | ىلاعت هلوقو [ ىلصم ميهاربإ ماقم نم

 [ اهلوم وه ةبجو لكسلو | ىلاعت هلوقو اهيل ومل ةلبق ةبعكلا تاهج رئاس نأ ىلع نيدلسملا

 بلاغ ىف اهتبج ىلإ هج وتلا وهامنإ ةبعكلا ةريضح نع باغ نم هب فلكى ذلا نأ لعل دي

 عيمج نوك نأ زئاج ريغ ذإو كلذ ىلإ هل ليسسال ذإ اهنع لئئاز ريغ اهتاذاحم ةباصإال هنظ

 ملعأ هللاو ىتعي [ تاريخلا اوقيقساف | ىلاعت هلوقو ٠ احل ًايذاحم اهترضح نع باغ نم

 اهريخأت نم لضفأ تاعاطلا ليجعت نأ ىف هب جبتحي اذهو تاعاطلا ىلإ ةعراسملاو ةردايلا

 ةاكرلا ليجعتو اهتاقوأ لوأ ىف تاولصلا ليجعت وحن ريخأتلا ةليضف ىلع ةلالدلا مقت ملام

 روفلا ىلع مالا نأب هب جتحو اهيبس دوجوو اهنقو روض> دعب ضورفلا رئاسو جحلاو
 دنع ةلاحم الف تقوم ريغ ناكاذإ آلا نأ كلذو ةلالد ىلإ جاتحي ريخأتلا زاوج نأو

 |[ تاريخلا اوةبتساف | ىلاعت هلوق نومضمب بجوف تاريخلا نم روفلا ىلع هلعف نأ عيمجلا

 ةجح مكيلع سانلل نوكي الثل | ىلاعت هلوق + بوجولا ىضتقي سعأ هن "ال هليجعت باحيإ

 فلتخا دقو هسنج ريغ نم ءانثت»الا ىف هب جتحت نم سانلا نم | مهنم !ودظ نيذلا الإ

 نوةلعتي مهنم اوملظنيذلا نكلءانعمو عطقنمءانثتسا وهمهضعب لاقف هانعم ىف ةغللا لهأ

 | نآلا عابتا الإ لع نم هب مهل اه | ىلاعت هلوقك وهو ةجبحلا عضوم نوعضيو ةيبشلاب

 : ةغبانلا لاق ء نظلا عابتا نكل هانعم

 بئاتكلا عارق نم لولف نم مهفويس نأ ريغمبف بيعالو
 ةلداجلاو ةجاحمأ ةجحلاب دارأ هنأ هيف ليقو بيعب سيلو لواف مهف ويسب نكل هأنعم

 وبأ لاقو لطابلاب متوجاحم مهنإف اولظ نيذلا الإ جاجح مكيلع سانلل نوكي الثل لاقف

 اوبلظ نيذلا الو ةجح مكيلع سانلل نوكي الثل لاق هنأكو واولا ىنعمب انبه الإ ةديبع

 مدقت اذإ الإ واولا ندم الإ ءىجتال ءارفلا لاق ةغللا لهأ رثكأو ءارفلا كلذ ركنأو
 : رعاشلا ل وقك ءانثتسإ

 ل ماكحأ مح



 صاصقلا نآرقلا ماكحأ ١

 ناورم راد الإ ةفيلخلا راد ةدحاو ريغ راد ةئيدملاب ام

 نوكي الثل هانعم برطق لاقو تاور رادو ةفيلخلا راد الإ راد ةنيدملاب لاق هناك

 . ةاحنلا ضعب اذه ركنأو اوملظ نيذلا ىلعالإ ةجح مكيلع سانلل

 ىلاعت هللا ركذ بوجو باب
 ىلع هانإ انركذو ىلاعت هلل ركذب سلا نمضآ دق[ 00 ور | كقاةلرتا

 ليقو ىتحرب كرك ذأ ىعاطب نوركذا هيف لبق فلسلا نع ليواق اقأ هيفىور دقو هوجو

 00 كلاب , نورك ذا ليقو ةءاط )اي ءانثل لاب مركذأ ةمعنااب د ءانلاب ورلد هسيق

 اهعيمجو ىتاعملا هذمل لمت ظفللاو ةءاجإلاب َ كذأ ءاعدلاب فوركذا هيف 00

 هللادأ رم عبخا لوك 0 هم ايإ هلامحاو طظفالا لومشل ىلاعت هللا د

 هوجو عيبمج ن ”0ل كل ذكس يل هل لبق + ةفلتخع ناعم كرتمشم ظفلل هنآل دحاو طظفلب 0

 ركذلاو ىثن الا لوانتي ناسنإلا مساك و بف دحاو ىنعم ىلإ ةعجار اهفالتخا ىلع ركذلا

 ةفلتخم ناعمىلع عقو نإو اهوحنو ةكرشلا كلذكو نيقرفتملا ةوخ"الا لوانتت ةوخآلاو

 هتعاط هيف ىنعملا ناكامل ىلاعت هللا ركذ كللذكو دحا و ىنعم عيبا هب ىعم ىذلا هجولا نإ

 ركفلاب ل اوجلاب لمعلاب ةراتو ناسللابركذلاب ةرات ةعاطلاو

 دحاو ظفلب عيا ةدارإزاج هتلائسمو هئاعدي ة ةراتو هتمظع ىف ةراتو هججحو هلئثالد ىف

 ًاقاطمابم مسالا درو اذإ امفالتخأ ىلع تاعاطلا عييمج اهم دار نأز اج اهسفن ةعاطلا ظفلك

 ظفا اهعيمج لوانتي نأ زوجب ةيصدملاكو | لوسرلا ارعيطأو هللا اوعيطأ | لاعتهلوقوحن

 هتعاط هوجو رثاس أبنم ركذلا هوجو رئاسب ساألا نمضت دق قورك ذاف هلوقف ىهنلا

 ركشلا هجو ىلعركذلاو هيلع ءانالاو مظعتلا هجو ىل اع ناسلل اب هركذ ابن :هوركذلا معأوهو

 هتنناذحوو هججحسو هلئالد ىلع هيبنتلاو هيلإ س انلا ءآعدب هر مذا أرنمو همعنب 00

 رئاسو ركذلا لضفأ اذهو هتمظعو هتردقو هتايآو هلثالد ىف ركفلاب هركذو هتيكحو

 لاق نوكت هب ةندنأمطلاو نيقيلا نال اهاتعم مص هبو هل ةعباتو هيلع ةينيم ركذلا هوجو

 ركفلا وه ىذلا بلقلا ركذ ملعأ هللاو ىنعي | بواقلا نكمطت هللا ركذب الأ | ىلاعت هللا

 ةنز أمط تددزأ 0 ري تددزأ انلكو هت انبو هتابآو هججحو ىلاعت هللا ل لئالد ىف

 دقو هتوشب اهكح تشو حصي امن راكذ الا رئاس نال ر كذلا لضفأ ره اكو انوكسَو



 لحل ل ىلاعت هللا ركذ بوجو باب

 نب كلما دبع انثدح لاق عناق نبا انثدح ( خلا ركذلا ريخ ) لاق هنأ هلي ىنلا نع ىور
 نع نحر لأ دبع نع دم ن نع ديز نب ةماسأ نع ىحي انثدح لاق ددسم انثدح لاق دمع

 ىلاعتهلوق ( نكيام قزرلا ريخو قخلا ركذلا ريخ ) لاق هنأ لَ لع ىنلا نع كلام نب دعس
 لدي [ ىركذأ ىنوركذاف | هلوق بيقع | ةولصلاو ربصلاب اونيعتسا اونمآنيذلا اهبأ اي ]
 ىذلاىلاعت هللا ركذ موزل نم لوقعلا ىف اب كسلا ىف فطل ةالصلا لعفو ربصلا نأ ىلع
 ىهنت ةالصلا نإ | ىلاعت هلرق َِ وهو هتمظعو هتردقو هججحو هلئالد ىف ركفلا وه
 ىلاعت هللا ركذ نأ ملعأ هللاو | ربك أ هللا ركذلو ] هلوقب هبةع مث [ ركنملاو ٠ ءاشحفلا نع

 كسلا ف فطلو ةنوعم وهامنإو ةالصلا لعف نم ربك أ هلثالد ىف ركفتلا وهو كبولقب

 ءاخ] لو عل رمأ 21 لي رق رش نك اروع الو كاش لول سان يوكل 3
 نوكي نأ زوحب الو مهتوم دعب ءادهشلا ىلاعت هللا ءايحأب , رابخأ هيف [ نورعشآال نكلو

 هلوق نال نورعشتالن كلو لاقام هدام اذهناكوا هنآل ةمابقلا موينويحيس مهن أدر ا

 موي ةابحلا دارملا ناكولو توملا دعب مهتايحب انلع دقفب رابخأ [ نورعششت ال نكلو ]|
 دعب ةئداحلا ةايحلا دارها نأ تدتف كلذ لبق هوفرعو هب اورعشدق نونمؤملا ناكن ةمايقلا
 ةمايقلا موي لبق مثروبقف اويحأ دقنونمؤملا نوكب ن نأزاج اذإو ةمايقلا موي لبق مهتاوم
 باذعر كني نملوق لطبياذهو اويذعيلف مثروبق فرافكلا ايحنن نأزاج اهف نومعنممهو

 ىف نيلوتقملا صخ فيكف تول دعب نيمعنم مهلك نونمؤم ا ناكامل ليق نإف ه رقلا

 0 راشبلا مدقت ةهدح ىلع م طم ًافيرشت رك ذلاي مهصتخا نوكي نأ زئاج هل ليق م هلأ ليدس

 دنع ءايحأ ] لاحت لوق وهو ىرخ نأ ةبآ ىف هب نوصتخي ام كلذ دعب نيب مث م طاح رك ذب

 دعب روبقلا ىف ًاميمر مثارث نحنو ءايحأ اونوكي نأ زوجي فيكل يق ف رت مهر
 وه ناسنإلا لمي نم مهنم ه نيلوق ىلع اذه ىف سأنلا هل لبق مهيلع نامز الأ رورع

 نإ لوقي نم مهنمو + ةثجلا نودهل امه امن سؤبلاو ميعنلاو فيطل مسج وهو حورلا

 رادقع دقمب هنم ءارجأ فطلب ىلاعت هللا نإ لوقي وبف دهاشملا فيثكلا مسجلا اذه ناسنإلا

 ءاشي ثيحب ةفيطللا ءارجألا كلت نوكتو هيلإ هتلر هي ارب هلا ميشا
 رئاس ىنفي كىلاعت هللا هينفب مث هقحتسيام بسح ىلع م هنت وأ بذعت نوكت نأ ىلاعت هللا

 دع نب هللا دبع مس مق اقلازبأ انثدح دقو رشحلل ةءايقلا موي هيحم مث ةمايقلا موي لبق قلخلا



 صاصجلل نآرَقلا ماكحأ حا

 تين سس شط ا ل ا

 دبع ان ربخأ لاق ىناجرجلا عيبرلا ىبأ نب ىح نب نسحلا انثدح لاق ىزورملا قامسإ نبا

 سلا ةمسن) لاق مقلي ىنلانأ كلام نب تدك نع ىرهزلا نحر انربخأ لاق قازرلا

 نم ءىثب مكتولبنلو | ىلاعت هلوق (هدسج ىلإ أمعجر. ىت> ةنجلا رش ىف قلعت ريط
 فوذلا

 مهباصأ اذإ نيذلا نيرباصلا رشبو تارّلاو سفن الاو لا ومالا نين ضقت عوجلاو

 ل ا ىلاعت هلوق ىلإ نوعجار هيلإانإو هللانإ اولاق ةيصم

 لاق + ةرجهلادعب تلم ىنلا بادحأ ةبطاخملا هذبم دأ را نأ كلام نب سنأو عب يرلأو ءاطع

 ايالبلا هذه نم هللا ىف مهيبصي هنأ لعام ركذ مبملإ مدق نوكي نأ مع ا 0

لذ نوكيفتدرو اذإامم 1ع ريصلا ىلع, نقل اونطويل اههردأ نيينعملا دئادشلاو
 دعبأ ك

 هلوق سفنلا نطوت باوث نم هب نولجعتيام ىناثلاو دورولا دعب مهي ىلع لوسأو عوجلا نم

 نيذلا | ىلاعت هلوقو دنادشلا نم هركذ مدقام ىلع ملعأ هتلاو ىنعي ا نيرياصاار شب و | ىلاعت

 ةيدوب 0 ا ةإ ني [ نوعجارهيلإانإو هلنإ اوف ةيصم مب باصأ اذإ

 وه اه ىهل احالصتساو ربصلا باوثل هنم ًاضي رعت اشي اب مهلتبي نأ هل نآو هل كلملاو

 مثرأ 5 ةإ قف ةكح اي اكهلأ انفأ تناكذإ [حالصلاو ريخلالعف 00 ىلاعت وه ذإ هب ملعأ

 لاق قملاب الإ ىضقي الذإ هب ؛ مهمتي امف هئاضقب ىطرو هيلإ مالا ضي وفت ةبدوبعلاب

 دوعسم نب هللأ دبع لاقو |« ىثب نوضطقيال هنودزهنوءدب نيذلا وقل ب ىف هللاو |ىلاعت

 هلوقو + نكي مل هتيل ىلاعت هللا هاضق ءىشل لوقأ نأ نم ىلإ بحأ ءامسلا نم رخأ نال

 راج سلات هان فارتءاوروشنلاو ثعبلاب رارقإ [نومجار هيلإ انإو هتانإ ىلاعت

 هللأ دنع ملا 1 0 نينسحملا ر أ ةتع عيضي 1 مهقاقحت سأ ردق ىلع يرانا

 نم تاواص مب اوأ] اقف ىلاءت هللا ةعاط ىف دئادشلا هذه ىلع ريصلا دنع ىلاعت

 هللاالإ 0 ا يا ءانثلا ىنعي | ةمحر و مهر

 دئادشلاوبئاصلانمو [باسح ريغب ممرجأ نورياصلا فو. امنإ [ىرخأ ةيآفدل وةك ىلاعت

 تاكا امأف ىلامت هللا لعف نم و هامات ماهو مهم نيكرشملا لعف نم وهام ةيآلاىف ةروكذملا

 ناكام ريغ هلي ىنلا ةوادعلع تعمتجا دق تناك ابلك ب ردلا نأ ورهف نيكرشملا لعف نم

 - مهترثكو نيدلسملا ةلقل ءال ؤه لبق نم مهفوخ ناكو زاصن الاو نيرجابملا نم ةنبدملاب

 اين يأ اا س14 ع 65 ا ا 15
 ىأعت هللأ نم ةرأن رقفلا نوك نأ زئاجو د ىضأ ىدلا رععلاو دبأآت اذ هللف عوجلا اماو

 أ



 ١١ ىلاعت هللا ركذ بوجو باب

 فاتبف هيلع اوبلخي نأب ودعلا لبق نم نوكب نأ زئاجو ه محلاومأ فاتب مرقفي نأب
 لاومألا نم صقنلانآل ًاعيمج نيوجولا لمتحيت ارقلاو سفنألاو لاومآلا نم صقنو
 مهضارأ ةرامعنع مهلاتقب مثايإ مرلغشل تا رقلا كلذكو « ودعلا هببس نوكي نأ زئاج
 سفن الا صقنو هراقلاو لاومألابيصت ىتلاح اوجلاب ىلاعت هللا لعف نم نوكي نأزئاجو

 ريغ نم مهنم هللا هتيم نم هب ديرب نأو برحلا ىف مونم لتي نم هب دارملا نوكب نأ زئاج

 لعفي ال هنأب ملعلاو هلعف ام اضرلاو مياستلا وهف هللا لعف نم ناكام ىلعاربصلا امأف + لتق
 هنم ءاطعإ ماي هعنمنأو مهيطعيل الإ م بعتمأم هنأو محل ريخ وه ام و نسحلاوحالصلاالإ

 هللا نيد ىلع تابثلا ىلعو مهداوج ىلع ربصلا هب دارملا نإف ودعلا لعف نم ناكام امأو ه
 نآز وحي الو كلذ نم مهبيصي امب هللأ ةعاط ن رع نولوزب الو برحلانعنولكتي الو ىلاعت
 رفكلاو لظلاب ًادحأ ىلتبب ال ىلاعت هللا نال نيكرشملا لعف نم مهنم ناكام ءالتبالاب ديري
 هب اضرلا بجول رفكلاو ملظلاب ىلتبي ىلاعت هلا ناكولو هب اضرلا بجوي الو هدبرب الو
 ىلع نيرباصلا 3 ةيآلا تدمضت دقو « كلذ نع ىلاعتي هللأو هلعف نيح مومع زب هيضراأك

 عفنلاو ليمجلاءانثلاو باوثلاب دعولاو ركذ'ىتلا هوجولا ىلع اهيئاصم ىلعو ايندلا دئادش
 قليلجلا لحلاو ليما ءانثلا نم هب هل لصحاف ايندلا ىف امأف نيدلاو ايندلا ىف مط ميظعلا
 قنو ملا ن رع ةيلست كلذ ىف ركفلا ىف ن"الو ىلاعت هلا مال هراهتتال نينم ولا سوف

 نم ايندلا ىف كلذ هبقعياملاح ىف امفالتإ ىلإو سفنلا ىف ررض ىلإ ىدأ امر ىذل اندلا ذ كلذ هتساملاح فافالتا لإو سفنلا ق !! ىدأ اعرب ءذإا عوجلا
 وبأ لاق هللا الإ هرادقم معي ال ىذلا ليزجلا باوثلا وبف ةرخآلا ىفامأو ةيقاعلا د 06
 هللأ مال ميلستلا وبمف ضرفلا امأف ل افنو ض رف نيدككح ىلع ةيآلا هذه تامتشا دقو ركب

 امأو ندا الو ايندلا بئاصم ابنع هينثبال هضارف ءادأ ىلع ريصلاو هللا ءاضقب اضرلاو
 بدن املعف اهنمةلي زج دئاوفهراوظإ ىف نإف نوعجارهيلإ انإو هللا ناب لوقلاراهظإف لفنلا
 مماعورافكلا طظيف ابنمو همع“ أذإ هب ىدتقي هريغ ن ًأاهنمو هيلع باو أ هدعوو هيلإهللا

 داود نع ىحو هئادعأ ةدهاججمو هتعاط ىلع تايثلا و ىلاعت هللأ نيد ىف هداهتجاو هدي

 ىغبني الو هللا نع اضرلا لامع”الا لضفأو اهيف ءاقبلا بحال ايندلا ىف دهاؤلا لاق ىتاطلا
 . باوصلاب ملعأ ىلاعت هتناو ب١ وث ةبيصم لكل نأ ملمي هن"ال ةبيصلا نزح نأ لسلل



 صاصجلانآر هلا ماكحأ ١م

 ةورملاو امصلا نيب ىعسلا بأب

 حانج الف رمتعا وأ تيبلا جح نف هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ ] ىلاعت هلا لاق

 ا رق لاق ةورع نع ىر رهزلا نع ةنييع نبأ نع ىور | امهم فواعي كَ هيلع

 تلاق لعفأ ال نأ ىلابأ ال ع تلققف | هللا رئاعش نم ةورالاو افصلا نإ | اهنع ىلاعت هلأ ىضر

 نمناكاعإ ةنس تناكف نودلسملا فاطو هلي 1 هللا لوسر فاط دقىتخأ نبااي تلق اهشي

 تلت ىتحامج اوفوطي نأ اوهركمالسإل لا ءاج املف اممم فوطي ال ةيغاطلا ةانمل لهأ

 .>رلا دبع نب ركب ىفأل كلذ تركذف ا ةبالا هذه

 نقلا لارا اذه نع لأس اعإ نولوش ملعلا لهأ نم كاجراناندقاوزع ١] اذه نإ لاقف

 نبأن زع ةمركع نع ىورو نيقيرفلا ف تازن اهسحأف ةورملاو أفصل نيب نوفوطي اوناك

اق | هللا رث ,ماعش نم ةورملاو افصلا نإ | ىلاعت هلوق ىف سابع
 مانصأو ليث ئاعأ افصلا ىلع ناكل

 0 ذ | ىلاعت هللا لزنأف ليثاهتلاو مانص "الا لج“ ال اهلع نوفوطي ال نوملسملا ناكو

 نم لاوس ةشئاع دنع ةبآلا هذه لوزن ببسلا ناكر كب وبأ لاق | اممم فوطي نأ هيلع

 بع نب ركبوبأو سايعنياركذامىلعو ةانا هلالهإ لج”ال ةيلهاجلا ىف امهم فوطي الناك

 مانصأ الا امهيلع ناكدقو ةورألو افصلا نيب فوطي ناكنم لا وسل ناككلذ نأ نمحرلا

 لاوس ةبآلا هذه لوزن بيس نوكي نأ ئاجو مالسإلا دعب امهم فاوطلا سانلا بنجتف

 نبأ نع ب 0000 نعقو رع نب ماشه ىورف امهني ىعسلا قف فلتخا دقو نيش رفلا

 ملام ةرمع الو ةجح ءىرمال هني هللا لوسر متأ ام تلاق ةشّئاع نع ًاعيمج ةكيلم ىنأ

 نأ هم ب امهني ملا نأ نت أع نبا 0 وبأ ركذو ةورأاو افصلا نيب فاي

 00 نيبفاوطلا هر © انكلاق سن أ نع لوح" الإ مصاع ىورو هلعق هل هنري ىلا

 اش نم لاقرييزلا 5 5-5 م 0 تلزاىح

 1 ىثالف كرت نم نأ دهاجو ء اطع نع ىورو ةورملاو افصلا نيب فطي

 3 رثو ةرمعلاو جحا ىف بجاو هنأ كلامو ىروتلاو انباصأ لاف كلذ ىف راصمألا ءابقف

 لاق فوطبف عجري نأ هيلعو كرت أذإ مدلا هنع ىرجبال ا

 فوقولا لثم هلهأ ىلإ عجر ن 1 مدلا هنع ىزحي ج 2 م انباحصأ دنع وهازكوأ

 مالسلا هي لع هل وق هضورف نم سل هنأ لعليلدلاوردصلا فاوطورامجلا ىرو ةفل درملاب



 8ى ةورملاو اهصلأ نسب ىعسلا باب

 تاقف ةفلدزملاب هلع مكِلَي هللا ل وسر تدتأ لاق ىناطلا سرضم نب ةورع نعىبعشلا ثيدح ىف
 لاقف يح نم ىل لبف هيلع تفقو الإ البج تكرت ام ىط لبج نم تمج هللا لوسراي
 راهم وأ اليل لبق ةفرع كردأ دقو فقوم لا اذهانعم فقوو ةالصلا هذهانعم صنم تر
 ًاضرف ةورملاو افصلا نيب ىعسلا نوك شي "ا هنم لوقلا اذهف هثفت ىضقو هجح متدقف
 كلذ نأ ىناثلاو امهني ىعسلا هيف سيلو هتجح ماهيب هرابخأ امهدحأ نيبجو نم حلا ىف
 عم ةرايزل زلا فاوط ركذي مل ليق نإف + مكحلاب هلبحي هللمل لئاسلل هنيبل هضورف نم ناكرل

 اذهف ليقنإف ه ةلالدبآض رف هانتيثأ امن وكلذ ىضتقي ظفللارهاظ هل ليق هضورف نم هن وك
 كلذكمل ليق ريبزلا نياو سنأ ن نع ىنور اماعوطت نوكيو انونسم نوكت ال نأ بجوي
 نأ هبوجاول هب جيتح امو ةلالدب جحلا عباوت ىف انون ونسم هانتيثأ امنِإ و ظفال ا رهاظ ىضتقي
 اهرعقىف ةموم أم جحر ءاشلا لاق دصقلا ةغللا ىف جيل ل1 نآل هللا بات ف لمت خلا ضرف

 ةغللا احل اعوضوم امسأ نكي ملرخأ ناعم لإ عرشلا ىف لقن مث دصقي هنأ ىنعي فجل

 ىلا لعفو ةلمجاب دارملل ن ابب وهف هني ىنلا لعف نم درو امهف نايبلا ىلإ رقتفم لم وهو

 ةلالد كلذ ناوي ىلا ابني ىعس الف بوجولا ىلع وبف نايبلا دروم درو اذإ هيي
 (مكسانمو ع اوذخ) لاق هل 2 ىنلا نأ ىرخأ ة ةبج نمو بدنلا ةلالدموقت ىت>بوجولا

 ىعسلأ ىف هب م ادتقالا بجوف ل ماس ىف هب ءادتقالا باحجيإ ىضتقي مأ كلذو

 هو هيلا كوس ىلع تمدق لاق ىسوم ىبأ نع بارش نب قراط ىور دقو امهنهي
 تيبلاب فط تنسح أ لاقف ربكم ع ىبلأ لالهإب تللمأ تاقف تالهأ م لاقف ءاحطيلاب

 هيف ىور دقو باحبإلا ى دق سمأ أذهو أني ىعسلاب هرمأف لحأ مث ةورأاو افصلاو

 ىلوم لصاو نعرمعم هاورام وهو ىوارلا لوهج ًاعيمج نئملاو دنسلا برطضم ثيدح
 نيب هِي ىنلا تعمس ةأرما نع ةييش تنب ةيفص نع ديبع ىلأ نبأ ىموم نع ةنيبع ىبأ
 هتعمس هنأ ثيدحلا | ذه ىف تركذف(|و اوعساف ىعسلا يلع بتك لوي ) ةورللاو افضلا
 نب نمحرلا دبع نب دم ىور دقو ةيأورلا مس ١ ركذت لو ةورلو افصلا نيب كلذ لوقي
 ةأرما 0 اق حاب رىبأ نب ءاطع ن رع نصرخ

 تيبلاب فوطي ملي ىنلاو شيرق نم ةوسنى مو نيسحىلأ راد تلخد تلاق ةءزجت ىلأ

 ( ىعسلا كيلع بتكدق ىلاعت هللا نإف اوعسا ) هباحصأل لوي وهو هب روديل هبوث نأ ىتح

 تنب ةديح اهل لاش نإ



 نامل نآرقلا ماكحأ ١

 نوكي نأ ىضتقي كلذرهاظف فاوطلا فوهو كلذ ذ لاق مكس هلع ىنلا نأ ثيدحلا اذهفركذف

 ىلاعتهللالاق ًايعسىمسي ىثملان آل هسفت فاوطلاو لم 7 وهو فاوطلافف ىعسلا هدام

 ىذلا لوآلا ربخلاو هيلإ ريصملا وهاامنإو ىثملا عارسإ دارا سلو |هللار كك ذ ىلإ اوعسافإ

 دارأ هنأ ىلع هيف ةلالدال ةورملاو افصلا نيب ىعسي وهو كلذ لاق مَ ىنلا نأ هيف ركذ

 عارسإ هنآل ىعسوهو هيف لمرلاو تيبلاب فاوطلا دام نوكيا را مهني ىعسلا

 بوجووىعس دقفلمر اذإوهو ناك ىعس ىأ زاوج ىضتقي هرهاظ نإف آضيأو ىثللا

 ةنس هن الىعسلا بوجوىلع ةلاد اهان ركذ ىتلا لو“الا رابخ الاف هيلع ةلالدالر اركشلا

 بوني مدلا نأ ىلع ليلدلاو مد هنع بوتي.ال بكرت نم نأ ىلع ايف ةلالدالو ابكرت ىغبنبال

 عيمج نم لالحإلا دعب ىعسلا زا وج ىلع فلسلا قافتا هلهأ ىلإ عجري ىتح هكرت نأ هنع

 ىرلا نع بان اكمدلا هنع بوني نأ بجوف ردصلا فاوطو ىرلا حصن اكمارحإلا

 ليق مدلا هنع بوني الو لالحإلا دعب لعفي ةرايزلا فاوط ليق نإف ردصلا فاوطو

 دقف فاط اذإو ءاسنلا نع امري هن وكب جوي ةرايزلا فاوط ءاقب ن"ال كلذك سبل هل

 مارحإلان م ءىش ءاقب ىف ريثأت ىعسلا ءاقبل سيلو ءاهقفلا نيب ىالخ الب ءىش لكدل لح

 نم لحي مل ةرايزلل فاط اذإ لوقي ىعفاشلا نإف لئاق لاق نإف ردصلا فاوطو ىرلاك

 نيعباتلا الو لا رخملا علا قال نو ةورملا و اّقصلاب ىعسي ىتح امارحذاكو ءاسنلا

 نولئاق لاقف قاحلادعب لبواقأ الث ىلع مهن" ال تدبلاب فاوطلاب لحي هنأ مدعب فلسصلاو

 مر وه باطخلا نب رمت لاقو تيبلاب فوطي ىّتح بيطلاوديصلاو سابللا نممرحموه

 فلسلا قفتا دقق فوطي ىتءاسنلا نممرح وه هريغور معن با لاقو بيطلاو ءاسنلا نم

 ىعسلا نإف ًاضيأو ةورملاو افصاا نيب ىعسلا نود تيبلاب فاوطلاب ءاسنلا ن نم لهن أ ىلع

 هتأو هيلع ىعس ال هيلع فاوط ال نم نأ ىرت الأ فاو طلل 5 الإ لعفب ال امني

 نإف ةرمعلاو جحلا عب دوت نم هنأ ىلع لدف ىدرلاب عوطت» ؛ ال كاميشي ىعسلاب عوطتي ال

 فوقولادءب الإ لعفيال ةرايزلا فاوطوءار >لا دعب الإ لعفيال ةفرعب فوقولال يق

 انمزايف عبت ووف هريغ دعب الإ لعفي ال نم نأ لقن ملهل ليق 8 جملا ضورف نم امهو

 سيل عبات وهف ةرمعلا وأ جحلا لامف“ ال عبتلا هجو ىلع الإ لعفي الام انلق امن]و تركذام

 ُُ رفنم لعشي ىلب هريغا عبتلا هجو ىلع لوعفم ريغ هنإف ةفرع؛ فوق ١ نأ 2 1



 ١ ةورملاو افصلانيب ىعسلا باب

 الف هريغ نود تقوب هزاوج قاعئام كاذكو عبتلا هجو ىلع لوعفم هنأ ىلع ةلالد الف

 فوقولاو تقولاب هزاوج قاعتيام] ةرايزلا فاوطو هريغ ضرف عبت هنأ ىلع هيف ةلالد
 ريغ رخآ لعف عوقو ىلع ةفوقوم هت سيل تقولاو مارحإلاب هزاوج قلعت امنإ ةفرعب
 وه هتقوروضح عمهنإف ةورالو افصلا نيب ىعسلاامأو هريغل آعبت اذإ وه سيلف مارحإلا

 هنأو ةرمعلاو جحلا عباوت نم هنأ ىلع لدف فاوطلا وهو هريغ رخآ لعف ىلع فوقوم

 ًآاعبت ناك ةرايزلا فاوط ىلع ةفوقوم هتمص تناك امل ردصلا فاوط هبشأف ضرفب سيل
 ىلع لد دق | هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ | ىلاعت هلوقو ه مد هكرت نع بوني جحلا ىف

 وه ىذلا راعشإلا نم ذوخأم وهو برقلاو تاءاطلل ماعم ىه رئاعشلا نآل ةبرق هنأ

 اهمالعأ ىأ ةندبلا راعشأ هنمو هتءلع ىأ اذكو اذكب ترعش كلوق كلذ نمو مالعإلا
 ىلاعت هللا لاق برقلل ملاعملا ىه رئاعشلاف اهم نوفراعتب ىتلا !متامالع ب رحلا راعشوةبرقلل

 رعشملا هنمو هكسن ملاعمجحلا رئاعشو | بولقلا ىوقت نم اهنإف هتلارئاعش مظعي نموكلذ |

 نم ] هلوق ىف ىلاعت هللا ىلإ ةبرق امهنيب ىعسلا نأ ىلع اهاوحفب ةبألا تلد دقف مارحلا

 هنأ اهريغو ةشئاع تربخأ دقق [ امبب فوطي نأ هيلع حانج الف ] هلوق مث | هللا رئاعش
 نإو بوجولا ةدارإ فني مل ظفللا اذه رهاظ نأو امهنع لأس نأ باوجلا جرم جرخ

 تقولا وأ مارحإلا هطرشناكامو تقولاو مارحإلا نائيش هطورش نم نكلو هسفنب

 فاتخا دقو هركذ انمدقاموهو هب وجو ىلع ةيالا ريغ نم ةلالدلا تماق دقو هيلع لدي مل

 انباعصأ بهذمو ةفلتخم رابخأ هيف للي ىنلا نعىورو ىداولا نطب ىفىعسلاف معلا لهأ

 نع هيبأ نعدمم نيرفعج ىورو فاوطلا ىف لم رلاكةكرت ىغينيال نونسم هيف ىعسلانأ
 نب نايفس ىورو هنم جرخ ىّتح ىعس ىدأولا ىف هامدق تب وصت امل عقلي ىبنلا نأ رباج

 ىف ناكلاق ةورااو افصلا نيب لمرب كلي ىنلا تي أرأ رمع نبا لئس لاق هقدص نع ةنيبع
 ىداولا نطب ىف ىعسي رمع نبا ناكعفان لاقو هلمرب الإ اولعف مارأ الو اولمرف سانلا
 سابعنبا نع ءاطع ىورو ىداولا نطب ىف ىعس د وعسم نب هّللأ ديع نأ قورسم ىورو

 ىورو ىداولا نطب ىف لمرلا ىتعي امنإو عسي : ءاش نمو ةكم ليسمب ىعسي هاش نم لاق

 لوسرتيأر دقفتيشم نإ لاقو ةورملاو افضلا نيب ىشمب رمع نبا تي أر لاق ريبج ني ديعس
3 4 .8 3 5 039 7 

 نع ءاطع نع ورمع ىورو ىعسي هني هللا لوسر تيار دقف تيعس نإو ثم هيلي هلل
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 تيتأف هتوق نيكرشملا ىريل ةورملاو افلا نيب وَ هللا لوسر ىعس امن لاق سابع نإ
 كلذ لعف هلجأ نم ىذلا ببسلا ركذو ىداولا نطب ىف وكلي ىنلا ىعس لاقف سابع نبا

 هلآوز عم ةنس هنوك عنمال ببسلا أذهم هلعف قو هولا دلجلا رابرظإ وهو

 ناكرامجلا ىر ف بيسلا نأ انركذ دقو مدقت امف فاو طلاىف لمرلا فان ركذام وحن ىلع

 بس ناككلذكو كلذ دعب ةنس راصو ىنمي هل ضر عامل سلبإ مالسلا هيلع مهاربإ 52-6

 ةورملاوافصلا نيب ددرتت تاعجو ليعامسإ اهنبال ءاملا تيلط امل رجاه نأ ىداولا ىفلمرلا

 نع ليفطلا وبأ ىورو ىثملا تعرسأف اهنيع نع ىصلا باغ ىداولا تلزن اذإ تناكف

 هقيسف ىعسملا دنع ناطيشلا هل ضر عكسانملا معامل مالسلا هيلع مهاربإ نأرئاغ نإ
 نطب ىف لمرلأوانفصو ام هرئاظنكة نس وهو كانه ىثملا ةعرس بيس كلذ ناكف مه مها رإ

 ىنلانأ ففاتخي و العفو الوق ةمآللا هتاقن دق ام ةورملاو افصلا نيب فاوطلا ىف ىدا ولا

 ىلع ةلالد ةباغلا هذه ىلإ العف هلقن رورظو هدعب ان ونسم هنوك ىف فلتخا امنإو هلعف يي

 . ملعأ ىلاعت هتلاو ةلالدلا نم انمدقام ىلع همكح ءاقب

 بك ارلأ فاوط باب
 رذع نم الإ كلذ انباعحأ هركف امني كا 00 دق ركب وبأ لاق

 ةورالاو افصلا نيبفاوطلا نأ نومعزب كم وق نإ سابع نبال لاق هنأ ليفطلاوبأر كذو

 لوسركلذ لعف اتإاوبذكو اوقدصلاقف كلذ لف رب لل هللالودر نو ةنس ةب ادلا ىلع

 تنب فيز نع رييزلا نب ةورع ىورو ةنسب تسملو دحأ هنع مفدي.ال ناكمنآل قلي هللا
 ءارو نم فوط لاقف ىكتشأ ىنإ متلي هللا لوسر ىلإ تكش اهنأ ةملس مأ نع ةيلس ىأ

 ضرملاب نوللعتيف ماهن باودلا 0 نوفوطي مآ اذإ ةورع ناكو ةبكار تنأو سانلا
 جملا نم ىنعنم ام تلاق ةشئاع نع ةكيلم ىبأ ننأ ىورو اورسخو ءالؤه باخ لوقيف

 دايز وأ نيديزن نع ىورو بوكرلا هرك ال ىفإو ةورهلاو افصلا نيب ىعسلا الإ ةرمعلاو

 اك نجع هعمو ريع ىلع فاطف ىكتشا دقو ءاج + هب نا نأ س ابع نبا نع ةمركعن "ع

 فاوطلا ةنسنم تدثاملو نيتعكر للصف خا انأ هفاوط نم غرف ايلف هيلتسأ رجلا ىلع م

 فاالخ هلعف ناكى سأل اكراث بكارلا ناكوأ دةصوام ىلع ىد اولا نطب ىف ىعسلا امهم

 ذو اديرعلا ىف لإ“ أم ىف اع :ةذعم ن كو نأ الا علا
 . زوجي هب احصل وق هور ىلا نك ىورام و< ىلع ارز ان وكل الأ قول معسل



 ١ للعلا ناتك نع ىبغلا ىف باب

 تييلاب هفاوطو هَ ىنلا جحركذو رباج نع هيبأ نع دم نب رفعج ىور (لصف )

 أدب امب أدبن لاقف تيبلا هلادب ىتح افصلا ىلإ جرخمث نيتعكرلا دعب رجحلا ملتساف هلوق ىلإ

 جتح ملةبآلا نم الوقعم كلذ ناكولذإ بيترتلا ىضتقي ال ةيآلا ظفل نأ ىلع لدي هب هلا

 هب هللا أدب ام أدبن هِي هلوقل ةورملا لبق افصلاب ءىدب امنإف هب هللا أدب امب أدين لوقي نأ

 ىلع نونسلا نأ ملعلا لهأ نيب فالخالو | | مككسانم ىنع اوذخ | هلوق عم كلذك هلعفنو

 ةباورلا ىف كلذ دتعل ملافملا ليق ةورالاب دب نإف ةورملا لبق افصلاب أدب نأ بترتلا

 لعفي ملنإف طوشلا كلذ ديعي نأ هل_وغبني هنأ ةفينح ىنأ نع ىورو انباهصأ نع ةرووسكملا

 عوطقت نمو | ىلاعت هلوق + ةرابطلا ءاضعأ ىف بدترتلا كرت ةلزنمب هلعجو هيلع ءىش الف

 مالكلا عوجر مولعم هنآل كلذواع وطت هارب نمدي جتح امبي فاوطلا ركذ بيقع | ًاريخ

 نم دنع هب عوطت» الفاو طلا ن أ كالذ عم مولعمو امبب فآو للا نم هركذ مدقت اه ىلإ

 نمو ] هلوق نوكي نأ بجوف امهريغ ىف هارب ال نم دنعو ةرمعلاو جلا ىف ًابجاو هآرب
 عضوم قبب ملذإ اعوطت هلعفي انف ةرمعلاو جحا ىف هلعف نم نأب رابخإ | ًاريخ عوطت

 نوكي نأ زئاج هنآل اوركذ امىلع هيف ةلالد ال اذهو هريغ الو اعوطق ال امهريغ ىف هلعفل

 جح نف | ىلاعت هلوق ىف باطخلا ىف امهر 55 مدقتل ةرمعلاو جل أب عوطت نم دارألا

 .| رمت ءأ وأ تيبلا

 للا نامتك نع ىهنلا ىف باب
 م ع اودي

 مضوم ىف لاقو ةيآلا [ىدحلاو تانيبلانم انلزنأام نومتكي نيذلا نإ | ىلاعت هللا لاق

 لاقو ةيآلا | اليلق انهن هب نورتشيو باتكلا نم هللا لزنأ ام نومتكي نيذلا نإ ] رخآ
 املك ىألا هذه | هنومتكت الو سانال هننيبتل بانكلا اوتوأ نيذلا قائيم هللا ذخأ ذإو ]
 موزل ىلع تلد ثيح نمو اهنامتكن ع ةرجاز سانلل هنيببتو نيدلا مولعرابظإل ةبجو»
 ىلاعت ةلوقل هناهتكك رتو هنم هيلع لولدملا نايبل ًاضيأ ةبجوم ىبف هيلع ,صوصنملا نابب
 صوصنملا ىف هللا ماكحأ رئاس ىلع لمتشي كلذو |[ ىدحلاو تانيبلا نم انلزنأام نومتك |
 نم هللا لزنأ ام نومتكي | ىلاعت هلوقو + عيمجلا يدنا سا لوزقل طيتسلاو هلع

 .باتكلا ىف نآل ليلدلا وأ صنلا ةرج نم ملعام نيب كلذ ىف قرفال هنأ ىلع لدي [ باتكلا
 ةللو سانلل هننيبتل | ىلاعت هلوق كلاذكو اهبلع صنلا هيف اي ىلاعت هللا ماكحأ ىلع ةلالدلا
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 تحت توطنا دق ِهتلَي لوسرلا رابخأ قرط نم ملع ام كلذكو عيجلا ىف ماع[ هنومتكن

 باتكلا ىضتقا ام لكف هلي هنع داحألا رابخأ لوبق ىلع ةلالدلا باتكلا ىف نآل ةمآلا
 ةيأ الول ةريره وبأ لاق كلذلو ةبألا هتلوانت دقف ةلالدلا وأ صنلا ةرج نم همكح باحيإ

 تانيبلا نم انلزنأ ام نومتكي نيذلا نإ ]| الت 93 مكتندح ام لجو زع هللا باتك ىف

 هللا هلزنأ ىذلا ىدحلاو تانيبلا نم هلي هللا لوسر نع ثيدحلا نأ ريخأت [ ىدهلاو

 | باتكلا اوتوأ نيذلا قاثيم هللا ذخأ ذإو ]| ىلاعت هلوق ىف ةداتق نع ةبعش لاقو ىلاعت

 نإف معلا نامتكو ىكايإو هللعيلف الع لع نف للعلا لهأ ىلع هللا هذخأ قاثيم اذبف ةبآلا
 رفذ الولف | ىلاعت هلوق همتاكل ديعولا ركذ هيف نكمل نإورملعلا نأيب ىف هريظنو هكله هناهتك

 مولعل مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو نيدلا ىف اوقفتيل ةفئاط مينم ةقرف لك م

 ايلع منك نم ] لاق هِي ىنلا نع ةريره ىبأ نع ءاطع نع جاجح ىور دقو | نورذح

 تاز ةيآلا نأ سابع نبأنع ىورليق نإف (رأن نم ماجلب ًامجلم ةمايقلا موي ءاج هملعي
 ىلع ةدآلا لوزن هل ليق هِي هللا ل وسر ةفص,نم موبتكى ف ام اومتك نيح دوبيلا نأش ىف
 بيسللال ظفلل اندنع محلا نآل هتمظتنا امرئاس ىف اهم ومع رايتعا نم عئامريغ بيسوع

 ف تايآلا هذهم جتحو هبيس ىلع هب راصتقالا بوجو ىلع اندنع ةلالدلا موقت نأ الإ

 هلوق نال كلذو نيدلا رومأ ىف اهربخل للعلا باجيإ ةبترم نع ةرصقملا رابخألا لوبق
 قاثيم هللا ذخأ ذإو | ىلاعت هلوقو | بانكنلا نم هللا لزنأ ام نومتكي نيذلا نإ ]| ىلاعت
 مزاي ىل ولف رابظإلاب نايبلا عوقوو نامتكلا نع ىبنلا ىضتقا دق [ باتكلا اوتوأ نيذلا

 موكسح ريغف كح بجو الامذإ ىلاعت هللا كحل انييم هنع ريخنلا ناك املا هلوبق نيعماسلا

 مزل هب اوريخأو اومتكام اوروظأ ىتم نامتكلا نع نييونملا نأ كلذب تبنف نايبلاب هل
 اوحلصأو اوبات نيذلا الإ |باطخلا قايسف هلوقهيلع لديوهبجومو مريخ ىضتقم لمعلا

 زئاجو هب لمعلا موزأ ىلع هيف ةلالد ال لئاق لاق نإف ه مربخي ملعلا عوقوت مش ا أآوددبو

 رتاوتيو نوربخلا رثكيل نايبلاب ةرومأمو نامتكلا نع ايهنم ناكم هنم دحاو لكن وكب نأ

 هيلع وطاوتلا مهلع زوحي نم مهو الإ ناتكلا نع اوهنام مهنآلل طلغ اذههل لق ريخلا

 ايعوم مربخ نوكي الف لوقتلا لعؤطاوتلا مهنم زاج نامتكلا ىلع ؤطوتلا مهنمزاج نمو
 1 نأ ىلعو هريخمب للعلا ةبجوال ةلزتملا نع رصقألا ريخلا لوبق لع راثألا تلد دقف معلا

 00 8 0 ا ا ا ا 3 10 وت و وسلا وم



 فَ رافكلا نعل باب

 هللا كح ناب عوقول هب او رمأ ام لوبقل ةيضتقم ىألا رهاوظف هيلع ناهربال هتيعدا ام

 هتايتك كرتو معلا راهظإ موزل ىلع تلد ثيح نم اهنأ وهو رخآ كح ةيآلا ىفو هب ىلاعت
 ديلعام ىلع رجألا قاقحتسا زئاج ريغ ذإ هيلع ةرجألا ذخأ زاوج عانتما ىلع ةلاد ىبف
 تِلَي ىنلل لاق الجر نأ ىوردقو مالسإلا ىلع رجألا قاقحتسا حصي الهزأ ىرتالأ هلعف
 وكرت نإو كيلع در ةاش ةلاملا عقلي لاقف اودلسي نأ ىلع ةاشةئام ىوق تيطعأ ىإ
 لزنأام نومتكي نيذلا نإ ] ىلاعت هلوق ىرخأ ةبج نم كلذ ىلع لديو مانلتاق مالسإلا
 نامتكلاو رابظإلا ىلعر جلا ذخأ عنمم كلذ رهاظو | اليلق انمتهب نورتشي و باتكلا نمهللا
 هوجولا رئاس نم هيلع لدبلا ذخأ مئام | اليلق انهت هب نورتشيو | ىلاعت هلوق نأآل ًاعيمج
 : ةعيبر ىلأ نب رمع لق لدبلا وه ةغللا ىف نعلا ناكذإ

 نم نم جحلا كرتب تبصأ اف اهم.تيضروأ ايند تلواح تنكنإ
 الإ | ىلاعت هلوق ه نيدلا مولع رئاسو نآرقلا ميلعت ىلع ةراجإلا نالطب كلذب تبئف

 نايبلا رابظإب نوكي امن] نامتكلا نم ةبوتلا نأ ىلع لدب [ اونييو اوحلصأو اوبات نيذلا
 . لبقتسا اهف ناببلا نود فلس ايف نامتكلا ىلع مدنلاب ةبوتلا ةمص ىف ىنتكي ال هنأو

 رافكلا نعل باب 1

 ةكتالملاو هللا ةنعل مهلع كئلوأ رافك مو اوتامو اورفك نيذلا نإ | ىلاعت هللا لاق
 فياكدلا لاوز نأو ًارفاكتام نم نعل نيملسملا ىلع نأ ىلع ةلالد هيف | نيعمجأ سانلاو
 ان مأ ىضتقا دق [نيعمجأ سانلاو ] هلوق نال هنم ةءاربلاو هنعل هنع طقسي ال توم لاب هنع
 نوجلاب هنع فيلكتلا لاوز نكي مل نجول رفاكلا نأ ىلع لدي اذهو هتوم دعب هنعلب
 جالصلاو ناميإلا نم ةالاوملاو حدملا بجويام ليبس كل ذكو هنم ةءاربلاو هنعلل ًاطقسم
 ه ةثداحلا هذه ثودح لبق هيلع ناكامع هنكح ريخي ال هن ونجوأ كلذك ناكنم توم نأ
 ىلاعت هلوقك ةمايقلا موي هنونعل سانلا نأ ةيآلا دام نأ ةيلاعلا بأ نع. ىور لبق نإف
 ة!الدالب صيصخت اذه هل لبق | ًاضعب مكضعب نعليو ضعبب مكضعب رفكي ةمايقلا موي 2|
 سانلا نم كلذكف ةبآلاب ايندلا ف ةكئالملاو ىلاعت هللا نم نعللا قحتسي هنأ فالخ الو
 سيلو هنونعلي سانلا نأ ىلاعت هللا نم رابخإ كلذ نأ نظي نم لبع كلذ هبتشي امنإو
 مكه ]و ] ىلاعت هلوق + هونعلي ملوأ هونعل سانلا نم نمللا هقاقحتساب رابخ] وه لب كلذك



 دحاوهنإ اهنم طظفللا اذه ةدارم اهلك اعم ظننا دحأو هنأي هسفنل ىلاعت هفصو| دحاو هلإ

 نأ كلذ لجأ نم قحتساف ءايشألا نم ءىبش ىف ىواسم الو لثم الو هش الو هل ريظنال

 ةيهحولالاب هل فصولاوةدابعلا قاقحتساىف دحاو هنأ اهنمو هريغنود دحاو هنأب فصوي

 ميسقتلاو ىزجتلا هيلع زوجي الو ضاعبأ ىذب سيل دحاو هنأ اهنمو هاوس ابيف ةكراشيال

 هنأ اهنمو ةقيقحلا لع دحاوب سيلف ميسقتلاو ىرجتلا هيلع زاجو ضاعبأ اذ ناكنم نآل

 هسفنلهفصو رظتنافداوس دوجو هعم نكي مل مدقلاب ًادرفنم لزي مل امدق دوجولا ىف دحاو

 لبللا فالتخاو ضرألاو تاومسلا قاخ ىف نإ | ىلاعت هلوق املك ى اعملا هذهدحا و هنأب

 هنأو ىلاعت هللا ديحوت ىلع تالالدلا نم ًابورض ةيآلا هذه تمظتنا دق ةيألا | راهنلاو

 ىنعي | نواقعي موقل تابآل | هلوق وهو اهب لالدتسالاب انل ىمأ امفو ريظن الو هل هيبشال

 هأيش ثآلا ناومديحوتو ىلاعت هللا ةفرعم ىلإ | م لصوتيو اهلدت حل اهبصن هنأ لعأيلا ل هللأو

 لوقعلل ظحال هنأوربخلاب ىلاعت هلاف رعي امنإ !هنأ معز نملوقل لاطيإهيفو لاثمأل اوهنع

 ءايسلا مأ ..ةورف هللأ ىلع ضرأل أو تاومسلا ةلالد امأف 0 ىلاعت هللا ةةرعم ىلإ لوصولا 5

 دقف ابمظع عم انت ضرأالا كلذكو ةلئاز ريغ ةنكاس ارمظع عم دمع ريغ ىلع انقوف

 المتحدحاو تقو ىف ًادوجوم ناك ث يح ناكث ينح نم ىهتنم امهنم دحاو لكل نأ انيلع

 دمعال و ةقالع ريغ نم ءاوطاق رجح ةماقإ ىلع قاخلا عمتج اول هنأ ادعو ناصقتلاوةدايزلل

 كلذ لدف رارق ريغ ىلع ضر الاو دمعريغ لع. سلا م انأ امقم نأ انيلعف هيلع اوردق امل

 هزجعي الر دأق هنأوماسجألا ةيشي ال هنأ ىلع ًايغلأ لذَو | قلاذ- اىلأعت ىرابلا دوجوىلع

 عارتخا ىلع ردأق هنأ تيث كلذ حص صااذإو كلذ لثم م ىلع ردقتال م اسجاالا تناكذإ ه قش

 نم ماهو" الاو لوقعلا ىف دعبأب , ءارجألا عارتخلو ماسجالا عارتخا لذإ م اسجألا

 هذه ثودح ىلع لدت ىرخأ ةمج نمو. دعو ناز ة ريغ ىلع اهتفاثكو را اهتماقإ

 ضار 3 أ مرلعموةداضتملا ضارع الأن مامر تل زاوج عع هآاىهو ماسجأ الأ

 كلذب مصق ثدحم ويف ثدحملا لبق دجوي ماهو نكي مل نأ دعل اهنم دحاو دوجول 2

 بتاكلا ةباتكلاو ىنابلل ءانبلا ءاضتقاك ًاثدحم ئضتقي ثدحلاو ماسجالا هذه ثودح

 ه هيلع ةلاد هللا تايآ نم امهنب امو ضر الاو تاومسلا نأ كلذب تبثف رثؤملل رثأتلاو

 دعب ثداح امهم دحاو لكنأ ةبج نف ىلاعت هللا ىلع راهنلاو ليللا فالتنخا ةلالد امأو



 ف رافكلا نعل باب

 ريغف لعاف لكذإ امههيشيال هنأو امهثدحت ىلع كلذ لدف ًاثدحم ىضتقي ثدحلاو رخآلا
 هنأ ىرخأ ةرج نمو هتباتكه بشي ال بتاكلاو هئانب هبشي ال ىنابلا نأ ىرت الأ هلعفل هبشم
 ثودحلاب لوأوه نوكي ال ناكف ثودحلا ةلالد نم هيلع ىرحي ام هيلع ىرجل ههبشأ ول
 لدت ىهو اههبشي ال هنأ حص ميدق راهنلاو لبللاو ماسجألا ثدحم نأ ممصاملو هثادحم نم
 ةلاحتسال ىح اهثدحم نأ لديو رداقلا نم الإ لعفلا دوجو ةلاحتسال رداق اهثدحم نأ ىلع

 قسنالا نقتملا كحملا لعفلا ةلا>تسال ملاع هنأ لعاضيأ لدبو ىح داق نم الإ لعفلادوجو
 فاتخضال دحاو جاهنم ىلع ًايراجراهنلاو ليلل ا فالتخا ناك لو هثادحإ لبق هب ملاع نمالإ
 ناصقنلاوةدايزلا امهم فرع ىذلارادقم لا لعةنسلا نامزأ رصقلاو لوطلا ف عقص ل كف
 اماع نكي لولو لعفلا هنم دجوي مل اردأق نكي مل ولذإ ملاع كلذ ىلعرداق امبع رتعنألعلد
 هنأ ةمجنف هللا دحوت لعرحبلا فىرتىنلا كلفلا ةلالد امأو ه امظتنم ًانقتمهلعف نكي مل
 كلفلل لماحلا لايسلا قيقرلا مسجلا اذه لدم ثدحت نأ لع تعمتجاول ماسجألا نأ مولعم
 ةدك ار تيقب حايرلا تنكس ولو كلذ ىلع تردق اه كلفلل ةب رجمأ حايرلا ىرجت نأ ىلعو
 عضوم ىف ىلاعت لاق كاهتلازإو اهلا رجإ ىلإ نيقولخلا نم دحأل ليبس ال ءاملا روظ ىلع
 نفسلا لم ءاملا ىلاعت هللا ريخست ف [هرهظ ىلع دك اور نالظيف حعرل ا نكسي أش نإ] رخآ
 ملاعلا رداقلا ميدقلا ىلاعت هللا ديح وت تابثإ ىلع لئالدلا مظعأ اها رجإل حايرلا هريخستو
 نفسلا لم ءاملا هللارخسف هيلع دقت ال ماسج "الا تناكذ] ريظن الو هل هبشالىذلا ىحلا
 هتمعل مظع و هديحوت ىلع مهمنو هلك عفانل القت واجارجإل 3 رلا رذعو هرهظ ىلع
 أآوقحتسي و همعل ىلع هوركشف اهب معنا دق مىقلاخ نأ اودعيل اف رظنلا مهم ىعدتساو

 نف هديحوت ىلع ءاملا هلازنإ ةلالد امأو ركب وبأ لاق + مالسلا راد ىف مئادلا باوثلا هب
 ءاملا عافترا رئاج ريغ هنأو ناليسلاو لوزنلا املا نأش نم نأ لقاع لك لع دق هنأ لبق
 دحأ نم باحسلا ىف دوجوملا ءاملا ولخي الف كاذك هلعحب لعاجي الإ ولع ىلإ لفس نم
 ضر نم هتداعم نم هعفر وأ باحسلا ىف كانه هثدحأ ثدح نوكي نأ امإ نيينعم
 م .ىثث هرجعي ال ىذلا مدقلا دحاولا تابثإ ىلع كلذ لدف ناكامممأو كانه ىلإ راحبلاو
 ةرخسملا حابرلاب اهديرب ىلا عضاوملا ىلإ هلقني تح هنم لئاس ريغ باحسلا ىف هكاسمأ
 ياحسلل آيكرم حابررلاو.املل ابكرم باحسلا لمؤهتر دقو هديحوت ىلع ليلدلدأ هيفدلقتل



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ ولا

 انأ اوري مل وأ | ىلاعت لاق ايدقلخ رئاسل هعفن معيل عضوم ىلإ عضوم نم هقوست ىتح

 لونأ مث[ مهسقنأو مهماعتأ هلم لكأت ًاعرز هب جرختف زرجلا ضرآلا ىلإ ءاملا قوسن

 ىح اه حابرلا كيرحت عم وجلا ىف اهتيحاص عم ةدحاو قتلتال ةرطق ةرطق ءاملا كلذ

 ًارداق املاع اميكح ًاربدم نأ الولو ضرألا نم ابعضوم ىلإ اهنايح ىلع ةراطق لكلزنت

 هاما لوزن دجوي نأ زوجي ناكفيكر ددقتلا نم برضلا اذهم هردقو وحنلا اذه ىلع هريد

 ولو بيترتلاو ماظنلا اذه ىلعماظعلا لويسلاهنم ليست ىذلا وهو هترثكع م باحسلا ىف

 اهل وزندعب اهنم ةعمتجلا لويسلا لثم الوزن نوكي ناكدةل فلتأو وجلا ىف رطقلا عمتجا

 رج نم ضرألا ىلعام عيمج ةدابإو لسنلاو ثرحلا كاله ىلإ ىدؤيف ضرألا ىلإ
 هامسلا نم ءاملا لوزن ىف نافوطلا لاح نم ىلاعت هللا فصوا5نوكي ناكو تابنو ناويحو

 ةبراجلال وسلا رحنك آبص ناكهنإ لاقبف [ رمبنم ءامب ءامسلا باوبأ انحتفف ] ىلاعت هلوق ىف

 عضوم نم هفيرصقو هيف ءاملا قاخو وجلا ىف باحسلا ىلاعت هللا ءاشنإ وف ضرألا ىف

 ذإ ماسجألا هبشم الو مسحب سيل هنأو هتردقو هديحوت ىلع ليياد لدأ عصوم ىلإ

 ضرألا هللا ءايحإ ةلالد امأو ه هيف عمطتالو همورت الو كلذ لعف اهنكمال ماسجأالا

 امل اهنم ءىث ءايحإ ىلع اوعمتجا ول مبلكق خلا نأ ةبج نم ىبف هديجوت ىلع اهتوم دعي

 هتابنإو ءاملاب ضرألا ىلاعقهتلا ءايحإفاهيف تابنلا نم ءىش تاننإ مهنكمأ او هيلعاوردق

 تابنلان م ءىثلك مثهنم ء ىاهيف نكي مل هنأ ةدهاششمو انيقي انملع دق ىتلا اهبفتاينلا عاونأ

 هردق امب ملاع رداق > عئاص عنص نم هنأ ىلع الاد هندجول هلايح ىلع هيف تركف ول

 عيمجا قااخ نأ ىلع ليلدلا لدأ نم ماكحإلا ةياغ ىلع ابمظنو هئارجأ بيترت نم هيلع

 ىلاعت هللا تايآ ىف نودحلملا هيعديام ىلع ةعيبطلا لعف نم سيل هنأو ماع رداق هنأو دحاو

 هنم جرخيو ءاوحلاو ضرألا ءازجأ كلذكو ةدحاو ةعيبط ىلع ءامسلا نم لزانلا ءاملا ذإ

 لاكشألاوناولألاو موعطلاةفلتخما اوفلاو ةرمثملا راجشألاو راهزألاو تابنلا عاونأ

 لدف فاتخما بج وبال قفتملا ذإ اهبجوم قفتي نأ بجول ةعيبطلا لعف نم كلذ نايولف

 هناولأوهموعطو هعاوبأ فالتخا ىلع هردقو هقلخ دق ميكح عناص عنص نم هنأ ىلع كلذ

 ىوف هديح وت بع ةباد نمايف ثيام ةلالد امأو + همعلو هعنص ىلع مل ةلالدو دايعلل اقزر

 ىه تاناويحلا نوكت نأ زئاج ريغ ذإ هعاونأ فالمخا ىف ًاضيأ ةلالدلا ىف كلذك



 لكل رافكلا نعل باب

 تناكنإف ةمودعم وأ ةدوجوم ىهو اهتثدحأ نوكن نأ نم ولختال اهنأل اهسفنأل ةثدحما
 لعفلا داحبإ ليحتسي هنإف ةمودعم تناك نإو اهثادحإ نع ىنغأ دق اهدوجوف ةدوجوم

 ءاشنإو ماسجألا عارتشا ع ةرداقريغ اهدوجودعب ابنأ انيلع دهف كلذ عمد مودعملا نم

 2 ردقبال هنإف ًآاضيأ و اهبلع ةرداق نوكنال نأ ىرحأ | رمدع لاح ىف ىهف مارجألا

 نأ تنثف ىلوأ هعيج ثادحإ ىلع ةردقلا نب وهف هثازجأ ىف ةدايزلا ىلع ناويحلا نم

 أل اهبشم تاناويحلا هذه ثدحم ناكولو ءىش ههشيال ىذلا ميكحلارداقلا وها ثدحمنلا

 فيرصت ةلالد امأو ماسجألا ثادحإ عوقو زاوج عانتما ىف اهنكح ناكل هجو نم
 نأ مولعمو هيلع اوردق امل ابفيرصت ىلع اوعمتجاول قاخلا نأ ىبف هديحوت ىلع حا ايرلا

 ابني رصتا ثدحملا نأانملعف ثدعأر وبد ةراتوأبص ةراتو الامشة رات وأب ونج ةراتاهفغيرصت

 لئالد هذبف نيقولخنلا نم كلذ ثادحإ ةلاحتسا | اموادف ناكذإ هل هبشال ىذلا رداقلا وه

 ثادحإ ىلع ًارداق ىلاعت هللا ناكدقو اهم لالدتسإلاب مثم ًاوابيلع ءالقعلا ىلاعت هللا هبن دق

 ىلاعت هنكلو جاوز الو جاتنالب تاناريحلا ثادحإو ةعارز الو ءام ريغ نم تاببلا

 ركسفلاو هتردق ىلع كلذ نم ثدأح لكدنع مه / اذه ىلع هقلخ ءاشنإ ف هنداع ىرجأ

 قلخت هولممأ ايف ركفلل مثرطاوخ بعزيو هوافغأام تقو لكىف مثرعشيلو هتمظع ىف

 المع ىلا لاخلا ض ناريتس لول ىيواوا دار دوزصاا ءامسلاو ضرألا ىلاعت

 مث ضرألا ن نم ممريغو سانلا نم ناويحلا أقنأ م اهمانف تقؤق ىلإ ايدبا اهيلع اميقلخو

 مهنأ نونظبف ةلمج قزرلا كلذ مهطعي ملو مهتايح قب اهم اتاوقأو اهنم ًاقزر عيمجلل أشنأ
 اورطبب الثل ةبافكلا رادقم ةنس لكف ام ولعم ًاتوق م ل لعج لب !وطعأ امب نوتغتسم
 نولصوتي,ىتلا بابسألا ضعب ىف مهيأ !لكوو لاح لك قالا راقتنإلل نب رعشتسم|ون وكيو

 وكف رشلاو ريا نم تار لا «ألل نأ مر ,عشل ةعارزلاو ثرحلا 00 5

 م هتيغم رش نم اوملسل رشلا بانتجاو هتك نونتجيف ريخلا لعف ىلإ ايعاد كلذ

 ًاباعب أنف مهسفنأل هولزني نأ موتقاطو مهعسو ىف نكي ملام ءاملا لازنإ نم مشو وي

 مهت ”اوقأ رئاس هب مهل تينأ مث ةجاحلا رادقعب ضرأللا ىلع هلزنأ مث ءام هيف قلخو وجلا ىف

 هعفاتم تقو ىف هعفانم ىلع ءامسلا نم هلزنأ اهف ايف رصتقي م مث ميسبالا هيلإ نرجاتم امو
 الوأف الوأ ىر ماسلا تاأد هيف عمتك قف عيب ةلوأت الوأ ىرجيف ءاسلل كلذ هيف عمت ضر "لاو انيو نزاخم ءامىلا كلذل لعج تح

 ا



 [ضرألا ىفعيباني هكلسف ءام ءامسلا نم لزنأ هللا نأر تملأ ] ىلاعت لاق اكةجاحلا رادقم ىلع

 ناكو هلكلاسل ةجاحلا تقول ضرألا ىف هل سدح ريغ نم ءامسلا نم لزن ام ىلع ناكولو
 ىذلا نيملاعلا بر هللا كرابتف ءاملا همدعل اهربظ ىلع ىذلا ناويحلا رئاس فات كلذ ىف

 لعجو فقسلا ةلزن+ ءامسلا لعجو ناسنإلا هيلإ ىوأي ىذلا تيبلا ةلزنم ضرألا ل ءج

 رخس مث هحاصمل هيب ىلإ ناسنإلا هلقنيام ةلزنمب نآويحلاو تابنلاو رطملا نم هث دوام رثاس

 توب ربلا ءانب ىف اهم عافتنإلا نم اننكمو | اهقر ط كولو اهلعىشنلل اهللذو انل ضرألا هذه

 ىأف اهريغ ىلإ انجرخت مل ءادعألا نم ًانصختو دربلاو رحل ا

 ل ا وه ام ةينبأل ا ٠ اشنإ ىف هب عافتت الأ اندرأ اهنم

 امبعدوأ ام ىوس انيلع لهسو كلذ اننكمأ بطحلاو بشخلا نم اهنم جرخم امو ل

 ريغوسا>:لاو صاصرلاو ديدخلاو ةضفلاو بهذلا نم أنعفانم اهم دقع ىلا رهاوجلا نم

 ف " طيح الو هدادعت رثكي امو رلكدذف | اهتاوأ اهيف ردقو | ىلاعت لاق اككلذ

 نوكت ن نأ نم دب ال ناويحلا رئاسو انرامعأ ةدم تناكامل م“ امعفانمو ضرألا تاكرب

 ًاتافكض ألا لمجت ملأ | ىلاعتلاقف ةايحلا ىف ابلعج ات وملادعب انل ًاتافك ابلعج ةيهانتم

 المع نسحأ مهمأ مولينل اهل ةنبز ضرألا ىلعام | ةلعج انإ | ىلاعت لاقو | ًاماومأو ءايحأ

 دلما ىلع ناويحلاو تابنلا نم قلخ اهيفرصتقي مل مث [ آزرج 00 اهيلعام نولعاجل ائإو

 هان عسب هلك كان حس لب رمل 0 م االول نود

 راد نع ابم ل لد نك ذ الإ انسوفت نئكمطت الثلو تاذللا هذه لإ نور رلأ أنم دف ص ريغ

 ىف وبك ةيذؤملا ةملؤملا تاوذلا ىف نيدلا ف ' حالصلاو عفتلا ناكف اهل انقلخ ىلا ةرخألا

 رجزتلو ةرخألا مالآب ديع ولا مصيل مالآلا ةيفيك ايندلا هذه ىف انرعشيلو ةرانلا ةذللا

 لئالد نم لقاعلا رصت 00 الو ردك هب وشي ال ىذلا ميعنلا قحتسنف مئابقلا نع

 لاطبإو هتاثإ ىفايفاش ًايفاكن اكل ةدحاولا ةبآلا هذه ىف ىلاعت هللا هركذ م ىلع ديحوتلا

 تطسبولو هيبدتلابلوقي نمو ةيونثلانموعئابطلا باككأ نم نيدحلملا فانصأ رئاسل وق

 عضوملا اذه ىف ةيافكان ركذ اهفورثكو لاطل لئالدلا بورض نم هتتمضقامو ةيآلا ىنعم

 هللاو ءاصقتسالا نود لوقلا نمزيجوب ةيآلا ةلالد ىضتقم ىلع هيبنتلا هيف ضرغلا ناكذإ

 ١ ليكولا معن و هللا انيسحو هأدهم ءادتهالاو هلمالدب لالدتسالل قيفوتلا نسخ لأسف



 ول ا ل و ا ا ل ب تح بسبب لفض رحبلا بوكر ةحاب] بأب

 رحبلا بوكر ةحاب] باب
 بوكر ةحاب] ىلع ةلالدإ سانلا عفني امب رحبلا ىف ىرجتىتلا كلفلاو اىلاعت هلوق فو

 لاقو هريغ نود مفانملا نم ابرض صخب ملذإ مفانملا رئاسل ًايغتيمو ًارجاتو ايزاغ رحبلا
 رحبلا ف كلفلا - ىجذي ىذلا د ]لاقو | رحبلاو ربلا ف كريس ىذلا وه | ىلاعت

 اذإف ]ىلاعت هل وةك اه ريغو ةراجتلا ملظتنا دق | هلضف نم اوغتبتل| هلوقو [هلضف نم اوغتتل
 يلع سبيل ] ىلاعت لاقو [ هللا لضف نم أوغتباو ضرأألا ىف اورشتناف ةولصلا تيضق
 ف ةراجتلا ةحابإ ةباحصلا نمد ةعامج نع ىور دقو ا مكبر نم دلضف اوغست نأ حانج

 أ نع ىوزرو نيملسملا ىلع اقافشإ رحبلا ف ورغلا عم باطلا نب 0 ناكدقو رحبلا

 كلذ نوك نأ زياجو ًارمتعم وأ أجاح 5 ايزاغ الإ رحبلا دحأ بكر ال لاق هنأ سايع

 للي ىنلا نع ثيدح ىف كلذ ىور دقو هبك ار ىلع قافشإلاو ةروشملا هجو ىلع هنم
 امدح لاق روصنم نب ديعس انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ىرصبلا ركب نب دمت انثدح
 نب هللا دبع نع ملسم نب ريشي نع هللأ ديبع ىبأ شب نع فرطم نع اي ركز نب ليعام]
 بكر ال لي هللا لوسر لاق لاق رمع
 ةللثل بابحتسالا هجو ىلع كلذ نوكي نأ زئاجو أرح رانلا تآتو ران رحبلا تت نإف
 نإ هنألل هيف ررغ ال ذإ ةرمعلاو جحلاو ورغلا ىف كلذ زاجأو ايندلا بلط ىف هسفنب ررغي
 ناهلس انثدح دواد وأ انثدح لاق ركب نيدم انثدحو ًاديرشناكاةرغ هجولا اذهىف تام
 ١ 35 و 5

 سفأ نع نابح نب ىح نب دم نع ديعس نب ىبح نع دوز نب دام انئدح قتعلا دوأد نأ ا 5

 هللا ليس ىف زاغ وأ ارمتعم وأ جاح الإ رحبلا

 دنع مان لي هللا لوسر نأ مياس مأ تخأ ناحلم تنب مارح مأ ىتتث دح لاق كلام نب
 بكر. نم ًاموق تيأر لاق كلكهضأ امو هللا ل وسرا, تلقف علاق كحضإ وهو ظقيتساف
 كنإذ لاق مهنم ىنامحي هللا عدأ هللا لوسراي تلق تلاق ةرسال الع كولملاكرحبلا !ذهروظ
 لثم لاقف ككمخأ ام هللا ل وشرأت تاقف تلاق كحضي وهو ظقيتساف مان مث تلاق مهنم
 ةدابع ابجوزتفلاق نيلوألا نم تنأ لاق مهنمىنلعحي نأ هللاعدأ هللا لوسراي تلق هتلاقم
 تقدناف امعرصف اهبكرتل ةلغب 0 تبرق عجر ايلف هده ابلمخ رحبلا ف ازغف تماصلا نبأ

 ميحرلا ديع نب باهولا ديع اثدحو دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمت انثدحو تتاف ابقنع
 دادش نيلعي نعلمرلا نوميم نيلاله انربخأ لاق ناو رم انث دح لاق قشمدلا ىربوجلا



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ فَ

 ديبش رجأ هل ءقلا هبيصي ىذلا رحبلا ىف دئاملا ) لاق هنأ عَ ىنلا نع مارح مأ نع

 . ملعأ ىلاعت هللاو ( نيديبش رجأ هل قرغلاو

 ةتيملامرحت باب 0

 وبألاق [هلا ريغل هب لهأامو ريزتخلا محو مدلاو ةتيملا كيلع مرحام] | ىلاعت هللا لاق

 هفنأ فتح تو نأب ةتيم نول دار قلل رخدسملا ناريس شلال كاز 3

 هجو ىلع هيف هلعف نكي مل اذإ ىدآ لعف ببسل ةنيم نوكي دقو هيف ىدأل ببس ريغ نم
 ثناكن إو ةتيملاو ىلاعت هللا ءاش نإ امعضوم ىف ةاكذلا طئارش نيينسو هل ةحيبملا ةاكذلا

 ةحابإلاو رظحلاو ليلحتلاو ميرحتلا نأب انيلع عم اهب محرحتلا قلع دقو ىلاعت هلل العف

 نع ناسنإلا ىهني نأ زئاج ريغ ذإ انريغ لعف الوانتي نأ زوحي الو انلاعفأ نالو انتي امن
 ظفل قالطإ زاج نيبطاخلا دنع الو قعم ناكامل كلذ ىتعم نإف هب صؤي نأ الوهريغ لعف

 هنإف مرحتلا ّ ديكأت ىلع اليلد كلذ .ناكو ةقيقح نكي ل نإ و هيف ليلحتلاو ميرحتلا

 ابمعطي الو هجو ىلع ةتيملاب عافتن إلا زوجيال أن نباحصأ لاق كلذلو عفانلا هوجورئاس لوانتب

 1قلطم ًاهرحت ةتمملا هللا مرح دقو اهم عافتنإلا نم برض كلذ نأآل حراوجلاو بالكلا

 اهنم ءىش صخب نأ الإ اهنم ءىثب عافتنإلا زوحي الف رظحلا كح ا اهنيعب ًاقلعم

 هذه نم دارجلاو كمسلا ةتيم صيصخت هل لا نع ىور دقو هل ميلستلا بحي ليلدب

 هنلأل وسر لاق لاق رمع نيا نع هيبأ ن ءملسأ نب , دياز نب نمر لأ دبع ىورف ةحاب الاي ةلمخأ

 (ديكلاولاطلاف نامدلا امأوكمسلاودارجلاف ناتتيااامأف نامدو ناتتيمانل تلحأ) قلي ل

 اواكأف ًاتوح مهملإ لأ رخبلا نأ ) طبخلاشيج ةصق ىف راج نع رانيد نيورمع ىورو

 ةلو مو ربطت ين هم روع لمداق حج لس بلا اوربخأ ١ أوعجر امل مث ر هش فص هنم

 ىلع لدتسأ نم سانلا نمو دأر أ ! فو ىفاطلا ريغ كمسلا ةحابإ ىف نيملسملا نيب فالخ

 | مكل اعاتم هماعطو رحبلا ديص ع ١ لحأ | ىلاعت هلوقب ةتيملا مرت ةيأ مومعع صيصخت

 نب ةريغملا نع ةلس نب ديعس نع قرؤلا ١ نب ناوفص ثيدح ىف مل ىنلا لوقبو

 ( هتتيم لحلا هؤام رومطلا وه ) رحبلا ىف لاق هنأ لي ى الا نعةرب , ره ىنأ نع ةدرب ىبأ

 ل ا ا ديعسو

 فالتخإلا اذه لثمو مك ]7 هللا ل وسر نعهيأ ن -عةدرب . بأن رن هلل أد بع نب ة ريغملانع هاورف



 نفل ةثيملا ميرحت باب

 نا ىور دقو هب ةيكمح ةيآ صيصخت زئاج ريغو ثيدحلا بارطضأ بجوي دنملا ىف

 لاق سابع نبا نعاني امصأ انثدح لاق شمعألا ناملس انثدح لاق ىناكبلا هللا دبع نب دايز
 لقنلا لهأ دنع فءضأ اذهو ( هّوام رووط هديص ىذ رحبلا ىف) هيلي هللا لوسر لاق
 ةعبب ر نب رفعج نع بوبأ نب . يح هآورام وهو رخآ ثيدح هيف ىور دقو لوألا نم

 ىجلدملا ىثخع نب سم نع ىولعلا ةيواعم ىنأ ن اا
 ًاضيأاذهو ( هتيم لحلا هؤام رورطلا وه رحبلا ىف لاق كلي هللا لوسر نأ ىس ارفلا نع
 ديع انثدح لاق قابلا دبع انثدحو نآرقلا رهاظ هب صخم الو ةياور ةلاوجل هن جت ال ام

 لاق دانؤلا ىبأ نب مساقلا وبأ انئدح لاق لينح نب دمحأ انثدح لاق لبنح نب دمحأ نب هلا
 هي ينل عماد زا اج اطع ن نوع سقم نب هقأ دبع نع مزاح نب قاححإ انثدح

 ىف فلتخا دقو ركب وبأ لاق ( هتنيم لحلا هؤام روهطلا وه ) لاقف رحبلا نع لثس هنأ
 ىح نب نسحلاو انباصأ ههركف هفنأ فتح ءاملا ف ترمي ىذلا وهو ىفاطلا كمسلا
 بئاسلا نب ءاطغ ىورف ًاضيأ هيف فلسلا فلتخا دقو هب سأبال ىمفاشلاو كلام لاقو
 نب ورمع ىورو ( هلكأت الف رحبلا ةتيم نم افطام ) لاق مالسلا هيلع ىلع نع ةرسيم نع
 قاطلا اهركامهنأ سابع نبا نع ليذحلا أ نب هللا دبعو هللا دبع نب رباج نع راذيد

 ديعس و ءاطعو ديز نب رباج نع ىورو هتهأ نا م كيور اه حاسفلا يف كال ءالزؤيق
 بوبأ ىبأو قيدصأا ركب نا مو 0 ميهاربإ ]و نيريسنباو نسحلاو بيسملانبإ
 مكيلع تمرح | للاعت هلوق رهاظ هلكأ رظح ىلع لدي ىذلاو كمسلا نم ىفاطلا لكأ ةحابإ

 اطلا ىف اوفلتخاو هانصصخت ةلا نم ىفاطلا ريغ صيصخت ىلع نوملسملا قفتاو [ هتيم
 دمحأ انثدح لاقدوادوبأ انثد>لاق ركب نب دمح انثدحدقو هيف مومعلا - لامعتسا بجوف
 نبرباج نعرييؤلا ىبأ نع ةيمأ نب ليعامس] انثدحلاق ىنئاطلا ميلس نب ىح انثدح ةديعن

 الف افطوهيف تام امو هولكف هنع ررج وأ رحبلا ىتاأام ) ويلي هللا لور لاق لاق هلل دبع
 نب بهو نع هللأ دبع نب زيزعلا دبع ىف مدح لاق شايع نب ليعامسإ ىورو(» هولكأت

 رزجام ) لاق ميم هللا لوسر نع هللا م مجلأ هللا دمع نب ميعنو ناسيك
 هبيذ ىلأن نب ىوردقو (هلكأت الف ًايفاطأتيم هتدجو امولكف ىق لأ امو لكأت الفرحبلاهنع

 ىسوم انثدح لاق عئاق نب قابلا دبع انثدحو هلئم لِي ىنلا نع رباج نع رييذلا ىلأ نع



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ١

حت نع صفح انثدح لاق نايثع نب لبس انثدح لاق ايركز نبا
 ىبأ نع ةسنأ ىأ نب ى

 ىقلأ اموهولكف ًايحهوّتدجو اذإ) هلي هللا لوسر لاق لاق هللا دبع نب رباج نع روزا

 اثدح لاق عناق نيااتثدحو (هولكأت الف ايف اطآتيم هوهتدجو امو هواكف تاف آيح رحبلا

 صفح انثدح ناحطلا ديزب نب نيسحلا انثدح لاق ناقهدلا ناهّْنع ىبأنب ىسومن هللا دبع

 هلي هللا ل وسر لاق لاق هللا دمع نب .رباج نع رييزلا ىبأ نع بيذ ىبأ نبا ْنَع ثايغ نبا

 دق لبق نإف ( هواك أت الف ًايفاط اقيم رحبلا قلأ امو هوأكف تاف ىح وهو هومتدص ام)

 ليق ه رباج ىلع افوقوم رييزلا ىبأ نع دامحو بوبأو ىروثلا نايس ثيدحلا اذه ىور

 مايتفو هب ىتفيف هنع ل سرب مث ةرات لِي ىنلا نع هيورب نأرئاج هنآل اثدنع هدسفب ال اذه هل

 ىلأ نع هيورب ايف ةيمأ نب ليعامسإ نأ ىلعهدك ب لب هل دسفم ريغ هلي ىنلا نع هأورامع

 ءال وه ىلع ةلوبقم عفرلا ىف امهتدايرف بيذ ىلأ نبا كلذكو تركذ نم نودب سيل ريبزلا

 قمومكلذو (دارجلاو كمسلا نامدو ناتتيم انأ تلحأ) تلي ىنلانع ىور دق ليقنإف

 بيت رتىف هلضأ ىلع انفلاخع مزليو ىفاطلا نع ىبنلا ىف انيورو ان ركذ ام هصخم هل ليق هعيمج

 اذه نأ ىلعو ماعلاب صاخلا طقسي ال نأو !يلمءتسف صاخلا ىلع ماعلا ىبب نأ رابخألا

 .نع هيبأ نع لأ نب ديز نبنمحرلا دبع نعراطعلا موحرم هأورف فالتخا هعفر ىف ريخ

 .لثم هيف كمزلف اعوفرم ديز نب نمحرلا دبع نع ىناملا ىحهاورو هيلع افوةوم رمع نبأ

 رووطلا لاق هنأ هلي ىنلا نع ىور اس؟ جيتحا نإف + ىفاطلا ربخ ىف هايإ انماؤلإ تمرام
 أدرو اهم اكابلعجتو ًاعيمج |ييلمعتسن هل ليق ريغ نم ىفاطلا صصخ لو هتتيم لحلا هؤام

 هنإف ليق نإف ٠ ىفاطلا ادع ايف ةحابإلا ربخ لمعتسنو ىبنلا ىف ىفاطلا ربخ لمعتسن ًاغم

 نب ريخلا دحأ لابعتسا ىلع ءابقفلا قفتا ىتم هنأ ماعلاو صاخلا ىف ةفينح ىلأ لصأ نم

 هَ هلوقو هيف فلتخ |ام ىلع ايضاق لامعتسالا ىف قفتاام ناكر خلا لاهعتسا ىف اوفلتخاو

 ىغبيف هيف فلتخم ىفاطلا ربخو اهبهلامعتسا ىلع قفتم ناتتبم انل تلحأو هتتيم لحلا وه

 هدضءزملايف هلوقو هبهذم نم كلذ فرعي امن هل ليق نيرخألا نب ربخلاب هيلع ىضقي نأ

 فرعثال انإف هلامتسا ىف فلتخ اربخلل ًادضاعم باتكلا مومع ناكاذإ امأف باتكنلا صن

 مومع هدضعي نأ دعب هلامعتسا ىف فالخلا عوقو ريتعي ال هنإ لاقي نأ زئاجو هيف هلوق

 هنإف هنم ًاصوصخم كلذ نوكيو هلاهعتسا ىلع قفتملا ماعلا عم ذئيح لمغتسيف باتكلا



 1و دارجلا لك | باب

 هاقلأ ىذلا توحلا لكأ هلي ىنلا ةحابإو طبذا شيج ةصق ىف رباج ثيدح اوجتحا
 بيس ريغ نم ءاملا ىف هفنأ فت> تاماام ىفاطلا امنإو فاطب اندنع كلذ سيلف رحبلا
 اننوهزليف هيلع افطىتح ءاملاىف هئاقي لجأ نم ىفاطلا ةهاركنأ نظي نمسانلا نمو ثداح
 عضومو ةلاقملا عمي مهنم لبج اذهو هيلع افط ىتح ءاملا ىف قلأ اذإ ىذملا ناويحلا هيلع

 ىلع فطي مو هفلأ فتح تام ولو لك ل ءاذا ىلع افط مث تامول كمسلا نآل فالخلا

 قابلا دبع انا ىور دقو ريغ ال هفنأ فتح ءاملا ىف هتوموه اندنع هيف ىنعملاو لكؤي ملءامل
 وبأ انثدح لاق زازبلا كي رش نب ديبع هب هثدح هنأ ركذف ركذم ثيدح هنإ 0

 لَ ىتلا نع كلام نب سنأ نع شايع ىأ نب نابإ نع ريش نب ديعس انث دح لاق ره

 ةيعش لاق هتياورب كلذ تيب نم وه سيل شايع نب نابإو ( رحبلا ىلع افطام لك) »

 هلوقب يتمم جتحا نإف شايع نب نابإ نع ىورأ نأ نم ىلإ بحأ ةينز نيعب  ىزأ أنآ
 هنع باوجلا هل ليق ء هريغو ىفاطلا ىف مومي 4 أو[ هماعطو رحبلا ديص كل لحأ | ىلاعت

 نعىبنلا ىف ةدراولا رابخاألاو ةتيملا سرحت نم ان ركذامب ص وصخ هنأ 0 3

 تاف رحبلا هاقلأ ام هنأ هماعطو ىلاعت هلوق ىف ريسفتلا ىف ىور هنأ ىناثلاو ىفاطلا لكأ

 ديصام الو رحبلا هاقلأ ام سيل هنآل امهنم جراخ قاطلاو ىح وهو اوداطصأ ام هديصو

 مو ىفاطلا ماغتنت 0 ةيألاف اتيم داطصأ لاقيال كاتيم أكعس داطصأ لاقي نأ زئاج ريغ ذإ

 . لعأ هللاو هلوانتت

 دارجلا لكأ باب

 هتدجو اهو هتذخأ ام هلكدا رجلا لكأب سأبال مهنع هللا ىضر ىعفاشلاو انباحصأ لاق
 ذخأ امو لكأ هاوشو هسأر عطق م ايح هذخأ اذإ | هنأ كلام نع بهو نبأ ىورو أتيم

 لكؤيالف هداطصي نأ لبق اتيم هدجوولام ةلزنع وه انإو لكؤ يل تام ىب يح هنع لفغف ايح

 هرك أ دعس نب ثيللا لاقو لكؤي مل ىموجب هلتق امو كلام لاقوةعيبرو ىرهزلالوق وهو

 ثيدحف هلع ىنلال وق ركبوبأ لاق 3 هب سأب الف ًايح هتذخأ ىذلا امأف أ ديم دارجلا لكأ

 ًاتيم ل مسأا نامدو ناتتيم ان تلحأ ) رمع نبأ

 هلامعتسا ب جوف دارجلا لكأ ةحابإ ف ريخلا اذه متين ىناثلا يصرف و هذخأ هلتقامو
 انن دح لاق قابلا دب ان دح علب ىنلا هطرتشي ملذإ هذخأ لتقل طرش ريغ : نع كه و ىلع انثدح لاق ةاللأ دع اثني للام لا هلع ريش مذأ مه 1 0 كك عع اح



 ىراصنألاةرامع نب حي نباي ركز انثدحلاق ميهأ ربإ نب ملسم انثدح لاق ىنثملا نب نسحلا

 دارجلا نع لئس مقلي ىنلانأ نابلس نع ىدنملا نامثع نأ نع ماوعلا وبأ دئاف انثدح لاق

 هلكأ ةكرتو حابم وبف متي ىنلا همرح ملامو همرحأ الو هلك ال هللا دونج رثكأ لاق

 قرفب ملو مرح وه امع محرحتلا ىف زئاج ريغو حابملا لكأ كرت زئاج ذإ هرظح بجوبال

 ًادارجانيصأف قلي هللا ل وسر عمان و زغ رباج نع ءاطعلاقو هذخآهلئقام نيبو تامام نيب

 دارجلالكأت تاوزغعبس هيلي هللا لوسر عم تورغ ىفوأ ىبأ نب هللا دبع لاقو هانلكأف

 انثدح لاق قابلا دبعانثدح هلوتقم نيبو هتيمنيب قرفب ملو ركب وبأ لاق ه هريغ لكأت الو
 نعنايعنلا انثدح باتع وبأ انثدح لاق باطخلا وبأ انثدح لاق ىرتسقلا ايركز نب ىسوم

 هللأ لوسر ناكلوقتو دارجلا لكأت تناكابتأ ةشئاع نع دوسألا نع مهارإ نعةديبع

 هتيم نيب اهنم ءىش ىف قرغي مل دارجلا ىف ةدراولا راثآلا هذرف ركب وبأ لاق ٠ هلكأي قل

 الف امعيمج رظح ىضتقي [ ةتيملا يلع تمرح ] ىلاعت هلوق رهاظ لبق نإف ه هلوتقم نيبو

 ةيآلا رهاظ ىلع لوم وبف هادع امو هذخآ هلتقبام وهو هيلع اوعمجأ ام الإ اهنم صخم

 ىف عيا دنع ةلمعتسم ىهو هتحابإ ىف ةدراولا رابخألا هصخت هل ليق ه همر باحيإ ىف

 الو اهنم ءىث صيصخت رحب ملف اهنم ءىش نيب رابخأألا هذه قرفت مو ةبآلا صيصخت
 دارجلا سيلو اهل ةصصخ ةيآلا ىلع ةيضاق اهنأ ىلع عيجلا قافتال ةيآلاب اهيلع ضارتعإلا

 صيصخت ىف ةدراولا رابخألا نآل هريغ نود هنم قاطلل انرظح ىف كمسلا لثم اندنع

 ًاعيمج اهانلمعتساف هنم ىفاطلا رظح ىف رخأ رابخأ اهئازإب ةتيملا ةلمج نم ةحايإلاب كمسلا

 انقفاو امل هنإف ًاضيأورظحلا رابخأل ةيآلا ةدضاعم عم ماعلا ىلع اهبنم صاخلاب انيضقو

 ريغ نم تيملا نيبو هنيب قرفال هنأ ىلع كلذ لد هنم لوتقملا ةحابإ ىلع هعبات نمو كلأم

 هل ايف ىهو نيبجو ىلع لصألا ىف ةاكذلا نآل هقح ىف ةاكذب سيل .لتقلا نآل كلذو لتق

 رذعت دنع همد ةلاسإ رخآلاو هناكمإ لاح ىف جادوآلاو موقلحلا عطق امهدحأ لئاس مد

 نكي ملاملف همد حفسيو هحرحي نأ الإ هتباصإب ىدذم نوكي ال ديصلا نأ ىرت الأ عبذلا
 حفس ريغ نم لئاس مدهلأم لتق ناكاكء او. هفنأ فتح هتومو هلتق ناكل ئاس مد دارجلل

 لتق كح ىوتسي نأ بجاو كلذكف قاذم ريغ هنوكىف ءاوس هفنأ فتح هتومو همد
 كايتلا نيب ساق ذا نقانق نا هد ونام نه واخلا دزرأ نشرح وت نوال

 هاهم لاق كلت حت و ا تا ا ا ع ا دا دما ين



 كل نينجلا ةاكذ باب
 دارجلا نم تاماام نيب انقرف نم تركنأ اف ثداح بيس تام وأ هذخآ هلت امو ىاطلا

 كمسلا ىف سايقلا وه اذه نأ امهد-أ نيوجو نم اذه نع باوجلا هل لبق هنم لتق امو
 انلصأ نمو انركذ ىتلا راثآلل سايقلا انكرتانأ الإ مدلا مدفس ىلإ هتاكذ ةعص ىف يتحمل
 ضعب نود ةحابإلاب دارجلا ضعب صيصختىف رثألا كممم سيلو راثآلاب سايقلا صيصخت
 ناكف لئاس مد هل كمسلا نأ رخآلا هجولاو لكلا ىف ةحابإلا رابخأ لامعتسا بجوف
 لكؤي وهو رهاظ همد نال ةاكذلا طرش ىف ههد مس ىلإ تسع مولتقلا ةبج نم ةأكذ هل

 اذهولئاس مد هلامرئاس قةاكذلا ماقم هل موقي ثداح بيس هّنوم هِبق طرش كلذلفهمدي

 ىذ هلك دارجلا لاق هنأ رمع نبا نع ىوردقو افلتخا كلذلف دارجلا ىف دوجوم ريغ ىنعملا

 . معأ هللاو هنم ءىث نيب !وقرفي ملو دارجلا لكأ ةحابإ دادقملاو بيبصو رمع نعو

 نينجلا ةاكذ باب

 دعب ًاتيم جرخ اذإ امصريغو ةرقبلاو ةقانلا نينج ىف ملعلا لهأ فلتخا ركب وبأ لاق
 دامح لوق وهو حيذيف ًايح جرخم نأ الإ لكؤيال هنع هللأ ىضر ةفينح وبأ لاقف مآلا عيذ
 ىروثلالوق وهو رشي ملوأ رعشأ لكؤي مييلع هللا ةمحرىعفاشلاو دمو فسويربأ لاقو
 تنو هقلخ مت نإ كلام لاقو همأ ةاكذ نينبجلا ةاكذ الاق رمع نباو ىلع نع ىوردقو
 همأ ةاكذف هقلخ مت اذإ ىعازوألا لاقو بيسملا نب ديعس لوق وهو الفالإو لك رع
 لاقو | متيكذام الإ ] اهرخآ ىف لاقو [ مدلأو تيم كيلع تمرح ] ىلاعت هلا لاق هناكذ
 ةاكذلا تَي ىنلانيبو اهم ىذملا ىثتساو ًاقاطم ةتيملاهقلا مرخ | ةتيملا مكي تمرح اكو 1 ا م ا
 قلي هلوقب همد حفسب هناكذ ىلع رودقم ريغ ىو ةبللاو رحنلا ىف هثاكذ ىلع رودقملا ىف
 تناكايلف لكأت الق قرخم ملاذإو لكف قزح اذإ ضارعملا ىف هلوقو تئش امب مدلا رهن
 ىذملا هنم ىنثتساو ًامأع ادكح ةتيملا رحتي هللا كحو نيوجولا نيذه ىلإ ةمسقنم ةاكذلا
 امر ناكنينجلا ىف ةدوجوم ةفصلا هذه نكت ملو هيبن ناسل ىلع انرك ذ ىلا ةفصلاب
 ىردخلا ديعس ىبأ نع اهنم قرط نم تدور رابخأب كلذ حابأ نم جتحاو 0 ةيألا رهاظب

 كلي ىنلا نأ ةريره ىبأو بويأ ىبأو رمعنباو كلام نب بمكو ةمامأ ىبأو ءادردلا أو
 ةلاطإلا تهرك ل قنلا هأ دنع دنسلا ةيهاو اهلك بخل اءذهو همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ لاق
 فالخلا عضومرلع ةلالد أهنم ءىش ىف سيل ذإ اهمارطضاو !مفعض نأيي واهديئاسأ ر كذب
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 نألمتح و هل ةاكذدمأ ةاكذ نأ هب ديرب نأ لمت همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ هلوق نألل كلذو

 أمضرع ةنجو | ىلاعت هل وقك ةاكذ ريغب لكؤي ال هنأو همأ ىذت اههتيكذت باحيإ هب ديرب

 كلوق ىلوق لئاقاا لوقكو ضرآلاو تاومسلا ضرعك هانعم | ضرآلاو تاومسلا

 : رعاشلا لاق ه كبهذك ىهذمو كلوقكىلوق ىنعملاو كيهذم ىهذمو

 قيقد كنم قاسلا .ظع نأ ىوس اهديج كديجو اهانيعكانيعف
 نوكي نأ رحب ملوانفصو امل ظفللا لمتحا اذإو اهديك كديجو اهنيعكك انيعف هانعمو

 لكؤبال هنإف هتيك ذت باحيإ نيينعملا دحأ ىف ناكذإ امهفانتل ريخلاب نيدارم ًاعيج ناينعملا

 نأانل زجي ل هسفن ىف هتاكذ ربتعم ريغذإ همأ ةاكذب هلكأ جيشا رخآلاو هسفنف ىقذمريغ

 ةبأالا صيصخت زئاج ريغذإ ةبآلا ةقفاوم ىلع الوم لوقي نأ بجوو هب ةيآلا صصخن

 مالا ىكذت اكهتيكذت باح هدام نأ ىلع لدبو اهتقف اول لمتح دنسلاىهأو دحاولاربخب

 ناكف م"الا ةيكذت ىلع راصتقالا زحي ملو هتيكذت بجو ًايح جرخ اذإ هنأ ىلع عيملا قافتا

 ذإ اضداضتو اميفانتل هل ةاكذ همأ ةاكذ نأ كلذ عم هب ديري نأ رجب ملف ربخلاب ًادارم كلذ

 ديرت نأ تركنأ ام لئاق لاق نإف هيفن رخآلا ىفو هتيكذت باجيإ نيينعملا دحأ ىف ناك

 لبق ًاتيم جرخ اذإ همأ ةاكذ لعرصتقيو يح جرخ اذإ هتاكذ بحي نآب نيلاح ىف نيينعملا

 نيرماالا هب ديرب نأ زوحي الو دحاو ظفل وهو ربلا ىف ًادوجوم نيلاحلا ركذ سيل هل

 فرح ةدايز تايثارخألا ىف سيل وف ر>ةدابزتايث] نيينعملا دحأ ةدارإ فن عي

 لوقي نم لوق لطب كلذلف فرح ريغو فرح هيف دحاو ظفا نوكي نأرئاجلا فسلو

 سيلو فاكلا وهو فر> ةدايز بجوت نيينعملا دحأ ةدارإ ناك اذإ ليق نإف امهتدارإب

 بجو. فرحلا فذح ن"الىلوأ ةدايز ىلإ رقتفيال ىذلا ىنعملاللع هلم ةدايزرخآلا ف

 ىلوأ ةقيقحلا لع ظفللا لمحو ةقيقح ورف ءيش ف ذح هيف نكي ملاذإو ًازاجم ظفللا نوكينأ

 هن”اللامتحالا هنعليزبال فوذحريغوأ ًافوذحم فرحلا نوك هل ليقزاجم ىلع هلمح نم

 ,ىضذتقم نموه اهفزاجنأو ةقيقحلا نيب قرفالو هلل مت ظفللا مورفمورف ًازاجم ناك نإو

 ريغهن وكل امتحا ظفلل ىف سيل لئاق لاق نإف ةيآلا صيصخت كلذ لجأ نم رحب ملف ظفللا

 ىمسيال اهنياب ىتمو همأ نطب ىف هنوكل اح ىفالإ ًانينجىمسيال هن"ال مالا ةاكذب قكذم

 ذم نوكي نأ بجوي كلذو م'الاب هلا هت! لاحف ةاكذلاهل تيثأامن] عقلي ىنلاو ًانينج



 لف نينجلا ةاكذ باب

 دعب ىمسي نأ زئاج هنأ امهدحأ نيبجو نم اذه نع باوجلاهل ليق 0 ١ كِلتب
 لولا قالطإ نم دحأ عنتمالو همأ نطب ىفنانتجالا نم هدبع برقم انينج لا هفئالا
 لاصفنالاو ةاكذلا دعب نينجلا مسا هيلع قلطيف مالا ىذناكىد ًايح جرخول نينجلا نأب
 تقلأف طاطسف دومعب ىرخ الا امهادحإ تب رضف ىل نيتي راج نيب تنل :5 كلام نلمح لاقو

 كلذك كلذ ناك اذإو ءاقلإلا دعب ًادينج هامسف ةمأوأ دبع ةرغب عِلَي ىنلا ىضقف ًاتيم ًانينج
 يح هتقلأ اذإ همأ ىذت اكىذي هنأ همأ ةأاكذ نينجلا ةاكذ لِي ىنلا 00 نوك نأ زاج

 ةاكذب ىذم نوكي نأ بجول نيج وهو ىذم هن وكم دا ارم ناك ولا هنأ رخآلا هجولاو
 ايلف همأ نطل هتوك تاتي لأ مكح هبسكي ال هجورخ دعب هتوم نإ وأي جر نإو مآلا

 ةاكذ تايثإ درب ل هنأت بث هتاكذمأألا ةاكذ نوكي نأ عنيا ججور نأ ىلع عيجلا قفتا
 0 هجورخ لاح محلا تاثإ ] دارأ امنإ لئاق لاق نإف مثالاب هلاصتا لاح ىف هلمأالا
 و ًانينج هنوك لاح ىف هت وم هيف طرتشت نأزاجنإف قى اهركذي مل ملكاوعد هذه هل

 00 وب ىف اتيموأ آيح جرخ ةتاكذ باحيإ طرتشن نأ انل زاج هلي كلي ىنلا هركذي مل
 انلمعتسا همأب ريتعم ريغ هسفن ىف هتاكذ باحيإ انطرش ىتم نأ ىلعو هلكأ رحب مل هسفن ىف
 دعبو ًانينج هنوك لاح ىف هيف ةاكذلا دوجوي ةقلعم لك “الا ةحابإ انلمجل هم ومع ىلع ريخلا
 ركذال هيف ريض تاثإ و ترك ذام ىلع هراصتقالا نم ىلوأ كلذ لبعربخلا لمحو هجورخ
 جرخ اذإ هتاكذ باحيإ ف تركذام ىلع ربا لمح لئاق لاق نإق هيلع ةلالد الوربخلا ىف هل
 جرخنإ هنأ دافأ هنأ لبق نم كللذكس يل هل ليق هدورولبق مولعم كلذ ن”الهترئاف طقسي

 .نم لوق كلذب لطبو قب وأ هناك ذ ىلعردقي مل لاح ىف تأم ءأوس هتأاكذ تيجو دقف ع

 هنأ ىرخ أ ةبج نمو مألا ةاكذب ىذم ناك هتاكذ ىلع ردقب ال تقو ىف تام نإ هنأ لرش

 هنأ دافأفىذ يحج رخ نإفىذم ريغوهذإ لكؤي مل اتيم جرخ نإ هنأو هتاكذ باحيإب مكح
 يتمم ميتحأ نإف ا جرخ اذإ ةاكذ ىلإ جاتحال هنأ لوقي نم لوق هب لطب و لكؤتال ةتيم

 ديعس نب ىو انثدحالاق ىمبتلادمحش نب مهارب|ورادنب نءعوحاسلا ىح نب أب ايركزهركذ ام

 لاقف اتيم جر خي نيجلا نع لس لَ ىنلا نأ ديعس ىبأ نع كادولا ىبأ نع دلاجم انث دحالاق
 تاقثلا نم ةعامج ثيدحلا اذه ىور دق هل ليق م همأ ةاكذ هتاك ذ نإف هولك متن مش ث نإ

 وبأو ميشه مهنم دلاجم نع ةعامج هاورو ًاتيم جرخ هنأ هيف اوركذي ملو ديعس نب ىح نع
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 عقلي ىنلا لثس اولاق امنإو ًاتيم جرخ هنأ هيف اور ذب لو سنوي نب ىسيعو ةماسأ

 0 وأ ةرقبلا وأ روزجلا نطب ىف نوك#ي نينجلا

 كلذ ىورب نم لكلاق كلذكو ٍقِلَي ىنلا نع ديعس ىبأ نع ةيطع نع ليل ىبأ نبا ًاضيأ

 الإ ةظفللا هذه ءىجت لو ًاتبم جرخ هنأ مهنم دح او ركذي مل هركذ انمدق نمم هِي ىنلا نع

 جتحا نإف ه نومأم ريغ هنإف هدنع نم ةدايزلا هذه نو : نأ هبشيو ىجاسلا ةياور ىف

 ا ماعنألا ةميهم كل تلحأ ] 0 ا

 | كياع ىلتيام الإ | ىلاعت هلوق نأو ماعنأالا ميمج اهنأ سابع نبا نع ىور دق هنأ 4

 نوكت نأ لو 0 ورقبلاو ريحبلاو ةأشلا ماعن“الا ةميهب نأ نسحلا نع ىورو ريزنخلا
 ةلالد الب صيصخت هن ا ولا الو ماعنأ الأ عيمج ىلع

 طرشب ةحابم ىه ماعن الا رئاسكةاكذلاب ابتحاب | ىلع ىوف ةنجآلا دارملا ناكنإف ًاضيأو

 تاحأ ] ىلاعت هلوق نإف ًاضيأو ةاكذلا طرشب حابم وه اج جرخ اذإ نينجلاكو اهتاكذ
 وه امم لبقتسملا ىف مكيلع ىلتيسام دارملا ناك اذإ | مكيلع ىلتيام الإ ماعن”الا ةميه كل
 ماعن "الا ضعب لاق ولام ةلزنمب نوكي هنال هب جاجتحالا مصياال لمج وهف لاخلا ىف مرح

 ص أل لئاق لاق نإف ٠ هنم ءىش مومع رابتعا مصي الف هنيبي مأو و روظ#م هضعبو محأبم

 حي درفني مو ًاتيم ًاتينج تقلأو تتاف ةأرما نطل برض نميف همأ كح نيتجلا مح

 تام من ًابح دإولا جرخولو اهتومب همأ نطب ىف تام اذإ ةاكذلا ىف هركح كا ذك ناك هسفن

 همأ تومب تام اذإ ناويحلا نينج كلذكف هيف ةرغلا باجيإ ىف همأن ود هسفن ك<درفتا
 سايق هن الدساف سابق اذه هل ىليق ٠ كني ىتح لكزب مل ًايح جرخاذإو لكأ ًاتيمجرخو
 بجوت ةلعب دحاو مكحح ىف نيتلئسملا نيب عملا حيحصلا سايقلا امنإو هريغ مكح ىلع كح

 سيل كلذ نإف نيفلتتع نيدكح ىف ةلئسم ىلع ةلئسم سايق ىف امأف ىرخألا ىلإ امهادحإدر

 هلاصفنا لاح ىف نينجلا ناض ابنكح امن اهب تديشتسا ىتلا ةلئسملا نأ انملع دقو سايقب
 ىرخأ لاح ىف هعنمو لاح ىف هل مالا ةاكذ تابثإ ىف ىهامنإ انتائبمو اهوم دعب ًايح اهم

 اييم ًاينج تقلأف اهريغوأ ةأش نطب برضولف كلذ عمو كلت ىلإ هذه در حمصي فيكف

 اهب ثدح نإ مالا ناصقن هيف بحب امنإو براضلا ىلع ةميق الو شرأ نينجلل بحي :

 نينجل كلذ تدثو مالا ةايح ف ْ لاصقنالا دعب مئايلا نينجل نك مل اذإو ناصقن
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 .م ترك ذام سفن ىف امههكح فلتخا دقو ناسنإلا ىلع ةميهبلا سايق زوجي فيكف ةأرملا
 وضعلا ةلزنع ناك اهئاضعأ نم وضع مكح ىف مالاب هلاصت ا لاح ف نينجلا ناك امل ليق نإف
 زاوجل اهنم وضع ةلدنم نوكي نأ زئاج ريغ هل لبق ه اهتاكذب لحيف مالا تيكذ اذإ اهنم
 ةايحلا مكحهل تبني نأزوجتالوضعلاو اهتومدعب ةراتو م'الا ةايح ىف ةراث يح هجورخ
 .نأ بجاولا ليق نإف اهتوم دعب الو اهتايح لاح ىف اهل عبات ريغ هنأ تدثف اهنم هلاصفنا دعب
 - اهوحنو ةباتكلاو داليتسإلاو قاتعلا ىف مالا دلولا عبتي مةاكذلا ف مالا نينجلا عبتي
 ةبج نمو رخآ - ىلع - سايق عانتمأ ىف انمدق ىذلا هجولا نم طلغ اذه هل ليق
 ىف مأللل عبات وهو رح ريغ اهنم دلولا لصفني نأ ةم”الا تقتعأ اذإ زئاج ريغ هنأ ىرخأ
 ةاكذ م”الا ةاكذ نوكيالف ًايح دلولا جرخمو مالا ىكذي نأ زئاجو تركذ ىتلاماكحأالأ
 م"الاةاكذ دعبد رفتي نأ زاج امل كلذ ىف اهعبت ول ذإ ةاكذلا ىف م"الا عبتي ال هنأ انملعف هل
 نبا نع نارمع ىبأ ناهيل س ثيدح ىف ىورام ىلإ هيف بهذ هنإف كلام امأو + هسفن ةاكذب
 ترعشأ اذإ ابمأ ةاكذاهتاكذ نأ مامن“ الا ةنجأ ىف ىضق َِْلَي هللا لوسر نأ هبيأ نع ءاربلا
 نع اذإ نولوقب قلي هللا وسر باحصأ ناكل اق كلام نب بعك نبأ نعىرهذلاىورو
 ةذإ هل لاقيف + كلذ لثم ايهلوق نم ردع نباو ىلع نع ىودد همأ ةاكذ هتاكذ نإف نينجلا
 رباج ريخوهو هنم حصأ ىه ىتأا رابخ“ الا نم هريغ ىف مهبأو ربخلا اذه ىف راعشإلا ركذ
 ملذإ امني تيوس البف راعشإلا ايف طرتشي لو ةمامأ ىبأو ءادردلا ىبأو ديعس ىأو
 ىف امئإو ًادحاو اح نابجوي ًاميمج امه ذإ راعشإلا ريخ هبجوأ ام رابخ“ الا هذه فنك
 انقفتا املو هموعو همابمإ رخآلا ىفو هريغأ ىن ريغ نم مكحلا كلذ صيصخت اههروسأ
 ةلا+امذه ىف وهو هسفنةاكذ تردتعاو مالا ةاكذ هيف ربتعت مل رعشي ملاذإ هنأ ىلع ًاعيمج
 رعشأ !ذإ هنكح كلذ نوكي نأ بجو احل هتنيابم دعب هنم امتاضعأ ةلرن نوكي نأ برقأ
 ىمفاشلا باحصأال لاقيو ٠ همأ ىذت ىذي هنأ ىلع همأ ةاكذ هتاكذ هلوق ىنعم نوكيو
 ىلوأ وه لب مومعلا هب صخب ليلدلا نم برضلا اذه نأ مدنع ناكأ ةمهملا رابختالا هب تدصصخ الف رعشي مل اذإ همأب هتاكذ زي رعّشأ اذإ همأ ةاكذ هناكذ هلوق ناك اذإ
 ةلالدو (نامدو ناتتيم انل تلحأ) هيي هلوق كلذ ىف ًاضيأ ىعفاشلا ىلعدي جيتح امو ه هنم
 نينجلاةأكذ هلوق ىنعم لمحت نأ همزلف امهأوس تاتيلارتاس 6 رحت هدنع ىضتقي ربخلا اذه



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ١

 . ربخلا اذه ةلالد ةقفاوم ىلع همأ ةاكذ

 تغبد اذإ ةتيملا دولج باب

 ىلإ ىحوأ اهف دجأ ال لق | ىلاعت هلوقو | مدلاو ةتيملا كيلع مرح امن | ىلاعت هلوق

 امتازجأ عيمجي ةتيملا يرحت ىضتقي | امد وأ ةتبم نوكي نأ الإ همعطي معاط ىلع امرحع

 ىلع ] هلوق نأ الإ هيف تناكىلا ةاي 1-] نم الدب توملا هلح دق هنآل اهئارجأ نم اهدلجو

 هلي ىنلا نيب دقو لكألا هيف تأتي ب ام ىلع مرح حتلاب راصتقالا ىلع لد دق | همعطي معاط

 فاتخا دقو ه اهل مرحامتإو ارلكأ مرح امن هلوقب غابدلا دعب ة ةتيملا دلج ىف ىنعملا اذه

 تايفسو ملاص نب نسحلاو هباحصأو ة ةفين تح وبأ لاقف غابدلا دعب ةتيملا داج كح ىف ء ءابعقلا

 غابدلا دعب هعيب زوجي ىعفاشلاو ىعازوألاو ىرينعلا ن سما رب هللا دبعو ىروثلا

 بلكلا دلج نيب اوقرفي ملانب اصأ و ريزتخلاو بلكلا دلج الإ ىمفاشلا لاق هب عافتنالاو

 ق.هنيما دواخج عفش كلام لاقو ةصاخ ريزنلا داج الإ غابدلاب ًارهاط هولعجو هريغو

 عيدي سأب ال دعس نب ثيللا لاقو اهيلع ىلصي الو عابت الرا طع لبرغيو ايلع سواجلا

 نع دروأمق كم اهبلعجو اه ربطن 1 ةجحلاو نة بم أين أ تنيب اذإ اذإ غابدلا لبق ةتيملا دولج

 اهتراوط بجوي أباك ةفلنقع ظافلاب ةفلتخلا هوجولا نم ةرتاوتملا راثآلا نم هيلي ىنلا
 نسحلا ثيدحو ( ربط دقف غب معا 3 باهإ اعأ ) لاق سابع نبأ ثيدح 8 اف اهتاكذي محلاو

 هتانفب تيب ىلع كوب ةورغ ىف ىنأ هن رد ىنلا نأ قيحلا نب , ةيلس نع ةداتق نب نوجلا نع

 بيسملا نيديعس ىورو (هتغابد مد هلا ةاكذ) لاقف ةتيم اهنإ ليقف قستساف ةقلعم ةبرق

 ةمركع نع كامسو (اهرورط ةتيملا دواج غابد) لا هل هللا لوسر نأ تباث نب ديز نع

 تلعف ام لاقف لَ ىنلا» اخ اهان>ر طف طف تاق ةاشانل تناك تلاق ةعمز تنب 5 هد وس نا 0-

 ا ةمعطي معاط ىلع امر < ىلإ ىحوأ ايف دجأ ال لق ]| ىلاعت هلوق التف اهانيمرانلقف متاش

 هيفانيرشو ءاقس هاناعجو اهدلجانغبدو اهانخل ف اهلل انثعبف اهماهإب متعتمتسا الفأ ةيآلا

 أوعفتناول هذه لهأ ىلعام) لأَقف ةنوميم ةاشب ملكي نلا م ةللس مأ تلاقو رام

 ىنلا سم تلاق ةنوميم نع سابع نبأ نع هللا دبع نب هللا ديبع نع ىرهزلاو ( اهاهإب

 ةتيم اهئإ هللا لوسراي اولاقف ( هباوعفتناف امماهإ اوغبد الأ ) لاقف ةتيم مهل ةاشب هلع

 ةتيملا دلج ةرابط بجوي ارلكر ابخ ألا نم كلذ ريغ ىف ( ارلكأ ةقيلل نم م 0 1 لاقف



 ١ تيد اذإ ةتيملا دولج باب

 لمعلاو ملعلل ةبجوم ةرتاوتم ارلكر ابخألا هذهو ه اهركذي ةلاطإلا ته رك غابدلا دعب
 املثم رم 6 ىلا ةفاتؤلا تارجلا نم اهد ورو امهدحأ نيوجو نم ةيآلا لع ةيضاق

 اللا عتساو لوبقلاب اهايإ ءارقفلا قلت ةرج ىناثلاو طلغلاو مولا ىلع قافتالاو وطارتلا
 انمدقامو غابدلا لبق امعر م ةيآلا اب دارلا نأو ةتيملا ميرحت ةيآعم م ةلمعتسم أ اهنأ كلذب تبق

 معلا دعب دلجلاو لكألا هف أت , مف ةيالاب دارألا نأ همعطي معاط ىلع هلوق ةلالد نم

 2 هم دعب ةلاعالر ايخالا هذه نإف 0000 )| هلوأن 0 0

 امنإ ) لوقيل َي ىبلا نكي لو ةتيما رمأ اولاق الو ةتيملا ةاشلاب ١ ال كلذ الول ةتمملا

 رابخألا اوال دم ع لا رعت نأ لع كلذ لاف( أ م

 دعب هب غافتنالا زاوج ىلع كلام اتقفاو ألو ه ةيآلاب دارص ريغ غابدلا دعب دا نأ ةئيبم
 ةالصلاوا,شارتفا نيب أهنم ءىث ىف ق رفالو اهترأع طة هر أولار 0

 أهروبط ابغايدو اهتاكذ ابغبد نأ ر أرابخالا رئاس فليأ يلع ىلصي وأ عاب ابنت نأ نيبو اهلع

 ا لع سولجلاو اهشارتفا مكحوا مع بوأع هامل جحافل 2مل 0

 زاوجب عانتماىف م.رحتلا كح ىلع ة 4 قب غابدلا لبق اهنأ ىر الأ ةاكذال ناويخلا دولج

 ةتيملا كح ن ابجورخ ىلع انقفتأ ايلف ابم وحلب ؛ عافتنالاكهوجولا رثا هدم اهم عافتنالا

 نأ ًاضيأ كلذ لع لديو لصألا ةاكذ ةلدنمب ةرهاط ةاكذم اهنأ تي انفصو اهيف غابدلا دعب
 بشخلاو بولا ةلزنم راص لك الا دح نع جرخ اذإو ةلوكأم ابتوك قليعتم م.رحتلا

 اقوعر ةةلار امتنالازاوج ىلع انايإ كلام ةقفاوم ًاضيأ كلذ لع لديو كلذ وحنو
 نإف + ابنكح هنكح نوكي نأ بجوف غابدلا دعب دلجلا ىف دوجوم كلذو هلكأ عانتمال

 حب سل هل ل يق 3 0 هي ”ال ىفوصلاورعشلا ىف كلذ زاج اعإ لبق

 أ امهادحإ ناتلع ةحابإلا نوكف ترك 8 ام كلذكو ةحابإلا لع / ركذ 0 نوكت نأ

 نال هب عافتنالا زوجيف ةايحلا لاح ف ةنم ذخؤي هنأ ىرخ ةالاو لك" الا هيف قأتال

 تفص واع هتللع اذإو هيلع دلجلاس ايق بجو هاتفصو اع هانللع ىمو دحاو 3 امهبج وم

 هللا دبع نع ليل ىنأ نب نمحرلا دبع نع كلا ىور دقو ه لولعملا ىلع مكحلا روصقم ناك
 بصعالو باهاب ةتيملا نم اوعفتنتال نأ ِهَنلَع هلو هللا ل وسر باتكا ذيلع هءىرق 00 نب

52 1 0 
 ةحابالا ىف ةراولاراخ 1 ةضراعم زئاجزيغو غابدلا دعب ةتيلا دِلج رظح نم كلذ ى متحف



 صاصحجلل نآرقلا ماكحأ ١

 ثيدحو علل بجوملا رتاوتلا زيح ىف اهانمدقىتلا رابخألا نأ اهدحأ »وجو نمريخلا اذهم

 نع عيبرلا نب سيق نع ىلع نب مصاع ىور دقو داحألا قيرط نم درو ميكع نب هللا دبع
 رععانبلا بتك لاق ميكع نب هللا دبع نع ليل ىأ نب نمح رلا دبع نع تياث دىأ نب بييح

 ربع نأ ثيدحلا اذه ىف ركذف بصع الو باهأب ةتيملا نم اوعفتنت ال ن أ باطخلا نبا

 ولامبنأ ىرخ أح نمو هلثمب انمدق ىتلا رابخألا ةضراعم زوحب الف كلذب ا

 هجوو لوبقلاب هايإ مهيقلتو هل سانلا لامعتسال ىلوأ ةحابإلا ربخ ناكل لقنلا ىف ايواست

 هيف نكي مل انمدقىتاارابخألا ةضراعمنع درفتا ول مكع نب هللادبعربخ نأ وهو رخآ

 وهو بصع الو باهاب ةتيملا نم !وعفتنت ال لاق هنأ سلا دعي دلجلا جرحت بجو ام

 اذه ىف ًاذإ سلف أعدأ ىمسي أ]وابأهإ ىمسل ال غوبدملاو غابدلا ليق اباهإ ىمسي انإ

 لبق 0 ةحابإ ىف دعس نب ثيللا لوقامأو ه ه غابدلا دعب هميرجت بج ويامريخلا

 دالي هلوقل اافع وه كلذ عم ودحأ هيلع هعباتي ملء ءابقفلا قافت | نع جراخ لوقف غابدلا

 هوجو نم عيبلاو ًاباهإ ىمسي غابدلا ليق هن" ال (بصع الو باهإب ةّيملا نم أوعفتنتال)

 لاق ( بصع الو باهإب ةتيملا ن نم أوعفتنتال ) هلوقب ًاروظحم نوكي نأ بجوف عافتنالا

 ا نأى لعل دب ( !ملكأ ةتيملا نممرح ام ) لي هلوق لئاقلاق نإف ركب وأ

 مي رجب ملاذإف ابلكأ مرح امنإ هلوقب امل عيب م ٠ عيبلا نود لك الأ

 محلل عيب تعنم لئاق لاق نإف غابدلا ليقدلجلا كح 0 | هلوق عم محل أ

 نيب قرفي مل هنألل | | ةتيملا كيلع تمرحإ هلوقب داجلا عبب عنمأو و هلليق ابلكأ مرح امنإهكوقب

 هنأ لَم ىنلا نع ىورف ًاضيأو هريغ نود هنم غوبدملا هتاج نم صخ انو حالاو داجلا

 مرح ككل (اهمامتأ اولكأو اهوعابق موحشلا مهيلع تمر > دووملا هللأ نعلإ لاق

 رئاس عيبكو هسفن محلا عيبك هعبب زوحيال نأ بجو محللا ميرحتك غابدلا ل ابق لكألا

 ناكاذإريطيو غابدلا هقحلبف بلكلاداج أمأو + اسضوحنو مدلاور لاك اهنايع" الت امرنا

 نيب قرفي مأو و ( هتاكذ ميدآلا غابد ) لاقو ( ربط دقف غبد باه] اعأ) هِي هلوقل ةتيم

 ًاسحن ناك اذإ ليق نإف ه ارهاط ناكل جبذ ولاندنع ةاكذلا هقحلت هن"الو هريغو بلكلا

 ن ال غابدلا هرهطيو اسجنةتيما دلج ن نوكي كهل لبق غابدلاب ربطي فيك ة ايحلا لاح ىف

 مدلاو رخلا ةلزنع نيعلا مرح هن"ال ةاكذلا هقحلت الف ريزنخلا امأو حيذلاكهتاكذ غابدلا



 ١؟عه نمسلا ىف توم ةرافلا بأي

 عافتنالا زوجي بلكلاوةأرحلا لاحىف هب عافتنالا زوحبال هنأ ىرتالأ ةاكذلا هيف لمعتالف
 . ملعأ هللاو نيعلا مرحم وه سلف ةأي 11 لاح ىف هب

 ةتيملا نهدب عافتنالا سرحت باب 0ك

 امف دجأ ال لق |لاقو |[ ريزخلا م و 0 مكيلع مرح ان | ىلاعت هللا لاق

 نهد نارظحي نارهاظلا ناذهو | ةتيم نوكي نأ الإ همعطي معاط ىلع امرح ىلإ ىحوأ
 لاقرباج نع ءاطع نع قاحإ نب دمع ىور دقو !مئازجأ رئاسو اهم رظح ايجوأ اي ةتيملا
 اولاقف كادوألا :روءمجب نيذلا ب اصلا باوصأ هاتأ كم متلي هللا لوسر مدق الل
 نفسلاو مدلل ىه اإو اهركعو ةتيملا نم ىهو كادو“ ا عمجب ان إ هللا لوسراب

 ( اهنامثأ اولكأو اهوعابف موحشلا مهيلع تمرح دويبلا هلا لتاق) هَ هللا لوسر لاقف
 ميرخت بجوأ دق قالطإلا ىل اع اهايإ ىلاعت هللا مرت ع نأ ليي ىن دلا ريخ أف كلذ نع ماهنف

 ةتيملا موحشب نهدي هنأ أ ءاطع ن نع حيرج نبأ نع ركذدقوأ ملكأ مرت بجوأ اكا -

 هرظح ةيآلا رهاظ ىضتقاو هم رحتب رث مالا درو دقو ذاش لوق وهو نفسلا روبظ

 سلا ف تومت ةرأفلا باب

 ضتقي ملإ ةتيملا كيلع تمر 6 هلوقو | هت ملا يلع مرح حاأم] | ىلاعت هللا لاق

 ىمعسي الف ةتبملا رواج امو ةتيملا نبع مرت ة ىضتقا انإ و تاءئاملا نم هيف تتامام مرن

 ىرهزلا ىورام وهو ِقَ ىنلا ةنسب لك“الا مرحم هنكلو ميرحتلا ظفل همظتني لق تيم
 لاقف نمسلا ىف عمت ةرآفلا نع قلي ىنلا لئس لاق ةريره ىنأ نع بيسملا نب ديعس نع
 ىردخلا ديعسوبأ ىورو هوبرقتالف ًاعئامناكنإو اه وحامو اهوقل انكم

 نأ ةوميم نع سابع نبا نع هللا ديع نب هلل دي بع نع ىرهزلا ىورو هلثم هبي مقلم ىنأ 1

 رابجلا دبع ىورو هولك مث اطو>امو اهوقلأ تلم ىتلا لاقف تناف نمس ىف 0
 دنع ناك هنأ هربخأ هنأ ردع نبأ نع مع نب هلل ا دبع نب ماس نع باهش نبأ نع رمع نبأ
 لاق معن لاق وه دماجأ لاقف مط كدوىف تعقو ةرأف نع جر هلأ ه ثيح عي هلال وسز
 هب !وعفتناف لاق عئام هنإ هللا لوسراب اولاق مككدو اولكو اطوحام اوحرطاو اهوحرطا
 زاوج ىضتق :!ذهو لك الا ةبج ريغ نم هب عافت :الا زاوج وقلي ىنلا قلطأف هواكأت الو

 ل ماكحأ ولف



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ لما

 رمع نبا نعىورو هنم اشيش قل ىبنلا صخ ملو عافتن الا بورض نم برض هن“ال هعبب

 عافتنالازاوج فلسلا نم نيرخآ نورا ىرعشألاىسوم ىبأو ىردخلا ديعسوأ و

 عنم م ءابقفلا نم ًادحأ معن الو هومعطت الوهوعبب ىسوم وبأ لاق ل مالا | ةرجب ريغ نم هب

 نيبو ًاضيأ انباعصأ دنع هعبب زوحيو هوحنو دولجلا غيدوجاب ٍ.صتساالا ةيجئم هب عافتنإلا

 نبا ثيدح ىف ىوردقو هب حايصتسالازوحجبو زوجال هعيب نأى هفايشلا نع كحو هيب ع

 ا للا ب بَ ىنلا نع ربع

 زوجب ىلا ءاي الز اس عيب زوحب اكزأ ”اج هعبب نأو هريغ نود لكألا هنم مرح نأ

 زوجت امم وهو عيبلا عنم ىف قح ءايشألا هذه سيل ذإ ل لغيلاو راما وح نم ماه عافتنإلا

 زوي الو ردملاو دلولا مأب ا

 عافتنإلا زاج امل قحال هنأب ىنعملا انديقأت الان رك ذم لع مزلي ال اذه هل ليق د امبعيب

 نم هب عافتنإلا زاج ثيح نم هعبب زاوج هلكأ مرت عن ملف هعبب عنم ىف كلذ نم هب

 قاتعلا قحاهل تدث دق هنإف دلولا م أو ريدملا امأو عيبلاعن دم ىف هل قحالو لك الا ةبج ريغ

 امييا عصرا رو راع قالطإ عم عيب عنم كلذلف |(ىقحل لاطبإ امبعيب زأوج ىفو

 راس نم هي عافتنإلا عونم اممحلكن يعلا مر هن ولع ملا كلدو ةلزنم مدنع اذه نيلو

 مروه < ]و نيعلا مرحب تاعئاملا نمةر ًافلاهف تامام سياوهوجولا
 5 رواجن لك الا

 لغبلاو راخلا عيب ةلزنع هعبب ناكف لك'الا ىوس هيف ةقلطم مفانلا هوجو رئاسو ةتيملا

 رئاسك معي زوي قيفرل كلذكو هلكأ زوي الودب عافتن إلا زوجي امهوحنو بلكلاو

 نيينعم ىلع هنم دماجلا ىف ال وح امو ةرأفلا ءاقل 1 هرمأ ف مقلي ىنلا لوق لد دقو مهعفانم

 ةساجنلابهنم ة ةرأف ةلارواج مف هيكل ةرواجيلا ب سجن هلإف هسفت ف اسك ناك ام نأ امهدحأ

 نمسلل رواجا نمسلا ةساجنب بك مد هرواج ام سجن ال ةرواجماب سجن ام نإو

 لكةرواجمب ءانإلا نمس رئاس سيجنتب كلا بجولكلذب مكحلا بجوول هن"ال سجنلا

 ىف ةساجالا بتارم فالت>ءا ىلع لدي كلذ لكو ةن بلاي تدث دق لصأ أذرف هريغل هنم ءزج

 ابضعب ف ربتعي نأ كلذ لجأ نم زا لزان ا ةيواستم تسيل اهنا فيفختلاو ظيلغتلا

 ظيلغتلاو فيفختلا ةلالد ءابق بسح ىلع شحافلا ريثكلا ابضعن فو ممردلاردق 6

 . باوصلاب لعأ هللاو



 ١ا/ اهيل و ةتيملا ةحفنلا باب

 تومي ريطلا اهيف عقب ردقلا باب

 نع ديعس نب دي وس نع ثدح ىضاقلا مزاح ابأ تعمس لاق ىواحطملا رفعجو أر أركذ

 قاسأ رخ ةئيهم كرابملا نبا هاتأف هنع هّللأ ىضر ةفينح ىنأ دنع تنك لاق ربسم نب ىلع

 ةفينح ون أ[لاقف تاف اببف عقوف ريط ر 0 رانلا لع م ل اف ًاردق هل بصن لجر نعهلأ ف

 قرملا قارممو لسغيام دعب لكؤي رمل اوركذف نورت اذامهباصصال

 اهنوكس لاح ىف اهيف عق مقو ناكن إف ةطيرش ىلع اندنعوه نكلو لوقن اذهم ةفيتحوبأ لاقف

 نباهل لاقف قرملا الو محللا لكؤي ملاهن :اياغ لاح ىف اهيف عقو نإو ةياورلا هذه ىف أكف

 محللا ةتيملا تلخاد دقف تاف اهئايلغ لاح ىف ايف طقس اذإ هنآأل لاقف كلذ مو كراملا
 هدس دقعو كرابملا نبا لاقف محلل تفضعو ةتيملا نإ تاف ابن وكس لاح ىف عقو اذإو

 نع دشار نب دابع نع كرابملا نبأ ىورو بهذملا ىنعي ةيسرافلاب نيرز اذه نيثالث

 هقرف ةلع هنع هللا ىضر ةفينح وبأ ركذ دقو هنع هللا ىضر ةفينح ىبأ باوج لثم نسحلا
 كلام نع بهو نبا لاقو رهاظ قرف وهو نوكسلا لاحو نايلغلا لاح ىف هعوقو نيب

 ردقلا كلت لك 1 نأ ىرأ ال لاق ايف تومتف خبطت 0 ةجاجدلا ف

 ثيللا لاقو لكؤيو محلا لسغي ىعازوألالاقو ردقلا ف ناكا < تطلتخأ دق ةتيملا نال

 ناكام لك بهذي ىح رانلا ىلع للغيو ًارارم لسغي ىقح م للا كلذ لكؤر ال دعس نبأ

 سابع نبا نع ةمركع ىنثدح لاق ىلهابلا هللا دبع نب نايثع نع كابل ابا ىوردقو هب هيف

 نايلغلا لاح هيف ركذي لو هللا لكؤيو قر 1١ قاربم لاقف تا ردق ىف عقو ريط ف

 1 اهفتطقسف رانلالع ردق هل ناكمنأ بابخ نب بئاسلا نع نابوث نب دمح ىورو.

 محللا لكو قرملا قرهاو ةنبملا أ حرطا لاقق نسا نبأ تلأسف محللا عم تجضنو تتناق
 نايلغلا لاح ىلع هيف ةلالدال اضرأ اذهو نيوضع وأ ًاوضع هنم ىلإ لسرأف هته رك نإف

 . ملعأ هناحبسهللاو تجضتف راح قرا ونايلغلا نوكسدعب هيف تعقو نوكت نأد اج هنا

 ًاهنيلو ةّتيملا ةحفنلا باه 20202020-0- 0

 فسوي وبأ لاةوةساجنلا كح امبقحلب ال نا رهاطاهتحفتأو ةتيملانبل ةفينح وبأ لاق
 تناكنإف ةعئام تناكاذإ ةحفنالل | كل ذكو سميت ءاعو ىف هنألل يللا هركب ىروثلاو دمحو
 كلام لاقو امم سأب الف ةتيم ةجاجد نم تناكاذإ ةضيبلا ف ًاعيج اولاقو سأب الف ةدماجا



 صاضجلل نآرقلا ماكحأ ١م

 لكؤتال دعس نب ثيللا لاقو ةتيملا عورض ىف نبللا لال ىعفاشلاو نسحلا نب هللادبعو

 لاق اف نقرأ نأ 0 نسحلا نا هّللأ دع لاقو ةتيم ةجاجد نم جرخت ىلا ةضييلا

 ىهواهنم ذخ وهنأ هيلع لديو هيف ةايحال هنآل توملأ مكح هقحلب نأزوحبال نيلاركوأ

 ةاشلا ءاضعأ رئاسك لصالا ةاكذب الإ لح مل توملا مح هقحاي امم ناكولف لكؤيف ةيح

 | نيبرا قلل انتا اصلاخ انيل ] مدو ثرف نيب نم هنو طب َ ام رمكيشسأ ]هلوةنإف ًاضيأو

 ةأعلأ توم هم رع الو تومءال نيللا نأ امهدحأ نيشش كلذ ىف قنا !الا رثا سوق م ع

 قرفلاام ليق نإف تيم ءاعو و لعج نبأ ةلزنع نوكب الوةاشلا توع سجن ال هن ياا

 3 ةتيلا عرض ىف ناك اذإام نيبو سجن ءاعو ىف لعج مث ةيح ةأث نم بلح ولام نيبو هندي

 كلذيلع ليلدلاو ةقلخ هيف ثدح امب هرواجام سجن. إل ةقاخلا عض ومنأ امهنب قرفلا لق

 م املخ ودل مدلا ةرواع عم قورعلا نم هيف اع محللا لكأ زاوج ىلع نيملسم لا قافتا

 قلخ امل ةرواجلاب سجنيال ةقلخلا عضوم نأ ىلع كلذ لدف كلذل لسغ الو ريوطت ريغ

 لدي اذهو 00 ًائاس ًاصلاخ ًانبل مدو ثرف نيب نم |هلوق رهو رخآ ليلدو هيف

 ةيحلا نبل هئاضتقا ىف ةلئسملا ردص ىف ًافثآ هانمدق ام امهدحأ انركذام ىلع نيهجو نم

 لو ةثراب كر مكسحلا عم نأ اسامه مدو ث رف نيب نم هجور هر رابخأ ىناثلا و ةتياانبلو

 بجو لم عرض قون وك كلذك ةقلخلا عض وم هنالهسجنتل ةبج وماهط هت رواج نكن

 لاق سابع نبا نع ةمركع 0 رباج نع كيرش هاورام ًاضيأ كلذ ىلع لديو هبجنت

 أذ م عطل | نأ لاقف اصعلاب امتوعر ,ةب اواعخ ةنيحي فئاطلا ةورغ ىف هل ىنلا ىأ

 ةديم 0 ماب أ مولعمو اولكو هيلع هللا مس اوركذأ لاَ سراف شر أولاقف

 لو امك قفل اونو سرق اهأ ةعنص نما ينأب ملعلا عم م ابلكأ ِوَيِلَي الآب حابأ دقو

 مكاو نب مسأ هلأ ىور دقو ةرهاط ةتملا ةح نأ نأ كلذب تدق ةحفنأب لإ نا دق

 تل 00 جوز ةنوميم نع حابر ىفأ نب ءاطع نع هللا دع نب بلاغ نع

 2 ىنل | حابأ ذ ىلكو ىلاعت 0 ىعض لاف نيا نع قلي ىنلا

 قو اهريع 06 ةتيم ةحفنأب هنم عنص ام نيب لصف لو هنم عيمجا لكأ ثيدحلا اذه ىف

 نإ ن رسحلاو ةللس مأو هللا ديبع ن 7 ةحاط طورمع نباو ةشئاعو نامل سورمعو ىلع نع ىور

 7 2 ا ا“ هر 1 1 1
 ل تناك نإو ةرهاط ة ةحفت اك نألع كلذ لدف ةتيملأ ةحومنأ ةيف ىذلا نيحلا لك ةحابإ ىلع



 ١ عابسلا دولجو ءارفلاو اهفوصو ةتيملا رعش باب

 ةتيملا نبل ةرابط تبث ةتيم نم تناكن إو ةحفتألا ةرابط انفصو امب تدث اذإو ةتيم نم
 ىاهنم نيبتاهنأل ةئيملاةجاجدلا نمةجراخلا ةضيبلا مكح كلذ نوكي نأ ب جوو اهتعفنأو
 ارحاب أااةاكذ ىلإ جاتحام تناكول اهنآل اهتومدعي كاذكف | لك أ ز وجي ةرهاطىهو !متايح
 . لص الاةاكذب 1 لحت لل ةكذلا اهت-ابإ طرش ناكامل اهئاضعأ رئاسك لص' الا ةاكذ الإ

 عابسلا دواجو ءارفلاو اهفوصو ةتيملا رعش باب

 زوجي نسحلا نب ا ]لاق

 ىاهنم ذخْؤي 1 م نوكي الو اهفوصو ةتيملا رعشب سأب الو ةتيملا ماظعب عافتنالا
 فلظلاو نرقلاب اسأب ىرأالوا قعب الو ةتيملا بصعب عفتني ال ثيلل !لاقو ةايحلا لاح

 لاق عناق نب ىقابلأ دبع انثدح + فوصلا الور عشلا الو ةتيملأ ماظعب سأب بالو هب عفتني نأ

 فسوي انثدح لاق قشمدلا نمحرلا دبع نب ناييلس انثدح لاق لضفلا نب ليعمس] انثدح
 تاق هلل ما كيم لافقلس د .ع ريثكى أ نب ىح نع ىعزوألا | دب دح لاق رهشلا نبإ

 اهترقو اهرعشو اهفوصب نسب“ الو هن غبد اذإ ةتيلا كس سأب بال ) لوب هلي ىنلا 55

 نسحلا| انثدح لاق لضفلا نب ليعمس] انثدح لاق عفاقنب قابلا دبع انثدح (ماملاب لستغا اذإ

 نب نمحرلا دبع نع ىنانبلا تبث نع ىليل ىلأ نب | نع ةيلس نب هللا دبع انثدح لاقرمع نبأ

 قئاسملاو ءارقلا ىف ةالصلا نع لج ر هلأسف تيب ىنلا دنع ناك هنأ ىنأ ىتثدح لاق ليل ىلأ
 تاييلس نع ىمجربلا نوراه نب فيس انث دح لاق قالا يك : ىورو مكنع غابدلا فو لاق

 نبجلاو ءارفلا نع متلي ىنلا لئس لاق ىسرافلا نادل نع ىدهلا نامثع ىبأ نع ىميتلا
 ىلاعت هللا مرح ىذلا مارحلاو نآرقلا ىف ىلاعت هللا لحأ ىذلا لالحلا نإ لاقف نمسلاو
 فوصلاو رعشلا ة>ابإ اهف رابخألا هذهركب وبأ لاق هنم وذعورف هنع تكسامو نآر لاف
 ةحايإ ىلع صنلا نم ةللس مأ ثيدح ىف هانركذ ام امهدحأ نيهجو نم نبجلاو ءارفلاو
 ركذام رخآلاو قتاسملاو ءارفلا ةحابإ ىف ليل ىنأ نبا ثيدحو ةتيملا نم فوصلاو رعشلا
 ىنلاهباجّأل ام رح ناكول هنأ امهدحأ نيوجو نم ةحابإل ىلع ةلالد هيفو ناملس ثيدح ىف

 وهف هنع تكس امو هلوقب حابم وهف ليلحت الو ميرحتب ركذب ملام نأ ىناثلاو ميرحتلاب هَل

 وهو ةحاب إلا بجوي ام هيف لي امهوحنو فوصلاو رعشلا ميرخت نآرقلا قى سيلو وفع

 اهريوو اهرعش نم هب أفدتي ام ءفدلاو [ عفأنمو ءفد أبف مكل اهقلخ ماعفألاو | هلوق



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ 5 ١

 اهرابوأو افاوصأ نمو ] ىلاعت لاقوىحلاو ةتبملا نمعيملا ةحابإ ىضتقي كلذو اهفوصو

 نيب و هنم ىذا نيب لصف ريغ نم ةحابإلاب عيجلا عف | نيح ىلإ اءاتمو ًاثاثأ اهراعشأو

 كالذو | ةتيملا مكيلع تمرح | ىلاعت هلوقب هيف جتحا ةتيملا نم ءايشآلا هذهرظح نمو ةتيملا

 تضتقا امتارجأ نم اهوحضو ماظعلاو رعشلاو فوصلا ناكاذإف اها زجأ عيمجي اهنوانتي

 هلوق هيلع ليلدلاو لك الا هيف تأتي ام ةيآلا أب دارملا امنإ هل لاقيف ء امعيمج مر حت ةيآلا

 نأ ريخأف | همعطي معاط ىل اع امر ىلإ ىحوأ اهف دجأ ال لق | ىرخألا ةيآلا ىف ىلاعت

 قو ( اهل ةتيملا نم مرحام] ) هلي ىنلا لاقو لكألا هيف قات ام ىلع روصقم محرحتلا

 نك ىل 0 هللا دأ ارم نع هك ىنل نابأذ ١( رلكأ مرح امنإ) رخآ ربخ

 هشيح نمو مجرحتتلا اواني مل لوك أملا نم انركذ ام اهوحنو مظعلاو فرصلاو رعشلا

 فوصلا و رعشلا ل ولا راثآلا ةحاباإلاب غوبدملاو ةتيملا دلجاةصصخ

 0 :مدق امم ابق ةورملا راثآلاب مرا ةلهج نم لكلا هيف قأتي ال امو

 هلاحيبم غابدلاب لكلا دح نع هجورخ ناكاا ةتيملا دلج نأ ىهو ىرخأ ةبج نم ًاضيأ

 رد ل لكألا هيف ىتأت, ال ام رثا ع مكح كلذ نوكي نأ بجو

 قلح ايف رك ذي مل ةتيملا دواجب عافتنالا ةحابإ ىف ةدراولا ر ايضالا نأ ًاضيأ هيلع لديو

 اماه عافتنإلا ةحابإ كلذ ىضتقاف قالطإلا ىلع ةحابالا اف لب ابنع فوصلاو رعشلا

 هنلعل لي ىنلا هنيبل رعشلاو ف وصلا ىف ًاتباث ممرحتلا ناكولو فوصلا و رعشلا نم اهيلع

 مكح هقحاي ال هيف ةايح الامو ةايح هيف سيل ام ناويحلا ءارجأ نم اولخت ال دولجلا نأ

 تناكولو | معقب ملأتيال نا ويلا نأ هيف ةايح ال هوحنو رعشلا نأ ىلع ىل ادلاو + توملا

 مظعلاو فوصلاو رعبشلا نأ ىلع كلذ لدف ةثانمعأ رتاسن عطق هلأ, او اهعطقب ملأتل ةاينح هيف

 بجوال اهف ءاغلا دوجوو توملا كح ابقدلب الف اف ةايحال ال شا رلاو فلاظلاو نرق ملاو

 كلذكف توال مك امبقحلي الو امييف ةايحالو نايمني تابنلاو رجشلا نآل ةايح امل
 (تيم وهف ةيح ىهو ةميربلا نم ناب ام) هِي ىنلا لوق آن ال لديو فوصلاو رعشلا

 بجول توملا ك- امهةحلبام ناكولف توملا مكح امهقحاب الو فوصلا و رعشلا اهنهنيبو
 مكح هقحلب ال هنأ ىلع كلذ لدف ناويحلا ءاضعأ رئاسكلصآلا ةاكذب الإ لحي ال نأ
 ءبئسألا نب ديعسو نب ريس نب دمت و نسحلا نع ىور دقو ه ةاكذ ىلإ جات الو توم لأ 0 هام 11 نا يابا 1



 ١6١ مدلا جرحت باب

 نعو ليفلا ماظعو ةتيملا ةيهارك ءاطع نع ىورو ه اهبفوصو ةتيملا رعش ةحاب] مهاربإو

 هءاعأ ول لاقف اورف لجر ىلع ىأر هنأ رمع نبا نع ىورو ليفلا ماظع ةهارك سواط

 باعث ةوسنلق لجر لبع ىأر رمع نأ سنأ ركذو بوث هنم ىل نوكي نأ نرسل ًايكذ
 اهحابأو موق اههركف عابسلا دواج ىف فاتخادقو كذب ملام هلعل كيرديام لاقو ابعزتف

 وبأو سابع نبأ نع ءاطع ىور دقو نيعباتلاو ةباحصلا نم هركذ انمدق نمو انباحصأ

 نيسح نب ىلع نعو عابسلا دولجب عافتنالا ةحابإ رامع نع فرطمو رباج نع ريبزلا

 نع ءاطع نعو عابسلا دولج سيلب سأب ال نيريس نباو كاحضلاو ميهاربإو نسحلاو
 ىنلا نع هيبأ نع ميلملا ىنأ نع ةداتق ىور لئاق لاق نإف ه اهتاكذ اهغابد ءارفلا ىف ةشئاع

 بامصأ ,زمرفنل لاق ةيواعم نأ ىئانولا خيش ىنأ نع ةداتقو عابسلا دولج نع ىهن هلأ هلي

 عزانت دقو معن |ولاق اهيلع بكري نأر وذلا جورسنع ىبن هني ىنلا نأ نودلعت هِي ىنلا
 اهسبل مجرحت ىضتقي ميرحت ىهن اذ نولئاق لاقف نشب دحلا نيذه ىنعم ملعلا لهأ

 قاحسإ وبأ ىور اكرجملا ىزب هبشتلاو ةيهار كلا هجو ىلعوه ن ورخنآ لاقو لاح لكى بع

 نعو ىسقْلا سبل نعو بهذلا متاخ نع ِهَتِلَي ىنلا ىهن لاق ىلع نع مجرم نب ةريبه نع

 ىلع لدي اهم عافتنالاو عابسلا دولج سيل ةحابإ ىف ةباحصلا نع ىورامو رخلا بابثلا

 نعهريغو ناملس ثيدح ركذ مدقت دقو رجعلاب هبشتلاو ةيهاركلا هجو ىلع ىبنلا نأ
 هلوقو ربط دقف غبد باهإ امأ هِي هلوقو اهم عافتن الا و ءارفلا سيل ةحاب] ىف هي ىنلا
 عابسلا دولج نعى.هنلا نأ ىلع لدي اذهو اهريغو عابسلا دولج ىف ماع هتاكذ ميدآلا غابد
 . مجعلاب هبشتلاو ةهاركلا هجو ىلع لب ةساجنلا ةج نم سيل

 مدلا ممر حت باب

 ]ا مدلاو ةتيملا م باع تمرح | لاقو | مدلاو ةتبملا مكيلع مرحامن] | ىلاعت هللا لاق
 اهريثكو اهليلق ءامدلا رئاس م رحت كلذ ىضتقال نيتي الا نيتاه ريغ هميرحت ف درب مل ولف

 نوك نأ الإ همعطي معاط ىلع امرحم ىلإ ىحوأ ايف دجأ ال لق | ىرخأ ةيآ ىف لاق الف
 لاق نإف هريغ نود حوفسالا وه مدلا نم مرحلأ نأ ىلع كلذ لد [احوفسم أمد وأ ةتيم

 نيتب آلا ىف هلوقو ةفصلا هذه ىلع هنم ناكايف صاخ [ احوفسم ًامد وأ | هلوق لئاق
 ليق هصخاام ةبآلا ىف سيل ذإ همومع ىلع هؤارجإ بجوف ءامدلا رئاس ىف ماع نيبرخآلا
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 فصولا اذهب هنم ناكام الإ ءامدلا رئاس مرحتل ىف هيف ءاج | احوفسم ًامدوأ ] هلوق هل

 اذإو [احو فسم ًامد وأ هلق ىلإ - معاط ىلع ًامرحم ىلإ ىحوأ ايف دجأ ال لق] لاق هنآل

 آرخأتم | مدلاو ةتيملا مكيلع مرح امنإ | هلوق نوكي نأ نم لخي ل انفصوام ىلع كلذ ناك

 بجو نيتيالا لوزن خرا ائمدع ايلف أعم الون 1 وك نأ وأ |احوفسم 4 وأ |هلوق نع

 نوكب نأ وهو ةفصلا هذه ًادوقعم الإ مدلا حرت ذئئيح تبي الف ًاعم امطوزنب مكحلا
 ف نيسحلا انثادح لاق ىزورألا قحإ ن 7 دم نب هنلأ دبع مساقلا وأ انثدحو ًاحوفسم

 نع رانيد نب ورمع.نع ةنيبع نبا انربخأ لاق قازرلا دبع انريخأ قاجرجلا عيبرلا ىأ

 عبتا | م قورعلا ن ١م ان ولسا عضال | اح و فسم آمدوأ 1 ةآلا آهذ 2 الوأ لاق 5-2

 انريخأ لاق قازرلا كيع انربخأ لأق ندحلا ان د لاق 3 دع نب هللأ كيع انثادحو دوولا

 انأو احوفسم ناك ام مدلا نم ل لاق / احوفسم 0 1 1 هلوق َْق ةداتق نع رمعم

 مدلأ نع الكوب اهنأ ةشّئاع نع لمع نب مساقلا -- هب سأب الف مدلا هلأ اذ ب محللا

 ىف ءابقفلا نيب فالخ الو حوفسملا مدلا نع هللا ىهن امنإ تلاق حبذملاو محللا ف نوكي
 بص ىبم هنأ ىرتالأ حوفسم ريغ هنأل قورعلا ىف مدلا» ءاوجأ ءا ءاعب عم ع ألا لكأ ذاوج

 انقصواللو احوفسم وه سيل ذإ مرح وه سلو هيف ءأ ىلا 0 املا هيلع

 كمسلا مد نإ ًاضيأ اولاق 5و سجل سف ] بايذلاو قبلاو ثيغأرب 1 لأ مد نإ انباصأ لاق

 مد لسغيو هلسغ شحأفت اذإ ثيغارلا مدى كلام لأقو همدي لكؤ هنال هنأ سجنب سل

 ل وبوأ مد نم ةساجت هنم عقت نأالإ ءوضولا دسفي ال ىعفاشلا لاقو كمسل امدو بابذلا

 ًامدو 1 هلوقو | مدلاو ةتيملا مكس لع تم رح هلوق لث ماق لاق نإف ابلكءامدلا مهف هريغوأ

 1 مث هلرشب صوصخغ ]ذه هأ 0 5 جاوفسم ه5 كمسلا مد مد مت بجو 0 م

 يع نع مدلا نم هيف اع كيسا حابأ اءلف ( (دارجلا و كمسلا نامدو ناتتيم ىل ىل كلحأ)

 هةمد ةقارإ ريغ نم كمسلا 0 َْق لوقت أ ربلا اذه نولسملا ق دلك دقو همد ةقارإ

 ةاشلاكدمد ةقارإ نودلحامل ًاروظع ناكول ذإ كمسلامد ةحاب] ىف لا 0

 . ملعأ هلو ءامدلا تاوذ ناويحلا رث

 ريزتخلا ميرحت باب

 تمرح | لاعت لاقو [ ريدتخلا م هلو مدلاو ةتيملا مكيلع مرح امنإ | ىلاعت هلل لاق



 ١6 رزملا مارحت باب

 | ىلع ًامر< ىلإ ىحوأ أ ايف دجأ ال لق| ىلاعت لاقو | ريزتخلا محو مدلاو ةتب ملا كيلع
 0 وأاحوفسمأ ا , نأ أ الإ هممطي معاط
 لاو هليزنت نم تلقءام لثم هانعمو هليوأت نم تلقع ةماللاو ريزننملا م مرح ىلع
 مظعأهنالل ركذلاب م حالا صخ امإو هئأز جأ عيج دار ما نإفر كك نلاب 20000
 سن عييمج ر رظح دارملاو مرا ىلع ديصلا لتق مرت ىل ]ع صن اكهنم ىغتدي امو هتعفنم
 ىدون اذإ | ىلاعت هلوةكو ديصلا هب دصقيام مظعأ هنآل ركذلاب لتقلا صخو ديصلا ىف
 ظعأ أ ناكهنالل ىهن لاي اب عيب لا صقن | عيب 0 هللأ ركذ ىلإ | وعسافةعمجا موبنم ةولصلل

 ك3 عيبلا ىلع م ع ةلغاشلا رومألا عي ىنعملاو مهعفات م نمزنوغتسام

 همي رحت مكحل اديك أت ىمنلاب ريزتخلا م 1 صخ كالذك ةالصلا نع لاغتشالا نع ى رمل
 ىف ًاصاخ صنلا ناكنإو هّئاز 0 كلذي دارملا نأ ىلع لدف هئازجأ رئاسل ًارظحو

 ا
 د

 زوجب دمحو في :>- وبأ لاقق ريزتخلا ر هلل عافتنإلا 0 3 2 آدقو + هم

 ىعازوأللا لاقو ةحاب الا هنع ىورو هب ذر ,لا هركأ فسويوبأ لاقوزرخلل هب م
 زوج ال ىعفا هلا لاقو هعيبب الو هب رتشإنأ زا رخلازو<و ريتنخلار عشب طاخ نأ ن بال
 ريزتخلا نم باتكلا ىف هيلع صوصنملا ناكامل ركب وبأ لاق م ريزنخلا رعشب عافتنإلا
 رعشلا لواش . دق ميرحتلا نأ لاق 95 نأ زاجا ذيب أم ىلع همي رحت ك- 1 اديكأت جة ناكو هم

 هنمدذخأب مل أب مل ام هنم أيل 10007 هلا نأ لاش نأ َر + اجو ةريغو

 انبب كم رحتل 000 لذ ىحلا أ | نم نكي مل ةأيح هيف نك م ) امل هنإف رعشلا امأف
 نم هب عافتنإلا حابأ نم نأ الإ ل ىلاو ىذملا 7 نأو ةئيملا رعش ىف
 0 عيمجا لوانت دق ميرحتلا نأ ىلع لدب !ذهوأ ناسحتسا هزاجأ امن هنأ ًاركذف انباحصأ

 هن ارشو هعبب زاوج نود زرخلل هب ع عافتنإلا ة ةزاجإ) وتسحتسا امإو رعشلا نم هيلع اع
 مهنم مررظ ريكذ ريغ نم هلامعتسا ىل م ”الا نوري ملع ءلالهأ و نيدلسسملا أودهماشثامل

 ةماعلا نم لمعلا روبظو هب 3 الازاوج 1 فئلسلا نم اعامجإ ممدنع 00 مهلع
 0 مدنع هتحابإ بجو مهي 0 ركرتو هيلع مثايإ فلسلا را رقإ عم د

 امل مولعم نادم الو ةمولعم 5 ةرجأ ُط رش ريغ نه م اهلا لوخد ةحابإ ىف اولاقام لثم

 فلسلا دبع ىف ًايضفتسم 0 رهاظ ناكأذه ن آل هيف 0 ةدم رادقم الو هامل نم هلمعتسي



 هوزاجأ مهنأ عانصتسالاىفاولاق كلذكو مهنم اعامجإك لذ راصف هيلعاف لع هب ركنم ريغنم

 هلامعتسا ىف مهيلع ريكنلا مهكرتو كلذ ىلع ةفاكلا فاسلا رارقإ هيفمدا مو سانلا ل معأ

 لاقف ءاملا ريدنخ ىف ملعلا لهأ فلتخاو ةريثك كلذ رئاظنو هزاوج ىف الصأ كلذ راصف

 ءىث لكل كأب سأبال ىعزاوألاو ىعفاشلاو ىلبل ىبأ نباو كلام لاقو لكؤي ال انباعصأ

 ثيللا لاقو ءاملا رامح هيمسي نم مهنمو ءاملا يزن سأبال ىعفاشلا لاقو رحبلا ىف نوك

 ريزنخلا مخلو] هلوق ر هاظ ركب وبأ لاق < ءاملا ريزتخالو ءاملا ناسنإ !لكؤيال دعس نبا

 ف صن اع ليقذإف ه هل مسإلا ل ومشأ ءاملا !قورباا 0 وح ظحلا بجوم

 قلطيال كل ريزنخو قالطألا لع م مالا اذهب ىمسي ىذلا هنال ربلا ريزنخ ىلإ اذه

 هل ليق « ءاملا رام ةداعلا ىف هيلع قلطي ىذلا همساو ًاديقم هب ىمسي امنإَو مسالا هيلع

 ناكن إف كلذ ريغ ىلع وأ هتفصو ربلا ريزنخ ةقلخ ىلع نوكي نأ نم ءاملا ريرنخ ولخضال

 ريغي ال ءاملا ىف هنوك نأ ىلبق نم هيلع مسالا قالطإ ىف امني قرف الف ةقلالا هذه ىلع

 ةقلخ ىلع ناكنإو هصوصخ ىلع ةلالدلا موقت نأ الإ هتقاخ ىلعو هانعم ىف ناكاذإهدكح

 سلام ىلع ريزتخلا مسا اورجأ امنإ مهنأكف ءاملا راح ىمسي ابلجأ نمو اهريغىرخأ

 نأ و ةقيقحلا فروع طع كلذ لدف ةيمستلا ىف مهتطخم 1! ًادحأ نأ مولعمو ريزنخ

 زئاج ذإ ريزتخلا مسا هبلسيال ءاملا رامح هايإ مهتيمستو قالطإلا ىلع هلوانتب ب مسالا

 3 ربلا بلكو ءاملا بلك كلذكو ربلا ريزنخ نيبو هندي اوقرفيل كلذ هوعم اونو 3

 . ملع أ هللاو هفاصوأ ضعب ىف هفلاخ نإ ]و عيمجا لوانتي مسالا ناكذإ | أامهننب قرفأل

 هللأ ريغل هب لهأ ام م رحت بأب

 الو | هلل ريغل هب لهأ امو ريزتخلا محو مدلاو ةتيملا يلع مر > امنإ | ىلاعت هللا لاق

 نماثلا نفع جيذلا دنع هللا ريغل اب لهأ اذإ ةحيبذلا هب دارملا نأ نيملسلا نيب فالخ

 ىلاعت هلوقك مهناث وآل نوحذي اوناكن يذلا ناثوأللا ةدبع جئايذ كلذب دارملا نأ معزي نم

 بهذم وهو حبسملا ساب أميلع ىعس اذإ فارصنلا ةحيذ اوزاجأو | بصنلا ىلع حيذامو |

 لكأ حابأ دق ىلاعت هللا نإ اولاقو بيسملا نب ديعسو ىبعشلاو نسحلاو لوحكمو ءاطع

 ثيللاو ىعازوألا بهذم وهو مهحتابذ ىلع حييسملا مسأب نولوم مهتأب هلع عم مهحنابذ

 لكؤتال ىعفاشلاو كلامو رفزو دمخو فسوت ولو ةفينح أ لاقو ًاضيأ دعس نبا
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 بجوي [هللا ريغل هب لهأ امو | ىلاعت هلوق رهاظو + ميسملا مساب ايلع اومس اذإ مهتابذ

 ملو هللا مسا ريغ رابظإ وه هللا ريغل هب لالهإلا نآل هللا ريغ مساب اهيلع ىم اذإ اهعرحت

 هلوةوهللا ريغلهب لالهإلا نوكي نأ دعل هريغ ةيمسك ل ةيالاف قرف

 رابتعا عنام ريغ ناثوآلل جئابذلا ىف برعلا ةداعو | بصنلا ىلع يذامو |ىرخأ ةيآ ىف

 بئاسلا نب ءاطع ىور دقو ىلاعت هللا ريغ هيلع ىمعام جرحت نم هاضتقا ايف ةبآلا مومع

 هللا ريل نواه ىراصنلاو د وريلا متعمس اذإ لاق مالسلا هيلع ًايلع نأ ةرسمو ناداز نع

 امأو « نولوقبام معي وهو مهحئابذ لحأ دق هللا نإف ١ ولكف مهوعمست ملاذإو اولكأت الف
 نولوقي اهب : هلع عم باتكلا لهأ م اعط هللا | ةحابال كلذ ةحاب ءاب نولئاقلا هب ميت 1

 آول ال نأ ةطي رشب ةدوقعم ىاتكلا لهأ .ماعط ةحابإ نآلا اوركذام ىف ا سلف

 نيذلا ماعطو ] لاق هنأكف اههعومجمب ننآلا لايعتسا انيلع بجاولا ناك ذإ هللا ريغا
 هللا ىمس اذإ ىتارصنلا نإ لئاق لاق نإف + هللا ريغل هب اولهم ملام | كل لح باتكلا اوت وأ

 كلذ عم وهو هتحيبذ ةمص عنمب مو كلذكه تدارإناكاذإف مالسلا هيل حيسملا هب ديرب اعإف

 ىف ىلإ هث هللا ركذ دنع هرمضيام ربظأ ا اذإ هنكح نوك نأ ى خيل كل ذك هللا ريغل هب لبم

 لالهإلا نال رهاظلا ٍ انفال اعإ ىلاعت هللا نآل كلذ بجبال هل ليق ه ميسملا هتدارإ

 اذإو | هللا ريخل هب لهأ ام رإ هرقل هتحيبذ لد مل هللا ليغ 3 ا ربظأ اذإ لولا رابظإ وه
 ةلومم نوكن نأ ءامسالا كح نآل هدنع حيسملا مسا ىلع هلم انل رئاج رين ةقلاوسا أ
 عنتم سيلف كلذ عمو هقحتسيالو ان دنع هيلع مسالا عقيالام ىلع لمحتالو ابقئاقح ىلع

 هلوقلا رظأ نم نأ ىرت الأ ريمضلا نود مسالا رابظإ رابتعافف انيلع ةدابعلا نوكست نأ
 هيدشتلل هداقتعا زاوج عم نيملسملا مك 2 ناك قلي لوسرلا قيدصتو ديحوتلاب

 اذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ) مَ يلم لاق كل ذكو ديح وتلا داضملا

 ىف نأ هللا هلعأ دقو ( هللا ىلع مهءاسحو ابقحب الإ م ماومأو مءامد ىنم اومصع اهولاق
 مكح لب نيكرشلل رئاس ىرجب كلذ عم مرحب م اور اهرب نواس نفقات ول

 نود مثرومأ نم روظام ىلع نيملسملا رئاس ع ايندلا ماكحأ أ نم هب نولماعي ايف مه

 هللا مس - اظاب ةقلعتم ىلا صنلا ةاكذ ةمص نوكت ن أ ركاب كلذكو مئامض نم ن ا
 موج ابذ ىلع ررظأ اذإ نيكرشملا رئاسكه اكذ حضت ما حملا مسأ ر ررظأ ىتم هنأو ىلاعت
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 . ملعأ هللاو مهتاثوأ ءامسأ

 هما لكل ةديبما ةرورعلا ركذ تاب 0

 لصف دقو | ىرخأ ةيآ ىف لاقو | هيلع مث الف داعالو غاب ريغ رطضا نف | ىلاعت هللا لاق

 مثل فتاجتم ريغ ةصخم ىف رطضا نف | لاقو | هيلإ متررطضا ام الإ كل 35

 قةحابالا قلطأو تانآلا هذه ىف ةرورضلا ىلاعت هللا ركذ دقف | محر روفغ هللا نإذ

 لع مرحام كل لصف دقو | هلوق وهو ةفصالو ط رش ريغ نم ةرورضلا دوجوب أضع

 تدجو لاح لكف ةرورضلا دوجوب ةحابإلا دوجو كلذ ىضتقاف | هيلإ متررطضاام الإ

 [ داع الو غاب ريغ رطضا نف | ىلاعت هلوق ىنعم ىف معلا لهأ فلتخاو ه ايف ةرورضلا

 لوق وهو لكألا ىف | داعالو ] ةتيملا ىف | غاب ريغ | قورسمو نسحلاو سابع نبا لاقق

 ةرورضلا دنع ةتيملا لك أ نيملسملا ىلع نيجراخلا ةاغبلل اوحابأو سنأ نب كلامو انباحصأ

 نييلسملا مامإ ىلع ًايغاب جر م اذإ ريبج نب ديعسو دهاجم لاقو لدعلا لمأل هودابأ 5

 وأ ةيصعم ىف هرفس ناكنإو اهيلإ رطضا اذإ ةتيملا لكأي نأ هلف ةيصعم ىف هرفس نكي لو

 متررطضا ام الإ |هلوقو + ىعفاشلا لوق وهو لكأب نأ هل رحب مل مامإلا ىلع ايغاب ناك

 غاب ريغ | ىرخألا ةيألا ىف هلوقو ةاصعلاو نيعيطملا نم عيمجلل ةحابإلا بجوي [ هيلإ

 لكآألا ىف ناودعلاو ىغبلا هب ديري نأ المت ناكاملإ| مثإل فتاجتمريغ| هلوقو [داعالو

 لب لام الاب م اصلا رع : له ريغوأ مامإلا ىلع ى بلا لمتحاو

 هنأ ىلع اوقفت | دقف اضزأو صيصخت ريغ نم مومعلا ىنعم ءىطاوي أم ىلع هلمح بجاولا

 ىلع ًايغاب كلذ عم ناكو ةراجت وأو زغوأ جيل هرفس ناكلب ةيصعم ىف هرفس نكي ملول
 ناودعلاو ىغبلا نم هيلع وهام نكي ل ةاكذ وأ ةالص كرت ىف ًايداع وأ هلام ذخأ ىف لجر

 هب دري مل | داع الو غاب ريغ | هلوق نأ كلذب تبثق + ةرورضلل ةتيملا ةحابتسا نم ًاعئام

 بج ويف صوص هنم ءىث ركذ ةيآلا ف سيلو هوجولا رئاس ىف نادعلاو ىغبلا ءافنا
 هلامعتسا رذعتل هب ىلوألاةب آلا صيصخت ز وحب الف نايبلا ىلإ ًارقتفمالمج ظفللا نوككاذ

 ىلع ظفللا انلمعتسا لكلا ىف ىدعتلاو ىغبلا ىلع كلذ انلمح ىتمو هرهاظو هتقيقح ىلع

 هنأ امهدحأ نيبجو نم ىلوأ كلذ ىلع هلمح ناكف هيف دروو هب فز اف هتقيقحو همومع

 متررطضا ام الإ | هلوق صيصخت هب بجون ال انأ رخآلاو همومع ىلع المعتسم نوكي



 ١مأ/ ةتيملا لكآل ةحبسملا ةرورضلا ركذ باب

 نوع ىح ماثألا رئاس ةيناجم هب ديرب نأ ن نم ىلخيال | مثال فئاجت هريغ ]| كلذك دا هيلإ

 ناكنإ 00 ىف الصأ مثإل فتاجتم ريغ نركي نأر طضالل ةحابألا طرش

 نأ وأ لكأألا هل لح ال هنم بتي مل موص وأ ةالص كرت وأ هرد ةملظم در كرت ىلع اهيقم

 ىف هرفس نوكي ال نأ دعب ىصاعملا نه برض ىلع اهقم هن وكع م لكاألا هل زئاج نوكي

 عمال ىصاعملا ضعي ىلع هتماقإ نأ عيجلا دنع تبث دقو مامإ ىلع اج راخالو ةيصعم

 مثأللا تايثإ ىف جاتحي كلذ دعب مت ” دارع سيل كلذ نأ تبق ةرورضلادنعةتيبلل هتحابتسا

 ىلإ هراقتفاو ظفالا لامجإ بجوي اذهو ةبآلا ريغ نم ةلالد ىلإ ةحابتسإلا عنم ىذلا
 كح لامعتسا اننكمأ ىتمو ه اهريغ نم نايب ىلع ةبآلا مح فوقو ىلإ كلذ ىد وف ناببلا

 ايدعتو ًايغب دارملا تايثإ نم انفصوام اطامعتسا ناكمإ ةبجو احلا معتسا انيلعبجوقيآلا .

 لاق ًاضيأو فلتلا فوخ ليزيو قمرلا كسمب ام رادقم الإ اهنم لوانتيال نأب لكألا ىف
 ال افلتم هسفن التاق ناكتام ىتح ماابملا نم عئتما نمو | مكسفنأ اولتقت الو | ىلاعت هللا

 دنع هعانتما نوكي لب عيطملاو ىصاعلا 0 3 كلذ ىف فاتخ الو معلا لمهأ عيبج دنع

 .ةحايتساف ءاوس عب طا محو هلك كوك 0 هن اضع ةدايز لكآلا ن م كلذ

 ناك تام ىت> هعم اا نم حابملا لكأ نم عنتما ول هنأ ىرت الأ ةرورضلا دنع لكلا

 ةرورضلا دنع ةتملاو ةيصعم رفس ىف اجراخ 3 ىلع ًايغاب ناكنإو ىلاعت هلل ًايصاع

 لكأ ةحابتسا ىلإ لوصولا هنكم دق ليق نإف ه ةعسلاو ناكمإلا لاح ىف ىكذملا ةلزئمب

 حابم ريغ هنأ الإ تلق اكوه ل 5 لبق + هسفن ىلع ىناجا وهف بتي مل اذإف ةبوتلاب ةتيملا

 و لق هل ميدي ال ةيونلا كرت نآل بتي مل نإو لكلا كرب هسفن ىلع ةيانجلا هل
 ةيصحملا نم نيب رضل ًايكنارم ناك تام ىت> ةرورضلا لأح ىف لكلا كرت ىتم ىصاعلا

 ىصاعلاو عيطملاف ًاضيأو لكألا كتب هسنفن ىلع هترانج ىناثلاو ةيصعم ىف هجو رخ اههدحأ

 ىهىتلا تال وك ألا رئاس نأ ىرتاالأ مرح وأ تالوكأملا نم ا. لحب ايف نافلتخيال

 نم مرحام كلذكو ةحابملا ةيرشآلاو ةمعطألا رئاسكةةاصعلل ةحابم ىه نيعيطملل ةحابم

 ةحايم ةتيملا تناكايلف ةأاصعلاو نيعيطملا ك- هعرحت ىف فلتخال ةيرشأالاو ةمعطأالا

 ةحابملاةمعاالا رئاسك ف ةاصعلا كح كلذكذ وكي نأ بجو ةرورضلا دنع نيعبطللل
 + ىصاعلل ةصخر هو رططملا ةصخر م ملا ةدابإ 1 لثاق لاق لزق < ةرور لا لاح ريع ق مامأ الاء اعلا ايا ا!ءاقلاق ناذ تلا لاح ريغ
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 ةصخر ةتيملا ةحابإ كلوق امهدحأ نيبجو نم أطخلا ةضراعملا هذه تمظتنا دق هل لبق

 عنتما ىتمو رذحلا ليزي رارطضإلاو رطضملا لع ضرف ةتيملا لكأ نآل كلذو رطضملل

 ىف ءاملا برشو زيخلا لكأ كرت نم ةلزنم هسفنل التاق راص تام ىتح ارلكأ نم رطضملا

 رطضملا 37 اذه نأ ىف فالخالو هسفن ىلع ًايناج هل ًايصاع ناكتام ىّتسناكمإلا لاح

 ةحابإ ن آلا ةول هلوق ةلزنع رطضنلل ة ةصخر ه2 لا ةخابإ 1لث املا لوقف ى ع ايلا ريغ ةتيملا ىلإ

 ملك سانا نال نةعادسأ اذه ناظر هلو راطضل ا ركل ةم دال برشو زبخلا لكأ

 00 علا فاتخ ملال وأ هلو قرف الق ابلكأ م كاز رطضملا ىلع ضرف نولوقي

 أطخلا نم ىناثلاهجولا امأو ةرورضلا دنع ةتيملا لكأ ىف كإذكءاملا برشو زيخلا لكأ ىف

 مقلا اوصخر مهنال نيبلسملا عامجإب ةدساف ةيضق هذهو ىصاعلل ةصخرال هنأ كلو قورف

 هيتلا رفسلا ىف هل نوصخرب كلذكو ًاضيرم ناكاذإ ناضمر ىف راطفإلا ىصاعلا

 نأ مج ىلا نع ىوردقو ةلياو ]ودام وا عع نأ ىصاعلا مقبلا نوصخربو ءاملا مدع

 عيطملاو ىكاع ل نيب هق قرش ملو اع اينلابل لو مايأ ةثالثر ةاسملل و ةليلو م وا , ميقملل صخر

 هلوقو | هيلع مثإ الف داعالو غا ا ريغرطتطا فا هوقو < ةلاقمللا هذه داس ةانفصواع نايف

 هيف نيذه نم دحاو لكإ ميحر روفغ هنأ نإف مثإل فئاجتم ريغ ةصقم ىف رطضا نف |

 نوكيف رطضملا لعف نم سيل ةرورضلا عوقو نآل كلذو مالكلا هنع ىذتسيال ريض

 هلدب ال [ رطضا نف | هلوقو ه هل ربخ | محر روفغ هللا نإف | هلوقو | هيلع م] 00 58

 مالكلا هب 2 ىذلاهرسخو ةرورضلا ى 0 , ًاقلعتم محلا نكي لذ عالكلا م - نم

 ا ريغ 1 هلوق م هيلع مثإ الف لكأت رطضا نف هريدقت ناكف 50

 الاح ناودعلاو ىغبلا نوكسيف لك آلا ىف داعالو ةتيملا ىف غاب ريغ لوي نمل وق ىلع [ داع

 الو غاب ريغ رطضا نف نييل.ملا ىلع داع الو غاب ريغ لوقي نم لوق ىلع هريدقتو لكألل

 لبق ةرورضلا دنع هل الاح ناودعلا و ىغبلا نوكيف هيلع منإ الف لكأف نيملسما ىلع داع

 ىف فذحلاو ء لكألل ةفص نوكي نيلواأألا دنعو لكألل ةفص كلذ نوكي الف لكأي ن

 ا رخأ مايأ نمق ةدعف رفس ىلع 00 دم نكن ف | لوقف فشلا مضولل اذ اذه

 ىذأ هب وأ ًاضيرم مكبنم ناكن ف] هلوقو رطفأف فذخ رخأ مايأ نم ةدعف رطفأف ىنعملاو

 , نيبطاخخ] محل ف و و | مايص نم هب ن ,ىفوذحملاب نييطاخلا لجأ فذحلا زاج امتإو ةب دفق قلخ هأنعمو | مأيص نم ةيدفق هسأر نم



 166 رثلا برش ىلإ رطضملا باب

 ىلوأ لكألا ىف ناودعلإو ىغبلا ىلع هلم نوكب نأ بجوي اذهو هيلع باطخلا ةلالدو
 فذكر وكذ مالو اذوذ ال ركذ ةبألا ىف نيملسملل مدقتي ملهنآأل كلذو نيدلسملا بع هنم

 ىنعم ىلع هلمح نم ىلوأ ةفصو هيف هل الاح نوكي نأب ةيالا ىضتقم ىفام ىلع هلمخ لكلا

 ريض الق | هيلإ متررطضا ام الإ ]هلوق امأو ه ًاروكذم الو افوذحال ظفالا هنمضتي مل
 ميرحتلا وهو ىنعملاةمورفم ةلمج نم ءانئتسا وهذ] هسفنب نغتسم ظفل هنأل فذحال هيف

 ظفللا اذهو 5 حابم هنإف ّ هيلإ متررطضا امالإ مكيلع مرحام 5 لصف دقو 1 هلوقي

 هئاضعأ ضعب وأ هسفن ىلع ررضلا فوخ وه انبه ةرورضلا ىعمو ريمضلا نع نغتسم

 ىااثلاو ةتيملا ريغ دحيال عضوم ىف لصحم نأ امهدحأ ناينعم هتحتىوطنا دقو لك آلا ةكرتب

 فلت وأ هسفن فلت هنم فاخن ديعوب ابلكأ ىلع هركأ هنكلو دوج وم اهريغ نوك نأ

 املوأت هنأ دهاجي نع ىور دقو اهلاهتحال اندنع ةيألاب دام نيينعملا الكو هئاضعأ ضعب

 ررضلا نم هسفن ىلع فاختام ةتيملا ةرورضف ىنعملا ناك اذإ هنألو ها رك إلا ةرورض ىلع

 كإذلو هنكح هيك نوكي نأ بجو هارك إلا ةرورض ىف دوجوه كلذو هلوانت كرت ىف

 ىلإ رطضا نك هلل ايصاع ناكىتق ىتح ابلكأي ملف ةتيملا لكأ ىلع هرك أ نميف انباعصأ لاق
 ماعطلا كرت نك ايصاع ناكتام ىتح لكأي ملف تالوك أملا نم اهريغ مدع نأب ةدتيم
 بم ةتيلأ لكأ نال لك "الا هكرتب هلل ًايصاع توميف تام ىت> امهدجاووهوبارشلاو

 : ملعأ هّلاو ةرورضلا لاح ريغ ىف ةمعط" الا رئاسكة رورضلا لاح ىف

 زل ىرتخ لإ رطضللا تان

 عبطملا ريسبج نب ديعس لاقف رخا برش ىلإ رطضملا ف فلتخا دقو ركب وبأ لاق
 كسمبام رادقم اهبنم برشي امنإو ًاعيمج انباتكأ لوق وهو اهمرشي رثلا برش ىلإ رطضملا

 الإ هديزتال اهن"ال برشيال لوحكمو ىلكعلا ثراحلا لاقو هشطع درب ناكذإ هقمر هب
 ىعفاشلا لاقو اعوجو اشطع الإ هديزت ال اهنال برشيال ىعفاشلاو كلام لاقو اشطع

 لاق ه رخلا ىف ركذت ملو ةتيملا فةرورضلا تركذامإ كلام لاقو ]ةعلاب بهذت اهنأ الو

 امهدحأ نيوجون مهل ىنعمال عوجلاو شطعلا ةرورضليزتال اهنإلاق نم لوق ىف ركبوبأ
 اهف ةمذلا لهأ نمو شطعلا ليزتو ةرورضلا دنع قمرلا كسهت اهنأ اهطاحي نم مولعم هنأ

 لوقعملا ريغ كلذ ىف ,طوقف هنع رخلا برشب ءافتك] ًارهد ءاملا بربشي ال نم انغلب
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 ةلئسم ليحن نأ بجاولا ناككلذك ناكنإ هنأ رخآلا هجولاو اهم راش لاح نم مولعملا
 لقعلا باهذ ىفىعفاشلا لوقامأو رثما برش عقتال ةرورضلا نإ لوقنو اهنعلئاسلا

 امأو هيلإ رطضأ اذإ لمعلا بهذبال ىذلا ليلقلا نع لئس هنآل ءىش ىف انتائثسم نم سلف

 ةروك ذم اهضعب ىف اهنإف رخا ىف ركذت لو ةتيلا ف تركذ امن ةرورضلا نأ كلام لوق

 دقو | ىلاعت هلوق وهو تامرحلا رئاس ىف ةروكذم اهضعب ىفو ابعم ركذ امو ةتيملا ىف

 0 را رحت ان لصف دقو | 0 مكيل» مرحام ركل لصف

 ل نع كتولأسي] لامتهلوق ىف هللا ب اك نم

 رسسيملاو رخلا اهنإ | كاقو [ مثإلاو نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا ىبر مرح امنإ لق |
 ميرحتلا ىضتقي كلذو | هربفتجاف ناطيشلا لمع رم سجر مالزآلاو باصنآلاو

 فططع امو ةتيملا ىف ال هركذو تامرحما رئاسا ةمظتنم ةيآلا ىف ةروكذملا ةرورضلاو

 اذإهنأ ىرخأ ةمجنمو تامر ارئاس فىرخألا ةيآلا مو. رابتعأ نم عنام ريغ اهيلع

 ىف دوجوم كلذو اهكرت ف فلتلا فوخو ابلكأب هسفن ءايحإ ةتيملا ةحابإ ىف ىنعملا ناك

 . ملعأ هلل أو ةرورضلا دوجول امنكح امنكح نوكي نأ بجو تامرهمغأ رئاس

 رطضملا لكأي ام رادقم ىف باب

 رطصألا لك ايل ىلا هيعوا وو امن ىمف اعلا و فلو دالك و فسون وأو ةقيتجورأ لاق
 ىتحاهنم لك أي لاق هنأ كلام نع بهو نبا ىورو هقمر هب كسمب ام رادقم الإ ةتيملا نم

 ابنم لكأي ىرينعلا نسحلا نب هللا دبع لاقو امحرط ىنغ اهنع دجو نإف اهنم دوزتيو عبشي

 رطضا نق |لاقو | هيلإ متررطضا ام الإ | ىلاعت هللا لاق ركب وبأ لاق « هعوج هب دسيام

 كري ررضلا فوخ ىه ةرورضلاو ةرورضلا دوجوب ةحابإلا تما ريغ

 نم فولا هنع لوز ام رادقع لكأ أ ىف هئاضعأ نم موضع ىلع وأ هسفن ىلع امإ لكألا

 ىف عوجلا نآل ةعوجلا دسب كلذ ىف رابتع ءا الو ةرورضلا تلاز دقف لالا ىف ررضلا

 ريغرطضا نف | ىلا هت هلوق ىف ًاضيأو هكرتب ًاررض فخي مل اذإ ةتبملا لكأ مب ال ءادتبإلا

 لك ألا دري مل هنأ مولعمو لكلا ف داع الو غاب ريغ هنم دارملا نأ انيب دقف [دأ ءالو غاب

 دارملا نوكي نأ بجوف تاحابملا نم اهريغو ةتبملا ىف ًاروظحم كلذ نآل ميشلا قوف اهنم
 رادقم اهنم هلكأ ىف نيعقاو ىدعتلاو ىغبلا نوكيف عيشلا رادقم أبنم لكلا ف غأب ديغ



 وك ةاكرلا ىوس بجاو قدح لاملا فله باب

 ةدْئاف ةطيرشلا هذه ةحابإلا هدقعو فصولا اذمم ةتيملا هصاصتخال نوكي ىتح عبشلا
 ناكول هنأ ًاضيأ كالذ ىلع لديو ةرورضلا فو لاوز .ادقمالإ اهنم لوانتيال نأ وهو
 كلذ لكأ اذإ مث ةتيملا لوانتي نأ هل زحي ل هقمر كسم كسمأ هلكأ اذإام رادقم ماعطلا نم هعم
 هعم لازام ةتيملا نم لكأ اذإ كللذكو ةتبملا لكأب اا فوخ لازو ماعطلا
 ةرورضلالا وز دعب لك ألا ةحابإب ىلوأب ةتيما لكأ سيلذإ | راكأ هيلع ءرحررضلا فوخ
 نأ ىثيملا ةيطع نب ناسح نعىعازوّلا ىور دقو لصألا ىف حابم وه ىذل!ماعطلا نم
 لا ضر "الاب نوكن انإ) لاق قي ىنا لأ الجر

 اذإالإ ةتيملا حل حيبرلف ( اهب مكنأشف القب اهم . اودجيتوأ اوقبتغتوأ اوحيطصت ملام ىتم )
 0 ءاشعلا برش وهو ًاقوبعوأ - ءادغلا برش وهو احوبص أودجت

 نأ اههردأ نيينعم ىلع لدي اذهو رطضم سلف القب و أ ءاشع وأ ءادغ دجو نم ن 3

 ىنلا قرفي ملذإ ًايصاع وأ ًاعبطم هنوك ىف رطضملا لاح نود ةتيملل ةحيبملا ىه ةرورضلا
 ةتيملا ةحابإ نأ ىناثلاو امهنني ىوس لب هتحابإ ق ىص اعلاو عيطملا لئاح نيب لئاسلل هل
 . ملعأ هللاو ررضلا فو لاح ىلع ةروصقم

 ةاكرلا ىوس بجاو قح لاملا ىف له باب

 ّق لبق ةبآلا [ برغملاو قرشملا لبق مكهوجو اولوت نأ ربلا سيل | ىلاعت هللا لاق
 نيح ىراصنلاو دولا هب ديرب هنأ | قرشملا لبق مكهوجو اولوت نأ ربلا سيل | ىلاعت هلو
 قال ال هرمأ عابت او ىلاعت هللا 5 وه اعإ ىبلا نأ للاعت هللا ملعأف ةلبقلا خيسن ت ركنأ

 ىلإ هجوتلا ىف نألا ١ هلأ ةعاط نأ و هرمأ عابتا هيف ن ركل ل اذإ | يرئااو قرشلا لادجوتا

 مويلاو هللاب ن مأ نه ربا نكلو' ىلاعته لوقو ه د هج وتلا ناكذإ ةبعكلا

 نم رابلا نأ هب دارأ هنإ ليقو هللاب نمآ ن زم رب ربلأ ن أ هانعمو افذ> هيف نأ ليق [رخآلا

 : ءاسنخلا لوقك هللاب نمآ
 رابدإو لابقإ ص امإف تكردأ اذإ ىتح تعترام عقرت

 ىلع لالا ىتأن م رابلا نأ ىنعي |[ هبح ىلع لالا ىأو] ىلاعت هلوقو ةربدمو ةلبقم ىنعي
 لبقو | نوبحت اماوقفنت ى يحربلا اولانت نل | ىلاعت هلوقك لالا بح ىنعي هنأ هيف لبق هبح

 بح ىلع دارأ نوكي نأ ل متحبو ءاطعإلادنع ًاطخستم نوكيال نأو ءاتيإلا بح ىنعي هنإ

 2.2 ماكحأ - وود



 ماسلا نآرقلا ماكحأ و

 5 نوك ؟ نأ زئاجو | ىو عبتاف هللا نوبحت مت حك نإ لق | ىلاعت هلوقك ىلاعت هللا

 هاوراموهو لامل بح دار أ هنأ ىلع لديام كلذ نقي ىلا دع ىور دقو هوجولا هذه

 لإل+رع اج لاق ةريره ىنأ ن .ع ةءرز ىلأ نع عاقعقلا ن رب ةرامت نع ديفا دبع نير رج

 رقفلا ىشخت ميبص تنأو قدصت نأ) لاقف لضفأ ةقدصلا ىأ هلل لوسرابل انف ىلا

 ناكدقو 00 اذك نالفل تلق موقلحلا تغلي اذإ ىح لب 0 ىنغلا لمأتو

 عيبرلا ىف أ نب نسحلا اثدح لاق ىزورملا قاحسإ نب هللادبع مساقلاو أ انثدحو (نالفل

 نب هللا دبغ نع ةرم نع ديبز نع ىرو ل انثدح لاق ىناج رجلا

 1 لم ات حب رص نزأو هيأ 020 نأ لاق هيج ىلع لاما وأ ىلاعت هلوق 2 دوعسم

 ةقدصلا ب دب 2 + نأ هب لمتح | ىبرقلإ ىوذ هيحىلع لاما ىنآو 0 هذ هلوقو + رقف )| ىشختو

 ىلع ثح اهيف امنإ و ةبجاولا اهنأ ىلع ةلالد بآل ىف ساو عوطتلا هب ديرب نأو ةبجاولا

 ىلع ىوطني ظفل !ذهوربلا نم اهنأ اهف ام رثك أ نآأل كلذو اهبلع باوثلاب دعوو ةقدصلا

 هلوقل ةاكولا هب درب مل هنأ ىلع لديام ةوالتلا قسنو ةيآلا قايس ىف نأ الإ لفنلاو ضرفلا

 ةاكزلا درب ل هنأ ىلع لد اهيلع ةاكرلا فطع الف [ | ةوكزلا ىتآو ةولصلا ماقأ. | ىلاعت

 ىوس لاملا ىف ةبجاو ًاقوقح هب دارأ لوقي نم ساناا نمو + ابلبق ةروكذملا ةقدضلاب

 عوجلا هدمجأ دقنم ديري نأ زوجيو ديدش رض اذ هدجو اذإ محرلا ةلص بوجوو#“ ند

 ةزمح ىأ نع كب رش ىوردقو ه هتعوج دسام هيطعي نأ ةمواق فلتلا هيلع فاخم ىت

 التو ( ةاكزلا ىوس قح لاما ف ٠ لاق هنأ بِي ىنلا نع ء سيق تنب ةمطاف نع 0

 هللاب نمآ نم ربلا ل قرشملا لب# ؟كهوجو اولوت نأ ربلا سيل | ىلاعت هلوق

 لبإلا ركذ هنأ هلي ىنلا نع رباج ن :عريزلا ىبأ نع نايفس ىورو ةيآلا | ر الا مويلاو

 ىرك ذف اهنيمس ةحئمو اهولذ ةراعإو الخ قارطإ لاقف كلذ نع لثسف مح اف نإ لاَقف

 ىلاعت هلوق لب وأت هنأ لوألا ثيدحلا ىف نيبو ةاكرلا ىو. ًاقح لاملا ىف نأ نيئيدحلا نيذه

 ةاكرلا ىوس قد لاملا ىف هلوقب ديرب نأ زئاجو ةيآلا | كهوجو اولوت أ ربلا سيل |

 ىوذو هيدل اولهيلع املا هيوكحو ٠ ارقفلاءرا لا ىوذ لع قافقتإلاب حرلا ةلص نم 5

 عئاجل اماعط نم همزلي ام هب ديرب نأزث "اجو بسكلا ن دع نب زجاع ء هر ا

 1 ع 00
 ىضتقي قح لاملا ق هلوق سل ذإأ ايجاو ال هللإ أيبودنم أهح هب ديرب نأ زءاجو رطضألأ



 ةاكرلا ىوس بجاو قد لاملا ىف لع باب

 دمح أ انثدح قابلا دبع انثدحو ٠ ضرف وه ام اهنمو بدن وهام قوقحلا نم ذإ بوجولا'
 دبع ابأ ىنكي ميت ىب نم لجر نع ةيقب انثدح ديبع نب ريثك انثدح لاق نايفس نب دامح نبأ
 لك ةاكزلا تخسن ) هلي هللا لو -رلاق لاق ىلع نع قورسم نع ىبعشلا ىضلا نع هللا
 ديعس نب ىلع انث دح لاق ىرتستلا قاحسإ نب نيسح انئدح لاق قابلادبع انثدحو ( ةقدص
 لاق لع نع قورسم نع صاع نع بتكملا ديبع نع كيرش نب بيسمأ انثدنح لاق
 ةدجاولا تاقدصلار ئاسف هيلي ىنلا نع ثيدحلا اذه حص نإف ء ةقدص لك ةاكزلا تخسن
 هيلع لع ثيدح نإف هيوار ةلارجل هَ ىنلا ىلإ اعوف مكلذحصي مل نإو ةاكزلاب ةخوسنم
 ةاكزلاب ةبجاو تناك ىتأ تاقدصلا خسن تابثإ ًاضيأ بجوي وهو دنسلا نسح مالسلا
 قلي ىنلا نم فيقوتب وه ىلع هلاقام نأ كلذب ملعيف فيق وتلا قيرط نم الإ ملعيال كلذو
 بابسأي ءادتبا ةبجاو تناكدق تاقدص تاقدصلا نم خوسنملا نوكي ذئنيحو هيلع هايإ
 اذإو | ىلاعت هلوق وحن ةاكزلاب تخسن مث اهجارخ] موزل ىضتقت هبلع بحي نم لبق نم
 ىلاعتهلوق ىف ىوراموحنو | هنم موقزراف نيك اسملاو ىناتيلاوىبرقلا اول وأ ةمسقلارضح
 خوسنملا نوكيفرشعلا فصتورشعلاب ميضع دنع وسنم هنإ |هداصح موي هقح اوتآدإ
 قوقحلا نم انركذ ام امأو ةرورض ريغ نم لاملا ىف ةبجاولا قوقحلا هذه لثم ةاكزلاب
 ماعط] نم مزلي امو بسكتلا نع زجعلا دنع ماحرألا ىوذرلع قافنإلا وحن نم مزلت ىنلا
 رئاسدنع ةبجاورطفلا ةقدصو ةاكزلاب ةخوسنمريغ ةتباث ةمزال ضورف هذه نإف رطضألأ
 نم بيسب قلتم ريغ ىلاعت هللا لبق نم ءادتبا ام. وجو نأ عم ةاكزلاب خسنت ملو ءابقفلا
 نب هللأ دبع نع ىدقأولا ىور دقو رطفلا ةقدص معسل ل ةاكزلا نأى لع لدب دف ديعلا لبق

 ليقرطفلا ةاكرب هلي هللا لوسررمأ تلاق ةشّئاع نع ةورعنع ىرهزلا نع نمحرلا دبع
 ول ربخلا اذبف اهنوجرخم اوناكو موهنب ملو مثرمأي مل ةاكزلا تضرف ادلف ةاكزلا ضرفت نأ
 نأ ليعو رطفلا ةقدص بوجو ءاقب قنب ال ةاكزلا بوججو نآل اهخسن ىلع لدي مل مص
 رح نأ ىف فاسلا نيب فالخ ال هنأل رطفلا ةقدص ىلع مدقتم ةاكزلا ضرف نأ لوآلا
 ليوو]هلوق دنع ةاكؤلا كرات ديعواهيفو تآرقلا نم لزنام لا وأن م اهنأو ةيكم ةدجسلا
 نإ رطفلا ةقدصب سالاو [ نورفاكمم ةرخآلاب ممو ةوكدلا نوتؤي ال نيذلا نيكرشلل
 5 نبأ نع ىور دقو رطفلا ةقدصل مدقتم ةاكرلا ضرف نأ ىلع كلذ لدف ةئشدملاب ناك



 صاصجلل نارقلا ماكحأ ١

 موقلا دنع بجاو قح هنأو ةمكحم اهنأ [ هداصح موي هقح اونآو | ىلاعت هلوق ىف دهاجمو
 الف روذنلاو تارافكلا وحن درعلا لبق نم بابسأب بجيت ىتلا قوقحلا امأو ه ةاكزلا ريغ

 تام نيذلا ءارقفلا راخصلا مث ةيآلاب نودارملا ىئاتيلاو + اهخسنت ل ةاكزلا نأ فالخ

 نباو ىلاسعت هللا ءاش نإ ةءارب ةروس ىف كلذ ركذنسو هيف فاتنع نيكاهملاو ممؤابآ

 هنأال هبشأ لوألا لوقلا فيضلا هنأ ةداتق نعو رفاسملا هنأ دهاجم نع ىؤر ه ليبسلا
 لاق هل هتمزاله ءام نبا زوالا ريطلل ليق قي رطلا ىلع هن ال ليسلا نبا ىمس امنإ

 : ةمرلا وذ

 قلحي ءام نبا سأرلا ةق ىلع اه:أكايرثلاو افاستعا تدرو

 لئاسلل مولعم ىتح محلاومأ ىفو | ىلاعت هللا لاق ةقدصلل نيبلاطلا هب ىنعي نيلئاسلاو

 لاق ريثك نب دمع انثدح لاق ىنثملا نب ذاعم انث دح لاق عناق نب قابلا دبع انثدح [ مورحناو
 نيسح نب ةمطافقنع ىحوأ نب ىلع انثدح لاق دمحنب بعصم انثدح لاق نايفس انثدح

 ىلع ءاج نإ و قح لئاسلل ) تلي هللا لوسر لاق لاق نيعمجأ مهنعىلاعت هللا ىضر ىلع نبأ
 اةثادح لاق رهاجلا وبأ انثدح كي رش نب ديبع انثدح لاق عناق نب قابلا دبع انئدحن ( سرف

 لئاسلا اوطعا ) لاق هلي هللا لوسر نأ ةرب ره ىبأ نع هيبأ نع مسأ نب ديز نب هللا دبع

 . ملعأ ىلاعت هللاو (سرفىلع ىنأ نإو

 صاصقلا باي ووعلا

 رقتفم ريغ هسفنب فتكم مالك اذه | ىلتقلا ف صاصقلا مكيلع بتك | ىلاعت هللا لاق

 هرهاظ ىضتقاو هظفل نم امووفه هانعم ناك هيلع رصتقا ول هنأ ىرت الأ هدعب ام ىلإ

 لعفام لثم هب لعفي نأ ود صاصقلاو * ىلتقلا عيمج ىف نينمؤملا ىلع صاصقلا بوجو

 | ًاصصق امهراثآ ىلع ادتراف | ىلاعت هللا لاق هلعف لثم لعف اذإ نالف رثأ صتقا كلوق نم هب

 ضر هأتعم | مكيلع بتك | هلوقو ه هرثأ ىغتبا ىأ [هيصق هتخآل تلاقو] ىلاعت لاقو

 توما ,دحأ رضح اذإ مكيلع بتك_و- مايصاا مكيلع بتك | ىلاعت هلوةكمكيلع
 .تابوتكملا تاولصلا هنمو ةبجاو ةيصولا تناكدقو | نيدلاوال ةيصولا ًاريخ كرت نإ

 اولتق نأ اولتق اذإ نينم لا ىلع صاصقلا باحيإ ةبألا تمظتناف « تاضورفملا اهب ىنعي

 .نوكيال هنأل نيلتاقلا ىف وه نإ صوصخلاو نيلوتقملا ظفل مومعل نيلوتقملا رئاس نم



 1ك صاصقلا باب

 ةديدح ًادمعلتاق لكل صاصقلا ب وجو ىضتقافنولت اق موال] مهيلع ًابوتكم صاصقلا
 لتقلا ظفل لومشل ىثأ وأ ًاركذ ًايمذ وأ ًادبع لوتقملا ناكءاوس ليلدلا هصخام 0

 بجوم لتقلا ىف مهيلع صاصقلا باجي اجيإب نينم ملا ىلإ باطخلا هيجوت سيلو + عيمج ِة

 ةيآل ا ىف سيلو صوصخلا!ةل الد مقت ملام ظفللا مودع عابتا انيلع أل نينم وم لتقلان 0 0
 محلا ص وصخ ىلعل دي لئاق لاق نإف ضعب نودولتقلا ضعب ف 0
 | فوردملاب عابتاف ءىث هيبخأ نم هل ع نف ] ةيآلا قسن ىف امهدحأ نابجو ىلتقلا ىف
 رحلا ] هلوق ىناثلاو نينمؤملا لتق ىف ةصاخ ةبآلا نأ ىلع لدف مسللاخأ نوكي الرفاكلاو
 ناكاذإ هنأ امهدحأ نيبجو نم طلغ اذه هل ليق [ ىثنالاب تالاو دبعلاب ديعلاو رحلاب
 مومع صيصخت بج وبال صوصخلا ظفلب هيلع فطع اف عيملا لمش دق باطخلا لوأ
 ف مومح وهو ٠| ورق ةثالث نبسفنأب 0
 وأ فورعمب نهوكسمأف نرلجأ نغلب اذإف | ىلاعت هلوق فطع مث امتودامو اثالث ةقلطملا
 صاخ مكحلا اذهو | كلذ ىف نهدرب قحأ ن نهتلوعبو | ىلاعت هلوقو[فورعع ن هود رس

 هورق ةثالث باحيإ ىف ظفللا مومع صيصخت كلذ بجو ملو ثالثلا نود امل قلطملا ىف
 نم ةوخأللا ديري نأ رخأآلا هجولاو نآرقلا ىف ريثك اذه رئاظنو نوعيمج ىلع ةدعلا نع
 رحلاب رحلا] هلوقامأو | ًادوه ماخأ داع ىلإو ] ىلاعت هل وةكنيدل دي بسنلا قيرط

 نام لوأ ناكاذإ هنآل ىلتقلا ىف ظفللا مودع صيصخت بجوي الف | دبعلاب دبعلاو
 امنإ | رحلاب رخلا | هلوقو + هيلعورصقت نأ ان ها ًايفتكم

 هركذام وهو مالكلا اهي لع جرخىتلا لاحلاركذو ديك أتلا هجورلع هرك ذمدقت انابيب وه

 0 رخآلا ىلع لوط طامهدحأل ناكو لا د3 برعلا ن نم نييح نيب ناكدنأ ةدأ اتقو ىعشلا

 2ك | هللا لزنأف سم ركذلا انم ىثناألاب و كتم رحلا انم دبعلاب لتقت نأ الإ ىضزن ال
 ا أ ام كلذب الطبم [ دبعلاب دبعلاو رحلاب رحل ! ىلتقلا ف صاصقلا مكيلع

 اذ نع هلا اه لت اهلا ريغ نولتقي اوناكمجنآل هريغ نود لت اهل ىلع صاصقلا ضر

 ريغ لتق لجر ةثالث ةم ايقلا موي ماما )لاق هنأ ا هنع ىورأم وهو

 رجلا ]ىلاعت هلوق نإف ًاضيأو ( ةيلهاجلا لوحذب ذخأ لعدم مرح ذو ة لجرو هلتاق

 صيصخت كلذ بجوي الو ظفللا مومع همظتنا ام ضعبأ ريسفت ا ديعلاب ديعلاو رخلاب



 ٍصاصحلل نآرقلا ماكحأ لح

 ملةتسلا فانصآألا هركذو لثمب الثم ةطئجلاب ةطنحلا ل 25 ىنلا لوق نأ ىرتت الأ ظفللا

 ري | ] هلوق كلذك اهادع امعابرلا قن الو اهلع 0 ايرلا 0 0 نأ بجوي

 لع لدبو ا ىلتقلا ف صاصقلا مكايلع بتك || هلوق ىف ظفللا مومع رأ ّك شالا رخلاب

 نع صاصقلا فني ملو صاصقلا مودع صيصختا بجوم ريغ [ ر 0 ] 0 نأ

 صيصخت نأ كلذب تينف ركذلاب ىث "الاو رحاب دبعلا لتق ىلع عيملا قافتا روكذملا ريغ

 نوكي فيك لئاق لاق ىرإف + ىلتقلا عيج ىف ظفللا مكح بجوم فني مل رحاب رحلا

 ىللعأ طوره هلعجب مل هل ليق 2 0 نو وفعلا نيب ريغ ىلولاو افوزفم صاصقلا

 | ىلتقلا فصاصقلا مكيلع بتك]| ىلاعت هل وقب لولا لت اهلا ىلعأ طورفم هلعجامإو للولا

 .ىذلا ناكنإو لتاقلا لع هبوجو قشال اآذهو هلؤ-وه امعإو ىلول ىلع صاصقأا سلو

 .لجرلاو ىذلاب ملسملاو دبعلاب رخلا لتق ىلع لدت ةيآلا هذهو « هيف ًاريفع صاصقلا هل

 نأو ىلتقلا رئاس ىف صاصقلا مومع باحيإ باطلا لوأ ءاضتقا نم انيب امل ةأرملاب

 رابتعا نود هيلع صاصقلا م ك6 راصتقإلا بجويال هعم ركذ نمو رخلاب ر ىلا هصصخت

 اماع صاصقلا باجيإ ىف ىآلا ن م اهريظنو ٠ صاصقلا باج ىف باطخلا ٠ ءأدتبأ مومع

 يلظ نيل وتقملا عيمج كلذ م أ 0 ًاناطلس هيلول انلعج دقق 0

 رلا ىف كلذب دار 9 نأ ىلع عيما قافت نال دوقلا و هوب اناطلس مهلا اوال لعجو

 للص اصحام نأل د 00 3 ول اناعج دقق ىلاعت هل هل وذ 5 ةلرنع ناكف اليم 06 لتق اذإ ملسملا

 المج ناك ن إو ناطلسلا ظفلف اهف هيلع صوصنم هن ًاكفدار 20 نم هيلع قافتالا

 ضل موت وه أ. امولاقم لتق نمو 1 هلوقو قافتالا قيرط نم هدارم ىنعم فرع دقذ

 اندتكو | ىلاعت هلوق ىآلا نم ًاضيأ اهريظنو ه هظفل ىضتقمو هرهاظ بسح ىلع هرابتعا

 مومع وهو ليئارسإ ىب ىلع ًابوتكم ناككلذ نأ ربخأف [سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهلع

 .كيع 0 رملا لتق 2 كلذب فاسو وبأ جتحأ دقو نيلوتقملا ناش ف صاصقلا باحجيإ 2

 امخسن تبكي ملام انيلع ةتباث ءايرنأآل ا نم انلبق ناكنم ةعيرش نأ هبهذم نأ ىلع لدي اذهو

 نأ بجوف كلذخسن بجويام ةئ سلا ىف الو نأ رقلا ف دوج لو هلي لوسرلا ناسل ىلع

 رئاس ىف صاصقلا باحيإ نم هظفا رهاظ هاضتقا ام بسح ىلع انيلع ًاتباث هكح نوكي

 1 لع ىدتعاام لثم هيلع اود ءاف مكيلعي ىدتعإ نفث[ ىلاعت هل وق آضيأ هريظنو 3 سفنألا



 أل صاصقلا باب

 متيقاع نإو | هلوق كلذكو + ىتقلا رئاس ىف مومع كلذو ىدتعم نوكي هيلو لق نم نآل
 رك ذلاو دديعلاو رجلا ىف صاصقلا بوجو هموم ىضتقي [ هب متي وعام لثع اويقاعف

 ىف ءابقفلا فلتخا دقو ركب وبأ لاق ه دبعلاب رحلا لتق ىف ةلئسم + ىذلاولسملاو ىث'الاو
 هللا ىضر رفزو دممو فسوي وبأو ةفينح وبأ لاَقف ه ديبعلاو رارحالا نيب صاصقلا
 هء رحاب دبعلاو ديعلاب رخلا لتقيو سفتألا ىف الإ ديبعلاو رار حالا نيب صاصقال مهنع
 ه صاصقلا اهف عيطتسن ىلا تاحارجلا عيمج ىف مهني بجاو صاصقلا ىيل ىبأ نبا لاقو
 رحلاب لتقي دبعلاوحارجلا نم ءىش ىف دوق دبعلاورحلا نيب سيل كلام نع بهو نبا لاقو
 صتقشيالو هنم صتقا ىناجلا وه دبعلا ناك اذإ دعس نيثيللا لاقو ديعلاب رحلا لتي الو
 نوكيف لتاقلا دبعلا سفناهم ذخأي نأ لوتقملا ىلولف رحلا دبعلا لتقاذإ لاقودبعلل رحلا نه
 نم ىمفأشلا لاقو « ءاش نإ صاصقلا حورجمللف سفنلا نود اهيف را ىلع ىنج اذإو هل
 صتقي الو ديعلاب رحلا لتقي الو حارجلا ىف هيلع ىرج سفنلا ف صاصقلا هيلع ىرج
 ىف ديبعلاو رارحألا نيب صاصقلا بوجو ىف ةيآلاةلالد هجو + سفنلا نود ايف هنم هل
 حارجلا نمسفنلا نود امركذ اهف سيلو ىلتقلا ركذ ىلع كلا ةروصقم ةيآلا نأس فنلا
 رحلا لتقىضتقي ءادتعالاو ةبوعلاو ىلتقلا نايب ىف نآرقلا ىأ مومع نم ان رك ذامرئاسو
 دق ديعلا نآل ديعلاب رحلا لتق بجو رحلاب دبعلا لتق ىلع عيملا قفتا ثيح نمو دبعلاب
 ايف مومع بف لئاقلاو لوتقملا دبعلا نيب ااضتقم قرفي مل ةبآلاو ةيآلا دارم هنأ تنث
 ربخأف [بابلّدل اىلوأ اي ةويح صاصقلا ىف مكلو | ىلاعت هلوق كلذ ىلع ًاضيألديو + ًاعيمج
 ىلوأ ةفص نآلل دبعلاو رحال لماش باطخ كلذو انل ةايح هيف نّأل صاصقلا بج وأ هنأ
 ىلع ارنكح راصتقالا زجي مل عيا ىف ةدوجوم ةلعلا تناك اذإف ًاعيج ميلمشت بابلآلا
 نويلسلا) هلي ىنلال وق ةنسلاة بج نمهيلعل درو ه هريغ نود هيف ةدوجوم ىه نم ضءب
 هيلع لديو ء ةلالدب الإ ءىث هنم صقخ الفرارحألاو دييعلا ف مأع وهو (متوامد ًافاكتت
 اذإ كلذك هب دارم ورف لتاقلا وه ناكاذإ دبعلا نأ ىلع عيملا قافتا وهو رخآ هجو نم
 ثيدحلا قايس ىف لاق امل لبق نإف ه الوتقم وأالتاق ناكاذإ هنييقرفي مل هنأل الوتقم ناك

 طلغ اذه هل ليق ٠ باطخلا لوأب هدرب مل هنأ ىلع لدي دبعلا وهو ماندأ مهتمذب ىعسيو
 مماتدأ مهتمذب ىعسي وهل وق عنم لو دام وهف التاق ناك اذإ دبعلا نأ, ف الخال هنأ لبق نم



 صاصجلال نآرقلل ماكحأ "ا

 ىعسيو هلوق نأ ىلع الو تقم ناكاذإ هتدارإ نجل كلذك لنا ناكاذإ ًادارم نوك< نأ

 دحاو هلوةك وه ًاددع مهاندأ دارالا امنإو هريغ نم ديعلا صيصخت هيف سيل ماندأ مهتمذب

 لاقول هنأ للعو دبعلا نود رحلا ىلع ظفللا لوأ مح راصتقا باحيإ ىف كلذا قلعت الف مهنم

 رخآ مح كلذ نآلرحلا مدل همدةأفاكم ىف هكح صيصخت بج وب مل مثدبع مهتمذب ىعسل و

 ناكاذإف مهتمذب ىعسلاب ىلوأ دبعلا ريغ نأ ىلع لديل دبعلا هب صخو ًاركذ هل فنأتسا

 ن'الف رخآلا نود هب ًاصوصخم نوكي نأ بجوي مل كلا اذه ىف ركذلاب دبعلا صيصخت
 ىضتقي مؤامد أفاكت نوملسملا هلوق لبق نإف  ىلوأ صاصقلا مح صيصخت بجوبال

 ذإ مدلا ق هل الثم م ىنلا هلعج دقف هل ليق « رحلا الثم ديعلا سيلو ءامدلا ىف لثاعتلا

 " ىتلا م 0 ىلع جراخ + وهف هل فاك سل لاق نمو مالسإلاب مهنم قفاكتلا محق ةلع

 ئدمللا 8 انثدح لاق عناق نب قابلا دبع ا:ثدحام ًاضيأ هيلع لديو ةلالد ريغب فلاخم

 هنا دبع نع رماد نر هللا ديع ن ع شعأللا نع نايفس انثدح لاق ريثك نب دمع انثدح لاق

 ىإو هللأ الإ هلإ ال نأ دبشي . لجر مد لال ) هلع ملم هّللأ لوسر لاق لاق دوعسم نبأ

 سفنلاو ىفازلا بيثلاو ةعامجال قرافملا مالسإلل كرات لأ ثالث ىدحإ ىف الإ هللا لوسر
 قفاوم كللذو سفنلاب سفنلا ف صاضقلا بجوأو د.علاو رحلا نيب قرش ملف ( سفنلاب

 1 0 نأ امهدحأ نيينعم ربخلا | ذه ىو لبث ”ارسإ ىنب ىلع هبتك امم هللا كح املا

 َْق اماع صاصقلا | باجل ف ةسفنب فد كم هلأ أ!قانلاوا انيلع قاب هكش كل كلذ نم ليث ارسإ

 امدح لاق عناق نب قابلا دبع انثدحام ةنسلا ةبج نم ه ًاضيأ هيلع لديو ٠ سوفنلا رئاس

 ليعاسإ نع ةيواعم وبأ ىركسعلا ناهثع نب لبس انثدح لاق ىرتستلا اب ركز نب ىسوم

 دمعلا هلع هللا لوسر لاق لاق سابع نبأ نع سوأط ن رع رايد نب ورع نع ملسم نب نأ

 لكىف 7 باجبأ امهدحأ نيينعم ىلع ريخلا اذه لد دقف لوتقملا ىلو وفعي نأ الإ دوق

 عم لاما بجو ول هنال لاا بوجو هب ن ىناثلاو ديعلا لتاق ىلع دوقلا كلذ بجوأو دمع

 راغنلا ةبج نم هيلع ًاضيأ لديو ء هنود دوقلا ركذ ىلع رصتقا امل ريبختلا هجو ىلع دوقلا
 رحلا هبشأف هل كلمالو لتاقلل دلوب سيل و تقولا ىضم هعفر.الانقح مدلا نوقح دبعلانأ

 هلتق اذإ 000 هذبم ارح لتق اذإ دبعلا ىلع بحي اك امني صاصقلا بجوف ىنجألا
 ىذلا قرلا ناصقنا هعنم انف ديعلاب رحلا داقب نأ منم نف ًاضيأو هيف ةلغلا دوجول رحلا

 ذإا د 0 ؛ نأ عنم نم و ةلحلا دوج ول ود



 لكلا هدبعل ىلوملا لق باب

 نأ كلذ لع ليلدلاو امنود اف كلذ ربتعي اهنإو سفنألا ىف ةاواسملاب رابتعا الو هبف
 مياس مسجلا ا موب اولنق ًادحاو اولتقول ةرشع
 لجرلا كلذكو هب لتق ءاضعالا عوطقم أ ندم أضن رم آجولفم الججر لتق ء ءاضعالا

 ال نأ كلذب تيثف + لجرلا ةبد نا رع ةمقان اهتيدو اهنيدو اهلقع ناصقن عم ةأرملاب لتقب
 سلو صقانلل هنم داقي لماكلا نأو سفنل |١ ىف صاصقلا باحجبإ ىف ةاواسملاب راتعأ
 ذخ وتو ءالشلاب ةحيحصلا ديلا ذخ زثال هنأ ف نوفلتخال مهنآل سفنلا نودام كح كلذ
 لتق نم الاق دوعسم نباو يلع نأ محلا نع ثيلا ىورو ةميقسلاب ةحيحصلا سفنلا
 . دوق وهف ًادمع دبع

 هديعل ىلوملا لتق باب

 ءابقفلا ةماع لاقو هب لتعي ذاوش مو نولئاق لاقف هدبعل ىلوأا لتق ف فلتخا دقو
 [ رحلاب رحلا ىلتقلا ىف صاصقلا مكيلع بتك ] ىلاعت هلوق رهاظب جتحا هلتق نف هب لتقيال
 ىدتعا نف | هلوقو | سفنلاب سفنلا | هلوقو رحاب رجلا لتق ىف هب انججتحا ام وحن ىلع

 ةرعم نع ثيدح ىوردقو ( مثؤامد ًافاكتت نولسملا ) 0 هيلع أودت :ءاف كيلع
 امأ ( ها زعدج هدبع عدج نمو هانلتق هدبيع لتق ن ل لاق هنأ ىلا ن نع بدنج نبأ

 ىلاعت هلوقب ىلوملل ابف صاصقلا لعج امت] ىلاعت هللا نآل 00 ةجح الف ىألا رهاظ
 هتافو ديو هتايح ىف هالوم وه دبعلا ىلوو | اناطل هيلو انلعج دن دقق مولتم ل نمو |

 اذإف كلما ةمج نم نكل ثاريملا ةمج نمال هالو وف ةكلمامو ايش كلعال دبعلا نآل
 هيلع بجيف هنراو لتق نم ةلزنع ود سيلو هسفن ىلع صاصقلا هل تدشي مل ىلولا وه ناك
 ثرال لتاقلاوهيلإ ثروملا كلم نعلقتنيام] ثراولل لصحام نآل هثررالو صاصقلا
 لتق ول هنأ ىرت الأ هالوم ىلإ لقتنيف ًائيش كلي ال ديعلاو هريغل صاصقلا هيلع بجوف
 ىلع صاصقلا هل تبثي ال كلاذكف كمي ال هنآ هلتاق ىلع صاصقلا هل تبي مل دبعلا نبأ
 ياحجيإ كلذ لجأ نمزجي 08 ريغ
 برض ! ىلاعت هلوق كلذ هل تيل ال ديعلا نأ ىلع ل ديرو هأنإ هلتقب هالوم ىلع صاصقلا
 رجب ملف «ىث لكنعأ ماعأ ين دبعلا كام كلذب ىننف [«ىث ىلع ردقيال اكولع ًادبع الثم هللأ
 ىلوملاو هريغل كلم هنأ لج الل كلذ هل تيش نآرج م 1 اذإوء ءىث دحأ بع كلذب هل تي ؛ نأ



 صاصحجلل نآرقلا ماكحأ ١و

 رجلا نال رحلاك اذه ىف دبعلا سيلو هسفن ىلع دوقلا هل بحبي الف هل بحي ام قحتما اذإ

 مش راومردق ىلع مهد 8 دب هن وه دة سا كلذلو هثرأو ىلإ لقتني هتبج نم مث صأ صَقلا

 قديعلا مد سس ] ليق نإف * هرب نأ دوقلا نآكف دوقلا هثرب مل لتقلاب 0 هنأ ريم مرح ن

 هيف ىنج "الإ ةلزنمب وهف لتقلاب هيلع را رقإلا الو هلتق كلم ال ىلوملا نآل 00 ذه

 صاصقلل قدح :سااوهو هيلو هنكلو هب هيلعرأ رقإلا الو هل 3 كلعال كولا ناكذإ هلليق 3

 قحتسا اهنأ ىرتالأ ثاريالا ةرج نمالهتبق اكلام ناك ثيح نم ًايبنجأ ناكاذإ هلتاق لع

 وه ناكاذإف هتيقر كلمي يك دوقلا كلع هن ىلع كلذ لدف ا نود هلئاق 3 ىلع دوقلل

 ىلعهل دوقلا بوجو كلذ لجأ نم لاحتساف هيلد هريغ دوقلا قدتسي نأ رحب مل لئاقلا

 ىو بأ طخ نوكي نأ زوحيال | هيلع 0 ءأ نف | هلوقف أ ًاضيأو - هسقن

 كلم فالتإو هديع لتقب هسفن ىلع أي اردتعم ناك نإ ]و هنآل هدبع لتقب ىدتعملا وه ناك اذإ

 هأقيتساب ًايطاخع هريغ نوك أ زئاج ريغو هسفن نم دوقلا ءاقيتسأب هباطخ زثاج ريغف

 2 هريغ نود هيلع ىدتعا نأ قحلا تحوأ اعإ ىلاعت هللأو هيلع ددعم ريغ هنأ ةنم دوقلا

 ماهإلا موق اغعإ هلليق 3 هل ثراوال الجر لتق نع ديقي مكهنم مامإلا ديقي لاق لاق نإف

 ا ثروبال دبعلاو هث أر يأ نيقحتسم اوناكاذإ نيملسملا ةفاكل دوقلا نم تن 3

 لق ا هنأ ىرتالأ مامإلل كلذ ثني نأ زئاجالو نيمل لا ةفاكل هلئاق نم صاصتقالا ىف

 هلاو أو مامإلا ن قدو نيملساارئاس نود هلك اقلع هتميقأ قحتسملاوه قوما ناكاطخ ذيعلا

 كرا تدأول دوقلا كالذكف لاملاتيبأ هتد تناكأ طخ لتق ول هل ثراوال ىذلار لا

 هسفن ىلع هل كلذ تويث ليحتسيو هقحتسي ىذلا وه ىلوملا ناكلو مامإلا هقحتسا ا1

 لاق عناق نبا انثدحام وهو هدضل ضراعم وهف هق ىور ىذلا كثيدحلا نأ 3 لطبق

 نع ةعيبر نب ةرض انثدح لاق ىلفوالأ ناوفص نب ديزي نب دلاخ انثدح لاق ىريقملا انثدح

 هديعلتق الجر نأ نأ هدج نع 4 نأ نع بيعُش نب ورمعغ نع ىعازؤألا نعو سابع نب نأ

 ره اظربخلا اذه ف هب هدقي مل و نيلسم ا نم ةههس اعوة ةئس هآفنو هِي ىن | هدلك ًادمعت 5

 اهيئاعموىألار مهاظ نمانركذ ا هتقفا وم عمم اوجتحا ىذلا بانج نبق رعب ربخ هنو 9

 درفت اولو (ءىثث ىلع ردقبال) هلوةبدبعلا كلم هيفن نمو ىلودلل دوقلا ىلاعت هلل 0

 هةر كد وهو هرهاظ ريغل هلامحال 0 عطقلا قاج امل هاتمدق ىذلا ريخلا ةضراعم نع مس رخ



 ١/١ ءاسفلاو لاجرلانيب صاصقلا باب
 مضل وو ا ل ام

مل وأ هعدج وأ هلتق مث هديع قعأ لجر نواك نأ زئاج هنأ
 هدده هنكلو كلذ ىلع مدقي 

بع ىنعي هانلتق هدبع لتق نم لاقف هل ىنلا كلذ غلبف هب
 اذهو هدبع ناكىذلا قتعملا هد

نيح كالبل لي ىنلا لاق دقف ةداعلاو ةغللا ىف عئاش قالطإلا
 الإ رجفلا عولط لبق نذأ 

ا هيلع ىلع لاقو تقولا كلذ فآر> ناكدقو مان ديعلا نأ
 دبعلا اذه ىلإ وعدا مالسل

 رش ىنعي رظبألا

 ا مهلاومأ ىاتيلا اونآو ] ىلاعت لاقو كلذب هامنف ةيلهاجلا ف قر هيلع ىرج دق ناكهنآلل

 ةميي تناكى لا ىنعي ( اهسفن ىف ةميقيلا مأتست ) هلي لاقو ىاتب اوناكن يذلا دارملاو

ام هانأتق هدبع لتق نم هل وقب هيلي ىنلا دام نوكي نأ منتج الو
 ادع ناكنميف هانفصو

 اوداقي الاكل فس“ الا هالوم داقيال ةمعنلا لوم نأ نظول موتم مهوت اذهب لازوقتعأف

عج دق قلم هب داةبال نأ سانلا ضعب نظ ىلإ قبسي نأ ًازئاج ناكدقو هدلوب
 ىلوم قد ل

ىزحب نأ) خي هلوق هيلعليلدلاو دلاولا وك ةمعنلا
 هب رشف اكولع هدحب نأ الإ هدلاو دلو 

معكو هدنع هديل ايواسمو هقحل ءافك هبال هع لعخ هقتعيف
 : ملعأ هللاو هيدل هت

 ءاسنلاو لاجرلا نيب صاصقلا باب

لق نمو | لاقو [ ىلتقلا ف صاصقلا مكيلع بتك | ىلاعت هللا لاق
 انلعج دقف ًامولظم 

ف صاصقلل ةبجوملا ىآلا رهاوظ نم ركذام رهاظف | ًاناطل هيلول
 ديبعلا نيب سفن "الا 

 هلاقف كلذ ىف ءابقفلا فلتخا دقو أهيف ءاسنلاو لاجرلا نيب صاصقلل بجوم رارحأالاو

 مآلا نم خالل ثاريملا نأب مال خأ امهدحأ مع ىنب أ ف ىذق نيح احم

 .ف الإ ءاسنلاو لاجرلا نيب صاصقال ةمربش نبأو رفزو دمحو فسوب وبأو ةفينحوبأ

 نبا لاقو سفنلا نود اهف ًاصاصق مهني نأ ىرخأةياور ةمربش نبأ نع ىورو سفن الا

 لاجرلا نيب ايف عقأو صاصقلا ىعفاشلاو ىعازو"الاو ثيالاو ىروثلا و كلامو ليل ىأ

 لو اهلقع هنأ ما ىلع لجرلا ىنج اذإ لاق ثيللا نأ الإ اهتود أمو سفن الا ىف ءاسنلاو

 ةيدلا فصن احلام نم ذخأو هب تلتق الجر ةأرما تلتق اذإ ىبلا ناهثع لاقو هنم صتقي

 دري الو دوقلا هيلعف ابحرج وأ ابلتق ىذلا وه ناكنإ و لاق ةحارحجب هتباصأ نإ كلذكو

ن ديعس نع ةداتق ىورف كلذ ف فالتخا فلسلا نع ىوردقو ه ءىش هيلع
 .نأ بيسملا 

هاطع نع ىوروامم مداقأ ةأماب ءاعنص لهأ نم ًارفن لتقرع
 نيريس نب دمو ىعشلاو 

يل ىورف أبف مالسلا هيلع ىلع نع فلتخاو اهم لمقي هنأ
 هللا دبعو ىلع نع محلا نع ث
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 ىرصبلا نسحلاو ىعشلاو ءاطع نع ىورودوق اهم ورف ًادمعتم ةأرملا لجرلا لتق اذإ الاق

 لجرلا ةيد فصن اوذخأ اًواش نإو ةبدلا فصن اودأو هولشق اؤاش نإ لاق ًايلع نأ
 لاق « ةيدلا فصن درتو لتقت لاق ًادمع الجر تاتق ةأرما ىف نسحلا نع ثعشأ ىورو
 نم عمسي مل تاور نم ًادحأ ن"ال لسرم كلذ ىف نيلوقلا نم ىلع نع ىورام ركب وبأ

 كلذ ىف هنع ورب مل هنأكف اطققتو اضراعتت نأ اممليبسناكناتياورلا تتيث ولو ًائيش ىلع

 وهوباتكلا رهاظل اهتقف اول ىلوأ لاما نوددوقلا باحيإيف محلا 0 نأ ىبعو ءىث

 ءىث ىف سيل دوقلل ةبجوملا ىلا رئاسو [ ىلتقلا ف صاصقلا مكبلع بتك ]| ىلاعت هلوق
 صنلا ىف ةدابزلا نال هلثم صنب الإ صنلأ ىف ديزي اوم بيا كد اهنم

 هللا دبع نب دم انثدح لاق هللادبع نب ميهاربإ انثدح لاق عناق نب ,أ انثدح + خسنلا | بجوت

 ةيراج تمطل رضنلا تنب عيبرلا نأ كلام نب سنأ نع دسيمح ا:*دح لاق ىراصن“ الا

 .اج صاصقلاب مرمأف قب ىنل اوتأف اوبأف شرا الا مهيلع ضرعف اهنينث ترسكحف

 لاقف قحلاب كئعب ىذلاو ال عيب رلا نس رسكت هللا لوسراب لاقف رضنلا نب سنأ اهوخأ

 هللا لع مسقأ ول نم هللا دابع نم نإ) كلِ لاف موقلا افعف صاصقلا هللا باتك سنأاب
 لاملا 3 | زئاج الف لاملا نود صاصقلا هللا باتكىف ىذلا نأ هني ربخأف ( هربال

 عم هب احيإزئاج ريغف لتقملا سفنب صاصقلا بحب مل اذإ هنأ ىرخأ ةبج نمو صاصقلا عم
 ىرت الأ لاما سفنلا لتق زئاج ريغو سفنلا نم الدب ريصي ذئنيح- لاملا ن "ال لاملا ءاطعإ

 سفتلا قحتسي نأ زحجي مو كلذ ح حمصي مل هثراول نوكي الام ىطعيو لتقي نأ أ ىضر نم نأ

 لوقو نسا بهذم امأو ه لاملا ءاطعإ ىلع ًافوقوم صاصقلا نوكي نأ لطبف لاملاب

 هدرب لوقف ةيدلا فصن الام نم ذخأو تلتق ةلتاقلا تناكاذإ ةأرملا 0 ىف ىتبلا نايثع
 ةداتق ىور دقو ه ايف روكذم ريغ مكح ةدايز بجويو صاصقلا ةبجوملا ىألا رهاظ

 ىورو اهم هلتقف 0 ىنلا هب ىتأف امل حاضوأ اهلعو ةبراج لتق ايدوم نأ سنأ نع

 لاق ميلي هللا ل ا لا ربع نب ده نب ركب ىأ؛ نع ى رهزلا

 3 رملاب .لاجر ةعامج لتق باطخلا نب رمع نع تلث دق ًاضيأو ةأرملاب لتقي لجرلا نإ

 هلثمو هنع هترهشو كلذ ةضافتسا عم هنأر ظَذ نم دحأ نمر آظ فاللخ ريغ نم ةدحاولا

 رابتعأ طوقس ن :م أانمدقأم لام لدب ريغ نه اب لجرلا لتق ىلع لدي أعو 2 ًاعاجإ نوك



 نذر رفاكلاب نمؤملا لتق باب

 ىلع لدي اذهو ىصلاب لجرلاو نونجماب لقاعلا لتقو ةميقسلاو ةحيحصلا نيب ةاوأسملا
 هيف بجاو ةاواسملا رايتعا نإف سفنلا نودام امأو سوفنلا ىف ةاواسملا رابتعا طوقس
 بجو مل كلذكو ءالشلاب ةحيحصلا ديلا تخأ عانتما ىلع عيملا قافتا هيلع ليلدلاو
 .ن'ال رارح”الاو ديبعلا نيب كلذكو سفنلا نود اهف ءاسنلاولاجرلا نيب ص اصقلا انباصأ
 ةأرملا ديو دبعلا دي تعطق اله لئاق لاق نإف « ةيواستم ريغ اهئاضعأ نم سفنلا نودام
 عضوملا اذه ف صاصقلا طقس امنإ هل لبق + ةحيحصلاب ءالشلا ديلا تعطق لجرلا ديب
 انبامصأ بج وأو ىبتلاب ذخ ونال ىرسيلاكراصف صقنلا ةهج نمال ابماكحأ فالتخال
 امبماكحأ ف فالتخ ا ريغ نم امهتاضعأ ىواستل سفنلا نود اهف ءاسنلا نيب صاصقلا
 قيرط نم ملعي امإ امهمواست نال سفنلا نود اهف ديبعلا نيب امف صاصقلا اوبجوب لو

 قيرط نم هيلع ىلإ لوصولا نال دعاسلا فصن نم ديلا مطقتال ايناظلا بلاغو م.وقتلا
 ةلقاعلا مزلي الف هوججولا عيمج ىف لاومأالا مكح املكح ديعلا ءاضعأ نأ مدنعو داهتجالا
 بحت أطخللا ىف ةلقاعلا مرلت امن ال سفنلا كلذك سيلو هلام ىف ىناجلا مزلي امتإو ءىش اهنم
 . ملعأ هللاولا ومالا ىلع تايانجلا قرافف ةرافكلا اهف

 رفاكلاب نمؤملا لتق باب

 ىدذلاب ملسملا لتقي ىتبلا نامثعو ىلبل أ ناو رفزو دممو فسوي وبأو ةفينحوبأ لاق
 دعس نب ثيلل او كلام لاقو لتقيال ىمفاشلاو ىعأ زو الاو ىروثلاو ةمريش نبا لاقو
 .بجوي ىألا رهاوظ نم انمدقأم رئاس ركب وبأ لاق + لتقي مل الإو هب لتق ةليغ هلتق نإ
 بتك | ىلاعت هلوقو ىذلاو ملسملا نيب اهنم ءىث قرش ماذإ انييام ىلع ىذلاب ملسملا لتق
 دبعلاب دبعلاو رمخلاب رحلا | ىلاعت هلوق كلذكو لكلا ىف ماع | ىلتقلا ىف صاصقلا مكسيلع
 ىلع هيف ةلالدال ( ءىث هيخأ نم هل ع نف ] هب آلا قايس ىف هلوقو [ ىثت'الاب ىتاالاو
 ن“الو بسنلا ةرج نم ةوخ'الا لامتحال رافكلا نود نيملسملا ىف ةيآلا لوأ صوصخ
 قلها كح صيصخت ىلع لدبال صوص مكحب هيلع مومعلا ظفل همظتناام ضعب فطع
 نأ ايف مهيلع انبتكو | ىلاعت هلوق كل ذكو بألا مكح انركذ دنع فاس ام هاني ام ىلع
 ءايبن الا نم انلبق نم ةعيرش ن“ال رفاكسلاب نم ؤملا لتق هموت ىضتقي | سفتلاب سفنلا
 وقلي ىنلا ةعي رش ذئفيح ريصتو لَ هلوسر ناس ىلع ىلاعت هتلا اهخسني ملام انقحفف ةنباث
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 وهو ديالا هذه ىفام نأ نع لديو [هدتقا مثادبف هللا ىده نيذلا كئلوأ | ىلاعت هقنا لاق

 ىف صاصقلا هباحبإ ىف هِي هلوق لَ انيبنل ةعبرش وه اهرخآ ىلإ [ سفنلاب سفنلا | هلوق

 هللا باتك عيب رلا ةينث رثكش الر ضتلا نب سنأ لاق نيح انمدق ىذلا سنأ ثردح ىف نسلا

 بجوم نع هلل ىنلا نابأف ةبآلا هذه ىف الإ نسلاب نسلا هللا باتكف سيلو صامل

 ًايفاكدلوق ناكل اهدورو سفنب ءايبناألا نم انلبق نم ةعيرش انمدلت لولو انيلع ةبآلا 5
 ىب ىلع ناكام لثم انيلع اهبكح نم تضتقا دق اهنأو ةبآلا هذه كح بجوم نايب ىف

 انيلع هت ويثو انل ةيآلا كح موزل امهدحأ نيينعم ىلع اذه هل ىبلا لوق لددقف ليئارسإ

 لدف كلذب قلي ىلا رابخأ لبق مكسحلا اذه انم زلأ دق باتكلا رهاظ نأ هرابخأ ىناثلاو

 تبث اذإو خسني ملام تباث همك ءايبن ألا نم هريغل هعرشام هباتكى هللا هاكحام ىلع كلذ

 هيلع لديو اهييلع اهنكح ءارجإ بجو رفاكلاو ملسملا نيب قرف ةب الا ف سيلو انفصوام

 ناطللانأ قافتالاب حبث دقو | ًاناطلس هيلولا:لعج دقف ًامولظم لتق نم و] لجوزع هلوق

 - امهيلع ورف رفاكنم سم صيصخت ايف سدلو دوقللا متنا دق عضوملا اذه ىف روكذملا

 نأ ةريره ىلأ نع ةلس نع ريثكىأ نب ىح نع ىعازوأللا نع ىورام ةئسلا ةرج نمو

 نأ نيب نيرظنلا ريخب هيلوفاليتق لتق نمو الأ) لاقف ةكم معنف موي بطخ قلب هللا لوس
 هلثم عقلي ىنلا نع ىعكللا برش ىبأ نع ىريقملا ديعسؤيأ ىورو (ةيدلا ذخأيوأ صتقي

 ىدحإب الإ ملسم ءىرصأ مد لحال هني ىنلا نع ةشئاعو دوعسم نباو ناهّثع ثددحو

 نأ سابع نبأ ثريدحو ( سفن ريغن سفن لتقو نامعإ دعت رفكو ناصح دعب ًانز ثالث

 ةعيبر ىورو ىذلاب ملا لئقارمومع ىضتقي رابخألاهذهو (دوق دمعلا) لاق هلي ىنلا

 قحأ انأ لاقو ىذب السم داقأ لَ ىنلانأ ىناءلسلا نب نمحر لادبع نع نمحرل دبع أ نب)

 نع مالس نب يح انثدح لاق بيعش نب ناملس نع ىواحطلا ىوردقو هتمذب فو نم

 ىلع ورمع نع ىوردقو + هلثم مي ىنلا نع رد.كنملا نب دم نع ىندملا ديمح ىبأ نب دمهم

 ىرازفلا نامثع نع مثيهلا نب ىلع انثدح لاق عملاق نبا انئدح ىذلاب ملسملا لتق هلا دبعو

 نب نسحلا نع طساو نع شارخ نب هللا دبع انثدح لاق ةيربوج نب دوعسم انثدح لاق

 هبجو هللا مركى لع ىلإ ةريحلا لهأ نم لجر ءاج لاق ىدسلا بونجلا ىلأ نع نوميه

 مهنع لأسو !ودهةفدوبشلا ءاج ةئيب ىلو ىنب ا لتق نيملسملا نم لجر نينم وملا ريمأ اي لاقف



 ول رفاكل اب نمؤملا لتق بأب

 هلتقيلف ةنأ اجلا ىلإ هعم هوجر أ لاقو ًافيس ىريخلا ى طعأو دعتأف ملسملاب ممأف اوكوف
 عنصأ و اهف ش عت ةيدلا ف كل له هلهأ ضعب هلل اقف ىريحلا أطايتف فيسلا ن ةمهاتكمأو
 هللاوال لاق كودعاوت ةوكويس مولعل لاقف ىلع ىلإ لبق اوتدنسلا 0 لاق د اندنع
 ىذلا مثاني طعأ لاق موقلا ىلع لع ىلع لبقأ م © لاق لعأ تن تنأ ىلع لاقف ةيدلا ترتخا ىف كلو
 ذاعم انثدح لاق عناق نبأ انثدحو ه مهتايدك انتايدو مهئامدك ان وامد نوكش | مهانيطعأ
 لازنلا نع ةرسيم نب كلما دبع ع نءةبعش انث دحلاق قوزرم نيورم انثدح لاق ىنتملانبأ
 يناطخلانب رمع سس وخأ مدقف نييدابعلانم الجر لتق نيدلسملا نم الجر نأ ةربس نبأ
 فكف ظيفلا أي ىتح لوقي لعل لتقأ ريبجأي نولوش اولعخل لتقي نأ رمع بتكف
 هنأو ل مرا < نأ كيدطلا| !اذه ريغ فىورو ىدو؛و ل انقيال نأر مع
 ونأىودو م نيملسملا ناس رف نم هنأ أ هيلإ بتكن يح ةيدلا ىلع ملصلا لأ ل نأ ب كاع
 دوعسم نب هلأ دبعو ىلع نع مكحلا نع ثيل نع سيرد] نيا انثدح لاق ا نر
 نأ ناربم نعذ وميم نع ليوطلا ديح ىورو + هب لتق اينارصنوأ ًايدورم لتق اذإ الاق
 د مالعأ ةمالثلاءال بف + لتقف ىدوبب ملسم لتقب نأ آ رمأ زيزعلادبع نب رمع
 2 هفالخ مها رظن ن نم ًادحأ ملعت الو هيلع زيزعلا دبع نب ر ع مهعنأتو كلذ 0
 دبع وذ الو رفاكب ملسم لتقبل عل ىلا نع ىورأع ىذلاب ملسملا ل لق رعنام جتحاو
 لاوس نم مد ء له لعل ليقو ةنحج وأو ةمادقن ةث راحو دآيع نب سيق ه أآورهدبع قف
 ًافاكتت نويلسملا هيفو قيس بارق ى بات دك الإ ىدبعام لاقف نآرقلا ىوس دبع و ل هللأ
 هلو رفاكب نم ؤم لتقب ال ) كم ستف موي لاق ولي ىنلا نع هدج نع هيأ نع بيعش نبأ ورع ثيردحو هذبع ىف دبع وذ الو رفاكب نمؤم لتقي الو ماوس نم نم ىلع دي مثو , مامد
 سي ردإ انث دح لاق مناق نب قابلا دبع انث دحام ضي رمع نبأ ىور دقو ( هدهعيىف ديعوذ
 مداقلا انثدح محلا نب ناهلس انثدح مسابصلا نب دمع انثدح لاق رادحخلا ميركلا ديغ نيا
 لاق رع قب هنل] نع( نغ دهاجي نع ف رطم نب ةحلط نع ثراحلا نب نانس نءديلولا نبأ
 نو اذهلو (هدبع ىف دبعوذ الو رفاكب نمؤم ل لتشبال منكي تي هللا لوسر لاق
 ناك كلذ نأ ركذ دق هنأ أاهدحأ نتسلاو ىآلا نم هركذ انمدقام قفاوت ابلك ليو تلا نم
 ةيلهاجلا لحب ليذه نم الجر لتق ةعاردش نم لجر نأك دقو د مف مو هتيطخ 0
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 نمؤم لاقيال نيتاه ىدق تحت عوضوم وهف ةيلهاجلا ىف ناكمد لكذأ الإ عالي لاقف

 ريسفت كلذ ناكو ةيلهاجلا ىف هلتق ىذلا رفاكلاب ملعأ هللا و ىنعي هدبعو دهعوذ 53

 ى دحاو باطخ ىف روكذم هنآل ىدق تحت عوضوم وهف ةيلهاجلا ىف ناكمد لكهلوقل

 نيب كلذ لبق ناكامنإ هنأو ةكم حتف دعب ناكةمذلا دبع نأ ىزاغملا لهأر ك؟ذ دقو ثيدح

 ناكودبكحو مالسإلاةمذ ىق نولخاد مهنأ ىلعال ددم ىلإد ورع نيكرشملا نيبو متلي ع ىنلا

 كانه نكي ملذإ نيدهاعملا ر افكلا ىلإ | ةر صنم رفاكب نمؤم لتقال دكم رمثف حتت مو هل

 مهلإ اومت ف] ىلاعت لاق اكهدبع ىف دبع وذ الو هلوق هيلع لديو هيلإ م الكلا فرصتي ىذ

 ذئنيح نوكرشملا ناكو [ رهشأ ةعب رأ ضرألا ىف اوحيسف ا لارا | مهتدم لإ مديع

 ةدم ىلإ درع لهأ رخآلاو ركل ل ىنلا نيبو هنيب دبعال نمو برحلا لهأ 00

 نكي مل نم هيف لخدي لو 0 رشملا نم نيب رضلا ىلإ مالكلا ف رصفاف ةمذ لهأ كانه نكي
 روك ذملا ك- 1-1 نأ ىلع لديام هنومضمو ريخلا اذه ىوخ فو 00000 1

 الو هلوق هيلع فطع هنأ كلذو ىذلا نود دهاعملا ىبرحلا ىلع روصقم صاصقلا قث ف

 ةدئافلا باجبإ قهسفنب لقتسم ريغ هدبع ىف دبعوذ الو هلوق نأ مولعمو هدبع ىف د,عوذ

 ىذلا رفاكلا نأ مولعمو هركذ 07 هريضو ريح ىلإ رقتفم ًاذإ ورف هلبق امع درفنا ول

 زئاج ريغو ىبر حلا ىلع روصقم هدأرم نأ تبا ىف رحلا وه نمأتسملا دهعلا وذ هب لتقي ال

 ودبملا لتقلا ناكال هنأ امهدحأ نيوجو نم هدبع ىف دهعوذ لقب الو ريمضلا لعجب نأ

 ىناثلا ىفأ ًارمضم نوك نأ هلسس هنيعب لتقلا كلذ ناكو صاصقلا هجو ىلع التق هرك ذب

 ديقم ريغ قلطم لتق رك ذ باطخلا ىف مدقتي ملذإ اقلطم التق ريمضلا تابثإ انل رحيم

 هدبع ىف دبع وذ الو هلوقب ىنمملا وه نوكي نأ بجوف دوقلا هجو ىلع لتقلا وهو ةفصب

 ايدب روك ذملا رفاكلاب هدبع ىف دبع وذ لتقي الو رفاكب نمؤم لتقي الو هريدقت راصف

 اذإو زوحجيال اذهو باطخلا ىف ركذ هل رحب مل ريمضل نيتيثم انك ًاقلطم التق انرمضأ ولو

 لتقيال هلوق ناكىبرحأا رفاكلا وه دبعلا وذ هب لتقيال ىذلا رفاكلا ناكو كلذ تدث

 لدتق ىفن هلي ىنلا نع تبأي ملف ىبرح رفاكب نمؤم لدقيال هلوق ةلزنم رفاكب نمؤم
 انلمح ولف هدوع ىف ' مادام هلتقرظحم دبعلا ركذ نأ مولعم هنأ رخآلا هجولاو ىذلاب نمؤملا

 ةدئافلا نم ظفللا انيلخال هدبع ىف دبع وذ لتقي ال هنأ ىلع هدبع ىف دبع وذ الو هلوق
 رد هو هلوف



 الا رفاكل اب نمملا لثق باب

 نإف هنكح طاقسإ الو هؤاغل] زئاج ريغو ةدئافلا ف هاضتقم ىلع هلمح قلي ىنلا لا مالككحو
 ملو رفاكب نمؤم لتقيال قلي .هنلأ رح ا تجد روكا الا
 هازع دق دحأو ثيدح وه ليق رافكلا رئاس نمؤملا لتق فني ظفالا اذهو دبعلا ر كذب

 دبعلا ركذ عا فذح امنإو دابع نب سيق كاإذكو ةفيحصلاىلإ] ًاضيأ 00
 ناكل دحأو ثيدح هن أ ىلع ليلد ريخلا ىف نكي موق كلذ عمو دحاوف ثيدحلا لصأ ام

 نيتقو ىف كلذ لاق ملط ىنلا نأ تبقي مل هنأل كلذو ًاغمادرو اههمنأ ىلع اهبل بجأ 1
 ىمعفاشلا انقفاو دقف ًاضيأو دبعلا ىذ ركذ عم ةراتو دبعلا ىذ ركذ ريغ نم اةلطم ةلم
 صاصقلا نم اعئام مالسإلا ناكولف دوقلا هنع طقسي : لسأ م ” ًايمذ لتقول ًايمذ ّن ىلع

 نولل صاصقلا بحمام هنأ ىرت الأ هئافيتسا لبق هب وجو دعل ءكر رط أذإ هعنمل ءأدتبأ

 كلذ نم ضرعام عنف هريغ نم دولا هنبأ ثرو اذإ هكح كلذ ناكملتق اذإ ] بالا بع

 وهو هحرج ولو دوقلا بحي مل ادت لتقول كاذكو هبوجو ءادتبأ عنم م 5 هلافيتسا نم
 ولف ءاقيلاو ءادتبالا مكح هيف ىوتساف دوقلا طقس ةعارجلا نم تام مث دئرأ 5 السم
 صاصقلا باحيإ ىف ىنعملا ناكامل ًآضيأو لتقلادع ملسأاذ ذإ بجوأملأبدب لتقلا بجبن م
 ىنعملا اذه ناكو | ةايح ص اصقلا ىف كلو | هلوقب س انلا ةايح ءاقب نم ىلاعت هللا دارأ أم
 رع نأ بجو ةمذلاب همد نقح نيح هءاقب دارأ دق ىلاعت هللا نآل ىذلا ىف ًادزوجود
 كمر ليق نإف 3 ًاضعب موهضحل لتق ىف هيج وب 6 ملسملا نيبو هندي صاصقلل و كلذ

 حام وه لب كللذك سيل هل ل ريق مدلا رو ظحم هنالل نمأتسملا ىرحلاب ملسملا لتق اذه ىلع
 0 ليجأتلاو هنمأع هقحلنو مالسإلا را اد ىف ةكرتن ال انأ ىرت الأ ةلج وم ةحابإ مدلا
 :م نم ًاضيأ جتحاو « هبوجو نع ليجأتلا هج رخال لجؤملا نلاكةحابإلا كح هنع
 ًايفاكم رفاكلا مد نوك عنمب اذهو اولاق مهؤامد ًاذاكتت نويلسملا هت هلوقب صاصقلا
 ةأفاكم قيال منام 6 نويلسملاهلوق نا اولاقام ىلع هيف ةلالدال اذهو « مسملامدل
 عيضولاو فيرشلاو دبعلاو رحلا نيبرفاكتلا باحيإ ىهو ةرهاظ هتدئافو نيم لأ ريغ ٠ هامد
 دوقلا باحجإ 0 هذيأوف نمو هماكحأو ريخلا اذه دئاوف اب لك هذبف مقملاو يحصلاو
 لتاقلا اولتق اذإ ة رملا ءايلوأ نم ءىث نال قنو امهئامد وفاكتو ةأرملاو لجرلا نيب
 0 هلوق ناك اذإف 3 ةلتاقلا ف تناكأذإ اهلتق 0 عه ةأرملا لام نم ةيدلا فص ءاطعإ وأ

 ل ماكحأ 1١7



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ا

 ةلالد الو روكذملا ىلع روصقم كح وبف ىناعملا هذه دافأ دق مهؤامد ًافاكتت نوبلسملا

 ءامد ءىاكت عدم مل هنأ كلذ ىلع لديو ةمذلا لهأ نم مهريغ نيبو مهاب هقاكتلا ىف ىلع هيف

 نييلسملاءامد ءىقاكت عنجال كلذ كف انل ةمذ اوناكاذإ ضعبل مهضعب نم داقي ىحرافكلا

 بج وفهقرساذإ عطقيهنأ ىلع عيبا قافتا ىذلاب ملسملا لتق ىلع لدي امو « ةمذلا لهأو

 ءالوملام ىف عطقيال دبعلا نأ ىرتالأ هلام ةمرح نم مظعأ همد ةمرح نآل هنم داقب نأ

 لتقي ال كلذك نمأتسملا ىرحلاب لتقيال هنأ فالخال هنأب ىعفاشلا جتحاو ه هب لتقيو

 ىمفايشلا هركذ ىذلاو « امني قرفلا هوجو اني دقو ءاوس لدَقلا صرحت ىف اهو ىنذلاب

 لقي ملسملا نأ فسو ىبأ نع ىوردق دياولا ننرشب نآآل نظ مسيل عامجإلا نم

 ًادوق ال ًادح كلذ نابرب امهنأف ةليغلا لتق ىف ثيللاو كلام لوق امأو نمأتسمملا ىبرحلاب

 انركذ ىتلا نإسلا كللذكو هريغو ةليغلا لتق نيب قرفت مل لتقلا ركذ اهف ىتلا تابآلاو

 ةلالد ريغب اهنع جرخ ن دحلا هجو ىلع ال صاصقلا هجو ىلع لّتقلا بجو اهمومعو

 ' ملعأ هللاو اج وجم ناك

 هداوب دلاولا لتق باب

 لاق هلام ىف ةيدلا هيلعو لقب ال مهتماع لاقف هدلوب دلاولا لبق ىف ءابقفلا فلتخا
 نيطاص نبنسحلا لاقو دجلاو بآلا نيب اووسو ىمفاشلاو ىعازوألاو انباهصأ كلذي

 هنبال بالا ةدابش زبي الو هنبا نبال دجلا ةدابش ني ناكو نبإلا ناب دجلا داقي ىح

 هحذ اذإ هنأ هنع كح دقو هب لتقي كلام لاقو هب لتق ًادمع هنب ! لدق اذإ ىتبلا نايثع لاقو

 نع بيعش نب ورمع ثيدح هلتق ىلأ نأ ةجحلاو ه هب تقي ملفيسلاب هفذح نإو هب لتق

 ربخ اذهو (مدلوب دلاو لتقيال) لوي ٍَيِلَي هللا ل وسر تعمس لاق رم نع هدج نع هيبأ

 دحاو نم فالخ ريغ نم ةباحصلا ةرضح< باطن |نيربع هب كح دقو رورهشم ضيفتسم

 ضيفتسم ا زبح ىف ناكود ملا موزل ىف هو« وثراول ةيصوال هلوق ةلزنمي ناكف هيلع مهم

 انثدح لاق نيسحلا نبرشاه نب مهاد انثدح لاق عناق نب قابلا دبع انثدح دقو مه رتاوتملا

 نب ىحي نع ةيلس نب دامح نع ممر نب مهأربإ انثدح لاق ىزورملا نانس نب هللا دبع

 داق.ال) لوقي هلي هللا لوسر تعمسلاق باطخلا نب رمع نع بيسملا نب ديعس نع ديعس
 8 - 5 5 كارما 1 و 1ع 7 1 3
 لاق ىح نب دالخ انثدح لاق ىسوم نب رشب انثدح لاق قابلا دمع انثدحو ( هنبأاب بالأ



 خا هدلوب دلاولا لشق باب

 لاق سابع نبأ نع سواط نع رانيد نب ورمع نع ملسم نب ليعامسإ نع سق انثدح

 تنأ ) لجرل لاق هنأ لري ىنلا نع ىورو ( هدلوب دلاولا داقب ال ) كلَ هللا لوس ر لاق
 ىنب اكدوقلا ىنني ةفاضإلا هذه قالطإو هلام ةفاضإكه يلإ هسفن فاضأف ( كيبآل كلامو
 نإو:بآلاو رهاظلا ىف كلملا ىضتقي ظفلب هيلإ هتفاضإ قالطإل هدبعب ىلوملا داقي نأ
 نآل ةناضإلا قالطإب انلالدتسا طقسي ال كلذ نإف ةقيقحلا ىف هنبال كلام ريغ ناك

 نع ىورام ًاضيأ هيلع لدي و ه هطوقس ىف ةهبش ةفاضإلا هذه ةمصو ةببشلا هطقسي دوقلا
 لَ لاقو ( هبسك نم هدلو نأو هبسكن م لجرلا لكأ ام بيطأ نإ ) لاق هنأ قلي ىنلا
 هيسك ةدبع نأ 0 سك هنأ و ىمسف (مدال وأ بسك نم اواكف مكبسك نم ع دالوأ نإ)

 هاعس عقلي هنآآل هب لتقي مل هنبأ دبع لتق ولف اضرأو ه هب دوقلا طوقس ىف ةمش كلذ 0
 همأ هتامح هيدلاوب ناسنإلا انيصوو] ىلاعت هللا لاق اب أو م هسفن لتق أذ ] كلذك هل ا

 0 ىلع كدهاج نإو ريصملا ىلإ كيدلاولو ىل ركش ١ نأ نيماع ىف هلا صفو نهو ىلع انهو

 ىلاعت هلوقل ركسشلاب هرمأو فورعملاب نيرفاكلا نيدلاولا ةبحاصمب ىمأق ةيآلا | كرشت
 ًايلو لتق اذإ هلتق زاوج فني كلذو هركشب امهركسش نرقو :كي.دلاوثأو ىل ركشأ نأ |
 ةبج نم كلذ هل تبثي امنإ نإلا لقب دوقلا قحتسي نم نآل هنبا لتق اذإ كلذكف هنبال
 امإ | ىلاعت هلوق كلذكو هنع كلذ قحتسي مل لوتقملا كلذ قحتسي مل اذإف لوتقملا نبإلا
 اجرك الوق ايه لقو امهرهنت الو فأ امط لقت الف امعالكوأ اههدحأ ربكلا كدنع نلغس
 صصخم ملو | ًاريغص اير اك امبمحرا بر لقو ةمحرلا نم لذلأ حانج اهل ضفخأو

 نول هلع هل دوقلا قح تورث زئاج ريغف اماع ًاتلطم ًارمأ 0 ؛ لاح نود الاح

 2 ىنلأ ىهن ًآاضيأو هدلاو ةلماعم ىف احل ىلاعت هلل نعال و ١ هذه هداضي هل هلدق

 003 وسرلو هلل ابراج اكرشم ناكو هيأ لتق نع به ارا ياواد 1

 لاوحألا ىلوأ ناكل لاح 0 لتق نول زاج ولف دحأ مو 8 0 لئاقي شيرق

 قاقحتساب ىلوأ دحأ نوكي نأ زوجب سيدا ذإ كرشم وهو هَيَِم ىنلا لتاق نم لاح كلذب
 هنأ انيلع لاحلا هذه ىف هلتق نع م هان ايلف هلاح هذه نم لتق 0 ءدلا و ةب رّقعلا

 هنم صتقب مأ هدب عطق ولو هل دحي مل هفذقول هنأ انباحصأ لاق كلذكو لاحت ل قحتسال

 ءابقفلان مو رك ذ ولأ ىلا ب بجوهداضي هلك اذ نآل هب سيح ىإ هل نيد هيلع ناكولو



 ٠ هيلع هدرب محب مل هنم ذخأىتمو دبعلا لام لعجاكةقيقحلا ىف هيبآل نيالا لام لعحي نم
 ًايفكن اكل انفص وام ىلع هلام مكح ىف ءابقفلا فالتخا الإ هب دوقلا طوقس ىف نكي ملولف

 صاصقلا ىأ صخم لئالدلا هذه نم انركذام عيمجو هب دوقلا طوقس ىف ةهبش هنوك ىف

 . ملعأ هتلاو اهب دام ريغ دلاولا نأ ىلع لديو

 لجرلا لتق ىف ناكرتشي نيلجرلا بان ش
 نمو | ىلاعت لاقو | اهف ًادلاخ مرج هوا ًادمعتم ًانمؤم لتقي نمو ] ىلاعت هللالاق

 هريغ كراش نيقحال ديعولا اذه نأ فالخالو | ةنم م ةبقر ريرحتف أطخ آنمؤم لتق

 التاق ديعولا ىف الخاد مهنم دحأو لك ناكل آ دمع الجر !ولتق ول ةرشع نإو لتقلا ف

 سفنلل محلا ىف التاق مهنم دحاو لكن اكأطخ الجر ةرشع لتقول كلذكو ةنم ولا سفنال
 ةرافك هيف بحجب ال سفنلا نودامتأ فالخالو لتقلاب درفنملا مزايام ةرافكلا نمهمولب

 ىلع انيتك كلذ لجأ نم | ىلاعت لاقو سفنلا عيمج فلتأ نم مح ىف دحا و لك نأ تيثيف

 | ًاعيج سانلا لتق امن أكف ضرألا ىف داسف وأ سفن ريغب م لتق نم هنأ ل ايارسإ ىب

 هب اولتق كلذاو سفنلل لتاقلا - ى دحاو لكف لجر لتق ىلع تعمتجا اذإ ةعاجلاف

 نون اهدحأو أوأ أطخ رخآلاوأ دمع اههرحأ لجر نانا لتق ولف كلذك ناكاذإو ًاعيمج

 قتناف أطخلا كح ابعيمل تبثيف سفنلا عيمج ذخآ حف ءىطخمنا نأ مولعف لقاع رخآلاو

 كلذكو ميمجلا دمعلا 00 عيمجلل أطخلا 5 توب , نياج ريغ ذإ دمعلا محا ا

 ةيدألأ تبجو عيمجلا أطخلا كح تبث اذإ هنأ ىرت الأ غلابلاو ىحلأو لقاعلاو نوذجنأ

 عانتما ى ءابقفلا نيب فالخ الو هيف دوقلا بجو عيمجلل دمعلا مح تب اذإو ةلماك

 بجوف اع امهئافيتسا ةبج ىلع كلذ عم دوقلا بوجوو سفنلا ىف ةلماك ةبد بوجو

 دوق هعم تبثيال نأ ةيدلا نم ءىش ةكرشلا هجو ىلع ةفلتملا سفنلل بجو ىتم هنأ كلذب

 عيا دمعلا مكح تورث 6-21 | ىفدمعلا كح توب بجو توجو نأ 50 أ ىلع

 او نون 51 ب ىلا ىف ءابقفلا فلتخا دقو ه اهنم ءىثلشرآألا بوجو ىنب
 0 دحاو ىلع صاصق ال هايحاصو ة ةفينح وبأ لاقف الجر نالتةب ءىطخنلاو دمعلاو

 ءىطخملاو هلام ىف ةيدلا فصن لقاعلاو بآلا ىلعف لوتقملا ابأ امهدحأ ناكول كلذكو

 ىصلا كرش اذإ كلانا و حلاص نب نسحلا لوق وهو هتلقاع لع ٍهصلأو نوذجملاو



 ام لجر لتق ىف ناكرتشي نيلجرلا باب

 امهتلقاعلع ىعازو ألا لاقو ةبدلا فصن ىصلاةلقاع لعو لجرلا لتق لجرلتق ىغلابلاو
 هلام ىف ةيدلا فص دماعلا ىبصلا ىلعف الجر ىبص عم الجر لتق اذإ ىعفاشلا لاقو ةيدلا
 ةكرش نو لاق ًاينارصن التق اذإ ىنارصنلاو ملسملاو ًادبع التق اذإ دبعلاو رحلا كلذكو
 لصأ ركبوبأ لاق ه هتلقاغ ىلع ءىطخلا ةيانججو هلام ىف ةيدلا فصق دماعلا ىلعف أطخ لتاق
 دوق الف دوقلا هيلع بحال امهدحأو لجر لتق ىف نانثا كرتشا ىتم هنأ كلذ ىف انباحأ
 ًادمع امسدحأ ىلع دوقلا بوجو مني انركذ ىتلا ىألا لئالد نم هانمدق امو رخآلا بع
 [دبعو أطخن وكي نأ زئاجالو ةفاتملا سفئللأطخلا محلوصحلر خآلاىلع لاملا بجيو
 زئاج ريغ هنأ ىرت الأ ضعبتتال ةدحاو سفن ىهو ةدحاو لاح ىف دوقلاو لاملل ًايجوم
 لاح ىفآتيم ًايح ناسنإلا نوكي نأ بجوي كلذ نآل يح اهضعبو ًافلتم اهضعب نوكت نأ
 كلذب بج وف اهعيمم فلتملا كح ىف نيلتاقلا نم دحاولكنأ تبث كلذ عنتما املف ةدحاو
 الف أطخلا مك عيمجلل ام وكح ذئنيح ريصيف دوقلا هيلع بجبال نم ىلع ةيددلا نم ارطسق
 ةيدلا عيمج امهبف نوكي نأ بجول كلذ ذاج ول هنآأل دمعلا كح امل كح نأ كلذ عم زئاج
 هلعفنألل هنع دحلا طوقس ىف هريغ نيبو هنبب ةيراج+ ءىطاولا ًاضيأ هجولا اذه نمدبشيو
 هب وجو نم كلذ عنم هبيصت ىف دحلا هيلع بحجب ملأبلف 2كب رش يبصن نودهسصف فض عبتي مل
 امهدحأ نب أ نم اقرس نيلجر ىف انباصأ لاق اذه ىلعو هيف ضيعبتلا مدعل ركب رش بيصن ف
 لاق نإف « عطقلا قحتسيال نم زرحلا كاهتنا ىف هتكراشمل امهنم دحاو ىلع مطق ال هنأ
 ةيضقب دوقلا هيلع بجوم غلابلاو ميحصلاو دماعلا ىلع دماعلا مسح قلعت نإ لئاق
 قحتسا كلذلو ةايحلا عيججل ًافلتم سفنلا عينج التاق ناك اذإ تولت ىتلا ىآلاب كلالدتسا
 ىلع بجوأ لجر لتقل نودماعلا ةعابلا كلذكو دارفنالاو كارتشالا لاح ىف ديعولا
 لقاعلا لتق بجو اذهو هب ًادرفنم عيملا فاتأ نم مح ىف ناكذإ دوقلا مهنم دحاو لك
 بجو ريغ اذه هلليق « هيلع دوقال نم ةكراشم طقسي الن أو غلابلاو ىصلاكلذكو امهنم
 بجو املو ةيدلا نم هطسق همراي هيلع دوقال ىذلا كراشلا نأ فالخ ال هنأ لبق نم
 فاللتالا لاح ىف اهضيعبت عانتم |نم انركذامل عيبا قدمعلا مكح هنع ىنتنأ راد
 قحتسي مل ىذلا كيرشلا ىلع بجاولا ناكألو هيف دوقال امو أطخلا مكَح ى عيار اصف

 يك 7 ورابع كلذ الول أطنملا ركح ىف راص دق عيبا نأ تدث اهعيمج نود ةبدلا نم هطسق دوقلا هيلع
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 اعيمج مهنم اندقأل دوقلا مهيلع بحي نمم ًاعيبج »ج اوناكول مهنأ ىرتالأ ةيدلا عيمج بجول

 هيلع دوقال ىذلا كراشملا ىلع بجو الف هب ادرفنم لتاقلا كح ىف مهنم دحأو لكناكو

 كلذلف أطخلا ركح ىف تراص دق سفنلا نأو دوقلا طوقس ىلع كلذ لد ةيدلا نم هطسق

 دوقال نأأ املا دمعلا ىلتاق ىف ىعفاشلا انقفاو ثيح نمو مهددع ىلع ةبدلا تمسقتا

 نم لتقلا ىف هتكراشمل غلابلاو ىصلاو نونجن او لقاعلا ف كلذ لثم همزل انبنمدماعلا ىلع

 دحأو صخشو دوقلاو لالا بوجو عانتمالوصآلاف اندجوف ضي أ وهبف هيلع دوقال
 ءطولا كلذكو صاصقلا بوجو ىتنا لاملا بجوف ًآدحاو لتاقلا ناكول هنأ ىرت الأ

 اندنع عطقلا طقس نامضلا اهب بجو اذإ ةقرسلا كا ذكو دحلا طقس روملاهب بجو اذإ

 بجو املف داو دوقلل ةطقسملا ةيبشلا دوجو عم الإ عضاوملا هذه ىف بحال لاملا نآل

 ايف دولا طوقس نأ ىلع لدب امو صاصقلا بوجو هب ىنتنا قافتإلاب انتلئسم ىف لالا

 هجوب ًادوق لو>تيال لام او هتو.ث دعب الام لوحتي دقدرقلا نأ هباضإ نيلرأ انفضو

 طوقس ناكو رخآلا ىلإ هتوبث دعب خيسفني ام تابثإلاب ىلوأ هريغ ىلإ خسفنب الام ناكف

 الجرالتق اذإ نيدماعلا ىف نولوقت متنأف ليق نإف رخآلا نع هل أطقسم امهدحأ نع دوتلا

 هل ليق ةلئسملا هذه ىف اولوقت نأ تاك ل نأ امهدحأ نع ىلولإ امع مث

 ءىطخملا كراش اذإ دماعلا نم ديقي نأ همزلي هنأل ىعفاشلا لصأ ىلع طقاس لاوس اذه
 طوقس ناكنإو درفنا ول كلذ هيلع بحي نمع دوقلا ىف ىفاغ ظحال ةكرشلا تناكاذإ

 ٍدمانلاو ءنطخلا ف كلذ هعوإإ لالخ رخال نع طقشيالا ! وفعلاب دمعلا تاق دحأ نعدوقلا

 نأ لبق نم ًآاضيأ نيرخآلل طقاس لاؤسلاو لقاعلاو نونجلاو غلابلاو ىبصلا ىف انمزلي مل

 لبق امهدحأ لتقي نأ هلذإ ةكرشلا هجو ىلع بحال ءافيتسإلاو ءافيتسإلا ىف مالكاذم

 ءادتبا و ىف انتائسم ًاضيأو دج مل نم نودامهنم هدجو نم لتشب .نأ هلورخألا

 مكسحلا ف راص دقامبنم دحاو لكن وكي نأ ذتنيح ليحتسيف ةكرشلاهجو ىلع ل قلاعقو اذإ

 بوجولاف ًاضيأو كب رش نود م ايضدحأ دارفنا لاحتساو رخآلا نود فاتك

 ءافيتسإلا لاح رابتعأ رئاج ريغ ذإ هيلع ءافيتسإلا مازلإ زئاج ريخف ءافيتسإلا ريغ كح
 ريغو لجو رعهلل يلو ًابئات ءافيتسإلا لاح ىفنوكي نأ ز وحب هنأ ىرت الأ بوجولا لاح

 نوكيفىازلا بوتب نأ زئاجو ىلاعت هلل ًايلو دوال بجوملا لدقلا لاح ىف نوك نأ رئاج



 لاذ لجر لتق ىف ناكرت شي نيلجر لا باب

 لامس ريتعا نف ةفصلا هذه ىلع وهو دحلا بوجو زئاج ريغو هيلع ايقاب دحلا ءافيتسا ق>ح
 طقس امهدحأ نع افع ىتم هنإف ًاضيأو هيلع بجاولل لفغموهف ءافيتسإلا لاح بوجولا
 رخآلا نع هطوقس هنع طقسي ملو دوقلا همزاف هلتقب درفتملا كح ىفقابلا راصف هلتق كح

 رظحل بجوم كلذوأطلا هجو ىلع تباث 0
 باتكلا لئالد نم انمدقاعي تي اذإو هيف امبك ارتشال هنركح هكح ناكذإ ةكراش نم مد
 بجوم امهم صخ نأ زاج دوقلا هيلع بحيال نم هكراش نمع دوقلا طوقسرظنلاو

 رجلا | هلوقو | لتقلا ىف صاصقلا ا

 مومع نم كلذ ىرجم ىرج امو | سفنلاب ؛ سفنلا - و ظم لتق نموإ هلوقو | ر جلا
 اذهناكامو قافتإلاب صوصخلا هبدي رأ دقم اع كلذ عييقج 0 صاصقلل ةيجوملا ننسلا
 قدم ىلع جمتحأ ىعف اشلانأ ىنوملا ركذو قفوملا هللاو رظنلا لئالدب هصيصخت زئاجل هليبس
 لتقلا هنع تعفر تن :ك نإ لاقف نونيو أ ىبص ةكر ام اذإ دماعلا ىلع دوقلا يايإ هعنم
 بألا عم ادع لتق اذإ | ىنجألا ن م تدقأ الف أطخ امهدنع نأوا امبنع عوفر رلقلا نآل

 امف ًادمح ىمفاشلا كرش دق ىنرملا لاق هلصأل كرت اذهو عوفرمب سيل ب بألا نع ءرقلا نآل
 ىح كلذكو دحاو نونجاو ءى طخلا نع صاصقلا عفر نآل ةلئسملا هذه ىف هيلع ر ىنأ
 هعضوم ريغ ىف مازأإ ىعف ذاشلا نع وللا هركذام زكي وبأ لاقدخاو ةمعلا ف ميكرك نم
 نأ أطخ هدمع ناك نم لكنأ لل اصألا اذه لقا ىدلا انإ و ىنعلا سكع همزلا هنأل
 فلاخي نأ همزاي سيلف أطخ هدمعس يل نمامأف ًادماع ناكنإو لتقلا ىف هل كراشملا ديقيال
 ةلعب لتعا نم مولي سبأو ةلعلا سكع هنألل هلياد ىلع فوقوم هنكح لب مكحلا ف امهنب'
 ىرتالأ اهدوجو دنع اهبجوم دض اهمدع دنع مكحلا نم بجوبو اهسكسعي نأ عرشلاف
 ررغلا | مدع دنعدز أوحي مكحلاك كلذ ىلعانمزأي 0-5 ررغلا دوجو انلق اذإ انأ

 هضبقن ملام نوكي نأ وهو رخآ ىنعم دوجول ررغلا مدع دنعزا وجلا عنمي نأ رئاج لب
 نم كلذ ىرجي ىرجامو نّهلا لوم نوكي و أ دّقعلا هبجوب ال ًأط رش هيف طرش وأ هعّئاب
 ةلالد مايق بسحوىلع ررغلالاوز دنععببلا زوجي نأزئاجو تاعايبلا د وعل ةدسفملاىناعملا
 رظنب ول ءاسم ىف ةريثك كلذ رئاظنو داسفلاوزاوجلا
 ليتق دمعلا المخ لب نإ لأ تلج ىلا نع مع نبأ تيذح كلذىف هب 57 امو هيزلإ
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 دماعلاو ءىطخملاو لقاعلاو نونجماو غلابلاو ىصلا ليتقو ةظلغم ةيدلاهيف اصعلاو طوسلا
 طوسلا ليتق هنأب دمعلا أطخ ليتق رسف قلي ىنلا نأ امهدحأ نيبجو نم دمعلا أطخ وه

 ىنلا ةيضقل دمعلا أطخ ليتق ورف فيسلا هعم لقاعو اصع هعم نوني كرتشا اذاف اصعلاو

 لتقلا نآل أطخ نونجناو ىصلا دمع نأ رخآلا هجولاو هيف صاصقال نأب جاولاف لَ

 نونجماو ىصلا لتق نكي ملاملف دمع هيش وأ دمع وأ أطخ امإ هجوأ ةثالث 0
 دقف ناكامهمأو دمعلا هبشوأ أطخْلا نم نيريخآلا نيزيحلا دحأ ىف نوكي نأ بجوًادمع
 ليتق وأ أطخ ليتق هنآل لتقلا ىف كراشم نع دوقلا طاقسإ ٍركِلَب ىنلا ظفل رهاظ ىضتتقا
 ةيدلا تبجو ىتمو ةظاغم ةيد ةيمستلا هذه قحتسا نميف 0 هنافاضيأو دمعلا أطخ
 درفنا اذإ دمعلا أطخ ل تق هلوقب كلي ىنلا دارأ ام] ليقنإف ٠ قافتإلاب دوقلا نا ةلماك

 ليتق نوكي نأ نم هجرختال فيس 7 هيف هريغ ةكراشم هل ليق ه اصعلاو طوسلاب هلتقب

 وه نوكي نأ بجو التاق ناكثيح نم امهنم دحاو لكنآل أطخ ليتقو اصعلاو طوسلا

 نيلاخا ف صاصقلا هب قتاو نيينعملا ىلع مقلب ىنلا ظفل لمتشاف امهنم دحاو لكل اليتق
 ءىطخمن أو لقاعلل نونجما ةكراشم مح فالتخا راج ريغ هنأو أن ركذام ةمص ىلع لديو

 تام مث ةقافإلا دعب ىرخأ هحرجو قافأ مث نون وهو الجر حرجول الجر نأ دماعلل

 بي 3 امهنم تامو ًادمع هح رجم + لوح هحرج ولا لتاقل ىلع دوقال هنأ امهنم حورجلا

 ىلع نكي مل نيتحارجلا نم تامو هحرج مث لسأ مث ادت رم هحرجول كلذكو دوقلا هيلع
 ةبج وم ريغ امهاد> ]نيتحا رج نم هتوم نأ امهدحأ نيينعم لع لدي كلذو دوقلا مراجلا

 ابف ةيبشال ىتلا ةحارجلا دأرفنال نكي 1 دوقلا طاقسإ بجوب ةبجوم ىرخألاو دوقلل
 ملىتلل مك هل! ناكلب دوقلا باجإ ىف - ىرخ اهلانع

 هيد ونال ى رخآلاو دوقلاهتحارج تب تي وأ در ره اولامهدحأ ن نيل رةحارج نمتاف اذإ

 بجويام مكح ناكف امبنم توملا ثودحل هباجيإ كح نم ىلوأ هطوقس . مكح نوكت نأ
 بجوتا# امادحإ !نيتحار جنم هتوم امين ةلعلاو ا مكح نع م ىلوأ دوقلا طوقس
 نيب قرفال هنأ وه ايدب هيلع مالكلا انمسقام رخألا ىنعملاو هبجوتال امم ىرخألاو دوفلا

 لاح ىف نونجم ا ةيانج فاتخت مل مكارتشالا دنع لقاعلاو نورس نيوداعلاو ءنطلا

 ثدح !اذإ دمعلاو و امهم توألأ ثدح أذإ هنو ف ملون توملا ثدح اذا دمعلاو أط1لا ةيانجو ام ولا ثدح !ذإ هتقافإلاع هاو

 هنأ اذهىللع بجوف ًادوق بجوت



 لمادا دمعلا لق ىلول بجيام باب

 ةكراشم مييحصلا ةيانج مكح فاتخمال نأ ىغبني كلذكن يلاحلا ىف دوقلا طوةس ىفامهنم
 . معأ هقلاو ءىطخلا ةكراشل دماعلا ةيانج مكحو نونجنا

 دمعلا ليتق لول بجيام باب

 1 نأ اهيف م لع اندتكو / ىلاعت لاقو أ لتقلا ىف صاصقلا مكيلع بتك |ىلاعت هلأ لاق

 ا ًاناطاس هيلول انلعج دقف امولظم لتق نم مو | ىلاعت لاقو | سفنلاب سفنلا
 مكيلعىدتعأ ن دعأ نف | لاقو | هب متبق رعام لثعب اويقاعف ميقاع نإوإ ىلاعت لاقو هب دام دولا
 دقو « ريغال صاصقلا باحيإت اب ألا هذه تضتقاف | مكيلع ىدتعأام لثم هيلع اودتعاف
 ىروثلاو سنأ نب كلامو هب رامصأو ةفيتحو بأ لاقف دمعلا لدقلا بجوم ىف ءابقفلا فاتخا
 لئاقلا ىضر الإ ةيدلا ذخأي الو صاصقلا الإ ىلولا سيل اص نب نس ساو ةمريش نبأو
 ضرب ملنإو ةبدلاو صاصقلا زخأ نيب رابخلاب ىلولا ىعفاشلاو ثيللاو ىعازوألا لاقو
 هعنم نيدلاو اياصولا لمأل نك لد زاج صاصقلا نع سافل !افعنإف ىعفاشلالاقولتاقلا
 2 ًاتيم ناك اذإ ةثرولا ة ديشعو وأ اخ ناك اذإ هيلع , ىلا ةكشع الإ دمعلاب كلما لاملا نآل
 كارتشاريغ نم دأر ارا نايب 000 نآرقلا ىآر رهأوأ ظ نمور ,كذم دقتام ركب وأ لاَ
 0 الإ رييختلا هجو ىلع لاملا با< ”[ زئاج ريغو لاملا نود ساصإلابجوي طظفللاىف
 ىلاعت هلوق ًاضيأ هيلع لدبو هخسن بجوت نآرقلا صن ىف ةدايزلا نآل هخخسأ هب زوحنام
 ضارت نع ةرا# نوكت ن أ الإ لطابلاب م 5 ل اونمأ نيذلا اهمأ ا
 هلثعو ةراجتلا هجو ىلع هأضرب لإ مالسألا لهأ نم دحاو لكلام ذخأ رظخل| مك مكس
 ف (هسفن نه ةييطب الإ ملسم تك سمع 1 لاملحال ( هلوق ىف قلي ىنلا نعرثألا درو دق
 نبأ نع ىورو دح أ لكىلع رواظ هلاش هسفن هب بطت و لال ءاطعاب لئاقلا ضرب مل
 ىلو وفعي نأ الإ دوق دمعلا ) تي لص هللا لور لاق لاق مدقت ايف هدنس أترك ذدقو سابع
 لاق سايع نبأ نع ءسوأط ن هع رانيد نب ورمع ان مدح لاق ريثك نب , نايلس ىورو ( (لوتقملا

 منيب نوكت ًايمر وأ هلتاق فرعي م ةمحز ىف وأ ًايع ىف لتق ن رم ) لي هللا لوسر لاق
 هنديو هنيي لاح نم هيدي دوقف ريع لتق نمو المح لقع هلقعف اه را طوعا رج
 بجاولا نأ نيثيدحلا نيذه ىف ديلي ربخأف 5 سانلاو ْالللو هللا ةنعل هيلعف
 79 اهنود دوقلا ركذ لع رصتقا امل بدلا ذخأ ىف رايخ ل ناكولودوقلا وه دمعلا
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 نودامدحأ ىلعنايبلاب علب رصتقيو رييختلا هجو ىلع نيثيش دحأ هل نوكي نأ زئاج ريغ
 دق ليق نإف ٠ هل اخسن ناكمدعب ريبخت هبف تدث ىتمو رييختلا فن بجوي كلذ نآل رخآلا

 مو هيلع ًافوقوم سواط نع رانيد ني ورمع نع رخآلا ثيدحلا اذه ةنيبع نب ,أ ىور

 اذكه ةرم هب ثدح ةنديع نبأ ناكهل ل يق + مل ىبلا ىلإ هعفر الو سابع نبأ هيف ركذي

 طظفحلا» يس ةنيبعن.| ناكدقو ريثك نب نر ثدح «ىرخأة سم هي ثددحو عوفر ريغ

 هق سمو هل لَم ىنلا نع سابعنبا نع ةرم هاور سواط نوكي نأز ئاخ كلذ عمو أطل |ريثك

 ملعلا 0 عزانت دقو ه ثيدحلا نهوبام كلذ ىف اذإ سلف هداقتعا نع ربخأو هب ىقأ

 لاقف | ناسحإب هيلإ ءادأو ىفورعملاب عابتاف ءىث هيخأ نم هل ىنع نف ] ىلاعت هلوق ىنعم
 نم لبسام ملعأ هللاو ىنعي |[ وفعلا ذخ | ىلاعت هللا لاق رسبت امو لبسام وفعلا نولئاق

 هللأ ريسلت ىنعي ( هللا وفع هرخآو هللا ناوضر تقولا لوأ ) علَي ىنلا لاقو قالخألا

 نم ًابش ىطعأ اذإ ىلولا ىنمي | ءىث هيخأ نم هل ىنع نف | ىلاعت هلوقف هدابعىلع هليبستو
 اذإ لاملا ذخأ ىلإ ىلاعت هبدنف ناسحإب هيلإ لتاقلا دويلو فورحملاب هعبتيلو هليقيلف لاملا
 نم صاصقلا ركذ بيقع لاق اك ةمحر و هنم فيفذت هنأ ربخأو لتاقلا ةيج نم كلذ لوس

 ركذ امب هبدن كل ذكو هقدصلاو وفعلا ىلإ هبدنف [ هل ةرافكوبف هب قدصتن ف |ةدئاملا ةروس

 مث ةيدلا ءاطعإب ىتاجلا وفع ركذب أدب هنالل ىناجلا اهذب اذإ ةيدلا لوبق ىلإ ةيآلا هذه ١

 ىور ام ةيف ىنعملا مهضعب لاقو ه ناسحإلاب ءادآلاب ىناجلا مأو عابتالاب ىلولا م

 نايفسا أانثدح لاق ىديخلا انثدح ل لاق عناق نب نبق ؤابلا دبع انثدحام وهو سابع نبأ 1نح

 نأكل وقي سابع نبأ تعمس لوقب ًادهاجب تروم لاق رانيد ني ورمع انثدح لاق ىروتلا

 اونمآ نيذلا اهيأ اي ] ةمآلا هذحل هللا لاقف ةيدلا مهف نكي ملو ليمارسإ ىنب ف صاصقلا
 سايع نبأ لاق | ءىث هيخأ نم هل نع نف  هلوق ىلإ  ىلتقلا ف صاصقلا مكيلع بتك

 نم فيفخت كلذ نامحإب هيلإ ءادأو فورعملاب عابتاو ] دمعلا ىف ةيدلا لبقي نأ وفعلا
 لاق [ لأ باذع هلف كلذ دعب ى ىدتعا نف] 0 اق ناكنم ىلع بتك ناكاهف | ةمح دو كبر 5

 رظح نم ليما رسإ ىنب ىلع ناكل ةخسان تل - اون ةيآلا نأ سابع نبا ربخأف ةيدلا لويقدعب

 أنب ةمحرو انيلع هللا نم ًافيفخت لتاقلا اهذب اذإ ةيدلا لوبق ىلوال تحابأو ةيدلا لوبق

 نآل ةيدلا لبقي نأ وفعلاف لاق أمل ريختلا باحيإ نم انملاخم هاعدا ام ىلع سلا ناكو لف
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 كلذب تبثف ىلولا راتخا اذإ لاقل كلذ دارأ نكي مول هريغ هلذب امف الإ قلطيال لوبقلا
 نأ ىلع لدبام ةداتق نع ىور دقو ه ةيدلا ذخأ ىلع امهضارت زاوج دنع ناكى عملا نأ
 ةيدلا ذخأ دعب لتق نم ىلع تباث ةيدلا لوبق عانتما نم ليئارسإ نب فناكىذلا وكلا
 ىاجرجلا عيب رلا أن ب نيسحلا انثدح لاق ىزورملا قا نب دمت هللادبع انث دحام وهو

 | كلذ دعب ىدتعا نف | ىلاعت هلوق ىف ةداتق نع رمعم انريخأ لاق قازرلا دبع انثدحلاق
 ىنعم هيف ىور دقو ٠ ةيدلا هنم لبشي ال لتقلا هيلعف ةيدلا ذخأ دعب لتق نم لوقي لاق
 0 دم نييح نيب ناكل اق ىبعشلا ن ع عوشأ نب نا نعنيسح نينايقس ىوراموهور خا

 أرأاب لجرلا لتقن ىح > ىضزنال نييحلا دحأ لاقذ ءالؤه نمو ءالؤه نم لتقف لاتق

 ار ىأ ءاوب لسقلا علي هللا لوسر لاقف لِي ىنلا ىلإ اوعفتراو نيلجرلا لجرلابو
 مكيلع تي 5 ىلاعت هلوق وهفار لا ىلع 0 دحأل لضفف تايدلا ىلع اوحاطصاف

 . يدا نم هل ىفع نف نايفس لاق | ءىنث هيخأ نم هل نع نف  هلوق ىلإ - صاصقلا
 .لوزنف بدلا نع ىبعشلا ربخأف + فورعملاب هد ٌويلف هى هخأ ىلع هل لضف نأ ىنعي

 .ىلاعت هتلا لاق ظفللا هلمتح ىنمم وهو لضفلا انبه وفعلا ىنعم نأ نايفس ركذو ةبآلا
 لضف نف كلذ ىلع ةيآلا ريدقتف ( ىحللا اوفعأ ) رِلَي لاقو اورثك ىنعي | اوفع ىتح ]
 00 هقحتسم هعبتيلف اهلع حالطصالا عقو ىتلا تايادلا نم ءىش ثهيخأ ىلع هل

 ذإ ةعامج نيب مدلا ىف وه اولاق مهنأ وهو رخخآ ىنعم هيف ركذ دقو ه ناسحأب هيلإ دؤيلو

 0 ا ىلعورمع نع ىوردقو الامني رخآلا | بيصنلوحت عهضعإ انع
 1 ءىث هيخأ نم هل ىفع نف ] لاق هنألل هقفاوي ةيآلا ظفل ليوأت اذهو ةبآلا ليوأت هنأ
 مهيلعو الام ءاكرشلا بيصن ل و>تيف هعيمج نعال مدلأ نم ءىن نع وفعلا عوقو ىضتقي اذهو
 0 مدلا ىلول نأ ىلع مهضعب هلوأتو 9 ناسحإب مهيلإ هقادأ هيلع ىورعملاب لتقلا عابتا انا

 ةيدلا أم نوكيالو فعلا نآأل ةبألا رهاظ هعفدي ليوأت اذهو لتاقلا ىضر ريغب لاملا
 لتق نيثيشلا دحأ هل تين أذ (ءايلوألا وفعي نأ الإدوقدمعلا ) لاق مثلي هلي ىنلا نأ قل الأ

 ًايفاع ناكلاملا ذخأيل دلا نع افع اذإ لئاق لاق اق نإف ء لاح الام هل تب : مو وفع وأ

 ًايفاع نوك نأ ًاضيأ د ا نيديشلا دحأ بجاولا ناك نإ هل لبق * ةيالا ظفل هلوانتيو
 دساف !ذهو لام ديو أ لق ونفع نم ىلولأ ولخنال اذه ىلعف دوقلا ذخأو لام لا كرتب
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 كرتب فاعلا وه ىلولا ناكاذإ هنأ وهو ةيآلا رهاظ هيفني ىرخأ ةبج نمود >أ هقلطيال
 ماقم ماللا ميقيف فسعتيف هنع افع هل لاقي امإو هل افع هل لاقيال هنإف لاملا ذخأو دوقلا

 روك ذملاب انينغتسا ىّتم نحنو روكذم ريغ ًافرحر مضيف مدلا نعهلافعهنأ ع هلمح وأ نع

 هرهاظ ىلع لمعتسم عئاس وه انليوأت نأ ىلعو فذحلا تايثإ انا رجب ل فوذحنا نع

 لاملاهئاطعإب لتاقلا ةبج نم ليبسالا ىنعم ىلع لمحت نأ وهو هيف ريم تايثإ ريغ نم
 ضيعبتلاىضتقت [نم ] هلو قف [ءىث هيخأ نم ] هلوةنأ وه اه رهاظفلاخضىرخأ ةبجنمو

 وفعلا نوكي نأ اذه بجويف هريغ ىلع ةلالدلا موقت نأ الإ اهمابو اهتقيقح كلذ نآل
 ّح طاقسإ هيفو ةيدلا ىلإ ةكرتومدلا عيمج نع وفنعوه فلاخلادنعو هيخأ مد ضعب نع

 نع ال مدلا نم ءىش نع وفعلا بجوي ًاضيأ اذهو [ءىث| هلوق وهو رخآ هجو نمو نه
 و أم ةلزنمب هلعج هنأأل هبج ومو هاضتقم نم هظح مالكلا فوب مل عيجلا ىلع هلمح نف هعيمج

 زئاجريغو |ءىش - هلوقو - نم] هلوق مكح طقسأفةيدلاب بلوطوومدلا نعل عنف لاق

 هتقيقح ىلع هلامعتسا نكمأ ام اهظفل نم ءىث ءاغلإ ىلإ ىدؤي هجوملع ةبالاليوأتدحال

 ناكنإ هنآل هنم طاقسإ ريغ نم ةيألا رهاظل ًاقفاوم ناكان ركذأم ىلع لمعتسا ىتمو

 تايدلا نم ضعب ىلع مهضعب نم لضف امو بدسلا ىلع اوزن نم ىبعشلا هركذام ليوأتلا
 ىضاقتلا هيف لاملا نم ءىث هل لضف هنأ ىتعم هيخأ نم هل ع هنأل ةبآلا ظفلل قفاوم ورف
 لبس نإ هنأ ليوأتلا ناك نإو هتقيقح ىلع ظفللا هلوانتف ًابنع هى يشو ةلمج نم صضعب كلذو

 لواننب دق كلذف هيلع باوثلاب دوعوم هلوبق ىلإ بودنم ىلولاف لاملا نم ءىت ءاطعإب هل

 رابخالال ب وأتلا ناكنإو + هفلتأ امم لكنم ء رعد ةيدلاضعب لذبب نأب ضعبلل ًاضأ
 ىلع ًاضيأ انليوأتف لدبلا ذخأ عنمو دتوقلا كح باحتإ نم ليئارسإ ىنب ىلع ناكام خسنب
 ىلع امهنم ملصلا زاوج تضنقا ةيآلا نإ لوقت 1 لا ىنعم ةمءالم دشأ هجولا اذه

 هلوقك ًاضيأ لكلا كح هب دافأو ضعبلا ركذف ريثكو أ ليلق نم هيلع حالطصإلا عقيام
 رئاظن ىف هقوفام هب دارأو هتيعب لوقلا اذه ىلع صن [امهربنتالو فأ ايل لقتالو | ىلاعت

 ءىطاوي ًاضيأ ورف هبيصن نع 00 ضعب وفع ليوأتلا ناكن إو ه نآرقلا ىف كلذل
 نيلوأخلا ليوأت فري هجو ى ل ه عيجلا نود ضعبلانع وفعلا عوقول ةبآلا رهاظ
 نع وفعلا ىلولا نأ ىلع هلوأت نم ليوأت ريغ ةءآلا رهاظل قفاوم هليوأتف هلوق انمدق نم ءرحا اح يأ 5 50-0 5 2 00
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 ةد ١م اهلوأتم نءاهزكذ انمدق ىتاا ىناعملا عيجن وكي نأ عنتمي سلولاملا ذخ أوعيجلا
 ليلق ذخأ انل ميبأو ليئا رسإ ىتب ىلع ناكام اهب سن ببس ىلع اهوزت نوكيف ةيآلاب
 ًادوعومو لاملا ءاطعإب لت اقاادل لمست اذإ لويقلال] ابودنم ىلولا نوكو هريثكو لاملا

 ضب ىلع ضعب نم لضفلا لوصح ةبألا هيلع تلزن ىذلا بيسلا نوكيو باوثلاب هيلع
 ىلع نوكبو ناسحإب مهيلإ ءاداألاب لتاقلا سمأو فورعملاب عابتالاب هباو ساق تايدلا ىف
 فالتخا ىلع ابلك هوجولا هذه ءايلوأآلا ضعب هنع افع اذإ ] مدلا مح نايب هبف فالت أ
 هلوأت امو لئاق لاق نإف + اهظفل نم ءىث طاقسإ ريغ نم ةدأ سعى هو ةيآل ا املمتحت اهناعم
 نأ بجوف ةبآلا هلمتمت.لتاقلا ىضر ريغ نم هرايتخاب ىلولل ةيدلا باحيإ ىف نوفلاخما
 هنأ هاتعم | هل ىنع نف ] هلوق نوكيو نيرخآلا تالليوأت ] قن هيف سيلذ ذإ ًادارم نوكت
 ةبوقعلا كرت بونذلا نع وفغلاو تسرد ىتح تكرت اذإ لزانملا تفع ممطوق ن م هل كرت
 كرثول نوكي نأ ى ةينيف كإذك ناك نإ هل ليق « ةيدلا ىلإ دوقلا كرت كلذ ديفيف اهل اع
 هطاقسإو لاملا كرت ىمسي دقو ةيدلاذخأل كرات هنأل ايفاع نوكب نأ دوقلا ذخأو ةيدلا
 ,قاطأف | حا كا ةدقع هديب ىذلا وفعي وأ نوفعي نأ الإ متضر فام فصنق | هللأ لاق آوفع

 نأ رثآ نم ىلع وفعلا قالطإ عانتما عيمجلا رولر ل ءاربإل | ىلع وفعلا مسا
 ذإ ىاعلا مس قدتسال ةيدلأ ذخأ ىلإ دوقلا نع لداعلا كلذكف ةيدلا ذخأ كرتو دوقلا
 دحأ نيب ًاريخغ ناك نم نآل ءاقامملا رايتخأ ىف ًاريخم ناك نيديشلا دحأ راتخا امنإ ناك
 هلعف دنع هبكح هيلع نيعق دق هل بجاولا هقحوه هرأت | ىذلا ناك امهدحأ راتخاف نيش
 وه قتعلا ناك نيدلا ةرافك ىف قتعلاب ريغكتلا راتخا نم نأ ىرت الأ هريغ نكي مل هنأك
 لولا اذه كإذك هضرف نم نوكي نأ هادعأم كح هنع طقس و هريغ نكي مهنأك هت رافك

 مكرتل فاعلا مسأ ق قحتسإ مل امهدحأ راتخا مث لاموأ دوق نم نيديش دحأ ىف ًاريخغ ناكول
 هيلع ةيآلا ليوأت رحب مل هلاح انركذ نم ًايفتنم وفعلا مسا ١ ناك ايلف رخآلا ىلإ امهدحأ
 لتقلا سفنب ىلولا بجاولا ولخب سيل مئ اهلي وأتب ىلوأ اهركذ انمدق ىتلا ىناعملا تناكو
 نأزئاج الريبختلا هجو ىلع اضدحأ وأ 1 ةيدلا | نود دولا وأ ًاعيمج ةيدلاو دوقلا نوكي نأ
 .بس> ىلع اصدحأ بجأ ولان وكب نبأ زوجيالو قافتالاب ًاعيمج نيرمآلاهقح نوكي
 باتك- 1 ىف ىلع هللأ هج وأ ىذلا نأ نم أنبا م وحنو نيملا ةرافك ف 6و ناعم
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 00مم املا

 صاصقلا باعإل قنو صنلا ىف ةدايز هريغ نيبو هنب ريمختلا تايثإ فو صاصقلا وه

 ىضربالإ لاما ذخأ هل زئاجالف هريغال دوقلاوه بجاولا اذإف خسنلا بجوي اندنعهلثمو

 الإ هريغ لدب ىلإ هلقن هل رح مل هنم هءافيتسا نكمي ق> هريغ لبق هل نم لكن آل لئاقلا

أولا لاق نيح ةرابعلا ىف ءىطخم لوقلا اذه لئاق نأ ىلعو قملا هيلع نم نظام
 وه بج

ىوتسي نأ هل لعج دق ذإ هيف ًاريخم نوكي نأ نم هجرخي مل هنآل لاملا ذخأي نأ هلودوقلا
 

 هنم الدب دوقلا ىلإ هلقن هلو لاملا وه بجاولا لئاق لاق ولف لاملا ءاش نإو ءاش نإ دوقلا

لإ هلقنهلو لاملا وه بجاولا نأ نم لئاقلا !ذهلوق دسفاملق هل ًايواسم ناك
 هباحي إل دوقلا ى

 نيلاحلا ىف كفني مل ذإ لاملا ىلإ هلقت هلو دوقلا وه بجاولا لاق نم لوق كلذكر ييختلا

 بتك | هلوقب صاصقلا لئاقلا ىلع بتك امنإ هناحبس هللاو لتقلا سفنب رييختلا باحيإ نم

قلا يلع بتك الو ىلتقلا ىف لاملا يلع بتكلقي ماو | ىلتقلا ف صاصقلا كيلع
 صاص

ع امن] لاما ىلإ هلقن هلو دوقلا وه بجاولا نأب لئاقلاو ىلتقلا فلاملا وأ
 رييختلا نع رب

 بجاولا نإلوقت اماذه لئاق لاق نإف « هنع ةرابحلاف أطخأو هعسا ريذي هل هبجوأ ىذلا

 امهضارت زاوج ىف نكي ملو امهيضأرتب لاملا ىلإ هلقن ًاعيمج الو صاصقلا وه
 هلقن ىلع

 نأ ًايدب انيب دق انأ لبق نم هل ليق ٠ صاصقلا نم ةيآلا مكح بج وم. طاقسإ لاملا ىلإ

 ىلع امهيضأرتو هريغو دوقلا نيب هل رييخت تايثإ ريغ نم لئاقلا لع ىلولل قح صاصقلا

 هنكح قلعتام نآل هريغ نود بجاولا قا وه نوكي نأ نم هج رخال لدبلا ىلإ هلقت

 كلي دق لجرلا نأ ىرتالأ رابخ ريغ نم آبجاو ناكىذلا لصألا ىف رثؤيال امهضارتب

لامل لصآلا كلك قن كلذ زاوج ىف سلو هاضرب هنم هيرتشي نأ هريغلو رادلاو دبعلا
 هك

قالط كلمي لجرلا كلذكو رايخلا ىلع ًافوقوم هكلم نوكي نآل آبجوم الو لوألا
 

 ايدب هل قالطلا كلم تابثإ كلذ ىف سيلو قالطلا نع لدبلا ذخأو علخلا كليو هتأ ما

 لاملا ذخأي وأ قلطي نأ هل ناكول هنأو ةأرملا ىضر ريغ نم لاملا ىلإ هلقن ىف ريع هنأ لع

 لديولاموأ قالطنم نيثيش دحأل اكلام هنوكل ابجوم كلذ ناكل اهاضرريغ نم ادب

ةصقىف هداتسإ انمدق ىذلا سنأ ثيدح ريغال دوقلا وه لتقلاب بجاولا نأ ىلع
 عيبرلا 

 بجوم نأ ربخأف صاضقلا هلل باتك قلي هللا لوسر لاقف ةيراج ةينث ترسك نيح

 زوحيام لثمب الإ هريغ ىلإ هلقن الو هعم ءىشتابثإ دال ئاج ريتف صاصقلا وه باتكلا
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 نم لاملا ذخأ زاوج ىف امليوأت نم هوعدا أمل ةيآلا لامتحا انيلس ولو باتكلا سن هب
 ناكان ركذ ىتلا هوجولل هلامتحا عم | ءىث هيخأ نم هل ىنع نف | هلوق ىف لتاقلا ىضرريغ
 اهماشتم نوكي نأ كلذ بجويف ىناعملل المتمم اكرتشم ظفللا نوكي نأ هلاو>أ ربكأ
 كارتشا ال دارملا نيب ىنعملا رهاظ كح | صاصقلا مكيلع بتك]| | ىلاعت هلوق نأ مولعمو
 هلوقب هيلإ 0 ىنعم ىلع, لمحت 0 7 ىف لامحا الو هظفل ىف
 |هليوأت ءاغتباو  هلوق ىلإ  تامءاشتم رخ تاع كلا مأ نه تاك تايآ هنم | لاعت

 نوكي نأىضتقي بات ىلامأ هنأب ىحبلل هفصو نآل منحنا ىلإ هباشتملا درب ىلاعت هللا أف
 مش هعج رم هيلإ و هؤادتب  هنم امءىثلا م أ ناك ذإ هيلع افوطعم هانعمو هيلع الوم هريغ
 هلمحو :مملا ىلإ هل در ريغ نم هليوأت يرق امنع هوت اود 6 هباشتملا عبتا 0

 غي مهبولق ىف نبذلا امأف ] كوقب مهبولق ىف غيذلاب مهملع مكحو هانعم ىف هتقفاوم ىل

 يلع بتك | هلوق نأ تيث اذإو | هليوأت ءاغتب او ةنتفلا ءاغتبا هنم هباشتام نوعبتيف
 ىعم ىلع هانمم لمح بجو هباشتم | ءىث هيخأ 0 ف ]هلوقو كح | | صاصقلا

 ىلا هوجولا دحأ ىلع نوكي نأ وهو همكح نم ءىثل ةلازإ الو رك
 لودع“ الو هيلإ مضي رخآ ىنعم ريغ نه ا بجوه ىف اع انركذ

 ا مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف مكب كلع ىدتعا نُف ىلا لهل وق كل 00 هريغىلإ هنع

 ةالتإو دوقلا وه لثملا ناك اذإف د ولا وهو ىلولا هقحتس ايف الثم , سفنلا تناكذإ

 ىضارتلاب ال الإ هريغ ىلإ هنع لدعي الو لثم هل ىذلا لاا أ فاتم ةلزنع ناك ف لتا كهسفن

 ىلولل بجوأ نم عمار ل اة لا طاعت هلوقل

 نع ريثك نب ىحب ثيدح اهنم رابخأب لئاقلا ىضر ريغ نم لاملا ذخأو دوقلا نيب رايخلا

 ريخي و رف ليتق هل لتق نم) ةكم متف نيح عل هللا لوسر لاق لاق ةريره ىنأ نع ةيلس ىبأ

 ىتثدح لاق سذ ىأ نع ديعسنب ىبح جو (ىدوي نأ امإو لتي نأ امإ نيرظنلا

 هم سقف موي هت طخ ىف َتلَي ىنلا لاق لوقي ىبمكلا مرشابأ تمم لاق ىريقأ أ ديعس
 هذه ىتأأّقم دعب هل ل23 نف هلقاغ ىنإو لوذه نم ليتقلا اذه انف دعارغ ر شحم عن الأ) تمارا

 نعقمسإ نب دم هاورو ( التقي نأ نيبو لقعلا اوذخأي نأ نيب نيت ربخ نيب هلهأف تق
 هللا] وسر لاق لاق ىعاوألا يرش ىبأ نع ءاجرعلا ىأ نع نايقس نع ليضف نب ثرحلا



 صاصجلل نآرقلل ماكحأ 15

 وفعلا نيب ثالث دحأ نيب رايخلاب هيلوف حارجلا لبخلاب ىنعي لبضوأ مدب بيصأ نم * ل

 دارملا نوكي نأ اهلاهّتحال اور رخل نهر ةيدلا ذخأي وأ صتقي وأ

 ريسألا ىضرب ءادف ىنعملا ا ءادف امو دعب انمامإف ]ىلاعت لاق لتاقلا ىضرب ةيدلا ذخأ

 ريغب هأيإ همازلإ زوحيال هنأب لاملا ركذ دنع نيبطاخما لءل هركذ نع فوذحم اب ىتكاف

 هريغ ىلع نيد هل نمل لئاقلا لوي كو ىدويوأ هلوقو ةيدلا ذخأب وأ هلوق كاذكهاضر

 5  لكأ رمي هاتأ نيح لالبل ليي لاق اكو ريناند تئش نإو مارد كنيد ذغن تئش نإ

 تلي لاقف ةثالثب نيعاصلاو نيعاصلاب هنم عاصلا ذخأت انكلو ال لاقف اذكه رييخ

 را عايد هدأ مواعمو اذه ضرعلاب ذخ مث ضرعب ةلرمت عب نكلو أولعفتال

 ليئارسإىب ىلع ناك امع هللا هخسن امعةنابإ ةيدلاهركذ نوكيورخآلا ىضرريغب ضرعلاب

 نبا نع ىو رام ىلع ةمآلا هذه نع ًافيفخت هاضر ريغب و 0 ىضرب ةيدلا ذخأ عانتما نم

 ةمآلا هذه نع هللا ففقت ةيدلاذخأ مييف نكي ملو ليثارسإ ىنب ف ناكصضاصقلا نأس ابع

 تيدح ىور دق ىعازو“" الا نأ لت أ ىضريةيدلا ذخأد !رملا نأ نم انفصوام ىلع لديو

 ليتقهل لتقنم ) هيفلاقو قلي ىنلا نع هنع ةءلس ىبأ نع ريثك ىلأن ب ىبحب نعةرب ره ىلأ

 ةلتاقملاكنينثا نيب نوكت امنإ ةادافملاو ( ىدافي 0 نأامإ نيرظنلا ريخي وهف

 لتاقلا ىضرب ةيدلاذخأ ر ابخ“ الا رئاسف هدام نأ ىلع ل دف كلذ وحضو ةمتاشملاوةيراضملاو

 ةيدلاىلإ هلقنىلوللو دوقلا !وهلتاقلا ىلع بجاولانإ لوقي نم لوق لطبت رابخ الا هذهو

 بجاولا ناكولو ةبدلا ذخأو دوقلا نيب لتقلا سفنب ىلولل رييختلا تابثإ ابميمجف ن'ال
 ضرعلاو ضرعلا ىلإ نيدلا لقني اكدت وبث دعب ةيدلا ىلإ هلقن ىلولل امنإو ريغال دوقلا وه

 «ىثبجاولا لب لتقلا سفنب بجوم رابخ كانه سيلو هنع ضوعلا هجو ىلع نيدلاىلإ

 ةيدلا ىلإ لولا هلقشإ نأ الإ هريغ نود لتقلاب دوقلا باجاب لئاقلاو د ولا وهو دحاو

 ةصق ىف كلام نب سنأ نع ليوطلا ديمح نع ىراصن الا ىوردقو راثألا هذه فلاخم

 باتكلاب دارملا نوك فني كلذو ( صاصقلا هللا باتك) لاق ويلي هلال ومر نأ عييرلا

 الور نأ ى تأ ن نع ىتان لادبانوجأ كرو وع فرم اسقلا وأ لاملا

 ةيدلا ذخأتفأ لاق اللاق اوفعقا لاق مث لوتقملا ىلو ىلإ رقي هللا لوسر هعفدف الجر لتق

 000 0 *! فلنا 1 لام دف 1
للا لوسر نإ اولاقف سانلإ هقحاف ىل 5 رلآ ىنعف هلثم تنك تل هتلتق نإ كتيزأامأ لاف ال لاق

 ه



 او دمعلا ليتق ىلوا بحبام باب

 لاملاو دوقلا نيب رايخلل نوبجوملا جبتحاف ةنع افعف هلثم تنك هتاتق نإ كنإ امأ لاق قلي
 ةيدلا ذخأب نأ ديرب نألمتح هنآلل كإذو لو رك ذام ىلع هيف ةلالدال اذهو ثيدحلا 0

 هتقيدح هيلع نيدرتأ هوكشت تءاج نيد سق نب تبا" ةأرمال هلي لاق اك لق اقلا ىضرب

 نآل ربخلا ىف ار وكذم نكي مل نإو هيف اطورشم ناكدق تباث ىضرن أ مولعمو معن تلاق
 لت ىنلا نأ زئاجو هاضرب الإ ةقيدحلا كلم الو قالطلا اب اث موا نكي مل هيلي ىتلا
 نأ زئاجو هخسف وأ لتاقل ١ ىضر ىللعأ ًافوقو + نوكف لاو لع ادهم ةقوي نأ نإ دعت

 دووملا نع لمحت اكو كب : ىعارجلا لب 5 ىف لعف ا؟هدنع نم ةيدلا ىدؤب نأ دا رأ نوكي

 نيينعم لمتح هلث ه تدك هنا اتق نإ هع هلوقو رييخن اليتق دجو ىذلا لوس نب هللا دبع ةيد

 0 قحتسإ الف هل ة> فوت سا هنآل مث أمل ىف هلثم كنإ ال لتاق هنأ اكل تاق كنإ اهدحأ

 كنإ رخآلاو ملل ىف هلثم تنك درب مل هنأ انملعف ام 1 ناكف هل نكي ملام لعف لوآلاو هيلع
 ل الا ىلإ ىلاعت هللا بدن دقو هيلع كل لضف الو هنم كق>- تيفو# سأدقف هتلتق اذإ

 هسفن ءايحإ هيلع ناكا لئاق لاق نإف | هل ةرافك وهف هب قدصت نف 1 يلاعت هلوقب وفعلاب

 هريغ ىح نأ دحأ لكىلعو هل ليق لاملا ذخأ ىلولا راتخا اذإ كلذب هيلع كحي نأ بجو
 ودو قرغلا هيلع فاخ وأ لتقلاب هريغ دصق دق اناسنإ ىرب نأ لثم فلتلا هيلع فاخ اذإ
 هماعطاب هٌؤايح] هيلعف عوجلا نم توع نأ هيلع فاخو مأ ءعةعم ناكوأ هصيلخت هنكمي

 هؤأيح] ًاضيأ لولا ىلعف هسفن ءأيحال لأملا ءاطعإ لئاقلا ىلع ناكنإو هتميق ترثك نإو.

 اذهو لئاقلا هلذب اذإ لاملا ذخأ ىلع ىلولا رابجإ ةيضقلا هذه ىلع بجوف كلذ هنكمأ اذإ
 لماقلا سفن ء ءايحإ امهم دحاو لك ىلع ن ناكاذإ هنأال الصأ صاصقلا نالطب ىلإ ىدؤي

 وأ هراد ىلولا بلط اذإ ىغبنيف ًاضيأو دوقلا طاقسإو لاملا ذخأ ىلع ىضارتلا امهيلمف
 نيثكلاو ليلقلا مك هسفن ءايحإ همزاي ايف فلتخيال هن“ال هيطعي نأ ةريثك تايد وأ هدبع
 لالتعالا اذه ضاقتن ا كلذب ناكةلاقلاهذبم نيلئاقلا دنع ةيدل1 نم رثك أ ءاطع] همرل ملاملف
 نموأ لامىلع فذقلا دح نم اص ول هنأب ةلئسملا هذه ىف ىمفاشلل ىنزملا جتحاو هداسفو
 قافتاب لامىلع دمع مد نم حلاص ولو ايش قحتسي لو ةلافكلاو دحلا لطبل سفنب ةلافك
 حافلا ع م ال كلذ الول لص“ الا ىف لام دمعلا مد نأ ىلع كلذ لدف كلذ لبق عيملا
 ةضقانلاو اطلا  ادستح الأ اذه ىل مظتنا دق ة ركب وبأ لاق ةلاقكلاو فذقلا دح نع حس م 1
 دل ملأ

 ءل ماكحأ #1 د



 سفنلاب ةلافكلاو لاملا لطبو حلصلاب ل |طببال دحلا نأ انلصأ نم نأ وبف أطخلا امأف

 عيا قافتا ىبف ةضقانملامأو لطبت اهنأ ىرخألاو ًاضيأ لطبتال امهادحإ ناتي اورامف

 سيل هنأو لام سيل لصألا ىف قالطلا نأ فالخالو قالطلا ىلع لالا ذخأ زاوج ىلع

 ىنرملا هاكح ايف لاق دق ىعفاشلا نأ ىلعو اهاضر ريغب قالط نع الام اهمزاي نأ جورلل

 كلذ نم هعنم نيدلاو اياصولا بادكأل سيلوزئاج مدلا نع هيلع روجحل اوفع نأ هنع

 هبف تدثل لص" الا ىف الام مدلا ناكولف هيلع ىنجلا رايتخاب الإ دمعلا ىف كلميال لاملانأل

 هنأو ريغال دوقلا وه هدنع دمعلا بجوم نأ ىلع لدب اذهو اياصولا بافحأو ءامرغلاقح

 دقف امولظم لتق ن نمو | ىلاعت هل وق لئاق لاق نإف ةيدلا نيبو لدقلا نيب ارايخ هل بجوي م

 عقب ناطلسلا مسا ناك اذإلاملاو دوقلا ذخأ نيب رابخلا هيل ول بجو | اناطلس هيلولانلعج

 ب'الاو دمعلا هش ليتق وحن ةيدلا هيف بجي ًايلظ نيلوتقملا ضعب نأ هيلع ليلدلا وامهيلع

 ةيألاب ًادارم كلذ عيمج نوكي نأ ىضنقي كلذو دوقلا هيف بحي مهضعإو هنبأ لتق | اذإ

 انلعج دقف ] هلوق ىنعم ىف لاقف كلذ ىلع محارنمنب كاحضلا هلوأت دقو امل ظفللا لامتحال

 ناطلسلا لمتحا ايلف ةيدلا ذخأ ءاش 1 امنع ءاش نإو لتق ءاش نإ هنأ ا ًاناطلس هيلول

 هناالو امه.لع مسالا عوقول دوقلا نخأ فوبك لام اذخأىف هناطلس تاشثإ بجوانفصوأم

 ريدقت رك لاح ىف ىلاعت هللا دام امنم دحاو لكنأ عيا قافتاب تبث دق

 لع قافتالا لصح الو ةيدلاو دوقلا ىف اناطلس هيلول اناعج دقف ًامولظم لتق نموقبآلا

 تاع متججتحا اكو رييختلا هج و ىلع امهم وجو نوكي نأ بجو نيعمتجي نابجب ال امهنأ

 صوصنملاكراصو داممدوقلا نأ ىلع عيمجلاقافتال | ًاناطلس هيلول انلعج دف | هلوقيدوقلا

 ًالظ نيلوتقم اندوجول لاملا تاثإ ىف هلثم مكمزايف دوقلا ظفل مومعك هومتلعجو هيفهيلع

 هن"ال كلذو ةيدلا ىلع هلمح نم ىلوأ دوقلا ىلع هلم هل ليق ه لاملا وه ىلولا ناطاس نوكي

 ىلع هلمحو محملا ىلإ هدر بحي اهباشتم ناك اعملل المت اكرتشم ًاظفل ناطلسلا ناكامل

 | لقلا ىف صاصقلا مكيلع بتك | هلوق وهو صاصقلا باحيإ ىف ةمك# ةبآ ىهو هانعم

 م دام دوقلا نأ تدث ثيح نم نوكي نأ بجوف

 ةكحم ةيآ كعم سيل و صاصقلا باحيإ ركذ نم ةمكمحما ةيآلا ىفام ىلع ًاقوطعم نوكي

 راصتقالا بجو كلذإف هبلع الو مح هباشتملا ىنعم نوكيف دمعلا لتاقلع لاملا باحجيإ ىف



 3-3 دمعلا لقمت له ةلقاعلا باب

 نمو هيف كأرتشا ال ىذلا مكحا ىتعمل ِهتقف اوم هريغو لأملا نود دوقلا ىلع مسالا عمي

 كلذلف هيلع هلمحي مكحما نم هل لصأ ىلإ أجلي ملف دوقلا وأ ةيدلا ذخأ ىف هرييخت ىلع هلمح
 دوقلا دارملا نأ ىلع لدبام ةيآلا ىوخل ىفو ه هل ظفللا لامتحا عم ريبختلا تايثإ حمص مل
 لتقلا ف فرسي الف ًاناطلس هيلول اناعج دقف ًامولظم لتق نمو | لاق هن "الها وسام نود
 لثم نأ وأ هلتاق ريغ لتقي نأب صاصقلا ىف فرسلا ملعأ هتلاو ىنعي [ ًاروصنم ناكهنإ
 اناطلسهلوب دارملانأ ىلع ليلد كلذ ىفو لتقلا نم قحتسملا هجولا ريغ ىلع هلدقيف لتاقلاب
 دوقلا عم ًادارم ناكول هنآل لاملا ةدارإ تفتنا ةبالاب داممدوقلا نأ تبث امل ًاضيأودوقلا
 ريبختلا ركذ ةبآلا ف سيل ذإ رييختلا هجو ىلعال ةدحاو ةلاحف ًاعيمجامه بجاولا ناكل
 ةيدلل انباحيإنأو لاملادرب مل هنأ انيلعدارم ةلاحال دوقلا ناكو ًاعيمج امهتدارإ عنتما الخ
 . ملعأ ىلاعت هللاو ةبآلا هذه نع سيل ًاءلظ نيل وتقملا ضعب ىف

 دمعلا لقمت له ةلقاعلا باب
 دقو [ ناسحاب هيلإ ءادأو فورعملاب عابتاف ءىث هيخأ نم هل ىنع نف | ىلاعت هللا لاق 0
 شراالا بوجوو مدلا نم هييصن نع ءايلو الا ضعب وقع ىلع هلوأت 0 ليوأت انمدق

 هلام ىف فعي مل ىذلا لئاقلا ىلع بجاولا نأ ع ةلالد هيفو كلذل ظفللا لامتح او نيقابلل
 نوداف ةحارجلاكو هنب | لتق اذإ ب'الاكهلام ىف ىناجلا ىلع ورف دوقلا هيف دمع لك كاذكو
 دماعلاف ةفئاجلاو ةاةنملاو دعاسأأ ف صن نمديلا عطق وحت صاصقلا هيف عاطتسي الو سفنلا
 لوقوهو هتلقاع ىلع ءىطخملاو هلام ىف ةيدلا فصن دماعلا ىلع نأ الشق اذإ ءىطخملاو
 ىلع ىه كلام نع مساقلا نباو بهو نبا لاقو ىعفاشأاو ىروثلاو ىتبلا ناهثعو انباحأ
 ديلا ةيد تناكدل نيمي الو لجر نيمي عطق ولو مساقلا نبا لاق كلام لوق رخآ وهو ةلقاعلا
 ل هلام كلذ غلبي مل نإف ىتاجلا لام ىف وه ىعازو الا لاقو ةلقاعلا ابامدت الو هلام ىف
 ةصاخ الام ىف هتبدف دال وأ هنم الو ةدمعتم اهجوز ةأرملا تلتق اذإ كلذكو هتلقاع لبع
 نعملصلا نأ لع ةرهاظ ةيآلا ةلالد ركب وبأ لاق < !متلفأع ىلع لمح احلام كلذ غلبي مل نإف
 لاق لاعت هن“ال ىناجلا لام ىف ةيدلا بجوي ءايلو الا ضعب وفعب دوقلا طوةسو دمعلا مد
 لاق مث ءايلو "الا ضعب وفع ىنمملا ناكاذإ لتاقلا ىنعي وهو| ءىث هيخأ نم هل قع نف |
 لتاقلا ءادأ ىنعي [ناسحإب هيلإ ءادأو | لاق مث لئاقلل ىلولا عابتا ىنعي | فورعملاب عابتاف]



 ادجلل نآرقلا ماكحأ 1

 .ىلع حلصلا نع ىضارتلا ىلع هلوأت نم ليوأت كلل ذكو لئاقلا لام ىف هبوجو كلذ ىضتقاف

 ركذاهف امإو ةيآلا ىف ركذ ةلقاعلل سيلذإ هريغ نود لئاقلا ىلع ءادآلا بوجو هيفقلام

 .نبا نع ةيتع نب هللا ديع نب هللا ديبع نع هيبأ نع دانزلا ىبأ نبا ىورو لتاقلاو ىلولا

 لاق قابلا دبع انثدحو ًافارتءا الو احلص الو ًادبع الو ادمع ةلقأعلا لةعتال لاق سابع

 رباج نع كي رش انثدح لاق ىسوم نب ليعامسإ انثدح لاق بيطخملا لضفلا نيدمحأ انثدح

 آقارتعا الو احاصالو ًادمعالو ادع اولقعيال نأمل ع نوبلسملا مل اطصا لاق صاع نبا

 هنب|لتق ىذلاىجلدملا هللا دبع نب ةداتق ةصق ىف هدجج نع هنأ ن نع 0

 هلام ىف كلذ لعجلائيش اهنم هثروي ملو هتوخأ اهاطعأو لبإلا نم ةثام هيلع لعجر مع نأ

 مكح كلذك ناكةباحصلا نم هريغ هيف رمع فلاخ ملو سفنلا ىف كلذ تي املو ًادمع ناكمل

 ىف لقع ةلقاعلا ىلع سيل لاق هببأ نع ةورع ن ماشه ىورو صاصقلا طقس اذإ اهتودام

 ءاششت نأ الإ ةريشعلا هلقعت الف ملص نم ناكام ًاضيأ ةورعلاقو أطخلا مهلع امنإو دمع

 مهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ لاقو قاجلا لام قورف هنم داقي ال هىث لك ةداتق لاقو

 ةايح صاصقلا ىف مكلو | ىلاعت هلوقو ه ًافارتعا الو آدمع الو احلص ةلقاعلا لقمت ال

 مهئاقبل ابيسو سانلل ةايح صاصقلا باجي ىف ىلاعت هللا نم رابخإ هيف | بابلآلا ىلوأ اي

 .صاصقلا بوجو ىلع لدو هب لتقي هنأب هيلع كلذ نع هدر ناسنإ لتق دصق نه نآل

 عيمجبا ةيقدتلاديرم ىلاعت هللاناكذإىذلاو ملسللو ةأرملاو لجرلاو دبعلاو رحلا نيب امومع

 - ا ءاوتسا بجوف ءالؤه ىف ةدوجوم نيملسملا نيرحلا نيب صاصقلا ةبجوملا ةلملاف

 ذل محلا ُْف مل ممريغ ةأواسم فان ريغ ةيطاخماب بايلألا لوال هصاصو موعي دج ق

 مح صيت هجوامنإو ميغ ىادوجوم بايلألا ىوذ ىف هلجأ نم ؟ك- ىذلا ىنعملا ناك

 تورجدزيو هب نو مؤيامىلإ نوهتيو هب نوبطاخعام نوعفتن نيذل م بابلآلاىوذنأ

 نيفاكملا عيمج رذنم وهو [اهاشخ نمرذنم تنأ امنإ | ىلاعتهل رقك اذكهو هنع نورجزامع

 ىدم |هلوق وحنو |[ ديدش باذع ىدب نيب مل ريذنالإ وه نإ ]ىلاعت هلوق ىلإ ىرتالأ

 ىرخأ ةيآ ىف هلوق ىلإ ىرت الأدب , موعافتنال نيقتملا ضر محلا ىدهوهو[ نيقتملل

 ةوعأ قا تلال] هلرتكو هب عيش يف أس انلل ىده نآرقلاهيف لزنأىذلا ناضمررهش ]

 نع رث ذ دقو ه هللابذاعتسأ نم ذيعي ىذلأوه قتلا نآل | أيقت تنك نإ كنم نمحرلاب



 ١و دمعلا لقعت له ةلقاعلا باب

 لتقلا اورثكأو لتقلل لقأ لتقلا هريغنعو عيبا ءايحإ ضعبلا لتقلاق هنأ ءاكحلا ضعب
 ىف ىذلا ىنعملا اودصق امنإو ةفرعملا لهأو ءالقعلا ةنسلأ لع رئاس مالكو هو لتقلا لقيل
 اديعب اتوافت امهنني تدجو هندبو هنبي تلثم اذإ مث | ةايح صاصقلا قملو] ىلاعت هلوق
 ىف |ىلاعت هلوق نأ اهدحأ هوجو نم لمأتلا دنع رهظي كلذو ىنعملا ةمصو ةغالبلا ةبج نم
 ةلق عموهو لتقل لقأ لتقلاو عيمجلل ءايحإ ضعبلا لتق موق ريظن وه [ ةايح صاصقلا
 ىنغتسي الو هيل] جاتحي ىذلا ىنعملا نم دافأ دق ءاكحلا نع ىح امع اهبءاصقنو هفورح ددع
 عم ,ظتناو صاصقلا» ركذل لدعلاهجو ىلع لتقلا ركذ هنآل موق ىف سلام مالكلا هنع
 لتقو لتقلل لقأ لتقلا مطوقو ةايحلاوهو صاصتقلا هباحبإب ىرجأ هيلإ ىذلا ضرغلا كلذ
 لتق لكس يل هنآأل هانعم ميصي مل هتقيقح ىلع لمح نإ لتقل ىف أ لتقلاو عيمجلا ءايحإ ضعبلا
 اذه ةقيقف هدكحالو هتلزْنم هذه تلف داسفلاو مظلا هجو ىلع هنم ناكام لب هتفص هذه

 اذبف عيمجلل ءايحاوهلتق ىأ نأ ىف نايبو ةنيرق ىلإ جاتحي هزاجمو ةلمعتسم ريغ مالكلا
 نم ىلاعت هللا هركذ امو هنكح ةدافإ ىف هسفنب فتكم ريغ ىنعحلا لت نايبلا صقان مالك

 عم هظفل ىضتقم نم هتقيقح ىلع هنك ديفم هسفنب فتكم | ةايح صاصقلاف 8 و]هلوق
 صضعبلا لتق مطوق نم افورح لقأ [ةايح صاصقلا ىف | ىلاعت هلوق نأ ىرتالأ هفور> لق
 هلوق نابب لضف ررظي ىرخأ ةبج نمو لتقلل قنأو لتقلل لقأ لدقلاو عيمجلا ءايحإ
 ظفللا راركن موق ىف نأ لتقلل قنأو لتقلل لقأ لتقلا طوق ىلع [ةايح صاصقلا ىفإ
 نيظفلب دحاولا ىتعملا راركست حصي هنأ ةغاليلا دح ىف نسحأ هريغ ظفلب ىتغملا راركتو
 [ دوس بيب ارغو ] ىلاعت هلوق وحت دحاو ظفلب هلثم ماصيالو دحاو باطخ ىف نيفلتنع
 انيمو ابذك اطوق قلأو : رعاشلا لوق وحنو
 كلذكو ظفللا راركست ىف هلثم مصي الو انئاس كلذ ناكو نيظفلب دحاولا ىنعملا ررك
 صاصقلا ركذ ناكذإ لئاقلل هتدافإ عم هيف راركتال [ةايح صاصقلا ىف مكلوإ هلوق
 وق ىفو هنم صتقملا نم لتق همدقت دقو الإ ًاصاصق نوكي ال هنأ ىرت الأ كلذ ديب
 هب ريظي امم ههايشأو آذهف ةغالبلا ىف ناصقن كلذو ظفللا ىف هل راركتو لتقلل ركذ
 مالك دجوي سيل ذإ رشبلا مالك نم زاجيإلاو ةغالبلا ةبج ىف نآرقلا ةنابإ لمأتملل
 . ىلاعت هللا مالك ىف دجويام لثم ةريسبلا ظافل “الا ىف ةريثكلا ىناعملا ممج نم ءاحصفلا
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 صاصقلا ةيفيك باب

 يآ ف لاقو |:ىلتقلا ىف صاصقلا كيلع بتك اونمأ ئذلا اهمأ | ] ىلاعت هقلا لاق
 هلاقو[ ميلَع ىدتعا ام لثم هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نف صاصق حورجلاو |ىرخأ

 دحأل لمح ملو لثملا ءافيتسا ىآلا هذه بجوأف [4ب متبقوعام لثمب اوبقاعف متبقاع نإو ]

 ةيفيك ىف ءاهقفلا فلتخاو ٠ لعف ام رثكأ ىتاجلاب لعفي نأ هيلو ىلع وأ هيلع بجوأ نم

 فيسلاب الإ لقي ملهلتق هجو ىأ ىلعرفزو دمحو فسويوبأو ةفينحوبأ لاقف صاصقلا

 م نإف هلثم هلتق قيرختلاب وأ رانلاب وأ رجحت وأ ًاصعب هلتق نإ كلام نع مساقلا نبا لاقو

 لتاقلا لعف ىلع داز نإو تومي ىت> هب هلتق ام سنج نم هيلع رركي لازب الف هلثم تع

 نوهركي اوناكدقو كلذ نم رثك أ هبريضن الو هب ريض لثم هيرضف ةمربش نا لاقو لوألا

 .ىت> هيف هسغأ لازأ ال ىنإف ءاملا ف هسغنإف هلكك لذ نع ىركح فيسلا نولوقيو ةلثملا

 هسيح نإو كلذ لثم هب لعف تام ىّيح هنع ملقي ملف رجح هبرض نإ ىعفاشلا لاقو توم

 لاق ٠ فيسلاب لتق ةدملا كلت لثم ىف تمي مل نإف سد> تام ىتح بارش الو ماعط الب

 [صاصق حورجلا] هلوقو [ ىلتقلا ف صاصقلا مكيلع بتك | هلوق موبفم ىف ناك|ركبوبأ

 قاجلا لعف ىلع ةدايز ءافيقسإ ىلولا ىلع ًاروظح ناكهيلع ةدايز ريغ نم لثللا ءافيتسا

 سبحلاو ةراجتلاب ضرلاو قيرغتلاو قيرحتلا ىف ان ركذ نم بهذم ىلع ىفوتسا ىمو

 وأ فيسلاب هلتق لعفلا كلذ لثمب تمب ملاذإ هنأل لعف امم رثكأ هب لمفي نأ ىلإ كلذ ىدأ

 كلذ دعب ىدتعأ نف ]هلوقب هنع هللا رجز ىذلا ءادتعالا وه كلذو هلعف سنج ىلعدأز

 ماوس هلعف لثم هب لعفب نأ صاصقلاو صاصقلا ةزواجي ءادتعالا نآل [ ميلأ باذع هلف

 هسفن فالتإ ةبج نم ًاصتقم نوكيف لتقلا هوجو ىحوأب هلتقي نإف رذمت نإو نكمأ نإ

 لعفىلع دئاز تومي ىتح هيلع لعفلا كلذ لثم راركستب كلام لوقو هل لعجام دعتم ريغ

 فلاخم هلتقي مث لءفام لثم هب لعفي هنأ ىعفاشلا لوقو صاصقلا ىنعم نع جراخ لتاقلا

 دعب هلتقف ىفوتسا دقف لعفام لثم هب لعفب نأ ةبج نم ناكنإ صاصقلا نآل ةآلا محل

ن ملظ دقف هللأ دودح دعتي نمو | ىلاعت لاقو صاصقلا دل ةزواجمو دعت كلذ
 نإو | هسف

 هلوقن ىذلا وهف لعفلا رادقل ةزواجم ريغ نم سفنب سفن فالنإ وه صاصقلا ىنعم نأ

 ةزواجم ةيآلا ةفلاخع نم ان وفلاخم هيلإ بهذ ىذلا هجولا لع صاصقلا بجوم كفن الف



 رو صامقلا فيك باب
 هلوق كلذكو هيلع هللا دعوأ ىذلا ءادتعإلا دح ىف لخاد كلذ لعاف نآأل صاصقلا دح
 لثمي اوبقاعف متبقاع نإو | هلوقو | مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف كيلع ىدتعا نف |
 نأ ىلع لديو لعف امم رثك أ هب لعفي وأ هتحارج نم رثكأ حرحب نأ عنمي | هب متيقوعام
 دعاسلا فصن نم لج ردي عطق نم نأ ىلع عيمجلا قافتا هيلع ًاريزال لعفام لثم هب دارملا
 اذإ نظلا ف بلغي دق ناكنإو هقح رادقم ىلع راصتقالاب نقيتلا مدعل هنم صتقي ال هنأ
 فيكف ظحكإذ ىف دابتجالل نكلو هيلغ ىلا نم هعضوم قنيكسلاعضو دق هنإ دبتجأ

 نم رثك ُ هيلع ناجو هقح نم 0 3 وكس هنأ انيس ىلعل هجو ىلع صاصقلا زوجي

 ىلع لدي اذهو هقرغي الو هقرح الو هلتقي نأ ىلوال زوجي هنأ قالخال ًاضيأو هتبانج
 هسفن ىالتإ وه صاصقلا نأت بث ادارم فيسلاب لتقلا ناكاذإو ةيآلاب دارم كلذ نأ
 امو خضرلاو قيرختلاو قيرحتلا ةدارإ تفتنا دارم كلذنأ تبث اذإو لتقلا هوجو رسيأب
 ليق نإف  هريغ عوقو ني فيسلاب هلتق ىلع راصتقالا بوجو نآل كلذ ىرجم ىرج
 نأ تمي مل نإ هلو هلعف لثم هب لعفي نأ ىلعو فيسلاب هلتق ىلع عّقي صاصقلا ىف لثلا ميم
 « كلذ هلو هقح ضعبل اكرات نوكيف فيسلاب هلتق ىلع ايدي رصتقي نأ هلو فيسلاب هلتقي
 ىفاني كلذ نآل فيسلاب هلتق عم ًاقحتسم قيرحتلاو خضرلا نوكي نأ زئاج ريغ هل ليق
 ىلع هلمح رئاج ريخف ريغ ال صاصقتلا ىلاعت هللا بجوأ ثيح نمو لثلا لعفو صاصقلا
 ىرلاو قيرغتلاو قيرحتلاو ةراجحلاب خضرلا نأ ىلعو هكحوظفللا نومضم ىفاني ىنعم
 دح خضرلا سيلف لكلا ءافيتسا وه ناكاذإ صاصقلا نآل هب صاصقلا ءاقيتسا نكميال
 ري )قيرحتلاو ىرلا كاذكولوتقيلا لئاقلا خضرا زجأ ريداقم ىف هنإ ملعي ىتح مولعم
 ىحوأب هسفن فالتإ دارا نوكي نأ بجوف صاصقلا رك ذب ًادارم كلذ نوكي نأ
 رذعتل ةفئاجلاو ةلقنملا ف صاصقلا ىنن ىف هني ىتلا نع ىورام اذه ىلع لديو هوجولا
 هؤافيتسا نكم ريغ خضرلاو ىرلاب صاصقلا كل ذكف ةيانجلا ءا زجأ ريداقمىلع هئافيتسا
 نيينعم مظتني لالا ناك امل لبق نإف * ابفلتأ ىتلا ءازجالا ىالتإو ماليإلا ىنعم ىف
 هجولا اذه ىف لثماو صاصقلا نوكيف فاتأ ام هسفن فالت] امهدحأ صاصقلا كلذكو
 نيرمآألا ىف ظفللا مكح انلمعتسا لعفام لثم هب لعفي نأ رخآلاو سفنب سفن فالتإ
 ةبج نم لثملا فوتسا الإو تام نإف لعف أم لثم هب لعفت أنلقف امهيضتقي همومع نأال
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 نأب نيرمألا عيمج صاصقلاو لثلاب دارملا نوكي نأ زوال هل لبق ء سفنلا فالتإ

 نيينعملا نم دحاو لكدارملانوكي نأز وي ناكنإو لقي مثلوتقملاب لعفاملثم هب لعفي

 امأو ةبآلا كحل ىف ةانمريغ وهو هلواتتإ مسالا نأل رخآلا ىلإ عومج ريغ دار الأ ىلع

 لثماو صاصقلا دح نع جرخي هنأأل عملا هجو ىلع ًادارم نوكب نأ ”اج ريذف امهعمج اذإ
 عنتمأ كلذلف اهمكح ىف دو اهداضإ ىنعم ليع ةيآلا ليوأت دوأن نثاجريغو هم ءلع ًاذياز توك لب

 ىروثلا نايفس ىوردقو ةعاجالاوسحلا و قيرغتلاو خضرلا دعل تفيبتلاب لتقلا ةدارإ

 فيسلاب الإ دوقال مقلم هللا لوسر لاق لاق ريشب نب نامعتلا نع بزاع ىنأ نع رب اج نع
 رخآلاو لثملاو صاصقلارك ذ ىف ةيآلا دارم ناب امهدحأ نيينعم ىوح دق ريخلا اذهو
 نع ةسينأ ىنأ نب ىحت ىورام ًاضيأ هيلع لديو هريغب دوقلا ىفن ىف هب جتحم ومع ٠ ءادتب أهنأ

 فلاخما لوق قي اذهو أريت ىح >.حارجلا نم داقتسيال لا هِي ىن ]! نأر .اج نعرييزلا

 تين ايلف هجو هئانثتسال نكي ىل مل لعف اكىناجلاب لعمي ن أب جاولا ناكول هن ل كلذو ان

 ةسينأ ىأ نب ىح ليق نإف 0 هيلإ لؤي ام ربتعم ةحارجلا نأ ىلع لد ءانثتسإلا

 كلذ سيلو مولي دعت الو مهحرج ىلإ تفتليال لابج لوق اذه هل ليق < هئيدح جتعال

 هنأ ديعس نب ىح ن ء ركذ دق ىنيدأا نب ىلع نأ ىلعو رأب الا لوبق ىف ءاهقفلا ةقيزرط

 هيلع لديو ه قم نب دمج ثيدح نم ىرهزلا ثيدح ىف ىلإ بحأ ةسينأىأ نب ىح لاق

 لاو لاق سو أ نب دادش نع ثعشأ الا أ نع ة ةبالق ىأ مل ا

 مذ اذإو ةلتقلا اونسحأق أف متلتق اذإف :ىث : لك ىلع ناسحإلا بت ؟ هللا نإ ميل هللا ليوسر

 لتقلا هوجو نسحإب هلتقي نأ هريغ لتق هل نم نأ هظفل مومع 0 مبذلا اونسحأف
 هنأ هلي ىنلا نع ىورأم هيلع لدبو م هب ةللاو هببذعت ىني كلذو اهرسأو اهاحوأو

 ىكحو ٠ ماهسلاب ًايمر لتاقلا لتقي نأ كلذب عنف ًاضرغ نا وحلا نم ءىش ذختي نأ ىبن
 نميف ا لاقف نيطالسلا ضعب دنع هللا دبع نب كيرش دعم رضح نعم نب مسقلا نأ

 لاق ًايناثث ىمرب لاق ىلو “الا ةيمرلاب تمي مل نإف لاق لدقيف ىمرب لاق هلتقف مهسب الجر ىر
 كيرش لاق ًاضرغ ناويحلا نم ءىش ذختب نأ هلي هللا لوسر ىهن دقو ًاضرغ هذختتفأ

 لديو ه ماقو ءاذيلا نعي انتقبسهيف كانقب اسنإ ناديم اذه هتلادبع بأي ٠ مسقلا لاقف قومي مل

 بدنج نب ةرعملاقو ةلثما نعىبن علب ىتلانأ هريغونيصح نبنارمع ىورامآضيأ هيلع



 حلا صاصقلا ةيفيك باب

 تباث ريخ اذهو ةلملا نع اناهنو ةقدصلاب اهيفان سمأ الإ ةيطخ ملي هللا لوسر انبطخام
 هب ةلثملا هيف انيفلاخم لوقو لقاقلاب ةلثملا عمي كلذو هولمعتساو م ءاهقفلا هاقلت دق
 صاصقلا نوكي نأ. بجوف لثملا ءافيتساو صاصقلا باجيإ ىف ذ ةيآلا دارم نع ىنني وهو
 ناكدقو ربا ىف عم فلاضال هجوم بع هب ةيآلا لمعت سل و ةلثملا بجوال هجو ىلع ًاروصقم

 ىح خا يكذو منعأ لعو ملعرأو بأ علت تدرب لش لي

 صاصقلا هنأ ىبعم ن نوكي و نأ اذه ىلع بجوف ةلثملا نع هيب نيعالا ل أ حس مثاوتام
 ايدو ن نأ أ سنأنع ةداتق نع مام تيل ؛ كلذفانوفلاخع جتحاو هي هيف ةلثمال امعالومم

 ا
 دوقلاو عيمجأ دنع لمعتسم ةلثلا نع ىهنأ ناآل كلذو ةلثللا سلب اخ وئيلُم ناكت مدت ول
 امهدحأ لاهعت أ ىلع سانلا قفتاو ناربخ هِي هنع درو ىتمو هيف فاتخم هجولا اذه ىلع

 [اماعوأ ناك ًاصاخمهيف 3 فاتن ا لع ًايضاق امهنم هيلعقفتملا ناكر خآلالامعتساف اوفلتخاو
 نعدبز نب ماشه نع هب عش ى ورامدحلا هجو ىلع ىدوبلا لتق نوك نأزت ماج كلذ عمد

 ابلهأ اهب ىتأف ابسأر خضرو الع تناك ًاحاض وأ ذخأف ةيراج ىلع ىدوهم ادعلاق سنأ
 لاقمأ ال ىأ ايسأربتراشأف نالف كلتقنم هلق لاقف قمررخ ىف ىهو علي هللا لوسر
 نأ زئاخ نيرجحنيب هسأر خضرف هي هلا لو وسر هب مأف معن تلاق ىدوبلا ىعي نالق

 ثيدحلا أذنه ونيرج> نيب هسأر خضر ْن أ م ىنلا ممأف نيرجح إب ىص س

 مث نين ر رعلا لمس أك ةلثملا هجو ىلع زثاج كلذ ناكدقو ل |تقو لاملا ذخأ ا ادح هلتق نوكي
 سذأ نع ةبالق ىف ذأ نغايونأ ,ع رمعم نع حب ربنا ىوردنواللا نع ىهنلاب حسن
 لتق ىتح مجرب ن أ تلو ىلا هب مأف ان اضيع راج أ أر خضر دوولا 0
 ىدوولا توك نأ رئاجو عيبجلا دنع صاصقب كلذ برأا ثيدحلا اذه ىف ركذف
 كلذ نعت نخأف ةنيدملا نم ذئتيح تناكدوهأ ملأ لاح برقل برحلا رادب قحلو دبعلا ضقت
 ةيدصلا ءاعاب هلتق نوكي نأ زئاج ريغ هنتأل ىص لتقب مهتم 09 ضقان ىنرح هنأ ىلع هلتقف
 ناكدق ةلاحم الف عيا دنع لتقلا هيلع ىعدلل ل لتق بجوال كالذ نآل اهلتق هن أاهمتراشإو
 نم ان ركذأ . ةمص ىلع لدبو « هتبجىلع ىوارلا هلقني مل لتقلا هب قدتسا رخآ بيس كانه
 هنأ ىلع ا قافتا فيسلا وهو هوج ولا زيبا هسفن ا دارملا نأ
 برش نآل لبق نإف ٠ فيسلاب لتقو ًارمخ هرج ونا نأ 1 تام ىح ارم رجوأول
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 : ملعأ هللاو ةيصعم ةلثملا كإذك هل لبق ةيصعم رذلا

 - ةيصولا بوجو ىف لوقلا باب

 ,دلاولا ةيصولا ًاريخ كرت نإ توما د>أ رضح اذإ كيلع بتك | ىلاعت هللالاق
 نأ هنع ىور نم فلسلا فلتخم مل ركبوبأ لاق | نيقتملا ىلع 8 5 1 نيبرقألاو

 ةيصولا هللا بجوأ ىذلا لاملاب دا 00 ىف اوفلتخاو الام هب دآرأ أ[ ري إ هلوق

 ىلإ هلال وقكم كيلع ضرف هانعم | يلع بتك | هلوق نال ًاضرف ةيصولا تناك نيح هيف

 ًاضرف ىندلا | اتوقوم ًاباتك نينمؤم ا لع م هلوقو  مايصلا يلع بتك |

 وأ مثرد ةثامعبس هلو هضرم ىف هل ىلوم ىلع لخد هنأ همجو هللا مرت لع نع ا ًاتقوم
 لام ريثك كل سلو | ًاريخ كرت نإ | ىلاعت هللا لاق امنإ ال لاق ىصوأ الأ لا اقق مرد ةئامتس

 ىف ةيصوال سابع نبا لاقو ةقفن اهنود امو مثرد فالآ ةعب رأ لاق هنأ ىلع نع ىورو

 امل اولاقوابلهأ اهعنف ةيصولا تدارأ أما ىف اهنع هللا ىضر ةشئاعتلاقو مرد ةثام نامت

 اهنأكف فال ةثالث اولاق الام مكف تلاق ةعبرأ اولاقاهدلو مكتلاقق ريسي اهل امودلو

 ىورو مجرد ةئام سمخ ىلإ مرد فلأ مهاربإ لاقو لضف لاما اذه فام تلاقو مهترذع

 ىه ىرهزلا لاقو ًادعاصف مرد فلأ لاملا ريخ لاقي ناكلاق ًاريخ كرت نإ ةداتق نعمامه

 لاملاريدقت اولوأت اهنإف نيلئاقلا ءال وه لكو ريثك وأ ليلق نم لاملا مسا هيلع عقوا لكف
 قيرطىلع مهنم كلذ ناكو ةروك ذل! ريداقملل باجيإلا هجو ىلعال بابحتسالا هعجو ىلع

 كرتلاة يال امهرد كرت نم نإ ةداعلا ىف مولعمو لاملا نم ةفصا) هذه هقحلت امف داهتجالا
 بلاغو داهتجالا ىلع اف ريدقتلا قي رطناكو ةداعلا ىلع ةفوق وه ةيمسقلاهذه تناك املف آر يخ

 قيراط ناكف هقحلت ريثكلا نأو ةيمستلا هذه هقحاتال ريسبلا ردقلانأب ملعلا عم ىأرلا
 ثلثلا هلوقو هِيَ ىنلا ةنس نم !وفرع !وناكام عم ىأرلا بلاغو دابتجالا ايف لصفلا
 فلتخا وس انلا نوففك ةلاع موعدت نأ 3م نخل 5 كتئرو عدت نأوريثك ثاثلاو

 ملاهنأ نولئاق لاقف ال مأ ةبجاو تناكل ه ةبآلا هذه ىف ةروك ذملا ةيصولا ىف سأنلا

 ىلع تخخسأ 7 آضرف تناكدق نورخآ لاقو ًاداشرإو ًابدن تناك امنإو ةبجاو نكت

 ةبآلا قايس ىف نأب ةبجاو نكت مل اهنأ لاق نم جتحاو اهنم خوسفملا فمهنم فالتخالا

 ايلف |فورعملاب نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا 0 وهو اموجو ن ىلع ةلالداهاوخو



 م ةيصولا بوجو ىف لولا باب

 هلوق اهدحأ هجوأ ةثالث نم ةيجاوريغ اهنأ ىلع لد نيقتملا ىلعامنأو فورعملاب ايف لبق

 نأ دحأ لكىلع مكحي سيلو | نيقتملا ىلع | هلوق رخآلاو باجيإلا ىضتقي ال [ فورعملاب ]
 مهريغو نوقتملا اهف فلتخمال تابجاولاو اهب نيقتملل هصيصخت ثلاثلا نيقتملانم نوكي
 .فورعملاب اهماحيإ نآل اهب وجو ىنن ىلع لئاقلا اذه هركذ اهف ةلالد الو ركب وبأ لاق
 ىلاعت هلوقك ريصقت الو هيف ططشال ىذلا لدعلا هانعم فورعملا نآل امبوجو ني ال
 قزرلا اذه بوجو ىف فالخ الو | فورعملاب نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو |
 ىلاعت هللا لاق بجاولا وه فورعملا لب | فورعملاب نهورشاعو | ىلاهتهلوقو ةوسكلاو
 ايف فورعملا ركذف | فورعملاب نورمأي  لاقو  ركنملا نعهنأو فورعملاب صأو |

 هللا صاوأ عيمج ناكذإ اهبوجودك ب وهلب اهب وجو ىننيال ةيصولا نم ىلاعت هللا بجوأ
 وه فورعملابسيلام نأو ركشأا وه فورعملا دض نأ ًاضيأ مولعمو ركسم ريغ ًافورعم
 | نيقتللا ىلع ًاقح | هلوق امأو بجاو فورعملا آذإف هنع روجم مومذم ركنم او ركنم
 اونمآ نيذلا اهسأ اي | ىلاعت هللا لاق نيقتم أونوك< نأ سانلا ىلع نآل اهماجيإل ديك أت هيفف
 ةيصولا هذه ذيفنت لعج املف ضرف هللا ىوقت نأ نيملسا نيب فالخ الو | هللا اوقت
 ىلع هيف ةلالد الف ركذلاب نيقتملا هصيصخت امأو اهءا] نع نابأ دقف ىوقتلا طئ ارش نم
 نع اهيفت هيف سيلو نيقتملا ىلع اهب وجو ةبآلا ءاضتقا هيفام لقأ نآل كلذو اهب وجو ىفن
 تيجو أذإو ممريغل ىده نوكت نأ فن ا نيقتملل ىده | هلوق ىف سيل هنأ اكنيقتملا ريغ

 كلذ لعف نأ ركذلاب نيقتملا هصيصخت ةدئافو مثريغ ىلع تبجو لإ ىضتقم نيقتملا لع
 ةرهاظ ةبآلا ةلالدوكللذ لعف مييلعاذإف نيقتم مهلك اون وكينأ سانلا لعو هللا ىوقت نم
 امف انييام ىلع مكيلع ضرف هانعم | مكيلع بتك | هلوق نآل امضرف ديك أتو اهماحيإ ىف
 دك آب وجولا ظافلأ ىف ءىشال و | نيقتملا ىلع ًاقح فورعملاب ] هلوقب هدكأ مث فلس
 فن آ هانيب اديك أتلا هجو ىلع ركذلاب نيقتملا هصيصختو كيلع قح اذه لئاقلا لوق نم
 ىلا نع ىور دقو  ةبآلا هذه ةبجاو تناكاهنأ فلسلا نم ريسفتلا لهأ قافتا عم
 نب ناملس انثدح لاق عناق نب قابلا دبع انثدحام وهو ةبجاو تناكامنأ ىلع لديام هل
 نبأ نع عفان نع باهولا دبع انثدح لاق ب ويأ نب هللا دبع انث د لاق لد ربج نب لضفلا
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 لاق بويأ انثدح لاق نايفس انثدح لاق ىديلا انثددب لاق ىسوم نيرشب انثدحلاق قابلإ

 هيف ىصوي لام هل سم ءىرصأ قدام ) هيَ لَم هللا ل وسر لاق لاق رع نأ نعأ عفا ترعمس

 نع عفان نع ىزاغلا نب ماشه هأور دقو ١ يرض ناتليل هيلع رمث

 ( ةبوتكم هدنع هتيصوو الإ نيتليل تيبي نأ لسه ى غل , ام ) لاق هَ ىنلا نأ رمع نبا

 مهنم تلاقف ايدي 6 نولئاقلا فلتخا 3  ةرجاو تناكدق ةيصولا نأىع لدب اذهو

 دمع ونأ انثدح سابع نأ مهنه وسلم ةيصولا باجيإ نم ةبآلا هذه ىفام عييمج ةفئاط

 لاق بدؤملا ناملا نب دمع 0 لضفلاوبأ انث دح لاق ىطساولا دمحأ نب دمحن رفعج
 ءاطع نب نامثعو حيرج نبأ نع جاجح انتايرح لاو مال نيش اقلا ديبع وبأ انثدح

 لاق [نيبرقّألا ونيدلاول ولل ةيصولا ًاريخ كرتذإ| ةبآلا هذه ىف ىف سابع نبأ نع ىناس أ رلأ

 كرت ام بيصن ءاسنللو نوبرقألاو نادلاولا كرت ام بيصن لاجرلل | ةيآلا هذه اهتخسأ

 نع ةمركع نع حيرج ني! ىورو [ ًاضورفم ًابيصن رثكو أ هنملق ام نوبرقآلاو نادلاولا

 نم خس ملو ثري نم كلذ 0 | ًاريخ كرت نإ | ىلاعت هلوق ىف سابع نبأ

 ىو خوسنم عيبا نأ | مهم دحإ ىف كلذ ىف سابع نبأ نع ةيأورلا تفلتحخأف ثري ال

 نب , رفعج دمج وبأ انثدحو ثر ال نم نود نيبرقألا نم ثر. نم خوسنم هنأ ىرخألا

 هللا دبع نع ىدرم وبأ انثدح لاق ديبع وبأ انثدح لاق بدؤملا لضفلا وبأ انثدح لاق دمع

 ًاريخكرت نإ|ةيآلا هذه ىف لوقي ةم ركع تعم لاق نمحرلا دبع ىبأ ةراعنعكرابملا |

 ثاريملا ناكدهاج نع ميرج نا لاقو ضئارفلا اهتخسن [نيبرقاألاو نيدلاولل ةيصولا

 صولا ةهناكذف ضرعأ ةةتاط علاق واو ةضوتتم ىف نيب رماألاو نيداا لل ةئيفارلا ودا
 نورءال نذل !نيبرقألا و نيدلا ولا تاعجو ثرينمع تخسنف نيبرقأألاو نيدلاولل ةبجاو

 ىلعي نب كلملا ديعو ديز نب رباجو نسحلا نع ىورو نسحلا نع ثعشأو سنوي هاور

 ةبارقلا ىذل ثلثلا ىثلث نأ هثربال نم ةبارق وذ هلو ةبارقلا ىذ ريغل ىصوي لجرلا ىف

 ةيصو ال كاحضلا لاقو ةبارقلا ىوذ ىلإ هلكدرب سواط لاقو هل ىصوأ نأ ثلثلا ثاثو

 ىف ةيصولا تناكدق ىرخأ ةفئاط تلاقو + ةبارق وذ هل نوك< ال نأ الإ ةبارق ىذل الإ

 راصتقاالا هل نأكلب ! ميعيمل اهب ىصوي نأ ىصوما ىل اعن نك لو ةب ةبارقلا ىذل ةيجاو ةلملا

 آلا قبف نيبر ةْلإ ةيصول لأ هن هسسأ ملأ نب .دعب الل ةمجأ و نكت ملف مهلمنيب رقألا ىل ىلع



 6 ةيصولا بوجو ىف لوَلاباب

 تخسناوف امخسنب نولئاقلا تفلتخا مث ء اهكرتوأ م مل ةيصولازاوج نم هيلعاوناكام ىلع
 ىلاعت هلوق سابع ن 5 2 ةمركعو سابعنبا نعاني ور دقو هب
 لوسر نع تبئام امخسن نورخآ لاقو | نوبرفآلاو نادلاولا كرتام بيصن لاجرلل |

 نب ورمسن ع نامع نب نمحرلا دبع نع بشو> نبرهش هاور (ثرأ 0 تلم هللا
 نع هدج نع هيبأ نع بيعش نبورمت ىورو ( ثراول ةيصوال ) لاق هِي قام هنع ةججراخ
 0 ليبح رش نع ع شابع نب لاو (ةيسو ثراول ميال لاهل
 نإ الأ) عادولا ةجح ماع هتبطخ ىف لوقي هِي هللا لوسر تعمس لوقي ةمامأ ايأ تعمم
 ىاسارخلا ءاطع ن 000 اجحو (ثراول ةيصواالف هقحقح ضرك نام دق
 0 الإ ةيصو ثراول زوحبال ) هَ هللا ل وسر لاق لاق سابع نبأ ن 2ع
 لاق ىلع نع ثراحلا نع قامسإ ىبأ نع اجي- هاؤر ةباحصلا نم ةعامج ن هع كلذ ىورو

 ربلا اذهو ةيصو ثراول زوجيال لاق رم نبأ نع ردب نب هللا دبعو ثراول ةيصوال
 :اوتلازبح ىف اندنعوه انفصو ىّبلا تاب + نم هدوروو كلذ ىف هِي ىنلا نع روثأللا

 ا زئاجو هل مهلاوعتساو لو لاي هأ :إ ءابقفلا قلتو ةمالا ىف هتر مشو هتضافتسال
 لامت هللا ياحي امأف  تابآلا ن ه لمعلاو ملعلا بجويام زيح ىف ناكذإ هلثمب نآرقلا
 هنأ ىرت الأ اعم ةيصولاو ثاريملا عامتجاذا ول ةيصولا سن بجو ريغف ةئرولل ثاريملا
 ةيصولاو ثأ ريملا عامتجا ليحتسي نكي لف ثدولااتزاجأ نإ ثراول اهذاأ دق ل
 ناك ىذلا اف ةيصولا دعب ثاريألا لعج امنإ هللا نأ ىلع ثاريملا ةنآ الإ نكت ملول دحاول
 باتك ىف ىمفاشلا لاقو ه اهدسعب ثأريملا لمي حا هطسق ىطعي نأ عن
 ايلف ابعم ةتباث نوكت نأ لمتحو ةيصولا ةفعان ث ثيراوملا نوكت نأ لمتحي ةلاسرلا
 اهب انلادتسا ثرأوأ ةيصوال لاق هنأ عطقنم وهو دهاجم قير ام نم ِهلَِي ىنلا نع ىور
 عم نيبرقألاو نيدلاولا ةس يصولل ةغسان ثيراوملا نأ ىلع كلذ ند ٍدَلع ىلا نع ىور
 نأ ًاذإف ثا ريملاو ةيصولا عامتجا لاهتحاب لوقلا ىطعأ دق ركوبأ لاق « مطقت 1 ريخلا

 كاريملاب ةخوسنم ةيصولان كم ملف ثراولا ةيصولا خسن بجويام ثاريملا ةيآ لوزن
 لسرملا لبقيال وفر حاف قار ط نم درو هنآ هدنع تبني مل ريخلاو امبعامتجا زاوجل
 خسلت هدنع ز *اج ريغ ذإ ةبآلا كح ىلع هب ىنتق ال رتاوتلاو لاصتالا ةبج نم درو ولو
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 ةخوسنم ريغ كحلا ةتباث نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا نوكم نأ بجاوف ةنسلاب نآرقلا

 لجر ميقتعا نيكو“ ةعدق هلو فذ 2 امخسن بجويام درب م اذإ

 0 ىذلاو ةعبرأ قرأو نينا قتءاف ءارجأ ةثالث هَل 7 ىنلا مر مريغ هل لامال

 ىن )ا م زاجأف بجعلا نم هللبو هددب ب أرقال لن كل اعإ برعلاو برعلا نم لجر

 نيقتعملا ديبعلل تاطب ةبارق ريغل لطبت تناكول ةيصولا نأ ىلع كلذ لدف ةيصولا هيي

 رهاظ مالك اذه ركب وبأ لاق ه نيدلاولا ةيصو تلطبو تبلل ةبارقب اوسيل مهنأل

 هنب ةبارقال نم كلمت امت] برعلا نأ هلوقف هلالتخا امأف هلصأ ىلع ضقتنم لالتخالا

 نم هؤابرقأ نوكيف ةيمعأ همأ نوكت نأ رئاج هنأ لبق نم أطخ اذهو مجعلا نم هنيبو

 هنأ ى ئرخأ ةهج نمو هؤابر ال ةيصو ضن رم ا ةعق 3 ىذلا قتعلا نوكيف 3 اع همأ ل ا 5

 مهنم ناك نمل اهتخسن اممإف نيبرقالاو نيدلاولل ةيصولا تحس ثدر اوملا يأ أ تول

 امأو هةئلصو خسل بجوب ام هريغل ثاريملا تانثإ ىف سلف مهنم ثربال 0 امأف ًاثراو

 ضي رملا قتع ىف نيصح نب نار مع ربخ نيبرقألل ةيضرلا ست هباجإتا هلصأ ىلع هضاقتنا

 لوألا رد_صلا نم ةعاج نك قوز دقو نآرقلا حبس ال ةنسلا نأ هل هلصأ نمو هدب دع

 ىصوأر ري نأ ىورو مم ىصوأ ام لع دفنت اأو بناجأللا ةيصولا زيوجت نيعباتلاو

 نب ديعسو مهاربإو ةفقئاع نعو مثرد فال 7 ةعبرأب نونم أزرق ١ لكل هدالوأ ثا ابمأل

 دقو اهلعج ثيح هلصو دقن اولاق ىرهزؤلاو راند نب ور#و هّنيأ ديع نب ملاسو بيسأل

 < براقألاو بناجأللل اياصولا زاوج ىلع نيعباتلا رصع دعب ءابقفلا نم قافتالا لصح

 ثيراوملا ةيآ قايس ىف ىلاعت هلوق نيبرقألاو نيدلاولل اندنع ةيصولا م خسن بجوأ ىذلاو

 مثريغ نود نيبرقألا ىل اع اهرصقب لو ةقلطم اهزاجأف ة | نيد وأ اهب ىحصوي ةيصو دعت ن 6|

 هذه ىو آضرف تناكدق مط ةيصولا نآل نيبرقألاو نيدلاولل اهبخسن باجبنإ كلذ ىو

 سلو مهّشراوم ماهس ىلع ةثرولل ًاثاريم قبام لعجو مهريغل ةيصولاو مه اركرت ةزاجإ

 ةروك ذم ةيصولا هذهم ديري نأ لمتحي ليق نإف 3 ةيصولا كلت حسن دقو 5 كلذ زوجي

 نوكيف نيب رقألاو نيدلاولل ةيجاولا ةيصولا اهدعب ثيراوملا باحجيإو ثيراوملا ةبآ 2

 عضوملا اذه ىف ةيصولا قلط أ هنأ لبق نم طلغ اذه هل لبق 3 مهنم ثرباال نمل اتباث ابمكح

 379 ذملا ةيصولاو تاركنلا ؟- كلذ ناكذإ سنجلا ىف امعويش ىضتقي روكنم ظفاب



 ا ةثدولا !متزاجأ اذإ ثراولل ةيصولا باب

 دعب نم لاقل اهدارأ ولذإ اهيلإ أ,فرص زئاج ريخف ةفرعملا ظفل امظفل نيبرقألاو نيدلاولل
 ىلاعت لاق 6 تملع دق ىتلا ةيصولا نم دومعملا فرعملا ىلإ مالكلا عجرب ىح ةيص ولا
 دارأ امل ىرخآ ةنآ ىف لاقو | مودلجاف ءادهش ةعب رأب اوتأي ل مث تانصحلا نومي نيذلاو]
 كتئلوأ دارملا ناكذإ ماللاو فلآلاب مهفرعف | ءادبشلاب | وتأي 1نإف | نيروكذملا ءادهشلا
 ةروكذا اة يصولا اهم دربمل هنأ تبث روكتم ظفلب ثيراوملا ةيآىف ةيصولا قلطأ ايلفءادهشلا
 نم عامجإلا وأ ةنسلا هتصخ ام الإ سانلا رئاسل ةرئاج ةقلطم اهنأو نيبرقألاو نيدلاولل
 ه نيبرقاألاو نيدلاولل ةيصولا مسن كلذ توبث فو امهوحنو لئاقلل وأ ثراولل ةيصولا
 هلوقب ءابرقألا نم اوسيل نيدلاولا نأ ىلع هللا همحر نسحلا نب دمح لدتسا ركب وبأ لاق
 رئاسو مهسفتأب مهمحرو مثريغب نولديال مهنألو | نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا | ىلاعت
 بلصلادلو نإ لاقو هريغب هيلإ برقينم ن وبرقألاف مريغب نولدي امتإ امهاوس ماحرألا
 اذإ هنالوهدلاو نيبو هندي ةطساوب ال همح رب ىلدي هسفنب هناأثل ًاضيأ نيبرقألا نم اوس
 نأ ىرحأ وهف هدلو ىلإ دلاولا نم هدلاو ىلإ برقأ دلولاو نيبرقأألا نم نادلاولا نكي م
 هدلو اف لخدي ال هنأ نالق ىنب ءابرقّأل ىصوأ نميف لاق كلذلو نيب رقآألا نم نوك ال
 ىلدي مهنم الك ن أل مارجم ىرج نمو ةوخاألاو دجلاو دلولا دلو ايف لخدبو هدلاو الو
 . ملعأ هللاو الخ ءابرقأألا ىنعم ىفو هسفئب لدم ريغ ةظساوب هيلإ

 ةثرولا امتزاجأ اذإ تراولل ةيصولا باب
 هل“ لِي ىنلا نع ىور دقو انمدق امب ةثرولل ةيص ولا متسف انيب دق رك وبأ لاق

 ةيصوال نأب ةدراولا رابخألا نأ نايب هيفو (ةثرولا اهزبجي نأ الإ ثراول ةيصو ال)
 نأ ىلع ًاضيأ لديو اهوزيجي مل ةثرولا نأ ىلع ةلوهىه ةثرولا ةزاجأر كذ ريغ نم ثراول
 اوسل هتاح لاح قف مهنآل توألأ دعب ةريتعم مهتزاجأ نأ ىلع ةلومت ىه ةثرولا ةزاجأ
 هتزاجأف ثراوب سلو زاجأ ىتف ثروملا توم دعب ةمسلا هذه م لصحت امنإو ةثروب
 كلذ نكي مل ةيصولا تزاجأ ىتم ةثرولا نأ ىلع لدو ثراول ةيصو ال هلوق مومعل ةلطاب
 عويشلا قنوميلستلاو ضيقلا طرش ىف تابحلا ماكحأ ىلع لمحتف مهتوج نم ةفئأتسم ةه
 نم تابحلا نود ةزئاجلا اباصولا ماكحأ ىلع ةلوم نوكتت لب اهف عوجرلاو مسقي ايف
 دقع تيملا نآلز بجي اه ىتلا ةف وقوملا دوقعلا زاوج ىلع ًاضنأ لدو ةثرولا نم اه.زيجم لبق نابع 54 ملف «و 1-0 5 5 ود م
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 ةزاجإىلع ةفوقوم هلي ىبلا ابلعجو ةيصولا|عوقو لاح ىف ثراولل وه لامىلع ةيصولا

 لام ىلع ةراجإ وأن هر وأ ةبهوأ قتع وأ عيب دقع دمع نميف الصأ كلذ راصف ثراولا

 ًاضيأ لد دقو هعاقيإو هءادتبا كلب كلام هل ادق ع ناكذإ كلام ةزاجأ ل ع فقي هنأ ريغلا

 ىلع هلي ىنلا اهفقو اكةثرولا ةزاجأ ىلع ةفوق وم تناكشلشلا نم رثكأب ىصوأ اذإ هنأ لع

 الإ ثراول ةيصو ال) هيي هلوق نض ىف اهلك اعملاهذبف ثراول اه ىصوأ اذإ يعاعأ
 ةثرولا هزاجأف ثلثلا نمر ثك أب ىصوأ نميف ءابققلا فلتخا دقو ٠ ( ةثرولا اهزيحي نأ

 نب هللا ديبعو ملاص نب نسحلاو رفزو دمحو فسوب وبأو ةفينح وبأ لاقف توملا لبق

 دبع نع كلذ وحن ىورو توملا دعب هوزيجي ىتح كلذ رحب مل هتايح ىف هوزاجأ اذإنسحلا

 هيف اوعجري نأ مهل سيل ىببلا نامثعو ليل ىبأ نبا لاقو ميهاربإو حيرشو دوعسم نيهللا
 نئاب ثراو لكف مهنذأتسا اذإ كلام نع مساقلا نبا لاقو مهلع ةزئاج ىهو توملا دعب

 مهنإف هلايع ىف اوسيل نيذلا معلا نباو خآلاو هيبأ نع ناب دق ىذلا دلولا لثم تيملا نع

 ناكنإو هلايع ىف نم لكو هسنم نيب مل ىتاللا هتانبو هتأ ما امأو اوعجري نأ محل سيل
 ررض هقح حي مل نإ مهنم فاخ نمورعلا نباو معلا كلذكو اوعجري نأ مبلف ملتحا دق

 ضيرملا ىف كلام نع بهو نبأ ىورو اوعجرن نأ مولف حص نإ ةّمقنلا عطق ىف همم

 كلذ نم ءىش ىف اوعجري نأ هل سيلف هل اونذأف هتثرو ضعبل ةيصولا ىف هتثرونذأتسي
 ضرملا لاح ىف مهنذإ زوجي امإو اًؤاش نإ أوعجري نأ مهلف ةحصلا ىف مهمذأتسا ناكولو
 الو كلام لوةك كلذ ىف ثيللا لوقو مهيلع كلذ زوجف ميقح هلام نع بجحي هال

 نع ىورو هيف اوءجرب نأ مهل سيلف توما دعب هو زاجأ اذإ مهنأ ءابقفلا نيب فالخ

 هلع هلوق مومع ركب وبأ لاق + مهيلع زاج ةايحلا ىف هوزاجأ اذإ مهتأ ءاطعو سواط

 كلذ صخ ابلف لاح لكىف ةيصولا زاوج ىنني ( ةثرولا اهزيجب نأ الإ ثراول ةيصوال)

 صوص اةهلبقال توملادعب ةَقيَقحلا ىلع ةثرو نون وكي امنإ مموةثرولا اهزيجي نأالإ هلوقب

 لديرظنلاو ةيصولا ةيقب مومع ىلع لوم وبف كلذ ادعامو توملا دعب مهتزاجأ ةلجلا نم

 مهتيه زوجت ال اكهبف مهتزاجأ لمحت الف ةايحلا لاح ىف لابلل نيكلام اويل ذإ كلذ ىلع

 عقت امن هل ىصوملا ناك الو كلذ نم دعبأ ةزاجإلاف هدعب توملا ثدح نإو مهعيب الو
 نأو ةيصولا عوقو لاح ىف نوكي نأ اهنكح ةزاجإلا كلذكف توملا دعب هل ةيصولا 11 3 1 37 . -



 ا ل ل فس ل كل ةيصولا ليدبت باب

 هنوكع م ةابحلا لاح ىف ةيصولا لاطبإ تيبلل ناكام ًاضي أوابعوةولبق ةزاجإلا لمعلال
 نأ تملغ دقف عوجرلا رهط زاج اذإو هوزاجأ امع عوجرلا زاوحي ىرحأ ةئرولاف اكلام
 ىف كلذ عنم هلجأ نمو ضرملاب هلام ىف ًتباث ةثرولا قح ناكامل ليق نإف حصتال ةزاجإلا
 ضرملا لاح نوكي نأ بجو توم ا دعب عنم اكثلثلا نم ربك أب هيف فرصتلا نع ضارملا
 اندنع رئاج ضيرملا فرصت هل ليق,اوزاجأ اذإ ةزاجإلا مكح مهموزل باب ىف توملا لاح
 دعب اهم خسن امو ههوجوو فرصتلا قاعمرئاسو قتعلاو ةقدصلاو ةبح لاب هلام عيمج ف
 لوقب رابتعا الف كلذ لبق امأو توملاب ةثرولا قح توبثل ثاثلا ىلع داز ام توم لا
 كلذ هل تبث امنإو توملالبق هدوقع خسفي نأ هل سيل ثراولا نأ ىرت الأ هيف ثراولا
 هخسف لفعيال ؟ةزاجإ الك ه توم لبق هت زاجإ كلذكف هلام ىف هقح توبث دنعت وما دعب
 نم نيبو ةزاجإلا كرت ىف هتبج نم ًاررض ىشخي نم نيب كلام هب قرف ام امأو هدوقعيف
 هلوقو هدوقع ةمص عنمتال هتبج نم ررضلا ةيشخ نأ لبق نم هل ىنعم الف هنم كلذ ىئخال
 نأ تيشخ لاقو هنم هياط ًاكش هنم عاب ول هنأ ىرت الأ هركملا م كلذ هيسك سل ذإ
 ةهيهوتسأول كلذكو عيبلالاطبإ قارذع كلذ نكي هتباجإ كرتب هتب ار ج وهتقفن ىع عطقت

 نم ةلزنمب كلذ ناكف هتبه ىف ًارثؤم هتباجإ كرتب هفاخم ام نكي ل هل هبهوف ايش ضيرملا
 قتعلا باحيإ ىف ةيارجلاو ةقفنلا عطق ىف ررضلا فول رابتعاال ًاذإَف ًاررض هلبق نمىشخم
 . همركو هن قفولل هللاو هلايع ىف سيل وأ هلايع ىف وه نم نيب

 ةيصولا ليدبت باب
 نإ ليق | هنولدبي نيذلا ىلع همن اهإف هعمس ام دعب هلدب نف | ىلاعتو هناحبس هللا لاق

 ءاصيإلاو ةيصولا نآل ريكذتلا اهف زئاجو ةيصولا ىلع ةدئاع | هلدب نف | هلوق ىف ىتلا املا
 [هلدب نف ] هلوقب هيلع لولدملا ليدبتلا ىلع ةدئاع ىهامإف [همنإ | هلوق ىفءاحلا امأو دحأو
 هرجز هانعم نوكيف ةيصولا ىلع دهاشلا هب ديرب نأ لئمت | هحعسام دعب هلدب نف 1 هلوقو
 نأ لمت<و | اممجو ىلع ةداهشلاب اوتأي نأ ىندأ كلذ | ىلاعت هلوق وحن ىلع ليدبتلا نع
 اهرييخت هنكمأ دق كلذ لجأ نف اهذيفنتل كلاملاو اهئاضمإل ىلوتملا وه هن ال ىصولا ديرب
 0 ىف مه لخدم الذإ سانلا رئاس ىفامومع كلذ نوكي نأ دعسو

 هال مادخحا ل 5١42 عل ماكحأ 4
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 بخ ف يي ا ا لا يالا و

 اذإ دهاشلاو امل ظفللا لامتحال ىصولاو دهاشلا نم نيلوألا نيينعملا ىلع اندنع وهو

 رومأم ىصولاو ليديفالو رييغت ريغ نم هبجو ىلع عمجام ءادأب رومأم هييلإ جيتحا

اججو هءاطع نع ىورو هب ةيصولا زوجت ام هععمام بسح ىلع اهذيفنتب
 ةيصولا ىه الاق ده

 امإف ابممسام دعب الدي م ةيصولا عم نم ةيصولا ىه نسحلا لاقو دهاششلا ىلولا بيصت

 ةيالو هيف هل نآل كلذب ادام كاحلا نوكي نأ زئاجو ركب وبأ لاق ادب نم ىلع اهم

 ابلي ديت نع ًايبنم محلا ىف تزاج اذإ اهئاضمإب ًارومأم نوكيف هيلإ مفر اذإ ًافرصتو

 ىضنقا دق | هعمسام دعب هلدب نف | هلوقو قدصلاو قحلا ىلع اهذيفنتواهئاضمإب سال اهو

 ىف لصأ وهو نكت ملو ًادوبش اهبلع ناكىصوم لا ةبصو نم هعمسام ىصولا ذيفنت زاوج

 مكاح مكح ريغ نم هبجومو هاضتقم ىلع ناكمإلا دنع هؤاضمإ هل رئاخ ايش عم نم لك

 هل زئاج ىصولا دنع هنيعب لجرل نيدب رقأ ىتم تيملا نأ ىلع لد دقف دوش ةداهش الو

 اليدبت عامسلا دعب كلذ هكرت ىف نآل هريغالو مكاح الو ثرأو ملع ريغ نم هيضقي نأ

 نأ مولعم هنأ اهدحأ ناعم ىوح دق | هنولدبب نيذلا ىلع هم اهنإف] هلوقو ىصوملا ةيصول

 هيف ةرمضم ةلاعال ىهو نيبرق'الاو نيدلاولل تناك ةضورفملا ةيصولا ىلع فطع كلذ

ىلع هلأ اعف هعمسام دعب هلدب نق |هلوق نأإل مالعلا مقتسي مل كلذ الول
 ا هنولدم نيذلا 

 نم اهطدبال نيذللا ريمضلاو ةيانكلا نم رظتنا امل ةدئافلا باحيإ ىف هسفنب لقتسم ريغ

 تدافأ دقف كلذك ناك اذإواه وأ ىفمركذ مدقتام ريغ ربظم ةيآلا ف سيلوروك ذم ربظم

 ليدبتلا مثأم نم كلذ دعب هقحلي ال هنأو ةيصولا سفنب ىص ومأ نع ضرفلا طوقس ةيآلا

 مهتلبأ بونذب لافط”الا بيذعت زاجأ نم لوق نالطب ىلع ةلالد هيفو  هتوم دعب ءىش

 تلد دقو | ىرخأ رزو ةرزاو رزتالو ابلع الإ سفن لكبسكتالو ]هلوق ريظن وهو

 ةرخآلا ىف هتعبت نم ءىرب دق هنأ هئاَضَقِب ىصوأف نيد هيلع ناكن م نأ ىلع ًاضيأ ةيآلا

هل نإو مل الو ةعبت هقحابال هتوم دعب هءاضق ةئرولا كرت نإو
 نم نود هلدب نم ىلع 

 تاف هلام ةاكز هيلع ناك نم نأ ىلع ةلالدلا هيقو < هب ىصوأ
 راص دق هنأ هن ضصوي لو

 لوحت بسح لاملا ف تلوحت دق تناكول اهن“ال ةاكزلا ىعنام مك ًاقحتسم ًاعنام ًاطرقم

 اهل لدبملا ذتثيح نوكيو اهمأم نم وجتيف توما دنع امم ىصوأ نم ةلزنع ناك-ا نويدلا

 هلوق ىف ةعجرلا لاوس توملا دنع ةاكرلا مقام نع ىلاءث هللا ىح كلذكو ابمئأمل ًاقحتسم



 ىلا ةيصولا ىف دوجلا ادلع اذإ ىصولاو دهانشلا باب

 لجأ ىلإ ىنترخأ الول بر لوقيف توملا دحأ ىأي ن أ لبق نم عانق زراعاوقفنأو |
 ناكول ذإ ءادألا تاوفو طيرفتلا لوصحم ربخأف | نيحلاصلا نم نكأو قدصأف بيرق
 فينعتلاو مولل نيقحتسملا مم اوناكل تيما ثاريم نم ىص ولاوأ ثراولا ىلع ًايقابءادألا
 عاذتما نم انفصو ام ةمص ىلع كلذ لدف طيرفتلا مك نع اجراخ تيملا ناكو هكرت ىف

 ا له ليق نإف هب ا

 ءاوس نيلاحلا ىف باوثلا نم هقحتسيام نوكي لهو ابليديت وأ وأ هتيصو ذيفنت لاح ىف هللا

 هتيصو هللا ىلع باوثلا هقاقحتسأ امهدحأ نيئيش تنمضت دق ىصوملا ةيصو نأ هل لبق

 كلذو ىصوبلل ءاعدلاو هلل ركشلا هنم بجوتسي هل ىدوملا ىلإ كلذ لوصو نأ رخآلاو
 ءازج ىلاعت هلل هركّشو هل ىدوملا ءاعد نم هيلإ لصي ىدوملانكلو ىصونلل ًاباوث نوكي ال
 هعفن ناكذفنت مل ىتمو ةيصولا تذفنأ اذإ نيوجو نم كلذب ىصوملا عفتنيف ىصودلل ال هل

 صوب ملف نيدهيلع ناكنف ليقنإف اهريغن ود ةرص و بهقحتسا ىذلا باوثلا ىلع ًاروصقم
 نمضت دق نيدلا ءاضق نم هعانتمأ هل لبق هتعبت نم تيملأ أس له ةث رولا هاضقو هئاضقب

 ءىرب دقف هقح ىدآلا ىفوتسا اذإف ىدألا قح رخآلاو ىلاعت هللا تح اصدحأ نيش
 هلم بل م اذإف هريخأتب ررضلاو ملظلا نم هيلع لخدأ ام ىددآلا قح نم قبو هتعبت ْنَم

 هنم ةيوت نكن مل هتايح ىف 007 مظلا وهو هللا قح قبو ةرخآلا ىف هبآ آذخاّوم نأك

 رضأو الأم لجر نم بصغ نم نأ ىرت الأ ىلاعت هللا نيبو هني امف هب ذخأ وم وهف هيف

 قح نخل اود باكترأب هللأ قح اههددأ نيهجو نم مثأملا كذب ًايسنكم نآك ةعتم ىلع

 كلذل بصاغلا ةدارإ ريغ نم هنم هقح ذخأ ىدآلا نأ ولف هب هرارضأو هل هلظب ىدألا
 تناك ب ئاق ريغ تام اذإف هنم ةبوتلا ىلإ جاتح هللا قح قبو هقح نم ءىرب دق ناكل

 [هنولدبب نيذلا ىلع هممإ اف هعمسام دعب هلدب نف | ىلاعت هل وقو هب ةقحال هيلع ةبقاب هتعبت
 ةيصولا تناك اذإ امأف لدعلاو زاوجلاو ةحصلا هجو ىلع مقو اذإ كلذ لدب نميف وه امن
 امتِإف [ هللا نم ةيصو راضم ريغ ] ىلاعت هللا لاق لدعلا ىلإ اهدرو اهليدبت بجاولاف ًاروج

 .اهلت ىلا ةبآلا ىف كلذ ىلاعت هللا نيب دقو ةرثاج ريغ ةلداع تعقو اذإ ةيصولا ذقنت'

 ةيصولا ىف روجلا ايلع اذإ ىصولاو دهاشلا باب

 وبأ لاق , هيلع مل الف مهنيي حلصأف امن وأ ًافدج صوم نم فاخ نف | ىلاعت هللا لاق
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 قازرلا دبع انثدح لاق عيبرلا ىنأ نب نسحلا انثدح لاقق مس نب دم نب هللا دبع انثد> ركب

 وه لاق | امن وأ ًافنج صوم نم فاخ نف | ىلاعت هلوق ىف ةداتق نع رمعم انريخأ لاق

 ىزارلارفعجوبأ ىورو قهلاو لدعلاىلإ ىلولا اهدريف هتيصو ىف فنجيف ىصوب لجرلا

 ناو دهاجم نع يجب ىلأ نبا ىورو دمعلا مادارا أطخلا فنجلا لاق سنأ نب عييرلا نع

 يبل ديرب هئبأ نبال ىصوملا وه لاق إو | ًافنج صوم نم فاخ ن نش هيب أ نع سواط

 براقألا كرتيو دعابأللل ىصوي لجرلا ىف نسحلا نع هيبأن ع نالس نيرمتعملا ىورو
 فى سواط نع ىورو ثلثلا دعابالاو نيثلثلا براقأللل ثالثأ ةثالمث هتيصو لعجب لاق

 0 لاق ريقف مهف نوك نأ الإ بر اقذلل مفدي 5 لاقدءابأللل ىصوي لجرلا

 ازوحيو أطملا فنجلا ! لاق هنأ سنأ نب عيبرلا نع ءانيكح دقو قدلا نع ليما فنجلا

 ليوأ أموهو دمعلا هجو ىلع هنع هليم مإلاوأ 0 !هجوىلع قملا نع ليلا هدام نوك

 .نآلل قا نع ليمو فنج كلذ نأ هاب رقأ هلو ىنجألل ةيصولا ىلع نسسحلا هل وأتو مقتسم

 ةيصولا امهدحأ نيينعم ىلع سواط هلوأتو نوئرءال نيذلا براقأللل هدنع تناكةيصولا

 بوجو خيسن دقو هتنب | ديرب هتنبا نبال ىصوي نأ رخآلاو براقألا ىلإ درتف دعابألل

 اذهنوكي نأ بجوم ريغ آم وأ ًافنج صوم نم فاخ نف نيبرقلاون.دلاولا ةيصولا

 هباطخلا ءادتبا مصي هسفنب لقتسم مالكهنآل امابق ةوكذملا ةيصولا ىلع ًاروصقم محلا

 ووقعا ىلإ 0 ةهج نع اهم ٠ لدع اذإ اياصولا رثاس ف مأع ووف هلبق اه نمضم ريغ هب

 رئاسا ةلماشو اهو جو ءاَقب 0 نيبرقأألاو نيدلاولل ةيجاو تناكىّتلا ةيصولل ةمظتنم

 روجلا ىلإ الودعو قحلا نع اليم صوم نم سائلا رثاس نم فاخ نف اهريغ اياصولا

 1 اهلاو ىصولاو دهاشلا كلذب صتخالو حالصلاو لدعلا ىلإ هداشرإ هيلع بجاولاف

 ,ىنعماق ليقنإف « ركنملانع ىهنلاو فورمملاب مالا باب نم كلذ نأل سانلارئاش نود

 اب صتخم امن] فولاو | مهيب ملصأف آم وأ ًافنج صوم نم فاخ نف ] ىلاعت هلوق

 دق نوك ن زوجي لبق ٠ فرخ هيف نوكبالخ ضال اأو لقتل هعوقو نكس

 نع ثاريملا فرصو روجلا ديرب هنأ هنظ ىلع هدم بلغيام ىصوملا لاوحأ نم هل ربظ

 نيب لخدي وأ روجلا ةبقاع ميمذ هفوذعو لدعلا ىلإ هدر هنم كلذ فاخ نم ىلعف ثراولا

 نأ لع هنأ | فاخ نف | هلوق ىنعم نإ ليق دقو حالصلا هجو ىلع ةثرولا نيبو هل يصوملا



 "0 ةيصولا ىف روجلا الع اذإ ىصولاو دهاشلا باب

 لدعلا ىلإ اهدر هيلعف لقي ملو [هيلع م] الف | ىلاعت لاق متو لدعلا ىلإ اهدريف ًاروج اهيف
 موصخلا نيب نيلخادلا لاوحأ رثك أ نآل باوثلا قاقحتسا هيف هل ركذ الو حالصلاو
 ىلإ لاحلا هذه مم قيسيف هقح صضعب كرت أامينم دحأو لكاولأسي نأ حالصإلا هجو ىلع

 ةقيقحلا نود هنظ بلاغ ىلع هنم ريثك ىف لمعي امإ هنألو هل غئاس ريغ كلذنأ حلصملانظ

 لاق كلذلف كلذزاوج عانتمال ناظلا نظ لا زأو مهني حالصإلا ىف ىلاعت هللا صخرف
 ريخال | ىلاعت لاقذ هريغ ىف هلثم ليع باوثلاب ديور جفرا در رمل 1

 لعش نمو سانلا نيب حالصإو 1 ف ورعم وأ قدس صأ نم الإ ماوجت نم ريثك ق

 ةيصولا ف فدجلا ظيلغت ىف ئورو | امظع ًارجأ هنت فوسف هللا تاض م هاعَبأ كلذ

 ناسح نب دمصلا دبع انثدح لاق نسحلا نب دمحأ انثدح لاق عناق نب قابلا دبع انث دحام
 رئابكلا نم ةيصولا ىف رارضالا لاق سابع نبأ نع ةمركع نع يروتلانابقس اةدحبلا#

 ايركز نب مسالا انثدح لاق قابلا ديع انثدحو | اهودتعت الف هللا دودح كلت 1 رق مث

 نب دوأد نع ةريغملا نب ٍ رمع انثدح لاق فسوب نب هللا دبع انثد> الاق ثيللا نب دمتو

 نم ةيصولا ف رارضإلا) تلي هللا لوسر.لاق لاق سابع نبأ نع ةم ركع نع دنه ىلأ

 انثدح ىضاقلا قاحنإ نب نمحرلا دبع نب رهاط انثدح لاق قابلا دبع انثدحو ( رئابكلا

 بشو> نب روش نع ثعشأ نع رمعم انربخأ لاق قازرلا دبع انثدح لاق نيعم نب ىح
 ا لهأ لمعب لمعيل لجرلا نإ) لي هللا لوسر لاق لاق ةربره ىنأ نع
 عب لمعيل لجرلا نإو رانلا لخديف هلمع رشب هل متحف هتيصو ىف فاح ىصوأ | اذاخ

 ل ل ا لمأ
 دلع نب دمصلا دبع انثدح لاق هللا دبع نب ةدبع انثدحلاق دواد وبأ انثد> لاق ركب نبأ

 رهش ىبب دح لاق رباج سا ثعشألا ىبندح لاق ىنادحلا ىلع نأ رص انثدح لاق ثراولا

 نالمعيل ةأرملاو لجرلا نإ ) لاق وي هلا لوسر نأ هثدح ةريرهابأ نأ بشوح نبا
 ىلع أرق مث (رانلا امل بجتف ةيصولا ىف ناراضيف توملا امحرضحي مث ةنس نيتس هللا ةعاطب
 زوفلا كلذ غلب ىتح راضم ريغ نيدو أ يطل اسر دبر ازر تيتا

 نأ صوم نم ةيصولا 2 ًافنج مع نه لبع بجوت انمدقأم عم رابخألا هذبف [ 7

 لبق [مهنيي | هلوق ىف ىذلا ريمضلا دوعي اذام ىلع لبق نإف كلذ هنكمأ اذ ذإ لدعلا ىلإ ه



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ١

 داعف اوعزانت اثراوو هل ىصوم كانه نأ باطخلا ىوحفب دافأ ىصوملا هللا ركذ امل هل

 : ءارفلا دشنأو مهني حالصإلا ىف باطخلا ىوحفب مهيل] ريمضلا

 ىيلب ؛ اممأ ريخلا ديرأ اضرأ تمي اذإ ىردأ امو

 ىيغس وه ىذلا رشلا م | هيغتبأ انأ ىذلا ريخشأأ

 ةلالدلا نم ظفللا ىوخل ىف ا هدحو رجلا ركذ دعب رشلا نع لوألا تيبلا ىف ىنكف

 هباطخلا ءادتبا ىف نير وكذا لا ىلع ًادئاع ريمضلا نإ لق دقو هريغو ريخلا ركذ دنع هيلع

 ثراولاو ىاخلاو ىصولا ى اع نأ ىلع ةيآلا هذه تدافأ دقو نوبرقألاو نادلاولا مو

 .نأ ىلع لدو لدعلا ىلإ اهدر دمعلاوأ أطخلا ةبج نم ةيصولا ىف روج ىلع فقو نم لكو

 0 اهفو ةرئاجلا نود ةلدأعلا ةيصولا ىف صاخ | هعمسام دعب هلدب نف | ىلاعت هلوق

 بلاغ ىف نوكي ليملا نم فوخلا نآل نظلا بلاغ ىلع لمعلاو ىأرلا دابتجا زاوج

 7 ةدايز نم هيفام عم حالصإلا هجو ىلع مهدي لوخدلا ىف ةصخر ايفو فئاخلا

 . قفوملا هللاو مهضارتب كلذ نوكي نأ دعب قحلا نع

 ١ مايصلا ضرف باب

 مكلبق نم نيذلا ىلع بتك اكمايصلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهمأ اي | ىلاعت هللا لاق

 [ميلع بتك ]| هوت نآل 0 ايصلا ضرف انيلع بجوأ ىلاعت هتلاف[ نوقتت لعل

 تاكق -_ نإ ]| لوقو | كل هركو هو لاتقلا لع م نضرَف هانعم

 هللا لاق كاسمإلا وه ةغللا ىف مايدل ]و - ًاتقوم اه وقوم اب ًاباتك نينم ملا ىلع

 .نع كاسمإلا ىمسف اتم ىنعي | ايسفإ مويلا ملكأ, نلف اموص نمحر لل ترذن ىنإ | ىلاعت

 راهلا فصن سمشلا تهاصو فاعلا نع ةكسم تناكاذإ مايصليخ لاقيو اموص مالكلا

 .فكلل مسا عرشلا ىف وهو ةغللا ىف ظفللا اذه مك اذيف ةكرحلاو ريسلا نع ةكسم اهل

 وهو ضرفلاوأ ةبارقلاةي عم موصلا راوث ىف عاجل نعو هانعم قامو برشلاولكألا نع

 ةلوقعم نكن مل ناعمل عوضووم عرش مسأ هنأل هدورو دنع نايبلا ىلإ رقتفم لم ظفل

 ايف هل عوضوملا هانعم لقع دق ةعيرشلا صأرارقتساو ضرفلا توبث دعب هنأ الإ ةغللا ىف

 هروتعي | | مكلبق نم نيذلا ىلع بتكاك | ىلاعت هلوقو * اهيلع ةمآلا هلِلَي ىنلا فيقوتب

 لع بتك هنأ ةداتقو ىعشلاو , نسحلا لاق فلسلا , نع ىو ايم دحاو لك ةثالث ناعم
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 اودازوهولو> امنإو مايالا ددع نم رأدقم وأ ناضمرربش ىراصنلا مموانلبق م نيذلا

 لال و ةمتعلاىلإ ةمتعلا نم موصلا ناك ىدسلاو سنأ نب عيبرلاو سابع نبأ لاقو هيف
 مايص انيلع تكدنأ هانعم نورخآ لاقو خسن مث ميكتم الو برشم الو لكأم مونلا دعب
 ةدايزلا هيف دئاج لب رادقملا ىف هتاواسم ىلع هيف ةلالد الو مايأ مايص مهيلع بتك ايما
 نب نمح لا دبع ىورو باتكلا لهأ مكلبق نم نيذلا ةداتقو دهاجم نع ىورو ناصقنلاو

 ةنيدملا قِلَي هللا لوسر مدقف لاوحأ ثالث مايصلا ليحأ لاق لبج نب ذاعم نع ليل ىأ
 هلوقب مايصلا ضرف ىلاعت هتلا نأ مث ءاروشاع مويو مايأ ةثالث رهش لكم وصلا لعخل
 ىف نكي ملا ركب وبأ لاق ٠ انمدق ىذإا سابع نبا لوق وحن ركذو | مايصلا مكيلع بتك |
 ىف وأ مايصلا ةفص ىف وأ ددعلا ىف دارملا ىلع ةلالد | مكلبق نم نيذلا ىلع بتكاك | هلوق
 هدارم نوكي نأ ًائاج ناكمددعو انلبق نم مايص تقو انماعولو المج ظفللا ناكتقولا
 رهاظ لامعتسا ىلإ ليبس انل نكي ملف مونلا دعب هيف مئاصلا ىلع رظح امو مايصإا ةفص
 رئاج كلذو [ تادودعم ًامايأ | هلوقب ىلاعت هبقع دقو انلبق نم موص ءادتحا ىف ظفللا
 لزنأ ىذلا ناضمرربش | ةوالتلا قسن ىف ىلاعق لاقاملف أهريثكو مايألا ليلق ىلع هعوقو
 نيف [همصيلق ربشلا مكنم دبش نف ناقرفلاو ىدملا نم تانيبو سانلل ىده نآرقلا هيف

 ليل ىبأ نبأ نع ىنمملا اذه ىور دقو اهموصب ىمأو اهتقوو تادودعملا مايآألا ددعشلذب
 مايأ ةثالئموص [ تادودعم ًامايأ ] ىلاعت هلوقب دارملا نأ ءاطعو سابع نبا نع ىودو
 ادعي م .كنم ناكن ف ] ىاعت هلوق « ناضعرب خسن مث نلضمر لزني نأ لبق رهش لكم
 هقحل نا راطفإلا زاوج ىضتقي هرهاظ ركب وبأ لاق [ رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ

 موصلا هرضيالىذلا شيرملانأ آفالخ ملعنال انأالإ الوأ هرضي موصلا ناكءاوس مسالا
 هنيع دادزت نأ اخ اذإ دممو فسوب وبأو ةفينح وبأ لاقف راطفإلا ىف هل صخر ريغ
 ةرافك الو ىضقو رطفأ موصلا هدوجأ نم أطوملا ىف كلام لاقو رطفأ ةدش هامحوأ ًاعجو
 هلف كلذ هنم غلبيف مايصلا هيف هيلع قش ضرما هباصأ اذإ ضيرملا نأ هتممس ىذلاو هيلع
 رطفلا مايصلا اهيلع دتنا اذإ لماما ىلع نوري ملعلا لهأو كلام لاق ىضقيو رطفي نأ
 لجرلا ض ص اذإ ضم ىأ ىعازوالا لاقوضارمالا نم اضرمكلذ نوريوءاضقلاو

 اذإ ىعفاشلا لاقو رطفي الف هيلع قش نإو قاطأ اذإ امأف رطفأ قطي مل نإف رطفلا هل لح



 قافتاب تيثف رطفي ملةلمتح ةدايزتناكنإو رطفأ ةندب ةدايز ةدش ضيرملا ضم دادزأ

 هنأو موصلاب ضرملا ةدايز ىلع ةفوقوم ضيردلل راطفإلا ف ةصخرلا نأ ءابقفلا

 ةقلعتم ضيرملل راطفإلا ىف ةصخرلا نأ لبعلديو ه موصي نأ هيلعف ررضلا شخ ملام

 رفاسملا نع عضو هللا نأ ) هَل ىنلا نع ىريشقلا كلام نب سنأ ىورام ررضلا فوخ

 فوخ ىلع ةفوةوم امهتصخر نأ مولعمو (عضرملاو لماحلا نعو موصلاو ةالصلا رطش

 فوذم قلعتم هلثم ىف راطفإلا زاوج نأىلع كلذ لدف امهمدلو ىلعوأ اهسفنأ لعررضلا

 ه ررضلا لجآل راطفإلا ايل حيبأو | و امهب ضرمال ناتحيمص عضرالاو لماحلا ذإ ررضلا

 هلقأ نيب هب لصفي ةغللا ىف مولعم دح رفسلل سيلو راطفإلا رفاسللل ىلاعت هللا حابأو

 ًارادقم راطفإلل 3 رفسلل نأ ىلع وقفتا دقو كلذك كلذ ناكاذ ذإف هنود وهام نيبو

 نورخآ لاقو اهل ايلو مايأ ةثالث ةريسم انباكأ لاقف هل ف اوفلتخ أو عرشلا ف ًامولعم

 هلقأ رصح اهف سب سيل ذإ ظح كلذ ىف ةغلل 0 ةريسم نورخ -] لاقو نيموب ة ةريسم

 نم ًاذوخأم هيكح ناكام لكو ةداعلا نم ذوخأم مسأ ةيالل ةئم ناصقنلا زوحيال تقوب

 وه ىذلا رفسلا نم قتشم رفسلا نإ ليق دقو ليلقلا لأب هديدحت نكم ريفف ةداعلا
 حيرلا ترفسو ءاضأ اذإ حبصلا رفسأو اهبجو نع ةأرملا ترفس موق نم فشكلا

 رفسأو بارتلا سنكب ضرألا نع رفست اهنآل ةسنكملا ةرفسملاو هتعشق اذإ باحسلا

 ةئيضم ةقرشم ىنعي | ةرفسم ذئموي هوجو أ ىناعت هلوق هنمو قرشأو ءاضأ اذإ هبجو

 مولعموهلاوحأو رفاسا|قالخأ نع فشكي هنأل ًارفسديعبلا عضوملاىلإ جورخلا ىمسف

 هنأل نيمويلاو مويلاو ريسلا تقولا ىف نيبتيال كلذ نأ انقسام رفسلا ىنعمناكاذإ هنأ

 ريتعانإف هقالخأ نم ديعبلا هفشكيام هيف ربظيالف ةفاسملا هذه لثمل بلغألا ىف قعنصتي دق

 نأ ىلع اوقفتا مهنأ الإ ىمسق ةديعبلاو ًارفس ىمسقال ةبيرقلا ةفاسملا نأ انيلع ةداعلاب

 تين ملامتودامو رفس ثالثلانأ تيثف عرشلا ماكحأ نم هب قلعتي اهف حيمص رفس ةثالثلا

 0 ىبنلا نع ىور دق ًاضيأو هديد>:ب قافتالاو فيقوتلا دقفو هيف مسالا ىهحم مدعل

 نع رمع نبأ ثيدح اهنف عرشلا م اكحأ ىف ًارفس اهنوكىف ثالثلا رابتعا ىضتقت رابخأ

 أ نع ةاورلا فلت ةخاو مر ىذ عم الإ م ايأ ةثالث نان ةأرتا قات نأ ىبن هنأ هِي ىنلا

 00 الأ هذبف نيمو موضعب لاقو مأي أ ةثادلث موضعل لأقف عع 5 ىبنلأ ن هع قرد دعس



 كلل مايصلا ضرق باب

 ىورف ةريره ىنأنع ًاضيأ فاتخاو هَتلَو ىنلا ن رع ديعسىلأ ثيدحيف تيوردقةفلتخلا

 رفاستال) لاق مقام ركع ىأ ذلا نع ةرب ره ىلأ ن زع ديعس ىبأ نن ديعس نع نال نع نايفس

 ديعس ىنأ نب ديعس نع ديز نب ريثكىورو ( مرح وذ امعمو الإ مايأ ةثالث قوف ةأرسآ
 ا نم ةأرما ! جرختال تانموملا ءاسناب) هل تال رز لاقل ريرهىبأ نعىربقملا
 دحاو ريخ وه امن ةريره أو ديعس ىأ رابخأ ن نم دحاو لكو ( مرح ىذ عم الإ ةليأ

 ربخ نوكينأ بجاولاف لاوحأ ىف كلذ لاق وقلي هنأ تبي مو هظفل ىف ةياورلا تفلتخا
 فالتخال تشب الف هيف فاتخم اهنودامو 0 سأ ىلع قفتم هنآ ثالثلاوهو لوادي زأأ

 ركذ انتبثأ ولو ثالثلا ركذا ايفو ةتباث بف امف فالتخال رمع نبا رابخأو هيف ةاورلا
 اياك طقسا وداستت نأا اًهلاوحأ رثكأ ناكل اهفالتخا ىلع ةررهفأو هيعمل أ ,امخأ

 ىأ أ رابخأ ليق نإف ٠ ضراعم ريغ نم ثالثلا رابتعا ف رمع نيار اخأ انإ قبتو درت

 رفاست ال لوقنف فيقوتلا نم اهف ىورام عيمج تين انألل ة ةضراعتم ريغ ةرب رهفذأو كيعمص

 ثالثلا تيغلأ دقف ثالثلا نودام تلمعتسا ىتم هل لبق ء ةثالث الو نيموي الرا مو

 ريخ كلامعتسا عم ثالثلا ريل لمعتسم ريغ تنأف ةلزنم اممدعو اهدورو تاعججو

 هيف اهل ىلوأ ثالثلا ربخ لامعتساف ضعبلا ءاغلإو اهضعب لامعتسا الإ نكي مل اذإو اهتودام
 نيموبلا ومويلاف رخلاةدئاف تابثإ 0 كا لامعتسان كمي دق 6 أو ةدايزلا ركذ نم

 ىذ عم الإ ثالثلا ن نم نيمويلا الو مو 1 جرف مخالفا رفس تدارأ ىف ةاعأ” وهو

 ريع عم نيمو وأ موي جور ااه ه6 2 !! هنأ ناظ نظي نأ زوحي دقو مر
 تدل اذإو + اهتدارأ ىِ ىم امتودام رظح ع ناب أف ثالثلا رفس تدارأ ن نإو مرح ىذ

 ف راطفإلا ةحابإ ىف ًاريدقت كلذ تبث مرت ىذ عمالإ جورخلا ر اح ف ثالثلاريدقت

 ةحابإ ىف اهربتعا ثالثلا ةأرملا جورخ ىف ريتعا نم لكنأ امهدحأ نيمجو نمناضمر
 ثالثلا نأ رخآلا هجولاو راطفإلاف هردق كلذك نيمويوأ 6 ويب هردق نملكو راطفإلا
 راطفالا ةحابإ قاهر مدل بج وف ع عرشلا ىف كح هب قلعت مل م أهتود امو كح اب قلعت دق

 جورخ ةلزتع راصف هب قلعت مح ثالثلانود هن سلو ردقملا تقولاب قات مح هنأال
 رفاسملل 1 ام مقملل حسملا ف صخر هنأ هَ ل ىنلا نع تبث ًاضيأ وراهلا نمةعاس

 هةروام نال نير ذاسملا عج - لإ نأ دروم درو كلذنأ مولعمو اهيلايلو مايأ ةثالث
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 الإ رفاسم نم اف ريدقتلا نم نايبلا ىضتقا ام عيمل الماش نوكي نأ هك نايبلا دروم

 ملرفاسم قب دق ناكل عرشلا ىف ًارفس ثالثلا نودام ناكولوأث الث هرفسن وكب ىذلا وهو

 نمونايبلا كح نع هجرخكلذو نايبلا ىضتقاام عيمجآبعوتسم ظفلل | نكي ملو هنكح نيبقي

 دقو الإ رفاسم نم اف هيلع ماللاو فلآألا لوخدل سنجلل مسا رفاسملا نأ ىرخأ ةبج

 حضوأ كلذفو 6 هرفسب قلعتي رفاسع سلف هنع جرخ نم نأتي محلا اذه همظتنا

 راطفإ ىف هل كحال هن ودامنأوثالثر فس وه مكحلا هب قاعتي ىذلا رفسلا نأ ىلع ةلالدلا

 امتإو سياقملا قيرط نم ذخ وي ال ريداقملا نم برضلا اذه نأ ىرخأ ةهج نمورصق الو

 .بجو فيقوتلاو قافتالا ثالثلان ود امفانمدع املف فيقوتلا وأ قافتالا هتأبثإ قيرط

 ضرف موزلناكاآاضيأو راطفإلا ميبب رفسهنأ هيف قافتالادوجول ثالثلا دنع فوقولا

 ضرفلا رت فالتخالا دنع انلرحي ملراطفإلاةصخر ةدمف اوفلتخاولصألا وهموصلا

 هللادبع نع ىوردقو اهياع طاتحالو اهل طاتحت ضورفلا نآل ثالثلا وهو عامجإلاب الإ

 هنوقيطي نيذلا ىلعو] ىلاعت هلوق ثالثلا نم لقأ ىف رطفيال هنأ رمعنباورامعود وعسم نبا

 ةرص نو رمت نعىد و عسملا ىو رف هليوأتىف فلسلا نم ءاهقفلا فلتخا | نيكسم ماعط ةيدق

 لزتأ مث لاوحأ ةثالث ىلع مايصلا ليحأ لاق لبج نب ذاعم نع ليل ىل نب نمحرلا دبع نع

 ناكف |[ نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو  هلوق ىلإ  مايصلا يلع بتك | هللا

 ربش] ىرخألا ةيآلا هلال زنأ مث هنع ىرجأو انيكسم ,هطأو رطفأ ءا نمو ماص ءاش نع

 هللا تيثأف [ همصيلف ربشلا متم دبش نف  هلوق ىلإ  نآرقلا هيف لزنأ ىذلا ناضمر

 ىذلاريبكلل ماعطإلا تيثورفاسملاو ضير دلل هيف صخرو مميحصلا ميقا ىلع همايص ىلامت

 عوك آلا نب ةءلسو سابع نباو رمع نيأو دوعسم نب هللا دبع نعو مايصلا عيطتسي ال

 .نمناكلاق | نيكسم ماعطةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو | هلوق ىف ةمركعو ىرهزلاو ةمقلعو

 رهشلا متمدبشنف ] لزنىتح ًانيكسم موي لك معطأ و ىدتفاو رطفأ ءاش.نمو ماص ءاش

 قحس] ىبأ نع ليئارسإنع ىسوم ن هللا دبع ىورام وهورخآ هجو هيف ىورو | همصيلف

 رفاسم وأ نضيرم وهو ناضمر هيلع أ نم لاق هج هللا مرك ىلع نع ثرحلا نع

 | نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا لعو] هلوقكلذف اعاصانيكسم موب لك معطيل و رطفيلف

 نيذلا لعو ] اهأر قي ناكدتأ سابع نب | نع دهاجم نع روصنم ىورام وهو رخآ هجوو



 50 ما صلا ضرق باب

 هكرداف باشوهو موصلا قيطي ناكىذلاريبكلا خيبتلا لاق | نيكسم ماعط ةيدف هن وق وطي

 نع معطيورطفيف ماعطلا كرتي نأر دقي الو فعض نم موصي نأ ا وهوربكلا
 نيذلا ىلعو | أرقت ةشئاع تناكو هلثم بيسمملا نب ديعس نعو عاص فصن انيكسم موي لك

 ابنأ لاق| هنوقيطي نيذلا لبعو ] أرقي ناكهنأ ةم ركع نع ءاذحلا دلاخ ىورو | هنوةوطي

 | هنوقيطي نيذلا ىلعو | ىلع نع ثرحلا نع قححإ ىبأ نعجاج اجحلا ىوروةخوسنمب تسيل

 نو رثك آلا هو نيعباتلاوةباحصلا نم ىلوأألا ةقرفلا تلاقف ركبوبأ لاقةخيشلاو خيشلالاق

 هنأو ةيدفلا نيبو مايصلا نيب هقبطي وي ل ما

 ةحوسأم ريغ ىه هب ةينناثلا ةقرفلا تل اقو | همصيلق 0 نف |هلوقب قيطملا نع مس

 نا ناكو م ءاضقلا عم ةيدفلا امهلعو نايضقيو نارطفب رطقب ب رفأسملاو ضيرملا ىلع ةتباث 0

 اذه لمت-اف |هنوقوطي نيذلا ىلعو | امنٌورقي بيسملا نب ديعسو ةمركعو ةشئاعو سابع
 نع اورجمق اوريكم هنوقيطي !وناكن يذلا دارأ هنأ سابع نبا هنيبام اهنم قاعم ظفللا
 هتب وعصل هنوقيطيال مو هيف ةقشم ىلع هن وفلكي مهنأ رخآل ا ىنعملاو ماعطإلا مهيلعف موصلا

 نيقيطم اونوكي مل نإو ميلع قلعتي فيلكتلا مكح نأ وهو رخآآ ىنعمو ماعطإلا مهاعف

 فيت كح نأ نأ ىرت الأ موصلا فيلكت مح نم مهقحلام ماقم ةيدفلا ل موقيف موصلا

 ناكامل كلذ الولو هماقم بارتلا مفأ ىتح هيلع ردقي ل نإو مميتلا ىلع مكاق ءاملاب ةرابطلا

 .بوجو باب ىف ىسانلاو مئانلا ىلع مئاق ةالصلا فيلعت مكح كلذكو هنمالدب مميتلا

 نع سايإلاو رجعلا لاح ىف ةيدفلا هيلع ىلاعت بجوأ ايلف كرتلاب همزل هجو ىلءال ءاضقلا

 ماقام ىه ةيدفلا عناكذإ ا هنوقرطي نيذلا ىلعو | هلوقب فيلكتلا مسأ هيف قلطأ ءاضقلا

 .نيذلا ىلعو | هلو و ىلو أل | نأ الإ ناتلمعتسم هجولا اذه لع ناني ارقلاف هريغ ماقم

 ةيفيك نع مهرابخأو ةباحصلا نم هنع انيور نم هركذ امل ةخوسنم ةلاحمال | هنوقيطي

 ةيدفلاو راطفإلاو مايصلا نيب ًاريخع ناك مهنم موصلل قيطملا نأو ايدب هتفصو ضرفلا

 لي نا نم فيقوتباهمأ اوملعو اهودهاش لاح ةءاكحدن ال ىأرلا قيرطنم اذه سدلو
 نع ةاور أنعم نكي مل ولام كلذ ىلع ةلالدلا حضوأ نم باطخلا نومضم ىفو اهيلع مانإ

 وأ ًاضي م ناك نمو 1 ىلاعت هلوق وهو هدام نع ةنابإلا ْق ًايفاكناكل هاتعم َْق فئسلا

 ةمهلع بجوأو رفاسااو ضيرملا كح نايب ىلاعت أدتباف | رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع
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 نأ زئاج ريغف | نيكسم ماعط ةيدف هن وقيطي نيذلا لعو ] هلوقب هبقع مث ارطفأ اذإ ءاضقلا

 صاخلا مسالاب اممضرفنايب و امرنكح رك ذ مدقتدق ذإ نير فاسملاو ىضرملا مثءالؤهن وكب

 مولعمو انيعم اصوصنمامهركذ هميدقت عم امهنع ةبانك امهلع فطعي نأ زئاج ريغف امل

 نوميقللا دارملا نأ ىلع لديو هسفن ىلع فطعي ال ءىثلا نآل هريغورف هيلع فطعام نأ

 ربعي فيكف موصلا ررض فاخي ىذل اوه ةيآلا ف روك ذل! ضيرملا نأ موصلل نوقيطملا

 كلذ ا ررضللو ةقاط الا دقفل هل صخر ام ]وهو موصلا ةقاطإب هنع

 و موصلا سيلو [ كل ريخ اومودت نو |ىلاعت هلوق نم ةوالتلا قسن ىفهركذام

 ضي رم لأ نأ ىلع 8 موصلا نع ىهنم لاحلا هذه ىف وه ل ب هسفن ىلع فئاخلا ضيرملا

 ىلاعت هللا صندقو ءىثلا ماقم م اقام ةيدفلا نأ | مهيلع ةيدفال ةنأَو ةيدقلاب ادار رفاسملاو

 ماعطإلا نوكي الف ضرفلا ماقم ماق ءاضقلاو رفاسملاو ضيرألا ىلع ءاضقلا باحيإ ىلع

 نيذلاىلعو | ىلاعتهلو قب رفاسملاو ضير اةيدفلاب در. لهنأ ىلع ةلالد كلذ ىفو ةبدف ذئنيح

 ناكض رفلا لصأ نأ ىلع لدت ةبآلا هذهو انمدق امب خوسنم | نيكسم ماعط ةيدف 0

 موقبام ةيدفلا نآل موصلا نع لدبلا هجو ىلع ةيدفلا ىلإ هنع ل ودعلا هل لعج هنأ أو موصأ

 يلد ناكال ريما هجو ىلع موصااكدسفن ىف ًاضو رفم ماعطإلا ناكولو ءىثلا مام

 نع ةيدفالو الدب اهم هب رفك ام نوكي ال ءايشألا ةثالثلان م ءا ش ام هتيع نع ل

 نكلو اخوسنم نكي مل ريبكلا خيششلا هب دارملا لاق نم لوق ىلع هانعم لمح نإو اهريغ

 ءاضقلا نع سأيلا عم ربكلاب اوزحي مث هنوقيطي أوناكنيذلا ىلعو وهو ريم ىلإ جات

 هرهاظو هتقيقح نع ظفللا ةلازإ هيفكلذ عمو فيقوت وأ قافتاي الإ كلذ تا ] زئاج ريغو

 [هنوقيطي نيذلا ىلعو] هلوق ةدّئافطاقسإ كلذ ىلع هلمحىف نأ ىبعو هيلع لدت ةلالد ريغ نم

 هنع نوزجاعممو موصلا ضرف مهقحل نيذلاو ضرفلا موزلدعب هنوةيطياوناكنيذلا نآل

 نم سورأملا مئاصلا نع زجاعلا ريبكلا خيشلا نأ ىلع هانعم لمحو هنكح ىف ءاوسربكلاب

 ةقاطإلا رك ذب هيف قلعتي :ملذأإ | هنوقيطي نيذلا ىلعوإ هلو وق ةدئاف طقسفةيدفلا هلعءاضقلا

 باحيإ نم ءاضقلا هنم سوبألا خبشلا لمتحيأ| هنوةوطي ] أرق نم ةءارقو ىنعم الو 5

 مهيلع ةديدش ةقشم عم مودلا مكح مهغيلكت ىضتقا دق هنوقوطي هلوق نأال هيلع ةيدفلا

 ريغ ىهف انفصو ام اهانعم ناكاذإ ةءارقلا هذرف موصلا ماقم ةمئاق ةيدفلا رمل لعجو هلعف ىف



 لوك اا ير ا ببيع يصح ١+ افلا خيشلا ىف ءابقفلا فالتخا رك ذ باب
 نع رجاعلا ءاضقلا هنم سويأأملا خيشلا اهم دارملا ناكذإ مكسحلا ةتباث ىه لب ةحخنوسفم
 5 همركو هنمب قفوملاهللاو مودلا

 قافلا خيشلا ىف ءابقفلا فالتخا ركذ
 رطفي مايصلا قيطي ال ىذلا ريبكلا عييمشلا رفزو دمحو فسوي وبأو ةفينح وبأ لاق

 لو معطي ىروثلا لاقو كلذ ريغ هيلع ءىثالو ةطيح نم عاص فصل موي لكهنع معطيو

 كلامو ةعبب ر لاقو موي لك ةطنح نم اد معطي ىعفاشلا نع ىنرملا لاقو هرادقم ركذي
 ىورام ةنآلا ليوأت ىف انركذ دق ركب وبأ لاق ء نسف لمف نإو ماعطإلا هيلع ىرأال
 ةلمتحم ةيآلا نأ الولف ريبكلا خبشلا هنإو [هنوق وطي نيذلاىلعو] هتءارق ىف سابع نبأ نع
 باجيإ نم اهمكح لامعتسا بجوف هيلع هنع كلذ ركذ نمو سابع نبا اطوأت امل كلذل
 | هنوقيطي نيذلا ىلعو |هلوق لوأت هنأ ًاضيأ ىلع نع ىور دقو ريبكلا خيشلا ىف ةيدفلا
 ناكم هيلو هنع معطبلف موص هيلعو تام نم) هلي ىلا نع ىور دقو ريدكلا خيتلا ىلع
 تيملا نم كلذ ىلوأ خيشلاف مارصلا هيلع ىذلا تيملا ىف كلذ تبث اذإو (ًانيكسم موي لك

 أري الث ناضمر فر طفي ىذلا ضي رملاكخيبشلا ناك اله لبق نإف موصلا نع عيمازجع
 قلعت اهنإفرخأ مايأ ىف هتاضقب بطاخع ضبرملا نآأل هلليق « ءاضقلا همزليالو تومي ى>
 , ىش همرلي ملةدعلا قحلب مل ىف | رخأ مايأ نم ةدعف ] هلوقل ءاضقلا مايأ ىف هيلع ضرفل
 كح هيلع قلعت امإف رخأ مايأ ىف ءاضقلا هل ىجري الف خيشلا اأو ناضءز قدلب ل نك

 2 وم و 0 32 - او 2 - .هلإ ف فلسلا لوق انركذ دقو كللذ لجأ نم افلتاف لاحلا ىف ةيدفلا باحيإ فض رفل

 اعامجإ كلذ راصف مهتارظن ند دج فاالخ ريغ نم لاما ف هيلع ةيدقلا باحإو ريكا

 قابلا دبع انثدحام ورف رب نم عاص فص ةيدفلا باحيإ ىف هجولا امأو هفالخ عمسي ال
 انثدح لاق ىلمتسملا ديعس نب هللا دبع نب دم انثدح لاق فاطخ وخأ انثدح لاق عناق نبا
 هت هللا ل وسرلاق لاق رمع نبأ نع عفان نع ليل ىنأ نع كي رش نع قرزألا قاحسإ
 اذإو ( نيكسمل عاص فصن موب لكن اكم هنع معطيلف هضقي ملف ناضمر هيلعو تام نم )
 مومن اهدحأ هوجو نم ريبكلا خيشلا ىف تيث تام اذإ ناضمر ىفرطفملا ىف كلذ تبث
 : ١ زئاجخ انفصوام ىلع فيلكتلا كح هيلع قلعت دقريبكلا خبشلا نال هريغو ريبكلا خبشلا ىف
 ةبج نمو ظفللا مومت هلوانت دقق ناضهر مايص هيلعو تام دق هنأ لاقي نأ هتوم دعب



 خيبشلا اهم ديرأ دقو رادقللا اذه ةبآلا ىف ةروكذملا ةيدفلاب دارملا نأ تين دق هنأ ىرخأ

 تث اذإ هنأ ىرخأ ةرج نمو هيلع بجاولا رادقملا وه كلذ ن وكي نأ بجوف ريبكلا

 نال ريبكلاخيشلا ةيدفرادقم كلذن وكي نأ بجو ناضم رماضق هيلعو تامنميف كلذ

 سيقو سابع نبأ نع. ىور دقو امهنيب قرفي مل ريبكلا خيا ىلع ةيدفلا ىجوهنمدحأ

 ديعسو ةربره ىنأو ةشئاعو ةيلماجلا ىف هلع هللا لوسر كيرش ناكىذلا بئاسلا نب

 هيو ىنلا بجوأو رب عاص فص موي لكن ع معطي هنأ ريبكلا خيشلا ىف بيسملا نبأ

 نأىلع لدي اذهو رب عاص فصن نيكسم لكن يك اسم ةتس ماعطإ ةرجي نب بعكى ع

 موصل نيب قلعت دق لص الا ىف رييختلان "ال دملاب هنم ىل رأعاصفصتب موصلا ةيدفريدقت

 دم موي لكن ع نيعباتلا نم ةعامجو رمع نبأ نع ىور دقو امهنم دحاو لكىف ةيدفلاو

 ةباحصلا نم ًادادع نيرثك "الا لوق هدضع الو هلي ىنلا نع هانيور امل لوأ لو'الاو

 ريمض ىف فاتخا دق [هنوقيطي نيذلا ىلعو] ىلاعت هلوقو رظنلا نم هيلع لد امو نيدباتلاو

 نال حصأ لو'الاو ةيدفلا ىلإ نورخآ لاقو موصلا ىلع داع وه نولئاق لاقف هتانك

 ىرخأ ةبج نمو مدقتم ربظأ نوكي امنإ ريمضااو ركذامل رجب مل ةيدفلاو مدقت دق هربظم

 نالاعي ىلع كلذ لد دقو | هنوةيطي | هلوق ىف ركذدلل ةيآلا ىف ريمضلاو ةئئؤم ةيدفلا نأ

 لبق لعفلا ىلع نيرداق ريغ مهنأ و نوقيطي الام هدابع فاكر هللا نأب نيلئاقلا ةريجما لوق

 نيذلا ىلعو | هلوقب هلعفب نأ لبق هل قيطم هنأ ىلع صن دق هتلان“ال هل نيقيطمالو هعوقو

 ظفللا ةلالدو ةيدفلا ىلإ هنع لودعلاو موضال ةكرت عم ةقاطإلاب هفصوف [ةيدف هنوقبطي

 لدعو ابلعفي ملنإو اهل ًاقيطم هلعج هن“ال ةيدفلا وه ريمضلا ناكاذإ ًاضيأ كلذ لع ةَماَق

 نم تانيبو سانلل ىده نآرقلا هيف لزنأ ىذلا ناضمر رهش] لجوزع هلوقو موصلا ىلإ

 بهذم نالطب ىلع لدي | ناقرفلاو ىدهلا
 هن ال رافكلا دهم مل هللا نإ موق ىف ةربجلا

 دوم امأو | ىرخأ ةيآ ىف لاق 5 نيفلكملا عيمي ىده نآرقلا نإ ةيآلا هذه ىف ريخأ دق

 زوجب ا هل ريش ورق نيخ عوطت نمث  ىلاعت هلوقو - ىدلا ىلع ىمعلا اوحتساف متانيدبف

 ءادتبا حمصي ةدئافلا باحيإ ىف هسفنب مئاق هن"ال هلبق ام قلعتم ريغ مالكءادتبا نوكي نأ

 ماعط ةدايزب عوطتلا هب ديرب نأ زئاجو تاعاطلاب عوطتلا ىلع اثح نوكيف هب باطخلا

 هل ريخ وهف نيعاص وأ عاصب عوطت نإف عاص فص هنم ضورغملا رادقملا نال ةيدفلا



 اا ا يي بر - كو عضرملا ولماحلاباب
 لكنع معطي لاقف موصلا ىلع ردقي ملف ربك هنأ بئاسلا نب سيق نعىنملا اذه ىور دقو
 هيلع عقوام د>أ دارملا نوكب نأ زئاج ريغو اثالث ىنع اومعطأف نيدم موي لكل ناسنإ
 عوطقال ض رفووف ًادرفتمهلعف اذإ امهنم دحاو لكن أل ماءطإل وأ مايصلا نم هيف رييختلا
 مايصلا نيب عمجا دارملا نوكي نأ زئاجو ةبآلا دارم امهنم دحاو نوكي نأ زحي ملف هبف
 [مكل ريخ وموصت نأو | ىلاعتهلوق امأو عوطتلارخآلاو امهدحأد رفلا نوكف ماعطلاو
 الو ىضرملا ريغ نيميقملا ءاححأللا نم موصلا قيطي نميف ةبآلا لوأ نأ ىلع لدي هنإف
 ىذلا وه راطفإلا هل حابي ىذلا ضيرملا نال كلذو عضرملاو لماحلا الو نيرفاسملا
 هسفن ضي رعت نع ىهنم هن ال هلأح اذه ناكن أل رب موصلا سيلو موصلا ررض فاخي
 امهمأو امه.دلوب وأ موصلا امهبرضي نأ نم ناولختال عضرملاو لماحلاو موصلاب فاتلل
 اميياعف امهم.دلوب الو امهبرضد ال ناكنإو امهيلع روظ# م وصلاو اهل ريخ راطفإلاف ناك
 نيذلا ىلعو | ىلاعت هلوق ىف نيتلخاد ريغ امهنأ انيلعف رطفلا امل زئاج ريغو موصلا
 باطخلا لوأ ىف هركذ مدقت نم ىلإ دئاعإ مكل ريخاوموصت نأو ] هلوقو [ هنوقيطي
 ىلع هدوع عم ًاضيأ نيرف أملا ىلإ ًادئاع [مكل ريخ اوموصت نأو] هلوق نوك نأزئاجو
 نيرفاسملا رثك أ ناكذإ عيمجللآ ريخموصلان وكيف ماعطإلاو موصلا نيب نإ ريخملا نيميقملا
 ىلع ةمضاو هتلالدو ةقسملا هيف باغأالا ناكنإو ررض ريغ نم ةداعلا ىف موصلأ منكم
 نم لضفأ اعوطت موب موص نأ ىلع ةلالدلا هيفو راطفإلا نم لضفأ رفسلا يف موصلا نأ
 موي موص نيب ضرفلأ ىف هريخ ا هنأ ىرتالأ كلذكض رفلا ىف هنأ ال عاصفصن ةقدص
 عوطتلا ىف امهلكح نوكي نأ بحب كلذ كنف اهنم لضفأ موصلا لمجعاص فضن ةقصإو
 . قفوملا هللاو

 عضرملاو لماحلا باب
 ىلع اتفاخ اذإو ىح نب نسحلاو ىروتلاو رفزو دمشو فسوي وبأو ةفينح وبأ لاق

 عضرملا ف كلاملاقو امهيلع ةرافك الونايضقتو نأ رطفت امهنإف امهسفنأ لعوأ امه-دلو
 موي لكن ع معطتو ىضقت و رطفت اهنإف اهريغ نم ىمعلا لبقي الو اهدلو ىلع تفاخ اذإ
 نإوكلاملاقو دعسنب ثيللا لوقوهو اهيلع ماعطإال ت رطفأ اذإ لماحلاو ًانيكسم ًادم
 امهيلعواترطفا امه-دلو ىلع ًاتفاخ اذإ ىعفاشلا لاقو ضيرملا لثم أمبف امبسفت أ ىلع نفاخ



 ةرافك الب ءاضقلا امهلع ضيرملا لثم امبف موصلا ىلع اردقت مل نإو ةرافكلاو ءاضقلا

 ةثال' ىلع كلذ ىف فالسلا فلتخاو اهيلع ماعطإ ال لماحلا نأ ىطيوبلا ىف هنع ىورو

 ميهاربإل وةوهو امهلع ةيدفالوأت رطفأ اذإ ءاضقلا امبلع هبجوهتلامرك ليعلاقفهجوأ

مييلع دهاججو ربع ني لاقو ءاضقالب ةيدفلا امهيلع سابع نيالاقو ءاطعونسحلاو
 ةيدقلاا

 لضفلاوبأ انثدح لاقىطس اولا دمحأ نب دمع نبرفعجج انثدحام انيامحأل ةبحلاو ءاضقلاو

 نب ليعامسإ انثدح لاق مالس نب مساقلا ديبع وبأ انثدح لاق نافلا نب دم نب رفعج

 ثيدحلا بحاص ىف كل له لاق مث ثيدحلا اذه ةبالقوبأ ىتثدح لاق بوبأ نعممهاربإ

 تيتأ لاق كلامني سفأ هل لاقي ىل بي رقىنثدح لاقف هتيقلف هيلع ىنادف لاق ىنثدح ىذلا

 ىنإ تلقف هماعط ىلإ ىناعدف لكأي وهو هتةفاوف تذخأ ىل راجل لبإ ىف تلو لال وسر

 نعو موصلاو ةالصلا رطش رفاسملا نع عضو هللا نإ كلذ نع كربخأ آذإ لاَقف ماص

 لوسر ماعط نم تلكأ نوكأ الأ لوقي كلذ دعي فيلت, ناكف لاق عضرالاو لماحلا

 نأ فالخ ال ذإ رفاسملا هب صوصخم ةالصلا رطش ركب وبأ لاق + ىناعد نيح هلي هللا

 مالسلا هيلع هرابخأ انركذ ام ىلع هتلالد هجوو ةالصلا رصق ناحيبيال عاضرلاو لمخلا

 موصلا عضو نأ ىرت الأر فاسملا نع هعضوكره عضرملاو لماخلا نع موصلا عضو نأب

 هيلع اميفطع هنآل لماحلاو عضرألا مكح نم هلعج هتيعب وه رفاسملا مح نم هلعجىذلا

 م ملاو لماخلا نع موصلا عضو 5ك> نأ كلذ كتم هع يش رك 5 نات يق نه 6

 وه اميإ رفاسملا نع موصلا عضو نأ مولعمو امهني قرفالر فاسملا نع هعضو كح فوه

 عضر اول مالا كح كلذ نوكي نأ بجوف ةيدف ريغ نمراطفإلاب هئاضق باحجيإ ةرج ىلع

 مذ امبيدلو وأ امهسفتأ ىلع اتفاخاذإ عضرملاو لماخلا نيب قرف ال هنأ ىلع ةلالد هيفو

 امل حيبأ امنإو ءاضقلا اه ىجري عضرملاو لماحلا تناكال ًاضيأو امبنيب ملتي ىنلا لصفب

 ضي رملاكان وكت نأ بجو ءاضقلا ناكمإ عم دلولا وأ سفنلا ىلع فوغلل راطفإلا

 هنوقيطي نيذلا ىلعو ]هلوق رهاظب ةيدفلاو ءاضقلا باحيإب نولئاقلا جتحا نإف رفاسملاو

 هوعدأ م ىلع هله ةلالدلا هدحو محل حيصي مآ نيكسم ماعطةيدف
 ةعاجج نع كورال كلذو

 رف ناك كلذ نإ مركذ انمدق نيدذلا ةياحصلا نم
 0 آريخع ناكهنأو حميحصلا مقملا ض

 نوكيامإو ىأرلا قيرط نم هيف لوقلا سيلف كلذ ىرجىرجام نأانبو ةيدفلاو مايصلا



 و عضرملاو لماحلا باب

 ىلع الومح امبليوأت نوكي نأ بجوفاوكح اهيف ركذ امل رحي مل عضرالاو لماحلاف افيقوت
 ىرخأ ةهجنمو | همصيلف رهشلا مكنم دبش نف | ىلاعت هلوقب كلذ خسن تبث دق وأن ركذام
 [ كل ريخ اوموصت نأو ] باطخلا قايس ىف ىلاعت هلوق وهو هب 0 حصيال
 امهم ال عضرملاو لماحلا مح كلذ سيلو ةيآلالوأ هنمضت نمل باطخ كلذ نأ مولعمو
 ىلع ًاررض ايشخت ل نإو 0 امهيلع روظحم لب اهل ًاريخ موصلا نكي مل ررضلا اتفاخ اذإ
 ةبآلاب ادارت مل امهمأ ىلع مضاوليلد كلذ فو راطفإلا ا.ه زئاجريغف امهيدلووأ امسفتأ
 ةيدفلا باحيإب نيلئاقلا نم عضرلاو لماحلا لعيآلا لوألا نم لوق نالطب ىلع لديو
 زئاج ريغف هنعأ زجأو هىثلا ماقم ماقام ةب ةيدفلاو ةيدفماعطلا | ذه ىمس ىلاعت هللا نأ ءاضقلاو

 الف كورتملا 0 ماق دقث بجو اذإ ءاضقلا ن ثل ةيدفلاو ءاضقلا عامتجأ 0

 تماقوهنع تأرجأ دق ةيدفلا نال ءاضق الف ةحيفص ةيدف ناك نإو ةيدف ماعطإلا نوك<
 ول هلليق كورتملا ماقمنيءاق ماعطإلاو ءاضَقلا ل وكي نأ عضم ىذلاام ليق نإف ٠ هماقم

 ابديمج نكي لو ةيدفلا ضعب ماعطإلا ناكل موصلا ن نم كورتملا ماقم نيمئاق امبعومج ناك

 ناكاذإ ًاضيأو ةبآلا ىضتقم فالخ ىلإ ىدؤي كلي وأتو ةيدف كلذ ىمس دق ىلاعت هللاو
 ىلعو] ىلاعت هلوةوه ةيدفلا امهيلع بجوملاو راطفإلا عضرملاو لم ماحأل سيبملا لصألا
 ناكبجاولانأ مط وق انمدق نيذلا فلسا ر كذدقو | نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا

 باجإ ىلعهب لالدتسالاز وجب فيكف عفا هجو ىلعال مايصو وأ ةيدف نم نيثيش دحأ

 نيذلا ىلع ] ىلاعتهل وق ىف نأ مولعم هنأ ىرخأ ةبج نمو عضرملاو لماحل اىلع امينيب عبجلا
 طورطفأ اذإ هنوقيطي نيذلا لعو لاق هنأكر اطفإلا فذح | نيكسم ماعط ةيدف هنوةيطِي
 زئاج ريغف ةيدفلا ركذ ىلع باجإلاب رصتقا امنإ ىلاعت هللا ناكاذإف نيكسم ماعط ةيدف

 صنب الإ صوصنملا ىف ةدايزلا زئاج ريغو صنلا ىف ةدايزلا نم هيفا ابعم اهريغ باجيإ

 هيلع ءاضقالف هموص نمسويأم هنأل موصلا هل ىجريال ىذلا ريبكلا خيشلاكاتسيلو هلثم
 لماحلاو هموص نم كورتملا ماقم مئاق هسفنب وه ذإ هل ةيدف همزلي ىذلا ماعطإلاو

 ةبآلا رهاظب جاجتحالا غوسي اهنإو رفاسملاو ضيرملاكامهف ءاضقلا اهل ىجرب عضرملاو
 1 تملا لماحلا تإف كلذ 3 ءاضقلا نود ةيدفلا بأ < ]ىلع هراصتقال س اع نبال

 ىلعو | هلوق رهاظ اطوانتيف مولا ناقيطت امبف امهسفنأ نود امه- دلو ىلع نافاخق ام ان 3
 عل ماكحأ 1ةهد



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ فدعا

 انثدح لاق ركب نب دمي انثدح سابع نا لاق كلذكو [ نيكسم ماعط ةي ةيدف هنوقيطي نيذلا

 هثادح ةم ركع نأ ةدانق انثدخ لاق نابإ انثدح- لاق ليعامس] نب ىسوم انثدح لاق دوادوبأ

 لماحلل تتيثأ لاق [نيكسم ماعط ةيدف هن وقيطي نيذلا ىلعو] هلوق ىفهثدح سابع نبا نأ

 ىبأ نبا انثدح لاق ىنثملا نبا انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دم انثدحو عضرملاو

 هنوقيطي نيذلا ىلعو | سابع نبأ نع ريبج نيديعس نعةرزع نع ةداتق نع ديعس نع ىدع

 ارطفي نأ مايصلا نايطيامهو ةأرلاوريبكلا خييشلا ةصخر تناكلاق [نيكسم ماعطيدف

 اتمعطأو اترطفأ امهدالوأ ىلع انتفاخ اذإ | عضرملاو ليحلاو انيكسم موي لكن اكماعطيو

 ذإ امهمدلو ىلع امبف وخ دنع ءاضقلا نود ةيدفلا بجوأو ةيآلا رهاظب س اع نبا جتحاف

 ىلإ بهذ ءابقفلا نم كلذ ىنأ نمو ركبوبأ لاق + ةيآلا كح امبلمشف موصلا ناقيطتامه

 نيب زييختلا باح ىف موصلل نيقيطملا رئاس كح ناككلذنأ اوركذهريغو سابع نبا نأ

 نأ زئاج ريغف موصلل قيطملا حيحصلا لجأ لوا دق ةلاغ ال وهو ةيدفلاو موصلا

 رييختالب راطفإلا امهلعف افاخت نأ امإ | دهنأل نيت رض ريغ امهنال عضرملاو لماحلا لوانتي

 أه رهاظ ىضتقي ؛ كح نيقيرف ةيآلا لوانتت نأزئاج ريغو ريبختالب مايصلا املعف افاختالو

 قيرفلا ىفو مايصلاو ماعطإلا نيب ريبختلا نيقيرفلا دحأ ىف دارملا نوكيو ةيدفلا باحيإ

 فا دقو ريخت الب ةيدفلا وأ رييخت الب باجيإلا هجو ىلع مايصلا امإ رخآلا

 قدنق ًاضيأ هيلع لديو عضرملاو لماحلا لوانتت مه الا نأ كلذب تبثف دحاو هجو ىلع

 امهدلوىلع اتناخأ اذإ عضرملاولم الا مكلف سلو و[ ريخأ وموصأ 7 نأ وإ ةوالتلا

 ىريشقلا كلام نبسنأ ثد دح نم انمكقامآضيأ هم لعل اهفآريخن وكيل م اصاانأل

 هلوقو موصلا مكح ىف عضرحلاو لماحلا نيبو رفاسملاو ضيرملا نيب لي لا ةيوست ىف

 لوق فاس 9 انيب دق ركبوبأ لاق + ةبآآلا [ نآرقلا هيف لزنأ ىذلا» ناضمر ربش ] ىلاعت

 تحاع بتك | هلوقب روش لكن م مانأ ةلالث موص ناكل وألا صضرفلا نإ لاق نم

 هيف لزنأ ىذلا ناضمر ربش ] هلوقب خسن هنأو [ تادودمم ًامايأ | ىلاعت هلوقو | مايصلا

 ام مايصلا مكيلع بتك] هلوقب بجودلل ناب ناضمر روش نإ لاق نم هلوقو [نآرقلا

 تادودمم ًامايأ هريدقت ع [ تادودعم ًامايأ ]ارقد ا ملبوب نيذلا ىلع بتك
 هلوقلإ] [ناضمرربش | هلو وقباخوسنم م تادودعملا ماي الا موص نم اك نإف نأ تاضمر روش ىه 24! أد 1



 ؟ 1 عضرملاو لماحلا باب

 ةيآلا نم نيدكح خسن نإ ناضمرربش ] هو معاد | همصيلف ربشلا مكنم دهش نأ 1

 مايصلا نيب ريمختلا 5 و ناضمررهشريغ ىه ىتلا تادودعملا ماي "بأ امهدحأ ىلو الأ

 نعم هرك ذ انمدقام ون ىلع [ نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو | لوقف ماعطإلاو

 دعب ةلاعالناكدقف [تادودعم ًامايأ | هلوقل انايب [ ناضمر روش ] هلوق ناكنإو فاسلا
 اذه ناكف هباحيإ لاوحأ لوأ ىف ةيدفلاو موصلا نيب ًاتباث رييختلا ناضمر ضرف لوزن
 ريغذإ | همصيلف ربشلا مكنم دهش نمف ] هلوقب خسنلا هيلع درو مث اتباث ًارقتسم محلا

 ةضافتسال ىناثلا لوقلا وه حيحصلاو هنم نكقلاو لعفلا تقو لبق خسسنلا دورو زئاج
 هلوقب خسن هنأو ناضمر رهش ىف ناكةيدفلاو موصلا نيب رييختلانأب فاسلا نع ةياورلا
 ًامايأ | هلوقب دارملا نأ ىلع ةلالد ةبألا ىوخ ف ليق نإف | همصيلف ربشلا مكنم دهش نف |
 ولو ةيدفلا نيبو هنيب رييختلا ركذب آنورقم الإ درب مل هنآل ناضمر رش ريغ | تادودعم
 رييختلا ركذل ناكامل نايبلا ىلع حلا فوقوم المج ًاضرف [تادودعم ًامايأ] هلوق تاك

 ىنعملا مووفم مكس انمضم المك ضرف دورو عنتمي ال هل ليق ىنعم ضرفلا توبث لبق
 نوكيف هعمأباث هب نمضملا كلا ناكهنم ديرأ ام نايبلا درو ىتق نايبلا ىلع فوقوم
 نيديخم هب نوبطاخما نوكي نأ اهرادقمو اهتقو نيب اذإ اهبكح تادودعم ًاماي اا دوبش
 موعع لأ ومآلا مس اذ [مرطت ةقدص ماومأ نم ذخ | ىلاعت لاق اكةيدفلاو موا ني
 ةقدصلان أب ا نايبلأ ىلإ ة ةرفتفم ةلمج ةقدصلاو ىلا نمدب قلعايف هراعأ مت

 ىلعو | هلوقن وكي نأل متو ةريثكرئاظن كلذل و ابيف ًافئاسلاومآألا مسا مومعرابتعا ناك

 تايألا ريدقت نوكيف ةوالتلا ىف ًامدقم ناك نإو ليزنتلا ىفآ رخأتم [ هنوقيطي نب ذلا
 رفس ىلع وأ ًاضي رم مكنم ناك نمو] ناضمر رهش ىه تادودعم امايأ ناعم ب تيدا
 ًارقتسماتباث كح اذه نوكسيف [ نيكسم ماعط ةيدف هن وقيطي نذلا لبعو رخأ مأيأ نم ةدعف
 ةيدفلا نيب رييختلا هب خسف [ همصيلف ربشلا مكنم دهش نف | هلوق لزن مث نامزلا نم ةدم

 نأ كأي هللا نإ هموقل ىسوم لاقذإو | لجو زع هلوق ىف انركذام وحن ىلع موصلاو
 آرخ م ناكنإو هنأ امهدحأ ناينعم هروتعي كلذ ناكو ظفلل ا ىف ًارخؤم | ةرقب أوحذ#
 بيت رتلا بجوت ال ىهو واولاب هيلع فوطمم هنأ ىناثلاو ليزتتلا ىف مدقم وهف ةوالتلا ىف
 | ناضمر ربش - هلوق ىلإ - تادودعم أ مايا | هل )وق كلذكف اعم رون 111 1 ا ا كن لكلا نأكف



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 4

 ماكحأة دع هيفف [همصيلف ربشلا مكسمديش نفإ هلوق امأو ةرقبلا ةصق هتلمتحاام لمتح

 ءبتك | هلوق رصتقا ناك ولف دسبشي مل نم نود ربشلا دهش نم ىلع مايصلا باحيإ اهنم
 رئاس موصلا موزل كلذ ىضتقال | نآرقلا هيف لزنأ ىذلا ناضمرربش هلوقىلإ- مكب
 موص موزل نأ نيب | همصيلف ربشلا مكنم دبش نف] هلوقب كلذ بقع الف نيفلكملا سانلا

 'ىلاعت هلوقو هدبشي مل نم نود رهشلا دهش نم وهو ضعب نود مهضعب ىلع روصقمربشلا

 لاقي كر فاسم ريغ |مقم ىنعي ًادهاش ناك نم اهنم ناعم هروتعي | ريشلا مكنم دهش نف |

 نيرفاسملا نود نوميقملا هب اصوصنع موصلاموزل ناكفرفاسللاو مبقملا بئاغلاو دهاشلا
 نيرفاسملا ن نود مه لع موصلا بوجوب راصتقالا هنم مووفملا ناكل اذه لع رصتقا ول م

 لعوأ اني م ناك نمو | ىلاهت لاق أضق الو موص نم ملع ءىثالف اوركذي ملذإ

 اورطفأ اذإ مهلع ءاضقلا باجيإ ىف رفاسملاو ضيرملا مكح نيب [ رخأ 0 نم ةدعف رفس
 00 رضحلا ىف ةماقإلا [ رشلا مكنم دبش نف]هلوق ىفليوأتلا ناكاذإ اذه
 نف | هلوق لمتحيو هماع ىأ ربشلا دهاش ىنعمي نوكي نأ [ ممول ميا

 نم 0 ْق فيلكتلا لهأب سل نمو نونجنا نآلأ فيلطتلاب هدبش نمف | ربشلا مكنم

 فيلكتلا هب دارأو مهيلعرهشلا دوهش مسا قلطأف هنع ضرفلا موزل ءافتنا ف دوجومب سيل

 عمسيالىثلا مصآلاةلرنعا وعم امبعافتنالا مدعف |وناكامل[ىمع مكب ب مص ] ىلاعت لاقاك
 نم نآل القع ىنعي [ باق هل ناك نأ ىرك ذل كلذ ىف نإ | هلوق كلذكو ًايمع اك مامس

 دووش لعج نوكي نأ زئاج كلذكف باقلاب لقعلا ناكذإ هل باقال هنأكف هلقع عفتتي ل
 نم ةلدنم فيلكتلا لهأ نم سيل نم ناكذإ فيلكتلا لهأ نم هن وك نع ةرابع ربشلا

 دبش مف إ هلوقب ةدافتسالا ماكحالا نمو هنع هلكح ط طوقس باب ىف دوجو« سيل

 ربشلا دوبشب دارملا نإف ناضمر ضرف نييعت هركذ انمدقام ريغ [ همصيلف رهشلا مكنم

 هل مزال ريغ فيلكتلا لهأ نم سيل نمو نونجنا نأو فيلكتلا لهأ نم هيف هنوك

 . باوصلاب ملعأ هللاو ربشلا موص

 هضعب وأ هلك ناضمر نج نميف ءابقفلا فالتشا ركذ باب 0200

 الف هلك ناضمر ىف اثونجم ناكاذإ ىروثلاو رفزو دمجو فسوب وبأو ةفيثح وبأ لق 0

 قيطم نونجم وه وغاب نميف سنأ نبأ كلاملاقو هلكماضق هنم ءىش ىف قافأ نإو هيلع ءاضق



 فا هطعب وأ هلك ناضمر نج نميف ءابققلا فالتخا ركذ باب

 نب هللا ديبع لاقو ةالصلا ىضقي الو نينسلا كلت مايص ىضقي هنإف قافأ مث نيدس تكف
 نونجلا ىف لاقو كلذ ءاضق هيلع سيلف موصلاو ةالصلا كرت دقو قيفي هوتعملا ف نسحلا
 ىىمفاشلا لاقو ىضقي نأ اذه ىلع ىرأ قيفي مث ةرملا هببصي ىذلا وأ قيفي مثنحي ىذلا
 بيغت نأ لبق ناضمر نم موي ىف مص نإو هيلع ءاضق الف ناضمرفف نج نمو ىطي وبلا
 عنمي | همصيلف روشلا مكنم دوش نف | ىلاعت هلوةركب وبأ لاق ه هيلع ءاضقال كاذك سمشلا
 هدوهشو روشلا دهاش نكي ملذإربشلا نم ءىش ىف قفي ل ىذلا نونجنا ىلع ءاضقلا بوجو
 ثالث نع ملقلا عفر) هني هلوقل فيلكتلا لهأ نم نونجلا سيلو هيف ًافلكم هن وكر بشلا
 اذإ ليق نإف ) قيف ىح نونجلا نعو ملتح ىَح ريغصلا نعو ظقيتسإ ى متانلا نع

 هتركذام نودرفسلا كرتو ةماقإلاب هدوبش | همصياف ربشلا مكتم دهش قف |ةلوأ لقا

 ةماقإلا لاح نم انركذ ام نود تيعدا ام ىلع هلمح بجوأ ىذلا اف فيلكتلاب هدوهشنم
 امهم وكو اعم امهتدارإ زئاج لب نييفانتم ريغ امهو نيينعملل المتحم ظفللا ناكاملهل ليت
 موصلا ًافلكم نوكي ال هنآآل اندنع كلذك و هو امهيلع هلمح بجو مودلاموزل ىف اطرش
 د فالخ الو فيلكتلا لهأ نم اهقم نوكي نأ الإ كرت ىف هل صخر ريغ

 فيلكتلا لهأ نم نونجيلا نكي ملو كلذ تثدث : اذإ وهن باطخلا ةتص ىف طرش فيلكتلا لقأ

 1 لا لوقرهاظ هيلع لديو ءاضقلا همزاي ملو موصلاب باطخلا هيلإ هجوتي ملربشلا ف

 ىح ىصلأ نعو قيفي ىتح نونجملا ن وعو ظقيتسي ىتح مأانلا نع ةثالث ن نع مقلا عقد )

 هب قحتسي ىنعم نونجلا نأ ًاضيأ هيلع لديو هنع فيلكتلا طاقس وه ملقلا عفرو (منحي
 موصلا ضرف طوقس ىف هلكرهشلا هب ماد اذإ ريغصلا ةلزنم ناكف هب ماد اذإ هيلع ةيالولا
 قرافو لاط نإو ءامحإلاب ةءالولا هيلع قحتسي هل هال هنيعب ىنعملا اذه ءامغإلا قرافيو

 ٠ هلجأ نمهيلع هريغةيالو قن باب مونل ءامغإلا هبشأو ريذصلاو نونجا هيلع ىمخملا
 اعيمج امهنع لىاز فيلكتلاو نونجا باطخ مصياال هيلع ىمغملا باطخ مصي ال ليقنإف

 لاح ىف موصلاب باطخلا عنم نإو ءامغإلاهل ليق ٠ ءامخإلاب ءاضقلا همرلي ال نأ بجوف
 ةدعفر فس لعوأ ًاضي م ناكن مو ]هلوقوهو ءاضقلا باحبإىفرخآ الصأ هلنإف هدوجو
 ىف همومع رابتعا بجوف غّئاس زئاج هيلعىمغملا ىلع ضيرملامس ١ قالطإو | رخأم ابأ نم

 ضي رملا مسا هلوانتي الف نوذجم امأو ءامغإلا لاح هب ايطانع نكي نإو هيلع ءاضقلاب باحيإ



 ءىث ىف هنونج نم قافأ نم امأو ءاضقلا هيلع هللا بجوأ نميف لخدي ف قالطإلا ىلع
 ربشلا دهشدق اذهو [ همصيلف ربشلا مكتم دهش نف | هلوقب ءاضقلا هوم رلأ امنإف ربشلا نم

 نوكي نأ [ [ رمشلا مكنم دهش نف ] ]هلوق ولخم ال ذإ هنم ءرج ىف فيلكتلا لهأ نم ناكذإ

 ٍموصلا موزل طرش نوكي نأ زئاج ريغو هنم ءزج دوهش وأ رهشلا عيمج دوهش هب دارمل
 ادهاش نوي ال هنأل كلذو هب ظفللا ضقانت (امهدحأ ) نيبجو نم هعيمج ربشلا دوهش

 ن'ال هلك هموص موزلل ًاطرش هيضم نوكي نأ ليحتسيو هلك هيضم دعب الإ ربشلا عيمج
 هجولاو هعيمج ربشلا دووش درب ل هنأ انماعف هيف موصلا لعف ليحتسي تقولا نم ىضاملا

 هيلع نأ فيلكتلا لهأ نم وهو ناضمر 2 ءىرط نم نأ فالخ ال هنأ رخآلا ش

 ربشلا موص فياكت طرش نأ كذب تدثف ربشلا نم رج هدوهشل هنم موي لوأ ىف موصلأ
 نم تفصو ام ىلع كلذ ناكاذإ بجاوف ليق نإف « هنم ءىش ىف فيلكتلا لمأ نم هتوك

 دقذإ هريغ نود هكردأ ىذلا هزجلا موص الإ همزلي ال نأ ربشلا نم ء ءزج كاردإ دارملا نأ

 ضعب دهش نف هريدقت نوكيف موصلا موزلل ًاطرش ربشلا ضعب دوبش دارملا نأ تنث
 ةلالدلا مايق الوأ هنأ لبق نم تننظ أم ىلع كلذ سيل هل لبق + ضعبلا كلذ مصيلف ربشلأ
 قارغتسا ظفللا رهاظ هيضتقي ىذلا ناكل رهشلا ضعب دوهش موصلا موزل طرش نأ ىلع
 طرش ىف عيملا نود ضعبلا دارملا نأ ىلع ةلالدلا تماق املف موزللا طرش ىف هلكر بشلا
 هريدقت ناكف هعيمجل مسا ربشلا ناكذإ عيمجا باجي ىف ظفللا كح قيو هيلع هانلمح موزللا

 ربشلا نم مايأ تيقب دقو قافأ اذإف لبق نإف « هعيمج مصيلف ربشلا نم ايش مكنم دهش نف
 ىشيلبو مايآلا نم ىضاملا عوض هغيلكت ةلاحتسسال ل هيلع نجوت ال ثأ كملت
 ةيضاملا مايآلا ءاضق همزلب ان هل لبق « ربشلا نم قب ام ىلإ ظرصنم بوجولا نوكي نأ
 هلأ. الا نم هب مأ اف موصلاب هباطخ عانتما عم ءاضقلا موزل رئاجو اهنيعب اهموص ال
 موصلا لعفب هباطخ 0 ءالؤه نم دحاو 00 هيلع ىمغملاو ىمانلا نأ ىرت
 ىمان كاذكو ءاضقلا موزل نم ةعفام اهيف مهفيلكت ةلاحتسا نكت ملول اوحألا هذه
 ىف هلعف اههدحأ نيينعم ىلع هيلإ هجوتي موصلا لعفب باطخلا نإف اهنع مئانلاو ةالصلا
 هلاح ىف هلعفب باطخلا هيلإ هجوتي مل نإو هريغ تقو ىف هؤاضق رخآلاو فيلكتلا تقو
 . ملعأ هاو نايسنلاو ءامنإلا



 فرغ ناضمر ضعبب مسي رفاكلاو غلبي مالغلا باب

 ناضهر ضعبي ملسي رفاكلاو غلد مالغلا باب
 هضعب دوهش دارلا نأ انب دقو | همصيلفمربشلا مكنم دبش نمف | ىلاعت هللا لآق

 وبأو ةفينح وبأ لاقف مسي رفاكلا وأ ناضمر ضعب ىف غلبي ىصلا ىف ءابقفلا فلتخاو
 ىعفاشلاو ثيللاو نسحلا نب هللا ديبعو أطوملا ىف سنأ نب كلامو رفزو دمحو فسوي
 مالسإلاو أ غولبلاهيف ناكىذلا مويلا ءاضقالو ىضمام ءاضق امهلع سيلو قبام ناموصي
 فصتنلاف متحا اذإ مالغلا فىعا زوألالاقو هيضةينأ ىلإ ب حأ كلامزعبهونبالاقو
 هيلع ءاضقال ملسأ اذإ رفاكلا ىف لاقو موصلا قيطي ناكدنإف هنم ىضقي هنأ ناضمر نم
 ناك ىذلا مويلا ىف مئاصلا هنع كسمي امعكاسمإلا امل بحتسي اني اصصأ لاقو ىنضم امف
 ربشلا مكنم دهش نمف | ىلاعت هللا لاق هللا همحر ركب وبأ لاق + مالسإلا وأ مالتحإلا هيف
 نم نكي مل ىبصلاو هموزل ىف طرش فيلكتلا لهأ نم هنوك نأ و هانعم انبي دقو | همصيلف
 نآل موصلا ةحصس ىفاني رغصلا ًاضيأو هنكح همازلإ زئاج ريغف غولبلا لبق فيلكتلا لمهأ
 هنأ قرت الأ هيلع نرمو هداتعيلو ميلعتلا هجو ىلع هب صوب اءإو ههوص حصيال ريغصلا
 كلذ لدف رخصلا لاح ىف كورتملا مايصاا ءاضق الو ةكورتملا ةالصلا ءاضق همزلب مل غلب ىتم
 نم ىضم ام ءاضق همازلإ زاج ولو رغصلا لاح ىف هكرت امف ءاضعقلا همازلإ زئاج ريغ هنأ لع
 طوقس ىلع نويلسملا قفتا| ايلف هقيطي ناك اذإ ىضاملاماعلل موصلا ءاضق همازلإ زاجل رهشلا
 كردأ ىذلا ربشلا ىف هنكح كلذ نوكي نأ بجو موصلل هتقاطإ عم ةيضاملا ةنسلل ءاضعقلا
 الإ موصلل هفيلكت ةلاحتسال هجولا اذه نم ىبصلا مكح ىف وهف رفاكلا امأو هضعب ىف
 ىذلا نونجياكاسيلو ىبصلا هبشأف موصلا ةحصل رفكلا ةافانمو ناءإلا دقت طرشملع
 موصلا ةمصىفانبال نونجلا نآأل ربشلا نم ىضم امل ءاضقلا همأ لإ ىف ربشلا ضعب ىف قيفب
 ةمص ىاننال نونجلا نأ ىلع ليلد اذه ىفو هموص لطبب مل همايص ىف نج نم نأ ةلالدب
 قاقحتسا باب ىف اقلتخا نإو هجولا اذه نم ريخصلا هبشأف اهفاني رفكلا نإو هموص
 لسأ نمع ىضم امل ءاضقلا طوةسىلع لديو هقحتسيال ريخدلاو ةكرت ىلع باقعلارفاكلا
 لوقو | فلس دقام محل رفخي اوهتتي نإ اورفكنيذللا لق ] ىلاعت هلوق ناضمرضعب ف
 ضعب ىف لسملا كسي انباحصأ لاق امنإو (هلبقام مده مالسإل و هلبقام بجي مالسإلا) قي

 نارطفم امهواميلع ءىرطدق هنأ لبق نمبرشلاو لك الا نعامبم وي ةيقب ىبصلا و نانعم ر ةا كا ملا و نان 1 د  اوا 93 01 ةق ا



 صامجلا نآرقلا ماكحأ ف

 نيرومأم ان وكي نأ بجاوف مايصلاب نيرومأم اناكر اهلا لوأ ىف ةدوجوم تناكول لاح

 لهأ ىلإ ثعب هنأ هَل ىنلا نع ىورام هيف لصألاو ني رطفم اناكاذإ هلثم ىف كاسمإلاب

 هنأىورو مصيلق لك أي ل نمو هموي ةيقب كسميلف لهأ نم لاقف ءاروشاع موي ىلاوعلا

 اولكأ دق أون وكي ملول مهنأل نيرطفم مهنو عم كاسمإلاب مرمأو ءاضقلاب نيلكآلا مأ

 0 رطفم وهو رابنلا ضعب ىف هيلع أرطت لاح لككلذب ان ربتعاف مايصلاب اورمأل

 ]و كاسمإلاب ؛رمأ موصلا اهم همزلي ام ناك ن إف همكح نوكي ناك فيكهلوأ ىف ةدوجوم

 00 د ىف تربط اذإ ضئاحلا ىف اولاق كلذ لجأ نمو هب سمي مل همولي الام ناك

 ربطلا لاح تناكول ذإ كامإلاب نارومأم امهنأ هرفس ىف رطفأ دقو مدق اذإ رفاسملاو

 راهلا ضعب ىف تضاح ول اولاقو مايصلاب نيرومأم اناكرابنلا لوأ ىف ةدوجوم ةماقإلاو

 ليق نإف مايصلاب صوت مل راهنلا لوأ ىف ًادوجوم ناكول ضيحلاذإ كاسمإلاب سمؤت :

 ةدوجوم تناك و ل رفسلا لاحن أل رطف, نأ رفاس مث راهنلا لوأ ىف امدقم ناكنمل تحأ البف

 موصللالو راطفإلل ةلع انمدقام عجين مل هل لبق راطفإلل ًاحيبم ناكرفاس مث راهنلا لوأ ىف

 انركذام ريغ رخأ طرش هلف هرظحو راطفإل ا ةحابإ | امأف رطقملا كاسمإل ةلع هانلعج امنإو

 أهنم ه ان ركذام ريغ رخأ اماكحأ [ همصيلف ربشلا مكنم دبش نف | ا

 نآل هموص ءىدتيي نأ هيلعف ناضمر نم هنأ حبصأ ام دعب هل نايتسأ نم نأ ىلع هتلال

 ىنعتفاف ًاعيمج الاف طاع هر كانا قي ىفوأ ليللانم هيلع نم نيب قرفت مةيأل الإ

 ىف اقافأ اذإ نونجماو هيلع ىمغملا كلذكو لبللا نم ناضمر موص ةين كرت زاوج كلذ

 كلذ ىف مايصلا امدتبي نأ امهيلع بجاوف ليللا نم موصلا ةين امل مدقتب مو راهلا ضعب

 ةيآلا ىفو موصلا موزلل اطرش ربشلا دورش هللا ءج دقو ربشلا !دوش دق أمهن آل تقولا

 رخآ ضرف 3 نع وأ اعوطت ناضمر رهش ىف همايص) ىوث نم نأ ىلع ًاضيأ لدت رخآ مكح

 فصوب ديقم ريغاقلطم درو هيف موصلا لعفب ىمأالا نال نأضمر نع ءىزجي هنأ

 هيلع سيلو ةيآلا ةدبع ىضق دقف ماص هجو ىأ لعف ضرفلا ةين طرشب صوصخم الو

 لالحلا ىأر نا ناضمر نم موي لوأ موص موزأ ىلع ًاضيأ لدت رخآ مكح اهيفو هريغ

 هنأ سانلا رئاس دنع اموك مويلا نوك عم راطفإلا هل رئاج ريغ هنأو هريغ نود هدحو

 لالحلا ىأر نميف نسحلا نع ثعشأو مايشه نع ةدابع نب حور ىور دقو نابعش نم
 م فر ىوز لف و لابعس نم



 قرارا ناضمر ضعبب سي رفاكلاو غل« مالغلا باب

 ىنأ نب كي ل ل

 رطفي الو سانلا لبق موصي ال ةليلب سانلا لبق ناضهر رهش لاله ىأر لجرفف حاب
 0 ا لا قلطأ هنإف ن نسحلا اق بش نوكي نأ ىشخأ مهل

 نوكينأ هبشيهنإف ير ل يكل ل و هنأ ىلع

 هل ليخت امئِإو ةقيقح ىأر نكي ملهنأو ةيؤرلا ىف ةببشلا هسفن ىلع زوجاذإ راطفإلا هل حابأ

 نمو هدحو هآر نم نيب قرفي مذ آر نم ىلع موصلا بجو يال ار هاظو الاله هنظام
 ربشلا لوخدب ًاملاع نكي ل اذإ هنأ لوي نم سانلا نمو رخآ مكح اهبفو سانلا عم هآر
 ض رفلا مزأ أ اممإف لاق [ همصيلق روشلا مكنم دبش نق | | لاعتهلوقب جنو هموص هير 2

 هضرفل دوم ريغ وهف 0 مل نمف معو دهاش ىنعم ا ليت نق ] هلوق نآل هب لع نم ىلع

 راد ىف ريساللاىهابتشا الو نيقيلا ىلإ ريصي مث كش ىلع ناضمر موصي نم وحنك كلذو
 اذه ىحيو هفصواذه ناكنم ىرجبال اولاقف ناضم رربش وه اذإف ًارهشماص اذإ برحلا
 رخآلاو ىرجي هنأ امهدحأ نالوق هيف ىعفاشلاو كلام نعو فلسلا نم .ةعامج نع لوقلا
 باصأ اذإ كلذكو هأرجا ناضمر نيعباصأ اذإ ريسآلا ف ىعازوأللا لاو ىرج الهنأ

 افالخ ملعت الو هدعل وأ ربشلا نيع فداصي نأ دعب ا

 ءابتشا الو نيقيلا ىلإ راص مث ناضمر هنأ هنظ ىلع بلغ وأ رهش ىرحت اذإ هنأ ءابقفلا نيب

 3 * نظلا بلاغ ىلع ىلصو ميغ مو, ىف ةالص تقو ىرحت م ا اسال

 هب لعل لمتحا نإ | همصيلف ربشلا مكسنم دهش نمف | ىلاغت هلوقو هز رجب تقولا هن نقيل

 هريخأت سول وطرد فس روع تيم

 نأ أ بجول هزاوج عنم نم لاقأم ىبع سم ”الإ ناكولو هيلع هيف ةلالد الف زاوجلا فن

 هنأال ءاضقلا ناضمرب ملعب ملو برحلار اد ىف وهو روبشلا هيلع تهبتشا نم 0

 ناضمرربشب معي مل نم « لع ءاضقلا موزلرلع نوملسملا قفا ملف هي لعب مورمشلادهاشي مل

 هب ملعلا هتاضق بوجو طرش نكي مل كدب معلا هموص زاوج طرش ة.سل هنأ ىلع كلذ لد

 مصي مل اذإ هءاضق هموؤل باي ىف هل ادهاش ربشلاب هيلع دّقف نم هلاح انقصو نم ناكاملو

 هلوق لمت حآاذإ ًاضيأو هنيع فداصىم همودزأ وج باب ىف هل آدهاش نوك نأ بجو
 مدقت أم ىلع ربشلا ف فيلكتلا لهأ نم هن وكب ىنعي نأ | ربشلا مكنم دهش نمف | لاك هلا ذ ىنطكملا امأ 0



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ م

 لهأ نم ناك ثيح نم ربشلل دهاش اذهوربشلا دهشلاح ىأىع هز نأ بجاوف هنأ

 هزاوج ىنأ نم ًاضيأ جتحاوهلوخدب ًالاعنكي مل نإومزاوج ةبآل ار هاظ ىضتقاف فيلكتلا
 ةدع اولكأف ٌكيلِع مغنإف هتيؤرل اورطفأو هتبؤرل اوءوص) تلي هلوقب ملعلا دقف دنع
 محي نأ هري مل ىم هنإف ةمدقتم هتبؤرل موصلا لعفب ًارومأمناكاذإف !ولاق (نيثالث نابعش
 ريغ نايعش موص نكذإ نايعش نم هب محلا عمم هموص هل زئاج ريغف نايعش نم هنأ ه

 دعل مع اذإ ءاضقلا بوجو عنمال مهزاوج منام ريغ ًاضيأ أذهو ناضمر نع ءىز

 دعب ملع اذإف لعل دقف طرش ىلع نآبعش نم هنأب ًاموكح ناك امنإو ناضمر نم هنأ كلذ
 انكام ضقتنيو ربشلا نم هب هل موكحم وهف ناضمر نم هنأ ملع ىتف ناضمر نم هنأ كلذ
 موص نوع كلذكو ىعام ارظتنم كلذ نكح ناكف نايعش نمد هنأ نم أبدي هب انيكح

 نإف ٠ عوطت وهف هل نبتسي م نإو هأرجأ ناضمر نم هنأ نابتسا نإف ىعارم كلذ هموي
 ءاضقلا اهم راب ضئالا نآلهماص اذإ هزاوج ىلع لا دريغ هيف رطفأ اذإ هئاضق بوجو لبق
 هب لعلا دقق هموص زاوج نم عاملا ناك اذإ هل ليق 2 زاوجلا ىلعءاضقلا بوجو لدبي مأو

 ىصلاو نونجناكه يف رطفأ اذإ هتاضق موز نم آمئام هنيعب ىندملا اذه نوكي نأ بجأوف
 دهشي مل نمو هب ملاع هريغو ربشلل دهاش ريغ هنوك هزاوج نم عناملا نأ تمعز كنأل
 الوهدبشي مل ند نود هديش نم ىلع ًاروصقم بوجولا - ناك نإ هيلع ءاضق الف ربشلا

 قلعتي الف ضئاملا امأو رطفأ اذإ ءاضقلا مكحو ماص اذإ زاوجلا كح دحلا اذه ىلع فلتخي
 ابمزحيالدب اهيلع عم ابنآل هب اهملعو ربشلل اهدوبش ةهجج نم موصلا فيلكت مح اهلع

 هكللذلف راطفإلا ّق لعف هل سهل ذإ اهراطفإب ءاضقلا بوجو كلذ ع قلعت مأو ةهموح

 مكحلا نم رخآ هجو اهفو 3 امموص اهرب مل يح نه اهنع ءاضقلا طوقس بي مل

 زئاج ريغف رفاس مث يقم ودو ناضهر ربمث هيلع ءىرط اذإ لوقي نم سانأأ نم نأ وهو

 سابع نبا لاقو زلجم ىبأو ةديبع نعو هبجو هللا مرك ىلع نع كلذ ىوريو راطفإلا هل
 ءاهقف لوق وهو رفا اذإ رطفأ ءاش نإ ىعشلاو مهاريإو بيسلل نب ديعسو نسحلاو
 اذهو | همصيلف رهشلا مكننم دهش نمف | ىلاعت هلوقب لوألا قيرفلا جتحاو راصمألا
 مازلإ نيرخآلا دنع هانعم اذهو ظفللا رهاظ ىذتقع هموص لع ] هلعف ربشلا ديش دق
 ناكنمو | هلوقب كىالذ برقع رثاسلا ملح نيب لك دب اقم هنوك لاح ىف موصلا ضرف 0 5 ا 5 ص

0 
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 مث رمشلا لوأ ىف اهيقم ناك نم نيب قرغي ملو | رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلعوأ آني ع
 |[همصيلف ريثلا كتم دبش نف | هلوقنأ ىلعكلذ لدف هثادتبأ ىف ًارفاسم ناكنم نيب ورفاس
 ورك ذام هيف ىنعملا ناكول ًاضيأو اهدعب رفسلا لاح نود ةماقإلا لاح ىلع محلا روصقم
 .ناكنمو ] ىلاءق هلوقا رطفي نأ ماقأ مث ربشلا لوأ ىف ًارفاسم-ناكن مل زوحب نأ بجول
 آني ناك نم كلذكو ًارفاسم اذه ناكدقو ا نأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ ًاضي م
 رفاسملا مسأ هل لصح دق ذإ ةرهاظ ةيضقب راطفإلا هل زوحي نأ بجو ءىر مث هلوأ ىف
 نم ًاعئام [ رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ ًاضيرم ناكنمو | هلوق نكي ملاءلف ضيرملاو
 ءاقب لاح ىلع ًاروصقم مكحلا اذه ناكو رهشلا ضعب ىف ءىرب وأ ماقأ اذإ هموص موزأ
 دقو ةماقإلا ءاقب لاح ىلع روصقم | روشلا مكنم دهش نف ] هلوق كإذك ضرماو رفسلا
 كلذ ىف هموصو متفلا ماع ىف ناضمر ىف رفسلا لِي ىنلا ءاشنإ مديغو ريسلا لهأ لقن
 ريغ ةروبشم ىهو ةضيفتسم راث 1 عم راطفإلاب سانلا هرمأو هموص دعب هراطف]ورفسلا
 مكنم دهش نف ] ىلاعت هلوق ىف هللا دام نأ ىلع لدي !ذهو ديناسألا ركذ ىلإ ةجاتحم
 ىلاعتهلوق راطفإلا كرتو موصلا مازلإ ىف ةماقإلا ءاقب لاح ىلع روصقم | همصيلف ربشلا
 [ربشلا مكنم دهش نف] العو لج هلوق ىنعم ىفانملكتدق هللا همحر ركبوبأ لاق | همصيلف |
 ىف هتوعو هللا ةثيقمب نآلا ملكتنورضح اهب ىاعملا نمهاوحو ماكحألا نم هنمضت امو

 صتخم الو كاسمإلاهلصأف ىوغللا موصلا امأف ىعرش موصو ىوغل موص نيب رض ىلع
 اموص ةغللا ىف ىمسم وبف كاسمإ لكلب امهريغ نود برشلاو لكآألا نع كاسمإلاب
 هلوق هيلع لدي مالكلا نع كاسمإلا دارملاو |[ ًاموص نمحر لل ترذن ىنإ | ىلاعت هللا لاق
 : رعاشلا لاقو [ ًايسنإ مويلا ملكأ نلف | هبيقع

 مجللا نكلي مايص ليخو

 : ةخبانلا لاقو

 |مجللا كلمت ليخو جاجعلا تحت ةمئاص ريغ ليخو مايص ليخ
 نع ةكسملاك مآل ةريبظلا مايق دنع سمشاا تماصو راهنلا ماص برعلا لوقتو

 : سيقلا قرمأ لاقو ةكرحلا



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ نهأ

 أرجمو راها ماص اذإ لومذ ةرسمجب كنع محلا لسو ابعدف

 طارش ىلع كاسمإلا نم ًايرض لوانتي عرشلا ىف وهو ةذللا ىف ظفللا ىنعم اذبف

 وه ىعرشلا موصلا نوكي نأ زئاج ريغ هنأ مولعمو ةغللا ىف هلوأنتي مسالا نكي مل ةمواعم

 ناسفإلا ولخ بجوي كلذ نآل ناسنإلا نم كلذ نوك ةلاحتسال ءىث لكن و كاسمإلا

 ًادعاق الو امئاق الو اكرام الو الك آل و اكرحتم الو ًانك اس نوكي ال ىتح تاةاضتملا نم

 نأ ىغبفي ىعرشلا موصلا نأ انيلعف هب ةدابعلا دورو زوي ال لاخم اذهو اءجطضم الو

 هيلع لصح ىذلا برضلاف هبورض عسمج نود كاسمإلا نم بزرضي ًاصوصخم نكي

 راصمألا ءامقف ةماع هيف طرشو عاما و برشلاو لك آلا نع كاسمإلا وه نيملسملا قافتا

 نم سانلا نمو مقلا آلم اذإ دمع ءاقتسإلاو طوعسلاو ةنقحلا نع كاسمإلا كلذ عم

 ءاقتسإلا كلذكو هفالخ ىلع رورمجاوذاش لوقوهو 0 بجوال

 ةمركعو سواط لوق وهو جرخام سيلو لخد أم رطفلا لاق هنأ سابع نبا نع ىورو
 ايف اوفلتخاو ءاضقلا دمع ءاقتسا نم ىلع نوبجوي مهنأل هفالخ لع راحتألا ءابقفو

 لوداع ىعفاشلاو ةقينح وأ لاقف ةمآو ةمئاج ةحا رح نم فوخلا ىلإ لصو

 ةماجملا كرت ىق فلتخا دقو للاص نب نسا لوقوهو هيلع ءاضق ال دمحو فسوي وأ

 فاتخاو هرطفت ىعازوألا لاقو هرطفتال ةماجحلا ءارقفلا ةماع لاقف موصلا 0

 يي ا ل ىف ًاضيأ

 ىعفاشلاو كلامو انبامحأ لاقف ًادمعتم هلكأيف ءىث هنانسأ نيب نوكي مئاصلا ىف اوفلتخاو
 وأ مخلل نم ىثنهنانسأ نيب ناك اذإ لاق هنأرفز نع دايز نب نسحلا ىورو هيلع ةاضقال

 لاو لاق ةرافكتلاو ءاضقلا هيلف رك وهو هما افءيش نم هناسل لع ءاقل زيخو قي وس

 نسحلا لاقو ىضقي نأ هلبحتسا ىروثلا لاقو هيلع ةرافك الو ءاضقلا هيلع فسويوبأ

 الو هيلع ءاضق ال كلامو انباحصأ لاقو ءاضقلا هيلعف هفوج بابذلا لخد اذإ ملاص نبأ

 ءاهقف ةماع لاقف بنجلا ىف اوفلتخاو موصلا ةعص عنمب , ضخلا نأ نيبلسملا نيب فالخ

 نأ هل بحتسم ىح نب نسحلا لاقو ةباججلا عم ما هموصو هيلع ءاضق ال راصمألا

 اذإ ضئاحلا ىف لاقو ًابنج حسب صأ نإو اعوطت موصي لوقي ناكو مويلا كلذ ىضقي

 قفتم ابنم رومأ هذبف موبلا كلذ اق اهياعف تحبصأ ىتح لستغت لو ليللا نم تروط



 ىخلا ناضمر ضعبب ملي رفاكلاو غلبي مالغلا باب

 ,نع كاسمإلا وه هيلع قفتملاف انيبام ىلع هيف فلتخم اهنمو موص هنع كاسمإلا نأ ىف هيلع

 ةليا كل لحأ | ىلاعت هلوق هيف لصآلاو بورشلاو لوك ألا ف برشلاو لكآألاو عاما
 اولكو مكل هللا بتكام اوغتباو نهورشاب نآلاف  هلوق ىلإ  مكئاسن ىلإ ثفرلا مايصلا
 مايصلا اومتأ مث رجفلا نم دوسألا طيخلا نم ضيا طيخلا كل نيبقي ىتح اويرشاو
 مث رجفلا عولط ىلإ اهوأ نم موصلا ىلايل ف برشلاو لكاألاو عاملا حابأف [ ليللا ىلإ
 ام لبللاب هحابأ ام رظح هنومضمو مالكلا اذه ىوخ ىفو ليللا ىلإ مايصلا مامتإب أ
 ءايشألا هذه نع كاسمإلا نأ ةيآلا مك تبثف برشلاو لكاألاو عادلا نم هركذ مدق
 موصلا نم سيل اهريغ نع كاسمإلا نأ ىلع هيف ةلالدالو ىعرشلا موصلا نموه ةثالثلا
 ريغ نع كاسمإلا نأ ةمآلا ءادع قافتاو ةنسلاب تبث دقو هتلالد ىلع فوقوم وه لب
 موزأ طْئا رش نم وه امبو ىلاعق هلا ءاش نإ هنيبنس ام ىلع ىعرشلا موصلا نم ءايشألا هذه
 نأ فالخ الذإ غولبلاو مالسإلا اموص الو اكاسمإ وه نكي مل نإو ىعرشلا موصلا
 هكرت ىلع ًابقاعم هب ًايطاخم اناكنإ و رفاكلا نإف ايندلا ماكحأ ىف موصلاب بطاخع ريغ ريغصلا
 .لاح ىف هنم كورتملا ءاضق هيلع بحي ال هنإف |يندلا ماكحأ ىف هب بطاخ مل نم مكح ىف وهف
 ةماقإلاو لقعلا كإذكو رهشلا موص فيلكت طئارش نم ضيحلا نع ةأرملا روطو رفكلا
 معلا لهأ ليواقأ نم انبام ىلع هيف فلتخم لقعلاو ىتاثلا ىف ءاضقلا بجو نإو ةحصلاو
 .ءاحنأ ةثالث ىلع وهو موصلا بورض رئاس ةعص طئارش نم ةبنلاو ناضمر ىف نونجنأ ىف

 ةمذلا ىف موصو عوطتلا مودو هنيعب مويرذاو ناضمرموص وهو نيعلا قحتسم موص

 لاوزلا لبق هاون اذإ ليللا نم ةينلا كرت !مهيفزوحي عوطتلا موصو نيعلاقحتسملاموصلاف
 ريغب ناضمر موص زوحب رفز لاقو ليللا نم ةينلا ةمدقتب الإ رئاج ريغف همذلا ىف ناكامو
 راطفإلاب جوي اهوحنو ةاصحلا علب نإانلق امنإوةدحاو ةين هلكر بشلل كي كلاملاقو ةبن
 مايصلا اومتأ مث] هلوق نأ لبق نم ءاودالو ءاذغب سيلهنأو ةداعلا ف الوكأم نكي ملنإو
 هل زوحيال هنأ فالخ الو لكأ ام عيمج ىف مومع ورف لكلا هتحت ىوطنا دق | ليللا ىلإ
 ردص ةاصحلا علب نع ىهنلا نأ ىلع مهقافت اوراطفإلا باحيإ ىف مهفالتخا عم ةأصحلا علب
 لك”الا نع مايصلاب ىعألا قالطإ ىضتقاف اهم ادام نوكي نأ كلذ بجويف ةبآلا نع
 بن و2 نك | تلد كي نك دك 2و ر املا نوب م ةيألا ت !د ثيح نف تالوك ألا رئاسكه يف ةاصحخلا! لوشدبرشلاو



 صامجلل نآرقلا ماكحأ اقول

 لوق ًاضيأ هيلع لديو ٠ ةاصحلا لكأىف هبوجو ىلع ًاضيأ ةلاد ىبف 0 ٍ
 هلكأيبام رئاس محنأ ىلع لدي اذهو هيلع ءاضق الف ًايسان برش وأ لكأ نم للي ىنل

 وأ ةفئاجلاب لصاولا ءاودلاو 0 ًادمع هلك أ اذإ ءاضقلا بوجو ىف فلتخال

 نوكت نأالإ قاشنتسإلا ىف غلاب هَل ىنلا نع ة ةرصص نب طيَقأ ثيدح هيف لصالاؤةمآلا

 لصوام نأ ىلع كلذ لدف موصلا لجأ امنع هاهنو قاشنتسإلا ىف ةغل 0

 موصلا لجأل اهنع هيبنل ناكامل كلذ الول رطفي هنأ غامدلا ىل] وأ قاحلا ىلإ قاشنتس

 لكف ءاضقلا باحيإ ىف ةفينح ىبأ دنع الصأ كلذ راصو موصلا ريغ ىف اهب 0

 ىركي نم هلوصو ناكءاوس هنم عاذتمإلا عاطتسي ام هيف رقتساو فوجلا ىلإ لصرام

 نآلل اهريغ نم وأ ناسنإلا ةينب ىف ةقلخ ىه ىتثا ندبلا قراذم نموأ !بارشلاو ماعطلا

 الو ةداعلا ف هنم عانتمإلا ناكمإ ]عم هيف هرارقتساو فوجلا ىلإ هلوصو عيمجلا 0 عملا

 عانتمالا عاطتسي ال كلذ عيمج نآل هقلح لخدي رابغلاو ناخدلاو بابذلا كلذ 0 مزاع

 راطفإلاب بج وبال ةفينحابأ ناف لبق نإ نغ هلا قايطإب هنم ظفحتل ١) نكع الر ةداعلاقهنم

 ىوردقو ةناثملا ىلإ لصي ال هنأ هدنع ناكمن ال هب 8 د + ءاضقلا ليلحإلاو

 فسوي وبأ امأو رطفأ ةناثما ىلإ لصو نإ نإ هدنع ن لع لدبا ذهو اموت هنعدتذ

 ناسنإلا ةينب ىف ةفاخ ىه ىتلا نديلا قراخمأ نم فوجلا ىلإ هلوصو !ريتعا امهمإف دمي

 هرطفبال نأ س ايقلا نإف ءقلأ هعرذ نم نود دمع ءاقتسان م لع ءاضقأل 10 أمأو

 نبا لاق او عاجلا نم ها رجب ىرج امو لكألا نمره لصأللا ىف رطفلا نك "دمع ءاقنسالا

 امم ءوضولاو جرف ام سلو ليدي ام راطفإلا نأ الأ ًادمع ءاقتسإلا ه هرطقيأل هنأ سايع.

 قافت الاب راطفالا بج وريال ندبلا نم ةجراخلا ءايش الا رئاسكو لشاب أمت ن ردأو جرخي

 لوسر نع تاأثلار مدلل سايق | اوكرت مهن أالإ لعق ه ناكنإو اهتباثم «ىنلأجورخناكف

 نع سنوي نب ىسع ثيدح وه تباثلا رثالاو رث "الا عم رظنلل طظحالو كلذ ىف عقلي هللا

 0 0 .زع ناسح نب ماشه

 نآسح نب ماشه سخ ىل ايق نإف « ءاضقلا هيلعف ادع ءاقتس | نمو هيلع ءاضق الو رطشي م

 8 ًايسان لك”الا ىف قيرطلا ١ أذه نم تملا اهو طوف ريغ كلتا نيب ,نبأ نع

 وع سنون نب ىسعو نأسح نب ماشه نع أعم نيربل سنوي نب ىسع ىور دق هل ليغ



 فرغ ناضمر ضعبب مسي رفاكلاو غلبي مالغلا باب

 ىور لات دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمع انثادح دق هقدصو هتبث لع قفنملا نومأملا ةقثلا

 نادعم نأ ديلولا نب شيعي نع ىعازو لا ىورو هلثم ماشه نع ثايغ نب صفح ًاضيأ
 ترك ذفناب وث تيقلذلاق رطفأةءاق ريم ىتلانأ هثدحءادردلا ابأنأ هثدح ةحلطو أ نبأ
 تعم لاق ىنأ انثدح لاقرب رج نبا بهوىورو هءوضوهل تديصانأو قدصلاقف كلذ هل
 نب ةلاضف نع شيبح نع قوزرم ىبأ نع بيبح ىنأ نب ديزي نع ثدحي بوبأ نب ىحي
 لي لاقف ًامئاص كت لأ هللا لوسراي تلقف ءام برشف هني هللا لوسر دنع تنك لاق ديبع
 ءقلا نأ ىور دق ليق نإف راثآلا هذ ءاقتسسالا ىف سايقلا اوكرت امنإو تثق ىنكلو
 نايفس انثدح لاق ريثكن ب دم انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دم انئدح رطفبال
 رطفيال ) لاق لِي ىنلا نأ ةباحصلا نم لجر نع هب امصأ نم لجر نع ملسأ نب ديز نع
 ديز نع نابأ نب دمت ثيدحلا اذه ىورو هل لبق ( مجتحا نم الو ملتحا نم الو ءاق نم
 هعرذف امئاص حبصأ نم ) لي هللا لوس ر لاق لاق ىحيانصلا هللا ديبع ىبأ نع ملسأ نبا
 ءقلا ثيدحلا !ذه ىف نيبف ( رطفي ملف مجتحا نمو رطفي ملف ملتحا نمو رطفي ملف ءىقلا
 نأو هانعم ىلع هلمح بجاولا ناكل نايبلا اذه ىلع هرك ذب مل ولو راطفإلا بجوبال ىذلا
 ناداضتم ناربخ لَ ىنلا نع ىور ىتم هن ال كلذو رخآلاب نيثيدحلا دحأ طقسيال
 هنأ اولاق امنإو امهدحأ غلبي ملو ًاعيمج امهانلمعتسا داضتلا هجوريغ ىلع اههلامعتسا 5

 روظ نم نأ ىرتالأ ءقلا مسا هلوانتيال هنأ لبق نم هرطفي مل هيف ءلم نم لقأ ءاقت»
 هجورخو هيرتت دنع رسالا |ذه هلواش امنإو أيقن دق هنأ لاقيال ءاشجلاب مىش هلأ لع
 هنكمال ىذلاوه مفلأ هلم ريدقت ف لوَقي ىلاعت هلل همحر ىخ ركلا نسحلا وأ ناك دقو
 مئاصلا رطفتال اهن] اولاق امنإف ةماجحلا امأو « ًاثبق ذتنيحىمسيف هترثكل مفلاف هكاسم]
 نبللاو قرعلاو طئاغلاو لوبلاكراطفإلا بجوي.ال ندبلا نم جرأخلا نأ لصاالا نأال
 نأ تبث ال هن "الو كلذ سايق ةماجحلا تناكف هرطفي ل دصتقا وأ ناسنإ حرج ول كلذلو
 فيقوتلا هب دروامالإ هب قحلن نأ انلرحي مل ىعرشلا موصلانم سيل ءىثلك نعكاسمإلا
 كلذ نف قَِي هللا ل وسر نع راث آ مئاصلل ةماجحلاةحاياب درو دقوهيلع ةمثالا تقفتاوأ
 لاق رهاجلا وبأ انئدح لاق زازيلا كيرش نب ديبع انث د لاق عناق نب قابلا دبع انثدحام

 لوسرتأ ىردخلا ديعسىلأ نع راسي نب ءاطع نع هيبأ نع مسأ نب ديزنب هللادبع ان دح 0 43 1 1: 5 1 3 5
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التحالاو ءقلا مئاصلا نرطفي ال ثالث ) لاق هني هللا
 ركب نب دم انث دحو ( ةماجح او م

نع ةبعش انثدح لاق رم نب صفح انثدح لاق دوادوأ انثدح لاق
 نع ةدايز بأ نيديزب 

 انئادح لاق قابلا دبع انثدحو مرح امئاص مجتحا ا

 نع سناب نب ىسع انثدح لاق مهس نب نمحرلا دبع نب دمحأ مدح لاق قاعس] نب نيسح

 ةحيبص يلم هللا ل وسر زم لاق كلامز, سنأ نع 001 نب ىناللن ء ىتاهلا دمع نب وبأ

ا رطفأ) هلي لاقف مجتحي وهو لجرب ناضمر نم ةرشع امن
 هاتأ مث (موجحلاو مج احل

 (مجتحيلف مدلاب ددحأ غيبت اذإ) لاقف ناضمر ربش ىف ةماج بلا نع أسف كلذ دعل لجر

 انثدح لاق ىفوكلا نصح وبأ بيبح نب نسحلا نب 9 دمه انثدح لاق قابلا دبع انثدحو

 نبا نع مسقم نع مكحلا نع جاجحلا نع كلام وب 1 انثدح لاق نوميم نب دمحنب ميهاربإ

 ند اقؤخو دم رك كلذ يح ىف ملاص مو 0

يلس انثدح لاقىنعقلا 95 دحلاق دوادوبأ | لح لاقركب ىأ
 تباث نع ةريغملا نأ ىنعي تا

 لوحكم ىوردق لق اق لاق نإف دوج | ةيهاركأالإ مث امصلل 0 انكامسنأ لاقلاق

 ثعشألا بأ نع ةبالق وبأ ىورو ةوجشاو جار رطفأ لاق تي ىنلا نع نابوث نع

ىدنب ذخاوهو مجد وهو عيقبلاب لحرملع ىنأ هلي ال فال سوأ نب دادشنع
 

خا دق هل لبق + موجحناو مجاحلا رظأ لاك قاسم كو يسلع ة رقع قاتل
 ةم ىف فلت

ع ةبالق ىنأ نعهأور مهضعي نا لالا لمآ تهم رع عرج رخ قوت اذه
 ىبأ ن

 بارطضالا اذه لثمو سوأ نب دادش نع ةبالقدأ نعداور مهضعن و ناب وُث نع ءامسأ

 ىلعوناب وث نع لوبجم ىحلا نم خيش نع هلصأ نإف لوحكم ثيدح امأف هنهوب دنسلا ىف

 راطفإلا عوقو ىلع ةلالد نيع ىلإ هب راشأ اذإ موجحماو مجا احلا رطفأ هلوق ىف سي | هنأ

 رطفأو دعاقلاو مئاقلا رطفأ كلروقك 17 في رعت هلثم ىف ةماجحلا ركذ نأال ةماجحلاب

 هرطفي آديز هنوك نأ ىلغو رطفي مايقلا نأ ىلع هيف ةلالد الف نيع ىلإ هب ترشأ اذإ ديز

 ىلع هيف ةلالد الف امهنيعأب نيلجر ىلإ ىلإ هب راشأ ام موجحماو مجاحلا رطفأ هلوق كلذك

 وأ لكأ نم راطفإلا بجوت لاح ىلع امهدهاش ن وكي نأ م أجحلاب رطفلا عوقو

هاش نوكي نأ رئاجو هنلع رك ريغ نم راطفإلاب ريخأف هريغ
 سانا امهنم ةبيغ ىلع امهد

 رطفت 7 ةييخلا ) لاق هلل هللا ل وسر نأ سفأ نع نأبأ نب ديزي ىوراكار طخأ امبنإ لأةف



 "ع ناضمر ضعبب لسيرفاكلاو غلب م الغلا باب

 لمتحاف هباوث لاطبإ هنم دارملا انو هنم جورخلا ءابقفلا دنع هيف ىنعملا سيلو ( مئاصلا

 ركذ اهفانيور ىتلا رابخألا نأ ىلعو ىنعملا اذهل 00 مجاحلا راطفإركذ نوكي نأ
 .نم فاخي امل ناكةماجحلا نع ىهنلا نوكي نأ آضيأ زئاجو ىبنلا دعب ةصخرلا خعيرات
 نميف مطوق هجو امأو هيلع للظدق الجر ىأر نيحرفسلا ف موصلا نعىهن اكفعضلا
 دف لسغ دعب هف ىف ةيقابلا ءاملا ءارجأ ةلزنمب كلذ نأ وبف هرطفي مل هناتسأ نيب اثيش علب
 ةلزنم ىه هيف ةيقابلا ٠ ارجآلا كلذك اهل كح الو هفوج ىلإ اهوصو مولعموةضمضملل

 هئازجأ نم ءىث ءاقب نم حبصأ اذ ولخمال هنأ اقي وس ليللاب لكأ نم نأ ىرت الأ انفصام
 هثللت نأ ىلع كلذ لدف ةضمضملاو ةاخاألاب ايجار | ىصقتب دحأ هرمأي ملو هنانسأ نيب

 لبق نم هرطش مل اماف هتدارإ ريغ نم هفوج ىإلصاولا بابذلاامأو اهل حال ءارجألا

 نمافوخ مالكلا كرتو مفلا قابطاب سمو يال هنأ ىرتالأ هنم ظفدحت هريغ ةداعلا ف كلذ نأ

 نم ةلزنع وه سيلو هرطفي الف هقلح ىلإ لخدي ناخدل اورايغلا هيشأف هفوجىلإ هلوصو

 مح انيب ان و ريثأت اذه ىف ةداعلل سيل هنأ لبق ن زم رطفش اهركم مئاص وهو ءام رجوأ

 ةداعلا ىلعاي ليم ناكامو, مالكلاب مفلا مهتف ف ةداعلا ىلع ًامولعم هفوج ىلإ بانذلا لوصو

 نم نيدلا ىف ؟كيلع لعجامو | هللا لاق هيف دابعلا نع هللا ففخ دف هنع عانتمالا قشب ام

 ١ وغنب أو نهورشأب نآلاف | هلوقل ةوتسا نو ةعئام ريغ اهئإف ةباجلا امأو ء| جرح

 رجفلا نمدوسألا طي نمضي ًالاطيخل طيخلاكل نيبقي ىت>اوبرشأو اولكو مل هلل بتكام

 ىف عماج ن نم نأ مولعموهر رخآ ىلإ ليلا لو وأ نم عامجاقلطأف [ ليللا ىلإ مايصلا اوهتأ مث
 ةحعصل هللا كح دقو اينج مسبصي هنأ رجفلا عولط - ءاا 1 7 هغارف فداصف ليللا رخآ

 ن ئيشا لوسر نأ ةلس مأو ةشئاع تورو [ليللا ىلإ مايصلا اومأ مث] هلوقب ةمايص

 لاق هن أ للي ىنلا ن ءديعس وأ ىورو كلذ هموب موصي م“ مالتحا ريغ نم انج ع

 ىنلا كحو ةبانجلا بجوي وهو (مالتحالاو ةماجحلاو ءقلا مءاصلا نرطفبال ثالث )
 ةريرهوبأ ىوردقو مودلا ةمص ىقانت ل كلذ عم هَ

 ريخأ امل هنأ الإ ( كلذ هموي نموصي الف ًابنج حبصأ م م ) لاق هنأ هلِلَي ىنلا نع ًاربخ

 ادار سابعلانب لضفلا هب قربخأ اذهل وحال لاق ِةِبَي ىنلا نع لسمو ةشئاعةياورب
 لاَ ني رطفأ دقق انج ميصأ نم ةيعكلا برو تثأق نأ امأ اذ َلاَد هنآ ةهريخ نقوب م
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 صاصببلل نآرقلا ماكحأ ام

 أريتةيلس مأو ةشئاع ةياورب ربخأ اءلف راطفإلاب كلذ نع لئاسلا ىقأو ةبعكلا بو كلذ

 عوجرلا ةريره ىبأ نع ىور دقو لضفلا هب ىنريخأ امنإ اذهب ىل لعال لاقو هتدبع نم
 لاق ةبابش نبا انثدح لاق لضفلا نب ليعمسإ انثدح لاق قابلا دبع انثدح كلذي هايتف نع

 عجر ةريره ابأ نأ بدسملا نيديعس نع ةداتق نع ماشه انثدح لاق مثيح ا نيورمجانثدح

 نأ لمتحا ةريره ىبأ ربخ تبث ول هنأ لعو موصي الف ًابنج ميصأ نم ىتفي ناكىذلا نع
 نأب ةبانجلا بجوم ىلع مبصأ نم ديرب نآب ةملس مأو ةشئاع ةياورل ًاضراعم نوكي ال

 ام ىلع امهانلمعتسا ًاعم امهلاعتساو نيريخلا مييحصت اننكمأ ىتمو هتأ م ال آطلاخم حبصي

 تدرواهف ةلمعتم ةملسمأو ةشئاع ةءاور نوكي نأ زئاج لبق نإف ضراعت ريغ نم نكمأ
 ,ىبأ ربخو هلعف ىلإ كلذ اتفاضأ امهن "ال هتمأ نود كلذي ًاصوصخع هلي ىنلا نوكي نأب
 لَم ىنلا ةاواسم هتياور نم ةريره وبأ لّقع دق هل ليق سانلا رئاس ىف لمعتسم ةريره
 .ىريخأامنإو اذهم ىل ملعال ةبلسمأو ةشئاعةياور حمس نيح لاق هنال محلا اذه ىف هريغل

 تناك ذإ ىتياورل ةضراعم ريغ نيتأراا نيتاه ةباور نإ لقي ملو سابعلا نب لضفلا هب
 كلي وأت لطبي اذبف سانلا نم هريغ ىفىه امن ىتباو رو هلم ىنلا اح ىلع ةروصقم امهتباور
 ةلمجلا نم هدرفأو هب ىلاعت هللا هصخ امالإ ماكحألا رئاس ىف ةمأألل واسم هلي هنإف ًاضيأو

 ةوسأ هللا لوسر ىف مكل ناكدقل | هلوقو | هوعبتاف | ىلاعت هلوقب هيلع ةمالل فيقوتب

 نم ىه نأضمر راهن ىف هنع كاسمإلاب هيف !:ديعق أمم انركذ ىلا رومآلا هذبف [ ةنسح

 نم دهش نف | ىلاعت هلوقو [ ليلا ىلإ مايصلا اومتأ مث | ىلاعت هلوق ىف هب دارألل موصلا
 انفصوام كاسمإب سيلام امأو ًاعيج ىعرشلاو ىوذللا موصلا نم آذإ ىبف [همصيلف ربشلا
 دوجوبالإ ًايعرش اموص انركذىتلأ ةوجولا لع كاسمالا نوكيالو هطثارش نموه امنإف
 ءىش مدعىبف ضئاح ريغ ةأرملا نوكت نأو ةينلاو غولبلاو مالسإلا كلذو طئارشلا هذه

 ةمص طرش اههف ةحصلاو ةماقإلا امأو ًايعرش اموص نوكي نأ نع جرخ طئارشلا هذه نم
 ةمج ىلع مودلا موزل ىفاني امإو موصلا ةم ىفاني ال رفسلاو ضرملا دوجوو هموزل
 لِي ىنلا لوقل هموزل ةمص ىف طرش غولبلا انلق امهنإو امهموص مصل اماص ولو بوجولا

 ىتح ىصلا نعو قيفي ىح نونجلا نعو ظةيتسي ىح مئانلا نع ثالث نع للا عفر )
 ىلع قفارملا هه مؤي دقو موصلا كلذكف تادابعلا رثاس همولبال هلأ فالخ الو ( لع



 ؟؟ ناضمر ضعبب مسي رفاكلاو غلبي مالغلا باي

 ريسفتلا ىف ليق | ًاران كيلعأو مكسفنأ اوق ] ىلاعت هلوقل هيلع نرهلو هداتعيل ميلعتلا هجو
 اييلع مويرضأو عبسل ةالصلاب مدرم ) لاق هنأ ٍَيِلَي ىبلا نع ىوردقو مودلعو مث وبدأ
 مالسإلا امأو بيدأتلاو ميلعتلا هجو ىلع وه امن]و فيلكتلا هجو ىلع كلذ سدلو ( رشعل
 الإ ةيرق هل حصت الف [ كلمع نطبحيل تكرشأ نا | هلوقل هلعف ةمص ىف ًاطرش ناكامنإف
 ةمص هنع ني امنإَف ةدارإلاو ةينلا همم تدقف نإف لقعلا امأو ًانمؤم هنوك طرش لع
 هموص ةمص كلذ فن مل هلع بزع مث ليللا نم ةينلا هنم تدجو نإف ةينلا مدعل موصلا
 نوكي نأب الإ ًايعرش ًاموص نوكي ال هنأ لبق نم موصلا ةمصىف طرش ةينلا نإ انلق امنإو
 ىلامت هللا لاق احل دصقتلاو ةينلاب الإ ةبرقلا مصت الو لجو زع هللا ىلإ هب ًارقتم هلعاف
 طرش نأ لجو رع ربخأف [ مكنم ىوقتلا هلاني نكنلو اهؤامد الو اموحلل هللا لاني نل |
 مل ضورفملا نم موصلا لف ًايقتم هنوك طرشلا ناكاملو هرمأ ةقفاوم ىرحت ىوقتلا
 دصقلاو هللا ىمأ ةقفاوم ىرحتب الإ هل لصحت ال ىوقتلا نآلل ةينلاب الإ كلذ هل لصح
 صالخ] نوكب الو [ نيدلا هل نيصلخم هللا اودبعيل الإ او رمأ امو | ىلاعت لاقو هسيلإ
 ضو رفلا ةعص قلعت ىف لوصأ هذهف هريغ هب ديري نأ نع ًايغار هيلإ هب هدصقب الإ هل نيدلا
 تارافكلاو جحلاو ةاكزلاو ةالصلا طرش نم نأ ىف نيملسملا نيب فالخ الو تايتلاب
 ه اهئيعب ةلعلا هذهل ابمكح موصلا مكح ناكذ اهنيع "ال هدوصقم ضورف اهن الاهل ةينلا داحيإ
 كم راي ض ورفلا رئاس ىفو موصلا ىف ًاطرش ةينلا نوك ىلع هب تالدتسأ أم عيمج ليق نإذ
 نال تننظام ىلع كلذ سبل هل ليق ضورفلا نم ًاضرف تناكذإ ةراوطلا ىف ةينلا طرش
 اولصتالانل ليقف هيف طرشىهو اهريغدوصقملا ام] و أهنيعل آدودصقم ًاضرف تسيل ةرابطلا
 هذهتسلفةروعلارتسب الإ اولصت الو ةساحجب نم ةرابطب الإ اولصتال ليق امكةرابطب الإ
 اه ريخل أ ط رش تناك املا وسفن ةينلا نأ ىرتالأ اهلل ةينلاداحيإ مزا» ملف اهسفنأأل ةضورفم ءايشألا
 ةدوصقملا ضورفلا مكحانركذ اع لصفتاف اطدجوت ةين ريخب ةمحابسفنل ةضو رفه نكت مو
 ءاملاب ةرابطلا تناكاملف هسفنل ضورفموه سيلو هريغل ّط رشابنم لعجامكحو اهنايعأل
 ةينلاانباجيإ اذه ىلع زاب الو ةينلا اهيف مزلي ملاهأ وس نع لدبب ًاضيأ تسيلو أهريغل ًاطرش
 هدف طرشف ةمذلا ف بجاو موص لكنأ ىةمالا فل لو هريغ نعلدب وه لب هةسقث 50 ا ل 1 3 ىف ًارو.طوه سيل ذإ هيلإ ةينلا ماهضنإب الإ ًاروبط نوكي الف هريغ نع لدب هنآل مميتلا ف
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 هتحصل ًاطرش ةينلا نوك ىف ناضمر موص مكح كلذك نوكي نأ بجوف هل ةينلا داحيإ

 ىف ةضورفم ةرابطلا نأ لبق نم ايه ةينلا طاقسإ ىف ةرابطلاب ناضمر موص رفز هبشو

 دنع اذهو هل نيعلا قحتسم تقوف ًاضورفم هنوكىف اهل اهيشم موصلا ناكف اهنيعب ءاضعأ

 لعج ذ] موصلا ىف ةدوجوم ريغ ةرابطلل اهركذ ىلا ةلعلا نآأل كلذك سيل ءابقفلا رئاس

 ريغ هنأأل مولا ف دوجوم ريغ ىنعملا اذهو هتيعب عضوم ىف ةضورفم اهنأ ةرابطلا ةلع

 هذهنأ ىلعو نيعمعضوموف النيعمتقوف عوضوموهامنإو هنيعب عضومف عوضوم
 موي هل مرغ فلخ لجر ادعولو نيعم عضوم ىف ضورفم هنأل فاوطلاب ةضقتنم ةلعلا

 نيبو كانه سانلا قسي ناكول كلل ذكو ةراءزلا فاوط ًاقئاط نكي مل تفبلا ىلاوح رحنا

 املولعم ىف محلل ةبجوم ريغ ةلدلا هذه تناكاذإةبجاولا نم كلذ هزجب ملةورملاو افصلا

 ةراوطلانأ ىلعوىلوأ ةدوجومهيف تسيل اف ابدكتس بج وبال نأبف ىعسلاو فاوطلا نم

 .لدبلاهجو ىلعالاهريغا طرشىه امنإو اهسفنل ةضورفم ريغ اهنأ نم انبب امل موصل ةفلاخع

 ةساجنلا نمو ثدحلا نم رهاطتنأو الإ لصقال ليقدن أك اهيفاط رش ةينلان ركن نأ ب جت لذ

 ةرابطلا كل ذك ةينلا ةروعلارتسو ةساجنلا لسغطرش سبلو ةروعلا روتسمالإ لصنالو

 .نأ بجوف انركذ ىلا ضورفلا رئاسكهنيعل دوصقم ضو رفم هنإف موصلا امأو ءاملاب

 هنم نيب رض ىلع موصلا نأ انيلع دق انأ وهو رخآ ىنعمو هل ةينلا داحإ هتفص طرش نوكي

 انمدقامعم ةينلان رخآلا نم لصفنيامتإ امهدحأ نأو ىعرشلا موصلاه نمو ىوغللاموصلا

 رابتعا بجو كلذلف عرشلل هيف ظحال ايوغل ًاعوصناكةينلاهل دجوت مل ىتمو هطئارشنم

 هنع كسمب امع ناضمر ريغ نم موي ىف كسمأ نم نأ ىرت الأ ناضمر موص يف ةبنلأ

 هبشم عوطتلا موصو عرش موص نوكيال كلذ همود نأ موصلا ةين هل نكي ملو مئاصلا

 نود كاسمإلاب ًاعوطتم ًائاص نكي مل ايلف ليللا نم هل ةينلا كرت زاوج ىف ناضمر موصل

 ىف امايأ هيلع ىمثملا لمح نأ رفز موليو كلذك ناضمر موص نوكي نأ بجو ةينلا

 الئاق ناكل ماق همزتلا نإ اذهو كاسمإلا دوجول ًامئاص برشي ماو لكأي مل اذإ ناضمر

 هلاوذلا لبق وأ ليللا نم امإ موي لك ةينلا داحيإ ىلإ جاتحي هنأ انلق امنإو ًاعتشتسم الوق
 .لوأ ىف ةيئ ىلإ رقتفا ثيح نمو ةينب الإ حصيال ناضمر موص نأ انبب دق انأ لبق نم

 م اه 0: ب لح و 35 1| نم تي

 هنم جرخ ىبمو موصلا نم ليللاب جرخم هنأال هلثم ىناثلا مويلا نوكي نأ بجو ربشلا
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 1 نانعمر ضعي مسي رفاكلاو غلبي مالفلا باب
 ةينبالإ مصب مايصلا نم ًآنيعم هب وجو نكيملام كلام لاقو ةين ىلإ هيف هلوخد ىف جاتحأ
 ةين نع ىنفتساو امئاص تقولا كلذ هماعي ناك هنيعب تقو ىف هبوجو ناكامو لِللا نم
 مايبألا قاب هيجي هنأ موي لوأ ماصف ًاعباتتم ًارهش موصأ نأ ىلع هلل لاقاذإفكلذب مايصلأ
 راهنلا رخآ ىف هآون اذإ عوطتلا موص ىف ىروثلا لاقو دعس نب ثيللا لوق وهو ةين ريغ
 لاقو حلاص نب نسحلا بهذم وهو لبقتسام رجأ هل ىعخنلا ميهاربإ لاقو لاق هأزجأ
 موص ين هبزحي ىعازوألا لاقو لسبللا نم هيوني نأ ناضمر موص ىف جاتحت ىروتلا
 ةينب الإ هريغو ناضمر بجأو موص لكىزحبال ىعفاشلا لاقوراهلا فصندعب ناضءر
 قتك ! نم لوق نالطب ىلع ةلالدلا امأف لاوزلا لبق ةينب عوطتلا موص ىرجيو ليللا نم
 لوخدلاو هيف لوخدلا ىلإ ىناثلا مويلام ود راقتفانم انمدقامومف هلك ر بشلل ةدحاو ةينب
 لوألا مويلاكةينلا داحإ ىناثلا مويلا طرش نوكي نأ بجوف ةينب الإ حصيال موصلا ف
 اهلوأ ف ةدحاو ةينب ةالصلا ف .ىزتحياكر بشلا عيب ةين ىهو ىلو "الا ةينلاب ىتكي لبق نإف
 لطختت ال ةدحاولا ةالصلا نأ امهنيب عماجلا ىنعملاو ةعكر لكل ةينلا ديدجتىلإ جاتحب الو
 زاجول هل ليق هريغ نم مأيص ناضمر رهش مايص لاختيال اي اهريغ ىرخأ ةالصاهتاعكر
 ةبن ىلإ جاتحاو اذه لطب ايلف ةلكهرمعل اهم تكي نأ زاجل رهشلا ةدحأو ةينب تكي نأ
 هرمع رئاسل نوكنت نأ زوحتالاكر هشلا مايأ رئاسل ةينلا كلت نوكست نأ زحي مل موي لول
 لوعفم عيبا ن"الةدحاو ةينبابف قتك !!4] ةالصلا نال هل ىنممالف ةالصلاب هيبشتامأو
 ىلع ةينبم ارلك تاعكرلا تناكف ضعب نود اهضعب حصيال هنأ ىرت الأ ةدحاو ةمبرحتب
 كرت ول هنأو اهلك هتالص تلطب اهنم جرخ تح ةعكر كرت ىتم هنأ ىرت الأ ةمرحتلا كلت
 هنأ ىرخأ ةرجنمو ربشلا رئاس موص هيلع لطبي مل هيف رطفأ نأب ناضمر نم موي موص
 ابيلإ جاتح امنإ ةينلا ذإ يرخأ ةين ىلإ جتح ملف ىلو "الا ةعكرلا لمفب ةالصلا نم جرخمال
 اذإ) تل ىنلا لاق كلذلو موصلا نم جرخ ليللا لخد اذإ هنإف موصلاامأف ايف لوخدلل
 موص نم جورخلا دعب جاتحاف ( مئاصلا رطفأ دقف سمشلا تباغو انبه نم ليللا لبقأ
 زاجأ امتإو + ةددجتملا ةينلاب الإ كلذ هل حصي ملف ىناثلا مويلا ىف لوخدلاىفإ لو"الأ موبلا
 ىلاعت هلوقل لاوزلا لبق هاوث اذإ نيعلا قحتسم موص لكوف ليللا نم ةينلا كرت انياحصأ
 دموصي ًارومأم نوكي نأ بجاوف ربشلا دهش دق اذهو | همصيلف ربشأا كنمدبش نف |



 ثعب هنأ نَ ىنلا نع ىو راموهو ةنسلا ةوج نمو هب مأام ىلعفاذإ هيرحب نأ بجاوو

 دقو هموب ةيقب 0 :م لاف ءاروشاعمويىلا وعلا لهأ ىلإ

 ملسم نب ىلع نب دمحأ انثدح لاق عئاق نبق ابلا دبعانثدح ه ءاضقلاب نيلكألا ىمأ هنأ ىور

 نحرلادبع نع ةداتق نع ةبعش ان دحلاق عبر نب ديزي انثدحلاق لابنه نب دمحانثدح لاق

 لاقال اولاق اذه كموي متمصأ ) لاقف ءاروشأع موب هلي ىنلا تيتأ لاق همع نع ةملس نبا
 ناكءاروشاع موي موص ن هدأ نيم ل كن لف (اوناو اذه توبوا

 نيلك آلا مأف لكأب مل نمونيلك آلا نيب قرف هنأ ى اثلاو لكأ نم ءاضقلاب أ كلذلو ًاضرف

 ًاضو رفمناكام موصلا نم نأ ىلع كلذ لدف موصلاب | ولك أ, نيذلاو ءاضقلا كا سمإلاب

 1 ليللا نم هل ةينلا داجيإ هتحص طرش ناكول هن ال ليللا نم ةينلا كرت رئاجخل هنيعب تقو ىف

 ءاضقلا بوجوو مهم وص ةمص عانتما باب ىف نيلك آل ةلزنمب ذئنيح |وناكلو مايصلاب ثرمأ

 ليلل| نم هل ةينلا دوجو نيعلا قحتسملا موصلا ةمص طرش سيل هنأ انفصو امب تبثف مهيلع

 ليللا نم هل ةينلا كرت زاج امنإ ليق نإف + راهنلا ضعب ىف هل ةينلا ءىدترب نأ هل زئاج هنأو

 رآهلا ضعب ىف مهمزل أدتبم ضرف وه امنإ و تقولا كلذ لبق مدقت نكي ملل ضرفلا نأال

 نأ الإ زئاج ريغف موصلا ضرف تورث دعب امأو ليللا نم ةينلا كرت عم هل ىرجأ كلذلف
 نوكي نأ بجول هتحص طئ ارش نم ليللا نم ةبنلا داحيإ ناكول هل ليقلبلل ا نمةين هل دجوي
 ةئم ًاعئاه هدوجو ناكموصلا ةعح ل طا رش نم لك الإ كرت ناكامل هنأ مهتمع أ ًاعئاماهمدع

 نمأ ايلف هضرف مدقتام مكحو رابنلا ضعب ىف أدتبملا ضرفلا مكح كلذ ىف فاتخال نأو

 هت لع رش نم لك“ الا كرت ن'ال ءاضقلاب كلذ عم ممأو و كاسمإلاب نيلكآلا للي ىلا

 ضعب ىف هوأدتبا اذإ مهموص ةحصب محل مكحو ءاضقلاب ليللا نم ةينلا ىكرات مأي ماو

 راصو نيعلا قدتسملا موصلا ىف طرشب سيل ليللا نم ةينلا داحبإ نأ كلذب تبث راهلا

 ةيلب مدي هنأ هنيعب تقو ىف مودا نم هسفن ىلع ناسنإلا هبج ويام هرئاظن ىف الصأ كلذ

 فيكف ناضمرب جوتن ها روداع وص ضو لق نإف ٠ لاوزلا لبق رابنلاب اهثدح

 خس ملف هض رق خيل نإو هنأ هل ليق 8 ضو رفم مكسحا تباث موص ىلع خوسنملاب لدتسإ

 ملو خسف دق سدقملا تن تدب ىلإ هجوتلا ضرف نإ ىرت الأ هرئاظن نم هيلع تلد امف هتلالد

 كل م ل مص ىن رش خس و ةالصلا ماكحارئاس كلذب ماكحأرث "اسس عيسفي ملول يللا ةالص ض رف تسندق كلذكو ةالصلا ماكحأ رئاس كلذ ايوخسلب



 تاي ىف [نآرقلا نم رسيتام اًورقاف| ىلاعت هلوقب لالدتسإلا نمامخسن عنمب لو ةالصلا
 هنإ اولاق امنإَو ليللا ةالص نأش ىف لزن كلذ ناكنإو هنم ءاش اب ةءارقلا باجبإ ىف ريبختلا
 ثعب للي ىتلانأ رابخّألا ضعب ىف ىور ام. هدعب زوحبالو لاوزلا لبق هيونينأ ىرحي
 لبقام ىلع ءادغلاو ( م ديلف دغتي + ملنمو كسميف - ىدغت نم )لاقف ىلاوعلالهأ ىلإ

 وأ لاوزلا لبق ءادنلاب كلذ لاق نوكي نأ امإ نيمجو نم ءادغلا ركذ ولخال مث لاوزلا
 ناكالإو ءادغ ىمسي تقو ىف لاوزلا لبق اهدوجوب قلعتم ةينلا زاوج نأ مهل نيب
 بجوأابلف ءاوس هدعيولاوزلا لبقام كح ناكولءادغلا ركذ نود لكألا ركذ ىلع رصتقا

 هلت مكح فلتخي نأ بجو ةدئاف نع لَ ىنلا مالك لخي الثل هتدئاف ظفللا اذهوسكي نأ
 ديع انثدح اع عوطتلا موص ىف ليللا نم ةينلا كرت اوزاجأ انو ههدعبو لاوزلا لق

 ىملسلا نمحر ل ادبع نب سم انثدحلاق ىسوم نب لضفلا نب ليعامس] انث دح لاق عنافنب قابلا

 ىنلا نأ سابع نبا نع هيأ نع ءاطع نب بوعي نع نوراه نب رمع انثدح لاق ىخلبلا

 لوقيف ايتأي ل ىنلا ناك ةشئاع تلاق موصيف هلودبيف موصلل عمج ملوحبصي ناك ركل
 ال اذإ ليق نإف ( مئاص ماآذإ | ىلإ لاق الإ ناك مالم مدنع له

 موص هل مضي الف لكألا ةلزنم ناكف ر املا ضعب ىف متاص ريغ دجو دقف حبصأى ليلا

 ءابقفلا قفتاو راهتلا ضعب ىف عوطتلا م وص ءادتبا ركل ىنلا نع تيت دق هل ليق ه هموب

 كلذ نكي لو هموض ةضنم آمئام ةمدقتم ةيث نمير بلا نم ىتا اولكر بلع
 : ىف موصلا ةين مدع كلذكتف عوطتلا موص ةسصحص عنم ىف راهللا لوأ ىف لكلا ةلدنع
 دوجوةلزنع هلوأ ىف قب لأ مدع نوكي الو هموص ءادتبا عنمال مايصلا نم نيعلا قحتسملا

 تبزع مث ليللا نم موصلا ىون ولف ًاضيأو عوطتلا ىف هكح كلذ نكي م ) مميف لكاالا

 ا ا ا نكي مل هتبن
 الو هيلع ةلالدلا مايق بسح ىلع موصلا نه ضعبل راهلا لوأ ىف ةينلا كرت زاج كللذلف
 الطبم كلذ ناكهرخآ ىف لكأ مث اهلا لوأ ىف لك“الا كرت ولو هموص ةمص كلذ عنمي
 هس ا بورع ةلزنع لكأالا دوجو نكي ملو هموصل

 موصلا وان ريغ نوكب نأ عنتتم ملو افلتخا كلذلف ةينلا مكح ىف كلذ فلتخاو ٠ ءاقبلاو
 مك ام وصلا مكس ًاموكح مويلا نم ىضمام نوكيفراهنلا ضعب ىف هبوب م هلوأ ىف
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 ةينب الإ ةالصلا ىف لوخدلا هل حصي مل ال لبق نإف ه ةبنلا بوزع عم موصلا محب هل
 ىف نيملسملا نيب فالخ ال هنآل طلغ اذه هل ليق ٠ موصلا مكح كلذك ناكاهل ةنراقم

 ةنراقم ريغ نم حيص مات هموص نإو ًامئان حبصأف مان مث ليللا نم هاون نم موص زاوج

 الإ حصق مل ةالصلاب مرحت مث اهنع لغتشا مث ةالصلا ىون ولو لوخدلا لاحب موصلأ ةين

 دنع ةينلا ةنراقم موصلا ىف لوخدلا طرش نكي مل الف لوخدلا هتدارإ 2

 دعب الإ ةالصلا كح هل مح نأ رحي مل ةينلا ةئراقم ةالصلا ف لوخدلا طرشناكو عيمجلا

 دق ًاضيأو ةينلا محىف ةالصلاب موصلا رابتعا رحي ملو امثادتبا ف لوخدلا ةين دوجو
 قلت ىلع ءابقفلا قفتاو راهنلا ضعب ىف عوطتلا موص ءىدتبي ناك هنأ قي ىنلا نع تبث

 عوطتلا ةالص ىف لوخدلا هل مصيال هنأ ًآضيأ اوقفتاو هل مطارعتساو لوبقلاب ربخلا اذه

 تركذ ىذلا هجولا نم ةالصلا ةينب ةريتعم ريغ موصلا ةبن نأ أنءلعف ابم راقت ةيتب الإ

 كرت زوحيال هنإف نيمم تقو ىف ضورفم ريغ ةمذلا ىف بجاولا موصلا نم ناكام امأو
 مزعي نأ مايصال) لاق هنأ ِهيِلَي ىنلا نع ةصفح ثيدح هيف لصألاو ليللا نم هيف ةينلا

 الإ موصلأ بورض رئاسل ليللا نم ةينلأ باي ىضتقي كلذ مومع ناكو ( ليللا نم هيلع
 هانصصخو ةلالدلل هانيلس عوطتلا موصو نيعلا قحتسملا موصلا ىف ةلالدلا تماق املهنأ

 ءاضقو نيعباتتم نيرهش موص كلذ ىلع هيام الو ءادع اف اظيالا محويوأ ةلمخلا نم

 تقو وهف هيف أدتبا تقو ىأو نيعلا قدتسم ريغ نيعباتتملا ن نيرهشلا موص نآل ناضعر

 نق | هلوق نم ةدافتسملا ماكمحألاو ء ةمذلا ف بجاولا موصلا رئاسك ناكف هضرف

 مسقتي ربشلا دوبشو هل ًادهاش مهنم ناكنم_ربشلا موص مازلإ [همصيلف ربشلا مكنم دبش

 مقم كل وق نم رضحلا ىف ةماقإلاو اذكو اذك تدهاش رهوق نم هب ملحلا ةثالث ءاحنأ لإ

 ضف خسأ نم دافأ مث انيبام ىلع فيلكتلا لهأ نم نوكب نأو بئاغو دهاشو رفاسمو

 مث ناضمز ريغ ًاضرف ناكت ادودعلا مايآلا موص نأ لاق نم لوق ىلع تادودعم مايأ

 دل 1 ىأر نم نأ دافأو مل حبحصلل موصلاو ةيدفلا نيب رييختلا ًاضيأ هن ؛ مسأوهب خسف

 رف ًاضيرص ناكوأ حبصأ ام دعب رهشلاب 0

 ضرف نأ دافأو ربشلل نودهاش مذإ هموص مهلعف مدق رفاسم وأ برشي ملو لكأب ملو

 ميقمب سيل وأ فيلكتلا ل لهأ نم سيل نم نأو هريغ نود ربشلا دبش نم , ص وصخ م م



 هل و هيلع هميدقت ررمبال تح ضرفا اذه رهشلا نيب أ هل مزال ريخف هب لعب ملوأ
 نإو موصلا موزل طرش ىف هعيمجال ربشلا ضعب هدأ نأ داؤأ و هديت نا هنع هريخأت
 ىو : نم نأ دافأو رهشلا * ةيفب .موص امييلعف غلب اذإ ى صلأو 4 هنممب ىف لسأ اذإ رفاكلا

 ديقم الو ةفصب صوصخ دنغ م موصلا لعفب وب اقلطم سم يورو هل رسأ اعوطت همايصب

 !|ءريغ وهو ماك |ذإ هنأ ل وق نم هب تح هماص هنجو ى 1 لع هزارج رصتقاذط رشب
 رفاس مث مقم وع وناضمر رهش هيلع ءق رطاذإ لوقي نم ماضيأ هج صو هزحب . ا
 رّباوف ركذ نم انرضح  ىذلا اذهف | همصيلف رهشلا مكنم رهش نف | ىلاعت هلوق ١ رطفير مأ
 بامر طي مل اهريغ دئاوق ةدع هيف تركت نأ عفدنالو | رمش م تدون |
 وهف |همصيف | هلوق هنمضتام امأو ان ريغأ# طنتسب وأ هريغ تفد قاملع فقن نأ ىبع
 ابنمو هيلع ا مام جوس لاس فا كالا أ ىتارومألا نم هركذ ا 3
 مكح نابي مدقت دقو ءفن ىف ًاموص نكت عأ نإوهطئارش ركذ نم مأن ا

 لق ةلهألا ن .م كتولئسي | ىلاعت لاقو |
 نايلس انثدح لاق د 01 ورب ندا ا | حلاو سانلل تيقاوم ىع
 يذلا كريه لوس لاق لاق“ رم نبأ نع مفان نا نع بوبأ نع دام انثدح لاق دود نإ
 (هإ اوردقأف مكيلع م خ نإف هورث ىحأ !ورطفتالو هوت قح اوموصت الو نورشعو عسا

 لحم د رن ناو كاد لل نيرشعو عسل م ناش ناكاذإ رمس نبأ ناكو لأ
 امئاص حبصأ ةرتقو أ بام راظنم نود لاح نو أ رطفم حم أ هرتقوأ باح ه هرظنم نذ
 تتالوسرلوق رك د 0 او او ا رع نبا ناكد ل

 نر راتعأ هب دارأ هزت ع نإذ) ينك لا لوق ىت
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 نم ىلاعت هللا كح هيف نوكي نأ زئاج ريغف اهرئاظنو رومألا هذبم سانلا ةفاكن م ةماع

 ريغف هفاكلا هتفرع اذإو هيلع ةفاكلا فقوو كلذ عملي ىبن نا غلب دقوالإ فقوتلا قيراط

 نورومأم مهن و دحاولا دعب مهنم دحاولا هلقتام لع راصتقالاو لقنلا كرتاب .لع زئاج

 كلذي انملعف د عضوم عييضت اه زئاج ريغو مهاإ لوقنملا كلذ 0
 ل ”اجو اهرئاظنو رومألا هذه ىف فيقوت هلو ىتل ىتلا نم ن كيل هنأ

 0 نودهونظ ىذلاهجولا ىلعدارفألا نولقانلا هلمك ىناعملا لمت

 لسغبلف همانمنم كدحأ ظقيتسا اذإ) تلم هلوق وت ىلع ديلا لسغ لمت ركذلا سم نم

 ىف كلذ لصأ انيب دقو ( هدب تناب 00 مديل هنإف ءانإلا ىف ابلخدي نأ لبق ًاثالث هدي
 ىنلا نأب لوقلا محلا>::1 ىف موق ىلع ةببشلا تلخد لص" الا اذه عييضتب و هقفلا ل وصأ

 اولضف هتفخأو كلذ تمتك مالا نإو ةم“الا لع هفلختساو هنيعب لجر ىلع صن هلي 08

 تايث الو ةقيقح اهل تسدل ءايشأ هيف اوعدأو مالسإلا عُئارش مظعم اودرو .اولضأو

 ةعب رشلاق وعدي نأ نيدحاملل | اوقرطو داحألال مقن ةبج نمالو تاعاملالقن ةبج نمال

 مأ ىلإ رامغ”الاو ةفعضلا ءاعدتسا ىلإ ليبسلا ةقدانزلاو ةيلعامسإلل اولبسو اهنم سلام

 اهعقومو سوفنلا ىف اهمظع عم ةمامإلا نامتك زب وجت ىلإ مموياجأ نيح أومعز موتكم

 نم اهنأ اومعز عئارش محل اوعضو كلذ ىلإ ةباجإلاب مهسوفن تحمس نيف بولقلا نم
 امالأ

 مثولخدأو مالسإلان م موخلسف مامإل اليو وأتكلذنأ اومعزتاليوأت اهولوأت :وموتكملا

 نيبيجتسملالوبق نم !اوفداصام بسح ىلع ىرخأ ىف نيئباصلا ولاح ىف 0

 تايثإ هنكمبال كلذ ناهتكر وجي نأ انءلع دقو هوعدأأم مه ملستلاب مهسفنأ ةيساعسو مل

 مثددع ةرثك عم 0 الا رئاس كلذكرهتازجمم ميحصت الو مق ىنلا ةوبن

 ًاضيأ مهيلع رئاخ ةمامالا م أ ناتك مهيلع زاجاذإ مهتاطوأ دعايتو مهممه فالتخاو

 ىلع ٌوطاوتلا هيف رئاخ ناهتكلا ىلع قطاوتلا هيف زوحجيام ناكذإ بذكلا ىلع ؤطاوتلا

 لِي ىنلا تارجعع نوريخلا نوكي نأ نمأت ال نأ كلذ بجويف هل لصأ ال ربخ عضو

 ىرخأ ةبج نمو ماهإلا ىلع صنلا ناهتك ىلع قطا وتاكديف نيبذاكك لذ ىلع نيثطوتما وناك
 تذراوف رثك انآ لالا ةقرنلا هذه تيكر ىدتل ا هك ىلا تارت يبا الأ نأ

 اوناكمهنم اودتري مل نيذلا نأو مامإلا سمأ اهن اهتكب كلَ ىنلا توم دعت ء اس 1 1 1.1 م



 فو ربشأ] دوهش ةيفيك باب

 روبججلاو ريفغلا رجلا ربخو ةزجعم هي تبثئالو ملعلا بجويالددعلا نمردقلا اذهربخو
 لقنلا ةمص راصف بذكلا ىلع مثدنع ميعامتجا زاوجل مثدنع لوبقم ريغ مهنم م ريثكلا

 .ليق نإف « هتوبن لاطبإو رع ىنلا تازجعم عفد مهمزاف ريسبلا ددعلا ىلع ةروصقم

 قيرشتلا مايأو نيديعلا تأ ريبكتو عوكرلا ريبكت ىف نيديلا عفرو ةماقإلاو ناذألا ىمأ
 هيورب امإف ايدين غي ىلا نع ىورب نم لكف هيف اوفلتخا دقو هب ىولبلا تمص ام

 قلي ىلا نم نكي مل نوكي نأ امإ نيبجو دحأ نم كلذ ذئنيح ولخسالف داحألاقيرط نم
 نأ نم هيلع تينب ىذلا كلصأ لطبيام اذه ىفو هيلإ ةجاحلا مومع عم ةفاكلل فيقوت
 نأ وأ هيلع ةمآلا فيقوت كلي 37 ىلا نم نوكي نأ ديالف ةماع ةجاح هيلإ سانلاب ام لك

 نم انيلإ درو نيح هلقنت ملف هنيعب «ىث ىلع ةفاكلل فيقوت كِل ىنلا نم ناكدق نوكي
 + ىولبلا هب تمع ايف ةفاكلا لقت رابتءا ىف ًاضيأ كتدعاق مده كلذ ىو داحأآلا قيرط
 اطلق انأ كلذو ةلكسملا 2 مالكلا هيلع انيثب ىذلا لصأالا طبضي مل نم لاؤس اذه هل ليق

 كلذو هتفااخعالو هكرت ملل زوحيال ضرفب هيف نيدبحتم نون وكي و ةفاكلا مزاي اف كللذ

 اولعفي نأ ىف نوريخم مهف ضرفب سلام امأو ةماعلا مزلت ىتلا ضورفلاو ةمامإلا لثم

 مهفيقوت ملي ىنلا ىلع سيلو هنم لضف الا ىف هيف ءابقفلا نيب فالخلا امنإو هنم اواشام
 ريبكتو ةماقإلاو ناذ“ الإ مأ نم تركذ ام لييس ٍاذهو هيف مريخاع لضفألا ىلع

 ءابقفلا نيب فالخلا امنإو أبف نوريخغ نحن ىتلأ روم الا نم اهو ون و قيرشتلاو نيديعلا

 م يل لمحو داحألا قي رط نم هبف رابخ“ الا ضعب دوروزاج كلذلف أبنم لضف ل ىف

 دقام لثم كلذ سدو رييختلا هجو ىلع هنم ينال كلذ عيمج نم ناك يَ هلم ىنلا نأ ىلع

 ربخلا نم هان ركذ ىذلاف هب ماولب عم هريغ ىلإ هكرتو هتز واج مهمل ءرظحو هيلع اوفقو

 ,ىولبلا هب تمعام نأ انمدق ىذلا لص”الا نم ةلع ءامسلاب نكست 0 اذإ لالحلا ةيّؤر نع

 هؤافخ زو هلثم نإف ةلع ءامسلاب ناكاذإ امأو ملعلل ةبجوملا رتاوتلا رابخأ هدورو ليهف
 هرثسي م ]هنع باجي !اذإ باحسلا للخ نمنانثإلاو دحاولاالإ مهنم هاربال ىح ةعامجلا ىلع

 بج وبامهيف طرتشي ملونيتثالاو دحاولا ريخ هيف لبق كلذلف نورخألا هنيبتي نأ لبق
 !:ةدح لاق ركب نب دمع انثدح ا ناضمر لاله ىف دحاولا ريخ انباحصأ لبق امنإو + ىلعلا
 نع برح نب كام نع ةلس نب دامح انثد ل لاق ليعم مس نب ىسوم انثدح لاق دواد وبأ
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 الو اوموقيال نأ اودارأف ةرم ناضمر لاله ىف اوكش مهنأ سابع نبا نع ةمركع

 نأ دهنشتأ) لاقف لِي ىنلا هب أف لالحلا ىأر هنأ دهشف ةرحلا نمىبارعأ ءاخلاوموصي
 ىف ىداني نأ الالب صأو لالا ىأر هنأ دهشو م ل لاق هللا لوسر قأو هلا الإ هلإ ل

 املي مل ةملك اوموقي نأو دوادوبأ لاق (اوموصي 7 وموقي نأ سانلا ف ىدانفسانلا

 دبعو دلاخ نب دوم انثدح لاقدواد وبأ انئدح لاق ركب نب دم انثدحو ةيلس نب دامحالإ
 هللا دبع نع دم نب نأ و م انث دح الاق نتا هثيدحت انأو ىدنق ر مسلا نمحر لا دبع نب هللأ

 ىءارتلاقرمع نيإنع ةيبأ نع عفان ن ركب فأن ع ملاس ني هللأ دبع نب يحب نع بهو نبأ

 نإف ًاضيأو همايصي سانلا أو ماصف هتبأر نأ هتلَي هلا وسر تريبخأف لالا سانلا

 لوبق بجو هيف ةضافتسالا دوجو رذعت اذإف نيدلا قيرط نم مزلب ضرفناضمر موص

 هطرش نم سيل ىذلاعرشلا ماكحأ ىف ملي ىنلا نع ةيورملا داحأل ا رابخأك داحألا رابخأ
 ىف لبقب 6 الدع ناكاذإ فذقلا ىف دودحملاو ديعلاو ةأرملا ربخ اوليق كلذلو ةضافتسالا

 لاوشلالهامأو هيف ةبورملا راثألا نم سايقلا دضاعام عم لِي هللا لوسر نع ةياورلا

 ماكحألاف مهتداهش لبقت نم نيلدع نيلجر ةداهش الإ هيف اولبقي مل مهنإف اذ ةجحلا ىذو

 زاذبلا حي وبأ | محرلا دبع نب دمع انثدح لاق دواد وبأ أنثدح لاق ركب نب دمج انثدح امل

 نب نيسح ان دح لاق ىعجشألا كلام ىنأ نع دابع انثدح لاق نامل نب ديعس انرمخأ لاق

 كن عي قالو ران لا م بلعخ دك ةكمريمأن أى رشق ةلي دج نم ىلدجلاث رجلا

 ثرحلا نب نيسحلا تلأسف امهتداهش انكسن لدع ادهأش دهشو هر مل نإف لالهلا ةيؤرل

 نب دمه وخأ بطاح نب ثرحلا وه لاقف كلذ دعب ىنيقل مث ىردأ ال لاف ةكم ريمأ نم
 هللأ لوسر نم اذه دهشو ىنم هلوسرو هللاب عأ وه نم مكيف نإ ريمآلا لاق مث بطاح

 هيلإ أموأ ىذلا اذه نم ىنج ىلإ خيشل تاقف نيسحلا لاق لجر ىلإ هديب أموأو هي

 "ا هّللأ لوسر انرمأ كلذب لاَقف هنم للأب رلعأ ناكقدصو رمع نب هللا دبع لاق ريمأالا

 مسا عوقول رحنلاموي مذلاو ديعلا ةالص ىلع وه امنإ لالهلا ةيؤرل كسنن نأ انرمأ هلوقف
 لوانتي دقو ًاقلطم مسالا اذه هلوانتي ال موصلا نال ناضمر موص نود امهيلع كسنلا

 كسنلا ىلعجل [كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف] ىلاعت هلوق ىلإ ىرت :الأ جيذلاو ةالصلا
 هنأ نفاع بيل لأ ى 1 عدلا ا يأ هل! .أ ان ا1وأأ 8
 هلآ بزاع نب ءاربلا ثس لد ثكدعلا مه زاضص قع عشقي امسالا هلآ لع لويادلاو مايصلا ردح



 و رهشلا دوهش ةيفيك باب

 ىمسف ( خذلا مث ةالصلا اذه انموي ىف انكسن لوأ نإ ) رحنلا موي لاق يَ هللا لوسر
 ىو [ هلل ىتامو ىايحو ىكسنو ىتالص نإ | هلوق ىف اكسن جيذلا هللا ىعسدقو اكسنت ةالصلا
 ةدابشب كسنن نأ وي هلا لوسر انيلإ دبع هلوق نأكلذب تبثف | كسنوأ ةقدصوأ | هلوق
 نملقأ هيف لبقي الأ ب جوف رحنلا موي حيذلاو رطفلل ديعلا ةالص ظنن ادق لدع ىدهأش
 !وروظتساف هكرتب راهظتسال !نمىل وأ ض رفلا لعفب رابظتسالا نأ ىرخأ ةرج نمو نيدهاش
 « موصلا موي ىف لكلا نم ريخ هبف موصال ايف كاسمإلا نال نيلجر ةداهشب رطفلل
 اذإذ دهاش هب دهش دقو رطفلا موب نوك< نأ رئاج هنا رابظتسالا كرت اذه ىف لبق نإف
 رطفلا موب ًامئاص نوكت نأ نمأت تسلف نيلجرب راهظتسالا تريتعاو هتداهش لبقت م
 هنأ اتيلع اذإ هيف موصلا انيلع رظح امنإ هل لبق « طايتحالا دضو روظحلا ةعقاوم هيفو
 موي تبي ملاذإف روظح ريغ هيف مايصلاف رطفلا موي هنأ اندنع تيثي مل اذإ امأق رطفلا موي
 موب هنأ تبثي ىتح انيب ال هكرت نم طوحأ هلعف ناكهكرتو موصلا لعف نيب انفقوو رطفلا
 [همصيلف رهشلا كتم دهش نف | لجو زعهلوقو « هتداهشب قوقحلا عطقن م ةداهشب رطفلا
 ريغ وه ذإ رهشلل دهاش ريغ كاشلا نآل ناضمر نم كنشلا موب مايص نع ىبنلا ىلع لدي
 هتيؤرل اوموص) هلي هلوقاضيأ هيلع لدي و ناضمر نع هموصي نأهل زئاج ريخف هب ماع
 هلاله انيلع مغ ىذلا مويلل مك (نيثالث نابعش اودعف مكيلع مغ نإف هتيؤرل اورطفأو
 دبع انثدحام هيلع لديو لبقتسم ناضمر نع نايعش ماصي نأ زئتاجر يغو نايعش نم هنأب
 ةيقب ايثدح لاق صا نب دير ا دح لاق بدول دلع نب لضفلا انثدح لاق عناق نس قالا

 ىهملاق ةريره ىبَأ نع ةمأوتلا لوم ملاص نع نالجمنب دمح ىف ريخأ لاق ىشرَقْلا لع نع
 نايعش نم ىردي ال هيف كشي ىذلا مويلأ وهو ةأدأدلا م موص نع ا هللأ لوسر

 ْن هنأ دبع نب دم انثدح لاق دوأد وأ انثدح لاق ركب نبدمم انثدح ناضمر نم مأ وه
 دنع انك لاق ةلص نع قاح] ىنأ نع سيق نب ورم نع رمحأللا دلاخ وبأ انثدح لاق ريمت
 اذه ماص نم رامع لاقف موقلا ضعب ىحنتف ةأاشب ىأف هيف كشي ىذلا مويلا قراع
 انثدح لاق دمح نب ىلع انثدح لاق قابلا دبع انثدحو مَتلَي مساقلا ابأ ىصع دسقف موبلا
 لاق لاق ةريره ىنأ نع ةيلس ىبأ نعو رمت نب دمح نع دا انثدح لاق ليعامسإ نب ىموم
 موب مايصب هبدي نيب أومدقت الو ( هتيؤرل أورطفاو هتيؤرل ومو ص ) متلي هللا كوسر ود م1 هلت هّبإ لومر
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اعمو كدحأ هموصي ناكاموص كلذ قفاري نأ الإ نيموي الو
 ة-ةفاوم راثآلا هذه ق

 هموصي نأب ًاسأب انياعصأ ىرب الو | همصيلف رهشلا كنم دهش ن ف | ىلاعت هلوق ةلالدل

حابأ دقف نابعش نم هنأب كح امل يت هن ىنلا نآل اعوطق
 قف فلتخا دقو اعوطت هموص 

ر اذإ ىعفاشلاو كلامو دمت ةفينم وبأ لاقفارابن ىر لالا
 وهف ارامن لالملا أ

 ىنأ نب ىلع نع هلثم ىورو هدعبو لاوزلا لبق هتبزثر نيب مهدنع قرف الو ةلبقتسملا ةلبل

 نب نايثعود وسم نيهللا دبعو رمعنياو بلاط
 ديعسو لك اوىبأو كلام نب , سنأو نافع

 هنأ اصادحإ ناتياور هيف باط طنا نب رمع نع ىورو ديز نب رباجو ءاطعو بيسملا نب 3

يضاملا ةليلل وف لاوزلا لبق لالملا ىأر أذإ
 هيو ةاقتسمألا ةليلأ ومف لاوزلا دعب هآر اذإو ة

 تنك لاق هيبأ نع عيبرلا نب نيكرلا نع ىروثلانايفسىورو ىروثلاو فسوب وبأ ذخأ

 هبلإ رظق ةرجث تحت 2 اق ءاخ هتربخأف ىض لالحلا تيأرف رجنلب ةعيبر نب نايلس عم

 نيبتي تح اويرشأو اولكو ] ىلاعت هللا لاق ركب وبأ لاق ٠ اورطفي نأ سانلا أ ءآرألف

أ مث رجفلا نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا ل
 ناكدقو | ليلا لإ مايصلا اومت

 ىتح اويرشاو اولكو | ىلاعت هلوقب ًادارم ناضمر رخآ ىف موصلا ل عقب ًابطاع لجرلا اذه

 ىف الخاد نوكب نأ بجاوف [ رجفلا نم دوسالا طيخلا نم ضياللا طبخلا كل نيت

 ىلع وهف لاح نم الاح صخم 1 لات هلل هللا نآل | ليللا ىلإ مايصلا اوهمتأ مث هلوق باطخ

 نأ ىلع ىلع عيبا قافتا ًاضيأ هيلع لديو هرب لوأ كلذ دعب لالملا ىأرما اوسل او>الارت 1595

اكلب ؛موصلا ماعإب باطخل اهن نع لزب مل لاوزلادعيهتيور
 كلذكف ظفللا رح قى الخأ د ن

يلع لدي وظفللا مومعف هلوخدالاوزلا لبق .ةهةناؤر
 هتيؤرلاوموص هنلَي ىتلالوق ًاضيأ ه

دلاو ةبئرلا دعب هلبقتسي موص هدارم نأ مولعمو هتٌورلاورطفأو
 نم كلذ ىلع ةلال

فتا رخآلاو ضام موي موصب آلا ةلاحتسا امهدحأ نيبجو
 ىأر اذإ ] هنأ ىلع نيملسملا قا

 ن 7 لبقتسيام مايض هيلع ناكنابعش نم ةليل رخأ ىف لالحلا
 هنن هلوق نأ تيثف مايألا

 موي رخأ ىف لاوزلا لبق اراه لالحلا ىأر نف ةب ئرلا دعب موص وهامإ هتيؤرا اوموص

قل ىضمام كود ليقت يام موص همزل نابعش نم
 هلعفي موص ىلع هني ىنلا دأع روص

اودعف مكيلع مغ نإف هتبؤر ٍلاورطفأو هتيئرلاوم هوص) هي ىنلالاق أ ًاضيأوةب ورلادعب
 

 لمتحاولف هيف لالهلا ةيئرأت لع قخحب رهش لكل نيثالثلا رأم تعا كلذي بجوأف ( نيئالث



 هاب ربشلا دوهش ةيفيك بان

 كلذل لايتحالا ناكل ةلبقتسملا ةليللا لمتحاو ةيضاملا ةليللا اراه ىأر ىذلا الحلا
 نإذ كي هلوق ةيضقباموب نيئالث ريشلا دعي نأ بجاوف هتيؤرانيلع خام مكحىف هلعاج
 لالملا ىأر تقو ىأ راطفإلاب مالا رهاظ ىضتقا هتيؤرل اورطفاو لِي لاق اهل ليق
 قبو هنم هانصصخ لاوزلا دعب هتيؤرل راطفإلا نع روجرم هنأ ىلع عيمجبا قفتا أبلف هيف
 دعب هتي ور نأ ةلالدب الياهت ور قي هدام لبق لاوزلا لبق هتيؤر ىف مومعلا مكح
 ىنعملا اذه دوجول لاوزأ ]لبق هنكح كلذكو ًارأ رامن :هآر هناآل راطفإلا هل بجوتاللاوزلا

 مويلا كلذ نم ةيؤرلا دسعب ام نوكي ن نأ ىضتتقال هتقيقح ىلع الومم كلذ ناكول ًاضيأو
 ايو رلال ةمدقتم يؤول راطفإلا هدارم نأب نيقيلا لوصحل ناضمرنم هلبق امو لاوش نم

 نوكي نأ كلذ بجو ةيؤرلا مدقت دق تقو ىف راطفإلاب هرمأ ةلاحتسال هنع ةرخأتم
 نيرشعو ةعسق رهشلا نوكسف ناضهر نم !ملبقامو لا وش نم مويلأ أذه نم ةيؤرلأدعبام
 نبرشعو ةعسق وأ نيثالث نم نيددع دحأب روشلا هلم ىنلا مكح دقو ٠ مويرضعبو أموي
 داقتعاب وجو ىلع ةمألا تقفتاو نو الث رهشلا هلوقو نورشعو ةعسآ رش لا عقلي هلوقل
 انركذ نيذللا نيددعلا دحأ ىلع نوكي نأ نم كفن ال ربشلا نأ ىف ريخلا | ذه ىنعم

 ًاعست نوكي نأ نود نيمجو دحأ ىلع ال ] نوكتال ماكحألا اهب قاعتت ىلا روهشلا نأو
 روبشلا ! ريغ ف نوع ع روسكلاب ةدايزلاو ناصقنلا امنإو م مكر صضعلاو نيرشعو

 طابش وهو موب عبرو امون نورشعو ةينامث وهام اهنم ىتلا مورلا روهش وحن ةيمالسإلا
 اهنمو نوثالثو دحاو وهام اهنمو آمون نب نيرشعو ةعست نوك هنإف ةسيبكلا ةنسلا ىف الإ
 الإ رمشلا نوكي نأ عنتما الف كلذك ةيمالسإلا روهشلا ىف كلذ سيلو نوثالث وهام
 هتبؤرلاورطفاو هتبؤرلاوموص هلوقب درب مل هنأ ًانيلع ًاموينيرش *ءو ةعسنوأ موب نيثالث
 هضعب وربشلا اذهنم موي ضعب نوك هياجيإل ًارابهتي ورب رابتعاال هنأو اليلىرب نأالإ
 نإف لاق ىذلا وه هتيؤرل اورطفاو هتيؤرل اوموص لاق ىذلا نإف ًاضيأو هريغ ربش نم
 هنوك َّق مالا هابتشال انيلع ىمغ دقام ىنعم ىف ًاراهن هتبؤرو نيثالث أودعف مكيلع مغ

 لاقهنأ كَ ىنلا نع تبث دق ًاضيأو نيثالث هدع بجوي كلذو ةلبقتسماو وأ ةيضاملا ةليلل
 هاور نيثالث !ودعف ةرثق وأ أ باع هندي و مكشي لاح نافهتي ٌؤرل اورطفاودتي ٌورااوهوص

 لئاح هنيو انني لاح دق ىلا لالب ا ىنلا م ك4 هدنس ركذ مدقت دقو سابع نيأ

 ل ماكحأ بواد
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 باح نم لئاح هنيبو انبي نكي ملول هنأب ملعلا عم باح نكي مل ولزي ملام مكحت باد نم
 هنالل ىنعم نيثالث أودعف ةرتقوأ باح هنييو مدبب لاح نإف هلوقل نكي ل كلذ الول ىؤرل

 مكي لاح نإف قلب لاق ل باع نمالئاحهنببو اننيب نأب انل للعلا عوقو ليحتسي ناكول
 الع عوقو نم سأ لا هيلع عدا دعل ًاطرش كلذ لحجيف نيثالث اودعف باح هنييو

 نيبو انني نأ انبلع ىم نأ هل ىن نم لوقلا|اذه ىضتقادقف كلذك كلذناكاذإو كلذي

 مدعرابتعاف ةيؤرلا مكح م اذهل مكحن نأ هاني أرل نكي ملول باححت نم الئاحل الحلا
 هلبقامركح مويلا اذه مكح نوكب نأ كلذ بجوأف ىلوأ ًاراهن هاني أر اهف ليللا نم ةيؤرلا

 امم آرمأ فعضأ وه لب ليللا نم ةيؤرلا مدعل ليقتسملا نود ىنضاملا ربشلا نم نوكيو
 ةليللا نم هنأب انيلع طيحال اذهو هب ملعلا طيح دق كلذ نآل باعت هتب ور نيبو اننيب لاح

 هريغوأ باس نم هنييو اننيب لئاخلامدع عم ةيضاملا ةلبللاهرث ملانأب ملعلا طاحأ لب ةيضاملا
 . باوصلل قفوملا هللأو

 ناضمر ءاضق باب

 رسيلا كي هللا ديري رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ ًاضيرم ناكن مو | ىلاعت هللا لاق
 زاوج ىلع ةءآلا ن 00 انولتام لد دق ركب وبأ حيشلا لاق [ ةدعلا اواكتلو رسعلا مب ديربالو

 بجوأ دق [ رخأ مايأ نم ةدعف ] هلوق نأ اهدحأ هجوأ ةثالث نم اقرفتم ناضمر ءاضق

 [مباتتموأ اش نإ اقرفتم هئاضق زاوج ىضَتَمِي كلذو ةنيعم ريغ ةروكسنم مايأ ىف ءاضقلا

 ةفص باحيأ اهددأ نيبجو نم ةيآلا رهاظ فلاخ دقف عباتتلا هيف طرش هو

 امل هنأ ىرت ” لأ هلثم صلب الإ صنلا ىف ةدايزلا زئاج ريغو ظفللا ىف ةروكذم ريغ را

 روك ذم ريغ وهذإ عبا عب اتتلا همزلب ل عجر أذإ ةعيسو 7 2 مايأ ةثالث ف موصلا قلطأ

 ةلالدب الإ مومعلا صيصخت زئاج ريغو ةنيعم ريغ مايأ ىف ءاضقلا هصيصخت رخآلاو هيف

 هيلع رسيأ ناكام لكف [رسعلا مركب ديرب الو رسبللا كب هللا ديري | ىلاعت هلوق ىناثلا هجولاو
 فتنم كلذو رسعلا تايثإو رسلا أ : مباتتلا باجيإ قو هلعف زاوج رهاظلا ىضتقا دقف

 ماي.ألا دع ءاضق لعأ هنلاو ىنعي [ةدعلا !ولمكتلو ] ىلاعت هلوق ثلاثلا هجولاو ةبآلا رهاظب

 ىذلا نأ هللا ربخأف ٍلسأ نب ديز نب هللا ديعو كاحضأ١ نع ىور كلذكو اف رطفأ ىلأ

 نم هيف ا ىنعملا اذه ريغ هيف طرتشي نأ دحأل غئاس ريخف رطفأ ام ددع لاك انم هديرب



 فلما ناضمر ءاضق باب

 كلذ ىف فاسلا فاتخا دقو ء عضاوم ىف كلذ نالطب انبب دقو ةيآلا كح ىف ةدايزلا

 ةريره ىنأو كلام نإ سنأو حارجلا نب ةديبع ىبأو لبج نب ذاعمو سابع نبأ نع ىورف
 اعباتتم تش نإو اقرفتم هتيضق تش نإ اولاق ءاطعو ريبج نب ديعسو سواطو دهاجمو

 هتقرف نإف ًاعباتتم ناضمر ضقا لاق لع نع ثرحلا نع قاحإ ىبأ نع كليرش ىورو
 قرفب ال لاق ناضمر ءاضق ىف ىلع نع ثرحلا نع قامسإ ىبأ نع جاجحلا ىورو كأرجأ
 ىورو كبر شاور ا؟هأرجأ قرف نإ هنإو بابحتسالا هجو ىلع كلذ نوكي نأ رئاجو
 نول وقياوناكلاقريهاربإ نءشمعالا ىورو هترطفأ كهمح ناضمر ءاضق ىفرمع نبا نع
 دماجم عم فوطأ تنكلاق ىكملا سيق نب ديمح نع كلام ىورو عباتتم ناضمر ءاضق
 لاقو ىردص ىف دهاجم برضفال تلق عباتيأ ناضمر قف رطفأ نم مايص نعلجر هلأسف

 دمجو ف سوي وبأو ةفينحو بأ لاقو عياتب رييزلا نب ةورع لاقو تاعباتتم ىنأ ةءارقف اهنإ
 نسحلاو ىروثلاو كلام لاقو قرف ءأش نإو عبات ءاش نإ ىعفاشلاو ىعاز رآلاو رفزو
 راصمألا ءابقف عامجإ نم لص هأ رجأ قرف نإو انيلإ بحأ ًاعباتتم هيضقي للاص نبا
 كامس نع ةيلس نب دامح ىوردقو ه هيلع ةيآلا ةلالد رك ذانمدق دقواقرفتم هتاضق زاوج

 هبارش لضف اهلوان قلي ىنللا نأ ءىاه تنب نبا وأ ءىناه مأ نب نوراه نع برج نبأ
 ناك نإ لاقف كروس درأ نأ تهركىفإو ةمئاص تنكى نإ هللا لوسراب تلق مث تبرشف
 الف تئش نإو ةيضقاف تئش نإف اعوطت ناك نإو هناكم امون ىوصف ناضمر ءاضق نم

 ناكنإ موصلا فانئتساب اهرمأو ملو هناكم موي ءاضقب قلي هللا لوسر اهرمأف هيضقت
 نم لضفأب سيل هنأ ىناثلاو بجاو ريغ عباتتلا نأ اههدحأ نيينعم ىلع كلذ لدف هنم كلذ

 نم كلذ ىلع لدي امو امل هنييو هيلإ لَم ىنلا اهدشرأل هنم لضفأ ناكول هنأل قيرفتلا
 عباتتلا سيلو ةرواجتم ماي أ ىف وه امنإو عباتتم ريغ هسفن ناضمر موص نأرظنلا قيرط
 هنم ماصام زاجو موصلا لابقتسا همزلب ملاموي هنم رطفأ ول هنأ ةلالدب هت طرش نم
 موص ناكولو ًامباتتم نوكب ال نأب ىرحأ هؤاضقف ًاعباتتم هلصأ نكي لاذإف عباتتم ريغ
 نيروشلانماموي رطفأ اذإ هنأ ىرت الأ عياتتلا همزل اموي هنم رطقأ اذإ ناكل ًاعباتتمناضهر
 دوةع+ ريغ نيهلا ةرافك مايص ىلاعت هللا قاطأ دق لبق نإف ه امبفانئتسا همزل نيعباتتمل
 9 كم ٍ ل و ر و عل ل هنأ تدل دق هنآل هل ليق « باتكلا صن ىف متدزو هيف كاذ متطرش دقو عباتتلا طرشب



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 1

 تلأس لاق نوع نبا ان ربخأ لاق نوراه نب ديزي ىورو تاعباتتم هللادبع فرح ىف ناك

 ىورو تاعباتتم مايأ ةثالث مايصف انتئارق ىف اكلاقف نيهلا ةرافكىف مايصلا نع ميهاربإ

 ةثالث مايصق اهأر قي ىبأ ناكلاق ةيلاعلا ىبأ نع سذأ نب عيبرلا نع ىزارلا رفعج وبأ
 نم ةدعف | هللا لاق مل ليق نإف + هقفلا لوصأ ىف ىصقتسم كلذ انبي دقو تاعباتتم مانأ

 لاوحأ لوأ ىف ءاضقلا همزاي نأ بجو روفلا ىلع ًاعيمج اندنع ىمآلا ناكو [ رخأ مايأ

 مازلإ كلذ ب وجو ىفو موي دعب اموي هئاضق ليجعت ىضتقي كلذو ريخأت ريغ نم ناكمإلا

 كلذ نأ ىرت الأ ءىث ىف عباتتلا موزل نم روفلا ىلع مالا نوك سيل هل لبق ه عباتتلا

 ضيم مث هماصف موب لوأ موص هنكمأ ول هنأو ناكمإلا بسح ىلع روفلأ ىلع مزز ام

 لدف هيفرطفأ ىذلا مويلا فانئتسا الو عباتتلا روفلا ىلع سمآلا نوكنم همزاي مل رطفأف

 عباتنلانأو ةلبملا نودروفلأى ع ءاضقلاب مالا نوكب قاعتم ريغ عباتتلا موزل نأ ىلع كلذ

 . ملعأ هللاو هريغ ىرخأ ةفص هل

 ناضمر ءاضق ريخأت زاوج ىف باب 1
 ةدعلا بجوأف | رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ ًاضيرم مكنم ناك نف ] ىلاعت هللا لاق

 مهنع ظفح الو ءاش تقو ىأ موصي نأ هل زئاج اتبامصأ لاقف ةمآلا ىف ةئيعم ريغ مايأ ىف
 لخدي نأ ىلإ هريخأت زوحبال هنأ ىدنع ىذلاو ةنسلا ءاضقنا ىلإ هريخأت زاوجفف ةنأور ٠

 وهف تقوم ريغ ناك اذإ مدنع صاآلا نأل كلذو مههذم ىلع ىدنعوهو رخآ ناضمر

 اتقوم ناضمر ءاضق نكي مل ولف كلذكن اكاذإو هقفلا لوصأ ىف كلذ انيب دقو روفلا ىلع

 ريغ نمريخأتلاب طي رفتلاه قحاب نأ ئاج ريغ ذإ رطفلا موب ىناثنعريخأتلاهل زاجامل ةنسلاب

 ةدابعلا دورو زوجال مهنعهريخأت هل زوج ال ىذلا ضرفلا بوجو تقو رخآب هنم مع

 اذإو امهنيي قرفال نايبلا لبق ةكرتب موللاو فينعتلا هقحبلب مث رومأملا دنع لوبجم ضرف

 هئاضق ناكمإ تاقوأ لوأ نعناضمر ءاضةريخأت زاوج مهيهذمنأ انيلعدقو كلذك ناك

 هرخآو هلوأ نأكامل ربظلا تقو ةلزنم كلذ ناكف ةنسلا ىطمب تقوم هريخأت نأ تدث

 فاخيىذلاتقولاىلإ اهريخأتز اجو هرخآ ىلإ هلوأ نم املعفب ةدابعلا دو روزاج نيمولعم
 هريخأتزأوجىوردقو مولعم اهريخأتب ًاطرفم نوكي ىذلا اهتقورخآن أل اهكرتب أهتوف

 لاق نمحر لا دبع نب ةيلس ىنأ نع ديعس نب ىحب ىورو فلسلا نم ةعامج نعةنسلا



 و ناضمر ءاضق ريخأتزا وج ىف باب

 ىأب ىتح هيضقأ نأ عيطتسأ اف ناضمر ربش نم موصلاى لع نوكيل ناكنإ ةشئاع تلاق
 ديعس نع ك]ذكو رشعلا ف ناضمر ءاضقب سأب ال الاق ةربرهىبأو رمع نع ىورو نابعش
 اوقفتادق فلسلا ءالؤبف تئش ىتم ناضمر ضقا دهاجمو سوأطو ءاطعلاقو ريبج نأ

 ءاضقلا رخأ نميف ءابقفلا فلتخا دقو ٠ هئاضةناكمإ تاقوأ لوأ نع هريخأتزاوجىلع
 ةيدفالو لوألا ىضقب مث هسفن ن نع ىأثلا موصيًاعب ج انباعصأ لا اقف رخآ ناضم ررضح ىتحح

 عم م ءطأ لوألا ءاضق ىف طرف نإ اص نب نسحلاو ىعفاشلاو ىروثلااو كلام لاقو هيلع

 كم لاقورب عاص فصلموي لكل ىحنب نسحلاو ىروثلا لاقو ًانيكسم موي لك ءاضقلا

 طرفاذإ عازوألا لاقو هيلع ماعط] الف رفسوأ ضرع طرف منإو ًادمموي لك ىعفاشلاو

 نيدم موي لكل لوألا نع م عطب هنأف تاممث ىضقت ! ى>رخألاف ضرمو لوألا ءاضقق

 ركذ مدقت نم قفتاو موب لكلا ًادمأدم رخآلا نع معطي مايصلل ًادمو هعييضتل ادم

 + نأ بحيال هنأ مصي نأ لبق تام مث نأضمر ىف ضرم اذإهنأ ىعازوالا لبق هلوق
 : اربإ انثدح لاق يملا هللا دبع نب دم انثدح لاق عناق نب قابلا دبع انثادحو « هلع

 لاق باطخلا نب رمع نع هببأ نع سيق نب دوسألا نع سيق انثدح لاق ىضلا قام نبأ
 لاق قابلا دبع انثدحو « ةجحلا ىذ ىف ناضمر ءاضقب ًاسأب ىربال ملي هللا لوسر ناك
 ديزي نب ثرحلا نع ةعيشل نا انثدحلا ة قاعتإ نب ىصيانثدح لاق ىسوم نب رشب انثدح

 نيورمعو ىرافثلا ل قعم ني بييه انعمو سلب ارطب سلجم انعمج لاق ىناشيجلا ميمى نع
 نيب قرفنال ىرافخلا لاقو ناضمر لصفأ ورم لاقف تلي هللا لوسر امم صأاعلا

 | رخأ مايأ نم ةدعف | ىلاعت هللا لاق امإ ناضمر ءاضق نيب قرفن ورمع لاقف ناضمر

 نعقةيقب انثدحلاق ىالقسعلادمحأ نب ىسع انئ دحلاق ىالغيلا هير ديع ن هللادبع انثدحو

 ناضمر نم مايأ ىلع هلال وسراي لجرلاق لاق ةريره ىبأ نع نسحلا نع مقرأ نب ناهلس

 لاق معن لاق كيزحي ناكأ اقرفتم هتيضقف نيد كيلع ناكول تيأرأ معن لاق هنب قففأتأ
 ناضمر ءاضق ريخأت زاوج نع «ىفت اهلكر رامخالا هدهف + وفعلاو زوجا قحأ هللا نإ

 رخأ نم ىلع ةيدفلا باحجيإ ةباحصلا نم ةعامج نع ىوردقو هتاضق ناكمإ تقو لوأنع

 نب ورمع نع نوراه نب ديزب نع ىور سابع نب | مهلم لباقلا م اعلا ىلإ ناضمهر ءاضق

 لاقف نيناضمر تضرم لاقف سابع نبا ىلإ لجر ءاج لاق هببأ نع نأربم نب نوميم



 ناكأ لاقا امهننب امف تحمص لب لاق امهنني امف تحمص وأ كضرم كب رمتسا سابع نبأ

 ناكدق هنأ هريخأف 8 عجرا اولاقف مربخأف هباصحأ ىلإ مق ن نوكب ىتح هعدف لاق اللاق 8

 انيكسم نيث الث معطأ أو نيناضمر مص لاق مه لاق اذه ناكألا أف هلأسو هريغوأوه مجرف

 ءاضق ىف ط رف لج ر ىف رمع نبا نع عفان نع رم نب هللا دبعزع ةدابعنب حور ىوردقو

 آدم موب لكل وألا نع معطيو هكردأ ىذلا موصي لاق رخآناضمر هكردأ ىتح ناضمر

 دقو كلذ 2 اهيلع ءاضق الو معطت اهنأ لماحلاف هبهذم هبشي اذهو هيلع ءاضقالو رينم

 ىوررخأ لوق كلذ ىف رمع نبا نع ىور دقو سايع نبا لوق ىل لثم ةرب ره ىبأ نع ءىور

 هلل نإ هيخألل لاقف رضت :>| الجر نأ ىتدملا ديب ىبأ نع ديمحو بويأ ن نع ةبلس نب دامح

 نيناضمر ىلع نإ سانأأ نيد ضقأ مث هضقاف هللا نيدب ٌأدباف ند ىلع سانللو أ ديد ىلع

 مع نبا لوةب هريخأو سابع نبا لأسف ناندلقم ناتئدب لاف رمع نبا لأسف امهعكأ م

 َ يكس نيتس كيخأ نع ع معطأ موصلا نأشو ندبلا نأشام نح رلا ديعابأ هللامحري لاقف

 لاق نارمع ىبأ نبا نع ىواحطلا ركذو امهنيب حمص ناكدق هنأ نوري اوناكو بويأ لاق

 لَو ةباحصلا نم ةتس نع ماعطإلا بوجو ىنعي هتدجو لوقب هنأ ث أ نب يحي تعمس

 ىلاعت هلوقو + ءاضقلا لبق تام نم هب ديري نأ زئاجاذهو أفل اع ةياحصلا نم م هل دجأ

 هيلع ةيدفال نأ ىلعو ريخأت نا زاوجعو قيرفت ا زاوجىلع لددق [رخأ مليأ نمةدعف]

 هلثم صنب الإ صنلا ىف ةدايزلا زوجت الو صتلا ىف ةدايز اضقلا عم ةيدفأأ باحجيإ ىف نآل

 ءاضق تبجوأ ان ةيالاثأو ةيدفلا بجويال ةنسلا رخآ ىلإ هريخأت نأ ىلع اوةفتا دقو

 ريغف ةيألاب بجاو ةيناثلا ةنسلا ىف ةدعلا ءاضق نأ مولعمو ةيدفلا نم اهريغ نود ةدعلا

 ع هضعل ىفو ةيدقلا نود ء ءاضقلا ةيآلا هتمظتنا ام ضعب ىف دأ رأأ نوكت نأزئاج

 قارسلا ضعب ىلع نوكب نأ زئاج ريغهنأ ىرتالأ دحاو هجورلع اهف املوخدعم ةيدفلاو

 ةرشع 5 الإ عطقيال مهضعب نوك نأ زوجي ال كلذكو مرغ ةدايزو عطقلا ةبألاب دارملا

 مايأ ن * ةدعف | هلوقب نيدارما ضعب نوكي نأ زوحيال كلذك اهنود امف عل ف عطقي مهضعب و

 ةرج نهو ء ةيدفلاو ءاضقلاب دام مهضعب و ةيدفلا نود ءاضقلا باحياب ًاصوصخم [ رخأ

 مود.مكلذو قافتإلاوأ فيقوت !| قي رط نم الإ تارافكلا تابثإ زئاج ريغ هنأ ىرخأ
 هنع أزجأو ءىثلا ماقم ماقام ةدفلا ناف ًاضيأو ًاسانق ةدقلا تاثإ .ى زف اتفص اف
 و ىلا ماهم ملف يملا ل اسعااو اساي# هناذقلا كابن و زك مث ادهصو مق



 ا ناضمر ءاضق ريخأت زاوجىف باب
 سس سس 2000

 نأ لبق اطرفم تام نمو ريبكلا خيشلاكءاضقلا هيلع بجبال نم امبوجو صتخأم اق

 نا بهذف عضرملاو لماحلا باب قانبام ىلع عنتمف ء ءاضقلاو ةيدفلا عامججا امأف ىضقي

 كثردح نمو اميعمج نم بهذم نم هءاضقلا نود ةيدفلا هياجيإ ىف ربظأ اذه ىفرمع
 نيوججو نم ةيدفلا بجوال هريخأت نأ ىلع هركذ انمدق ىذلا لَ ىلا نع ةريره ىلأ

 يي هنيبل ةيدفلا بجوي هريخأت ناكولو قيرفتلا ركذ دنع ةيدفلا ركذي ملهنأ امهدحأ
 كإذكف هئاضق ريغ ايش همرابال نيدلا ريخأت نأ مولعمو نيدلاب هأيإ ههبشت ىناثلاو
 لباقلا ماعلا ىلإ هريخأت نع ىهنم هنأ ىلع انقفتا امل ليق نإف ناضمر ءاضق نم هب ههيشام
 ةيدفلأ هتمزأ هيضش نأ لبق تام ول م ةيدفلا هم وليف ة كلذ طرفه لع نأ بجو

 ءاضقلا تاوف ةيدفلا ةمدلب ىذلإ اأو ة ةيدفلا | همزلب ال طئرغ رح ل نإ هل ليق 3 طي رفتلاب

 اذإو اطرفم ناك ادمعتم ناضمر ىف لكأ ول هنأ كلذ ىلع ليلدلاو توملاب ناكمإلا دعب
 سيل هنم طي رفتلا لوصح نأ ىلع كلذ لدف عيملا دنع ةيدفلا همزات ملةنسلا | كلت ىف هاضق
 نم ىلع بحب لاق قابفصألا دوادن أ ىمقلا ىسوم نب ىلع ىقكحو 5 ةيدفلا باجإل ةلعل

 طرفو مثأ دقف همايص كرت نإف لاوش نم ىناثلا موصي نأ رذعل ناضمر نم اموب رطفأ
 |رخ أ مايأ نم ةدعف | ىلاعت هلوق رهاظ نعو عم فاخلاو فلسلا قافتا نع كلذب جرفت
 نب ىلع لاق كلذ ى هني ىنلا نع انيور ىتلا نتسلا فلاخو | ةدعلا اولمكتلو | لوقو

 تاف لاوش نم ىناثلا مويلا معي مل نأ هنآل لاق كلذ تلق لهل تاق اموي هتلأس ىموم
 هنآل مويلا كلذ موصي نأ 1 هيلع نأ ىلع كلذ لدف طرفم مث هنإ نولوقي رثعلا ! لمأ كف
 هل تاقف لاق هتليأ نم تام نإ طيرفتلا همزلام كلذ دعب هموصي نأ هل ًاعسوم ناكوأل

 اهادعتب نأ هل له قفاوم نمثب عابت ةيقر دجوف ةبقر قتع هيلع بجو لجر ف لوقتام
 اذإف اهدحب ةبقر لوأ قتعي نأ هيلع ضرفلا نآلل لاق مل تلقف ال لاقف اهريغ ىرتشيو
 ناكاذإ اهريغ هرحي ل ةبقر لوأ ىف ضرفلا همزل اذإو اهف ضرفلا همزل ةبقر دجو
 كلذ هيرجبال لاف ىلوألل دجاو وهو ابقتعأف اهريغ ةبقر ىرتشا نإف تاقف املادجاو
 تلةفال لاق اهريغ ىرتشي نأ هيجي له ةبقر قتع هيلع بجوف ةبقرمدنع ناكن إف تلق
 هنع لطبيب لله تنام نإ لوقت اف تلقف مع لاقذ اهريغ نود اهيف هي هيلع راض قّعلا نآل

 قتعي نأ هيلع لب ال لاقذ هرذن لطب تلافا أمايعب ةبقر قتعل نأ رذن نم نأ 5 قعلا



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ان

 اهريغقتعي نأ هل نأ عامجإلاب ةبقر هيلع بجو نم كلذكو تلقف عامجإ اذه نآل اهريغ

 عامجإلا لاقف لوألا عاجإلا تنأ ىكحت نمعو هل تلقف عامجإلا اذه ىمحت نمع لاقف

 نم دواد هلاقأم عيمجو ركب وبأ لاق عطقناو ىحيال ًاضيأ ىناثلا عامجإلاو تلقف ىحيال

 هنأ اهدجوف ةبقر هيلع بجو نم نأو لاوش نم ىناثلا مويلاب ءاضقلا ضرف نييعت

 هنولعحي مهنأب ملعلا لهأ ىلع هاعدا امو مولكنرملسملا عامجإ فالخ اهريغ ىلإ اهادعتيال

 ىلإ ريخأتلا هل لعج نم نإف ىعدا ؟سيلف ىناثلا مويلا نع هرخأ دقو تام اذإ ًأطرفم

 ءاضقلا تقو نأث ناضمر ءىحب نأ ىلإ املك ةنسلا نآل توملاب ًاطرفم هلعجيال ةنسلا رخآ

 هرخآ ىلإ هلوأ نم ريخأتلا ىف هيلع ًاعسوم ناكامل هنأ ةالصلا تق وكر يخأتلا ىف هل عسوم

 نإف ناضمر ءاضق ىف نولوقي كاذكف تقولا ىضم لبق تام نإ هريخأتب اطرفم نكي مل

 سيل هل ليق + هضقي ملو ةنسلا ىضم لبق تام اذإ ةيدفلا هتمزل |1 ًاطرفم نكي ملول ليق

 دواد لوقو طيرفتلا مدع عم ةيدفلا همزلب ريبكلا خبشلا نآأل طيرفتلا ادلع ةيدفلا موزل

 دارأ نإف فالتخإلا ىت اكو صوصنلا كت كى عامجإلا نإف طخ ىمال عامجإلا

 نع لوقلا رشني نأ دعب موليواقأ ةياكح ىلإ جاتحال نيعمجما نم دحاو لكنأ كلذب

 زوحبال كلذ عمو لاقام ىلع كلذ نإف نوفلاخي الو نوعمسي روضح مهو مهنم ةعاج

 نوكييف مهتعامج ليواقأ هبف حام عامجإلا نم نآل«ىحي ال عامجإلا نأب لوقلا قالطإ

 عم ةضيفتسم ةرشتنم مهنم ةعامج ليواقأ ىكحيام هنمو ةحص ةياكح مبعامجإ نم هيكحيام
 رابظإ نيرخألا كرت ناكذإ ىحي عاجإ ًاضيأ اذبف ةفلاخما رابظإ كرتوامل نيرخآلا عامس

 ًاعيمجنايكحي ءابقفلاو ةصاخلا عامجإ نم نابرضلا ناذبف ةقفاوملا ماقم امئاقةفلاخل أ وريكنلا

 بوجووابرلاو انزلا مرن ىلع ميعامجإك ةماعلاو ةصاخلا هيف كرتشتام وهو رخآ عامجإو

 نإو ابيلعن يللا قافتا لع دقرومأ هذبفاهوحنو سلا تاواصلاو ةبانجلا نم لاستغإلا

 دقف عامجإلا نم برضلا اذه ىنع نإف هب نيدتلاوهداقتعا هنيعل مهنم دحاولكنع كحي

 عاجإبانلعل ىحي اضيأ برضلا اذه نإ لاقي تأ غوسي دقو حيال هلثم نأ لاقي نأغوسيلا

 مهنأو هبنيدتلاو كلذل مداقتعا مهنع ىحي نأ رئاَج هب نيدتلاو هداقتع| لع ةالصلا لهأ

 ملسم هنأ هتع ىحي نأ نامبإلا ةداقتعا رابظإو لجر مالسإ ان ربظ اذإ اكهيلع ن وعم

 . قيفوتلا هللابو / رافعلا ىلإ نهوعجرت الق تانم ّرم نهومتلع نإفإ ىلاعت هللا لاقو



 ا رفسلا ىف مايصلا باب

 رفسلا ىف مايصلا باب

 رسيلا ,كب هللا ديرب رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ ًاضيرم ناك نمو | ىلاعت هللا لاق

 هللارسي ةصخر رفسلا ىفراطفإلا نأ ىلع ةمضاو ةلالد ةبآلا هذه ىف [ رسعلا مكب ٍديربالو

 ىلع لدف | رسيلا مكب هللا ديري ] هلوق ةدئاف تلازل امزال ًاضرف راطفإلا ناكولو انيلع اهم

 هلوقو [نآرقلا نم رسيتام اورقاف] ىلاعت هلوقكموصلا نيبو راطفإلا نيب ريخعرفاسملا نأ
 ديعئورو رييختلا ىلع ةلالدلا هيففرسلا هيف ركذ عض وم لكف | ىدهلا نمرسيتسا م /

 رطفأ نم ىلعالو ماص نم ىلع بيعن ال لاق سابع نبا نع سواط نع ىرزجلا محرلا

 روكذملار سيلا نأ سابع نبا ربخأف [رسعلا مب ديرب الو رسيلا مكب هللا ديرب لاق هلل نآل

 مكلف دهش نف | هنا لاَعذ ًاضيأو هيلع اطوأت ا ةيآلا لاهت>١ الواف رييختلا هب ديرأ هيف

 7 أ مهيأ نم ةدعف رفس لع وأ اضيع ناكنمو ]هلوق هيلع فطع مث | همصيلق ربشلا

 هن معلا امهدحأ نيبجو نم رب كلا دهاش رفاسملاو موصلا الو راطفإلا هيلع بجوي ملف

 روشلا مو وصب باطلا لهأ ن نم هنأ ىلع لدي اذهف فيلكتلا لهأ نم هنأر ألا اوهروضحو

 مايأ نم ةدعف رفس ىلعو وأ اضل سمع ناكنم مو | هلوق و راطفإلا ىف هل صخرم كلذ عم هنأو

 هسأر نم ىذأ هب وأ ًاضإ مع ناكنموإ ىلاعآهلوةكرخأ م انأن نم ةدعفرطفأت هانعم | رخآ

 نيملسملا قافت ا هيف رمضم كاإذ نأ لعد لديو مايص نم ةيدقف ناخ ىنعملا [م امص نم ةيدقق

 رمضم راطفإلا نأ ىلع لدفرطفي نأ الإ هيلع ءاضقالو هأرجأ ماصىتم ضيرملا نأ ىلع
 ًاعيمجامهرك نأ ضيرءلا وبكر فاسملل ط ورشم وه هنيعب ريمضلا كإذف كلذك ناكاذإو هيف

 ىلع بجوأ نف ةدعلا باحيإ ىف ًاطورشم راطفإلا ناكاذإو فطعلا هجو ىلع ةيآلا ىف

 نيعبأتلا نم مهدعب نم و ةباحصلا تقفتا ويلا م كج فئاخ دف ماص اذإ ءاضقلا رفاسما

 ماص نم لاق هنأ ةريره ىبأ نع ىورب هىش ريغ ر ا موصنارج لعر اصماللا ءايققو

 ىنلا نع تبث دقو افالخ نودعي ال سانلا نم ذا وش هيلع هعباتو ءاضقلا هيلعف رفسلا ىف

 ىف موصلا ةحابإ ًاضيأ هنع تيثو رفسلا ىف ماص هنأب ملعلل بجوملا ضيفتسملا ربخلاب لَ

 لاق ىبل...الاو رمع نب ةرمح نأ ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه ثبدح نم رفسلا

 نبأ ىر رو رطفاف تئش نإو مصق عش نإ لِي لاقف رفسلا ف موصأ هلل لَو هللا لوسرل

 نب ةبلسو ءادردلا وبأو هللا دبع نب رباجو كلام نب سنأو ىردخلا ديعس وبأو سابع



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ عا

 ءاضقلا هيلع بجوأو رفاسا ل مو زاوج ىلأ نم ٠ جتحاورفسلا في ىلا مايص قيحما
 ىفةبجاو ةدعلاف اولاق | رخ أ مانأ نم ةدعف رفس ىلع وأ ًاضيرم ناك نمو | هلوق ر هاظب

 ىرعشألا مصاعن بعك ىورامبو رطقللاو مئاصلا نيب قرف ةيآلا ىف سيل ذإ نيلاحلا

 امو ( رفسلا ىف مايصلا ربلا نم سيل )لا هي ىنلا نأ ةريره وبأو هللا دبعنب رباجو
 رذنمنب مهاربإ اثدح لاقىرضحلا هللا درع نب دمحم اندح لاق عناق نب قابلا ديعاةثدح

 ةيلس ىأ نع ىرهؤلا نعديز نب ةماسأ نعىميتلا ىسوم نيهللا دبع انثدح لاق ىازجلا

 امو( رضحملا ىف رطفملاكر فسلا ىف مئاصلا) تقي هلا لور لاق لاق هيأ نعنمحرلا دبع نبا
 ةالصلا رطش رفاسملا نع عضا و هللا نإ لاق هنأ لَع لا نع ىريشقلا كلام نب سفأ ىور
 مود زاوج ىلع ةلاد ىه لب أ 0م الد أل امأف عضر ماو لماجلا نعو موصلاو

 مالكهنإف (رغسلا ىف مايصلا ربلأ نم م سيل) لاق هنأ ليوا نع ىورام امأو ان اا رفاسملا

 أنثدح لاق ركب نب دمع انثدح ام ىهو أهم 1ع - لا روصقم وهف 3 ةصوصخع لاح ىلع جرخ

 نب دعس نب نمحرلا دبع نب دمت نع ةيعش انثدح لاق ىسلايطلا ديلولا وأ لاقدو ادوبأ

 الجر ىأر هلي 2 هللا لوسرنأ هللا ديع نب رباج نع نسا نب ورمع نب دمح نع ةرارز

 ىورنم لكن وكي نأ رئاخ (رفسلا ف مايصاا ربلا نم سيل) لاف هيلع ماحزلاو هياعللظي
 مهضعبهفذح و بيسلا ركذ موضع قاسو لالا كلت ىف يلي ىلا هرك ذام ىكح اف كلذ

 ىبنلا عم|و وماص مهنأ هثيدح ىف ى ءردلا ديعسو وأ ركذ دقو مكي هلوق ةباكح ىلعرصتقاو

 5 ىرقأ رطفلاو مودع نم متوند دق مكنإ رمل لاق هنأ مننا ناضمر ىف ىف حتف هلأ ماع هَل 7

 ىبنلا عمموصأ ىتيأر دقل م كيعصس وبأ لقد هللأ لوسر نم ةميزع تناكف اور

 غامد دمحأ انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاقر ركب نب دم انثدح كلذ دعبو كلذ لبق هنْلَع

 أس لاق ةعزق ن .ع هثدح هنأ ديزي نب ةعيبر نع ةياعم ىنثدح لاق بهو نبأ انثدح لاق

 59 اذه ىف ًاضي أ ركذف ثيدحلا ركذو رفسلا ىف ناضمر مايص ن :عىردخلا ديعس انأ

 ًاضرفناكداب جلا نآل كللذومودع لات ىلع 9 ىوتأ 5 تناكاهتأو راطقإلاب هع ةلَع

 لضفلا لجل ضرفلا كرت ملأت راج نكي لف ًاضرف رفسلا ىف. موصلا لمف نكي لو مييلع

 فيكن هيبأ نم عامس ل سبل ةلسانأ نإف هيبأ نع نمحر لا دبع نب ةيلس ىلأ ثيدح امأو

 ه١ دخلا يار نم ريثك دنع تبث ال عوطقم ثيدحت موصلا زاوج ىف ةرتأو لأ رابخألا كرت زوحي



 ا رفسلا ى مايصلا باب

 ملعلا عم لاتقلا موزل لاح وهو ببس ىلع جرخ امالكن وكي نأ رئاخ كلذ عمو سانلا

 هلع ىنلا صأ ةفلاخن لالا كلت ىلع ًارموصتم هيكح ناكف مودلا لعف عم هنع زجعلاب

 موصلاو ةالصلا رطش رفاسملا نع عضو هللا نإ هلوق امأودأ ملا كرت نم هيلإ ىدؤي الو

 نأ هل نأو رهشلا روضحلا هيلع نيعتي مل ضرفلا نأ بع لدي امإف عضرملاو لماحلا نعو

 مضرملاو لماحلا موص زاوج فني ملاهماص اذإ زاوجلا ىنن ىلع هيف ةلالد الو هيف رطفي

 رغسلا ىف موصلا ىروثلاو كلام لاقو راطفإلا نم لضفأ رفسلا ىف موصلا انباحصأ لاقو

 مودلا نأ ىلع لدي امو هأزجأ رفسلا ىف ماص نإ ىعفاشلا لاقو هيلع ىوق نمل انرلإ بحأ

 نوقتت ّح اعل مكلبق نم نيذلا ىلع بتك ام مايصلا مكيلع بتك | ىلاعت هلوق لضفأ هيف

 نأو هلوق ىلإ - رخأ مأيأ ن زم ٌةدعق رفس ىلع وأ اني م كتم ن ناك نف تادودعم ًامايأ

 هطعل افوطعم مالحلا ناكذإ ةبآلا ف روكذملا عيمج ىلإ دئاع كلذو | مكل دي خ اوموصت

 نم هل ًاريخ رفاسملا مود نوكي نأ الذ ىضتقاف ةلالدب الإ هنم ءىث صخت الف ضعب ىلع
 هنوقيطي نيذلا ىللعو ] هلوق وهو ههدقتام نود هيليام ىلع دئاع وه ل 2 نإف 2 راطفإلا

 نم عيمجلل اباطخ ا مايصلا م يلع بتك | هل وق ناك امل هل ليق ا نيكسم م أعط ةيدف

 نم عيب أ ءاطخ | ىكل ريخأومودت نأو |لوق نوكي نأ بج اوف نيميقلا نيرفاسملا

 هزاوج تيئدقف ًاضيأو ضعبلا ىلع هب راصتقالا زئاج ريغوةبألا ءادتبا ىف باطخلا هلم
 وةبتساف | هللا لاقو تاريخلا نم وبف كالذك ناكامو هانمدق ام ضرفلا نع تاريخلا | رةتساف | لإ لاق و تاربطا هم ىف كلذك ناكامو قاع رض مإإ

 دقتاو تاريخا لعف ىلإ ةعر اسملاف | تاريخلا ف نوءراسي اوناكممنل | لاقفاموت ]َ

 هبأوأ اهريغىلإ اهريخأت ن ه لضفأ اهتاقو أ ىف ضورفلا لعف ًاضيأو | هريخأت نه لضفأ

 ىغبلي كلذكف ع جملا ليجعت هلي ىنلا مأف (لجعيلف جحي نأ دارأ ن «) َيىتلا لا

 نب دمه انثدحو اهتقو نع اهريخأت نم لضفأ اهتقو ىف ةلوءفملا ضئارفلا رئاس نوكي نأ

 دبع انثدح لاق ةبيتق وبأ انثدح لاق م ركم نب ةبقع انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب

 نب نانس تعمس لاق هللا دبع نب بييح : ىةدح لاق ىدزألا هللا دبع نب بيبح نب دمصلا

 ىوأي ةلومح هل تناكنم ه) تلم هللا لو سر لاق لاق هببأ نع ثدحي ىلذلا قيحنلا نب ةملس
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 صاصجلل نأ رقلإ ماكحأ نحل

 هكردأ نم) لِي هللا ل وسر لاق لاق قبحلا نب ةءلس نع ةءلس نب نانس نع ىنأ ىتثدحلاق
 ىلع ةلالدلا هجو ىلع اذهو رفسلا ىف موصلاب هرمأف هانعم ركذف ( رفسلا ىف ناضمر

 دقو هيلع بجاو ريغ رفسلا ىف موصلا نأ ىفالخال هنأ باجيإلا ةرجىلعال ةيلضفألا
 راطفإلا نم لضفأ رفسلا ىف موصلا ن دأ كلام نب سنأو ققثلا صاعلا ىلأ نب ناهّْع ىور

 . مع ءأ هللاو

 رطفأ مث رفسلا ىف ماص نم باب

 ءاضقلا هيلع انباصأ لاقف رذع ريغ نم رطفأ مث رفسلا ىف ماص نميف فاتخا دقو

 هيلعفرطفأف مدقو ماصف ًارفاسم ناكوأ رطفأف ةرفاس مث ًامئاص حيصأو ل كلذكو ةرافك الو

 رفسلا ىف مئاصلا ىف كلام نع بهو نا ركذو هيلع ةرافك كلو وهوا هذه ىق ءاضقلا

 نأ كلام نع مساقلا نبا ىورو ةرافك ال ةرم لاقو ةرافكلاو ءاضقلا هيلع رطفأ اذإ

 لاقو ءاضقلا الإ هيلع سلف رطفأةرفأس مث هرضح ىف ًامئاص ميصأول لاقو ةرافكلا هيلع

 ردب وبأ لاق ء ةرافكلا هيلع ثيللا لاقو راطفإلا ىف رف 7 ىلع ةرافك ال ىعازوألا
 اهنأ كلذ ىلع ليلدلاو دحلا ةلزنع ىبف ةبيشلا ابطقست ناضهر ةرافكنأ كلذ ىف لصألا
 ةرافك تناكةببشلا اهطقست دودحلا تناكابلف دودحلاك,ص وصخ مثأ؟ الإ قحتست ال

 لاحلا هذه دوجو نإف رفسلا لاح ىف رطفأ ىتم هنأ اناق كلذ تبث اذإف اهتباثع ناضمر

  نيملا كلمو حاكتلا دّقع هيشأف راطفإلا مس رفسلا نآل ة رافكلا بوجو نم عنام

 دوجو نأ ىلع ن نوفتم مهنأ الإ ضئاحلا ءىلعول نيحيبم ريغ اناكنإ نإو- ءىطولا امهتحايإ

 كلذك هنيعبءىطولا اذهبي ل نإودحلا بوجونم عفام لصأألا ىفءىطولل حببملا ببسلل
 ىف ناكذإ ةرافكلا بوجو عنمب هنإف موصلا ف لوخدلا دعب راطفإلا حبي مل نإو رفسلا
 هيلع ةرافك الف رفاسم وهو رطفأ اذإ انلق كلذلف راطفإلا ةحابإل ًابيس لعج دق لصأالا
 لخدام دعب رفسلا ىف رطفأ هيلي ىنلا نأ امهريغو كلام نب سنأو سابع نبأ ىور دقو

 باجيإ هفصو اذه ناكامف رئاج ريغف هيف راطفإلا زاوج سانل] ميلعتل كلذو موصلا ىف

 ىف هيلع ًاقحتسم موصلا لعف نك | امل هنأ وهو رخآ هجوو هبق رطفملا ىلع ةرافكلا

 ةرافكلا هيلع بجت الف ةرافك وأ رذن موص ىف وأ ناضمر ءاضق ىف مئاصلا هبشأ رفسلا
 هيلع ًابجوم هيف لوخدلاب همامت] موزل نكي ملو هموصيال نأ ايدب هل ناكذإ هيف هراطفأب



 5 رطفأ مث رفسلا ىف ماص نم باب

 رفاس مث اهيقم مسب بأ اذإ امأو رطفأ مث ماص اذإ رفاسملا كل ذكف راطفإلا دنع ةرافكلا
 ل دوج وك رفسلا لاح ىهو راطفإلل ةحيبملا لاخلا دوجو نم انفصو موفر طفأف
 اقل نك ل اذ ليق نإف ٠ ضئاخلا ٠ ءىلطد حبب مدل ءىطولا ةحابإ ىف نيدلا كلمو

 موصلا لعف ناك ذإ ةراغ افكلا هيلع بجوي نأ ىغبنيف اقم ةركلاموملا كرت راهلاءادتبا

 عنم ام لاخلا ن 05 ءىرط دق هنأل كلذ بحي ال هل لبق « رابثلا ءأ ءادتب | ىف هيلع ًاقحتسم

 منال هيلع ةرافك الف رطفأ مث مدقف رف اسم ناك اذإامأو انفصوام وهوةرافكلا بوجو
 هفلتخاو ه اهوحنونيفلاةرافكو ناضمرءاضق ى مئاصلاهبشأف ايدي موصيال نأ هل ناكدق
 نسحلاو انباهصأ لاقف رابنلا ضعب ىف روطت ضئاداو 4 هموت نم مدقي مث * رطقي رفاسملا ىف
 وهو مئاصلا هنع كسي امع امهموي ةيقب ناكسوو هاضقلا امهيلع ىع ازوألاو حلاص نبا
 ةيقب مودي هنأ» أءىث لكأي ملو مدق اذإ رفاسملا ىف ةمريش نبا لاقو نسحلا نب هللأ ديبع لوق
 َن ء مساقلا نب لاقو موصت الو لكأت اهنإف اهضيح نم ةأرملا تربط ولو ىنقيو هموي
 لد دو كاس الو لكأي هنأ ر ةسلا ف رطفأ دقو مدقي رفاسملاو ربطت ةأرلا ىف كلام
 لوأ لكأ نم م لاق هنأ هللا دبع نع ىروثلا ىورو هلثم ديز نب رباج نع ىورد ىعف ىقايقلا
 كلام ء مساقلا نبا لاقو ك ذ فالخ هسفن نع نايفس ركذي , مود رخآ لك أيلف راهنلا
 برثشلاو لكألا نع فكي هنإف ناضم ر نم هنأ معي ال وهو راطفالا ىرني معبصأ ول

 لكأ نوكي نأ الإ هيلع ةرافك الف كلذ هموي ىف مع نأ أ دمب برشوأ لكأ نإف ىضقيو
 غنم نأ ىلع اوقةفتاال ركب ونأ لاق + ةرافكلا هيلع بجتف كل ترك ذأم ىلع ةأرج
 رفاسملاو ضئئاحلا كاذك مئاصلاهنع كسع امنع كس هب لع مش م لكأذ ناضعر لاله هيلع
 .لوأ ىف ةدوجوم تناكول راطفإلا دعب مييلع ةئراطلا لاحلا نأ امهندي عماجلا ىمدلاو
 كاسمإلاب اورمأ نورطفم مو مهيلع تئرط اذإ كلذكتف مايصلاب نيد ومأم اون اك اهلا
 ناحيإ عم كاسمإلاب « ءاروشاع موب نيلكألا هلي ىنلا أ ١ ًاضيأ كلذ ةعص ص لع لدبو
 ةرافكلا هباحيإ ىف كلام لوق امأ و هانقصو امم هرئاظن ىف الصأ كلذ راصف مهلع ءاضقلا
 موصلا داسفإب اهب وجو صتخم ةرافك افك كهذه نآل هل ىنعم الف كلذ ىلع ةأ رج لكأ اذإ | هيلع
 أ ىلاعت هللاو ةرافك هيف هيلع بحي الف هلكأب م وص دسفب مل لك آلا اذهو بففصو ىلع
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 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ف

 هريغ نع ناضمر موصل رفاسملا ىف باب

 ىونامع وه ةفينح وبأ لاقف هريغ بجأو نع ناضمر موصي رفاسملا ف فاتخاو

 لاقو عوطت هنأ ىرخألاو ناضمر نع هنأ امهادحإ ناتياور هنعف اعوطت هماص نإذ

 ىون اذإ ميقملا ىف ًاعيمج انب اصأ لاقو ًاعيمج نيبجولا ف ناضمر نعوه دمحو فسوي وبأ

 ةأما فىعازوألاو ىروثلالاقو هبزجو ناضمر نعونأ اعوطت وأ هريغاجاو ةمايصت

 ودعلا ضرأ ىف ماص نم الاقو اهأرجأ ناضمر روش نم وه اذإف اعوطت ناضمر تماص
 نم موي لوأ ىف ماص نم ثيللاو كلام لاقو هنع ىوجأ ناضمر هنأ معي ال وهو اعوطت
 الو انيد موصي نأ دحال سيل ىمفاشلا لاقو هرحي مل ناضمر هنأ ملعي ال وهو ناضمر

 نوعب ءىدتبن ركب وبأ لاق هريغل الو ناضمر ىف هرب مل لعف نإ ناضمر ىف هريغل ءاضق

 انبامصأ لوق ةمص ىلع ةلالدلا لوقتف اعوطت ناضمر موصي مبقملا ىف مالكلاب ىلاعت هللا

 نأو  هلوق لإ - مايصلا مكيلع بتك | لجو رع هلوق اهدحأ هوجو رهاظلا قي رط نم

 ىف ضرف وأ عوطتق نم ةموصإ ام رئاس لع وهف اموص صص مو[ مكل ريخ اوموصت

 امع اموص نوكب نأ هريغ ًابجاو وأ اعوطت مئاصلا ولخيال هناأل ضرفلا نع ايزجم هنوك

 اءلف ناضمر نع ايرجم وأ مصي مل نم ةلزنمب هل كح ال ىغلم نوكي وأ ناضدر نود ىون
 نوكي لب هل ًاريخ مايصلا اذه نوكي نأ نم نيعنام ىغلم هنوكو ىون امع هعوقو ناك

 لديو ناضمرريغ نم ىو أمعالو ىغلم نوي ال نأ بجوول ًاريخ ناضمر نع هعوقو

 ناكنمو ] ةوالتلا قسن ىف لاق مث[ همصيلف ربشلا مكنم دهش نف ] ىلاعت هلوق ًاضيأ هيلع

 راطفإلاراهضإ راصمألا ءابقق عيمج دنع مولعمو [ رخأ مايأ نم ةدعفرفس ىلع وأ ًاضيرم

 اذإ ضيرملاو رفاسملا لع ءاضقلا بجوأ امتإَف رخأ مايأ نم ةدعف رطفأف هريدقت نإو هيف

 تنمضت دق اذإ هيلع ءاضق الفرطفي مونيميقملا نم ماص نم نأ كلذي تبثف هيف ارطفأ

 لوقهيلع لديو نيرفاسملاو ىضرملا نم رطفأ نمالإ نيبطاخما نم عيججلا مايص نأو ةيآلا

 رهاظ ىضتناف نيثالث اودعف ميلع مغ نإف هتيؤرل اورطفاو هتيؤرل اوم وص هلي ىناا

 موص نأ رظنلا ةرج نمو هريغ وأ عوطق نم هموص عقوأ هجو ىأ ىلع هزاوج كلذ

 ىأ ىلعف رحنلا موي ىف ةرايزلا فاوط هبشأ تقولا اذه ىف نيعلا قحتسم ناك ا ناضمر
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 ىرجأدق هنأ الولف هأون امع نكت ىلهريغ نع هأوئ ول هنأ لع ضرفلا نع أرجأ هعقوأ هجو



 فقل هريغ نع ناضمر موصي رفاسملا ىف باب

 ةالص نإ لبق نإف ه ىون امع مايإألا رئاس مايصك ىو امع هيزجي نأ بجول ضرفلا نع
 بجوب ملو رهظلا هيف لصي ام رادقم تقولا نم قب اذإ تقولا اذهل نيعلا ةقحتسم ررلظلا

 ابلعفل عستي هنآل ابلعفل نيعلا قحتسم ريغ رهظلا تقو هل لبق + لفنلا ةينب اهزاوج كلذ

 نع ىرحيال هلوأ ىف عوطتلا لعف ناكاذإف هرخآو تقولا لوأ نيب قرف الو اهريغلَو

 اضرف وأ اعوطت تقولا رخآ ىف هتالصب ىون اذإ هنإف ًاضيأو هرخآ ىف كلذك ضرفلا
 قحتسم هنأ لدف هريغ نع ىرحيال ءناضمر نيع موص نأ عا :ةفتادقو ىوناكناكهريغ

 هيلع هعدقت زوجال ضرفلا قرغتسي تقوهنألو هيف رخآ موص ذاوج عا ندمال نيعلا

 هلوق لبق نإف + هيف املعف هل ًازئاج ناكمرخأ اذإ هن أر يغ تقو اطر وظلاو هنع هريخأت ال الو

 عوطتلا ينب ناضنمر موصزاوج عنم (ىونام ءىرمأ لكس ام وتابنا ؛ لامعألا) يلع

 ناعمل المتحم ًاريمض هيف نآل هب جاجتحالا ممصي الف تاينلاب لامعألا رق قي لوف امأ ل
 هتاثإ ىف ةلالد ىلإ جيت-ا هيف انعزانت ىتمو ظفللاف روك ذمريغ رهو ةلضفوزأ وج نم

 ةلأسملا هذه ىف أ انقفاوب انمصخ نإف ىونام هءىرمأ لكلو هلوق امأو هب جاجتحالا طقسف

 ريغ ًاضرف الو اعوطت نوكي ال لوقت اذ :ل هريغ ضرف الو عوطق نم ىونام هل سل هنأ

 قلو هلرقنأ ميلا قافتاب لصخ ىون امع الو ناضمر نع نوك< ال لوقيوهو ناضمر
 ىونام ءىرمأ لكلاو هل وق ًاضيأو ةلأس أ هذهىف هره أظ ىلع لمعتسم ريغ ىونام ء ءىرمأ

 ىون نمو ًامئاص ناكموصلا ىون نم نأ ىضتقي هنآ هتقيقحرلع عيمجادنع لمعتسم ريغ

 ةينلا درجع ةالصلا هل لصحأال هنأ لع دقو كلذ نم ًائيش لعفب مل نإوأي ًايلصم ناكةالصلا

 ريغ ظفللا اذه نأ كلذب تيتف تاعاطلاو ضورفلا رئاسو موصلا كلذكو املعف نود

 اههدحأ نيبجو نم هب فلانا جاجتحا طقسف ةنيرقب الإ هنكح تاثإ ىف هسفنب فتكم
 جاجت .:دالاو هفصو اذه ناكامو هت انثإ ىف ةلالد ىلإ جا اتحو و فوذحم ىنعمب قلعتم محلا نأ

 هم موص زأوج ىضتقي ىوثام ءىرمأ لكلو هَثلَط أ رخآلا هجولاو طق ةأس هرهاظب

 مل رضرفلا نع رح مل اذإ هنأ انقافتال ضرفلا ن نع عقو هموص زاج اذإف اعوطت هاون اذإ
 الإو ىون ام هل لصحب نأ ىون ام ءىرمأ لكلو هلوق ةيضقب بجوف ىو ام هل لصح

 ىون ام ىرما لكلو هلوق ىوخل نم مولسعم ًآاضيأو ًاسأر ظفالا كح انيغلأ.دقف
 نأ 0 ريغ هنألو كلذ قحتسف اه وحن وأ ةليضف وأ ض رف بأ 50 نم هندن هيضتش أم

 ل
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 ىه ةينلا و اههدعو ةينلأ دوجو عم دوجوم لصاح لعفلا نآل لعفلا عوقو هدارم نوكي

 وأ ضرفلا باو قاقحتسا نم اهجومو اهاضتقم بسح ىلع هءاكحأ فرصت ىتلا

 سلف كلذك كلذ ناكاذإ و همذ وأ هدمح ىضتقت ةينلا تناكنإ مذلا وأ دملا وأ ةليضفلا

 زاوج ىلع هتلالد ىف ظفالا مكح رابتعا طقسي نأ امإ نيينعم دحأ نم اببف لوقلا ولخي
 هيضتقي ايف هلكح لمعتسي نأوأ هريغ نم هيلع ةلالدلا بلط بجوو هنالطب وأ موصلا

 كلذ ىلع هلايعتسا بجو اذإف مذ وأ دمح وأ باوث نم هب قاعتب ام ةدافإ نم هنومضم

 ىف هلاوحأ لقأ مث كلذ هل لصحي نأ بجاوف برقلا نم برض ىلإ هتين تبجوت دقو
 باوثلا ناصقنو هنم صقنأ نوكي نأ ضرفلا ىوأن باوث لثم هباوث نكي مل ثِإ كلذ

 بتكيف ةالصلا ىلصيل لجرلا نإ) تي هلوق هيلع ليلدلاو ضرفلا نعهزاوج عنمبال

 ةص# ىلع لدبو زاوجلا عم باوثلا ناصقنب ربخأف ( اهرشع ابسخ اهعبر اهفصن هل
 لكلو ) هقيتي هلوق مذلاو دما وأ باقعلاو باوثلاب ظفللا مح قلعت نم انركذ ام

 .تناكن مو هلوسرو هللا ىلإ هترجبف هلو_سرو هللا ىلإ هترجي تناكن ف ىون ام هىصأ

 نأ ىعفاشلا معزو ( هيلإ رجاه ام ىلإ هترجبف اهجوزتي ةأرما وأ اهيصي ايند ىلإ هترجم
 ةين طقسأف مالسإلا ةجح نم هيزح هنأ اعوطت ىوني مرحأف مالسإلا ةجح هيلع نم

 ىف لعفلا قحتسم ريغ هنأو ةلبملا ىلع جحلا ضرف نإ هلوق عم ضرفلا ابلعجو عوطتلا
 نيعلا قحتسم نأضمر موص نآل ناضمر موص نم زاوجلا ىف دعبأ كلذو نيعم تقو

 لامعالا هلصأ ىلع هلوق رهاظ كرتف هنع هريخأت الو هيلع همبدقت هل زوحي ال تقو ف
 ىلع بجاولا ناكو هتلاقم دضعل حيي رظن ىلإ هيف اجاب ملو ىونام هىصأ لكلو تاينلاب

 جاجتحالا نأ انيب دقف انلصأ ىلع امأو + ربخلا اذه نم ًارهاظ هنوعديام رابتعا ميلصأ

 انللدتساام أنل لسف ضرفلان ع هزاوج بجوي هنأو هاضتقمو هانعم نءانخضوأو طقاسهب

 نعناضمر ماص اذإ رفاسملا امأو ه رثألا اذه هيلع ضرتعي ماو رظنلاو رهاوظلا نم هب

 ىف هيلع قحتسم ريغ موصلا لعف نآأل ىون امع ةفينح وبأ كلذ زاجأ امن هيلع بجاو

 ريغ مايألا رئاس هبشأف هكرتو هلعف نيب ررض ريغ نم ناكمإلا عم ريخع وهو لاخلا هذه

 ىلعورفاسبلل ناضمر كح كل ذكنف هاونامع هماص نم ًارئاج مايآلا رئاسناكابلذ ناضمر

 سيقأ ىهو تيور ىلا ةياورلا ىلع اعوطت نوكي نأ اعوطت هاون ىتم هنأ ىغبني اذه



 فار ناضمر ءاضق ددع ىف باب

 نع راطفإلا هل ز وجب ىذلا ضيرملا موص ىرحي نأ همزلي اذه ىلعل بق نإف « نيتياورلا

 مزلي ال هل ليق رفاسملا ىف اهتركذ ىلا ةلعلل هيلع بجاو نعوأ اعوطت هاون نأب ناضمر ريغ

 اب رفاسملا ف لولا بجو ىذلا ىنعملا نآل كلذو رفاسملا ىف اهتركذ ىتلا ةلعلا مدعل كلذ

 ناضم رريغ ىف هلاح كلذ هبشأو هقحلي ررض ريغ نم ةكرتو موصلا نيب ريخم هنأو هانفصو

 ررضلاو ةلعلا ةدايز ةيشخ عم الإ رطفلا هل زوحيال هنآل كلذك سيلف ضيرملا امأو

 زئاج ريغف هرضي نأ وأ هلعف هيلعف موصلا هب رضيال نأ نم ولخال وهف موصلاب قحاللا

 هماص ىتف ريبخت ريغ نم هكرت وأ هيلع ًاقحتسم موصلا لعف ناككلذك ن اكادلف موصلا هل
 لاز دقف موصلا لعف ىف ررضلا ةيشخم ةقلعتم راطفإلا ةحابإ تناكذإ ضرفلا نع عقو

 . ملعأ هللاو ماص هجو ىأىلع ربشلا موص نع ىرجأف حيبحصلأ ةلزتع راصو ىنعم لا

 ناضمر ءاضق ددع ىف باب

 نب رشب ركذف ا رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ اضيع م ناكنف ] ىلاعت هللا لاق

 ماص اذإ اولاق انباهصأ نم دحأ نم فالخ ريغ نم دمحم نع ماشهو فسويىبأ نعديلولا

 ةعسا ىضقي هنإف مصامل ضيم لجر دلبلا فو ةيؤرال أ امو نيرشعو ةدعسن دلب لهأ

 ًاموي نيرشعو ةعسق دلب لهأ ماصو ةيّورلا اوي نيثالث دلب لهأ ماص نإف ًاموي نيرشعو
 ضيرملا ىلعو ًاموي اونَقب نأ مهيلع نإفآموي نيرشعو ةعست ماص نم كلذب ملف ةيؤرال

 ناضمر ىضقي هنأ هنع سفأ نب كلام باتحأ ضعب ىو اموب نيثالث ءاضق رطفملا

 هتع معطي هنأ ءاضق ريغ نع تام مث نيتنس ضرم نمع لثس هنأ ببشأ هنعركذو ةلهألاب

 نبرشعو ةعسق ناكو ناضمر ض رم نميف ىروثلا لاقو ادم نيكسم لكل ًاذيكسم نيتس

 هرطفأف ناضهررهش لجر ضر» نإ حلاص تب نسحلا لاقوهيلع ناكىذلاموصيونأ موي

 نيرشعو ةعسق هيف ىضقي ىذلا ربشلا اذه ناكف هيضقي ًاربش أدتبا مث هرخآ ىلإ هلوأ نم

 نإوربشب ربشءارج هنآل ًاموي نيثالثناكن إو رطفأ ىذلا ناضم رربش نع هأرجأ ًاموي

 ةعست ناضهر ربش ناك ن إو امو, نيثالث متأ رهش لابقتسا ريغ ىلع ءاضقلا ءادتبا ناك

 ه هرخآ ىلإ هلوأ نم ًاربش الإ ًاموي نيرشعو ةعست نوكي ال رهشلا نآل اموي نيرشعو
 ءاضقلا ضيرملا دارأ مث آموي نيثالث وأ ن نيرشعو ةعست رهشلا ناكاذإ امأ ركب ويأ لاق
 ضعب نم وأ لالملاب أدتبأ ءاوس هيف رطفأ ىذلا موصلأ رمش مايأ ددصعب هيضقي هنإف

 ل ماكحأ ١1مد



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ؟

 | رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ ًآضيرم مكن ناكن زق ] ] لجورع هلوقل كلذو ربشلا

 (نيئالث ةدعلا اولكأف ف ميلع مغ نإف) للي هلوق هيلع لدي رخأ مايأ نم ددعف هانعمو

 ةدايزلا رحي مل رخآ مايأ نم ددعلا اضق هيلع بجوأ دق هناحبس هللا ناك اذإ و ددعلا ينعي

 ىذلا ناكنإ ليق 9 ًامات وأ ًاصقان هيضّقي ىذلا رهشلا ناكءاوس هنم ناصقنلا الو هيلع

 دقف هب ىقأ رهش ىأف (نوثالث ربثلا نورشعو ةعسآرهشلا) هيَ لاق دقو ار بش هيف رطفأ

 لاق امو رخأ مايأ نم روشف ىلاعق هللا لقي ملهل ليق ربشب ربش هنآأل هيلع ام ىضق
 ةدعف

 لودعلا زجي لو ةيآلا رهاظ عابتا بجوف رطفأ ام ددع ءافيتسا بجوأف ر أ مايأ نم

 اذإف ددعلا ىعل ا ةدعلا اوامكتلو ]ىلاعت هلوق ًاضيأ هيلع لديو روكذم ريغ ىف م ىلإ اهنع

 وه ربت ىلع رصتقأ ولو هريغ نم هددع لاك | هيلعف نيثالث هيف رطفأ ىذلا 77 ناك

 ربشب ًاربش ث ربتعأ نم لوق نالطب كلذب تيثف ةدعلل اليكم ناك ال نورشعو ةعست

اضمرضعب هراطفإ نأ ىلع عينج ١ قافتا كلذ ىلع لديو ددعلا راشعا طقسأو
 بجوب ن

 اذإ امأو هددع رابتعا ىف هعيمج راطفإ 2 نوكي نأ بحي كل ذكهددعب رطفأ ام ءاضق

 اف ًاموي نيئالث ةيؤرلل رخآ رصم لهو اسوي نيرشعو ةعسق ةيؤرلل رصم لهأ ماص

لو ] لاعت هلوقل موي ءاضق آموي نيرشعو ةعسق اوماص نيذلا ىلع انباعصأ بجوأ
 اوامكش

 بجوف ًاموب نوثالث ةدعلا نأ دلب لهأ ةيؤرب تدث دقو ربشأ أ ةدع لاكإ بجوأف [ [ةدعلا

 نجس عي ل ىف ماعوبف موق نودأموق ةدعلا لاك اب صصخب مهلا نآلاهإ إ ءالؤه لع

لا ربشلا دوبشب ديرأ دقو | همصيلف رهشلا مكنم دهش نف |ىلاعت هل وقب هل جتحيو
 نآل هب ملع

 دليلا لهأ ةيؤرب موب نوئالث ربشلا نأب معلا هل مصاملف هموص هيلع سيلف سيف هب عيال نم

 نم ىلع وه هل لبق هلوأ ىف ب لع نم ىلع وه امنإ ليق نإف هموص هيلع بجو هوأر نيذلا

 مث ناضمر ربشب ملعي لف برحلا راد ىف ناكنم نأ ىرت الأ هئاضقنا دعبو هلوأ ىف هب لع

 ًاضيأ هيلع لديو عينا لوانت دق مالا نأ ىلع كلذ لدف هيضّقي نأ هيلع نأ هيض مع

لاو ( نيثالث اودعف كي بلع مغ نإف هتؤرل اورطفأو هتبؤرل اوموص ) قلب هلوق
 نيذ

 نيبو منيب لئاحلا ةلزنم كلذ ناكف كنلوأ ةيؤر مهلع مغ دق نيرشعو ةعسق اوماص

 اورطفأو هتيؤرل اوموص هي هلوق لبق نإف + نيثالث اودعي نأ مييلع بجوف ةيؤرلا

رابتعا ن ود مثدلب ىف موق لكةءؤر رابتعا بجو, هتيؤرل
 نادل رئاس ىف ممريغ ةيؤر 



 ؟الو ناضمر ءاضق ددع ىف باب

 لي هلوقب راطفإلاو مايصلا ىف مهتيؤر ىلع لمعلا مهلع ضرفلاف الغلا اوأر موق لكو
 نأ لب لك لهأ ىلع نأ ىلع عيبا قلقا هبلع لديو هيؤرل اورطقأو هتبؤرلاوموص

 رئاس لهأ نم م مثريغ ةيؤر راظتنا مهيلع سيلو مهتيؤرل اورطفي نأو مهتيؤرل اوموصي

 نأ مولعم هل ليق ه ممديغ نود هدلب لهأ ة ةبؤرب بطاخم مهنم دلكنأ كلذي تكف قافآلا

 صرصخع ريغ هنأو قانآلا رث س لهأ ىف ماع هتيؤرل اورطفأو هتبؤرل اوموص هيَ يَ هلوق

 موصلا ىف دلب لهأ ةيؤر رابتعا بجو ثيح نف كاذكن اكاذإو ممريغ نوددلب لهأب
 دقو آموي نيرشعو ةعست ةيؤرال اوماص اذإف ًاضيأ مريغ ةيؤر رابتعا بجو راطفإلاو

 موص بجو وباع : مهنم ةيؤرلا دوجول موي« ءاضق ءال هرم اعف نيثالث ةبورلل ًاضيأ مهريغماص

 مهتيؤر رابتعا قافآلا نم دلب لهأ لك ىلع نأ ىلع عيملا قافتاب تحن امأو ًاموي نينال“
 ةفلاخم مم ريغ ةبرر نوكنالنأ ةطي رشىلع اندنع كلذ بج وب امإف ريغ ةيؤرراظتنان ود

 هيلإ مط ليبس الام |وقلكي ملو هرابتع ! مهتكمأ ام لالا ىف !وفلكف ددعلا كح ىف مهتيورل
 باح راظنم نيبو مهني لاحول مسرع أولم هريغ مه نيبتي ىف تقولا كلذ هتقرعمف

 هب مربخأ ام ىلع لمعلا مهمزل كلذ لبق هوأر دق مهنأ مثريغ نم موق دهشو بابض و أ

 فلاخلا هب جت ثيدح كلذ ىف ىوردقو ه ةيؤرلا مدعب مك لأ نم مثدن دع ناكام نود

 ليعاع] نس ىسوم انثدح لاق دوأ د وبأ انثدح لاق ركب نب دمخانثدحام وهو ةلاةملأ هذه ىف

 مأ نأ بيرك قريخأ لاق ةلمرح ىأن نب دمع ىثدح لاق رفع نب لب م! انثدح لاق

 لهتساف اهتجاح تيضقف مأشلا تمدقق لاق ماشلا , ةيواعم ىلإ هتثعب ثرحلا تنب لضفلا

 نبا ىنلأسف ربشلا رخآ ىف ةنيدملا تمدق مث ةمججلا ةليل لالحلا انيأرف مأشلاب انأو ناضمر
 معن تلق هتيأر تنأ لاقف ةعججلا ةليل تلقف لاله ا متأر ىتم لاقف لالهلا ركذ مش سابع
 ىتح هموصن لازت الف تيسلأ ةليل هانيأر انكل لاف ةيواعم ماصو اوماصو سانلا هآرو

 انرمأ اذكه ال لاقف همايصو ةيواعم ةب ورب نكت الوأ تاقف هارن وأ نيثالثلا لمكن
 نع لئس دقو هيي ىنلا باوج كح مل هنآل رك ؟ذام ىلع لدي ال اذهو ِوَتِلَي هللا لوسر

 هيف لوأت نوكي نأ هيشيو هِي هللا لوسر انرمأ !ذكه لاق امنإو هه باجأف | ميعل هذه

 رهاظ انلقام ىلع هتلالد هجو لب اولاقام ىلع هتيؤرل اورطفأو هتيرل اوموص ويلي هلوق
 اثدحام ىرمعلا ٠ ل1 ع ك5 دقو + انفلتخا اف هن ماجتسالا مص 2000 اع
 ان دحام ىرتتإلا نمسح نك رع 23 2 تي هم 6-1 00



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ا

 م سلا

 ىثدح لاق ىبأ ىتثدح لاق ذاعم نب هللا دبع انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دم

 هنالجر دهشو نينثإلا موي ماصف راصمألا نم رصمب ناكل جر ىف نسحلا نغ ثعشألا

 الإ هرصم لهأ الو لجرلا كلذ مويلا كلذ ىضقيال لاق دحألا ةليل لالحلا ايأر امهنأ

 ربخلا اذه ىف سيلو هوضقبف دحألا موي اوماصدق راصمالا نم رصم لهأ نأ اوملعي نأ

 ةيؤرل مهنم دحاو لكماص نيدلب لهأ ىف ىهامنإ انتلئسمو اهريغل وأ ةيؤرل اوماص مهنأ

 وبأ انثدح لاق ركب نب دمع انثدح امب كلذ ىف فلاخلا جتح دقو ه نيرخآلا ةيؤر ريغ

 ,نع ردكنملا نب دمه نع بويأ ثيدح ىف دام انثدح لاق ديبع نب دمج انثدح لاق دواد

 لكو نوحضت موي مكاحضأو نورطفت موي كرطفو ) لاق هيف هيلو ىنلا ركذ ةربره ىبأ

 ةمثيخ وبأ ىورو ( فقوم عمج لكو رحنم ةكم جا لكو رحنم ىنم لكو فقوم ةفرع

 ,نع دمش نب ناهثع نع رفعج نب هّللأ دبع ىثدح لاق دما نسحلا نب دمخ انثدح لاق

 موي رطفلاو نوموصت موي موصلا ) لاق ٍعقِلَس هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع ىربقملا

 موي موق لكموص نوكب نأ بجوي اذهو اولاق ( نوحضت موي ىمضألاو نورطفت

 ملف كلذ عمو هريغ نيبتي ملام هب ديرب نأ زوجي دق اذهو اورطفأ موي مثرطفو اوماص

 مهمزل ايف لقآلا ماص نم موص ريتعي نأ بجو نإف ممريغ نود دلب لهأ هب صصخم

 لقألا ماص نم مزليو عيمجلل اموص كلذ نوكيف رثك آلا ماص نم موص بجوم وهف

 هتيث لو مهضعب هتبثف لقتلاق ب رط نم رخل اذه ةمص ىف كلذ عم فلتخا دقو موا ءاضق

 مو: مولع اوقفتا اذإ عيمجلا نأ هانعم نولئاق لاقف هانعم ىف ًاضيأ ملكت دقو نورخآلا

 مودي موي كموص لقي مل هن"ال هريغ نم ةلالد ىلإ اوجاتحا اوفلتخا اذإو مهموص وهف

 لكل باطخ اذه نورخآ لاقو عيدلا موص ىضتقي كلذو نوم وصق موب لاق امنإ و كضعب

 نمهنأ ىلع آموي ماص نُ هريغ دنع وهام نود هدنع اع ديعتم هنأب رامخإو هسفن ىف دحاو

بإ ىلاعت هللا نأال «ىث هريغ دنعام هيلع سلو فلك ام ىدأدقف ناضمر
 هدنع اب هفلك ام

 الو رسيلا مكب هللا ديرب | ىلاعت هلوق ًاضيأ هللا دنع بيغملا هفلكي ملو هريغ دنع امي ال

 سيلا نأ كاحضلاو دهاجمو ةداتقو سابع نبا نع ىور ركب وبأ لاق [ سعلا ,كب ديري

 رفسلا ىف راطفإلا نم ركذام لمتحو ضرملا ىفو هيف موصلا رسعلاو رفسلا ىف راطفإلا

 ,ق هيلع للظ ىذلا لجرلا ىف لاق هنأ قلع ىنلا نع ىورأ هرضيو موصلا هدو نمل



 ففي ناضمر ءاضق ددع ىف باب

 موصلا نم مكنم ديري هللا نإةبآلا تدافأف رفسلا ف مايصلاربلا نم سيل مئاصوهورفسلا
 مولعمو هرضي ال نلهيف موصلاح ابأو رفسلا ف ماصدق لَ ل هنأل قشورسعتام الرستاح

 هللا ديرب ]هلوقنأ ىلع كلذ لدف هنمهللا هديرب اب الماع هللا سأل بتم ناكركلي ىنلا نأ

 نإ هنأ ىلع لاد وه لب رفسلا ىف موصلا ز اوجل فان ريغ| ّمسملا كي ديرب الو سلا مي

 رفسلا ىف ماص نم نأ ىلع لديو هل هوركم هنأو كلذ هنم دب مم ريغ هناحبسمهللاف هرضي ناك
 ىضتقي رسبلا ظفل ن الو رسعلا تايثإ ءاضقلا باحيإ ىف نال هيلع ءاضق الو هأزجأ
 لديو هيلع ءاضقالف هكرتو موصلا لعف ىف ًاريخم ناكاذإو سابع نبأ نع ىور ايريبختلا
 ىلع وأ هسفن ىلع موصلا ررض ىشخ نم لكو عضرملاو لماحلاو ضيرملا نأ ىلع ًاضيأ
 هللا ىتت دقو رسعلا نم ًابرض هتقشمو موصلا رض لاهتحا ف نأ ال رطغب نأ هيلعف ىصلا

 الإ نيرمأ نيب ريخام هيلي ىلا نأ ىورام ريظن وهو انب رسعلا ةدارإ هسفن نع ىلاعت
 هل باجيو هديجبو ناسنإلاب رضيام لكنأ ىف لصأ ةنآلا هذ سهو هامه رسيأ راتخا

 ىثثملا ىلع ردقي, نم م وحن رسيلا قالتخ كلذ ن"الدب فاكم ريغ هنأ هضرم ىف ديزي وأ ضرع

 هتفلاخ هجولا ذه ىلع هب فلكم ريغ هنأ ةبآلا تلد دقف ةلحارو ًاداز دحي الو جحلا ىلإ
 هيف امل هيلع ةيدف الف لباقلا ىلإ ناضمر ءاضق ىف طرف نم نأ ىلع ًاضيأ لاد وهو رسبلا

 وأ اهلعفب ىمأ امنإ لفاوتلاو ضورفلا رئاس نأ ىلع لديو رسيلا نو رسعلا تابثإ نم
 ناضمر ىضقي نأ نأ ىلع ًاضيأ لدبو ةديددلا ةقشملاو رسملا فن ةطيرشللع هلعحيبأ
 نيج , نم هيلع كلذ ةلالدو | رخأم 3 نم ةدعف |هل وق بيقع كلذ ركذ هنأ ال اقرقتم

 ءاضقلا ىف دبعلا ريبخت ىضتقا دق |رسعلا مكي ديد الو رسبلا كب هللا ديري | هلوق نأ امهدحأ
 عباتتلا باحيإ ًاضيأ في وهو رسعلانم دعبأو رسيلا ىنعمب يأ آقرفتم هءاضق نأ ىناثلاو
 هن ال ريخأتلا هعنمو روفلا ىلع ءاضَقلا بجوأ نم لوق نالطب ىلبع لديو رسعلا نم هيفا
 نيلئاقلاو رجلا لهأ لوق نالطب ىلع ةيآلا تاد دقو + رسعلا تدثيو رسيلا ىنعم نب
 ةردقلا هعم سدل امو قيطي الام دبعلا فيلكت ن"ال نوقيطي الام هدابع فلكي هللا نأب
 .نالطب ىلع لديو هدابعل رسعلا ةدارإ هسفن نع ىلاعت هللا ىن دقو رسعلا رسعأ نم هيلع

 ىف ميظع رض هقحلي ىلا ةديدشلا ةقشملا لع هسفن لمح نم هنأ وهو رخآ هجو نم ىطوق
 نم دب )| هاعفأم لك نأ نومعزب ريجلا لهأو ةيألا ةب صَقب هنم هللا هدر ,. ملا لعاق م هصلأ ؟ .2 3



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 4

 لديوىصاءملا ةدارإنم هيلإ هوبسنام اذهب هللا ىفئ دقو هنم هديرم هللا نإف رفكوأ ةيصعم

 هذه ىف ربخأ دق ىلاعت هللا نأ وهو رهط وق نالطب ىلع رخآ هجو نم ًاضيأ
 كيري هنأ ةبآلا

 ليم نآل هباقع اوقحتسل اورفك نأ مونم درب ملهنأوهوركشيو هودمحيل رسلا مه

 ةيآلا هذبف هيلع دحلاو ركشلا قحتسيال الو رسعلل ديرص وه لب رسيلل ديم ريغ كلذ

 نع هافت امب ىلاعت هللا اوفصو مهنأو ربجلا لهأ لوق نالطب ىلع هوجولا هذه نم ةلاد

 لاق أ مك ادهام ىلع هللا اوريكتلو ةدعلا اولكتلو | لجو رع هلوق ه هب قيلي الو هسفن

 ناضمر رهش لاله انيلع مغ ىتم هنأ اهنم ناعم ىلع | ةدعلا اولئكتلو] هلوق لد دق ركب وبأ

 لاقف انيبىذلا هجولا ىلع كلذ رقي ىنلا نايبل ناكر بش ىأ ام وينيثالث ةدحلا لاك | انيلعف

 لاك ] لعخ ( نيثالث ةدملا اولكأف مكيلع مغ نإف هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص)

 وأ عب اتتم ناضمر ءاضق زاوج ىلع ًاضيأ لديو لالحلا ءافخ دنع نيثالثلا رابتعا ةدعلا

 لديو ًاعباتتم وأ ناكر فتم هب لص كلذو ةدعلا لاك هيف ضرفلا نأ هرامخإل ًاقرفتم

 لصحب دق كلذو ةدعلا لاكإ دصقملا ناكاذإ هن”ال روفلا ىلع سيل هئاضق بوجو نأ ىلع

 لديو ةدعلا لاك ] لودح عم ةلبملا ىلع وأ روفلا ىلع هلعف نيب قرف الف ماص هجو ىأ ىلع

 نأ ربخأ هنثال ءىث ءاضقلا ريغ هيلع سل هنأو ناضمر ءاضق رخأ نم ىلع ةيدفال هنأ ىلع

 وه سل ام تانثإو صنلا ىف ةدانز ةبدفلا باحيإ ىف دجو دقو ةدعلا لاك] انم هدأ ع

 هل زئاج ريغ هنأ ًاموي نوثالث وهو ناضمر ربش ىف رطفأ نم نأ ىلع لديو دصقألا نم

 كللذو | ةدعلا اوليكتلو | ىلاعت هلوقل ًاموي نيرشعو ةعسق لالحلاب ًاربش موصي نأ

 ةبآلا مكسحل فلاخم ددعلا ناصقن ىلع راصتقالا زاوحي لئاقلاف ددصعلا ءافيتسا ىضتقي

 أوماص اذإ رخآدلب لهأو ةيؤرلل ًاموي نيرشعو ةعست !اوماص اذإ دلب لهأ نأ ىلع لدبو

 ىلاعت هلوقل ًاموب أوضقي نأ اموي نيرشعو ةعست اوماص نيذلا ىلع نأ نينالث ةيؤرلل

 نأ نيرخآلا ىلعف دلبلا كلذ له*ال نيثالم ناضمر ةدع لصح دقو | ةدعلا اولمكتاو ]

 اوربكتلو | هلوقامأو ه لكن م ًاضعب صصخم ممن ناك ذإ اهلك ] كتل وأ لع ناك كاه ولك

 أورظن اذإ نيدلسملا ىلع اح لوقي ناكهنأ سابع نبا نع ىور هنإف | ماده ام ىلع هللا

 ةدعلا اولكتلو | هلوقل كلذو مثديع نم اوغرفب ىتح هللا اوربك نأ لاوش لاله ىلإ
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 رطفلا موب ربك ناكهنأ ب ىنلا نع ىرعزلا نع ىورو | ادهام ىلع هللا اوربكتلو



 تنشئ 1 ا سس ؟ اهب ناضمر ءاضق ددعو باب
 نباو ةداتق ىنأو ىلع نع ىوردقو ريبكتلا عطق ةالصلا ىضق اذإو ىلصملا ىلإ جرخ اذإ
 مهريغو معطم نب ريبج نب عفان و ديذ نب ةجراخو مساقلاو ةورعوبيسملا نيديعسو رمت
 هنأ ىلع نع رمتءملا نب شدج ىورو ىلصملا لإ اوجرخ اذإ ديعلاموي نو ريكي وناك مهنأ
 ةبعش نع بيذ ىبأ نباىورو ةنابجلا ىنأ ىت- ربك لزب ملف ىضألا موي هتلذب بكر
 نأشاملوةبف نورك سانلا عمسلف ىلصملا ىلإ سايع نبأ دوقأ تنك لاق سابع نأمل وم

 ريبكتلا ريخلا اذهف سايعنإ ركنأف سانلا نيناجبأ لوةيفال لوقأف مامإلا ربكأ سانلا
 زيبكدلا وهو ةبآلا ىف روكذملا ريبكتلا هدنع دارملا نأ ىلع لدي اذهو ىلصملا قيرط ىف
 ىلع قح هنأ هنع ىور امو هعم سانلا ريكي نأ ملصب ام ةبطخلا ىف مامإلا هربكي ىذلا
 ةلالد هيف سيلف مهديع نم اوغرفي ىت> اوربكي نأ لاوش لاله ىلإ اورظت اذإ نييلسملا
 اذإ ناكهنأ رمع نبا نع ىور دقو مهسفنأ ىف مريبكت هب ديري نأ زئاجو هب رهجلا ىلع
 نس ديز نع ىورو ىلصملا ءىجي ىتح هتوص عفريو ربك, ىتض الا مويو رطفلا موي جرخ

 نع ىلمملا ىورف كلذ ىف راصم"الا ءاهقق فلتخاو رطفلا موي ريكت ىلء لوأت هنأ ٍلسأ
 ريبكتلاب رحيو ىض"الا موي ديعلا ىلإ بهذي ىذلا ربكي لاق ةفينح ىبأ نع فسوي ىأ
 تقوم ءىث هبف سيلو رطفلاو ىتض الا موي ربكي فسوي وبأ لاقو رطفلا موي ربكب الو
 نيديعلا ف ريبكتلا نع ًادمستلأس ورمعلاقو | م اددام ىلع هللا او ربكستل و ] ىلاعت هلوقل
 نيديعلا ىف ريبكتلا نأ ةفينح ىنأ نع دايز نب نسحلا لاقو انأوق وهو ربكي معن لاف
 ركذو ديعلا ةالص ىف بجاولا ريبكتلا امنإو ىلهلا ىف الو قب رطلا ىف بجاوب سيأ
 رطفلا موي ىف ممدنع ةنسلا نأ ًاعيمج انباحصأ نع ىكحي ناكن ! ردع ىنأ نبا نأ ىواحطلا
 لاقو مهنع ىلعملا هاكحام فرعف نكن مو وتأي ىتح لبصملا ىلإ قيرطلا ىف اوربكي نأ
 لصلاف ربكو كالام لاق اءيج نيديعلاف ىملل ىلإ هتجو رخ ُْق ربك كلامو ىعاز والا

 ىمفاشلا لاقو عجر اذإ ربكي الو ريبكتتلا عطق مامإلا جرخ اذإف مامإلا جرخ نأ ىلإ
 لاقو مامإلا جرخي ىت- ىلصلل ىلإ اودغ اذإو رحنلا ةلياو رطفلا ةلبل ريكتتلا رابظإ بحأ
 نوكي كلذو هميظعت وهدقلا ريبك ركب وبألاق + ةالصلا مامإلا تفي ىتح رخأ عضوم ىف
 هلدعوملاعت هللاد.يحوت داقتءاوه ريمضلا دقعف لمعلاو لوقلاو ريمضلاد قع ناعم ةثالثب
 نس باو سلا هياعلا و لعلا ةناعصت رار# راك ل وهلااما رز دل وذعست . ال11 تسأا ]1 1 رحأت م هلل ١ ةالاف ل وةلاامأو كوكشلالاوزو هب ةفردملا ةصو



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ 1

 00000 مس ىنل

 رئاسو ةالصلاكحراوجلاب لامعالا نم هب دعي اب هتدايعف لمعلا أمأو هسفن هب , حدمام

 ىذلا دحلا ىلع باقلاب هل داقتعالا ةمدقت دعب الإ لويقم ريغ كلذ لكو تاضورفملا

| لجو زعلاقشارمأ ةقفاوم كلذ عيمجب ى رحتي نآواتقصو
 ىعسوةرخآلادارأ ن 58 مو 

 هللا سمأ ةقفاوم ىرحن اندب طرشف | ًاروكشم م مهيعس ناكل وأَف نمؤم وهو اهبعس هذ

 هلك كلذ دّمعو ىعسلا وهو هلل لمعلا ركذ ىتح هيلع رصتقي ملو ةرخآلا ةدارإ هركذب

 لامعألا هذه هل تلصح نمل دعولا ركذي هبقع مث | نمؤم وهو | هلوقب ناعإلا ةطيرشب

 + هتاضرم ىلإ انيدؤب ام ىلإ انتفوب نأو ةبآلا هذه لهأ نم انلمحي نأ ىلاعت هلل لأن

 داقتعا نأ ةلاحمال انيلع دقو ان ركذ ىتلإ ىنامملا هذه ىلإ مسقتب ىلاعت هللا ريبكت ناكاذإو

 تاعاطلا نمءىثب صتخ ريغ كلذو برقلا رئاس ىف طرش هلسرو هقلاب نامإلاو ديحونلا

 ريغ رخأ بابسأب اهموجو قاعتب ىلا تاضورفملا رئاس نأ أ ًاضيأ مولعمو اهريغ نود

 ًاقلعتم نوكي نأ ىغبل آلا هذه ل ىف روك ذم ٍيظمتلا نأ تي ناضمر مايص ىلع ةينبم

 هلعفي ًاريبكت نوكي نأ زئاج مث ريبكتلا ظفل ر 5 ايشآلا ىلوأرناضم ر ةدعلاك إب

 فلسلا نم ريثكه لوأتام دا رملا توك نأ زئاج ولاوش لالهةي ور دنعهسفت ىف ناسفإلا

 ديعلا ةالص تاريبكت هياديرب نأ زئاجو ىلصملا ىلإ جو رخلا فل وعفملا ريبكت هنأ ىلع

 ةيآلا ةدبع .ء ىضق دّقف لعف اهمأف ضعب نود ضعب ىلع هيف ةلالدالو ظفللا هلمتت كلذ لك

 ىضتقي ال |[ هللا وربك لو | ىلاعت هلو وق( نآل هب وجو لع ظفللا ىف ةلالدالو اهاضتةم ل عفو

 نم هروظن امب همظعن وأ هلل ربكن انأ ىرت الآ لفنلا كلذ لوانتي نأ زئاج ذإ بوجولا

 هلعف امنإف ربك نمو بجاوب سيل ريبكتلا رابظإ ] نأ ءارقفلا ني فالخ الو الفن ريبكتلا

 نأ الإ ةيآلا ىضتقم قفأو دقف اريك ىمسيام ىتدأ لمف ىتم هنإف كلذ عمو ًابابحتسا

 موب مثريبكت قنيداتاولوألا ردسل نم فاسلا ن نعو تلي ىنلا نع كلذ نم ىورام

 هيلإ بودنم هلعف نأ كلذ نم ربظأألاف ةيآلا دارم هنأ ىلع لدي لصملا قيرط ىف رطفلا

 ةفينح ىلأ بهذمي لوأ وه نارمع يأ نبأ هركذ ىذلاو ه ًامجاو اهتح ال بحتسمو

 فلسلا نعو السرم ناكنإو ىرهزلا قيرط نم قلم ىنلا نع ىور امل انب احصأ را
 رطفلاو ةدعلا لاك] دنع ريكت د ديدحت ىضتقت قت تناكذإ ة ةيآلاو رهاظل قاد 7 كلذ ذل
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 ؟م١ مايصلا ةليل عامجاو برشثلاو لكالا باب

 كلذكنف امهننس رئاسو امهدعب ةبطخلاو امهيف ريبكستلا مكح ىف نافلتختال ديعلا الص
 لوف نالطب ىلع ةلالد ةبالاهذه ىفو ٠ امهبل] جورخلا ىف ريبكستلا ةنسن وكنت نأ ىغبشي
 هدمحيو هوريكيلو رسبلاو ةدعلا لاك ! نيفلكم ا نم دارأ دق هللا نأ ايف نآل ربجلا لهأ
 ليزجلا باوثلا اب نوقحتسي ىلا تاعاطلا هذه ىلإ م هتبادهو هتمعن ىلع هوركشيو

 تبق هركشي الو هيصعي نم مف ناكنإو ركشلا لعفو تاعاطلا هذه ميما نم دارأ دقف
 دادأ لب هماوأوهضورف كرتي نأ الو هيصعي نأ دحأ نم دريل هللا نأةبألا هذهةلالدب
 عيطم هنم ديرأ ام لعاف نأب هيلع لوقعلا تلدام عم هوركشيو هوعبطي نأ عيمجأ نم
 ةلالدف هل نيعبطم ةاصعلا ناكل ىصاعملل ادي رم ىلاعت هللا ناكولف هرمأل عبتم ديرملل
 . باوصلل قفاوملا ىلاعتو هناحبس هللاو ةيآلا ةلالدل ةقفاوم لوقعلا

 مايصلا ةليل عامجاو برشلاو لك آلا باب
 مايصلا وهنأ مث  هلوق ىلإ - مئاسن ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل كل لحأ ] ىلاعت هللا لاق

 ىلاعت هلوقب مايصلا نم لوالا ضرفلا ىف ناككلذ نأ سابع نبا نع ىور | ليللا ىلإ
 لك نم مايأ ةثالث هموص ناكدن أو | كلبق نم نيذلا ىلع بتك م مايصلا مكيلع بتك]
 هاور ةلباقلا ىلإ عاملاو بارشلاو ماعطلا مهيلع مرحب ةمنعلا لصي نوح نم ناك هنأ و رهش
 لوآألا موصلا ىف ناك هنأ ركذي لو هلثم سابع نبأ نع ةمركع ىورو سابع نبأ نع ةيطع
 بارشلاو ماعطلا هيلع مرح دقرو ةمتعلا لص اذ ناكهنأ سابع نبأ نع ءاطع ىورو
 ذاعم نعو ةمتعلا نولصي نيح نم مهيلع كلذ مرحب ناكهنأ كاحضلا ىورو عاملا
 نإ مث اولا يَ دمع بامصأ نع ليل ىبأ نبا كلذكو مونلا دعب مهيلع كلذ مرحي ناك هنأ
 ربع ءاجو موصلا هدوجأف ًامئاص ميبصأف مان ىتح برشي ملو لكأي مل راصنآلا نم الجر
 ةليل مكل لأ | ىلاعق هللا لزنأف هَ هللا لوسرل كلذ ركدلف مان ام دعب هتأرما باصأ دقو

 ثفرلاو ه مونلا دعب عاجماو برشلاو لكألا ميرحت هب خسفو | مككاسن ىلإ ثفرلا مايصلا
 مالكلا ىلعو عاما ىلع عي ثفرلا مساو هيف معلا لهأ نيب فالخ ال عاملا ود روكذلل
 ةعجام هنأ[ قوسف الو ثفراالف |هلوق ف سابع نبأ لاق عاملا نع هب كيو شحافلا

 : جاجملا لاق . عاملا ركذي ءاسنلا



 صاصضجلل نآر قل ماكحأ مك

 ءاسنلاةعجا مو حابم ريغ مالكلا تفر نآل هسفن عاما وه ةبآلا ىنعميءايشألا ىلوأف

 وه دارا نأ لعق فأتسما ف الو فاس اهف ال موصلاب قلعتب مح ال سيل عاجلا ركذي

 هلوقو « رظحلا نم مدقت امهب خسنو ةنآلا هذهب مهل حيبأف عاملا نم مهيلع امرحم ناكام

 ةسبالمو ةرشابملا ةحابإ ىف كل سابللاكن ه ىنعمب [ نط سابل من أو كل سابل نه | ىلاعت
 : ىدعجلا ةغبانلا لاق هححاصل امهنه دحاو لك

 ًاسابل تناكف هيلع تنثث هفطع ىنث عيجضلا ام اذإ

 آسابل ليللا ىلاعت هللا ىعس دقو رتسي اموه سابللا نآلرتسلا سايللابديرب نأ لمتحيو
 رتس امهنم دحاو لك دارألاف كلذ ىنعملا ناك ن إذ همالظب هيلع لمتشي ءىث ل مك رتسي هنآل

 رخآلاب اففعتم امهنم داو لكن وكيو شحاوفلا نم كتم ام ىلإ ىطختلا نع ةيحاص

 اهيلع جيرخ ىتلا لاحلل ركذ | مكسفنأ نوناتخت مت كمنأ هللا لع] ىلاعت هلوقو ه هب ًارتتسم

 موصلاى ايل ىف برشلا و لكألاو عاجلا ةحاباب فيفختلاب انيلع ةمعنلاب دادتعاو باطلا
 لا مسفنأ نوناتخت | هلوق ىنعمو الع ركشل ءاعدتساو

 [ مكسفتأنولتقت ] هل وقك موصلا ىلايل ىف مونلا دعب برشلاو لكألاو عامجا نمروظحملا

 ًانئاخ هامسر واه وخ هنأب هسفن ىف دحأو | لكي ديرب نأ لمتحو ه ًانمعب كضعل لتش ىنعي

 هلرثأتس 11 لمع لمعي هنأ هب ديرب نأ لمتحو ه هيلع ًادثاع هررض ناك يح نم هسفنل

 ىلاعت هلو ةرتاسملا ةبج ىلع قا صأقتنا ىه ةنايخلاو أمل نئاخلأ لمعي هسفن لمأعي وبف

 فيفختلارخآلاو مهسفنأل منن اخ نم ةبوتلا لوبق امهدحأ نيينعم لمتح | كيلع باتف]

 ملعأ هللاو ىنعي | يع باتق هوصخت نل نأ ملع | ىلاعت هلوقك ةحابإلاو ةصخرلاب 3

 ةبوت نيعب أتم نير بش مايصف دحب لنف | أطخلا لتق كح ركذ بيقع لاق اكو مدع ففخ

 افعو | ىلاعق هل وقو + هنم ةبوتلا همزلت ايش لعفي مل أطخلا لئاق نأل هفيفخت ىنعي | هللا نم

 ةيوتلا اوئدحأ امل مث مهسفنأل مهتئايخب هوفرتقا ىذلا بنذلا نعوفعلا ًاضيأ لمتحي | مكنع
 نآل كلذ نم حابأ ام ةحابإب لووسقلاو ةعسوتلا ًاضيأ لمتحو ه ةنايخلا ىف منع افع هنم
 هرخآو هللا نأ وضر تقولا لوأ ) هِي ىنلا ىلوةك ليهستلا نع ةغالا ىف هب ريعي وفعلا

 رولا عارجلا ةحاب] | نهورشأب نآلاف] ىلاعت هلوقو ه هتعسوتو هليبست ىنعي ( هللاوفع
 00 مق 000 ه ىف: 2

 عضوم ا اذه ىف ىفو ةرشلاب رشبلا قاصلإ ىه ةرشابملاو موصلا ىلا ىف كلذ لبق نأك



 32 مايصلا ةليل عاملاو برشلاو لك آلا باب

 35 قاصلإ ىه ةرم ةرشابملا ىف لاقوعامجلاو ةعقاوملا ىه ملسأ نب ديز لاق عاجلا نع ةباتك

 الو ] لجو زع هلوق لثم وهو عاجلا دهاج لاقو حاكنلا ةرشابملا نسحلا لاقو دلجلاب

 دبع لاق | [ كل هللا بتكام اوغتباو ] هلوقو | دجاسملا ىف نوفك اع مت نأو نهورشأبت

 هلثم مكحلاو كاحضلاو نسحلاو دهاجي نعو دلولا لاق سابع نبا نع هيبأ نع باهولا

 سابع نبا نع ءازوجلا ىنأ نع كلام نب ورمع نع ىنأ ىثدح لاق ماشه نب ذاعم ىورو

 | كل هللا بتكام اوختباو ] هلوق ىف ةداتق لاقو ردقلا ةليل لاق كل هللا بتكام اوغتباو
 [ نهورشاب نآلاف ] هلوقب دارملا ناكاذإ ركب وبأ لاق ه مكل هللا بتك ىتلا ةصخرلا لاق

 نم هيف امل عاملا ىلع الوم نوكي نأ ىغبنب ال | مكل هلا بتكام اوغتباو ] هلوقف عامجل

 ريخف ةددجم ةدّياف لع ظفا لك لامعتسا اننكمأ ىتم نحنو دحاو باطخ ىف ىنعملا راركت

 عاملا ةحابإ | نهورشاب نآلاف | هلوق دافأ دقو ةدحاو ةدّئاف ىلع اهب راصتقالا زئاج

 نأ نم ولخنال مث عاملا ريغ ىلع | كل هللا بتكام اوغتباو ] هلوق نوكي نأ بجاولاف

 ىورام ىلع دلولا وأ سابع نبا نع ءازوجلا وبأ هاورام ىلع ردقلا ةليل هب دارملا نوكي

 المت ظفللا ناكاملف ةداتق نع ىورام ىلع ةصخرلا وأ هركذ انمدق نم هريغ نعو هنع
 ىلعو عيمجا لعالومح نوكي نأ بجو اهملع فلسلا هلوأت ا اهل هلامّتحاالولو ىناعملا هذه

 ةصخر عابتالو ناضمر ىفردقلا ةليا بلطا امنت ظفلل ا نوكيف ىلاعت هتلا دارم لكلا نأ
 انا 0 6 1 يس لل ل1 لل رإ حاسإ
 3 الأ نوذياو كثنلذ ( نم هذصقب أم ىلع آروجأم دبعلا توك ف كل ولا بلاطاو ىلاعت هلآ

 اس أف دولولا دودو اوجونت ) لات هنأ يي لا نع ىودام ىنعم ىلع دلولا بلطي

 1 يلو كندل نم ىل بهف]| هلوقب آدلو هقزري نأ هبر اي ركذ لأس اكو (ةمايقلا موي ممألا ب
 هلوقك رظح نر .رم قالط طإ | اوبرشاو اولكو ] هلوقو | بوقعي لآ نم ثريو تثري

 مالح اذإو | هلوقو | هللا لضف نم أوغتباو ضرالا ىف اورشتناف ةولصلا تيضق اذإف ا

 ىلع ًاروصقم ظفللا مك نوكيف رظحلا دعب ةدراولا ةحابإلانم كاذرئاظنو | اوداطصاف

 طخلا نم ضيبألا طيخلا مك نيبتي ىتح ] هلوق امأو بدنلا الو باحيإلا ىلعال ةحابإلا

 نأ ىلإ عاملاو برشلاو لك ألا ةحابإ ةبآلا تضتقا دق ركب وبأ لاق [ رجفلا نم دوسآلا

 كلذ اولمح مهنم الاجر نأ ىور + رجفلا نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا نيبتي
 انثادح تام .ء مدع م ألا نم امهدد أ نب 5 دوسالاو ضيب الا طي لا ةقيقح اع

 م ناك مك نيم رد ود ف



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ 2

 دوادوبأ انثدحو لاقريم نب نيصح انثدح لاق ددسم انثدح لاق دواد وبأ لاقركب نب دمج

 نع ىععشلا نع نيصح نع ىندملا سيردإ نبأ انثدح لاق ةبيش ىبأ نب نايثع انثدح لاق

 [دوسأالا طيخلا نم ضيبالا طيخلا كل نيبقي ىتح] ةيإلا هذه تلرنامل لاقمتاح نيىدع
 تركذف نيبتأ ل ترظنفقداسو تحنامبتعض وف دوسأ الاقعو ضيبأ الاقع تذخأ لاو

 (راهلاو ليللاوهامت] ليوط ضيرعل ًاذإكداسو نإ) لاقف كحضق لينال وسرل كلذ

 ىطساولادمم نب رفعج دم وبأ انثد>و لاقرابنلا ضايبو ليللا داوس وه امنإ نامثع لاق

 م.م ىلأ نبا انثدح لاق ديبع وبأ انثدح لاق ىناملا دمت نب رفعج كْضفلا وبأ انثدح لاق
 هلوق لزن 1 لاق دعس نب لهس نع مزاح وبأ انربخأ لاق فرطم نب دم ناسغ ىنأ نع

 نم ] لزني ملو [ دوس" الا طيخلا نم ضيب "الا طيخلا مل نيبتي ىتح اوبرشاو أولكو |
 طيخلاو ضيب الا طيخلا هيلجر قمدحأ طبر موصلا اودارأ اذإ لاجر ناكفلاق | رجفلا

 هنأ اوماعف | رجفلا نم ] كلذ دعب هللا لزنأف هل انيبني ىتح برشيو لكأي لازب الف دوسألا

 سابلإ الف هيف انيبم [ رجفلا نم | هلوق ناكاذإ ركب وبأ لاق راهتلاو ليللا كلذب ىتمي اممإ
 ىلع هبتشا امن] نوكي نأ هبشيو [ رجفلا نمإ هلوقل طيخلا ةقيقح هب درب ملهنأ ىف دحأ ىلع

 طبخلا نآل كلذو [ رجفلا نم ] هلوق لوزن لبق هتقيقح ىلع ظفللا لمح نم هريغو ىدع

 نأ زئاجو راهنلا ضايبو ليللا داوس ىف ةراعتساو زاجوهو ةقيقح فورعلا طيخلل مسا

 دنع عتب ىنلا ةرضح ناكنم هب أوبطوخ نمو شيرق ةغل ىف اعئاش ناكدق كلذ نوكي

 هنآل ةغللا هذه اوفرع اونوكي مل كلذ هيلع لكشأ نمو متاح نب ىدع نإو ةيآلا لوزن

 طيخلا ًامسا كلذ اوف رع اونوكي نأ كلذ عم زئاجو اهتاغل رئاس فرعق برعلا لكس يل

 اولأس املف ةقيقلا ىلع ظفللا اولمح مهنكلو ًازاجم ليللا داوسو راهنلا ضاييلو ةقيقح
 لازف |[ رجفلا نم | كلذ دعب ىلاعت هللا لزنأو هنم ىلاعت هللا دارم ممربخأ للي ىنلا

 ليللادا وسل امساكلذ ناكدقو رابنلا ضايبوليللاداوس ظفلل | نم موبفملاراصولامتحالا
 : ىدأي.ألا دواد وبأ لاق مدنع كلذ ًاروهشم مالسإلا لبق ةيلهاجلا فرابنلا ضايبو

 ارانأ طيخ حبصلا نم حالو ةيلظ انل تءاضأ املو

 : دوسألا طيخلا ىف رخآ لاقو
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 فدسو هرشأبت تذيوأ ودس داكدق



 529 مايصلا ةليل عاملاو برشلاو لكآلا باب

 ىنأملا نب رمعم ةديبع وبأ لاقو هب نآرقلا لوزن لبق ناسللا ىف ًاروهشم كلذ ناكدقف
 ليق نإف ه نوللا وه طيخلاو لاق ليللا دوسألا طيخلاو مبصلا وه ضي الا طيخلا

 امنإ حبصلا نأ انيلع دقو ماعلا عيمج ىلع لمتشم وهو دوسآلا طيخلاب للا هبش فيك

 هباشت طيخلا نيبو هنيب سلف ليللا امأف قفالا ف ضرعتسموأ ليطتسم هنآل طيخلاب هيش

 طيخلا رووظ لبق عضوملا ىف ىذلا داوسلا ود دوس“ الا طيخلا نإ هل ليق + ةلكاشم الو

 كلذ لجأ ن ف هدعب رهاظي ىذلا ضيب للا طيخلا واسم عضوملا كلذ ىفوهو هيفضيب“الا

 لك الا هب مرحي ىذلا تقولا ديدحت ىف هِي ىنلا نع ىور دقو ه دوس "الا طيخلا ىمس

 انثدح لاق ددسم انثدح لاق دوادوبأ انندح لاق ركب نب دمج | دحام ماسلا ل اع برشلاو

 هبطقت بذنج نب ة رغم كتحعع# لاق هيبأ نع ىريشقلا ةداو س نب هللا ديع نع ديز نب دامح

 ىذلا قفآلا ضايبالو لالب ناذأ عكر وخ نم ممنعال هلي هوم هللا لوسر لاق لو وهو

 ىسع نب دمح انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نيدمح أنث دحو ( ريطتسي يح 1أذكم

 لاق هيأ نع قلط نب سيق ىتثدح لاق نامعنلا نب هللا دبع نع ورمع نب مزالم انثدح لاق
 > اوبرشاو اولكف دعصملا مطاسلا مكديدج الو اوبرشاو اولك) هيلي هللا لوسر لاق
 رجفلا نأ نييلسملا نيب فالغالو رخآلا ربحا اذه ىف ركذف (رحآلا مع -ل ضرتعي

 وردقليق نإف ة 75 ركذي لو ( ليللادا وسو ”ورابتلا ضايي وه امإ) متاح, نب ىدعل هك ا
 ليق « علطت ل سمشلا نأ الإ راهن ناكو هلي هلا لوسر عم انرحست لاق ةَفيذح نع

 1 زوجي الف داحألا رابخأ نم كلذ عم وهو ةفيذح نع كلذ تي ال

 [ رجفلا نم دوس“ الا طيخلا نم ضيبآلا طخلا مكل نيبتي ىنح | ىلاعت هللا لاق نآرقلا

 رجفلا ضايب وه ىذلا طيخلا روهظب برشلاو لك الا نع كاسمإلاو موصلا بج وأف

 هشس دح ىف لَم ىنلا لاقو ةبألا هت رظحال ًاحببم ناكهتقيقح ىلع لمح نإ ةفيذح كنب دحو
 عم موصلأ ىف ًاراهت لكلا زو فيكلف ليللأ داوسو رابلا ضاي وه متاح نب ىدع

 زاوجب جوي مل لقنلا قي رطنم ةفيذح ثيدحت ب" ولو ةنسلاو نآر قلاب هابإ ىلاعت هللامح رحت

 ىف لكأ هنأ هسفن نعربخأ امنإو هلي ىنلا ىلإ لك "الا رعي مل هن"ال تقولا كلذ ىف لكأالا
 لع ىلع هيف ةلالد ال لك “الا تقو ىف لَو ىنلا عم هن وكف قلع ىنلا نعال تقولا كلذ



 0س قلنا

 نوكينأ لمت-اهيلع هرقأو كلذب لع هت هنأ تثولو هيلعهرارقإو هنم كلذب فيىنلا

 لاقركب نب دم انثدح اي هنم هرقل ًاراهن هامسف رجفلا عولط برق ليللا رخآ ىف نإككلذ

 انث دح لاق طايخلا دلاخني دامح انئثدح لاق دقانلا دم نب ورمعانئثدح لاق دوادوبأ انثدح

 نب ضاب رعلا نع مهر ىنأ نع دايز نب ثرحلا نع فيس نب سنوي نع لاص نب ةيواعم

 كرابملا ءادغلا ىلإ له لاقف ناضمر ىف روحسلا ىلإ هيلي هللا لوسر ىتامد لاق ةيراس

 ىدلا تقولا ىمس ةفيذح نوكي نأ عنتمب ال كلذكءادغلا نم هنرقل ءادغ روحتلا ىمسف

 فيقوتو هللا باتكنم انولت ام حضو دقف ركب وبأ لاق ه راهنلا نم هيرقل راهن هيف رحست

 رجفلا نأو قف”الا ىف ضرتعملا يناثلا رجفلا عولط وه موصلا تقو.لوأ نأ هلي هين

 فاتخا دقو + ناحرسلا بنذ هيمست برعلاو ليللا نم وه ءامسلا طسو ىلإ ليظتسملا

 عدي لاق ةفينحانأ نأ ءالمإلا ف فسوي وبأ ركاذف رجفلا ىف كاشلا كح ىف معلا لهأ

 ًاعيمج موق وهو مات هموصف رحست نإف ىلإ بحأ رجفلا ىف كش اذإ روحسلا لجرلا

 ةفينح ىبَأ نع فسوي ىبأ نع ةعامس نبا ىكحو هيلع ءاضق الف لكأ نإ لاقو لص'الا ىف

 نسحلا لاقو ءاضق كشلا ىف هيلءسيل فسويوبأ لاقو ًاموي ىضق كاشودو لكأ نإ هنأ

 ثيح نم هعلطم ىريو رجفلا نيباسإ عض وم ف ناك نإ هنأ ةقيشح ىنأ نع دايز نأ

 اوبرشاو اولكو | ىلاعت هللا لوق وهو رجفلا هل نيتسي ملام لكأيلف ةلع كانه سيلو علطي

 ةفينح وبأ لاقو لاق | رجقلا نم دوس"الا طيخلا نم ضي الأ طيخلا مكل نيبقي ىتح

 نإو لكأب الف رجفلا ف كشي وهو ةرمقم تناكوأ رجفلا هيف ى ريال عضوم ىف ناكنإ

 ناكءاوسو ضقي ملالإو ىضق علاط رجفلاو لكأ نإ هيأر ريك أ ناكنإو ءاسأ دقفلكأ
 كشلا ىف مبنع ىور كلذكو ذخأن هبو فسوي ىبأو رفز لوق اذهو رضح وأ رفس ىف

 لصأالا ةياور نوكي نأ ىغبنيو ركب وبأ لاق ه رابتعالا اذه ىلع سمشلا ةبوبيغ ىف

 نب نسحلا هأورام ىلع نيلومجرجفلاف كشلا دنع لكتالا مهتيهارك ىف ءالمإلاةباورو

 دقو باتكلا رهاظل ةقفاوم اهن“الو نيب رخ“الا نيتباورلا ىف هولمجأ ام رسف هنأال دايز

 دق امهدحأ لاف موصلا ىف رجفلا عولطهل ارظنيل نيلجر ثعب هنأ سابع نبا نع ىور

 لاح ىف كلذو رمع نبا نع ىور كلذكو لكأف |تفلتخا لاقف علطي مل رخألا لاقو علط

رط نم رجفلا عولط ةفرعم لإ لوصولا أف نكمأ
 نيش ىح إ ىلاعت لاقو ةدهاشملا قي 



 ؟ ما مايصلا ةليل عامجاو برشلاو لكلا باب

 نيبتلاو نيبتي نأ ىلإ لك الا حابأف [ رجفلا نم دوس الا طيخلا نم ضييب الا طيخلا كل
 لوصولا اهيف مهننكمي لاح ىف هب اورمأ امن] كلذ نأ مولعمو قيقحلا ملعلالوص- وه امن
 دهاشيال عضوم ىف وأ ميغ ةليل وأ ةرمقم ةليل تناكاذإ امأو هعولطب قيقحلا ملعلا ىلإ
 بج اولاف عولطلا لاح معلا ىلإ هل لييسال ذإ موصال طايتحالاب رومأم هنإف رجفلا علطم
 لاق ىلولسلا ميرم ىلأ نب ديزي انث دح لاق ةبعش انثدح ل هنيدل ءاربتسا كاسمإلا هيلع
 لاق هِي هللا لوسر نم ركذتام ىلع نب نسحلل تلق لاق ىدعسلا ءازوجلا ابأ تعمس
 انثدحو ( ةبير بذكلاو ةنبتأمط قدصلا نإف كبري الام ىلإ كبيريام عد) لوي ناك
 انثدح بابش وبأ انثدح لاق سنوي نب دمحأ انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمي
 تعم لوقي هدعب ًادحأ عمسأ الو ريشب نب نامعنلا تعمس لاق ىبعشلا نع نوع نبا
 برضأسو تاماشةمرومأ امهنيونيب مارحلانإونيبلالحلانإ) لوقب ليهشال وسر
 نأ كشوي ىلا لوح عرب نم هنأو مرحام هللا ىمح نإو ىمح ىمح هللا نإ الثم كلذ ىف
 دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمج انثدحو ( رسحي نأ كشوي ةيبرلا طلاخ نم هنأو هطلاخي
 تءمس لاق صاعنع اي ركز انث دح لاق ىسع ان ريخأ لاق ىزارلا ىمومنب مهاربإ انثدحلاق
 تاماشتمرومأ امهنيو) لاق ثيدحلا اذهم هلي هللال وسر تعم ىلوةيريشب نب ناهعنلا
 تاهبشلا ىف عقو نمو هنيدو هضرع اريتسا تاهبشلا قا نف سانلا نم ريثك اهملعيال
 روظحما وأ حابملا نم هنأ هيفشل وكشملا لعمادقإلا نمعنمت رابخألا هذرف (مارحلا ىف عقو
 نوكي ىتح علطيام لوأ ىف رجفلا عولط نيبت ىلإ هل ليبمتالف كش نف |.طامعت ءأ بجوف
 نيبقي ىتح] هلوق انلمعتساف ىلاعت هلا ىملل عقاوم ريغ ةبب رلل ًانتجم هضرعو هنيدل ًامربتسم
 لوأ ىف هعولط ةفرعم هنكمي نميف [ رجفلا نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا كل
 اذإ لكأي نأ هركأ سنأ نب كلام لاقو ان ركذ ايف هجاجحو انباعصأ بهذم اديفدلا وحأ
 رجفلاىرب ىتح كشام لجرلا رحستي ىروثلا لاقو ءاضقلا هيلعف لكأ نإو رجفلا ف كش
 لوق امأو ه هيلع .ىث الف رجفلا ىف اكاش لكأ نإ ىعفاشلاو نسحلا نب هلا ديبع لاقو
 كلذ رذعتوأ هعولط لاح ىف نيبتلا ناكم] لاح هنم رابتعا ريغ نماكاش لكأيهنأ لاق نم
 رجفلا عولط هفرعي نم هترضحب سيل عضوه ىف ناكول آريرض ن'الهنم لافغإ كلذف هيلع
 ناك نم كلذكو حبصأ دق نوكي نأ نمأي ال وهو كشلاب لك "الا ىلع مادقإلا هل زجبمل

 را بيوع هل



 اذهزاجأ نإف كشلاب لك“ الا ىلع مادقإلا هل رمي مل رجفلا عولط نم نمأب ال لظم تيب ىف

 نورك نأ نمأي ال ام لكىلع مادقإلاو عضوم لكى كذلا ءاذلإ همزل كلا ىغلأو

بانتجا نم هِي ىنلا نع ىورامل ةفلاخ كلذ لامعتسا ىفو هريغوأ ءىطو نم ًاروظحم
 

 زئاج ريغ هنأ نوفلتخال مهمأل نيملسملا عامجأ ةفلاخعو نيقيلا ىلإ بيرلا كرتو تاهيشلا

 ىدحإ قلط نم كلذكو هتجوز اهنأ ىف كاش وهو اهف رعيال ةأ ما ءىطو ىلع مادقإلا هل

 الإ ءابقفلاقافتاب نهنم ةدحاو ءىطو ىلع مادقإلا هل زئاج ريغف اهيسفو ثالث اهنيعي هئاسن

 هنإف رجفلا ىف اكاش لكأ نم ىلع ءاضقلا باحياب لوقلا امأو + ةقلطملا تسيل اهنأب معلا دعي

 ناكاذإ هن"ال كشلاب ءاضقلا هيلع بجبال كلذكف هيف كوكشملا ىلع مادقإلا هل حب ال

 نم ةنآلا هذه هتتمضت ىنلاو كلاب همازلإ زئاج الف ضرفلا نم ةمذلا ةءارب لصألا

 نم - هلوق ىلإ  مكئاسن ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل ركل لحأ ] هلوق دنع نم مكحلا

او عاملا ميرحت سن أ رجفلا نم دوسأالا طيخلا
 دع موصلأ ىلايل ف برشلاو لكاال

منإ مدقتملا رظحلا نال نآرقلاب ةنسلا سن ىلع ةلالدلا اهيفو مونلا دعب وأ ةمتعلا
 ناك ا

ع ةلالدلا اهفو « نآرقلا ىف ةروكذنلل ةحابإلاب سن مث نآرقلاب ال ةنسلاب هتويث
 نأ ىل

 نأب ملعلا عم هرخآ ىلإ ليللا لوأ نم عاملا ةحابإ نم هيف ا موصلا ةمص ىفانتال ةبانجلا

 عم مكح م ابنج حبصي رجفلا عولط عاملا نم هغارف فداص اذإ ليللا رخآ ىف عماجما

 هلوقب داولا بلط ىلع ثح ايفو [ ليللا ىلإ مايصلا اومتأ مث | هلوقب هموص ةحصب كلذ

 ىلع ةلالدلا اهيفو ه هل ةبآلا لامحاو هلوأت نم ليوأت عم | مكل هللا بتكام اوغتباو ]

 زاج امل هل لمتح هنأ الولف كلذ ىلع هل وأت دق سابع نبا نال ناضمر ىف ردقلا ةليل نأ

 ايفانيب ام ىلع هلوأت نم ليوأتل هللا ةصخ رب صخرتلا ىلإ بدنلا اهفو هيلع هلوأتي نأ

 مايصلا ةليل ركل لحأ ] هلوقب ىناثلارجفلا عولط ىلإ ليللا رخآ نأ ىلع ةلالدلا اهفو فلس

 نآو رجفلا عولط ىلإ لبللا نأ تدنق |[ مكل نيبتي ىتح - هلوق ىلإ - مكئاسن ىلإ ثفرلا

 نأ ىلإ عامجاو برشلاو لك“الا ةحابإ ىلع ةلالدلا ايفو ه راهنلا نم وبف هعولط دعبام

 كلذ هيلع رظحي ال كشلا نأو رجفلا عولطب نيقيلاو ةنابتسإلا هل لصحي
 زئاج ريغ ذإ

 لصيالنم امأو هعولط تقو ةنايتسإلا ىلإ لصي نميف اذهو كنشلاعم ةنابتسإلا دوجو

 1 فل
لذ وحن وأ هر فعضوأ رئاسل كلذ ىلإ

 لبق أفنان 1 باطخلا أآذه ف لخاد رع ك



 كمل مايصلا ةليل عامجاو برشلاو لكلا باب

 كلذ نآل باجيإلا هب دري مل هنأ ىلع ليلد رظحلا دعب ةحابإلا ظفل دوروو لصفلا اذه
 اذإو] هلوقىف هرئاظن نم انركذاموحن ىلغرظحلا دعب هدورو ناكاذإ قالطإلا ظفل

 سيلف كلذ عمو |[ ضرآلا ىف اورشتناف ةالصلا تيضق اذإف | هلوقو [ | اوداطصاف ملح

 ةبج ىلع ليلا رخآ ىف نوكب ام وهو ًآبودنم برشلاو لكألا ضعب نوكي نأ عنتم
 لاق دهدسم انثدح لاق ىبرحلا مهأربأ ] انئدح لاق عناق نب قابلا دبع انثد> دقو روحسلا

 (ةكرب رو>سلا ىف نإف اورحست) لاق قلي ىنلا نأ سنأ نع ةداتق نع ةناوع وبأ انثدح
 كرايملا نب هللا دبع انثدح لاق ددسم انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمع انثدحو

 لوسر لاق لاق , صاعغلا نب ورمع ىلو وم , سبق ىفأ نع هيأ ن زع حاب رن ىلع نب ىسوم نع

 قابلا دبع انثدحو (روحسلا ةلكأ باتكلا لهأ مايصو مكمابص ني الصف نإ) قلي هلا
 ديعس نب هق دبع ندح لاق بيبش نبا دع ندح لاق قيذلا ورح نبدأ انثدحلاق
 دغ معن ) لاق هَ هللا لوسر نأ رمع نبا نع هيبأ نع ملسأ أ نب ديز نب نمحرلا دبع نع

 / ُُ لور بدنف ( نيرحسلملا ىلع نولي هتكنالمو هللا نإو روحسلا نمؤملا

 طيخلا مكل نيبقي ىتح اوبرشاو | ولكو ] هلوقب هللا دارم نوكي نأ عنتع سلو روحسلا

 ًابودنم نوكيف رو>سلا ةلكأ ةمظتتاام ضعب ىف [رجفلا نم دوسأألا طيخلا نم ضيبألا

 هنم ناكام وهو لكلا ةحابإ ىف ةضخرلا ةلاحمال ةيآلا تنمضق دق لق نإف ةنآلاب اهلإ

 ليق + ةحابإو ًابدن دحاو ةظفل مظتني نأزوحي فيكف روحسلا هجو ىلع ال ليللا لوأ ف
 قالط]ورف ظفللا رهاظامأف ةنسلأ ر هاظي هيلع انلتدتسا انإودب الا رماظي كلذ تشن د مهل

 رع هلوقب اهب ردقللا مكحلا ف لخدتال دق ةياغلا نأ ىلع ةلالدلا ايفو ء انييام ىلع ةحابإ

 ابف لكلا ةحابإ ىف ةلخاد ريغ نيبتلا لاحو [ ضيبألا طيخلا مكل نيبتي تح ] لجو

 مايصلا ةياغ ليللا لع [ ليللا ىلإ مايصلا اومتأ مث ] ىلاعت هللا لاق مث اهب ةدارم الو

 ليبس ىرباع الإ انج الو ] هلوق وهو عضاولأ ضتب ىف تلخد دقو ٠ هيف لخدتملو
 ىلإ مكيدي ديأو | ىلاعت هلوق كلذكو اهدعب ةالصلا ةحابإ ىف ةدآرم ةياغلاو [ اولستغل ىتح
 ةياغلا نأ ىف لصأ كلذو دارملا ىف ةياغلا تلخد دق [ نيبعكتلا ىلإ مكلجرأو - قفارملا
 هتايثإ وأ اهكح طاق ىف الد ىل ] جاتحت اهتأو ىرخأ ىف لخدت ال لاو لاح ف لخدت دق

 حاملا ٌيدأنأ اع هفطع نافآ اللا ىلإ أ ] مآ ىف
 عاجلا ةحابإ نم هركذ ذ مدقتام ىلع هفطع نإف| ليللا اخ مايصلا وهنأ مث | ىلاعت هل هلو5 ةامأو
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 صاصجلل نآرقلا ماكحأ و

 ركذ ىتلا رومآلا هذه نع كاسمإلا وه هب رومأملا موصلا نأ ىلع لدي برشلاو لكآلاو

 اهضعب ىتلا ىناعملا نم ىعرشلا موصلا هيضتقي ام عم كلذ نابب مدقت دقو اليل اهتحاب]
 ىلإ مايصلا !ومتأ مث | هلوق ىفو ه ًايعرش ًاموص كاسمإلا نوكل طرش اهضعيو كاسم]
 نأو كلذ دعب لكآلا هل زئاج ريغ هنأ رذع ريغب ًارطفم لصح نم نأ ىلع ةمالد | ليللا

 هنأىوردقو مايصلا نم برض كاسمإلا اذه نآل مئاصلا هنع كسمب امع كسمب نأ هيلع

 لكأب لنمو هموب ةيقب مصيلف لكأ نم ) اقف ءرأوشأع موي ىلاوعلا لهأ ىلإ ثعب قلي
 مل ايعرش ًاموص نكي ملاذإ ليق نإف + ًاموص لكأألا دعب كاسمإلا ىمسف ( هموص متي

 لا ال ىعرشلاءوصلاهي دارملا | ليلا !ىلإ مايصلا ١ وعأم ريشا ىلاعكهإ رقنآآل ظفللا هل وانتي
 مودا 0” ل1 لا ات هس و اماعل هل وكان 2 طمع

 بوجوو ءاضتقلا هبا عم ىبلا هب سأ دق عرش وص ند اذه ل لق وفا

 نق عةلالدلاهيفو هيلع باوثلل اقسم هيلإ ًابودنم ًاوصن وكي نأن م هجر خال ءاضقلا
 لعفي ملام هضرفنم هي زجيو هم وص متي نأ يلع نأ موصلا وانغ نأضمر ىف حبصأ نم

 صالا ر هاظلا هيضتقب ىذلا ليق نإف ٠ عامج وأ برش وأ لكأ نم موصلا ةحص ىفاني ام

 هقحلب .ىح هيف لدي ملف وهو هيف لوخدلا مص دق ايف قلطي مامتاإلاو مو.لا ماسمإب

 لصح دقف هنعكلاسإلا مئاصلا ىلع بحي امع اكسم عيبصأ مل هل لبق ٠ ماهتإلاب باطخملا

 هب لصحي لنإو ًايعرش ًاموص نوكي دق كاسمإلا نأ نم انيب امل موصلا ىف لوخدلا هل
 راصم” الأ يقف عيمج قافتا ةينلأ مدع عم موصكلذ نأ لعلديو عوطت الو ضرف ءاضق

 هل زئاج هنأ موصال وان ريغ متاصلا هنع كسهيامع اكسم ناضمر ريغ ىف حبصأ نم نأ ىلع

 ىعرشلا موصلا كح هب قلعتي ًاموص ىنعم ام نكي مل ولو هبزحبو عوطتلا ةبن ءىدتبي نأ
 دارأ مث برش وأ لكأ ول هنأ ىرت الأ هدعب ةبنلا داحيأب موصلا مكحهل تبني نأ زاج ام
 مايصلا اوهتأ مث ] هلوق ةلالد ةحصانفصو امب تبثف كلذ هل ممصي ملاعو طن ًامايص ىوشب نأ
 . باوصلاب ملعأ ىلاعت هللاو راهلا ضعب ىف ناضمر مايص ةين زاوج ىلغ | ليللا ىفإ

 هيف لوخدلاب عوطتلا موص موزأ باب

 عوطتلا موص ىف لخد نم نأ ىلع لدي [ ليلا ىلإ م ايصلا اومتأ مث | لجو رعهلوق
 !ايللا رئاس ىف ماع مكتاسف ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل كل لجأ هلوق نال كلذو همامت] همزل
 ىلاكلا راس ىف م اع| محداسل ىإ كثضرلأ مايصلا هليل ممن لجأ || هلوق نال كلذو هماعإ ديو

 نود ناضمر مايص ايل لعهب راصتقإلا اج ريغو اهتحيبص ىف موصلا سانلا ديري ىثلا



 نكح هيف لوخدلاب عوطتلا موص موزل باب

 لكلا ةحابإ ىف المعتسم ظفللا مكح ناكاملو ةلالد الب مومعلا صيصخت نم هيف أمل هريغ

 هيلع فطع مث كإذك ناكاذإف ظفللاب هدارم اهنأ تبث عوطتلا موص ىلايل ىف برشلاو

 لوخدلا هل حص ىذلا موصلا مانت موزل كلذ ىضتقا [ ليللا ىلإ مايصلا اومنأ مث *) هلوق

 دحال زئاج ريغف بوجولا ىلع ىلاعت هللا سمأو ًاضرف وأ موصلا كلذ ناك اعوطت هيف

 همامإو هيف ىضملا مزل آذإو رذع ريغب هنم جورلا ضدرفلا وأ عوطتلا موصف لخد

 ليقنإف ٠ تابجاولا رئاسكهؤاضق همزل هدسفأ ىتمو هبوجو هيلع مص دقف ةبألا رهاظب

 هل ليق هيلع كلا روصقم نوكب نأ بجوف ضرفلاموص ىف تازن ةيآلا نأ ىور دق

 ببسلا ال ظفلا اندنع كحلا نآل ظفللا مومع رابتعا اثدنع عنمب ١ الل بيس ىلعةبآلا لوزن

 رنات يذلا ىف ًاصاخ نوكي نأ بجول ببسلا ىلع ًاروصتم كلذ ىف مكحلا ناكولو

 لد ملاح لثم ىف سيل نم مريغ قو مهيف م كسلا مومع ىلع عيمجلا قفتا انلف مهنم مهسفنأ

 سانئلار ماس ورك بسلا را متلو بل ع روصت م ريغ مكحلا نأ ىلع كلذ

 [ليللاىلإ م مايصلا اوم 1 مثإ ىلاعت هلوةيلالدتسإلا هجو انفصوامب حف ناضمرموص ىف

 فسوب وبأو ةفينحوبأ لاف كلذ ىف ه اهقفلا فادخا دقو هيف لوخدلاب موصلا موزل بع

 م هيف هل ضرعوأ هدسفأت عوطتلا ةالصو وأ عو طتلا مايص ىف لخد نمرفزو دمخو

 ةالص ىف لخد اذإ لاص نب نسحلا لاقو هدسف أاذإ ىعازوألا لوق وهو ءاضقلا هيلعف

 هيلع ءىرط ولو ءاضقلا هيلعف وه هدسفأ نإ كلام لاقو ناتعكر همدأي أم لقأف عوطتلا

 الف اعوظت هيف لخدام دسفأ نإ هللا همحر ىعفاشلا لاقو هيلع ءاضق ال الف هنم هجرخأ ام

 ةدسفناه

 انثدخ لاق عناق نب قابلا دبع انثدح انل وق لث رمع نبآو سابع نبأ نع ىورو هيلع ءاضق

 نع ىتبلا ناهثع انثدح لاق م ميشه انثدح لاق روصنم نب ديعس انثدح لاق ىسوم نب رشب

 ىنام أف :رمع نباو سابع نبا تلأسف ترطفأف تدهجأف ًاموي تمص لاق نيريس نب سنأ
 ابجرخي ةقدصلا ةلزنع وه لاق دهاجم نع ىح نب ةحلط ىورو هناكم ًاموي موصأ ؛ نأ

 م رحأ اذإ ةرمعلاو جل 1 اونلتخت ملوابكسمأ ءاش نإو اهاضمأ ءاش نإف هلام نم لجرلا

 ًآضيأ هيف سانلا فاتخا دف امبف رصحأ نإو امهؤاضق هيلع نأ امهدسفأ مث * اعوطت امهم

 ند اتمدق امو 53 4ع 5 ءانضقال ىعفاشلاو كلام لاقو هاضقلا هيلع ميعبأت نموأ 7 رامحأ لاقذ

 ره 95 وأ رذعي هنم سرخ ءاوس ءاضقلا بجو | لب اءللا , ىلإ مايصلا | ومأ مث هل وق ةلالد
 تيدا رد 2 ك2 هل بما روب



 .باجيإ ىف همكح فلتخم مل بجو اذإو لوخدلاب باجإلا تضتقا دق ةيآلا نآل رذع

 ةالص وأ مايص نم هيلع هللا هبجوأ ام رئاسكر ذع ريغب وأ رذعب هجورخ ناكاذإ ءاضقلا

 ىف انلعجو ] هلوق اهف.لوخدلاف برقلا باحيإ ىف ةي آلا هذه ريظنو روذنلاكامهريغ وأ

 ناوضرءاغتب الإ مهبلع اهانيتك ام اهوعدتبا ةينايهرو ةمحر و ةفأر هوعبتا نيذلا بولاق

 قرات مذ مث لوقلاب نوكي دقو لعفلاب نوكي دق عادتبإلاو | اهتياعر قح اه وعراف هللا

 لوقلاب اهماحيإب وأ ايف لوخدلاب ةبرق عدتبب نم نأ ىلع كلذ لدف عادتيإلا دعب اهتياعر
 كلرتبالإ قحتسيال مذلاو اهتياعر قد ابعرب ملف اهمامت] لبق اهعطق ىتم هنآلل اهمامت] هيلع نأ

 ىف جتحو ٠ لوقلاب باحيإلاورذن!اب وبكل وخدلاب !مموزل نأ ىلع كلذ لدف تابجاولا

 الثم هللا هلعج | اثاكتأ ةوق دعب نم اطرغ تضقن ىتلاكاونوكت الو ]| هلوقب ًاضيأ هلثم

 نوكيف ةيرقف لخد نملكىف مومو هضقيو هب شن . مل مهاب فلحوأ ادبعمتلدبعنمل

 اهحيحصأ نمضت دعب ابنم ىذمام دسقأ دقف ابضقت ىتم هند ايمامتإ لبق ابضقن نع ايبنم

 ًأدتبا نم لكنأ بجوب اذهو اهاوقب ابلتف دعب اهطرغ ةضقان ةلزنمب ريصيو اهف لوخدلاب

 . اهرغ ةضقان ةلزنع نوكي الثل هب ءافولاو همامت] هيلعف ًايدب اعوطتم ناكنإو هللا قح ىف
 .ىلاعت لاق هنألل اهديكوت دعب ناعألاو دبعلا ضقن نميف هب آلا هذه تان امنإ لبق نإف

 اهزغ تضقن ىتلاكأونوكت الو | هلوق هيلع فطع مث [ متدهاع اذإ هللا دعي ارفوأو
 يسن

 عضا وم ىف كلذ انبي دقو اهظفل مو راينا عنب ال بي. ىلع افوزن هل ليق | ةوق دعب نم

 ضرفلا ىف ممصيام ل اق نأ انلعدقو [ملاعأا واط هلا ىلاعت هل ةًاضيأ هيلع لديو
 أ 2 3 و

 هيسحالإ هن ةيرق كو نو لفاوتلا صن الو نأ ةمكر ةالصلا فو لماكموب موصلا نم

 لفنلا مود نأ ىرت الأ ابطورش ءافيتسأ ىلإ ج جاتح هنأ ةلالدب ضورفلا ف اهبعوضوم

 عواطتلا ةالص كلذكو برشلاو لكألاو عاملا نعد اسمإلا موزل ف ضرفلا موص لثم

 ضرفلا ل صأ نكي لاو ضورفلا ف طرشام لثم ىلإ رتسلاو ةرابطلاو ةءارقلا نم جاتحت
 هىث ف لخد ىف لفنلا كح كلذكن وكي نأ بجو موب ضعب موصالو ةدحإو ةعكر

 اولطبت الو ] ىلاعت هلوقو هنم هلعفام باوث ل طب أو هلطبأ دقف هماتإ لبق هدسفأ مث هنم

 دَقف همامتإ همزل اذإو هلاطبإ نع هابإ ىلاعت هللا بنل همامإ لبق هنم جورخلا عنمب + [ ؟لامعأ
1 

 روذعم ريغ وأ هجورخ ىف نأك أروذعم اهمامت] , لبق هنم جرخ اذإ هواضق هيلع بجو



 للا هيف لوخدلاب عوطتلا موص موزل باب

 لجرلا رتوي نأ وهو ءاريتبلا نع ىمن هنأ قلب ىنلا نع ىورام ةنسلا ةبج نم هيلع لديو
 وأ اهدسفأ ىتف هتمؤل دقف اهمامت] بجو اذإو همامإ باحيإ ظفللا اذه ىضتقاذ ةعكرب
 جاجحلا ثيدح هيلع لديو تابجاولا رئاسك اهؤاضق همزل هرايتخا ريغب هيلع تدسف
 نم جحلا هيلعو لح دقف جرعوأ رسكنم) لاق هنأ لِي ىبلا نع ىراصت'الا ورمع نبا
 نع هتاور تراصف قدص الاقف ةريره ىنأو سابع نبال كلذ ترك ذفةمركع لاق (لباق
 نيب قرفي مل هنأل هيف لوخدلاب همازلإ امهدحأ نيينعم لع لدب كلذو ةثالث متلي ىنلا
 م هيلع بجاو ءاضقلا نإف هنم رايتخا ريغب هنم جرخ نإو هنأ ىاثلاو لفنلاو ضرفلا
 لاق حلاص نب دمحأ اثدح لاقدواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمح انث دحام ًاضيأ هلع لديو
 ةورع ىلوم ليمز نع داما نبأ نع حيرش نب ةويح ىنريخأ لاق بهو نب هللا دبع انث دح
 مث ان رطفأف نيتمئاص انكو ماعط ةصفخلو ىل ىدهأ تلاق ةشئاع نع رهبزلا نب ةورع نع
 اكيلعال) لاقفان رطفأف اهاتييتشاف ةيدهانل تيدهأ هللا لوسرابانلقف هللالوسرلخد
 نع الأي مل هنآأل عوطتلا ىف ءاضقلا بوجو ىلع لدي اذهو ( رخآ ًاموي هناكم اموص
 أنثدح لاق هللا دبع نب مهأربإ انثدح لاق عناق نب قابلا دبع انثدحو + امهموص ةبج
 تحبصأ تلاق اهنأ ةشئاع نع ةورع نع باهش نبأ نعرمح نب هللا دبع انثدح لاق ىبنعقلا
 قلَي هللا لوس ةصفح تلأسف انرطفأف ماعطانل ىدهأف نيعوطتم نيتمئاص ةصفحو انأ
 ربك ال1 ىناهصاللا ديسأ نب هللا دبع انثدحو قابلا دبع لاق ( هناكم ًآموي ايضفأ) لاقق
 نع رمع نب هللا ديع نع ناقربزلا نب دم مام وبأ انثدح لاق ليمج نب رهزأ انثدح لاق
 نع ىنعقلا انث دح لاق قم انثدحو قابلا دبع لاق + هوحن ةشئاع نع ةورع نع ىرهزألا
 كلي هلا لوسر لاقف هوحن ركذو ةشئاعو ةصفح نأ ىرهزلا نع باهش نبأ نع كلام
 نونعطي هايشأب ثيدحلا اذه دانسإ ىف نوملكتي ثيدح باصأو ( ًاموي هناكم ايضقأ )
 ىديملا انئثدح لاق ىسوم نب رشب انثدح لاق عناق نب قابلا دبع هب انث دحام اهدحأ هيف اع
 ىرهزلا لاقف ةورع ثيدح نم وه ىرهؤلل ليقف ىرهزلا نع هثدحي نايفس تعم لاق
 نم ناكول لاق هنأ رمعم نع دحاو ريغ قربخأو ىديملا لاق ةورع ثيدح نم وه سيل
 ىرهزلا ديرب نأ زئاج هنآلل اندنع هلطبيال هوركذ ىذلا اذهو هتيسن ام ىره زلا ثيدح
 0 ل حاس نع الس م نوك نأ هلاوحأ رثكأو ةورع ريغ نم هعمسو ةورع نم هعمسي مل هنأ كلذ



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ع

 ٠ سيلف هتيسنام ىرهزلا ثيدح نم ناكول رمعم لوق امأو اندنع هدسفيال هلاسرإوةورع
 هلا وحأ رثكأو هريغ ثيدح ىف هزاوك ىرهزلا ثيدح ىف هيلع زئاج نايسنلا نآأل ءىثب

 الف هنع هاورو ىرهزلا نم هعمس دق رمعم ريغو ىرهزلا نم هعمس دق رمعم نوكت ال نأ

 نونعطيو ةورع نعةورع ىلوم ليمز هأور دقو هنعهأوردق رمعم نوكي ال نأ هدسفي

 انا لق ةورع نم هنعسأ ثيدحلا اذه ىف ىرهزلل لاقدنأ عرج نبأ هر ,كذ ام ًاضيأ هيف

 مقرأ نب ناهيلس لج رلا نأ ثيدحلا اذه ريغ ىف ىورو كلملا دبعبابب لجر هب قرخأ

 بامصأ هب ضرتعي امو ءابقفلا بهذم ىلع هدسشب ام هيف سلف لاخلا هب تفرصت اهفيكو

 نع فيصخ ًاضيأ ىور دقو مدنع هيف حدشب الو ثيدحلا دسفيال اذه لثم نم ثيدحلا

 امههرمأفأت رطف أف ماعط أيحل ىدهأف, نيتمئاص اتحرصأ ةشئاعو ةصفح نأ سابع نب !نعةم ركغ

 ليتح نب دمحأ ن , هللا دبع اند لق قابل ديعانادحو هناكم موب ايضقت نأ لع ىنلا

 ىنأ نع نسحلا نع ةرمح ىبأ نع ليعامسإ نب مت م اح انئدح لاق دابع نب دمه انثدح لاك

 امو عقلي ىنلا لخدف ماعطا ل ىدهأف نيتمهئاص اتحبصأ ةصفحو ةشئاع نأ ىردخل أ ديعس

 ىوردقو ( ادودت الو هناكم موي ايضقا لاق ىلبانلاق نيتئاص احبصت ملأ ) لاقف نالكأت
 لاق ىسوم نب لضفلا نب ليعام#] انثدح لاق قابلا دبع انثدح ام وهو رخآ قيرط نم

 نع ديعس ند ىت نع مزاح نب ريرج انثدح لاق بهو نبأ أنثدح لاق ةلمرح أنثدح

 انيعأف ماعط انيإإ ىدهأف نيتعوطتم نيتمئاص ةصفحو انأ تحبصأ تلاق ةشئاعنعةورع

 اهوي امود) هيلي لاقف اهيأ ةنبا ىهو هتلأسف ةصفح ىتردب لِي ىنلا ءاج املف اة رطفأف

 ىوردقو كلذ لثم ةقئاع نءةورع نع ىرهزلا نع ةأطرأ نب جاجحلا ىورو ( هنأكم

 ركاذي مهنأ الإ اهون ركذو ةصقلا هذه رم نب هللا دبع نع عفان نع ره نب هللأ ديبع

 نيتعوطتم نيتمماصأت صا اهنأ امدعب ف قرطنمتم وردق ةضيفةسمراث ] هذبف ه اعوطت

 انثدحام ءاضقلا بوجو ىلع لديو ه ءاضقلاب سآلا ابلكىفو عوطتلاركذي ىلابضعب فو

 انثدح لاق سادي ىسيع انثدح لاق ددسم انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمت

 هعرذ نم) مَلِلِي هللا ل وسر لاق لاق ةريره ىلأ نع نب ريس نب دمع نع ناسح نب ماشه

 ءاضقلا بج وبام ثيدحلا اذهىو (ضقيلف٠ ءاقتسا نإو ءاضق هيلع سيلف متاص وهو قى

 92 ظرف موصل نم نيب و لفنت 21! نيب قرغي م يبي هنأل أ دمع ءاقتسا اذإ عوطتملا مئاصلا ىلع



 ني هيف لوخدلاب عوطتلا موص موزل باب

 نم اهضبق اذإ اعوطت ةقدصب قدصتملا نأ ىلع عيملا قافتا رظنلا ةبج نم هيلع لدبو
 لخادلا كلذكف اهب هل تاصح ىتلا ةبرقلا لاطبإ نم هيفامل اهيف عجيل هيلع اهب قدصت
 مدقتام لاطب] نم هبف امل اممامت] لبق اهنم جورذملا هلزئاج ريغاعوطت موص وأ ةالصىف
 عنتما امنإ هناأل ضقت مل ىلا ةقدصلا ةلزن وه لبق نإف ةضوبقملا ةقدصلا ةلزنع وهف هنم
 نكي مل ول هل لبق « ةقدصلا ميلسآ نم عنتمملا ةلزنم موصلاو ةالصلا ءارجأ قاب لعف نم
 نك ممدقتام لاطبإ هماتإ لبق هنم جورخلا ىف ناكامل هنكل ترك ذ م ناكل كلذك الإ
 نود راهنلا ضعب موص مصيال هنأ ىرت الأ ءاضقلا همزل هلعف ىتمو كلذ ىلإ ليبس هل
 رطفأ مث هلوأ ماص نم كلذكو هتيقب موص هل مصيال راهنلأ لوأ ىف لكأ نم نأو ضعب
 ىف عج رلاك هلعفام مكح هب لطبأو ًاسأرمويلا كلذ موص كح نم هسفن جر خأدقف هبقاب ف
 هيلع اهي قدصتملا ىلإ اهدر همزا ةضوقم ةقدص ىف عمجر اذإ كراصف ةضوبقملا ةقدصلا
 ءاضقلا همزل هدسفأ ىتم اعوطق ةرمع وأ جحب مرح لا نأ ىلع عبمجلا قافتا ًاضيأ هيلع لدبو
 هج رخال هداسف نآل ءاضقلا همزل امنإ ليق نإف « ل وقلاب باحيإلا ةلزنم هيف لوخدلا ناكو
 هل ليق + داسفإلاب امهنم جرخ وه ذإ موصلا و ةالصلا نم برقلا رئاسك كلذ سيلو هنم
 نوكي نأ نم مرحنا اذه واخالو لوخدلاب باجيإلا ةبج ىفامممواست عنمال قرفلا اذه
 بجاولاةهمامت] همزلدق ناكنإف همرلي ملوأ همامتإ هيلع بجوو لوخدلاب مارحإلا همزادق
 عوقو ىف هلكح فاتخم ال بجو دق ام نآل هلعفب هدسفأ وأ رصحأ ءاوس ءاضقلا هيلع
 همزل هدسفأ ىتم هنأ ىلع انقفتا تف مالسإلا ةجحورذنلا لثم هلعف ريغ وأ هلعفي هيف داسفلا
 تابجاولا رئاسكه تبجريغ نمهلعف رذعتو رصحأ اذإ هدكح كلذ نوكي نأ بجو هُؤلَصَق
 دقف جرع وأ رسك نم هيلي ىنلا لوق ودو مصخلا لوق نالطبب تضق دق ةنسلا نأ لعو
 تبث اذإو هريغ لبق نم عنملا عوقو عم ءاضقلا هيلع بجوأف لبأق نم جملا هيلعو لح
 اطونماهضعب ناكوابمامتإ ارت طرشىلا برقلا رثاس قدلشم بجوةرمعلاو جملا ىف كلذ
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 بارطضاامأف 8 ًاعيمجنأملاو دتسلا بر رطضم ثتيدحاذهو (ىضقت الف تنس نإو وىضقاف

 ءىناه مأ نب نوراه لوقي ةرمو ءىناه مأ عمم نمع ةرم هيورب برح نب كاعمس نإ هدنس

 قريخأ لاق هاه م 8 نبأ نع ةرمو ءىناه مأ ىنبا نع هيورب ةرمو ءىناه مأ ةئبا نبا وأ

 نقلا بارطشا مأو « هتاور طبدم لق ىلع لب انسإلا فبارطدإلا اذه لن انلمأ

 ند لاق ةيش ىأ نب نايات دح لاق واد وأ انثادح لاق ركب نب دم انثدحام لبق نف

 ال تلاق ءىناه م أ نع ثرلا نب هللا دبع نع دايز ىبأ نب ديزي نع ديمأ دبع نب ريرج

 نع ءىتاه مأو لي هتا وسار راسي نع تسلل ةمطاف تءاج ةكم هتف متتفلا موي ناك

 مهنم تبر شف هاه مأ هلوانمهنم برشف هتلوانف بار 2 هيف هانإب ةديلولا ت ءاجخ لاق هنيع

 الف لاق ال كلاق اشش نسسقت تنك أ املا لاتخ 5
 لاف ال تلاف اذش نيضقت تنف ! امل ) لاقف ةمئاص تنكو ترطفأ هللا لوسراي تلأاق

 بوجوأ فن كلذ ىف سيلوكرضيال لاق هنأ ثيدحلا اذه ىفركذف (ًاعوطت ناكنإ كرضي

 كلذ تملع وأ راطفإلا اهل ذوحجيال هنأ لعق مل اهنا اهرضي مل هنأ لوقت كلذك انآل ءاضقلا

 رفعج نب هللأ دبع انث دو هيف ىضملا نم لوأ راطفإلاو بربشلاب لَ ىنلا عابتا تأرو

 انثدح لاق ىسلايطلا دواد وبأ انثدح لاق بيبح نب ستوب انثدح لاق سراف نب دمحأ نبإ

 هثدحي برح نب كاعم ناكو هاه مأ نبا وهو شيرق نم لجر ةدعج ىقربخأ لاق ةيعش

 نأ ءىناه مأ نع ىتثدخ ةدعج امبلضفأ انأ تيقلف ةبعش لاق ىناه مأ انبا ىثربخأ لوقي

 هللا لوسراب تلاةف تب رشف اهل وان مث برشف ًابارش هتلوانف اهيلع لخد لَ هللا لوس 7

 ءاش نإ هسفن ريمأ وأ هسفن نيمأ عوطتملا مئاصلا) تلي هللا لوسر لاقف ةمئاص تنك نإ
 وبأو انلهأ ىفربخأ لاقف ءىلاه مأ نم تنأ هتعمس ةد- هجل تاقق ( رطفأ ٠ .اف نإو ماص

 لوسر نأ هيف ركذو ءىناه مأ عمم نمع كامس هآورو ءقاه مأ نع ءىناه مأ ىل ىلوم حلاص

 نوراه نع كاعس ىورو ( رطفأ ءاش نإو ماص اش نإ رايخاب عوطتملا ) لاق لَ

 نإو هناكم ًاموي ىبوصف ناتضمر ءاضق نم ناكنإ) هيف لاقو ءىناه مأ نع 5-7

 رابخألا هذه نم ءىش ىف ركذب مو ( ىرطفأف تش نإو ىوصف تئش نإ اعوطت ناك

 عوطتلا ىف رطفب نأ هل نأو هسفن نيمأ هنأو رايخلاب مئاصلا نأ هيف ركذ امنإو ءاضقلا قن

 هذه تتيثولو طوبضم ريغ هنأ ىلع لدي هنتم ىف ىالتخإلا اذهو كيلع ءاضقال لقب و

 راطفإلا ةحابإوراطفإلا ةحابإ ابفام رثك أ نآل ءاضقلاب وجو قشام اهيف نكي ل ظافلألا



 ؟ وا هيف لوخدلاب عوطتلا موص موزا بأ

 نم هب ديرب نأ زئاج رايخلاب مئاصلاو هسفن نيمأ مئاصلا هلو قو ءاضقلا ط وقس ىلع لدتال
 موص ىوني ْنأ ىف رايخلاب هنأ موصلل ةين ريغ نم مئاصلا هنع كسمب : امع اكسم حبصأ
 ءاروشاع موي مثلَ تلي لاق اك امئاص ىمسي مئاصلا هنع كسمي امع كسملاو رطفي و أ عوطتلا

 هلوق كلذك مئاصلا هنع كسع اع كاسمإلا هدأآرصو ) هموي ةيقب مصيل لكأ نم )

 اذه ظافلأ ضعب ىف دجو نإف ىنعدملا اذه ىلع وه ( هسفن نيمأ مئاصلاو رايخلاب 5 مئاصلا )

 كرضيال هلوقلىوارلانملووأت وهامنإف ىضقنالف تئش نإو ىضقاف تئشنإف ثيدحلا

 م تركذ امب ءاضقلا فن تبل مل كلذك ناكاذإو رايخلاب ماصلاو ىرطفأف تنش نإو

 قاسنا 1و دئسأا ةمص عم ليوأت ا اديغنم ءاضقلا باجي قن لَ ىنلا نع تيثول هنأ لبع

 دا امد 1 ا ءاضقلل ةيج ومآ رابخالا تناكل نمل
 ناربخ درو ىمدن أ هوج ونعم توا

 مريخو ٠ ءانمتلا كرتل رظاحانريخو لامعتسإلاب وأ رظحلاريخ ناكر ظاح رخآلاو يبه
 دراو ءاضقلل ىفانلا ريخلا نأ ىرخأ ةبج نمو هجولا | اذه نم ىلوأ انربخ ناكف حيبم

 هنأكهدعب درأو ىنعملا ف هنالل ىلوأ أ لقانلا ريخلاو هنع لقان هل بجوم ل اربخلاو لصأل ا لبع

 حابملا لعفو باقعلا هب قحتسي بجاولا كرت نأ وهو ىرخأ ةبج نمو هضرات لع دق
 ريخ ضراعي امو « ىثنلا ربخ نم ىلوأ بوجولار بخ لامعتساناكف باقعلا هب قدتسيال
 هللا دبع أانثدح لاق دوأد وأ انث د- لاق ركب نب دم انثدحام راطفإل الا ةحابإ ىف ءىناه مأ

 وسر لاق لاق ةريره ىبأ نع نيريس نبا نع ماشه نع دلاخ وبأ انئدح لاق ديعس نبأ
 لاق ( لصيلت اص ناكنإو معطيلف أر طفم ناك ن إف ة بجيلف مدحأ ى عد اذإ) عع هّللأ

 لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمح أنثدحو + ًاضيأ ثأيغ نب صفح هأور دوأد وبأ

 لوسر لاق لاق ةريره ىنأ نعجا رعألا نءدانزلا ىلأ نع نايفس انثدح لاق ددسم انئدح
 نارظح ناريخ ناذبف ( مئاص ىفإ لقيلف مثاص وهو ماعط لإ مدحأ ى عد اذإ) قلع هللأ

 ضرف نم وأ اعوطق مئاصلا نيب هلي ىنلا قرفي ملو رذع ريغ نم راطفإلا مئاصلا ىلع
 قرفو راطفإلا قانت ةالصلاو لصيلف ائاص ناكنإو لوألا ربخلا ىف لاق هنأ ىرت الأ

 دارأ امنإ ليق نإف ٠ لكأيلف لاقل راطفإلا مئاصلل زاج ولف مئاصلاو رطفملا نيب ًاضيأ
 قالطإلا دنعةدورعملا ةالصلا ىلع وه لب هلليق ه لكأألا ىفاني ال ءاعدلاو ءاعدلا ةالصلاب
 ءاعدلا دارملا ناكولف ةلالدب الإ زئاج ريغ ءاعدلا ىلإ هفرصو دوج هو عوكرب ىلا هو

 ايهدب -أنآري



 للي هلوقو ان ركذامب مئاصلاو رطفملا نيب قرف نيح رطغيال هنأ ىلع ةمئاق هتلالد تناكل

 ع ىنلا نأ انيلع دقو لكلا نم هعنم موصلأ نأ ىلع لدي مئاص ىنإ لقيلف ثيدحلا ىف

 ةغنم ايلف ةزانجلا دوبلشثو ضيرالا ةدايعو مالسلاك لسملا ق قد نم ةوعدلا ةباجإ لعج دق

 ه رذع ريغ نم مايصلا رئاس ىف راطفإلا رظح ىلع كلذ لد مئاص ىنإ لقيلف لاقو ةباجإلا

 عوطتلا مايص ىف راطفإلاب ناير.ال اناكامهنأ راجو ءادردلا ىلأ نع ىور دق لبق نإف

 ريمأاي لاقف لجر هعبتف فرصنا مث ةعكر ىلصف دجسملا لخد باطخملا نيرمع نأواسأب
 دق هل ليق ٠ صقن ءاش نمو داز ءاش نف عوطتلا وه لاقف ةدحاو ةعكر تيلص نينمؤملا

 ىورامامأو عوطتلا مايص ىف رطفأ نم ىلع ءاضقتلا باحيإ رمع نباو سابع نبا نع أنيور
 لمتح رمع ثيدحو راطفإلا ةحابإ هيف امنإ و ءاضقلا فن هيف سدلف راجو ءادردلا ىأ نع

 اعوطت نوكت اهنأ هيلع تسيل ابنأ ركذ مث هيلع اهنأ نظي ةالص ىف لخد نم هب ديرب نأ

 تارجأاملاق هنأ دوعسمنب هللادبعنعىور دقو ءاضقلا هيلع بح لو ابعطقب نأزئاجو
 ىلعراصت ةالازاوج ىلع لدي | نآرقل نم رستام أؤرقاف | ىلاعت اوقف نإف ء طق ةعكر

 ًاريبخت بج وبال اهفريبختلاو ةالصلا تاعكر ىفال ةءارقلا ىف ريبخت كلذامن] هلل يق ه ةعكر

 اذإ لدبلا ةيضاللا ىف هيلع ىمفاشلا لاقو تاعكرلأ ّ كلذ ىف ةلالد الف اهتاكرأ رئاس ىف

 [ليللا ىلإ ايصلا أومنأ مث ىلامتدلوق تال الدنمو برقلارثاس ىف هلثم همراف اهكلهتسا

 ةلالدب كلذ هقوي ىقراطفإلا هل ز وجال هنأ ر فاس مك امئاص يق حبصأ نم نأ ماكحألا ىلع

 نيبو موصلا ف لوخدل دعب رفاسنم نيب قرشي مو[ ليللا ىلإ ] مايصلا اومنأ مث]هلوق ماظ
 لبقلكأو أ أاليل هيلع نأ ن نأظي وهو رجفلا عولط دعب لك ُنم نأ ىلع ةلالدلا هيقو ماقأ نم

 م * | هلو وهل ءاضقلا هلع نأ نيت مث تباغ دق سمشلا نأ ىرب وهو سمشلا بورغ لبق

 برشلاو لكألا نع كاسمإلا وه مايصلا نآل مايصلا مت 9 ملاذهو | ليألا ىلإ مايصلا اومتأ

 رباجو دهاجم لاقف كلذ ىف فاسلا فلتخا دقو ( مئاص ًاذإوه س لف كسع موهو عامجأو.

 اليل هيلع نأ نظي ىذلا رحستملا ىف اذه هيلع ءاضق الو مان موس الأ مكحلاو ديز نبأ

 قرف ءاضقلا هيلع ناكبغت ملاهنأ ملع مث رطفأف تباغ دق سمشلا نأ نظ ول دهام لاقو
 ىلاعت هللا نآل لاق لع م هنم نات ىلع سمشلا بورغ لبق لكأ نم نيبو رحسقملا نيب
 لكالاةنيبتي مل اف [ رجفلا نم دوس“ الا طبخلا نمضي ألا طبخلا , كل نيبتي ىتح] لاق
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 هنم نظ ىلع رطفأ ىذلا امأو رجفلا عولط هل نيبتي ,نأ لبق لكأ اهبف هيلع ءاضقالف حابم هل
 .سمشلا بورغ هل نيبتي ىتحراطفإلا هلآ زئاج نكي ملفانيقي هموص ناكدقف سمشلاةب ويغب
 ف ىضقي ىعفاشلاو ىروثلاو كلامو ًاعيمج انباخصأو ريبج نب ديعسو ني ريس نب دمت لاقو
 شمع'الا ىورو ىضقي ضرفلا ىفو هيف ىضمي عوطتلا موص ىف لاق اكلام نأ الإ نيلاحلا
 انفئاجتاللاقف سمشلا تعلط مث مغ موي ىف سانلاو وه رطفأ رمع نأ بهو نب ديز نع
 اومتأ مث | هلوق رهاظو ًاموي ىضقن ريسي بطخلا لاق هنأ هنع ىورو هيضقن ال هللاو مثإل
 الماج لكأ نم نيب ةيآلا لصفت ملو هممتي ملذإ همايص نالطي ىضقي | لبللا ىلإ مايصلا
 ضيبأألا طيخلا كل نيبتي ىتح !وبرشاو !واكو | ىلاعتهتلا لاق ليق نإف « هب ًااعوأ تقولأب
 تي لد ثدي تاس ني لروسيا رقما نخ دو اذه لخعال هل اق ء سام هل 1ك الا كلذمإ نيش !اف [ ديْفَلأ نمد وسلا طيخلا نم

 هملع ىلإ ل وصولاو رجفلا عولط ةنابتسا هنكمأ نم نوكي نأ امإ نيلاح دحأ نم لك الا
 نيتسي مل مث كلذك ناكنإف لئاح هنييو هنيي سياو هب افراع نوكي نأب نيقيلا ةبج نم
 زئاج ريغُف هلاح هذه تناأكنمو هتاعارم كرتو هلمأت ف هطيرفت نمالإ نوب الاأذه نإف

 هناكمإو هعسو ىف ناكدقذإ هلعقب نأ هل نكي ملام لعفدقف لك أ اذإف لك الا ىلع مادقإلاهل
 شرف ةيح طقس ريغ هطيرفتو هلعش ملو هيف طرفف ةنابتسالاو نيقيلأ ىلإ لوصولا

 وأ رق وأ لئامح هنيبو هننب وأ هتفصب رجفلا فرعي ال نم لك الا اذه ناكنإو موصلا
 ىلإ ريصي نأ هيلع لب نظلا ىلع لمعلا هل زوجيال نمم ًاضيأ اذبف كلذ وح وأ رصب فعض
 هكرتب ءاضقلا هنع طقسي مل انفصوام ىلع كلذ ناكاذإو كاش وهو لكأي الو نيقبلا
 هذهم وهف ميغ موي ىف سمشلا ةيوبغب هنم نظ ىلع لكأ نم كلذكو موصلل طايتحإلا
 دنع رجفلا نيبت فلك, مل لبق نإف [ ليللا ىلإ مايصلا اومكأ مث | هلوق ركاظ ىضتقمب ةلزنا
 ىذلا رجفلا عولط ةفرعم ىلإ لوصولا هنكمأ اذإ هل لبق ه هدنعام فلكامت]و ىلاعت هللا
 نإ هنإف كللذ عمو هملعي.ال نأ لاحتسا لئاح كانه نكي مل ىتف هتاعارم هيلعف هللا دنع وه
 ضيرملاك ءاضقلا ةطقسم ريغ لك'الا ةحابإ نإف هتلفغ لاح ىف لكثالا هل مسبأ لفغ

 قافتا هيلع لديو انفصوام ةلالدب ءاضقلا طقسي ال رذعلاو لك الا ىف روذعم علط دق
 ناكمنأ كلذ دعب اوملع مث اورطفأف ناضمر نم ةليل لوأ ىف لالهلا مهيلع مغول هنأ عيمجلا



 برها راد َّق ريسألا كالذكو هرمأ أذقصو نم كلذكف ءاضقلا مهيلع ناك ناضمر نم

 راطفإلا لاح ىف اذلكم نكي ملو ءاضقلا هيلع ناكدي ملع مث ىضم نت ناضم رربشب معي مل اذإ
 رجفلا عولط هيلع قخ نم كلذكف ءاضقلل آطقسم تقولاب هلبج نكي مل مث هيلع الإ
 لاح ىفملعي مل هنآأل ءاضقلاط ومس ىف ىساتلا ةلزنم ناكاله لبق نإف « سمشلا بورغو

 لاله هيلع رغ نميف هدوجول دساف لالتعا اذه هل ليق هيلع موصلا بوجوب لكالا

 راد 2 ريسألا| كلذكو ناضمر نم هنأ لع ىم ءاضقلا هيلع عيا باجيإ عم نانمز

 موصلا بوجوب هلوج نم عيجلا دنع ءاضقلا هيلع ىضم ىتح ربشلاب ملعب مل اذإ برحلا
 سايقلا اوكرتامإو هيلع ءاضقلا بحي نأ سايقلا ايسان لكألا ىفانبامصأ لاقو ٠ هيلع

 مْ ]لاق هناحبس هللأو هموص مني لهنا ىبأنلا موص ةعص قش ةيآلا رهاظ ناكولو رثذلل

 ىبن ول هنأ ىرت الأ كلذ هنم دجوي ماوكاسمإلا وه موصلاو [ ليللا ىلإ مايصلا١ ومتأ
 انثدحو هنع ءاضقلا ًأطقسم هنايسن نكي ملو ءاضقلا هيلع نأ ىالخال هنأ اسأر موصلا
 الاق ىنعملا ءالعلا نب دمو هللا دبع نب نوراه انثدح لاق دواد وبأ أنثدح لاق ركب نيدمح

 ىنأ تنب ءامسأ نع رذنملا تنب ةمطاف نع ةورع نب ماشه انثدح لاق ةماسأ وبأ انثدح

 لاق سمشلا تعلط مث علي هللا لوسر دمع ىف ريغ ىف ناضمر ف ًاموب انرطفأ تلاق ركب
 [ليللا ىلإ مايصلا اومتأ مث هلوقو كلذ نم دبو لاق ءاضقلاب او سأ ماشحل تلق ةماسأوبأ
 لاطبإ كلذكو انمدقام ىلع همتي مل هنآل لكلا ىلع هركملا موص لاطبإ ًاضيأ بجوي
 ليللا ىلإ همنأ نم موصلا ةحصب كح ىلاعت هللا نآل هن ونج لاح ىف لك أف نجس نم موسع

 تقولا امأو ءاضقلا هموايف ليللا ىلإ هموصل مت» ريغ وهف موصلا»رظح لمف هنم دجو نف
 دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمت ان:د> ام وه راطفإلا هب بجيو موصلا ةبابن وه ىذلا
 ْن صاع نع هبأ نع ةورع نب ماشه نع دوأد ن هللا دبع انثدح لاق ددسم انثدح لاق

 اتيه نم راهلا بهذو انبه نم ليللا ءاج اذإ ( لع هللا لوسر لاق لاق هببأ نع رع

 انثدح لاق دواد وبأ انثدد لاق ركب نب دمع انثدحو ( مئاصلا رطفأ دقف سمشلا تباغو

 وأ ىبأ نب هللا دبع تعمس لاق ىتابيشلا نايل انثدح لاق دحاولا دبع انثدح لاق ددسم

 راشأو مئاصلا رطفأ دقف انهه نم لبقأ دق ليللا متبأر اذإ ) علي هللا لوسر لاق لاق
 و اة صرقلا طقس اذإ ) لاق لِي ىنلا نع ىردخلا ديعس وبأ ىورو ( قرشملا لبق هعبصأب



 لا فاكتءالا بأي

 مئاصلل زاجو موصلا تقو ىضتقنإ دقف سمشلا تباغ اذإ هنأ ىف فالخ الو ( رطفأ
 دقف سمشلا تباغ اذإ) علي هلوقو مودلا هيلع هرظحام رئاسو عاملاو برشأاو لكلا
 موصلا نآل لكأي ملوأ لكأ سمشلا بورغإ ًارطفم نوكي نأ بجوي ( مئاصلا رطفأ
 .بارشااو ماعطلا كرتي هنأل لاصولا نع ٍودَتِلَي هللا لوسر ىمن كلذلو ليللاب نوعي ال
 وأ لكأ نإف برش الو ًائيش لكأي ال ةثالث وأ نيموي ثكسمي نأ لاصولاو رطفم وهو
 دبع نع داحلا نأ ىور دقو لاصولا نم جرخ دقف اليلق آئيش ناكتقو ىأ ىف برش
 اولاق لاصولا نع ىبن هنأ عتب هللا لوسر نع ىردخلا ديعس ىبأ نع بايخ نب هللا
 قاسو ىنمعطي معطم ىل تيبأ ىنإ ىتثيرك متسا منإ ) لاقف لصأوت كننإ هللا لوسراب
 ريغ وهف ارح برشوأ لكأ اذإ هنأ ربخأف ( رحسلا ىلإ رحسلا نف لصاو مكيأف ىيقسي
 نع ةريره ىأ ثيدح ىفو هيقسيو ةمعطن هللا نآل لصاوبال هنأ تلو ربخأو لصأوم

 سانلا نمو ( ىنبقسيو ىبر ىمعطي تنبأ ىتإ ) لاقف لصاوت كنإ هل لبق نيح ميلي ىلا
 هللا نأ لي ربخأ دقو هتمأ نود لاصولا ةحابإب ًاصوصخع ناك لتي ىنلا نإ لوقي نم
 . باوصلاب ملعأ هللاو لصاوي ملف كلذك ناك نمو هيقسيو همعطي

 فاكتعالا باب
 ىف فاكتءالا ىنءمو [ دجاسملا ف نوفك اع متنأو نهورشابت الو | ىلاعت هللا لاق

 لظنف ] ىلاعت لاقو [ نوفك اعامم متنأ ىتلا ليثابتلا هذه ام ] هللا لاق ثبللا وه ةغللأ لصأ
 حامرطلا لاقو [ نيفك اعمل

 عيرص نهني ىكاوبلا فوكع ًافذكع ىلوح ليللا تانب تتابف
 نوكلا ابنم ةغللا ىف اهلوانتي مسالا نكي مل ثبللا عم رخآ ناعم ىلإ عرشلا ىف لقن مث

 نوكي الو لجو رع هللا ىلإ برقتلا ةينو آسأر عاما كرت اهنمو موصلا اهنمو دجسملا ىف
 مث ةغللا ف كاسمإلل مسا هنأ موصلا ىفانلق ام ريظن وهو ىنادملا هذه دوجوب الإ ًافكتمم
 ىف ثيللا طرشامأو اهدوجو الإ ًايعرش اموص كاسمإلا نوكي ال رخآ ناعم هيف ديز
 لصالاف ىفاكتءالا فدجسملا ىف هن وك طرش امأو ءاسنلا نود ةصاخ لاجرلل هنإف دجسملا
 طرش رم لمجل | دجاسملا ىف نوفك اع متتأو نهورشابت الو ] لجو رع هلوق هيف



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ يلع
 ل ل آذآ

 كراد نيب انوكع أ أسان تيأر هللا دبعل لاق هنأ ةفيذح نع لع او يبأ نعىورو ءاحنأ ىلع

 دجسملا ىفوأ ةثالالا دجأ ملا ىف الإ فاكتعا ال نأ تملع دقو ريغك ال ىرعشألا رادو

 ىلا مهاربإ ىورو تيسنو اوظفحو تأطخأو !وباصأ مهلعل هللا دبع لاقف مارحلا

 دجسمو ىصقأألا دجسملاوءارحلا دجسملا دجاسم ةثالث ىفالإ فاكتعاال لاق ة ةفيذح نأ

 اذهو ىن دجسم ف الإ فاك :ءاال بهسملا ن نب ديعس نع ةداتق نع ىورد ُهنِلَي ىنلإ

وقو مالسلا 1 ءانألا دج اسم ىه ةث الثا دجاسملا نآل ة ةفذح بهذمل قفاوم
 رخآ ل

 دجسملا ىف الإ فاكتعا ال لاق ىلع نع ثرحلا نع قامنإ ىنأ نع ليئارسإ ىورام وهو

 نب ديعسو مهأريإو ةشقئاعو د وعسم نب هللأ ديع نع ىو دو هِي ىنلا دجم يه وأ عأ رجلا

 قافتا نم لصخ ةعامج دجسم ىف الإ فاكتعا ال رييزلا نب ةورعو رفعج ىأو ريبج

 مو ىف اهنم فالتخا ىلع دجسملا ىف نوكلا فاك ءإلا طرش نم نأ فاسلا عيمج

 فاكتعالا زاوج ىف راصمألا ءابقف فت 2 لو انب ىذلا هجولا لعاب رصومصخو دجاسملا

 محلا دبع نبأ هنع هركذ كلام نع ىحن» ءىبث الإ تاعامجلا اهيف م اقت ىلا دجاسملا رئاس ىف

 ةالصلا ايف زوجت ىتلا دجأسملا باحر ىف وأ مماجلا دجسملا ىف الإ دحأ فكتمي ال لاق

 ظفلل!ءومع ل دجاسم ارئاس ىف ىاكتعالا حسيب ؛ |دجاسملا فن وفك اعمتأو | هلوق رهاظو

 هيلع ةلالد ال تاعاجلا دجاسع هصيصختو ةلالدلا ةماقإب هيلعف ابضعب ىلع هب رصتقا نمو

 نإف ه هرابتعا طقس ليلد هيلع نكي ملا ءأينألا دجاسمب هصخ ى.رم صيصخت ة نأ 5

 سدقلا تي دجسمو مأ را دجسم دجاسم ةثالث : ىلإ الإ لاحرلا دشتال )تلي هلوق لبق

 ىف ةالص) هنلَو هلرق كلذكو دجاسللا هذه صيصخت رايتعا ىلع لدي 14 اذه ىدجسمو

 صاصت خا ىلع لدي ( مارحلا دج.سملا الإ هريغ ىف ةالص فلأ نم لضفأ اذه ىدجسم

 ىف هلع ى لأ نم لوقلا اذه نأ ىرمعل هل ليق « امهريغ نود ةليضفلاب نيدجسالا نيذه

 0 رئاسيلع اموليضفت ىلع لياد لاح ىف نيدجسملاو لاح ىف ةثالثلا دجاسملاهصيصخت

 ال امامه ريغ ىف فاكتعالا زاوج قن ىلع هيف ةلالد ال هنأ الإ لَم لاق م«لوقن كإذكو

 امب ةيألا مومع صيصخت انل زئاج ريغف امه ريغ ىف تاءامجلاو تاعمجلا زاوج ىف ىلع ةلالد

 دجاسم صيصخت ىف هنع تور ىتلا ةياورلا ىف كلام لوقو امهصيصخ#ت ىلع هيف ةلالدال

 كلذك د جاسم ارئاس ىف ةعمجلا ةالص عنمت ال اكو هل ىنعمال تاعادجلا دجاسم نود تاعاجلا
 ركص عض 2 4 3 ىعع



 نينا , فاكتعالا باب

 دجاسم نود تاعملا دجاسمب ًاصوصخم فاكتعالا راص فيكنف ايف فاكتعالا عنتمال
 دمعو فسوبوبأو ةفينحوبأ لاقف ءاسنلا فاكتعاعضوم ىف ءابقفلا فلتخ ادقو تاعامجا
 فكتعت كلاملاقو ةعامج دجيسم ف فكتعتالو اهتنب دجسم ىفالإةأ رف كتمت الرفزو
 ةأرملاو دبعلا ىعفاشلا لاقو اهني دجسم ىف فكتعت نأ هبجغي الو ةعاملا دجسم ىف ةأرملا
 للي ىتلا نع ىور ركب وبأ لاق ه مهيلع ةعمج ال هنآل اؤاش ثيح نوفكتمي رفاسملاو
 قرفي موال ريخ اهم نأ ربخأف نط ريخ نهتويبو هللا دجاسم هللا ءامأ !وعنمتال لاق هنأ
 نأ بجو ءابقفلا قافتاب فاكتعالا ةأرملل زاجأ او ةالصلا فو فاكتعالا ىف اهاح نيب
 ىف فاكتعالا ال حابب نم تناكو لف ( نحل ريخ نمت ويبو) هيي هلوقل اهني ىف كلذ نوكي

 هطرش فاكتعالا نال نمل يم نهتويب نك لو لضفأ دجسملا ىف اهفاكتعا ناكل دجسملا ٠
 ' ةأرملا ةالص) هلي هلوق ًاضيأ هيلع لديو هبف فاكتعالا هل حابب نأ دجاسملا ف نوكلا
 اهراد ىف اهتالص نم لضفأ اهتيب ىف اهتالصو اهدجسم ىف اهتالص نم لضفأ اهراد ىف
 نم لضفأ اهب ىف اهتالص تناكانلف ( اهني ىف اهتالص نم لضفأ اهعدخم ىف اهتالصو
 ءاستلل دجاسملا ف قاكتعالا ةهارك ىلع لديو كلذك اهفاكتعا ناكدجسملا ىف اهتالص
 ةيواعم وبأ انثدحلاق ةبيش ىبأ نب نايثعانثدح لاق دوأد وبأ انثدج لاق ركب نيدم انثدحام
 نأدارأ اذإ لَم هللا وسر ناكتلاق ةشّئاع نع ةرمعنع ديعسنب ىحي نع ديبعنيىلعي و
 رخاوالا رشعلا ف فكتمي نأ ةرم دارأ هنأو تلاق هفكتعم لخد مرجفلا لص فكتعي
 أو تلاق برضف قانيب ترمأ كلذ تيأر أءلف برضف هلانبب مأف تلاق ناضمر نم
 هذه ام لاقف ةينباألا ىلإ رظن رجفلا لص املف برضف هئانبب هلي ىنلا جاو زأ نم ىريغ
 فاكتعالا رخأ مث تضوقف نوتينبأب ةجاوزأ أو ضوقف هئانب أ مثتلاق نورت ربل
 دجسملاىف ءاسنلل ىفاكتعالا ةيهاركىبع لديربخلا اذهو لاو نم ىنعي ل وألا رشعلا ىلإ
 ىف فكتعي مل هنأ نهنم كلذ ةيهارك ىلع لديو ربلا نمسل اذه نأ ىنعي ندرت ريل هلوقب
 كرت امل هدنع فاكتعالا نحل غاس ولو نوتيلبا نضقت ىح هءانب ضقنو رهشلا كلذ
 هنأ ىلع ةلالد اذه ىفو ىلاعت هللا ىلإ ةءرق وهو هكرت نمل ز وجاملو ةميزعلا ذعب فاكتعالا
 نع ثيدحلا أآذه ةندبع نب نايفس ىوردقل يق نإف مه دجاسملا ىف ءاسنلا فاكتع!هركدق

 ىل نذأف فاكتءالاىف تلي ىنلا تنذأتساف هيف تلاقو ةشلاعنع ةرمت نع ديعس نب ىح 0 5-5 ا 1 - دعم .



 صاصحجلل نآرقلا ماكحأ 0

 اولاقف اذهام لاقف ةينبأ ةعب رأدجسملا ف ىأر رجفلا لص ايلفاط نذآف بنيز هتنذأتسا مث

 لوسرذذإب ثيدحلا اذه ف تريخأف فكتمي ملف ندرتربل أ لاقف ةشئاعوةصفحو بنيزل

 نذإلا نوكي نأ لمتحيو دجسملا ف فاكتءالا ىف نمل نذأ هنأ هيف سيل هل ليق لي هللا

 فاكتعالاك رتدجسملا ىف نّئينب ا ىأر امل هنأ هيلع لديو نهتو دب فنيفاكتعا ىلإ ف رصنا

 دجسملا ف فاكتءالا ىف نهل انذإ نكي مل ايدب نذإلا نأ ىلع لدي اذهو ًاضيأ نكرت ىت>

 هخسن ىلع ةلادةهاركلا تناكل دجسملا ىف هلعف ىلإ فرصناايدب نذإلا نأ مصولف اضيأو

 نآل نذإلا ًاخسن كلذ نوكي نأ زوحيال لبق نإف ه مدقت امن ىلوأ هرمأ نم رخآلا ناكو

 فاكتعالا دال لعفلا نم نكم نكدق هل ليق لعفلا نم نكقلا ليقز وجيال ؟دنع خسنلا

 لصحدقف كلذ نولعف ركنأ و وكلم ىنلا لص نأ مويلا كلذ نمر جفلا عولط نوح نم هنأ

 ةعمج ال نميف ىعفاشلا لوق امأو هدعب خسنلا دورو زاج كلذإذ فاكتعالا نم نيكقلا

 انقفاودقو ةعمجلاب قلعت فاكتعالا سيل هناأل هل ىنممالف ءاش ثيح فكتمي نأ هل نأ هيلع

 نافلتخيالهياع تسيل نمو ةعمج هيلعنميف دجاسملارئاس ىف فاكتعالازاوج لع ىمفاشلا

 ىف لاجرلا عم ةئبال ريصت اهمال دجسملا ىف ةأربلل كلذ هركامنإو فاكتعالا عض وم ىف

 فلتخ الف اها وس نم امأف ةفكتعم ريغ وأ ةفكتمم تناكماوس اهل هوركم كلذو دجسملا

 مثريغ نم ةعمج هيلع نم صصخ لف [ دجاسملا ف نوفكاع متن و | ىلاعت هلوقل هيف مكحلا

 دحأ لع ضرفب سل ةلفأت هنآل هيلع تسدأ نمو ةعمج هيلع نم فاكتعالا ىف فلتع الف

 ىمفاشلاو رفزو دمتو فسويوبأو ةفينحوبأ لاقف فاكتعالا ةدم ىف ءابقفلا فلتادقو

 فاكتعالا ىف لخد نم ىف انباصأ نع ةياورلا تفلتخا دقو ءاشامو ًآموب فكتعي نأ هل

 ىم جرخي نأ هلو دجسملا ف ماذام فكتعم وه نيتي اورلا ىدحإ ىف لوقلاب باحيإ ريغ نم

 لوصأالا ريغ ىف ىهو ىرخألا ةياورلاو هيف هئبل رادقم ىف اهئاص نوكي نأ دعب ءاش

 فكتعا ًادحأ نأ تعمسام لاق كلام نع بهو نبا ىورو ام وب همثب نأ هيلع ىرأ

 لوقي ناك هنأ كلام نع مساقلا نأ ركذو ايش هيلع رأ مل كلذ عذص نمو رشع نود

 نب هللا ديبع لاقو مايأ ةرشع نم لقأ فاكتعا ال لاقو عجرم“ ةليلو موي فاكتعالا

 فاكتعالا ةدم ديدحن ركب وبأ لاق ه مانأ ةرشع نم لقأ فكتمي نأ بحتسأ ال نسما

 ةلالد ريغب لئاق كحتم هديدحتل بجوملاف نامودعم اممو قافتا وأ فيقوتب الإ حمصي ال ةلالد رك



 كين موص ريغب زو< له فاكتعإلا باب

 ناضمر نم رخخاو الا رشعلا فكتمي ناك هلي ىنلا نأ ىور | ةرشعلا ديدحت لبق نإف
 لقأ فكتعا هنأ وري ملو نينسلا ضعب ىف لاوش نم رخاو الا رشعلا فكتعا هثأ ىورو
 هنأو بوجولا ىلع سيل فاكتعالل هني ىنلا لعف نإ ءابقفلا فاتخيإل هل ليق « كلذ نم
 ةرشعلا ديدحتف بوجولا لع فاكتعالل هلمف نكي مل اذإف ًاقاكتعا دحأ ىلع بجوم ريغ
 ةرشعلا فاكتعا نأ لوقن ندنف هريغ نع فتن مل هنإف كلذ عمو هلعفب تبثب ال نأ ىلوأ

 الو ] لاقق ىاكتءالا ركذ ىلاعت هللا قلطأ دقو ليلد ىلإ جاتح اهنود ام قنو زئاج

 هقالطإ ىلع وبف ةدمب هردقي لو تقوي هدحب لو [ دجامملا ف نوفك ام ثأو نهورشابت

 هك[ يس تس

 موص ريغب زوحي له فاكتءالا ب
 فاكتعالا نأ انيب دقو [ دجاسملا ف نوفك اع متأو نمو 5-3 ىلاعت هتلإلاق

 دقو + نايسلا ىلإ رقتفي ىذلا لمجملأ ةلزنم وهف ءامس”الا نم ةكح اذه ناكامو ىعرش مسأ

 فكسمملا اولاق ةشئاعو سابع نبأ نعرمع نبأ نع ءاطع ىورف كلذ ف فلسلا فلتخا

 مئاح ىورو مودي نأ فكتمملا ةنس نم ةشئاع نع بيسملا نب ديعس لاقو موصلا هيلع
 لوق وهو موصإ الإ فاكتعا ال لاق ىلع نع هيبأ نع دم نب رفعتج نع ليعاعسإ نبأ
 هللا ديعو ىلع نع مكتحلا ىور موص ريخب حصي نورخآ لاقو دهاجبو ميهاربإو ىعشلا

 معي + لءاش نإو ماص» هاش نأ اولاق مب يهاربإ نع رشعم وأو ديعسو نسحلا نع ةداتقو
 ةفينح وبأ لاقف راصمأل ا ءابقف ًاضيأ هيف فاتخاو ه هلثم سابع نبأ نع سوأط ىورو

 لاقو مودب الإ فاكتعاال للاص نب نسحلاو ىروتلاوكلامو رقزودمو فسويوبأو
 ىلعام هيلعف رواج نمو ناضمر ريغ ىف راوجلاو ناضمر ىف فاكتعالا دعس نب ثيللا

 ركب وبأ لاق ٠ موص ريغب فاكتعالا زوجي ىمفاشلا لاقو هريغو مايصلا نم فكتمملا

 ق ع ىبلا هلعقام لكف نايبلا لإ آرقتفم ناكاذي الل المع ايسا فاكتعالا ناكالل

 دروم درو أذإ هلعف نال بوجولا ىلع توك ن نأ بجي نايبلا درومدراو وهف هفاكتعأ
 موصب الإ فاكنتعا ال ملتي ىنلا نع تبث املف هليلد ماقام الإ بوجولا ىلع وهف نايبلا
 تاعكرلا دادعإل ةالبعلا ىف مفك هبال مصيال ىلا هطورش نم موصلا نوكب نأ بجو

 ل ماكحأ ل معو



 ةنسلا ةبج نمو ٠ بوجولا ىلع ناكنايبلا هجو ىلع ناكامل دوجسلاو عوكرلاو مايقلاو

 دواد وبأ انثدح لاق ميهاربإ نب دمحأ انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمع انثدحام

 لعج رمع نأ رمع نبا نع راتيد نب ورمع نع ىئيللا ءاقرو نب ليدب نب هللا دبع انثدح لاق
 فكتتعا لاقف عللي ىنلا لأسف ةبعكلا دنع آموي وأ ةليل ةيلماجلا ف فكتمي نأ هيلع

 نب دمح نب رمع نب هللا دبع انةدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمج انثدحو + و

 صأو هوجن هدانسإب ليدب نب هللا ديع نع دمحم نب ورمع انثدح لاق ىشرقلا حلاص نب نانإ

 لوق ًاضيأأ هيلع لديو ٠ فاكتعالا طورش نم هنأ كلذب تدتف بوجولا ىلع ملي ىنلا

 قافتا رظنلا ةرج نم هيلع لديو موصي نأ فكتسعملا ةنس نم اهنع ىلا عت هللا ىضر ةشئاع

 ىف لصأ هل سيلام نآلل رذنلاب مزل اهل موصلا نم هنمضتيام الولف رذنلاب هموزل ىلع عيجلا

 ةبرق ريصي ال برقلا ىف لصأ هل سييلام نأ اي آبجاو ريصي الو رذنلاب موليال بوجولا
 نوكلاو ةفرعب فوقولا هبشأةناكم ىف ثبل فاكتعالا نأ هيلع لديو هب برقت نإو

 ةبرق هسفن ىف وه هيلإ رخآ ىنعم مامضنإب الإ ةبرق رصي مل ناكم ىف ًاثبل ناكامل ىنم
 اه موصلا هطرش نم ناكول لق نإف + ىرلا ىنع نوكلاو مارحإلا ةفرعب فوقولاف

 مث دجسلا ىف ثبللا هطرش نم نأ ىلع اوقفتا دق هل ليق هيف موصلا مدعل ليللاب مص

 ثبللا نوك كلذ فني ملو ةعمجللو ناسنإلا ةجاحل هجورخ فاكستعإلا نم هجرخمال

 نأ عنام ريغ موصلا مدع عم ليللاب هتمصو موصلا هطرش نم كلذكه يف ًاطرش دجسملا ىف

 ةبرق امم ليللاب ثبللأ نوكي مث ىمرلأ لجأل ةيرق ىنع ثبللا كلذكو هطرش نم نوكي
 . ملعأ هللاو دغ ىف هلبقتسي موصب مص ليللاب قاكتعالا كلذك دغ ىف هلعفي ىرل

 هلعفي نأ فكتتعملل زوجي ام باب
 ةقيقح ظفللا لمتح | دجاسملا ىف نوفك اع متنأو نهورشابت الو | ىلاعت هللا لاق

 نوكت نأ لمتحيو ندبلا نم ناكعض وم ىأ نم ةرشبلاب ةرشبلا قاصلإ ىه ىتلاةرشابملا

 ءاضعألا رئاسبو ديلاب سملا هتقيقحو عاملا نع ةيانك سيسملا ناك عاما نع ةيانك
 نأ عيمجلا قفتا ايلف عاجلا دارملاو [ مكل هللا بتكام اوغتباو نهورشاب نآلاف | لاق اكو

 ةرشابملا ةدارإ قتفت نأ بجو اهب دارم هنأو فكنعملا ىلع عاجلا ترظح دق ةبآآلا هذه
 ةءثأع ىف ءاقنلا 1 قس د سأ 0 طظوأ نجا < ناسخ 551 ماعخ أ دق أ ها

 2 لصابل اك دارققلا ملص دقو ١ راج ةقيقتح دضأو طقل ن وذ خانم ال ةهيهح ىه ىلا



 و هلعفي نأ فكستمالل زوجيأم باب

 نأ ىغبني الو هسفن ىلع نمأو ةوبشب نكت مل اذإ اهب سأبال انباحصأ لاقف فكتعملا
 دقو دسفي مل لوني مل نإف هفاكستعا دسف لزنأف لعف نإف ًاراهن الوالبل ةروشب امرا
 ىمفاشلا نع ىترملا لاقو هفاكستعا دسنف هنأ ما لبق اذإ كلام نع مساقلا نبأ لاقو ءاسأ
 بج ويامالإ ] ءىطولا نم فاكتعإلا دسفبال رخأ 1 مضومفلاقو ةفاكتعأ دبسف رشأب نإ

 ةلبقلاو ديلاب ةرشابملا نود ءىطولا وه ةرشابملا ىف ةيآلا دام نأ انبي دق ركب وبأ لاق دحلا
 وه اعإ | دجاسملا ف نوفكاع متنأو نهورشابت الو | هلوق نأ فسوب وبأ لاق كلذكو
 عماج اذإ سايع نبا لاقو حاكنل :!| ةرشاملا لاق ىرصبلا نسحلا نع ىورو عادلا ىلع
 الو | لزن ىتح نوفكتعم مو نوعماحي اوناككاحضلا لاقو هفاكتعا دسف فكشعلا
 لجرلاجرخ رخاوفكتعا اذإ سانلاناك ةداتقلاقو [دجاسملاف نوفك اع م نأو نهورشابت
 منأو نهورشابت الو ] هلوقب كلذ نع هللا مثابق دجسملا ىلإ عجر مئالمأ رشابف مهنع
 نود عاجلا ةيآلا دام نم أولقع مهنأ ىلع لدي موق نم اذهو | دج دجاسملا ف نوفك اع
 ىرهزلا ثيدح فكتعملل ةحابمةوهش ريغلةرشابملا ن أ لع لديو ديلاب ةرشابملاو سلا
 تناكف فكم وهو كلَ هللا لوسر سأر لجرت تتاكابنأ ةشئاع نع ةورع نع

 ىلعةروظح ريغ ةوهشريخل ةرشابملا نأ ىلع لدف اهديب ديل ركام هللا لوسر ندب سمع : ةلاخال
 موصلا نك ملو عاملا رظح باب ىف موصلا ىبعم فاك ءالانأ تيثأك ًاضيأو فكشمملا

 اف قي ىنلا ن هع كلذ ىورو هسفن ىلع , نمأ اذإ ةوبش ريغل ةلبقلاو 1 رشاملا نم ًاعئام
 ةلبقلاو ةرشابلا تناكاملوةوبش ريغل ةلبقلا فاكتعالا عنم ال نأ بجو ةضيفتسم راثآ

 تناكاملو فاكتعالا ىف امبدكح كلذ نوكي نأ بجو موصلا ىف نيتروظحم ةوبشل
 نآل فاكتع ءالا دسفب نأ بجو موصلا دسف ؛ لازنإ اهنع ثدح اذإ موصلا ىف ةرشادملا
 نم هيعاودذ ود عامج ار ظح امهصاصتخا ف ادحاو ىرجب ابرج دق موصلاو فاكتعإلا

 سدس الف اب ماو مد همز ةوهشب لبق اذإ مرحنأ لبق نإف س ابللا نودو بيطلا

 ٠ مارحإلا ىف عونمنأىرت الأ فاكتتعالل لصأب مارحإلا سيل هل ليق هلثمب فاكسا
 سبيلو سفن ن وع ثفتلا ةلازإو ديملاو سيلا هيلع روظحعو ببطلا نم هيعاودو عاملا
 نأو فاكتعالل لصأب سيل مارحإلا نأ كلذب تبنف فاكتعالا هيلع كلذ رظحي
 اتمتسالا نم صون مرحلا ناين م اكحألا نم هب قلعتب ايف ةمرح ريكأ م ارحإلا



 روظح وهام عاتمتسالا لوصحلمد هيلعبنجو لزني مل نإو ةرشابملاب كلذ هل لصحدقو

 دسفي الف ليق نإف مد كلذ لجأ نم همزلف سابللاو بيطلاب عاتمتسالا هبشأف هيلع
 داسف ىف ةلع انفصوام لعجبن مل هل ليق همارح] دسفب ال ملازنإ اهنع ثدح نإ و هفاكتعا

 ةندسفأ اكةرشابملا نع لازنإلاب هفاكتعا اندسفأ امنإو اهتلع انمولي ىتح فاكتعإلا

 ةروظحما رومألا رئاسو جرفلا ىف عاجلاب هداسفإ ف صوصخم وف مارإلاامأو هموص

 مارحإلا ىف روظحم كلذ لكديصلاو بيطلاو سبللا نأ ىرت الأ هدسفيال ما ارحالا ف

 فاكتعالا نم ربك أ هرظحام د وجو عم اقبل بايذ مار حالافدف مق عقد رانإ ودسفيالو
 هبرشلاو لكلا لم هدفي موصلا اهرظحي يت | ءايشألا ضعي نأ ى رتالأ موصلاو

 لازنإ ابنع ثدح اذإ فاكسعألا ىف ةرشابملا نإ انلق كلذلف فاكتعالا دسفي كلذكو

 كف اكسعالا داسفإ ىف ريثأت امل نكي مل اهنع ثدحي مل ىتمو موصلا دسفت ا؟هتدسفأ

 انباصأ ل اقف فكتملا صأ نم ءايشأىف راصمألا!ءارقق فلتخاوموصلا داسفإ ىف رثؤت مل

 .نم هنم دبال امل الإ ًارابت الو اليل بجاو فاكتعا ىف دجسملا نم فكتتمملا جريل

 الو اولاق ةزانج دوبشل الو ضي رم ةدايعل جرخ الو ةمجلا روضحو لوبلاو طئاغلا

 سيلو جورتيو هبف مأم ال امب لغاشتيو دجسملا ف ثدحتإو ىراشرو عي نأب نمأب
 الو ةراجتل ف هلا ضرعي ال كلام نع بهو نب أ لاقو ىمفاشلا لاق هبو تمص هيف

 مغ وأ هلام عبو و هلهأ ةحلصمو هتعنصب أب نأ سأب ' الو هفاكتعأب لفتشي هب لب اهريغ

 «.بلتكح ى حافكتعم نوكي الو كلأم لاق ًافيفخ تاكاذإ هب سأب الوهسفن ىف هلغشيال

 .نع مساقلا نبا لاقو عاقولا نكي ملام فكتفملا حاكسب سأب الو فكشم لا بنّتيام

 موقي دجسملا ىف دقعي احاكن دبشي الو ةبيصع هيزعي لجر ىلإ فكشمملا موقيال كلام

 هينبش مكانلا ىلإ موقب الو آب هبرأ مل هساجم ىف كلذ هيشغول نكلو دجسملا ىف هيلإ

 ا هناك اذإ عيبسبو ىرتشيو ههركو سلجملا ىف ملعلا بتكي الو ملعلا ساحب ىف لغأشتي الو

 .نأ هب نسحي الامو ةعمجلا دبشيو ضيرملا دوعي فكشعملا ىروتلا نايفس لاقو ًافيفخ

 دنع ساحب الو هيف و رم نوكي نأ ال الإ ًافقس لخدي الو هعنصف هلهأ أ دجسما 1 ق ةعلسإ

 لطب ًافقس لخد نإو عاب ع الو ىثع وأ ماق وهو هتجاحي مهصويلو هلمأ

 لطب عماج وأ هقيرط هيف سيل ًاتب فكتمملا لخد أ أذإ حلاص نب نسحلا لاقو هفاكستعأ



 ؟.ه هلعفي نأ فدكسشملل زويأم بأب

 تبب لخخديو ءوضولل جرخيو ةعمجلا ىتأيو ضيرملا دوعيو ةزانجلا رضحيو هفاكتعأ
 ناسنإلا ةجاحل الإ جرخم ال نأ فكستمملا ىف ةنسلا نم نإ تلاق ةقئاع نع ريبزلا نبأ 2 ةورعو بيسم ا نب ديعس نع ىرهزلاىور ركبوبأ لاق ىرتشإو عيل نأ هركبو ضيرألا
 دهاجي ىورو ةزانج دبشي الو ةوعد بيجي الو ًاضيرم فكنعملا دوعيال الاقدهاجبو بيسملا نب ديعس نعو اهرشاب الو ةأرما سمب الو ًاضيرم دوعي الو ةزانجلا عبتب الو
 فاسلا ءالؤبف ةزانج عبتي الو ضي م دودي نأ فكتعملا ىلع سيل لاق سابع نبأ نع
 فالخ مهريغ نع ىورو انفصرام فكتعملا ىف مهنع ىور دق نيعبأتلاو ةباحصلا نع
 دوعيو ةعمجلا دبشي فكشمملا لاق ىلع نع ةرمض نب مصأع نع قاحإ وأ ىورو كلذ
 نب نايفس ىورو ريبج نب ديعسو صاعو نسحلا نع هلثم ىورو ةزانجلا عبتيو ضيرملا
 فكتمملا جرخم نأ اسأب رب مل هنأ ىلع نع هيب أ نع راسي نب هللأ دبع نب رامع نع ةنيبع
 نب ] نع كلام نع ىنعقلا انثدح لاق دوأد وبأ انثدح لاق ركب نب دمج انثدحو عاتبيو
 هللا لوسر ناك تلاق ةشئاع نع نمحر لإ دبع تنب ةرمع نع رييزلا نب ةورع نع باهش
 اذبف ناسنإلا ةجاحل الإ تيبلا لخدب ال ناكو هلجرأف هسأر ىلإ فدي فكتعا اذإ مكي
 قي ىنلا لمف نأ مم انفصو ام ناسفإلا ةجاحلا الإ جورتللا رظح ىضتقي كثيدحخلا
 بجوأف بوجولا ىلع ويف نايبلا دروم درو اذإ هلصفو ناببلا دروم درأو فاكتعالل

 لوبلا هب ىنمي امنإو ناسنإلا ةجاحل الإ فكتمملا ىلع جورتخلا رظح هلعف نم انركذام ١
 هركذ دنع ملاعق هللا هنرقكلذب و دجسملا ف ثبللا قفاكشعءالا طرش نم ناكاملو طئاغلاو
 هنم دباال ال الإ جرخمال نأ بجو | دجاسملا ف نوفك اع متنأو نهورشابت الو| هل وقف
 ًافاكتعا هسفن ىلع دقعي مل هنأ مولعم هناللو ةعمجا ضرف ءاضقو ناسنإلا ةجاح نع
 تتسم اهروضح راصف هيلع ضرف ىهو ةعمجا دوهش كرت ديرب وهو هباجإب لفتموه
 نم نأ ىلع ةلالد | دجاسملا ف نوفك أ متنأو ]هلوق ىف سيلأ ليق نإف « هفاكستعأ نم
 اذإ عاملا رظح هب قلعو اهيلع نون وكي تلا لاحلا ركذ امنإ هنألل هيف ثبللا ماود هطرش
 ليق فاكنتعالا لاح ىف دجسملا نم ورا رظح ىلع ةلالد الو ةفصلا هذه نم اوناك
 قلعتم ريغ فكشملا ىلع عاما رظح نأ مراعم هنأ امهدحأ نيبجو نم أطخ اذه هل
 2 7 ىف هني ىف هتأرما عماحجي نأ هل سيل هنأ ىلعلا لهأ نيب فالخال هناثل دجسملا ىف هنوكي
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 صاصحجلا نآرقلا ماكحأ عى

 دجسملا نم جرخيناكن ميف تلزن ةبآل نأ فلسلا ضعب نع انيكح دقو فاكنتعالا لاح
 ا1ذه ىف دجسملا ركذ نأ تن كلذك كلذ ناكاف عماجو هب ىلإ هفاكتعا لاح ىف

 ىتل هفاصوأ نمو فاكتعالا طرش كلذ نآل ود أه عامجلارظح هب قلعي مل اذإ عضوملا

 "مَ * عضولل ١ ىف ثبللا ةغللا ىف هلصأ ناكا1 فاكتعالا نأ رخآلا هجولاو هب الإ حصيال

 نك 1 رخأ نا ىم هيلإ فيضأ نإو هب دارم ةلاحمال ثبللاف فا.كتعالا ىلاعت هللا ركذ

 ناعم ىلإ عرشلا ىف لقن مث كاسمإلا وه ةخللا ىف ناكامل موصلا نأ اكةغللا ىف اهل مسالا

 نأ تبق هب الإ حصي ال ىلا هفاصوأو هطرش نم توك نأ نم كلذ هجرخم مل رخأ

 دوبشلو وأ هنم دبال امل الإ رخال نأ اذه ىلع بجاوف دجسملا ف ثيللأ وه فاكتعالا

 .ضرق نيعتي م 1 اكو ه 50 نم انمدقام ةلاقملا هذه دضاعام 3 ًاضرف تناكذإ ةعملا

 نع مساقلا نب نحرلا دبع ىورو اهف جورخلا هل رحب مل ضي دعب رمل ةدايعو ةزانجلا دوهش

 هيلع جرعي اف فكنتعم وهو ضيرملاب رم علي هلل لوسر ناك تلاق ةشئاع نع هيأ

 نم عيمجلا قفتأ | و أملعف نم هلثم ةشّئاع نع ةرمع نع ىرهزلا ىورو ىضمبو هنع لّئسي

 ءاضق نم ربلا لامعأ رئاس ىف فرصنيف جرخي نأ فكتملا زئاج ريغ هنأ هلوق انركذ

 ضي ملا ةدايع مح كلذك نوكي نأ بجوربلا نم وهو هلايع ىلع ىعسلاوسأنلا جتاو>

 .باتكلاف ضعب ىلع مهضعل قوةح ىف ء ءاوس امهعأل هتدايع كل ذك هو عد ىلإ هبيجال اكو

 لاق ىناسار خلا جايا ىور امب جتحم جتحا نإف ه انفصوام ةعص ىلع لدب رظنلاو رثآلاو

 فكتمملا) عيب هللا لوسرلاق لاقسنأ نعقلاخلا دبع نع نمحرلا دبع نبةسينع انثدح

 اذه هل لبق (هيلإ دوعي ىتح هسأر عنق دجسملا نم جرخ اذإو ضي رملا دوعيو ةزانجلاعبتب

 نم لوق امأو ةشئاع نع ةرمع نع ىرهزلا ثيدح هب ضراعيال دنسلا لوهجت ثيدح

 الو هيلع ةلالد ال هريغ نود فقسلا هصيصختف هفاكتعا لطب ًافقس لخد نإ هنأ لاق

 هفاكتعا دسفي ال ءارحصلاو ءاضفلا ىف هنوك نإف ءاضفلا نم هريغو فقسلا نيب قرف

 مدنع ى رمأي الف نازيماو ةعلسلا راضح] ريغ نم ءارشلاو عيبلا امأو آو هلثم فقسلا كلذكف

 حابم هنأل كلذ زاج امتإو نامثآلاو علساا راضحإال بسف لوقلاب عيبلا | ودارأ امنإو هب

 موي تثمصلإا نع ء ىهن هنأ لب ىتلا نع ىور دقو ةحابملا رومآلا ىف همالكر ئاسكو بف

 تمصلا قانيام رئاسف مالكلاب رومأم ةلاعال وهف آروظع تمصلا ناكاذإف ليللا ىلإ



 ضل هلحب الامو ماخلا كحهلحجيام باب
 انئدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمع انثدحو ظفللا همظتنا دق مالكلا حابم نم
 نب ىلع نع ىرهزلا نع رمعم انريخأ لاق قازرلا دبع انثدح لاق ىزورملا دم نب دمحأ
 تق مث هتثدق الي هرو زأ هنيتأف افكستمم ريلي هللا لوسر ناكتلاق ةيفص نع نيسحلا
 راصنألا نم نالجر رف ديز نب ةماسأ راد ىف اهنكسم ناكو ىنيلقيل ىعم ماقف تبلقناف
 هللا ناحبس الاق بح تنب ةيفص اهنإ كد سر ىلع ) ِهتِقَي لاقف اعرسأ قلي ىنلا ايأر ايلف
 اكبولق ىف فذقب نأ تيشفت مدلا ىرجم ناسنإلا نم ىرحب ناطيشلانإ لاق هلال وسر اب
 اذهو دجسملا باب ىلإ ابعم ىشمو ةيفص ةثداحمب هفاكتعا ىف لغاشتف ( ًارش لاق وأ ًاثبش

 انثدحو « دجسملا ىف كالمأ ىلإ ىشميف موقبالو ثيدحلاب لغاشتياللاق نم لوق لطب
 نب دامح انثدح الاق ددسمو بر> نب ناييلس |نثدح لاق دوادوبأ انثدح لاق ركب نب دمت

 ىف ًافكعتم نوكي وكلي هللا لوسر ناكتلاق ةشئاعنع هببأ نع ةورع نب ماشه نع ديز
 دقو ه ضئاح انأو هلجرأو هسأر لسغأف ةرجحلا لالخ نم هسأر ىناوانيف دجسملا
 ةرشابملا زاوج اهنمو دجسملا ف وهو سأرلا لسغ ةحابإ اهنم اماكحأ ربخلا اذه ىوح
 لسغو فاكتتءالا لاح ىف سأرلا لسغ زاوج اهنمو فكتعملا ةوهش ريغب سمللاو
 هندب حالص هيفام لعفي نأ فكتمملل نأ ىلع كلذ لدف ندبلا حالصإل وه امنإ سأرلا
 نآل هندب حالصإب لاغتشالا هل حيبأ اكدلام حالص هيف اب لغتشي نأ هل هنأ ىلع ًاضيألدو
 ىلع ًاضيأ لدو ( همد ةءرك هلام ةمرحو قف هبابسو رفك نم ولا لاتق ) لاق ملي ىنلا
 دجسملا ىف ناكنم نأ ىلع لديو ةنيزلا نم سأرلا ليجرت نآل نيزتي نأ فكنعنلل نأ
 لسفيال فاح نميف موق ىلع لدب وهو دجسملا ىف هل الساغ ناكهلسفف هسأر جرخأف
 جراخ فلاخلاو هلسفف دجسملا نم هسأر جرخأ نإ ثنحي هنأ دجسملا ىف نالف سأر
 لصتم وهو الإ نوكب ال لسغلا نآل لساغلا ال لوسغملا عض وم ريتعي امتإ هنأو دجسملا
 ريتعي هنأ دجسملا ىف انالفق برضي ال فاح نميف اولاق كل ذلو لوسغملا دوجو ىضتقي هب
 اهرّوسو ضئئاحلا دب ةرابط ىلع ًاضيأ لديو براضلا ال دجسملا ف بورضملا دوجو
 . لعأ هللاو كدي ىف كضيح سبا ٍريِلَي هلوقك وهو اهندب ةرابط عنبال اهضيح نأو

 هلحب ال امو عاجلا مكح هلحي ام باب

 اولكأتل ماكمملا ىلإ اهم اولدتو لطابلاب كسب مكلاوءأ اواكأت الو | ىلاعت هللا لاق



 صاصجلل نارقلا ماكحأ مو

 ؟لطابلاب ضعب لام كضعب لكأي ال معأ هللاو دارملاو | مثالا سانا لاومأ نقي

 لا و ًامب دعب ىنيإ مكسفتأ اوزدلت الو ] هلوقو [ كسفنأ اولتقت الو لات لت
 لالا لكأ و ضعل ىلع مكضعل لاومأ ىنعل ( مارح - ميلع مضار عأو ملاومأ ا(

 ىرجج امو بصغلاو ةنايخلاو ةقرسلاو ملظلا هجو ىلع هذخأ امهدحأ نيمجو ىلع لطابلاب

 ةحئانلاو ىهالملاو نايقلاو ءانغلا ةرجأو راهقلا وحن هروظحم ةرج نم هذخأ رخآلاو هارحب

 دقو هكلام نم سفن ةببطب ناك نإو هكدمتي نأ زوحيالامو رحلاو ريزنخلاو رثلا متو

 اهيف | ماكحلا ىلإ اهب اولدتو ] هلوق مث ه املكهوجولا هذه نم املكأ رظح ةيآلا تمظتنا
 رهاظلا دل قحتسم ريغ هنأ هل موكحنا مل 5 عماولحيل ر ماظل ىفهب مكحيف امل! لإ عفدب

 مش لطا لاب ضعب لامل انضعي لكأ نع جوف « هذخأ حييل الهي كاملا كح نأ ىلامت نابأف

 ىف لاقو هذخأ هيلع روع وه ىذلا لطابلا زبح ىف وبف كاملا كح هنم ناكام نأ ربخأ

 نع ةراجت نوكمت نأ الإ لطا لاب كنب ملا ومأ اولكأتال اونمآ نيذلا اهمأ اي ] ىرخأ ةنآ

 لطابلا نم هلعجم لو هب مهن م ضارتب رتب ةراجتلا نم عقو ام ةلججلا نم ىتثتساف | مكنم ض آرت

 ماحلا هل كح نأ ىف لدأ ىألا نم انولتامو ةروظحملا نود ةزئاجلا ةراجتلا فوه اذهو

 ىنلا نع ةنسلاو رابخأألا تدرو هلثمو « هقحتسي ال ىذلا لاملا ذخأ هل حبال لاملاب

 دبع انثدح لاق ىديجلا انئدح لاق ىسوم نب رشب انث دح لاق عفاق نب قابلا دبع + انثدح هَ

 دنع تنك تلا ة ةلس مأ نع مفار نب هللأ ديع نع ديؤ نب ةمأ أسأ نع مزاح ىلأ نب زيزعلا

 هللا لوسرلاقف تسرد دق ءايشأو ثيراوم ىف نايصتخم نالجر اخ تلي هللا لوسر

 ةعطق اهم مطتقافاهارأ ةجح هل تيضق نف هيف لع لزني ملايف ىأرب اكبب ىضقأ امن هيَ

 لاقف نالجرلا كبف (هقتع ىف ةمايقلا موي اماطسأ اهم ىنأيرانلا نم ةعطق عطقي امئإف ًايلظ

 اميتسا مث حلل أيخوتف ايهذا نكلو ال هِي لاةف هل قح هلل لوسراي امينم دحأو لك

 نأ ىف ليزتتلا صن هب درو | ءىطاومربأ لا اذه ىنعمو ( هبحاص اكتم دحاو لكل لحيلو

 قلي ىنلا نأ اهنم رخأ ىناعم ربخلا اذه ىوح دقو ه هذخأ هل حيبب ال لاماب هل ماحلا كح

 مل اف ىأبب كنب ىق 1) هِي هلوقل ىحو هب لني لايف هداهتج أو هبأرب ىضقي ناكدق

 هنأو ره الا مألا كلذ نم احلا فاك ذل نأ ىلع اضيأ كلذ لد دقو ( هيف ىلع لزب

 5 0 ءاامر سيك
 دابتجالا هيف غوسي ايف ديتج لك نأ ىلع لال ] هيفو م ىلأعت هل هللأ دنع بيل فاكي مل



 م هلال امو احلا مك ةلحي ام باب
 م ريخأ دق هَ ىنلا نأ ىرت الأ هدابتجا هيلإ هادأ ام ريغ فلكي ملذإ بيصم
 يضقام لش وضتقملل كلذ عم حس مو هفالخ بيغملا ىف ىمآألا ناك نإ و رهاظلاب هنكح

 تيل نو دبل أبو الام ًنانإ ىلععي نأ زئاج ماخلا نأ ىلع ًاضيأ لدو ه هب
 1رقإ ريغ نع حلعلا ز !وج ىلع ًاضيأ لدو ه قحتسم ريغ هنأ لع اذ ذإ هذخأ هل موكل
 .نأو مللصلاب هلي ىنل ام رءأف هيحاصل هلام لذب انو قحاب رقي مل ) امهنم ًادحاو نآلا

 اذإ ةمجاو هريغو راقعلا ىف ةمسّقلا ن أ ىلع لديو ه م استقالا 0
 نم ةءاربلا زاوج ىلع لديو ه ةمسقلاب أي احل نأ ىلع ًاضيأ لديو امهدحأ اهبلط
 , لاب كاذ عما مث تسرد د دق ىف شيراوملا ةلابجي رع أ هنآل آضيأ ليهاجما
 ديسأو لكل يش ا دق تيار هيق ركاذي مل ماول هنأ ىللعو
 ِ لا تبق رغب مل ذإ ] ظفللا مومعل ليهاجملإ نم ةءأرب ربا زاوج هبحاص اكنم

 آل! حر ريغ نم ةمسقلا لع نيك رشلا ىضأرت زاوج ىلع ًاضيأ لدو مولعماو
 اهوا ىلإ كلما دوميو مصيال ه هنأ هلبقي لف هل هبهوف قحلجر لبق هل نم نأ ع أضيأ
 كاذ ف قرش مل الو هيحاصل هسا قدح ليج رخآلا ةيهو ام در امهم دحإ ولك نأل
 بوجو ىف ةبحلاو ةءاربلا در اذإ عيججلا 5 | ؟- ىوتس نأ بجو نويدلا و نايعاآلا نيب

 يي وهم ةيد نأ مم فلأ ىلا ن وم نالفل لئاقلا لوق ن أرع ًاضيأ لديو - اههنالطب
 ٍ ! لمج ول هنأل ًارار رثإ هل ىل ىذلا امبنم دحاو لكل وق لعجب مل قلي هنآل ر رارقاب
 لاق نم ذب 251 لاق سألالل ئأعءأف او )اق كلذكو ةمسقلاو ليلحتلا حلصلا ىل 1إ كلذ دعت اجاتحي مل ]و هيلع زاجل

 قللا ةقئارم ىف داهتجالاو ىرحتلاز اوج ىلع ًاضيأ ل لديو + مرد فلأ لامن نم نالفل
 نأ نبأ لدي ٠ دابا ايمن ىأ حلا ١ آخوتو هك رق اق نكس. مانأد
 آذهو و مش سم ىف زغ ابلمع هن نأو كلذ ىأراذإ ذإ ملصلل موصخلا درب نأ هل هل زئاج ماحلا
 انثدد لاق دوأد وأ انثدح لاق ركب نب دمج انثدحو | وحلطصي ىموصخلا اودر رمع لاق
 نع ةملس مأ تنب بنيز نع هيبأ نع ةو رع نب ماشه ن هع نايفس ان ريخأ أ لاق ريثك نب دمح
 اكتسب لعلو ىف نومصتخت م“ أورش انأ انأ) كيل لوسر لاق تاق لس م
 هيخأ قح نم هل تيضق نف هنم عم أ اع رحت ىلع هل ىضقأف هبحاص نم هتججحب نحلأ نوكي
 انشد لاق ركب نب دمح انثدحو ( (رئنلا نم ةماعق هل مطقأ امإف آديش هنم ذخؤي 2 الف ءىشخ



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ مرو

 نب هللادبع نع ٍديز نب ةماسأ نع كرابملا نبا انثدحلاق عفان نب عبي رلا انثدح لاق دوادوبأ

 ثيراوم ىف نامصتخب نالجر يلي هللا لوسر ىقأ تلاق ةملس مأ نع ةملس مأ ىلوم مفار

 دحاو لكلاقو نالجرلا كبف هوحن ركذف هني ىنلا لاقف امهاوعدالإ ةنيب امل نكت مل امل

 مثامهتسا مث قحلا ايخوتو |.ستقاف (ملعفام |متلعف ذإ امأ )هلم ىنلا امه لاقف كل قحامبنم

 ماجلا هب هل كح ام ذخأ رظح ىف هانمدق ىذلا ثيدحلا ىنعم ىف نائيدحلا ناذهو (الاحت

 ةملس مأ تنب بنيز ثيدح ىفهلوق نأ امنم رخأ دئاوف امهفو هل قدتسسم ريغ هنأ ملع اذإ

 ىضقي هنأ هرابخإل هسفن لع هب رقأ امرقملا رارقإ زاوج ىلع لدي عمسأ اموحن ىلع هلىضقأ

 امبظفل رابتعاو دوبشلا ةدابش نم هعمس ام ىضتقمب محلا ىضتقا دق كلذكو عمسب اع

 امهتسا مث قملا ايخوتو |مستقأ اذه عفار نب هللا دبعتيدح ىف لاقو هبجويو هيضتقب امف

 ف ةعرقلا زاوج ىلع ةلالد هبفو ةمسقلا دنع ام. عرقي ىلا ةعرقلا وه ماهتسالا اذهو

 موكح ريغ هنأ هل موكحملا لع اذإ مكاحلا هب هل محام رظح نم ليزنتلا درو ىذلاو ةمسقلا

 ريغ هنأ هل ىضقف ةذب ماقأو لجر ىدي ىف ًاقح ىعدا نميف هيلع ةمآلا تةفتا دق قحب

 مكحيف اوفلتخاو هيلع ًاروظعم كلذ لبق ناكام هل جيب ال كاملا كح نإو هذخأ هل زئاج

 ةفينحوبأ لاقفروز دوهش مهنأ هل موكحملا لع اذإ دورشةدارشب دقع خسفوأ دقعب احلا

 ذفان دقعك نوكيو ذفان وبف أدتبي نأ حصي ام دقع خسف وأ دقعب ةنيب ماحلا مح اذإ

 رهاظلا ف ؟اهلا ك-ىعفاشلاو دممو فسويوبأروز دوهشدوبشلا ناكنإو امهني هادقع

 أبجوز أهم رقي الو جورتت نأ ةأردلل لت ةقرفب مكح نإف فسوي وبأ لاقو نطابلا ف وبك
 فاسو وبأ ركذ ىعشلاو ربع نباو ىلع نع ةفين> ىبأ لوق وحن ىورركب وبأ لاق ًاضيأ

 .تبأف بسحلا ىف امتودوهو ةأرما بطخ ىحلا نم الجر نأ هيأ نع مادقملانب و رمع نع

 كجوز دقلاق هجوزتأ / نإ تلاقف ىلع دنع نيدهاشماقأو اهجوزت هنأ ىعداف هجوزتنأ

 نع هبوري جاجحلا نب ةبعش ىلإ بتكو فسوبوبأ لاق حاكتنلا امهبلع ىضمأف نادهاشلا

 دحأ ابجوزت مث امهندب ىضاَقْلا قرفف روزي هنأ اقلط هنأ ل جر ىلع ادبش نيلجر نأ ديز

 ىلإ ىرّتشملا هعفرف ةءاربلاب آدبع عاب هنإف رمع نبا امأو زئاج كلذ ىعشلا لاق نيدهاشلا

 هعابف نامثع هيلع هدرذ فاح نأ ىبأف هتمتكءاد هبو هتعب ام هللاب فلحتأ ناهثع لاقف نايثع
 ف اخ محلا كلذ نطاب نأب هءلع عم دبعلا عيب ريع نبا زاجتساف ريثك لضفب هريغ نم 35500 300 530 1 01 8 ءا 35 26 5



 ماو هلت ال امو كالا كح هلح ام باب

 هنإ هيهذم نم ناك هنأ كلذ . تبثف هدر ل رمع نب ا ملع لثم هنم لع وأ نامثع نإو هرهاظ

 : ةصح لبع لدي امو + هفالخ نطابلا ف نكن إو هكلم ىلإ هدوع بجوب دقعلا مالا خسف

 مئامبنب لم هل ىنلا ناعلو ةيمأ ن , لاله ة ةصق ىف سايعنب . ١ ثيدح كلذ ة ةفينح ىأ لوق

 ىرجأ ةفصع هب تءاج نإو ةيمأ ن , لالجل وهف تيكو تيك ةفص ىلع هب تءاج نإ لاق

 هلو ع 2 ىنلا لاَقف ةهوركملا ةفصلا ىلع هب تءاجج هب تيمر ىذلا ءامس نب كيرشلومف

 بذكب هلع عم امهئاعلب ةعقأولا ةقرفلا لطبت مو نأش الو ىلناكل ١ ناعالا ن م ىضذم أم

 ولاع كاملا ا مكح ىتم امخسفو دوقعلا نأ ىف الصأ كلذ راصف جوزلا قدصوا ةأرلا
 دنع محلا ءاضمأب رومأم كالا نأ أًاضيأ كلذ ىلع لديو + عقر مو ؟ الا معا ًاضيأ أدتبا

 نم دوبشلا هي دهشامب مكس 41 اضمإ] نع فقوت ولو ةلادملا مرهاظ نذلا دوبشلا ةداهش

 لع فاكي ملو رهاظلا فلكامإ هنآلل ىلاعت هللا كهل اكرات مآ ناكل ا دقع خسف وأ دقع
 كلذكو امبنب أدتيم دقعك كلذ راص دقعلاب ملا ىضم !ذإوىلاعت هللادنع بيغملا نطابلا

 نادقاعتما ىضارت اذإ خسفلاو دقعلا ذفن امإو امبذي ايف سفك راص خسفلاب محاذإ
 فني مل ديبع ةدامشب كح ولف ل دق نإف م كاملا مح كلذكو كلذ لجو رع هللا مح :

 نأ لبق نم همكح ذفني مل امنإ هل لبق هب كلا ءاضمإ | أرومأم هنوك ؟ عم نيبت اذإ هلكح

 صح خسف زاخ فذقلا ىف دحلاو ك رشلا كلذكو محلا قيرط نم هنوبأ * ميصي ىبعم قرلا

 كلذلف احلا دنع هيف ةموصخلاو هر ةنيبلا مابق حسي هنأ ىرت الأ هعوقو دعب هب مالا

 نمابتاث] حصي + لأ ىناعملا نم انركذام دوجول« الوم ةدابشب مك 0 ذفنال نأزاج

 حصيب ىنعم وه سلف روز دوهش مهنأ لبق نم ةدابشلا حرجو قسفلا امأو محلا قيرط

 انفزل 1 نإف 1 اهلا هاضمأ ام مسفلب ظ ةموصخلا هيف لبقتي الو كس 11 قبرط نم هتاثإ

 اتدنع ماحلا ١ نآل كلذ انمزلي مل هذخأ هل جببأ م ملو قلطم كلع محلا هخسو دقعلا ىلع

 ةدا,ش ىف كلملا ةهج ركذ ىلإ جب ل كلاب لك -ول هنا كلملاب ال مياس لا ب هل مكحامإ

 ىلع كن لد كلملا ةبج رك يف نمد ءبشلا ةداهش لبقت هنأ ىلع عيل قفت ا دوبشل
 ىثلا ناك كلذلف كلل لقنل بيسب سيل ميلستلاب م كجللاو ميلستلا وه هب موكحنأ نأ

 [ نودلعت متنأو مثإلاب سانلا لاومأ نم ًاقيرف اولكأتل | هلوقو كلام لم لعبا

 ن6 مي 0 بالا يع هذخأب نأ هل رئاخ لعب نمامأف هل سيلام ذخأ هنأ عن نميف كلذ ن 1 لع لدي



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ا

 مرد فلأ اذه لعتيملا هيب أل نأب تماق اذإ ةنيبلا نأ لعل دي اذهو ةنيب تماق اذإ لاملابدل
 : هذخأيو كلذ ىعدي نأ ثراوال زئاج هنأ اثاريم تيملا ابكرت رادلا هذه نأ وأ
 مذ ان ىلاعت هقلاو هذخأب اهف لطبم هنأب ملاع ريغ وهذإ كلذ ةعص لعيب مل نإ و هب هل احلا

 لدي امو [نودلعت متثأو مثإلاب سانلا لاومأ نم اقيرف اولكأتل| هلوقب هذخأ | ذهب ملاعلا
 هيف فلتخا ام نأ ىلع عنج افتا هخسفو دوقعلا نم انفسو ام م ان ل
 غيوست هاضمأ ام عطقو هككح ذفن ىالتخالا هوجو دحأب احل | مكح اذإ ايفا
 اههداقتعا نكن إو هعنم هيلع موكحا عسي موهذخأ هلموكسحلا عسو هدر ,ى دابجالا

 . ءاهقفلا فالتخا نم امهوحنو ىلو ريغب مساكنلاو راوجلاب ةعفشلا وحنك هفالخ

 الاله ىمسي امنإو | حلاو سانلل تيقأوم ىه لق ةلهألا نع كنولأسي ىلاعت هلوق
 جحلاب لالهإلا هنمو هئافخ دعب تقولا كلذ ىف هرووظل هنم برق امو ىري ام لوأ ىف

 نأ لوقينمسانلا نمو ةكرحوأ توصب هتاي روهظ ىصلا لالبتساو ةيبلتلاراهظ] وهو
 هتيؤر دنع هرك ذب توصلا عفر كلذ نم لالغا لالفإ ن أو توصلا عفر وه لالهألا

 رورسلاو رشبلا هنم رهظ اذإ مجد لا نولوقي مهخأ ىرت ل أ ى : الأ ر ظأو نيبأ لوألاو

 ارش طبأت لاقو ء عوفر توص كانه سيلو
 للبتلا ضراعلا قراك تقرب هبجو ةرسأ ىلإ ترظن اذإو

 لاق نم مهنف الاله ىمسي ىذلا تقولا ىف ةغللا لهأ فلتخا دقو ٠ رهاظلا ىنعي
 لاقو أرق ىمسي مث لايل ثالشل ىمسي لاق نم مهنمو ربشلا نم نيتليلا الاله ىمسي
 ىمسلوقب نم مهنمو ةقيقدةطخم ريدتسينأ هريجحت و ردجبجح ىتح الاله ىمسي ى مل!

 ق الإ نوكب ال اذهو اولاق ارق ىمسهءوض بلغ ذإف ليللا د داوس هءوض ره ىح الاله

 عقو مهلا وس نأ ليقو ه نيتيل نب ,ال الاله هنومسي رثك لا جاجزلا لاقو ةعباسلا ةليللا
 ىف سأنلا هيلإ جاتحي الل ريداقم ابنأ مهءاجأف امتاصقتو ةلهألا مايو ف ةكمملا هج و نع

 غانم هذه تناكف رومألا نم كلذ ريغو نويدلا لحو مهئاسن دعو مهجبححو مهم وص

 ىلاعت هللا ريغ حاصلا عف ةانملا نم هيصع الامو نينسلاو روبشلا اوفرعاهو ص معين ةماع

 رئاس ىف ظفللا م ومع ةنسلا رئاس ؛ ىف جيحلاب مارحإلا زاوج ىلع ةلالد ةيآآلا هذه قو



 شن لالهإلا باب

 تارملا نوكي نأ بجوف حلا لاعفأ هب درب ل هنأ مولعمو جحلل تيقاوم اهمأ ةلهأألا
 ريشأ جحلا | هلوق نآل انلقام قنبال | تامولعم ربشأ جحلا | ىلاعت هلوقو ٠ مارحإلا
 جملا نال آربشأ جحا نوك ةلاحتسال كلذو مالكلا هنعىنغتسي ال ريم هيف | تامولعم
 رورمو تاقوالا رورم ىهامنإ روشألا نآل اربشأ نوكي ال جاحلا لعفو جاحلا لمف وه
 ريم مالكلا ىف نأ تبثف جاحلا,لعف جحلاو جاحلل لعفب سيل هللا لعف وه تاقوألا
 سلو جحلاب مارحإلا وأ جحلا لعف نوكي نأ نم ريمضلا كلذ ولخمال مث هنع ىنختسيال
 .لاهتحالا اذه ظفللا ىف ناكايلف ةلالدب الإ رخآلا نود نيينعملا دحأ ىلإ فرص دحأل
 صيصخت انل زئاج ريغ ذإ هب | حلاو سانلل تيقاوم ىه لق ] ىلاعت ةلوق صيصخت زحي م
 مارحإلا ةحصل ىفن هيف سيلف جحلا مارحإ دارملا ناكنإ هنأ رخآلا هجولاو ه لامتحالاب
 ةيآلا هذهم اهف زئاج مارحإلا نأ ل وقن كاذكو ايف مارحإلا تايثإ اهف امن]إو اه ريغ ىف
 ىذلاوهب ىرخألا صيصخت بجوبام امهادحإ ىف سيل ذإ ىرخألااةيآلاب اهريغ ىف زئاجو
 فرح ريض هيف نأ الإ همارحإ ال محلا لاعفأ دارملا نوكي نأ ظفللا رهاظ هيضتقي
 ىف جحلا لاعفأ صيصخت هيفو تامولعم روشأ ىف جحلا ذتنيح هانعف ٠ ىف ٠ وهو فرالا
 هل ىاطق جملا رهشأ لبق جحلاب مرحأ نميف انباحصأ لاق كاذكو اه ريغ نود ربشألا هذه
 لاعفأن أل هديعي نأ هيلعو هيرجبال كلذ هيعسنأ جيحلا ربشأ لبق ةورملاو افصلا نيب ىعسو
 هلامفأ نأ [تامولعمرشأ جحلا | هلوق ىنعم نوكي اذه ىلعف جحلا ربشأ لبق ىزجتال جحلا
 جحلاو سانلا تيقاوم هلق ةلهألا نع كنولأسي | ىلاعت هلوقو تامولعم يحلاربشأ ف
 لق | هلوقف هداممنوكي نأ زئاج ريغو ةبجوملا جحلا لاعفأ ىفال ييحلا مارحإ ىف مومع
 ةاهألا هذه نوكن نأز وجيال اكجحلا ربشأب ةصودخم ةلهأ [ حلاو سانلل تبقاوم ىه
 ةهريغ نود جحلا ريشأب ةصوصخم مرطفو مههوصو مهن ويد لاجآو سانلا تيقاوم ىف
 بجو سانلا تيقاوم نم ظفللا هنمضت ايف ةلهآلا رئاس ىف دارملا مومع تدث الف
 ةله“الا اهنيعب ىه سانلا تيقاومل ةروكذملا ةله"الا نآأل جيحلا ىف هنكح كلذ نوكي نأ
 روك ذملا لع ىنملا ةروصقم اهانلعجو ججلا لاعفأ ىلع هانل محول انأ ىبعو جيحلل ةروك نمل
 هكح ةلازإو هتدئاف طاقسإ ىلإ كلذ ىد "ال | تامولعم ربشأ جيجل | ىلاعت هلوق ىف ةيآلا ىف
 [ تامولعم ربشأ جحلا | هلوق ىتعم ىلعهب راصتقالا بجوت ةلالد ريغب هظفل صيصختو
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 الوم نوكي نأ بجو ةدئافلاو مكحلا نم هاضتقا ام هقح ظفل لكفوي نأ بجو املذ

 ءاشنإ اهلإ انغولب دنعةلأسملا ف ملكتنسو جحلا مارحإل تيقاوم اهنأو ةلهآلا رئاس لع

 دحاو لجر نم اتبجو اذإ نيتدعلا نأ ىلع لد دق [سانلل تيقاوم ىه لق هلوقو ههنا

 ةدم ريغ ًاروهشالو ًاضيح امهنم دحاو لكل فتأتست الو ًاءيج اهل اهضعب امهيف قتكيأ

 نود هضعبي سانلا عيم ًاتقو اهلعج نيح انهادحإ صصخم مل ىلاعت هللا نآل ىرخألا

 ةدع نم نويلع مكل ام ١ هل وقل امهنم ةدحاو لكل تقو وف ةدعلا ةدم ىطمو ضعب

 ةلهالا هلال عج دقو تاقوألا روم ةدعلا تناكالم جوزأل ًاقح ةدعلا لعج | امتودتعم

 لق ] ىلاعت هلوق نأ ىرت الأ ه نيتدعلل ةدحاو ىضمب تكي نأ بجو مهلك سانلل آتقو

 الحو سانلا عيمج ةراجإل ةدمنوكت اهنأهءاطخ موهفم نم لقعدق | سانلل تيقاوم ىه

 ضعب نود ةلهألا ضعبب هسفنل صتخ نأىلإ جاتحيال مهنم دحاو ناكنإو مهنويد عي

 لق | ىلاعت هلوق لد دقو نيلجرلةدحأو ةدم ىنضم ىضتقأ دق ةدعلاىف ةيآلا مورفم كلذك

 بحي اهنإ هنأ روبشلاب تناكو لالحلاب اهؤادتبا ناك اذإ ةدعلأ نأ ىلع [ سانلل تيقاومىه

 ةلهآلاب ربشأ ةعب رأف ةافولا ةدع تناكنإو ةثالث تناكنإ ربشأ ةثالث ةلهألاب اهؤافيتسا

 هتادتبا ىف لالهلاب ربتعم موصلا ربش نأ ىلع لدي كلذكو مايآلا ددع ربتعت ال نأو

 نم ىلا نم نأ ىلع ًاضيأ لديو لالهلا ةيؤر دقق دنع ددعلا ىلإ عجرب امهنإ هنأو هئاهتاو

 نود قالطلا عاقيإ ىف ةلهآلاب ربتعم ربشألا ةمبرآلا ىضم نأ ربشلا لوأ ىف هتأرمإ

 اهؤادتبا ناكىتم نويدلا لاجأو نام الاو تاراجإلا ىف اذه كاذكو نيثالثلا رابتعا

 اومود ) لِي ىنلا كح كلذبو نيثالثلا ددع رابتعا طقسو كلذك امعيمج ناكل الهلا
 دنع ددعلا رابتعأ ىلإ عوجرلاب ( نيثالث اردعف كيلع مغ نإف هتيؤرل اورطفأو هتيؤرا

 انثدحامهيف ليقدق هنإف [اهروهظ نم توببلا اوتأت نأب ربلا سدلو] هلوق امأو ةيؤرلا دقف

 دبع انريخأ لاق ىناجرجلا عيبرلا ىنأ نب نسحلا انثدح لاق ىزورملا قاححإ نب هتلادبع

 ةرمعلاب اولهأ اذإ راصن”الا نم سان ناك لاق ىرهزلا نع رمعم انربخأ لاق قازرلا

 ةرمعلاب الهم جرخم لجرلا ناكو كلذ نم نوجرحتيو ءىث ءامسلا نيبو مهنيي لح مل

 فقس لجأ نم ةرجحلا باب نم لخديالو عجريف هني نم جرام دعب ةجاحلا هل ودبيف

 سصأيف هترجح ىلع موقي م هثارو نم رادجلا جتفيف ءامسلا نيبو هندب لوحي نأ بابلا



 ا دابجلا ضرف باب

 لخدف ةرمعلاب ةيدب دحلا نم لمأ رقي هللا لوسر نأ انغلب و هنبي نم جرخبف هتجاحب

 لاق سحأ ىنإ علم ىنلا هل لاقف ةملس ىنب نم راصن الا نم لجرهرثأ ىف لخدف هترجح

 كتد ىلع اأو لوقي سمأ انأو ىراصت "الإ لاقف كلذ نولابب ال سلا تناكو ىرهزلا
 ءاربلاو سابع نبا ىورو | اهرووظ نم توببلا اوتأت نأب ربلا سيل | ىلاعت هللا لزتأف
 نولخدب ًابقن متري رووظ ىف اوبقت اومرحأ اذإةيلهاجلا نمموق ناكدنأ ءاطعو ةداتقو
 هنأ هيف ليقو اهماونأ نم تويبلا اوتأي نأ اورمأو كلذب نيدتلا نع اوبأف نوجرخنو هنم

 عنتمي سيلو هب ىلاعت هلا سمأىذلا هجولا وهو هبجو نمربلا اوتأي نأب مهل هللا هبرض لثم
 اهرووظ نم تويبلا نايتإ نأ ن ناي هيف نوكسف كاذ عيمج هب لاعت هللا دارس نوكي نأ

 هياب دشرأ الثم كلذ عم نوكيو 38 لإ بدن الو هعرش امو وه الوب ىلاعت هللأ ىلإ ةبرق رقب سل

 هعرشل ماما نأ ناب هيفو هيلإ بدنو هبىلاعت هللارعأ ىذلااهاتأم نمر وم الا ىتأب نأ ىلإ

 هريظنو + اند هدقتعيو برقتم هب برق نأب ًآنيد الو ةبرق ريصيال هيلإ بدنالو ةبرق

 ىف الجر ىأر هنأو ليللا ىلإ موي تمس نع هيبم نم لِي ىنلا نع ىورام ةئسلا نم
 هنأو# ءىلا ىلإ لوحتي نأب هرمأف سمشلا ىف موقي نأ رذن هنإ ليقف هنأشام لاقف سمشلا

 هيف لكلا كرتو هموص دقتعي نأ ىبنق هيف موصال ليلا نال لاصولا نع ىكع هلم

 باجإلاب ةب رق ريصل الو رذنلاب همرلي ملةيرقب سيلام رذن نم نأ لصأ هلكا أذمو ةيرق

 وحن رذنلاب آبجاو ريصياال ةبرق ناكنإو بوجولا ىف لصأ هل سلام نأ ىلع ًاضيألديو
 . مع أ ىلاعت هللاو هيف دوءقلاو دجسملا ىلإ ىثملاو ةوعدلا ةباجإو ضيرملا ةدايع

 داهجلا ضرف باب

 بح ال هللا نإ اودتعت الو مكولتاقي نيذلا هللا ليبس ىف اولتاقو | ىلاعت هللا لاق

 عفدإ] هلوقب ةرجلا لبق ًاروظع ناكلاتقلا نأ ةم”الا فلتخت مارك وب أ لاق | نيدتعملا
 أآوريص نذلا الإ اهقلب امو ريح ىلو هنأك ةوا دع هننبو كسب ىذلا اذإف نسحأ ىه ىتلاب

 ىه ىتلاب مطداجو ]| | هلوقو [ حفصاو منع فعاف | هلوقو | ميظع ظح وذ الإ اهيقلي امو

 ميبطاخ اذإو | هلوقو | باس 1-4 انيلعو غالبلا كيلع امنإف اولوت نإف ]إ هلوقو | نسحأ

 نمحرلا دبع نأ سابع نيا نع ةم رك نع راتيد نب ور ىورو | امالس اول نولهاحلا

 نوكر شم نحن و ة نع لقال هللال وس راع اولامف ذم ماو كرش ةرع ىف انك هلال وراي اولاقف كم مهاومأ تناكمل ًاباحأو ىفوع نبإ



 ىلإ هلوح ايلف ( موقلا اولتاقت الذ وقعلاب ترمأ ىنإ ) علب لاقف ءالذأ انرص انمآ انف

 اوميقأو ميديأ أوفك مهل ليق نيذلا ىلإ رتملأ | هلل | لزتأف اوفكفلاتقلا اورمأ ةنيدملا

 اثدحو | سانلا نوشخم مهنم قيررف اذإ لاتقلا ميلع بتك ايلف ةاكرلا اوتآو ةالصلأ

 ديبع وبأ انئدح لاق ناملا نب , دم نب رفعمج لضفلا وب أ انثدح لاقىطس أولا دمحم نب رفعجج

 تسمل | لجو زع هلوق ىف سأبع نبأ نع ةحلط ىبأ نب ىلع نع ملاص نب هقلادبع انثدحلاق

 هلوقو| حفصأو مهنع فعاف | هلوقو | راب بج مهيلع تنأ امو | هلوقو | رطيصمب مهلع

 اولتقا | ىلاعت هلوق هلك | ذه خسن لاق | هلل | مايأ نوجربال نيذلل | اورفغي اونمأ نيذلا لقإ

 مويلاب 01 هللاب نونمؤي ال نيذلا !ولئاق | ] ىلاعت هلوقو م ةدجو ثيح نوكرشل

 درف لاقل توني وأ ف فاسلا فنا دقو| نورغاص - رق لإ

 تلزن ةيآ لوأ | مكنولتاقي ن يذلا هللا ليبس ىف اولتاقو | ةرقنأ هريغو سنأ نب 2

 ةنآ لوأ نأ ريبج نب ديعسو ىرهزلاو قيدصلا رد وأ مهم نيرخآ ةعامج نع كورد

 ىف اولتاقو | نوكي نأ دئاجو ةيآلا [ اوبلظ مهنأب نولتاقب ن يذلا نذأ | لاعقلا ىف تل

 نمل ةماع لاتقلا ىف نذإلا ىف ةنالاو مهلتاق يم لاعق ةحابإ ف تلون ةنآ لوأ ا 5 اليس

 هللا لييس ىف أولتاقو | هلوق ىنعم ف فلتخا دقو + نيكرشملا نم مهلتاقي مل نمو مهلتاق

 بلا ناكو ةنيدملاب لاتقلا ىف تلزن ةيآ أ ىه سنأ نب عييرل !لاقف | كتولتاقي نيذلا

 لاق ىمأ نأ ىلإ هنع فكن مح فك و نيكرشملا ن نم هلتاق نم لتاقي كلذ دعب هيلي

 ىدتعاام لاجبلع اردت عيلع دا نفإمل هلوق ةلزنم هدنع وهو ركب كب وبأ لاق ه عي أ

 لاتقلا نودبشُي مهنأل ةسمايشلا لانقب ركب بأ سأ ريبزلا نب رفعج نب دحن لاقو | يلع

 لاق دقو اولتاقي ال نأب هنع هللا ىضر ركب ونأ صأق اواتاقيال نأ مهعأ أر نم نابهرلا نأو

 مكحلا ةتباث هلي وأت ىلع ةيآلا تناكف | مكتولتاقي نيذلا هللا لييس ىف اول ولتاقو | ىلاعت هلأ

 دعب نيرومأم اوناكنيدلسملاو لِي ىنلا نأ سنأ نب عيبرلا لوق ىلعو مسن ايف سيئ

 ىورو نيدتي ال وأ لاتقلاب نيدتي نم ناكءاوس فكن منؤد لتاق نم لآ لاق ةيآل
 ءاسنلا ىف هنأ | مكنولتاقي نيذلا هلا ليبس ىف اولتاقو | هلوق ىف ذيز زعلأ دبع نب ريع نع

 لهأ نم نكي مل نم هب دارملا نأ ىلإ بهذ هنأك مهم برحلا كل بصنب :
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 ضف دابجلا ضرف باب

 باصأ لتق نع ىهنلا ًاضيأ هنع ىورو نادلولاو ءاسنلا لتق نع ىبنلا ةعئاش راثآ ىف
 ىعم ناكنإف تِلَم ىنلا نع سابع نبا نع ةمركع نع نيصحلا نب دواد هاور عماوصلا

 نإف لتاقيال نمع فكلاو لتاق نم لاتقب اهف ىمأ هنأ سنأ نب عيب رلا لاقام ىلع ةبآلا
 نميف ًايقاب ناكةبألا مكحو ىلي نمل خسان | رافكلا نم مكتنولي نيذلا اولتاق | هلوق
 موج رخأ ثيح نم موجرخأو مومتفقث ثيح مولتقاو ]هلوق لزأ امل مث مهنم انيلي ال

 سم”الاهيف ىذلا لوألا نم معأ كلذ ناكف | ما رحلا دجسملا دنع مولتاقتالو  هلوقملا -
 دجسملا دنع لاتقلا هراذح صيصختلا نم أب رض هيف نأ الإ انيليال نم نودانيلب نم لاتقب

 مولتاقي ىتح مارحلادجسملا بنعمتولتاقت الو | هلوقب هيف انواناقي نأ ط رش ىلع الإ مارحلا
 نيكرشملا اولتاقو | هلوقب ةفاكنيكرشملا لاتق ضرف هللا لزن م[ مولتقاف كولتاق نإف هيف
 اذإف ] ىلاعت هلوقو | مكل هركوهو لاتقلا مكيلع بتك | هلوقو | ةفاك مكن ولتاقي اكةفاك
 هلوق نإ لوقي نم سانلا نف | مهومّتدججو ثيح نيكرشملا اولتقاف مرخلا رهشأالا خلسنا
 | موهكدجو ثيح نيكرشملا اولتقا | هلوقب وسلم | مارحلا دجسملا دنع ممولتاقت الوإ|

 نع ىورام كلذ دي ؤيو لئاق نمالإ مرحلا ىف لئاقيال تباث مكحلا اذه لوي نم مهنمو
 ضرألاو تاومسلاقلخ موي هللا اهم رح مارح ةكم نإ ) كم ميتف موي لاق هنأ تلي ىنلا
 تدع مُث راهن نم ةعاس هل تلحأ امنإف اهف لَ هللا لوسر لاتقي صخرتم صخرت نإف
 ايقلا موي ىلإ أمارح

 كنولأسي | هلوقب مارحلاربشلا فأر وظحم لاتقلا ناكدقو لئاقي مل نأ. .لاتقلاب ايف .ىدتبت
 ربش الا خلسنا اذإف |هلوقب سن مث | دصو ريبكه يف لاتق لق هيف لاتق مارحلا ربشلا نع

 رظحلاو حوسنم ريغ وه لوقي نم سأنلا ندو | مثومدجو ثيحنيكر شما واتفاف مرحلا
 لتقب أ هنإف [ىوجرخأ ثيح نمموجرخأو مومتفقث ثيح مهولنقاو] هلوق امأو قاب
 انلئاقي مل نمو مهنم انلتاق نم نيكرشملا رئاس لاتق ىف ةماع ىهو مه انرفظ اذإ نيكرشملا
 دقو اروظحم ىرارذلاو ءاسنلا لتق نأ ىفالخال هن”ال لاتقلا لهأ نم أونوكي نأ ددب
 هللا ليبس ىف اولئاقو | هلوقب دارملا ناكنإف عماوصلا لهأ لتق نعو ِهيِلَي ىنلا هنع ىمن
 ناكو مهمانع فكن م نود لاتقلا لهأ وه نم انلئاق نم لاتقب سلا ا مكنولئاقي نيذلأ

 ةلاح ال ىبف انلئاقي مل نم لاتق نع ىهن [ نيدتعملا بحي ال هللا نإ اودتعت الو | هلوق

 ,لماكحأ موو

 هك مىرحف ىكلات . 5 07 1 ا 0
 نإ لحتال هنو وسلم ريع قاب هي لأ حج لآ ىلع كلذ لذق ( ةم



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 34

 ىلوألا ةءآلا ىف هلتق رظح نم لتق هباحإل | مومتفقث ثيح مولتقاو | هلوقب ةخوسنم

 اذه ىف ءادتعالا ناكذإ [ اودتعت الو مكنولتاقي نيذلا هلا ليبس ىف اولئاقو ] هلوقب

 ملعا هللاو ىنعي | ىوجرخأ ثيح نم موجرخأو | هلوقو لتاقب مل نم لاتق وه عضوملا

 جورخلا لإ مهو رطضا ىتح ةكمب نيملسملا اوذآ اوثاكدق مهنأل كلذ مكنكمأ نإ ةكم نم

 كولتقي وأ كوتبثيل اورفك نيذلا كب ركمعذإو ] ىلاعت هللا لاق دقو مهل نيج رفع وناكف

 اوناكذإكلذ نم اونكسمت اذإ موجارخإب لاتقلا هضرف دنعيلاعت هتبامهرمأف |كوجرخيوأ

 ى اماع | مهومتفقث ثيح مولتقاو | هلوق نوكيف مهولئاقي نأ الإ اف لاتقلا نع نييبنم

 رمأ هنإف مهلتاق نمل الإ ابنم مبجارخإب اورمأ مهنإف كج ناكنميف الإ نيكرشملا رئاس

 مارحلا دجسملا دنع مولتاقت الو ] ةوالتلا قسن ىفهلوق كلذ ىلع ليلدلاو ذئنيح مهلاتقب

 هلوقو « 3م ريغب ناكن ميف | مومتفقث ثبح مولتقاو] هلوق نأ تبثف | هيف ؟ولئاقيىتح

 ليقو رفكلا انهه ةنتفلاب دارملا نأ فلسلا نم ةعامج نعىور | لتقلا نم دشأ ةنتفلاو]

ق نأب نينمؤملا اوريعم رفكلا ىلع مهن وه ركيو بيذعتلاب نينمثأأ نونتفي اوناك مهنإ
 لت

 روشلا ىف اكرشه ناكو ىرضحلا نب ورمع لَو ىنلا باعصأ نم وهو هللا دبع نب دقاو

 [لتقلا نم دشأ ةنتفلاو | هللا لزنأف مارحلاربشلا ىف لاتقلا دمت لحتسا دق اولاقو مارحلا

 نم امثأم مظعأو دشأ مارحلا رهشلا فو مارحلا دلبلا ىف نينم ملا مهيذعتو مثرفكى نعي

 | هيف كواتاقي ىتح مارحلا دجسملا دنع هولتاقت الو | هلوقامأو مارحلا ربشلا ىف لدقلا

 [مكسقنأ اوزملت الوإ هلوقكمكضعب اولتقي ىتحا هيف مواتاقب ىتح | هلوقب دارملا نإف

 ةيألا تدافأ دقو مولكم ولتقي نأ دعب مهلتقب سمأي نأ رئاج ريغذإ ًاضعب مكضعل ىعي

 ملو اهلإ أجل اذإ ىبرحلا كرشألا لتق رظح ىف ام جتحبف اهيف لتقي مل نأ ةكمب لتقلا رظح

 قرفت ملةيلا نآل لتقي ال هنأ ىف مرحلا ىلإ أجلو لتق نميف ابمومعب ًاضيأ جتحو لتاقي

 نم لتقنال نأ ةيآلا نومضمب مزاف يملا لتق رظح ىف لتقي مل نم نيبو لدق نم نيب
 لتقي ذتنيخل مرحلا ىف لق دق نوكي نأ الإ لاق ريغ وأ التاق ناكءاوس مرحلا ىف اندجو

 ةنتف نوكلت ال ىتح مهولتاقو | هلوقب خوسنم وه لبق نإف | مهولتقاف كولتاق نإف | هلوقب

 سانلا فالتخا عم امسال خسنلا تيب ملاهامعتسا نكمأ اذإ هل ليق | هلل نيدلا نوكيو

 ال ىتح ممولتاقو | هلوق نوكيف هخسن ىف
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 رظح ق هريظنو مرحلا ريغ ىف | ةئتف توكن



 ضفرإ دابجلا ضرف باب

 آنمأ كلذ نمضت دقو [ ًانمآ ناكهلخد نمو ] هلوق ًايناج ناكنإو مرحلا ىلإ أجل نم لتق
 كلذكو هلوخدب نمأي هنأ لتقلا قحتسا دقوهلخد نمدارملا نأ ع لدف لتقلا فوخخ نم
 مرحلا ىلإ ءىجاللا نأ ىلع لد كلذ لك [ ًانمأو سانلل ةءاثم تيبلا انلعج ذإو | هلوق
 ىتح مواتاقوإ هلوق نإف كلذ عمو هيلإ هريصمب لتقلا هنع لوزبو هب نمأي لتقلل قحتسملا

 مولقت الو ]هل وق دنع باطلا لوأ عم لذا ناكاذإ [هلل نيدلا نوكيو ةنتف نوكتتال
 نم نكنلا دعب الإ حصيال خسنلا نأل هل آتتان نوكي نأ زئاج ريغف [ م ارحلا دجسملا دنع
 ىف ًاروكذم عيجلا ناكاذإو دحاو باطخ ىف خوسنملاو خسانلا دوجو زئاج ريغو لعفلا
 خيرات تاي لحال رئاج ريفق ليدتلا ماظنو ةوالتلا قسن هيضتقيام ىلع دحاو باطخ

 ىوعد دحأ نكسميالو حيحصلا لقتلابالإ ى !ىرخألان نع امهادحإ لوزن ىخارتو نيتيآلا
 مولتاقو ] هلوقب خوسنم وه لاقف سنأ نب عيب رلا نع كلذ ىورامإو و كلذ ىف ميحص لقت

 [ موقدجو ثيح نيك هلا اولتقاف | هلوقب خوسنم وه ةداتق لاقو [ ةئتف نوكن ال ىنح
 [ مومئدجو ثيح نيكر دل اولتقاف | + هلوق نآأل يأ رو هنم البوأت كلذ نوكي نأ , اجو
 ةلالد كلذ عم هيف سيلو كلذ ىف لقنلا لهأ فاتخم ال ةرقبلا ةروس دعب لزن ةلاحمال
 الو هلوق ىلع ًابترم |[ نيكرشملا !ولتقاف | هلو رق نوكي نأب اهطامعتسا هناكمإل خينلا ىلع
 مارخلا دجسلتادنعإل] مومتدجو ثيح نيكرشلا اول ةاهل وةريصيف [دجسملادنعمولتقت
 عرش دأو ىلب نبا ثيدح ًاضيأ هيلع لديو مولان مولا نإف هيف مولتاقي نأ الإ

 ىلاعت هللا نإ سانلا امأ اي) لاقف م متف موي بطخ ني ى ريره ىلاو ىعاز المت تا نأ ىانلا أاسأ اي١ لاف كم رف عون بطخ مقلط كأنأ ة رره ىأو عارخلا

 انو ىدعب دح”ال لحت الو ىلبق دحأال لحت مل ضرألاو تاومسلا قلخ موي ةكم مرح
 نإف رابخالا ضعب ىفو ( ةمايقلا موي ىلإ ًامارح تداع مث رام نم ةعاس ىل تلحأ

 رظح كلذب تدنف راهن نم ةعاس ىل تلحأ امنإف ملي هللا لوسر لاتقب صخرتم صخرت
 لاق قامسإ نب دمحم نع سير دإ نب هلل دبع ىور دقو اولتاقي نأ الإ ] مرحخلا ىف لاتقلا

 امتإو هيف لاقو ثيدحلا اذه ىعاز ردا يرش ىبأ نع ىربقملا ديع < ىأ نب , ديعس ىث د>ح

 بمخ هنأ مكي ىلا نع ىورام اشيأأ هيلع لديو راهن نم ةعاس اهب لاتقلا ل لحأ
 ةثالث هللا ىلع سانلا ىنعأ نإ !) لاق مث لذه نم الجر ةعازتخ نم لجر لتق نيح ذنموب
 هما بند دنت ( ل ىلع لدي اذهو ( ةيلهاجلا لحل , أتق لجرو مرخلا ىف , ىلتق لج رو هلتاق ريغ لتق لجر
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 مرحلا ىف لتاقلل مذلا مومع امهدحأ نيبجو نم هيف نمي مل نمل مرحلا ىف لتقلا رحت

 ًأجلف لتقلا قحتسا نم لق دارملا نأ توثف لتقلا قحتسي مل نم لتق هعم ركذ دق ىناثلاو

 رظح ىف اهانولت ىتلا ىألا هذهو هبلإ أجل نم لتق رظح مرحلا نأب هنم رابخإ كلذ نأو

 ىلع ايف ةلالد الو بس لتقلا رظح ىلع ةروصقم اهتلالد نإف مرح ىلإ أجل نم لتق

 لتقلا مكح ىلع ر روصقم | | مرحلا دجسملا دنع ممول 2 دو]هلوق نأ سفئنلا نودام مح

 لتقلا مم نم"الا هرهاظ | انمأوسانللةباتم] هلوقو [ آنمآ ناكدلخد نمو ]هلوق كاذكو

 عجار | انمآ ناك ]هلوقو ناسنإلل مسا [هلخد نمو] هلوق نآل ةلالدب هاوسام لخديامت]و

 آايضتقم ظفللا ناكنإف كلذ عمو هؤاضعأال ناسنإلا وه هنامأ ةيآلا تضتقا ىذلافهيلإ

 فالخ الو سفنلا ىف قاب ظفللا مكحو ةلالدب اهنود انصصخام امأف اهنود اف سفنلا
 نم همصعي ال مرحلا هلوخد نإو هب سبح هنأ نيد هيلعو مرحلا ىلإ أ+ نم نأ ًاضيأ

 نويدلا ىلع ًاسايق هنم همصعي ال مرحلا نإف قوحللا نم ًاسفن نكي مل ام لككلذك س حلا
 نإف رفكلا نع اوهتنا نإف ىنعي [ حر روفغ هللا نإف اوبتنا نإف ] لجو رع هلوق امأو

 دمعلا لاق نأ ىلع لدي اذهو ًاباوج ىضتقي طرش | اوهتنا نإف ] هلوق نآل مهل رفغي هللا

 هل رفغيو هنم ةبوتلا لبقي هنأ هللا ربخأ دقو لتقلا نمامثأم ,ظعأ رفكلا ناكذإ ةيوت هل

 رافكلا لاتق ضرف بجوي [هلل نيدلا نوكبو ةنتق نوكن“ الح مولتاقو | ىلاعت هلوقو

 كرشلا انبه ةنتفلا سنأ ن نب عيبرلاو دهاجمو ةداتقو سابع نبا لاق رفك- لا اوكرتي تح

 ةنتفلا نإ ليقو ةنتفلا هيلإ ىدؤي امكالحلا ىلإ ىدؤي هن”ال ةنتف رفكلا ىمس امن] لبقو

 ةعاطلاب هلل دايقنالا ورف نيدلا امأو داسفلا رابظإ رابتخإلا دنع رفاكلاو رابتخإلا ىه

 : ىتعأالا لوةكدايقنالا اضدحأ نيينعم ىلإ مسقتي ةغللا ىف هلصأو
 لايصو ةوزغب كارد نيدلا وه ركذا بابرلا نادوه

 لاوق الأ ةبوقع باذعك تناكو بابرلا دعب تناد مث

 : رعاشلا لوق نم ةداعلا رخآلاو
 ىقيدو ًادبأ هند اذهأ ىنيضو اه تأرد دقو لوقت

 ةداعلاو ةموادملا هججو لبع هل مالستسإلاو و لجو زع هلل دايقن الا وه ىعرشلا ناد

 ؛ ىرج باكخ ه بالا له أ تود نيذ رثملا ةيصاخ ه4 ممرك ذب ىرج باطخلا ءادتبا نال ياتكلا لهأ نود نيكرشملا ىف ةصاخ ةءآلا هذه



 ؟ء؟يو داهجلا ضرف باب

 كلذو [ موج رخأ ثيح نم موجرخأو مومتفقث ثيح ممولتقاو | لجو رع هلوق ىف
 اذه ىف باتكلا لهأ لخدي لف هباصأو رثلَم ىتلا اوج رخأ نيذلا كه لهأ رشم ةفص
 هلوقل فيساا وأ مالسإلا الإ مهنم لبقي ال برعلا ىرشم نأ ىلع لدب اذهو مكحلا

 هلوقلمالسإلاو ه هتلازيدو | هلل نيدلان وكيو - ًارفكى عي - ةنتف نوكت الىت>مولتاةو]

 الف ىنعملا | نيملاظلا ىلعال ]ناودعالف اومتانإف |هلوقوأ| مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ |

 لتقلا ىمسو [ مولتاقو] هلوق ىف هركذي ءودبملا لئقلا ملعأ هّللاو ىنعي نيملاظلا ىلع الإ لتق
 ةئيس ءازجو | ىلاعق هلوةكهمساب ىمسف ملاقلا ءارج هنأل اناودعم رفكب هنوةحتسي ىذلا
 نكي مل نإو | مكيلع ىدتعاام لثمب هيلع اودتعاف مِيلع ىدتعا نف| هلوقو | املثم ةثيس
 [صادق تامرحلاو مارحلا ربشلاب مأرحلا ربشلا | ىلاعت هلوق ه ةثيسالو ءادنعأ ءازجلا
 لاق مارحلا ربشلا ىف انلاتق نع تيب متلي ىنلل اولاق برعلا ىكرشم نأ نسحلا نع ىود

 س ولا ريشلا| ىلاعتهتلا لزنأفهولتاقيف م رو ربشلا ىف هوريغي نأ نوكرشألا دارأو

 ايش مارحلارهشلا ىف مكنم اولحتسا :رإ ىنعي [ صاصق تامرحلاو مارحلا رهشلاب
 52 رق نأ كاحضلاو ةداتقو سنأ نب عيب رلأو سابع نبأ ىورو هلثم مهنم اولحتساف
 ربشلا ىف مارحلا دلبلا نع ةدعقلا ىذ ىف م رع ةيبيدحلا موي متلي كلم هللا لوسر تدر

 هني ليح امب هصقأو هترمع ىضقف ةدعقلا ىذ ىف لبقللا ماعلا ىف كم هلا هلخدأت م ارحلا
 نم هللأ ! هصقأ اهب ارامخإ نو وكيف نيرمآل ا دارملا نوكب نأ متجو ةيبيدحلا موي هلدب و

 عم نمضت دقو لياقلا ماعلا ىف هلثم ربشب تعبلا ن نع نوكرشا 33 هدص ىذلا مأ رحلا ربشلا

 27 وكب ال ًادحاو ًاظفل نأل نوكرشملا عتقان مارحلا ريشلا ىف لاتقلا ةحاب ,! كلذ

 ضوعامب ًارابخإ نوكي نأ زئاج هنأ الإ رخآلا ىتتنا نيينعملا دحأ ىلع لصح ىتمو ًامأو
 ىف هلثم ًارهش تيبلا نع نوكر شما هدص ىذلا مارحلا ربشلا ىف ةرمعلا تأوف نم هين ف هلل

 لاق كلذلف تاف ىذلا ربشلا ةمرك لدبأ ىذلا ربشلا ةمرح تناكو لباقلا ماس
 لثمع هيلع اودتعاذ مكيلع ىدتعأ نف | هلوقب كلذ ىلاعت بقع مث * | صاصق تامرحلاو :

 ل نار ف مولاةذأ يت مارلا ربشلا ىف ممولتاق اذإ ] مهنأ دافأف [مكيلع ىدتعاام
 ىلع قاقحتسالا ردقو سنجلا ىف هلثم هنألل ءادتعا ءازجلا ىمسو لاتقلاب مؤدتبي نأ مه
 2ع وو + ىلاعت هلوقو + ملاظلا ره ةقيقحلا ىف ىدتعملا نآل زاجملا هجو ىلع همساب ىمسف هبجويام
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 هريغل كلهتسا نم نأ ىف موه“ | مكيلع ىدتعاام لثم هيلع أودتعاف مكيلع ىدتعا نف |

 ليكملا ىف كلذو هسنج ىف هلثم امهدحأ نيبجو ىلإ مسقني لثملا كلذو هلثم هيلع ناكالام

 هقتعا نيلجر نيب دبع ىف ىضق مَِكِ تلال هتميق ف هلئمرخآلاو دودعملاو نوزوللو

 ةميقلا وه ءادتعالاب مزاللا لثملا لع هتميق فصن نامض هيلع نأ رسوم وهو اههدحأ

 نأ ىلع لديو امل امسا نوكيو ةميقلا ىلع عقتي دق لثملا نأ فو بابلا اذه فالصأ راصف

 قحتسم.ارادقالا ىف هضورعو هنازو ىف ناكاذإ هسنج نم وه سبل امل امسأ نوكي دقلهملا

 هفذق لثمب ف ذقي نأ هيلع قحتسملا لثملا نكي مل فذقب هريغ ىلع ىدتعا نم نأ ءازجلا نم

 هيلع ناك فذقلا نود امب همتش ول كل ذكو نينامث دإج وه هيلع قحتسملا لملا نوكي لب

 دعب هسنج نم سلام ىلع عقب دق لثملا مسا نأ كلذب تثق هنم لان اك أك لثم كلذو ريزعتلا

 نأ ىف كلذب جتحو ءازجلا قيرط نم قحتسملا رادقملا ف هضورعو هنازو ىف نوكي نأ

 نن لثلا مسا أهو انت دق ةميقلا نآل اهتمبق هيلع نأ هتأنب ىف ايلخدأف ةجاس يصغ نم

 هءانب انضقن اذإ ليق نإف ٠ مومعلا قمل ابلثم هيلع ناكاهذخأي ايدتعم بصاغلا ناكشيح

 نوكي ال هنيعب كلم ذخأ هل لبق + ىدتعا ام لثمب هيلع انيدتعا دقف اهنيعب اهانذخأو

 امنإو هيلع ايدتعم نكي مل اهذخأف ةعيدو لجر دنع هل نم نأ 5 بصاغلا ىلع ءادتعا

 لي هنع لازأ ام لثم نع هدي ليزي وأ لاؤأ ام لثم كلم نم ليزي نأ هيلع هلدتدالا
 جنو ل رئملا ذخأ هيف الو دحأ ىلع ءادتعا هيف سلف هنيعب كلم ذخأ امأف هنم بوصغملا

 ءاقيتسا هيف ملعي ملام نود هيف ةاواسملاو ةلثاملا ءافيتسا نكسمي اهف صاصقلا باحيإ ىف هب

 اهيف صاصقلا طوقس ىف ةمآلاو ةفئاجلاو دعاسلا فصن نم ديلا عطق وحن كلذو ةلئايلا

 هن جتحمو و لثملا ء أفيتسأب انثمأ امنإ ىلاعت 5 هلل ناكذإ لث اثاا ء اقيتسا رذعتل
 نميف ةفينح وبأ

 اودتعاف مكيلع ىدتعا نف ] هلوقل هلتقي مث هدب عطقب نأ هيلول نأ هلتقو لجردي مطق

 لاعت لوقو ه ةنآلا ىضتقم لعفام لدم هب لعشي نأ هلف [ مكنيلع ىدتعا ام لثمب هيلع

 هوجو هيف ليق دق ركب وبأ لاق [ هكلجلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو هللا ليبس ىف اوقفنأو ٍإ

 د اسال وبأ أنثدح لأق ركب نب دمح انثدحأم أهدحأ

 ىلأ لسأ نع بيبح ىبأ نب ديزي نع ةعيهل نباو حيرش نب ةويح نع بهو نبأ انثدح
 قوصلم مورلاو دياولا نب نمحرلا دبع ةعاجلا ىلعو ةينيطنطسقلاب انوزغ لاق نارمت



 فك دابجلا ضرف باب

 هيديب قلي هللا الإ هلإ ال هم هم سانلا لاقف ودعلا ىلع لجر لمح ةيدل انام مروبظ
 روظأو هين هللا رصن امل راصناأللا رشعم انيف ةيآلا هذه تازئامتإ بوبأوب اقف كلتا لإ

 هللا ليبس ىف اوقفنأو ] ىلاعق هللا لزنأف اهحاصنو انلاومأ ىف ميقن مله انلق 0
 امحاصتف انلاومأ ىف ميقن نأ ةكلهتلا ىلإ ىديألاب ءاقلإلاف [ كلبا ىلإ مكبديأب اوقلتالو
 ةينيطنطسقلاب نفد ىتح هللا ليبس ىف دهاحب بونأ وبأ لزب ملف نارمعوبأ لاق داهجلاعدنو

 ةبآلا نأو هللا ليبس ىف دابجلا كرت وه هكلبتلا ىلإ ىديألاب ءاقلإلا نأ بوبأ وبأ ربخأف
 كاحضلاو دهاجيو ةداتقو نسحلاو ةفيذحو سابع نبأ نع هلثم ىورو تلزن كلذ ىف

 نم سأيلا وه هكسابتلا ىلإ ىديألاب ءاقلإلا ىناءلسلا ةديبعو بزاع نب ءاربلا نع ىورو
 برشيو لكأب ام دجال ىتح قافنإلا ف فارسإلا وه ليقو ىصاعملا باكتراب ةرفخملا
 ىذلا موقلا هلوأت ىذلا وهو ودعلا ىف ةباكت ريغ نم برحلا محتقي نأ وه ليقو فلتيف
 ةدارم ىناعملا هذه عيمج نوكي نأ عنتمي سيلو ببسأاب هف رخأو بويأوبأ مهلعركنأ
 ىلع هلمح امأق + فانت الو داضت ريغ نم ابعامتجا زاوجو اهل ظفللا لامتحال ةيألاب
 الجر نأ ريبكلا ريسلا ىف ركذ نسحلا نب دمح نإف ودعلا ةبلح ىلع لمحت دحاولا لجرلا

 نإف ةياكن وأ ةاجن ىف عمطي ناكاذإ سأب كلذب نكي ملهدحو وهو لجر فئأ ىلع لح ول
 ةعفنم ريغ نم فلتلل هسفن ضرع هنآل كلذ هل هرك أ ىنإف ةياكت الو ةاجن ىف عمطي ال ناك
 نِإف نيدلسملا ةعفنم وأ ةأج ىف عمطي ل5 اذإ اذه لعمي لأ لجرلل ىعبط اهو نيدلس اق نييلسملل ةعفنم وأ ةاجث ىف عمطي ناكاذ] اذه لعفي نأ لجرلل ىغبني اإو نيدلسبلل

 لعف ام لم اولعشب ىتح كلذب نيملسملا هىرحب هنكلو ةباكن الو ةاجين ىف عمطي ال ناك

 ةياكدلا نم عمل ىل اع ناكول هنألل هللا ءاش نإ كلذب سأب . ودعلا ىف نوكشيو نولتةيف

 ىكشي نأ عمط اذإ كلذكتف مهلع لمحي نأ ًاسأب رأ مل ةانلا ىف
 كلذ هله زك امنإَو ًاروجأم هيف نوك< نأ وجرأو ا اطمح مهف هريغ

 هنكلو ةءاكن الو ةاجن ىف عمطل ال ناكنإوهوجولا نم هجو ىلع هيف ةعفنم ال ناكاذإ

 لاق ىذلاو نيدلسملل ةعفنم هيفو ةياكنلا لضفأ اذه نآل كلذب سأب الفودعلا بهرب ام
 ىف لوأت نم ليوأت لمح ىتاعملا هذه ىلعو هديش زوجي ال يمت هوجوأ هذه نم دع

 كلذ ىف مدنع نكي ملذإ ودعلا ىلع هلمحب ةكلوتلا ىلإ هديب .قلأ هنأ بويأ ىبأ ثيدح
 ىلع الو نيدلا ىلع ةدياع ة ةعقتم ريغ ن ءم ةسّفن فان نأ ىغسلل ال كلذك ناكاذإو ة ةعفقنم

 ىف عمطي الو ودعلا ف



 هب هللا حدم فيرش ماقم اذبف نيد ىلع ةدئاع ةعفنم هسفن فلت ىف ناكاذإ امأف نيبلسملا

 ةنجلا محل نأب مهلا ومأو مهسفن أ نينموملا نم ىرتشا هلا نإ ]هلوق ىف هلي ىنلا باعصأ

 هللا ليبس ىف اولتق نيذلا نست الو | لاقو | نولتقيو نولتقيف هللا ليس ىف نولئاقي
 تاضرم ءاغتبا هسفن ىرشي نم سانلا نمو] لاقو [نوقزرب مهمردنع ءايحألب ًاتاومأ

 نأ ىغبني كلذ ىلعو ه هلل هسفن لذب نم اهف هللا حدم ىتلا ىألا نم كلذ رئاظن ىف [ هللا

 هيف هسفن لذبف نيدلا ىف ًاعفناجر ىتم هنأ ركنملا نع ىبنلاو فورعملاب سمآلا كح نوكي

 ركنملا نع هناو فورعملاب ىمأو ] ىلاعت هللا لاق ءادبشلا تاجرد ىلعأ ىف ناكل تق ىتح

 سابع نيا نع ةمركع نع ىور دقو [ رومآلا مزع نم كلذ نإ كناصأ ام ىلع ريصاو

 دنع قح ةملكب ملكت لجرو بلطملا دبع نب ةزمح ءادبشلا لضفأ ) لاق هنأ قلي ىنلا نع

 ةملكدابجلا لضفأ) لاق هنأ علي ىنلا نع ىردخلا ديعسوبأ ىورو (هلتقف رئاج ناطلس
 نب هللا دبع انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمه انثدحو ( رئاج ناطلس دنع قع

 نب زيزعلا دبع نع هيبأ نع حابر نب ىلع نب ىسوم نع ديزي نب هللا دبع نع حارجلا
 حش لجرلأ ىفام رش) لوقي قلي هللا ل وسر تعم لوقي ةريره ابأ تعمس لاق ناورم
 نيدلا ىلع هعفن دوعل ايف ةعاجشلاو مادقإلا دم بجوي نيجلا مذو ( ملاخ نبجو علاه

 . باوصلاب ملعأ ىلاعت هللاو فائلأب هيف نشأ نإو
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 ةيآلا هذه ليوأت ىف فلسلا فلتخاو [ هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو | ىلاعت هللا لاق

 ةريود نم امهم مرحت نأ امهمام] اولاق سواطو ريبج نب ديعسو رو ىلع نع ىورف
 ءاطعو ريبج نب ديعس لاقو امهيف لوخدلا دعب امهرخآ غولب امهمامت] دهاجي لافو كلهأ

 صاآألا ىلع كلذ الوأت امهأك نابجاو امهناأل ىلاعت هلل امييف ام رخآ ىلإ امهتماقإ وه

 ايهما: الاق سواطو رمت نبا نع ىورو اورمتعاو اوجح لاق ول هلوقك امبلعفب

 هلوق ىف ةمةلع نع ىورو جحلا ربشأ ريغ ىف راتعالا ةرمعلا ماهت] ةداتق لاقو امهدارفإ

 ىورف ةرمعلا بوجو ىف فاسلا فلتخا دقو تيبلا اهب زواجتال لاق | هلل ةرمعلا ]| ىلاعت

 هلوق ىف دهاجم لاقو عوطت اهنأ ىعشلاو ىعخنلا مهاربإو دوعسم نب هللا دبع 1#رع
 رمع نبأو سابع نبأو ةشئاع ام لاق [ هلل ةرمعلاو جحلا !وُمئأو | رمع نبأو سابع نبأو ةفئاع تلاقو امهف هب انرمأ ام لاق [ هلل ةرمعلاو جحلا !ومتأو |
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 لاق هيبأ نع سواط نع ىورودهاجم نع هوحن ىورو ةبجاو ىه نيريس نبأو نسحخعاو
 ظفللاو اولاق [هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو | هلوق رهاظب اهبجوأ نم جتحاو ه ةبجاوةرمعلا
 ىلع هلمح بجاولاف امولعف ءادتباب ىمألا لمتحيو امهف لوخدلا دعب امبما] لمتحي
 ركب وبأ لاق + ةلالدب الإ ءىث هنم جرخم الف لمتشم ىلع لمتشي مومع ةلزنمي نيرمآلا
 ىضتقي امنإ كلذو اممامتإب ملا اهيفام رثكأ نآل كلذو اهب وجو ىلع ةيآلا ىف ةلالد الو
 لوقت كنأ ىرت الأ نالطبلاال ناصقنلا وه مامتلا دض نآل تلعف اذإ امهنع ناصقنلا ىنن
 انإ مامتإلاب ملا نأ انماعف ءىث هنم دجوي مل امل هلثم لوقت الو مات ريغ هنأ صقاالل
 ىنعي كلهأ ةريود نم امبم مرحت نأ امهمامتإ رمعو ىلع لاق كلذلو ناصقنلا ىنن ىضتنقا
 ناكانفصو ام ىلع كلذ ناك اذإو كاهأ ةريود نم امه مارحإلا ناصقنلا قن ىف غلبألا
 قالطإ زاوجل بوجولا ىلع لديالنيصقان امملعفي الهلوقو نيصقان امملعفي ال نأهريدقت
 نيصقان عوطتلا ةرمعلا الو عوطتلا جحلا لعفتال لوقت كنأ ىرتالأ لفاونلا ىلع كلذ
 ىلع ًاذإ هيف ةلالد الف ناصقنلا فن ىضتقي مامتإلاب مالا ناك اذإف ةصقان لفنلا ةالصالو
 ىف ةب آلا هذهب نادارم لفنلا جحلاو عوطتلا ةرمعلا نأ كلذ ةمص ىلع لديو ه اهبوجو
 نم ررظألا نإف ًاضيأو لصّأل | ىف امبموجو ىلع كلذ لدب ملو نيصقان امبلعف نع ىبنلل
 نيبتي ىت> اويرشاو !ولكو | لجو زع هللا لاق هيف لوخدلا دعب قلطي اءإ مامإلا ظفل
 قلطأف [ ليللا ىلإ مايصلا اوهتأ مث رجفلا نم دوسأالا طبخلا نم ضيبألا طيخلا كسل
 ( اوهتأف مكتافامو اولصف متكردأ ام ) هَ ىنلا لاق لوخدلا دعب مامتإلا ظفل هيلع
 دعب امهماهت] باحيإ دارملا نأ ىلع لديو ه اهيف لوخدلا دعب اهيلع مامتإلا ظفل قلطأف
 ناكف ةيآلاب امهيف لوخدلا دعب امهمامت] همولي نيتلفات ةرمعلاو جحلا نأ اميف لوخدلا
 دعب مامتإلا موزل دارملا نأ تبث اذإ زئاج ريغف امهيف لوخدلا دعب اممومتأ هلوق ةلزنمب
 قنا لوخدلاب مازلإلا هب دارأاذإ هنأ ىرت الأ نيينعملا داضتل ءادتبالا ىلع هلمح لوخدلا
 لاقي نأز وجال هنأىرتالأ لوخدلاب ًابجاو هنوكل فان لوخدلالبق مازلإلا هبديرينإ
 اذهو ايف لوخدلاب اهموزل قاعتمربظلا ةالصنإو لوخدلاب مزلت امن إ مالسإلا ةجح نأ
 تيثف امه: لوخدلا لبق ءادتبا امهماحيإو لوخدلاب امهماحيإ ةدارإ زج ريغ هنأ ىلع لدب

 ىلع لدي اموابف لوخدلا لبق ةرمعلا بوجو ىلع ةيالا هذه ىف ةلالد ال هنأ |ةةصوامي
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 ىورو ( رغصألا ججحلا ىه ةرمعلا ) لاق هنأ تلي ىنلا نع ىورام ةبجاوي تسيل اهنأ

 جلا مسا نأ تبث اذإو رغصألا جحلا ىه ةرمعلا الاق دهاجمو دادش نب هللا دبع نع

 انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمج انثدحام هلي ىنلا نع تبث مث ةرمعلا لوانتي

 نع نيس نب نايفس نع نوراه نب ديزي انثدح الاق ةبيش ىلأ نب ناينعو برح نب ريهز

 لاقف قلي ىنلا لأس سياح نب عرقألا نأ سابع نبا نع ىلقدلا نان ىبأ نع ىرهزلا
 الف ( عوطتق داز نف ةدحاو ةرم لب ) لاق ةدحاو ةرم وأ ةنس لك جحلا هقلا لوسراي

 داز نف ةدحاو ة ةره جحلا عرقألل لاقو اج لواآلا ريخلا ُْق ةرمعلا قلي ىنلا ىمس

 دنع انثدحام هبلع لديو اح ىمست دق تناكذإ ةرمعلا بوتجو كلذي قتئا عواطتق

 دبع نع نمحرلا ديعوبأ انثدح لاق ىعوطملا فسوي نب بوقعي أنثدح لأق عناق نب قابلا

 ردكتملا نب دمت نع ةاطرأ نب جاجح نع ناهيلس نب نمحرلا دبع انثدح لاق رمع نب هللا

 هلأسو معن لاق بجاوأ جحأأو ةالصلا نع كلي ىنلا لجر لأسلاق هتادبع نب رباج نع

 دمع نع ريثك نب دابع ًاضيأ هاورو كلل ريخ رمتعت نآلو ال لاق ةبجاو ىهأ ةرمعلا نع

 ىسوم نب رشن انثدح لاق عناق نب قابلا دبع انثدحو جاجحلا ثيدح لثم ردكنملا نبأ

 قاحس] نب ةبواعمن ءصوحألاوب ءأو ريرجو كي رش انثدح لاقىناهصأللا نبإ انثدح لاق

 ًاضيأ هيلع لديو (عوطق,ةرمعلاو داهج جحلا ) تي هللا لوسر لاق لاق حاص ىنأ نع

 ىلإ جحلا ىف رمعلا تاخد ) لاق "و ىنلإ نع دج نع هبا نع دن رفعتجج ثن دح

 ةدايزو جحلا لاعفأ ىف ةدوجوم ةرمعلا لاعفأ ن ع بأ هنأ هانعمو ( ةمايقلا موي

 ىلوأب ةرمعلا نوكت الذتيح هن "ال جحلا بوجو كابس رجون أ دارما نوكي نأز وحي ال

 تاخد لاق.ال «ناجاو آعيمج اهذإ ةرمعلا ١ ىف لخدب نأب جحلا نم جحلا ىف لش نأ نأ

 رمأ عل ىنلا نأ ر باج ثيدح هيلع لديو جحلا بوجوك ةبجأو اهن"ال جحلا ىف ةالصلا

 هذه نر لاق كلام نب ةقارس نآو ةرعإ هن اول نأ جحا لأب اومرحأ نيد هباصأ

 مارحإ نماهب لاح ةرمع لمع تناكهذه نأ مولعمو ديآألل لب 38 دبألل مأ اذه انماعل

 نم دنع ةرمعلا ضرف نع ةيزج ريغ ىهو ةرمع لمع جحلا هت وفي ىذلا للحتب امجحلا

 مكن رمعلاق ال ةضورفم تناكول اهن "ال ةضورفم ريغ ةرمعلا نأ ىلع كلذ لدفًاضرفاهاري

 مارح]إ ن رم هب للحتيام نأ ىلع لديو هاه ريغ مهبلع ةر رمعال هنأب رابخأ هيفو ديأألا هذه
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 ربشأ ىف ةرمعب هنم للحت ىتح همارحإ ىلع جحلا هت وذي ىذلا قب ول هنأ ةرمعب سيل جحلا
 ضورفلانأب رظنلا قيرط نم كلذل هب جتحاممو اعتمتم نوكي ال هنأ هماعزم ججحو مرحلا
 تناكولف جحلاو ةاكزلاو مايصلاو ةالصلاكاهدوجوب اهب وجو قلعتي تاق وأب ة ةصوصخم
 ةقلطم تناكتقوبةصوصخم نكتوملا لف تق وب ةصوصخخ ن وكت نأبجول أ ضرف ةرمعلا
 لفنلا جحلا نإ لبق نإف لفنلا موصلاو عوطتلا ةالصلا تييشأف ءاش ىتم !_ملعفي نأ هل
 طرش نم نإ انلق انا ال مزلب الاد م1 لبق هبوجو ىلع كأف لذي و تقي نصوح
 .تقوب ًاصوصنع سبل امو تاقوأب ةصوصخم اهنوك هسفن ىف دحأ لكمزلت ىلا ضورفلا
 ابطعلو تقوب اصوص لفاوتلا ضعب نوكي نأ كلذ ىلع عنتمب سلو ضرفب سلف

 ,صوصخم وهامو ةلقان وهف تقوب صوصخع ريغ ناكام لكف تقوب ص وصخ ريغ قلطم
 دبع انثدحام رث" الأ قيرط نم ًاضيأ هب يتحا| مو لفن هنمو ضرف هلم نيب رض ىلعف تقوب
 نسحلا انثدح لاق رامع نب ماشه انثدح لاق لضفلا نب ليعامس] انثدح لاق عناق نب قابلا
 نب قاحإ هع نع ىموم نب ةحلط ىنثدح لاق سيق نب رم انثدح لاق ىسحلا ىح نبا

 انثدحو عوطت ةرمعلاو دابج جحلا لوقي تلي ىنلا عمس هنأ هللا دبع نب ةحلط نع ةحلط
 لضفلان ب دمع | انثدح لاق ركب نب دمعأ انثدحلاق راطعلا رح نب دمحأ انثدح لاق قايلادبع
 تلي هللا] وسر لاق لاق سابع نبأ ن رع ريبج نب ديعس نع سطف "الا مل اس نع هيطع نبأ
 رباج نع ءاطع نع ةعيط نبا ىورامب ةبجاو اهآر نم جيتحاو عوطق ةرمعلاو دابج جلا
 ةرم نع نسحلا ىوراعو (ناتبجاو ن اتضيرف ةرمعلاو جحلا) هليل لوسر لاق لاق
 مقتسي اوميقتساو اورمتعاو ارجحو ةاكرلا اوت آو ةالصلا اوميقأ ) لاق هِي ىنلا نأ
 ةالصلا ركذف مالسإلا نع لئس هنأ يل ىنلا نع ىوراممبو بوجولا ىلع هرمأو 6
 نيتب وتكم ةرصعلاو جيلا تدجو دبعم نب ىبص لوقبو رمتعتو جحت ن أو لاق مث اهرغو

 صأع فب ن نم لجر نيزر ىبأ ثيدحيو امهعمجا هل لاقو هيلع ركب, لف رمعل كلذ لاق ىلع
 ججحا) لاق نعللا الو ةرمعلاو ا 1-1 عيطتسيال ريبك خيش ىلأ نإ ] هللا لوسرأب لاق هنأ

 ل ف طبل نبا قيرط نم ةرمعلا بوجو ىف راج ثيدحامأف (رمتعاو كيبأ نا ع
 رباج ثيدح دانسإوا ظفحلا ءىبس ناكو هظفح ىلع لودف هبتك تقرثحا لاقي أطخملا ريثك
 | ناكل ايواست ا ربك أ ن راكل انواست وأو ةعيط نبأ ثيدح دانسإ ن نم , نسحأ اهب وجو مدع ىف هانيور ئذلا



 ضراعم ريغ نم سابع نباو ةحلط ثيدح انل قبو ًاعبمج اطقسيف اضراعتب نأ املاوحأ
 ىفن ىف هتيور ىذلا رباج نع ردكتنملا نب دمع نع جاتبحلا ثيدح سيل لئاق لاق نإ
 جاجحلا ثيدحنآل ابساجيإ يف رباج نع ءاطع نع ةعيط نبأ ثيدحل ضراعع ب اجلا

 رخآلاو فان اهدحأ ناربخ درو ىتمو هنع لقان ةعيش نبا ثيدحو لصألا ىلع دراو

 نآل بجوم ريغ رخآلاو ًابجوم امهدحأ ناك اذإ كلذكو ىلوأ امهنم تبثملاف تبثم

 أذه هل ليق ه حيبملا نم ىلوأ رظاحبأأ ريخو هيف رظحال هيفثو هكرت رظح ىضتقي باحيإلا

 مومعل ًاضيفتسم هب لقتلا درول ًاتباث ناكول اهماحيإ ىف ةعيهل نبا ثيدح نأ لبق نم بحال
 بود وك اهب وجو ناكذإ جلا بوجو فرع نم لك هفرعي نأ بجولو هيلإ ةجاحلا
 نههدورو نوكي نأ هفصو أذه ناكامف زئاج ريغف أبي بطاخمو بف هب بطوخ نمو جحلأ

 نيتياورلا نأ مولعف ًاضيأو هابإ هريغ ةضراعمو فعضلا نم هدنس ىفام عمداحألا قرط

 هنييل هيفن ربخ نع خيراتلا ىف ًارخأتم بوجولا ربخ ناك واف دحاو لجر نع اندرو

 ةبجاو اهنأ كلذ دعب لاق مث عوطق اهنأ ةرمعلا ىف عقل ىنلا لاق لاقلو هثيدح ىف رباج

 باحيإب ةراث ةياور قلطبف امور اتب هيلع عم آءيمج نأ ريخأ هدنع نوكي نأ زئاج ريغ ذإ

 امنإو نيضراعتم ادرو نيريخلا نيذه نأ ىلع كلذ لدف خيران ركذ ريغ نم هدضب ةراتو
 اأو نيتبج نم ناتي اورلاتدرو اذإ رابتعإلا نم ان ركذام ىلع ىفانلأو تبثملاريخ ريثعي

 امأفأ: هلأ امالرأان ىذا اع هاقأو منعت أ
 نع لس نيح هلوق اماف أنمدق ىلا لب مدنا بذنلا لبع ثق اورمتعاف هلوقو ةرعس كثف دح

 كلذ مالسإلا نهلفونلا نإف رمتعتو جحت نأو لاق مث اهريغو ةالصلا ركن مالسإلا
 ةلصخن وءبسو عضب مالسإلانأ ىو ردقو هع ارش نم هنآلىلاعت هللا ىلإ هب برقتب املك
 ةرمعلاو جبحلا تدجو رمعل ديعمنب ىص لوق امأو ٠ قيرطلا نع ىذألا ةطامإ اهنم
 لقي املو ىلع ناب ودكم امه لئقامتإ هنإف هبلع ريكدلا ةكرتو هنع ريع توكسو ىلعنيب وتكم

 ًاضيأورذنلاب هيلع نيب وتكماراصف امهرذن نوكي نأ ىضتقي هرهاظف سانلا ىلع ناتب وتكم
 ةلزنع وهو هل اهلاّتحال رمع هركني ملف ليوأتلل غاسم هيفو ةبآلل هنم ليوأت هلاق امنإ هنإخ
 لوق امأو هيف ًاعئاس دابتجالا ناكذإ ريكنلا نوةحتسي الف ةرمعلا بوجوب لئاقلا لوق
 ةالد الف رمتعاو كيبأ نع جح هلوقو هيبأ نع جحلا نع هلئس ىذلا لجرلل ولي ىنلا
 نأ هيلع سيل ذإ باحيإلا جرخع جرخي للوقلا اذه نأ ىالخال هن“ال اهي وجو ىلع هيخ



 فك عوطت مأ ضرف ىم له ةرمعلا باب

 !ولعفاو | ىلاعتدل و قب ةرمعلا باحيإل جتحي نم سانلا نمو رمنعي نأ الو هيبأ نع جحب
 اهدحأ هوجو نم طقسي اذهو ريذلا عيمج باحيإ ىضتقي ظفللا رهاظف ريخ اهمال | ريخلا
 ريغف ةبجاو اهاربال نم نآل اريخ اهب وجو داقتعا عم ةرمعلا لعف نأ تبثينأ جاتحي هنأ
 ىلص نك اريخ كلذ نكي مل داقتعإلا اذه ىلع ابلعف ولو ةبجاو اهنأ ىلع املعفي نأ زئاج
 ىلع هلاهتشال لم ظفل | ريخلا اولعفاو |هلوق نأ وهو رخآو ضرفلا هيف دقتعاو اعوطت
 موصلاو ةاكزلاو ةالصلا هيف لخدي هنأ ىرت الأ ظفللا دوروب هلاعتس 1 مزايال ىذلا لمجمأ
 ىلإ هنكح تايثإ ىف جاتحي لج وهف لمج وهام ظفللا ظتن ا ىتمو ةلمج ضورف ارلكهذهو
 هقارغتسا نكمب ال سنجب ظفل ماللاو فل“ الاب ريخلا نأ وهو رخآ هجوو هريغ نم ليلد
 ىندأ لمف اذإف ءاسنلا تجوزتو ءاملا تبرش نإ كلل وقك مسالا هيلع عقيام ىندأ لوانتيف
 رذعتل ضعبلا دارملا نأ ظفللا دورو عم انملع دقف اضيأو ظفللا ةدرع ىضقدقف هب ىمسيلأم
 جيتحأو ه رسال موزل ىف نايب ىلإ جاتحيف ريا ضعب اولعفاهل وةكر اصف لكلا باعيقسأ
 ناكلاعوطت ةرمحلا تناكولف ضرفلا ىف لصأهلوالإ هب عوطتي ًاثيش دجن مل انأب اهجوأ نم
 .نإفضرفلا فلصأ كلذلو ىعسااو فاوطلا ىه امنإ ةرمعلا هل لاقيف ضرفلا ىف لصأ اهل
 مبات ضرفلا ىف كلذ دجوي امئإو ةرمعلا ريغ ًاضرف ًادرفم ىعسو فاوط دجويال ليق
 ةرمعلا كلذ كف آد رفم ضرفلا ىف لصأ هل نكب مل نإو تيبلاب ف اوطلاب عوطتبدق هلق
 هنأب ىمفاشلا يتحاو ضرفلا ىف لصأ اهل نكي مل نأو ًايعسو افاوط تناكذ] اهم عوطتب
 لمعمم لمعي نأ زاجام اعوطت تناكول اين”ال ض رف اهمأ ىلع لد جملا نيب وابني عمجلازاجامل
 تاعكر ةعب رأ نيب عمجيو عوطت ىرخألاو ضرف امهاد] نيتالص نيب عمجال اك جسحلا
 هلل هل لاقي هن"ال ةرمعلا بوجوب لوقا هيلع لطبي ةد ءاف ةيضق هذهو ركب وبأ لاق ضرف
 عمجبو هل وق امأو ضرفب تسيل اهنأ لع لد ضرف ىتالص نيب رحي لو امهنيي عمجا زاج
 رئاس ىلع لمتشملا دحاولا جحلاكةدحاو ةالص ابلك عب رأالا نإف تاعكر عبرأ لمع نيب
 هلصأ لع ضقتنم كلذ عم وهو طاوشأ ةعبس ىلع لمتشملا د-اولا فاوطلاكو هئاكرأ
 صرف جيحلاو اعوطق ةرمملا تناكةرمع ارعم نرقو ةضييرفلا ةجح جيس مث رمتعا ول نال
 لدتسا نم لالدتسا كلذب ضقتناف ةرمعلاو جيلا ىف لفنلاو ضرفلا نيب مهلجأ مص دقف
 د ى 1 7 : هتاقم تاأقيم اه لعج أمل هنأب أضر أ ىعفاشلا جتحاو اهب وجو ىلع جحا ىو عم“ زاوجب هلق © سلق لخ اسأل أب اضأ قاقلا تحأوأ اعمل 1! 1 يح ذأ ص



 صاصحلل نآرقلا ماكحأ يأ

 عجري نأدارأم* هلهأىلإعجروةضيرفلا ةرمعرمتعا اذإ هللاقيف ضرف اهمأ ىلع لد حلا

 كلذ عمو ناهربلا نم ةيراع ىوعد ىعدا نكلو بوجولا ىلع ةلالدلا هجو هنمنيبي مو

 مجول كلذكتف مد هيلع ناكل عوطت ةرمع عم ةضيرف ةجح نرقول هنأل ضقتنم هنإف

 لاق | ىدملا نم رسيقسا اف مترصحأ نإف | ىلاعت هلوق مدلا بجول ناتلفان امو امني

 رصحلاو ةقفنلا باهذ وأ ضرملاب عنملا راص>إلا ةغللا لهأ رثكأو ةديبعوبأو ئاسكلا

 دحاو لكزاجأ هنأ ءارفلا نع ىكحو ودعلا هرص>و ضرما هرصحأ لاقيو ودعلا رصح

 الو ىنعملا ىف نافلتخم امه لاقو جاجزلاو درملا سابعلا وبأ هركنأو رخآلا ناكم امبنم

 ىف هلعج اذإ هسح هلو قك اذه امنإو الاق هرصحأ ودعلا ىف الو هرصح ضرملا ىف لاقي

 هريقو لتقلل هضرع ىأ هلتقأو لتقلا هب عقوأ هلتقو سبحلل هضرع ىأ هسيحأو سيحلا

 رصحلا هب عقوأو ةسيح هريهتج كلذكو رقلا قى نفدلل هضرع هربقأو رقلا ف هتفد

 الإ رصحال لاق سابع نبا نع ءاطع نع حيجن ىلأ نبا ىورو رصحلل هضرع هرصحأو

 رصحلا نأ سابع نبا ريخأف رصحب سلف ضرم وأ سكب هللا هسدح نم امأف ودع رصح

 لهأ نم هلوق انركذ نم لوقا قفاوم اذهوأر صح ىمسيال ضرلا نأو ودعلا, صتخم

 زوال ضيرالأ نأ ىلع هلوق نم لدي اذه نأ نظي نم سانلا نمو مسالا ىنعم ىف ةغللا
 مسالا ىعم نع ربخأ انإ هن ال نظام ىلع ةل الد كلذ ف سيلو ًارصحم نوكب الو لح نأ هل كب األ لأ 1 تاجيل مالح

 ودعلاب صتقخم رصخلاو ضرملاب صتخ راص>إلا مسا نأ ملعاف محلا ىنعم نع ربخ لو

 سابع نباو دوعسم نبا نع ىور ءاحضنأ ةثالث ىلع رصحلا كح ىف فلسلا فلتخا دقو
 ىبأو ةفينح ىنأ لوق وهو مرا ىف رحن اذإ هب لحيو مدي ثعبي ءاوس ضرملاو ودعلا

 آرصخ نوكي الو لحال ضيرملا نارمع نبا لوق ىناثلاو ىروثلاو رفزو دمحو فسوب

 ريبزلا نب ةورعو رييزلا نبا لوق كلاثلاو ىعفاشلاو ثيللاو كللام لوق وهو ودعلاب الإ

 راصمألا ءابقف نم ًاققاوم امل لعن الو فاوطلاب الإ ل< ال ءاوس ودعلاو ضرملا نأ

 لاقو ضرملاب صتخي راصحإلا مسا نأ ةغللا لهأ لوق نم هتمدق مب تيئاملو ركب وبأ لاق
 ةققح ره امف المعتسم ظفللا نك نأ ح ءا ىدهحلا ءم .ةءااف ت محأ تاكا أ

 م و حج امر: 6. راج كنا كووس |



 جو خوطت مأ ضرفىم له ةرمعلا باب

 زاجأ هنأ ءارفلا نع ىح دقف ليق نإف ىنحملاب هيف الخاد ودعلا نوكيو ضرملاوهو هيف
 هنآل ضرملا ىف هتابثإ ىف ةمئاق ةيآآلا ةلالد تناكك لذ مصول هل لبق راصحإلا ظفلامهيف

 ناكل نيرمألا ىلع مسالا عقو ولف ودعلا ف هزاجأ امنإو ضرما ىلع مسالا عوقو عفدي مل

 ةاورلا فلتخت مل ليق نإف ًاعيمج ودعلاب رودحملاو ضي راق كحل ًابجوهامهنف امومع

 هللا مرمأف ودعلاب نيعونم هباحأو 01 آلَع ىنلا ناكو ةيبيدحلا نأش ىف تازن ةيآلا هذهنأ

 ناكامل هل ليق ودعلا وه ةيألاب دارملا نأ ىلع لدف مارحإلا نم لالحإلاب ةيآلا هذهب
 راصحإلا ىلإ ودعلاب صتخي ره و رصحلا ركذ نع لدع مثودعلا رهبآلا لوز يس

 ىلع ظفللا لمعتسيل ضرملا ىف نكحلا ةدافإ دارأ هنأ ىلع كلذ لد ضرملاب صتخي ىذلا
 نم نم وسلا رصح دارأ هنأ ىلع 0 وه لحو لالحإلاب هباحصأ قلي ىنلا أ امو هرهاظ

 دارم ناكولو نيرمآلا ف مكحلا ًاديفم ةيآلا لوزن ناكف ظفللا ةبج نمال ىنعملا قيرط

 كلذ عمو هريغ نود هب صتخم الفل رك ذل ضرملا نود كلذب ودعلا صيصخت ىلاعت هللا

 بجاولا ناكلب هيلع هنكحي راصتقإلل ًابجوم ببس ىلع هلوزن نكي ىل نيينعبلل امس ناك ول

 انثدح لاق ركب نب دم انئدحام ةنسلا ةرج نم هيلع لدي ببسلا نود ظفللا مومع رابتعا
 ىبأ نب ىحي ىثدح لاق فاوصلا جاجح نع ىبح انثدح لاقددسم انثدح لاق دواد وبأ
 نم قلتي هللا لوسر لاق لاق ىراصناألا ورمع نب جاجحلا تدعم لاق ةمركع نع ريثك
 ةريره أبأو سابع نبا تلأسف ةمرك لاق باق نم حلا يلعو لح دقق ججرع وأ رسك

 زاج ىنَعِل جورلا ةأر رلا تلح لاقي , اكلحع نأ هلذ زاج دف لح دقف هلوق ىنءعمو قدص الاقف

 رصحلا ىف لاق هنأ ةمركع نع بوبأ ن رع ديز نبأو دامح ىور ليق نإف جوزتت نأ امل

 هناحبس هللا ىضر دقل لاقو لباق نم جحلا هيلعو لح هلع ىدحلا غاب اذإف ىدحلاب ثعبي

 مارحإ ناكم مارحإو جح ناكم جح هيلع نأ ودعلا مهنم ذخأي و هدابع نم صاصقلاب
 ل لاقلو ىدهلاب ثعبد لاق ناكامل ثيدحلا اذه ةم ركع دنع ناكول هنأ لئاقلا اذه معزف
 لالحإلا عوقو لح هلوق ىف ىنعملا نأ ن رظ نيح طلغ امبإ لئاقلا اذهو ربخلا ىف ىوراك

 هقلطي اهف هلثم انركذ اكل نأ هل زاج هنأ هانعم امنإو نظاكوه سلو راصحإلا سفنب
 هيلعلديو يوزتلاب لمت نأ هل زاج دق هب نودير. جاوزاللق 3 رما تلح مف وق نم سانلأ

 كلذ ناكو تدبلأ | ىلإ هلوصو رذعتا لالحإلا هل زاج امل ودعلأب رصخم !نأ رظنأأ ةبج نم



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ قش

رتالأ هدكح ىو هتلرنم نوكي نأ بجو ضرملا ف ًادوجوم
 هلوصو رثعتي مل ىتم هنأ ى

 تيبلا ىلإهلوصو رذعت هيف ىنعملا نأ ىلع كلذ لدف لح نأ هلزحي مل ودعلا عنمب تيبلا ىلإ

ح نم ابجوز اهعنم اذإ ةأرلا نأ ىلع انايإ انيفإاخم ةقفاوم كلذ ىلع لديو
 دعب عوطتلا ةج

ا مدع عمر صحا ةأزنم تناكو لالحإلا اهزاج مارحإلا
 نيد ىف سح نم كلذكو ودعل

 . هيلع لدير ضيرملا كلذكف رصحلا مك ىف ناكت يبلا لإ لوصولا هيلع رذعتف هريغوأ

 نأ ىرت الأ ضرملا وأ ودعلاب اهنم عنملا نوك ىف اهنكح فلتخ ال ضورفلا رئاس نأ

 كلذ ز وحجب اكامئاق ابلعف هيلع رذعت اذإ ادعاق وأ ءامإلاب ةالصلا لعف هل زئاج فئاخلا

 دنع هدكح فاتن ال نأ بجاو مارحإلا ىف ىضملا كلذكف ضي رمل
 لإ لوصراا رذعت

 رأ ًاقئاخ ناكاذإ ةلبقلا لابقتسا ىف اذه كلذكو ودع فول وأ كلذ ناكض رمل تيبلا

 ناكن م و دارجلل هب لمتحي ام دحيال نمو ًاضي رم ناكوأ ءامل مدع نم كل ذكو ًاضإ سم

 ىف !رركح فاتخيال نأ ىغبني كلذك ض رفلا طوقس ىف راذعألا مح فلتخم م ضيم

 لمفلا رذعت عينا ىفىنعملاو هنم لالحإلا زاوجو مارحإلا ىلع ىضملا ضرف ط وقس باب

 نف | هلوقب كلذ بقع مث[ ىدهلا نم رسيتسا اف مترصحأ نإف | ىلاعت لاق امل لبق نإف

 ىلع نيوججو نم كلذ لد [ ةقدصوأ مايص نم ةندفف هسأر نم ىذأ هوأ اني مكن ناك

 هنوك عم اركذ هل فتأتسا امل كلذك ن اكول هنأل راصحإلا ركذي دارم ريغ ضيرملا نأ

 جاتحي نكي ملو مدلا كلذي لح نأكل هب ادام ناكول هنأ رخآلا هج ولاو باطخلا لوأ ىف

م ىدملا غايب ىتح كسؤءر اوقلحتالو ] ىلاعت هللا لاق امل هل ليق“ ةيدف ىلإ
 هعثم | هل

نع ناب أذ مرحلا ىف هحذ وهو هلم ىدهلا غولب تقو ىلإ راص>إلا دوجو عم لالحإلا
 

احيإ عم سأرلا قلح هل حابأو هلحم ىدحلا واب لبق ضيرملا كح
 رخآ هجوو ةيدقلا ب

نب بعكل لاق هلع ىنلا نأ ىرت الأ تيبلا ىلإ لوصولا عنمي ضم لكس يل هنأ وهو
 

أر ماوه نكت لو ةيآلاهثلأ لزنأف معن لاق ( كسأر ماوه كيذؤتأ) ةري
 نم هتعذام هس

 ىف روكذملا ضرملا كلذكو ةيدفلاب هرمأو قلدنا ىف هل هللا صخرف تبلا ىلإ لوصولا

 ضرما لعج امإ هناحيس هللاو راصح] هعم سيل ىذلا ضرملا نوكي نأ وئاج ةيآلا

مي ضي رألا كح هركذ ىف سيلف تييلا ىلإ لوصولا عنم اذإ اراصحإ
 نوكعنمام فصوا

هلوق وهو رخآ هجوو ه ًاراصحإ ضرما
ع نوكب نأ زوجي[ أضيرم نم ناك نق | 

 ادئا



 واب عوطت مأ ضرف ىه له ةرمعلا باب

 فطعمت هلل ةرمعلاو جيلا اومتأو] هلوق وهو راصحإل كح هيلإ داعمباطخلا لوأىلإ

 [اضي رم مكنم ناكنف |هلوقب هبقعم“ اورصح أ اذإ مهمكح نيبف [مترصحأ ن إف | هلوق هيلع
 مهنكح نيب اكراصحإلا لبق اوضرم اذإ مهنكح نيبف ةرمعلاو جحلاب نومرحما اهحأ ىنعي
 نوكي ال ضرملا نأ ىلع ةلالد | ًاضيرم مكنم ناكنف | هلوق ىف اذإ سيلف راصحإلا دنع
 ىلع لد [جيحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نف متنمأ اذإف] ةيآلا قايس ىف لاقامل لبق نإف + ًاراصحإ
 نوكي نأ عنمب ىذلا ام هل ليق ٠ فول ىضتقي نماألا نآل نونا ودعلا هدارم نأ
 نماآلاو ضرملا نود ودعلاب صوص هتاعج ملو فوخلا ضرملا ررض نماآلا دارملا
 اذإ ىنعي | متنمأ اذإف ]هلوق ىف ريبزلا نب ةورع نع ىوردقو امهف نادوجوم فوخلاو
 ضرملاو ودعلا نيب قرفلا ليق نإف ٠ تيبلا ىنأت نأ كيلعف كعجوو كرسك نم تنمأ
 مدقتلا ىف هلاح فاتخعال ضيرملاو عوجرلا هند مآ مدقتي نأ هنكمي مل نإودعب رصحملا نأ
 هنكمي نم رذعأ وهف هيلع نيرمأل ارذعتل آر صخم نوكي نأىرحأ اذهف هللبق ه٠ عوجرلاو
 ناكاذإ ودعلاب رصحملا ف لوقتام ًاضيأ لاقيو فوخلل ىضتلل هيلع رذعت نإو عوجرلا
 دقفءابقفلا نيب فالخالب لالحإلا هل ًازئاج سيلأ مدقتلاالو عوجرلا هنك# ودب اطيح
 امجوز ابعنم اذإ ةمرحملا ف ىعفاشلا لاق دقف كلذ عمو أمهنبب قرفلا ىف كتلع تضقتنا
 امهنأل ءاوس اهل عوجرلاو مدقتلا لاحو لالحإلا اهل زئاجو نارصخم امهنأ سودغاو
 دق ىلاعت هلا نأ فئاخلاو ضيرملا نيب قرفلا نأ ىعفاشلا معزو نيرمآلا نم ناعوتم
 هل لاقيف نمألا ىلإ فوخلا نم كلذب لقتنيف ةئف ىلإ زيحتي نأ لاتقلا ف فئاخلل حابأ
 الو ىضرملا ىلع الو ءافعضلا بع سيل | هلوقب اسر لاتقلا كرت ضي رملل حابأ دق كلذكو
 فئاخلا ةدخر نم عسوأ ضيرملا ةصخر تناكف | جرح نوقفنبام نودحيال نيذلا ىلع
 فئاخلا رذع امئإَو هيف روذعم ضيرملاو لاتقلا روض كرت ىف روذعم ريغ فئاخلا نأ
 نم لالحإلا ىف رذملاب ىلوأ ضيرملاف ًاسأر لاتقلا كرت ىف رذعي مو ةثف ىلإ زيحتي نأ
 رصحلا نأش ىف لاق مث | هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو | ىلاعت هقلا لاق الف ىعفاشلا لاق همارحإ
 ىذلا هل لاقيف فئاخلا نعالإ ةرمعلاو جحلا مامهت ضرف لوزبال نأ بجو لاقام فئاخلا
 فئاخلا ىف مومع وهو | مترصحأ نإف | لاق ىذلا وه | هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو ]لاق
 ةو هريغ نود فئاخلاب هديصخت ىلع ةلالدلا اف ةلالدب الإ هنم ءىبث جرخم الف هريغو

 .ل ماكحأ 2 ف 1

 3و 0



 سوبحما كاذكو ةفئاخي تسيلو اهجوز اهعنم اذإ لالحإلاةأر لل كقالطإب كلذ تضقن
 ريغ هب هبشي الو ودعلا نم فئاخلل ةصخر لالحالا لمج قرملا لاقو ه لدقلا فاخال

 هنأ هيف ىنعملا ناكنإ هل لاقيف نيزافقلا هب هبش!ال ًاصاخ نيفخلا ىلع حسملا لءج اىهريغ

 ءاجنتسالا متي ىنلا صخر اذإف صخرلا نم ءىث ىلع ساقي ال نأ ىغبنيف ةصخر
 قلح ناكاملو بشخلاو قرخلاب ءاجنتسإلا زاوج ىف هريغ هيهبشيال نأ بجو راجحألاب
 ةيدفلاو قاحلا ةحابإ ىف ندبلا ىف ىذألا هب هيشيال نأ بجو ةصخر ىذأ نم سأرلا

 . هلالتعاضقنيان ركذام عيمجواهج وزابعنماذ]ةأرماو سوبحمافئاخلاب هبشيالنأ همزابو

 ىو ءاوس ةرمعلاو جحلا نم راصحإلاو هنع هللا ىضر ركب وبأ لاق ( لصق )
 ريغ ةرمعلا نأ ىلإ بهذو ةرمعلا نود جملا نم نوكي راصحإلا نأ نيريس نب دم نع

 ماع ةرمعلاب امرحم ناك ِلَي ىنلا نأب رابخآلا ترتاوت دقو تاوفلا ىشخضال هنإو ةتقوم

 تمحو ةدعقلاىذ ىف لباقلا ماعلا ىف اهاضق م فا وطر يغب هت رمعنم لحأ هنأ ةيبيدحلا

 رسيقسا اف مترصحأ نإف لاق مُث_هلل ةرمعلاو جحلا اومأو ] ىلاعتهللالاقو ءاضقلا ةرمع

 رخآلا نود امهدحأ ىلع راصتقإلا زئاج ريغو ًاعيمج امهيلإ دئاع كح كلذو | ىدهلا نم

 وبأ لاق | ىدهلا نم رسيتسا اف] ىلاعت هل وقو + ةلالد ريغب ظفللا مكح صيصخت نم هيفا

 الإ ىدهلا نوكي ال الاق امهمأ رمع نباو ةشّئاع نع ىورف كلذ ف فلسلا فلتخا دقركب

 وبأو ةفينح وبأ لاقف هيف راصمأللا ءابقف فاتخاو ةاش سابع نبا لاقو رقبلاو لبإلا نم

 منغلاو رقبلاو لبإلا ةثالثلا فائصألا نم ىدحلا ىعفاشلاو كلامو رفزو دمحو فسوي

 نم ىعفاشلاو انباحصأ لاقو ةصاخ ليلا نم ندبلاو ةمربش نبا لاق ةمربش نبا لوق وهو

 رقبلاو لب الا نم ىدحلا ىف رجبال ىعفاشلاو انباحصأ لاف نسلا فاوفلتخاورقبلاو لبإلا

 ىدهلا نم ىرجبال كلام لاقو ىزحب هنإف نأخلا نم عذجلا الإ ًادعاصف ىلا الإ متغلاو

 لبإلا نم عذجلا زوجيو لبإلا نم روكذلا ىده ىعازوألا لاقو آدعاصف ىنثلا الإ

 ىلع تيبلا ىلإ ىدهم امل مسا ىدحلا ركب وب أ لاق ةعبس نع امهنم دحاو لكىزحيو رقبلاو
 تيبلاىل] دهم مل نإو ةقدصلا هب دصقبام هب ىمسي نأ زئاجو ىلاعت هللا ىلإ هب برقتلا هجو

 هيلي ىذلا مث ةرقب ىدبملاكهيلي ىذلا مث ةندب ىدبملاكةعمجلا ىلإ ركسبملا ) هت ىنلا لاق
 ةجاجدلا ىمسف ( ةضيب ىدبملاكهيلي ىذلا مث ةجاجد ىدبملاكهيلب ىذلامث ةاش ىدبملاو



 نخل ىدهلا حيذي نيرصحماا باب
 ةيرقلا جرخنامجارخإو ةقدصلا هب دارأ امو تيبلاىلإ هءاده] هب درب ملنإو ًايدهةضيبلاو
 نأ هيلع نأ هذه ىراد وأ اذه ىبوث ىدعأ نأ ىلع هلل لاق نميف انباعصأ لاق كلذلو
 مننلاو رقبلاو لبالا نم ةثالثلا فانصآلا هذه ادعام نأ ىلع ءابقفلا قفتاو هب قدصتي

 ىلع اهتم هب ديرأ اهف اوفلتخاو [ ىدهلا نم رسيتسا اف | هلوقب دارملا ىدهلا نم سيل -
 هلوقىنعم ىف اوفلتخي ملو اهيلع مسالا عوقول هيف ةاشلا ل وخد ىضتقي ةبآلا رهاظوان ركذام
 نع ميهاربإ ىورو ديصلا ءازج ىف ايده نوكي هنأو هنم ةاشلا نأ | ةبعكلا غلاب ايده ]
 رباج نع نايفسىنأ نع شمعألا ىورو ةرمماهنغ ىدهأ هلع ىنلانأ ةشئاع نع درسألا
 منغلاىده ىفةشئاع نعةياورلا لبق نإف « ةدلقم منغ لِي هللا لوسر ىدهأ اف ناكلاق
 امإ هل ليق ىدحلا نم رسيتسي أمم منغلا ىرتال تناكاهنأ اهنع ىوردق مساقلا نآل حصي ال

 امهداقو هدارأ اذإ مارحإلا بجوب رقبلاو لبإلا ىده نأو اهم امرحم ريصيال هنأ هانعم
 ةالصلا لبق ىض نيد راين نب ةدرب ىبأ ةصق ىف ٍمَيِِي ىنلا نع ىوراملف ىتثلا رابتعا امأو
 كنع ىرجتلاقف محل ىناش نم ريخ زءملا نم ةعذج ىدنع لاقف اهتداعإب دل ىنلا رمأف
 امهنيي قرفي مل ًادحأ نآل اهلثم ىدهلاو ةيحضآلا ىف عذجلا عنف كدعب دحأ نع ىرجتالو
 نأضلا نم عذاب ىحضي نأب رمأ هنأ هيَ ىنلا نع ىورامل نأضلا نم عذجلا أو زاجأ انإو
 ةكرشلا زاوج ىف اوفلتخا دقو ٠ رصتخلا مرش ىف كلذ انيب دقو ربشأ ةتس هل ضرف اذإ
 ةعبس نع ةرقبلاو ةعيس نع ةندبلا زوجت ىعفاشلاو انباعصأ لاقف ةبجاولا ايادحلا مد ىف
 هنأ علي ىنلا نع رباج ىورو بجاولا ىف ىرحي الو عوطتلا ىف كلذ زوحي كلام لاقو
 نعتناكاهنأل ةبجاو تناككلتو ةعبس نع ةرقبلا و ةعبس نع ةندبلا ةيبيدحلا موي لعج
 نافلتخال امهمأل هلثم بجاولا ناكعوطتلا ىف ةعبس نع اهزاوج ىلع أوقفتا | وراصخلإ
 ىضتقي هرهاظ | ىدهطلا نم رسيتسا اف | هلوق هيلع لدبو هوجولا رثاس ىف زاوجلا ىف
 . ملعأ هللاو رهاظلا قب ىدحلا ضعب ىزحي نأ بجوف ضيعنتلا

 ىدملا ميذي نبأ رصحملا باب
 لحنا ىف فلسلا فلتخاو | هلح ىدملا غلبي ىتح كسؤر اوقلحت الو | ىلاعت هللا لاق 1
 نيريسنياو نسحلاو دهاجمو سواطو ءاطعو سابعنبأو دوهسم نب هللا دبع لأقف وهام

 رصحأ ىذلا عضوملا هلحع ىعفاشلاو كلام لاقو ىروتلاو انباتصأ لوق وهو مرحلا وه



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ٠

 هب داري نأ لمتح نيئيشأ مسا لسنا نأ لوألا لوقلا ة ىلع ليئدلاو لبو هحبذيف هيف

 ةبلاطملا بجيت ىذلا هتقو وه نيدلا لح نأ ىرت الأ ناكملا هب داري نأ لمتحو تقولا

 ( ىنتسبح ثيح للحم ىلوقو جحلا ىف ىطرتشا ) ريبزلا تنب ةعابضل عقلي ىنلا لاقو هب

 راصحإلا ىده نكب لو نب 7 المتحم ناكالف ناكنلل ًامسا عضوملا 34 لحما لمخ

 ناكملا هدارم نوكي نأ بجو ةبآلاب دارم ةلاحال وهو عيجلا دنع ًانقوم ةرمعلا ىف

 راصحإلا عضوم ناكول هنأل راصحإلا ناكم ريغ اناكم غلبي ىتح لحال نأ كلذ ىضتقاف

 ةروكذملا ةياغلأ نالطب ىلإ كلذ ىدالو راصحإلا عوقو هلحب ًاخلاب ناكل يديال الح

 راصحإلا عضوم لمجال نم لكنآل مرحلا وه لح اب دارملا نأ للع كلذ لدف ةءآلا ىف

 لطبأ راصحإلا عضوم ىدهلا لحم لعج نمو مرحلا لما لعجي امنإف ىدبلل الح

 الإ ماعنألا كل تلحأو ] هلوق نأ وهو ىرخأ ةرج نمو ه اهانعم طقسأو ةيآلا ةدئاف

 | قيتعلا تيبلا ىلإ أرلحم مث ىمسم لجأ ىلإ عفانم ايف كل  هلوق ىلإ  مكيلع ىلتي اه

 هيفام رخآلاو ايادحلا رئاس ىف همومع امهدحسأ نيبجو نم لحن ا ىفانلوق ةمص ىلع هتلالدو

 لعج دق هللا ناك اذإف | لحم ىدحلا غابي ىتح] هلوق ىف هركذ لمجأىذلا لح ا ىنعم نابي نم

 ءازج ىف هلوق هيلع لديو ه هريغ لحما لمحي ال نأ دحأل زئاج ريغف قيتعلا تيبلا لحنا
 هنم ءىث زوجي الف ىدملا تافص نم ةبعكلا غراب لج [ ةيعكلا غلاب ايده ] ديصلا

 اهديقف | نيمباتتم نيرهش مايصف ] لتقلا ىفو رابظلا ىف لاق امله ءأعةفود
 نيعلاسم ني ربص عايصف | لثعلا قو راوظلا ىف لاف ال هنأ © هيث هدوججو نود

 نوحيال |ةنمؤم ةبقرريرحتق | هلوق كلذكو هجولا اذه ىلعال] امبلعف رجب ل عباتتلا لعفب

 ىفالإ زوجتال اهنأ عبذت ىتل ايادهلا رئاس ىف انباحصأ لاق كلذكو ةط ,ررشلا ةفصلا لعالإ
 آضيرم كتم ؛ ناكنف | راص-إلاركذ دعب باطخلا قايسفف هلوقاضيأ هيلعلديو همرحلا

 نع هاجموا مدرصحلا لع بجوأف |كسن وأ ةقدصوأ م ايص نم ةيدفف هسأر نم ىذأهبوأ

 راصحإلا نع هيده ىذألا بحاص عنادا لخلاف هحذ ناك ولف هيده ميذي ىتح قلحلا

 ليق نإف ٠ ىدحلا ل>مب سيل لخلا نأ ىلع كلذ لدف ىذاآلاَة ةيدق نع ىنغتسأو هب لحو

 مدلا دحيال نميق ًاباطخ كلذ نوكي نأ زوحيال هل ليق ه راصحإلا ىدهدجيال نميفاذه

 وهو الإ ةثالثلا ءايشأالا نيب ًاريخم نوكي الو كسنلاو ةقدصلاو مايصلا نيب هريخهنآل

 وه ىدحلا لع نأ كلذب تيثف دج الام نيبو ديام نيب رييختلا ز وجال هن"ال امل دجإو



 نيت ىدهلا حبذي نيأ رصحملا باو

 هنأو مرحلا هلحم نأديصلا ءازج ىف اوقفت رظنلاةبجنمو ه راصحإلا ل نود مرحلا
 عماجلا ىنعملاوءارحإلاب هب وجو قلعت مدلك كح كلاذك ن وكينأ بجو هريغفىزحجال

 نع اودصو اورفك نيذلا مم | ىلاعت هللا لاق لبق نإف + مارحإلاب امه.وجو قلعت امني

 نأ ىلع ةلالدهيفو ةيبيدحلا نأش ىف كلذو | هلحم غلي نأ ًافوكعم ىدحلاو مرحلا دجسملا
 اذه هل ليق - هلحم ًآغلاب ناكل كلذ الول لا يخ ىف بيده اورحن هامصأو يَ ا ىبنلا

 لاق امل ىدبلل الح لحلاوه راصحإلا عضوم ناكول هنألل مرخلا هلحم ن ْن أ ىلع ءىثلدأ نم

 لع كن لد هلع غولب نع ىدملا موعنم نع ريخأ ايلف [ هلح غاي نأ افوكتم ىدهلاو ]
 نكي منإف ليقنإف ه ةلأسملا ىف ليلد ءادتبا نوكي نأ حلصي اذهو هل لحمب سيلرحلا نأ

 ليق [هلع غلي نأ ًافوكعم ىدهلاو هلوق ىنعم اف لحلا ف ىدهااوحذ هباحصأو لي ىنلا

 لأ ًاعون# ًادبأ نوكي نأ كلذ ىضتقي سدلو اوعنم مهنأ لاقي نأز اج عنمتدأل صح المل
 كلذ ىضتقي الو هسح لاقي «هقح هعنم لآ ب نأ زاج هقح الجر عنم هول الجر نأ ىرت

 زاج مرحلا ىلإ لوصولا نم ادب ىدحلا اوعنم نوكرشلل ناكابلف ًاسوبح ًادبأ نوكي نأ

 دق هنأ ىرت الأ اوقلطأ نإو هلحم واب نع ىدم ا اوعتم مهنأب مهلع مسالا قالطإ

 كلذ دعب مه أوقلطأ دق اوناكنإو مارخلا دجسملا نع نيملسملا دب نيكرشملا فصو

 هوعنم امو [ليكلاانم عنم| انابأا , اولاقإ لجوزع هقنالاقو لباقلا ماعلا ىف هيلإ لوصولا
 ىنلا نيب حلصلا عقو ملمث أيدي ىدهلأ, اوعنم كلذكف رخآ تقو ىفهو رةلطأو وتقو

 فاوطلادعب ابحذيل ديلا قاس هِي ىبلا نأ ل يقو مرحلا ف هحذ تحد وقلطأ مهنيو هل

 نع هروصقل | هل غاب نأ آ ًاقوكمم ىدهلاو | ىلاعت هللا لاق كلذ نم هوعنم الف تيبلاب

 ةورملا دنع وهو حيذلا هيف بحتسملا لحم هب ديرب نأ لمتحو هحيذ هيف دوصقملا تقولا

 نب ناورمو ةمرخع نب روسملا ركذ دقو ٠ تفصو ام هيف ام قلطأ كلذ عنم ايلف ىنمب وأ

 لحلا ىف نك ثلَع ىنلا برضم نأو مرحلا قابضعيو لحلا ىف أهضعب ةسدحلا نأ محلا

 هيف انكم جبذلا ناكدق ةلاحم الف مرحلا ىف ىلصي نأ هنكمأ اذإف مرحلا ىف تناكمالصمو

 ىف هب ذخآ ىد ىدط اىعم ثعبأ تبي ىنلل لاق ىملسألا بدنج نب ةيجان نأ ىوردقو

 ىف هضعب وه رحنو هضعل هعم ثعل نوكي نأ زئاجو لعفف ةكمب امذأف ةيدوألاو بلعشلا

 . ملعأ هللاو مرحلا ملعأ هلأ و م حلا



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ ع

 راصحإلا ىده حيذ تفو باب

 لالحإلا حا ايأ نم ملعلا لهأ فاتخي ملو [ ىدحلا نم رسيتسا اف ]| ىلاعت هللا لاق

 بلا ناكدتو لحبو ءاش ىتم هحذي نأ هل نأو تقوم ريغ ةرمعلا ىده حيف نأ ىدملاب

 كلذ ناكو حيذلا دعب ابنم اول ةرمعلاب نيم رح !وناكو ةبديدحلاب نب رصح هبامصأ و هلي

 هل ىعفاشلاو كلامو ةفينحوبأ لاقف جحلا ىف راصحإلا ىده , اوفلتخاو ةدقعلا ىذ ىف

 لبق بذي ال دمتو ىروثلاو فسو بأ لاقر رحنلا مري لبق لحيو ءاش ىتم هحذي نأ

 تابثإ فو تقوم ريغ هزاوج ىضتقي [ ىدحلا نم رسيتسا اف ] هلوق رهاظو رحدلا موي

 ارقلحت الو ] ىلاعق لاق ل لبق نإف ه ليلدب الإ زئاج ريغ كلذو ظفللا صبصخت تبقوتلا

 ٠ ًاتقوم نوكي نأ بجو تيقوتلا ىلع عقب ب مسأ لاو | هلع ىدفا غلب قح مكسور

 نأ لع عملا قفا دقف تقلا لع حقب نانو عضولل م أ لحنا نأ انيب دق هل لق

 طرش ريصي ذئنيحو ةبآلا رهاظب زاج حيذو مرحلا غلب اذإف لما ركذي دارم ناكملا

 ىرمحي نأ بجاو ًاعيمج اهفوانت امل مسالا نوكي نأ هلاوح أرك أ نآل هيف ةدايز تقولا

 ىلاعت لاقأملو مرهلا ىف هحيذب دجو دقو ما رمحإلا ةباغ لحما غولب لدمج هنآل دجو امهمأب

 اهنيعب ةصقلا هذه ىف لاق مث مرحلا وه لحنا اذه ناكو [ 4 هلحم غلب نأ آف اذوكعم ىدحلاو |

 مرخلاوهو ى رخآلا ةيآلا ف ر وكذلل ل لحنا وه نوكي نأ بجو [هلحع ىدحلا غابي ىتح]

 | ىدهلا نم رسيقسا اف مترصحأ نإف | لجوزع هلوق نأ تقوم ريغ هنأ ىلع لدب مو

 ىدهطلاو و[ هلل ةرمعلاو حلا اومتأو | هل ]وق ىف امهركذي ءودملاو ةرمعلاو ججحلا ىلإ دئاع

 كل ذكف ةرمعلل تيقوتلا هب دري م هنأ ىلع عبمجلا قفتاو ةرمعلل روكذملاوه جحلا روك ذملا

 [ هلم ىدحلا غلبي ى > | ىلاغت هلوق ًاضيأ هيلع لديو + قالطإلا ظفللاب ديرأ دقذ] جحلا

 زاوج كلذ ىضتقاف هيف هب قوطنماكراصف تقولا نود مرحلا وه ةرمعلا هلحمب دارملاو

 دق قالطإلا ناكاملًاضيأ و جحلا وه كلذكف ةرمعلا ىف ءاش تقو ىأ مرحلا ىف هحذ

 دحأو ظفلب دحاو هجو ىلع امهيف لخد هنأل جحلل آديقم نوكي نأ حي مل ةرمغلا لوانت

 ديري نأ زوحيال اكناكملا هضمب ىفو تقولا ظفللا همظننا ام ضعب ىفدارب نأ رئاجر يذق

 لديو رانيد عير قراس مهضعب ىو ةرشعلا قراس مهضعب ىف [ةقراسلاو قراسلا ] هلوقب

 وأرسك نم هِي ىنلا نع ىراصنألا ورش , نب جاجحلا ثيدح ةنسلا ةبج نم كلذ اع
 ورم نإ ها نم سند قع



 2 راصحإلا ىدم حيذ تقو باب

 لحال هنأ فالخ ال ذإ لح نأ هل زاج دقف هانعمو لباق نم جحلا هيلعو لح دقف جرع
 ىطرتشا امل لاق قلَِي ىنلا نأ ريبزلا تنب ةعابض ثيدح هيلع لديو ء جرعلاو رسكلاب
 نأ لوصألا ةلالدب الحم كلذ نأ ابمالعإ كلذ ىنعمو ىتتسي> ثيح لحم نإ ىلوقو
 قافتاب رظنلا ةبج نم هل جتحيو ٠ لما تقوي مل مث طرشلاب ىنتنبال مارحإلا بجوم
 مدلا اذه كلذك تبجو اذإ اه تقو ال تاوفلا دنع اهم للحت ىتاا ةرمعلا نأ ىلع عيبا
 خسفلا هجو ىلع لالحإ هب عقي هنآأل تقوم ريغ نوكي نأ بجو راصحإلا دنع بجوأمل
 مأ رحإلا ىف سأرلا قلح نع ىبم وه [كسؤر أوقلحت الو] ىلاعت هلوق ه تاوفلاةرمعك
 ىضتقا دقو | هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو ] هلوق ىلع فوطعم هنأال ًاعيمج رمتعملاو جاحلل
 هلوقكنبمماألل ظفلل !لامتحال هسفن سأر دحاو لكقلحو ضعب سأر انضعب قلحر ظح
 كلذ لديف هريغلو هسفنل انم دحاو لك لتق نع ىهنلا ىضتتقا | مكسفنأ اولتقت الو | ىلاعت
 مدقم يذلا نأى ع لدي و ءارجلا همزأ هلعف ىمو ريغسأر قاحهيلع روظحممرحلا نأ لع
 جتحبف دحأو تقوف ىدهوقلح هيلع نم لكىف مومت هنآل عمتقلاو نارقلا ف قلحلا لع
 دقو ه ىدهلا ىلع قلحلا مدقت ىفروظحلا هتيقاوا امد هيلع نأ بذي نأ لبق قلح نميف
 فسويوبأ لاقو هيلع قلحال دمحو ةفينحوبأ لاقفال مأ قلح هيلع لهرصحلا ىفاوفلتخا
 ملو قلحلا نم دبال هنأ هنع ىورو هيلع ءىث الف قاحب م نإف قلحي نيتياورلا ىدحإ ىف
 جورلل نأ هالوم نذإ ريغب مرحي دبعلاو امجوز نذإ ريغب ًاعوطت مرحت ةأرملا ىف اوفلتخي
 ارحإلا هرظح ام ىندأ امهم لعفي نأب كلذو ريصقت الو قلح رينب امهاللحي نأ ىلوملاو
 رصحلا ةلزنمب نيذه نآل رصحملاىبع بجاوريغ قلحلا نأ لع لدي اذهو سبلوأ بيطنم
 هيلع ناكل نكموهو ًابجاو قلحلا ناكولو قلحر يغب امهللحب نأ امملالحإ كلمنا ناجدقو
 كسانملا ءاضقىلع انت سماكسن تبث امنإقلحلاف ًاضيأو ريصقتلاب ةأ ماو قلحلاب ديعلا للحنأ
 نأ تبث دق ذإ ةلالدلا مايق دنع الإ اكسن هتايثإ زئاج ريغف هجولا اذه ريغ لع تنشب لو
 ا بوزلاو ىلوملا نأ ةأرملاو دبعلا ىلع ةلعلا هذهب ساقيو كسنب سيل لص'الا ىف قلحلا
 بتر ىلا كسانملا رئاس العفي ىل اذإ ريصقت الو قلح ريغب ةأرملاو دبعلا لالحإ اهلزاج
 كلذ ىلع لديو ةلعلا هذهلقل- ريخب لالحإلا نيرصحلا رئاسل زوحي نأ بجوةقلحلا اهيلع
 قنا احلامفأ باعيتسا لبق ةرمعلا ضفرب اهرمأ نيح ةشئاعل تلقي ىنلا لوق ًاضيأ



 ريصقتلاب الو قلحلاب اهرمأي ملف جحلاب ىلهأو لستغاو ةرمعلا ىعدو ىطشتماو كسأر

 لبق همارحإ نم لالحإلا هل زاج نم نأ ىلع كلذ لدف ةرمعلا لاعفأ بعوتست 7 مل نيح

 ءاضق ىلع بتم قاحلا نأ ىلع ليلد هيفو قلحلاب لالحإلا هيلع سلف كسانملا ءاضق

 طقس امل هنأب كلذل دمع جتحا دقو ضعب ىلع اهضعب كسانملالاعفأ رئاس بيترتك كسانملا

 هدارم نوكي نأ امهدحأ نيبجو هلوق نم كلذ لمتحو قلحلا طقس كسانملا رئاس هنع

 طقس كسانملا رثاس هنع طقس الف كسانملا ءاضق ىلع بترم قالحلا نأ انركذ ىذلا ىنعملا

 رصحلا نع طقس دقو اكسن ناك مارحإلا ىف بجو اذإ قلحلا ناكامل هنأ لمت قاحلا

 رذعتا كسانملا رئاس هنع طقس امنإ ليق نإف قلحلا هنع طقسي نأ بجو كسانملا رئاس

 فوقولا هنكمأ ول رصخملا نآل طلغ اذه هل ليق هلعف هيلعف رذعتم ريغ قاحلاو ابلعف

 فوقولا همزاي ال ةفرعب فوقولا الو تيبلا ىلإ لوصولا هنكمي ملو راما ىرو ةفلدزملاب
 أل كلذك امهمدقتت كلسانم ىلع نابترم امهنأل امهناكمإ عم راما ىءر الو ةفلدزملاب

 ضارتعا انركذ ام طقس دقف اكسن امبابق هلعف نكي مل رخآ لاعفأ ىلع ابترم قلحلا ناك

 جنحا نإف + ًارصحم هن وك دنع كلذ عم همزلت ملو ابلعف هنكم كسانم اندوجول لئاسلا

 ةناغ هلحم هغولب لعجل | هلحت ىدحلا غاب ىتح كسوئر اوقلحت الو | هلوقب فسوب ىبأل جتحم

 اوقلحت الو هريدقت نوكيف اهلبق ام دضب ةباغلا كح نوك نأ بجاوو رظحلا لاوزا

 اذههل ليق ٠ قلحلا بوجو ىضتقي كلذو | أوقلحاف غلب اذإف هلحم ىدهلا غلبي ىح مسؤر

 نيدضلا دحأ ىلإ هفرص ىف تسيلف هدض باجالا نأ كر ظحلا دض ىه ةحابإلا نأل طلغ

 لمفل بج وم ريغرظحلا عافت را نإف ّآضي أو ةحابالاوهو رخآلا م ىلوأب باحيإلاوهو

 هلبق هيلع ناكام ىلع ءىثلا ءاقب رظحلا لاوز هيضتقي ؛ ىذلا انإو باجيإلا ةهج ىلع هدض

 عيبلا رظح لاوز نأ ىرت الأ كرت ءاش نإو قلح ءاش نإف مارحإلا لبق هتلزنمب نوكيف

 ام]و دايطصالا الو عيبلا باجيإ ضتقي مل لالحإلاب ديصلا رظح لاوزو ةعملا لعفب

 اعدو ًامثالث نيقلحما هللا محر ) عقلي ىنلا لوقب فسوب ىبأل نحو + امهتحايإ ىضتقا

 اذإو كسن هنأ ىلع كلذ لدف راصحإلا دنع ةيبيددلا ةرمع ىف كلذو ( ةرم نيرصقملل

 ىنلا باصأ نأ با وجلاو رصحلا ريغل كسانملا ءاضق دنع بجي اكدلعف بجو اكسن ناك
 دل_ذن ا 52100 هلق

 لالحإلاب مخي ىنلا مرمأ املف تييلاب فاوطلا لبق لالحالاو قلحلا مييلع دتشأ هل



 6 ىدملاب جملا نم هلالحإ دعب رصخلا ىلع بحي ام بأي

 هيده رحت أدب متلي ىنلا نإ مث لوقلا مهيلع داعو لوصولا مهنكمي نأ ءاجر اوفقوت 32
 ةعباتم ف مهتغلابل نيقلحبلل اعدف ضعب رصقو ضعب قلح كلذكم وأ ر ايلف هسأرقلحو
 نيرصقمللو اثالثنيقلحملل توعد هللا ل وسراي هلليقامو ه سمأ ىلإ مهتعراسم ويكي ىنلا
 ريصقتلا نم لضفأ قلحلا نأ اوكشي مل مهنأ كلذ ىنعمو ه اوكشي مل مهن] لاَقف ةرم
 ىرج اهفيكف ليق نإف ٠ نورخألا هقحتسي ملام كلذل مهملعب باوثلا نم اوةحتساف
 نيقاحملا نم نيقيرفلل هؤاعدو بوجولا ىلع هرمأو قاحلاب تلي ىنلا ممرمأ دقف سلا
 ىلإ لوصولا لبق قلحلا !وهركموقلا نأ نم هتركذامو كسن هنأ ىلع ليلد نيرصقملاو
 لاقي هنإف ه اكسن هن وك ىلع هنم ةلالدلا هجو ىفانب سيل هب مثرحأ رئي ىنلا نأو تيبلا
 مقلي ىنلا مهل لاقف هيف الاقف ةيبيدحلا ةصق مكحلا نب ناورمو ةمرذع نب روسملا ىور دق
 هب لح ام لوقنف نيظفللا لمعتسنف قاحلا رابخأألا ضعب فركذو (اورتاوأ واحأ )
 قلحلاب هنيمعتال لالحإلا هب دصقملا اوةلحا هلوقو أولحأ هّتَي هلوقل لالح ورف ءىث نه
 قلحلا ناكو هَل هللا لوسر مل مرامتاو مهالحإل باوثلا اوةدتسا ام و هريغ نوذ
 . باوصلاب لعأ هتلاو هيه مأ ةعباتم ىف مداهتجاو مدل ريصقتلا نم لضفأ

 ىدملاب حلا نم هلالحإ دعب رصحلا ىلع بحي ام باب
 رسيتسا اف جحلا ىلإ ةرمعلاب عمت نف | رصحلا نأش ىف ركذ ام دعب ىلات هللا لاق

 ىورف ه ىدهلاب لح اذإ جحلاب رصحلا ىراصمأللا ءابققو فاسلا فلتخاو | ىدملا نم
 نإف ةجحو ةرمع هيلع الاق د وعسم نب هللا دبع نع دهأججو سأيع نبأ نع ريبج نب ديعس
 هيلع مدالف جبحلا رمشأ ىف امبعمج مل نإو عتمتم وهو مد هيلعف حلا ربشأ ىف امهنب عمج
 انباصأ لوق وهو نيريس نب دمحو مساقلاو ملاسو ميهاربإو نسحلاو ةمقلع لاق كلذكو
 ناودلا مكنم ذخأي وأ صاصقلاب هللا رمأ لاق سابع نيا نع ةمركع نع بوبأ ىورو
 هيلع ةفينح وبأ بجو اهن]إو ةجح هيلع لاق ىعشلا نع ىورو ةرمعإ ةرمتو ةجحب ةجح
 رحنلا مويلبق همارحإ نملحأ هنأ ولف كلذ هماع نم جحر مث مدلاب لحأ اذإ ةرمعو ةجح
 ةرمعلا هذه نأل كلذو ةرمع هيلع نكي مل هماع نم جحو عبحلاب مرحأف راصحإلا لاز مث
 هجح لصحاملق ةرعل معي لاحتي نأ هيلعف جحلا هتاف نم نآل تاوذلاب مرات ىتلاىهامإ
 موقي الولالحإلل وه اغإ راصحالا ْق هيلع ىذلا مدلاو تاوفلل ةرمح هيذع نكات



 الأ مد امماقم موقي ةرمع لوصألا ىف سيل هنآل كلذو تاوفلاب مزلت ىلا ةرمعلا ماقم

 نم كلذكو ناكمإلا لاح ىف الو رذعلا لاح ىف ال مد اهنع بنب ملةرمع رذن نم نأ ىرت

 مل ةرمع لمع همزلأ دق تاوفلا ناكاملف لاح ابنع ًايئان مدلا لعحي ال ةضإ رف ةرمعلا لي

 نأ كلذ ىلع لديو بسخ لالحإلا وه امنإ مدلا نأ كلذب تبثف مد اهنع بوني نأ رح
 راصحإلا مدو اهييسو اهنقو مدعل تاوذلا لبق اهلعف زئاج ريغ تاوفلاب مزلت ىلا ةرمعلا
 وه مدلا نأ ىلع كلذ لدف انيفلاخع نمو انم قافتاب تاوفلا لبق هب لالحإلاو هحنذ زوحي
 راصحإلا مد العجي نأ ىعفاشلاو كلام غوسي الو ةرمعلا ماقم مئاق هنأ ىلعال لالحإلل
 ةرمع عم هيلع جحلا هتوفي ىذلا نالوقي امهنأل تاوقلاب ةبجاولا ةرمعلا ماقم امئأق

 كةرمعلا ماقم موقي الف تاوفلاب مزلب ىذلا وه امهدنع راصحإلا ىدبف ىده تاوفلا

 ةرمعلا مار

 هل ليق رحالا موي لبق هحيذ زوحي ال هسفن ىدهلاو ىدهلا نم لدب وهو رحنلا موي لبق

 ميذ تقو لبع مودلا ضعب مدقت زاجل ةرمعلا وهو ةعتملا بيس دوجول كلذ زاج امنإ

 رحنلا موي رجفلا عولط وه امنإ هببس نآل ةرمعلا 2 زال بيس رصحلل دجوي ملو ىدحلا

 مدلا نأ ىلع لديو تاوفلاب مزلتىتلا ةرمعلا ماقم مدلا مقي ل كلذلف ةفرعب فوقولا لبق
 ريغ اهمال تاوفلا ىثخسالوهو رمتءملا مزلي هنأ تاوفلاب مولت ىتلا ةرمعلا ماقم مئاق ريغ
 هلالحإلا ليجعتل عوضوم هنإو تاوفلاب قاعتب ال مدلا اذه نأ ىلع كلذ لدف ةتقوم

 1 دولا

 ]دعب ةعتملا مايأ ةثالث موص ريجت تنأف لبق نإف تاوفلا دعب هماقم موقبال

 نيف + ملا مدزل ف توف تخيل ام كحو هتوف ىشخيأم مح ديف فلتتي م ] هنأ ةلالدب

 دقق جرع وأ رسك نم لاق هنأ قل ىنلا نع ىراصنآلا ورمع هع نب جاجحلا ثيدح ىف ليق

 بوحو كاهل همةجاو تاكو ةرح فركذي مو لم جلا لو لح

 و دارأ انإو مدبالإ لح نأ هل زوحي الف كلذ عمو امد ركذي م و هل ليق جحلا ءاضق

 نود وعسم نبهللادبع بهذ دقوهيأ يف لحام ءاضقبوجوو ضرما( راصحإلا نعرابخإلا

 ةرمعلاب عتمت نف ] رصحم ا كح ركذ بيقع هلوق نأ ىلإ ريبج نب ديعس ةياور ىف سابع

 لحأ ىذلا جحلا ىلإا رعمج اذإ محلا نم لالحإلاب بجت ىتلا ةرمعلا هب دارأ [ [ جملا ىلإ

 هاورام وهو رصحمل اف رخآ وق سابع نبأ نع ىورو ءادفلا هيلعف جحلا ربش ذأ ىف هنم
 لاق سابع نبا نع دهاجمو ءاطع نع مييجن ىنأ نبا نع ىروثلا انثدح لاق قاؤرلا دبع

 هنا رس 2 اضع نع حب ا 0 نع ىرولا امك حل نا قارزرلا



 40 ىدحلاب جلا نم هلالحإ دعب رصحلا ىلع بجيام باب

 هب لح ىده هعم ناكن إو هناكم لح ىده هعم سيلو سيح نإف ودعلا سح سيل

 ىلع كلذ راكتإ ءاطع نع ىور دقو ةرمعالو ةجح هيلع سيلو ىدهلا رحاب ىت> لح لو

 سابع نب) لاق لاق رانيد نب ورمع نع حيرج نبا انربخأ لاق ركب نب دمه اهاورةياور
 تركدذف حيي رج نبا لاق ةرمعال و جحال و لاق هنأ بسحىده ودعلاهرصح نمىلع سيل
 هراص>إ ءاضق الو ىده رصحملا ىلع سيل لوقي سابع نبا تعمس له تلق ءاطعل كلذ

 رتاوتملا لقنلاب دروامو ليغتلا صن فالخ ةركنم ىرمعل ةياورهذهو هركنأو اللاق
 مكسور اوقلحت الو ىدحلا نم رسيتسا اف مترصحأ نإف | ىلاعت هللا لاق هالي ل وسرلا نع
 رسيتسأامهيلعف امهدحأ نيرجو دحأ ىلع [ىدهلا نمرسيتسا|ف | هلوقو |[ هلحىدحلا غلبي ىتح
 ىّتم رصحملا ىلع ىدحلا باحيإ كلذ ىضتقاف ىدحلا نم رسيتسا|م دهلف رخآلاو ىدهلا نم
 غوسي فيكف |هلحم ىدحلا غلب ىتح مكسؤر اوقلحت الو] هلوقي هبقع مث لالحإلا دارأ
 راصحإ لقن عمو هباحإب صنلا دورو عم ىده ريغ لالحإلا هل رثاج لوقي نأ لئاقل
 لح مل اذإرصحلا ىف ءارقفلا فلتخاو ه لالحإلاو حيذلابمايإ و صاوةيبب دحلاب هِي ىنلا
 مصيالو ةرمحلاب لاحتي نأ هيلع ىعفاشلاو انباحصأ لاقف تيبلا ىلإ لصوو جحلا هتاف تح

 ةيناثلا ةنسلا ىف يحب ىتح امارح قب نأ هل زوحي كلام لاقو لوألا مارحإلاب جحا لعف هل
 لوألا مارحإلا كلذب لعفي نأ هل زئاج ريغ هنأ ىلع ليلدلاو ٠ ةرمعلمعب لطت ءاشنإو
 راص دق همارحإ نأ الولف ةرعلمعب للحتي نأ هل نأ ىلع عيملا قافتأ تاوفلا دعب أجح
 ىف هنم لاحت نأ هل رئاج ريغ هنأ ىرت الأ هنم للحتلا هل زاج !1 ًاجح هب لعفيال ثيح
 ثيحب راص دق همارحإ نأ ىلع ليلد كلذ ىفو هب جحلا لمف هنكمأ نيح ىلوآلا ةنسلأ
 [هلل ةرمعلاو حلا اومتأو] ىلاعت هل وب حوسنم جحلا خسف نإف آضيأو ٠ ًاجح هب لعفيال
 هن “ال جملا لبعال ةرمعلا لمع وه لاحلا هذه ىف هبجوم نأ لالحإلا هل زاج نيح انملعف
 نكي مل اذهو هلعف ناكمإ عم هج اتتاذ ناكل لالححإلاب ةرمع هلع يملا لمع هنكمأوأ
 اتتاكناتعتم رمع لوق ىنعم وهو خسن مث هلي هللا لوسر اهيف يح ىتلا ةنسلا ىف الإ طق
 دارآف جحلا ةعتمو ءاسنلا ةعتم امهيلع ب رضأو امبنع ىهنأ انأ هيي هلال وسر دوع ىلع
 ًاضيأ اوفلتخاو عادولا ةجح ىف هباحصأ هب هلي ىنلا رمأ ام وحن ىلع هخسف جحلا ةعتمب
 -نةنييدس 2 لا ا ناكعا ب ءاضقلا هيلع انباحصأ لاَفف عوطت ةرمعل وأ عوطت رس مرغ وهو رصحأ نمف
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 راصحإلا نايريالف ىعفاشلاو كلام امأو ىدمح اب امهنم لح اذإ ودعوأ ضرمب راصحإلا

 ليلدلاو ٠ ةرمعلا ىفالو جحلا ىف هيلع ءاضق الف لخ ودعب رصحأ نإ نالوةيو ضرملاب

 لوخدلاب باحيإلاىضتقي كلذو [هَل ةرمعلا وجحلا اوهتأو] ىلاعتهلوق ءاضقلاب وجو لع

 لبق هنم جورخلاب ءاضقلا همزايف رذنلاو مالسإلا ةجح ةلزنم راص لوخدلاب بجواملو

 اوقفتا اءلف رذعلا هطقسي ال بجو دقام نآل روذعم ريغ وأ هيف ًاروذعم ناكءاوس همام

 ثيدح ةنسلا ةمج نم هيلع لذيوراصحإلاب هلئم هيلع بجو داسفإلاب ءاضقلا بوجو لع

 قري مولباق نم جحلا هيلعو لح دقف جرع وأ رسكن م ىراصنألا ورع نب جاجحلا

 هيف فلتخي ال مارحإلا تابجوم كرت نم نإف ًآضيأو + عوطنلاو مالسإلا ةجح نيب
 ملو ىذأ نم هسأر قلاح رذع دق هللا نأ هيلع ليلدلاو هكح موزل كرت ىف هريغو روذعملا

 نوكي نأ ىغيني كلذكف عوطتوأ ةضيرف مارحإ ىف كلذ ناكءاوس ةيدف باحيإ نم هلخي

 هداسف] كح ىوتسي نأًاضيأ بجاووءاضقلا بوجو ىف لفوأ ضرف ةجحبر صحا كح

 2 ةعقاولا تايانجلا ىف ةرافك باحيإ نم لخي مل كراصحإب هنم هجوريخو عامجلاب هابإ

 قافتا أروذعم ناكنإو رصحلا ىلع ءاضقلا بوجو ىلع لديو هريغو روذعملا مارحإلا

 دصق ول همزاي 5 تاوفلا ىف ًاروذعم ناكنإو جحلا هتاف اذإ ءاضقلا ضيرملا ىلع نأ عيبجلا

 نم همزا ام روذعملا ريغو روذملا مكح ءاوتسا ىف ىنعم او رذع ريغ نم تاوفلا ىلإ

 هيلع لديو ءاضقلا هنع طقسي ال نأ بجوف رصحملا ف دوجوموهو لوخدلاب مارحإلا

 ةرمعب ةمرع تناكو عادولا ةجح ىف تلي ىنلا عم ىهو تضاح نيح ةشئاع ةصق ًاضيأ

 امل مث ( ةرمعلا ىعدو جحلاب ىلهأو ىطشتماو كسأر ىضقنا ) هلي ىنلا امل لاقف

 كتر مع ناكم هذه لاقو ميعنتلا نم اهرمعأف ركب ىبأ نب نمحرلا دبع رمأ جحلا نمتغرف

 نم هجورخ ىف روذعملا نأ ىلع كلذ لدف رذعلل ةرمعلا نم هتضف رام ءاضقب اهرمأف

 هبانصأو وه رصحأ امل تلي ىنلا نأ ًاضيأ هيلع لديو ءاضقلا هنع طقسي ال مارحإلا

 نكت مل ولو ءاضقلا ةرمع تيمس لبقملا ماعلا ىف اهوضقو ةرمعلاب نيم رعاوناكو ةيبيدحلاب

 ةادتيهةرمج ذتئيح نوكت تناكلو ءاضقلا ةرمع تيمس امل ءاضقلا بجوولوخدلاب تمزل
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 ايده دحبال رصحملا باب
 سس يت ا ااا

 رصحلا ىف ملعلا لهأ فلتخاو | ىدحلا نم رسيتسا اف مترصحأ نإف | ىلاعت هللا لاق
 مانأ ةرشع موصي ءاطع لاقو هنع حيذيف ًايده دحي ىتح لمجال انياحصأ لاقف ايده دحيال
 ىدبم الإ ًادبأ لحال هنأ امهدحأ نالوق هيف ىعفاشللو ايده دحي مل اذإ متمتلاكلحبو
 هيلعو هأرجأ ردقي مل اذإ ليقو هيلعردق اذإ امد قارهأو لح ءىش ىلعرهقي م اذإرخألاو

 دج مل نإمايصوأ ىده نم م راي اهف هيلع صوصنم عتمتملا كح كاذكو هيلع صوصنم
 تايثإ زئاج ريغ هنأ ودو رخآ هجوو ضعب ىلع اهضعب ساقي ال تاصوصنلاو أيده
 سايق هريغ هى تابثإ انل رحي مل رصحللل ًاروكذم مدلا ناكالف سايقلاب تارافكلا
 نإف ًاضيأو سابق ةرافكلا تابثإ ذاوج عانتمال ةراغكلا هجو ىلع ةيانج مد كلذ نآل
 نف | هلحم ىدطلا غايب ىتح مكسؤر اوقلحت الو | لاق هنأل هنيعب هيلع صوصتخلا كرت هيف
 سايقلاب صنلا كرت زوجي الو صنلا فلاخ دقف هلع ىدحلا غولب لبق قاحلا هل حابأ
 . لعأ هللاو

 د نهأ راصحإ باب

 راصحإ كم لهأ ىلع سيل الاق امهنأ ىرهزلاو ريبزلا نبةورع نعىور ركب وبأ لاق
 تيبلا ىلإ لوصولا مهنكمأ اذإ انباحأ لاق كلذكو تيبلاب اوفوطي نأ مراصحإ امإ
 ىه امنإ ةرمعلف ًارمتعم ناكنإف ةرمع وأ جحب امر نوكأ نأ نم ولختال هنآل كلذو

 تافرع ىلإ جورخلا رخؤي نأ هلف اجاح ناكن إو كلذ نع رصحمب سيلو ىعسلاو ف أوطلا
 ةرمعب لطحتي نأ هيلعو جحلا هتاف دقف فوقولا هتاف اذإف ًارصحم نكي مل ول هتقو رخآ ىلإ
 . ملعأ هللاو ًارصحم نوكي الف رمتعملا لثم نوكيف

 ض ص وأ هسأر نم ىذأ هيلصإ مرا باب

 هب وأ أضي م كنم ناكن ف هل ىدهلا ابي تح مك-ؤر أوقاحت الو ] ىلاعت هللا لاق
 نيرصح نيم رح ا نم ًاضي مم مكنم ناكنف ملعأ هلاوىنعي ةبالارخآ ىلإ | هسأر نم ىذأ
 00 0 5 00 00 7 5 07 ما هع أ
 رصخغأ نأ ىلع كلذ لدف مايص نمةيدفف هسأرف ىذأوأ ضرم هباصأف نيرصخ ريغ وأ
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 قلخ هسأر نم ىذأ هب وأ ًاضيرم ناكاذإ هنأو هلح ىدحلا غواب لبق قلحلا هل زوحيال
 ىلع كلذ لدف هل < هيده غلبي مل ىذلا رصحلا كح ىف وهف رصح ريغ ناكنإو ةيدفلا هيلعف
 مارحإلا ىف قلحلا هل زوحجيال مهنم دحاو لكنأ ىف نيرصحم ا ريغو نيرصحلا نيب ةيوسقلا

 هيف جاتحي ىذلا ض رمل ىنع - | ًاضإرم مكنم ناكنف ] ىلاعت هلوقو روكذملا طرشلا ىلعالإ

 هب وأ ] هلوق كلذكو ا كلذ رف ظدع ءىثوأ سبل ىلإ

 نم مارحإلا هرظح ام ضعب لاهعتسا ىلإ هيف هيف جاتحي ىذأ ىلع وه امنإ [ هسأر نم ىذأ

 ىلإ الو قلح ىلإ هيف جاتميال هسأر ف ىذأ ب و ,أ ًاضيرم ناكنإ امأف ةيطغت وأ قلح

 هرظحي ام رظح ىف حيحصلا ةلزنمب لاحلا هذه ىف وهف مارحإلا هرظحي ام ضعب لامعتسا

 ماع ىف هب رم هلي ىنلا نأ ةري نب بعك ن ع ةرهاظتم رابخأ ىف ىور دقو مارحإلا

 ةيدفلاب هرمأف معن تلقف كسأر ماوه كيذؤتأ لاقف هبجو ىلع رثانت لمقلاو ةيبيدحلا

 جاتحاف جارخ وأ هسأر ىف حورق هب ناكولو ةبآلاب دارملا ىذآلا نم لمقلا ةرثك ناكف

 هبيصق ىتلا ضارمالا رئاس كإذكو ةيدفلا زاوج ىف هنكح كلذ ناكهتيطغت وأ هدش 2

 نم ًائيث صصخم مل هللا نآل ىدتفيو كلذ حيبتسي نأ هل زاج بابثلا سبل ىلإ جا

 هاتعم | هسأر نم ىذأ هب وأ آاضيرم م نم ناكن ف | | هلوق لبق نإذ , 0

 ةيطغتو سيللا كلذكوأ أدارم ناكذإ 1و روك ذم ريغ قلحلا هل ليق مايص نم ةيدفف قلخ

 رذعلل مارحإلا هرظحام ةحابتسإ هيف ىتعملا نآل دارم وهو روك ذم ريغ كلذ لكس أرلأ

 مكح ف ناك رحشلا قلح ىلإ هيف جاتحي هئدب ىف ىذأ هب ناكو ًاضيرم نكي مل ول كلذكو

 مار الا هرظحام ةحابتسا وهو عيبا ىف الوقعم ىنحملا ناكذإ ةيدفلا اب ىف سأرلا

 مأص هنأ هلي ىنلا نع تدث دق هنإف | .مايص ن زم ةيدفف | ىلاعت هلوق امأو رذعلا لاح ىف

 ءىث الإ راصمألا ءامقفو فلسلا ةعامج لوق وهو ةرخم نب بعكثيدح ىف مايأ ةثالث

 ف ىور هنإف ةقدصلا امأو ةمتملا مايصك مايأ ةرشع مايصلا نأ ةمركعو نسحلا نع ىور

 قابلادبع انثدحام انف رهاظلا نام تاناور يي ل نع ةرجم نب بعك نع اهرادقم

 ىنأ نيا انثدح لاق دمت نب لبس انئثدح لاق بوبأ ن نب لهس نب دمحأ انثدح لاق عناق نبأ

 نب بصك نأ لفغم نب هللا دبع نع قاببصألا نب نمحرلا دبع ىنثدح لاق هيأ نع ةدئاز

 اع دف لع ىنلا كلذ غلبف هتيحلو هسأر لمقف امر يل لِي ىنلا عم جرخ هنأ هثدح ةرج
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 وأ مايأ ةثالث موصي نأ هرمأف هيلع ردقأ ام لاق اكسن دجت .له لاقو هسأر قلخ قالح
 [ كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف ] هللا لزنأو اعاص نيكسم لكل نيك اسم ةتس معطي
 ىورو كلذ لثمب ةرجت نب بعك نع دهاجب نع ميم ىنأ نب لاص هاورو ةماع نيملسسلل
 لك نيب رمت نم عصأ ةثالثب قدص هيف لاقو ةرحي نب بعكن ع صاع نع دنه ىنأ نبدوأد
 دبع انثدح لاق دمحأ نب نسحلا نب هلادبع انئثدح لاق قابلادبع انئ دحو عاص نينيكسم
 نهحرلا دبع نع ىعشلا نع دنه ىنأ نب دواد نع ةيلس نب دامح انثدح.لاق دوأد نب زيزعلا
 وأ مايأ ةثالث مص وأ ةكيسن كسنأ) هل لاق هيلي ىنلا نأ ةري نب بعك نع ليل ىنأ نبا
 ىلع رمت نم عصأ ةثالث ل وآألا ربخلا ىف ركذف ( نيك اسم ةتسسأ ماعط نم عصآ ةثالث معطأ
 نم عصأ ةثالث هلوق مث + ةدايز هيف نآل لوأ اذهو مصآ ةتس ربخ ىفو نيك أسم ةتس
 قراعتملا داتعملاو هرهاظاذه نآلةطنحلا هب دارملا نوكي نأ ىغبني نيك اسم ةتس ىلع ماعط
 نيك اسملا ددعو عصآ ةثالث ةطنحلا نمو عصآ ةتسرقلا نمنوكي نأ كلذ نم لصحيف هنم
 ىنلا نأ ةرحجي نب بعكر ابخأ ىف نإف كسنلا امأو « فالخالب ةتس مهيلع قدصتي نيذلا
 ءاش نإو ةاش هاندأ نأ ءابقفلا نيب فالخالو ةاش ابضعب ىفو ةكيسف كسنب نأ هرمأ ملي
 كلذو ءاش اهمأب ءىدتبب ةثالثلا ءايش" الا هذه نيب ريخم هنأ ىفالخالو ةرقبوأ ًاريعب هلعج
 وأ مايص نم ةيدفف هسأر نم ىذأ هب وأ ًاضيرم م ناكنف |هلوق وهو ةبألا ىضتقم
 ىف اذه ريغ ىلع ةلالدلا موقت نأ الإ اهمابو اهتقيقح اذه ريختلا واو [ كسن وأ ةقدص
 عم ةقدصلاو مدلا نم ةيدفلا عضوم ىف ءاهقفلا فاتخاو + عضاومف هانيب دقو تابثإلا
 لاقف ءاش عضوم ىأ ىف موصي نأ هل نإف عضومب صوصخم ريغ موصلأ نأ ىلع مهقافتا
 نب كلام لاقو ءاش ثيح ةقدصلاو مايصلاو هب مدلازفزو دمتو فسوبوب و ةفينح وب
 ثيح مايصلاو كم مدلاو ةقدصلا ىعفاشلا لاقو ءأش ثيح مايصلاو ةقدصلاو مدلا سنأ
 ىدتفملا ءاش ثيح !مقالطإ ىضتقي [ كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفق | هلوق رهاظف ءاش
 هلوق وهو مرحلاب هصيصخت ىلع ةلالد ىألا نم اهريغ ىف نكي ملول عضومب موصخم ريغ
 ىلإ اهل مث ] لاق مث اهركذ مدق ىتلا ماعن الا ىعي | ىمسم لجأ ىلإ عفانم ايف كل |
 ةيآل | هذه مومعب بجوف تيبلا ىلإ ىدهت ىلا ماعن الا رئاس ىف ماع كلذو [ قيتعلا تيبلا
 ًايده | ىلاعت هلوق هيلع لدبو هريغ ىف ىرحجبال مرحلاب صوص هب برقتم ىده لكنأ
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 آضيأو اهنود ىرحي الو ىدبلل ةفص ةبعكلا غولب راصق ديصلا ءازج كلذو | ةبعكلا غلاب

 ديصلا ءازك مرحلاب ًاصوصخم نوكي نأ بجو مارحإلاب هبوجو قلعت ًاحيذ كلذ ناكامل

 اناكم هل طرتشي مو ةاش حبذا وأ وأ ةرجم نب بعكل علي ىنلا لاق + لبق نإف ةعتملا ىدهو

 وهو كلذ هباصأ ةرحي نب بعك نإ هل لبق + عضرم ًاصوصخم نوكي ال نأ بجو

 ءافتكا ناكملا ركذ كرت نوكي نأ زئاخل مرحلا نم اهضعبو لحلا نم اهضعب وةيبيدحلاب

 باعصأ ناكدقو مرحلاب صوصخم وهف مارحإلاب كلذ نم قلعت امنأب ة رين بعك م عب

 ندبلاة وسي كلي ىنلانورب ناكامل مرحلاب | :ادملا قلعت ى نيملاع كلذ لبق للي ىنلا

 ريغ كلذ قللطعأ !اعن هللا نآل ءاش ثيخ موصلاو ةقدصل امأ وكانه اهرحنيل محلا ىلإ

 ىلع ديقملا نأ يهقالطإ ىلع قلطملا نآل مرحلاب هدييقت انل زئاج ريغف ناكملا رك ذب ديقم

 هريغف اهٌؤاد از وجال عضومب ةصوصخم ةقدص لوصأ الا ىف سل هنأهي يلع لديو هدييقت

 ن"ال هريغ ىف اهؤادأ دوج عضوف ةصوصخع نوكت نأ ز رجن مل ةقدص هذه تناكابلف

 نال مرحلا ىف ةقدصلا نوكت نأ ىغبن ؛ ليق نإف اهنع جراخ لوصأللل فئاخم كلذ

 قح لج“ ال مرحلاب هزاوج قلعتي مل حيذلا هل ليق جناب ذلاك ًاّمح ايف مرحلاب نيكاسلل

 عمو هأرجأ مرحلا ريغ ُْى هب قدصتو ةنم هج رخأ م م مرحلا ف همذ وأ هن ل نيك أسم

 مه ناكل مهل ًاقح ناكول هن" ال مهريغ نود مرحلا نيك اسمب كلذ صتخم ال هنإف كلذ

 همزأ دق هلل قوه انثإو مهل قحب سيل نأ ىلع لد ب ةبلاطملا مل ن ركن ملاملو هب ةبلاطملا

 عضومب صتخت ال ىلا تاقدصلا رئاسو ةاكزلاكةبرقلا هجو ىلع نيكاسلا لإ هجارخإ

 مايصلاكم رحااب صتخم ال نأ بجو مدلا ةقار ] ايف ةيرقلا نكت ملام آض أو هريغ نود

 ةكمبف مد ناكام اولاق مها ربإو ءاطعو نسحلا ن نع ىورف كلذ ف فاسلا فلتخا دقو

 لاقو تش ثيح ةيدلا لعجا لاق دهاي نعو ءاش تيك ةقدص وأ مايص نم ناكامو

 ًاريعب نيسحلا نع رحن ًايلع نأ ىورو تئش ثرح مايصلاو ةكمب ةقدصلاو كسنلا سواط

 ءأملأ لهأ ىلع 0 ايقسلاب هنع ريعبلا رحنو هقلع رمأو مرح وهو ضرع دق ناكو

 لعج نوكي نأ زئاج هن' ال مرحلا ريش ىف يذلا ذاوج ىأر هنأ ىلع ةلالد كلذ ف قف سيلو

 . ملعأ هلئاو اندنع ورث زج كلذو ةق ةهق ذر محللا



 و جحلا ىلإ ةرمعلاب عتملا باب

 جحلا ىلإ ةرمعلاب عتقلا اب
 اذه ركب وبأ لاق [ ىدحلا نم رسيتسا اف جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نف | ىل 5 هللا لاق

 ةرمعلا عمجرخآلاو ءاسنلا ىلإ عتقلاو لالحإلا امهدحأ نيينعم مظتني عتكلا نم برضلا
 برعلا نآل كلذو امل نيرفس ءاشنإ كرتو امهم قافترالا هانعمو جحلا ربشأ ىف جملا ىلإ
 نع ىوربو راكنإلا دشأ اهركنتو جلا ربشأ ىف ةرمعلا فرعت ال تناك ةيلهاجلا ىف
 نيح لرب ىنلا عجر كلدلو روجفلا رْجأ نم ناكمثدنع كلذ نأ سواط نعو سايع نبا
 انثدح لاق عفاق نب قابلا دبع انثدح كلذ ىف تناكمهتداع ىلع ةرمعب اولح نأ مرمأ
 نع سواط نب هللا دبع انثدح لأ بيهو انثدح لاق نافع انثدح لاق ىناملا نب نسحلا
 ضراألا ىف روجفلا رخأ نم جبحلا رهشأ ىف ةرمعلا نوري اوناكلاق سابع نبا نع هيبأ
 ةرمعلا تلح رفص خل ناو رثآلا افعو ربدلا ءىرب اذإ نولوقيو أرفص مرحما نولعجيو
 اواح نأ هلي هلا لوسر ممرمأ يحلب نيلبم هعب ار ةحيبص هي ىنلا مدق ألف رمتعأ نم
 نيذه مظتنت حلا ةعتف هلكل حلا لاق لحلا ىأ هللا لوسر اي اولاق مدنع كلذ مظاعتف
 ىف جحلاو ةرمعلا نيب مجاب قافترإلا امإو لالحإلاب ءاسنلاب عقلا ةحابتسا امإ نيينعملا
 ةيلداجلا ىف كلذ نولحتسيال اوناكنأ دعب دحاو رفس ىلءامهم راصتقإلاو جحلا ربشأ
 ىف امبعمجب امهم عافتنالا ميحلا ىلإ ةرمعلاب عتقلا لمتحو ًارفس دحاو لكل نودرفيو
 عفن ةدايز ىلع كلذ لدف هجولا اذه ىلع العف اذإ امم باوثلا قاقحتساو جحلا ربشأ
 ربشأىف ةرمعب مرحلاو نراقلا اهدحأ هجوأ ةعب رأ ىلع ةعتملاو ه امهلعافل لصحت ةليضفو
 ىلع رصحلاو مارحلا دجسملا ىرضاح هلهأ نكي ل نمل دحاو رفسف هماعنم جحاذإ جحلأ
 نم للحتبف تدبلا ىلإ لصي ىت> همار>] ىلع ثكمي هنكلو لال>إلا هل ىربال نم لوق
 ىلاعت هلوق ليوأت ف فلتخادقو ةرمعلاب ييحلا خسفو جحلا توف دعب ةرمعلا لمعب هجح
 فطعوم ةمقلدو دودسم نبا لاقف | ىدحلا نم رسيتسا اف جحلا ىلإ ة رمعلاب عتمت نف ]
 همارحإ نم لف رصحأ اذإ جاحلا ىنعي [ ىدحلا نم رسيتسا اف مترصحأ نإف | هلوق ىلع
 رفس ىف جحلا ربشأ ىف امهنيي عمجو امهم عتمت وه نإف ةجبحو ةرمع ءاضق هيلع نأ ىدبم
 الف هماع نم محم“ هلهأ ىلإ داع مث جحلارهشأ فرمتعا نإو عتمتلل رخآ مد هيلعف دحاو
 نإرفس هلوقب ىنعي رفسو نايده وأ ىدهو نآرفس دؤعسم نب هللأ دبع لاق هيلع مد

 عل ماكحأ معو



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ و

 مث هلهأ ىلإ عجرو جحلا رهشأ ىف جحلا نم هلالحإ دعب رمتعا نإ رصحملا اذه نأ ىذهو

 نيرفس ىف اميلعف هنال كلذو راصحالا ىده وهو داو ىده هيلعف هماع نم جف داع

 معتقلا ىده هيلعف هلهأ لاما رهشأ ىف ةرمعلا دعب عجري مل اذإ عي رفسو نابده وأ

 نع جيرج نب !هآور ايف س ايع نيا لاقو رفسو نادم كاذلف راصحإلل لوألا ىدملاو

 ةرمعلاب عت نف] هلوقىعي هليبس لاو رصحلاةيآلا عجب لوش ناكسابعبا نأ ءاطع

 ةعتم مست ملو جحلا رهشأ ىف رمتعا هنأ لجأ نم ةعتم تيعم اهو ءاطع لاق جملا ىلإ

 ا دق ةيآلا نأ سابع نبأ بهذم ناكف ءاسنلا ىلإ عتمتي نأ ل هنأ لجأ نم

 ريغ نمو تاوفلاب تمزل ىتلا ةرمعلا عتم جحلا ءاضق اودارأ اذإ نيرصحما نم نيرمألا

 ناكامل كلذ نأ دوعسم نب هللا دبع دنع ء ناك جحلا ىلإ ةرمعلاب عتملا دارأ نم نيرصحلا

 ديغيو تاوفلاب ةرمع باحيإ ديفيف هب نيدا رمل ماونوكي نأ هنكش نب ر صح ا ىلعأف وطعم

 اميلعق نإو ,مدهيلعف جحلا رهشأ ق دحا ورفسؤ تتافلا جحلا ءاضقعم امهعجاذإ أب محلا

 نأ الإ سابع نبا لوقل ًافلافغ كلذ ىف دوعسم نبا بهذم سيلو هيلع مد الف نيرفس ىف

 دوعسم نبأ هركذ امبنيرصلا ىفةديقم ىهومهريغو نير ضخما ىف ةماع ةءآلا لاق سابعنبأ

 دوعسم نبا لاقو اومتمت اذإ مهنكح ناببو محلل عنتلا زاوج ىف نيرصحما ريغ ىف ةديقمو

 مهلدنم ١ وناكاوعتمت اذإ نيرصحا ريغ ناكنإو نيرضحملا ف ةصاخ اهاوخل ىف ةيآلا

 نيبجو نم ناعتمتم دحأو رفس ىف همأع نم جحبو حلا ربشأ ىف رمتعي ىذلاو نراقلاو

 كلذ لديف عمجا ةليضف لوصح رخآلاو دحاو رفس ىف قام عمجاب قامترإ الأ امتدجأ

 ةرمعلا لعفي نأب امبقيرفت وأ رفس ىف امهم دحاو لكب دارفإلا نم لضفأ كلذ نأ لع
 اه رهاظ تاياور ةعئملا هذه ىف هَِلَم ىنلا باعصأ نع ىور دقو ه جحلا ربشأ ريغ ىف

 رظحلا قال لضفألا ف فالتخإلا ناك تلصح اذإو ابتحابإ ىف فالتخإلا ىطتقي

 رذ وبأو نافع نب ناهثعو باطخلا نب رمع كلذ نع ىبللا هنع ىور نمف ةجايالاو

 ناهبلا نب دمج نب رفعج انثدح لاق ىطساولا دف نب رفعج انثدح سق نب كادبضلاو

 بابش نبأ نع سفأ نب كلام نع مرس يأ نب انادحل دي بأ اثدح لا بهز

 نإ كاحضلاو صاقو ىبأ 'نب دعم عم هنأ هثدح لفون نب ثراحلا نب هللا دبع نب دمع نأ

 عنصب ال كاحضلا لاقف جحلا ىلإ ةرمعلاب مدقلا ناركذتي امهو ةيواعم بح ماع سيق
 همه ت7 و2 2-3 جح ماع سيق



 م جملا ىلإ ةرمملاب عتقلا باب

 رمع نإف كاحضلا لاقف ىخأ نبا اب تلقام سب دعس لاق ىلاعت هللارمأ لبج نمالإ كلذ
 رفعت انثدخو هعم اهاتعتصو هلي هللا ل وسر ابعتص دعس لاق هنع ىهم دق باطخلا نبا

 جاجح انئدح لاق ديبع وبأ انثدح لاق ناملا دمت نب رفعج انثد> لاق ىطساولا دمح نبأ
 ليعو ةعتملا نع ىه نامثع تيأر لوقي بيلك نب ىرج تعمس لاق ةداتق نع ةبعش نع
 الإ اتنبام لاَقف اهبنع ىهني ناهثعو اهم ىمأت تنأأ رشل مني نإ تاقف ًايلع تيت افا صمأد

 هجو ىلع هنم كلذ نكي مل هنأ نايثع نع ىور دقو « نيدلا اذهل انعبتا ان ريش نكلو ريخ
 ةمواءملا هرهشأ ىف جحلا نوكيل ةليضفلا اهدحأ ناعملكلذورايتخإلا هجو لعن كلو ىهنلأ
 ىف هراوزرثكي نأو تيبلا ةرامع بحأ هنأ ىناثلاو روهشلا نم اهريغ ىف ةرمعلا نوكبو هل
 + ميلإ سانلا لوخدب مرحلا لهأ ىلع ققرلا لاخدإ ىأر هنأ ثلاثلاو رووشلا نم اهريغ
 وبأ انثدح لاق بدؤملا دمحم نب رفعج انثدح هنع ةرسفم رابخأ هوجولا هذه تع ءاج دقف
 نع ديعس نب ىمح ىنثدح لاق ديبع وبأ انثدح لاق بدؤملا ناهيلا نب دم نب رفعج ل مصفلا
 ةرمعلاو محلا نيب أوقرفت نإ باع نب رم لاق لاق رمت نبأ نع مفان نع هللا ديبع

 انثدحو ديبع وبأ لاق ٠ هترمعل متأو و مكدحأ يحل 3 ا متأج مخل | ربشأ ريغ ىف ةرمعلا اولعجتف

 لاق هنأ نع هللا دبع نع ملاس نع بابش نبا نع ليقع نع ثيلل | نع ملاص نب هلل هللأ دبع
 | تامولعم ربشأ جملا ]لاقو | هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو ]لاق هللا نإ لوقي ر رع ناك
 ربشأف رمتعان دم نآل كلذوروبشلا نم اهاوساهف أورمتعا د جحلل حلا ربشأ اوضاخأف
 عوطتب نأ الإ هترمع تمت جحلا ربشأ ريغ ىف رمتعا نمو ىدمب الإ هترمع مث مل يحلا
 انثدحو ديبعوأ لاق + امني قيرفتللهرايتخا ةرجربخلا اذه ىف ريخأف بجاو ريغ ىدهم

 نأ ةدارإ ججحلا ربشأ ىف ةرمعلا رع هركامتإ لاق هبيأ نع ةورع نع ماشه ةيواعم وبأ
 قيرفتلا هرايتخال رخآ ًاهجو ربخلا اذه ىف ركذف جحلا رهش أ ريغ ىف كيلا لطشال
 ىهنامإ لاقكهام نب فسوب نع رشب وب ةدح لاق شح اثئدحو ديع بأ ل » مهدي

 !ذهىف ركذف امهتعفنم نم مهيصبف ماعىف نامسوم نوكيل دلبلا لهأ ناكملةعتاا نع رمع
 رفعجانثدح اهريغلع ةعتملارايتخار مع نعىور دقو دلبلا لهأ ةعفتمل هراتخا هنأ ربخلا
 ىدبم نب نمح رلادبع انث دحلاق ديبعوبأ انثدح لاق ناييلا نيدمح نب رفعجانت دح لاقدمش نبأ
 ترمتغاول لوقي رع تعمل اق سابعنبإ نع سواط نع ليه نب ايهك نب ةلس نع نايفس نع



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ا

 .تمثف ه ةعتبلل هراتخا رخلا اذه قف تعتمتل تججح مث ترمتعأ مث ترمتعا مث

 ةراهعلو ةرات دإبلا لهأل ةحاصملا رايتخا هجوىلبع ةعتملا سمأىف هنم ناكام نكي مهنأ كلذ

 وأ نارقلا وأ امهنم دحاو لكدارفإ نمل ضفألا ىف فالخ ءابقفلا نيبو ه٠ ىرخأ تيلا

 نارقلاو لضفأ دارفإلاىعفاشلا لاقودارفإلا مث عقلا مثلضفأ نارقلا انباحصأل اقف عتقلا

 ىف وأ لاوش ىف رمتعا نال ريع نبا نع عفان نع هللا ديبع ىوردقو نانسح عتقملاو

 هىف رمتعأ نأ نم ىلإ بحأ ىدملا هيف ىلع بحي ربش ىف ةجحلا ىذ ىف وأ ةدعقلا ىذ

 .ني) تلأس لاق باهش نب قراط نع ملسم نب سيق ىور دقو ىدهلا هيف ىلع بجبال ربش

 ربشأ جيجا |لوه هّللأ عمسأ لاف ةرمع اهجح عم عمجت نأ تدارأ ةأسمأ نع دوعسم

 دارفإلا ىرب ناك هنأ ىلع ربخلا اذه ىف ةلالد الو جحلا ربشأ الإ اهارأ ام | تامولعم

 عقلا اهيف حصي ىتلا رهش"الا نع نايبلا هدارم نوكي نأ زئاجو نارقلاو عتتقلا نم لضفأ

 تأدتبأ ثيح نم مرحت نأ ةرمعلا مامت هبجو هللا مركى لع لاقو ةرمعلاو جحلا نيب عجب

 هلعأ ةريود نم ةرمعلاب أدبي نأب نارقلاو عتقلا دارأ هنأ ىلع لدي اذبف كلهأ ةريود نم

 ايوان هلزنم نم ج رخي هنأ ىلع مالس نب مساقلا ديبع وبأ هلوأتو ه هلهأب ملي ال جحلا ىلإ

 ةنسلا فالخ ناكهلهأ ةريود نم اهم مرحأ اذإ هن”ال لاق جحلاب اهطلخي ال ةصلاخ ةرمعلا

 .نأ امبءام ىلع نع ىوردق ه:"ال طقاس ليوأت اذهو تيقاوملا تقو دق قلع ىتلا نأال

 ةنسلا نم هركذ ىذلاو هلهأ ةريود نم امهب مارحإلا صنف كلهأ ةريود نم امهب مرحت

 امأف 2كم لوخد دارأن ل امرحمالإ اهترواجم رظح تضقامنإ ةنسلا نال نظام ىفالخ ىلع

 ديزي نب دوسأالا نع ىورو ه هيف ءا,قفلا نيب فالخ الف تاقبملا لبق ام مارحإلا

 نإ امأ ثذتلا متيضقو ثعشلا متقلحأ لاقف رذ ىنأي انررم انف رصنا املف ًارامع انج رخ لاق

 نأ رذ وبأ دارأ اعإو ىلع ثيدح هيلع لوأت م لع ديبع وأ هلوأتو ردم نم ةرمعلا

 كيمأ ةريود نم أمهم مرن نأ امبمامت ىلع نعىور ميكلهأ نم ةرمعلا ءاشنإ لضف"الا

 نب رفعج انثدح ء ةرمعلاو جحلا نيب نرق هنأ ةرتاوتم رابخأ لَم ىنلا نع ىوردقو

 وبأ انثدح لاق ديبع وبأ انثدح لاق ناملا نب دحم نب رفعج انثدح لاق ىطساولا دم

 دابجلا دارأف مسأف اينارصن ناكدنأ دبعم نب ىص نع لثاو ىنأ نع شمالا نع ةيواعم
 لعفف أعيمج ةرمعلاو جخأب لم نأ هرمأف ىرعش الأ ىسوم ابأ ىنأف جحلاب أدبإ هل ليقف 301 2 0 0 00 7 006 115 ست فم ا # وو -



 و جحا ىلإ ةرمعلاب عتفلا باب

 نم لضأ اذه امعدحأ لاقف ةعيبر نب نادلسو ناحوص نب ديز ذأ امه ىلب وم اف
 امهنإ رمع لاقق كلذ هل ركذ باطخلا نب رمع ىلع م دق ايلف هيلع ر يكف ىص امبعمسف هري
 جاجحلا نع ةدّئاز ىلأ نبا انثدحو ديبعوبأ لاق تلي كين ةنسل تيده تال
 قع قا لوسر نأ ةحلطوبأ ىنأبنأ لاق س اع نبأ نع ديعس نب ن نسحلا نع ةاطرأ نبأ
 ديمح ىبثدح لاق ةبعش نعجاج اجحلا انثدح لاق ديبعوبأ انثدحو لاق ه ةرمعوةجح نيب عمج
 نأ نيصحلا نب نارمع لات لوقي ريخشلا نب هقلا دبع نب فرطم تعمس لاق لاله نبأ

 ه هعرحتب نآرق لذني ملو تام ىتح هنع هنب ملم ةرمعو ةجح نيب عمج لِي هللا لوسر
 تسمم لاق هللا دبع نب ركب نع ديم انربخأ لاق ميشه انث دح لاق ديبءوبأ انثدحو لاق

 نبأ تدخل ركب لاق ةرمعلاو جحلاب ىلي هلي هللا لوسر تعم لوش كلام نب سنأ

 لاقف رمع نبأ لوقب هتثدخ كلام نب سنأ تيقلف ركب لاق هدحو جملاب , ىل لاق كلذب رمع

 رئاجو ركب وبألاق + اجحوةرمع كيبل لوقب هِي هلال وسر تس اتايرصالإ انودعيام
 لوقي رخآ تقو ىف سنأ هعمسو ٠ ةجحب كيبل لوقب هِي ىنلا عمس رمع نبا توكي نأ
 ةراتو ةجحو ةرمعب كيبل ةرملوقي نأ نراقلل زئاجو انراق ناكو ةجمحو ةرمعب كيبل
 تلاقو ه سفأ هاور امل قن رمع نبا ثيدح ىف سيلف ةرمعب كيبل ىرخأو ةجحب كيبل
 ريثك ىبأ نب ىح ىورو عادولا ةجح عم اهدحأ رمح عب رأ لَ قلم هللا لوس ررمتعا ةشّئاع
 لوس وقم قي هللا ل وسر تعم هل هلوقب باطلا نب رمع تععس سابع نبأ نع ةم ركع نع

 ةجحلقو كرابملاىداولا اذه ىف لص لاف ىبر نم تآ ةليللا ىناتأ ) قيقعلا ىدأوب وهو
 اولعحي نأ هبادحأ سأل ىنلا نأ هريغورباج ثيدح ىفو ةجح ىف ةرمسىورو ( ةرمحو
 ةرمع اهتلعجلو ىدحلا تس اهل تريدتسا ام ىرمأ نم تلبقتسا ول لاقو ةرمع مهجح
 لحأ الو ىدحلا تقس ىنإ لاقف علب ىنلا لالهإك لالهإب لاق تالهأ اذاع ىلعل لاقو
 عوطتلا ىده نآل لالحإلا هعنم ممل نارقو عتع ىده هيده نكك مل ولف رحنلا موي ىلإ

 لالحالا هعنم كلذلو نأرق ىده ناكهيدهن أ لع كلذ لدف ٠ ءاشىم هحذز وجب هل تقوال

 ةياورو انا لَو نا نوك بجيت رابخأللا هذبف رحنأا موي لبق هحصذ زوحب ال هنآل

 رابخلل ا نزو ىف تسيل اهنأ اهد>أ هوجو نم امل ضراعم ريغ ًادرفم ناكهنأ ىور نم
 ريخأ ام رثك أ دارفإلل ىوارلا نأ ىناثلاو عويشلاو ةضافتسإلا ىف نآرقلا ركذ اهف ىلا



 صاضجلل نآرقلا ماكحأ عر

 ركذي نأ نراقلل نئاج هنآل ًاتراق هنوك نبال كلذو ةجحي كيبل لوقي هليل ىتلا ععس هنأ

 ف ًايواستول امهنأ تلاثلاو امهركذي وىرخأو اهدخو ةرمعلا ةزاتؤ ةرات ةدحبو جلا

 دقو ًانراق ناك لي ىنلا نأ انركذ امب تبث اذإو ىلوأ دئازلا ربخ ناكل لايتحالا زلقنلا

 هلعف امف كلي هلا لوسرب ءادتقالا الضفأو رومألا ىلوأف ككتناس ىنعاوذخ قلي لاق

 اف مقلع ىلا ءادتقالا ابلضفأو رومألا ىلوأف مككسانم ىنع اوذخ مهل لاق دقو اسال

 للي هنآلو |ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف مل ناكدقل] لاقو[ ه م لاعت هللا لاّقو هلق
 نمو منقلا نه لضفأ نارقلا نأ ىلع ليلد كلذ ىفؤ ابلضفأ الإ لامعالا نم راتخب ال

 ةيرقو كسن م اندنع نارقلا مد نآل مدلا وهو كسن ةدايز هيف ل ذالا
 مهنفت اوضقيل مث ريقفلا سئابلا اومعطأو اهنم اولكف ] هلؤق ةلالدب:ةيحضالاكهنم لكؤي

 هذه هيلع بترت ءامدلا نم ءىث سيلو | قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو مثروذن !وفنؤيلو
 انبي دقو | جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نف ] هلوق هيلع لديو عتقلاو نارقلا مال لاعفألا

 ابقحتسي ىتلا ةليضفلاو امبنيب هعمحج هل لصحرذلاعفنلل جحلل ًاسانوكب نأز وحجب عقلا نأ

 ًاعيج امهيلع وو رخآ ر فس ثادحإ ريغ نم عبجلاب قافترإلل امسا نركب نأز وجو هب

 امهدحأ نيوجو نم عتمتملاو نراقلا مظتنبف ةبألاب نيدا م ًاسيمج ناينعملا نوكي نأ نئاج
 ةعتملا هذهو 8 ناث رفس كثادحإ ريغ نم عمجاب قافترإلا ىاثلاو عمجلاب ةلصاخلا ةليضفلا

 .ىرضاح هلهأ نكي مل نأ كلذ] هلوقل مارا دجسملا ىرضاحدلهأ نكي ملنم اب. ص وصتم
 وهو نارآ الو ةعت :ه هل سلف 9 ىلإ اهنود ا تيقاوملا هنطو ناكن مو | مارحلا دجسملا

 امن]وةعتم مي هنآ هن لك ايالو مد ةيلعو هى وهف عت وأ نرق نإف اباحصأ لوق

 .ىرضاح هلهأ نكي لن 1 كلذإ هلوقل عضاوملاهذه لهأن م ناكل ةعتمالذ ذإ ةياكجمد وه

 .ىرضاح هلهأ نكي ل نمل ةصخر عتق ام ]لاق هنأ رمعنبأ نع ىوردقو [ مارحلا دجسملا
 مدال مارحلا دجسملا ىرضاح هلهأ نكي مل نأ كلذ ىنممامتإ مهضعب لاقو مارحلا'دتسملا
 هولاقام فالخ بجو ةيآل ارهاظف ىدهالب اوعتمتي نأ مهلفكلذ عمواو تمت اذإ ميلع

 هناك ولو ةعتملا دارملاو [ مارحلا دجسملا ىرضاح هلهأ نكي مل نمل كلذ ] لاقى اعت هنآل

 هنأ زوحي لبق نإف ٠ مارحلا دجسملا ىرضاح هلهأ نكي ل نم ىلع كلذ لاقل ىذهنأ دارملا

 ماقم.ماقت دق ماللا نآأل مارحلا دجسملا ىرضان هلهأ نكي. لم لع كلذ يعم وكي



 عوق جبحلا ىلإ ةرمملاب عمتتلا باب

 ةلازإ زوحيال ليق ه ةنعللا مهيلعو هانعمو [ رادلا ءوس مهو ةنعللا طو ] ىلاعت لاق اكىلع
 ىنغم تاودآلا هذه نم ةدحاو لكلو ةلالدب الإ زاجل ىلإ هفرصو هتقيق- نع ظفللا
 ةلالدب الإ اهنلع ابلمح زئاج ريغف ماللا ةقيقح فالخ اهتقيقح ىف ةقيقج هل ةعوضوم ىه
 مهنع ةقشملا ةلازإو ىلاعت هللا نم فيقخت وه امنإ قافآلا رئاس لهآل معتقلا نإف ًاضيأو
 ذإ ًاعيمج اهعيمج ىف دحاو رفس ىلع راصتقالا مهل حابأو امهنم دحاو لكل رفبس ءاشنإ ىف
 ىف ررض الو مهيلع ةقشم ال ةكم لهأو ررضو ةقشم ىلإ كلذ ىدآل كلذ نع اوعنم ول

 امينيي عملاب قافترإلا ىضتقي عتقلا مسا نأ هيلع لديو جحلا رهشأ ريغ ىف ةرمعلا لعف
 بج وأ نمل هبشم وهو هلوق انمدق نمع هلي وأت نم ىورام ىلع ةرمعلار فس ذيدجت طاقسإو
 مدل ادهن أر يغ بوكرلاب هقافترإل مد همزل بكر اذإف مارحلا هللا تنب ىلإ ىثملا هسفن ىلع
 ىذلا هجولا نم امهقافتأ عنمال هجولا اذه نمامبفالتخاف هنم لكؤ» ةعتم امدوهنم لكؤبال

 مييلعف أوجحو أولعف نإف ةعتم كم لهأ ىلع سيل لاق هنأ سواط نع ىح دقونان زكذ
 لهأ قفتاو اكسنال ةيانج ىده نوكيو ىدحلا مهياع نأ هب ديرب أزئاجو سانلا ىلع ام
 هماع نم حيو جحلا ربشأ ىف رمتغي نأب ًاعتمتم نوكي امنإ هنأ فلخلاو مهنم فاسلا ملعلا
 ىده الو عتمتم ريغ هنأ لباق ماع ىف جحو اهيف جم لو ةنسلا هذه ىف ومتعا هنأ ولو كلذ

 هماع نم يف داعو ةلدأ ىلإ عجر مث خحلا رهشأ ىف رمتعا نميف ملعلا لهأ فلتخاو هيلع
 مهاربإو دهاجو سواطو ءاطعو بدسم ا نس ديوس مهم ممتع سل هنأ مرثكأ لاقف

 نسحلا نع ثعشأ ىورو ءابقفلا ةماعو انباهحأ لوق وهو نيتباورلا ىدحإ ىف نسحلأو
 ىلع لديو عجرب ل وأ عجر عتمتم ورف همأع نم جح مث ميحلا رهشأ ىف رمتعا نم.لاق هنأ
 لهأ رئاسل ابلعجو ةعتم مهل لعجب مل نأي كم لهأ صخ ىلاعت هللا نأ لوألا لوقلا ةح
 دوجومكلذو اهنملالحإلا زاوج عم ةرمعلا دعب مهيلاهأي مهما هيف ىنعملا ناكو قانآلا
 نإف ًاضيأو كم لهأ ةلزنم ناكف ةرمعلا دعب ماملإ هل لصح دق هنآل هلهأ ىلإ عجر نميف
 امبلعف اذإف اهدحأ ىلع رصتقا نيذللا نيرفسلا دحأ نم الدب مدلأ عتمتملا ىلع لعج هللا
 جرخو هلهأ ىلإ عجرب ملنميف ًاضيأ اوفلتخاو بحي الف هى ماقمًامئاق مدلا نكي مل ًاعيمج
 اذإ هنآل كلذ هماع نم جح نإ عتمتم وه ةفينح وبأ لاَقف تاقبملا زواج يح 0 م

 سل هنأ فسوي ىأ نع ىورو كك« هن وك ةلزنع وبف ةرمعلا دعب هلهأب مال] هل لصحم مل



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ناحل

 لهأ نيبو هنيب راص دق تايقلا نآل هدلب لهأ تاقيم جحلا ىف نآلا هتاقيم نآل عتمتمب

 نميف ملعلا لهأ فاتخاو انيب ال لوألا وه حيحصلاو هلهأ ىلإ هدوع ةلزنع راصف ةكم

 لاق ضايع نبا نع ةداتق ىورف هلبقوأ لا وش ىف ةكم لخديو ناضم رف ةرمعلا ءىثلي

 ىورو هيف ل< ىذلا ربشلا ىف هت رمع كلا ونسحلا لاقو هيف لهم ىذلا ربشلا ىف هت رمع

 نع ىورو مرحلا هيف لخد ىذلا ربشلا ف هترمع سواطو ءاطع لاقو هلثم يهاربإ نع

 دماج لوق وهو هيف فوطي ىذلا روشلا ىف هترمع الاق ىرخأ ةياور مهاربإو نسحلا

 عتمتم ريغ وف ناضمر ىف فاوطلا رثك ألعف نإف فاوطلا ربتسي هنأ انباحصأ لاق كلذكو

 لكلا ةلرنمب رثك لا لمف نأ مملصأ نم نآل كلذو عتمتم وبف لاوش ىف هرثكأ لعفنإو

 ىف امبنيب عماج ريغ وبف ناضمر ىف هترمع تمت اذإف اهيلع داسفلا دورو عانتمأ باب ىف
 ماهم لح ماهدسفأف ةرمعب مرخاول هنأ ى رتالأ هل كحال مارحإلا ءاقبو جحلا ربشأ

 ىف امييمارحإ عامتجا عم جحلا رهشأ ىف متت مل ةرمعلا نأال ًاعتمتم نكي مل همأع نم بح

 الف ًاعتمتم نكي مل هترمعل فوطي نأ لبق تافردب فقو مث نرقول كاذكو جحلا ربشأ

 جحلاعم ةرمعلا لعف رابتعا بجاولا امن] و جحلا ربشأ ىف نيمارحإلا عامتجاب اذإ رابتعا

 نم انيب امل هل ىتعمال هيف لهم ىذذلا ربشلا ىف هترمع لاق نم لوق كلذكو حلا رهشأ ىف

 . باوصلاب ملعأ هتلاو اهماعفأ نود مارحإلا رابتعا طوقس

 مهأ بأأ دكا | 8 ' يي أ 1 1يأ | حلل
 مارحلا دجسملا ىرضاح ىف ملعل لهأ فالتدا رف ذ بأي

 نود نم لوحكمو ءاطعلاقف هجوأ ةعبرأ ىلع كلذ ىف سانلا فاتخا ركب وبأ لاق

 امنود ةلزنب تيقاوملا لهأ نولوقب انباححصأ نأ الإ انباخصأ لوق وهو ةكم ىلإ تيقاوملا

 نعرلا دبعو مفأنو سوأطو نسحلا لاقو مرحلا لهأ ُم دهاجمو سابع نبا لاقو

 نيتليل نود هلهأ ناكنم م ىمفاشلا لاقو سنأ نب كلام لوق وهو كم لهأ م جيرعألا

 تيقاوملا لهأ ناكل ركب وبأ لاق ةعتملا مهيلعف ءارو ناكامو تيقاوملا برقأ ذليح وهو

 الأ ةكم لهأ ةلزنمب اونوكي نأ بجو مارحإ ريغب اهولخدي نأ رهط ةكم ىلإ اهنود نف
 ناكو مارح] ريغب اهوخدو عوجرلا هلف تاقيملا زواجي ملاف ةكم نم جرخ نم نأ ىرت
 ىف ةكملهأ ةلزنمب اونوكي نأ بجوف ةكم ىف مهفرصق ةلزاع هنوداف تاقيملا ىف موفر صت

 ىلاعق هلوق ما محلا دجسملا ىرضاح نم ام
 0-0000 00 1 رخدلا دحسما اح نعم ل

 هنم برقامو مرحلا نأ لع لديو ةعتملا كح

0 2 - 0 



 م١ مارحلا دجسملا ىرضاح ىف لعلا لهأ فالتخا ركذ باب

 نياويلسأ دق اوناكمبمأل مهنم كم لهأس يلو | مارحلا دجسملا دنع متدهاع نيذلا الإ|
 تناكو لئدلا ونبو يدم ونب مهو ركي ىبأ ةجح ىف متتفلا دعب ةيأالا تازن امئإف تحتف
 نم ةفيلحلا ىذ لهأ نوكي فيك ل يق نإف ه هنم برق امو مرحلا ىف ةكم جراخ ,طزانم

 نم اونوكي مل نإو مهنأ هل ليق لايل رشع ةريسم اهنيو مهندب و مارحأا دجسملا ىرضاح
 ىو مارحإ ريغب ةكم مهوخد زاوج باب ىف مهمكح ىف مهف مارحلا دجسملا ىرضاح
 مارحإلا اودارأ اذإ كم لهأ نأ كره زانم نم اومرحأ مارحإلا اودارأ ىتم مهنأ باب
 مهنكح ىف نمو مارحلا دجسملا أورضاح ىنعملا نأ ىلع كلذ لديف مهطزانم نم اوم رحأ
 جاجو رحنم ىنم) هلي لاقو [قيتعلا تيبلا ىلإ املحم مث ندبلا نأش ىف لجورع هقلالاقو

 ىلامتلاقو اهب.هاجراخناك نإو ةكم نم برق ام تدبلار كذب هللا دام ناكف ( ر>نمةكم

 اهم برق امو ةكم ىهو [دابلاو هيف فكاعلا ءاو.- سانلل هاناعج ىذلا مارحلا دجسملاو ]|
 دبع لوقىلع اهنإف ةثلاثلا ةعتملا امأو + عتقلاو نارا امهو امبمكح انبب دق ناتعتملا ناتاهف
 ابلجيفمدقيف هسحبمأوأ ضرب درفملا جاحلارصح نأ ييزلا نب ةورعو ريبزلا نب هللا
 هيهذم نمنأكف جلا ىلإ ةرمعلاب عت عتمتملا اذهف جحنو لبقملا م اعلا ىلإ ةجيح عتمتيو ةرمح

 قبيو قاحن مويرحنلا موي ىدملا هنع حيذي ىح همأ رحأ ] لعقس هنكلو لحال هلا نأ

 ىلاعت هللا لوق فالخ اذهو ةرمع لمعب ةجح نم للحتيف م مدقي ىح همارح] ىلع

 ١ ةامت الو ] لاق مث [ ىدحلا نم رسيقسا اف مترصحأ ن نإف هلل ةرمعلاو حلا ارمأد]

 قحاب لالحإلا نم حابأأ ايف ةرمملاو جحلا نيب قرفي ملو [ هلم ىدحلا غلبي ىف - مسؤر
 نيح هباحصأو تل ىنلاو جحلا كاذكف ة ةرمعلا نم لالحإلل قلحلا اذه نأ فالخ الو

 ىذلا ةرمعلا ! لمع ن نإف كلذ عمو لالحإلاب م مهرمأو لحو وه قلح ةيبيدحلاب او رصحأ

 امنإ هناحبس هللاو جحلا مارحإي لوعفم ةرمع لمع وه امنإو ةرمعب سيل تاوفلاب مزلي
 نف | لاق هنإف ًاضيأو رمتعملاب جحلا هتوفي ىذلا سيلو [ جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نف | لاق

 ىلإ هب لصيل ىدهلا هيلع بجوأ ان] وهو | ىدلا نم ه رسيتسأ اف جن ١-4 ىلإ ةرمعلاب عت

 نينس رش“ دعب الإ جحي ملول هنأ ىرت الأ حب ملوأ كلذ دعب جح ءاوس رحنا موب قلجلا

 نبا هيلإ . .هذ ام وه سيل ةبآلا ىف روكذملا عتمتملا نأ ىلع كلذ لدف امئاق ىدحلا ناكسل
 همزاي يذلا مدلاو جحلاو ةرمعلا لءفي هيف ىدهل!قلعتي امإ كلذ نم ةنآلا قام نآلرييزلا



 "لإ ءاسنلا ىلإ لالح لا ىه ةعتملا هذهو ةرمعلا دعب , حلا دوجوب قلعتم ريغ راصحإلاب

 ةعب ازلا ةغتملا امأو ه جحلاربشأ ىف ميحلاو ةرمعلا نيب عملا نم هانركذ ىذلا هجولا ىلع

 نباريغ كلذي لاق ةباحصلا نم ًادحأ ملعت امورحنلا موي لبق هل فاط اذإ جاحلا مسقىبف

 انثدح لاق ناملا نب دم نب رفعج انثدح لاق ىطساولا د# نب رفعج انثدح هنإف سابع '

 لاق سابع نبا نع ءاطع ىنريخأ لاق حيرج نبا نع ديعس نب ىبح انثدح ىلاق ديبع وبأ
 هارب سابع نبا ناكلاق فورعملا دعب اذه امنإ تلق لاق لحأ الإ دحأ تيبلاب فوطي ال

 عادولا ةجح ىف هيَ لم هللا لوسر أ نم لاقف اذه ذخأب ناكنيأ نم تلق لاق دعب و لبق

 نع جاجح انثدحو ديبعوبأ لاق [ قيتعلا تببلا ىلإ املحمث | هللا لوق نمو اولح نأ مرمأ

 ايتفلا هذه ام سابع نبال لجر لاق لوقي جرعألا ناسحابأ تعمس لاق ةدأتق نع ةبعش

 لب ةئمس لاقف لح دقف ىفاط نم هنأ ايتفلا ىف مهنيب تق رفىنعي سانلا تبعش دق ىتلأ

 عادولا ةجح ىف هباحصأ عقم ىنلارمأ ىف ةرتاوتمراثآ تدرو دقو ركبوبأ لاق متغدذإو

 لإ لحأ الو ىدملا تقسى لاقو يوه لحلو ىده ينم هعم نب لو لا خسف

 ىدح] ىهو ىنم ىلإ جورخلا اودارأ نيح ةيورتلا موي جحلاب اومرحأف مرمأ مث رحنلا موي
 ىهنأ انأ هلي هللا لوسر دبع ىلع اتناك ناتعتم باطنخلا نب رمع لاق نينللا نيتعتملا

 ىف ىموم ىبأ نع بابش نب قراط لاقو ءاسنلا ةعتمو جحلأ ةعتم امهلع برضأو اعبنع

 تندحأ ىذلا اذه ام نينم وما ريمأاب تلقف لاق ةعتملا ءذه نع باطلا نب رمع ىهن ةصق

 نأو [ هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو | لوقي هللا نإف هللا باتكب ذخأت ن نأ لاقف ءاسنلا نأش ىف
 ةعتملا هذه نأ رمع ريخأق ىدحلا رحن ىتح لح امي هنإف هَ هلا لور ةنسب ذأ
 ةنسلا خسن زاوج ىلع لدي هلوق نم اذهو | هلل ةرمعلاو جحلا اومتأ أو | هلوقب ةخوسنم

 دم نب رفعج انثد> كلو أل اصاخ ناكك لذ نأ هني ىنلا نع ىور دقو نزآرقلاب

 دبع نع ميعف انثدح لاق ديبع وبأ انثدح لاق ناهللا نب دم نب رفعج انثدح لاق ىطسأولا

 لالب هببأ نع ثرحلا نب لالب نب ثرحلا نع نمحر لا دبع ىبَأ نب ةعبب ر نع دم نب زيزعلا

 ةصاخانل لب ال لاقاندعب نك وأأنل جحلا خسف هللا لوسر اي تلق لاق ىنزملا ثرحلا نبأ

 ناهلعو ىلع نع ىورو هني ع هللا لوسر باوصأل الإ ةرمعب جلا خف نكي مل رخوبأ لاقو

 ديع ىلع اتناك ناتعتم رمع لو فود لِي ىنلا دعلإ جحلا خسف راكنإ ةباحصلا نم ةعاجو



 قعاو مارحلا دجسملا ىرضاح ىف للا لهأ فالتخإ ركذ باب

 هيلع لثم امخسن نم اوملع دق اونوكي نأ بجوي ام اهم ةباحضلا لعو لَ هلا لوشر

 دقو خسنلا توبث ريغ نم ةباحصلا لعو لَ ىنلا ةنس نع ئهنلا ىلع هورقأ ام كلذءالوأ

 انماعل هذه انترمعأ هللا لوسزاي لاق كلام نب ةقارس نأ ةحيص قرط نم رباج نعةئور

 كثيدحلااذهىف ربخأف ةمايقلام وز ىلإ جحلا ف ةرمعلا تلخد ذبأألا دب" ال ىه لاقف دبألل مأ
 هلوق امأو نوكي ال ملثم نأو لالا كلت ىف ةصاخ تناك حلا اهم اونخسف ىلا ةرمعلا نأ
 أنثدح لاق ىطساولا دم نب رفعج هب انثدح ام هنإف ةمايقلاموي ىلإ جحلا قةرمعلا تاخد

 نع دمت نب ر فعج نغ ديعس نب ىتح انثدح لاق ديبعوبأ انثد>لاق ناملا نب دم نب رفعج

 رشي ةمايقلاموي ىلإ يحلا ىف ةرمعلا تاخد هلوقو ديبعوبأ لاق هلي ب ىبلا نعر باج نعايبأ

 نجرلا لس هنأ كلذو هئيعل ؛ خمسفلا وه جحلا ىقةرمعلا لود نوكي نأ امهدحأ نب ريسفت

 وه جحلا ىف ةرمعلا لوخد نوكب نأرخآلاو تيبلاب ىاط اذإ ةرمعب هنم لح مث جحلاب

 لاق + هماع نم جي اهنم لح مث عبحلا ربشأ ىف ةرمعلا لجرلا درفي نأ كلذو هسفن ةعتملا

 نع بئان جحلا نأ هرهاظ هيضتقي ىذلاو ظفللاب قال ريغ سيلم نيبجولا.الكو ركب وبأ

 ىف لءاد دحاولا لوقت 5ةرمعلا نع هافك دّقف جحلا لعف نف هيف ةلخاد ةرمعلاو ةرمعلا

 هركذ الو هنكح فانئتسا ىلإ جاتح الف هيلع ةيف ومو هنع ةينغم ةرشعلا نأ ىنعي ةرشعلا

 هاجم نع رذ نب ربع هاور اموهورخآ م لالحإلاب هباحأ لي ىنلا سأ ىف يق دقو

 نأ مثرمأو جيحلا اوضرف اوناكأ دهاجل تلق هرخآآ ىف لاقو و هكلَي ىنلا لالحإ ةصق ىف

 هب نور يام اورظتناو كلي ىذلا لالهإب اولهأ لاقو هب نورمبام نورظتني وأ

 .ناككل ذكو قل ىنلا للماك لالهإب ت تللهأ ىسوم ىنأ و ىلع نم دحأو 0

 ىدطا تقسأم توت باام ىرمأ نم تايقتسا !ول هلوق هيلع لديو ايدي مقلط ى دلا مارح 3

 .نمتأ ىناتأهلوق هيلع لديو هبامحأ صأ هبو هب صممي امر ظتني جرخ هنأكف ةرمعاهتلعجلو

 لقو كرابملا ىداولا اذه ىف لص لاقف قيقعلا ىداو وهو كرابملا ىداولا !ذه ىف ىبر

 ةجح مع 1 ىداولا غلب ايلف هب رم ٌوبام راتني جرخ هلي ىنلا نأ ىلع لدي أذرف ةرمع ىف ةجح

 ايلف هلثم مزاج كلذب مرحأ هَل ل ىلا نأ أونظو جحلاب ملي ل ىنلا باوحأ لهأمثةرمعف

 ىبأو ىلع مارحإ ناكاك ًافوق وم ناكو احح همارحإ نكي مل جحلاب مرحأن م مهنم مرحأ
 لمع اولمعيو اولحيو ثيبلاب !وفوطي نأب ةمئللاب اوزمأو ىحولا لزنو ًافوقوم ئموم



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ضل

 نإو ءاش نإ ةرمع هلعحب هنآل هيمدسل ال هىثل مركب نم سعي 5 جحلاب اومرحبو ةرمعلا

 هجو ناكف كِلِي ىنلا مأ راظتنإب نيرومأم!وناكذإ ةحصص ةيمسق حلا مهتيمست نكن مل

 سانلا رئاس نم مهريغو ل هرمأ راظتناب نيرومأم اوناكذإ هنيعب هيوني ال ءىثب مرحأ

 نوكي نأ موق ركنأ دقو « هريغ ىلإ هفرص هل سيلو هدكح همزل هنيعب ءىثب مرحأ نم
 نيدم انثدح لاق نوراه نب ديز ىورامب اوجتحاو لاح ىلع جملا خسفب رمأ هلي ىبلا

 ًاعاونأ لي هلال وسر عم انجرختلاق ةشّئاع نأ بطاح نب نمحرلادبع نب ىحينعرمع
 جلاب لهأ نف ةرمعو جحب لهأ نم انمو ةرمعب لهأ نم انمو أدرفم جحب لهأ نم انغ

 تيبلأب فاطف ةرمعب لها نمو جملا كسانم ىضقي ىتح هيلع مرحأ ام لحي مل ادرفم

 دم نب رفعج انثدحو أجح لبقتسي ىتح همرح نم لحو ةورم لاو أفصلا نيب ىعسو
 نحرلا دبع ىثدح لاق ديبع وب أ ىنثد> لاق ناملا نب دمت نب رفعج انثدح لاق ىطس ولا

 عم انجرخخ تلاق ةشئاع نع ةورع نع دوسآلا ىلأ نع سنأ نب كلام نع ىدبم نإ

 ةرمعلاب لهأ نم انمو ةرمعلاو جحلاب لهأ نم انمو جحلاب لهأ نم أنف لَ هلل لوسر

 امأولحو ىعسو تيبلاي فاطف ةرمعلاب لهأ نم امأف مبحلاب متلي هلال وسر لهأو تلاق
 ىثدح لاق ديبع وبأ انثدحلاقو رحنلا موب ىلإ لحب لف ةرمعلاو جحلاب وأ جحلاب لهأ نم
 ادامأ <80 1 لدي! ىللع طه أ 0. هللا كل أ م ىالا م ده ا م
 ل راه إرث كن ىل نا 2 تلد لص راسل نب نامياشس نع دوس هش 1ىأ نع كلام نع ند رباذدع

 نب رقعج انثدح لاق دم نب رفعج انثدح كلذ فالخ ةشئاع نع ىوردقو ه هَ ىنلأ

 دبع تنب ةرمع نأ ديعس نب ىك نع ديزب انثدح لاق ديبع وبأ أنثدح لاق ناملا نب ذدمح

 ىذ نم نيقب سن هيي هللا لوسر عم انجرخ لوقت ةشئاع تعمس اهنأ هتريخأ نمحرلا

 ىدهدعم نكي ملنم هلي هللا لوسر رمأ انوئدوأ انيرق املف جحا الإ ىرنال نحنو ةدمقلا

 لاق ديبع وبأ انثدحو لاق ىده هعم ناكنم الإ مهلكس انلا ل>أف تلاق ةرمع ابلعحي نأ
 كلذ لثم 0 ىنلا نعةشثاع نعةر مع نع ديعس نب ىح نع ثيللا نع حلاص نبا انثدح

 أآذهو هبجو ىلع ثيدحلاب كن ءاج لاقف دم نب مساقلل كلذ ترك ذف ىحي لاق هيف داو

 لوقو جملا خسفب هباحصأ قلي ىنلا رمأ ىف ةرتاوتملا راثآلا نم هيف درو ال حبحصلا وه
 امهتع نى ضأ :اميع ىنأ انأ رقاظ هنأ ل سر درع اع اتاك اتعتم ةياحصلا# رخح مع
 ا اف رو ا ىلع ول را : كا



 و عتملا موص باب

 فالخلا الو هراكتإ مهنم دحأ نم ربظي ملف ةعتما هذه ىنعي وهو جحلا ةعتمو ءاسنلا ةعتم

 قبتو ءىث اهنع ورب مل هنأك طقست نأ اهليبس ناكل ةشئاع رابخأ تضراعت ولو ه هيلع
 اخوسنم نوكيو ضراعم ريغ نم جحلا خسفب هباحصأ هل ىنلا رمأ ف رخآلا رابخألا

 رسيتسا اف | هلوقو ه هنعهلأ ىضررمع نعىورام ىلع | هلل ةرمعلاو جحلا | ومتأو |هلوقب
 نأ انبي دقو راصحإلل روكذملا ىدحلا لثم انبه روكذملا ىدملا ركب وبأ لاق | ىدحلا نم
 موي الإ ىزحيال ىدحلا اذهو لضفأ نوكيف آريعب وأ ةرقب هلعج ءاش نم نأو ةاش هاندأ
 مهتفتاوضققيل مث ريقفلا سئابلا!ومعطأو اهنماولكف اه ونج تبجو اذإف | ىلاعت هلوقل رحنا

 لبق نوكي ال ةرايزلا فاوطو ثفنلا ءاضقو | قيتعلا تيبلاب اوفوطيلومهروذن اوفويلو
 عتقلاو نارقلا ندب اهنأ ىلع لد ندبلا هذه حبذ ىلع لاعفألا هذه بتراملو رحنلا موب
 يم اهرحتي نأ هل نأو لاعقألا هذه اهيلع بترتتال ايادحلا رئاس نأ ىلع عيجلا قافتال
 رل هلي هلوق ًاضيأ هيلع لدبو رحنلا موي لبق ىزجم ريغ ةحتملا ىده نأ كلذب تبقف ءاش
 مالسلا هيلع ناكدقو ةردع اهتلدجلو ىدهلا تقس ام تريدتسا ام ىرمأ نم تلبقتسا
 زاج ولو ىدحلا قاسام ريدتسا ام هرمأ نم ليقتساول هنأ ربخأو ىدحلا قاس دقو آنراق
 ىف طردتسم نوكي ال ناكو هبامصأ رمأ كلحو هحبذل رحنلا موي لبق ةعتملا ىده حيذ
 تقس ىنأ هِي ىنلا لالهإك لالهإب تالهأ لاق نيح ىلعل لاقو هتاف دق ًائيش ريدتسملا
 هِي وهو مكسانم ىنع اوذخ ملي هلوق هيلع لديو رحنلا موي ىلإ لحأ ال ىإو ىدهلا

 . معا هللإو هئاحبس هللاو هتقو ىلع هميدقت رجب لو هعأبقأ مزلف ا -

 عتقلا موص باب
 ركب وبأ لاق [ متعجر اذإ ةعبسو جحلا ىف مابأ ةثالث مايصف دحي مل نف ] ىلاعت هللا لاق

 ةيورتلا موي لبق هنأ ىلع نع ىورف [ جملا ىف مايأ ةثالث مايصف] هلوق ىنعم ىف فاتخا دق

 ةفرخموي ىلإ جحلا لهأ نيح نم رم نءاو ةشئاع تلاقو ةفرع مويو ةيورتلا مويو موبب
 وهو ءأش نإ "لالح رشعلا ُْق نوموصإ ءاطع لاق مرحب ىد نوم وصي الو رع نبا لاق

 هناأل رشعلا ىلإ نهرخؤي امنإو ءاطع لاق رمتعي نأ لبق نوموصي ال الاقو سواط لوق
 ةبج ىلع امهدنع كلذ نأ ىلع لذي اذه ركب وبأ لاق ه ىدحلا هل رسيتي ىسع ىردي ال
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 نيموص زاوج ىلع لدي سواطو ءاطعو ىلع لوقو ءأملا دوجو اجر اذإ تقولارخآ ىلإ

 دعب نهموص نوزيحجي انباتصأو كلذ نيب اوقرفي مل مهنأل ًامارح وأ ال الح رشعلا ىف
 لاق عنقلا ببس وه ةرمعلاب مارحإلا نآل كلذو كلذ لبق هنوزيحي الو ةرمعلاب همارحإ

 ليجعتك ب وجولا تقوىلع همدقت زاج ببسلا دج وىتف |[ جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتنف] هللا
 هميدقت زاوج ىلع لديو ةحارجلا دوجول لتقلا ةرافك ليجعتو باصنلا دوجول ةاكزلا
 جحلا مات بوجوب قاعتم ىدهلا بوجو نأ انملع دق انإ هببس دوجول هب وجو تقو لبق

 ىدحلانوك الف هيلع داسفلا دوروزوحب كلذ لبق نآل ةفرعإ فوقولاب نوكي امنإ كلذو

 نإوجحلاب مارحإلا دعب مانأ ةثالث موص عيمجلا دنع زاج دقو كلذكتن اك اذإو هيلع ًآاجاو

 هزاوج ب ًاعيمج ةرمعلاو جحلا ماب ًاقاعتم هبوجو ناكذإ هل ًابجوم هب مارحإلا نكي ل
 دعب هلعف اذإ ةرمعلا مارحإو جحلا مارحإ نيب قرف الو ةرمعلا وهو هببس دوجو دعب

 ول ليق إف ٠ ةرمعلا مارخ] دعب دوجوم كلذو هبيس دوجو لجل وه امنإ جحلا مارحإ

 انمؤلول هل ليق بدسلا دوجول ًاضيأ ةعبسلا زوحي نأ بجول زاوجلل ًابيس تركذام نأك
 جحلا مارحإ دعب هل كتزاجإ ىف هلثم كمزلل ةرمعلا مارحإ دعب هزاوج ىف انل وق ىلع كلذ
 تي إف لبق ناق ه ةعبسل ١! ريحت الو حلا مارحإ دعب مانآلا ةثالثلا موص ريجت كنا

 لبق ه موصلا زاج فيكف رحنلا موي لبق هحيذ زوجي ال ىدحلاو ىدحلا نم الدب مايصلا

 ىدحلا حيذ زاوج عانتما ةنسلاب تدث دقو رحدلا موي لبق موصلا زارج ف فالخ ال هل

 رخ ل او| جحلا ىف مايأ ةثالث مايصف | هلوقليلدبوقافت الاب تباث امهدحأ ورحنا ملل

 هب رظتنم ىعارم مق موصلا نإف ًاضيأو طقاس رظنلاب امهبلع ضارتعإلاف ةنسلاب اب تياث

 اذإف لمي ىتح ىدملا دحي ال نأ ىناثلاو جبحلا رهشأ ىف جحلاو ةرمعلا مامتإ امهدحأ نائيش

 راصو ةعتملا موص نوكي نأ لطب اهدحأ مدع اذإو ةعتملا نع موصلا حص ناينعملا دجو

 ةرايزلا فاوطو ثفنلا ءاضقو قاح نم أ لاعفأ هيلع بتردقف ىدحلا امأو اعوطق

 زوحيالف [جحلا ىف مايأ ةثالث مايصف دحيمل نف | هللالاق لق نإف رحنلا موب صتخا كلذإف
 نأ امإ نامم دحأ نم [ جملا ىف ماأ ةثالث مايصف ]هلوق ولخيال ل لبق 5 جحلا ىلع هميدقت

 هنال ةفرعب فوقولا وهو اجح هل ىنلا هام امو جدلا ةدمع ىه ىلا لاجفالاف هب كور

 ربشأ جحلا]: !اق لامت تأ نأل هلا رمأ ف أملا ا كا قدي نأ وأ ةفرع جحلا ل اج
 جيتا | لاق ف نآل جحلاربشأ ىف وأ جحلا مارحإ ىف ةرااناوا



 ضأن عتتلا موصباب

 وه اميإ كلذ نآل هب الإ مصيال ىذلا جحلا لمف دارملا نوكي نأ زئاج ريغو [ تامولعم
 هزاوجىف فالخالف كلذ عمو هيف مايا ةثالثل موص ليحتسيولاوزلا دعب ةفرع موي
 جمل ارهشأ ىفوأ جحلا مارحإ ىف لامتحالا هوجو نم قبو هجولا اذه لطبف ةفرعمويلبق
 مايصف |هلوقاضيأو ةبآلا ف ظفللاهتقباطمل ناكامبمأدوجوب هلعفز ا وجر ىضت» ؛«رمأظو
 ىينعملا اذه ناكاذإف هبوجوبال هبيس دوجوب قاعم هزاوج نأ مولعم [عتملا ىف مايأ هالك

 هلوق نأ 5 ةبآلا فالخ كلذ نوكي الو ىزحي نأ بجو ةرمعلاب همارحإ دنعأدوجوم
 ةحارجلادوجول لتقلا ىلع ام دقت زاوجعنمب ال [ةنمؤم ةبقرري رحتفأطخ ًانموملتق نمو]
 وهوأ ميس دوجول اهليجعتزأ وج عنمب مل لوحلا هيلع لوحي ىتح لامف ةاكزال هلوق كلذكو
 دوجو لجأل هايجعتزاوج عنام ريغ|ج 11 ىف مايأ الث مايصف | هلوق كلذ كف باصنلا
 الو هنعلدملاتقو ىلعهيدقت زوج الدب دجن لل ليق نإف ٠ جيلا ىفهلعف زاجوب ىذلا هيدس

 صن نآل ةبآلا ىلع ى ضارتعا اذه هل ليق + هيلعدع دقت رجل ىدحلا مالم موصلا ناك
 هلك لدبلا مدقت ايف كلذ دجب ملانإف ًاضيأو رحنلا موي لبق جحلا ىف كلذ زاجأ دق ليزنلا

 موص وهو ىدملا تقو ىلع ماي أايصأأ ضعب ميدقت زاج امنإ انهاهو هنع لدملا تقو ىلع

 | معجزأ اذإ ةعبسو | لاق ىلاعت نال يلع اههيدقتئاج ريغ اهعم ىلا ةعبسلاو مايل ةئالثلا

 الل ءوصلا نإذ اضيأو ىدحلا دج مل اذإ رحنلا موي هب لحب ام رادقم كلذ نم هل زمجأ اهنإف
 عتملا كح هب قلعتيو ةرمعلا 1 ارحإ دعب هناحجيإ حمي ةرمعلا ىدهو ىدهلا نم الدي ناك

 ص يح نم هن الدب مايصلا زوجي كلذكتف هحذي نأ ىلإ لالحإلا نم عنملا باب ىف
 ليرتا جرخ مث ةعتملا ىدهم ثعلإ ىم هنأ ةعتملا نع هنوك ةم ىلع ًاضيأ لديو ةعتلل ايده

 كلذكف قوسلاب ةعتملا ىده ةمص ىلع كلذ لدف هقحاي نأ لبق امرت ريصي هنأ مارحإلا
 الو ةرمعلاب مرحب نأ لبق ًايده حمصي دقف ليق نإف « « دجي مل اذإ هنم الدب موصلا مصي
 ليلدلاو ةعتللا مكح هب قاعتي مل مل ةعتملا مارحإ لبق هل ليق ه لاخلا كلت ىف موصلا زوجي
 حمصي 0 هاوس همدعو هدوجوو مار رحإلا مكح ىف لاحلا هذه ىف هل ريثأتال هنأ كلذ لع

 لالجالا هعنم ىف ىدحلا كح اط تبث ةر رهعلا مرحأ اذإف ةرمعلا م ارح]إ لبق هعم موصلأ

 ىلع موصلا ميدقت زاوج لبر ةعل ادم عساك كن ىف موصلا زاج كلدلف
 سمعا تلادبو 4 'ءورتلا / مث هياحصأ 0000 كا سعأ كلذي ججلاب م رحب نأ عتمتملا ةنس نأ جحلا مأ رخأ



 صاصبلل نارقلا ماكحا مح

 . كلذ لبق موصلا مدقت دقو الإ نوكي الو ةرمعب مهمارحإ نم اولحأ نيح

 رحنلا موي لبق مدي ملذإ عتمتملا باب

 دحي مل نميف فلسلا فلتخاو | جحلا ىف مايأ ةثالم مايصف دحي مل نف ] ىلاعت هللا لاق

 ديعسو سابع نباو باطخلا نب رمع لاقف رحنلا موي لبق ةثالثلا مايالا مصي ملو ىدحلا

 دمحو فسوي ىنأو ةفيدح ىبأ لوق وهو ىدملا الإ هيزحال سواطو مهاربإو ريبج نبا
 دعب موصي بلاط ىبأ نب ىلع لاقو كلام لوق وهو ىن مايأ موصي ةشئاعورمع نبا لاقو

 موص نع ىلا لِي ىلا نع تبث دق ركب وبأ لاق ه ىعفاشلا لوق وهو قبرشتلا مايأ

 ىلع ءابقفلا قفتاو ةضيفتسم ةرثاوتم رابخأ ىف قيرشتلا مايأو رحتلا مونو رطفلا مون

 ضرف نمال ةعتملا موص ريغ نع مايالا هذه موصي نأ دحأل زئابج ريغ هنأو امهلامعتسا

 زوحبال هنأ ىلع اوقفتا املو عيمجا نع ىبنلا مومعل ةعتم لا نع اهموص رحي ملف لفن نم الو

 ىم مايأ مودلا زوجيال كلذكه يف دراولا ىبنلل جحلا مايأ نم وهو رحنا موي موصي نأ

 رظحلا ناكو | رخأ مايأ نم ةدعف | هلوقل ناضدر ءاضق نع نوم ودي نأ رحب ملاملو

 اهريغ ىف ءاضقلا صيصختل ًابجوم ةيآلا قالطإ ىلع ًايضاق رابخألا هذه ىف روكذملا

 [جحلا ىف مايأ ةثالث مايصف | ىلاعت هلوق نوك< نأو عتقلا موص كح كلذ نوكي نأ بجو

 نكي ملو | جحلا ىف مايأ ةثالث مايصف ]| لاق امل ًاضيأو ركب وبأ لاق مايالا هذه ريغ ىف

 لبق ْنإَف ه ابموصي نأ رحي مل تقولا اذه ىف تقاف جحلا نآل جحلا ىف مايإألا هذه موص

 8 ابيف نهم وص زوحي نأ بجو جحلا مايأ نم هذهو | جحلا ىف مايأ ةثالث مايصف | لاقامل

 ضاق مايأألا هذه موص نع عللي ىنلا ىهن نأ اهدحأ هوجو نم كلذ بحي ال هل ليق

 ماي”الا هذه مايص نع هيبمت | رخأ مايأ نم ةدعف ] ىلاعت هلوق صخ اهل صصختو هيلع

 زوجأرحنلا موي موص نوكي نأ بجول جملا مايأ نم هنأ الإ زئاج ناكول هنأ ىناثلاو

 جححلاب ةفرع موي صخ ملي ىنلا نأ ثلاثلأو ماي“ الا هذه نم جحلا لاعفأب صخأ هنأال

 ةفرع موي اهرخآ نوكي نأ ىضتقي |[ جحلا ىف مايأ ةثالث مايصف | هلوقف ةفرع جحلا هلوقب

 هنأ اوةفتا دقو رحنلا موي هنأ ىورو ةقرع موي ربك "الا جحلا موي نأ ىور هنأ عبارلاو

 ابهوص نع ىهنملا مايالا نم جحلا موي مسي مل اف جحلا موي هنأ عم رحنلا موي موصي ال

 جحلا عباوت نم وه امنإ رحنلا موي دعب قبب ىذلا نإف ًاضيأو ايف موصي ال نأ ىرخأ



 نوي رحتلا 00 ليق مصيب 0 ذإ عتمتملا باب

 انوص اهموص نوكي الف جحلا مايأ نم اذإ وه سيلف كلذ ىفهيرابتعاالف راما ىروهو
 'رسيقسا اه | ىلاعت هلوقل هوزيجي ملانب امصأ نإف ىنم مايأ دعب امموصف لوقلا امأو جحلا ىف
 ىلإ هلقنو ىدهلاوه ضرفلا لصأ لعل | جحلا ىف مايأ ةثالث مايصق دحي مل نف ىدحلا نم
 نبرهش مايصق / هلوةكىدحلا وه بجاولا نوكي نأ بجوف تاف دقو ةفصب ديقم موص

 ةفصلا ىلع الإ ةرافكلا نع اًبعوقو زئاج ريغف | ةنمؤم ةبقر ريرحتف |هلوقد| نيعب تتم
 مقأ ] يلاعت هلو بكه وف هطقسي الف تقو ىف هلعف باحإ هيف ام رثكأ لبق نإف ةطورشملا
 نآرقو ] هلوقو [ ىطسولا ةولصلاو ةولصلا ىلع اوظفاح -و - سمشلا كولدإ ةولصلا
 ًاطقسم اهتاوذ نكي مل من اهتاقوأب ةصوصخملا ضورفلا نم كلذ ىرجب ىرج امو | رجفلا
 تقولا تاأوف نإف تقوب صوصخغ صض رف لكنأامهدحأ نيوج و نم أذهنع باوجلاف امل

 تقولا اذه ف ضورفملا نآل رخآ ضرف باحيإ ىف ىرخأ ةلالد ىلإ جاتحي امن]و هطقسي
 وأ ةولصلا نع مان نم ) متلي ىنلا لوق الواو لوألا تقولا ف ضورفملا ريغ وه ىناثلا
 هلوق الول كلذكو اهتاقوأ نع تناف اذإ ةالصلا ءاضق بجو | (اهركذ اذإ اماصيلف اهيسن
 موص ناكاملو هتقو نع هتاوف دعب ناضمر موص ءاضق بجوال | رخآ مايأ نم ةدعف ]
 ةفصلا ىلع هلعفي مل مث جحلا ىف هلعف وهو ةفصب ًادوقعمو تقوب ًاصوصخم مايأألا ةثالثلا
 فيقوتب الإ هماقم ه ريغ ةماقإو هناضق باحيإ رد 0 هب صوصخملا تقولا قو ةطورشملا

 زئاج ريغق ةطيرشلاه ذب هميدع دنع ىدطا نم الدب لعج ماي الا ةناالغلا موص نأ قاثأاو

 نأ انل رحب مل ءاملا نع الدب ناكامل مميتلا نأ ىرت الأ فصولا اذه ىلعالإ الدب هتأبثإ
 لعج 1 كلذك امهوحنو نانشالاو قيقدلا لثم همدع دزع بارتلا ماقم بارتلا ريغ مقل

 ريغ ىلع هريغ اموص هماقم مين نأ زوحيال ةفصملع هلعش نأ ىلع ىدهلأ نع الدي مو هلأ

 ابمدع دنع اهنم الدب ءاضقلا مهن مل ان ال تناوفلا تاولصلا - كلذكس يلو ةفصلا كلت

 سيسملا لبق رابظلا موص ىلاعت هللا طرش ليق نإف تاوفلا دنع أهم زلأ ضورف ىه امنإو
 نإف جحلا ىف ًاطورشم ناك نإو ماي“الا هذه موص كللذك قتعلا ىلإ لقتني مل اهسم نإف
 رابظلا موص نأ لبق نم هل ليف ه ىدحلا ىلإ عوجرلا بجوي الو طقسيال هيف هتاوف
 لدبلا لعق امم قلع ىتلا ةفصلافهدعب و هلبق مئاق سيسملا نع ىهنلاو سيسملا لبق طورشم
 دوج وم ريغ موصلأ وه ىذلا لدلا زاوج هب قلع ىذلا حلاو زاج كلذلف ةدوجوم
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 صاصبلل نآرقلا ماكحأ لأ

 هداج وب هطوقس ىطتقشي هرهاظ نإف ًاضيأو هتاوفب موصلا مف تافق تافدق جيلاناالا ال 1

 نم سانلا نمو هانزجأ امل هزاوج ىلع ةيأآلا ريغ نم ةلالدلا مايق لولو سيسملا لبق

 ىنلا نع تبث دق هنكلو سواط بهذم هنظأو سدسملا دعت راوظلا ةرافك بجوي ال

 . معأ هلاو رفكي ىتح سيسملا دعب عاجلا نع رهاظملا ىهت هلي .

 ىدحلا دجو مث ةعتملا موص ىف لخد نميف ءابقفلا ىفالتخا ركذ باب 00
 لح نأ لبق ماصام دعب وأ موصلا ىف هلوخد دعب ىدملا دجو اذإ انباحصأ لاق

 قلخد اذإ ىعفاشلاو كلام لاقو ىعخنلا ميهادبإ لوقوهو هريغ هبزجال و ىدملا هيلعف

 ىعشلاو نسحلا نع هلم ىورو ىده هيلع سيلو موصلا هأزجأ ىدملا دجو مث موصلا

 هيلع سيلف رسيأ مث ملأ ةثال ماص نإ و ىدحلا هيلعف رسيأ مث ًاموي ماص اذإ ءاطع لاقو

 ىلإ ةرمعلاب عتم ن نلف | ىلاعت هلوق لوألا لوقلا ةمص ىلع ليلدلاو ةعبسلا مصيلو ىده

 هيلعملاق ىدغأ ضرفف| جحلا ىف مايأ ةثالث مايصف دحي ل نقىدهلا نمسيتسأ اف يحلا

 لطبو ىدبم نأ هيلعف هدجو ىف قلحلل ةثونسم ىه ىتلا رحنلا مايأ ىضم ء وأ لحب ملام

 هلوقل ىدملا ميذ لبق لحي نأ زوحيال هنآل لالحإلل طورشم ىدحلا نأ مولعمو هموص

 ىدحلا هيلعف ىدحلا دجو ىتح لح ل ىف [ هلم ىدهلا غلب ىتح كسؤر اوقلحت الو ىلاعت

 ىلع لديو هدعبو موصلا ىف هلوخد لبق هلاح نيب ىدحلا هباحجيإ ىف قرفب مل ىلاعت هللا نآل

 سئابلا اومعطأو اهنماولكف امبوتج تبجو اذإف] ىلاعق هلوق لالحإلل طورشم ىدهلا نأ
 ناك اذإف ىدهلا عيذ دعب ثفتلا ءاضقب مرمأف | ممروذن اوفويلو مهثفت اوضقيل مث ريقفلا

 هم وص ضقتني مل ىدحلا دجو مثلجر ماص نإف لالحإلا عوقوىعارب نأ بجو كلذك

 لدبلا ىلإ همدع دنع لقن مث ىدهلا طرش هلجأ نم ىذلا ىنعملا دوجول ىدحلا همراب لو

 رهاظملاو ًابوُث دجو اذإ ىراعلاو ةولصلا نم هغارف دعب ءاملا دجو اذإ مميتلل ةلزام وهو

 لوعفملا كح ضقتني الف هنع طقس دق ضرفلا نآل ةبقرلا دجو مث موصلا نم غرف اذإ

 هنم غرف و مت نإف ىعارم لدبلا ك- نإف انركذىتلا ءايشألا هذه نم غارفلا لبق امأو هنم

 طرش ام غارفلا لبق لصآلا دجو نإو ضرفلا لصأ نع ىرجأو لدبلا عقوم عقودقف

 امب رظتنمو ىعارم ةولصلا ىف هلوخد نأ ىرت الأ هضرف لصأ ىلإ داعو هنكح ضقتن هل

 ةولصلاق هل وخ ددعن مميتلا كح نوكينأ بجوف الوأدسفب أهرخآ دسفنام نآل اهرخآ



 با ىدطلادجو مثةعتملام وصقل خد نميف ءابقفلا فالتخأ ركذ باب

 رظف أول هنأ ئرتالأ رظتنم ىعارموبف هيف لخد اذإ رابظلا موص كلذكو ىعارم ًارطتنم
 بجو موصلا ىف وهو ةبقرلا دجو اذإ كل ذك هضرف لصأ ىلإ داعو هلكضقتنا ًاموي هيف

 تح ةولصلا ىف لخدي ملو مميتول اكهضرف لصأ ىلإ دوعيو رابظلا نع هموص ضقتني, نأ“
 ضرفلاهب ىضقي ىتحءاملا دجياال نأ ةطيرشلعىعارم عقو هنال همميت ضقتنا ءاملا دجو
 ءرجلا ةدصل ةبقرلا ضرف هنع طقسدقف رابظلا موصبأدتب | اذإ هنأ نيفلاخملا ضعب معزو
 ةولصلاهذهلءاملاب ةرابطلا ضرفهنع طق.سدقف مميتلاب ةولصلا ف لخادلا كللذكو لوفملا '

 دق هنم لوعفملا ءزجلا نآل ىدهلا ضرق'هنع طقس دقف عتقلا موص ىف لحد اذإ كلذكو
 ماما دجو اذإ مميتملا كلذك سيلو لاق لصالل! ضرف طاقسإ كلذ ةحصب محلا ىفو ممم
 ةواصلا لج "ال ضورفم وهأمإو هسفن ف ضو رفم ريغ مميتلا نآل ةولصلا ىف هلوخد لبق
 مميتلا ضورع ىف ىئذلاو همميت لطب ةولصلا ىف هلوخد لبق ءاملا دجو ىتف ىعارم وهو
 نال داسفلا رهاظ فالتخإلا ديدش هلاق ىذلا اذهو موصلا ىف هلوخد لوخدلا دعب
 هلوخد لب ةولصلا ىف الو رابظلا موص ىف الو ةعتملا موص ىف هلوخدب طقسي مل ضرغلا
 هلبقام دسف ةولصلا قاب دسفأ ىتم هنأ هيلع ليلدلاو هرخآ ىلع كحلا فوقوم ىنعارمع
 مث ةعتملا موص ىف لخداو كلذكو هنم مدقتام دسف رابظلا موص قاب دسف اذإ كلذكو
 م هلوقف قافتإإلاب موصلا هزحي مل ىدهلل آدجاو ناكنإف دسف هنم موي لوأ ىف هدسفأ
 عقب ىل محلا نال أطخ لص الا ضرف هنع طقس لدبلا نم لوعفملا ءرجلا ةحصب اندكح

 هلكح تدث لص" الا ضرف لدع عم مت نإف هرخآ هب ار ظتنم نوكي نأ هنكح امنإو هتحصب
 مميتلل كح ثيح نمو هضرف لصأ ىلإ داعو هلكح لطب همامت لبق لص" الا دجو نإو
 نال ةولصلا ىف لوخدلا دعب همكح نوكي نأ بجوةالصلا فلخدب نأ ىلإ راظتنالا محي
 لبق ءاملا دوجو ىف نكح فات ال نأ بجوف اهنم غارفلا امم رظتنم هب ةلوعفملا ةولصلا
 هوحنو رابظلا موصو عتقلا موص نم انركذ ام رئاس كلذكو هدعبو ةولصلا ىف هلوخد
 فلتخال هنأو روبشلا اهتدع نأ ابجوز ارقراف اذإ اهب لوخدملا ةريغصلا ىف ًاعيمج اولاقو
 املاقتن ا ىف روبشلا بوجو دعب هدعب وأ قالطلا لبق هدوجو ىف ضيحلا مدع دنع أهدكح
 وأ ةولصلا ف وهو هحسم تقو جرخ اذإ نيفخلا ىلع حساملا ق اولاق كلذكو ضيحلا ىلإ
 نيلجرلا لسغ موزلو ةولصلا عنم ىف ءاقيلاو ءادتبإلا نم نيلاحلا ح ىواستو ابلبق

 اتصير روحي
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 الو خد لبق وأ ةولصلا ف ىهو اهتضاحتسا تلاز اذإ ةضاحسملا ىف ىعفاشلا لاقوشلل ذكو

 .باحصأ ضعب ركذو امل ةرابطلاديدحت دعبالإ اهنم عنملا باب ىف نيلاحلا كح ءاوتسأف اهف
 اهنآل ةافولا ةدع اهيلع ىناكابنع تام مث آيعجر ًاقالط ابجوز ابقلط اذإ ةأ ملا نأ كلام

 ابلع تناكابقلطو ةمأ هتحت تناك الجر نأ ولف لاق توملا دنع تاجوزلا مح ف تناك

 كمي ابجوز ناكنإو ةرحلا ةدع ىلإ اهتدع لقتنت مل ةدعلا ف ىهو تقتع نإف ةمآلا ةدع
 وهو اولبق ىتلا ةلأسملا ف توملا ثدح اكةدع هب بحي ,ىث كانه ثدحي مل هناللاق اهتمجر

 بج وبامثدحي ملهنأل تضاح اذإ ةريغصلا ةدعلقتنتال نأ اذه ىلعهمرلبو ةدعلل بجوم

 | متعجراذإةعبسو | ىلاعتهلوق هلالتعاءاضتقا اكقتعلاب بحيالا#ضيحلادوجووهو ةدئلا

 نإ لاق نسحلاىورو هلهأ ىلإ عجر اذإ ءاش نإو ةكج نوماص ءاش نإ لاق ءاطع نع ىور

 نيلاقو ريبجنب ديعسو دهاجب لاق كل ذكو هلهأ ىلإ عجر اذإ ءاش نإ و قيرطلا ىف ماص ءاش
 ىنم نم عوج ر لل لمت | متعجر اذإ | ىلاعتهل وقو هلهأ ىلإ مجراذإ نوهوصي ىعشلاو ربع

 رظح هللا نأ هيلع لديوىنم نم عوجرلاوهو نيعوجرلا لوأ لعورف هلهأ ىلإ عوجرللو

 حابأ ىذلا تقولا دارملا نوكي نأىلو'الاف عوجرلادعب ةعبسلا حلب أو قيرشتلا مايأ مايص

 لاق | ةلماكةرشع كلت | ىلاعت هلوق * قيرشتلا مايأ ءاضقنا وهو هرظح دعب مولا هيف

 .باوثلا نم قحتسي اف ىدحلا ماقم اهمايق ىف ةلماك/ابمنأ اهنم هوجو هيف ليق دق ركب وبأ

 مايصلبق رحنلاموي اهي لالحإلا زاوج باب ىف ىدهلا ماقم تماق دق ةثالثلا ن"ال كلذو

 .باوثلالاكتسا باب ىف ىدحلا ماقم تماق دق ةثالثلا نأ ناظ نظي نأ ًازئاج ناكف ةعبسلا

 قلعت دق محلا نأو هباوث قاقحتسا ىف هماقم ةمئاقلا ىه اهلاكب ةرشملا نأ هللا انلعاف

 ص'الاو ةعيسلا لعف لع ثحلا ىف دئاوفلا مظعأ كلذ ىفو اهم لالحإلازاوج ىف ةمالثلاب

 .نأو ريمختلا لامْحا لازأ هنأ هيف ليقو ىدهلا باوث لاكتسال عوجرلا دعب اهليجعتب

 لازأف عضاوما ضعب ىف وأى نعم ىف نوكت دق واولا تناكذإ وأ ىنعمب هيف واولا نوكنت

 ةلالدلاو بطاخملا سفن ىف هديك أت ىنعملا لبقو | ةلماكةزشع كلت | هلوقب لامح الا اذه

 ْ : 97 رعاشلا لاق اكمدعلا ىف ليصفتلا عاطقنا ىلع

 "9 مامش ىلإ ليمت ةسداسو .سمخ نيفني ةلثاو ثالث
 . قدزرفلا زهو ( رعاشك لاق ر هلرق )١(

 ٠ ٠ هصصخمل ١ عجاريلف . حيحصلا وهو هاويد ف !ذكه ( ماش ىلإ ) هلرق (؟)



 سيب ىدحلادجو مثةمثملا موصوف لخد نمي ءابقفلا فالتخا ركذ باب

 نم دحأ لمجي ملو لوألا نايبلا نم هنأ ركذو نايبلا ماسقأ دحأ اذه ىمقاشلا لعجو
 لاكشإ الو نايبلا ىلإ رقتفم ريغ ةعبسو ةثالث هلوق نأل نايبلا ماسقأ نم كلذ ملعلا ل اهأ

 | تامولعم رهشأ جحلا | ىلاعت هلوق + هلوق ىف لفغم نايبلا ماسقأ نم هلعاجل هيف دحأ ىلع
 رمع نبأو سابع نب . ١ نع ىورف ىهام جحلا رهشأ ىف فلسلا فلتخا دق ركب وبأ لاق

 هللا دبع نع ىورو ةجحلا ىذ نم رشعو ةدعقلا وذو لاوشامنأ دهاججو اطعونسحلاو

 ةيوار ىف رم نباو سابع نبا نع ىورو ةجحلاوذو ةدعقلا وذو لاو ثاهنأ دوعسم نبأ
 انالتبخا كلذ نوكبال نأ, زئاجو نولئاق لاقو دهاجمو ءاطع نعىور كلذكو هلثم ىرخأ

 ىف وه امتإ | ةلاعال محلا نآل هضمب هنأ ةجحلا وذو لاق نم دآم نوك ن أو ةقيقحلا ىف ّ

 كسانم نم ءىبث ىنم مايأ دعب قب سل هنأ فالخال هنآل اهعيمج ىفال رهشألا ضع

 ربشأ هذه تناك امل اهمنأ هدام هلك ةجحلا ىذ ىلع هلوأت نم نو نأ لمتحو اولاقوجحلا

 ةءاحصلا نم هريغو رمح نع ىور ا اهريغ ىف ةرمعلا لعف هدنع رايتخإلا ناك جيلا

 نع كلام ىبأ نب نسحلا ىحو انمدقام ىلع جم جحا ربشأ ريغ ىف ةرمعلا لعفل ممابحتسا
 كردي مل رم نال ةجحلا ىذ نم لايل رشعو ةدعقلا وذو لاوش لاق فسوي ىأ
 قةثللا لمأ نيب عزانت الوم تاف هج رحتلاموي ن م رجفلا علطىتح ةفر عل ف وقولا

 ىنم ماي مللي ىنلا لاق 5 [ تامولعم رهشأ |هل وقب كلاثلا ضعبو نيربشلا ةدارأ زبوجت
 هضعب ىف جحلا امإو اذك ماع تججح نولوقيو ثلاثلا ضعبو ناموي ىه أمإو ةثالث

 كلذو ضعبلا دارملاو ةعججا موي هتملكو ابضعب ىف هامل ناكامن [واذك ةنس انالف تيقلو

 وبأ لاق 2 ضعبلا هلم لوقعملا ناكتقولل لمفلا قارغتسا رذعت اذإ ب اطخلا مووقم نم

 وهو مقتس عقاش وهو رخآ جو ةجحلا وذو ةدعقلاوذو لاوش !نألا نم لوةلوركب

 اوناكدق ةيلهاجلا لهأ نأ وهو تامولعملا ربش"الا ىنعم ىف نيفلتخملا نم نيلوقلا مظنني
 "9 "لأ ممل قفتي ام بسح ىلع مرحلا نولحتسيو مرحلا رفص نولعجيفروبشلا نؤشا

 هيلع هؤادتبا ناكام ىلع جحلا تق و رقأو ءىسنلا ىلاعت هللا لطبأف لاتقلا اهيف نوديري ىلا
 موي وب هتئيبكر ادتسا دق نآمزلا نإ الأ عادولا ةجح موي هَل لاق ؟تاومسلا قلخ موي
 وذو ةدعقلاوذو لاو مرح ةعبرأ اهنم ًارهثر شع انثإ ةنسلا ضر الاوتاومسلا هللا قلخ

 تامولعم ريشأ جحلا ]ىلاعت هلأ لاق + نابعشو ىدامج نب ىذلأ رضطم بجرو ةجحلا
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 ليدبت نم هيلع ةيلهاجلا لهأ ناكام نودابيف حلا تقو تدث ىتلا ريشآلا هذهاهم ىنعي

 نونمأ ىلا ةثالثلا هذهو مهدنع ًاقلعم جحلا تقو ناكدقوهميدقتو جحلاريخأتو روبشلا

 كذب رظحو جحلا صأرارقتساب انربخأو ربشألا هذه هللا ركذف نيرداصو نيدراو ابق

 ىلإ ةرمعلاب عتقلا ركذ مدق | هللا نأ وهو رخآ هجو هيفو ء اهريغملإ ابليدبتو اهريغت

 هلاق رهشألا ىف ةرمعلا رظح نم هدقتعت برعلا تناكام هب لطبأو هيف صخرو جحلا

 جلا ىلإ ةرمعلاب نقلا ايف مصي ىتلا ربشألا نأ كلذب دافأف [ تامولعم رهشأ جبحلا |

 عقلا َّ هل نك : جح مث اهريغ 2 رمتعأ نم نإو ربشالا هذه ايف هنكح تدكو

 . لعأ هللاو

 سيسهل يا ل ة يار حل سك# ااا جحلا زبشأ لبق جحلاب مارحإلا باب
 نع مسقم ىورف جحلا ربشأ لبق مارحإلا زاوج ىف فلسلا فاتخا دق ركبوبأ لاق

 لاق رباج نع ريبزلا وبأو جحلا ربشأ لبق جحلاب مرحنال نأ جيلا ةنس نم لاق سابع نبا

 .نب ورمتو دهاجبو ءاطعو سواط نع هلثم ىورو جملا ربشأ لبق جلاب لجرلا مرحال

 ىلع لاقو ةزمت ابلعجيلف جحلا رهشأ لبق جحلاب مرحأ نم ءاطع لاقو ةمركعو نوميم
 نم امه. مرحت نأ امبمامت] نأ [ هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو ] ىفاعت هلوق ىف هنع هللا ىضر

 لدف ةبيرق وأ ةديعب ةفاسم لكم نيبو هلهأ ةريود نيب ناكن م نيب قرفي مو كلهأ ةريود

 نع مسقم هآور امو جحا رهشأ لبق جحلاب مارحإلا زاوج هيهذم نم ناكهنأ ىلع كلذ

 دري مل هنأ ىلع هرهاظ لدي حلا رمشأ لبق جحلاب مرح ال نأ جحلا ةنس نم نأ سابع نبا

 ريشأ لبق جحلاب مارحإلا زاوج معن أو ئعخنلا ميه أربإ نع ىورو ًابجأو امتح كلذب

 .نب حلاص نب نسحلا لاقو دعس نب ثيللاو ىروثلاو كلامو ًاميمج انباحصأ لوق وهو جحلا

 ابلعجي نأ لبق جخلا روشأ هتكردأ اذإذةرعع هلعج جيجا رهشأ لبق جحلاب مرحأ اذإ يح

 لاق ةرمص نوكي ىعفاشلا لاقو ةرمع اهلعجب ىعازوألا لاقو هأزجأو حلا ىف ىنم ةرمغ

 كن ولئسي | ىلاعت هلوق نم كلذ زاوج ىلع ةلالدلا هجو ركذ فاس اهف انمدق دق ركب وبأ

 ًاتقو املكةلهآلا نوك ىف مومع كلذ نأو [ جحلاو سانلل تيقاوم ىه لق ةلهألا نع

 المعتسم ظفللا كح نوكي نأ دو جبحلا لامفأل تقيم تسيل اهنأ ام ولعم ناكامل و جحلل

 اهضعب ىلغ راصتقالا ئاج ريغو ةلهآلا رئاس دنع هزاوج كلذ ىضتقاف جحلا مارح ىف



 سال جحلا ربشأ لبق جحلاب مارحإلا باب

 تيقاوم هلعج اهف ةلهألا عيبمج مومع ىلاعت هللا ةدارإ نأ ىلع عيمجا قافتال ضعب نود

 سانلل تيقاوم هلعج ايف هنأ ثيح نق ضعب نود هلهألا ضعب هب درب " هنأو سائل
 ظفل تحت ايوطنإ دق ًاعيمج امه ذإ ابنم يحلل هلعج ايف اهبكح كلذ نوكي نأ بجو اعيمج
 ةبجوملا لاعفألا وه ةقيقحلا ىف جحلاو حل تيقاوم اهلعج امل لبق نإف ه دحاو
 ىهىتلا هلهاألا نوكتف هتقيق> ىلع لمح نأ بجو جحلاوه مازحإلا نكي ملو مارحإلاب
 لاعفأ ايف مصق ىتلا ىه رهشآلا هذه نآل ةجحلا اذو ةدقعلا اذو الاوش جحلل تيقاوم
 جلا ظفا نوكسيف عيملا دنع مصي مل جحلا ربشأ لبق جحلل ىعسو فاطول هن ذل يسلا
 نال كلذو اسأر ظفللا حس طاقسإ نم هيف الل طلغ اذه هل لبق ه هتقيق> ىلع المعتسم

 ةلهآلا نوكت نأ ىضتقي [ جن لاو سانللا تبقاوم ىهلق ةلهألا نع كنولئسب |هلوق

 ه ةرايزلا ىفاوطو ةفرعب ىوقولاو مارحإلا ةثال جحلا ضورفو جحلل ًاتاقيم اهسفن

 ىف نيلوعفم ريغ امه ذإ ةرايزلا فاوطل الو فوقولا ًاتاقيم تسيل ةلهألا نأ مولعمو
 ىلع هانلمح ولو هضورف نم هريغ نود مارحإلل الإ ًاتاقيم ةلدآلا قت ملف لالخلا تقو

 ىدؤيف اهل ًاتاقيم ةلهآلا تناكالو 2م ًاقاعتم ضورفلا هذه نم ءىتث نكي ملت ركّذأم

 فوقولا تقو ةفرعم تناك اذإ ليق نإق ه هتدئاف لاوزو ةلهألا ركذ طاقسإ ىلإ كلذ
 لالملا نآل ذنظ كلذ سيل هل ليق ه هل تاقيم لالحلا نأ لاقي نأ ز اج لالحلاب ةقلعتم
 ىرت الأ الاله تقولا كلذ ىضم دعب ىمسي الو فلس اهف أنمدق أم ىلع مولعم تقو هل

 تنأو محلل ًاتاقيم ةهسفن لالملا لعجامبإ ىل !اعث هتلاو الاله فوقولا ةليلرمقلل لاقال ال هنأ

 لعج اذإ هنأ ىرت الأ هتلالدو ظفللا كح طاقسإ كلذ ىفو ائاقيم لالهلا ريغ لمحت امنإ
 هيلإ هئادأ بوجوو ةبلاطملاقح توبثل آتقو هسفن لالحلا ناك اذكر هش الاله نيدلا لح
 ةيؤر تقو اهيف ريتعي امنإف ةلهألا ىلع تدقع اذإ تاراجإلا كلذكو مايآلا نم هدعبام ال
 مسا وه جحلا نأ هلوق امأو موف ىذ ىلع هلثم لكشي ال ظفالا نم موهفم كلذو لالحلا
 كلتل ايس ناكاذإ مارحإلا نإف ًاسح ىمسيال مارحإلا نأو مارحإلاب ةبجوملالامفآلل
 نم باتكلا لوأ ىف انيب ام ىلع همساب ىمسي نأ زئاخ هب الإ اهمكح ممصي الو لاعفألا
 هجولا اذه ىلع اج مارحإلا ىمسف ًاروا# وأ أ اسس ناكاذإ هريغ 7 ءىثلا ةيمسنا
 . سانلل تيقاوم ىه لق ىنعم ىف نوكب ىتح مارحإلا رابضإ [رئاج ناك اذإ هنإف ًاضنأو



 ربلا نكلو | هلوقو ةيرقلا لهأ هانعمو [ ةيرقلا لئساو |هلوق وحن ىلع جحلا , مارحالو

 مح تايثإ حصيل ى ملا اذه ىلع هلامعتسا بجو قنا نم ربلا نكلو هانعمو| قتا نم

 ىف نكن إو دصقلل امسا ةغللا ىف جحلا ناكاذ ضي أو جحلاتبقا وم هلهآلا هلعج ىف ظفللا

 ًاجح مارحإلا ىمسي نأ عنتم مل هيلع مسالا قالطإ مصي رخ رخأ لاعفأ هب قلغ دق عرشلا

 مكح دصقلا كلذب قلعتي ال مارحإلا ليقو مارحإلا وه كح هب قلعتي دصق لوأ نآل

 نع كنولئسي | هلوق نوكيف هلوأ وه ذإ ًاجح مارحإلا ىمسي نأ كلذ لجأ نم رئاخ

 هكسانمو جحلا لاعفأ نم هريغو مارحإلل اهظتنم | جحلاو سانلل تيقاومىه لق ةله'الا

 6 قبو ةلمجلا نم اهانصصخ ةروصحم تاقوأب لاعف الا تصخ ايلف هرهاظو انيلخ ول

 : رعاشلا لوق دصقلا وه ةغللا ىف جحلا نأ ىلع لديو مارح الا ىف ظفللا

 فجل اهرعق ىف ةمومأم جب

 قحتسال رخأ لاعفأ دصقلاب قلع ثيح نم بجي سلو اهرادقم فرعيل اهدصّقب ىنعي

 ةغلل | لصأ ىف موصلانأ ىرت الأ هيفدصقلارابتعا طاقسإ اهمالإ عرشلا ىفجحلا مسادصقلا

 ىف كاسمإلا رابتعا كلذ عم طقسي مو هعم رخأ ناعم مسأ مسا عرشلا ىف وهو كانمإلل

 ىنعم ناكف ثبللا عم رخأ ناعم م ١ عرشلاف وهو ثلا مسا فاكتعإلا كإذكو هتصص

 ٍعرشلا ف مسالا كحد تشاالر خأ ناعم عرشلا ف هن 4 تقحلأنإو ًاربتعم هل عوضوم ام الأ

 املعتم دصقلا كلذ ؟ مح ناك م دصقلا ةغللا ىف 5 ناأكأل جحلا كلذكو اهدوجوب الإ

 فاوطلا هب ىمس اكمسالا اذه. ىمسم مارحإلا ن وكي نأ زاج هل كحال هلبق امو مارحإلاب

 دقو مارحإلل ًاناقيمارلكةلهآلا ن وك مومعلا قبب ج وفكسانملالاعفأو ةقرعبفوقولاو

 ليلد ةروصغ تاقوأب اهصيصخت ىلع ةلالدلا مايق الول جحلالاءفأرئاسا كلذ م ومعلا ىضتقا

 مهنمنأوربشألا ىف فلسلا ليواقأ ركذ انمدق دقو | تامولعم ربشأ جحلا] هلوقوهورخآ

 ةجحلاوذو ةدعقلاوذو لاوش نور خآ لاقو ةجحلا ىذ نم رشعو ةدعقلاوذو لاوشلاق نم

 ا تامولعم رهشأ |هلوق مومعب بجوف جحلأ ربشأ نم رحنلا موي نأ مهقافتا نم لصخ

 ًادحأ نآل ةنسلا رئاس ىف زاج رحنلا موي حمص اذإو رحنلا موي جحلاب ما رحالا زاوج

 نم رشع لاق نم نأ ليق نإف ٠ ةنسلا مايأر 15 نيبو رحنلا موي نيب هزاوج ىف قرفي مل
 حج لطو "4

 عولطت ًاتئاف حلا نوكي هنآل اهم رحنلا موي لمح. مأو لايل رشع هب دارأ امنإ ةجحلا ىذ



 ف جملا ريشأ لبق جحلاب مارحإلا باب
 ىلايللا ركذ نإف لايل رشع هدام ناكنإ ًارشع لاق نم لوق هل ليق رحنلا موي نم رجفلا
 مايألا دا أرأ دقو |ايوس لايل ثالث ] عضوم ىف هلوقك مانألا نم اهئازإبام لوخد ىضتقي
 لاقو | دمرالإ ميأ ثالث اهنيعب ةصقلا هذه ركذ دنع رخآ عضوم ىف هلوق ىلإ ىرت الأ

 | ارشعو ريشأ ةعبرأ نيسفنأب نصي رت اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو | ىلاعت

 دبعو دادش نب هللا دبعو بلاط ىأ نب لع نع ىور دقو مايأةرشعو ريش ةهبرأ ىو

 موي نوكي نأ ليحتسيو رحنلا موي وه ربك آلا جحل اموين ] نيرخآ فيفوأ ىبأ نب هللأ

 ريشأ جحلا | هلوق نإف كلذ عمو جب لا ريشأ نم نوكم الو ربك“ الا جلا ! موي نحتلا

 تثق ةلالد' الإ هنم ءىش صقنب ل دلل روبشلا باسيتسا هرهاظ ضي | تامولعم

 [تام والعم ربشأ ج جحلا ل وقبهيف مارحإلا هللا حا ابأ دق وحلا رهشأن م رحنلام وب نأ كلذ
 ىو قافتالاب ةنسلا م يأ رئاس ىف ص هيف مص إو هيف مارحإلا ءادتب اا حصي نأ بجوف

 ق هآوق وهو جل | رهشأ لوخد ل يق مارحإلاز اوج ىلع رخآ هجو نم ةلالذ ةيآلا هذه

 رئاس ناالا ف هناحيإ نيف جيلا ضرف ىنمم | عحلا نويف ضرف نفث ف | بأطخلا قايس

 ف روكذملا ضرفلا نال لمفلل هتقو اهنإو آنقو ضرفلل تقوب مو هب ةبجوم لاعف الا

 لامخ ال قو تن -تةولا ناككل ذك ناك اذإ و هب هقاع ىذلا جحلا ريغةلاعالوه عضوم ا انه

 مثأ لبق جحلا ارحإ لعف حصي نأ بجو تقوم ريغ ضرفب اهايإ همزلأو كسانملا

 ليق رشنب اجح ءىدتسي نأ حصي هنأ انركذام ىلع كلديو كسانلا لا امفأ بجوي جحلا

 ىلع هلل لاق نمو هلبق هباحبإ ناكنإو ط اطورشملا هتقوىف جحلل ابجوم نوكيف جحلا زهش يشأ

 لاقي نأ زئاج كلذكتف هدوجو لبق دغ موصل ًايجوم تقولا اذه قناكأدغ موصأ نأ

 ءادتباو هضرف ناكنإ د جلا ربشأ ىف جحلل بجوم هنأ جحلا رهشأ لبق جحلاب مرحأ نمل
 محلا لف باحيإ | جحل | نهيف ضرف نفف | ىلاعت هلوق رهاظ ىضتقاف هريغ ىف همارحإ
 نم هيلع لديو * نيتقولا ف ضورفلا لوانتي ظفللا رهاظ ناكذإ نيف وأ نولبق ضرفب

 ىلع كلذو ( لجعتيلف جحلا دارأ نم ) لاق قَِي ىنلا نع سابع نبا ثيدح ةنسلا ةبج
 ىق هلوق يأ هيلع لديو م هتقو ىلع همدقت زوحبالام يلد لاقل لاعذأو مارح جالا
 كلذو ةرمعلاو جحل ا دارأ نمت نولهأ ريغ نم نويلعرم نمو نولهأال ن ده تيقاوملا ركذ
 كيلا نم هيلع لديو ه ةنسلا نم نييلع سم تقو ىأ ىف جحلاب مارحإلا زاوج ىف مومج



 صاصجلل قآرقلا ماكحأ 4

 راخلا ىر لبق رحنلا موب رجفلا عوام هسملاكب عج |مارحإ 0

 ىذلا تقولا ىف هلاكب قبال نأ بجو جحلاربشأ ليقزوجتال جحلاب مارحإلا ناكولو

 زاوج ىلع ليلد راما ىر لبق لا موب همارحإ ءاقب ىفو مآر 9-3 ءادتبأ هيف حصيال

 موي نكت م ]ولف ام لع ارميدقت زئاج ريغ تاقوأب ةروصحم جحا كسانم نآلكلذو هنادتبأ

 زوحيال تقوب ةروصح تناكامل ةعمجلا نأ ىرت الأ هبف هؤاقب زاج ا. مارحإلا ًاتقو رحنلا

 نآوحن هيف اهؤادتبا مصيال تقو ىف اهف لوخدلا دعب ةعملا قيت نأ رحب ما هيلع أهميدقت

 جورخدعب |مكح قبب الو لطبتف اهنم ه خارفلا لبق رصعلا تقو لدي مث ةعجلا ىف لخدي

 ص ال جحلا ربشأبآ اروصخم ناكول جحل | مارحإ كلذكف هيف اهؤادتبا مصيال متقولا

 حص رحنلا موي ف هؤواقب حص ايلف هؤادتبا انيفلاخم دنع حصيال امهناضقن ا دعب هلاكب هؤاَقب

 ىخارتب تقو ىف جحلاب مارحإلا.ناوج ىلع عيمجلا قافتا كلذ ىلع لديو +٠ هؤادتا

 اف هلعف حيص ا؟جحلا رهشأ ىلع هميدقت زوحي نأ بجوف هبف اهعاقيإ حمصي الو هلاعفأ هنع

 لصتي نأ بجو ًاتقوم مارحإلا ناكول ًاضيأو « هنع خارتم لاعف"الا نم هبجوم نال

 هب الصتم هضرف نم هبجوم ناك آتقوم ناكامل ةولصلا مارحإ نأ اكهلامفأ بجوم ه

 لاعفأن يب م عماجلاوه عتمتملانأ ىلع عيجلا قافتاب ًاضيأ كلذل جتحو هنع هيخارترجي ملو

 مارح 5 ٠ 0 م نم سول نع دحأو فس ف ىف جحلاوةرمعلا

 فاتخال نأ بحي كلذك ع تمتملا كح هيضتقيا ايف هلبقوأ محلا ربشأ ىف نوكي نأب ةرمعلا

 دحاو لك كح نأ امهنيب عماجلا ىنعملاو هلبق وأ وأ جحلا رهشأ ىف هنوك ىف حلا مارحإ كح

 كح ءاوتلسا بجوف جحلا ربشأ ىف هعوقوب قلعتم لاعف الا نم نيمارحألا بجوم نم
 جحلار هشأإف امبعوقو ةمص ىف |ملاعفأ كح ىوتسا اكان ركذ ىذلا هجولا ىف نيمارحاللا

 زيشأ جب جملا || ىلاعت هلوق رهاظب جحلا رهبشأ لبق جحلاب مارحإلا زيوجت ىأ نم جتحأو

 هلوق نإف كلذ عمو جحلا رهشأ لبق هذاوجىل اع هنم ةلالدلا هجوان رك ذ دقو [ تامولعم

 نأ مولعم هنأ كلذو مالكلا هنع ىغتسيال ريمضل , قلعتم هكح |[ تام ولعم ربشأ جحلا]

 زئاج ريغو ىلاعت هللا لمف ىه ربشألاو جا الا لمف وه يحلا نآل اربشأ نوكي ال جحلا

 جحلا لف ريمضلا نوكب نأ متو اري هيف نأ تبق دبعلا لفوم هللا ل نوكي نأ

 لع مر نأ ديفي أنإو جلا ربشأ لبق همارخإ زاوجل ىفن هنم ءىش ىف سلو تامولعم ربشأ ىف



 مال جحلا رمشأ لبق جلاب مارحإلا با
 هزاؤجل ون اهيف مارحإلا وجت ىف سيلو !هفزئاج مارحإلا نأو ربشألا هدهىف جلا لعف
 ىف ابلعف زئاج ريغف اهنف.هلاعفأوأ جحلا مارحإب سلا كلذ نمضت دق ليق نإف اهريغ ىف

 هزاوجيىلع ةلالدلا هيف امنإو ىمألا ىلع ةلالد ظفللا ف سيل هنآل طلغ اذه هل لبق * اهريغ

 مارحإ زيوجت هيفام رثك أف كلذك ناك اذإو ظفللا نم هيلع ةلالد الف باحيإلا امأف اهف

 مارحإلا ناكاذإف ليق نإف اهريغف هزاوجل ىنن هيف سيلو رهش"الا هذه ىف هلاعفأو جحلا
 ةدئاف طاقسإ ىلإ ىدؤي بهذملا اذهو هل ربش"الا تيقوتل ىنعم الف ةنسلا رئاس ىف ًادثاج

 هذه ةصودصتع جحلا لاعفأ نأدافأ أدأ اهنمدئاوف ةدع هيفلب كلذكس يل هلل يق تيقوتلا
 نمو هديعيو هب دتعيال هنأ جحلارهش لبق ىعسو فاط ناكولهنأ لوقنانأ ىرتالأربثأالا

 ةرمعلا فاوط مدقول ىّتحر هش 0 جملا عم ةرمعلا لعفب هنكح قلعتي امنإ تقلا نأ
 لبق#ةكم لخدونرقنميف انباصأ لاق كللذلو ًاعتمتم نكي مل هماع نم جحو جحلا روش ٍ

 نإ رّقلامد هيلع سيل و عتمت س ل هنأ هنارقىلع ىنمو ىعسو ةرمعلل فاطو .جحلارهشأ

 ابف جحلاو ةرمعلا نيب عمجاذإ عتلا مكحاهب قلعتي ىتلأ ىه رهش "الا هذه نأ ةبآلا تدافأف

 نود اهيلع هب راصتقالا بجوي | تامولعم رهشأ جحلا ] ىلاعت هل مق ناكولف كلذ عمو
 هلوق موععانل سيل همارحإ نود جحلإ لاعفأ ىلإ هفرصن نأ بجول روبشلا نم اهريغ

 رتاسأ ىف مارحإلا زاوج ىف | جحلاو سانلل تيقاوم ىه لق ةلهالا نع كنولئسي ]|
 تيقاوم ىه لق ] هلوق ةدئاف طاقسإ ىلإ كلذ ىد“ال مارحإلا ىلع هانلمح ولو ةلهاالا
 نوكنالف كلذ عمو | تامولعم رهشأ جيلا | هل هلوقىنعم ىلع هب راصتقالاو | جحلاو سانلل
 حلا هشأ ىلإ ع هانرصق ىتمو جحلل ًاتقو ةله الا ل عج هنأ ريخأ دق هللا نال هل نيلمعتسم

 مويو فوقولل ةفرع موي ل اهريغ رخأ تاقوأب اقاعتم ناكو ةله“الاب هلكح قلعت: م

 دارأ ىتمو هلاعفأو مارحإلا ديري نأ رئاج ريغف ًاضيأو هوحنو ىرلاو فاوطلل را
 وهو هنيعب دوصقملاوه امهدحأ نآلدحاو ظفاب اههتدارإ عانتمال مارحإلا نت تالاف

 آءيمج اداري نأ زئاج ريغف زاجملا قيرط ىلع همساب ىمس هل ببس رخآلاو كسانملا لاعفأ
 قلطأ فقو ىتمو جحب مل هنأ لاقي نأ زئاخل فقي لو جح نم نأ ىرت الأ دحاو فب ظفلب
 ةفرع جملا لَ ىلا لاقو [تامولعم رمشأ جحلا] ىلاعت لاق ًاضيأو جاحلا ما مساوهنيفع

 .نوكستف | تامولعم رب رمشأ جحلا ] هلوق ىف روكذملا جحلل فب رعت كلذ نوكي نأ بجو



 فوقولاوهىذلا جحلاربخلا عم آلا دقت ذتقيحريصيف دورعلا فيرعتل ماللاو فلآلا 1
 تقولاةدارإ حصر اضيأو اسدقام رهش الاركذ ةدئاق نوكيو تامولعم رش ىف ةفرعب

 ىلع | جحلاو - تيقاوم | هلوقو بدنلا ىلع ربشأالا ىف هلامعتسا بجو مارحإلل
 اذإ ليق نإف ه محلا نم هطسقو ةدئافلا نم هظح نيظفللا نم دحاو لكى وي ىت>زاوجلا

 [س همشلا كولدل ةولصلا مقأ ] هلوق ةلدنم ريصيو هتقو ىلع هميدقت حي م ملرحإلا هب دارأ

 هل ليق ٠ تادابعلا تيقوت اهيف ىلا ىألا نم كلذ و حنو [ راهنلا فرط ةولصلا مقأ |هلوقو
 هيقو ىمأب س دل هن ال بوجولا ىلع هيف ةلالد ال [ تامولعم رهشأ جبحلا ]هلرتنأ ذنب دك

 نأ لمتحيو جحلا زاوج دارملا نوكب نأ هلاتحال هريغنم ةلالد ىلإ هتابثإ ىف جاتح ريض
 اذامل هيف روكذلل تيقوتلاب دارملا نأ ىلع ليلد ظفللا رهاظ ىف سيلف جحلا ةليضق هب لير
 امأو باحجيإلا ةبج ىلع رهش“الاب مارحإلا تيقوت ىلع لالدتسالا حصي مل كلذلف وه
 ريغ نم اهيف باخيالا ىضتقي ظفلب ا تاقوأ الاىلع اهيف صن 0 ءث هللا ناف ةواصلأ

 ةنقوملا ساو الا نم هارجم ىرجامو [ سمشلا كولدل ةولصلا مقأ ]هلوقب اهريغل لاهتحا

 نأ لبق نم هيلع ةولصلا مزلت مل مارحإلا تقو كلذ نأ مه انيلس انأ رهو رخآ هجوو.
 0 امتاكرأو اهضورف تلصقا تيح نم رمي ملامت] اهتقو ىلع ةولصلا مارحإ صدقت

 الاعفأ رئ أسوكح ابتعرحت كح ناككلذلف | مرت نع ةيخارتم ةزئاجريغ امضورف رئاسو.

 نمد ىث زئاج ريغو هلاعفأ رئاس هنع ىخارش تقو ىف جحلا م ارحإ زاوج ف فالخ الو

 لعف نع يهزم هن وك نأ وهو ىرخأ ةبج نمو ه افلتخا كلذلف همارحإ بيقع هضورغ

 ىلع ليلدلاو اهيف لوخدلا ةحص عنمب اهنع ًايهنم ةولصاا نوكو هموزل ةمص عنمي ال مارحإلا

 حصب را ًابوث دجي وهو ًايراعوأ ًادماع ةلبقلا لبقتسم ريغوأ آثدح ةولصلاب مرحتنم نأ كلذ

 ًاعقاو همارحإ ناك ًابايث سبال وأ هتأرمال طلاخم وهو جحلاب مرحأ ولو ابيف هلوخد

 هجوو ء ةواصلاب جحلا ارحإ ماكحأ رايتعا زحي مف هدسفي أم ةنراقم عم م هكح همزلو

 ىرج امو ىثملاو مالكلاو ثدحلا ل اثماهد امش , ةولصلا ضورف ضعف كرب لا وهو رخأ اصأأ ك نأ 1

 داطصا وأ سبل و أ بيطت ول هن "ال هدسفي ال مارحإلا ضورف ضعب كرتو كلذ ىرجم

 جحلا ضورف نم اندجو ًاضيأو + هيف ًاضرف روم" الا هذه كرت نوك عم هدسفي م

 نم أدش دجن علو ةرايزلا فاوط وهو هتقو ىف ال وفم نوكيو جحلا روشأ دعب لعفت ام



 نارك جملا رهشأ لبق جبملاب مارحإلا باب

 ةولصلا نوكن نأ رحب ملف ءاضقلا هجو ىلع الإ اهتقو جورخ دعب لعفي ةولصلا ضورف
 ضو رف ضعب ناك ا لاقي نأب ةلأسملالصأ ىفاليلد كلذ لعجي نأ ن كمبو مارحإإلل الصأ
 لبق همارحإ نوكي نأ زئاج كلذك هل ًاتقو كلذ نوكيو جحلا رهشأ دعب الوعفم جحلا
 .نم ءىث ريخأت زاج امل حلا رهشأ ىلع همدقت رحي ملول هنآل ًانقو كلذ نوكيو جحلا ربشأ
 لعفي نأ زوحيال جحلا هتاف نم نأ ىلع عيمجلا قفتا الل ليق نإف + ةواصلاك هنع هضورف
 مارحإلانأ ىلعكلذلد ةرمع لمعب للحتي نأ هيلع ناكو لباقلا ىف ًاجح كلذ همارحإب
 نأزاج دقفهلليق 3 اجحدب لعش نأ واج ريغ هنأو ةرم بجو جيحلا روشأ ريغ قيحلاب

 هنأ ىعفاشلا معز ىتحرابجلا ىر لبق رحنلا موب وهو جلا ربشأ دعب الماك همأ رحإ قس
 .لالدتسالا هجو فيلل ايف انركذ دقو هجر داق راما ىر لبق رحنلا ع عماج نإ

 ربشأ ند هدنع رحنلا مو نك مل ذإ يحلا ربشأ لبق يجلاب مارحإلا زاوج ىلع كلذ نم

 انل لئاسلا لاؤ- طوقس امهدححأ نييتعم' ىلع لدف هيف هلاكب همارحإ ءاقب زاج دقو جحلا
 ىتاثلا ىنعملاو جحلا رهمشأ لبق جحلاب مي مارحإ دوجو زاج دق ذإ هركذ امب هضارتعأو
 ايف ءانيبام ىلع هيف واقي زاج دق ذإ جملا ربشأ لبق جحلا مارحإ ءادتب ازاوج ىلع لذ هنأ
 هنإف ةرمعب ًامرحع نوكي جحلا رهشأ لبق جحلاب مرحنا نأ ىف ىمفاشلا لوق امأو ه فاس
 هسفن ىلع هدقعام ىلع جحلا ما رح] همزلي نأ-نم ولخال هنألل داسفلاو لالتخإلا رهاظ لوق
 ااهتقو لوخد لبق ربظااب مرحأ نم ةلزنمبو مرحب مل نك ناك همزلي مل نإف همرلب ال وأ
 مارحإلاءادأ زاج دقف جحلا همزلب نأو اهريغ ىف الو اهيفالخاد نوكي الو ءىث همزليالف
 ةرمعبهنم لاحتب نأ هلوحي مل هيف ىضملا هنكمأو همارح] حمص اذإو جحلا ربشأ لبق جحلاب
 وهامتإو ةرمعب كلذ سيل هل لبق * ةرمعب لاحتب نأ هموليف جحلا هتاف نم ةلزنع وهلبق نإف
 رومأم ريغ هنأ 33 وهو حلا هتاف نم نأ ىرت الأ حلا مارح نم 0 لالحتي ةرمع لع

 يكب ناك نمل ةرمعلا تقو ناك ذإ ةرمعلا لمع نم همزلام لجل لحلا ىلإ اهنم جورخلاب
 .دعب هلعفيام نأ ىلع كلذ لدف لحلا ىلإ جورخلاب مال ةرمع ءىدتبي نأ دارأ ولو لحلا
 عم قاب جحلا مارحأو جدلا مارحإ نم هب للحي ةرمح لمع وه انإوةرمعب سهل تاوفلأ

 .ةرمع لمعب هنم لالحإلا ىلإ جاتحا امنإو جحلا مارحإ همزل دق هتاف ىذلاف ًاضيأو تاوفلا
 .ةرمع لمعب هنم للحتي و جحلا همزل دق جحلا رهشأ لبق جحلاب مرحنأ نأ ىعفاشلا ل وقب لهف



 امهدحأ نائيش كلذ ىف همزل دف حلب ًامرحم هدنع نكي مل اذإف جلا ءاضق هيلع بجويو

 دعب جحلا هت وفي ىذلا ةلزنج هلعج هنأ ىناثلاو اهوني ملو هسفن ىلع اهدقعي ل ةرمع همزل هنأ

 تاينلاب لامعألا عقل ىنلا لاق دقو اهل ببسال ةرمع همزلأف هب طق مرحي مل اذهومارحإلا

 هلي هلو قةيضقب ىونام همولي نأديجاوفويحلا ىوثومرحأ اذإفىونام ءىرمالكلاع]و

 فلسلا فاتخا دقركي و بأ لاق [ جملا نيف ضرف نف] ىلاعتهلوق « ىونامءىرما لكل امنإو

 قاحسإ ىنأ نع حيرش ىورو مرحأ نف ةداتقو نسحلاو ةيأور سابع نبا لاقف هليوأت ىف

 دوعسم نب هللا دبع نع ىور كلذكو ةربلتلا لاق | محلا نيف ضرف نق ] سابع نبأ نع

 مارحإ ال ةقئاع نع ةرمع تلاقو ءاطعو دهاجيو سواطو ىعختلا رمهاربإو ربع ناو

 ىلع | جحلا نيف ضرف نف | ىلاعت هلوق لوأت نم لوق ركب وبأ لاق « ىلو لهأ نم الإ

 مرحأ نف لوقي نأ زئاج هنآل ةيبلت ريغب آرئاج مارحإلا ىأر هنأ ىلع لدي ال مرحأ نم

 ريغب مارحإلا ىف لوخدلا زاوج فاسلا نم دحأ نع تين ملف ىلي نأ مارحإلا طرشو

 مارحإلاف لوخدلانوزيجيال انباتصأو هقوسو ىده لا ديلقت نم ابماقم موقيام وأ ةيبلت

 انثدحلاق حون ىبأن ب دارف ثيدح كلذ ىلع ليلدلاو + هقوسو ىدحلا ديلقتو ةيبلتلاب الإ

 ةنزح أهنأكى هو اهبلع لخد 2 ىنلانأ ةشئاع نع ةكيلم ىأ نأ نع رمع نبأ نع عفأت

 تاب ىلع هللا هبتك ءىش كلذ لاق اكراع جحلاقافلأو ىترمعتيضق انأال تلاقف كلام لاقف

 ىذلا اهنآل ةييلتلا بوجو ىلع لدي كلذو مهجح ىف نودلسملا لوب ام ىلوقو ىجحل مدآ

 ىنع اوذخ م هلوق لديو + بوجولا ىلع قلي ه صأو مارحإلا دنع نوبلسملا هلوقي

 ىناتأ عقلي هلوق هيلع لدي و: مارحإلا دنع ابلعف دقو كسانملا نم ةيبلتلاو مككسانم

 نمضيفجحلا رئامشنم اهنإةةييلتلاب مهتاوصأ اوعفرب كتمأرم لاقف مالسلا هيلع لب ريج

 بجأو ريغ توصلا عفر نأ ىلع اوقفمتا دقو ا توصلا مفرو ةيبلتلا لعف نيينعم كلذ

 ةفلتخع ةرياختم الاعفأ نامظتني ةرمعلاو جحلا نأ هيلع لديو « ةيبلتلا لعف ىف هدكح قيف

 ةمرحتبةلوعفم ةفلتخم ةرياغتم الاعفأ تنمضت | ةولصلا تيبشأف ةدحاو ةعرحتب ةل وعفم

 لوخدلا نوكي نأ بجاو ةرمعلاو جحلا كلذك ركذلا ابف لوخدلا طرش ناكةدحاو

 دقف مارجإلا ديرب وهو اهقاسو ةندب دلق اذإ انباحصأ لاقو همام موقي ام وأ ركذلاب اميف

 فات+او مرحأ دقف ةئدب دلق نم نأ علي ىنلا نع اميبأ نع راجانبا ىور دقو مرحأ



 20 ججلا رهشأ لسبق جحلاب مارحإلا باب

 رباجو نيريس نب دمس و ىعشلاو دهاجو ءاطعو سواطو سابع نباو دوعسم نبأو دعس

 هن“ال مارحالا ديرب وهو اهقاسو اهدلق هنأ ىلع اذهو ميهاربإو ريبج نب ديعسو ديز نبأ
 تدلق ىنإلاق هنأ ِهَلِلَع ىنلانعىوردقو امر نوكال مارحإلادري مل اذإ هنا فالخ م 0 3 ذا هنأ والخال
 مارحإلا نم هل عناملا ناكدقوسو ىدحلا ديلقت نأ ربخأف رحنلا مديل لحأ الف ىدحلا
 هل ناك يديف ل وخدلا باب ف ةييلتلا ماقم ملاق هنأو مارحإلا ىف أريثأت كلذل نأ ىلع لف

 تورام مارحإلا بجويال هدارفتأب ديلقتلا نأ ىلع ليلدلاو لالحإلا عمم قف دي

 ةشئاع تلاق كلذكو .ىث هيلع مرح الف ميقيو هبدهب ثعبي ناكدنأ تلو ىنلا نع ةشئاع

 عاملا وه رمع نبا لاقف ثفرلا ليوأت ف فلسلا فلتخا [ جحا ىف لادج الو قوسف
 ىوروريزلا نيانع كلذكو ءاسنلابضيرعتلا هنأ هنعىورو هلثم سايع نبأ نع ىورو
 : همأرح ف دشنأ هنأ سابع نبأ نع

 اسيل كنن ريطلا قدصي نأ اسيمم انب نيشمب نهو
 كثفرلا ءاطع لاقو عامجا ركذي ءاسنلا ةعجارم ثفرلا امنإ لاقف كلذ ىف هل ليقف

 « ءاسفلا نأش نم هنود اف عاما وه رائيد نب ورمع لاقو شحفلا لوق نم هنود ا عاملا
 5 5 كلا 1 هلل : ءاقكلا هدذللا ف عفلإا اصأ نأ اق دق رك نأ لاق

 ديلاب و عاملا جرفلاب و لوعلا فش اش داود علان ف كلر ل ا لد 2كم

 ةسنج نه ليملقلا ةحاب بع : تس م القا ةحابأ اع



 هم

هل لاقي خيش اهم اذإف ةشورلاب | ةررق ًاجاجح انجرخ لاق دشار ن دمخ نع ىوردقو
 وبأ 

إ -ىش لكهتأ مما نم مرحنلل موب ةريره نأ تليه لاق مرق
 لجر ىوهأف لاق عامجا ال

 نم قيرط ىلع دعق هللا هلئاق لاَقف ءاطعل كلذ ان ركذف كم انمدقف املبقف هتأرما ىلإ انم

 امو لورجم خيش اذهو امد قرهأ هتأ ما لبق ىذلل لاق مك ةلالضلاب مهنتفي نيملسملا قرط

 مد هيلعق ةوهشب همارحإ ىف هتأرما لبق نم نأ ىلعو هفالخ ىلع ةمآللا تقفتا دق هركذ

 نديعسو ميهاربإو ةمركعو ءاطعو نسحلاو رمع نباو سابع نباو ىلع نع كلذ ىورو

 ءاسنلاةعجارم رظح ان ركذ ا تبث او راصمألا ءاهقف ل وقوهوكلذ ريبج نيديعس و بيسملا

جلا ى عاود نم هلك كلذو سللاو 4 ضي رعتلاو مأر حالا لاح 2 8 عامر كد
 كلذلد عا

 هئيعب ىنعملا اذه بيطتلا رظح ىلع ل اد كلذو مرحلا ىلع ةروظحم هي ,عاودو عاملا نأ ىلع

 لادجلاو با بلا قوسفلا لاق ر مع نبأ نع ىورف قوسفلا امأو + ةنسلا نم هيف درواملو

و هظيخت ىد كيحاص لدا# نأ لادجلا 0س يع نأ لاقو ءارملا
 ىورو ىصاعللا قوس لا

 فالخالو كش اهف سيلف جحلا ربشأ ىلاعت هلا ملعأ دق لاق جحلا ىف لادجال دهاجم نع

 ك ىلاعت هللأ دام نوك < نأ ا نيمدهت مل نع اعلا هذه نير كك م عصر ب ونأ لاق

 رئاسو قوسفلانعو كلذريغ فو جحلاربشأىف ةاراملاو بايسلا نع ًايبنم مرح نوكيف

 قوسفلا نم روظح وه ام لكنع 3 رفلاو ناسللا ظفحي آلا ةيآلا تنمضتف ىصاخملا

 اه رظح ىلع صن هللأ نإف مأرح الالبق ةروظح تناكنإ 0 ىصاعملاو 7 ىصاخلاو 5

قع ريكأو مظعأ مأر حالا لاح ف ىصاعملا نآلو مأر الإ ة هعر امظعت مارحإلا ف
 ًابا

 هيلع ل لبج نإف لحجب الو ثفر الف مدحأ موص موي ناكاذ 1 أهم

 نم ُهَتِلَي هللا لوسر فيدر ناكس ابعلا نب لضفلا نأ ىور دقو ( مئاص ؤرمأىف ذإ لقي ف

 هديب هةيجو فري ُهُنلََي ىنلا أ لعخ نءلإ رظنو ءاسنلا ظحالب ناكف ىم ىلإ ةفلدرز نمل

 ريغ ىف كلذ رافح مولعمو ( هل رفغ هرصب و هعمس كلم نم موي اذه نأ ) لاقو هفلخ نم

 لادجلاو قوسفلاو ىصاعملا كلذ كف هتم رخل امظعت موديلا صخ هتك لو مويلا كلذ

 هبف ًاروظ# ناكوأ مارحإلا هر ظحا اهناكءاوس ةيآلاب دامو روظح كلذ لك فرلاو

 تناكنإو مأر الل امظعت مارحإلا لاح اهأب ] هصيصخت نوكو ظفللا مومعب ه. دنغ قو

 ىلا نع ةريره , ىأ نع مزاح ىأ نع روصنم نع دوعسم ىور دقو هريغ ف ةروظع



 لل جحلا ربشأ لبق جحلاب مارحإلا باب
 ةلالدل قفاوم اذهو ( همأ هتدلو مويك عجر قسفي. ملو ثفري ملف جح نم ) لاق هك
 مالا كلذ نمضت دقف جيحلا ىف قوسفلاو ىصاعملا نع ىبن امل ىلاعت هللأ نآل كلذوتمالا
 ثدح نأ ىلاعت هللا دارأف ىصاعملاو قوسفلا نم وه كلذ ىلع رارصإلا نآل اهنم ةبوتلاب
 هقيفرو هبحاص ةارام نع ىهلا نمضت دق [ جحلا ىف لادج الو | ىلاعت هل ويثو رقي ىنلا نع ىورام ىلع همأ هتدلو مويك هبونذ نم عجري ىح ىصاعملاو قوسفلا نم ةلوت جاحلا
 ىلع رقتسا دق هنآل ةيلهاجلا رمأ هيلع ناكام ىلع جحلا تقو ىف لادجلا رظحو هباضغإو
 نإ الأ كلي هلوق ىنمم وهو هيلع ةيلهاجلا لهأ ناكىذلا ءىسنلا هب لطبأو دحاو تقو
 ىذلا تقولا ىلإ جملا دوع ىنعي ضرأآلاو تاومسلا قلخ موي هتئيبكر ادتسادق نامزلا
 ىف لادج الو قوسف الو ثفر الف |هلوقو هني ىنلا ةجح ىف كلذ قفتاو هل هللا هلعج
 ىهملا نآل اهنع ىلا ظفلب ربعو لاعفأألا هذه نع ىهن وهف ربخلا هرهاظ ناكنإو | جحلا
 نهدالوأنعضري تادلاولاو| رمآلاف هلوةكوهو لوعفم ريغ ًايفنمن وكي نأ هلييس هنع
 ىلاعت هلوق ه رم'الا هانعمو ريخلا ةشيص هتغيص هارجم ىرج امو | نوسفنأب نصب ريو
 نيلا لهأ نم ًاسانأ نأ ىبعشلاو دهاجم نع ىور | ىوقتلا دازلا ريخ نإف اودوذتو ]|
 نب ديعس لاقو [ ىوقتلا دازلاريخ نإف اودوزتو ] تلزن ىتح مهجح ىف نودورتبال اوناك
 ةلكوتملاب نومستي مداوزأب نومري| وناك اموق نإ هيف ليقو تيزلاو كعكلا دا لا ريبج
 اودو رت نأ هانم نأ هيف ليقو سانلا لع كلك وح رطتالو ماعطلا 98 اودوزت مل ليقف
 نيرمه الأ ةيالا تلمتحا اإ ركب وبأ لاق « ىوقتلا دازلا ريخ نإف ةدلاصلا لامع الا نم
 دازنم داز صيصختىلع ةلالدمقت ملذإ امهيلعن وكب نأب جو ىوقتلادازو ماعطلاداز نم
 هيف ربلا لامعأ نم راثكستسالاب ءىثقحأ هن ال جحلا ىف ةحلاصلا لاعلان م دوزتلاركذو
 هريغ ىف ةروظحم تناكنإو هيف ىصاعملاو قوسفلا رظح ىلع صن امهيلع باوثلا ةفعاضإ
 ماعطلا نم ظفللا عومجىفنيدا رلاعمجل أم مظعأ هيفاهنأ رابخأو مارحإلا ةمرحل ايظعت
 ىلع لدي اذهو هباوث ماودو هعفن ءاقبل امهريخ ىوقتلا داذ نأ ريخأ مث ىوقتلا داز نمو
 وهو شاعملا ف ىعسلا ود وزتلا مهكرت ف ةلكوتملاب نوم نيذلا ةفصوتملا بهذم نالطب
 جيحلاب هيطاخ نم كلذب بطاخ هن“ال ةلحارلاو دازلا جملا ةعاطتسا طرش نم نألبع لدي
 .قفوملاهتلاوةلحارلاودازلا ىهلاقف ةعاطتسإلا نع لثس نيح هَ ىنلا لاق ىنمملا اذه ىلعو

 عل ماكحأ ب عمد



 صاصيجلل نارقلا ماكحا قا

 جلا 2 ةراجتلا باب

 |مبد نم الضف اوذتنت نأ حا حانج كي اع سيل] هل دوزتلاو حلا ركذ بيقع هللا لاق

 وبأ ىورو هيف ةراجتلا م 0 درسا توروم ل ةيالالوأ أب نييطاخملا ىنعي

 ىلإ لبإلا رك ا لجرت] عل تاقلاق ةمامأىلأ نع بئاسلا نب ءالعلا نع فسوي
 لوسر لجرلأس لاقلب تاقراجاىرتو فقتف ىلت تسلأ لاق ىجح نم ىزجيفأ كم

 اوغتبت نأ حانج مكيلع سيل | ةيآلا هذه هللا لزنأ ىّتح هبحي ملف ىنتلأسام لثم نع هِي هقل
 زاجنلا وذ تناك سابع نبا لاق رانيد نب ورمع لاقو جاح متنأ هلل لاقف | مير نم الضف

 حانج مكيلع سيل | تازن ىتح !وكرت مالسإلا ناكابلف ةيلهاجلا ىف سانلل ًارجتم ظاكعو

 تأ لاق سايع نبا نع ريبجنب ديعس ىورو جحلا مساوم ىف | مكبر نم الضف اوغتبت نأ

 لاف جح نم ىل لبف ىف نوجحيو مهمدخأ نأ ىلع موق نم ىسفن ترجلآ نإ لاقف لجر

 ةعاج نع كلذ و“ ىورو | آويسك ام بيصت مه| ىلاعت هللا لاق نيذلا نم اذه سابع 3

 الإ كلذفالخ هنع ىور ًادحأ لعن الو ةداتقو دهاجمو ءاطعو نسحلا مهنم نيعباتلا ن
 لاقةىبارعأل جر هلأسلاق ريبج نب ديعس نع ميركلا دبع نع ىروتلا نايفس هاور أتي اش

 هيلعامفالخ ذاشلوق اذهوةمأ ارك الواللق ىبرجفأ جل !ديرأأ انأو لبا ][ىركأفإ

 | مكبر نم الضف اوغتبت نأ حان انج يلع سيل | هلوق ىف باتكلا رهاظ فالخو روبجلا

 لثم ىلعةلاد كل ذلة يبملا ىلا رهاوظ رئاسو مهيف باطخلا لوأ نآل جا جالا نأشف اذبف
 | هللا لضف نم نوغتبب ضرآلا ىف نوبرضي نورخآو | هلوق وهن ةبآلا هذه هيلع تلدام

 عفانم اودهشيل  هلوق ىلإ - رماض لكىلعو الاجر كوتأ, جحلاب سانلا ىف نذأو ]هلوقو
 ةرخآلا ويلا عام اوف هي ود جالا ستيف سصخ وأ مل

 نأ ىلع كلذ عيجو جا لاح هنم صصخت ملو [ابرلا مرحو عيبلا هلل -أو] لامتلاقو

 مساوم ىف اذه انموي ىلإ متلي ىنلا ردع نم سانلا ر ءأ اذه 00 لا عنمبال جحلا

 . ملعأ هللأو جلا مايأ ىف ةكمو ىنم

 ةفرعب فوقولا باب

 ة | مآ رحلا رعشملا دنع هللا أو ركذأف تافرع نم ْمضفأ اذاف | ىلاعت هللا لاق
 ا 3 0 كا أ



 نذل ةفرعب فوقولا باب

 هضورف ةنم هنأ لع ةلالد هرهاظف سلو ةفرعب فوقولا جس 42 ١كسانمنأ ىعكلذ لددق

 ضرف نع كلذب نابأ [س انلا ضافأ يح نم اوضيفأ ]ب ناطخلا قابس ىف لاق الف
 نس فةضاإلا نوكم الو بوجولل ضتقم ةفاضإلاب هرمأ نآل كلذو هموزاو فوقولا
 انه اهلبق هن وكب الإ ةضافإلا ىلإ لصوتي ال ذإ اهنم ضيف ى > ًاضرف ام نوكلاو الإ
 - نع ىورف [ سانلا ضافأ ثيح نم اوضيفأ مث ] هلوق ليوأت ىف فلتخا دقو
 اولاق ةف رع نم ةضافإلا دار هنأ ىدسلاو ةداتقو دهاجبو نسحلاو ءاطعو سابع نباو
 رئاس فقيو ةفلدزملاب نوفي اوناكس ملا مف لاش اند ناد نمو اش رق نآل كلذو

 ضافأ ثيح نم اوضفأ مث ] هين لع | ىلع ىلاعت هلل لزتأ مالسإلا ءاج الف تاقرعب برعلا
 سانلاعم ام اوفقيف تافرعاوتأي نأ اهنيد نا د نمو اشي در متي هللا وسر رمأف [سانلا
 نول فوقولا هب دارأ هنأ كاحضأا نع ىكحو سانلا ضافأ ثيح نم اوضيفيو
 مهارإ دارأو [ للا لق امنإ هنأ ليقو مالسلا هيلع مهار اربإ ضافأ ثيح نم وضيفي
 مالسلا هيلع مهاد نآلو ًادحاو الجر ناكو | سانلا محل لاق نيذلا | ىلاعت لاق ه«مدحو
 مسا قالطإ زاج هتلس عبقت ىف لا ةمآلا ةلزنم ناك ةمأىلا مث هللا هأعس هب ىدتقملام امإلا ناكالل
 كادضلاو هيلع فاسلا ا قافتإل يحصلا رهو ليوأتلاو هدحو وه هب دارهلاو سانلا
 ثيح نم ةضافإلاب ًاشيرقرمأو انهاه سانلا ركذ اممإ و ذاش لوقووف ءالؤه هب محازبال
 ةفاضإلاب ةليلق اهنيد ناد نمو شيرق تناكو سانل | مظعأ أ اوناكمهناأل س انلأ ضافأ
 | تافرع نم * متفأ اذإف | لاق ١ لبق نإف | س سنالا ضافأ ثيح نم | لاق كلدلف مهل
 ةلاحمال بيترتلا ىضتقي مثو [ سانلا ضافأ ثيح نم ١ اوضيفأ مث ] هلوقب كلذ بقع مث
 ةفلدزملا نم الإ ةضافإ اهدعب سيلو تافرع نم ةضافإلا دعب ىه ةضافإلا هذه نأ أ انملع
 ةضافإلا نآلو ةفرع نم ةضافإلا ىلع هنم ىلوأ كلذ ىلع هلمح ناكف مارحلا رعشملا هو
 ثيح نماوضيفأ مث] ىلاع:هلوق نإ هل ليق + اهتداعإل هجوالف اهركذم دقت دق ةفرع نع
 هلاعفأو ككسأنم ميلعتو حلا رك ذب باطلا وهو مالكلا ل لوأ | دئاع |. سانلا ضافأ
 ثيح نم اوضيفأ هل انركذ مدقتام دعب شيرق نم حلا نورومأل أ لاق هنأكف
 انينآ مث] ىلاعت هلوقك و هو نيرومألا باطخ ةاص ىلإ ًاعجار كلذ نوكسيف سانلا ضافأ
 ىسوم أ دبتآانأ كان ربخأ مل اترك ذام دعب ىنعملاو و[ نسحأ ىذا ىلع امام ” باتكلا ىموم



 اوضيفأو هريدقت نوكيف واولا ىنعمب مث نوكي نأ زوحجبو نسحأ ىذلاىلع امامباتكلا
 اونمآ نيذلا نم ناكو هانعم | اونمآ نيذل ا نم ناكم* | ىلاعت لاق كس انلا ضافأ ثيح نم

 ىور م“ ةغللا ىف ًاعئاس كلذ ناكاذإفديهش هللاو هانعم [نولعفتام ىلع ديهش هللا مث هلوقو

 ىف مدقت دق تافرع ركذ نأ كلوق امأو هريغ ىلإ هنع لودعلا رحب ملان ركذام فلسلا نع
 .هجو | سانلا ضافأ ثيح نماوضنفأ م هلوقل نوك الق | تافرع نم متضفأ اذاف آف| هلوق 5

 هلوقو فوقولا باجبإ ىلعهب ف ةلالدال | تافرع نم متضفَأ اذإف ]هلوق نال كلذك سلف

 دافأ دقف شيرق ن نم ةف رعب فش نكي لن سأوه [ س انلا ضافأ ثيح نم اوضيأ م /

 هلوق ىف ةلالدال ذإ [ تافرع نم متضفأ اذإف ] هلوق هنمضت# ملام فوقولا با نم هب

 متضفأ اذإف | هلوق ىلع رصتقاولف ولف كلذ عمو فوقولا ضرفىلع | تافرع نم مف 7 اذإف |

 ايري نك ل نم نودابع فقي ناكن را باطخ هنأ ناظن نظي نأ ارئاج ناكل | تافرعنم

 .نود ةفلدزملاب فوقولا ىف ممرمأ ةلمج ىلع فوقولل نوكراتلا نوكيف اهم فوقولا

 ةماآلاتقفتاو [سانلا ضافأثيح نم اوضيفأ مث | هلوقب كلذل ناظلا نظ لطبأف تافرع

 ىورو المعو الوق هني ىنلا نع هتلقنو هل محال ةف رحب فوقولا كرات نأ ىلع كلذ عم

 لاق جملا فيك كلي هللا لوسر لئس لاق ليدلا رمعي نب نمحر لا دبع نع ءأطع نب ريكي

 ىورو ( هجح مت دقف عمج موي ع لبق عج ةليل ةفرع ءاج نم ةفرع موي جحلا )
 هذه انعم ىلص نم ) ةفلد زملاب لاق هنأ ميل هلي ىن ا نع ىتاطلا سرضم نب ةورع نع ىعشلا

 ىنضقو هجح متدقف ًاراهنوأاليل كلذ لبق ةفرعب فةودقو فقوملا اذهانعم فقوو ةولصلا

 رجفلا عولط لبق فقواذإ رباجو رييزلا نيأو رمع نبأو سابع نبأ نع ىوردقو ( هثفت

 لاَقف اليل ةف رعب فقي مل نميف ءارقفلا فاتخإ دقو كلذ ىلع نوعمجت ءارقفلاو 0

 دنع مد هيلعف سمشلا بورغ لبق اهنم عفد نإو هجح مت دقف راهن فقوأد إ مرئاس

 لطب رجفلا علط ىتح عجري مل نإ سنأ نب كلام لاقو مامإلا لبق عجرب مل نإ انباصأ
 نأوراهنلا نودليللاب قولا رض رف نأ ههذم نآآل كلذ لاق هنأ نومعزب هباحصأو هجح

 هتاف رعنم 0 نم ذأريدلا ن رربانع ىورونونسم وهامإ] ضورغم ريغ ًاراهن فوقولا
 ركع اشم لات 2 هلي هل لوآلال ]ولا ةمح اع انلدْلاو ه هححدسف همقأأ تو غلبق

 مرر ةدادسا لل : نس امسا' ينو رثخ
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 هححصصل هثفت ىضقو دجح متدقق آر اهمنوأ اليل كلذ لبق ةفرع نم ضافأو سرضم نبأ



 نع ةفرعب فوقولا باو

 مث ] ىلاعت هلوق ًاضيأ هيلع لدبو « راجت وأ ليل نم نيتقولا دحأ ىف هفوقوب همام وهجح
 هلوق ةلزنمب ناكف تافرع وهو عضوملل مسا ثيحو | سانلا ضافأ ثيح نم اوضفأ
 رابلاباهؤادتبا كسسانملا رئاس اندجو انأ رظنلا ةبج نم هيلع لدبو هيف فقو تق وىأىف هزاوج كلذ ىضتقاف تقولل ركذ هيف سيلوراهنالوليلب هصصخمب مو تافرعنماوضيفأ
 دق ًاضيأو ٠ ةفرعب فوقولا مح كلذ نؤكي نأ بجوف راهلل عبتلا هجو ىلع هتقو نع رخؤي هنأ ىلع ليللاب لعفي امو راهنلاب لوعفم كلذ لكق حلاو حيذلاو ىرلاو ةفلدزااب فوقولاوةرازلا فاوطنأ ىرتالأ لوصألا نعجراخ ليللاب فوقولا ض رف لمج نه لوقف هريغف هلعف صيال ىتح ليللاب صتخم اهنم نيش دحب مل امبت للا هبف لخدب أمإو
 ضرفلا ظوقس دنع اهنم عفد هنأو اذه انموي ىلإ راهن هلي ىنلا فوقو ةمآلا تاقث
 نوكينأ لاحتسافعفدلا وه بو رغلا تقوو راها وه فوقولا تقو نأ ىلع لدي اذهو
 ةفرعموي لبق ال آضيأو ضرفلل اتقو نوكب ال فوقولا تقوو ضرفلا تقو وه عفدلا
 موي هتكمئالم ابي ىلاعت هللا نأابنم ةريثكر ابخأ ىف علي ىنلا نع ةيمستلا هذه تأقلو
 ىلع لد هيلع كلذ ةمآلا تقلطأ كلذلو ةنس مايص لدعي ةفرع موي مايص نأ اهموةفرع
 ليق امل هنأ ىرتالأ انئاف فقو نم هلعفب امنإ اليل فوقولا نأو هيف ضرفلاتقو راهلانأ
 راهن مايألا هذه ىف ةعقاو لامفألا هذه تناكر طفلا مويو ىحضألا مويو ةعمجا موي
 هججوىبع اليل لعفي هنأوةفرع مويفوقولا ضرف نأ ىلع كلذ لدف اهلإ تفيضأ كلذلو
 جيذلاو فاوطلا كلذكو ًاراهم هتاف امل ءاضقلا هجو ىلع اليل رامجا ىري ايمئاف ال ءاضقلا
 لكلاق قلي ىبنلا نأ معطم نب ريبج ىورف فوقولا عضوم ىف فاتخاو ه قاحلاو
 رباج ىورو رسحم نع اومفرأو فقوم ةفلدزم لكو ةئرع نع |ومفراو فقوم تافرع
 نعربنلاوةنرعىداو نع اوعفترا سايعنبألاقو فقوم ةفرع لكلاق هنأ قلي ىنلا نع
 دعب ةفرع نم عفد هَ ىنلا نأ رابخ "الا ةأور فاتذخي لو فةوم كلذ قوف اف هليسم
 ىلع سمشلا تراص اذإ اهنم نوعفدي أوناك ةيلهاجلا لهأ نأ ىوردقو سمشلا بورغ
 عولط دعب ةفلدزا ا نم نومفدياوناكمهنإومههوجو فلاجرلا مثام اهنأكلابجلا سؤر
 عولطلا لبق ةفلدزملا نمو بورغلا دعب تافرع نم عفدو تلي ىتلا موفلافت سمشلا
 سانلا تلي هللا لوسر بطتخ لاق سابع نبا نع ىنرعلا نسا نعليبك نب ةملس ىورو
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 نكلو لبإلا عاضيإ ىف الو ليخلا باحيإ ىف ربلا سيل سانلا ابمأ اي ) لاقف ةفرع موي

 نع ةورع نب ماشه ىورو ( اباسم اوذؤت الو ًافيعض اوطاوت الو اليمج ًانسح ًاريس

 قنعلا تافرع نم عفدي نيح لب هللا لوسر عم ان ريس ناكلاق ديز نب ةماسأ نع هيبأ

 . ملعأ هللاو صن ةوخ دجو اذإ ناكهنأ ريغ

 عمجي فوقولا باب

 فاتخم لو | مارحلا رعشملا دنع هللا او رك ذاف تافرع نم متضفَأ اذإف | ىلاعت هللا لاق

 ركذلا اذه نأ لوقي نم سانلا نف ًاعجىمستو ةفلدرملاو ود مارحلا رعشلل نأ لعلا رهأ

 هوركذأو | هلوق ىف ىناث 1 ركدلاو ةقلدرملاب امهنيب عمجب نيتللا ء ءاشعلاو برغملا ةولص وه

 لواآلا رك ذلا نوكيف + عمج ةادغ ةفلد زاب فوقولا دنع لودفملا ركذلا وه| مادهاك

 اذإ اهلصيلفأ يسلاو أ ةولص نع مان نم ) هليل مل ىنلا لاق ركذ ىمست ةولصلاو ىتاثلا ريغ

 أآذه ىلعف ًاركذ ةولصلا ىمسف | ىركذل ةولصلا م ةأو] ىلاعت هلوق كلذ دنعالتو (اه ركذ

 نب ةماسأ ىورو ةفلدو ناي 0 #4 نأ أ لإ يرغلا ةواص ريخأت : اتةيألا ]تضتقأ دق

 قيرط ىف متلي ىنلل لاق هنأ ةفن زأ] ىلإ تافرع نم هني هللا لوسر فيدر ناكو ديز

 رابخألاوةرخآلا ءاشعلاعم 9 ةفلدرملا ىتأ اءلف كمامأ ةولصلا لاقف ة وصلا | ةفلدرملا
 نميف فلتخا دقو + ةفلدرملاب ءاشعلاو برغملا نيب مْ لَ ىنلا عمجف ةرتاوت م ل ىد لأ نع

 هيزحت فسوبوبأ لاقو هبزجت ال دمعو ةفينحورأ لاقف ةفلدرملا ىأأي نأ لبق برغملا لص

 دا رئاناكاذإ [ ما مارا رعشملا دنع هللا اوركذأف تفرع نم * مف اذإف | ىلاعت هلوقرهاظو
 ىلوأ أ كلذ ىلع هلمحو كمامأ ةولصلا قلت ىنلا لا لوق كلذكو هلبق اهزاوج عنمب ةولصلا هب

 [ماده اكهوركذاو| ىلاعت هلوق نآل عمجم فوقولا لاح ىف لودفملا ركذلا ىلع هلمح نم

 أنيفو دق نوكن ىتح ةولصلا ىلع لوألا ر كذلا لمحننأ بجاوف عمج فقوم قركذلاوه

 أوركذاف ] هلوق نإف ًاضيأوأ ًارار كنت نوكي الو ةدئافلا نم هظح نيركذلا نم دحاو لك

 بجاوب سيل عمجي لوعفملا ركذلاو باجيإلا ىضتقي سمأ وه [ مارحلا رعدتملا دنع هللا
 بوجولا نم هاضتقم ىلع الوم ناك ع مج برغملا ةولاص لعف ىلع لمح ىتمو عيا دنع

 ضورف نم وه له ةفادزملاب فوقولا ىف معلا ل زهأ فاتخا دقو + هيلع هلم بجوف

 ةفرعب فوقولا هتاف نكمل جيحالف هناف نمو جحلا ضورف نموه نولئاق اقفال مأ جحلا



 عنا عمجم فرقولا باب

 هلمحي مل نم جتحاو ةفلدزملاب فوقولا كرت هدسفي الو مات هجح ملعلا لهأ روبمج لاقو
 هنأ كلم ىنلا نع ليدلا رمعي نب نمحرلا دبع ثيدح ىف تلي ىنلا نع ىورامب هضورف نم
 نمرابخأللا ضعب ىف لاقو (هجح مت دقفرجفلا علطي نأ لبق فقو نف ةف رع جلا ) لاق
 ةفرعكا!ر داب هجح ةحصب مخ جملا هتاف دقف ةفرع هتاف نمو جحلا كردأ دقفةف رعك ردأ
 نيلئاق سانلا هلقنو رم نباو سابع نبا ىورام هيلع لديو عمجب فوقولا هعم طرتشيمو
 اليل ةفلد ملا نم سانلا ةفعض رابخاألا ضعب ىفو ليلب هلهأ ةفعض مدق تلي ىنلا نأ هل
 صخر ال ًاضرف اهب فوقولا ناكؤلف سمشلا علطت ىتح ةبقعلا ةرمج اومرت ال مهل لاقو
 اوناك,بنأل لبق نإف فعضلا لجل ةفرعب فوقولا ىف صخري ال اك فعضال كرت ىف مه
 ميدقت ثيدح ىور نمدحأ وهورمع نب ملاس ىورو اهب فوقولا تقووهو الِل وفقد
 مارحلا رعشملا دنع نوفقيف ةفلدرلا نم هلهأ ةفعض مدقي ناكف ةفلدزلا نم سانلا ةفعض
 دقو رجفلا عولط دعب اه. فوقولا تقو هل لبق نومفدي م“ مط ادب ام نوركذيف ليلب
 نفوقولاب هلهأ ةفعض عُتَِي ىنلا سعأي ملورجفلا عولط دعب اهم لَ ىنلا ف وقوسانلا لقت
 هكرت ىف مل صخري مو هب مرمأل فوقولا تقو كلذ ناكولو اليل ابهنم مملحي نيح
 لقي ملو كَ ىنلا نع سيل هلعف نم وهامبإف رمع نبأ نع ىورامو رذع ريغ نم هناكمإ
 لبق ركذلل بابحتسالا هجو ىنع كلذ ناكامبإو فوقولا تقو اذه نأ ًاضيأ رمع نبأ
 لامفأ رئاس اندجو انإ رجفلا عولط دعب فوقولا تقو نأ ىلع لديو ىنم ىلإ عوجلا
 لعج نم جبتحأو انني أم ىلع عبتلا هجو ىلع هيف لمخدي ليللاو راهلاب اهتقو امنإ كسانلا
 رعشملا دنع هللا اوركذاف تافرع نم متضفأ اذإف | ىلاعت هلرق رهاظب ًاضرف اهم فوقولا
 ىبعشلا نع فيرط نب ف رطم ثيدحب ًآضيأ نوجتحو بوجولا ىضتقيم رهاظق [مارحلا
 عم فقوف فقاو مامإلاو امج كردأ نم ) لاق هيي ىنلا نع سرضم نب ةورع نع
 نب ىلعي ىور امو( هل جح الف كردي مل نمو جملا كردأ دقف سانلا عم ضافأ مث مامإلا
 لوسر تيأرلاةليدلارمعي نب نمحرلا دبع نعماطع نب ريكي نع نايفس أنث دح لاقديبع
 ةفرع موب جحلا ) لاقف جحلا نع هولأسف دحين لهأ نم سان لبقأف تافرعب ًافقاو هني هلل
 [مارحلا رعشملا دنع هللا اوركذاف] هلوق امأف (جحلاكردأ دقف حبصلا لبق ًامجك ردأ نمو
 تتايص رثادألا لآ كانه ركذلا نأ ىلع عيجلا قفتا دقو ركذلاب ىمأ هنال كلذو اوركذ ام ىلع هيف ةلالد الف ى هتحل . كلو



 طقسف ةيآلا ف ركذ فوقولل سيلو جحلا ىف ًاصقن بجوي ال هكرت نإف ضورفم ريغ

 امأو كانه برغملا ةواص لعف وه ركذلا اذهم دارا نأ انيب دقف كلذ عمو هب جاجتحالا

 مهنم فرم ريغ ةأورلا نم ةسمخ هاور دقهنإف ىبعشلا نع فيرط نب فرطم ثيدح

 ىنلا نع ةورع ن ع ىبعشلا نع مهريغو رايس رفسلا ىلأ نب هللا دبعو ةدئاز ىأ نبايركز

 ضافأو فقوملا اذه انعم فقوو ةولصلا هذه أنعم ىلص نم ) لاق هنأ هيف اوركذ هلي 2

 لاق هنأ دحأ مهنم ركذي لو ( هثفت ىضقو هجح مت دقف ًاراهن وأ اليل ةفرع نم كلذ لبق

 ىنلا اه رو حدس ال كانه ةولصلا كرت نأ اوقفتا دقف كلذ عمو هل جح الف

 اكلصألا قن ال لضفل | ىنن هب ديري نأ لمتح هل جم > اق ة هلوقو فوقولا كلذك قي

 ه هل بح الف هلفت مدق نم رمت ىور اكو ( هيلع 5 مسا ركذي مل نه ءوضو ال) هَ لاق

 ني دهم ثيدحلا اذه ىور دق هنإف لَم ىنلا نع ليدلا رمعي نب نمحرلا دبع ثيدح امأو

 هيف لآق و هلي ىنل أ نع ىليدلا رمعي نب نمحرلا دبع نع ءاطع نب ريكب نع نايفس نع ريثك

 ىف ةفرعب فوقولا كلذب دارملا نأ أ انيلعف (هجح متدقف ر ٍجفلا علطي نأ لبق فقو نم )

 نوكي ال فيكو مثو حيبصلا لبق ًاعج كر دأ نم ىورزم ةياور نإو جب 1| كاردإ طرش

 ادحأ أ هلأ هنع ودب ملورجفلا عولط دعب أم هف وقد هني ىن ل عملا تاقلدقو اهو

 ىلص نم هلوقنم تيور ىتلا ةحيدصلا رامخأل ! هتضراع دقف كلذ عموالي اهم فوقولاب

 لاق هنأ رمعي نب نمحرأأ دبع رابخ أ رئاسو فقوألأ اذه أنعم فقو م ” ةولصلا هذه ا عم

 قني كلذو حلا هتاف دقف ةفرع هتاف نمو هجح مت دقو جحلا كر ,دأ دقف ةفرع كردأ نم

 + ةلاقملا هذرم م نيائاق 1 ةيلع نباو مصآلا ن .ظأو ةقلدرملاب فروقولا هعم طرش نم ةياور

 ارهدحأ 5 ةيضرف ىلع انقفتاو ناقوقو جحلا ىف ناكل هنأب ؛ رظنلا قيرط نم هيف اوجتحاو

 نآرقلا ىف ايه ركذ لجو رع هلل نآلاض رفرخألا نوك نأ بجو ةفرعب فوقولا وهو

 اناكامل امهنأ كلوق امأ هل لاقف ةولصلا ىف نيضرف ان ةاكد وجسلاو عوكرلا ركذ امل هنأ اك

 قروكذم لك نوع نأ ىضتقي هنالل شحاف طلغ هنإف نيضرف اناكن آر لا نيدو

 يرتذاف لا اع]إو فوقولار كل مىلاعت هللا نأ لعو لوقلا نمفلخ اذهوًاضرف نآرق

 اضرف فوقولا نوك , فيكف عي أ دنع ضورفمب سيل ركذلاو | ما 0

 بلاطيدت قف 49 رعذ فوقولا ىل أع ااسأب .ةهيجوأ ناك نإف طقاسهجولا أآذه نم هيساجت-الاو
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 ىو ابيف رفنلاو ىتم مايأ باب

 ىبنلا فاط دق سيلأ هل لاقيو مودعم كلذو سايقلا اذهل ةبجوملا ةلعلا ةحح ىلع ةلالدلاب
 نأ بجولوف هبرمأو ردصلل فاطورحنلا موي ًاضيأ فاطم ىعسو ةكممدق نيح هبل
 فاوطلا ضعب نوكي نأ زاج اذإف باحيإلا باب ىف دحاو مكح هلك ف اوطلا اذهل نوكي

 هضمبو ابدن هطممب نوكيف كلذك ف وقولا كح نوكي نأ ركشب افأ أابجاو هضعبو ابد
 وه كسانملا ءاضق | مابأ كرك ذك هللا اوركذاف مكسانم متي ة اذإف ] ىلاعت هلوق ٠ ًابجاو
 تيضق اذإف] هلوقو | ًادوعقو ًامايق هللا ورك ذافةولصلا متيضق اذإف ] هل ل مو ماد ىعارلعف
 ىنعي (اوضقاف مكتافامو اولصف متكردأ اف) هي هلوقهنمو [ضرألاف اورشنن رشتنا ةولصلا

 امهدحأ نابجو هيف لبق دق | مئبآ عركذك هللا ورك | ] هلوقو « مالا ىلع اولعفا
 نيتدعل نهوقلطف ءاسفلا متقلط اذإ ] ] هلوقك كسانملا لاوحأ رئاس ىف ةلوعفملا راكذألا
 تيبلاب فطف تججح اذإ مطوق ىرجم ىلع قالطلا لبق هب رومأموهو |ةدعلا اوصحأو

 اولسغاف ةولصلا ىلإ متق اذإ | ىلاعت هلوقو أضوتف تيلص اذإو و لستغاف تمرحأ اذإو
 نأ رئاج [ هللا اورك ذاف ككسانم متيضق اذإف |كلذكو ةولصلا لبق وه امإو [ هوجو
 ةيلهاجل ا لهأ نأ هيف ليقو فاوطلاوىرلا دنعو ةفلدزلاوتاقرعب ةنونسا اراكذألا كيري

 هركذ هب هّللأ ف عي رخافو مرام نوركتي هسا ءاضق دنع نوفقي اوناك
 ةيلهاجلا ة وخن متع بهذأ دق هللا نإ) تافزعب لَم ىنلا لاقف هيلع هانثلا وهمعن ىلعمركشو
 ( ىوقتلاب الإ مخي لع قرمل لضف ال بارت نم مدآو مدآ نم سانلا ءابألاب اممظعتو
 اوفراعتل لئابقو ًابوعش مانلعجو ىثناو ركذ نم مانقلخ انإ سانلا اهب مأاي | الت 7
 ممركذ ىف ةيلهاجلا لهأل لاح ىلع مالكلا جورخ ناكف | ماقتأ هللا دنع عكا

 . مع أ هللاو مدابآ

 ابق رفنلاو ىنم مايأ باب
 [ هيلع مثإ الف نيموي ىف لجعت نف تادودعم مايأ ىف هللا اورك ذاو] لجورع هللا لاق

 لاقلاق ليدل رمعي نب نمحر لأ دبعنع ءاطعنب ريكب نع ةبعشو نايفس ىور ركب وبألاق
 رخأت نمو هيلع مث الف نيم وي ىف لجعت نف قيرشتلا م ايأ ةمالم ىنم مايأ هتيم هلال وسر
 [تادودعم مايأ ] هلوق ىف ةيآلا دارملا نايب هلوق نأ ىلع ملعلا لهأ قفتاو هيلع مثإ الف
 رعو ىلع نع كلذ ىوردقو قيرشتلا م ايأ تادودحعلل نأ ملعلا لهأ نيب فالخ الو
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 لاق ىلع نع رز نء لاهملا نع ليل ىبأ نبا هاورءىثالإ متديغو رمع نبأو سابع نبأو

 حيحصلاو مهو اذه نإ ليق دقو تئش اهمأ ىف بذا هدعب نامويو رحنلا موي تادودعملا
 ىف لجعت نف | لاق هنآل ًاضيأ كلذ ني ةبآلا رهاظو تامولعملا ىف كلذ لاق هنأ ىلع نع

 مايأ ىف لوعفللو راجلا رب قلعتي 7 و رحننلاب قاعتيال كلذو |[ هيلع مثل الف نيموي

 نامويو رحتلا موي تامولعملا نأ رمع نبآو ىلع نع ىور دقف تامولعملا امأو + قيرشتلا
 نع ريبج نب ديعس لاقو قيرشتلا مايأ تادودعملا رمع نبا لاق تْئش اهسأ ىف جيذاو هدعب
 نعكملا نعي !ىبأ نبا ىوردقو قيرشتلا مانأ تادودعملاو رشعلا تامولعم ا سابعنأ

 مويتادودعملاو قيرشتلاماي أ هدعب مايأ ةثالثورحنلام وي تامولعملا سابعنب !ن ,ع مسقم

 نع ناوكذ نب ةرامع انربخأ ىموم نب ثا دبع ىورو قيرشلا هدعل مايأ ةثالثو ر رحتلا

 تادودعلا اون رجلا ما :أ تامولءملاو رشع لا مايأ ت تادودعم لا لاو سابع نبأ نع دهاج

 ىلاعت هللا لاق ب كلا الع + وهو دحأ هب لقي ملو أطخ هنأ ىف كشال رشعلا مايأ امنأ

 دقو فرالثلا كود نيمودب قلعت 5 رصسشحل أ 2 سلو , | هيلع مث م | الف نيم ون قلجعت نفإ

 وهو قيرشتلا مايأ تادودعملاو رشعلا تامولعملا ن نأ حيمص دانسإب سابغ نبا نع ىور

 مهنم نيرخأ ىف ها رو كلاحضلاو ءاطعو دهاجيو نسحلا مهن نيعباتلا نم روبملا لوق

 .قيرشتلا مايأ تادودعملاو رشعلا تامولعملا نأ دمحو فسوي ىأو ةفينح ىنأ نع ىور دقو

 سايعلا وبأ بتنك لاق ديل ولا نب رشب نع ن ارمع ىلأ نب دمحأ هخيش نع ىواحطلا ركذو

 هباتك ب اوج فسوي ىبأ ىلع ىلمأف تامولعملا مايأألا نع هلأسي فسوب ىبأ ىلإ ىسوطلا

 بهذا أ كلذ لإ ورد أ مانأ اهنأر مع ناو ىلع نع ىورف هلع لم هللا ل وسر باعصأ فاتخا

 دمحأ نع ىتخر كلا نسحلا وبأ أ انخيش ركذو | ما 5 "الا ةميهع نم مهقزرام ىلع | لاق هنال

 موي ةثالثلا رحنلا مايأ اهنأ دمم نعو رشعلا تامولعملانأ ةفينح ىبأن ع دم نعىراقلا

 رشب ةياورو دم نع ىراقلادمحأ ةياور نم لصف ركب وبأ لاق + هدعب نامويو ىبض' الا

 نأ ةفيح أن عفلت 2 لو هدعب ناموي ورحنلاموي توام! نأ ففسوي :ىأن زعديلولا نبأ

 هلوقو روهشملا سابع نبا لوق وهو قيرشتلا مانأ تادودعملاو رشعلا مانأ تامولعملا

 هلامتحال رحنتلا مانأ دارملا نأ ىلع هيف ةلالدال| م اعن”الا ةميهمب نم مهقززام ىلع |ىلاعت

 امل ىتعملاو | مكادهام ىل سس هنئأ اوريك او | هلوقك ماع "الإ ةميهع نم مهقذر اك دير نأ



 ءوو اههف رفنلاو ىتم مايأ باب

 نوكيو حبذلا هيفو رحنلا موي اهبف نال رشعلا مانأ اهب ديري نأ لمتحي ًاضيأو كاده
 ةثالدب تامولعملا نع ةلصفنم تادودعملا نأ ةغلا لهأ ركذو امانأ هيلع نينسلار أ ركشب
 هلوقك ليلقتلا ةلالد تادودعملاب ابفصو نآل كلذو ددعلا باب ىف امهقارتفا ىلع ظفللا
 ضيقن نوي هن“ ال ليلقتلا هب ديرأ اذإ ددعلاب فصو: اإو ا ةدودعم مثارد سؤ / ىلاعت

 تامولعم ىرخأللل ليقو ليلقتلاب تادودعملا تفرعف ريثكو ليلق كلوقك و رف ةرثك

 نأ دعب و رحنلا موي ةثالث ىنم مايأ نأ ملعلا لهأ فلتخي ملو ةرشع اهن”ال ةرهشلاب تفرعف
 مولا ىلإ رخأتي نأ هل نأو رفنيو راخجا ىر اذإ اهنم ىناثلا مويلا ىف لجعتي نأ جاحلا

 مويلا نم سمت ل١ تباغ ىتح رفني مل نميف فاتخاو رفني مث هيف راما ىمري ىتح ثلاثلا 8 ُة 65

 نم سمعنا تباغ نإ أ يارإو نسحلاوديز نب اجو رج نباو رح نع ىورف فأن

 ىرصبلا نسحلا نع ىورو دغلا نم راما ىرب ىتح رفني الف رفني نأ لبق ىناثلا موبلا
 سيل ىنع رصعلا ةولص هتكردأ نإف هلكر بظلا تقو ىراذإ ىناثلا مويلا ىف رفني نأ هل نأ

 نأ هل ىغبني الف سمشلا تباغ ىتح رفني ملاذ هنإ انباصأ لاقو ثلاثا ويلا كإ !رفني نأ هل
 ىر ةمزلي ذئنيخ ىنم حبصي نأ ا عدلا دلو تلال مويا ةرخ ىرب ىح رف

 ثلاثلا مويلا ىلإ ىنمب ماقأ نم نأ ءابقفلا نيب ًافالخ ملعن الو ةكرت زوجت الو ثلاثلا موبلا
 نأ ىلإ ىنمب هتماقإب ثلاثلا مويلا ىر همزايال هنإ اولاق امنإو ىرب ىّتحر رفتلا هل زوحي ال هنأ

 هج ع مخ

 ىذلا كح اهمكح سيلو هنكح ارمكح هل ةعبات ىه ىتاثلا مويلا لت ىت هلا ةليللا نأ لبق نم ىسعي

 نع د ارخوؤم نكي لو هنلبل ىف امر لوألا مولا ف تدل كرتل هنأ ىرالأ مدع

 ملو ابلبق ىذا مويلا مكح ةليللا كح ناكف اليل اومرب نأ ةأعر ملل صخر مللي هنأال هتقو

 ةلرتع ىسع نأ ىلإ ىنع ىناثلا مويلا ىف هتماقإ نإ اولاق كلذلف اهدعب ىذلا مكح امك نكي

 ام اذهو فالخ الب ىرلا همزا ثلاثلا مويلا نم حبصي ىتح - ماقأ اذإو ار امن اهم هتماقإ

 راص دق ذإ لاوزلا لبق كلاثلا مويلا ىر هزيوحت ىف ةفينح ىبأ لوق ةح ىلع هب لدتسي

 ىلاعتدلوق امأو ه هيفهلعف مصيال 9 هبوجوأ ًاتقو نوكي نأ ليحتسيو ىرلا موزلل اتقو
 هيف ليق دق هنإف [ قنا نمل هيلع مثإ الف رخأت نمو هيلع م] الف نيموي ىف لجعت نف |

 دبع نع هوحن ىورو رورم أ جيحلاب هيوئذو هتايس ريفكستل هيلع مإ الف اهدحأ نابجو

 مججر قسفي ملو ثفري ملف جح نم لاق هنأ هِي ىدلا نع ىور ام هلثمو دوعسم نب هلل
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 نسدلا نع هوحن ىورو ليجعتلا ىف هيلع مثأم ال هنأ ىناثلا هجولاو همأ هتدلو مويك

 لمتح | قنا نمل | هلوقو ه ريخأتلا هل حابم هنآل| هيلع مثإ الف رخآت نم | لاقو هريغو

 ا جحلا لادج الو قوسف الو ثفر الف 1 هأآوقي مارحإلا ىف هنع هللا ىهن ام قتا نإ

 باوثلاب دوعوم ريغف قتي مل نإو

 هيف ركب وبأ لاق « ةيآالا | ايندلا ةايحلا ىف هلوق كبجعي نم سانلا نمو | ىلاعت هلوق

 دديك أت ىف داهتجالاو قطنما ةوالح نم هيدبب امو لوقلا رهاظب رارتغالا نم ريذحت

 هللا دهشلو | هرهاظ كيجءيام هنأسلب روظد نم سانلا ند نأ ىلاعت هللا ربخأف هروظيام

 معي هللأو هلأ لوسرل كنإ دهشن اولاق| ىلاعت هلوق لثم نيقفانملا ةفص هذهو [هيلق قام ىلع

 مهتيأر اذإو] هلوقو | ةنج مهناعأ اوذختا نويذاكل نيقفانملا نإ دهشي هللاو هلوسرل كنإ
 رهاظب رتغي مرتادي لام هلا حأف | مقل عمسق اراوقي نإو مما أ كيجعت ظ حب الأ ملت اع 1 قل عممستا ب ٍإ م امسح رح

 عميق نم هتوديامو سانلارومأ ره هاظ ىلع لكت الثا 5 ماثمأىانل انة 9 هلعجو مهلاوقأ

 ممأ اهف رصتقن الف ايندلاو نيدلا رومأ نم مهل ائثمأب قلعتي امف طايتحالاب ىمآلا هيفو

 هيفو ه هنع ثحبلا نود ناسنإلا لاح ره ظ ىلعا يدلاو نيدلا مأ نم هيلع سانلا ناهتئاب

 قرج امو ةمامإلاو ةيتفلاو ةدابشلاو اضقلل دأ دارب نم لاح أ ءاريسسأ ١ هيلع نأ ىلع ليلد

 ىلاعت هللا انرذح دق ذإ مهلع تحبيو لئسي ىتح مرهاظ مهنم لبقيال نأ ىف كلذ ىرجب

 ضرألا ف ىعسملوت اذإ و هلوقب هبقع هنأ ىرتالأ نيملسملارومأ ىلع مهتيلوت ىف مطاثمأ
 ريغ هنأ أ ان امالعإ عضوملا | اذه ف ىلوتلا ر ك ذ ناكف ا لسلاو ثرحلا كلمو أف كسب

 وهو لاعت هلوق ه هةموج ريغ نمدهلا 88 ءاريتسالا ن لود هربظيام رهاظ لع راصتقالا زئاج

 هتلاحإوهّقح نع اه ممخلا لتقلاو ةموص1لا ةدش ىف ةغاامملاب هل فصو وه | ماصخلا دلأ

 لإ تومصتخم ل 2 ىنلأ لاق ىعملا اذه ىلعو هسحاأذ اذإ اذك نع هدل لاش دو هيناج لإ

 قح نم هل تيضق نف عمسأ | < ىضقأ امإو ضعب نم هتجح نملأ نوك مكضعب ىل آو

 دغأ هنأ ا ماصخلا دلأ وهو ] هلوق ىف يعم ناكف رانلا نم ةعطق هل عطقأ ا منا إف ءىشب هيخ

 رابجإلا لهأ ب بهذم نالاعب ىل ىلع صن ا داسفلا بال 00-5 2 ةموصخ نيمساخلا

 وهودل أبحو هل ادي سم ناكل هلعفول هن اللا بجو ناكل هأسف ل هن ةالداسفلا ١ لمشبال نأ ب 0-5 ذهو داسفلا بحال



 ؟ةبأإ ةننآلا كيجعي نم سانلا نمو : ىلاعت هلوق

 هل آدي سم ناكل هلعفول هن“ ال ملظلا لعف هسفن نع ىف | دابعلل ًالظديرب هللا امو ] هلوق لثم
 زئاج نيغ هنأ هل هتدارإ ىه لعفلا نوكل هتبح نأ ىلع لديو دي ريالام لعفي نأ ةلاحتسال
 ديرب لاق ول كضقانتلا وه اذهو نوكي نأ هركب لب نوك نأ ديرب الو هنوك بحي نأ
 نوبح نيذلا نإ ] ىلاعت هلوق هيلع لديو همالك ىف التخم اضقانم ناكل ههركيؤ لمفلا
 ىلع لدف نوديرب نيذلا نإ ىنعملاو | ميلأ باذع مل اونمآ نيذلا ىف ةشحافلا عيشت نأ
 ملهركوأنال 35 بحأ هللا نإ ) لاق هنأ هِي ىنلا نع ىوردقو ةدارإلاىه ةبحنا نأ
 هركو كمأ هللا هالو نم اوححانت نأو ًائيَش هب اوكرشت الو هودبعت نأ مكل بحأ ًاثالث
 نأ لدف ةبحما ةلبامم ىف ةهاركلا لعل (لاملا ةعاضإو لاؤسلا ةرثكو لاقلاو ليقلا كل
 ىفىه او ةدارإلا ةلباقم ىف ةهاركلا تناكذإ هدرب ملف ههرك ام نأ اكدبحأ دف هدارأ ام
 ءاوس امبنأ لع لد ةبحلاو ةدارإلان م ةدحاو لكل ًاضيقن ةهاركسلا تناكاملف ةبحناةلب اقم
 عنمي الو عتمي نأ ىلع داقلا عينملا وه زيزعلا نإف | ميكح زيزع هللا نأ اودلعاف | ىلاعت هلوق
 امأو ةيوعصلاو ةدشلاب ةعنتم تناكاذإ زازع ضرأ لاقي هنمو عانتمالا ةرعلالصأ نآل
 نأ زاج كلذ هب ديرأ اذإ ملاعلا امهدحأ نيينعم ىلع ىلاعت هللا ةفص ىف قلطي هنإف مكحلا
 لاقي نأ ريل كلذ هب ديرأ اذإو محا نقتملا لعفلا نم رخآلا ىنعملاو اميكح لزب للاب
 لعفي ال هنأ ىلع لدي ميكح هنأب هسفنل هفصوف العاف لزي مل لاقي نأ زوحيال ايايكح كذي مل
 لقعلا لهأ عيمج دنع ميكحب سيف كلذك ناكن م نآل اهديرب الو حئابقلاو هفسلاو ملظلا
 ىف هللا مهبتأي نأ الإ نورظني له | ىلاعت هلوقو + ربجلا لهأ لوق نالطب ىلع ليلد هبفو
 وه ] هلوق ىف حنا ىلإ هدرب هلا ان سعأ ىذلا هباشتملا نم اذه | ةكمالللو ماهغلا نم للظ
 نيذلا امأف تابماشتمرخأو باتكلا مأ نه تامكحم تابآ هنم باتكلا كيلع لوتأ ىذلا
 نايتإو ظفللا ةقيقح هلاهتحال اماشتم ناكامبإو | هنم هباشآ ام نوعبتيف غيز مهمولق 2
 نأ الإ نورظني له | رخآ عضوم ىف هلوقك هتابآ ليلدو هلل سعأ ديرب نأ هلاهتحاو هللإ
 ةلومم ةمماشتملا تايآلا هذه عيمجل | كبر تايآ ضعب قايوأ كبر قأيوأ ةكتالما مهيتأت
 الو ءىجلا الو ناينإإلا هيلع زوجي ال ىلاعت هللا نآل | كبر قأب وأ | هلوق ىف هنيي ام ىلع
 ةبآ ىف ىلاعت لاقو ثدحلا تالالدو ماسجألا تافص نم كلذ نآل لاوزلا الو لاقتنالا
0-7 5 
 ع 0 املاقتناو موجنلا تاكرج نم هدهشام مالسلا هيلع ميهاربإ لعجو ٠| لما سيل | هه



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ عوج

 ىلع مهاربإ اهانينآ انتجح كلتو | لج وزع هللا لاقف هموق ىلع هب جتحأو اهثدح ىلع اليلد

 نإف ًاريبك ًاولع ةييشملا لوق نع هللا ىلاعت ماسجأألاو بك وكلا ثدح ىف ىنعي [ هموق

 ه كلذ ىرجم ىرج اموأ هلوسر ءاج وأ هباتكءاج ىنعمب كب رءاج لاقي نأ ز وحي لبف ليق
 لئساو| ىلاعت لاق دقو هيلع ليلدلاموةب مضومىفالإ لمعتسي الزاجلاوزاجم اذه 1

 وهو | هلوسرو هللا نودي ندذلا نإ ] لاقو ةبرقلا لدأ دير , وهو | اهيف انك ىلا ةيزرقلا

 وأ هيف هلامعتسا ىلع ليلدلا موقي ىذلا عضوملا ىف لمعتسي امن زاجناو هللا ءايلوأ [ 5

 نابجو هيف ا رومألا عجرت م هللا ىلإو ]لجو نزع هلوقو «٠ عماسلا ىلع هانعم هبتشي ال مف

 ًاريثك مبكلم مث ةصاخ هل اهنم ايش دابعلا كلع نأ لبق الك ومالا تناك هنأ امهدحأ

 هيلإ عجرتلوةي نأزاج هقلخ نود هيلإ ةرخآلا ىف املك روم الا نوكست مثرومأالا نم

 اهك-اعالدتأ ىنعي | روم“ الا ريصق هللاىلإ الأ | هلوق ىنحمين وكي , نأرخآلا ىنءلاوروم الآ
 : ديب|لاق تاوس دحأ ابكلمال هنأ لع نكلهياإ تراص مث هيلإ نكت ملاهت أى عال هريغ

 عطاس وهذإ دعب ًادامر رو# هتوضو بابشلاك الإ ءرااامو

 ىلاءتهل وق ناكام ىلإ عجر مث ةرم ًاداهر ناكهنأ ىلعال ًادامر ريصي هنأ لع ىنع اهنإو

 رفكلا لع ةدحاوتمأ ١ اوناكمهنأ هيف ليق ةبألا [نييبنلا هللا ثعبف ةدحاو ةمأ سأنلا ناك]

 ميسفن ىف نوليلق مهنأ الإ نولسم مهف نوكي نأ زئاجو مههاذم ىف نيفلتخم اوناكنإو
 لاقو رثك الا مع ”لا ىلإ هفارصنال ة ةعامجلا ىلع ةم "الا مسا قالطإ كلفك ناكاذإ زئاجو

 امل اونمآ نذل هللا ىدبف | هلوقو اوفلتخاف قحلا ىلع ةدحاو ةمأ اوناككاحضلاو ةداتق

 لاق ةريره ىبأ نع هيأ نع ىوري سواط نب هللا دبع نإف | هنذإي قحلا نم هيف !وفلتخا

 باتكلااوتوأ ةمألكنأ ديب ةمايقلا موي نوقباسلا تورخآلا نحن ) هلي هلال وسر لاق

 ىراصتلل ودغ دووللو هل هللا انأدبف هيفأ وفل : ] ىذلأ 7 وب أذهف ممدعب نم هانتوأوانلبق

 لاق هنأ الإ هوحن متلي ىنلا نع ةريره ىنأ ن رع لاصىبأ نع شمع" الا ىورو (دغ دعب

 هلوقب دارملا نأ ثيدحلا اذه ىف ىراصنلا دغ دعب ود وهيللا دغو انا ةعججا موي هلهللا اناده

 ىذلا قحلا رئاس ىضتقي ظفللا مومعو ةعجلا موي وه | هيف اوفلتخا امل نيذلا قاىدف]
 . باوصلاب ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو اهدحأ ةعجلا موب نوكيو نونمؤملا هل ىده



 ىلعأنأ هيلع ةقفنلا ىف هب أدبي نم باب

 هيلع ةقفنلا ف 3 أدب نم باب

 | نيبرقألاو نيدلاوللف ريخ نم ه مققنأ ام لق نوقفني اذام كنولأسي | ىلاعت هللالاق
 ناب عم ريثكلاو ليلقلا نع ردص با وجلاو قفني ام رادقم نع مقاو ل اوسلاف ةآلا
 ليلقلا لوانتي كاذف [ ريخ نم متقفنأ ام لق ] ىلاعت لاقف ةقفنلا هيلإ فرصت نمم
 فرص# نميف نيبو هللأ هجو هب بلطي ىذلا قافنإلا ل ريدا مسا لومشل ريثكلاو
 نك مريغ نم م ىلوأ ءالؤه نأو ةيآلا ىف ركذ نمو | نيبرقأل او نيدل اوللف ] هلوقب هيلإ
 وهو ةقفنلا هيف هيلع بحيام ىرخأ ةبآ ىف نيب دقو رقفلاو برقلاب مهتلزنم ىف وه سيل
 كلهأ نع لضفب ام لاق سابع نب أنع ىورف [ وفعلا لق نوقفني اذام كنولئسيو | هلوق

 هلايعو هلهأو هسفن نع لضفب امف ةقفنلا نأ ةبآلا هذه ىف ر يخأف لضفلا فعلا ةداتق لاقو
 ةقدصلا ريخ  رخآ ريخ ىف و  ىنغ روظ نع ناكام ةقدصلا ريخ) هَ لَ لاق ىتعملا اذه ىلعو
 أ وفعلا لق نوقف اذام كنولئسيو | هلوقأ قفاوم اذبف ( لوعت نع أدباو ىنغ تقبأ ام
 نبا ثيدح اهنف ةقفنلا ىف برق برقألاب ةئدبتلا ف رابخأ هتلر ىنلا نع ىور دقو
 كتخأوك وبأو كمأ لومت نم أدباو لفسلا ديلا نمزيخ ايلعثادبلا ص ىنلا نع دوعسم
 كلذ لد دقو هَلِلَي ىنلا نع قراطو مدهز نب َةب ءاعت هلثم ىور رو كاندأ كاتدأو كو وخأو
 مدقت ا و[ نيبرقألاو نيدلاوللف ريخ نم متقفنأام لقز هل وق ىف ةيألا ىدمىلع
 عرطتلاو ةاكزلا ىف ةيآلا نأ ىرصبيلا نسحلانع ىورو قافنإلا ىف برقألاف برقألا

 لاق ٠ ةاكرلا ضرفب ةخوسنم ىه ىدسلا لاقو هيلع ةخوسنم ريغ محلا ةتباث ابنأو ًاعيمج
 الو نيدلاولا هب درب مف ضرفلا امأ عوطتلاو ضرفلا ىف ةماع كلا ةناث ىه ركب وبأ
 الامعتسا اننكمأ ىّبمو عيجل ىف ةماعىبف عوطتلا امأو هيلع ةلالدل ا مايقل اوفلس نإودلولا
 عقابا ن ركمأ ىم كاملا رئاس مكح كلذكو امخسنب مكحلا زئاج ريفف ةاكزلا ضرف عم
 عشت سلو ابنم ءىش خسنب كلان زج لاهل خس تابثإ ريغ نم ابماكحأ ىف ابعيمج نيب
 لجرلا ناك اذإكلذو نيجاتحماو وناك اذإ نيبرقألا ونيدلاولا لع ةقفنلا هب دارا ن وكب نأ
 ناك اذإف لضفي ايف هيلع بجيت امن] ةقفنلا نأ ىلع لد دق | وفعلا لق ] ىلاعت هلوق نآل ًانغ
 اهنم ناعم ىلع ةيآلا تلد دقو + ةقفن هيلع سيلف .ىش مهنع لضفيال نيجاتحم هلايعو وه

 مظتنيو و هيأ هجوابم دأر أ اذإ ىلأعت هللأ لعب أ وثلأ هب قحت هس ةقفنلا نم ريثكلاو للعلا نأ 6ك 1! 1 ذو



 هلوقب كلذب ىلوأ برقألاف برقألا نأ اهنمو ضورفلاو لفاونلا نم تاقدصلا كلذ

 كابأو كمأ لوعت نم أدبا هلوقب هتلا دار هلي ىنلا نايب عم | نيبرقآلاو نيدلا وللف]

 نإف هيلعنيبرةآلاونيدلاولا ةقفنبوجولغ ةلالدلاهيف وكان دأةكاندأو كاجأ و كتخأو 1

 ىضتقادق هلل يق ةيآلا ىفركذ نم عيمجو ليبسلا نباو نيك اسملا ةقفن همرلب نأ ىغبفيف ليق

 ف نولخاد مهو ةلالدب براق“ الا اهقحتست ىتلا ةقفنلا نم اهضعب انصصخو كلذ اهرهاظ

 نب دمع انثدح لاق ىثملا نب ذاعم انثدح لاق مناق نب قابلا دبع انثدحو ه عوطتلاو ةاكزلا

 ّى هتيطعأ رانيد لاق ةريره ىنأ نع دهأجم نع رفز نب محأ لم نع نايفس انثدح لاق ركب

 نإف كلهأ ىلع هتقفتأ راتيدو ةبقر ىف هتيطعأ رانيدو انيكسم هتيطعأ رانيدو هللا لييس

 انثدح لَ ىنلا ىلإ اعوفرم كلذ ىوردقو آرجأ اهمظعأ كلهأ ىلع هتقفنأ ىذلا رانيدلا

 ىدوعسملا انثدح لاق ىلع نب مصاعانثدح لاق ىزورملا يح نب دمج انثد> لاق قابلا دبع

 لاق قابلا ديع انئدحو هؤحن للي ىنلا نع ةريره ىأ نع دهاجم نع رفز نب مح أ م نع

 هتنادبع نع تباث نب ىدع نع ةبعش انث دحلاق ريثك نب دمع انث دحلاق ىنثملا نيذاعم انث دح

 ةقدص هل تناكهلهأ ىلع ةقفن قفنأ اذإ ملسملانإ لاق لِي ىنلا نع دوعسم نبا نع ديز نبا

 دارملا ف فلتخا دقو | وفعلا لق نوقفني اذام كنولئسي | هلوق ىنعمل ةقفاوم راثآلا هذبف

 فارسإ ريغ نم .طسولا ءاطعو نسحلا لاق ىنذلا نع لضفلا ةداتقو سابع نا لاقف هب

 ديرب نأ زئاخ لضفأم وفعلا ناكاذإ ركب وبأ لاق ٠ ةضورفملا ةقدصلا هب دارأ دهاجي لاقو

 كلذكو ىنغلا هب [صحو ةجاحلا رادقم نع لضفامفالإ بجتال اهنأ ىف ةضورفملا ةاكولا هب
 قافتإلاب مالا كلذ نمضتيف عوطتلا ةقدص هب ديرب نأ ز وحيو ةبجاولا تاقدصلا رئاس
 بناجأالا ىلإ هفرصي لضفي ام كلذ دعب مث هنم برق الاف برق“الاو هلابعو هسفن ىلع

 امإ ىلاعت هللا ناكذإ ريقفلا ىلع بجي ال تاقدصلا راسو رطفلا ةقدص نأ ىف هب تو

 . ىنْلا نع لضافلاو وفعلا نم قافنإلاب انرمأ

 نآل لاتقلا ضرف ىلع لدي اذه[ مكل هرك وهو لاتقلا مكيلع بتك ] ىلامث هل وق

 لاتقلاولخيال مث[ مايصلا مكيلع بتك ]| هلوقك مكس رف نعت[ كسلع بتك | لوق
 نآل دوهعم ىلإ عجري ملوأ نوبطاخلا هفرع دق دوبعم ىلإ عجري نأ نم ةبآلا ىف روكذملا

 ء ار جديا 052000 5 .٠ ءيإ ع سل دل ءاثوإ
 مالكلا عجر هوفرع دق الات دآرملا ناكنإف دورعملا وأ سنجلل نالخدت ماللاو فل الأ



 600١ هيلع ةقفناا ىف هب أدبي نم باب

 دنع مولتاقت الو| هلوقو | ةفاكمكنوتاقب اي ةفاكنيكرشملا اولئاقو ] ىلاعت هلوق وحن هيلإ
 لاتقب أ وه امنإف كلذك ناكنإف [ ممولتقاف مولتاق نإف هيف كولتاقي ىتح ما رخلا دجسملا
 دق دورعم ىلع ًاينبم امالكذئنيح ن وكيف ان ولتاق اذإ نيكرشملا لتاقن نأ وهو فصو ىلع
 ىلإ رقتفم لمي ةلاح ال وبف دووعم ىلإ ًاعجار نكب ملنإو اديك أت هركذ رركم هكح ملع

 مومعلا داقتعا مصيالف مولكس انلا لاتقب ان مأي مل هنأ هدورودنع مولعم هنأ كلذو نايبلا ْ
 ملعلالهأ فالتخا نيبفسو نايبلا ىلإ رقتفم لمج وبف هيف مومعلا داقتعأ حصي الامو هيف
 ءاش نإ| مومدجو ثيح نيكرشملا اولتقا | هلوق ىلإ انريصم دنع هتيفيكو دابجلا ضرفف
 لوعفملا ماقم ردصلا هيف هقأ مكل هوركم هانعم [ مك ركوهو | هلوقو هتملاعق هلا
 لاتقل هيفلاتق مارحلارهشلا نع كنولأ ب ] ىلاعق هلوقو ىضرم ىأ ىضر نالف كلوقك
 لاتقلام رحت ةب آلا هذه تنمضتدق | مارحلادجسملاوهب رفكو هللا ليه نع دصو ريبك هبف
 تامرحلاو مارح اروشلاب مارحلا رهشلا | هلوق هلثم ىلع ةلالدلا ىف هريظنو مارحلا ربشلاف
 تاومسلا قلخ موي هللاباتكىف ًارهثرشع انثا هللادنع روبشلاةدع نإ | هلوقو [ صاصق
 نب رفعج انثدحو ] مكسفنأ نيف اوبلظت الف ممَقلا نيدلا كلذ مرح ةعب رأ اهنم ضرأالاو
 نع جاجح انثدحلاق ديبع وبأ انثدحلاق ناملا نب دمحم نب رفعج انثدح لاق ىطساولا دم
 وزي كلي هلال وسر نكي ملللاق هللادبع نبرباج نع ريبذلا وبأ ىثدح لاق دعس نب ثيللا
 كلذ خسف ىف فاتخا دقو خلسني ىتح ماقأ كلذ رضح اذإف ىزغي نأ الإ مارحلا زرهشلا ىف
 لاقدم نب رفعج انثدح حابر ىبأ نب ءاطع كلذلاق نمو مسني مل قاب همكح ةفئاط تااقف
 لحي نكي مل كلذ نأ ملام ءاطعل علق لاق رج نبا نع جاجح انث دح لاق ديبع وبأ انثدح
 ىف اوزذي نأ سانلل لام ىل فلخ لاق هيف دعب موزغم“ مارحلا روشلا ف اورغي نأ مه
 راسي نب نايلس ىورو ٠ تخسن امو لاق اولئاَقي نأ الإ مارحلا رهشلا ىف الو مرحلا
 لو'الاو راصم الا ءابقف لوق وهو مارحلا ربشلا ىف زئاج لاتقلا نأ بيسملا نب ديعسو
 هللاي نونمؤيال نيذلا اولتاق | هلوقو[ موكدجو ثيح نيكرشملا اولتقا | هلوقب خومنم
 ىف فلتخخا دقو مارحلا رهشلا ىف لاتقلا رظح دعب تلزن اهنثال ةيآلا [ رخآلا مويلاب الو
 ىلع كلذ نع ريلي هلا لوسر اولأس رافكلا نإريغو نسحلا ل اقف ممنم كلذ نع نيلئاسلا
 !ولأس نويلسملا نورخآ لاقو مارحلا ربشلا ىف لاتقل مهالحتساب نيملسملل بيعلا ةرج

 ,لماكحأ وود



 هللا دبع نب دقأو لتق وهو بدس ىلع تلزن اهمأ ليقو هيف كحلا فيك !وملعيل كلذ نع

 دقو مارحلا ربشلا ىف لاتقلا دم لحتسا دق نوكرشملا لاقف اكرشم ىرضحلا نب ورمع

 رظح ءاقب ىلاعت هللا ممملعأف ربش "الا هذه ىف لاتقلا مع رحت نودقتعي ةيلهاجلا لهأ ناك
 لتقلا مبماظعتسا عم رفكلا ىلع مهتماقإب ةصقانم نيكرشملا ىرأو ما رحلا ربشلا ىف لاتقلا
 مودنم مارحلادجسملا لمأ جارخإ عمو م ارجإلام ظعأ رفكلا نأ - مارحلا ربشلا ىف

 نمأ نم هللأ دجاسه رمعل ائإ |هلوقل رافكلا نم مار 8 دجسألاب , ىلوأ كك :”ال نونمؤملا

 لعج هللا نأ وهو مارحلا دجسملابو هللاب رفكلا نأ هللا مبملعأف | رخآلا مويلاو هللب

 كلذ ناكف هنم نيلسملا | وعنمو مهنا وآل هوا هيف هايإ مهتدابعل و نينم وبلا دجسملا

 مملعأةرافكلا نم هب ىلوأ مهن الن ونموثلا مهو هنمهلهأ اوجرخأو مارحلا دجسملاب ًارفك

 مارحلا رهشلا ف نيكر شملا نم لجر لتقنم بيعلاب ىلوأ مارجإلا هذه عمرافكلا نأ هللا

 .٠ ملعأ ىلاعتو هنأحعبس هللأو

 3 رثخا ميرحت باب هلوأو ىناثلا أ هرج رجلا هيليو لوألا ءرجلا 9

 دو ن هجم
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 ةحفص ةحفص
 .رحبلا بوكر ةحابإ باب ١ . صاسجلا مامإلاب فيرعت +
 . ةئيملا جرحت باب #٠١ | . ميحرلا نحرلا هللامسبىف لوقلا بابه

 . دارجلا لكأ باب ١١8 | . . نآرقلا نم ةلمسبلا نأ لوقلاب اب
 . نينجلا ةاكذ باب ٠م نم ةلمسلا نرأ ىف لوقلا باب
 . ةئيملا دولج باب 9 . باتكلا ةحئناف
 . ةئيملا نهدب عافتتالا رحت باب 4١ه | نم مث له ةلمسبلا ىف لوقلا
 . نمسلا ىف توم ةرأفلا باب .روسلا لئاوأ
 . توميف ريطلا اهف عقي ردقلا باب 40 . ةيآ ابتأ ىف لوقلا امأو لصف

 . اهنبلو ةئيملا ة>فنلا باب . ةالصلا ىف ةلمسملا ةءارق ىف لصف +
 ءارفلاو ابقوصو ةتيملا رعش باب 4 . اهب ريجلا امأو لصق 5
 . عابسلا دولجو . ةلمسبلا ماكحأ لصف 1

 . مدلا مرحت باب . ةالصلا ىف ةحتافلا ةءآرق باب ٠

 . ريزتخلا مرحت باب ٠ . ةرقبلا ةروس ماكحأ +8
 . ىلاعتهتإ ريغل هب لهأام رحت باب 64 . هللا ريغل دوجسلا باب مب
 ةتيملا لك ال ةحيبملاة دو رضلا ركذ باب . رحاسلا محو دوجسلا باب ه٠

 . رخل! برش ىلإ رطخملا باب ٠6 رحاسلا كح ىف ءابقفلا فالخغا
 . رطضملا لك أيام رادقم باب 3 . هيف فلسأا لوقو

 ةكرلاىوسبجاوقحلاملافلهباب 11١ | ركذو ةنسلاب نآرقلا خسن ىف بأي ؟
 . صاصقلا باب 24 . خسنلا هوجو

 . فاوطلا ةفص ركذ باب 5
 . دجلا ثاريم باي ٠

 . عامجإلا ةمص ىف لوقلا باب 4

 . ةليقلا لابقتسا باب
 . ىلاعت هللا ركذ بوجو باب 4

 .ةورملاو افصلا نيب ىعسلا باب 8

 ٠ . بكارلا فاوط باب ؟؟

 . معلا ناهتك نع ىهلا ف باب لفي
8 0# 
 . رافكلا نعل باب 188

 . هدبعل ىلوملا لتق باب 4

 ١ ءاسنلاو لاجرلا نيب صاصقلا باب .

 + 107رفاكلاب نمؤملا لتق باب .
 . هدلوب دلاولا لتق باب )بح

  1٠لجرلا لتق ىناكرتشي نيلجرلا باب .
 دم]] ليتق ىلول بحيام باب امه .

  6دوعلا لقعت له ةقاعلا باب .

 صاصقلا ةيفيك باب 8
 . ةيصولا بوجو ىف لوقلا باي 7
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 ةحفص

 . امتذاجأ اذإ ثراولل ةيصولا باب ب.
 . ةثرولا

 . ةيصولا ليدبت باب ؟.

 روجلا الع اذإ ىصولاو دهاشلا باب 0١

 . ةيصولا ىف
 . مايصلا ضرق باب 4
 . ىناغلاخيمشلا ىفءابقفلا فالتخأ ركذ م١

 . عضرملاو لماحلا باي ؟بمم
 نميف ءابقفلا فالتخإ ركذ باب ممم

 . هضحن وأ هلك ناضمر نج

 ضعبي سي رفاكلاو خلبب مالغلا باب معو
 . ناضمر

 . روشلا دوهش ةيفيك باب "غو
 . ناضمر ءاضق باب مهم
 . ناضمر ءاضق ريخأت زأوج ىف بأب م

 . رفسلا ىف مايصلا باب مو
 رطفأ مث رفسلا ىف ماص نم باب 5+

 ريغ نع أضم ر موصيرف املا قباب بي

 . ناضمر ءاضق ددع ىف بابا 014

 مايصلاةلل عامجأ وبرشلاو لكلا باب ممم

 . هيف لوخدلاب عوطتلاموصموزل باب مو.

 . فاكتعإلا بأب م.

 . موص ديغب زوج له فاكتعإلا باب عم

 . هلمفغي نأ فكتعالل زوحي ام باب م.د

 . هلي ال امو كاملا كح هلع ام باب ل
 . لالهإلا باب مود
 . دارجلا ضرف باب موو

 ظ
 ظ
 ظ

 ظ

 صاصحلل نآرقلا ماكحأ نم لوألا ءزجلا تسربف

 ةحفص

 . عوطت مأ ضرف ىف لهةرمعلاب اب سار,
 . ىدحلا حيذي نيأ رصحملا باب معو
 . راصحإلا ىده حيذ تقو باب ب0

 هلالحإ دعي رصخحلا ىلع بجي ام باب عم
 . ىدفلاب حلا نم

 . ايده دجال رصخملا باب سيو
 . ةكم لهأ راصح] با
 وأ هسأر نم ىذأ هييصإ مرج با

 . ضرم

 . جملا ىلإ ةرمعلاب عتقلا باب موع

 ىرضاحق علا لهأ فالتخا ركذ باب مد

 . مارحلا دجسملا
 . عملا موص بان نشد

 . رحفلا موي لبق مصي ملذ]متقلاباب مد
 لخد نميف ءابقفلا فالتخإركذبأب مب.

 , ىدهطادج ومةعتملا وص ىف

 . جهل اريشأ لبق جحلاب مارحإلا باب مب
 . جملا ىف ةراجتلا باب برو

 . ةقرعل فوقولا باب

 . عم فوقولا بأن 0

 . اهف رفلاو ىتم مايأ باب موب
 كيجعي نم سائلا نمو : ىلاعت هلوق هود

 . ةيألا ايندلا ةايحلا ىف وف

 . هيلع ةقفنلا ىف هب أدم ن نم باب مذوب

 وهو لاتقلا ميلعبتك: ىلاعت هلوق .

 .ةيآلا كل هرك

 (تسربفلا مت)


