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 5 رخخأ ميرحت باب

 و 1 م

 هه ا 0 اربع ل ا كو م ٍك و : م الديب لش

 رخخا ميرحت بات
 امهمتإو سانلل عفانم و ريبك منإ امهيف لق رسيملاو رخلا نع كنولأسي | ىلاعت هللا لاق

 تناكل اهعرت َْئ اهريغ درب ل ول را مرن تضتقأ دق ةيالا هذه ا امرعفت نم ركأ

 مرحامإ لق | ىلاعت هلوقب مرح هلكمثإلاو |[ ديبك مث! امهيف لق |هلوقل كلذو ةينغم ةيفاك
 هرابخإ ىلع رصتقي لو مرحب إلا نآر يخاف | مإلاو نطب امو اهنم روظام شحاوفلا ىنر
 هيف ةلالدال [ ساذلل عفانمو ] هلوقو ه اهرظحل اديك أت ريبك هنأب هفصو ىتح امإ اهيف نأب
 الإ مهايند ىف اهيبكت ره عفانم تامرحلا رئاس ىف نآو ايندلا مقانم دارملا نال اهتحابإ ىلع
 ىلع لادريغامعفانل هركذف اهماكتراب قحتسملا باقعلا نم اهررضي ىفتال عفانملا كلتنأ
 نمركأ امبمتإو] ةيآلا قايس ّق هلوقب امعفانم ركذ م اهرظح دكأ دقو اميسال اهتحابإ

 8 امهنم ىغبل ىذلا لجاعلا عفنلا نم اضعأ باقعلا نم امهم قحتس ام نأ ىنعي أ أمهم

 ىتح ىراكس متنأو ةولصلا اوبرقتال اونمآ نيذلا اممأ ا,] ىلاعتهلوق رخا نأشف لزن امو
 ىلع ةلالدلا اهيذو اهنم ركسي ملام جرحت ىلع ةلالد ةيآلا هذه ىف سيلو [ نولوقتام اوملعت
 لكف اهتاقوأ ىف اهلعفب نورومأم نحن ًاضرف ةالصلا تناكاذإ هناذل اهنم ركسيام مرت
 ًايدؤم اهنرشناكو ركسلا لاح ىفةعونمم ةالصلا تناكاذإف روظ وهف اهنم عنملا ىلإ ىدأ ام
 رخلا نأش ىف لزنامو ه روظ ضرفلا نم عنمبام لعف نآل ًاروظح ناكةالصلا كرت ىلإ
 خلا امنإ ] ىلاعق هلوق هيف ليوأتلل غاسمال امم
 اب رحتركذ تابالاهذه تنمضتف | نووتنم مهن لبف  هلوق ىلإ  هوبنتجاف ناطيشلا لمع
 ناكامف الإ هقالطإ حصيال كلذو ا ناطيشلا لع نم سجر أ هلوق اهدحأ هوجو نم

 ىلاعت لاق م هبانتجا موزل ىطتقي سمعأ كلذو ا هو.نتجاف هلوقب 255 مث امر ًاروظحع

 ةلالد | ريبك مثإ امهيف | ىلاعت هلوق ىف سيل ليق نإف + اوهتلاف هانعمو [نوبتنم مت لهف]
 ةاوملاو ةالصلا كرتو ركسلاب مئألا نم قحلبام ةبالا دام نآل اهنم ليلقلا صرحت ىلع

0 1 
 نم سجر مالزأل و باصنالاو رسيملاو ر



 الو ميرحتلا نم اهاضتقم ةبآلا رهاظ انيفو دقف رومآلا هذه مما لصح اذإف لاتقلاو

 | ريبك مل امهف | هلوق نومضم ىف نأ مولعم هل ليق ه اهنم لي الا مير حت ىلع هيف ةلالد

 اهفانل كاعفأب قحتسم مأملا ام ]واهف مثأمالو ىلاعت هللا لعق وه رثأ مسج نآل امرشريض

 برش كلذ لوانتيف ريبك مثإ رسيملا لعفو اهب رش ىف هريدقت ناكر مضم برشلا ناكاذإف
 اهب عافتنإلاو اهبرش هب دارملا نأ الوقعم ناكل را تمرحول كريثكلاو اهنم ليلقلا

 دمحم نب رفعج انث دح ثيدح كلذ ىف ىور دقو ه اهريثكو ابليلق مرحت كلذ ىضتقيف

 0 هللا دبع انثدح لاق ديبعو بأ انثدح لاق ناملا نب دمع نيرفعج انثدح لاقىطساولا

 رخخآ نع كنولأ 5 | هلوق ىف سابع نبا نع ةلط نأ نب ىلع نع اص نب ةيواعم نع

 أ ىلع رطاخب ةيلهاجلا ىف لجرلا ناكرامقلا وه رسمملا لاق ا ريبك مح امهيف لق رسملاو

 آوناكلاق | نولوقتام اوناجا ىت>ىراكس متتأو ةواصاا اوبر قتال | ىلاعت هلوقولاقو هلامو

 لتاقفاه برش نيماسملا نم ًاسان نأ مث اهوب رش ءاشعلا اولص اذإف ةالصلاد نع اهنويرشبال

 باصنالاورسملاور ثلا اممإ] هللا لزنأف لجوزع هللا ىضربال اب اوملكتو آضعب ١ مهضعل

 ناثوآلا باصخألاو رامقلا رسمملاف لاق [ هوبنتجاف ناطيشلا لمع نم سجر مالزآلاو ,

 ,نحرلا دبع انثدح لاق ديبع وأ :دحو لاق ه اهم نومسقتسي اوناك حادقلا مالزألاو

 رمخا ىف انل نيب موللا رمع لاق لاق ةرسسم ىلأ نع قاحإ ىلأ نع نايفس نع ىدبم :

 را ىف انا نيب ممللا لاق ف [نولوقتام اوءلعت ىدح ىراكسمتأو ةولصلا أوبرقتال| تل

 ىفانل نيب مهللالاقف [ امبعفن نم ريكأ اميمتإو سأ 1 ةمو ريبك مث امهيف لق 3 زنف

 هوبنتجاف ناطيشلا لمع نم سجر مالزأل الاو باصنالاو رسيملاو ثلا امنإ] تازتفرلا

 + لقعلا بهذتو لاملا بهذت اهنإ انيبتنا رمع لاقف [ نوهتنم متاأ لبف - هلوق ىلإ -

 رخخا تبرش لاق نيزر ىنأن ع ةريغملا انربخأ لاق ميشه انثدح لاق ديبع ويأانثدحولاق

 رضحن ى> اهتونرشي اوناكف ءاسنلا ىف ىتلا ةءألا دعبو ةرقبلا ف تلزن ىتلا ةبآلا دعب

 ىبتاف [ نوهتنم متنأ لوف | هلوق ىف ةدئاملا ف تمرح مث اهوكرت ترضح اذإف ةالصلا

 عف انمو ريبك مثإ امهف لق | هلوق نأ ن ءظي نم سانلا نُف ه ابف اودوعي لف 0

 ا الو تلي ىنلا مرقأ املو هوبرش امل الاد ناكول هنآأل ميرحتلا ىلع لدي مل[ ى

 هلوق ىف اولوأت اونوكي نأ زئاج هنآل كلذو اندنع كلذك اذه سيلو هدعب نا ربع



 0 مثلا مرحت باب
 لمع نم سجر مال زآلاو باصنأللاو رسيملاو رخل امإ| هلوق ىف درو امنإ قالطإلا ىلع ابعرحت نإ لوقي نم سانلا نفف ىلاعت هللا اهمرح نأ ىلإ هيلع مرارقإو كلذب تلي ىنلا ملع عم اهب نوعيابتيو ةنيدملاب امتويرشي اوناكدق نيملسملا نأو مالسإلا لوأىف ةحابم تناكدق رخلا نأ ىف لقنلا لهأ فلتخي ملو ه ةنآلا [ رسييملاو رخلا امنإ | ىلاعت هللا لزنأف ليوأتلا لاتحا هعم لوزي انايب لأس هنكلو ميرحتلا ىلع امتلالد هجو وه ملع دقو غاسم هيف نيوأتلا ناك هنلف ةيألا هذه لوزن دعب انايب هنع هللا ىضر رم لاؤس امأو هيلع دعب هيلع مرارقإ الو امبرشب هَل ىنلا لع رابخأألا نم ءىث ىف سيل هنإف اهم رش ىلع هت يلا ممرقأ مل اما رح تناكول اهنإ هلوق امأو ليوأتلاب ةيآلا مح نع اوبهذ امئنإف ضعب نود لاوحألا ضعب ىلع روصقم مثلا نإف ارعفانم ةحابتسا زاوج | سانلل عفانمو |
 1 بنعلا ءام نم دتسقملا ىلا لوانتي ةقيقحلا ىف رخلا مسا ءابقفلا نم مظعألا رورمجلا لاقف ةيرشألا نم رخخا مسا هلوانتإ ايف فاتخا دقو ه ميرحتلا مكح نم تابآلا مح نم دحاو لك ر هاظ هيضتقي ام انيب دقو |[ نوهتنم متأ لهف | لوقو[ © وبنتجاف | هلوقب اهعرحت متأ نأ ىلإ [ سانلل عفاتمو ريبك م امهف لق | هلوقب [روظح اهضعبو احابم ناكدق |معفانم ضعب نأو [ ىراكس متأو واصلا اوبرقت ال | هلوقب ةالصلا تاقوأ هو لاوخألا ضعب ىف كلذ لبق ةمرحع تناكدقو | نووتنم متنأ ليف  هلوق ىلإ  هوبنتجاف ناطيشلا
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 ىردخلا ديعس ىلأ كثيدح زاجل هتجو ىلع هب هبشمو هيلع لوم وه امئاف مسإلا أذهم ىمعت نإ هريغ نو هريغ نود بنعلا ءام نم دتشملا ىنلاي صوصقم رثلا مسا نأ ىلع ليلدلاو رمح وهف ةيرشالا نم هربت ركسأ ام لكذأ ىمفاشلاو كلامو ةنيدملا لهأ نم قرت مضسرو
 رخلا مسا نأ ىلع ليلد كلذ ىفو روظح ةحابتسا ىلع الو حابم رظح ىلع ادحأ رشبال هس ىتلانأ مولعمو مكحلا ىفن مح اهب قلع ىنلا ةيمستلا قن ىف ناكذإ هيلع هرقأ امل عرش وأ ةخل ةبج نم ًارمخ ىمسي كللذ ناكولو هيلع هركشي ملف هيَ ىنلا ةرضح نيطيلخلا نع رخخا مما براشلا نق نيطيلخلا ٍوتِلب هللا لوس ر مرخ لاق نيطيلخلا لاق تبرش اذاف لاق هلوسرو هللأ اهمرح لزم اهب رشام لاف ارمخ تارشأ هل لاف ناوشنب رقي ىنلا ىقأ لاق
 هيلع لديو انفصوام ىلع روصقم مسالا نأ انلع امهنم راكسإلا ةوق دوجو عم ًارمخ نايمسي الن اطيلخلا ناك اذإهنأال بنعلاءام نمدتشملا ىلا نم الإةيرشألا رئاس نع فاددم



كب نب سايعلا انثدح لاق ىتالعلا اب ركذ نب دمج انث دح لاق عناق نب قابلا دبع انثدحام
 را

 هنع هللا ىضر ىلع نع ثراحلا نع قامعإ ىبأ ن نع ىافطغلا ريشب نب نمح لا دبع ان” دح لاق

 ركسلا واهنيعل رخامأ رح لاقف عادولا ة ةجح مأع ةبرشالا ن نع هلي هللأ هي لاق

 لاقدقاو نب بيعش انثدح لاق ىتالعلا اي ركز نب دم انثدحو قا هلا ديع لاق بار ششلكن م

 انثدحو هون ْمِلَع ع ىنلا ن زع ىلع 000 ل نطق نع ءسق أننا دد

 سابع نب ىلعانث دح لاق دي لولا نن شايع انثدح لاق قاحإ ع ! نب نيسحانت دح لاق قابلا دبع

دح كلام نب سنأ تعمس لاق نايعنلا ناكراخا اثدخ لاق ة ةر 0 انثدح لاق
 ث

 لاو مارح اهنيعبا ر زا لاق مث هنو هللا ل وسر نع
 ا د

 ىوح دقو للي ىن ١) ىلإ اع وفم ًاضيأهنع ىوروكلذ لثم هل وة نم لاهل وع دأدش

 فاتخي مل ىذلا وهو هريغ نود هنيعب بأرشإ صوصخم رثخا مسا نأ اهنم ىناعم ريخلا اذه

 أذهب ىمسم ريغ ةبرش'الا نم م اهريغ نأو بنعلا 0

 وه ةبرشأالا رئاس نم مرح ا نأ ىلع ًاضيأ لد دقو بارش 2 لك نم ركسلاو هلو مسالا

 رخل نيب وابد لصف الو هريغ نودركس |! لعأ مم رصتقا كلذ الول ركسلا ا

 ًاسايقاه ريغ ىلإ دعتم ريغ الع ر روطقم ْ رخا م د رت نأىل ع ًآاضيألدو ميرحتلا ةبجىف

 ر زخلإ نيعل م د رحتلا كحق ولعذإ الالدتسا ال و
 زأو ود قش كلذو اهاوس أف ىعم كود

 هيلع ًاروصقم هن لع صوصتملا محلا سلف هيلعس ايقلا غ غاس  لصأ لكنأل املع سايقلا

ه امهفاصوأ ضعب ىل اع د ودصنم ىلا توكلي هتيعل هب ًاقلعتم الو
 هعورف 00 و

 ةيرش الارثا أ ىلع لدي امو ء هتالولعم ىف هعم أ أيراج فصولل ًاعيات مكحلا نوكيف

 نبا رجش ا هرذحأ هنعةرب ره ىبأ ثيدح ىف كلَ ل هلوق رزلا مسأ الو انتي ال ةركسللا

 عيمج هب بعوتساف هيلع ماللاو فلاالا لوخدل سنجلل مس ار دعلاو ةلختلا

 3 كلذ هقرغتسا دقو الإ هب ىمسي ةبرش الأ نم هم ءىش قس ملف مسالا أذ ىمسام

 امهنم جرخم اهف انرظن مث ًارمخ ىمسي نيةرجشلا نيتاه ريغ نم جرخام نوكي نأ كلذب

أ 1 عيبا قفتا ايلف ال مأ رخلا مسأب ى مسم أمهم جراخلا عيج .
 0 عل لكن

 نم هوحنو لخلاو سدلاو د زا مممأب اب ىمسم ريغ ةبرش الا ن

 نير 0 نيتاه نم جراخلا ضعب هدأرم نأ ائيلع ارم هنم ءىش ىمسي الو ع



 10 را مر بأي

 تايئإ يف هريغنم هدا ىلع لالدتسإلا ىلإ انجتحاف ريخلا ىف روك ذم ريغ ضعبلاكلذو
 ماب هتيمستو امهنم جا راخلا عييمج ملي رحت فهن جاجتحالا طقسف امهنم جراخلل رثخا مسأ
 ؤاؤللا امهنم جرخي] ىلاعتهلوقك امهدحأ رزللا نأ هدام نوكي نأ كلذ عم لمتحو رثخا
 كلذكفاصدحأ دارملاو| مكنم لسر مكنأب ملأ سنإلاو نجلا رشعماي - و  تاجرملاو
 ًاعيمجامه دارملا ناكنإف امهدحأ نينرجشلا نيتاه نم را هلوق ىف دارملان وكب نأ دئاج
 ناكامل هنآأل امهنمعنصي بارش لوأوه مسالا اذهب ىمسملا نأ ىلع لدي ظفللا رهاظ نإف
 اهضعب نوك ةلاحتسالامهنم ةدحاو لكض عب نيت رجشلا نيتاه نم هلوقب درب ملهنأ امولعم
 اهنم خللا ىف ناعم اهروتعي نم نآلل ةبرشألا نم امبنم جراخ لوأ دارمل نأ ىلع لد ًارمخ
 ىرج امو نالف نم باتك اذهو ةفوكلا نم تجرخ كل وقكءادتبالا اهنمو ضيعبتلا
 لوانتي امن] كلذو امهنم جرخيام ءدتبأ ىلع عض ولأ اذه ىف نم ىنعم نوكيف كلذ ىرجب
 لكأي ال فلح نميف انباحصأ لاقشللذإ و دتشا اذإ لخنلا نم لئاسلا سبدلاو دتشملا ريصعلا
 ء ءادتبإلا نم انركذامنم اولمح مهمل ابسيدو اهرمتو اهيطر ىلع هنأ ًائيش ةلخنلا هذه نم
 ىورامانفصوام الإةبرشأل ا رئاس نع رذحلا مسا ءافتن أ نم انركذام ىلع لديو ركب وبأ لاق
 رمع نباو ءىث اهنم ذئموي ةنيدملاب امو تمرح موي رثلا تهرح دقل لاق هنأ رمع نبأ نع
 نال رثلا نمةذختملا ةذين الارئاسو ركسلا ني دملاب ناكدق هنأ مولعمو ةغللا لهأ نم لجر
 ذئمويسانلا برشي امو رخا ميرحت لزن هللا دبع نب رباج لاق كلذلو مهب رشأ تناك كلت
 ميرحت لزن نيح راصن"الا نم ىتمومع قاس تنك كلام نب سنأ لاقو رقثاو رسبلا الإ
 رئاس نع رذملا مسا رمع نبا ىنن الف اهوقارأ اوعمس الف ميضفلا ذئموي مهمارش ناكف رزللا
 نأودتشملا ىلا بنعلا بارشتناكمدنع رثا نأ ىلع كلذ لد ةنيدملاب تناك ىلا ةب ل
 نكت ملو ةئيبس رخلا ىمست تناكبرعلا نأ هيلع لديو مسالا اذهب ىمسم ريغ اهاوسام
 اهدالب ريغ نم اهيلإ بلجت تناكاهن "ال لخنلا رمت نم ةذختملا ةبرشألا رئاس كلذب ىمست
 : ىثع الا لاق كلذلو

 اهلا رجاهتبلس سيبذلا مدك لباب قتعي ام ةئيبسو
 امن] لصآلا ناكنأ دعب ىرتشملا ىلإ مسالا اولقنف اهتيرش اذإ رنا تأبس لوقتو

 لوق ًاضيأ هيلع لديو مالكلا ىف عاستالا ىف اهتداع ىلع عضوم ىلإ عضوم نم اهبلحي وه



 : لاقف اهنم لاق ايف ةجح ةغلل ا لهأ نملجر وهو ىلّودلا دوسآلا ىبأ

 اهناكمل اينغم اهاخأ تيأر ىتإف ةاوغلا اميرشت رخل عد
 اهنايلب همأ هتذغ اهوخأ هنإف اهنكب وأ هنكت ال نإف

 ناكول هنأ ' واعمو اهناكمل ًاينغم اهاخأ تيأر هلوقب اهاخأ ةبرش” الا نم اهريغ لعل

 اهنأ ربخأف اهوخأ هنإف | كي وأ هنكت ال نإف هلوقب هدكأ م اهلاخأ هامسامل آر ل

 نأ ةخالا الهأو ةباحصلا نعو هلل هللا لوسر نع رابخألا نم انركذ ام تدق وه 0

 ىولباندجوان أ كلذ ىلع 0 هيلع روصقمو انفصو اب صوصخع رثملا مس

 مثاولب تناكام]ورذحلاب اهنم معأ تن سسدلاورقلا نم ةذختملا ةبرشآألا برشب ةنيدملا 1

 1 اوفلتخاو دتشملا ىلا مير م ةباحصلا نم لكل ١ فرع ألف مهدنع اهتلقل ةلملق ة ةصاخ رزلاب

 ديدشلا ذيينلا برش مهريغورذ ىبأو هللا دبعو رمع لثم ةاحصلا ءاهظع نع ىورو اهاوس

 نوفرعي ال قارعلا لهأ نم ءابقفلا نم مهفالخأ نم مهدعب نمو نيعباتلا رئاس كالذكو

 اههدحأ نيينعم ىلع كللذ لد اهنع هنوفني لب رذخا مسأب امومس الو ةيرشآلا هذه ميرحت

 ابعيمج نأو رذلا براش مذ ىلع نوقفتم عيمجا نآل اهل وان ب الو اهيلع عقبال رخخا مسا نأ

 ا رحت اوفرعل امر رم ناكول هنآل مر < ريغ ذيدنلا نأ ىناثلا و روظحم مر

 ام مهاولب مومعل رثخا ميرخن ” هف رعم ىلإ اهنم سمأ اهم رحت ةفرعم ىلإ ةجالا تناكذإ رذلا

 لمعلاو ملعلل بجوملا رتاوتلا لقن هدورو ليبسف ماكح الا نم ىولبلا تمعامو اهنود

 ال امسأ رفا للقع الو ةبررش الا هذه رحت هب لقعي مل رثخلا مرت نأ ىلع ليلد كلذ ىفو

 ىنلا نع رمع نبأ نع ىورامي رمخ اهريثكر كسي ىلا ةيرش الا رئاس نأ معز نم جتحاو

 هِي ىنلا نع ريشب نب نامعنلا نعىوعشلا نع ىور امب و ( رمخ ركسم لك) لاق هنأ هَ
 رمع نع ىورو ( لسعلاو ريعشلاو ةطتحلاو بنعلاو رقلا ) ءايشأ ةسمخ نم «رطا لاقدتأ

 سابعنبأ نع سواط نع ىور امو لّقعلا صاخأم رار م2 نع ىورامبو هوحن هلوق نم

 قاس تنك لاق سنأ نع ىورامبو ( مارح ركسم لكو رمخ رم لك ) لاق هني ىنلا نع

 0 ذئموي ان رمخ ناكامو ةحلط ىنأ لزنم ىف رخا تمرح ثينح موقلا

 أرمخ ةيرش را هذه هيي ىنلا ى ىس دقق اولقو اهورتكو نا و الا اوقارهأ رذخا رحت

 الإ 41
 كلذلورسملا عيقت وهو حعبضفلا رحت 2 | مرحتن نمراصت تلقعو سنأو رمع كلذكو



 8 رثحلا مر حت باب

 هبرش الا هذهىلع ةعقاو نوكت نأ نم ةيمسنلا هذهولخت الو ىناوآلا اورسكو اهوقارأ

 ركسأ ام نأ كلذي تيف ةحصح ةيمستلاو ةتباث هتجف ناكامجسأو عرشلا وأ ةغللا ةبج نم

 باوجلاو ه ظفللا قيرط نم اهايإ هللا ميرحتب مرح وهو رمخ ومف هريثك ةيرش'الا نم

 ةرابعو هسفنل ةقيقح ءىشلا هب ىمس برض نيب رضىللع ءامسألا نأ قيفوتلا هللابو كلذ نع

 هلاهعتسا بجاوف لو"الا برضلا امأف ًازاجم ءىثلا هب ىم ام رخآلا برضلاو هانعم نع

 برضلا ريظن هيلع ةلالدلا مايق دنع هلاهعتسا بحب امنإف رخآلا برضلا امأو دجو ام ثيح
 نوعبتي نيذلا ديريو كيلع بوتي نأ ديرب هللاو كل نيبيل هللا ديرب | ىلاعت هلوق كوأالا
 برضلا ريظذو ةقيقح عضاوملا هذهف ةدارإلا ظفلقلطأف | اميظعاليم اوليمت نأ تاوهشلا
 عضوملا اذه ىف ةدارإلا ظفل قلطأف [ ضقني نأ ديرب ًارادج اهيف ادجوف | هلوق ىناثلا
 قلط أفق ةقيقح عضوم ا اذه ىف رزلا مساق | رسملاو رخا امنإ | هلوقونو ةقيقح ال زاج

 آزا اجب عضوللا| اذه ىف رثخا مسا قلطأف ( مخرصعأ ىتارأ ىنإ ] رخآ عضوم ىف لاقو هيف :
 مساف | املهأ ملاظلا ةيرقلا هذه نم انجرخأ انبر ]هل وةوحن و رثا ال بنعلا رصعي امنإ هنأل

 دري مل هنآلل زاجج |[ اهيف انك ىتلا ةيرقلا لئساو ] هلوق مث ناينبلا دارأ امو ةقيقح اهف ةيرقلا

 مزل ام نأب زاجلا نم ةقيقحلا لصفنتو املهأ دارأ امنإو هقيقح هل ظفالا عضو ام اهب
 ىرتالأ زاج وهف هتايمسم نع هؤافتنا زاج امو هيف ةقيقح ورف لاح هنع فتي 00
 ناسنإلاوأ ًائيشديربالهتلانإ لئاقلاقولو اقداصت.نك ةدارإ طئاحلل سيل هنأ تاق اذإ كنأ
 رمخ سل ريصعلا ن نإ ل نإ لوقت نأ زئ و اج كللذكو هلوق ف الطبم ناك ةدارإ هل تيسدل لقاعلا

 ةغللا ىف ةريثك كلذ رئاظنو رم سيل بنعلا ءام نم دتشملا ىنلا نأ لاقي نأ زئاج ريغو
 اءلق اهب تيمس ىتلا اهعضاوم اهم ىدعتت ال زاجلا ءامسأ ىنعم ىف ةيعرشلا ءامسالاو عرشلاو
 تسيلاهمأ انيلع بتعلا ءامنم دتشملاىلا ىوس ةبرش الارئاس نعوتني دقرتلا مسا اندجو
 ىردخل ا ديعس ىبأ ثيدح انفصو امعرلا مسا هافتن ا زاوج ىلع ليلدلاو ه ةقيقحلا فرمخ

 هللا اممرح ذنم اهتب رشام هللاو لاقف ًارمخ تبرشأ لاقف ناوشنب هني هللا لوسر ىتأ لاق

 قئفذثم_ :نيطيلخلا قلي هللا وسر مرخ نيطيلخا تيرش لاق تبرش اذاف لاق هلوسرو
 سيل هن' ىلع كلذ لدف هركني ملو هيلع هرقأف هلي ىنلا ةرضحب نيطيلخلا نع رثا مسا
 مدا عك 50 : ل 2 5 00 لو ع أ 11+ درب
 رع نرسم انج محا عسا قتكم يسن اهتم لمص وت دعب د ذاب امو رمخأ تمرح رمح نبأ لأقو رمت
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 نيترجشلا نيتاه ْن رذخأ ا ىنلا لوق هيلع لديو ذئموي مدن اهدوجو عم لختلا

 نوك نأ كلذب 06 ةسسمخ نم را نأ امف ركذ ىتلا رابخأللا نم ًادانسإ حصأوهو

 آايعوتسم سنجلا امس نيةرجشلا نيتاه نم را هلوق ناكذإ ًارمخ امهريغ نم 0#

 وهو ءايشأ ةسمخ نم رزلا 0 :م ىور ام ضراعم ربا اذبف مسالا اذبم ىمسي ام عيمج

 ةيرشألا هذه لحتسم 0 ر] لدتسم نأف الخال هنأ ا ايش !مصأ

 ةقيقحلا ف رمض تسيل 'اهمأ ىلع كلذ لدفآ رفاك نوكي ن نأ , فيكف قسفلا ةمس هقحات ال

 نم ليحتسملا لذا وه رخلا لخ نأو رمخ ل خ ىمسيال ةيرشألا هذه لخ نأهيلعلدبو

 سيل هنأ تدث ةبرش الا هذه نع را مسا ءافتتا ان ركذ ا تيث اذإف دتسشملا ىنلا بنعلا ءام
 دنع اهم هيبشتلا ةرج ىلع ورف لاح ىف رذخا رمساب اهتيمسنا تي نإ هنأو ةقيقحلا ىف اهل مساب

 زوج الز اجلا ءامسأ نأ نم انفصو امر ما ميرحتقالطإ اهل وانتي نأرحي ملف اهم ركسلا دوجو
 الومم ءايشأ ةسمخ نم رخخلا هلوق نوكي نأ ىغبنيف قئاقحلا ءامسأ قالطإ تحت اطوخد
 رثلا لمع تامع دق اهمال لاحلا كلت ىف رخا مساب اهامسف ركسلا اهنم دلوتب ىتلا لاحلا ىلع

 اهديلوتلاح ىف ابقحتست امإةيمسنلا هذه نأ هيلع لديو دحلا قاقحتساو ركسلا ديلوت ىف

 وه لقعلا صاخام نآل لقعلا صاخم ال ذدنلا ليلقو لّقعلا مماخام رذخلا رمع لوق ركسلا

 انفصوامب تدثاذإو ةبرشألاهذه نم هريثك ركسأ ام ليلق ىف دوجوم كلذ سيلو هاطغام

 زوجبالف هيلعليلدلا موقيعضوم ىف الإ لمعتسيالف ةبرش"الا هذه ىف زاجم رثخأ مسا نأ

 هبكر ةحلط ىب"ال ًاسرف ىمس دق ِهَبي هنأ ىرت الأ رخلا ميرحت قالطإ تحت ىوطني نأ

 الووطخلا عساوأدا وج ناكذإ ارح سرفلا ىمسف ًارحب هان دجو لاف ةنيدملاب ناك عزفل

 : رذنلا نب نامعنلل ةغبانلا لاقو داوجلا سرفلا رحبلا مسا قالطإب لقعي
 بكوك نهنم دبي مل تعلط اذإ بكاوككولملاو سمش كنإف

 عقبالرتلا مسا نأ انفصو امي حدف كولللا امسا بك اوكلا الو هل امسا سمشلا نكست ملو

 هب ىمسي ا] و ةقيقح دتشملا 1 بنعلا ءاع صوصخ هنأو اتفصو ىتلا ةءر 0 ىلع

 1 ملعأ هللاو هّللأو ازاجم اهريغ

 رسيملا ميرحت باب

 هتلالد ركب وبأ لاق |*ريبك مثإ امهيف لق رسيملاو را نع كنولأسي | ىلاعت هللا لاق



 ١١ رسيملا مسرح بأي

 وه امنإ ةغللا لصأ ىف رسيملا مسأ نأ لاقيو هناي نم مدقتام ىلع ىبك رسيملا مب رحت ىلع
 رورجلا رسيملاو رووجلا ءىرحي هنألل رسايلا زاجلل لاقي هترسي دقف هنأ زجام لكو ةثزجتلل
 ىلع حادقلاب اهيلع نوماقتي اماسقأ هنواعجو ًاروزج نورحن# اوناكو ىزجبت اذإ هسفن
 امب هل نومكحيف ةمسلا نم هيلعام ىلإ اورظن حدق هل جرخ نم لكف كلذ ىلع م ةداع
 ةداتقو سابع نبا لاقو ًارسيم راهقلا بورض رئاس اذه ىلع ىمسف حادقلا ءامسأ هيضتقي
 ىتح دهاجيو سواطو ءاطع لاقو راهقلا رسيملا دها#و سواطو ءاطعو حلاص نب ةيواعمو

 نع ةمامأ ىلأ نع مساقلا نع ديز نب ىلع نع ىورو زوجلاو باعكلاب نايبصلا بعل
 اهنإفأر جز اهب رجزي ىتلا ةموسوملا باعكلا هذه اوبنتجا) لاق لِي ىنلا نع ىموم ىبأ
 درتلاب بعل نم )لاق ِهتْلَي ىذلا نع ىموم ىبأ نع دنه ىبأ نب ديعس ىورو ( رسدملا نم
 لجرل لاق الجر نأ ساللح نع ةداتق نع ةيلس نب دامح ىورو ( هلوسرو هللا ىصع دقق
 ا لا ةف ىلع ىلإ اعفتراف اذكواذك كإذةضيب اذكوأ اذك تلكأنإ
 نإوراق ةرطاخلانإ سابع نبا لاق رامقلا نم ةرطاخملا نأو رامقلا ميرحت ىف ملعلا لهأ نيب
 همعرت درو نأ ىلإ احابم 2 ناكدقو ةجوزلاو لاملا ىلع نورطاخم اوناك ةيلداجلا لهأ
 تلي ىنلا هل لاقو | مورلا تبلغملأ | ت 85 ملا قيدصلا ركب وبأ رطاخ دقو
 ا خسنو كلذ ر ظح مث مث لج "لا ىف دمعباو رطخلا ف دز

 قحتسيىذلا ناك اذإ لاصنلاو ليإلاو باودلا 2 2 ىف ناهرلا نم هيف صخرامالإ

 نمو ذخأ | امهنم قيس نم نأ طرش نإو قبس نإ ر آلا قحتسي الو قبس نإ ًادحاو
 آذيف طعي 3 نإو قحتسأ قبس نإ الجر أمه دلخدأ نإف لطاب اذهف ى اطعأ قدس

 قوس دلي ىن )نع ةريره أ ىوردقو الل تلي ىنل اهاعس ىذلا ليخدلا اذهو زئاج
 امنإو ليخلا نيب قباس هنأ أ قل ىنلا نع رمع نبا ىورو لصن وأ رفاح وأ فخ ىفالإ
 ودعلاى لع ةوةورارظتسا هيفوضكرلا ىلعاط 8 ,ردتو ليخلل ةضادر هيف نال كلذ صخ

 | ليخلا طابر نمو ] ىرلا امن :أ ل ةوق نم متعطتسا|ه م اودعأو | ىلاعت هللا لاق
 كلذوودعلا لعةوقلا نم هيف الاهم قبسلا زاوج ىضتقي أل ل1 ظابرو نمو | لوقا هاظف
 ديبعلا ىف ةعرقلا مل رحتث بجرب راهقلا وهو رسما م رحت نه للاعت هللا هرك ذامو ىرلا

 ينعم وه اذهو ضعب ما اجنإو ضعب قاّقح]و راهقلا نم هيف ال تومي م ضيرملا موةتعي
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 ققحال هيبصن ىف فوتسي دحاو لكن "ال كلذك ةمسقلا ىف ةعرقلا تسيلو هنيعب رابقلا

 . ملعأ هللاو مهنم دحاو

 مهتيلا لام ىف فرصتلا باب

 | مكناوخإف مهوطلاخت نإو ريخ م 7 حالصإ لق ىناتيلا نع كلن ولئسيو | ىلاعت هللا لاق

 دقو بالا« ءاقب عم مالا نم اي نوكي دَقَف هيوبأ دحأ نع درفنملا منيلا ركب وبأ لاق

 00 الا نم مهتيلاوه قالطإل طالا دنع روظ" الا نأ الإ الإ مثالا ءاقيعم بألا نما ن وكي

 كلذكو ًابقاب بالا ناكاذإ م"الا نم 2” وب داكي الو ةيقاب م 0

 الو ا نو افلا ا دارملا امنإ ماتيأالا ماكحأ نم هللا كجم

 نأ ىلع ليلدلاو متيل مبتيلاب مدع برقل زاجا هجو الإ وبا دعب مهلع كلذ 37
 ةريخصاو أ: ةزك تناك هاوس هلق جوزلا نع ةدرفنملا ةأرملل مهتيمست 0 مسا مهتيلا

 : رعاشلا لاق
 ىاتيلا لم 0 ةوسنلا ىانأالا سيكنت روبقلا نإ

 : هتقان فصي رعاشلا لاق ايلأ و> امع اهدار فنال ةميتب ةيبارلا ىمستو

 بئارآالا 0 لثم اهلحر كلمت ءادوق
 دم ىف عفقملا نبال باتكر اهل ريظن ال ةدرفم اهن”ال ةميتب ةردلاقيو ةيبارلا ىنعي

 : مام وبأ لاق ةميقيلا ىمسي ممريغو جداد وخلا بهاذم فالتخاو حافسلا سارعلا ىأ

 ببسي ةميتيلا ىف عفقملا نبأو بسن نيب موي ةزع ريثكو
 نأ الإ ًاريبكو أ ًاريغص هيوبأ دحأ دقف نم الماش ناكدارفنالل امسا مهتيلا ناكاذإو

 لاق دمج نب رفعج انثدح رغصلا لاح ىف بالا دف نم انركذ ام 0 امنإ قالطإلا
 ةيواعم نع طاص نب هللا دبع انثدح لاق ديبع وبأ انثدح لاق ناهلأ نب دم نبرفعج انثدح

 لقىاتيلا نعكنولئسيو | لجوزع هلوق ىف سابع نبا نع ةحاط ىبأ نيىلع نعلاص نإ

 نولكأب امن الظ ىاتيلا لاومأ نولكأي نيذلا نإ ] لزنأ امل ىلاعت هللا لاق [ريخممل حالص

 نأ اوجرحتو مهلإ ىئاتيلا اومضي نأ نودلسملاهرك | ًاريعس نولصيسو ًاران ع ىف

 ءاش ولو  هلوق ىلإ  ىاتيلا نع كنولئسيو ] هللا لزنأف هنع عقلي ىنلا اولأسو موطلاخ
 نمو ]لاقف رسيو عسو هنكناو مكيلع قيضو كجرخأ ال هللا ءاش ول لاق | مكتنع ال هللا



 و مايلا لام ىف فرصتلا باب

 اوغنبا هِي ىنلا نع ىور دقو | قوردملاب لك ألف ًاريقف ناك نمو ففعتسيلف ًاينغ ناك
 رمعنبأو ةشئاعو رمت نعورمع ىلع افوقوم كلذ ىوديو ةقدصلا اهلك أتال ىااتيلا لاومأب
 ةيآلا هذه توح دقو هب ةراجتلاو ةيراضم متيلا لام عفد نيعباتلا نم ةعامجو حيرشو
 هلام طلخ زاوج ىلع ةلالدلا هيف | ريخ مهل حالصإ لق | هلوق اهدحأ ماكحألا نم ًايورض
 ىلإ ةيراضم هعفد زاوجو احالص كلذ ناك اذإ ىرشناو عيبلاب هيف فرصتلا زاوجو هلام
 ىف داهتجالا زاوج ىلع ةلالدلا هيفو ًاضيأ ةيراضم ميتيلا ىلو لمعي نأ قاووعو ةزبغ
 .بلاغو داهتجالا قيرط نمرلعي ام ةمآلا هتنمضت ىذلا حالصإلا نآل ثداوحلا ماكحأ
 نأب كلذو ميتيلل ريخ ناك اذإ هسفنل هلام نم ىرتشي نأ مهتيلا ىلول نأ ىلع لديو نافلا
 لاه قم ًاضيأ عسل ةقينح ىأ لوقوهو مكلم نع جرم ام ةميق رثكأ ميقا هذخأب م
 كلذ ناكاذإ مبتيلا بوزن هل نأ ىلع ًاضيأ لديو ه هل حالصإلا نم كلذ نآل ميتيلل هسفن
 هندي و هنيب بسن ال ىذلا ىصولا نود هنم بسن اذ ناك ن ميف اندنع كلذو حالصإلا نم
 ىضاقلل نأ هرهاظ ىضتتقا دق هنكلو موزتلا ف ةياالولا اج قحتسيال اهسفن ةيصولا نأال
 هيف هل ام هملعي نأ هل نأ ىلع لديو ء حالصإلا هجو ىلع هلام ف فرصتيو هجوزب نأ
 تاعانصلا هيلعي نك هرجأؤ نأو كلذ ىلعدل رجأتسيو بداالاو نيدلا صأ نم حالص
 نإ انبامصأ لاق كلذلو حالصإلا هجو ىلع عقي دق كلذ عيمج ن'ال هوو تاراجتلاو
 لاقو تاءانصلا ملعيل هرجاؤي نأ هلف مرح محرلا ىوذ نم هرجح ىف ميتيلا ناكنم لك
 هضبقي نأ هرجح ىف وه نيلف لام متيلل بهو اذإ هنأ اولاقو هلام نم هيلع قفني نأ هل دمع
 نع كنولئسيو |هلوقو ه هلكك لذ عيمج ىضتقأ دق هبا آلا رهاظف حالصإلا نم هيف هل امل هل
 ماتي الا ىلع ماوقلا كنولئسيو هلوق ىف نيرمضملاب ىنعامإ | ريخ مهل حالصإ لق ىاتيلا
 هتضايحو هظفحو ميتيلا كاسمإ هل نآل مر محر ىذ لك مظتني كلذو مهن نيلفاكلا
 فرصتلا نم انركذ ىتلا هوجولا رئاس [ريخ مهل حالصإ لق |هلوق مظتنأ دقو هتاضحو
 ناعم ىلع لد دق | ريخ | هلوقو بيدأتلاو ميرقتلاو جيودتلاو حالصإلا هجو ىلع هلام ىف
 .باوثلا هب قحتسيام كلذ نأ اهنمو انركذىلا هوجولا نمىاتيلا لع فرصتلا ةحابإ اهنم
 هب دعو امنإو هبجوي مل هنأ اهنمو باوثلا هب قحتسي هنإف ًاريخ ناكامو ا ريخ هامس هن“ال
 هجيوزت ىلع رب وهالو ةراجتلاب هلام ىف فرصتلا هيلع بجاوب سيل هنأ ىلع لدف باوثلا
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 [متاوخإف موطلاخت نإو |هلوقو داشرإلاو بدنلا هدارم نأ ىلع لدي ظفلل ارهاظ نأال

 هسفنب مبتيلا طلاخم نأ هل هنأ ىلع لديو هيف فرصتلاو ةراجتلاو هلام هلام طلخ ةحابإ هبف

 ىنتيلا طلخ دق نوكسبف هدلو ضعب ةميتيلا جوزي وأ هتنب هجوزب نأو ةك انملاو رهصلا ف

 هلاع هلام طلخ ةحابإ | موطلاخت نإو | هلوق مظتنا دقف مهب وه طلتخاو هلايعو هسفنب

 ليلدلاوهسفنب هطاخدق نوكيفهيلع لي نمو هدلو ضعب هجوزت زاوجو هيف فرصتلاو

 ناكاذإو اكيرش ناكاذإ نالف طيلخ نالف مهل وق كلذ عيمج لوانتي ةطلاخمل مسا نأ ىلع

 اذإنالفب نالف طلتخا دقلاقي كلذكو اكي رش نكي ملذإو هني اديوهب راشيو هعياب وهلماعي

 مهضعب زييمت ريغ نم قوقحلا ىف كارتشالا ىه ىتلا ةطلخلا نم ذ وخأم هلككلذو هرهاص

 ركذ همدقت امهدحأ نيهجو نم حالصإلا ةطب رشب ةدوقعم ةطلاخلا هذهو ايف ضعب نم

 نمدسفملا معي هتلاو | ةطلاخماركذ بيقعهلوقىفاثلاو ىلاتيلامأن مهب باجأ ايفحالصإلا

 هنظىف باكي امرادقمف هلامب مبتيلالام هطاخزا وج تمظتنا دق آلا تناكاذإ أ ]و[ ملصملا

 ىسانلا اهلعشي ىتلا ةدهانلازأو جلع لد دقف سابع نبا نع ىورام ىلع هلكأي مبتيلا نأ

 سانلالكأ فات دقو هنوقفني م هنوطلخيفأم ولعم 8 سا مهتم دحأو لك رشي 0 سلا

 زوجأ مهس نأ ةييطب نيغلابلا ءالقعلا لام ىف وهف م انيالا لاومأ ق حابأ دق هللا ناكاذإذ

 هدب دحأ اوتباغ |: فيكتلا لعأ ةعئ ل لابن هلوق ةدهأ ل ىف هريظنو

 ىلإ هفاضأف | مكةروب ] هلوقل ًاعيمج ل قرولا ناكف [ ًاماعط ىزأ اهمأ رظنيلف ةنيدملا ىلإ

 ىلعلددق | مي!وخإف موطلاخت نإو ]هلوقو ه هنم ًايعمج اولكأيل ءارشلاب ه أو ةعاجلا

 نم حالصإلا هيف ائكرحت اع : باوثلا ق>تسي هنأ ىلع ةطلخلاو ةكراشألا ازاوج نم انركذام

 ىرحتو هيخأ ةلوعم ىلإ بودنم وف ذإ كلذ ا هلوق نآل كلذ

 هللاو) عتْلَم ىنلا لاقو | | ميوخأ نيب اوحاصاف ةوخإ نونم ااع] | ىلاعت هل وقل هحلاصم

 بدنلا ىلع ةلالدلا [ [تارخإل هلوق م ظن ادقف هب أ نوعف ديعلا مادام ديعلا نوع ىف

 قيضل هب ىتعي | [مدعأل هللأ ءاشولو ا هلوقو هةنم هيلي ام : باوثلا قاقحتسأ وداشرإلاو

 كالو مهلا ومأ ىف مهل فرصتلاو مانيلا ةطلاخم نم مكعنميف فيلكتلا ىف مكيلع
 6- ايرألا بلطو م فرس ان اهلا ةبج ىلع 5م ال وأ مهطومأ 00
 مدعوو حالصإلا هجو ىلع مط ف رصت ل مكلمابأو زفر نمل ل يارا جلاب



 ١م تت شما حاكن باب

 امالعإو همعنب ًاريكذت مكيلع قيضيف باحيإلا ةرج ىلع كلذ مكمزلب مو هيلع باوثلا
 مم نونم ولا لافطأ نأ 1 لدي | مكناوخإف ] هلوقو « هدابعل حالصلاو رسيلا هنم
 نونمؤملا امنإ | لاق دق ىلاعت هللاو انل ان :اوخإ ممامس ىلاعت هللا ن "ال ماكحأ الأ ىف نوزمؤم
 . ملعأ ىلاعت هللاو| ةوخإ

 تاكرشملا حاكن باب

 لاقىطساولا دمحنب رفعجانث دح | نم وي ىتح تاكرشملاا وكنت الوز ىلاعت هللا لاق
 ةيواعم نع حاصنب هللا دبع انث دح لاق ديبع وبأ انثد> لاق نال نب دم نب رفعج انثدح

 لاق | نمي ىتح تاكرشملا أو وحكست ال و] هلوق ىف سابع نبأ نع ةحلط ىبأ ا
 اذإ سَ اطيق نم باتكلا اوتوأ ن نيذلا نم تانصحملاو 1 لاقف باتكلا لمأ ىلتسأ 5

 نأوزريغ فئافع لاق ١ نادخأ ىذختم الو نيفاسم ريغ نينصخ نهروجأ ن نهومتتا

 هلوق ىلع بتم | نهي ىح تاكرشملا اوحكنت الوإ| هلوق نأ سابع نبأ ريخأف
 نهنم تاينئتسم تايباتكلا نأو | مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحلاو |
 انثدح لاق دمح نب رفعج انثدح ء نهريغو ثايباتكلا | ىف ةماع ارم ا مع نبأ نع ىورو
 عفان نب هللأ ديبع نع ديعس نب ىح انثدح لاق ديبع وبأ انثدح لاق تاملا نب دم نب رفعج

 ديبع وبأ لاق مهئاسن حاكن م كلا لهأ ماعطب ًاسأب ىريال ناكمنأ رمع نأ نع
 نع لثس اذإ ناكمنأ رم نب 1 نع عفان ىبندح لاق ثيللا نع اص نب هللا دبع انثدحو

 كرويقلا م لعأ الف لاق نيدلسملا ىلع تاكرشملا م رح هللا نإ لاق ةينأرصنلاو ةيدوهلا حكت
 7 كف هللأ ديبع ن نم دع وأ ىسيع امهر لوقت نأ ن 7 رظعأ لاقوأ أركأ ايش

 بهذم نأر بخأو ءىشباهيف عطقي مل وةبألا ىناثلا ثيدحلا ىفالت ومعرحتلا ر كذيملو لوألا
 نودهيم ا ىبأ نع دعس نب ىلع انثدح لاق ديبع وبأ انثدحو لاق كرش ىراصنلا
 لكأتو مءاسن مك حكنتف باتكلا لهأ ايف انطلاخ ضرأب انإرمع نبال تلقلاق نارمم نبا
 ضم ءاسن مكسناف أرقتام أ رقا ىبإ تلق لاق مي د رحتلا ةبأو ليلحتلا ةيأ ىلع أرقف لاق ميهان

 باوجلاب هلودع ركب وبأ لاق » ميرحتلا ةيآو ليلحت 1| ةيآ ىلع داعأف لاق مهم اعط لكأتو
 هىشل هيف عطاق ريغ 1 كن] قف ًافقاو ناكمنأ ىلع ليلد ةبآلا ةوالت ىلإ رظحلاو ةحاب ابالي

 لهأ ءاسن جوزت ه ركب اك ميرحتلا هجو ىلع سمل هنأ ىل ع لذي ةهار هك نم هنع ركذ امو



 نيعباتلاو ةيادصلا نم ةعامجج نع ىوردقو مرحتلا هجو ىلعال تايباتكلا نم برحلا

 ناملا نب دمت نيرفعج انثدح لاق ىطسأولا دمتنب رفعج انثدح تايباتكلا حكت ةحابإ

 نع ديزي نيعفانو كوب نب ىتح نع مد سم ىلأ نيديعس ىنثد> لاق ديبع وبأ انثدح لاق

 تب ةلعات جوذت ناهثع نإ لوس بئاسلا نب للعنب هللأ دبع تعم“ لاق ةرفع لوف رع

 نب ةحلط نأ عفان ركذ ريغ نم دانسإلا اذهبو هئاسن ىلع ةينارصن ىهو ةيبلكلا ةصفارفلا
 بتكو ةيدوه جوز هنأ ًاضيأ ةفيذح نع ىورو ماشلا لهأ نم ةيدوج جوت هللأ ديمع

 فاخأ نكلو ال رمع هيلإ بّتكف ىه مارحأ ةفيذ> هيلإ بتكف ابليس لخ نأ رمع هيلإ

 مهنم تايب اتكلا جدد ةحانإ نيعباتلا نم ةعاج نع ىورو نينم تاسموملااوعقاوت نأ

 ىورام و نوحاكت جرحت نيعباتلاو ةاحصلا نم دحأ نع ملعنالو ىبعشلاو مهاربإو نسحلا

 رع ةهار كىوراك ةهاركل | هنع هيف امإوام رم هآر هنأ ىلع هيف ةلالد الف هيف رمع نبأ نع

 ولو تايبات ا 0 2 ةساد كلا وزب ةفيذخل

 ىلع مهقافتا ىلع ليل د كلذ قو فاالخ و يك مهم 320 ظل ةءباحصل 1 دنعام رع كلذ ناك

 نم تايباتكلا مرحتل بجوم ريغ | نم قى مدح تا سشملا اوحكنت الو | هلوقو هزاوج

 قالطإلا دنع مهنم نائوآللا ةدبع لوانتب امنإ تاكرشملا ظفل رهاظ نأ امهدحأ نيبجو

 أ نم اورفك نيذلا دوب ام ] هلوق كإ ىرت الأ ةلالدب الإ 4 اتكلا هيف لخدب الو

 00 .ذلا نكي مل | لاقو | مير نمريخ نم مكيلع لذني نأ نيكرشملا الو باتكلا

 فوطعملا نأ ىضتقي هرهاظو ظفالا ىف مهب قرفف | نيكفنم نكد ثااو باتكلا لهأ

 0 درفأ هنأو عيمجلا م مالا لوم ىلع ها موقت نأ الإ هيلع فوطعملا ريغ

 لير ريجو هلسرو همكم المو 2 ناكنم ] ىلاعت هل وقكديكأ الاوأ / | مظعتلا ن 0 برضل

 ربظ”الا نأ الإ كمالملا ةلمج نم امهنوك عم امهم أشل اميظعت ركذلاب امهد أف | لاكيمو

 هفطع ىضتقاف هسنج نم هنأ ىلع ةلالدلا موقت نأ الإ هيلع ف وطعملا ريغ فوطعم ا نأ

 5 ىلع ارؤضوم ميرحتلا نورك « نأو , مثريغ اونوك نأ نيكرشم ا ىل اع باتكلا لهأ

 سم نوكي نأ بجول عيججبا ىف امومع ناكول هنأ ر الا هجولاو نيكرشملا نم ناثوألا

 اهادحإ خسلق ال نأو مس ]بق نم بات لا اوتوأ ن يذلا ن نم تائصخلاو هل وق ىلع

 نم باتكلا أوتوأ نب .ذلا نم تأن انصخناو | هلوق ليق نإف ة املا عتسا نكمأ ام ىرخ الب

0 



 ١ تاكرشملا حاكن باب

 باتكلا لهأ نم نإوإ ىلاعت هلوةكباتكلا لهأ نمنيلسأ ىتاللا هب دارأ امن | كلبق
 ءانآ هللا تانآ نولتي ةمئاق ةمأ باتتكلا لهأ نم ] هلوقو | مكيلإ ل زئأ امو هللاب نمي نمل
 كلذو هب جتحناو هلئاق ةوابغ ىلع لاد لوقلا نم فلخ اذه هل ليق ا نودجسل مو ليللا
 نيذلا نم] هلوقك مهنم رافكلا لوانتب امنإف قلطأ اذإ مسالا اذه نأ امهدحأ نيبجو نم
 هنمأت نإ نم باتتكلا لهأ نمو ] هلوقو [ دب نع ةيزجلا اوطعي ىتح باتكلا اوتوأ
 ىراصنلاو دوهلالوانتي امنإفةقلطملا ظافلآآلا نم كلاذىر<جىرجامو | كييل] هدؤيراطنقب
 1 ىلاعت هللا نأ ىرتالأ ناهيإلا ركذ دييقتب الإ ملسأف باتكلا لهأ نمناكنم هب لقعي الو
 ءاوس اوسيل | لاق باتكلا لهأ نم مهنأ هركذ عم مالسإلا ركذمهنم لسن مهب دأرأ
 هجولاو [رخآلامويلاو هللابنميي نمل باتنكلا لهأ نم نإو ةمئاق ةمأ باتكلا لهأ نم
 باتكلا لهأ نم نكى اللا تانم ملا ركذ مظننا دقو تانمؤملا ةيآلا فركذ هنأ رخآلا
 نم تانصحلاو تانمؤملا نم تانص#لاو | لاق هنال لصآلا ىف تانمؤم نك نمونيلسأف
 اوتوأن يذلا نم تانصحلاب هدارمن وكي نآزو< فيكف | مكلبق نم باتكلا | وتوأ نيذلا
 ىورامب ةلاقم اهذبم نيلئاقلا ضعب جمتحأ ارو + نهرك ذب ءودبملا تانمؤملا نم باتكلا
 لأسف باتكلا لهأ نم ةأرما جوذتي نأ كلام نب بمك د ارأ لاق ةحلط ىلأ نب لع نع
 اذه نإ لاقيف داسفلا ىضتقي ىهنلا رهاظف لاق كنصحتال اهنإ لاقو هاهنف وقلي هللا لوسر
 باجيإ ىف نآرقلا رهاظ ىلع هلثع ضارتعالازوجالو قيرطلا اذه نم عوطقم ثيدح

 نم رمع نع ىور اك ةيهاركلا هجو ىلع نوكي نأ را تبث نإو هصيصخت الو هخسن
 نو كنصحنال اهنإ هلوق هيلع لديو ميرحتلا هجو ىلع ال ةيدويلا جيوزت ةفيذحل هتهارك
 امحاكتزوحيو ةمآلا كلذكو هنصحتال ةريغصلا نآل ماكنلا داسفل بجوم ريغ نيصحتلا
 رفعج انثدح لاق ىطساولا دم نب رفعج انثدخ ةبب رحلا ةيباتنكلا جوزت ىف فلتخا دقو
 نع نيسح ن. نايس نع ماوعلا نب دابع انثىح لاق ديبع وبأ انثد> لاق ناملا نب دمت نبأ
 هلت لاق ًابرح اوناك اذإ باتكلا لهأ ءاسن لحتال لاق سابع نبأ نع دهاجم نع ممل
 [ نورغاص مو - هلوق ىلإ - رخآلا مويلاب الو هللاب نونم يال يذلا اولتاق | ةبآل اهذه
 لع كلذ ىأر سابع نبا نوكي نأ زوحي ركب وب أ لاق هبجيأف ميهاربإ هب تثدخ محلا لاق
 لهأ هأسن هرك هنأ ىلع نع ىور دقو ممرحت ريغ نم هنوهرك« انباحصأو ةيهاركلا هجو

 ىف ماكحأ ند
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 [مكلبق نم باتنكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحمناو | ىلاعت هلوقو باتكلا لهأ نمبرحلا

 اولتاق | ىلاعت هلوقو ةلالد ريب هصيصخت زئاج ريغو تايمذلاو تايب رملا نيب هيف قرش مل

 ناكولو هداسف الو حاكتلا زاوحب هل قلعتال | رخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤيال نيذلا

 ىغبلا لهأو جراوخلا ءاسن حاكت زوال نأ بجول حاكنلا داسفل ةلع لاتقلا بوجو

 بوجول ريثأتال هنأ انفصو امب نابف [ هللا سمأ ىلإ ءىت ىتح ىغبت ىتلا اولتاقف ]ىلاعت هلوقل

 مويلاو هللابن ونموت ًاموق دحيتال | ىلاعتهلوقل ابا امصأ ههركام نإو حاكتلا داسفإىفلاتقلا

 [مهتريشعوأ مهتاوخإوأ مءانبأوأ مابآ اوناكولو هلوسرو هللا داح نم نوداوي رخآلا

 ببس حاكتلانأ ريخأ املف ,ةمحرو ةدوم كني لعجو] ىلاعت هلوقل ةدوملابجوي حاكتلاو

 2 نم نوداوي | هلوقو كلذ اوهرك برلا لهأ ةداوم نعانأمتو ةمحرلاو ةدوملا

 نو دح ىف مهن وك نم قتشم ظفلهنآلل ةمذلا لهأنود بر !لهأ فوه امإ [هل ومو

 نود برها اهأ ةفص هذهو قشىفف نمو قش ىف اونوك نأوهو ةقاشملا كلذكو دحىف

 قالخأ لعبرحلا د ادىف أني هدلو نأ وهو ىرخأ ةبج نمو هوهرك كلذإف ةمدلالهأ

 ءىرنات : أعلي لاقو نيكرشملا 00 ءىربانأ قب لم لاق هنعىبنمكلذو ابلهأ

 نونمؤي 7 و دجتال | ىلإ هل هلوق ن وكي نأ تركنأام ل ا ا

 نيذلا نم 0 | هلوقل ًاصصخ [هلوسرو هللا داح نم نوداوي رخآلا مويلاو هتلاب
 ةيآلا هلليق تايب رحلا نود نهنم تايمذلا ىل إع هك ًارصاق | لبق نم باتتكلا !وتوأ

 ناكنإو 0 هلوانتت ملف حاكتلا دقع سفن ام 1 نا ىبنلا تضتقا امن

 ىلإىدؤي هنأ الإ باحتلاو ةداوم اوه سيل دّقعلا سفنف باحتلاو ةداوملل ًاببس ريصي دق

 نوعدي كتئاوأ | تاكرشملا حاكن مرت بيقع لاقامل لبق نإف نهريغ هل اونسحتساف كلذ

 تايمذلا تايب اتركلا حاكن ىف دوجوم كلذو نوح اكن مرح ةلعلاهذه هنأ ىلع لد | رانلا ىلإ

 مولعم هلليق تاكرشملاحاكت مي رحتك ةلعلا هذمل نوحاكت ميرحت بج وف نهنم تايب راو

 نوتحاب] زئاج ريغ ناكل كلذكت ناكول اهنآل حاكتلا مي رتل ةبجوم ةلع تسيل هذه نأ

 عم نوميرحت لزن نأ ىلإ مالسإلا لوأ ىف احابم ناكدق تاكرشلا حاك_ن اندجو املف لاحب

 ةيجوم ةلعب سيل ىنعملا اذه نأ ىلع لد رانلا ىلإ أنل نيرفاكلا ءاعد وهو ىنعملا اذه دوجو

 ىلاعت هللا ءايدنأن م نييدن تحت نيت رفاك طول ةأ صاوون ةأرما تناك دقو حاكتلا ميرحتل



 نيدبع تحت اتناك طول ةأرماو حون ةأرما اورفك نيذلل الثم هللا برض | ىلاعت هللا لاق
 [نيلخادلا عم رانلا الخدا ليقو ًائيش هللا نم امهنع اينغي ملف امه اتنافن نيحلاص اندابع نم
 ةبجوم ةلعب سيل رفكلا نأ كلذب تدثف امهنم رفكلا دوجو عم اموحاكن ةحصب ربخأف
 ىلإ نوعدي كئلوأ ] تاكرشملا يرحت قايس ىف لاق دق ىلاعت هللا ناكنإو حاكنلا ميرحتل
 ةيعرشلا للعلا ىرجم ىرججت ىلا ىناعملا نمكلذك ناك امون و> اكن نالطبل ًااعدإمجخل [رانلا
 اذإو مسالا صيصختك هصيصخت زوج مسالا نم محلا هب قلعتي ايف ديك أت هيف سلف
 قاع ىذلا ميرحتلا صيصخت هب زوحجي | باتكلا اوت وأ نيذلا نم تانصحلاو | هلوق ناك
 ةيعرشلا للملا ىرجم ىرجأ ىذلا ىنعملا ىلع بوصنملا كلا صيصخت ًاضيأ زاج مسالاب
 دصيورسيملاو رم ىف ءاضغبلاوةوادعلا دبي عقوي نأ ناطيشلاديرب امنإ | هلوق كلذ ريظنو
 ىرجب اهارجأو ةروظحل ارومأألا هذه نم رفا برش نع ثدحام ركذف |[ هللا ركذ نع
 رئاس مرحب نأ بجول كلذك ناكل هنأل اهمتالولعم ىف اهؤارجإ بجاوب سيلو ةلعلأ
 ىف اننيي ءاضغبلاو ةوادعلا عاقيإ ناطيشلا ةدارإل تانيادملا دوقعو تاك انملاو تاعايبلا
 ناك لب هيف دجوام رئاس ىف ىنعملارايتعا بجي ملاءلف هللا ركذ نع اهم اندصإ نأو اهرئاس
 صودصنخملا ةيعرشلا للعلا رئاس مكح كلذك ناكه ريغ نود روك ذم ا ىلع مكح لا روصقم
 بجوف ةع كلا للعلا صيصخت ىلعدب لدتسيام اذهو اهيلع لدتسلاو ةيضدمملاو اهنم اهلع

 نهريغ نود نبنم تاكرشملا ىلعانفصو ايف ًاروصقم ميرحتلا ركح نوكي نأ انفصو امي
 نه اوس ىلإهب دعتم[ريغ تاكرشما ىف رظحلل اديك أت رانلا ىلإ انابإ مهتاعد ركذ نوكيو
 تايباتكلا ىف دوجوم ريغ كلذو حاكتلا رحت ادلع امه رانلا ىلإ ءاعدلاو كرشلا نآل
 نع اأوهنف نينمؤدللو هبل هللا لوسرل اوناك نيب احلا برعلا ىرشم ىف كلذ نإ لق دقو
 مهنم ريصقتلا ىلإ كلذ ىدؤيف نيكرشملا نم نييل اهأ ةدوم ىلإ مهب نكسمي الثل نحاكت
 وهف كلذك ناك نإ هنأ الإ مهلاتق كرب ا سمأ نيذلا نيداوملا ةمذلا لهأ نود مهطاتق ىف
 ىلإعوجرلا نمأدي دي الو ىنعملا اذه دوجول تايب رحلا تايباتكلا حاكن مي رحت بجوي
 ىلع لدي [ ةكرشم نم ريخ ةنمؤم ةمالو | ىلاعت هلوقو انمدق امب ةلعلا هذه لولعم مكح
 ةمآلا حيوزتب نينمؤملا سعأ ىلاعت هللا نآأل ةرخلا ىلإ لوطلا دوجو عم ةمآلا حاكن زاوج
 ةرهلا ىلإ لوطلا دجاوو اهلل لوطلا نودحو موبجعت ىلا ةكرشلا ةرحلا نم الدب ةنمؤللا
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 كلذك ناك اذإف رورملا ىف ةداعلا ىف امهنب قرفال ذإ ةملسملا ةرحلا ىلإ هدجاو وه ةكرشملا
 ىف بيغرتلا مصي الو[ مكنبعأ ولو ةكرشم نم ريخ ةنمؤم ةم'الو | ىلاعت هقلا لاق دقو

 تنمضتف ةملسملا ةرحلا يوزت لعردقي وهوالإ ةكرشملا ةرحلا كرتو ةنمؤملا ةمآلا حاكن
 وهو كلذ ىلع رخآ هجو نم لديو ةرحلا ىلإ لوطلا دوجو عم ةمآلا حاكن زاوج ةي آلإ
 بقعم مهمريقفلاو ىنغلل هدجاوريغوالوطلا دجاو ىفماع تاكرشملا حاكن نعىبنلا نأ

 ةكرشملا حاكن هيلع رظح نمل اهحاكن حابأف [ ةكرشم نم ريخ ةنم ؤم ةمآل و | هلو قب كلذ

 . نيقيرفلل ةمآلا مساكن زاوجل ًايجوم ريقفلاو ىنغلا ف امومع ناكف

 ضيحلا باب 0

 ضيحماو | ضيحما ىفءاسنلا اوازتعاف ىذ أوه لق ضيحمن !نع كنولأسي و | ىلاعتهلوق

 عضوموهتيبملاو ليةااكض حلا عضومهب ىمسينأ زوجي وهسفن ضيحللامسا نوكيدق
 اذه ىف ضيحناب دارملا نأ ىلع لدي ام ظفلل | ىو ىف نكلو ةتوتيبلا عضومو ةلوليقلا

 ال ضيحلا سفنل ةفص كلذو ىذأ وه هلوقب درو باوجلا نآل ضيحلا وه عضوملا

 ناكدق هنآل كلذو هيف مهيلع بحي امو همكح نغم وقلا ةلًأسم تناكو هيف ىذلا عضوملا

 ىف نيسلاجو نوتيراشمو ءاسنلا ةلك ام نوبنتجي اوناكو ةنيدملاب مهنورواجب دوهلل| نم موق

 ىنعي ىذأوه اذه هلوقب هللا مماجأف مالسإلا ىف همكح !ورلعي نأ اودارأف ضيحلا لاح
 موزلب كلذ لبق نيملاع اوناكمهن”ال همانتجا موزل دافأ دق كلذب هل هفصو ورذقو سجن هنأ
 | ىذ”الا نأ ىلع لديو هبنجتب مثالا هنم اوقلع اظفل هيف قلطأف تاساجنلا بانتجا
 لصيلو ضر'الابارحسميلف ىذأ دحأ لعن باصأ اذإ ) وكلم ىنلا ل وق تاساجنلا ىلع عقي

 وه لق هلوقب دري مل هنأ امولعم ناكامل ًاضيأو ىذأ ةساجنلا ىمسف (روبط اهل هنإف اهف
 رابخ "الادارأ هنأ انملعهيف ةَدئافال كلذ نءالدب ناسنإلا ىذأتىف هلاح نع رابخ“الا [ ىذأ
 ركب ناكنإ مكيلع حانج الو | ىلاعت هللا لاق ةساجن ىذأ لكس يلو هبانتجا موزلو هتساجنب

 مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم نعمسقلو] لاقو سجنب سيل رطملاو [رطم نم ىذأ

 .ةساجنلا نع ةرابع ةيآلا ىف روكذملا ىذ'الا ناكامنإو | اريثك ى ذأ اوكرشأ نيذلا نمو
 دقو هنع نيلئاسلا لا وس ىضتقمو هيلع باطلا ةلالدإهبانتجإ بحبأر ذقهن وكل ًاديفمو

 امب اهنم عتمتسي نأ هل نأ ىلع موقافتا دعب ضئئاخلا نم هبانتجا مزلي ايف ءابقفلا فاتخا



 ١" ضرحلا باب

 ناك تلي ىنلا نأ ةنوميمو ةشئاع هتور لِي ىنلا نع فيقوتلا هب دروو ززثلا قوغ
 اوفلتخاواهنم جرفلإ بانتجا هيلعنأ [ضيأ اوقفت اورازإلا قوف ضيح نهو هءاسنرشابب
 ةبلس مأو ةشئاع نع ىورف مدلا رئاعش بنتحي نأ دعب رازإلا تحت ام اهنم عاتمتسإلا ىف
 عضومم بنتحي الاقو نسحلا نب دمو ىروثلا لوق وهو جرفلا نود ايف اهأطي نأ هل نأ
 نيرمع نع ىورو كاحضلاو بيسملانب ديعسو ىعشلاو نسحلا نع هلثم ىورو مدلا
 ىعازوألاو فسويئبأوةفينح ىبأل وةوهو رازإلاق وفام اهنمدلنأ سابع نباوباطخلا
 ىتح نهوبرقت الو ضيحلا ىف ءاسنلا اولزتعاف | هلوق ركب وبأ لاق ٠ ىعفاشلاو كلامو
 اولزتعاف ] هلوق امهدحأ رازإلا تحت ام رظح ىلع نيوجو نم ةلالدلا مظتنا دق [ نروطي
 ىلع اوقفت ايلف هقوفو رزلملا تحت اهف اهمانتجا موزل ىضتٌي هرهاظ [ ضيحنأ ىف ءاسنلا
 ةلالدلا مقت ملذإ هنود ايف مئاق رظحلا مكحو ةالدلل هانملس هقوف اهب أهنم عاتمتسالا ةحابإ
 يلع ةلالدلا ىف لوالا ظفللا مح ىف كلذو [ نهوبرقت الو | هلوق رخآلا هجولاو هيلع
 ًاضيأ هيلع لديو هيلع ةلالدلا تماق امالإ فالتخالا دنع هنم صخب الف هيلع لدام لثم
 باطخلا نب رمع ىلوم ريمع نع قاحسإ ىبأ نع ةسينأ ىنأ نبأ ديزي ثيدح ةنسلا ةهج نم

 تلأس لاقف كلذ ريغو اهنم ضئاحلا جوزل لح امع رم اولأس قارعلا لهأ نم ًارفت نأ
 ًاضيأ هيلع لديو ه هتحتام اهنم كل سيلو رازإلا قوفام أهنم كل لاقف هيلي هللا لوسر هنع
 اذإ انادحإ تناك تلاق ةشئاع نع هيبأ نع دوسألا نب نمحرلا دبع نع قابيشلا ثيدنح
 ناكاىهبرإ كلمي مكيأف اهرشابي م اهضيح روف ىف رزتت نأ ب ىلا اهرمأ ًاضئاح تناك
 جوز ةئوميم نع دادش نب هللا دبع نع ًاضيأ ىنابيشلا ىورو هبرإ كلم هلي هللا لوسر
 نع تباث نع ةللس نب دامح ثيدحح جتحا رزئملا نود ام هل حابأ نمو هلثم هنع هَ ىنلا
 تيب ىف اهبتوعماجت الو امتولكا وي الو تدبلا نم ضئاحلا نوجرخ !وناك دوبل نأ سنأ
 الع هللا لوسر لاقف ةيآلا [ ضيحلا نع كتولتسيو | ىلاعت هللا لزنأف متلي ىنلا لئسف
 َتلَي ىنلا نأ ةشئاع نع ىورامبو ( حاكتلا الإ ىث لك اوعنصاو توىببلا ىف نهوعماج )
 ىلع لدي اذهو اولاق كدي ىف كتضيح تسيل لاقف ضئاح ىنإ تلاقف ةرثل ىنيلوان اهل لاق
 زاوج ىفو ةراوطلا ف ضيحلا لبق هيف ناكام كح همكح ضيحلا هيف سيل امم وضع لكذأ
 سنأ ثيدح ىف هلوق نأ اهررثم نود ام رظح ىأر نمل كلذ نع باوجلاو « عاتمتسالا
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 سيلهنأو كلذ ىف مهتفلاذغ نعربخ افهلعفت دولا تناكامو ةيالا لوزن بيس ركذ هيف امن

 نوكي نأ زئاج ح كلا الإ ءىثلكا ودعنصأ هلوقو اهتسلا ع كو تديلا نم ابجارخإ انيلع

 هانركذ ىذلا 00 ةعم اهلاو حاكنلا نم برض هناآل جْرفلا ن لود نول هيدارملا

 ةيآلا لوزن لاح نع ًارابخإ سنأ ثيدح ىف نأ كلذ ىلع ليلدلاو هنعرخأتم هيلع ضاق

 تلي ىنلا لأ أس هنأ هيف ربخأ دقو ةيآلا لوزن لاح ن نءربخم مل هنآل كلذ دعب ربع ثيدحو

 انعلشس ى هنأ امهدحأ نيوجو نم سنأ ثيدح دعب ةلاحعال كلذو ضئاحلا نم ىل مب امع

 لوز: لاح ىف لاؤسلا ناكول هنأ ىناثلاو ضئاحلا نايتإ ميرحن مدقت دقو الإ اهنم لحي

 ىو حاكنلا الإ ءىثث لكا وعنصالاق هنأ هلي ىنلا نع سفأ هركذ امب قتك ال اهييقع ةبآلا

 رمع ثيدح ضراعت ول هنأ ىرخأ ةرج نمو كلذ دعب ناكر مع لاس نأ ىلع ليلد كلذ

 جرفلا نود ايف عاملا رظ نم هيف امل لايغتسالاب ىلوأ رمع ثيدح ناكل سنأ ثيدحو

 ةبج نمو ىلوأ رظحلاف اعمتجا اذإ ةحابإلا نظحلاو ةحاباإلا سنأ ثيدح رهاظ ىفو

 ىف ءاسنلا اولرتعاف ] ىلاعت هلوق وهو نآرقلا رهاظ هدضعي رمع ربخ نأ وهو ىرخأ

 نآرقلا قفاوي امو هصيصخت بجوي سأ ربخو أ نروطي ىتح نهوبرقت الو ضيحمنا

 هيف سيل ماع لم سنأ سخ نأ وهو ىرخأ ةبج نمو هصخ ام ىلوأ وهف رابخألا نم

 رازإلا تحت مع نيعضوم لا ف محلا ناب هيف رسفم رمت رخو ةليعل ا ةحابإ نايب

 3 ملعأ هل هل أو هقوق امو

 هرادقمو ضيحلا ىعم ناب باب

 موصلاو ةالصلا م رحن اهنم ماكحأ هب قلعتي مدلا نمرادقمل مسا ضيحلا ركب وبأ لاق

 نآر رمل ةء أرقو فحصألا سمو دجسألا لوخد بانتجا و 2 ءاضقن أو 0 رظحو

 اذإواضيح ى يل مامر ادم هل نب اكحألا هذه مدلا دوجوب قلعت اذإف ةغلابدب ةأ ةارااريصتو

 دعبو اهمايأ ىف مدلا ىرت ضئاحلا نأ ىرت الأ اضيح مسي مل ماكحالا هذه هب قلعتي م

 هدوجو عم هب ماكحألا هذه ةلعتل 9 رجح هئم اهمايأ ىفام نوكيف ةدحاو ةئيه ىلع اهمانأ

 اهنأ لماحلا ف لوقن كلذكو هدوجو عم ماكح“ الأ هذه 57 ) ضيح سلف اهمايأ دعبامو

 5 ملماكح'الا نم انركذام هب نايت ملا كلذ نكلو مدلأ ىرت دق ىهو ضيحن ال

 ىذلا مدلا ةئي ف ناك نإ وأ اضيح نوك الو أرهد لئاسلا مدلا ىرت دق ةضاحتسملاف ًاضيح



 فر هرادقمو ضيحلا ىنعم نايب باب

 ماكح'الا هذه قلعت عرشلا ىف ديفي مدل مسا ضيمحلاف ابمايأ ىف هتأر اذإ ًاضيح هلثم نوكي
 موصلاو ةالصلا ميرحت نم امهب قلعتي ايف ضبحلاو سافنلاو ام رادقم هل ناكاذإ هب
 نأ اهدحأ نيوبجو نم نافلتخ انو ءاوس ضئاخلا هيت ام بانتجاو جوزلا عامجو

 ءاضقنا ىف هل ريثأتال سافنلا نأ ىاالاو سافنلا ةدم رادقم وه سيل ضيحلا ةدم رادقم
 ىذلا محرلا نم جراخلا مدلا هنأب ضرحلا دح نسحلا وبأ ناكو ء غولبلا ف الو ةدعلا

 ةبج نم كلذ لبق ابغولب مدقت دق نكي مل اذإ اهب هئادتب ا ىف ةغلاب نوكست نأ اندنع كلذ
 تأر م انفضو امب كلذ لبق اغولب مدقت اذإامأف عاجلا دنع لآ زنإلاوأ مالتحالا وأ نسلا
 فاتخأ دقو 3 ام هنادتبأ ف ةغلاب رصت : نإوضملا ةدمرأدقم هتأراذإ ضي وهف امد

 وهو ةرشع هرثك أو مايأ ةثالث ضيحلا ةدم لقأ انباهصأ لاقف ضيحلا ةدمرادقمف ءابقفلا
 ناكاذإ دعو فسوي ىبأن عىور دقو ًاعيمج انباتصأ نعرويشملاوهو ىروثلانايفس لوق

 كلام لاقو ةفينح ىلأ لوق لثم دمت نعروهشملاو ضيح ووف ثلاثلا مويلا رثكأو نيموي
 ىرب ناكهنأ كلام نع ىدبم نب نحرلا دبع ىكحو هريثكل الو ضيحلا ليلقل تقو ال
 نوراه انثدح لاق سراف نب رفعج نب هللا دبع انثدح ًاموي رشع ةسمخ ضيحلا رثكأ نأ
 موي ضيحلالقأ ىعفاشلا لاقو كلاذب ىدبم نب نمحرلا دبع انثدح لاق رازجلا ناهس نبأ
 نب ىلع نع ةيلس نب دامح نع ىدوم نبنمحر لا دبع ىورو آموي رشع ةسمخ هرثكأو ةليلو

 ةضاحتساىرف تدازاذإف رشعةن الث ىلإ ضيخلا لاقريمج نبديعس نءديز نيدمخ نعتبات

 ءاطع لوقب لوقي ةفينحوبأ ناكدقو ةضاحتسا ىهف رشع ةسمخ ىلع تدازاذأ ءاطع لاقو
 هب تح امو ه ان ركذام ىلإ هنع عجر مث رشع ةسمخم رثكأو ةليلو موي ضيحلا لفأ نإ
 لاق هِي ىنلا نع ةمامأ ىبأ نع مساقلا ثيدح ةرشع هرثك أو مايأ ةثالث هلقأ نأب نيلئاقلل
 لديو دحأل ةنع لدعم الف ثيدحلا اذه حص نإف ةرشع هرثكأو مانأ ةثالث ضرحلا لقأ
 مايأ ةثالث ضيحلا الاق اههنأ كلام نب سنأو ىنقثلا ص اعلا ىنأ نب نايثع ثد دحاضيأ هيلع
 نيومجو نم ائنفصوام ىلع كلذ لدن و ةضاحتسا وبف داز امو مايأ ةردشع ىلإ مايأ ةعبرأ
 فلاخع ميثم هل دجوي ملو ضافتساو ةباحصلا نم ةعامج نع رهظ اذإ لولا نأ امهدحأ
 فاللخ ريغ نم نيبباحصلا نيذه نع انفصوام ىوردقو مثدعل نم ىلع ةجححو عامجإ وبق
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 قوق- ىه ىتلا ريداقملا نم برضلا اذه نأ ىناثلاو هتجح تدئف مهيلع مهارظن نم رهظ

 تاولصلات اعكر دادعإ لثم قافتالا وأ فيقوتلاامتايثإ قي رط ةض تادابعو ىلاعت هللا
 رادقم هلئمو تاقدصلا ىف لبإلا ضئارفو دودحلا ريداقمو ناضمر مايصو تاضوزفملا

 ردق دوعقلاو حاكتلا دّقع ىف طورشم وه ىذلا روملا رادقم هنمو روطلاو ضيحلا ةدم

 نم ءىش ديدحت ىف لوق هفصو اذه ناكايف ىناتك نع ىور ىتف ةالصلا رخآ ىف دهشتلا

 نإف ٠ سيما قيرط نم هتابثإ ىلإ ليدسال ذإ فيقوت اندنع وبف هرادقم تابثإو كلذ
 هبف اهيلإ عوجرلا بجيف ءاسنلا تاداعب ًاربتعم ضرحلا رادقم نوكي نأ عنتمي سيل ليق
 ىف ءاسنلا ضرحت اك ًاعبس وأ تس هللا لع ىف ىضيحت شحج تنب ةنمل عقلي هلوق هيلع لديو
 ةرشعلاب لاق نمل وةنوكي نأ اذهىلع رئاخل ًاعبسوأ ًاتس اهتيثأو ةداعلا ىلإ اهد رف رهش لك
 نيبو اننيب مالكلا امنإ هل ليق ه هدنع ةداعلا نع ردص امنإ هلقأ ىف ثالثلابو هرثكأ ىف

 ىلع عيمجا قفتا دقو هيلع دازبال ىذلا رثك آلا ىفو هنع صقن ال ىذلا لقألا ىف انيفلاخم

 هب رايتعا ال هنأ أو كلذ ىف دحع سيل عبس و وأ تس وهو ةنمح ةصق ىفو ددعلا نم روكذملا

 هللأ مع ىف ىطيحت ةنم هلوقو فالخلا عضوم ىف هب جا اجتحالا طقسف ديدحتلا تاشثإ ىف

 لبقنم انل وةةحصل أدتبماليلد نوكي نأ ملصي رش لكف ءاسنلا ضيحت اك اعيسوأ اس

 كلذن وكي نأ ىضتقا ءاسنلا سنجل ًابعوتسم ناكامل رهش لك ىف ءاسنلا ضيحت اكهلوق نأ
 , عامجإلاةلالد مايقالولف كلذ نملقأ ةأرما ضيح نوكي نأ نب كلذو ءامس 1 مكح

 ايلف عيسوأ تسس نم لقأ ضيحلا لعجي نأ دحال زاج ال آثالث نوكي دق ضيحلا نأ ىلع
 ثالثلا نودام 2 قبو ربخلا مومع نم هانصصخ ًاضيحثالثلان وك ىلع قافتالا لص
 هنع ىورام ًاضيأ كلذ ىلع لديو ٠ ضيحلا رثك أ ف هلثمب جتو + ربخلا ىضتشمب ًايفنم

 ناصقنام ليقف نهنم بايلألاىوذ لوقعل بلغأ نيدو لقع تاصقان تيأراملاق هنأ 2

 هيلع عقيام ضيحلا ةدم نأ ىلع لدف لصتال ىلايللاو مايآلا نهادحإ ثكسمت لاقف ن 0
 شعل ثيدح هيلع لديو مايأ ةرشع اهركأو مايأ ةثالث املقأو ىلايللاو مايآلا مسا

 ىنتجا شييح ىبأ تنب ةمطافل لاق قلي هنأ ةشئاع نع ةورع نع تباث ىبأ نب بنيح نع

 نأ رفعج ىبأ نع مكحلا ىورو ا ىأضوتو لستغا مث كضيحم مايأ ةالصلا

 تأضوت تضم اذاف اهضيح مايأ دعقت نأ اهرمأف ضاحتسا ىنإ لي 01 ىنلا تلاق ةدوس
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 ددعب ةالصلا ىعد شيح ىبأ تنب ةمطاف ثيدح ظافلأ ضعب قو تاصو ةالص لكل
 هتلأس ىتلا ةأرملا ىف هلي هنع ةيلس مأ ثيدح ىفو لستغا مث ايف نيضيحت تنك ىلا مايألا
 ةالصلاك رتتلف ربشلا نم نوضيحت تناكىتلا ماي.أل او ىلايلل اددع رظنتل اقف مدلا قأرمت ابنأ
 تباث نب ىدع نع ناظقيلا ىبأ نع كيرش ىورو لصتلو لستغتل مث رهشلانم كلذ ردق
 ًاضوتتو لستفت مش اهضيح مايأ ةالصلا عدن ةضاحتسملا لاق بِي هنع هدج نع هببأ نع
 ةمطاف قل ىنلامأو اهئارقأمأي أ ةالصلا عدت ثيدحلا اذه ظافلأ ضعب ىفو ةالصلكل
 ريغ نم اهضيح مايأ ةالصلا عدت نأ ةبلس مأ اهتصق تور ىتا ةأرألو شيبح ىبأ تنب
 عقبام ضيحلا ةدم نوكت نأ كلذب بجو كلذ لبق اهضيح رادقم نع احل هنم ةلأسم
 1 ثالث نم لقأ نوكي ضيحلا ناكولو ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نيبام وهو مايالا مسا هيلع
 مايأ ةالصلا عدت ةضاحتسملا تباث نب ىدع ثيدح ىف لاقو ىلايللاو مايالا ركذب ابماجأ
 هلقأ عقي روصح ددع ىف تقلطأ اذإ مايرلا مساو ءاسنلا رئاس ىف ماع ظفل كلذو اهضيح
 مانآلا هيلإ فاضي روصح ددع هل نوكي نأ نم ديالو ةرشع ىلع هرثكأو ةثالث ىلع
 تقولا ةفرعم تمدقتىّتم هنأوهو رخآهجوو هيَ ىنلا هركذام هددع نوكي نأ بجوف
 لئاقلا لوق هريظن ًاروصحم ًاددع لوانتي ال مايثالا مسا نإف مايآلا هيلإ تفيضأ ىذلأ
 نيب اب صت# مل | تادودعم ًامايأ ] هلوقو ةرشعلاب الو ةثالثلاب صتخت الف ةنسلا مايأ
 اهفاضأاملف [ مكلبق نم نيذلا ىلع بتك ايمايصلا كيلع بتك | لاق هن”الةرشعلا ىلإ ةثالثلا
 هلوقو ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نيب اع صتنخت ملنييطاخلا دنعهتف رعم تررقتدق ىذلا تقولا ىلإ
 ركذ نوكيف امايأ ددع نيعماسلا دنع مدقتب مل اهئارقإ ماي أو اهضيح مايأ ةالصلا عدت
 هب صتخيام ىلع الوم نوكي نأ بجوف ددعلا نم هب صتختام نود اهللإ ًاعجار مايأالا
 دق ماي“الا مسا نال كلذك كلذ ناكامنإو ةرشملا ىلإ ةثالثلا نيبام وهو ددعلا اذه نم
 اذإف ليللا داوساهم داربالو مهم تقو ىلع ىل يللا مسا قلطي ايمهبم تقو اب داريو قلطت
 ىذلا مهلا تقولا ىنعمب هيف مايالا ركذف ماي'الا هيلإ فاضملا تقولا ةفرعم تمدقت
 : رعاشلا لاق ددع هب داريال

 محافب لاجرلا داطصت ىلايل
 : رخآ لاقو راهللا ضايب نود ليللا داوس هب درب ملو
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 اعدصت نأ ةيشخ نم ىدبك ط ىنأنا مث ىلا مايأ ركذاو

 أاعمدت كينيع لخ نكلو كل عجاورب ىما تايشعتسلو

 لق ًاتقو دارأ امإو هرخاوأ 0 الو راهنلا ضايب مايألا ركذب درب لو

 رابنلا لوأ هب درب ملو| نيمدا لا نم حبصأق ] ىلاعت 1 ا

 : رعاشلا لاقو هرخآ نود

 هلتعم ىتاذاع تحبصأ

 : ديبل لاقو ءاسملا ن نود حابصلا هبدرب لو

 ليازي ال هتلخ يعن ىأو مهميعت ماينلا مالحأكى 2

 جاتحي نأ نم ةغللا ىف رمشأ 5 ًاتقو دار كر اما نوما 1اهب درو

 تررقت اف أنلق نيينعملا نيذه ىلإ م ايآلا م | مسقنا ألف دهاوشأا نه راث انك الا ىلإ هيف

 حصتامىلع لو وهف أدتبماكح هنم 0 تقولا هانعف مايألا هيلإ فيضأ اذإ هتف رعم

 أك هنأ وهو رخآ هجوو ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نيبام وهو نبع ًاذإ اهانعف هيلإ مايآلا ةفاضإ

 000 ءالإ عش م ددع ىلإ 3 أ اذإ 3 انآ | مسا ! نأ برعلا ن راسل مووفم ىف ناك

 امايأ له همس 1 ذإ كنأاللا < مأي الامس ددعلا اذه قراشب الو ةرشعلا ىلإ

 مساهيلعنسحي مل نيثالث تاقفربشلا مايأ تقلطأ اذإ كلذكو اموبرشع دحأ لوقتامإو

 ىلع الإ عقي ال فاضملا ددعلا ركذ عم مايالا مسا ناكابلف اموي نيثالث تلقو ماي'الا

 هريغ ىلإ هنع فرصتالو هتةيقح 7 ومع هيف ةقيقح اهنأ انملع ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نيبام

 هددع نيع ًاذإ وهو لاح مايأالا مسا هنع ني نأ زاج ثيح نم زاجب هناال ةلالدب الإ

 اقأو ماي"الا لعل كنا ل مانأ املا ىعد لاق أمل ليق نإف ه هيلإ مايثالا تفيضأ

 7 00 مايأ هلوقيد رمل لاهل ليق ه ءرق موي لكل لصح ةثالث دقأ عمج ىهو ءارقإلل ةثالث

 كسا ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نيبام ضيخلا ىف ٌُت اهتداع تناك نم نأ ةلالدب ةدحأو ةضيح

 ةداع ال نم كلذكف ةدحاو ةضيح كئارقإ هلوقب امهلثم ىف دارملا نأ مولعمو ةلاحال

 لك ى ضم دنع هدام نأ مولعمو ةالص لكل ىأضوتو ىلستغا مث هلوق كلذ ىلع لديوامل

 ىذلا شمع'الا ثيدح ىف لاق ًاضيأو ةضيح مايأ كئارقإمايأ هل وقبدارملا نأانملعف ةضيح

 تناكىتلا ىلايللاو ماي“الا ةالصلا عدتلف لاقو كضيح مايأ» ريغ فو كضيم مايأ ان ركذ
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 فق ءارقإلا ركذ لو ىلصتال ىلا أو ماينالا نمادحإ ثكسوي ند ناصقن لاقو دعشت

 عقب الام نأو امايأ ضيحلا نوكي نأ اهاضتقمي بجوف ضيحلا ركذ امنإو رابخأ الا هذه
 دقو ضيخلا ىف ءاسنلا عيمج مك ناب ىلإ دصق هي هناا ضي سلف مايالا مسأ هيلع
 ديعس نب ناهثع نع ليئارسإ انثدح لاق ريكب ىلأ نب ىحب انثادح لاق عاجت نب دمت ثدح
 كلَ هلال وسر لاقف اهتصق تركذ شيبح ىلأ تنب ةمطاف نع ةكيلم ىنأ نب هللا دبع نع
 كثيدحلا اذهى نايأف (لستغت م ابمثارقإ مايأ ددع ربش لكك سمتلف ةمطاقىم) ةثئاعل
 اها رقإ مايأ ددعر مش لكك سمت لاق هن'ال ريش لك ىف ةضيح اهنإو ءارقإلا ركذب هدام نع
 ىف ىذيحت ةنمح هلوقب ةدحاو ةضيح رهش لك ىف ءاسنلا ةداع نأ رخآ ثيدح ف ربخأ دقو
 ةضيخلا ىمست نأ زوج فيك لق نإف روش لكى ءاسنلا ضيحت اك ًاعبس وأ ًاتس هللا لع
 ةعامجامسا ءارقإلا نوكنت نأ ىغبنيف دحاو ءرق ىهامنإ ةدحاولا ةضيحلاو ءارقإ ةدحاولا
 ىلع ءارقإ ةدحاولا ةضحلا ىمست نأ زاج ضيخلا مدلامسأ ءارقلا ناكاه هل ليق ء« ضيح
 هنم ةعطق لك نع ةرابعلا هب داري قالخأ بوث لاقي اك مدلا ءازجأ نع ةرابع نينا
 1 رعاشلا لاقو

 قاوتلا هنم كحضي مذارش قالخأ ىصيقو ءاتشلا ءاج
 ىمست نأ زاج كلذك هنم ةعطق لكنع ةرابعلا دارأ هنآل اقالخأ دحاولا صيمقلا ىمسف
 ىلع عقي دق مايألا مسا نأ ليق نإف ه مدلا ءا وجأ نع اهم ةرابع ءارقإ ةدحاولا ةضيحلا
 مسأ قلطي امبإ هل ليق 5 اهنلع مسالا عوقوأ نيمو ضيخلا لقأ لعج نأ بججيف نيمو

 موقت ىتح هتقيقح ىلع لمح نأ ظفللا كحو اهقوف اف ةثالث اهتقيقح و ًازاجي امهيلع مايألا
 مل ام هرثكأو ضرحلا لقأ ةدم نأ وهو رخآ ليلدو زاجما ىلإ هفرص زاوج ىلع ةلالدلا
 قافتالا وأ فيقوتلا ابقي رط ناكو سيي|ةملا قيرط نم اهرادقم تايثإ ىلإ ليبساتل نكي
 رشعلا كلذكو ضيح ثالثلا نأ ىلع عيمججا قفتا مث بابلا اذه ىف هنايب نم مدقت ام ىلع
 مدعلديف !وفلتخاام تبثتإلو هيلع اوقفتاام انتيثأرشعلاقوفو ثالثلا نود ايفاوفلتخاو
 .ةالصلا كر ع ةادتملا نأ ىلع عيمجا قفا دقق ليق نإف ِِه قافتا وأ فيقوت نم ةيججاوت ام

 نمو ضيح ةليللاو مويلا نأ ىلع لدف ةليلو اموي هتيؤر تناكنإو مدلا ىرت ام لوأ ىف
 دلف ايدي ضيحلا محي هل كح دق هن"ال ةلالد ىلإ جاتحا ًاضيح نكي مل مدلا كلذ نأ ىعدا
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 « ةليلو اموب ضيحلا نوكي نأ بجوبأ !ذهو هضقن بجوت ةلالدب الإ محلا اذه ضقن

 اليلد كلذ نوكي نأى خيتيف ةالص تقو هتأراذإ ةالصلا كرثت اهمأ ىلع اوقفتا دقوهلليق

 تقو مدلا تأر اذإ ةالصلا كرتب اهابإ انرمأ لدي ملايلف ةالص تقو ضيخلا ةدم نأ ىلع

 لاجكتسا هب ًارظتنم ىعارم مدلا كلذ كح ناكلب ةالص تقو ضيحلا رقأ نأ ىلع ةالص

 لحال ىل اعت هللا لاق 1 ليق نإف ه لاو مويلا كلذك اف مهفالتخا ىلع ضيحلا ةدم

 امظعو نيح اهلوق ىلإ عوجرلا انيلع بج وأ دقف [ نوماحرأ ىف هللا قلخام نمتكي نأ نحل

 اذإ اهريخ لوبق ىف مالكو ه امنإو ءىث ىف انتلئسم نم اذه سيل هل ليق ه نامتكلا كرتب

 مدلا كلذ نأب محلا امأو كلذ ىفاملوق لوقلا لعجن نحنو ابمحر ىفهتلا قاخ امع تريخأ

 00 لو مكح كلذ نال اهيلإ كلذ سياف ضيحب سيلوأ ضيح

 نم لوق نالطب ىلع ةلالد مظتنم كلذ نم انمدق ام عيمجو ركب وبأ لاق ٠ اهوق ىلإ

 5 9 الو ضيخحلا ليلقل لد نم لوق نالطب ىلعو ةليلو موب ضيحلا لقأ رادقم

 طقسأ نم لوق نالطب ىلع لديو اهئاسن ةداعربتعا نم لوق داسف ىلعو امولعم ًارادقم

 دوجوملا مدلاوهضيحلا نوكينأ بجول كللذكن اكول هنأ هريثكو هليلق ىفرادقملارابتعا

 هعيمج نوكو مدلا دوجول ةضاحتسم ايندلا ىف نوكت ال نأ ةيضقلا هذه ىلع بجيف اهنم

 الل تلاق شيبح ىبأ تنب ةمطاف نإف ةمآللا قافتاو ةنسلاب كلذ نالطب انملع دقو ًاضيح

 7 تضيحتساو ظح مالسإلا ىف ىل نوكي ال نأ ىاخأف ربطأ الف ضاحتسا ىنإ هَ
 هنمو ضيح وهام هنم نأ ايه ريخأ ل لب ضيح كلذ عيمج جنأ ايل عرانشلا لقي لف نينس عبس

 نع ربخأ ام وهو تقوم رادقم ًاضيح هنم ناكامل نوكب نأ نم دبالف ةضاحتسا وه ام

 امولعم ًارادقم هرثك آل الو ضيحلا لقال لمجال نم ًاضيأ مزانو مايألا ركذب هرادقم

 دوجوواهبنم ضيحلا | ةداعدقفل ةنس هت أرذإو ًاضيح هلكا أمرمتسا اذإةأدتبملا مدلل اعجب نأ

 لثم سافنلا ناكامل ليق نإف « هنالطب ىلع قفتم لوقلا نم فلخ اذهو اممحر ىف مدلا

 امنإ هل ليق ٠ ضيحلا كلذكف مولعم دح هلقأل نكي لو مكحلا ن زم هب قلعت |

 دقو ٠ سياقملا هتابث ] قيرط سيل ذإ ضيحلا هيلع سقن ملو قافتالاب آسافت : كلذ انتيثأ

 ىلاعت هلوقب ةليلومويب هردقنمو ًاضيح مدلا نمريثكلاو ليلقلا ىترثم نم ناقي رفلا جبت دج

 ناكذإ (ةالصلا ىعدف ةضيحلا تلبقأ اذإ ) هلي ىنلا ل أوقو | ضيحم ا ىف هاسنلا اوراق



 ب هرادقمو ضيحلا ىتعم نايب باب

 دقف ةليلو اموب مدلا تأراذإف تبقوت ظفللا ف سبل هنأأل ريثكلاو ليلقلا ىضتقي هرهاظ
 لظفلل | ف سيل ذإ هيف اهزتعي ىتح ًاضيح كلذ تبقي نأ بحي امنإ م لايف رهاظلا هلوانت
 هبف ىرجأ لئنيح ضيح هنأ تدث اذإف هتقصو هانعم ىلعالو ضيخلا ةيفيك لع ةلالد
 مصخلا ىوعدو هانعم ىلع ليلد ةيآلا هذه ىف نك ل هيف اوفلتخا ىمو ريخلاو ةيآلا
 نع ىنغي اع هتفصو ضيخلا مد ةمالع عراشلا نيب دق ليق نإف 5 ةلئسملا ىف اليلد نوكت
 ناك ةفصلا هذه مدلا دجو ىف مدتحلا دوسأالا وه ضيخلا مد هل وقب هعم رادقملا رابتعا
 ىف هتأر اذإ ًاضيح نوكي دق هتفص هذه تسيل ىذلا مدلا نأ فالخ ال هل ليق ٠ ًاضيح
 ىفام نوكيف |ممايأ ىفوأ اهمايأ دعب ةفصلا هذه ىلع دجوي دقو ةأدتبم ىهو هتأر وأ اهمابأإ
 دوجو لعج كلَ ىنلا نوكي نأ زئاج ريغف ةضاحتسا ابمايأ دعب امو ًاضيح هنم اهمايأ
 هجو امءإوهدوجو عم مدعت و همدع عم دجو: ىهو هيلع اليلدو ضيحلل أبلع ةفصلا هذه
 ريخأف ةفصلا هذه. نوكي ًادبأ اهضيح نإو اهنيعب ةأرما لاح نم كلذ لع هنأ اندنع كلذ
 نم ًاضيأ ناقيرفلا جتحا دقو ه اهريغ ىف هرابتعا زجي ملف اهريغ نود ةصاخ أرركح نع
 ضيحملا نع كن ولئسي وأ ىلاعت هلوقب هريدقت ىفان نمو ةليلوام ويضيحلا لقأرادقم ىبثم
 امثيحف ىذأ هن وكب ضيحلا فصول هنأ رادقملا رابتعا طقسأ نم معزف | ىذأ وه لق
 مويلاب لاق نمو رادقملاركذ ةب 91 ىف سيل ذإ فيقونلارابتعاريغب ضيح وهف ىذالادجو
 انصصخو هنود ايفو ضيح ةليللأو مويلا ىف ىذا هوجو ىضتقي هرهاظ نإ لوقي ةلبللاو
 الوأ ضيحلا تبي نأ ىغبني مط لاقيف ةليللاو م ويلا ىف ظفللا مكح قتبف ةلالدب هنود ام
 ىذآلا لمجب مو ىذأ ضيحلا لعج امنإ ىلاعت هنالل ئذأ هنوك ىهو ةفصلا هذه تبثت ىح
 ًاضرح ةساجن لكس يل هنأ كىذأ ضيح لكنأو ًاضيح ىذأ لكسبل هنأ انلعدقو ًاضيح
 ول هنأ مولعم ًاضيأو ىذأ نوكي ىتح ضيحلا تبثي نأ بجوف ةساجن ضيحلك نآك نإ و
 بورض رئاسن ال ضيح ىذأ لكنأ هب دري ل هنأ ضيحما مسا ىذآلا لعحي نأ هدارم ناك
 نم ةلالد ىلإ هتفرعم ىف جاتحيذإ ًاركذم ىذأ دارملا ذئنيح لصحيف ضيحب تسيل ىذأالا
 كرتشم رسا ىذ'الا نإف ًاضيأو ضيحلا يكح هيف اننكح هتفرعم انل تادح اذإ ىتحهريغ
 تاصقان تي أر ام لاق ِهتلَي ىنلانأ امويرشع ةسنخ ضيا رثك أ لعج نم ضعب جتحاو امومع نوكي نأ زوجي سيلف ءامسأ الا نم هفصو اذه ناكامو ىاعملا ةفلتخم ءايشأ ىلع عقب



 ثكمت لاقف نميد ناصقن امو ليقف ٠ نونم بابل" الا ىوذ لومعل بلغأ نيدو لمع

 نوكيو اموي رشع ةسمخ ضيحلا نأ ىلع لدي اذهو لاق لصتال اهرمع فصن نهادحإ

 ضيحل ارك |ناكول و اهرمعهصتضيحلا نوكيف رمطلا لقأ هنآل اموي رشع ةسمخر بطلا

 اه رمح فصن دحأ وري ملهل لاقيف ه اهر ع فصن لبصت الة أما دجوت مل كلذ ن م لقأ

 ىلايللاو ماي“ الا نهادحإ ثكمت رخآلاو اهرمع رطش امهدحأ نيبجو ىنع ىور امنإو

 ةلالد ال ال اهرمع رطش هلوقو رابخ“ الأ نم ءىش قدجوي ملفا هرمع فصن زر ركذ امأف ىلهك

 ىلاعت هللا لاق كلذ وحنو ضعب وةفئاط هلوق ةلزنعوهرطشلا نال فصنلا دارأ هنأ لع هيف

 نيب دقو هفصن درب ملو هترجو هتيحان دأ رأامإو[ م 0 دجيسملا رطش كبجو لوف

 نأ بجوف ىلصت ال ىلايللاو ما ماي , الا نهادحإ تثكمت هب هلي هلوق ىق رطشلا كلذ رادقم

 فصن ًاضئاح نوكت ةأرمااي يدلاقدجويال 0 وهريغ نود دارا اوه نوك ال

 نأزاج ولف ضيح الب ربط وهو اهرمع نم غوابلا لبق ة اهرمع نم ىطم ام نال اهرمع

 ةسمخ كلذ عم اهررط ناكو اهرمع ءاضقن 5 3 رشع ةسمخ غواب لا دعي ضيخحلا نوك

 نواك دق امضيح نأ معز نم لوق نالطب انملعف ه اه رمع فصن ضيخلا لصح امل ر شع

 . اهرمع فصخ

 ربطلا ةدم لقأ ىف فالتخالا ركذ

 لقا فال زناط نما ىروتلاو قذر نع رديت وبار قست ىأ لاق
 ىدحإ ىف ًائيشهيف تقويال هنإف سنأنب كلام امأو ءاطعلوق وهو ًاموي رشعةسمخ رمطلا

 لاقورشع ةسمخ نم لقأ نوكيال ربطلا نأ هنع بيبح نب كللا دبع ةياورؤو تاباورلا

 00 ةأرا اررط رادقم لإديف خروع ةسمخ نم لقا ربطلا نوكي دق ىعازو الإ

 اهلوق لوقلا لعج رشع ةسمخ نم لقأ ةأرملا ربط نأ لع نإ هنأ ىمفاشلانع ىح دقو

 جتحاواموي رشعةعسا رو الا لقأ لاقنأ م 5 نيىح ن اذا رمع ىأ نع ىواحطلا ركذو

 رع * لذ روطل | نملفأ ةداعلا ف ضيحلاو 1 ربطوةضيح لكلدع لعجم لاعت هللانأب هبخ

 وهو ًاربط ريشلا قاب نوكي نأو# ةرشع نوكي نأ بج وف رشع ةسخ ضيحلا نوكي نأ

 نأ ريبج نب ديعس نع انيكح دقو اموي نيرشعو ةعست نوب دق ربشلا نال رشع ةعست

 ضيحلا رثكأ ناكال هنأ اموي رمثع ةسمخ هلقأ نأ ىلع ليلدلاو ام وي رشع ةثالث هلقأ ربطلا



 355 ضيخلا لاح ىف ضداعلاربطلا ىف فالتخالا ركذ

 ربطلا نوكي نأ بجوربطو ضيحنمالدب دحا ولا رهشلا ىلاعت هللا ل عج دقو مايأ ةرشع
 لكف ءاسنلا ضيحت م ًاعيس وأ 1 هللا لع ىف ىضيحت ةنملل لاق لَ لي ىنلا نآل هنم رثكأ
 > اذه نوك نأ كلذ ىضتقا ًاررطرهشلا ىف لعجو ًاضيح عبسلاو أ تسلا تدثأف رهش
 رشع ةثالث ىلع الو ةرشع ىلع م ةتمواموي رشع ةسمخ 9 ةلالدلا مق : ملام ءاسنلا|عيمج
 هبشأ تاولصلا هب ّ 3 نم نر ناكال ًاضيأوأ 939 آس كلذ نوكي الف
 نوكي نأ بجو ةياغاه اناقتك ل نك لوأ هوب رشع ةسمخ اندنع ةماقإلا لقأناكاملف ةماقإلا
 دقو ق افتإلا وأ فيقوتل ايرملاو ادام تايثإ قيرط نإذ ضرأو كلذك ضيحلا ني
 انفقو امنوداهفا وفلتخاو اريك اربط نو وكل رشع ةسمخ نأ فاسلا ءاهقف قافتاب تدل
 نبى نع ىكحامامأو هيف قافتإلاو فيقوتل 0 اهنودام تيثن لو قافتإلا دنع
 دق فلسلا قافتا نأ اهذحلا أ هوجو نم دسفب هن ف اموي رشع ةعست 5 ررطلا هريدقت نم هممكأ

 ىلع هيف اوفلتخ خاومدقت نم نآل و مهيلع افالخ نو الف رشع ةسمخ روطلا ن وكف هقيس
 ىف كلام لاقو اموب رشع ةثالثريبج نب . ديعس لاقو اموي رشع ةسمخ ءاطع لاق هجوأ ةثالث
 ةبج نم دسفي ور ,ثع ةعسن مهم دحأ ل اهب ملو ةرشع اهضعب قورشع ةسمخ تاياورلاض عن
 هجاجتحاامأو هفصو اذه امفزثاج ريغ كلذو قافتاالو فيقوتريغنم أرأ ادقمهل تدنأ أهنأ
 ربشلا نم هللا هماقأام نأ مولعم هناأل كلذو ان ركذام بج ويالو هل ىنعمالف هركذ انمدقاع
 ابطيح ناكول هنال رهش نم لقأ فرب رطو ةضيح دوج جو منام ريغربطو ةضيح مأقم دحاولا
 نع ًارههش ىلاعت هللا باجي لدي ملاذإو رش نم لقأ ىف ربطو ةضيح اهل لصح مايأ ةثالث
 ىّبَح ةرشع نع ضيحلا ناصقن زاجو هنم لقأ ىف ربطو ةضيح دوجو ىلع ربطو ةضيح
 نإوربشأ ةنالل نملقأ ىف ضيحلاب اهمدع ىضذقنناو رمش نه ل لقأف 9 روطو ةضيحاط كو

 روطلا صقني ن أ عنتمم ل ربشأ ةثالثنم لقأ ىفرورشلاب تناك اذإ اهتدع ىضقنت نأ رجب ل
 هركذام نأ انفصو امي نايف م مود رشع ةعسل نم م لقأ نوكيف آرشع ةضيخلا ءاقيتسأ دعل

 ىلع كلذ لدي امنإو ًاموي رشع ةعسن ىلع ربطلا ل !ةأ ىف راصتقالا بوجو ىلع ليلدب سدل
 . لع أ هللاو هنم لقأ نوك ال نأ ىلع هيف ةلالد الو ردقلا اذه نوكي دق روطلا نأ

 ضيخلا لاح ىف ضراعلا روطلا ىف فالتخالا ركذ

 لاق كلذكو لصتم م دل 5 كلذ نأ ًاروطامو.و امد امو ىرت نميف اع انباحصأ لاق



 ناكاذإد# لاقو لصتم مدكو مف رشع ةسمخ نم لقأ نيمدل نيب بطلا ناكاذإ فسوب وبأ

 رثكأ وأ مايأ ةثالث ناكاذإو لصتم مدكو ف مايأ ةثالث نم لقأ نيمدلا نيب ىذلا ررطلا

 نيب لصف امبنم رثك أ روطلا ناكن إف امني ىذلا رطلاو نيمدلا ىلإ رظني هنإف ةرشعلا نم

 لصفف نيمدلا نم رثكأ روطلا ناك ى مو لصتم مدكو ف لقأوأ هاوس اناكنإو نيمدلا

 ًاضيحن وكب هنإف مايأ ةثالث امهنم لوألا ناكنإف هسفنب نيمدلا نم دحاو لكر تعا امهني

 دحاو نكي ملنإو ضيح رخآلاف ثالث امهنمرخآلا ناكو ًاثالث لوألا نكي مل نإ كلذكو

 نيمو وأ أربط امويوأمد أمويتأر اذإ كلام لاقو ضيح اهم دحاوسلف مدل أمهنم

 اهب ماد نإف ضعب ىلإ امضعب مدلا مايأ مذتو ربطلا مايأ ىغلت هنإف كلذكامد تأر مث

 ًاضيأ رابظتسالا مايأ لالخ ىف تأر نإف اهضيح مانأ ىلع مايأ ةثالثب تربظتسا كلذ

 اهجوز اهيتأيو موصتو ىلصترمطلا مايأو راهظتسالا مد مايأ ةثالث لصحي ىتح هاغلأ ربط

 ةدعؤ روطلا مايأب دمعت الو ةدحأو ةطيخ صضعل ىلإ هطعل مدلأ مايأ نم ع م نوكتو

 موي لكلستغتو ةالص لكل أضوتت اهضيح مايأ دعب مايأ ةثالثب تربظتسا اذإفقالط نم

 عجري ال مدلا لعل ىردت ال اهن”ال لسغلاب ترمأ امنإو رطلا مايأ نم اهنع عطقتا اذإ

 مدلا ىرت ال ضئاخلا نأ مولعم ركب وبأ لاق ٠ كلذ وحن ىمفاششلا نع عيبرلا ىكحو اهلإ

 اأطقنا نأ ىفالخالو تقو ىف مطقنيو تقو ىف هارت امن] ةضاحتساا كل ذك الماس ًادبأ
 3 0 3 93 8 .٠ .٠

 ن'الو اهوحنو ةعاس هعاطقنا ىف ًاعيمج اولاق كل صتم مدك هلك كلذ نإو تقولا اذه

 اموي حيحصلا ربطلا لعجي ال ادحأ نال عيجلا دتع مييمص ربطب سيل امهذي ىذلا روطلا

 ىلع مانأ ةرشع نم لقأ نوكي نيتضيحلا نيب ىذلا رباعلا نأ دحأ لقي ملو نيمو الو

 ةالصلابجوب ًارهطنيمدل ا نيب ىذلا نيمويلاومويلأ ربط ناكول ًاضيأو فلس ايف هانيبام

 اذه نأ ىلع عيمجلا قفتأ ايلف ةمأت ةضيخ نيمدلأ نم داو لكنوكب نأ بجول موصلاو

 بجوةةمات ةضيحامبم دحأو لكل ءجو نيمدلا تيب لصفلا يف هب دتعم ريغ رهطلا نمردقلا

 ةرفصلا ف فلتخا دقو ه لصتم مدك مدلا نم هدعنو هليقأم عمم ريصيو هنكح طقس نأ

 الو ةرفصلاب دتعنال انك تلاق ةيراصن الا ةيطعمأ نع ىورف ضيحلا مايأ ىف :ردكلاو

 ضيح ضيخلا مايأ ىف ةرفصلا نأ ىلع راصم الا ءامقف قفتاو ًائيش لسغلا دعب ةردكلاب



 ب ضيحلا لاح ىف ضراعأا ربطلا ىف فالتخالا وذ

 ىمفاشلاو نسحلا نب هللا دبعو ثيللاو كلامو رفزو دمحو فسوي وبأو ةفينحوبأ مهنم
 نإو ضيحلا مانأ ىف ضيح اهنأ مركذ انمدق نم عيمج لاقف ةردكلا ىف اوفلتخاو
 نع ىور دقو مدلا دعب الإ ًاضيح ةردكلا نوكنتال فسوي وبأ لاقو مد اهمدقتي مل
 ىف اوفلتخي ملو ءاضيبلا ةصقلا ىرت ىتح ضئاحلا لصتال اتلاق ركب ىبأ تنب ءامسأو ةشئاع
 طالتخا نمةردكتلا نأ ىلعاليل دمدلا بيقعاهد وجون اك ملف مدلأ دعب ضيح ةردكلانأ

 نأو مداممدقتب ل نإو ضيحلا ماي أىف تدجواذإ ابدكح كلذ نوكبنأ بجو مدلا ءازجأ
 ضايبلاب مدلا ءازجأ طالتخا نم ةردكلا نأ ىلع ةلالد مدلا هيف داتعملا تقولا نوكت
 نوكيف اهدعبو اهضيح مايأ ىف مدلا ىرت ةأرملا نأ كلذ ىف ًاريثأت تقولل نأ ىلع ليلدلاو
 ةلالدو ًاضيح هنوكل ًاءلع تقولا ناكو ضيح ريغ اهمايأ دعب امو ًاضيح اممايأ ىف هنأ رام
 نأو ضيحلا مد ءازجأ نم ةردكلا نأ ىلع اليلد تقولا نوكي نأ بحب كلذكف هيلع
 انبامصأ لاقف اهب رمتساو مدلا تأر اذإ ةأدتبملا ضيح ىف فلتخا دقو ًاضيح نوكي
 ةرشع اهضيح نوكيف ربشلا رخآ ىلإ ةضاحتسا وهف داز امو ضيح اهنم ةرشع ًاعيمجو
 فسوب ىبأ نع ديلولا نيرشب لاقو لوصآلا ىف فالخ مهنءرك ذي ملو نيرشع اهربطو
 الإ اهيلع اموص ىضقت الو ةرشعلاب جوزلا فو ضيخلا لقأ ثالثلاب ةالصلا ىف ذخأت
 لثم دعقت ىعخنلا مها ربإ لاقو اهنم أاعيس ىضقتو ناضمر نم رشعلا موصتو ة رشعلا دعل
 لاقو كلذ دعب ةضاحتسم ىه مث ءاسنلا نم اهوحن دعقتام دعقت كلام لاقو اهئاسف مايأ
 ىلع عيبا قافتا لوآلا لوقلا ةمص ىلع ليلدلاو ةليلو اموي نوكي أم لقأ اهضيح ىعفاشلا
 كحب اه آم وكم تراصف هيف مهفالتخا ىلع ضيحلا رثكأ ىلإ ةالصلا كرتب ةرومأم اهنأ
 ًاضيحابلكةرشعلا نوكنت نأ ب جوف ًاضيحنوكي نأ زوجي ابلثمو مايألا هذه ىف ضيحلا
 عطقناول مدلا نإ نولوةب لكلا نأ ىرتالأ هفالخل اهتداع مدعو كلذب اهل حلا عوقول
 ضقن زئاجريغو ضيحلا كل اهف احلم وكحم ةرشعلا نأ تيثف ًاضيح هلك ناكل ةرشعلا نع
 رثك آلا بع ةدايزلادوجو دعب هيف اكوكشم لق 0 ىلعدازام ناكولف آضيأو ةلالدب الإ كلذ
 ىذلا ريشلل مح متلك هنأ ىرت الأ كشلاب ًاضيح هب اننكحام ضقنب ال نأ ىلوآلا ناكل
 انيقي ريشلا ءادتبا ناكامل نيئالث اودعف مكيلع مغنإف هلوقب نيثالثب هرخآ ىف لالهلا مغ
 ءاي أ 'ىلإ تدر مدلا دازف رشعلا نود ةداع اهل تناكنف لبق نإف كنشلاب هئاضقناب مكح ل

 ق 5
 عى ماكحأ ل «و



 نم كلذكو اممايأ رابتعا نم ًاعنام ضيحلا كدب ةدايزلا ىف ايدب اهل انمكح نكي ملو اهتداع

 نودام عطقنا نإف ثالثلا نودولو ةالصلا كرتب ةرومأم تناكاممايأ لوأ ىفمدلا تأر
 امل ناكىتلا امأ هل ليق ًاضيح ناك ثالث مت نإو ًاضيح نكي مل هتأر ام نأب انمكح ثالثلا

 تلو هل وقل ةرشعلا ىف هعاطقناب ًاربتعم ىعارم الإ عقب مل ةدايزلا مكح نإف ةفورعم مانأ

 امايأ اهل نأب انيلعل ةاعارم ةدايزلا نوك كلذ ىضتقاف امتار قإ مايأ ةالصلا عدت ةناحتسا

 ىفمدلا اهتيؤر تناككلذلف اهرابتعا بحي مايأ كلذ لبق اهل ل , ملف ةأدتبملا امأو ةفورعم
 امانأ كلذ ريصي ةداعلاكو بف ةرشعلا ىف ةأدتبملا هتأر ام نأ اندنع لب ةاعارم ريغ ةرشعلا

 رشعلا ىف ةأدتبملا هتأر ىذلا مدلا نوكي نأ رحي مل كلذك ناكاذإو تقولو ددعلا ىف احل

 مدلاتأر نمامأو ًاضيح نوكي هلثم ناكذإ ضيدحلا كح هيف اهل كح نأ بجاو لب ىعارم

 هعاطقنا م مايصلاو ةالصلأ كرتب مالا باب ف ضيخلا مكيف املانبكح و اممانأ لوأ ىف

 لقأل نأب انملعإ ءادتبالا ىف ىعارص عك كلذنآألف ًاضيح هن وك نع هجرخي ثالألان ود

 ىعارم عقو كلذ لجأ نف ًاضيح هتأر ىذلا م دلأ ن نكي مل هنعرصق ىف 4 ًآرادقم ى ضيحلا

 ابل ةرشعلا نوكست نأ بج وف اهتاعا 00 مدلل اهتيؤر دعب ةأدتبلل سيلو

 ةلزنمب ابلعج هنإف فسوي وبأ امأو اهنودام ىلع هب راصتقالل ةبجوأل ةلالدلا مدحل اًضيخ

 ةالضلا ىف لقألاب ذخأت اهنأ اعيمجاولاقو ةتسلا فةكاش تناكف اتسوأ اس ابضبح ناكن م

 لاق ه ةأدتبملا كلذكو اطايتحا رثك الاب جاوز“ الا ىف ذخأتو ةعجرلاو ثاريملا كلذكو

 انقيت دقو ةمولعم مانأ ال تناكدق هذه نأ لبق نم انتلأسمل ًاريظن اذه سيلو ركب وبأ

 لف جاوزت الا ىف ًاضيأ انطتحاو موصلاو ةالصلا ىف اهل أانطتحاف ةتسلا ىف انككشو ةسنلا

 هلثم نوكي ىذلا مدلا نم هتأر اف اهرابتعا بحب مايأ ال سيل ة ةأدتبملاو كنشلاب مهل ارحبن

 دسفيو كلذ بجوت ةلالد انعم سيل ذإ سيل ذإ ضيحلالقأ ىلإ اهدرل انعمالو ضيحورف ًاضيح

 هيلع داز ام نيبو هنيه ى رق الفاشل ةداسب سبل تفيملا لقأ نأ ةيسب نم ًآضيأ لوقلا اذه

 م الارابتعا ذتنيح بجوفهيلإ درلا بوجو عانتما ىف

 ةدع لعج ىلاعت هللا نأ ةفينح ىلأ لوق ةمص ىلع ًاضيأ لديو مكحلا اذه ضقن ىلع ةلالدلا

 لدف أرهش ربطو ةضيح لك ناكه لعجخ ن ذجلا نم الدب ربشأ هالث ةريغصلاو ةسيآلا

 روطو ةضيح اهل فوتست نأ بجاوف ةداعاهل نكنت ملو مدلا اهب رمتسا اذإ هنأ ىلع كلذ



 3 ضيحلا لاح ىف ضراعلا بطلا ف فالتخالا ركذ

 نأ 0 ضيحلا رثك ألو مولعم دح روطلا رثك آل سبل هنأ مولعمو

 ىف ررطلا نم رادقم سيل هنآل ًارهط رهشلا ةيقب نوكيو ضيحلا رثك أ اهل ىفوتسي

 0 وه ربشلا ةيقبل ربطلا نم تعال نوكي نأ بجوف هريغ نم ىلوأ رابتعالاب رهشلا
 ديزت نأ تجتحا ةرشعلا نم ضيحلا تصقن اذإ كن كنأ ىرت الأ ضيحلا رثكأ دعب قب
 ريتعي نأ بجوف ةتس وأ ةسمخ نوكي نأب ربطلا ةدايز سيلو ربطلا ىف اهنم هتصقن ام
 ىف رهطو ةضيح ءافيتسا بوجو ىلع لذيو ًارهط رهشلا نم قابلا لمحو ضيحلا رثكأ
 لك ءاسنلا ضيحت اي ًاعبسوأ ًاتس هللا لع ىف ىضيحت ةنمل لَ هلوق ةأدتبملا هذه رهشلا
 وأ ًاعس الل تريتعا البف لبق قاف ةيرطو ةطسع روش لك قا منذلا ةداع نأ ريخأف رهش

 لاق ملعلا لهأ ن نم ًادحأ ملعنال انأ اهدحأ هوجول كلذ لقن ملهل لبق هِيَ كتي لاق !ك ًاعبس
 ربتعي الف ًاعيسوأ تس ىنعأ كلذب ةبطاخلا ة ةأرملا ةداع تناكمذه نأ ىلا رفأدتملا ىكلذ
 رهشلا ىف ربطلاو ةضيحلا تابثإ اندرأ انال حيحح انفصو ام ريا نم انلالدةساف اهريغ اهم

 ىنلا نآلل هل ىنعم الف اهئاسن ضيح لثم دعقت اهنأ لاق ن م لزق امآو داتجلل فراعتملا ىف
 اهئارقإ م ايأ دعقتلاقف اهتداع ىلإ ةدحاو درامهن]إو !متاسن تقو ك5 ةطادتسملا در مل هلل

 1 1و ةالسؤلا لستغتنأ ىرخأ أو ًاعبس وأ ًاتس هللا ٍلعف دعقت نأ ىرخأ ىمأو
 نود ناكن مو تايبنجألاو اهئاسن مايأ نإف ًاضيأو كتاسن مايأ ىدعقأ نبنم ةدحاول
 ابئانل سلف ض : ضيا ىف ف ؛ نهتاداع , فاللتخا علم نسلا 30 رعفت دقو ءأ وس ابق وفو أهنس

 ىح نهوبرقتالو | ىلاعت هلوق ىف ملعلا لهأ عزاتت دقو ه نهريغ نود ةيصودخ كلذ قف

 اهتطو ةحابإ بجو مدلا عاطقنا نأ لوقي نم سانلا نق | نه وتأف نررطت اذاذ نهربطي
 لاستغإلا دعب الإ اهأطو زوحيال نم م مهنمو هرثك أو ضيحلا لقأ نيب كلذ ىف | وقرفي لو
 نود ارمايأ وارمد عطقنا اذإ انباصأ لاقو ىعفاشلا بهذم وه هو هرثكأو ضيحلا لقأ ىف
 تقو اهبلع ىضمي وأ ءايلل ةدجاو تناك اذإ ؛لستغت ىتح ضئاخلا 2 ىف ىهف ةرشعلا
 أهتدع تضقناو اهؤطو اهجوزل لحو ضيحلا نم تجر خخ نيله دحأ ناكاذإف ةالصلا

 نوكت و ةرشعلا ىضمب ضيحلا مك> عفترا ةرشع !ممايأ تناكاذإو ةضوح رخآ تناكنإ
 . كلذ ريغو ةدعلا ءاضقنا او جوزلا ء ءطو ةحابإ ىف بنج ةأرما ةلزامع َذ دالي

 لبق ابمد عاطقناو اهضيح مايأ ىضم دنع لاوحألا رئاس ىف اهأطو حا ابأ نم جمتحاو



 اهدعبام مكح نوكي نأ ىضتقت ةياغ ىتحو | نربطي ىتح نهوبرقت الو] هلوقب لاستغالا
 ولتاقو | | رجفلا علطم ىتح] ىلاعت هلوقك مدلا عاطقتاب (ّمطوةحابإ ىفم ومع كلذف ارفالخم
 هذه تناكف | اولستغت ىتح ليس ىرباعالإ ًابنج الو | | هللا سمأ ىلإ ءىنت ىتح ىغبت ىتلا
 .ىرق اذإ | نربطي ىتح | هلوق كلذكف اهفالخب اهدعبام مكح ناكو اهب ردق ال تاياهن

 لمتح وهو ديدشتلاب | نروطي ىتح |«ىرقدقو اولاقو مدلأ عاطقنا اهانعف فيفختلاب

 تربط لاقي نأ زئاج ذإ مدلا عاطقنا هب داريف فيفختلاب [ نربطي ىتح | هلوق هلمتحام

 عطقتا ىنعملاو زوكلا رسكتو لبحلا عطقت لاقي اك ابمد عطقنا اذإ تروطتو ةأرملا
 . كلذب فوصوملا نم العف كلذ ىضتقي الو رسكناو

 .ثيح نم نهوت أف ن ربطت اذإف] هلوقب لستغتىّتح لاح لكىف اهأطو رظح نم جتحاو

 هلوق نآل لاستغالا رخآلاو مدلا عاطقنا امهدحأ نيئيش هتحابإ ىف طرشف | هللا كمأ
 لخدب ىتح - ًاثش ًاديز طعت ال لئاقلا لوقك وهو لسغلا ريغ لمتح ال [ نربطت اذإف |

 ىلع فوقوم رانيدلا قاقحتسا نأ هب لمعيف ًارانيد هطعأف اف دعقو ابلخد اذإف رادلا

 نإف هريغ اجوز مدكنت ىتح دعب نم هل لحت الو ]| ىلاعت هلوقكو اعيمج دوعقلاو لوخدلا

 امدح أهل لحتالف لوآللاهلالحإ ىفنيرمآألا طرشف [اعجارتب نأ امهملع حانج الف ابقلط

 ربطلا وهو ناينعملا ءهطولا ة>ابإ ىف طورشم [ نهوتأف نربطت اذإف | ىلاعت هلوق كللذك

 -ىرقاذإ | نربطي ىتح | ىلاعت هلوق ركب وبأ لاق « لاستغالاو مدلاعاطقناب نوكي ىذلا
 ربطت مل ضئاح ىهو تلستغا ول اهنا لاستغإلا ال مدلا عاطقتنا وه اماف فيفختلاب

 جورخلا نوكي هب ىذلا مدلا عاطقنا وهو ًادحاو ىنعم الإ | نربطي ىتح] هلوق لمت الذ

 انفصو امل لسغلا نمو مدلا عاطقن ا نم نيرمأألا لمتحا ديدشتلاب ءىرق اذإ و ضيحلا نم

 ىلع لمحت نأ هباشتملا مكحوةهءاشنم ديدشتلا ةءارقو ةككح فيفختلا ةءارق تراصف افثآ

 ءطولا ةحابإ ىضتقي امهر هاظو دحاو هجوىلع نيتءارقلا ىنعم لصحبف هيلإ دربو أ

 هتلمتحاام لمتح هنإف [نروطت اذإف] هلوق امأو ضيحلا نم جرخ وه ىذلا مدلا عاطقناب

 ىح نهوب رقت الوإ هلوق ةلزنم ن وكيف نيينعملا نم |نربطي ىتح] هلوق ىف ديدشتلا ةءارق

 لخدي ىت> هعطتال لوقت ام ايقتسم ًافئاس امالكن وكيو | نهوتأف نربطت اذإف نربطي

 اذإو ابلبقام ىفالخم انمكح ناكنإو ةباغلا محل ًاديك أت نوكيو هطعأف ابلخد اذاف رادلا



 ؟ا/ ضيحلا لاح ىف ضراعلا ربطلا ف فالتخالا ركذ

 ىذلاف اهتقيقح ىلع ةياغلا لمح ًابجاوناكو انركذ ىذلا هجولا ىلع غاسم هيف لامتحالل ناك
 ةهبج نمو ضيخلا نم هل : جرم ىذلا مدلا عاطقتناب اهتطو 0 ةوالتلا رهاظ هيضتش

 ءاملاب نروطتي نأ نه لح اذإف | نرمطت اذإف| هلوق ىنعم نوكي نأ وهو لاهتحا ابف ىرخأ

 نم هلوقو راطفإلا هل لح دق هانعم مئاصلا رطفأ دقف سمشلا تباغاذإ هلوقك مميتلاوأ

 اذإ ةقلطملل لاقب اكو رع نا ا فام لباق نم جحلاهيلعو لح دقف جرعوأ رسك
 لاق ىنعملا اذه ىلعو جوذتت نأ امل لح دق هأنعمو جا اوزاآللل ت تلح دق اهنأ اهتدع تضقنأ

 اهتقيقح نع ةياغلال زن م كلذ لمتحا اذ ذإو ىينذاف تاللح اذإ سق تنب ةمطافل هي ىلا

 نإف | هريغ اجوز حكنت : ىح دعب نم هل لحت الف | ىلاعت هلوق امأو اهدعب هطولا رظحي

 ىذلا وه اهابإ هؤطو وهو جوزلا حا مكنوا مقيقح ىلع ةلمعتسم عضوملا اذه ىف ةياغلا

 ءطولاب كلذ عفت رادقو كإذل طورشم 3 هلا جوزلا ٠ ءطوو ثالثلاب عقاولا ميرحتلا عقرب

 ًاذاف ثالث 1 عقاولا ميرحتلا مفر ىف طورشم ريغ ىناثلا جوزلا قالطو اهايإ هقالطبق

 هيفلاذع لوق قن لع ادا هج ارك ذ ىلا هنأ ضدنا قاوصاقل ليلدال

 نيتلاحلا ىف اهتةيقح ىلع ليوأتلا نم تلمتحا ام ىلع ةلمعتسم ةبآلا نإف انبهذم ىلع امأو
 ىلع لمهتسم بف فيفختلاب ءئرق اذ[| ثربطي ] هلوق نإ لوقف ايها معتسا نكسمي نينللا
 نروطيهلوقورشعلا ىضعب امطو ةحابتسا جوزللزوجيف ًارشع اهمايأ تناك نميف هتقيقح
 تقو ضم ملو رشعلا نود اهمانأ تناكاذإ لسغلا ىف نالمعتسم | نروطت اذإف ] ديدشتلاب
 نوكي الو دعب اهف هنيبنسام ىلع (مطورعيبب ةالصلا تقو ىضم ن أ لع ةلالدل ا مايقل ةالصلا
 نإف ٠ نيلاحلا ىف ةقيقحلا ىلع نالمحتسم لب زاجمنا ىلع نيلعفلا نم دحاو لامعتسا هبف
 امهانلعج ول هل ليق ه ةدحاو ا نيتب لاك ناتءارقلا تناك اله لبق
 مدلا ةياغ عاطقنا امهادحإىضتقت ناتنآ تدرو ول هنأ لبق نم ىلوأ انركذام ناكنيتيالاك

 0 امل ةياغ لسغلا ىضتةت ىرخآلاو ءطولا ةحابال

 نكمي الو ةياغلا كح نم هتضتقا مف اهتقيقح ىلع ةرقم امهنم ةدحاو لكن وكت نأ
 فلاخلا لوقيام ىلع امهانلمعتسا ولو انيب ىذلا هجولا ىلع نيلاح ىف اهطامعت ساب الإ كلذ

 نأ هل لحب : اممد عطقناو تربط نإوابنإ لوشي هل هل نيتباغلا ىدحإ طاقسإ هيف ناك

 نميفانباحصأ ريتعا 3 ًاعنقم ًاذئاس ناك أدت رم اليلد كلذ انلعج ولف لستغت ىد امأطي



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ مب

 نوكيف مدلا اهدواعي نأ زئاج هنأ لبق نم انفصوامب اهمد عطقناف رشعلا نود ابمايأ ناك

 ةرم الئاس مدلا ىرت ضئاحلا نآل ًاحيص اربط نوكي ةأرللا هارت ربط لكس يل ذإ ًاضيح

 لاوزب مكحلا عوقو هيفآضئاح نوكي نأ ز وحي تقو ىف هعاطقن | ىف سلف ةرماعطقنمو

 لوزيف لاستغإلابامإ نيئيثدحأب ربتعمالاح انفصونميف مدلا عاطقنانإ اولاقف ضيحلا

 تقو ىضمب وأ ضيحلا مكح فاني كلذو ةالصلا اهتحابقساب و قافتالاب ضحلا مكح اهنع

 مزاي نأزئاج ريغ ذإ ضيملا مكح ءاقبل فانم اهضرف موزلو ةالصلا ضرف اهمرليف ةالص

 لاستغالاالإ قم ب ملو ررطلا مكح تنثو ضيخلا مكح ىثتثا اذإف ةالصلا ضرف ضفئاخلا

 نع فيرا اندلع يدلل ذه لغو اه طن انور لام بنج ةأرما ةلزنم ءطولا عنمب م

 ةثالث نا 00 طايخلاىسع ىور دقو ةدعلا ءاضقن !ىفلاستغالا رابتعا ىف ةياحصلا

 اولاق سابع نيأو دوعسم نباو رمعو ركب وبأ مهنم ربخلاف ريخلا ةباحصلا نم الجر رشع

 00 ةدابعوىلع نعهلثم ىورو ةثلاثلا اهتضيح نم لستغتولام هنأ اب قحأ لجرلا

 ةرشعلا دعب ضيحلاد وجو ان دنع زئاج ريغ هنإف ةرشع اهمايأ تناكاذإ امأو ءادردلا ىفأو

 ضئاخلا ءطو نم عنم امنإ ىلا عن هللاو هنكح ءاقبزأوج عانتمال هئاضقناب ركحلا بجوف

 نم عونم ريغ وهف هلاوزو ضيحلا مكح عافترا عم امأذ ًاضئاح نوكي نأ زوجي نم وأ

 دقو [نروطي ىتح نهوب _ دوس قرالا اول 0 لاق ىلاعت هنال هتجوز ءطو

 رئاس مكح اهنكح نأو ةدتعم تفاكنإ ةدعلا ةيضةنم اهنأ ىرت الأ ةلاح ال تربط

 اذإ لاق نإف م ةاثيام لم ايطو مم ىف أي لع لاستغالا بوجول ريثأت الو تارهاطلا

 .ضيحلا مكح ءاقب فاني لسغلا موزلو لسفلا اهيلع بجو دقف ةرشعلا نود ايف اهمد عطقنا

 .ناكاذإ هل ليق » ةدلضلا نعرف موزاق تثأق م ضئاحلا ىلع لسغلا موزل زئاج ريغ ذإ

 .ناكام مالسلا نأ ير : الأ هئاقب و هك ل فانم ريغ هم وولف ن طبحلا تابجوم نم لسغلا

 كلذكو اهببكح ءاقيل ) ايفان اه رخآ ىلإ هئاهتناب هموزأ نكي مه الصلا ةم رحت تابجوم نم

 كلذك قاحي ملام همارحإ ! ءاقبل ايفان هموزا نكي مل مارحإلا تابجوم نم ناكامل قلحلا

 امأوضيحلا مكحماقب نم ًاعنام اهيلع هب وجو نكي ل ضيحلا تابجوم نم ناكامل لسغلا

أصتخ رخام كح وهامإو ضيخلاتايجوم نم تسلف ةالصلا
 ءاسنلا نم رهاطلاب هموز

 لمتحا الل [نررطت اذإف نربطي ىح] هلوقو ضيحلا مكحل ىفن امهوزل قف ضئاحلا نود



 يه ضيحلا لاح ىف ضراعلا ربطلا ىف فالتخالا ركذ

 دعب لسغلا ضئاحلا ىلع نأ ىلع لديو [ اوروطاف ًابنج متتك نإو ] هلوقكر اص لئسغلا
 نروطت اذإف] ىلاعتهلوق - هيلعةمآألا تقفتاو عقلي ىنلا نعش الذ ىور دقو اهضيح ءاضقنا
 ىلع وه سيلو ةحابإو را نم قالطإ وه ركب وبأ لاق [ هللا كرمأ ثيح نم نهوتأف
 | اوداطصاف متللح اذإو] [ض ضرأآلا ١ ىفاورشتناف ةواصلا تيضق اذإف ة| ىلاعت هلوقكب وجولا

 ةداتقو دهاجمو سابع نبا لاق [ هللا ىرمأ ثيح ن رم | هلوقو رظح دعب تدرو ةحابإ وهو

 هلوق ىف باطخلا ل وأىف ضيحلاف هيشجتب مأ ىذلا وهو جرقلا ىف ىنعي نس نءعيبرلاو

 لاقو ضيحلا نود رمطلا لبق نم كاحضلاو ىدسلا لاقو | ضيحم ا ىف ءاسنلا اولزتعاف |
 أ ام هنأل ىلاعق هللا دارم هلك اذه ركب وبأ لاق ٠ روجفلا نود حاكتلا لبق نم ةيفنحلا نبا
 ىور | نيروطتملا بحيو نيباوتلا بحي هللا نإ] هلوق + كلذ عيبمج ةبالا تمظتناف هب هللأ
 نيرهطتملا ركب وبأ لاق بونذل! نم نيروطتملا دهاجلاقو ةالصلل ءاملاب نيروطتملا ءاطع نع
 هلوق ىف ةالصلل ءاملاب ةرابطلا اهم دارملاف ةرابطلا ركذ ةبآلا ىف مدقت دق هنآل هيشأ ءاملب
 ءاملاب ربطق نملاحدم |نيروطتملا بعد] ها درك نأ ربظالاف[ نهوتأف نربطت اذإف ]
 3 هنأ ىورو [ نيرهطتملا بحبهللاو اورهطتي نأ ن وبحيلاجر هيف | ىلاعت لاقو ةالصلل
 متئش ىفأ مثرح - اوتأف كل ثرح مؤاسن | ىل أع هلوقو ءاملاب نوجنتسي اوناك مهنأل
 0 نيم 8 اثرح ءاسنلا ىمسو عا 0 00 قلعجو عدرا ثرحلا

 عاملا ىلع ةروصقم ءاطولا ةحابإ نأ ىلع لدي |[ مد ةش ىلأ كثرح اوتأف ] هلوقو دالوأالا
 نوم رح انباعصأ ناكف نهرايدأىف ءاسنلا نايتإ ىف فلتخاو ثرح ا عضوم هن "ال جزفلا ىف
 ىواحطلا لاق ىنزملا هاكح اهف م محب وهو ىهلا دشأ هنع نوهيو كلذ

 هللا لوسر نع ممصام لوق وق ىعفاشلا عمم هنأ مكحلا دبع نب هللا ديع نب دمحم انل ىحو

 مساقلا نبأ نع جرفلا نب غيضأ ىورو لالح هلأ ساقلاو ,ىث هلت الو هعرجت ىف هلع

 ف أ را ءطو ىنعي لالح هنأ هيف كشي ىند هب ىدتقأ أدحأ تكردأ ام لاق كلام نع

 اذه نم نيبأ 00 : ىأف لاق [ متش ىف م كن رحاوتأف م هز "ثرح عؤاسن ] ] أرق مثاهرب مد

 انثدحي دعس نب ثيللا رصمب اندنع نأ 7 نب كلا لقت مساقلا نب | لاق هيف كشأ امو
 ىف لوقت ام رمع نبال تلق لاق راسي نب ديعس بابحلا ىبأ نع بوعي نب ثراحلا نع
 نم دحأ كلذ لعفيو لاق ربدلا تركذف ضيمحتلا امو لاقف نحل ضمحنأ ىراوجلا
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 ديعس بايحلا ىبأ نع ىنثدح نمحرلا دبع ىبأ نب ةعيبر ىلع دهشأف كلام لاةف نيملسملا

 ابأاي سلجما ىف لجر لاقف مساقلا نبا لاق هب سأبال لاقف هنع رمع نبا لأس هنأ راسينبإ
 م ًاعفان ىنعي ىلأ ىلع جلعلا بذك وأ دبعلا بذك لاق هنأ ملاس نع ركذت كنإف هللا دبع

 نع ماس نع ىثدح نامور نب ديزي ىلع دهشأو كلام لاقف سابع نبا ىلع ةمركع بذك

 نأرمع نبا نع مل-أ ندي ز نع لالب نب ناملس ىور دق ركبوبأ لاق هلعفي ناكدنأ هيبأ
 مكل ثرح كؤاسن | ىلاعت هللا لزتأف كلذ نم هسفن قادجوف اهريد ىف هتأ مما ىتأ الجر

 ةلاضف نب لضفلا ىورو رمع نبا نم عامم هل لعيال مسأ نب ديز نأ الإ | مكث رحاوتأف

 هنأ رمع نيا ىلوم عفانل لاق هنأ رضنلا ىبأ نع ةمقلع نب بعك نع سأبغ نب هللا دبع نع

 لاق نهرابدأ ىف ءاسنلا وت نأ ىتفأ هنأ رمع نبا نع لوقت كنإ لوقتلا كيلع رثكأ دق
 لاقف [ مكل ثرح مؤاسن ] غلب ىّتح ًاموي فحصملا ضرع رمع نبا نأ ىلع اوبذك عفان
 ءاسن تناك ءاسنلا ىجن شيرق رشعم انك انإ لاق ال تاق ةبألا هذه ىمأ نم ملعت له مفاناي

 نأ ىلع لدي اذهف هذه هللا لزنأف نهب ودج ىلع نيت وي امنإ دوهلا نع نذخأ دق راصنألا
 لاقوببسلا كلذريغ هنع كح دق اعفان نآأل رمع نبإ نع ٍلسأ نب ديز هركذام ريغ ببسلا

 بهذو ربك امدعب نهاب ردأ ىف ءاسنلا ءهطو ليلحت ىنعي عفان كلذلاق ًاضيأ نار مم نينوميم

 اهتعانشوارحبقل ةلاقملا هذه هنعن وفني هباحصأو كلذ ةح اب ]كلام نءروبشملا ركبوبألاق هلقع
 قاجزوجلا نامل سىبأ نع ديعس نب دمت كح دقو هنع مهغنب عفدني نأ نمر هشأ هنعىهو

 ةعاسلا لاقو هسأ ر ىلإ ديب برضفربدلا ىف حاكتلا نع لكسف سنأ نب كلام دنع تنك لاق
 ةيعرشلا بتكلا ىف روكذم وهو انركذام ىلع ,ساقلا نبا هنعهاور دقو هنم تاستغأ

 ىلاعت هلوق هيف لوأتيو ًاسأب كلذب ىرال ناكهنأ ىظرقلا بعك نب دمح نع ىوربو

 نإ كلذ لثم [ مكجاوزأ نم مكبر مل قلخام نورذتو نيملاعلا نم ناركذلا نوتأتأ |

 ىهورمع نب هللا دبع لاقو مارحءاسنلا شاك لاق هنأ دوءسم نبأ نع ىورو نوهتشت تاك

 ىورام ضراعتل هى هيف هنع ورب ل هنأك ف هيف رمع نبأ نع هفاتخادقو ىرذصلاةبطوللا

 وه ىذلا جرفلا ىف ءطولا ىلع ةروصقم ةحابإلا نأ ىلع لدي باتكلا رهاظو هيف هنع

 همي رحت فةريثكراثآ مِن ىنلانع تيور دقودلولا هنمنوكي ىذلا وهو ثرحلا عض وم

 ءاسنلا اوتأتال) لاق هنأ عقلي ىنلا نع مبلكقلط نب ىلعوةريره وبأو تباث نبةميزخ هاور



 1١ ضيحلا لاح ىف ضراعلا ربطلا ىف فالثخالا ركذ

 ةيطوللا ىه لاق ٍمِيِلَي ىنلا نع هدج نع هببأ نع بيعش نب ورمت ىورو ( نهرابدأ ىف
 ىبأ نغ مرثآلا يكح نع ةيلس نب دامح ىورو نهرابدأ ىف ءاسنلا نابتإ ىنعي ىرغصلا
 دقف اهريد ىف هتأرما وأ ًاضئاح ىتأ نم ) لاق مقلي هللا لوسر نع ةريره ىبأ نع ةميست
 اولاق دوهلا نأ رباج نع ردكنملا نب دمج نع جيرج نبا ىورو ( دم ىلع لزنأ امب رفك
 كل ثرح مواسن ] ىلاعت هللا لزتأف لو>أ هدلو ءاج ةريدم ىهو هتأ رم ىتأ نم نيملسملل
 تورو ( جرفلا ىف ناكام ةريدمو ةلبقم) هل هللا ل وسر لاقف | متلش ىأ مرح اوتأف
 دهام ىورودحاو ماوصفف لاق هل هللال وسر نعةبلس مأنع نمح رلأ ديع تنب ةصفح

 ةمركع ىورو دلولا عضوم ىف تْئش فيك ىنعي لاقةيآلا لي وأت ىف هلثم سابع نب نع
 ( اهربد ىف هتأرما ىنأ لجرلا ىلإ هللا رظنبال ) متلي هللا ل وسر لاق لاق سابع نبأ نع
 لاقف اهريد ىف هتأرما ىتأي ىذلا نع سابع نبا لثس لاق هيبأ نع سواط نبا ركذو
 فيك لاق | - ثرح مواسن ]هلوق ىف رمع نبا نع ىور دقو رفكللا نع ىنلأسي اذه
 رمع نبا نع مصألا جحايررلا ريثك نع ةفينح وبأ هاورلزع ريغوأ الوع تئش نإ تدش

 ىوردقو هيف تنذأ اذإ ةرحلا ىفو نيهلا كلم ىف اندنع اذهو سابع نبا نع هوحت ىورو

 سابعنياو دوعسم نباو نامئعورمعو ركب ىبأ نع انباحصأ بهذم نم انركذ ام ىلع كلذ
 مجاوذأىع الإنوظفاح مبجورفل م نيذلاو] لجوزع هلوق ليق نإف + ممريغ نيرخآو
 ةديقم ريغ ةقلطم ةحابإلا دورول ردلا ىف نّبطو ةحابإ ىضتقي | مهناعأ تكلم ام وأ
 ةوالتلا سف ىف لاقم“ | هللا كرمأ ثيح نم نهوت أف]| ىلاعت هللالاق ايل 1 يرو الو
 درب لو ثرحلا عضوم وهو هب رومأملا عضوم كلذب نابأ | متتش ىنأ كنرح اوتأف]
 ضاق وهو هريغ نود هيلع روصقم وهف دلولا عضوم ىف الإ هرظح دعب هطولا قالطإ
 ضئئاحلا ءطو رظح ناكاك [ مهناميإ تكلمام وأ موجاوزأ ىلع الإ | ىلاعتهلوق ىلعكلذ عم
 ضّئ احلا كح نم ركذام ىلع ةبترم ةيآلا هذهتناكف | مبجاوزأ ىلع الإ ] هلوق ىلع ًايضاق
 ىف دوجوملا ىذّدال ضئاحلا ءطو رظخ |[ ىذأ ود لق | هلوقب جتح كلذ رظحي نمو
 ىضتقافل' وح "الا عيمج ىفدلولاعضوم ريغفدوجوم كلذو ةساجنلاو رذقلا وهو ضبحلا
 ةضاحتسا|نأب كلذ نع بيحيدحيبب نمو دلولا عضوم ىف الإ نهتطو رظح ليلحتلا اذه
 سجن وهو ةضاحتسال ا مد: وهو كانه ىذألا دوجو عم ءاهقفلا نم قافتاب اهؤطو ز حي



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 1

 ثرحلا عضوم ةحابإ هصيصخت ىلع اضيأ نوبيحيو ساجنآلا رئاسو ضيحلا م د ةساجنك

 ةحابإلا نأىلع لدفدلولل ًاعضوه نكت ل نإوجرفلا نوداهف' عاجل رجلا ةحاب | ىلع يما قافتاب

 ةحاباإلا وك ىضتقي ةنآلا رهاظ نأب كلذ ن نع نوباحيو دلولا عضوم ىلع ةروصقم ريغ

 07 ثيريح نم | هلوقب ىلاعت هللا هانع ىذلا وه هنأو جرفلا ىف ءطولا ىلع ة ةروصقم

 انكلو جرفلا نود ايف عاملا زاج امل عامجإلا ةلالد مايق الولو هيلع افوطعم ناك ذإ
 . هيلع ةلالدلا مقت مل ايف رظحلا كح قبو ةلالدلل ةأتيلس

 نأ امهدحأ نابجو هيف ليق دق ةبآلا |[ [ منامي ال ةضرع هللا اولعجت الو | ىلاعت هلوق

 تفلح دق لاقكلذ هنمبلط اذافسانلا نيبحالصإلاو ىرومف هتلاو ربلا نم ةعئام هني لعبت

 ىوقتلاو ربلا نم هب رومأم وه وأ هيلإ بودنم وهام نيبو هنيب ةضرتعم نيعلا لعجيف

 نع كلذ ىوربو هنيع : عديأو لعفيلف كلذ لعفي ال نأ فلاح فلح نإف حالصإلاو

 اولوألتأب الوإ ىلاعت هلوق ريظن وهو سواطو نسحلاو ميهاربإ و ريبج نب ديعسو دها#

 ىورو | هللا ليبس ىف نيرجابملاو نيك اسملاو ىبرقلا ىلوأ اوتو نأ ةعسلاو كتم لضفلا

 صأ ىف ضاخ نميف انأكم رجح ىف اناكن يميني ىف ركب وبأ فلح لاق نبريس نبأ نع ثعشأ

 هذه تازنف ًاريخ هنم ابصيال نأو امبلصيال نأ ًاردب دهش دقو ميطسم امهدحأ ةشّئاع

 ىف هانعم درو دقو رخآلا لمحو امهدحأ اسكف [ [ مكنم لضفلا اولوأ لتأي الو | ةيآلا
 نم ؛ لاق لم نئينلآ ق نع ةريره وبأو متاح نب ىدعو كلام نب سنأىور دقو ًاضي يأ ةنس ||

 انهو( دلل ج رطكمر ةرج وم يللا تاقارج ا رع ان رقما دع دعاك

 نآل انركذ ىذلا ليوأتلا ىلع[ [ مكناهأل ةضر ء هللا اولعجت الو | ىلاعت هلوق ىنعم وه

 عديو ريخوه ىذلا لعفي لب ريخ وهام لعف نم هنيميب عنمبال نأ ليوأتلا اذه ىلع هانعم

 برض وهو فلخلا ة ةرثكهب دير[ مكنامبأل ةضرع ] هلوق نوكي نأ ىناثلا هجولاو هنيمب

 اوقتتوابب فلخلا ف اوربت نال لطابوو قح لكى همسال لاذتباو ىلاعت قل ىلع ةأ رجلا نم

 دق لئاقلا لوقي ةضرع هلعج.دقف ءىش رك ذ رثك أ نم ةشئاع نعهوحن ىورو أهف ممل

 فلخلا ىرثكم ىلاعتهقنا مذدقو مئاوللا ةضرع ىنيلعجتالر عاشلا لاقو مولل ةضرع ىنتلعج

 نآل ءىش لكى ”ناايرالا تااومرلا سلال | نيم فالح لك ملت الو | هلوقب

 ىوقتلاورلا نم دعت اهترثك نآل , <ناعأ تأق اذإ اف مث املا اوقتتو تفلح اذإ اورمت

 . و 5 أ 2



 1 ةيآل ١ من اهأ ىف رغللاب هللا ةذخاؤيال : ىلاعت هلوق

 ناميألا ةرثك نع ماهني هللا نأ ىمملا ناكف ىلاعت هللا ىلع ةأرجلاو مثآملا نم برقتو
 ءايقتأ ةررب نونوكنف حالصإلاو ىوقتلاو ربلانم كلذ قوت ىفامل ىلاءت هتلا ىلع ة ةأرجلاو
 نداضتم اسلو نيينعتلل 0 انلل تجب رخأ ةمأ ريخ متك] هلوقل

 ٍنيعلاب هضارتعاو ىلاعت هللا مسا هلاذتبا رظحل ةديفم نوكتف ًاعبمج امريلع اهل بجاولاف

 ةعئام ةضرع هنيم لعجب نأ ع اروع كلذ عم نوكيو الطاب وأ 0 ءىث لك ف

 فلح ىتمو نيملا رثكيال نأ هيلع بجاولا لب رثكي مل نإو حالصإلاو ىوقتلاو ربلا نم
 دلع لاق اك احالصإو ىوقتو ًآربو ةعاط ناك اذإ هيلع فلحام لعف نع هنيمب رجتح مل

 ( هني نع رقكيلو ريخوه ىذلا تأيلف انم ًاريخ اهريغ ىأرف نيم ىلع فلح نم (

 للاعت هللاركذدق هتلادح ر ركب وبألاقةمألا 0 اعأىوغللاب هلاك ذخاؤيبال | ىلاعت هلوق

 مالكلا اهيلع جرخ ىتلا لاو> ألا بسح ىلع ةفاتخم ىناعم هب دارملا ناكف عضاوم ىف وغللا
 ا [اهثاتالوآ وذل اهف نوعمسي ال ]و ةحيبق ةشحافةملك ىنعي | ةيغال نوصل الحل
 لاق و محيبقلا مالكلاو رفكلا ىنمي | هنعا وضرعأ وغللا اوعمس اذإو | لاقو ىنعملا اذه ىلع
 أوم 06 ] لاقو هنع نيعماسلا اولغشيل انش ديفيال ىذلا مالكلا ىنعي | هيف ة اوغلاو |

 دقوويف ةدئافال مالكب ىتأ اذإ وغلب همالكىف اغل لاقيو لطابلا ىنمي [ امارك اورم ارغللاب
 ىلع فاحت لجرلا وه لاق هنأ سابع نب نع ىورف فلسلا نع ناعم نيعلا وغل ف ىؤر

 مدخاؤي نكلو] دهاجملاة ميهارب ]ودهاجي نعئور' كلذكو ن وكب الف كلذك هارب ءىثلا

 [ميولق تيسك ام | هلوق ىنعم اذهو ملعت تنأو» ثلا ىلع فاحت نأ [ [نامآلا متدقعاع
 كلذو رقع ب بلا ىلإ اعرفرماينع ىورر هلويو هقلوال لجرلا لوق ره ةقئاح تلاقو

 6-0 لجرلا لوق تلاق اهنأ ءاطع اهنع هاور ىضاملا ىلع نيهلا نع ىهنلا ىف اندنع
 فالح لجرلا وه ريبج نب ديعس لاقو ىعشلاو نس 86 نع هلثم ىورو اذك هللاو انعنصو

 ةضرع ] هلوق لوأت نم ليوأتل قفاوم ليوأتلا اذهو هكرتب هللا هذخاؤب الف ما رحلا ىلع
 المت« وغللا ناكاذإو روظحم لعف ىلع 5 مدقب وأ حا دم لعق نم نيهلا عنشعي نأ | [مسداجال

 هيلق دقعامهدام نأ [تبسك اهب م ؟ذخا وي نكلو 5 تلظف انآ مولعمو ىناعملا هذه

 نوكتال نأو ةرخآلا باقعىم ةذخاوملا هذهن وكن نأ بجوروزلاو بذكلا ىلع هبف
 لاح ءاوتسال بلقلا بسكب ةقلعتم ريغ ةرافكلا كلت نآل ثنحلاب ةقحتسملا ةرافكلا
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 باقعلا نم قحتسيام هدارم نأ ملعف ووسلاو دمعلا كح ىواستو رشلاو ريخلل اه.دصاقلا

 بذكلا ىلإ اهفالخ اهم دصاقلا لاق ىضاملا ىلع نيملا ىهو سومغلا نيعلا ىلإ هدصقب
 كمنأ نظيو ىضاملا ىلع ىهو بذكلا ىلإ ام دصقيال ىتاا ىهوغللا نوكي نأ و

 قاقحتسا ىف الو ةرافك باحيإ ىف كح اهب قلعتي مل ثيح نم ًاوغل اهامسف هيلع ا

 هللاو ليو هللاو ال لجرلا لوق اهنأ ةفئاعو سابع نبا نع اهانعم ىور ىلا ىهو ةبوقع

 الو هيف ةدئافال ىذلا مالعلا نم وغللا ةلزنم ناكف قداص هنأ نظي وهو همالك ضرع ف

 هللا هذخاؤي الف مارحلا ىلع فاح نميف ريبج نب ديعس لاقام هب ديرب نأ لمتحو هل كح

 نيمب لكق ورسم لاقو ثنح اذإ ةبجاو ةرافكلا تناكنإو ةرخأآلا باقع هب ىنعي ةكرتب

 لوأألاو ريبج نب ديعس لوقا قفاوم اذهو ةرافك اهبف بجتال وذل ىبف اهم هافولا هل سيل

 نعىوردقو ثنح نإو اهجوبال اقورسمو ةرافكلا بجو ًاديعس نأ الإ انمدق ىذلا

 نع هلثم ىورو اهنم ةرافكلا هيف بجيت ام نيهلا ودل نأ ىهو ىرخأ ةياور سابع نبأ

 . نايسنلا ثنح نيهلا وغل نأ سابع نبأ نع ىورو كاحضلا

 ءاليإلا بأب
 ىف ءاليإلا ركبوبأ لاق | رهشأ ةعبرأ صبرت مهئاسن نم نولي نيذلل | ىلاعت هللا لاق

 : ريثك لاق هيلإو ءاليإ ىلي ىلا نولوقي فاحلا وه ةغللا

 ترب ةيلآلا هنم تردي نإو هنيهل ظفاحأب اللا ليلق

 قالطلا بسكي ىذلا عاجلا كرت ىلع فاحلاب عرشلاف صتخادقو ةغللا فهلصأ اذبف

 هب نوكي امف فلتخا دقو ه كلذ هب لّقع هتأرما نم نالف ىلآ ليق اذإ ىتح ةدملا ىنمب

 فلح اذإ هنأ ءاطعو نسحلا ةياور سابع نياو ىلع نع ىورام اهدحأ هوجو ىلع ًايلوم
 ىلع اهعماجيال نأ أ فلح اذإ الوم نو وكب ايإو ل وم نكي مل عا عاضرلا لجال امرقي ال نأ

 ءاليإ حاجا نود تلاح نيم لكنأ سابع نبا نع ىورام ىتاثلاو بضخلاو رارضلا هجو

 ىورام ثلاثلاو ىبعشلاو نيريس نبأو يهاربإ لوق وهو بضغلاو اضرلا نيب قرفيملو
 نوكفاع ملكت ال نأ فلحن ن نأ وحن تافصلا نم هريغو عامجا ىف هنأ بيسملا نب ديعس نع

 سابع نبأ تيقلف ة أما كج كيزعأل | يدرب نع ناو يرفس رادار ايلوم

 نأ لبق اهب كيلع لاق ابملكأ امو تجرخ دقل هللات لاق ًائيش الح ىف نأ ىنغلب لاقف
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 رمع نبا ةقفاوم ىلع لديو بيسملا نب ديعس لوق هقفاوم ىلع لدي أذبف رهشأ ةعبرأ ىنمت
 ملوءاليإ وبف اهرجم نإ هنأ رمع نبا لوق عباارلاو ءاليإلاوه نيمي ريغ نم نارجحلا نأ ف
 رارضلا هجو ريغ ىلع هنبي و ًارارض امعامج كرت ىلع هفلح نيب قرف نم امأف فلحلا ركذ
 فاح اذإف كلذ نم اهقح اهعنم هل سيلو هب ةبلاطملا او اط قدح عاما نأ ىلإ بهذ هنإف
 ابكاسمإ الإ هل سيل ذإ ةقرفلا نم اهقح ىلإ لصت ىت> ًايلوم ناكعامجلا نم اهقح كرتىلع
 فلخ ةعضرم نوكت نأب كلذ ىف حالصلا دصق اذإ امأو ناسحإب حيرست وأ فورعمب
 فورءمياهل كسسمم ريغ وهالو ابقح عنم دصقي مل اذبفىصلاب كلذ رضي الثل ابعماجال نأ
 روذغ هللا نإف واف نإف | هلوقو ةقرفلا مكح هنيميب قلعتي الو ناسحإلاب ميرستلا موليالف
 هنارفغ ءىلا ىضتقي اينذم نوكي نأ ىضتقي كلذ نآل رارضلا ربتعا نم لدتسي | ميحر
 دصاقو عيبلا تامث دق ةبآلا نآأل هفصو اذه ناك نم هصرصخت ىلع لدي ال اندنع اذهو
 عيطما لاح ءاوتس ا ىلع لديو هريغ نود هيلإ كحل اذه عجرف مومعلإ هلمش نم دححأ ررضلا
 ىف ًايوتسي نأ بحي كلذك ثنحلاب ةرافكلا بوجو ىف نابوتسي امهنأ كلذ ىصاعلاو
 ىصاعلاو عيطملا كح اهيف فلتخال ةدوقعملا ناممأل ارئاساضيأو ةدهاىضمب قالطلا باجيإ
 اءيمج امهم ال قالطلا مك كلذك نوكي نأ بجو ةرافكلا باحيإ نم اهم قلعتي امف
 ءاليإلا كلذكهريغو رارضلا هجو ىلع ةعجرلا مكح فلتخيال ًاضيأو نيملاب ناقلعتي
 عيمجلا ف ةماعىبف ىصاعلاو عيطملا نيب قرفت مة 9! نال كلذ ىالخ ىلعراصمألا ءابقفو
 هلوق ن "ال هل ىنعم الف هوحنو مالكلا ىلع نيميب أهرأرض دصق اذإ هنإ لاق نم لوق امأو
 قافتال عاملا كرت ىلع نيهلا هيف رضأ دق هنأ ىفالخ ال | مهئاسن نم نولؤي نيذلل |
 هأنتبث أف عيمجلا دنع ةب ال1 قر مضم عاجلا كرتف لوم ابءامج كرتىلع فلاحلا نأ ىلع عيملا
 لديو هرمضي ملف ةآلا ىف هرامضإ ىلع ةلالدلا مقت مله وتو مالكلا كرت نم كلذ ادع آو
 وه ءلاب دارملا نأ عيجملا دنع مولعمو | ريحر روفغ هللا نإف اؤاف نإف ] هلوق هاني ام ىلع
 نم نولؤي نيذلل |هلوق ى رمضملا نأ ىلع كلذ لدف هيف فلسلا نيب فالخ الو عامجأ
 هنإف قالطلا بجوب نارجهلا نأ نمرمع نبأ نءعىورامامأو هريغنود عامجاوه | مهئاسن
 فالخ كلذ عم وهو ءالبإلا ةدم اهرجم مث فلح اذإ هدارم نوكي نأ زئاجو ذاش لوق
 سيل امتارجثو انيام لعنيملا ةيلآلاو | مهئاسن نم نولي نيذلل | ىلاعت هللا لاق باتكلا
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 تناككللام نب سنأ نأ نسحلا نع ثعشأ ىورو ةرافكلا بوجو هب قاعتي الف نيميج

 ىريالو الإ عجرب مث رهشأ ةتسو رهشأ ةسمخ اه رجهم ناكف ءوس اهقلخ ىف ةأرما هدنع

 نوكي اهيلع فلح اذإ ىتلا ةدملا ىف مدعب راصمألا ءابقفو فاسلا فاتخا دقو ءالي كلذ

 اهكرت متر بشأ ةعبرأ نم لقأ ىلع فاح اذإ ءاطعوريبج نب ديعسو سابع نبأ لاقف لوم

 « ىعازوألاو ىعفاشلاو كلامو انباتصأ لوق وهو ًايلوم نكي مل امعماحجي مل ربشأ ةعبرأ

 اهكرت نإ يلوم نوكي هنأ دامو ةداتقو محلاو ميهاربأو دوعسم نبه دبع نع ىورو

 كلذكو ملاص نب نسحلا لاق حلاص نب نسحلاو ةمربش نبا لوق وهو تناب ربشأ ةعبرأ

 اهرقنإو ءاليإلاب تنابرهشأ ةعبرأ | كرتنإف لوهوهفتيبلا اذهىف اهب رقي النأ فلحنإ

 املجأن مو هنأ ما ايفو رادلا هذه لخديال نأ فلحولو ءاليإلا طقس ةدملا لبق هريغىف

 ةعبرأ صبرت مهئاسن نم نولؤي نيذلل | ىلاعت هللا لاق ركب وبأ لاق ه لوم ورف فلح

 مكح هبسكي ال نيم ريخب ابعامج كرت نإ انمدق امب تيث دقو نيهلا وه ءالبالاو [ رمثأ

 نم قب اهيف معاج اكرات ناكنيملا ةدم تضف ربشأ ةعب رأ نم لقأ ىلع فلح اذإو ءاليإلا

 ىف هل ريثأت ال نيمب ريخب أ,عامج كرتو نيم ريغب صيرتلا ىه ىتلا رهش الا ةعير الا ةدم

 هل لعج دق ىلاعت هللأ نأال ةنونيبلا كح هبسكب ال رهشأ ةعبرألا نودامو ةنونيبلا باحيإ

 ابعامج كرات ةلزام ناكف ةقرفلا باجيإ هب قلعتي ىنعم كانه قبب ملف ا ةئوأ صير

 قام رقيال نأ فاح اذإ هنأ حلاص ن نب نسحلا لوق امأ و ءاليإلا هقحلي الف نيم ريغب

 ةعبرأ امعامج عنب ةجوز ىف نيمب لكءالإلا نآل هل ىنعم الف ايلوم نوكي هنأ تيبلا اذه

 ىلإ لوصولا هنكم هنآل ةدلا هذه | معامج هعتمت مل نيملا هذهو انيب ام ىلع ثنح ال رهشأ

 ىلع فلح نميفأ أنبأ فئلتخا دقو ٠ تيبلا كلذ ريغ فام رش نأب ثنح ريغب ابعامج

 ارقي ل نإف لوموه 00 ودمعو ا ةفينحوبأ لاقف ءاوسربشأ ةعبرأ

 ةيلهاجلا لهأ ءالبإ ناكلاق س ءءاطع ىورو ءاليإلاب تناب تضم ىّتح ةدملا ىف

 لاقولوع سلف كالذن ود هؤالبإ ل ةعبرأ لل ىلاعت هللا تقوف نيتنسلاو ةنسلا

 7 كلذ نم رثكأ ىلع فاح م 2 ىح لوم قلق رأ ةيرا ع تاس ىعفاشلاو كلام

 مهاست ن 7 نواؤي نيذلل | ىلا عت هلوةوهو باتكلا رهاظ هعق لي لوق اذه ركب وأ لاق

 نف انه رك صي ربأا هل لدجبرلو اهيف هلل مب رت ةدماهذه لعل نشأ ةعبر 0 صيرت
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 فلحلا نيب قرف الو قالطلا ءاليإلا كح كلذ هبسك أ ةدملا هذه نيعلاب ارعامج نمعنتما
 كلذ عمو ةدملا هذه نمرثك أ صيرت هل سيل ذإ اهنم رثك أ ىلع هنييبو رهشألا ةعب ر ال اىلع
 اهنم رثك أو اهنم لقأو ريشأ ةعبرأ ىلع هفلح ىف يلوم هنوك ىضتقي باتكلا رهاظ نإف
 ظفللا كح قبو ةلالدب اممودام انصصخ امنإو ةبآلا ىف ةروكذم ريغ فاحلا ةدم نأال

 قلعت مصي ملءاوس ربشأ ةعبرأ ىلع فاح اذإ لبق نإف + اهقوف امو رهشأالا ةعبر الا
 ةدملا ىضم نآل عنتعال هل لبق ه كانه ءالبإ الو اهضمب قالطلا عقوت كنآل اهب قالطلا
 لوحلا ىضم نأ ىرت الأ هعوقو لاح ىف نيهلا ءاقب رابتعا بحي مل عاقبإلل اسس ناكاذإ
 بوجولا لاح ىف ًادوج وم لوحلا نوكي نأ بجاوب سلف ةاكزلا بوجول ًاببس ناكال

3 
- 

 هذه تناك قلاط تنأف انالف تءلكنإ هتأ مال لاق نم نإو أيضقنم امودعم نوكي لإ
 ةدم ىضم كالذك َتاطبو نيملأ أهف تلحنا دقو لاحلا ف تقلط هتيلك نإف ةدوقعم ًانيمت
 ىلاعت هلوقو ه ةدوجوم ريغ نيملاو هعوقو عنتمي مل قالطلا عوقول ايس ناكامل ءاليإلا
 هلوق هنمو ءىثلا ىلإ عوجرلا وه ةغللا ىف ءقلاركب وبأ لاق [ حر روفغ هللا نإف اواف نإف]
 ىغبلا نم مجرت ىتح ىنعي | لدعلاب امهنيب اوحلصأف تماف نإف هللا سمأ ىلإ ءىنت ىتح| ىلاعت
 اذإ هنأ ظفللا رهاظىضتقا ءىثلا ىلإ عوجرلا ءىنلا ناك اذإو هللا صا وه ىذلا لدعلا ىلإ
 تمرع مت تضرعأ دقو كيلإ تنف دق اهل لاق مث رارضلا هجو ىلع !معماجي ال نأ فلح
 ع 5 رج 1 أ عامجلا ىلع ًارداق ناكءاوس اييلإ ءاف دق نوكي نأ نيمناب كشارف نارجم نم هيلع

 ملاملإ لوصولا هنكمأ اذإ هنأ ىلع نوةفتم ملعلا لهأ نأ الإ ظفللا رهاظ ىضت:ةموه اذه
 رههشأ ةعبرأ ةريسم اهنبو هنيب وأ ضيرم وهو ىلآ نميف اوفلتخاو ه عامجأ الإ هثيف نكي
 رذعلاوةدملا تضمو هناساب اهيلإ ءاف اذإ انباحصأ لاقف ب وب وهوأ ةريغصوأ ءاقتر ىهوأ
 ةعب رأ جحا نيبو هنييو جحلاب امرهم ناكولو ةدملا ىضمب قلطت الو مييحص ءىف كللذف مئاق
 ةريغص ىهو ىلآ اذإ مساقلا نبا لاقو لوقلاب هّميف رفز لاقو عامجا الإ هيف نكي م ريب
 تخلب ذم ربشأ ةعبرأ ىضم دعب فقوي مث ءطولا غلبت ىتح أيل وم نكي مل املثم عماجت ال
 ىف كلام نع بهو نبا لاقو كلام نع هورب ماو ورمع نب مساقلا نبا ىأر وهو ءطولا

 والا

 ىضقنت ىتح اهبصي رل نإ هنأ هتأماعجار مثرشألا ةعبرأل اا ءاضقن | دنع فقو اذإ ىلوملا
 هيشأام وأ قدم وأ صض مص نه رذع هل نوكي نأ الإ ةعجر الو ابملإ هل ليحس الق ابتدع



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ 4م
 01 ل ل شا ل تي

 اهيصي مل نإف كلذ دعب اهجوزت مث امتدع تضم نإو اهيلع تباث اهايإ هعاجترانإف كالذ

 ةعب رآلا ىضم نإ كلام لاق قاحإ نب ليعامسإ لاقو ًاضيأ فقوربشأ ةعبرأ قضت د

 كلام لاقو قيطي الام فلكيال هنآل أربب ىتح فقوي مل سوبحم وأ ضيرم وهو ربشأل |

 ليعامسإ لاق ءاليإلا هنع طقسو هنيمب نع رفكءاش نإ بئاغ وهو ربشأ ةعبرأ تضم ول

 بحتسيال ناكنإو هدنع ةزئاج ثنحلا لبق ةرافكلا نآل عضوملا اذه ىف كلذ لاق امنإو

 ضرم نم رذع هل ناك اذإ ىلوملا ىف ىروثلا نع ىعمجشألا لاقو ثنحلا دعب الإ نوكي نأ

 كلذ هيرحي كيلإ تئف دق لوقي هناسلب ءيلف ءاسفن وأ ًاضئاح تناكوأ سبحوأ ربك وأ

 دهشأف رفاس وأ ضرم مث هتأ ما نم ىلآاذإ ىعازوألا لاقو ملاص نب نسحلا لوق وهو

 نع رفكيلف ءاف دقف عاملا ىلع ردقي الو رفاسم وأ ضيرم وهو عامج ريغ نم ءؤلا ىلع

 هنإفناطلسلا هدرطوأ تضاحوأ ربشألا ةعبرألا ف تدلو نإ كلذكو هتأرهأ ىهو هني

 ةعب رأ تضم م" ءاليإلا دعب ضرم اذإ دعس نب ثيللا لاقو هيلع ءاليإ الو ءؤلا لع دهشي
 فرملالاقو مصينأ ىلإر خي الو قلطامإو ءافامإف حيحصلا فقوي اكفقوي هنإف ربشأ

 لاق بوبجما ىلع ءاليإ ال ءاليإلا ىف لاقو هناسلب هئيفف بوبجما ىلآاذإ ىمفاشلا نع

 اهعامج نكمي لاح ىلإ ريصتام دعب رهشأ ةعبرأ هب تفنؤتسا اهنم ىلآف ةيدص تناكولو

 ردقأ ال لاف ركب ىهو ىلآ ولو عاملا الإ هئيف نكي مل مرحأ ولو ناسللاب ءي سوبحم او

 ىف !معامج ىلع ردقي مل اذإ هنأ ىلع ليلدلا ركب وبأ لاق « نينعلا لجأ لجأ ابضاضتقا لع

 عوجرلاءؤلا نآلءاف دقاذهو [ ميحر روفغ هللا نإف !ًواف نإف ] هلوق ناسللاب هيف ناكةدملا

 كيا]تئفدةلاقفلوقلاب ءاف اذإف نيهلاوهولوقلاب اهئطو نم ًاعنتم ناكدقوهو ءىثلاىلإ

 ماق اهعامج رذعت امل ًاضيأو مومعلا هلوانتف هدض ىلإ لوقلاب هنم هسفن عنم امع عجر دقف

 سيلف ضيحلاو مارحإلاب ءطولا م رحت امأو ةنونيبلا نم عنملا ىف ءطولا ماقم هيف لوقلا

 نإفسافنلاو ضيحلا امأو ءطولان م ابقح طقسي الو هلعفي ناكمنألف مارحإلا امأ رذعب

 هنأ ىلع كلسلا قفا ارك اطل ةودعوت الع عم ربشأ ةعبرأ صبرت ىلودلل لعج هللا

 اهئطو ناكمإ عم هريغ ىلإ هنع هلقني نأ رحب ملف عاجلا ناكمإ لاح ىف حامجلاب ءىبلا دارملا

 نم عنم هناالكلذ وحنو رابظلاو مارحإلا ةلزنم راصف هناكمإ نم هج رخال ءطولا مرحتو

 باي و اهنابأول هنأ ىلع كلذ ل لديو عاملا ف قاب اهقح نآلو هرذعتو رجعلاب اله؟رحتب ءطولا 11 ىلا



 1 ءاليإلا باب

 اهيطوول كلذ عم دولا لرقلاب هئيفزاوجل ًابجومعقاولا ميرحتلا نك ىلاهنمل 3 وهو علخت
 بجاوف نيملا طقسي ال لوقلاب ءىلا ناكاذإ ليق نإف ٠ ءاليإلا لطب لاحلا هذه ىف
 ءاقب زئاج هنأ لبق نم بجاو ريغ اذه هل ليق امطاقسإ ىف لوقلاب ءىنلل ريثأتال ذإ اهؤاقب
 م * امالث ابقلط اذإ هنأ ىرت الأ قالطلا نم هب قلعت ام ةرج نم ءاليإلا نالطبو نيهلا

 اهئطو كرت نإو قالط اهم اهقحاي موشح اهئتطوول ةيقاب نيملا تناك جوزدعب هيلإ تداع
 تناكاهجوزت نإف ءالبإ نكي , ل كب رقأ ال لاو ةيبنجأ ةأ مال لاق الجر نأ ول كللذكو
 آذإ نيما ءاقب سيلف قالطلا مكح ىف الوم 0 الو ةرافكلا هتمزل اهثطوول ةيقاب نيعلا
 هذه ىف قالطلا مكح طقسف هناسلب اهملإ هوب نأ كلذ لجأ نم زاجخل قالطلا مكح ىف ةلع
 دا وول را بلا ةحص ىف انياحصأ طرشامنإو ءطولاب ثنحلا مكح قيبو نيعلا
 عاجلا الإ ] مدنع هئيف نكي مل ةدملا نم ءىث ىف هيلع ًارودقم ءطولا ناك ىّتمو اهلك ةدملا ىف

 ردق ىتف ةدملا ىضمب قالطلا عقب الثل همدع دنع ءطولا ماقم مئاقلوقلاب ءىنلا نأ لبق نم
 ةحابإ ىف ءاملاب ةرابطلا ماقم همميت مبقأ اذإ مميتملاكلوقلاب ىلا لطب ةدملا ف ءطولا ىلع
 6-5 ءاوس هضرف لصأ ىلإ دا داعو هممت لطب اهم غارفلا لبق ءاملا دجو ىبم ناك ةالصلا

 مكح لطيبت ةدملا ىف ءطولا ىلع ةردقلا كاذك اهرخآ ىف وأ ةالصلا لوأ ىف ءاملل هدوجو
 مق رذعلاو ةدملا تضقنا م ةدا ىف رذعلا دوجول لوقلاب ءافاذإ دمحم لاقو لوقلاب ءىبلا

 ابجوزت ملاعب رقبال نأ ةيدنجأ ىلع فالح ن نم ةلزنع ناكف اهم ءاليإل الا مكح لطب دقق

 . قلطت 1 ةعبرأ ابعامج كرت نإو ثنح امبرق نإ 2 هنيع نوكيف
 قى فلسلا فاتخا ركو لاق | مب اع عمم قارن قدا ارتز ءنإو] ىلاعت هلوق

 ةعبرألا ءاضقنأ قالطلا ة ةعزع سابع نبا لاق هجوأ ةثالث ىلع قل 0 اذإ قالطلا ة ةعزع

 ةقيلطتب نيبتاهنإ اولاقو نافع نب ناهثعو تباث نب ديزو دوعسم نبا لوق وهو ربشألا

 هنأ مهنع ىورو نيلوآلا لوق لثم مهنع ىورف ءادردلا ىبأ ور مع نبأو ىلعنع فلتخاو

 ءادردلا ىنأو ةقئاعلوق وهو ابقلطي نأ امإو الإ ءوي نأ امإف ةدملا ىنم دعب فقري
 ىرهزلاو نمحرلا دبع نب ركب ىأ و هللا دبع نب ايوب نيديعس لوق كلاثلا لوقلاو

 لوق ىلإ انباهصأ بهذو ةيعجر ةقيلطت ىبف ربشأ ةعبرأ تضم اذإ اولاق سواطو ءاطعو
 لوق وهو ةقيلطتب تناب ءؤينأ لبق ربشأ ةعبرأ تضم اذإ اولاقف هعبات نمو سابع نبأ
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 صاصجلا نآرقلا ماكحأ 6ًْ

 ةشئاعو ءادردلا ىنأنع ىورامي ىمفاشلاو ثيللاو كلام لاقو اص نب نسحلاو ىروثلا

 لاق قلط اذإ ةيعجر ةقيلطت 0 قلطي نأ امإو ءي نأ امإف ةدملا ىضمدعب فقوي هنأ

 ناك ةدملادعب كلذ نع تفعولو ىمؤاشلالاقو ةدعلا ىف اهأطي ىتح هتعج رمل الو كلام

 نب ديعس لوقب ىعازوألا لاقو موي نمرثك أ عاجلا ف لجؤيالو بلطت نأ كلذ دعب اهل
 ىلاعت هلوق ركبوبأ لاق ةدملا ىضمب ةيعجر ةدحاو قلطت اهنأ امبعبات نمو ملاسو بيسملا
 فلسلا فالتخا اهيلع لصحىتلا هوجولا لمتحي [ يلع عيمس هللانإف قالطلا اومزعنإو]
 هيف لامتحا الام ىلع لوأملا ظفللا ليوأت زئاج ريغ هنآل املع هولوأت امل اهل هلامتحا الولو

 الامو ةفاتخلا ىاعملاو ظافل"الا نم لمت امب نيملاعلاو ةذللا لهأ نم فاسلا ناكدقو

 ىرخأ ةهج نمو امل ظفللا لامتحا ىلع كلذ لد هوجولا هذهىلع هيف اوفلتخااملف اهلمتح

 دحاو نم روظ ريكن ريغ نم مهني ايف ًاضيفتسم ًاعئاش ناكدق فالتخالا اذه نأ ىهو

 هوجولا هذه دحأ ىلع هلمح ىف داهتجالا عسوت ىلع مهنم اعامجإ كلذ راصف هريغ ىلع مهنم
 نبا اثدج وف قحلاب اهييشأو ليواقألا هذه نم ىلوآألا ىف رظنن نأ انجتحا كلذ تف اذإو
 ىتح ءؤلا كرت ىمسف أهلإ ءىلا لبق ربشألا ةعبرألا ءاضقنا قالطلا ةجرعلاق دق سابع
 هلاق نوكي نأ نم لخي مل ) هنآلل هل امسا كلذ ريصي نأ بجوف قالطلا ةمرع ةدملا ىضمت

 عرشلا» ءامسأ تناكاذإ بجاو هم وعر ابتعاو ةتباث هتجخل ناكنيهجولا ىأو ةغلوأ اعرش

 امإ نيدش دحأ ىلوملا ىف هللا ,كح نأ انيلع دقو اذ.كه ناك اذإو ًافيقوت الإ ذخوتت ال
 تنئاف هنأو رهشألا ةعبرألا ىلع اروصقم ءؤلا نوكي نأ بجو قالطلا ةمزعامإو ءلا

 وهو ىرخأ ةبج نمو قالطلا ةعزع ةدملا ىضم ناك ل ايقاب ءىبلا ناكول هنأأل قلطتف اهضمب
 ىأ اذك ىلع تمرع لوقت ءىثلا ىلع باقلا دقع ةقيقحلا ىف ىهامنإ ةمزعلا نأ مولعم هنأ

 قالطلاة م رعىنعمب ىلوأ ةدملا ىضم نوكب نأ بجو كلذك ناكاذإو هلعف لع ىلق تدقع

 اهقلطي نأ امإو جوزلا هعقوب نأ امإ لوقلاب قالط عاقيإ ىضتقي فقولا نآل فقولا نم
 ةدملا ىضمب ةقرفلا عوقو ناككلذك ناك اذإو فقولاب لوق» نم لوق ىلع هيلع ىضاقلا

 ريذف ةعزع ركذ امنإو ًافتأتسم اعاقيإ ركذي مل هللا نآل ةيآلا ىنعمب ىلوأ اهف ىلا هلرتل

 مهئاسن نم نولؤي نيذلل |لاقاملهنأ وهو رخآ هجوو ايف سيلام ةبآلا ىف ديزت نأ زئاج
 | يلع عيمس هللا نإف قالطلا اومز زع نإو ميحر روفغ هللا نإف واف نإف رهشأ أ ةعب 3 صرت



 ه١ ءاليإإلا باب

 ةدملا ىف دارم وه امنإ ءؤلاو اهل ثلاثال قالط ةميزع وأ ءىف نم نب صأ دحأ كللذ ىضتقا
 نوكي نأ ىضتقي بيقعتلل ءافلاو | اف نإف] ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو اهيلع مكحلا روصقم
 ربشأ ةعبرأ صبرت هل نه «ىلا لعج هن “ال نيهلا بيقع ءىلا لعج هن"ال نيدلا بيقع ءلا
 زئاج ريغ ذإ قالطلا ل وصح بجو اهيضمي تاف مث ةدملا ىلع آروصقم ءؤلا - ناكاذإو
 ىلا ةمصملع عيبا قافتا ةدملا ىف ءىلا دارملا نأ ىلع ل ديو ًاعيمج قالطلاو ءىنلا عنم نأ هل
 نب هللا دبع فرح ىف ءىرق كلذكو اهيف !ًواف نإف هريدقت راصف اهيف دارم هنأ ىلع لدف اهيف
 ءىلا تاف اذإو ءىلا توفب ةدملا ىضمتو اهريغ نود اهيلع ًاروصقم هولا لصأل دوعسم
 نإفربشأ ةعبرأ صبرت مهئاسن نم نولؤي نيذلل ] ىلاعت لاق ١ ليق نإف + قالطلا لصح
 دعبو صيرتلا دعب طورشم ءلا نأ ىلع لد ةدملا ف صبرتلا ىلع ءافلاب فطمف | اًواف
 هل ليق الجؤم انيد لحي نك هليجعت هيلع نكي مل دح لي امناف ءافام ىتم هنأو ةدملا ىنم
 دعب هىف ىلإ ءلا اذه دعب جاتحي ناكو ايف هدوجو حمص امل ىلاعت هللا دام ءىنلا نأ الول
 ةعزع هعم لطب كلذلو ةبآلاب هللا دارم هنأ ىلع لد ةدملا هذه ىف ءىبلا حص ايلف اهضم
 ووك يحس ةداأ ىف ءلأ نإ كلوق عم ةدملا دعب ره امن ءىنلاب دارملا نإ كلوق مث قالطلا
 ريغ ةدملا ىف دارم هنإ كلوقك ظفللا ىف كنم ةضقانم قالطلا برع هعم لطبت اهدعب
 نال ةضقانملا نم انفصوام كنع ديزي ال هلي اذإ لجؤملا نيدلاك هنإ كلوقو اهف دام
 لج م نمثب عيبلابص ام كلذ الولو موزللا مكح نم ليجأتلا هج رخال لجؤملا نيدلا
 هنأ ىرت الأ هيلع عيبلا دقع مصيال لبقتسم تقو ىلع نامآلا نم هكلم قلعتام نأال
 ىذلا ليجأتلاو الطاب عيبلا ناكر مشأ ةمبرأ دعب الإ كمرلي ال مرد فلأب هكتعب لاقول
 ناكل جالا طقسأو هلي ىتمو عئابلل اكلم ايجاو نّهلا نوكي نأ نم هجرخي ال تركذ
 بجوي ءقلا تاوف نإ لبق نم ءالبإلا ىف ءىلل فلاخم هنأ الإ دقملا بجوم نم كلذ
 قالطلل ًابجوم اهف هتاوف نوكي رأ بجاوف ةدملا ىف ًادارم ءىنلا ناكاذإو قالطلا
 ةبآلا ىف هركذي ءودبملا ىلوملا ريمض هيف | اؤاف نإف | ىلاعت هلوق نإف ًاضيأو اندب ام ىلع
 ليلدو نيملا بيقع ءىلا عاقبإ رهاظلا ةيضتقي ىذلاو رهشأ ةعبرأ صبرت هل ىذلا وهو
 ةثالث نيسفنأب نصبرتي تاقلطملاو] ىلاعت هلوقك [ روشأ ةعبرأ صبرت ] هلوق وهو رخآ
 كلذك نوكي نأ بجو ءارقإلا صبرت ىف ةدملا ىضمن ةعفاو ةنونيبلا تناكاملف | ءورت



أ نم رثك أ صيرتلا لصحا ىلوملا انفقوول انأ اهدحأ هوجو نم ءاليإلا صيرت كح
 ةعبر

 ةأرملا هعفرت ملو نيتنس وأ ةئس هتأرما نع ىلوملا باغولو باتكلا فالخ كلذ ورهشأ

 قاثلا هجولاو باتكلا فالخ كلذو تقوب ردقم ريغ صيرتلا ناكل اهقح بلاطت ماو

 ىعملاو ءاليالا ىف هلثم بجو ءارقإلا صب رت ّق ةدملا ىطع ةعقاو ةنودنلا تناكاأ هنأ

 نم ةد>او لكنأ ثلاثلا هجولاو نيتدملا!نم ةدحاو لكىف صيرتلا ركذ امبننب عماجلا

 ىرخآلا تناكابيضمب امهادحإ ىف تقلعت ايلف ةنونيبلا مكحاهيقلعت و هلوقنعةبجاو نيتدملا

 ىضم دعب هتأر ما رييخت قافتالاب الوح نينعلا لجأت ليق نإف ه هانركذ ىذأ ا ىنمملل اهلثم

 تركذ ام كلذك لجآلا ىف ةدايز كلذ بجو ملو لوحلا ىف اهيلإ لصي مل اذإ لوحلا

سل هلليق ابق ةدايز بجوال ةدمادعب فقولا باجيإ ءاليإلا >2 نم
 الو باتكلاف 

 لجوي هنإ اولاق نيذلاو فلسلا لوق نم همكح ذخأ امنإو نينعلا لجأ ريدقت ةئسلا ىف

 ةدمو ةدملا ىنم لبق قالطلا ا وعقوي ملو أهيلإ لوصولا لبق هيضمب اهوريخ نيذلامهالوح

 ًآضيأو هنكجل فلاخم اهيف دئازلاف ابعم رييختلا ركذ ريغ نم باتكلاب ةردقم ءاليإلا

 ءىنلا هيلع بجوي اهإ كدنع ىلوملا لجأو هيضمب رايخلا اهل بجوي امنإ نينعلا لجأ نإف

 قرفوهلوق ىلإ تغتاي مل كلذ دعب ابعماجأ انأ نينعلا لاقولو ابني قرفي مل ءىفأ لاقنإف

 نأ بجاولاف هنع ةيانك الو قالطلا حيرصب ءاليإلا نكي مل 1 لبق نإف اه رايتخاب امهنب

 كلوق ىلع بجي هنع ةءانكالو قالطلا حيرصب ناعللا سيلو هل ليق ء قالطلا عقبال

 نأ زوجي ءاليإلا نآل انلصأ ىلع انمرلب الو مالا قرفي ىتح ةقرفلا عقوتال نأ فلاخلا

 ًارمأ فعضأ ناكاملو قالطلا ةنانكه بشي كب رقأ ال هلوق ناكذإ ةق رفلا نع ةيانكن وكي

 ىذلا وحنلا ىلع ةدملا ىنم وهو هيلإ رخآ ممأ مامضناب الإ قالطلا هب عقب الف اهريغ نم

 ىنعم مامضناب الإ جوزلا لوةبقالطلا هيف عقب الام تايانكلا نم اندجو دقذإ هلوقي

 الإ هيف قالطلا عقيالف كدي كرمأ هلوقو كتر بخ دق هتأر مال جوزلا لوق وهو هيلإرخآ

أ ءاليإلا 2 لاقي نأ علم ديل كلذكف اهرايتخاي
 3اس نم هلاع فدضأ هنأ الإ ةبانك هن 

 ةلالد الف ناعللا امأف هيلإ رخآ ىنعم ماهضنا نود ظفللاب قالطلا هيف عقي الف تايانكلا

 نع ةرابع نوكي نأ ميلي ال امهنءالتو انزلاب اهايإ هفذق نآل تابانكلا ىنعم ىلع هيف

 مالا دنع الإ تبقيال همكح نأ ةرج نم ءاليإلل فلاخم ناعللا ناف ًاضيأو لاح ةنودبلا



 5 ءالبإلا بإب

 نينعلا قرافىنءملا اذهب و ةقرفلا نم هب قلعتيام كلذكف 1 احلا ريغب همكح تبث ءالبالاو

 هب قلعتيام كلذكف اح ريغ نم هكح تبث ءالبإلاو ماحلاب قلعتم ليجأتنآل ًاضيأ

 عيمس هللا نِإَف قالطلا اومزع نإو | ىلاعت هلوقب فقولاب لاقنم جتحاو ةقرفلا ّح نم
 اذهو ركبوبأ لاق قالطلا وهواعومسم الوق كانه نأ ىلع لد ميلع عيمس لاق امل هنإ | ميلع
 الو ًاعيمس لزي مل ىلاعت هللا نآل اعومسم ىضتقيال عيمسلا نأ لبق نم هلئاق نم لهج
 سيلو | ملع عيعس هللا نأ اوملعاو هللا ليبس ىف اولتاقو | ىللاعت هلل لات انيأ وأم ووسم
 (تمصلاب كيلعواوتبئاف مومتيقل اذإفودعلاءاقل اونمنتال) لاق لي زم ىنلانأل ل وقشلانم
 نم نولؤي نيذلل | ىلاعت هلوق وهو مالكلا لوأ ىلإ ًاءجار كلذ ن ا زئاج ًاضيأو
 ةقرفلا عوقو ىلع لدي .امو هيلع مزعو هرمضأ اهب مي ملع هب أ ال عماس هنأ ريخأف 0
 تناكذإ ةيآلا ىف ةروك ذم ريغ رخآ ىناعم لا نوتبثب فاقولاب نيلئاقلا نأ ةدمأ ىضع

 فقوالو ةأرلا ة ةيلاطم ركذ اهف سدلو قالط وأ « هى نم ا

 ابف ديزت نأ الو ايف سيلام ةبآلاب قحلن نأ انل رحب لف قالطلاوأ ءىنلا ىلع جوزلا ىضاقلا
 ةيالا مكح بجوم ىلع راصتقالا بجوي الو كلذ ىلإ ىدؤي أنيفلان# لوقو اهنم سدل أم
 نأ ًاضيأ مولعمو ىلوأ ناكف أهيف ةدأيز ريغ نم ةيآلا مكح ىلع راصتقالا بجوب انلوقو
 ةقرفلا وأ عاملا نم اهقح ىلإ ةأرملا لاصيإل مكسحلا اذهب ءاليإلا ىف مكح امن] ىلاعت هلل
 فقولاب لاق نه لوق و [ناسحإب حن رسل وأ فورعم كاسمإف | ىلاعت رق ىعم ىلع وهو

 هلعج نإف ًايعجروأ ًانثاب اقالط هلم نأ نم لخ مل قلط اذإف قالطلاب هرمأ هي منإلوقي
 ظحالف ًايعج رهلعج نإوثالالا نود امف دحأ دنع انئاي نوكال قالطلا حيرصنإف ًانماب

 كلمتالاقالط همازلإلىنعمالف تناك اكهتأ رم نوكستف اهعجار ءاش ىتم هنآل كلذفف ةأرملل
 ىف اهأطي ىتح هتعجر حصيإ ال هنإ كلام لوق امأو اهقح ىلإ هب لصتو ابعضي ةأرملا هب

 قالطلاو ًايعجر اقالط .اهقلط .1ذإ لاقل اهدح | ةوسوح لالدخالا ديدشل وقف ةدعلا
 الإ ةعجرلا هعنم اذإ هنأ ىناثلاو أهريغ ىنعم ىلع ةفوقوم هيف ةعجرلا نوكنال ىعجرلا

 روظحم هنأ ثااثلاو ةعجر نكت مل امعجارول وهو ًايعجر نوكب نأ ىنن هاتف ءطولا دعب
 اهؤطو هل حا اب فيكف» طولا سفنب هيف ةعجرلا منال ومدن نالطلا دعب ءطولا هيلع

 هوجو 0 رهاظ لوق هنإف ةدملا ىضمب ةيعجر ةقيلطت عمت هنأ لاق نم لوقامأو



 ىف ةثداحلا قرفلا رئاس نأ ىناثلاو اذه لبق ىذلا لصفلا ىف هركذ انمدق ام اهدحأ

 ةدرو ةمآلا رايتخاو نينعلا ةقرف كلذ نم ةنونيبلا بجوت اهنإف حيرصت ريغب لوصأللا

 + أنئاب نوكب نأ بجو. قالطلا عاقيإب حرصت هعم نكي ملاملف نيريغصلا رايتخاو جوزلا

 ابقي ال نأ قالط وأ قتعب فاح اذإ ًاعيجج انباحصأ لاف ىذلا ءاليإ ىف فاتخا دقو

 ىبأ لوق ىف ًايلوم ناكهللا, فالح نإو ًايلوم نكي ملجحوأ ةقدصب فلح نإو لوم وهف

 لاقو كلذ نم ءىش ىف ًايلوم نوكبال كلام لاقو هيبحاص لوق ىف ًايلوم نكب ملو ةفينح
 اف ملسملاكىدذلا ىعفاشلا لاقو كلذ نم ءىثث نيب لصفي ملو ميحص ىمذلا ءاليإ ىعازوألا

 هثنحلاب قلعتيا هلكح تيثي امنإ ءاليإلا نأ امولعم ناكامل ركبوبأ لاق ء ءالبإلا نمهمرلب

 نآل قالطلاو قتعلا ناك اذإ ىدذلا ءاليإ مصصي نأ اذه ىلع بجاوف همولي ىذلا قحلا نم

 هبجوأ ول هنأل ثنح اذإ همرلب الف جحلاو موصلاو ةقدصلا امأو ملسملا مزاب اكهمولب كلذ

 همزلي مل كلذلو هلةبرقال هن ال برقلا هذه لعف هنم حصيال هنألو هباحبإب همرلب مل هسفن لع

 اذه ىلع بجوف ايندلا ماكحأ ىف مهاومأ ىف نيدلسملا ىلع ةبجاولا تاقدصلاو تاوكرلا

 ناكف هىث عاجلا, همزلن ال ذإ مايصلاو ةقدصلاو ةرمعلاو جملا هفلحت الوم نوكيال نأ

 رفاكلاو ملسملا مومع ىضتقي |[ مهئاسن نم نولؤي نيذال ]ىلاعت هلوقو فلحي مل نم ةلدنمب

 مل نإو ايلوم هلعج ةفينح ابأ نإف ىلاعت هللاب فاح اذإ امأو انفصو ام هانصصخ انكلو

 ىهك رفاكلا ىلع قاعق دق ىلاعت هنلا ةيمسن مكح نأ لبق نم ايندلا ماكحأ ىف ةرافكهمولت

 ولو سماك املكأ حيبب ةحيبذلا ىلع ىلاعت هلا ةيمست رفاكلا رابظإ نأ ةلالدب مسملا ىلع

 كلذكف اهنكح ىف مسملاك راصو هتيمسعلا مكح تيثف لكؤت مل حيبسملا مماب رفاكلا ىعس

 هيلع ةيمسنلا مكح تبثف قالطلارخآل او ةرافكلا امهدحأ نايكح هب قلعتي هن”ال ءاليإلا

 لجو رع هللاب فاحلاب الإ نوكي ال ءاليإلا نأ معزي نم سانلا نمو قالطلا بان ىف

 ءالي الان ال هلئاق نم طلغ اذهو اهوحنو ةقدصلاو قالطلاو قاتعلاب هفلح نوكي ال هنأو

 قالطوأ قتعب الإ ابعامج ىلإ لصي الو رومأالا هذه فلاح وهو فلحلا وه ناكاذإ

 ناكذإ عيمجلا مظتني ظفللا مودع نآل هتلاب هفلك ًاياوم نوكي نأ بجو همراب ةقدص وأ

 . لوم وبف هنم ءىثب فلح نم

 ىلع ندسحلا نب دم اهنم هب لدتسا ام ماكح“الا نم ةيآلا هذه ديفت امو ( لصف )



 ه6 ءارقإلا باب

 ةمب رعوأ ءىف نم نيدكح دحأب ىلوملل هللا مكح ا لاقف ثنحلا لبق ةرافكلا زاوج عانتما
 هنأل قالط ةمبزعالو ءىف ريغب ءاليإلا طقسا ثنحلا ىلع ةراففكلا ميدقتزاج ولف قالطلا
 زاوج ىفو يلوم نكي ملءىث ثنحلاب فلاحلا مزلي مل ىتمو ءىششثنحلاب همزلب ال تنحْنإ
 قفوملا هّللاو باتكلا فالخ كلذو هللا ركذام ريغب ءاليإلا 5 طاقسإ ةرافكلا مدقت
 . باوصلل

 ءارقإلا باب

 دارملا ف فلسلا فلتخاو | ءورق ةثالث نهسفتأب نصيرتي تاقلطملاو | ىلاعت هللا لاق
 ىسوموبأو سابع ناو دوءسم نب هللا دبعو رمعو ىلع لاقف ةيآلا هذه فر وكذملا ءرقلاب
 ىسيع نع عيكو ىورو ةثلاثلا ةضيحلا نم لستغت ملام ام اهم ق>أ وه اولاقو ضيحلا وه
 ركب وبأ مهنمأ ريخلاف ربخلا لب لع باح ساجر رع ةنالث نع ىعشلا نع ظفاحلا
 ةثلاثلا ةضيحلا نم لستغت ملام هنأ ماب قحأ لجرلا اولاقسابع نياو د وعسم نباو رمعو
 تاخداذإ ةشئاعو تباث نب ديزور مع نبا لاقو بيسملا نيديعسو ريبج نب ديعس لوقودو

 سابع نبأ نع ىورو رابطإلا ءارقإلا ةشئاعتلاق اهيلع هل ليبس الف ةثلاثلا مو

 ىت- جاوزاألل لحت الو اهيلع هل ليبس الف ةثلاثلا ةضيحلا ىف تلخد اذ | اهنأ ىرخأ ةياور
 نب نسحلاو ىع ا ا ارقإلا ًاعيمج انباحص أ لاقو لستغت

 استغلت ىح نود اهمأ ايأ تناكاذإ | ا رشعلا ن :طاذا ابتدع ىضقتت ال اولاق دق انباحصأ نأ الإ اص
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 ةيدوهلا لاق هنأال الإ اص نإ نسحلا لوق وهو ةالص تقو بهذي وأ ةثلاثلا ولا 7
 نسحلا ريغ ضيحلا ءارقإلا لعج نم دحأ هلقب ملاذهو ةيلسملا لثم كلذ ىف ةينارصنلاو
 اهلع 0 ةثلاثلا ةضيحلا نممدلا عاطقناب اهتدع ىضقنت ةيمذلا انباحصأ لاقو حاص نب
 عطقتا اذإ ] ةمريش نبا لاقررغت ان مدلأ عاطقنا دعب ر اهتنت الف تاستغا نم ىنعم ىف ىهف

 رابطإلا ءارقإلا ىعفاشلاو كلام لاقو لسغلا ربتعي ملو ةعجرلا تاطب ةئلاثلا ةضيحلا نم
 00 لصح دقركي ونأ لاق ةعجرلا تعطقناو تناب دقف ةثلاثلأ ةضيحلا ٌق تعط اذإف
 نأ امهدحأ نيهجو نم راوطإلا نمو ضيحلا نم نيينعملا لبع ءارقإلا مسا عوقو فلسلا
 ءاعماللا ىفاعمب ةفرعملاو ةغللا لهأ مهنأل امهلع فلسلا هلوأت امل املالمتحم نكي مل ول ظفنلا

 رابطإلا ىلع نورخآو ضيدلا لع قيرف املوأت الف تارابعلا نمىناعملا هيلع فرصتي, امو



 ًاضيفتسم مهني ًاعئاشن اكدق فالتخإلا اذهنأىرخأ ةبج نمو امهلع مسالا عوقواتملع

 لامْحا ىلع كلذ لدف هيف لوقلا هل غوس لب هتلاقم ىف هيفلاذع ىلع مهنم دحأو ركش ملو

 ًازاجموأ امهف ةقيق:- مسالا نوكي نأ نمولخيال مث هيف داهتجالا غيوستو نيينعملا ظفللا

 ىف ءرقلا ىنعم ىف نيفلت# ةغللا لهأ اندجوف رخآلا ىف [زاجي امهدحأ ىف ةةيقحوأ امهف

 بلعث نع بلعُت مالغورمسوب أ كلذب انث دح' تقولل مسا وه مهنم نولئاق لاقف ةغللا لصأ

 : رعاشلا لوقب كالذل دهشتسا دقو تقولا ىلع مهدزب مل ءرقلا ىنعم نع لئس اذإ ناكهنأ

 ضراف بضو نغض ىذ ىلع «ضغايم دساح ىلوم برا

 ضئاخلا ءورقك ءورق هل

 : .ىثعألا لوق اولأت اذه لعو هتوادع هيف جيمت ًاتقو ىنعي

 اكئازع ميزع اهاصقأل دعت ةوزغ مشاج تنأماعلك ىفو

 اكئاسن ءورق نم اهيف عاض ال ةعفر ىحلا وال ام ةثروم

 نم اهبف عاض ال لاق هنأك هسفن روطلا ىلع هلوأتي نم سانلا نمو نطو تقو ىنعي

 : رعاشلا لاقو كتأسن ربط

 حايرلا امتراقل تبه اذإ ليلش ىبرقع رقعلا تهرك

 : هلوق هنمو فيلأتلاو مضلا وه نورخآ لاقو ءاتشلا ىف اهتقول ىنعي

 انيشاكلا نويع تنمأ دقو 2 ءالخ ىلع تاخد اذإ كيرت

 ًآنينج أرقت ل نروللا نا# ركب ءامدأ ليطع ىعارف

 تورقو هتعمج اذإ ضوخحلا ىف هاما تيرق موق هنمو ًانينج اهنطي ىف مضت مل ىنعل

 ىأ طق ىلس ةقانلا تأرقام نولوةيو ريس ىلإ ًاريسو ءىث ىلإ ًاثيش تعمج اذإ ضرألا

 تأرقا لاقيو قفالا ىف تعمتجا اذإ موجنلا تأرقا هتمو طق دلو ىلع امحر عمتجا ام

 هنأ مهضعب نع ىكحو ءارفلاو ئاسكلاو ىعمصألا هركذ ءىرقم ىبف تضاح اذإ ةأرملا

 نمح تباثوه الو ةئللا نم دهاش هيلع سدل لوق اذهو ءىث لإ هى نم جور أوه لاق

 مث دود طقاس وف ىنعملا اذهم قيلي ام دهاوشلا نم انركذ ايف سيلو املهأ نم هب قثوب

 ثدحب ال ًاتقو نوكي امن] تقولا نآل هب ىلوأ ضيحلاف تقولا هتقيقح تناكنإو ل رقب

 ثداح ءىثوه سيلو ضيحلا مدع نمرثكأ ايش روطلا سيلو ثدادلا وه ضيحلاو هيف



 هاب ءارقإلا باب

 هبىلوأ ضيحلاف فيلأتلاو مضلا وه ناكنإو مسالا ىنعمب ىلوأ ضيحلا نوكب نأ بجوف
 ىلوأ هانعف ضيحلا لاح ىف ندبلا ءازجأ رئاس نم عمتجيو فأي امنإ ضيحلا مد نال

 ضيحلا مايأ ىف ليسي مش روطلا مايأ ىف عمتجيو مدلا فلأتي امن ليق نإف + ًاضيأ مسالاب
 مدلل امسا ءرقلاراص دق هن“ال ان ركذام ىلع ةمئاق هتل الدو كلذكرمأالا نأتدسحأ هل ليق
 هلف ضيحلا لاح ىف هل امما نوكي انلقو ربطلا لاح ىف هل امسا نوكب هنأ تمعز كنأ الإ
 نوكي دة ربطلا نأ ىرت الأ مدلا وه سيل ربطلا نآل ءرقلاب هتيمسن ىف ربطلل آذإ لخدم
 سلو مدلل مسأ ءرَقلا ًاذإف كلصأ ىلع ىرخأ هدوجو عمو ةرات مدلأ مدع عم ادوجرم

 هذه 2 الإ ْ هب قلعت ال هنأل هرووظ دعب الإ مسالا اذهم ىمسي ال هنكلو روطلل مسأب

 نأ روطلا لاح ىف هنوكرح ملف روطلا لاح ىف محرلا ىف هنوكنقيتي الف كلذ عمو لاخلا
 هدوجوب معلا لبقو 4 اليس لبق هل ْ الو ْ هب قلعتي مسا ءرقلا ناال ءرقلا مساب ةيمسُت

 ىفهناليس مث هيف هسايتحاو ربطلا لاح ىف يحرلا ىف مدلا عامتجاب ملعلا كل نبأ نف ًاضيأو
 ىلاعت هنبإ لاق باتكلا رهاظ هدربو هيلع موق ليلد نم راع لوق أذه نإف ضيخحلا تقو

 نبأ نم هيلع هدأبع علطي مو ماحرأالا َّى م ملعب ىلاعت رثأتساف[ ماحرأ الا قام ملعيو |

 لاق نم تركتنأ امو ضيحلا تقو ىف هناليس مث روطلا لاح ىف مدلا عامتجاب ءاضقلا كإ

 كنم قحلاب ىلوأ نوكيو كلذ لبق ال ضيحلا تقو ىف ليسيو ندبلا رئاس نمعمتجب امم
 تقول هب كح الف هلبق تقو ىف هدوجو لعن لو تقولا اذه ىف هدوجو نيقب انيلع دق انأال
 ىلع لدياف ةخالا مسالا اذه هلوانتيام ةقيقح انييوامهلع مسالا عوقو انيدق ذإومدقتم

 ةراعتساو زاجم وه امنإ ربطلا ىلع هقالطإ نأو ةقيقحلا ىف ربطلا نود ضيحلل مسأ هنأ
 نأ ىلع ةلالدلا ىف ةيفاك اهتةيقح نم ظفللا هلمتح امو ةخللا دهاوش نم انمدق ام نآكنإو
 نع ىتنت هل ىلا قئاقحلا امس 1 دجو امل لوقف روطلا كود ضيحلاب صتخم هتقيفح

 مى رخأ ىف اهمزاتو لاح ىف اهنع تنت نأ زو< دق زاجل ءامسا اندجوو لاح اهتارمسم
 روطلا نال روطلا نع قش دق هأندجوو لاح ضيحلا نع فتنم ريغ ءرقلا ممسأ اثدجو

 هريغ مسأب ءىثلا ىمسي ؟ضيحلل هترواجم كلذب ىمس ةقيقح سيلو زاجم نيتضيحلا نيب
 م نيحو هب ىمس ضيحلا رواج نيح هنأ ىرت الأ بدس ةئم ناكو هل ًارواجم ناك اذإ
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 نأ ىلع لدي امو ضيحلا ىف ةقيقح ربطلا ىف زاج هنأ ىلع كلذ لدف هب مسي مل هرواحي

 دارملا نأ ىلع ةمآلا تقفتاو نيينعملل المتحم ظفللا ناكامل هنأ رهطلا نود ضيحلا دارملا

 لَو ىنلا ةغل نآلل كلذو اهالوأ ضيحلا ناكل لامتحالا ىف ايواست امهنأ ولف امهدحأ

 تنب ةمطافل لاقو اهئارقإ مايأ ةالصلا عدت ةضاحتسملا هلوقب روطلا نود ضيحلا,تدرو

 ءرقلا ىلإ ءرقلا نيبام ىلصو ىلستغاف ريدأ اذإو ةالصلا ىعدف كؤرق لبقأ اذإف شيبح ىنأ

 نآل هيلع الو مت الإ ةيآلا ىنعم نوكيال نأ بجوف ضيفا ءرقلا نأ هلي ىنلا ةغل ناكف

 ىناعدلل ةلمتحلا ظافلاألادا م لجو رع هللا نع نيبملا وهو ملتي هتغلب لزت ةلاحمال نآرقلا

 نب دمجانث دحام هيلع لديو ربطلا ىلع هنم ىلوأ ضيحلا ىلع هلمح ناكف ربطلاب هتخل درب ملو

 نبا نع مصاع وب أ انثدح لاق د وعسم نب دمج انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ىرصبلا ركب

 ةمآلا قالط) لاق لِي ىنلا نع ةشئاع نع دم نب مساقلا نع ملسأ نب رهاظم نع جيرج

 ةشئاع نع مساقلا هب ىتثدح لاق رهاظم ىنئدخ مصاع وبأ لاق ( ناتضيح اهورقو ناتنث

 دمج انثدح لاق عناق نب قابلا دبع انثدحو ناتضيح اهتدعو لاق هنأ الإ هلثم هِي ىنلا نع

 .نع ةيطع نع ىسدع نب هللا دبع نع برد نب رمع انثدح لاق ىلعم انثدح لاق ناذاش نأ

 .نيتضيحلا ىلع صنف ناتضيح اهتدعو ناتقيلطت ةمّلا قيلطت لاق تلي ىنلأ نع رمع نب

 هنوبعوتسيالو نارهطامتدعنأن ومعزب مهن "ال انيفلاغلوق فالخ كلذو ةم“الاةدع ىف

 ناذهو ضيع ثالث ةرحلا ةدع تناك ناتضيح ةمأالا ةدع أ تنث اذإو نيتضيح امل

 نأ ىف اهلامعتسا ىلع للعلا لهأ قفتا دقف داحآلا قيرط نم امهدورو ناكنإو نائبدحلا

 ىبأ ثيدح ًاضيأ هيلع لديو ٠ هت كلذ بجوأف ةرحلا ةدعنم فصنلا لع ةم"الا ةدع

 لئاحالو عضت ىتح لماح أطوتال ساطوأ اايس ىف لاق هنأ للي ىتلا نع ىردخلا ديعس

 هلِلَ ىنلا لعج املف ءاربتسإلل عوضوم ةدعلا لصأ نأ مولعمو ةضيح ءىربتست ىتح

 لكذإ روطلا نود ضيحلاب ةدعلا نوكست نأ بجو ربطلا نود ةضرحلاب ةم”الا ءاريتسا

 دقناكنإو لبحلا نم محرلا ةءارب ةفرعمل وأ ءاريتسإلل لص” الا ىف عوضوم امهنم دحأو

 ةسي ألا نم هريغ هيلع لمح مث ءاربتسإلل لص" الا نال ةسيآلاو ةريغصلا ىلع ةدعلا بجيت

 ىرتو ضيحت نأ زوحي دق ىتلا ةريبكلا فو غوابلا تبراق ىتلا ف صخرتب الثل ةريغصلاو

 هيلع لديو ه انركذ ىذلا ءاربتسإلل اطايتحا ةدعلا ميلا لع بجوأف ةدعلا كرتب مدلا
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 | ريشأ ةثالث نهتدعف متدترا نإ مككاسن نم ضيحملا نمنسني ىناللاو | ىلاعتهلوق ًاضيأ

 ضيحلا وه لصألا نأ ىلع كلذ لدف امماقم امماقأف ضيحلا مدع دنع روبشلا بجوأف
 ره ديعصلا ىلإ هنع لقن ىذلا لصألا نأ انلع | اومميتف ءام اودجت ملف | لاق ام هنأ ا

 ةثالث | ىلاعتهلوق وهو ةدعلل هءافيتسا ىضتقي ددعب ءارقإلارصح هللانأ هيلع لديو ه ءاملا

 هعقوينأةنسلا قالط نآل ةنسلل اهقلط نميفاطاكب اهءاقيتسا عنمب هيف بطلا رابتعاو ورق
 هضعب ىضم دق اربط هقالط فداصي نأ نم كلذك ناكاذإ دي الف هيف اهعماحي مل رهط ىف
 اذإ ثالثلا ءافيتسا رذعت امِلف تلاثلا ضءبو نارهط ناذهف نيرخآ نبرهطب هدعب دتعت م“

 هلاكبةيآلا ىف روكذملا ددعلا ءافيتسا نكمب ىذلا ضيحلادارمانأ انملعةنسلا قالط دارأ

 مل هنأال ثلاثلا ضعبو نار هش دارملاف | تامولعم روشأ جحلا | ىلاعت هلوةك اذه سيلو

 الأ هنم لق"الا لمتحيال ددعب ةروصح ءارقإلاو عملا ظفلب اهركذ امن و ددعب اهرصحي

 تيأر لوقت نأ زئاجو نالجر كدارمو لاجر ةثالث تيأر لوةت نأ زوجيال هنأ ىرت
 ىف جحا لمع هانعم | تامولعم رهشأ جحلا] ىلاعت هلوق نإف ًاضيأو نالجر دارم او الاجر

 ضعب ىف عقب امنإو رهش الا قرغتسيال جحلا لمعن“ ال اهضعب فهدا مو تامولعمرهشأ
 نإف ةدعلل اهؤافيتسا بجاوف ءارقإلا امأو ددعلا ءافيتسا ىلإ هيف جتحي ملف اهنم تاقوأالا
 نوكيف هلكت قولا قرغتسياكر وك ذملاددعلا فوتسي نأ بجاوف راهطإلا دارفإلا تناك

 روك ذملا ددعلا نودام ىلع هب راصتقالا رحب لفاهددع ءاضقن اىلإ ةدعر بطلا تاقوأ عيمج
 نحب مل اكو ةنسلا قالط عاقيإ دنع ددعلا ءافيتسا نكمأ اذإض يحلا دا رلاذ وك نأ بجوف
 ةثالث نهتدعف | ىلاعتهلوقب ثلاثلا ضعبو نيربش ىلع ةريغصلاو ةسيألا هذه ىفراصتقالا

 رهطلا ىف اهقاط اذإ ليقنإف ١ ثلاثلا ضعب و نيربش ىلع ءورق ةثالث ركذ امل كلذك [ رهشأ

 .ءجلا ناكاذإ ثلاثلا ر بطلا نم ءزج دوجوب اهتدعىضقنت نأ ىغبنيف هل ليق ٠ مات هرق هتيقبف

 اوقفتادق مهنأالإ ضيحى لإ رهط نموأض يح نمجورخلا وهءرقلا ل يقنإف « امانآءرقهنم

 نأ تبث اذإف ءرق هب ادتعم روط ىلإ ضيح نم اهجورخ نكي مأ ضْئاح ىهو اهقلطول هنأ

 ضيحم ىلإ رب':نم اهجورخ وهورخآلا هجولا قب دام ريغ ررطملإ ضيح نم اهجورخ

 جورخ وه ءرقلا لئاقلالوق هل ]يق ٠ ضيحلا ىف اهقلطاذإ ةلماكءا رقأ ةثالث ءافيتسا نكي

 اوفلتخا فلسلا نأ اهدحأ هوجو نمدسفي لوقررط ىلإ ضيح نموأ ضيح ىلإ روط نم
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 لاقو ضيحلا ىه نولئاق مهنم لاقف | مورق ةثالث نوسفنأب نصيرقي] ىلاعت هلوق ىنعم ىف

 ضيحمل] روط نموأ رهطىلإ ضيح نم م جورخ هنإ مهنمدحأ لقي مل واب طآلا هنورخآ

 ورف هفالخ مونم عامجإلا دقعتا دقو فاسلا عامجإ َن ع جرامج ب تقصو اع لئاقلا لوقف

 نم انمدقام ىلع ةغللا لصأ ىف هانعم ىف اوفلتخا ةغللا لهأ ن

 ضيح نم اهجورخلايتحا بجويام هتقيقح نم ركذ مف دحأ هي مهم لقي لو هيف محلاوقأ

 قي رط نم مسال ىنعم ىعدأ نم لكذأ ةبج نم ًاضيأدسفيو اضن أ هجولا أذهنم دسفيف

 ةلالد نم لولا اذه ىرع ايلفديف ابلهأ نع ةاوووأ هيلع امم نهاشب ىتأب نأ هيلعف ةغللا

 هجولاىلعلاقتنالل امسا ءرقلا ناكول هنأ ىهو ةبجنمو ىرخأ نمو ظقس أبهف ةياورو ةذللا

 نم لقتني مث ةقيقحلا هجو ىلع هريغ لصألا ىف هب ىمس دق نوكي نأ بجول تركذ ىذلا

 لوةنمرهاعإو ةغللالصأ ىف هل حوضوم مساب سيل هنأ مولغمذإ ضي > ىلإ ربط نملاقتنالا

 ناكول ًانيأو هل مساب سيل نأانلع مسالا ذيب اقتنالا بورضنم ءىبث مسإ م اذاف هريغنم

 روطلا ىلإ ضيحلا نم اهلاقتنا مث ًاءرق ضيحلا ىلإ ر بطلا نم اهللاقتنا نوكب نأ بجولكلذك

 ةضيحلا ىفاط وخدب اهتدع ىضقنتف ًاثلاثآءرق صضيحلا ىلإ ىناثلا رمطلا نم ااه هام يناث ًاءرق

 لاَقتنالان ود ربطلا لإ ضيحلا نم لاقتنالاب ءرقلا ممم كلصأ يلع ضيحت ن سل ذإ ةيناثلإ

 ليق ه هنم تعنم 2 ةلالد نأ الإ هيضتقي رهاظلا ليق نإف 5 ٠ ضيحلا ىلإ روطلا نم

 ىف اقلط اذإ هنأ الإ ررطلا ىلإ هي كلل لاق نم تركنأ ام هل

 كلذ دعب قأ ظفال اكحو عامجإلاةلالدب هيف روظلا ىلإ ضيحلا نم اهلاقتناب دتعي مل ضيحلا

 اطقس اأضراعتوانركذ اعلاصفنإلا هنكمي مل اذإف رمطلا ىلإ ضيحلا نمتالاقتن الارثاسو

 اهجورخرابتعانمىلوأ ضي ىلإ رهط نماهجو رخ رابتعا لبق نإف م هنجاجتحالا لازو

 لبحلا نم اهمحر ةءارب ىلع ةلالد ضيح ىلإ ربط نم اهلاةتنا ىف مخل 11 ع
 روج نع ى نال ربط ىلإ ضيح نم

 رخأ ةبج نمو طقاس

 رخآ ىف ها رمل لبحت نأ وجل كل لكل رق يملا تح تاجر

 رش طبأت ,لوق هيلع لديو اهضيح

 ليغم ءادو ةعضرم داسفو ا :ًأريمو

 اهضيح ةيقب ىف هب لبحت نأز وحي هنأ كلوق هل لاقيف اهضبح ةيقب ىف هبءلبحت ل ] همأ نإ ىنعي

 لئاحالو عضق ىح لماح أطوتال ع ىنلا لاق ضييحلا هعماحبال حلا نآل ا اطخ لوغ
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 لما نأ تيثف لبحلا نم اهمحر ةءاربل ادلع ضيحلا دوجو لعل ةضحن ءىربتسا ىح 7

 دوجوألمدلا نوكي الو ضيحلا عفت را ضئاحىهو ةأرملا تلمح ى مو اعمتجيال ضيحلاو

 ضيحلا نماهجورخ نإكل وقف كل ذكن اك اذإوةضاحتسا مد نوك انوا ضيح لبا نم

 نمهنإف ًارش طبأت لوقب هدابشتسا امأو أطخ لوق اممحر ةءارب ىلع هيف ةلالد ال ربطلا ىلإ
 ١ ماحرألا قام ملعي و ]ىلاعت هللا لاق دقو كلذب لهاجلا رعاشلا اذه لع امو بئاجعلا
 هنم نوملعيال قلخلا نأو هقلخ نود كلذ 0 ىعيل ا بيغلا ملاع | ىلاعت لاقو
 نإف كلذ عمو لبحلاو ضيحلا عامتجا ءافتنا ىلع هي ىنلا لوق ةلالد عم مهملعام الإ
 ءازدجال ا ارقإلاب ةدعلا تناك اذإ هنالل ان ]وق ةىص ىلع ةلالد لئاقلا اذه هركذ ام

 ضيحلاب رايتعالا نوك نأ بوو رهط لما نآل هيف ءاريتسا الروطلاو ل ايحلا ن 0” نم محر را

 ءارقإلاب ةدعلا نأ ىلع لديو هيلع ةلالدرطلا ىف سيل ذإ !لبحلا نمو -رلا ةءاربل مع ىه ىلا
 ةدعلا نأ ىلع كالذ لدف ليحلا مى ةدعلا تناكليح م ررَظ ٌّ 1 تأرول هنأ |ريتسأ

 ضيحلاب نوك امن] لبحلا نم ءاريتسإلاو لبحلا نمءع ءارتتسا ىه امن ءارقإلا ت اوذل

 ءاربتساب سيلو حج روط ةسيالاو 0 ةدع نأ امهدحأ , نيبجو نمر ,يطلابال
 عيش اعنإو ةراقبا 3 ع الو اريتسالا نأ ىلع لدف لبحال نراقهم روطلا نأرخ الإ ىنعملاو

 ةدعلا نوكست نأ بجوف لبيحلا نم اهمحر ةءارب ىلع ةلالد نوكيف ضيحلا وهو هيفاني ام

 لوق دأب نهتدعل نه وقلطف | ىلاعت هلوقب رأب طالا ريتعا نم نم جتح أو رأب اطالا نود 00

 0 22 7 ىبح أب اهعديل 3 * ايعجاريلف ةرمآئامس هنأ سما هنب قلاع نيح رمعل لى

 أهنأ ىلع نيبجو نم لدي اذهف لاق ءاسنلا قلطت نأ هللا سعأ ىلا ةدعلا كلتف 0 نإ
 اهل قلطت نأ هللا ىمأ ىلا ةدعلا كللتف ربطلا ىف قالطلا هركذ دعب هلوق اههدحأ رابطإلاب
 ضيحلا نود راهطإلاب ةدعلا نأ ىلع لدف ضيحلا نود روطلا ىلإ ةراشإ كلذو ءاسنلا
 نوك نأ بجوف ربطلا ىف قالطلا بيقع كلذو َ ةدعلا اوصخأو ]ىلاعت هلوق ىنأثلاو
 هّللأ !نعأ قل ! ةدعلا كلتف كالوق امأ هل هل لايف قالطلا لب ىذلا وهو ررطلا ةيقب 3 صحا

 هلوق ىلإ ىرت الأ ةلبقتسمو ةيضام لاحل كالذ ىف لخدت دق ماللا نإف ءاسنلا اهل قلطت نأ

 [اهبعساحل ى و ةزخألا دارأ نمو | ىلاعتلاقو ةيضام ةيؤرل ىنعي 0

 اليقت هسس# ًاتقو ىنعل ٠ ءاتش هال بمأت نولوشيو ىخارت اولا فحس الل 8 رهمالل اذ ةرخألا ىن عل
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 لبقتسملال وانت ىمولبقتسملاو ىضاءللالمتحم ظفللا ناك اذإ و بهأتلا لاح نع ًايخارتم

 لِي هلوق اندجوو كلذك ناكاذإو لصف الب روكذملا بيقع هدوجو هاضتقم ىف سيلف

 كلذو ةروك ذم نكن نكت مل نإو ةمواعم ةلبقتسملا ةضيحلاو ةيضام ةضيحر كد هبف رمع نبال

 كلتف ءاش نإ ارقلطيل مث روطت مث ضيحت مث ربطت ىت> امعديل مث امعجا ريل هرم هلوق ىف

 ةيضاملا ةضيحلا ىلإ ةراشإ كلذ نوكي نأ لمت>اف ءاسنلا اهل قلطي نأ هللا رمأ ىلا ةدعلا

 اهنوكمولعمىه ذإ ةلبقتسم ةضيح ديرب نأزئاجو ضيحلاىه امنإ ةدعلا نأ لع كلذ لديف

 لبقتسملا ف ضيحلا نآل ضيحلا نم رابتعالاب ىلوأب ذئنيحر بطلا سيلف ةداعلا ىرجم لع
 امنإو قالطلا دعب اربط ركذي ملهنأ اكامولعم ناكاذإ هب دارب نأ ئاج ًاروكذم نكي منإو

 ىرجب ىلع هيف اهقلط اذإ قالطلا دعب هدوجو امولعم ناكامل ررطلا نكلو هلبق اربط ركذ

 بيقع ضيحت نأ زئاخ كلذ عمو ظفللاب هتدارإو هيلإ مالكلا عوجر كدنع زاج ةداعلا

 نود روطلا وه هب دادتعالا ىف ربتعملا نأ ىلع ةلالد ظفللا ىف ًاذإ سيلف لصف الب قالطلا

 لصفالب قالطلا بيقع تضاخل ربطلا رخآ ىف اهقتاطول هنأ ىلع لد دّقف كلذ عمو ضيحلا

 ركذ ظفللا و سيلذإ عملي ٌمدِبَم هظفل ىضتقم روطلا ن نود ضيخلان وكت نأ ى عش أهمدع نإ

 دحأ قرفي مل مث اهتدع و ناكقالطلا بيقع تضاح اذاف رمط الو قالطلا دعب ضيح

 ضيحلان وكي نأ كلذ بجوأف هنع آيخارتمو قالطلا ب يقع هدوجو نيب ضيحل ا رابتعا ىف

 ريخلابةدار من وكنت نأ اج ريغ ةيضاملا ةضيحلا ليق نإفربطلاث ود, ءارقإلانم هب ,دتعملاوه

 نآزاج قالطلا دعب هبدتعت تناك اذإ هل ليق ةدع نوكبال ضيحلا نم قالطلا ليقام نآل

 انفلاخع مزايو حاكنلا لبق اجوز هامسف |هريغ اجوز مكنت ىتح] ىلاعت لاق اك ةدع امسي

 دعب ىذلا ربطلا ركذي ملو هيف امقلطي نأ هرمأو ربطلا ركذ مَ مقلم هنآأل | انمزلام كلذ نم

 لبق ىتلا ىمسن نأ تركنأ اف كدنع دتعت هب هناأل 5 ةدع هلبق 0 روطلا ىمس دقف قالطل!

 سل ءاصحالا نإف | ةدعلا وصح 7 ] ىلاعت هلوق امأو دتعت اهب تناكذإ ةدع قالطلا

 ىلي ىذلا ناكاذإ ليق نإفهقحلب ءاص>الافددع ىذ لكن آل ضيحلا نود ربطلاب صتخمب

 نآلهيلإ ءاصحإلاب رمآألا فرصني نأ بجوأف ءاصحإلاب انرمأ دقو ربطلا وهقالطلا

 امأفددع ىوذ ءايشأ لإ فرصتي امإ ءاصحإلا نال طلغ اذههل لبق روفلا للعرم الا

 ىف دجوي امقلعتي ءاص>الا مؤزل ًاذإفهئاصحإب ةربعالف هيلإريغ مامضنا لبق دحاوءىش



 دو ءارقإلا باب

 ضيحلا نمد ىلوأ نوكي ال ربطلا ذئيح مثقالطلا تقونعأيخا رتمءارقإلا نم لبقتسملا
 نأ اذه ىلع كمزابف ًاضي أودحاو هجويىلع امبقحات و ًاعيمج املوانتءاصحإلا ةمس تناكذإ
 هبيقعءاصحإلا موزلل ضيخحلاب اهتدع ن وكت نأ قالطلا بيقع تضاح ول اهنإ لوقت
 نمت نيفلاخلا ضع لاقو ةدعلا وه نوك نأ ىغينيف ضيخحلا لاوملا هذه َق هيلي ىذلاو

 لجرلا لوقب كنمدع ىف هانعم [ نهمدعل نهوقلطف | ىلاعتهلوق نآرقلا ماكحأ ىف فنص

 ىتاعملاو ًافرظ ام وكاهامتحتو الع فرصتت ىلا اهماسقأ ىف سيلف ناعم ىلع ةفرصتم
 هل كلوقك لعفلا مال و لام هل كل وفك كلملا مال اهنم ةسمخ ةفاضإلا مال اهيلإ مسقنت ىلا
 ةبسنلا مالو هلأس هنأال هاطعأو هءاج أدبز نال ماق كلوقك ةلعلا مالو ةكرح هلو مالك
 كل وةك ةثاغتسإلامالو ةدارإهلو معمل كلل وةكصاصتخالا مال وأ هلو بأ هل كاوقك
 هلوقك ةقاعلا مالو | !وفرتقيلو هوضريلو | ىلاعت هلوق وهو ىمالو مرادل ابو ركبلاب

 اهنم ءىش ىف سيل ماللا هذه اهيلإ مسقنت ىتلا ىناعملا هذوف | آنرحو اودع مهل نوكسيل | ىلاعت
 نهوقلطف | ىلاعت هلوق ناكاذإ هن"ال داسفلا رهاظ كلذ عم وهو لئاقلا اذه ه ركذام
 لاق وأ م اهف اهقلطي ىح ةدو:ج وم ةدعأا نوكت نأ ىغبليف نمدع ُّق هأزعم أ نمتدعل
 لوق داسف كلذب نابف ءىثث هنمدجوب نأ لبق اهقلطي نأ هل رحب ل بج روش ىف اوقلط لئاق
 روطلا هنأ بع هيف ةل الدال | ةدعلا اوصحأو | ىلاعتهلوق نأ ع لديامو هضقانتو لوقلا اذه
 لو ةنسلل ًافلاخع ناكل روطلا ىف عاجلا دعب !مقلطول هنأ ةنسلا قالط هيف نونسم ىذلأ
 هنأ ىلع كلذ لدف ربط وأ ضيح نم ًاعيمج هنوكي نيقيرفلا دنع هب دتعتام كح فاتخع
 اهقلط ول هنأ هيلع لديو اهنم ةاصخم ةدع هنوكب روطلا تقو ىف ةنسسلا قالط عاقيال قاعتال
 هنأ ىلع لد اهتدع ءاصحإب نويطاخع نو قالطلا بيقع ةدّرعم ككل ضئاح ىمو

 لئاقلالاقو هريغنود هب دتعملاوه هنوكل ةنسلا قالطتقول الو ءاصحإلا موزلل قاعتال
 ريغ رخأ ىناعم قارعلا لهأ ىنعل متريتعأ دقو لصفلا اذه ىف هضارتعا ركذ انمدق ىذلا
 سيلوءارقإلاب ةدعلابجوأ امنإ ىلاعت هللاو ةالصلا تقو ىضم وأ لاستغالا نم ءارقإلا
 انركلو اندنع ىه ىتلاءارقإلا ريغ ربتعن ملهل لاقيفءىث ىف ةالصلا تقو ىنعم الو لاستغالا

 وهو ةرشعلا ثود ابمانأ تنأ ل نيينعم دحأب الإ هيض محلاو ضيخلا ءاضقنا نقيتن 0 ْ



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ع

الاب ًارهاط نوكتف هب ةالصلا ةحاشساو لاستغالا
 دعو ىلعو رح نع ىورام ىلع قافت

 أهمزايف ةالصلا تقو اهبلع ىضمي وأ لستغت نأ ىلإ ةعجرلا ءاقب نم فلساا ءايظعو هللا

 ىنم ىف مالك وه امنإ اذهو ضيحلا كح ءاقبل ًايفانم ةالصلا ضرف موزل نوكيف ابضرف

 انأ ىرن الأ ءىث ىف ةلأسملا ىف مالكلا نم كلذ سيلو اهنم ربطلا عوقوو ةثلاثلا ةضيحلا

 لوصحل لتغت لوأ تاستغاةرشعلا ىضباهتدع تضقن!ةرشع تناكاذإ اهمايأنأ لوقن

 رأبتعاىلع كلذانل مزلملافةرشع نم رثكأ اندنعضيحلا نوي الذإةضيحلا ءاضقناب نيقيلا

درفأ دقو هللأ هقحر ركب وبأ لاق اهعضوم ريغ ف ءارقإلل عضاو همازلإ ىف لفخم ضيحلا
 ان

 !ذهو ةيافك انهه هأنركذ ايفو أآذه ند رثكأ اف لوقلا انيصقتساو ًاياتكقلأسملا هذمل

 كلذو ةمآلا نود ةرحلا ىلع روصقم هدارمو ءورق ةثالث ةدملا نم ىلاعت هللاو ركذ ىذلا

 ىلع نع انيور دقو ةرحلا ةدع نم فصتلا ىلع ةمآلا ةدع نأ فلسأا نيب فالدخال هال

ا ةدع نأ مهنم نيرخآو تياث نيددزو رمع نبآو ناةءورعو
 دع نم فصنلا ىلع ةمآل

 ةنسلاو ناتضيح اهتددعو ناتةيلطت ةمألا قالط نأ تلي ىنلا نع انيور دقو ةرحلا

 ءامإلا نود رثارخلا وه | ءورق ةثالث | هلوق ىف ىلاعت هللا دام نأ ىلع الد دق عامجإلاو

 ىنأ نع ش.ء'الا ىور [ نبهاحرأ ىف هللا قلخام نمتكب نأ نهل لحب الو ] ىلاعت هلوق

 اهجرف ىلع ةأرملا تنمتوا نأ ةنام"الا نم ناكلاق بعك نب ىنأ نع قورسم نع ىحضلا

 | نهماحرأ ىفهللا قاخام نمتكي نأ نه لح الو | ىلاعت هلوق ىف رمع نبا نع عفان ىورو

ضدحأ مهاربإو دهاجي نع محلا ضيخلا ةم ركع لاقو ليخلاو ضيخلا لاق
 لاقو لا ا

 ناهْعكلذب ىضقو ضيحلا ليكتست مل اهنأ ةأرمأ فلحتسا هنأ ىلع نعو ضيحلا رخآلا

 همدعوأ ضيخلا دوجو ىف اه وق لوقلا نأ ىلع لد نامتكلا كرتب اهظعو ال ركب وبأ لاقو

 تظعوامل لوبةههيف اوةنأ الولو اهمحر ىف هللا قلخ ام ًاعيمج امهماأل ليحلا ىف كلذكو

 امجوزل لحي مل ضئاح انأ تلاق اذإ ةأرملا نأ كلذب تيتف امل ناهتك الو نابتكلا كرب

 تنأأهط لاقاذإ هنأ انياحصأ لاق كال ذكو اهؤطو هل لح ترهط دق تلاق اذإ اهنأو اهؤطو

 راسنيبو كلذ نيب اوقرفو ةنييلاك امل وق ناكو تقلط تّصدح دق تالاف تشد نإ قل ط

 اهوق لبةيالاولاقف ًاديز تماكو رادلا تلخد نإ هلوق ون قالطلا اهب قلع اذِإ طورشلا

 انيلع بجوأ دق ىلاعت هللا نال ربطلاو ضيحلا ىف قدصتو ةنيبب الإ جوزلا اهقدسعي مل اذإ
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 اهريغهيلع علطي الو اهصخم ىنعم كلذو ةدعلا ءاضقن | فو ليحلاو ضيحلا ىفاشوق لوبق
 اولاقو هيف لوبقم اهلوةف ضرحلاب ماكحألا نم قلعتام رئاس كإذكف ةنيبلاك اطوق لع
 ىنعأ اه ريغ ىف كح كلذ نآل قدصت مل تضحدق تلاقف تض- نإ رح ىدبع اهل لاق ول
 نمو اهتدع ءاضقن | نم امصخم ايف ضيحلا ىف ةنيبلاك اهلوق لعج ا ىلاعت هللاو دبعلا قع
 قدصت الف طورشلا نم هريغك وهف اهم قلعتب الو اهصخمال اهف امأف هرظح وأ اممطو ةحابإ
 هيلع ىذلا للميلو | ىلاعت هلوق هيلع نمتؤا ايف نمتومما قيدصت ىف ةبآلا هذه ريظنو هيلع
 لوقلا نأ ىلع كلذ لد سخبلا كرتب هظءوامل | ائيش هنم سخبب الو هير هللا قتيلو قحلا
 قدصي مل سخيولوهو سغبلا كرتب ًاظوءوم ناكامل هيف لوقلا لوبقم هنأ الولو هيف هلوق
 كلذ لد [ هبلق مثآهنإف اهمتكي نمو ةداهشلا اومتكت الو ] ىلاعت هلوق ًاضيأ هنمو هيلع
 ءابإ هظعو ةلالدل رهظأ ايفو منك ايف هلوق ىلإ عجرملا ناكرهظأوأ متكاذإ دهاشلا نأىع
 لوقلاف ءىث لع نمتؤا نم لكنأ ىف لصأ هلك كلذو اهيف هلوق لوبق ىلع نامتكلا كرتب
 رئاسورجأتسملاو براضملاكو اهتددر دق وأ ةعيدولا تعاض دق لاق اذإ عدوملاك هبف هلوق

 ًافطع ىلاعت هلوق مث
 نهرلا نأ ىلع ةلالدهيف | هبر هللاقتيلو هتنامأن مؤ اىذلا دؤيلف اضعب مكضعب نمأ ن إف ] هيلع
 اهنإو هسفن لع ففطعي ال ءىثلا ناكذإ هيلع ةنامالل ا فطع مل ةنامأ ناكول هنآالةنامأب سيل
 هللا قاخام نمتكي نأ نشل لحي الو] ىلاعت هلوق نإ لوقي نم سانلا نمو هريغ ىلع فطعي
 اذإ ًاضيح نوكي امنإ مدلا نأل ضيحلا نودلبحلا ىلع محلا روصقموه امنإ [نبماحرأ ف
 محرلا ف مادافجراخلا مدلاب قلعتي مكح وهضيحلانآل محرلا فوهوأضيحنوكيالولا س
 نوكي ال مدلا ذإ حمص اذهركب وبأ لاق هيلعةأرملا نامتؤاالو هرابتءالىعمالوهل مكحالف
 تقو نال كلذو ان ركذام ىلع ةمئاق ةيآلا ةلالدنكسلو محرلا نم هجورتخ دعب الإ ًاضيح
 رخأ ب ابسأب اضيحنوكي امنإ و اضيح لئاس مدلك س يل ذإ اهل وقىلإ هبف عجريامتإ ضيحلا
 امنإ روم الا هذه تناكو كلذك ناك اذإو لبحلا نع محرلا ةءاربو ةداعلاو تقولا وحن
 كلذكو ةيآلا ىضقتم اطوق لوقلاف ضيح ثالث تضح دقتلاق اذإ ىبف اهتوج نم ملعت
 دق ًاطقس تطقسأدق تلاق اذإكلذكو اهوق لوقلاف دع ضقنت ماوامدرأ مل تلاق اذإ
 دق مدو دجو دق ضيحنقاعتم قيدصتلاامإو اطوقلوقلاف فدع حضقناو هقلخنابتسا

 نع جم

 | ةضوبقم ناهرف | ىلاعت هلوق نإ انلق كلذلو ق وحلا ىلع نينومأملا



 صاصحيلل نآرقلا ماكحأ دى

 أ كلذك ناكول هنالل مدلا نولب همك قلعتي ال ضيحلا نأ ىلع ةلالدةيآل ا هذهىفو « لاس

 لدفن اول"الا نيب ةقرفتلا ف نوواستم انابإو امل انن وداحلوق ىلإ عوجرلاب ىه تصتخا

 ةدحاو ةفص ىلع امهنأو ةضاحتسالا مد نول نم هنولب زيمتمريغضيحلا مدنأ لعكلذ

 دنع أمتبج نم الإ كلذ عي ملاعإو مدل نولب ضيخحلا ريتعا نملوق نالطب ىلع ةلالدهيفف

 ربطلا تاقوأوهرادقموهيفةداعلاو ضيحلاتقو نأنم انفصوأمل مدلانول رابتعاطوقس
 طاقسإو ًاضيح مدل نوكل ىفانلا لا دوج وكلذكو آض ضيح مد لكسيلذإ|هتمج نم ملعياممإ

 كلذلف اهتبج نم الإ هيلع فهن الو نك هيلعت اللارتدل اهل وقىلإ هيف عج ر لا كلذ لك طقس

 00 دوجوف لوءقمةأر 1! لوقنأ دمج زع ماشهر 1 ذو هامل وةهيف لوقلال أعوج

 ,ل لح الو] ىلاعت هلوق نم ان ركذ | كلذو املثم ضيحت انس تغلب دقتناك اذإ امغولبب

 قدصي مل تملتحا دق قهارم ىص لاق ولو دمع لاق [ نمماحرأ ىف هللا قلخام نمتكي نأ

 مالتحالاو ضيحلا نيب قرفف هيف آخلاب هلثم نوكي نس غولب وأ مالتحالا ملعي ىح هيف

 نم ملعتال ىلا ىناعملاوةداعلا و تاقو الاب هقاعتل اهترج نم معيام] ضيحلانأ امني قرفلاو

 جورخ قلعتيال هنأال مالتحالا كلذكس يلو هيفا وبق لوبقىلع ةيآل اةلالد واه ريغةبج

 الف ةداعالو تقوي هيفرابتعا الوهجورخ ريغرخأ بابسأبةوهشلاو قفدلاهجو ىلعىنللا

 ضيحلا مد نأ ىرخأ ةبج نمو لاقام ةح انيقب ملعت ىتح هيف هلوق ربتعي مل كلذك ناك

 بجوف ضيحلا مك هلوضقي نأ مدلا دهاش نأ رجب ةدحاوةفص ىلع ناك ةضاحتسالاو

 جورخ هيف هبتشي الف مالتحإلاامأو اننود ىههدلعت ءىشوه امن ناكذإ احلوق ىلإ عوجرلا

 1 رلاىلإ هيف جمتحن ل كللذلفو ريغب هنم سابتلا ريغ نم ملعيو كردي وهو هدها اثد> العىنلا

 نع ى هم ىلا نع :1 ىف طرشي سل | رخآلا مويلاومتلاب نهي نك كنإ]| ىلاءتهلوقو ه هلوقىلإ

 نموؤيالنمونمؤي ينمو متكت :الذأاب ماعفناعإلاطئارثنمهنأو 3 ٍك اتلادج ولع وهامنإو

 هليأي نونم وت متن كنإ هللا ندفةفأر رامم مذخأتالو] ىلاعت هلوةكوهو ءا وسىملا اذه

 نوتلوعب و | ىلاعت هلوق | يقت تنك ن إكنم نح رلابذ وعأىفإ] ميرمل وق و[رخآلامويلاو

 نودامنأ | أ اهدحأم اك الازم م ًابورضنمضتدق | احالصإ اودارأ نإ كلذ ف نهد ريقحأ

 قالطلادعب العب 0 2 ةيجوزلا ءاقب رابخإو [وايلطبب ملا عذب الىرالعإا

 ةعجرلا هل نالعلدو ةدتعم تمادأم 4 ةمجوزلا ماكحأ 1 عام وثرآوتلا ءا ءاهب لع كك لد مكمان ةيسحودلا ءاكعحا اغا الخ
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 نأ ىلع لدو ءورق ةثالثلا نم هركذ مدقت امف ىنعي | كلذ ف ] لاق هنآل ةدتعم تمادام
 وهو اهم رارضإلا ام درب لو حالصإلا ةدارإ لاح ىلع ةروصقم ةعجرلا هذه ةحابإ

 نهدرب قحأ | ىلاعتدل وق ىنعم افلبق نإف | اودتعتل ًارارض نهوكسمت الوإ ىلاعت هلوقك
 الف هكلم ىف وه امف امأف هكلم هنع لاز دق ايف كلذ لاقي امن]و ةيجوزلا ءاقب عم | كلذ ىف
 هب قلعت دق بيس كانه ناكامل هل ىلبق ه اهيف هكلم ءاقب عم هكلم ىلإ اهدرب لاقي نأ حصي

 نم عناملا نعم كلذ نوكيو هيلع درلا مسا قالطإ زاج ةدعلا ءاضقنا دنع حاكتلا لاوز
 لاوز هب قلعت ىذلا ببسلا محل اعف ءفار ناكذإ ًادر هامسف ةدعلا ءاضقناب ةيجورلا لاوز
 أ فورد نه تو فورعمب نهوكسمأف نلجأ نغلبف | ىلاعت هلوقك وهو كلا

 دعب حاكتلا ءاقيل ةبجوملا ةعجرلا دارملا ام]و هتجوز اهن ال لالا هذه ىف امل كسمت وهو

 تناك نإو ةعجرلا هذهو م حاكنلل ةليرنع تناك-ا ةعجرلا نكست ملول ىلا ضيحلا ءاضقنا

 ابعجار اذإ هنأ ملعلا لهأ نيب فالخ ال هنإف حالصإلا ةدارإ ةطيرشب ةدوقعم اهتحابإ
 هلوق كلذ ىلع لد دقو ةحيحص هتعجر نإ اهبلع ةدعلا ليوطتل ادب رم ةعجرلا ىف ًاراضم

 نهوكسم الو فورعع نهو>رس وأ فورعع نهوكحرسمأو نولجأ نغلبف 1 ىلاعت

 ةعجرلا نكت مل ولف | هسفن لظدقف كلذ لعفي نمو ىلاعت هلوقبهبقع مث [اودتعتل ار أرض

 ىلع ًاضيأ ةيآلا تلد دقو + اهلعفب هسفنل املاظ ناكامل رارضلا هجو ىلع تعقو اذإ ةحيحص
 همظتنا أم ضعب هب صتخ مكي هيلع فطعي مث تايمسم ىف مومعلا ظفل قالطإ زاوج

 هلوق نال فوطحملا هب صخام ريغىف هلمشياوف ظفللا مومع رابتعا كلذ عنمب الف مومعلا
 فالخالاهنوداهفوًاثالث ةقلطملا ف ماع [ءورق ةمالث نهسفنأب نصب رتي تاقلطملاو | ىلاعت
 نود اهقالط ناكنميف صاخ مكح [ نهدرب ىق أ نهتاوعبو | ىلامت هلوق مث كلذ ىف
 ةثالث نوسفتأب نصيرتي تاقلطملاو | ىلاعت هلوق مكس راصتقالا كلذ بجوي ملو ثالثلا
 ىلاعت هلوق وحن ةنسلاو نآرقلا ىف ةريثك هرئاظن كلذلو ثالثلا نود ام ىلع | ءورق
 فطعمث نيبلسملاو نيرفاكلا نيدلاولا ىف مومع كلذو | ًانسح هيددلاوب ناسنإلا انيصوو |
 ى صاخ كلذو [ ملع هب كل سيل ام ىب كرشت نأ ىلع كادهاج نإو | ىلاعت هلوق هيلع

 رافكتلاو نيملسملا نم نيقيرفلا ىف باطلا لوأ مومع كلذ عنمي ملف نيكرشملا نيدلاولا
 . باوصا 5 وصلاب لعأ هللاو



 جوزلا ىلع ةأرملا قحو ةأرملا ىلع جوزلا قح باب

 ركبوبأ لاق |ةجرد نيملع لاجرللو فورعملاب نييلع ىذلا لثم نطو] ىلاعت هللا لاق

 نإو ًاق- هبحاص ىلع نيجوزلا نم دحاو لكل نأ بألا هذه ىف ىلاعت هللا ربخأ هللا همحر

 نيبي ملو [ةجرد نيبلع لاجرللو ] ىلاعت هلوقب هلثم هيلع اهل سيل اهيلع هل قحب صتخمجوزلا

 ىلعو اهريغ ىف هنب دقو آريسفم قملا ن م اهبحاص ىلع امهنم دحاو لكل ام آلا هذه ىف

 [فورعملاب نهورشاعو | ىلاعت هلوقهيلع ةأرال قحنم ىلاعت هللا هندي اهفوتلو 2 هلوسرناسل

 نوقزرعل دولوملا ىلعو | ىلاعت لاقو |ناسحإب ميرست وأ فورعمب كاسمإف] ىلاعتهلوقو

 ىلع مهضعب هللا لضف امب ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا | ىلاعت لاقو|[ فورعملاب نهتوسكو

 اوتآو | ىلاعت لاقو هيلع اهقوقح نم ةقفثلا هذه تناكو [ مهلا ومأ نم اوقفتأ اهو ضعب

 متدرأ نإو ] ىلاعت لاقو !مقادص اهفوي نأ هيلع اهقح نم لعل | ةلحت نهتاقدص ءاسنلا

 ابقح نم م لعجل | اني هن م اوذخأت الف ًاراطنق نهادحإ م :أو جوز ناكم جا وز لاديتسا

 لادبتسالا ركذ نآلهلبق نمزوشنلا ناكوا مقارف دارأ اذإ ايش اهاطعأ امذخأب ال نأ هيلع

 اوليمت الف مص رحولو ءاسنلا نيب أولدعت نأ أوعيطتست ناو | ىلاعت لاقو كلذ ىلع لدي

 كلذ لد دقو أه ريغ ىلإ ليملا راهظإ كرت هيلع اهقح نم لعل | ةقلءاكاهورذتف ليملا لك

 لديو اهريغ ىلإ ليما راظإ كرت هيف نآل هئاسن رئاس نيبو اهنب م رقح نم نأ ىلع

 تاذالو جورتتف ةغرافال ىنعي | ا نافع اهووذع | ىلاعت هلوقب اهأل أطو هيلع نأ هيلع

 .هنايب نم مدقت ام ىلع ًارارض اهكسمي ال نأ ابتح نمو ءطولا نم اهقحابفوي ملذإ جوز

 ناكاذإ | فورعملاب مهني اوضارت اذإ ا فعاد .>كتي نأ نهولضعتالو ]ىاعت هلوقو

 ابقالطك رتب هريغ نع ابلضعي ال نأ اهيلإ لمب مل اذإ امقح نم نأىلع لديوبف جورلل ًاباطخ

 هينا نيب امو « امل اهتايثإ تاياالا هذه تمظتنا دقو جوزلا ىلع ةأر ملا قوق نم املك هذبف

 [ هللا ظفح امب بيغلل تاظفاح تاتئاق تاحلاصلاف ] ىلاعت هلو ةأرملا ىلع جوزلا قح نم
 لمتحو هيلع اهشارف ظفح لمتحو هطاقسإ ىف لاتحت الو أممحر ىف هلام ظفح هيف ليقف

 كلذ عيمج دازملا نوك نأ زئاجو نهسفتآألو نوجاوزأ لام نم نمتويب ىف امل تاظفاح

 هتعاط اهموزل كلذ دافأ دق | ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا |ىلاعت لاقو هل ظفللا لاتحال

 ىهوظعف نهز وشن نوفاخت ىتاللاو | ىلاعت لاقو كلذ ىضتقي اهيلع مايقلاب هفصو نال



 دو جوزلا ىلع ةأرملا قحو ةأرملا ىلع جوزلا قح باب

 لع لديو ا اليمس نيملع أوغبت الف كنعطأ نإف نهوبرضأو عجاضملا 2 نهور#ثاو

 ةأرماقحو ةأرملا لعجوزلا قح فىور دقو هيلع زوشنلا كرتو اهسفنىف هتعاط اهيلع نأ
 كلذ نم هيلع دّئاز اهضعبو باتكلا هيلع لد ءىطاوم ابضعب رابخأ هلي ىنلا نع هيلع
 هريغو ليفنلا دمت نب هللا دبع انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ىرصبلار كب نيدح انثدحام
 لاق هللا دبع نب راج نع هيبأ نع دمح نب رفعج انثدح لاق ليعام“إ نب متاح انث دح لاق
 متللحتساو هللا ةنامأب نهومذخأ مكنإف ءاسنلا ىفهللا اوقتا) لاقف تافرعب هت ىنلا بطخ
 نلعف نإف هنوهركت آدحأ شرف نطوي ال نأ نييلع كل نإو هللا ةملكب نوجورف

 نعشيل ىورو (فورعملاب نهتوسكو نبقزر مكيلع نطو حربم ريغ ًايرض نهوبرضاف
 قح ام هللا لو سراب تلاقف هلي ىنلا ةأ ما تءاج لاق رمع نبا نع ءاطع نع كلملا دبع
 هل ناكتلعف نإف هنذإب الإ هتبب نم ءىشب قدصت ال ءايشأ اهف ركذف ةجوزلا ىلع جوزلا

 هتبب نم جرخت ال لاق هتجوز ىلع جوزلا قحام هللا لوسراي تلاقف رزولا اهياعو رجألا
 لاق ةريره ىبأ نع ىربقملا ديعس نعرعسم ىورو ه هنذاب الإ اموب موصت الو هنذإب الإ

 اذإو كتعاطأ اهترمأ اذإو كترس اهبلإ ترظف اذإ ةأرما) ءاسنلا ريخ هِي هقال وس رلاق
 ركبوبأ لاق (ةيالا | ءاسنلا لع نومأوةلاجرلا | أرق مث أمسفنو كلام كتظفح اهنعتسغ
 هللا نآل اهتقفنب ججوزلا رسعأ اذإ قيرفتلا باحيإ ىف ةيآلا هذبم جتحت نم سانلا نمو
 ابعضب سيبتسي نأ زئاج ريغف اهني ىوسف نييلع ىذلا لثم اهيلع قحلا نم نمل لعج ىلاعت

 عضبلا نع الدب تسيل ةقفنلا نأ اهدحأ هوجو نم طلغ اذهو اماع امقفنب ةقفن ريغ نم
 وه هلدبو حاكتلا دقعب عضبلا كلم دق هنأل ابلجأ نم اهيلع عضبلا قحتسيو امهندي قرغيف
 هلوق كلذ بقع هنآل ةيآلاب قيرفتلا تقحتسا ا الدب تناكول اهنأ ىناثلا هجولاو رجلا
 قوقح نم امهندب قلعتي امف اهيلع هليضفت كلذ ىضتقاف | ةجرد نولع لاجرللو ]ىلاعت

 اهيلع ةقحتسم ةقفنلا تناكنإف ًاضيأو اهتقفن ىلع ردقب ملنإو اهضعب سيبتسي نأو حاكتلا
 اهتابثإو ةقفنلا ضرف وهو هل ابنم انحبأ ام لثم هيلع 1 انيجوأ دقف هتنب ىف اهسفن اهميلستب
 هنمضت امو ٠ اهيلع هل هانبجوأ امال قحلا باحيإ نم لاحلا هذه ىف لفت ملف اه هتمذ ىف

 لثملارمم باحيإ ماكحألا ىلع ةلالدلا نم [ فورعملاب نييلع ىذل |لثم نحلو | ىلاعت هلوق
 هيلعف هيلإ اهسفن ريلست اهيلع قحتساو دقعلاب !معضي اهيلع كلم دق هنآل ًارمماهل مسي ملاذإ



 مكيلعىدتعا نفإ ىلاعت هل وقك لثملا رهم ىهو هتميق وه عضيلا لثمو الع كلم لما

 ال اع هيلع مكالمتسام ةميق بوجو هب لقع دقف ا ميلع ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف

 ىلع لدي | فورعملاب | ىلاعت هلوقو لثملا رهم وه عضبلا لثم كلذكو هسنج نم هل لثم

 مو امجوز اهنع ىنوتملا ىف تلي لاق 0 الو هيف ططش الام كلذ نم بجاولا نأ

 ةأرما امي أ هلوقو ططش الو 0 الو اهئاسن لثم ربم امل اهب لخدي موأ روم اهل مل

 الو سكو الو اهئاسن لثم رهم ابلق اهم 0 نإف لطاب امحاكتف الو نذإ ريغ تجوزت

 ابجوزتول هنأ ىلع ًاضيأ ةبآلا تلد دقو ةنآلا ىف روكذملا فورعملا ىنمملا وه اذبف ططش

 نيبو حاكتلا ىف رهملا ىن طرش نم نيب قرفت ملذإ اه بجاو رهملا نإ اهل ربمال هنأ ىلع

 ركب وبأ لاق[ ةجرد نييلع لاجرللو ] هلوقو « اهيلع ىذلا لئم اهل هباحيإ ىف طرشي مل نم

 امب ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا | ىلاعت هلوق نم هللا هركذام ةأرملا لع لجرلا هب لضف ام

 ىلاعت لاقو + اهيلع امق لعج نأب اهبلع لضفم هنأب رسخأف [' ضعب ىلع موضعب هللا لضف

 هيلع هب لضف امو اميلع ليضفتلا هب قحتسي ام آضيأ اذبف [ 2 00 2 او |

 تاجرد نمو | اليبس نييلع اوغبت الف كنعطأ نإف | ىلاعتهلوقب هتع يمزلأ ام

 ليضفتلا هوجو نمو اهشارف نا رجثو زوشنلا دنع اه رض ( 0 هحأبأ 00

 امال اهيلع جوزتي نأ هل لعج هنأ اهنمو هكلمت را كلم ام ابلع

 ثاريملا ةدابز ابنمو هنم ةدع 0 بدلا أ اهل لمحو اهاوس

 ةلقنلا فابعايتا و زلا ىلع سيلو جوزلا ديرب ثيح ىلإ لقتنت نأ اهيلع نأ انهو ابمسق ىلع

 بورش ع ىنلان عءىوردقو امجوزنذإب الإاعوطت موصتنأ ا سنل هنأو ىتكسلاو

 نع رييزلا ىأ نع كلما د ديع نب ليعامسإ ثيدح اهنم ان ركذ ام ىوس لريضفتلا نم رخأ

 نوجا م ناككلذ ناكولو رشبل دجسي نأ رشبل ىخبني ال لاق هِي ىنلا نع راج

 لا كي لور نأ نينأ نه نمل ىخأ ننصح نع ةفلخ نب ا ثيدحو

 دجسأ نأ ةأرملا ترمآل رشبل دجسإ نأ رشبل حطدولو رشدأ دجسي نأ رشبل محلصبال )

 حبقلاب ة ةحرق هسأر قرفم ىلإ ههدق نم نا ىذلاو اس لعهقح مظع 9

 لاق لاق ةريره ىأنع مزاح ىبأ نع شعألا ىورو (هقح تدأ امل هتسحل مث ديدصلاو

 5 الملا اهتنعل اب !عناضغ تايف تي ف هشارف ىلإ هنا لجرلا اعد اذإ) هلل هلال وسر



 /ا جورزلا ىلع ةأرملا قحو ةأرملا ىلع جوزلا ق> باب

 جوز تاذأ لاقف هِي ىنلا تتأ اهمأ هل ةمع نع نصحم نب نيصحثيدحىفو (حبصت ىتح
 هنم تنأ نبأ ىرظناف لاق هنع تزججتام الإ هولأام تلاق هنم تنأ نيآفلاق معن تلاقف تنأ
 ىنلا نأ ةريره ىبأ نع جرعألا نع دايز أ نع نايفس ىورو كرات وأ كتنج رهاماف

 شمالا ثيدحو هنذإب الإ ناضمر ريغ نم دهاش ابجوزو اموي ةأرملا موصتال لاق هَ
 نذإب الإ نمصي نأ ءاسنلا متلي هللا لوسر ىهن لاق ىردخلاا ديعس ىنأ نع ملاص ىبأ نع
 ةأرملا ىلع جوزلا ليضفت بجوت باتكلا ةلالد هتنمضتام عم رابخألا هذوف نيجاؤزأ

 نصبرتي تاقلطملاو | ىلاعت هلوق ىف ركذ دقو ٠ حاكنلا دقع اهضتقي ىتلا ق وقحلا ىف
 نع ىدبلا ناهْثع بأ نع فرطم هاورام اهدحأ عضاومىف خسن | ءورق ةثالث نوسفنأب
 دقهللا لوسراب انلق امجوز امنع فوتملاو قالطلا ىف ءاسنلا ةدع تلزن امل لاق بعك نيف
 ضيحلا نم نش ىتاللاو 1 تلف ليحلاو رابكلاو راغصلا دعب نهمدعل زنت 0 ءانسن قب

 باهولا ديع يورو | نولمح نعضي نأ نبلجأ لامحألا تالوأو  هلوقىلإ  مكاسن نم
 ةقلطملا ةدع لعجل [ ءورق ةثالث نيسفنأب نصيرتب تاقلطملاو | لاق ةداتق نع ديعس نع
 ناتأ سما ءورقلا ةثالثلا نم خسنو ةدعلا ىف اهب لخدب مل ىتلا اهنم خسن مث ضيح ثالث
 ملىئاللاو ضيحت ال ىتلا زوجعلا هذبف [ متدقرا نإ مكئاسن نم ضيحملا نم نسفي ىاللاو |
 ةثالثلا نم خمسنو ءىش ىف اهرمأ نم ضيخلا سيلو ربشأ ةثالث امتدع ركبلا هذبف نضحي
 نم تسيل ًاضيأ هذهف [ نول نعضي نأ نبلجأ لامح الا تالوأو | لاف لماحلا ءورقلا
 هبف ةلالدالف بعكنب ىبأ ثيدح امأ ركب وبألاق اهلمح ع ضت نأ اهلجأ امنإ ءىش ىف ءورقلا
 لبحلاو ةسيألاو ةريغصلاةدع نع ملي ىنلا اولأس مهنأ هيفام رثك أ انو ءىث خسن ىلع
 نوكت نأ زاوج عم اهيف لخدت مل ىلبحلا نأو ةبآلا صوصخاوملع منهنأ بع لدي اذهف
 تقلط نإو ابغولب دعب ءورق ةثالث طرتشي نأ از ئاج ناكمن ال ةريغصلا كلذكو اهمةدأ م
 ىجرتال ىتلا ىه ةسبالا نال اهم درتملاهنأ ةنآلا نم لقع دقف ةسي الا امأو ةريغص ىهو

 ةيآلا نأ ركذ هنإف ةداتق ثيدح امأو لاحت ةبآلا دارم اهل وانتي نأ رئاج الف ضيح احل
 خسن هنأو اهي لوخدملا ريغو اهب لوخدملا ىف ءارقإلاب ةدعلا باحيإ اهئاضتقا ىف ةماع تناك
 نانأ م اءورق ةثالثلا نع خسنوملوق امأو لاق كن وكينأ نكمماذهو اهبل وخدملا ريغ اهنم
 دج ورام يثكو صيصختتلا هب دارأو ةبآلا ىفخسنلا ظفل قلطأ هنإف ةريغصلاو ةسيالا ىهو

5 



 صاصجلل نآرقلا ماكجأ 7

 امنإف صيصختلا مدارمو خيمنلا ظفل قالطإ ريسفتلا لهأ نم هريغ نعو سابع نبا نع
 خسنلادورو زئاج ريغ هنأل خسنلا ةقيقحال صيصختلا ةسيآلا ىف خسنلا كذب ةداتق دارأ

 عم ءارقإلا ةدعب ةدارم ةسيأآلا نوكت نأ زئاج ريغو تيثو همكخ رقتسا دق اهف الإ

 وهواندنع لعل ىلع آو لمتحي دقو صيصختلادارأ هنأ ىلع لدف ابنم اهد دوجو ةلادتسإ

 عم اهتدع نأو ةسيآىمستة باش تناكنإو اهضيح عفترا ىلا نأ ةداتق بهذم نوكي نأ

 5 اهضيح عفترا ىتلا نأ رمع نع ىور دقو اهف ةدملا تلاط نإو ءارقإلا كلذ

 ىنعم ف بهذ !ذهىلإ ناكنإف كلام بهذموهوةباث تناكن إو ةسيآلا ةدعابتدعن وكت و

 سنو هلوق امأو اهنم اهدوجو ىجري اهنآل ءارقإلاب ةدارم نوكن نأ زئاج هذبف ةسيألا
 ةدع نأب ةرابعلا دورو عنتمبال 4 غئاس ن :ثاج ًاضيأ اذه ناف لماحلا ءورق ةثالثلا نم

 نوكي نأ زئاخ لماح ىهو ضيحتال نم تناكنإ !و لما عضو دعب ضيح ثالث لماحلا

 لماحلا نأ ربخأ دق بعك نب أ نأ الإ لمخلاب خسنف لخا عضو دعب ءورق ةئالث اهتدع

 لما 3 رلزا 1 رع كيوم رك ىنلا اولأس اونا د تالا

 امف الإ | ةقيقحلا ىلع خسنلا قالطإ زوحت سيلو كلذ ىلاعت هللا لزنأف ةريغصلاو ةسي آلاو

 دارملاو خسنلا ظفا قلطي نأ الإ هنع ًارخأ م هل خساتلا كحلا دوروو هنكح توبث ملع دق

 ن وكيف صيصختلا هجو ىلع هلمح ان ءايشالا ىلوأو قيضي الف زاجلا هجو ىلع صيصختلا

 ضيحلا تاوذ تاقلطملا ىف ًاصاخ الإ درب مل | نهسفتأب نصورتي تاقلطملاو] ىلاعت هلوق
 دورولخيراتانعمسيلذإ ةب ةيآلاب طقندرب ل لماهلاو ةريغصلاو ةسيألا نأو نهبلوخدملا

 تيترتوًاعم تدروتابآل هذه نأكف هدعل هخسنم | كح رارقتساب ٍلعالو ماكحألاهذه

 سابعنبا نعىور دقو اهنم صاخلا ىلع ماعلا ىبب و اهلاهعتسا نم اهاضتقاام ىلع اهماكحأ
 ةيطعديبأ نع ةيطع نب نسحلا نب نيسحلا ىورام وهو ةبآلا هذه ىف خسنلا نم رخآ هجو

 قحأ نيتلوعبو  هلوق ىلإ -هورق ةثالث نيسفن أب نصير تي تاقلطملاو | لاق سابعنب] نع
 امال امقلط نإو اهدرب قحأ ناكهتأمماق قلط اذإ | ناكلجرلا نأ كلذو [كلذ ىف نهدرب

 نأ لبق نم نهومتقلط مث تانمؤملا مت>كن اذإ اونمآ نيذلا اهمأاب | ةبآلا هذه اهتشسنف
 ةثالثنهسفنأب نصي رتي تاقلطملاو محا نمنبكاحضلانعو [اليمج  هلوقىلإ  نهوسمت
 مث تانمؤملا مت>كن اذإ | لاقف اهنم ىنئتساو خسنف | ريشأ ةثالث نهتدعف | لاقو ءورق



 كو قالطلا ددع باب

 رخآ هجو اهف ىودوأ اهنودتعت ةدع نم نويلع كل اف نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط

 ارعجار مث هتأ رما قلط اذإ لجرلا ناكلاق هيبأن ع ةورعنب ماشه نعكلام ىوراموهو

 ىتحابقلطف هتأرما ىلإ لجر دمعف ةرم فلأ اقلط نإو هل كلذ ناكاهتدع ىضقنت نأ لبق
 ًآدبأ ىنم نيلحت الو ىلإ كيوآ ال هللاو لاق م“ ابقلط مثاهعجار ةدعلا ءاضقنا تفراش اذإ
 سانلا لبقتساف [ ناسحإب ميرست وأ فورعمب كاسمإف ناترم قالطلا ] ىلاعت هللا لزنأف
 هلوق ىف ةداتق نع نابيش ىورو قاطي ملوأ قاط مهنم ناكنم ذئموي نم ًاديدج قالطلا
 لكل ناترم قالطلا لاق م“ ةثالثلا ءورقلا ىف لاق [ كلذ ىف نهدرب قدأ نهتلوعب و | ىلاعت
 اتعجرب قحأ هلع ثالث قالطلا دح هللا عجل ابلبق ناكام ةبالا هذه تخسنف ءرق ةرم
 . ًاثالث قلطت ملام

 قالطلا ددع باب

 رك وبأ لاق[ ناسحإب يرستوأ فورعمب كامصإف ناترم قالطلا | لجوزع هلا لاق
 كلذ ىورب ةعجرلا هعم تبن ىذلا قالطلل نايب هنأ اهدحأ هوجو هانعم ىف تركذ دق
 نع كلذ ىوريو هيلإ بودنملا ةنسلا قالطل نايب هنأ ىناثلاو ةداتقو رييزلا نب ةورع نع

 قالطلا قيرفت هيلعف اثالث اهقلطي نأ دارأ اذإ هنأب ىمأ هنأ تلاثلاو دهاجو سابع نبأ

 هنإ لاق نم لوق امأف ركب وبأ لاق ةثلاثلا امهدعب ركذ مث نيقرم قالطلاب آلا نمضتيف

 ىلع لدي هرهاظ نإف هبيقع ةعجرلا هعم ركذ نإو قالطلا نم ةعجرلا هعم قبب أمل نأيب

 ىلع هعقوأ اذإ هكح كلذ عم نيبو روظحف هادع ام امأو هنم حابملا نايب هب دصق هنأ
 قالطلا قيرفتب سآلا هيف دصقملا نأ ىلع ليلدلاو هبيقع ةعجرلا ركذب هب رومأملا هجولا
 كلذو | ناترم قالطلا 0 0 زم ثالثلا نودام عاقيإب قلعتي ام مكح نايبو
 ىلازك اقلط لاق نأز اج ال ًاعم نيتنثإ قاط ل هال ةلامحم ال قيرفتلا ىضتقب

 كلذت و نيت م اوهلط لاف اعم نيس قلط ول هن دادس

 قلطي ذئليخ عفدلا قرفي ىتح نيترم هاطعأ لاقي نأز< مل نيمهرد رخآ لإ لجر فدو

 ءاقب نم نيتقيلطتلاب قلعت ام وه ظفللاب دوصقملا كحلا ناكولق اذكه اذه ناك اذإ

 ةدحاولا ةرملا ىف ًاتباثمكحلا اذه ناكاذإ نيت رملا ركذ ةدئاف طاقسإ ىلإ كلذ ىدأل ةعج 0

 عملا نع ىهنو نيترم هعاقيإب نأ وه انإ نيترملا زك دان كلزب تيقن نيل قاطااذإ
 هلمح بجاولان اكل نيرمأألل المت ظفلل | ناكول هنأ ىرخأ ةرج نمو ةدحاو ةرمىفامهني



 نيتنثا قلطي دارأ ىمقالطلا قيرفتب رم "الا وهو نيتدياقلا باجيإ ف محلا تانئإ ىلع

 قالطلا| ىلاعت هل وقو نيينعلللآب .عوتسم ظفالا نوكيف كلذك قلطاذإ ةعجرلا مك نايبو

 نبسفنأب نصلرتب ت اقلطاملا او | ىلاعت هلوقكر ماللا هاتعم نإف ةريخلا هرهاظ ناكذإو |ناترم

 ريخلا ةغيص قوه اك ىرجن | اذه ىرجامو | نهدالو أ نعضرب 0 يرق

 هب ريخأ ام ىلع هريخم دجول ًآريخ ناكوأ هن أري سيلو رمأ هنأ أىلعل لدلاو رمآلا هانعمو

 ةدحاولا نوقلطي دق سانلا اندجو ائلف اهتاربخم دوجو رم كفنت ال هتلارابخأ نآل

 هتحت ام عيمج بعوتسال ربخلل امسا [ ناترم قالطلا | ىلاعت هلوق ناكولو ًاعم ثالثلاو

 ةنأو رخلا درب مم هنأ انيلع ةيآلا ىف روكذملا هجولا ىلعال قلطي نم سانلا قاندجو مث

 نونسملا نعرابخإلاوأ عاقيإلا اندرأىّتم قالطلا قيرفتب رمألا امإ نيينعم دحأ نمضت

 ريخلا ةَقي ق> هن ادرب ملهنأ تدث دق ذإ رم" الا ىلع هلم ءايشأالا ىلوأو هنم هيلإ بودنملا

 باجيإلا ىضتقي كلذو قالطلا أ ىتم نيترم اوقلط هلوق ىنع ريصي ذئيح هنألل

 2 دبشتلاو ىنثمىنثم ةالصلا هِي ىنلا لاق اكنوك« و ةلالدب بدنلا ىلإ فرصني امنإو

 ىلعو ةقصلا هذه ىلع ةالصلاب رمألا دأ رملاو ريخلا ةغيص هذهف عو وشخو نكمو نيت كر

 نينثالا عمج رظح ىلع ةمئاق هتاالد تناكقالطلا نم نونسلانايب دارملا نأ ىلع لمح نإ هن

 نونسم نمءىثقييالف نونسملا قالطلا عيمج رظتنم | نات رم قالطلا |هلوق نال 0 15

 تيثف ةنسلا فال ىلع ورف هنع جرخام اذاف ظفللا م ىوطنا دقو الإ قالطلا

 ةيآلا هذه تمظتناف ه ةنسلا ريغل قلطم ورف ةملكىف امالم وأ نيتنثا عمج نم نأ كلذ

 قلطي نأ دارأ اذإ ثالثلا دادعإ نيب قيرفتلا قالطلا نونسم نأ اهنم ناعمىلع ةلالدلا

 اهنموةعجرلا هعم تيت ثالثلان ودام نأ اهنمو نيترمىف نيتنثاقلطي نأ هل نأ اهنمو ثالث
 ةيآلا هذه خسن هنأ اهنمو امبعوقوب مكح دق هللا نآل اتعقو ضيحلا ىف نيتنثا قلط اذإ هنأ

 ددعلانم أؤاشأم نوقلطي | وناكمهن] هريغو سابع نبا نع ىورام ىلع ثالثلا ىلع ةدانزلا

 ددعلا مكح ىلع ةلالد ةيآلا هذه ىفف + دازام هب خسنو ثالثلا ىلع اورصقفنوعجارب مث
 كلذ هللا نيب دقو قالطلاعاقيإ هيف نونسملا تقولا ركذ اهيف سيلو قالطلا نم نونسملا

 نيحرمع نبال لاقف ةدعلا قالط هني ىنلا مهل نيبو [نهتدعل نهوقلطف | ىلاعت هلوقىف

 عاج ريغنم ًارهاطابقلطت نأةدعلا قالطامنإ هلاك رمأ اذكهام ضئاح ىهودهتأ رم قلط



 امو قالطلا ددع بأي

 ةئسلا قالط ناكف ءاسنلا امل قلطي نأ هللأرم ىلا ةدعلا إن أ ملح نأب دس دقوالماحوأ 5

 لع دح أو روط ىف ديزبال ن أف ددعلا ام 2 رخآلاو ددعلا !! امهدحأ نيفصوب ًادوقعم

 دقو ابل نايتسا دق الماح وأ عامج ريغ نم ًارهاط ابقلطي نأف تقولا امأو ةدحاو
 ابقلطي نأ قالطلا نسحأ انباكأ لاقف ءارقإلا ت وأ ةنسلا قالط ىف معلا ل اهأ فاتخا
 لك دنعابقلط ا© الث اهةلطي نأ دارأ نإو ءاهمدع ى ذهنت ى - اهكرشي مَ *عامجلا ل 3 5 تربط اذأ ذأ

 5 ةدحاأو روط

 ىضذقنت ىتح دعو ىلع ,قالطلا ىف اوديزيال نأ نوبحتسي اوناك مهنأ ملي مي هللا لور
 ديعو كلام لاقو ةدحاو ربط لكدنع ًاالث اهقلطي نأ نم 00 نأو ةدملا
 3 0 ازوألاو ملاص نب نسحلاو دعس نب ثيللاو نوثجاملا ةيلسىبأ نب زيزعلا
 !طأ ةثالث ىف ًاثالث اهقلطي نأ نودهركيو ةدحاو ةقيلطت عاملا ليقر راد ىف اهقلطي نأ
 0 ءهفاشلا لاقو ةد>اولا نم اهتدع ىطعقنت ىح امكرت !مةيرح رم نإ يكفل

 نوع خل رفا هر هيلا 953 ما ولو ثالث اهقلطي نأ هيلع مرحال در
 ةلالد نإ لوقنف كلذ ىف ىمفاشلا ىلع مالكلاب أدبنف ركب وبأ لاق + عم ثالث تقلط ع
 نينا ص ىف نإ ريتنثإلا عاقيإب مآألا ت مضل اهنآلل ةلاقملا هذه نالطب ىف ةر ,هاظ اهتولت 9

 !ومرحت ال | ىلاعت هلوق كللذ ذ ىلع لدي امموأب ارك ل تاع ا ف

 نم انل لحأ ام ميرحت نم اهف مل ثالثلا ميرحت ىضتقي هرهاظو | مكل هللا ل أ ام تاييط
 باطام اودكناف ] ىلاعت هلوق مومعلا اذه نوانتدق تاجوزلا نأ ىلع لي ليلدلاو تابيطلا
 ةلالدلا مايق الولو ابعر تل بجوملا قالطلا رظح مومعلا قحب بجوف | ءاسنلا نم مك
 ةنآلا 550 . لوخدأل ريا ةدحاولا 0 سلا تقو ف ثالثلا عاقيإ 0 3

 .باصأ نع مههاربإ ن ءانغلبو ةفينحوبأ لاقو ىروثلا لوق وهو عاجلا ل

 بحي نأ هلع أ قالطلا مب , مل ىلاعت هللأ ْن أ باتك لئالد ن #0 ىرخأ هيج نمو هراغح

 [ فورت كاسمأف نامكم قالاطلا ] ىاعت هلوق أهنم هعرلاو 53 اك هم ال ةدعلا اهلع

 اسنلا متقلط اذإ و 1 ىلاعت هل هلوذو م ءقر رق نالت نيسفنأب نصي لش تاقطللاوأ ىلاعت هلوقو 0

 ا نهوقر انوأ - فورعمب نهو> رس وأ فو رع نهوكسمأف نولجأ 3
 هذهنم ذوخأم قالطلا 0 و ةعجرلا ركذي انورقم الإ ددعلا تاوذل أدتبملا قالطلا حب
 هذه ىلع الإ و 3 هتايثإ أ نع كم عرشلا ماكحأ ن 7 قالطلا نكي ملاهالول 8



 لقأو در وبف هنم سيلام انرمأ ىف لخدأ نم هَل لَم ىنلا لاقو فصولا اذهمو ةطيرشلا

 أدمملا قالطلا عاقيإ نم انولت ىتلا تايآلا هتنمضتام فالخ رظح ظفالا اذه لاوحأ

 وبأأنث دح لاق ركب نب دم انث دحام ةنسلا ةبج نم 1 لديو ٠ ةعجرلاب جوي امب ًانورقم

 دبع ىلع ضئاح ىهو هتأرما قلط هنأ ريع نبا نع كلام نع ىنعقلا انثدح لاق دواد ٠

 0 كلذ نع ميلي هلل 0 قلم هللا لوسر

 نأ لبق قلط ءاش نإو كلذ دعب أ ءاش نإ مث ربطت مث ضيحت 0-0 0 ب

 لاق دواد وأ ندع لاق ركب ن نب دمه انثدحو ءاسنلا امل قلطي نأ هللا سأ ةدعلا كِلَتَف س

 لاس ىتربخأ لاق باهش نبا نع سفوي انثدح لاق ةسينع انئكح لاق كطاص نب دمحأ انثدح

 ظيغتف متلي هلال وسرل رعكلذ ركذف ضئاح ىهوهتأ ما قلط هنأ هيبأ نع هللا دبع نب!

 ءاش نإ مث روطق مث ضيحت مث روطت ىتح ابكسمل مث ابعجا ريلف هرم لاق مث هللا لوسر

 ىرهزلا ةياور ىف ملاس رك ذف هللا مأ اكةدعلل قالطلا كلذف سمي نأ لبق ًارهاط ابقلط

 مث ضيحت مر وطت ىتح ابعدي مث اهعجارب نأ هرمأ هل ىنلا نأ رمع نبا نع عفانو هنع

 هلثم رمع يلا ءأطع قع قونرو كزبمأ وأ قلط ءاش نإ مح روطق

 هنو ىنلا نأ نأ رمع نبأ ن ع مِلسأ نب ديزو ريبج نب ديعسو نيريس نب سنأو سذوب ىورو

 اهيف الل وألا رابخألاو كسمأ ءاش نإو قلط ءاش نإ لاق مث ربطت ىت تح امعجارب نأ هسعأ

 ىنلا ظفل مهضعب ىواس امت امنإو ةدحأو ةصق ى درو أمإ كلذ عيمج نأ مولعمو ةدايزلا نم

 نمهيف امب هلاحتسا بجوف ماين رداع الا كذ يسب فذحو هبجو ىلع هبي

 هرك ذو ةدايزلا ركذ نم ًايراع كللذلاق رثلَع بَ عراشلا نأتي مل ! ذإةضيحلا ركذ ةدايز

 ىلعو هتايثإ زئاج ريغف هياعنال ام !اذهونيلاح ىفهنم لوقلا تايثإهيفناكذإ اهسآن ورقم ةرم

 ربخلاوه امبنم مدقتملا نوكب نأ نمإ لخي مل نيلاح ىف كلذلاق دق يي عرامشلا ناكول هنأ

 وه هيف ةدايزال ىذلا نوكي نأو هلآعان نوكيفهنع ًارخأتم رغألاو ةدايزلا هيف ىذلا

 ملعلا ىلإ انللدس الو ةدايزلا تأ بابلوألل ًازعان ن وكيف ةدايزلا ركذ هدعل درو مح < مدقتلا

 بجو خيراتلا لعي مل اذإف ةدحاو ةصقرلإ ةاورلا نم عيجا راشأ دقو ايسال ني ربخلا خيراتب

 ًاعم امهب محلا بجاولاف امهخرات ملميال نيئيشلك نأ امهدحأ نيبجو نم ةدايزلا تايثإ

 دفا ال نيعيبلا ىف لوقن اكو تيبلا مهيلع عقي موقلاوقرغلاكر خآلا ىلع امهدحأ مدقتب مكحالو



 4 قالطلا ددع باب

 كلذكف ًادم امبعوق وبكحيف امهخيرات لعي ملوةنيبلا امهلعتماق اذإدحاو لجر لبقنم

 ًانورقم الإ ركحلا تبني ملف خيرات اهل تبي مذإ ًاعم امهب حلا بجو ناربخلا ناذه
 مأو اهتيثأو ةدايزلا ركذ دق عراشلا نأ تيثدق هنأرخآلا هجولاوهيف ةروكذملاةدايزلاب
 نم اهدورول ءاش نإ اهقلطي مث روطت مث ضيحت مث ربطت ىتح اهعديلف هرم هلوقب اهرابتعاب
 فذحديف ىذلاريلاب ةخوسنمن وكن نأ لمتحاو تقوهف ةتباث تناك اذإف ةحيمحص قرط
 ءاقب بجوو لاهتحالاب خيسنلا تابثإ انل زجي مل ةخوسنم ريغ نوكت نأ لمتحاو ةدازلا
 نيبو ض حلا ىفةعقوملا ةقيلطتلا نيب لصفلاب ِمَِلَي عراشلا مأو كلذ تدئاملو ةدايزلا مكح
 تبث ةضحلا ىلإ ىذلا رهطلا ىف اهعاقبإ هل حبب ملو ةضيح اهعاقيإب ه سأ ىتلا ىرخالا
 هناثل دحاو رهط ىف امني عملا هل زئاج ريغ هنأو ةضيحب نيتقيلطت لك نيب لصفلا باحيإ
 روطلاف اهعقاويالنأب ًاضيأهرمأد قف ضرحلا ىف اهنع هاهو رهطلا ىف اهعاقيإب هرمأ اكول
 اذ! هنأ ةفردح ىأ نع ىور دق لبق نإف ٠ اميني قزفالو هيف اهقلط ىلإ ةضيحلا لب ىذلا
 فلاخ دّقف رهطلا كلذ ىف ىرخأ ةقيلطت عاقيإ هل زاج ربطلا كلذ ىف ارعجار مث اهقلط
 ىف ةلأسلا هذه انركذ هل ليق ه ربخلا ىف ةروكذملا ةدابزلا نم هديك أت تدرأ ام كلذب
 امني لصفي ىتح ابعجار نإو رهطلا كلذ ىف ةيناثلا ةقيلطتلا عاقيإ نم هعنمو ل اوضالا|
 لَو ىنلا نع ىور دقو اهيلع لومعم ديغ ىرخآلا ةياورلاو ميحصلا وه اذهو ةضيحب
 انثددلاق عناقنبا انثدحام وهو هيف لي وأتلل غاسمالامب ةعومج ثالثلا عاقيإ نع ىبنلا ىف
 ءاطع نأ قيرز نب ديعس |نثدح لاق روصنم نب ىلعم ادثدح لاق ىرهوجلا ناذاش نب دمحم

 ىهو ةقيلطت هنأ رمأ قلط هنأ رمع نب هللا دبع انثدح لاق نسحلا نع مهثدح ىناسارخلا
 هللا لوسر كلذ غلبف نيبقابلا نيئرقلا دنع نيبرخأ نيتقيلطتب اهعبتي نأ دارأ مث ضُئاح
 ربطلا ليقتست نأ ةنسلاو ةنسلا تأطخأ دق كنإ هللا كرمأ اذكه ام رمع نيااي لاقف متل
 كسمأوأ كلذ دنعقلطف ترمطىه اذإ لاقو اهتعجارف هلال وسرورمأف هرق لكل قلطتف
 نيبت تناكال لاق اهمجارأ نأ ىل ناكأ آمالث اهتةلط تنكول تيأرأ هللا لوسر اي تلقف
 لاق امل ليق نإف + ةيصعم ثالثلا نوكب ثيدحلا اذه ىف ًاصن ريلي ريخأف ةيصعم نوكتو
 ةنسلا قالط عاقيإل تقو وه ىذلا ربطلا ركذ نيح رمع نبا رابخأ رئاس ىف هيي ىنلا
 ليق ًاعم ثالثلاو نيتنثإلا اقالطإ كلذ ناك اهم ودام اثالث صصخم ملو ءاش نإ اهقلطيل مْ



 مث هلوقب هيلع فطع مث ةضيحب نيتقيلطتلا نيب لصفلا هاج نم اتمدق أب تدث امل هل

 ايدي هبج وأام خسنهتدارإ ةلاحتساالاهنم رثكأ ال ةدحاو دارأ امنإ هنأ انيلع ءاشنإ اهقاطبل

دوجو زئاج ريغ ذإ نيتقيلطت نيب عما رظح نم كلذ هاضتقا امو امهندب لصفلا هباحبإ نم
 

 نكشلاو محلا رارقتسا دعب الإ مصيال خسنلا نآلدحاو باطخ ىف خوسنملاو خسأنلا

 نم بانلا اذ كل تحبأ دق دحاو باطخ ىف لوقي نأ زوحيال هنأ ىرت الأ لعفلا نم

 كلذت بث اذإو ثبعلا لعف نع هزئم ىلاعت هللاو ثبع كلذ نآل مكيلع هت رظح دقو عابسلا

 نأ وهو باطلا ءادتبا ىف هككح نم مدقتام ىلع ىنبم ءاش نإ اهقلطيل مث هل وق نأ انيلع

 نيب مما رظح ةلالد نم ظفللا اذه الخ ولف ًاضيأو دحأو روط ىف نيتنث | نيب عمجال

 نال مدقتام ركذ نم ًايراع ًاقلطم هدورول هتحابإ ىلع لد ل دحاو رهط ىف نيتقيلطتلا

 كلذ رئاظن ىف لوقن كلذكو دحاو نم رثكأ ظفللا ضتقب مءاش نإ اهقلطيل مث هلوق

 ةلالدب رثك ”الا ىلإ فرصي امنإو مسالا هلوانتي ام ىقدأ ىضتقي انإ هنأ رماوثالا نم

 ةدحاو ةقيلطت وه امنإ رم" الاب هعاقبإ هلز وحب ىذلا نإ أر ما قلطرخآل لجرلالوقك

 نإف ةدحاو هتأرما ىلع عي هنأ جوزت هدبءل لاق نميف انباعصأ لاق كلذكو اهنم رثكأ ال

 هلوق كلذكو نيتنثا تدرأ ىلوملا لوقي نأ الإ امهنم ةدحاو حاكن زحي مل نيتنثا جوزت

 ىذلا اذبف ةلالدب تبثي امنإف اهيلع داز امو ةدحاو ةقيلطت الإ ضتقي مل ءاش نإ ارقطيلف

رو دق ةدحاو ةلكفف نيتنثالاو ثالثلا عمج رظح ىلع ةنسلاو باتكلا ةلالد نم هائمدق
 د

 نع صوحأ الا ىنأ نع قاسإ ىنأ نع شع'الا ىورام كلذ نم فلسلا قافتا هلثع

 تضاحاذإف عامج ريغ فر هاط ىهوةدحاو ةقيلطتامقلطي نأ ةنسلا قالط لاق هنأ هللا دمع

 صو>أل !ىنأ نعقامسإىبأ نءريهز ىورو كلذ لثم مهاربإلاقو ىرخأ اهقلطتروطو

 نإف عاج ريغزم ربط ل كدنع قاطيلف قالطلا وه ىذلا قالطلا دارأ نم لاق هتلا دبع نع

 ىلاعت هللا نإف كلذكتف ىرخأ ةرم ىف ةيناثلا تناكاذإو نيلجر دهشأو اهعجا رب نأ هلادب

 قالطلا دحأ وباصأ سانلا نأول لاق ىلع نع نيريس نا ىورو | ناترم قالطلا ] لوقي

 نأهلادب اذإفابلح نيبتدق الماحوأ عامج ريغ نمر هاط ىهوابقلطي ةأرماىلع دحأ مدناع

 لاق داودوبأ انثدح لاق ركب ندم انثدحو ابليبس لخ نأ هلادب نأو ابعجار اهعجارب
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 دهاجي نع ريش و هللا دبع نع بوبأ انربخ لاق ليعامسإ ملا دحلاق ةدعسم ْن كييح انئادح



 سايعنبا تكسف لاق ًامالث هتأر ما قلط هنإ هل لاقف لجر هءاجخل سابع نبا دنع تنك لاق

 نبا اي سابع نبااي لوقي مث ةقوحلا بكريف مدحأ قلطي لاق م" هيلإ اهدار هنأ تننظىتح
 اجر ذك لدجأ ملف هللاقتنت مل كنإو [ اجر خعهل لمح هللا قت نمو | لاقىلاعق هللا نإو سابع
 نهوةلطفءاسنل امتقلط اذإ ىنلا اميأاي] لاقىلامت هللانإو كنأ رماآك نم تنابزؤكب رتيصع

 ًاالم قأر ما تقلط ىنإ هل لاق الجر نأ نيصح نب نا رمعنعو نهتدع لبق ىأ [نوتدعل
 قلط لجر نع رمع نا لثس لاق ةبالق وبأو كنت أ رم كيلع تمرح و كبرب تمثأ لاقف
 نوع نبا ىورو جرح دق الإ كلذ لعف نم ىرأ ال لاقف اهم لخدي نأ لبق ًاثالث هتأرما
 نارمع نبانع ىورو دحاو دعقمف ثالث هتأرما قلط نم نولكني اوناكلاق نسحلا نع
 دقق امهني قرفو ًابرض هعجوأ دحاو سام ىف امال هت أرما قاط لجرب ىتأ اذإ ناك هنأ

 راصف هفالخ ةءاحصلا نم دحأ نع ىورالو ثالثلا عمج مج رظحةباحصلا هال وه نع تدث

 نإو هضرم ىف امل هتأرمأ قلط فوع نب نمح ر لآ دبع نأ ىوردق ليق نإف ه اءاجإ

 ىلع ليلد هيلع ريكنلا مهكرتو هلعف امل ًاروظتع ثالثلا عمج ناكولو هيلع بعي مل كلذ
 ىف ًاثالث قلط هنأ هريغ ىفالو تركذ ىذلا ثيدحلا ىف سيل هل ليق هل ًاغئاس هوأر مهنأ
 كلذ نيب دقو قالطلا هيلع ز وج ىذلا هجولا ىلع ًاثالث اهقلط هنأ دارأ امنإو ةدحاو ةمأك

 نس نمح لا دبع نأ فروع نب هللأ ديعنب ةحاط نع ىرهزلا ن هعةعاج ماو ثيداحأ ّق

 نيف كنقلط 9 ك رهط ىن 5 7 ربخأ نإ هضرمف اهلاقمت نيم ةةلطت رضاع هك آرماَقلطف وع

 اذهب ايش نسق تنب ةمطاف ثيدحىف ىوردقو ةعمتج 5 1 الثاهقاطي م مله اثيدحلا اذه

 نايأانثدح لاق ليعامسإ نيىسوم انثدحلاقدو ادوبأ انثادح لاق ركب نب دمع انثدحاموهو

 ةمطاف نأ نمحرل ادع نب ةللسوبأ ىنثدح لاق ريثك ىبأ نب ىح انثدحلاق راطعااديزب نبا

 م هردبواو , دلاخ نأو ابقلط ةريغملا ني صفح ابأ نأ هتثدح سق تنب

 اهل كرت هنإو ًاثالث هنأ رما قلط ةريثملا ن صفح نأ نإ هللا ىن اي. اولاقف هلي ىنلا اوت 3

 مهنأب ًاعم ثالثلاعاقيإ لل جتحلا لوقيف ثيدحلا قاسو ال ةقفأل لاَق ةف ةريسي ةقفت

 وهوه نبغى يتفام هيف لجأ ادق نتخ اكهوف سلا ذ اندلع اهقلط هنإ هبي ىنلل اولا

 ثيللا انثدح لاق لمرلا دلاخ نب ديزب 1 انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نيدمح انثدحام

 دنع تناكاهتأ دتربخأ اهنأ سد تن 1 5 4 هيض 8 نا ايي امي نا هي نأ طاف نع ةيلس ىل د م نع اقع ١ع



 ابنأ تمعرف تاقيلطت ثالث رخآ اهقلط ةريغملا نب صفح ابأ نأو ةريغملا نن صفح ىلأ

 نباو ناسيك نب اص هاور كل ذكو دوأد وبأ لاق ثيدحلا ركذو يلي هللا لوسر تءاج

 ثردحلا ىف لج أ ام ثيدحلا اذه ىف نيبف ىرعزلا نع مهكة رع نأ نو ييشو مري

 ةقيقح نع رايخالا نم هيف امل ىلوأ وهو تاقيلطت ثالث رخآ اهقلط امنإ هنأ هلبق ىذلا

 ىلع نهقرف هنأ ىلع لوم وهف آاعم نوعاقيإ ركذي ملو ثالثلا ركذ هيف لوألاو سأآلا

 قافتاو ةنسلاو باتكلا لئالد نما ركذ اي تدثف هلبق ىذلا ثيدحلا اذه ىف ركذ م

 [نانرم قالطلا | ىلاعتهلوق ةلالد. نم هانمدق اهف ىل يق نإف ه روظ ظع ثالثلا عمجنأ فاسلا

 هلنأ ىلع ليلد ورف تركذام لع لد فيس نمعأ ةورلو هلك نيتاللا مج رظح ىلع

 نيتقيلطتةحابإ هيفو نيرهط ىف امهقب رفت ةبآلا ىف سل ذإ نيت يحال اتالم

 دحاورهطيف كلذزاج اذإو دحاو روط ىف نيتنثإالا قب رفت ةحابإ ىضتقي كلذو نيترمهىف

 رابتعا كلذ نأ لبق نمطلغ اذهدل ليق ه امهيدحأ قرفي ملذإ دحاو ظفلب امهعمج زاج

 مكح عفر ىلإ ىدؤي لوق ل هتدئاف ةلازإو ًاسأر هعفرو ظفللا مك طاقسإ لإ ىدؤي

 ىلاعت هلوق نأ لبق نم هنكح ةلازإو ظفللا ةدئافل ًاطقسم راص امنإو طقاس وهف ظفللا

 انمدق ام ىلع دحاو ظفل ىف امبعمج رظحو نيتنث إلا قي رفت ىضتقا دق نأترم قالطلا أ

 قو ةدحاو ةلكى امج ءج ةحابإ ىلإ ىدؤي دحاو ربط ىف أ ميش رفتل كتحابإو هناي نم

 نيروط ىف هانحأو دحاو ربط ىف امبعمجو امبير فت انرظح ىتمو ظفللا ا كلذ

 ضعب نود عضاوملا ضعب ىف صوصخلا ىلع هلامحت سأ هيف لب ظفللا مكح عقو هيف سلف

 ظفللا ناك ذإ هصيصخت بجوأ انإو هنكح عقر لإ نيروط ىف قيرفتلاب انلوق دي ملف

 اسك نري و امهقرف قب رفتلا بجوأ أ اذإ هنأ ىلع ع دملا ققتاو قيرفتلا ًايجتود

 ى قيرفتلا انحأ ىتمو ظفللا 0 عم 0

 ةكرتو نيئر م قالطلل هركذ نوكي ىح اسأ ر ظفللا مكح مفر ىلإ كلذ ىدأ دحأو ربط

 قالجعلا رعوع ثيدحي ًاضيأ كلذ 3 كَم جتحاو ه دودرم طقأس لوق أذهو ءأوس

 اهتكسمأ نإ اهبلع تب ذكل اق امهماعل نم اعرف اءلف هتأرما نيبو هندب مقلم نِلِي ىنلا نعال نيح

 عاقبإ نيو عراسلا ركب ملاملف لاقامهني ملي ل ىنلا قرفي نأ 0 اثالث قلاط ىه

 ههذم نم نآل هب جاجتحالا ىعفاشلل ميصيالا ريخلا اذهو هتحابإ ىلع لد آعم ثالثا



 فيكفق الط امقحلي لو هنمتنابف ةأرملاناعل لبقجوزلا ناعلب تعقو تناكدقةقرفلا نأ
 زئاج هل ليق كيهذم ىلع هوجو م لبق نإف هبكح تبي ملو عقب ل اقالط اهيلعر كسي ناك

 كلذلف دحاو ربط تاقيلطتلانيب عملا غنمو ةدعلل قالطلا نسي نأ لبق كلذ نوك< نأ
 ةبج ريغ نم ةقحتسم تناكامل ةقرفلا نوكن نأ ًاضيأ زئاجو متلي عراشلا هيلع ركش مل
 ةدحاو الإ قلطي ال نأ قالطلا ةنس لاق نم امأو قالطلاب اهعاقيإ هيلع ركن مل قالطلا
 لدي ىذلا نإف ىعازوألاو ىح نب نسحلاو ثيللاو سنأ نب كلام نع هانيكح ام وهو
 وأ فورعمب كاسمإف ناترم قالطلا | ىلاعت هلوق ةقرفتملا راهطأللا ىف ثالثلا ةحابإ ىلع
 رهط ىف 0 هنأ ىلع انقفتا الو نيتنثإلا عاقيإإل ةحابإ كلذ فو | ناسحإب حيرست
 [ناسحإب حيرست وأ | ىلاعتهلوق ىف ىور دقو نيرهطلا ىف امهكح 0 بجو دحاو
 ىنلا اهمأ اي | ىلاعت هلوق هيلع لديو ةعجرلا لبق ثالثلا عاقيإ ىف هل ريبخت ىفو ةثلاثلل هنأ
 5 مولعم هال كلذو ةدعلل ثاللثلا عاقيإ م ظتادق | نمدعل نموةلطف ءانينلا ملط اذإ

 58 وأ عامج ريغ نم ًارهاط اهقلطي هلوق ىف 0 عراشلا هضب اك ةدعلا 1| تاقوأل دارملا

 راهطألا تاقوأ هبدارملا ناكاذإ و ءاسنلا اهط قلطق نأ هتلا أ ىتلاةدعلا كلتف ارلمح نابتسادق
 ةالصلا لعف راركت هنم لقع دق 0 كولدإ ةواصلا م 3 أ] ىلا 59 هلوقك ثالثلا لوانت

 راهطألا تاقوأ نعةرابع ناكامل | نهتدعل نهوقلطف 7 كلذك مالا رئاسفف اهكولدل
 لوأل ارهطلا ىف قالطلا عاقيإ هل دا ا ًاضيأو تاقوآلا رئاس ىف قالطلا ر اركن ىضتقا
 ةلعلا هذ ىلاثا روطلا ىف هعاشإ زاج اقالط هيف مقوي م 1 1 3 ريغ نم رهاط اهنأل

 نأ بجو قاثلا ربطلا ىف قالطلا عاقيإ هل زاج اهعجار هنأ ىلع اوةفتا املًاضيأو
 لوألا رهطلا ىف هءاةإ زاج هلجأ نع ىذلا ىنعملا دوج 4 اهعجارب مل اذإ هل كلذ زوحي
 ىف اهعماجم“ اهءجارول هنأ ىرت الأ هرظح ىف الو قالطلا ةحابإ ىف ةعجرلل ظحال ذإ
 نأ بجوف هتحابإ ىف ريثأت ةعجرلل نكي ملو هيف قالطلا عاقيإ هل رحب مل رهطلا كلذ
 ةرمافال ليقنإف ه 0 ماو كذا زاج أك ءجرلا لبق ىاثلارم ما زو
 اهتدع ىضقنت ىتح اهعدي نأب ةدحاولاب كلذ هنكمأ اهنيدي نأ دارأ نإ هنآل ةثلاثلاو ةيناثلا ف
 اهعجارب ملوأ اهعجار أذإ هننب قرفلاو هأ ذهو| ًاوزه هللا 0 الوإ ىلاعت لاقو

 ةيناثلا عاقيإ ىف هل ليق ٠ عجار, مل اذإ امهرظحو عجار اذإ ةثلاثلاو ةيناثلا ةحابإ ىف
 ,ىن ماكحأ ه0



 صاصحتا نآرقلا ماكحأ خو

 ةثلاثلا عاقيإب هنمنيبت نأ وهو هل لصحت مل ةثلاثلاو ةيناثلا مق وب ملول املجعتب دئاوف ةثلاثلاو
 نم لوق ىلع اهاوس ًاعبرأو اهتخأ جوزتيو تامول هان طّمسف اهتدع ءاضقنا لبق

 نكن ملف هل ل |اسم قوقةحو دئاوذ نم ةثلاثلاو ةيناثلا عاقيإ ف لخب ملف ةدعلا ف كلذ زيجب

 ذآ قلد روس بلا تاقرأ ابق ةالط نم قب ام عاقبإ ابلجأ نم زاجو احرطم ًاوغل

 . قيفوتلا هتلابو اهعجار

 لاجرلاب قالطلا ف فالتخالا ركذ

 نيجوزلا نأ ىلع راصمألا ءاهقف نم مدعب نمو فاسلا قفتا هللا همحر ركب وبأ لاق
 |ناسحإب حيرستوأ فورعمب كاسمإف نات م قالطلا | ىلاعقهل وق نم ناجراخ نيك
 نأ ىتعي ءاسنلاب قالطلا هللا دبعو ىلع لاقف قالطلا ناصقت د

 ابقالطف ةمأ تناكنإ اهمأو ًاديعوأ اهجوز ناك ًارح ثالث اهقالطف ةرحتناك نإةأرملا

 ىروثلاو دو رفزو فسوب ىنأو ةفينح ىىأ لوق وهو ًادبع وأ اهجوز ناك رح ناتنثا

 نأ نونعي لاجرلاب قالطلا سابع نباو تباث نب ديزو نامثع لاقو حلاص نب نسحلاو

 هقالطف ارح ناكنإو ةمأ وأ ة ةر> ةجوزلا تناكءاوس نأتنثا هقالطفًا دع ناك نإجوزلا

 صقن قر امهمأ ربع نءالاقو ىعفاشلاو كلام لوق وهو ةمأوأ ةجوزلا تناكة رح ثالث

 نع ءاطع نع ناداز نب روصنم ن نع ميشه ىوردقو ىلا نامثع لوق وهو هقرب قالطلا

 برضأ] ةيآل هذه ولتيونذأب ملوأ دبعلاهل نذأ قالطلا ىف ىلوملا ىلإ ملا لاق سابع نبا

 سابعنباىلوم دبعمىبأ نعريبزا|ىبأن عماشهىور | ءىث ىلع ردقي ال اكولمآدبع الثم هللا

 هنإفكل مأال ابعجرا سابع نبا هل لاقف نيتقيلطت هتأر ما قلط سابع نبال ناكامالغ نأ

 ًاعقاو هقالط ىأر هنأ ىلع لدب اذبف اهذةتاذ كل ىه لاقف ىنأف ءىش رمألا نم كل سيل

 مالغلا نوكي نأ زئاجو ةمأ تناكاهنأ بع لدب كل ىه هلوقو ارعجرا هل لقي مل هالول
 كلذ ىف ىور دقو ٠ قالطلا صقنب امبقر نأ فالخ الف نيكولم اناكاذإ امبمآل ارح

 دمج أنثدحأم وهو لِي ىنلا نع هيو ربو ًائيش دبعلا قالط ىر.ال ناك هنأ لع لدي ثيدح

 أنثدح لاق ديعس نب ىح انثد>لاق برح نيريهز انثدح لاق دواد ونأ انثدح لاق ركب نبا

 ىبب ىلوم نسحاابأ نأ هربخأ بتعم نب رمع نأ ريثك ىبأ نب ىح انثدح لاق كراملا نب ىلع

 دعب امعا مث نيتقيلطت اهقلطف ةكولم هتحت كولمم ىف سابع نبا ىتفتسا هنأ هربخأ لفو



 - أعم ثالثلا قالطلا عاقيإل جاجحلا ركذ باب

 دواد وبأ لاق رك لَ هللا لوسر كلذب ىضق معن ذ لاق كلذ دعب اهبطخم نأ هل ملصي له كلذ
 دقل اذه نسحو.أن م رمعل كرابملانبا لاق قازرلا.دبعلاق لاق لبنح نب ا تعم دقو
 ه ءابقفلا نمن اكو ىرهزلاهنع ىور اذه نسح وبأو دواد وبأ لاق ةميظع ةرخص لمحت
 مدعي نمو لوألا ردصلا نيب فالخال هناأل عامجإلا هدري ثيدحلا اذهو ركب وبأ لاق
 ىذلاو ه جوز دعب الإ هل لحت الو نيتنثإلاب مرحن : |بنأ عرباكو لم اناك اذإ امهنأ ءابقفلا نم
 ناتقيلطت ةمآل !قالط هَ متلي ىتلا نع ةشئاعور مع نبا ثيدح ءاسنلاب قالطلا ن ىلع لد
 ناصقن ىف نيثيدحلا نيذه ةمالا تلمعتسا دقو هدنس ركذ مدقت دقو ناتضيح اهتدعو
 لوبقلاسانلا هاةلتام نآلرتاوتلا زيح ىف راصف داحألا قيرط نم هدورو ناكنإو ةدعلا
 هلوق ف عراشلا قرش ملو عضاو» + ىف هاننيالرثاوتملاىنعم ىف اندنع ووف داحألا رابخأ نم

 جوزلانوداجب قالطلارابتعا كلذب تدنف ًاديعوأ ٌآ رحاججوزناكن منيب ناتضيح اهتدعو

 صقن بج وي اي قالطلا صقن بج وي قرلا نأ ىلع عيمجلا قفتا اا هنأ 2
 ربتعي نأ بجو هعقوي نه نود هب عقي نم قرب دحلا ناصقن ىف رابتعالا ناك مث دحل
 قيرفت كلمب ال هنأ هيلع لديو ةأرملا وهو هعقوي نم نود هب عَقِب نم قريقالطلا 8
 اذإ هنأ ىرت الأ ةمأ ةجوزلا تناكاذإ ارح ناك نإو نونسملا هجولا ىلع اهيلع ثالثلا
 اكلام ناكولف لاح ةثلاثلا حاقيإ هنكمي مل ةقرفتم رابطأ ىف اهيلع ثالثلا قيرفت دارأ
 كلام ريغ هنأ ىلع ليلد كلذ ىفو ةرح تناكول كن ونسملا هجولا ىلبع قيرفتلا كلم عيمجلل
 : ملعأ هللاو ةمأ ةجوزلا تناك اذإ ثالثلا

 ًاعم ثالثلا قالطلا عاقيإل جياجحلا ركذ 7
 ةيآلا [ناسحإب حيرستوأ فورعمب الاسمإف ناترم قالطلا | ىلاعت هلوق ركب وبأ لاق

 نابأ دق | ناترمقالطلا | هلوق نآل كلذو اهنع ًايهنم هن وكع م ًآعم ثالثلا عوقوىلعلدي
 نأ انيب دقو دحاو رهط ىف قلاط تنأ قلاط تنأ لوقي نأب نينث ا عقوأ اذإ هلكح نع
 أذه ىلع نيتلثإلا عوقو زاوحجب ركحلا ةيآلا ن نومضم ىف نأك اذإف ةنسلا قفالخ كلذ

 ةلالدلا اهفو امهنب قرفي مل ًادحأ نآل ًاعم امبعقوأ ول امهعوقو ةمح ىلع كلذ لد هجولا
 | هريغاجوز حكت ىت> دعب نم هل لحن الفإ| ىلاعت هلوة وهو رخآ هجو نم هيلع
 ” هلأ ىف وأ دحاو رهط ىف امبعاقبإ نيب قرفب ملو نيتنثإلا دعب ةثلاثلاب هيلع أبر حتب
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 وأ حابمو نونسم ريغ وأ نونسم نم هعقوأ هجو ىأ ىلع عيمجا عاقيإب مكحلا بجوف
 هب رومأملاو هيلإ بودنالا ناب 5 دارملا نأ ةيآلا ىنعم ق ًايدب تمدق ليق نإف 0 روظحي

 ىف اهب جت فيكف كدنع نونسملا فالخ ًاعم ثالثلا قالطلا عاقيإو قالطلا نم
 ةبآلا تلد دق هل ليق ه هجولا اذه ىلع اهنمضتت مل ةيآلاو حابملا هجولا ريغ ىلع ابعاقيإ
 نوتسملاو هيلإ بودنملا نأو ةنسلا ريغلا ثالثلاو نيتنثإلا عاققيإ نم اهلك ىناعملا هذه ىلع
 لاق ول هنأ ىرت الأ كلذ عيبمج ةبآلا دارم نوكي نأ عنتمب سيلو رابطألا ىف اهقيرفت

 ناينعملا فانتي مل اذإو ًازئاج ناكن عقو ًاعم ًاعيمج مقلط نإو رابطاللا ىف ًاثالث اوقلط

 هلوقب هنبي ام ىلع لوم ةيآلا هذه ىنعم ليق نإف امهلع اهل بجو ةبآلا امهتلمتحاو
 نإ رابطأ ةثالث ىفابقلطي نأ وهو ةدغلل قالطلا عراششلا نيب دقو[ نمتدعل نهوقلطف ]

 هنايضتقتامىلع نيتبألا لمعتسنهل لبق ه هقالط عقي ل كلذ فلاخ ىتمو ثالثلا عاقبإ دارأ

 هذه ىف هنبب ام ىلع ةدعلل قالطلا وه هب رومأملا هيلإ بودنملا نإ!لوقنف امهماكحأ نم

 ىلاعت هلوق ىهو ىرخآلا ةيألا هتضتقا امل نعقو ثالثلا عمجو ةدعلا ريغل قلط نإو ةيآلا

 [نهوقلطف ]هكلوقف سيل ذإ [دعب نم هل لح الف ا,قلط نإف] ىلاعتهلوقوإ ناترمقالطلا |
 ةدعلل قالطلا ركذ اهيف ىتلا ةيألا ىوخ ىف نأ ىلع ىرخألا ةيآلا هذه هضتقأ أمل ىفن

 هلوق ىلإ  نهتدعل نهوقلطف | ىلاعت هلوق وهو ةدعلا ريغل قلط اذإ اهعوقو ىلع ةلالد

 ةدعلاريغل قلطاذإ هنأ الولف | هسفن لظ دقف هللا دودح دعتب نمو هتلادودح كلتو  ىلاعت

 ىلع ةلالد ةبآلا هذه ىفو هقالطب هسفنل ًاملاظ ناكالو هعاقيإب هسفنل ًاملاظ ناكام عقو

 هل لعجي هلأ قا نمو ] باطلا قسن َْق ىلاعت هلوق هيلع لديو ةدعلار يغل قاطاذإاهعوقو

 نإ عقوأ ام اجرخم هل ناكهللا ممأ ام ىلع قالطلا عقوأ اذإ هنأ لعأ هللاو ىنعي | اجرخم

 دقو هلأس ىذلا لئاسلل لاقنيح سابع نبا هلوأت ىنعملا اذه لبعو ةعجرلا وهو مدن هقحل

 أجرخمكل دجأ لف هللا قت مل كنإو| اجرخم هل لءحب هتلاقتي نمو ] لوقي هللا نإ ثالث قلط

 نأ وأ ههجو هللأ مرك بلاط ىبأ نب ىلع لاق كلذلو كتأرمأ كنم تنأيو كبر تاصع

 عاقيإ ىف ايصاع ناك الل لبق نإف ه هتأر ما قلط لجر مدن ام قالطلا دح اوباصأ ىانلا

 هت أر ما قلطي نأب الجر لجر لكو ول كدب رومأملا قالطلا وه سيل ذإ مّ مل ًاعم ثالثلا
 ىالطلا ىف ًايصاعهن وك امأ هل ليق هم دحاو ربط ىف نيعمج اذإ عقيب مل رابطأ ةثالث ىفاثالث



 مه ًاعم ثالثلا قالطلا عاقبإل جاجحلا ركذ

 نم ًاركنم رابظلا لعج هللا نإف كلذ عمو فلس اهيف هيلع انللد خ1 هعوقو ةعص عنام ريف
 ناسفإلاو هلك موزل عنمبال ايصاع هن وكف هعوقو ةحصب كلذ عم مكحو اروزو لوقلا
 هاه دقو هتأرمأ قارفو هككح موزأ نم هنايصع عنمب ملو مالسإلا نع هتدر ىف هلل صاع
 وهو اهعجارولف [اودتعتل ًارارض نهوكسمت الوإ ىلاعت هلوقب ًارارض |متعجارم نع هلا
 نيكولا نأ وهف ليكولا نيبو هنبب قرفلا امأو هتعجر تدو اوركح تدثل اهرارض ديري
 هب قلعتي ال هنأ ىرت الأ هعقوبام كلب الو هسفنل قلطي سيلو زبعي هنعو هريغل قلطي اعإ
 نم هريخل هعاقبإ]ممصي امنإو هعقوب املاكلام نكي ملاملف هماكحأو قالطلا قوقح نم ءىث
 وبف جوزلا امأو رمأألا فلاخ ىتم عقب ل هنود رمالاب قلعتت هماكحأ تناكذإ رمآألا ةبج
 اكلام ناك ث يح نم عقب نأ بجوف هريخل عقوي سيل و هماكحأ قلعتت هبو قالطلا كلام
 ةدرلاو ةعجرلاو راهظلا ىف ائنفصو امهعوقو عنام ريغ هقالط ىف ىبلا باكتراو ثالثلا
 هتأرما هيلع تمرح ةهبشب هنأرما مأ ءىطو ول هنأ ىرت الأ ًايصاع هب نوكيام رئاس و
 لدي انركذ ىتلا هوجولا نم ثالثلل هكلم ىف جوزلا كح نم هانركذ ىذلا ىنعملا اذهو.
 نبا ثيدح ةئسلا ةرج نم هيلع لديو كلم امل عقوم وهذإ عقو ًاعم نوعقوأ اذإ هنأ ىلع
 ىنلا لاقف ابعجار أ نأ ىل ناكأ ًاثالث اهتةلط ول تيأرأ لاق نيح هدنس ان ركذ ىذلأ رمت
 انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دم انثدحو ةيصعم نوكيو نيبت تناكال هيي
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 هدج نعهبب | نعةناكر نيدو نير قاع نت هناا لب نب ريب زا ن اع هد هّليأ دع نع كيعس نب ريب لأ نع مزاح ا رح
 هتآلاقهتآ لاق ةدحاولاق ةتيلاب تدرأام لادف هلي هللا لوسرونأف ةتبلا هتأرماقلطهنأ
 دقو ةدحاو الإ دارأ ام هللاب هفلحتسا امل اهارأ اذإ ثاللثلا عمت مل ولف تدرأام ىلع وه لاق
 فلسلا عامجإو ةنسلاو باتكلاف ةيصعم وهو عقب هنأو هيف فاسلا ليواقأ ركذ مدقت
 هنأ فيسوب ىنأ نع ديلولا نب رشب ركذو ه ةيصعم تناك نإو ًاعم ثالثلا عاقيإ بجوت
 قاحسإ نب دمتلاقو ءىثب سيل ثالثلا قالط لوقي ناكو ًانشخ ةاطرأ نب جاجححلا ناكلاق
 نع ةمركع نع نيصخلا نب دوأد نع هأور اع جتحاو ةدحاولا ىلإ درت ثالثلا قالطلا
 آديدش ًانزح اهلع نزف سلجم ىف ًآمالث هتأرما ديزي دبع نب ةناكر قلط لاق سابع نبا
 لاق معن لاق دحاو سلمب ىف لاق مالم اهتقلط لاقف اهتقلط فيك للي هللا لوسر هلأف
 نع جيرج نبأ نع مصاع وبأ ىور ايو اهتعجرف لاق تئشْنإ امعجرافةدحاو كلت امتإغ



 دبع ىلع تناكثالثلا نأ ملعت ملأ سابع نبال لاق ءاببصلا ابأ نأ هببأ نع سواط نبا

 نأ لبق دقو معنلاق ةدحاولا ىلإ درت رمع ةفالخ نم ًاردصو ركب ىبأو تلي هللا لوسر

 سايإ نب دمحو ثراخلا نبا كلامو ريبج نب ديعس ىور دقو ناركنم نيريخلا نيذه

 هير ىصع دق هنأ امال هتأرما قلط نميف سابع نبأ نع مهلك شايع ىبأ نب نامعتلاو

 سابع نبا نأ وهو هجولا اذه ريغ ىلع ءاببصلا ىبأ ثيدح ىور دقو هتأرما هنم تنابو
 ةدحاو رمع ةفالخ نمار دصو ركبىبأو هلي هللا لوس ردع ىلعشالثلا قالطلا ناكلاق

 اهزاجأف ًاثالث نوقلطي اوناكامنإ مهنأ اندنع هانعم اذهو مهللع هانزجأ ول رع لاقف

 نع بابش نبأ نع ىرهفلا هللا دبع نب شايع ىنربخأ لاق بهو نبأ ىور دقو مهللع

 رمي وع لاق هتأ ما نيبو هندي هلي هللا لوسر نعال امل قالجعلا رب وع نأ دعس نب لهس

 لوسرهرمأي نأ لبق امالث اهقلطف ثالث قلاطىبف اهتكسمأ نإ هللا لوسراب اهيلع تبذك

 قافتالاو ةنسلاو ةبآلا ةلالد نم انمدق امو + هيلع كلذ تلي هللا لوسر ذفنأف تلي هللا

 هف الخ دعي ال نم لارجلا ضعب معزو ةيصعم ناكنإو ضيحلا ىف قالطلا عاقيإ بجوي

 انثدح لاق دوادوب أ انثد-لاق ركب نب دمع انثادح اهب جنحاو ضيحلا ىف ّقلط اذإ عقبال هنأ

 عمسهن أرييزلا وبأ ىنربخأ لاق حيرج نبا انريخأ لاق قازرلا دبع انثد> لاقلاص نب دمأ

 لجر ىف ىرت فيك لاقف عمسي رييزلاوب أ ورعنبا لأسي ةورءىلوم نأ نب نحر لادبع
 لأش# علم هللا لوسر دبه لع اضئاح هتأرما ردع نا قلط لاقف ًاضئاح هتأرما قلط

 ائبش اهرب ملو ىلع اهدرف لاقف ضئاح ىهو قلط هللا دبع نإ لاقف متلي هللا لوسر رمع

 دتعا هنأ ر معني! نع ةغامج هاوردقف طلغ اذه هلل يق + كسمل وا قاطيلف ترهط اذإ لاقو

 لاق ىنعقلا انثدح لاق دواد وبا انثدح لاق ركب نب دمع انثدح ام كلذ نم ةقيلطتلا كلتب

 هللأ دع تلأس لاق ريمج نب سنوي انثدح لاق 0 نب دهم نع مهاربإ نب ديزي انثدح

 معن تلق رمع نب هللا دبع فرعت لاق ضئاح ىهو هتأر ما قلط لجر تلق لاق رمع نبا

 ابقلطيل مهامعجارياف هرم لاقف هلأسف هَل ىنلا رمع ىتأف ضئاح ىهو هنأ رما قلط هنإف لاق

 ىف رمع نبا ريخ اذهف قمحتس اورجي نإ تيأرأ هف لاق اب دتعيف تاق لاق اهتدع لبق ىف
 نأ رمع نبا رابخأ رئاس ىف ىور دقف كلذ عمو ةقيلطتلا كلتب دتعا هنأ ثيدحلا اذه

 صقل تناكو ةعجرلا ىلإ جاتحا 1 ًاعقاو قالطلا نكي ملولو ابعجارب نأب هرمأ خراشلا



 الإ نوكنال ةعجرلا تناكذإ اهقلطي مو هتأر ءا عجار ل 2 00 ةمعو
 مو قالطلا كلذب هنم اهنبي م هنأ هانعم ناك انش هرب ل هنأ ىورام حب ص ولو قالطلا دعب
 تناكامل ركب وبأ لاق | ناس>إب ميرست وأ فورعمب كاسمإف | 0 < ةيجوزلا عقت
 كلذ ىضتقا | ناسداب حرستا وأ فورعمب كاسماف ناترم قالطلا | لاقو بيقعتلل هافلا

 قالطلا دض هنأل ةءجرلا وه امنِإ كاسمإلا اذهو قالطلا دعب روكذملا كاسمإلا نوك
 ءاقئااك أسم ةعجرلا هللا ىمسف ةدعلا ءاضقنا دنع ةقرفتلا هبجوم قالطلا عوقو و ناكدقو

 حابأ امهنإو ةدعلا ءاضقناب ةقلعتما ةنونيلا كح عفرو ضيح ثالث ىضم دهب اهب حاكتا
 الفل محبو نسحب هجو ىلع هعوقو وهو فورعمب نوكي نأ وهو فصو ىلع ءايكاسمإا

 حانأ امل ]و | اودتعتل ًارارض نهوكسمت الو | ىلا رقاق هركذ ام لع اهرارض هب دصقب
 كيب يح ةسجرلا ًايصاع ناآكف ورعم ريغل عجدأ ى ىبمو ةطيرشلا هذه ىلع ةعجرلا هل

 ةيص الولف | هسفن َُظ دقف كلذ لعفي نمو اودتعتل أ رأرض نهوكسم : الو | ىلاعت هلّوق
 ةعجرلا عوقو ىلع ةلالد | فورعمب كاسمإف | ىلا ءقهلوق قواه ًالاظ هسفنا ناك امل ةعجرلا
 ليلدلاواهوحنو ةليقلاو سلا نم هعباوتو عاخاوغا اعإ ! حاكن 1 ىلع كاسمإلان آل 00

 نأ ىلع كلذ لدف اهلع حا اكتلا دقع هل مسصيال ًاديؤم أ رحت اهءامج هيلع مرحب ند نإ هيلع

 ودل ةليقلاو سنللا كلذكر امل اكس 0 نوكيف ع الا, صتخم حاكتلا ىلع كاسمإلا
 ٌلدف ىف ةراسللا ,لهذ ةحام 3 ةصتخع ماكنلا دقع ةنك تناكذإ ةوهشن جر رفلا ىلإ رظتلاو

 ميرسق وأ ]هلوق امأو [فورعمب كاسماف ة| ىلاعق هل وق مودعل اهل اكسم ناك كلذ نم ايش
 ثيدح علَي ىنلا نع ىورو ةثلاثلا هب دا رملا نأ امهدحأ ناهجو هيف ليق دقف | ناسحإب
 مر ءانثد>ام وهو ًاضيأ رهاظلا هدربو لقنلا قي رط نم تبا ريغ
 روثلا انريغأ لاق قؤارلا دبع انربخأ لاق ىناجرجلا عييرلا ىلأ نب نسحلا انثدح لاق
 قداس كر هللا عمسأ هللا لوسرأي نجر لالا ندر أ 0 عميعت نب ليعامسإ نع
 ىور دقو نانسحإب حيبرستلا لاق ةثلاثل | نيأف | ن اسحإب حيرست وأ فورعع كاسمإف نأتر م
 لبوأتلا اذهو اهتدع ىضقنت ىت> اهكرت هنأ كاحضلاو ىدسلا مهم فاسلا نم 00
 راهن أاهدحأ هوجو نم كلذوأتباث كلذ ىف هل ىنلا قع ئورملا رخلا نس مذإمض

 كرتدب دارأ امنإف آل كاشمالا قالطلا بيقعأهف هللأ و ركذ ىذلا 3 1

 و

 ةعج رلأ قاردلاو ك



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ىف

 فورعم نهوكسمأف نلجأ نغلبف ءاسنلا متقلط اذإو] ىلاعقهلوق « هنم اهتدع ىضقنت ىتح

 نهوكسمأف درب مل هنأ مولعم ذإ ةعجرلا كرته رستلاب دارملاو [فورعمب نهوحرس وأ
 نه وكسمأف نولجأ نغلب اذاف إ ىلاعت هلوق هنمو ىرخأ ةدحاو نهوقلط 3 فورد

 ىتح اهكرت هب دارأ امنإو البقتسم اءاقيإ هب درب ملو [ فورعمب نهوقراف وأ فورعمب
 نإف | ىلاعت هلوق ىف باطخلا قسن ىف ةروكذم ةثلاثلا نأ ىرخآلا ةرجلاو اهتدع ىضقنت

 ردص ىف ةروك ذم ةثلاثلا تناك اذإف [هريغ اجوز مكنت ئتح دعب نم هل لحت الف اهقلط

 وأ | ىلاعت هلوق لمح بجو جوز دعب الإ مير حتلل ةبجوملا ةنونيلل ةديفم باطخلا اذه

 ًأضيأو ةدعلا ءاضقنا دعب نيتنثإلاب ةنونيبلا عوقو ىهو ةددجب ةدئاف ىلع | ناسحإب حيرست

 عاقيإ نم ًازئاج ناكام خسنو مرجحتلل بجوملاقالطلا ددعهيف دصقملانأ امواعم ناك امل

 نابأ امل ةثلاثلا وه [ ناسحإب حيرست وأ ] ىلاعت هلوق ناكولف روصحم ددع البو قالطلا

 ةمرحما ةنونيبلا عوقو ىلع لد ال هيلع رصتق اولذإ ثالثلاب محرحتلا عاقيإ ىف دصقملا نع
 نت ىتح دعب نم هل لمت الف !هقلط نإف | ىلاعتهلوقب محرحتلا معامنإو جوز دعب الإ اهل

 ناكولاضيأو ةثلاثلاوه [ناسحإب حيرست وأ | ىلاهآهلوق نوكييال نأ بجوف [هريغ اجوز

 ىه كلذ بيقع | اهقلط نإف | ىلاعت هلوق نوكي نأ بجول ةثلاثلا وه ناسحإب حيرسقلا

 نأ كلذب تبثف هركذ مدقتام دعب البقتسم اقالط ىضتقا دق بيقعتلل ءافلا نآل ةعبارلا

 ابقلط نإف | ىلاعت هلوق - !متدع ىضقنت ىح امكرت وه [ ناسحإب ميرست وأ ] ىلاعت هلوق

 ىتح ثالث قاطملا ىلع ارمب رحت اهنم ناعم مظتنم [هريغاجوز حكنت ىتح دعب نم هل لت الف

 ءطولاو دقعلا ثالثلا قالطلاب عقاولا مسرحتلا عافترا طرشوف ديفم هريغ اجوز مكنت

 زاجيإلا نم اذهو دقعلا ديفي جوزلا ركذو ةقيقحلا ىف .طولا وه حاكنلا نأآل ًاعيمج

 رابخأ قلي ىنلا نع تدرو دقو حيرصتلا نع ةيينغملا ةمهفملا ةبانكلا ىلع راصتقالاو

 نع ةورع نع ىرهزلا ثيدح اهنم ىناثلا اهأطي ىتح لوألل لحت ال ابنأ ىف ةضيفتسم

 ىلإ تءاجخ ريبزلا نب نمحرلا دبع تجوزتف ًاثالث هتأرما قلط ىظرقلا ةعافر نأ ةقئاع

 تجوزتف تاقيلطت ثالث رخآ اهقلظف ةعافر تحت تناك اهنإ هللا ىناي تلاقف مقلط ىنلا

 هلل لوسر مسيتف بوثلاةبده لثمالإ هعمام هللأ لوسراب هنإو رييزلا نب نمحرلا دبع هدعب

 هع ى كتليسع قوذيو هتايسع قوذت ىت>ال ةعافر ىلإ ىمجرت نأ نيديرت كلعل لاقو هت
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 رابخأ هذهو ةعافر ةأرما ةصق اركذي ملو هلثم تلي ىنلا نع كلامنبسنأو رمنباىورو
 الو رتاوتلا زيح ىف اندنع ىهف اهلامعتسا ىلع ءابقفلا قفتاو لويقلاب سانلا اهاقلت دقو

 لوألل لحت اهنإ لاق هنأ بيسملا نب ديعس نع ىورب ءىث الإ كلذ ىف ءابقفلا نيب فالخ

 ىتح ] ىلاعت هلوقو ه ذاش ووف هيلع هعبات ًادحأ لعن ملو ءطولا نود حاكتلا دقع سفنب
 كلذ عفت را ىناثلا جوزلا امطو اذإف ثاالثلاب مقوم ا ميرحتلا ةياغ | هريغ اجوز حكتت

 اهقرافىتف 00 ءاسنلا رئاسك جوز تحت اهنإ ةبج نم مجرحتلا قبو عقوملا مرحتلا
 | اعجارتب نأ امهيلع حانجالف اهقلط نإف | ىلاعت هلوقو لوالل تلح اهمتدع تضقناو ىناثلا

 نصي رشي تاقلطملو | لمت هلوق ىف اهم لوخدملا ىلع ةدعلا نم بجوأام لع بتر

 باتكلا غلب ىَح حاكنلا ةدّقع اومزعت الو ] ىلاعت هلوقو | ءورق ةثالث نيسفنأب
 [هلجأ

 نأ امييلع حانجالف اهقلط 1 ىلا هلوقو ةدعلا ىف حاكنلل ة رظاحلا ىآلا نماهوحنو
 ريع لوألا جورلل ا م>ابإ ف 11 نأ فالخ الو قالطلا رك ذ ىلع صن | امجارتي

 ةلزنمب ميرحت وأ ةدر وأ توم وحن نم امبنيب ةثداحلا قرفلا رئاسنأو قالطلا ىلع روصقم
 ريغب حاكنلا زاوج ىلع ًاضيأ ةلالدلا هيفو قالطلا وه هسفن روك ذملا ناكنإو قالطلا

 انركذ دنع اهركذن رخأ ماكحأ هيفو ىلولا ركذ ريغ نم اهيلإ عجارتلا فاضأ هنآل ىلو
 نيني الا رك 35 , ىنعملا 2 هب لصف هنآل ةثلاثلا ركذ أئمدق نعل و كلذ دعب ملخلا م ماكحأل

 . قيفوتلا هتلابو علخلا ركذ امهللخت نإو

 00 ب
 ايقب الأ افاخ نأ الإ ايش نهومتبت آم اوذخأت نأ كل لحي الو | ىلاعت هللا لاق

 ةطي رشلا ىلع الأ اهاطعأ ام امش اهنم ذخأي نأ ةنآلا هذهم جوزلا 7 7 هنأ دوودخ

 هلوعب موا برع نم هقوفأم رظح ىلع لد دق [ فأ اهل لقت ال و | ىلاغت هلوق نأ اك

 امينم باو لك مك ىلع ن صضرتقأ ايف ىتعي سواط لاق[ هللأ دودح امشي الأ افاخض نأ الإ| ىلاعت

 هللاو ةأرملا لوقت نأ وه نسحلا لاقو كلذ لثم دم نب مماقلا لاقو ةبحصلاو ةرشعلا ىف
 نجح وأ لاقو انظي نأ الإ هانعم افاخي نأ الإ ةغللا لهأ لاقو ةبانج نم كل لستغأ ال
 : لاعت هللا همحر ءارفلا هدشنأ قتلا

 ابقورع قاوم دعب ىأظع ىورت ةمرك بج ىلإ ىفداف تمم أاذإ



 اهتوذأ النأ تمام اذإ فاخأ ىنإف ءارعلاب ىنفدت الو
 رخآ لاقو

 ىبئاع كنأ مالس اب تفخ امو . هلوقي بيصن نع مالك ىناتأ
 اههدحأ نوكي نأامإ نيبجو ىلعهللا دودحةماقإ كرت نم فوخلا اذهو 0

 امبنم دحاو لك مزلأ امف هللا دودح ةماقإ كرت ىلإ كلذ امهم ىضفيف آعيمج وأ قلخلا ءى
 نوكي نأ امإو [ فو عملا, نييلع ىذلا لدم نهلو | ىلاعت هلوق ىف حاكنلاق وقح نم

 ره مأ ةفلاخع ىلإ كلذ ه.د ويف ةلماجلاو ةرشعلا نسح هيلع بعصيف رخآلل ضخم اهدحأ

 هلوق ىف اهريغ ىلإ ليملا راوظإ نم جوزلا م زلأ ايفو همرات ىلا قوةحلا ىفهريصقت ىف هللا

 ةماقإ كرت نم اقفشأو نيذه دحأ عقو اذإف | ةقلءا اك اهورذتف ليملا لك اوليمت الف 1 ىلاعت

 مرك ىلع نع ىحي نب هقادرع نع قيمجلا راع ىووو علخلا لح اهل اهدح ىتلا هللادودح

 كا عيطأ ال هل تلاق اذإ ةيدفلا ذخأب نأ هل لح ةأرملا نوتلاق اذإ |! تايلكلاق هنأ هبجو هللا
 لجرلل لحياللاق مهاربإ نع ةريغملالاقو ةبانج نمكل لستغاالو اممق كل ريأالو ًارمأ

 ايلبق نم ناكو كلذ تلعف اذإو امسق هل ريت الو هيصعت نأ الإ هتأ ما نم ةيدفلا ذخأي نأ

 هلهأ نم اكح نيككح اثعب هيطعت نأ تبأو ةيدفلا اهنم بقي نأ ىلأ نإو ةيدفلا هل تلح
 انافختساهللا دود> ةماقإ ابكرتلاق سايع نبأ نع ةحلط ىلأ نيلعركذو ابلهأ نم حو

 كأ عيطأ الو ًاعجضم كلأطأ الو امسق كلل ربأ ال هللاو لوقنق اهقلخ ءوسو جوزلا قحب
 ابليس لخمو ًائيش اهاطعأ ام ربك أ ذخأي الو ةيدفلا اهنم هل لح دقف كلذ تلعف اذإف آرمأ
 | ًائيرم ًاينه هولكف سفن هنم ءىش نع ككل نبط نإف | لاق مث اهلبق نم ةءاسإلا| تناكنإو

 .فلتخ ادقو « ىلاعت هللا لاق اكءىرم ءىنه وبف ةعيدخ الو رارض ريغ نع ناك نإ لوقي

 نع هللا دبع نب ركب تلأس لاق ءاببصل ملا | ىبأ ن نب ةبقع نع جاجح ىورف ةبآلا هذه خس ىف َْق

 هباتك ىف هللا لوقي هل تلق ايش ابنم ذخأي نأ هل لحي ال لاق علخلا هتأرما هنم ديرت كر
 ناكم جوز لادبتسا متدرأن إو | هلوقب تخسنهذه لاق [هب تدتفا اف امهيلع حانجالف]
 لاق جي رج نبا نع مصاع ونأ ىودوأ ًاثيش هنم اوذخ أت الف ًاراطنق نهادحإ منت آو جوذ

 ىضر نأ امإ ال لاق هل لحأ علخلا ىلإ اهاعدف ةئيسم ةملاظدل تناك اذإتيأرأ ءاطعل تلق

 ةافتاو ةنسااو باتكلا رهاظهدري ذاش لوق وهو ركبوبأ لاق ه حرسي نأ امإوكسمبف
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 بجوبام ةبآلا | جوز ناكم جوز لاديقسا متدرأ نإو] هلوق ىف سيلف كلذ عمو فاسلا
 لكنأل | هب تدتفا ايف امهيلع حانجالف هللا دودح اهبقب الأ متفخ نإف ] ىلاعت هلوق خيسن
 ,نم زوشنلا ناك اذإ علخلا رظح امنإف ايف ةروك ذم لاح ىلع مكحلا ةروصقم امهم ةدحاو

 نأب هللا دودح اميةيال نأ افاخ اذإ هحابأو اهريغ جوز ناكم جوز لادبتسا دارأو هلبق

 اهب رارضإلا كلذ عم دصقب الو قلخلا ءىس وه ناكوأ قلخلا ةئيس وأ هل ةضغبم نوكت
 قوقح نم هللا امهمزلام ةيفوتو ةرشعلا نسح ىف هللا دودح اهيقب ال نأ نافاخي امهنكل
 بجو الو ىرخآلا ىلع هب ضرتءيام امهادحإ ىف سلف كلت ريغ لاحلا هذهو ماكتلا

 ىلاعت هلوق كلذكو هيف تدرو اهف ةامعتسم ةدحاو لكذإ ًاضيأ اهبصيصخت الو اهخسن

 مهلعرظح امئإف جاوزألل ًاباطخ ناكاذإ [نهومتيتآ ام ضعبب اوبهذتل نهواضعتالو |
 ةنيبم ةقحافب ىقأي نأ الإ اهب رارضإلا ًادصاق هلبق نم ز وشنلا ناك اذإ الام نم ءىش ذخأ

 ورمعو ىرهزلاو ءاطع نع ىورو انز ىلع اهنم رهظي نإ ىندي ةءالقوبأو نيريسنا لاقف
 اهعيمجو خسن تايآآلا هذه نم ءىث ىف سيلف رشانلا نم الإ لحال علخلا نإ بيعش نبا
 : ملعأ هللاو لمعتسم

 علخلاب هذخأ لح ايف راصم الا ءابقف رئاسو فلسلا فالتخا ركذ

 ديعس لوق وهو اهاطعأ ام رثك أ اهنم ذخأي نأ هرك هنأ هنع هللا ىضر ىلع نعىور

 ٌنباَو رم نباو نايثعو رمع نع ىورو ريبج نب ديعسو سواطو نسحلاو بيسملا نبا
 اهاطعأ ام رثكأ ىلع اهلي نأ هل زئاج هنأ ىرخأ ةياورنسحلاو ميهاربإو دهاجو سابع

 هل لح اهلبق نم زوشنلا ناكاذإ دمحو فسوب وبأو رفزو ةفينح وبأ لاقو اهصاقعبواو
 ًاثيش اهنم ذخأب نأ هل لحي مل هلبق نم زوشنلا ناكنإو دادزب الو اهاطعأ اماهنم ذخأي نأ
 نإو هنم رارضإ ريغ نم تناك اذإ ةأراملا زوجت ةمريش نبا لاقو ءاضقلا فزاج لعف نإف

 دئاج هنأ كللا نع مماقلا نبا ركذو اهلام !ميلع درو قالطلا ابيلع ىضق امل ملاظ هنأو اهلع

 جوزلا لبق .م زوشنلا ناكنإو هل ليو اهاطعأ ام رثك أ:علخلا ىف اهنم ذخأب نأ لجرلل
 نعو اهل هنم ررض كلذ ىف نكي ملو كلذب تيضر اذإ علخلا ىلع هتطعأام ذخأي نأ هل لح

 اذإو ًاعيش اهنم ذخأي نأ سأب الف اهلبق نم علخلا ناك اذإ ىروثلا لاقو كلذ وحن ثيللأ

 قيضو اه رضأ اهجوز نأ لع اذإ كلام نع بهو نبا لاقو زجت مل هنم رارضإ ىلع تناك
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 ىهو هتأرما علاخ لجر ىف ىعازوألا لاقو ًائيش اهنم ذخأ, نأ هل لحالف هلبق نم ناك

 ةعجرلا اهلع هل تناكو اهيلع در ةرشان نكت ملنإو امملث ىف ناكةرشان تناكنإ ةضيم

 اعمتجا اذإ امهنأ زوشن اهنم نيبتي لو اهقدصأ ام 8 لعام ..لخدي نأ لبق امعلاغ نإو

 ةءاسإلا تناكاذإىحنبنسحلالاقو آس أب كلذب ىرأالف اهب لخدي نأ لبق حاكتلا خسف ىلع
 هقحل ليطعتلاو ابلبق نم ةءاسإلا تناكاذإو ريثك الو ليلقب اهعلخ نأ 1 سلف هلبق نم
 تناكاذإ ىعفاشلا لاقو ىلا نايثع لوق كلذكو هيلع ايضارتام ىلع اعلا 2 نأ هل ناك

 هب تباطام لك أب نأ هل لح اذإو جوزلل ةيدفلا تلح اهجوزل اهيلع بحيام ةعنام ةأرملا

 دق ركب وبأ لاق ء هب قارفلا ذخأتو ًاسفن هب تباطام لكأب نأ هل لح قارف ريغ ىلع ًاسفت

 جوز ناكم جوز لادبتسا مدد نإو ] ىلاعت هلوق اهنم تانآ علخلا ىف ىلاعت هللا لونأ

 ذخأ عنمي ل | ًانيم ًامنإو ًاناتمم هنوذخأتأ ًائيش هنم اوذخأتالؤ ًاراطنق نهادحإ متيتآو

 لاخلا هذه قاهنم ذخأب نا هل لحال انباححأ لاق كلذلف هليق نم زوشنلا تاك اذا ٠ مى

 افاخينأ الإ ًائيش نهومتيتآ ام اوذخأت نأ كل لح الو | ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت لاقو ه ًائيش
 0 هللأ دودح 1 ذءالا ل هللأ دودح أمشي لأ

 ذخأ هل حابيف امهنم كلذ نراكوأ امقلخ ءوسو اهجوزل ةأرملاضغب نم انمدق ام ىلع

 ةنسلاب صوصخم دازام نعلو عيبا ذخأ زاوج ىضتقي رهاظلاو دادزب الو اهاطعأ ام
 اوبهذتل نهواضعت الو اهركءاسنلا اوثرت نأ مكا لحال ] ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت لاقو

 هب رظحو جورلل 09 هنإ هيف لبق | ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ نهوتيتآأام ضعبب
 زوشنلا اهنإ اف ليقو انزلا ىه اهنإ اهيف ليق ةنيبم ةشحافب ىتأت نأ الإ اهاطعأ امم ءىث ذخأ

 اهف امهيلع حانج الف هللا دودح اهقب الأ متفخ نإف ] ىلاعت هلوق ريظن هذهو اهلبق نم

 كح وهلهأ نم اكح اوثعباف امهننب قاقش ممفخ نإ و| ىرخأ ةيأ ىف ىلاعت لاقو | هب تدتفأ

 قرهملا ذأ ة>ابإ ىلاعق هللا ركذوه ىلاعت هللا نإ اهعضاومىفأ ركحرك ذنسو 1 ابلهأ نم

 نبط نإف ةلحن نوتاقدص ءاسنلا اوتآو | هلوق ىعلخلا لاح ركذي , م هنأ الإ ةيآلا هذه ريغ

 نهوسع نأ لبق نمنهومتقلط نإو] لأقو [ًايرم 0 هولكذ آسفن هنم ءىبث نع ركل

 [حاكتلا ةدقع هديب ىذلاوفعي وأن وذعي نأالإ مضر فام فصتف ةضي رف نط متضرف دقو

 هل لي مل هلبق نم زوشنلا ناكاذإ انلقف اهماكحأ ىضتقم ىلع ةلمعةسماهلك تاآلاهذهو
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 1وبهذتل نهولضعت الو ] ىلاعت هلوقو | ًاثيش هنم اوذخأت الف ] ىلاعت هلوقب اهنم ءىثذخأ
 دحاو لكضعب وأ اهةلخ ءوسل افاخ وأ البق نم زوشنلا ناك اذإو [ نهومدينآ ام ضعبب
 نهولضعت الو | كلذكو دادزبال اهاطعأ ام ذخأي نأ هل زاج امقيال نأ هبحاصل امبنم
 شنت نأ الإ هيف ليق دقو | ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ نهومتيت [ ام ضعبب اوبهذتل
 . اهاطعأ ام ذخأ كلذ دنع هل زوجيف

 ريغ ىف اذهف | ًائيرم ًائينه هولكف ًاسفن هنم ءىث نع مكل نبط نإف | ىلاعت هلوق امأو
 زاجأ امل هنإ لاق نم لوقو هب اهسفن نم ةبيطب ربملا كرتب اضرلا لاح ىف لب علخلا لاح
 امهدحأ ىف نيعض ولا لع صن دق ىللاعق هللانأل أطخ علا وزئاج وهف علخ ريخب احلام ذخأ
 لالو] ىلاعت هلوقو [جوز ناكم جوذ لادبتسا متدرأ نإو | ىلاعت هلوق وهو رظحلاب
 ةحابإلاب رخآلا ىفو [هللا دودح اييقي الأ افاخي نأ الإ ًايش نهومتيت آ ام اوذخأت نأ ل
 امل لئاقلا لوقف [ ًاثيرم ًائينه هولكف ًاسفن هنم ءىشث نع مكل نبط نإ | ىلاعت هلوق وهو
 باتكلا صنل فلاخع لوق علخلا ىف زاج علخ ريغ نم اهسفن ةبيطب اهلام ذخأي نأ زاج
 انثدح لاق دود وبأ انثدح لاق ركب نب دم انثدح ام علخلا ىف كلي ىنلا نع ىور دقو
 نع ةرأرز نب دعس نب نمحر لأ دبع تنب ةر# نع ديعس نب ىتحي نع كلام نع ىنعقلا
 هللا لوسر نأ سامشلا نب سيق نب تباث تحت تناك اهنأ ةيراضنألا لهس تنب ةبيبح
 دلي هللا لوسر لاقف سلغلا ىف هباب دنع لبس تنب ةبيبح دجوف حبصلا ىلإ جرخ هو
 ايلف اهجوزل سبق نب تباثالو انأال تلاق كن أ شام لاق لهس تنب ةبيبح انأ تلاق هذه نم
 تلاَقق ركذت نأ هللا ءاشام تركذف لوس تنب ةييبح هذه هل لاق سبق نب تباث هءاج
 ىف تسلجو اهنم ذخأف اهنم ذخ تباثل مقلي هلل لوسر لاَقف ىدنع ىقاطعأام لك ةييبح
 هنإ اولاق امنِزَو ءابقراف ابضعب ىفو املس لخ اهضعب ىف ةفلتخم ظافلأ هيف ىورو ابلهأ
 نب هللا دبع انئد لاق عفاق نبى أبلا دبع انثدح امل اهاطعأ ام رثكأ اهنم ذخأب نأ هعسيال
 نبأ نع ملسم نب ديلولا انثدح لاق ةنيمس ىلأ نب ىحي نب دمح انثدح لاق لبتح نب دمحأ
 قلي ىنلا لاقف ولي ىنلا ىلإ هتأ ما مصاخ الجر نأ سابع نبا نع ءاطع نع حرج
 انياحصأ لاقو ه الف ةدايزلا امأ عَقِب ىنلا لاقف ةدايزو معن تلاق هنم تذخأ ام هيلإ نيدرت
 رهاظلا اذه صيصخت زاج امنإو ةدآلا رهاظ هب اوصخو ربخلا اذهل ةدايزلا هنم ذخأي ال



 ايف اميملع حانج الف هللا دودح اهيقي الأ متفخ نإف | ىلاعق هلوق نأ لبق نم دحاولا ربخ
 ةفلتخمم وجو هيف فلسلا نع ىور دقو هيف اس داهتجالاو ناعمللمتحم ظفل [زهب تدتفا

 ةشحافب نيتأي نأ الإ نهومتيت ام ضعبب اويهذتل نهواضعت الو] ىلاعت هلوق كلذكو
 وأ | ىلاعت هلوةك وهو دحاولا ربخ هصيصخت زاخل انفصو ام ىلع ناعمل لمتحم [ ةنيبم

 المتحم ناكامل [نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط نإو | ىلاعت هلوقو [ ءاسنلا متسم
 لاق امبِإو .هب دار ملا هانعم ىف دحاولا ربخ لوبق زاج هي دارملاف فاسلا فلتخاو هوجولل
 زئاج كلذ نأ هلبق نم زوشنلاو لام ىلع اهعلخ وأ اهاطعأ امم رثكأ ىلع اهعلخ اذإ انباحأ
 ريغ اهسفن نم ةبيطب هتطعأ هنأ لبق نم ىلاعت هللا نيبو هني اف هعسي مل نإو كلا ىف

 نإف ًاضيأو هسفن نم ةبيطب الإ ملسم ءىرما لام لحي ال علي ىتلا لاق دقو هيلع ةربجم
 ذخأ ام لثم اهطعب مل هنأ وهو هريغ ىف ىنعمب قلعت امنإو دقعلا سفن ىف ىنعمب قلعتي مل ىهنلا
 دقعلا ريغ ىف ىنعمب ىهنلا قلعت ايلف ًاهوركم كلذ ناكامل كلذ لثم اهاطعأ دق ناكو لو اهنه

 وحن و نابكرلا قلتو دابل رضاح عيبو ةعمجلا ناذأ دنع عيبلاك د قعلا زاوج كلذ عنمب مل

 كال ذك ناكدمعلا مد نع ملصلا كلذكو هريثكو لاملا ليلق ىلع قتعلا زاج امل اضيأو كلذ

 نأ زاج كلذك عضبلا لدب وهو لاما رهم نم رثكأ ىلع زاج ا حاكتلا كلذكو قالطلا

 علخلاناكامل ليق نإف + نيلاحلا ىف عضبلا نم لدب هنآآل اهلثم ربهم نم ربك أب ةأرملا هنمضت

 « نقلا نم رثك أب ةلاقإلا ز وحي ال اكدقعلا هيلع عقو ام رثكأب رحب مل حاكتلا دقمل ًاخسف

 لدب هيف طرشي ملول وبك أدتبم قالط وه امنإو أطخ دقعلل خسف علخلا نإ كلوق هل لبق

 قافتالاب زاج اهاطعأام لقأ ىلعايعلخول هنآل ةلاقإلا ةلزنمب سيل هنأ ىفالخالف كلذ عمو
 دقو ه ءىث ريغب ملخلا زاوج ىف ًاضيأ فالخ الو نّملا نم لقأب ةزئاج ريغ ةلاقإلاو
 علخلا نإ نيريس نباو نسحلا ى.رغ ىورف ناطاسلا نود علخلا ف فلسلا فلتخا

 تظعتا نإف اهظعي ىح علخلا نوكي ال ريبج نب ديعس لاقو ناطلسلا دنع الإ زوحيال
 نماكح ثعبيف ناطلسلا ىلإ اهفت را الإو تظعتا ناف امرضالإو تظعتا نإف اهرجمالإو

 قرف قرفي نأ كلذ دعب ىأر ْنِإف ناطلسلا ىلإ ناعمسي ام نادريف اباهأ نم اكحو هلهأ

 ىرهزلاو سواطو حيرشور مح نيو ناثع ورم ولع نعيئورو عض عمجي نأىأر نإو

 نم لوأ دايز ناك لاق ةداتق نع ديعس ىورو ناطلسلا نود زئاج علخلا نأ نيرخآ ىف



 هم علخلاب هذخأ لحب ايف راصمالا ءارقنو فاسلا فالتخا

 باتكو ناطلسلا نود هزاوجىف ءاصمأأل !ءاهمف نيب فالخالو + ناطلسلا نود علخلادر
 الو] ىلاعت لاقو | هب تدتفا ايف امهيلع حانج ا
 اهنم ذخالا ملنأف | | ةنيبم ةشحافب نيت الإ نهومتنت [ ام ضحبب !ويهذتل نهولضدت
 ا ةأرسال وقلي ىنلا لوقو ناطلس ريغ نم امهيضأرت ْس

 ناطلسلا ىلإ علخلا ناكول هنآل ًاضيأ كلذ ىلع 5 افزافو اهدخ جوزلل لاقف معن تلاقف
 الو كلذ نع مثل لم ىنلا امبلتسي مل هللا دودح ناهقيال امهنأ ملع اذإ ايبأ وأ ناجوزلا ٠ ءاش

 امهم ا هتقيدح هيلع دربو هنم امعلخم ناكلب اهعلخ| هلوقب جوزلا بطاخ
 ىورأك امهني قرف لب امرليمس لخ نعالملل لقي 0م اا ىلإ نعال ةقرف تناك املاك

 اهبلع كل لييسال ر ا تيدح ىف لاق ؟نينعالتملا نيب قرف ع ىلإ نأ ةعد نا لبس

 هلوق ًاضيأ هيلع لديو ناطاسلا نود علخلا زاوج كلذب تدئف جو زلا ىلإ كلذ مج
 سيل مأ قالطوه له علآ 12 1ىف فلت+ | دقو + هسفن نم ةيبطب الإ ءىرمأ لام 0 ع

 ىبعشلاو ميهاربإو حيرشو ةملس ىنأو نسحلاو نامعو هللا دبعو رمع نع ىورف قالطب
 نعىورو هيف مهني فالخال راصمألا ءامةف لوق وهو ةنئاب ةقيلطت علخلا نإ لرحكمو
 وبأ انثدح لاق دم نب ىلع انثدح لاق عناق نب قابلا دبع انئدح قالطب سيل هنأ سابع نا
 علخلان دعاس اطل رانا لاق ةرسيم نب كلملا دبع ىنربخأ لاق ةبعش انثدح لاق ديلولا
 نيب سابع نيا عمج دقل هللاو لاقف هفرعنال ءىب اند لازتال تاَقف ءىثشب سل لاقف

 أطخلا ريثك ناكو سواط هيف أطخأ ام اذه لاقيو علخو نيتقيلطت دعب ابجوزو ةأرما
 نم لاق هنأ سابع نب | نع ىور هنأ اهنم ةركنم ءايشأ ىور هحالصو هلضفو هتلالط عم
 ددع هتأرما قلط نم نأ سابع نبا نع هجو ريغ نم ىورو ةدحاو تناك ثالث قلط
 أ نبا ركذو سواط أطخ ةرثكن م بجعتي بوبأ ناكو اولاق ثالثب هنم تناب موجنلا
 مهنم ا كم لمأ هيلع هركنأف لاق قالطب سل علخلا لاق هنأ سواط نع حيت

 لاق 0 انثدح دقو هء كلذ لوقي سابع ن نبأ تدعم امن لاقو مهلإ رذتعاو

 ديعس ىلأ نعديلولا انثدح لاق مامه وبأ انثدح لاق رابجلا دبع نب نسحلا نا اب

 لوقي بيسملا نب ديعيس تعم“ 0 ىبأ نب : نمر تنم لاو ع أمد نبحود

 ا تلي هل وق قالط هنأ ىلع لديو ةقيلطت علخلا هَ ا اعج
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 هيلع ىدر ةأردلل لاق ام دعب ارقراف ظافلألا ضعب ىفو امليبس لخ هت أرمأ هيلع تزشن

 كلييس تيلخ دق وأ كتةراف دق هنأ رمال لاق هان مولعمو تلعف دق تلاقذ هتقيدح

 ًاضيأو اقالط ناكعراشلا رمأب اهايإ هعلخ نأ ىلع كلذ 17 اقالط نوكي هنأ ةقرفلا هتبنو

 اقالط ناك لام كيلإ كرمأ تلعج دق وأ لام ىلع كتّقلط دق اهل لاقول هنأ فالخال
 نإف ٠ لامبامعلخ اذإ كل ذك اقالط ناكةقرفلا هب ديرب لام ريغب كتعلخ دق لاقول كلذكو

 هل ليق ه أدتبم اعيبال ًاضسف نوكتف عيبلا ىف ةلاقإلا ةلزنمب ناك علخلا ظفلب لاق اذإ لبق

 ىذلا نلاب الإ زوجتال ةلاقإلاو رهملا نم لقأ ىلعو لام ريغب علخلا زاوج ىف فالخال
 قافتاف و هيلعاهجوزت ىذلار هملاب الإ زاج امل ةلاقإلاك ًاخسف علخلا ناكولو دقعلا فذاك

 هنأوخسفب سيا هنأولامب قالط هنأ ىلع ةلالد رهملا نم لقأبو . لاق ناو ىلع عيجلا

 قالطب سيل هنأ لوقي نم هب جبتح امو ه لاملا اذه ىلع كنةلط دق هلوق نيب و هنيب قرفال

 كلذ بقع مث[ ناسح إب رست وأ فورعمب كاسمإف نايم قالطلا ]لاق | ىلاعت هللا نإ

 ةوالتلا قسن ىف لاق نأ ىلإ | ًائيش نهومشيتآ ام اوذخأت نأ كل لحيالو / ىلاعت هلوقب
 كلذ ذ لد علاخلا دعب ة ةثلاثلا ترث مف | هريغ اجوز ممكسنت ى ىد دعب نم هل لحت الف اهقلط 0

 نيتقيلطتلادعب علخلاركذ هنألل ةعب ارهذهكتناكل اقالطن اكول ذإق الطب سل عل علخلا ن

 قالطلا | ىلاعت هلوق نآل كلذوريدقتلا اذهىلع اندنع سيل اذهو علخلادعب ةئلاثلا 0 مش

 هل وب ةعجرلا امهعم تدك أو ملا هجو ريغ ىلع امهعق 0 اذإ نيتنثالا - دافأ [نات 0

 عضوم نع نابأو علخلا هجو ىلع اتناكاذإ امبمكح ركذ مث [ فورعمب كاسمإف ] ىلاعت

 هلوقشلاذ ىلع ضطع مث زوجي الوأ لأملا ذخأ اهف زوجي ىلا 0 امهف ةحابالاو رظحلا

 مدقملانيتنث إلا ىلإ كلذ داعف | هريغ اجوز مكنت ىتح دعب نم هل لحت الف !مةلط نإف | ىلاعت

 علخلانأىلع ةلالد هيف سيل ًاذإف ىرخأ علخلا ةجو ريغىملعو ةرات علخلا هجو لبع اهركذ

 هناال قالطلا اهقحلي ةعلتخلا نأ ىلع هب لدتسي ام اذهو ه ماخلا دعب ةعبا رلا مث نيتنث إلا دعب

 ةثلاثلا تاصحو انفصوام ىلع امماكحأ أبيت رتو ةيألار دقت نأ ىلع راصمألا ءأرقف قفتا أمل

 نأ ىلع كلذ لدف جوز دعب الإ ًادبأ هيلع اتمرحو ابعوقو ةحصب هللا محو ملخلا دعل

 ىف ىلاعت هلوق علخلا دعب ةثلاثلا نأ ىلع لديو ه ةدعلا ىف تمادام قالطلا اهقحلب ةعلتخا

 افطع |[ هللا دودح اميقين نأ انظ نإ اعجارتب نأ امهيلع حانجالف اهقلط نإف ] ةوالتلا قسن



 ةا/ ' ةعجرلا ىف ةراضملا باب

 افاخي نأ الإ ًاثيش نهومتيت ام اوذخأت نأ مل لحي الو | ىلاعت هلوقو هركذ مدقتام ىلع
 نم هيلع اناكام لاوز ةطيرشب ةثلاثلا ةقيلطتلا دعب عجارتلا امل حابأف | هللا دودح اهيقب الأ
 نأ امهنم دحاو لكبحيو ةقرفلا دعب امدني نأ زئاج هنآل هللا دودح ةماقإ كرتل فوخلا
 نأ انظ نإ | ىلاعتهلوةو ٠ علخلا دعب ةروكذم ةثلاثلا نأ ىلع كلذ لدف ةفلألا ىلإ دودي
 نظلاب ةحابإلا قلع هنأل ثداوحلا ماكحأ ىف دابتجالا زاوج ىلع لدي | هللا دودح اهقي
 ةيدفلا نود ا نان قالطلا |هلوق ىلع دئاع | دعب نم هل لحت الف | ىلاعت هلوق لبق نإف

 اوذخأت نأ كل لح الو] هلوق نأ اهدحأ هوجو نم دسفي اذه هللوق ه اهدعب ةروك ذم
 فوطعم هنأل امهيلع بتم ريغ نيتنثإلا ركذ دعب أدتبم باطخ | ًائيش نهومتنت ام
 دعب نم هل لحت الف اقلط نإف | ةيدفلا ركذ بيقع لاق م كلذك ناكاذإو واولاب هبلع
 زئاج ريغو بيقعتلا ءافلا نآل ةيدفلا ىلع ابتسم نوكي نأ بجو | هريغ اجوز مكنت ىتح
 كلذ ىضتقت ةلالدب الإ هيليام ىلع هفطع كرتو امهرك ذب ءودبملا نيتنثالا ىلع هبيترت
 الإ همدقتام درب الو هيليام ىلع دّئاع هنأ صيصختلا ظفلب ءانثتسإلا ف لوقت اكهبجوتو
 نهب متلخدقاللا مكئاسن نم ىروجح ىف اللا مكيئاب رو |ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ ةلالدب
 نود بئابرلا ىلع دئاع لوخدلا طرش نأ | ميلع حانج الف نهم متلخد اونوكت ملنإف
 تركذ امم برقأ اذه نأ عم ءاسنلا تاومأ نود نولي ءافلاب فطعلا ناكذإ ءاسنلا تابمأ
 ةيدفلا ىف هيليام نود [ناترم قالطلا | ىلاعت هلوق ىلع اقلط نإف | ىلاعت هلوق فطع نم
 مهني طسوتام نود مدقتام ىلع ًافطع هلعجتو ةيدفلا نم هيليام ىلع ًافطع هلعجمت ال كنآل
 نم اهمدقت امو ةيدفلا نم مدقت ام عيمج ىلع ًافطع هلمجن اناف آضيأو ةيدفلا ركذ نم

 علخل ادعب اهقالط زاوج اههاد>إ نيتدئافل امظتنم نوكيف ةيدفلا هجو ريغ ىلع نيتقيلطتلا
 : ملعأ هللاو ةيدفلا هجو ريغ ىلع امبعقوأ اذإ نيتقيلطتلا دعب ىرخألاو نيتقيلطتب

 ةعجرلا ف ةراضملا باب ش

 نهوحرس وأ فورعمب نهوكسمأف نولجأ نغلبف ءاسنلا متَةلط اذإو | ىلاعت هللا لاق
 هيلع فارشإلاو غولبلا ةبراقم | نولجأ نذلبف | هلوقب دارملا ركب وبأ لاق | فورعمب
 ءاضقنا دعب ةعجر الو اهؤاضقنا وه هغولبو ةدعلا وه روكذملا لجألا نآل هتقيقحال
 نهوكسمأف نولجأ نغلب اذإف | ىلاعتهلوق اهنم عضاوم ىف لجألاب ةدعلا نع ربع دقو ةدعلا

 ىف ماكحأ بد



 تاللوأو | ىلاعت لاقو ةنآلا هذه ىف ركذام ىتعم هانعم و 01 رعمب نهوقرافوأ فورعمب

 [نهواضعت الف نيلجأ نغلبف ءاسنلا مقلط اذإو | لاقو [ نولمح نعضي نأ نولج أل املا

 ةروك ذملا لاجالابدارملا ناكف |[ هلجأ باتكلا غلبي ىتح حاكتلا ةدقع اومزءتالوإ لاقو
 نود هتب راقم دارملاو [ نولجأ نغلب اذإف | هل وق ىف ىلاعت 0 امو ددعلا ىآلا هذهىف

 | نهتدعل نهوقلطف ءاسنلا مقلط اذإ ] ىلاعت هللا لاق ةغلل او نآرقلا ىفةريثكهرئاظن و هئاضقنا
 نآرقلا تأرق اذإف | ىلا 8 ةدعللا ولطف !اوةلطت نأ متي راقو قالطلا متدرأ اذإ هانعمو

 دعب لدعلا دارا س بلوأ أولدعاف ملف اذإو ]لاقو هتءارق تدرأ أ اذإ هانعم | هلل ب دعتساف

 هب دارأو لجألا خو ركذ اذه ىلعف الدع الإ لوقيال نأ ىلع مرعي هلبق نكلو لوقلا

 فورمملاب كاسمإلاب مالا دنع غولبلا هتب راقم ركذ امنإو هتاهن دوجو نود هتبراقم

 ةدعلا ءاضةن اوهو حيرستلا هيلإ نرق هنأل حاكتلا ءاقب لاوحأ رئاس ىف كلذ هيلع ناكنإو

 كلذب لج “الا غولب لاح صفت مودي سيل دحاو لاح هلامنإ خيرستلاو رمآلا ىف امعبمجو

 ةعجرلا هب دارملا| فورعمب نه وكسمأف | ىلاعت هلوثو ه ًاعيمج نبع“ الا فورعملا م ظتنمل

 ىلاعت هلوقو ه ةداتقو دهاجمو نس حلاو سايع نبا نع كلذ ىورو ةدملا ءاضقا لس

 .فورعملاب كاسمإلا حابأو ه اهتدع ىضقنت ىتح ابكرت هانعم [ قورعمب نهوحرس وأ ]

 نوكي هجو ىلع ًاضيأ حيرستلا حابأو هنابب نم مدقتام ىلع قح نم اهل بحي امم مايقلا وهو
 هلوقب كللذ بيقع هنيب دقو ةعجارملاب ابلع ةدعلال ي وطتب اهتراضم دصقي ال نأب اًذو رعم

 ةقرفلا دنع ارعتم نأ ف ورعملاب قارفلانم نوكي نأز وحيو | ارارضز هو كسمتالو ]| ىلا

 باجيإ ىف [ناسحإب حيرستوأ فورعمب كاسمإف] هلوقب و ةيأل اهذهم جيتحي نم سانلا نمو
 نيش دحأ نيب هريخ ا ىلاعت هللا ن"الهتأ مما نيب و ةقفنلا نع زجاعلا رسعملا نيب ةقرفلا
 نيعل هنع رمي ىتف فورعع سيل 3 ناسحإب حيرست وأ فورعم كاسمإ امأ

 هب جتوملاو هلئاق نم ىل امج اذهو هللا هقمحر ركب وأب لاق ء أميني كا َّق رفيف حرستلا ةيلع

 هللا لاق لاحلا !ذه ىف قافنإلا فكي مل ذإ فو رعمب اهكسمب هت أرما ةقفن نعزجاعلا ن ال

 هللا لعجيس اهاتآ ام الإ ًاسفن هللا فلكيال هللا هاثآامم قفنيلف هقزر هيلع ردق نمو ] ىلاعت

 كاسمإلا كرت ناكذإف ورءملاب كسمريغ رسعملا نإ لاقي نأ زئاج ريذف | ًارسي رسع دعب |

 كم ريغ ةقفنلا نع رجاعلا ناكولو قافنالا كرتب مومذم ريغ زجاعلاو امذ فورعمب



 قب ةعجرلا ىف ةراضملا باب

 ىلع ةقفنلا نع اورحي نيذلا ةباحصلا ءارقفو ةفصلا باصأ نوكي نأ بجول فورعج
 قافنإلا ىلع رداقلا نأ انملع دقف ًاضيأو فورعمب نيكسم ريغ مهئاسن نع الضف مهسفنأ
 نأ زوي فيكف قيرفتلا قحتسيال هنأ “ف الخ الو فورعمب كسمب ريغ هنم عنتمملا
 فورعمب كسم رجاعلاو رداقلا نود زجاعلا ىلع قيررفتلا بوجو ىلع ةيآلاب لدتسي
 ١[ ودتعتل ًارارض نهوكسمت الو | ىلاعت هلوق لوقلا نمهفلخ اذهو كس ريغ رداقلاو
 ةعجارملاب اهلع ةدعلا ليوطت وه مهاربإو ةداتقو دهاجيو نسحلاو قورسم نع ىور

 امعجار ةدعلا ءاضقنا تيراق اذإف ةدعلا فن أتست ىد اهقلطي مث ادع ءاضقناتبراق اذإ
 نمو | ىلاعت هلوقو اهلع ةدعلا ليوطتب اهتراضم نع هاهنو فورعمب ابك اسمإب هللا أف
 ناكام كلذالول اهتراضم اهب دصق نإو ةعجرلا عوقو ىلع لد [هسفن مظ دقف كلذ لعش
 اوذخختت الو ] ىلاعت هل وقو اهل محال ًاوغلهتعجر تراصو اممكح تبي ملذإ هسفنل ًالاظ
 هتأماقلطي لجرلا ناكلاقءادردلا ىأ نع نسحلا نعو رمع نع ىور | ًاوزههللاتابآ
 لوسر.لاقف | ًاوزهلا تابآ اوذختت الوا ىلاعت هللا ل زثأف ًابعال تنك ل وقيف عجري م
 كلذ نإ ءادردلا وبأ رخأف داجووف ًابعال تنكل اقف مكن وأ ررح وأ قلط نم هِي هللا
 ةعجرلا كلذكو ءاوس هدجو قالطلا بعل نأ ىلع كلذ لدف هيف تل زئاهنأو ةيالاليوأت
 هنيب امل عي هللا لوسر هدك أ دقو ام.يلعدئاع وهف يرستلا وأ كاسمإلا بيقع ركذ هنال
 لاق رخل ىنلا 0 ةريره ىنأ نع كهام نبأ نع ءاطع نع بيبح نب نمحرلا دبع ىورو

 بيسأل نب ديعس ىورو ةعجرلاو مساكسنلاو قالطلا دج نطزهو دج نهدج ثالث
 ىورو رذنلاو حاكنلاو قالطلاو قاتعلا نم ملكت نم لكىلع تابجاو عبرأ لاق رمع نع
 ةقدصلاو ماكتلاو قالطلا نوب بعلبال ثالث لاق هنأ ىلع نع ىحل نب هللا دبع نع رباج
 هيعلو هدج حاكتلا نإف حاكتلاب تملكت اذإ لاق هللا ديع نع نمحر لا دبع نب مساقلا ىوروع
 انالخ هيف لعن الو نيعباتلا نم ةعامج نع كلذىورو ءاوسدهبعلو قالطلادج نأ اكءاوس
 لزاحلاو داجلا مكح ىوتسا ال هنألل هركسملا قالط عاقب ىف لص اذهو راصمألا ءابقف نيب
 عاقيإل اههدحأ ةدارإ دوجو ةمج نم لولا ىلإ امهدصق عمناقرتفي اء] اناكو هيف
 ًادصاق هركملا ناكو هعفد ريثأت ةينلل نكي ملهدكح عاشبإلا ديم ريغرخألاو هب ظفاام
 طرش نأىلع كللذل دف هعفد ىقريثأت عاقيالا ةيندقفل نك 0 هنكحل ديم ريغ لوقلا ىلإ



 . ملعأ هللاو فلكم نم عاقيإلا ظفل دوجو هعوقو

 ىلو ريغب حاكنلا باب

 [نوجاوزأ نحكني نأ ن هولضعت الف نرلجأ نغلبف ءاسنلا مقلط اذإو | ىلاعتهتلا لاق

 هروتعي لضعلاو ةدعلا ءاضقناب , غولبلا ة ةقيقح دارملا [ نولجأ نغلبف ] ىلاعت هلوقو ةبآلا

 رمآلاو ب قاض اذإ شيجلاب ٠ اضفلا ل لضع لاقي قيضلا رخآلاو عنملا اه أ ناب 55

 تكقضأ ءارمالا مهيلع ت تاضع لاقي قييضتلا فو عنتمم لاضع ءادو ممملا وه لضعملا

 كلا مالا نآل ناب راقتم ناينعماو تلضعأو اهدالو رسع اذإ اهدلوب ةأرملا تلضعو

 ءابز لاقف ةبعص ةلأسم نع لثس ىعنشلا ىورو ًاضيأ عنتم قيضلاو هلاوزو هلعف قيضي

 الو | ىلاعت هلوقو مهب تلضعأل دم باعصأب تازن ولو داقنت الو باسفت ال ربو تاذ

 نم ةبآلا هذه تلد دقو جيوزتلا ف نملع اوقيضت ال وأ نهودنمت ال هانعم | نهولضعت

 ةفاضإ اهدحأ اهيلو نذإ الو ىلو ريغب اهسفت ىلع تدقع اذإ حاكنلا زاوج ىلع هوجو

 ءنإف ناجوزلا ىضارت اذإ لضعلا نع هيهن ىناثلاو ىلولا نذإ طرش ريغ نم اهلإ دقعلا

 ةيالوال ىذلا ىنجألا ىبني ال اكهنع ءابن امل ماكنلا نع امعنم كلمي ىلولا نأ الول ليق

 هب لدتسي فيكف هنع ىهم امف ق> هل نوكي نأ عمي ىمنلا نآلل طلغ اذه هل لبق هنع هل

 حاكتلا دقع ىف ةلسارملاو جورخلا نم امعنمي نأ هنكمي ىلولا نإف ًاضيأو قحلا تايثإ ىلع

 بلغألاىف اهنآل عنملا نم برضلا اذه ىلإ افرصنم لضعلا نع ىهنلا نوكب نأ زئاخ

 انركذ اه ىلع ةيآلا ةلالد نم رخآ هجوو كلذ نم اهعنم هنكسع ثدحت ىلولادب ىف نوكت

 كلذ ىفهل قح الف وفك نم اهسفن ىه تجوز اذإ لضعلا نع ًايبنم ىلولا ناك امل هنأ وهو

 اذإو هخسف هل نك ملف هنع ىهن دق امف قدح هل نكي 7 ةدسافلا دوقعلاو ايرلا نع ىهن ول اك

 _وظحم وه امث أعنام أملاظ ناكدقعلا اذه لثم نم ِ احلا 8 ولف 1 احلا ىلإ اومصتخا

 زوحيو ذفنيف هخدف ىف دحال قد ال دقعلا و قف ف خسفلا ىف ذ اضيأ هقح لطيبف هعنم هيلع

 ىلع كلذ لدف فورعملاب مهني اوضارت اذإ لضعلا نع ىلولاهناحبس هللا ىبمن امنإ ليق نإف

 ءىث نم ناكامبه فورعملا نأ انءلع دق هل ليف ىلولا ريغ هدّقع اذإ فورم سيل هنأ

 نع ىلولا ىهنو اهدقع زاوج ةيآلا صن 3 نآل كلذو ىلولا دمع نوكي نأ زئاج ريذف

 .بجوم قن نم هيف أمل أهدقع زوج أل نأ فورعملا ىنعم نوك نأ زئثاج ريغُف أبعنم



 0١ كلذ ىف فالتخالا ركذ

 ىف خوسنملاو خيسانلا زاوج عانتما مولعمو خسنلا هجو ىلع الإ نوكيال كلذو ةيآلا
 نأ كلذب تدثف لعفلا نم نكقلاو مكحلا رارقتسا دعب الإ زوحيالخسنلا نال باطخ
 امنإف لادبإلا بحصت ءابلا نإف ًاضيأو ىلولا وه سيل امهيضارت فطورشملا فورعملا
 ةفينحوب أ لاق كلذلو هيف صقنال اهلثم رهم نوكي نأ وهو رهملا رادقم ىلإ كلذ فرصنا
 اكتلازاوج ىف ةبألاهذه ريظنو امبدب !وقرفي نأ ءايلوآأللف لثملا رم نمتضقتن اذإ اهنإ
 الف ابقلط نإف هريغ اجوز مكنت ىتح دعب نم هل لت الف امقلط نإف] ىلاعآ هلوق ىلو ريغب
 دقعهتفاضإ امهدحأ ان ركذام ىلع نيوجو نم ةلالدلا ىوح دق [اعجارتي نأ امهيلع حانج
 [ اعجارتي نأ امهيلع حانج الف | ىناثلاو |هريغ اجوز مكنت ىتح| هلوق ىف اهلإ حاكتلا
 اذإف | ىلاعت هل وق كلذ ىلع نآرقلا لئالد نمو + ىلولا ركذريغ نم امهيلإ مجارتلابسنف
 ريغ نم اهسفن ىف املعف زاجل [ فورعملاب نهسفن أ ىف ناعف ايف مكيلع حانجالف نولجأ نغلب
 دارأ امن ليق نإف ٠ ةيآلا بجوملا فن دقعلا ةمص ىف ىلولا طرش تابثإ فو ىلولا طرش
 نيهجو نم طلغ اذه هل ليق ه اهنذإب ال] اهيلع دقعلاز وحال نأو جاوزآلا رايتخا كلذب
 لصح ال جاوز الا رايتخا نأ ىاثلاو هريغ فو جاوزألا رايتخا ىف ظفالا م ومعاضدحأ
 دقف ًاضيأو حاكتلا ماكحأ هب قلعتب ىذلا دقعلاب كلذ لصح امنإو اهسفن ىف لعف هباحل
 . [ فورعملاب مهني اوضرت اذإ | هلوقب دقعلا عم رايتخالا ركذ

 كلذ ىف فالتخالا ركذ 1
 اهسفن جوزت نأ اهل ةفينح وبأأ لاقف ىلو ريغب اهسفن ىلع ةأرملا دمع ىف ءابقفلا فلتخا

 ريغ اهسفن تجوز نإو رفز لوق وهو اببلع ىلولا ضارتعأ الو رولا فوتستو ًاوفك
 ةصفح تجوز اهنأ ةشئاع نعىورو امهني اوقرفينأ ءايلوأللو اضيأ زئاج حاكتلاف وفك
 نم نأ ىلع لدي اذبف بئاغ نمحر لا دبعو ريبزلا نب رذنملا نم ركب ىلأ نب نمحرلادبع تنب
 لاقوةداتقو ىرهزلاو ىبعشلاو نيريس نب دم لوق وهو ىلو ريغب حاكتلا زاوج امهبهذم
 وفك جوزلاو ملسي نأ ىبأ نإو زاج ىلولا ملس نإف ىلو ريخب حاكتلا زوي ال فسوي وبأ
 ىبأ نع ىور دقو دمش لوقوهو ىضاقلا هزيدجي نيح هدنع حاكتلا م اعإو ىضاقلا هزاجأ

 ابجوزفالجر اهرمأ تلو اذإ ىعازو الا لاق هان ركذام هنع روهشملاو كلذ ريغفسوب
 نب نسحلاو ىروثلاو ىليل بأ نبا لاقو امهناي قرف نأ ىلولل سيلو زئاج حاكللافًارفك



 نأالوىلو.ةدلاولاسيلو حاكلا زوحيال ةم ريش نبا لاقو ىلوب الإ حاكن ال ىعفاشلاو حلاص

 ةأرماتناك اذإك لام نع مساقلا ني لاقو نيملسملا ةاضق نم ضاقالإالجرابملو ةأرملا لعجت

 لاقو زو<و اهجوزبو الجر فلختست نأ سأب الف ال ظحال ةيئد وأ ةتيكسم وأ ةقتعم

 ناطلسلاوأ ءايلوألا الإ ابجوز.نأ ىغبني الكلت نإفردقو ىنغولام امل ةأرمالكو كلام

 اهيلإ هنم برقأ هريغ ناكنإو اهذفغ نم وهو ةأرملا جوزي نأ لجرلل كلام زاجأو لاق

 ناك نإفناطلسلا ىلإ اهرمأعفرب هنم نسحأ هريغ نأ ىلو ريغب جوذت ةأرملا ف ثيللا لاقو

 لاق زئاج هنأ ىلو ريغب جوزت ءادوسلا ىف لاقو بيثلا ىف كلذو هخسفي لو هزاجأ ًاوفك

 هل هخسفي ىلولا ىلإ هرمأ ىذلا اذهف رضاح بيرق ىلولاو ىلو ريغ اهجوز اذإ ركبلاو
 ركبوب أ لاق ه ارحكنأ ىذلا نم ىلوأ اذه لبق نم ىلولاو ًابجو كلذل ىأر نإ ناطلسلا

 ةفينح ىلأ لوق ةحصن ىضقت اهدّقع زاوجل ةبجوملا ىألا لئالد نم أنمدقام عيمجو
 ف

 لاقدواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمع انثدح سابع نبا ثيدح ةئسلا ةرج نمو ةلأسم اءذه

 نقع ناسك نب اص نع رمعم انثدح لاق قازرلا دبع انثدح لاق ىلع نب نمحلا أنثدح

 سمأ بيثلا عم ىلولل سيل لاق مقلي هللا لوسر نأ سابع نبا نع معطم نب ريبج نب عفان

 نب هللا دبع نع كلام انثدح الاق ةيلسم نب هللا دبعو سنوي نب دمحأ انثدحو دواد بأ لاق

 نم اهسفنب قحأ مالا تي هللا ل وسر لاق لاق سابع نبأ نع ريبج نب عفان نع لضفلا

 قحأ مالا هلوقو دقعلا ىف ىلولا رابتعا طقسي سمأ بيقلا عم ىلولل سيل هلوقف اهيلو

 هبقصب راجلا خلي هلوةك اسف: ىلع دقعلا امعنم ىف قح هل نوكي نأ عنمي اهيلو نم اهسفنب

 لديو ق> ابعم هل نوكي نأ هلككلذب قنف ىحكنت ملام هب قحأ تنأ ريخملا مال هلوقو

 قلو لاقف كلَ ىنلل اهسفن تبهو ىتلا ةأرملا ىف دعس نب لبس نع ىرهزلا ثيدح هيلع

 المأ ىلواحل له الأسي ملو اهجورف اهجو زب نأهلأسف لجر ماقف برأ نم ءاسنلا ىف ىلام

 قايلوأ نم دحأام كلاَقف ةدلاسمأ مكي ىلا بطخو اهدقع زاوج ىف ىلولا طرتشي مو

 02 وهو اهنب ال تلاقف ىنه ركب بئاغالو دهاش كئايلوأ نم دحأام للي ىنلا امل لاقف دهاش

 ىنلا نآل ليق نإف ه ىلو ريغب كِل اهجوزتف هلي هللا لوسر كمأ جوزفمق ريغص مالغ

 | مهسفنأ نم زينم وملاب ىلوأ ىننلا | ىلاعقهلوقل هلاهسفن تبهو ىتلاةأرملاىلوو اهيلو ناك هل

امإذ هب مرمأي امف هتعاطو هعايتا ند همر ايف مكب ىلوأ وه هل ليق
 ّق مهلع فرصتي نأ



 .١٠ كلذ ىف فالتخالا ركذ

 امودهاش ئايلوأ نم دحأ سيل هل تلاق نيح امل لقي ملهنأ ىرتالأ الف م طاومأو مهسقتأ

 ىلع ةلالد اذه ىفو ىنهركب مهنم دحأ ام لاق لب مهنم كب ىلوأ | 18 كنار يدا
 لجرلا حاكنزاوج ىلع عيما قافت ارظنلا ةمجنم هيلع لديوساكنلا فنه يلو نكي ملهنأ
 زاوج بجو احلام فرصتلاةزئاج تناك ا1ةأ ملأ كاذكهلام ف فرصتلا رئاج نام

 ناكاذإ لجرلا نأ انفصوام لجرلا حاكن زاوج ىف ةلعلا نأ ىلع ليلدلاو اهحاكت دقع

 فلاخ نيل و انفصوام ص هحاكن رحب ملهلام ف فرصتلا زئاج ريغ آنونج

 لقعم تخأ نأ لقعم نعءراسي نب لّقعم ىخأ ىلأ نع كامس نع كيرشثردحب كلذ ف

 الف ] ةبآلا هذه تلزنف لقعم اهيلع ىنأف اهعجارب نأ دارأ مث اهقلطف لجر تحت تناك

 تلزنةيآلانأو ةصقلا هذه ًاضيأ نسحلا نع ىوردقو | نججو ازأ نحكني نأ نهولضعت

 ىف ال قنلا ل هأ بهذم ىلع تباث ريغثي دح ا اذهو امجيوزتب همأ و القعم اعدت هنأواهف

 327 :. ل تن ولو لسرم نسحلا ثيدحو ك امس هنعىور ىذلا لورجلا لجرلا نم هدنس

 لضعلا ىف هقح لطيف هنعهللا هأبنف كلذ ل ءفالقعم نأ لبق نم 3نم اهدقعزا وج ىلع هب ةيآلا ةلالد

 نلغبف ءاسنلا متقلط اذإو ] لاق هنآل جاوزألل ًاياطخ كلذ نوكي نأ ىضتقي ةيآلا رهاظف

 ناكاذإو قلط نم باطخ وه امنإ [ نهولضعت الف | ىلاعت هلوقف | نهولضعت الف نرلجأ

 ًارارض نهوكسمت الو] لاق اي اهيلع ةدعلا ليوطتب جاوزألا نع اهلضع هانعم ناككلذك

 ةئانملو جاوزأللوءايلوألل ًاباطخ [ نهولضعت الو] ىلاعتهلوق نوكي نأزئاجو | اودتعتل
 أ رما اهأ لاق هنأ متلي ىنلا نع ىور امب ًاضيأ اوجتحاو كلذ ىضتقي مومعلاو سانلا

 ىبأ ثيدحيو لوب الإ الإ اكن ال هلوق نم ىور امبو لطاب امحاكنف اهيلو ريغب تحكن
 جورتىلا قينازلا نإف ابسفن ةأ رلا جوذت الو ةأر ا ةأرملا جورنال هلي ىنلا نع ةريره

 ضعب ىف ىوردقو ىواحطلا حرش ىف هلاع اننب دقو تباث ريغف لوألا ثتندحلا امأف اهسفن

 نذإ ريغب اهسفن جوزت 7 ةماأل ىلع اندنع اذهو اهلا وم نذإ ريغب تجوزت ةأرما اعأ ظافلالا

 حاكن اندنع اذه, نآل فاللا عضوم ىلع ض رض رثعل ا ىلوي الإ حاكنال هلوقو اهالوم

 ةيالولا قحت س ىذلا وه ىلولا نأال هسفن ىلو لجرلا نأ م ابسفن ىلو ةأر 1 نآل ىلوب

 ابضعي ىف كلذكف الام ىفأهسفت ىلع فرصتااو ةيالولا قحتست ةأر اأو هيلع ىلي 3

 هناال كالمالا سلب ةأرملا روضحخل ةهاركلا هجو لع لومحف ةربره ىبأ ثندحام أو



 ركذ دقو عمجملا كلذ روضح ةأرملل هركف سانلا هل عم<كلذلو حاكتلا نالعإب ر ومع
 نع رخآ ثيدح ىف ىور دقو ةريره ىلأ لوق نم اهسفن ميكسنت ىنلا ىه ةينازلا هلوقنأ
 أمسفن مكنت ىتلا ىه ةينازلا لاقي ناكلاق ةريرهابأ نأ هيف ركذو ثيدحلا اذه ةربرهىبأ

 نيملسملا نم دحأ دنعأ :زب سيل أسقت اهجوزتنأل نيملسملا عامجإب طخ ظفالا اذهنأ ىلعو

 ًاضيأ اذبف جوزلا امتطوو اهسفن تجوز اهنأ ىلع هتلمح نإف هيف روكذم ريغ هطولاو

 ةدعلاو رملا بجوي ًادساف احاكن هلمحي امثإ هزيحيال نم نآل انزب سيل هنأ هيف فالخال
 ىواحطلا حرش ىف ةلأسملا هذه ىف مالكلا انيصقتسا دقو ءىطو اذإ بسنلا هب تبيو

 ىلإىدأ امبر لضعلا نآل نهولضعت مل اذإ ىنعي [ رطأو مكل ىرأ ملذ | لجوزع هلوقو

 نوضرت نمانأ اذإ هَ ىنلا لوق ىنعموهو دقعلا هجوريغ ىلعامهنمروظحم ا باكترا

 ن قابلا ديع انثدحو ريبكداسفو ضرآل ىف ةنتف نكت هواعفت الإ هوجورف هقلخو هند

 دبع تعمس لاق ليعامسإ نب متاح انثدح لاق ىلعم انثدح لاق ناذاش نيدمح انثدح لاق عناق

 الإ هوحكناف هقلخو هنيد نوضرت نم ماج اذإ تلي هللا لور لاق لاق ضمره نب هللا

 . ضي 0 الإ ىف ةنتف نكن اولعفت

 عاضرلا بأب

 ركب وبأ لاق ةبآل |[ نيلماكنإ وح نهدالوأ نعضري تادلا ولاو | قاع هللا لاق

 ًآربخ ناكول هنآل ربخلا ها مهنأ باطخلا مورفم نم مولعم هنكلو ربا | هرهاظ

 ىف ًآضيأ فال الوربخلا هب دري ملهنأ لع عضري ال نم تادلاولا ىف ناكايلف هربخع دجول

 نوكي نأ نم لخم مل ربخلا وه ىذلا ظفللا ةقيقح دارملا نكي ل اذإو ربخلا هب دري مهنأ
 هلوتكح ربلا ةغيص ىف رمألا درب دق ذإ هب اهرمأو مآلا ىلع عاضرلا باحيإ دارملا

 نإو ملل عاضرلا قح تابثإ هب ديري نأو [ ءورق ةثالث نهسفتأب نصيرتي تاقلطللاو ]

 نعضرأ نإف ] ىرخأ ةيآ ىف لاق الف عاضرلا ةقفن نم بالا مزاي ام ريدقت وأ بآلا ىنأ

 ىلع كلذ لد | ىرخأ هل عضرتسف مترساعت نإو |يلاعت لاقو | نهروجأ نهوت افك

 قبب لف عضرت الوأ عضر رت نأ ىف ةريخم اهنأو تبأ وأ مآلا تءاش عاضرلادا رملا سيل هنأ
 رثكأ نإو هيلع ربجأ م"الا عاضرتسا ىبأ اذإ بالا نأ وهو نارخآلا نابجولا الإ
 هيلع ريح ل امهنم رثكأ عاضرلا ةقفن ى وفني نأ ىبأ نإف نيل وحال عاضرلا ةقفن ىف همراب ام



 ٠6 عاضرلا باب

 ىف امومع نوكي نأ نم | نهدالوأ نعضري تادلاولاو ] ىلاعت هلوق كلذ دعب اولخي ال مث
 هركذ مدقت ام ىلع افوطعم نوكي نأ وأ تاقلطم ريغ وأ نك تاقلطم تابم'الا رئاس
 نبنم تاقلطملا تابم'الا رئاس دارملا ناكنإف نييلع مكحلا روصقم تاقلطملا نم
 عاضرلل ال امتوسكو ةيجوزلا ةقفن ىه نهم تاجوزدلل ةبجاولا ةقفن !| ناف ثاجوزملاو

 ةيجوزلل | امهادحإ ناتقفن اهل عمتجتف ةيجوزلا ءاقب عم عاضرلا ةقفن قحتست ال ابن'ال

 هن'ال ةيآلا رهاظب ةقحتسم ًاضيأ عاضرلا ةقفنف ةقلطم تناكنإو عاضرلل ىرخ لا
 هلوق ىلع افوطعم - ال هنم ةدتعمالو ةجوز لاحلا هذه تمسلو عاضرلاب اهجوأ

 نوكستف | نوجاوزأ نحكي نأ نهولضعت الف نولجأ نغلبف ءاسنلا متقلط اذإو ] ىلاعت
 اهقلطن وكي نأ ئاجو عاضرلا ةرجأ ةقحتسملا ةقفنلا نوكت ولما عضوب ةدعلا ةيضقنم
 بوجو ىف انباحأ نم ةياورلا تفلتخا دقو ٠ ضيحلاب ةدعلا اهلع نوكستف ةدالولادعب
 ىرخ الا ىفو ًاعم امبقحتست امهنأ نيتباورلا ىدحإ ف ًاعم ةدعلا ةقفنو عاضرلا ةقفن
 اههدحأ نيينعم ىلع ةلالدلا ةيآلا تود دقف ةدعلا ةقفن عم ًائيش عاضرلل 0 00
 اذإ اهريغ هل عضرتسي نأ باآللل سيل هنأو نيل وحلا ىف 50 دلو عاضرب قحأ مال ١ نأ
 ىو ناتنس وه اسنإ عاضرلا ةقفن ىف بآلا مزل, ىذل ذلا نأ ىتاالاو هعضرت نأب تيضر

 ةقفنلا هذه بجوأ ىلاعت هللا نآل عاضرلا ةقفت ىف كراشي ال بالا نأ ىلع ةلالد ةبآلا
 عم مالا نم كلذ مازلإب وأ كف الا لسعج مث ناثراو ًاعيمج امثو ماللل ب بألا ىلع

 هريغ نود ةقفنلا مازلإب بالا صاصتخا ىف الصأ كلذ راصف ثاريملا ىف امبك ارتشأ
 وه صتخ ىنمزلا رابكلاو راذصلا دالو"الا ةقفن نم همزلي ام رئاس ىف همكح كلذك
 نمتوسكو نهقذر | ىلاعت هلوقو ه هيلع ةبآلا ةلالدل هيف هريغ ةكراشم نود هيلعدباجإب
 ا ] ةيآلا لومش 3 ةيجوزلا لاح ف اهل ةوسكلاو ةقفنلا بوجو ىضتق | فورعملاب

 نم بجاولا نأ علدي [فورعللب ] لاعتهلوقو + تاقلطملاو تاجوزلا نم تادلاولا
 فورءملا نم سيل ذإ هراسيو هراسعإ ىف لجرلا لاح ردق ىلع وه ةوسكلاو ة ةقفنلا

 ًاضيأ لدب ر فيفطلا ءىنلا رسوملا مازإإ الو هنكميو هيلع ردقي ام رثك رك أ رسعملا مازلإ
 كلذ بيقع هلوقب كلذ نيب دقو جوزلا لاح رابتعا عم هب ةيافكلا رادقم ىلع اهنأ ىلع

 داتعلا نم رثكأ ةقفنلا 0 تطتشا اذإف [ ابعسو الإ سفن فلكت ال |



 صاصجلا نآرَقلا ماكحأ 0-5

 ةداعلاو فرعلا ىف اهلثم ةقفن رادقم نع جوزلا رصق اذإ كللذكو طعت مل اهلل فراعتملا

 اهماعطب ريظلا راجئتسا زاوجرلع ةلالد ةيألا هذه ىفو اهلثم ةقفن ىلع ربجأو كلذ لمح مل

 كلذنيبدقو عاضرلا ةرجأ امه ةقلطالا ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا هبجوأام نال اهتوسكو

 غيوست ىلع ةلالد ةيآلا هذه ىفو [ نهروجأ نهوتآف كل نعضرأ نإف | ىلاتهلوقب

 ةمج نم الإ فورعملاب ةقفنلا ريدقت ىلإ لصوتال ذإ ثداوحلا ماكحأ ىف ىأرلا داهتجا

 هليبسف ةداعلا ىلع ًاينبم ناكام لكو ةداعلاب ًاريتعم كلذ ناكذإ ىأرلا شكأو ىظلا بلاغ

 الو هيلع ةدايز ال دحاو رادقم ىلع ةروصقم ةداعلا تسيل ذإ نظلا بلاغو داهتجالا

 هراسيو هراسعإ ىف هلاح رابتعا وهو داهتجالا ىلع ىبم 7 ىرخأ ةهج نمو ناصقت

 ىتبم عسولا رابتعاو [ امعسو الإ سفن فلكت ال ] هلوقب ناكءإلاو ةيافكلا رادقمو

 رابجإلا لهأ لوق نالطب بجو, [اهعسو الإ سفن فلكت ال | ىلاعت هل 4 ه ةداعلا ىلع

 ىلاعت هللا ىلإ كالذ مهتيسل ىف م قر تالك]و نرقيطي الأم هدايع فلك هللا نأ مد داقتعاو

 ةدلاو راضتالإ ىلاعت هلوق ه يك عدس هفسلا نمهيلإ نويسنو نولوةءامع هنا

 عاضرلاف ةراضماوهاولاق ةداتقو دهاجمونسحلا نعىور [هدلوب هل دولو مالو اهدلاوب

 ركب وبأ لاق + مالا تريخ ءىش ىلع عاضزلا ماق اذ ذإ الق هارب 10 جم نلاو

 ةسنجأ ال اهب هعضرتاملثب هعضرتنأب تيضراذإ ىطعتالنأب اهدلوبةدلا و راضتال هانعف

 نهدالوأ نعضري تادلاولاو ] هلوق نم ةيآآلا لوأ يف مدقت ام ىلع ىلوأ ىه نوكتت لب

 | فوردهملاب نمتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو ةعاضرلا مل نأ دارأ نا نيلماكن يلوح

 ةدلاو راضت ال ] ىلاعت هلوقب كلذ دكأ مث ةدملا هذه دلولا عاضدب ق ددلأ ماآلا لمح

 3 نيا هريغ هب ا ذإ امنأ ملع أ هشاو ىنعي | اهدلو

 نهروجأن هوت آافكلن :عضر أنإف] ىرخأ ةيآقلاقاكوه واه ريغىلإ هعفديفاهراضي نأ

 سرا نم اهقح طقسي مف [ىرخأ هلعضرتسف 0 نإد] 3 عاضرلاب ىلوأ |, أخ

 عزت نأب هعض رت نأ ري م اذإ اهدلوت راضتال ان هب كير ٠ تأ لمتحتو رسأعتلا دنع الإ

 لوق كلذكو اّسب ىف هعضرت ىح اهدنع ىلإ رثظلا رضح نأب جوزلا صؤ هنكلو اهم

 هلمح بجو اهريغ عاضرتساو اهنم دلولا عزن ىف ةراضالل ةلمتحم ةبآلا تناكاملو انباحصأ

 ةرجأب هعضرت نأب ىه تيضراذإ اهريغ عاضرتسا نم اعونم جوزلا نوكيف نيينعملا ىلع



 لي عاضرلا باب

 ةعضرملا 00 ىلع ج وزلا ربجأ عضرت مل نِإو فورعملاب ةوسكلاو قزرلا ىهوابلثم

 قحأ م لا ن 0 اذهىفو ه اهدلوب اهل ًاراضم نوكي ال ىت> > اهب ىف هعضرلت ىح

 ةاسللالا جاتحت نم نوكيام دعب عاضرلا نع ىنغتسا نإو ًاريغص مادام دلولا كاسمأب

 كنا نإ و4 35 عاضرلا لاح ىف تناك اذإف هلبق ىبك عاضرلا دعب مألا ىلإ هتجاح نآل
 قفرأ مآلا نأ وهو ًاضيأ دلولل ق> هيفو اه ةح مالا دنع هن وك انيلع اهريغ ةعضرملا

 4دحو 0 وهدحوبرشيو هدحو كأي نأ الإ اندنع مالغلا ف كلذو هيلع ىنحأو هب

 ىو هلقعيو بيدأت لا ىلإ هيف ج اتت ىذلا دحلا غلب اذإ مالغلا نآل ضيحت ىتح ةيراجلا فو

 ىلا لاخلا ىهو هبيدأتب موقأ كلذ عم ب" الإ و هيلع ررض بأالا نود مآلا دنع هنوك

 تاع ىف مهاب اوق رورخلاو اع موبرضأو عيد ] ةالصلاب مورم هلي 1+ ىنلا أبف لأق

 كلذكف ا رافع هن ل بد ًاتلاو ميلعتلا هجو ىلع ةالصلاب رومأم وهفأ ىبس ةئس نك ن 8

 ةيالو الو هلع ررض لالا هذه ىف اهدنع هنوك ىفو هللعت ىلإ جاتحي ىذلا بد الا رئاس

 دنع امتوكىف اهيلع ررض الف ةيراجلا امأو هيلع رض هيف نوكي اهف ريغصلا لعدحأال
 لوزت الو ءاسنلا بادآ ىلإ جاتحت اهن“ال اهل عفن اهدنع اهنوك لب ضيخحت نأ ىلإ مثالا
 اهدنعابت وك قابملع ررضالو ةدالولاباماع ابقحتست ابهناال غوابلاب الإ اهنع ةيالولا هذه

 موقأ بأالاو نيصحتلا ىلإ تجاتحا تغلب اذإف غولسلا تقو ىلإ ىلوأ تناك كلذلف
 لوسرلانع رثثالا درو انفص وام ىلع نأ زآرقلا ةلالد لثعو هاج ىلوأ ناككالذلذ اهنيصحت

 ةثراحنب ديزووه مصتخا ًايلع نأ سابع نباو هوجو هللا مرك ىلع نع ىورام وهو هلي

 ل ل تناكو ةرمح تنب ىف بلاط ىنأ نب رفعجو
 الا تنكح كةيصعلا نم م قحأ ةلاخلا لعج هنأ أريخلا١ اذه ناكف ةدلاو ةلاخلا نإف الاخ

 ها مرخنأ م ل تاوذ نأق لصأ اذهو بألا ن نم دلولا كاسمإب قحأم ”ةلانأب

 ىو وع مج بر# 825 برت 21 لاجرل 5 نهم قى حس ىف 2 0 ةدلاؤ الا )| | نم ةبصعلا ةناضد هم هتتاضحو ىلا

 لدوتةدلاو اهامسو ةبصعلا نم هب قحأ اهنأو ةناضحلا قح اهل ةلاخلا نأ اهنمىفاعمربلا اذه
 نكي ملذإ برق الاف برق”الا قحلا اذه املف ىصلا نم مرحب محر تاذ لك أ نع كلذ
 نأ ر مع نب هللا دبع نع هيبأ نع بيعش نب رمع ىور دقو ةدالولا ىلع ًاروصقم قحلا اذه
 هل ىدنو ءاعو هل ىنطب ناكنيح هلا لوسراي تلاقف علي ىننلا ىلإ اهل نباب تءاج ةأرما
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 ىورو ىجوذتت ملام هب قحأ تنأ لاقف ىنم هعزتني نأ هوبأ دارأ ءاوح هل ىرجحو ءاقس
 ةيعش نب ةريغملاو دوعسم نب هللادبعو ركبوبأو ىلع مهنم ةباحصلا نم ةعامج نع كلذ لثم

 نإف هدحو برش وأ لكأ اذإ مالغلا ريخي ىعفاشلا لاقو نيعباتلاو ةباحصلا نم نيرخآ ىف

 ىلأ نع ثيدح هيف ىورو اهدنع ناكمألا راتخ ا نإ كللذكو هب ىلوأ ناكب آلا راتخا

 نمحرلادبع ىورو تئش امهمأ رتخا 4 لاقف هب وبأ نيبامالغ ريخ عقلي هللا ل وسر نأ ةربره

 زئاج مقلي ىنلا نع ىورام امأف هبوبأ نيب ًاييصريخ باطلا نب رمع تدهش لاق منغ نبا

 امالغ ريخ هنأ ىلع نع ىور دقو غولبلا دعب امالغ ىمسي نأ زوي دق هنآل اخلاب نوكي نأ

 ىوردقو ًاريكن اكل و الا نأىع لدياذبف هنري انعم هلاخأ ىنعي 1آذه غلب دقول لاقو

 ديرب هنأو ىنقلط هنإتلاقو ملي ىنلا ىلإ امرجوز تعصاخ ةأرما نأ ةريره ىبأ ثيدح ىف
 هيلع امهتسا قلي هللا لوسر لاقف ةبنع ىنأ رثب نم ىناقسو ىنعفت دقو ىنبا ىنم عدني نأ
 امهسأ رتخاف كوبأ اذهو كمأ هذه مالغاب تلي هللا لوسر لاقف ىنب ا ىف ىنجاحت نم لاقف

 ًاريبك ناكمنأ ىلع لدي ةبنع ىبأ رثب نم ىناقس دق م"الا لوقو همأديب مالغلا ذخأف تئش
 نب دمع لاق نيوب "الا ىف كلذكو هقوةح رئاس ىف ريغصلل رايتخا ال هنأ عيمجلا قفتا دقو

 راتخي هن ال كلذك وه ركب وبأ لاق نيرم“الا رش الإ راتخال هنأال مالغلا ريخضال نسحلا

 | ًاران كيلهأو مكسفنأ اوق | ىلاعت هللا لاقو ريخلاو بد"الا ملعت نع ضارعإلاو بمعللا
 شنب هن"ال هيلع ًاررض مالا دنع هنوك ىف نأو هميلعتو هبيدأتب موقأ ب'االانأ مولعمو

 لجرلا ىهن ةراضملا ع دئاع هنإف | هدلوب هل دولوم الوإ ىلاعت هلوق امأو ءاسفلا قالخأ ىلع
 ىف نوكت دق اهتبج نم ةراضملاو هدلوي راضت نأ ًاضيأ ةأرما ىبنو اهدلوب اهراضي نأ
 هعنم نأ ةّقفنلا ريغ ىفو اهقح قوف بلطتو هياع طتشت نأف ةقفنلا ىف امأف اهريغو ةقفنلا

 هدلوب هل ةراضم نوكستؤ هدلب نع هج رختو هب برتغت نأ لمتحو هب ماملالاو هشؤر نم:

 أهيلع ىوطني ةلمتحم اباكهوجولا هذبف هدنع هلرت نم عنتمتو هعيطيال نأ ديرت نأ لمت<و.

 لثم ثرأولا ىلعو | ىلاعت هلوق اهيلع ةبآلا لمح بجوف | هدلوب هل دووم الو ىلاعت هلوق

 نهتوسكو نوقزر هلدولوملا ىلعو | هلوق دنع نم هلبق روك ذملا عيمج ىلع فطع وه | كلذ

 ناكف عملا فرح ىهو واولاب ضعب ىلع هضعب فوطعم هلك مالكلا نال | فورعملاب

 رخآلا ةراضم نع امهنم دحاولكا ىهلاوةوسكلاو ةقفنلا ةدحاو لاح ىف ًاروكذ م عبملا



 ىنعي | كلذ لثم ثراولا ىلعو ] هللالاق مث اه ركذ انمدق ىتلا ىناعملا نم اهروتعأ ام ىلع
 انلف اهريغف نوكت دق ةراضملا تناكذإ هراضت الو اهراضيال نأو ةوسكلاو ةقفنلا
 روكذملا عيمجثراولا ىلعآبج وه كلذناك| كلذ لم شر اولا ىلعو] كلذ ىلع ًافطعلاق
 هلوق ىف ةداتقو ءاطعو ٍبيؤذ نب ةديبقو نسحلاو تباث نب ديزو رمت نع ىور دقو

 راضيال نأ هيلع ىبعشلاو سابع نبا نعو ةقفنلا اولاق | كلذ لثم ثراولا ىلعو] ىلاعت
 .ثراولاىلع ةبجاوةقفنلا ايري مل امهمأ ىلع هيف ةلالدال راضياال نأ هيلع اهطوق ركب وبأ لاق
 همازل] قنب ال ةراضملا ىلع هدوعف اهريغ ىف نوكت اك ةقفنلا ىف نوكت دق ةراضملا نآل
 كلذ ىف وه ذإ ةدّئاف ةراضملا نع ىبنااب هصيصختل ناكام ةقفنلا هيلع نأ الولو ةقفنلا
 نإو ] كلذ بيقع ىلاعت هلوق اهريغ ىفو ةقفنلا ىف ةراضملا دارللا نأ ىلع لدي و ىنج لاك
 تمظتت | دق ةراضملا نأ ىلع كلذ لدف ,مكيلع حانجالف كدالوأ اوعضرتست نأ متدرأ
 مل اذإ باطخلا نب رمعلاقف ريغصلا ةقفن همزات نميف فاسلا فلتخا دقو ةقفنلاو عاضرلا
 بألا ىلع ةقفنلا بجوأ ىلاعت هللا نأ ىلإ كللذ ف بهذو تابصعلا ىلع هتقفنف بأهل نكي
 ةقفنلا تب اثنب ديزلاقو لقعلاةلزنمب تابصملا اه صتخت نأ بجوف ةبصع هنالمالا نود
 نمانركذامسابعنب!نع ىورو انباضأ لوةوهو مهثيرأومردق ىلع ءاسنلاو لاجرل ىلع
 ن'ال ةقفنلا ثراول | لعىأر هنأ لع لدي اذه نأ انيب دقو اهراضيال نأ ثراولا ىلع نأ
 ىلعو دجلا ىلع بحت الو ةصاخ بالا الإ دحأ ىلع ةقفنال كلام لاقو اهيف نوكت ةراضملا
 نم دحأ ىلع ريغصلا ةقفن بجمتال ىمفاشلا لاقو بلل نبإلا لع بجتو دجلل نبإلا نبا
 | كلذ لثم ثراولا ىلعو | هل وةرهاظو ركب وبألاق دلولادلوو دجلاو دلولاودلاولا الإ هتبارق
 هلوق نال نيلوقلا نيذه داسفب نايضقي ةقفنلا باجيإ نم انفصوام ىلع فاسلا قافتاو
 دح ال زئاج ريغوةراضملاو ةقفنلا ف نيروك ذملاعيمج لعد تاع[ كلذ لثم ثراولا ىلعو /
 دحأ لقيملو ةثرولا نمهيلع بجت نميف فلسلا فالتخا انركذ دقو ةلالد ريغب هصيصخت
 عيملا لوق نع جراخ ىعفادشلاو كلام لوقو ةقفنلا امهبلع بجتال معلاو حلالا نأ مهنم
 برق الاةفصلا هذه وه نه لبع بجو مرح محروذ وهو بالا ىلع بجو ثيح نمو
 ىلإ  مكتويب نم اولكأت نأ مكسفنأ ىلع الو | ىلاعت هلوق هيلع لديو ةلعلا هذه برق الاف
 نأ ممل لعجو مرح محرلا ىوذ ركذف [ كقيدص وأ هحتافم ممكلمام وأ  لاعت هلوق
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 انركذ دق لبق نإف هل هحابأ امل ءالول كل ذل نوقحتسم مهنأ ىلع لدف مهتويب نم اولكأب

 مهلع خوسنم وه هل ليق ه ةقفنلا ناقحتسي الو [ مكفيدص وأ هحتافم متكلمام وأ |هبف

 اذإ معلا نبا ىلع ةقفنلا اويجوأف ىل فق نإف ة مرا حرلا ىوذ خس تش و قافتإلاب

 1 هل وق ناك نإف ليق نإف ةلالدب هانصصخو هيضتَش نضاظلا هل لبق درأو تراك

 بألا ىلع ةقفنلا باحيإ بجاولاف ثراو لك ىلع ةقفنلل ًابجوم | كلذ ل-ثم ثراولا

 دق هنآأل كلذو بالا ريغ ثراولا ىلعو دارملا امنِإ هل ليق هنم امهثي راوم ردق ىلع مآلاو

 هلوقهيلع فطعم* مالا نود هيلع ةقفنلا عيمج باحيإب باطخلا لوأ ف بالا ركذ مدقت
 هنأال ةثرولا رئاس عم ب'الا هدارم نوكب نأ زئاج ريغو [ كلذ لثم ثراولا ىلعد |

 جيسفلا ناكذإ باطخ ىف دحاوءىش ث ىف خوسسنملاو خسانلادوجو زئاج ريغو مدقت دقام خسأ

 اذإ هنأ قامسإ نب ليعامسإ ركذو لعفلا نم نيكفلاو محلا زارقسا دبل زئاج ريغ

 نعضري تادلاولاو | ىلاعت هلوةل هعضرت نأ همأ ىلعف مودعم وأ تيم هوبأو دولومدلو

 وأ ضرمب اهنبل عطقتا نإف 0 ىلع بحي ناكام طوقسب ابنع طقسي الف [ نهدالوأ
 بجو توملا هيلع تفاخو دقت لف عض ص رتسلا 3 انكم ناكنإو ابلع ه ىش الف هريغ

 - فاخيم ةناعإ دحاو ل 0 ةمج نم نكل بالا ىلعام ةبج نمال عضرتست نأاهلع
 هنأ اهدحأ لالتخإلا نم بورض ىلع لذتشي همالك نم لصفلا اذهو هنكم أ اذإ هيلع

 ركذ نع ضرعأو | نهدالوأ نعضر. تادلاولاو | هلوقل مالا ىلع عاضرلا بجوأ

 ايلع لعج امبإف | فورعملاب نمتوسكو نهقزر هل دولوم ا ىلعو | هلوق نم هب لصتيام
 لدب ريغب كلذ اههازلإ زوجي فيكف ةوسكلاو ةقفنلا نم ا بجوأ ام ءاذحب عاضرلا

 محلا ىف عفانملا كلت نوكنت نأ بجوي عاضرلا نم الدب بآللل ةقفنلا موزل نأ مولعمو

 ىلاعت هللااببجوأ دقو مالا ىلع اماجبإ لاح: سافهيلع لدبلا قاةحتساب اكلم بالا ةلصاح

 هيف سيل | نهدالوأ نعضرب هل وق قالا و ةوسكلاو و ةَقفنلا نم لدب ابمازلاب ب "الا ىلع

 ىلع ربي ال ابنأ فالخال هن”ال امل ًامح عاضرلا هب لعج اعإو الع عاضرلا باجيإ

 حض رتانف متر سأ هث نإ وإ هلوق ىكلذ ىلعهتلا صن دقو أ حاب ال ناكر تبأاذإ عاضرلا

 وهو ب'الادقف لاح فا يلع عاضرلا باحيإ ىلعةبآلاب لالدتسالا مالا يرد آل

 اهنبلعطقن انإ هنأ معز م 3 الا قويلع نموصنلا وهو هئاخ لاحىفأ أهاع هياجإ ضتقي م



 حل عاضرلا باب

 عفانم تناكن إاهمأل ضقنتمآضيأ اذهو عض رتست نأ اهنكمأ نإ و ا ماع «ىشالفهريغوأ ضرع
 رذعت اذإاهلام ىفابلع كلذ نوكي نأ بجاوف بالا دقف لاح دلو لل ايل عةقحتسم عاضرلا
 احلام فاهيلعةقحتسم عاضرلا عفانم نكت لنإوهعاض رتسا بآل ىلع بجو اك عاضرلا اهيلع
 اذإ اهامىف كلذ موزل نيب و عاضرلا عفانم اهموزل نيب قرفلاامو عاضرلا !ممازلإ زئاج ريغف
 نيب قر فيو عاضرلاءاضقت ادعب هتقفن |,هزلي مل هنأو هو رخآ هجو نمهيف ضقانم الع رذعت
 اهني قرفلا بجوأ نبا نف ريغصلا ةقفن نم ًاعيمج امهو عاضرلا دعب ةقفنلا نيب و عاضرلا
 ةقفن وه انإ همزلب ىذلانإ لاةيىت> ب'الاىف هلثمزاجل هجولا اذهنم ةقرفلا تزاجولو

 اهتقفن هيله بجو أ اهنإ ىلاعت هتان "ال ريخصلا هيلع ةقفن الف عاضرلا ةدم تضقت | اذإف عاضرلا
 عض رتست نأ اهيلعف توملاهيلتفاخو عض رتست نأ اهنكمأ اذإ هنأ معز مث عاضرلا اهتوسكو
 اهبصخ فيكف ىنعملا اذهللع كلذ ن اكن إف توملا هيلع تفاخول كلذ اهمزلي ىدلاهجولا لع
 ةلالدب نورةمريغ هيشتو طيلخت هلك اذهو سانلارئاس دودو اهناريجنود ةلظايمأولاب

 نإلل بالا ىلعالإ ةقفنلابج ويال هنأ كلام نع كلذ لثم كح دقو ةشىلإ دغصالو
 فاسلا ليواقأ نع جراخ لوق وهو نبإلا نبا ىلع دجلل ابجوي الو .بآللل نيالا ىلعو
 ىلاعت هلوق وهو هدر باتكلا رهاظ نإف كلذ عمو ًاقفاوم هيلع ملعنال اميمج بلخلاو

 كادهاج نإو  ىلاعت هلوق ىلإ  نهو ىلع انهو همأ هتامح هيدلاوب ناسنإلا انيصوو
 لخاددجلاو [افورعم ايندلا ىف امهبحاصو اموعطتالف ملع هب كل سيلام ىب كرشت نأ لع
 فورعملابهتيحاصمب رومأموهو [ يهار اربإ مكيبأ ةلم | ىلاعت هللا لاق نأ هن"ال ةلبجلا هذه ىف
 هتعوج دس ىلع ةردقلا عم ًاعئاج هكرت فورد ةيحصلا نم سولو كلذ ف ىالخال

 0 ماب 7 توي وأ كت وي مانو ان فأل !عالو ] هلرق ًاضيأ هيلع لدبز

 | موب نم | هلوقن 0 تيرلا نا الذ نإ الأ تفي ر ركذي ملوءابر رفاالا ءالرنه توي

 نيالا تيب هيلإ ف 5 ,الاكلم هيلإ فاضأف كيب "ال كلامو تنأ هلوقك كلذ ىنتفا

 دق هنأ قالا ناو قا طوق دا 00 م هيلإ تويبلا ةفاضإ ىلع ر مهتقأو

 ل اهلا لوقل هجو ال هن 8 هسةن لام هيلع رواظحي ريغ ناسنإلا نأ تكالذ لبقأ م ولعف ناك

 | ودب نم اولكأت نأ | هلوقب دارألا ٍنأىلع كلذ لدف كسفن ٍلاملكأ ىف كي 1 5 انجالا

 فاتخادقو ه ءايرقألارئاس ركذ ذ م اعيج امرك 3 مذإ ءانب ال الا ءانبأو ا ب
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 لهأ نم ناك نم لك ىلع ىه انباحأ لاقف مهني رأوم ردق ىلع ةث رولا ىلع ةقفنلا وبجوم

 1 نك م نم ىلع ةقفن الوهنم مرح محر 1ذ ناكاذإ ىصلا نم هن أريم ردق ىلع تثاريملا

 معلا ن 12 ث اريااولاخلا ىلعةقف ةقفنلا اوجوأ كلذلو 0 راو ناكنإو ىصلا نم مرت م جحر

 ثاريملالهأ نمورف لالاهذهىف ًاثراو نكي مل نإ ولاخلاو مرحم محر سيل معلا نا نآل

 قنوكت الثاريملا نال ةايحلالاح ىف ًاثراو هبدرب ملهنأ مولعم هنالل كلذو مرح محروذ

 ىذلا اذه ثرب ىصلا اذه نوكي نأ ىسعو هثرب نم ىرديال توملا دعبو ةاحلا لاح

 ناكاملو هيلع انبجوأ نم بجح نم ةثرولا نم هل ثدحي نأ زئاجو هلب : هوم ةقفنلا هيلع

 لهأ نم مرح محر وذ هنأ ىنعملا امإو ثاريملا لوصح دارملا سيل هنأ انيلع كل ذك كلذ
 ىذ ريغ وأ ناك مرحب محر اذ ثراو لكىلع ةبجاو ةقفنلا ليل ىبأ نبا لاقو ه ثاريملا
 ىلع عيمجلا قافتأ ان ركذام ةحص ىلع ليلدلاو + لاخلا نود معلانبا ىلع اهبجويف مرحمحر

 ابجوزةقفن املعبجتال ةأرااكلذكو ًاثراونأكنإو ةقفناا هيلع بجتالةقاتعلا ىلوم نأ

 امأو ةقفنلا باحيإ ىف طرش مرح محر اذ هنوك نأ ىلع كللذ لدف هثرب نم ىهو ريخصلا

 نم نيلوحلا تيقوت واخنال هناف | ةعاضرلا متي نأ دارأ نم نيلماكن يل و>ا| لجوزع هلوق

 نم بالا مزاي 1 وأ ميرحتلل بجوملا عاضرلا ةدمل ًاريدقت نوكي نأ امإ نيينعملا دحأ

 امهنم ضرتنع الاصفادارأ ناف | نيل ول !ركذ دعب ةوالتلا قسن ىف لاق املف عاضرلا ةقفن

 بجوملا عاضرلا ةدا ًاريدقت اسيل نيلولا نأ ىلع كلذ لد [امهيلع حانج الف رواشتو
 نيلوحلادعب امهتدارإب هقلع ىذلا لاصفلا نوكي نأ بجاوف بيقعتلل ءافلا نال مجرحتال
 ركذ نأ ىلع كلذ لد دقف نيلولا دعب امهرواشتو امهيضارتب ًاقلعم لاصفلا ناكاذإو

 نوكي نأ ز زئاج هنإو ميرحتلل بجوملا عاضرلا ةيامن تيقوت ةمج نم وه سيل نيل وحلا

 هلوق ىف سابع نبأ نع ةحلطط ىلأ نب ىلع نع باص نب , ةبوواعم ىور دقو ٠ عاضر امهدعب

 نإف] لاقمت[ [ةعاضرلا متينأ دارأن 1 نيلماكن يلوح نهدالوأ نعضر. اولا ٍإ ىلاعت

 وأ نيلو هلا ل ريق ذا نأ دارأ نإ ١ حانج الف رواشتو امهنم ضارت نع الاصف ادارأ

 نيلوحلا ليقاملع [ الاصف ادارأ نإف | ىلاعتهلوقنأ ثيدحلا اذهف سايعنب | ربخأهدعب

 ! كيلع حانج الف مدالوأ اوعض رتسن نأ متدرأ نإو | ىلاعت هلوق هيلع لديو ه هدعبو
 امببضارتب هقلع ى هذا! لاعفلا ركذ ىلع فوطعم هن"ال نيلو ادعب عاضرتسالاهر هاظو



 و عاضرلا تفو ىف ءابقفلا فالتخا

 نيضلا حالم هيف ناكاذإلاصفلا اهطابأأ ككلذ دعب عاضرتسالا بآلل حابأو اهل هحابأف
 ةقفن نم حلا ف بألا مزأي ا تيقوت وه نإ نيلو 1 رك نأ نع اقص وأم لدو

 ولع هللاو هيلع كاملا هربجو 8 رلا

 عاض رلآأ تقو ىف ءاهققلأ ٠ فاللتخا ركذ

 اهنأ ةشئاع نع ىورف ريبكلا ةعاضر ىف فالتخا فلسلا نيب ناكدق ركبوبأ لاق
 كثبدح كلذ ىف ىورت تناكو ريغصلا عاضرك مرحتلا ًآابجوم ريبكلا عا ضر ىرت تناك

 هيعضرأ ةفيذح ىنأ ةأرما ىهو ليهس تنب ةلبسل لاق متي ىن ل نأ ةفيذح ىبأ ىلوم ملاس
 ابتشأ ترمأ لج راهيلع ل خدي نأ تدارأ اذإ ةىثئادتناكو كيلعل خدي مثتاعضر سمخ
 كلذ مى لأ ءاسنرئاسوبأ و كلذ دعب | يلع لخدي مك تاعضر سمخ هعضرت نأ موثلك م أ

 ليسن ل ةلمسنأ ىوردقو هد>و ىلاسل ملم يلم هللال وسر نم ةصخر تناكه ذه لعل نأقو

 هيعضرأ هلي ىنلا لاف ىلع ماسلوخدنم يا ىىرأىفإ هللالوسرابتلاق
 هلي ىنلا» اسنرئاسهلوأتاكملاسل اصاخ كلذ ن وكي نأ لمتحبف ةغب , ذ- ىبأ هجوقامبهذي
 توردقو هدعب د نعىرجتال اهمأريخأو ةيضأألا ىف ةعذجلاب رانيد نيادايز ابأ صخاك
 انث د>لاقركب نيدم انث 0 عاضر نأ علدبأم الع ىنلا نعةشئاع

 قورسم نع هيبأ نع مس نب ثعشأ نع نايفس انربخأ لاق ريثكن يدمحعان دحلاق دوادوبأ

 نم ىخأ هنإ هللا لوس رابع تلاقف لج راهدنعو اهيلع لخد لع هللا لوسر نأ ةشئاع نع

 نأ بجوي اذهف ةءاجلا نم ةعاضرلا امنإف نكن اوخإ] نم نرظنأ خلي ٍةَم لاقف ةءاضرلا

 فى وو هتعوجاهف نبلل ادسي ىتاالاحلا ىهوريغصلا لاح ىلعأ روصقمعاضرلا محنوكي

 هعوجر ىلع لديام هنع ىورو ريبكلا عاضر :ىرن ناكمنأ أ ىسومىبأ نعىور دقو هئاذغ

 مروتف تعضوف ةنبدملا نم هت أ سماب لجر مدق لاق ةيطع ىبأ نع نيصح وبأ ىورام وهو
 كنم تناب لاَقَف ىموم أ ارأ لأسف هنم ةعرج هنطب ىف لخدف هبصيو هجع لمعخ اهمدت

 اذه ىرت اعيضرأ لاقف ىرعش الا ىلإ ىنأر ءاللاب لبقأف لصفف هريخأفد وعسم نب ١. ىتأف

 نع قولأستال ىرعشأ الا لاقف م ظلأو محلل تيفي أم 4 مرحب امنإ طمش”الا

 ا ىلإ لوألا 1 نءعجر هل أل ع لدي اذهو كروظأ نيب ربخلا اذهو ءىث

 ف ماكحأ 0
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 هتفلاتع ىلع ًآيقأب تاكو مروظأ نيب ربحلا اذهو ءىش نع ىنولأتال لقي مل كلذ الولذإ

 هللا دبع نب رباجو ةبلس مأو هللا دبعو سابع نبأو ىلع نع ىوردقو قح هب ىفأ ام نإو

 ءىثالإ ريبكلا ءاضرب لاق ءابقفلا نم ًادحأ ملعن الو مرحيال ريبكلا عاضر نأ رمع نباو

 هنالذاش لوقوهو مرحي ريبكلا عاضر نأ لاصوبأ هنع هبورب دعس نب ثيللا نع ىورب

 ءاثدشلا ىأ نع محلا نعجاجحلاىوراموهو مرحال هنأ لع لديام ةشئاع نع ىور لق

 نع نامّثع نب مارح ىوردقو مدلاو محللا تينأ م عاضرلا نم مرحب تلاق ةشئاع نع

 ىورو لاصق دعب عاضر الو ملح دعب منال 2 هللأ لوسر لاق لاق مهيأ نع راج نأ

 رخآ ثيدح ىفو ةعاجلا نم ةعاضرلا ا] انمدق ىذلا ةشئاعثي دح ىف هي ىنلا ع

 ثيدح ىور دفو « ريبكلا ىف عاضرلا نوك ني اذهو مظعلا زشناو محللا تبنأ ام

 مماقلا نب نمحرلا دبع ىورام وهو رخآ هجو ىلع ريبكلا عاضر ق هانمدق ىذلا ةشئاع

 أولخدي ىح نايبصلا عضرت نأ ركب ىنأ نب نمر لا دبع تنب ىمأت تناكة شئاع نأ هبب نع

 قافتالا لصخل ريبكلا عاضر بجوأ نم لوقذوذش تبث اذإف الاجر اوراص اذإ اهلع

 ةدم ىف راصم'الا ءارقف فلتخا دقو ه قيفوتلا هللابو مرحي ريغ ريبكلا عاضر نأ ىلع

 مل وأ مطف دقو رهشأ ةتسب امهدعبو نيلوحلا يف عاضر نم ناكام ةفينح وبأ لاقف كلذ

يذهلا نبأ رفز لاقو مطفي مل وأ مطف مرحتأل كلذ دعنو مو ووف مطفي
 مى زنكي مادام ل

 ىروثلاو دمحو فسوي وبأ لاقو نينس ثالث هيلع ىتأ نإو عاضر وهف مطفي ملو ناللاب

 دعب ناك امو نيل وهلا ىف مرحهريثك و عاضرلا ل يلق كللامزع بهو نبا لاقو تقولا ريتعي

 وأرهشونال و حعاضرلا كلام نع مساقلا نبا لاقو هريثك الو هليلق محال هنإف نيلوحلا

 نيروشوأ رمشو نيلوحلا ىلإ رظنب امنإ هايإ همأ عاضرإ ىلإ رظني الو كلذ دعب ناربش

 نوكي ال كلذ نإف ميطف وبف نيلوحلا مامت لبق هتعضرأو نيل وحلا لبق هتلصف نإو لاق

 , لاقو اعاضر هدعب عضرأ ام نوكي الف عاضرلا نع كلذ لبق ىنغتسا دق ناكاذإ اعاضر

 مطفي /نينس ثالث عضرأولو عاضرمدعب سلف هماطق رمتساو ةنسل مطف اذإ ىعازوأالا

 عاضرال ىلع نعىورف ليواقأ كللذ ف فلسلا نع ىور دقو نيلوحلا دعب اعاضر نكي م

 ىلع مه وق نم لدي اذهو رغصلا ف ناكام الإ عاضرال رمع نباو ر# نعو لاصف دعب



 6 عاضرلا تقو ىف .ءابقفلا فالتخا

 تيقوت ريغ نم رغصلاب هنباو رمتو لاصفلاب كلا قلع ايلعنآل نيلوحلا رابتعا كرت
 ةريرهىبأ نعو ماطفلا ليقىدتلا ىف ناكام عاضرلا نم مرحي امنإ تلاق اهنأ ةءاس مأ نعو
 ناكامب مكحلا قلعف ماطفلا لبق ىدتلا ىف ناكو ءاعم الا قتفام الإ عاضرلا نم مرحال
 ةعاضرلا نم م رحبامن] تلاقاهمأ ةشئاع نع ىورام ون وهو ءاعمألا قتف امو ماطفلا لبق
 ىور دقو نيلوملا رابتعا مهبهذم نم نكي ملهنأ ىلع لدي هلكاذهف مدلاو رحللا تبنأ ام
 ىورامو نيل وحلا دعب عاضرال الاق امهنأ سابع نب هللا دبعو دوعسم نب هللا ديع قع

 ناكول هن“ال نيل وملاب قلعتم ريغ هنأ ىلع لدب ةعاجما نم ةءاضرلا لاق هنأ هِي ىنلا نع
 ركذي مل اءلف نيلوحلا ىف ةعاضرلا لاقلو ةعاجملا نم ةعاضرلا لاق امل لاتبقوت نالوا
 ةعاضرلافهندب هيلعىوقبو هتعوجدسي ناك اذإ نبللا نأ اهانعمو ةءاجنأ ركذو نيلوحلا
 بجوملا عاضرلا ةمص كلذ رهاظ ىضتقاف نيلوملا دعب نوكي دق كلذو لاحلا كلت ىف
 بجوي كلذولاصف دعب عاضرال لاق هبي ىنلانأ رباجثيدح قونيل ولا دعب مص ردتلل
 لاق هنأ لِي ىنلا نع ىورام كالذكو كلذدعب همكح مطقني نأ نيل ول ادعب لصف اذإ هنأ
 ةلالدل عاضرلا ةدمب نيل وحلا تيقوت ىنن ىلع هتلالد مظعلا زشناو محالا تينأام ةعاضرلا
 كلذر تعي هنأ وه هيف لقنلا ةحصب قثأ تسل لوق سابع نبا نع ىحدقوةمدقتمارابخأالا
 نالوح هءاضرف ربشأ ةتسل ةأرملا تدلو نإف | ًارمش نوثالث هلاصفو هلمحو | ىلاعت هلوقب
 ةثالثف ربشأ ةعبسل تدلو نإو ًارهش نورشعو دحأف رمشأ ةعستل تدلو نإو نالماك
 فلسلا نمآدحأ لعنالو ًاعيمج لاصفلاو لمح لابأ رهشنيث الث ةلكت هيف ربتعي ارهقناورشعو
 نم مهنف عاضرلا ىلإ ةجاحلا ف فاتخت نايبصلالا وحأ تناكاوكلذربتعا مدعب ءاهقفلاو
 فن لع عيمج أ قفتاو نيل وحلا لاكدعب هنع ىنغتسي ال نم مهنمو نيلوحلا لبق هنع ىفتس

 نكي ملو فلسلا نع هيف ةباورلا نم انهدق ام ىلع ريغصلل عاضرأا تودث و ريبكلل عاضرلا
 نأ انيلع نالود هيلع ىتأ نإو ًاريغص ةيمسل نأ دحأ عنتمال ذإ ريغصلا اد نالوخلا

 ةعاضرلا لاقوةعاجلا نمةءاضررلا لاقامل عقلي هنأ ىرتالأ عاضرلاة د فيقوتب سيل نيلوحلا
 بلغ ال ناكن إو راغصلالاوحأ هيف فات ىنعم ربتعا دقف مظعلا زشناو محللا تنأام
 ةدايزلا رادقم مث كلذ ىف نيلوحلا رابتعا طقسف نيلودا ىضمب هنع نونغتسي دق مهنأ
 هيلع تدشو هن اذغ ف نلللاب ابف ىتك ىلا لاخلا نيب دبدت هاا داهتجالا ةقبرط امهيدع



 ةفينح ىبأ دنعن اكو نيللا نع ىنغتسيو ءاعطلاب اببف قتبكي ىتلا لاحلا ىلإ لاقتنإلا نيبو هل

 هجوتبالدابتجالا ارقي رطىتلا ريداقملاوريدقتلا ىفدابتجا كلذو نيل وحلا دعب ربشأ ةتسدهنأ

 فيقوت اهريداقمدرب مل ىتلاتايانجلا شورأو تاكلبتسملا موقتوحن لاؤسابم لئاقلا لع

 ىلع بلغ نم ةبلاطم دح ال سل كلذ ىرب ىرج امو قالطلا دعب ءاسنلا ةعتم ريدقتو

 هلئاسم ىرحي بابلا اذه ىف ميحص لصأ اذهف هبلع ةلالدلا ةماقإب ريداقملا هذهنم ءىث هنظ
 لاملا نأو ةنس ةرشع ىتامت هنأ غولبلا دح ىف ةفينح وبأ اقام هريظنو دحاو جاهنم ىلع هيف

 نم كلذل رئاظن ىف ةنس نيرشعو سمخ دعي الإ هدشر سنوي مل ىذلا غلابلا لإ عقديال

 داهتجإلا ةقيرط ناكنإو لئاق لاق نإ ه داهتجإلا اهف ريداقملا تايثإ قبرط ىلا لئاسملا

 ىذلا ىنعملا اف هريغ نود هنيعب رادقملا اذه رابتعا سفنلا ىف ابعم بلغي ةبج نم دب الف

 رفزلاقام ىلع ةماث ةنس نود نيلوخلا لعل ربشأ ةتس رايتعا داهتجإلا قيرط نم 0

 هلاصفو ] لاقمم | ًارهش ن نوثالثهلاصفو هلمحو | لاقامل ىلاعت هللا نأ كلذ ىفلاقي ام دحأ هل لبق

 ىلإ هيلع ةدايزلا تراج مث رهشأ ةتس لما نوك نيالخلا موهفم نم لقعف | نيماع ىف

 امهنم ر أ لحل اندنع نوكي الو نيلوح نوكي دق للا نأ أ فالخال ذإ ]1 نيلوحلا مامت

 ةلمجج نم جرخم ال لاصفلا كلذك نيل وللا ةلمج نم ةلمجلا هذه ىف روكذملا لما جرخب الف

 هلاصفو هلمحو ١ ىلاعت هلوق ف ةروكذمل ةلملا امهتمظتنا دق ًاعيمج امهن'ال ارق ني الث

 ماطفلل داتعملا تقولاامه نال وحلا ناك 1 كلذ ىف لوقي نسحلا وبأ ناكو | ًاربش نوثالث

 0 نبللا ءاذغ نم لاقتنإلا ةدم نوكت نأ بجو انركذ اع هلغتدا لا تذاع قر

 ءاذغ ىلإ مالا نطب ىف دلولا لاقتنا ةدم تناك اكربشأ ةتس ماعطلا ءاذغ ىلإ نيلوهلا

 تانلاولاو] 0 هلوق لئاق لاق نإف + للا ةدم لقأ كلذو روشأ ة م ةدالولاب ماعطلا

 مأ 1 نياوحخلا ن أ ىلع صن | ةعاض رلا متي نأ دارأ نا اولا نإ وهلا سفح

 ا نم عفام ريغ م امنإلا فل قال مل بق عاضر دع نوكي نأ رئاج ريخف عاضرلا

 نوثالث هلاصفو هلو ] هلوق ف ربشأ ةتس لما ةدم لعج دق ىلاعت هللا نأ ىرت أ هيلع

 عنتم : مل مث رمشأ ةتس لما نيتيآلا عومب لعجل | 0 ىلاعت هلوقو أ أرهش

 ىنلا لاقو امهيلع ةدايزلا زاوج عنا م ريغ عاضر ا نيلوهلا ركذ كلذكفا ملع ةدايزلا

 نم ب الامر ا1 ريدقت ابلع ضرفل | ةدايز عدتمت مل ملو هجح مت دّقف هف رع كردأ ن نم + هلي



 ١1 عاضرلا تقو ىف ءابقفلا فالتخا

 نإف] لات هلوقب امهضارتب عاضرلا هتايثإل امهنم رثك أ ىلع ربجب ريغ هنأو عاضرلا اةرعأ
 نأ متدرأ نإو ]ىلاعت هلوةبو | امهيلع حا :ج الف رواشتو امهم ضارت نع الاصف ادار

 نأ ىلع كلذ لد نيلوحلا دعب عاضرلا تبث أمل | ميلع هك

 كلام 5 ماطفلا 0 6 ا

 عاضرال دلل هّدَِي ىنلا نع ىورامةلالدب , ماعطلاب نبللا نع ىصلا ءانغتسا لاح ىف نيلوحلا

 ماطفلارابتعا ىلع هلكلدي امدركذ انمدقام وحب ىلع هيف ةباحضلا نع ىورام و لاصف دعب

 هتانختسأ ونبللا ىلإ هتجاح ىف نيلوحلا دعب ى وصلا لاح رابتعا بجول كلذ بجوول هل ليق

 كلذرابتعاطوق-ىل ىلع عيمجلا قفت ااملف نيلوحلا دعب عاضرلا ىلإ جاتك نم ناي دصلا نمنآلهن 3

 تقولاب ا نأيجوونيلوملاف هرابتعاطوةس ىلع لد نيل وهلا دعب

 ء نيلوحلادعب عاضراللاق ِهّيِي ىنلانأرباج ثردحق ىوردق ل اةلاقنإف ه هريغن ود

 ركذ نم ةارسديدللا ]ماوه اذه نوكي نأ ز ئاخ لاصف دعب ب عاضرال هن دع رورشملاهلليق

 ىلع عاضرال ًاضيأ ديرب نأ ل متحا ظفللا اذهتئولاضي أو هدو ىحملا لعهلحنيلو ىلإ

 دقو | ةعاضرلا م نأ دارأ نمل نيلماكن يلوح ] ىلاعتهلوق لب ,وأت وحن ىلع نياو+لادعب بآلا

 ادارأنإف١ | ىلاعق اقام لاصفلا عقي امه. عاضرلاةدمامهنال وحلا ناكو لاني أودركذ ذ مدقت

 ها لاصفلا ًاتبقوت اسيل نيلوحلا نأ ىلع نيبجو نم لدي لوقلا اذهو [الاصف
 اا رزلل 1ك حلا رى حل ىلا نامل .اكامنأ ملاعق هأ ققأ . كنملاعفلا

 عجري ىح لاصفلا لاقل الاصف ل الوخأ لاو ولو | دااضق | اعل هلوف قاروكست 9

 هب درب مل هنأى لع لد ةركنلا ظفل هيف قلطأ الف هيلإ راشم دورعم هنآل امهيلإ لاصفلا ركذ
 قلعي الدودع تقوى لعأروصةمناكامو امهتدارإبلاصفلاهقلعتر الاهجولاو نياوحلا

 الاصفادارأنإف | ىلاعتهلوقو « انركذام ىلع ليلد كلذ فورواشتلاو ىضارتلاو ةدارإلاب
 هللا ةحابإل ثدار ولا ماكحأ ىف داهتجالا زاوج ىلع لدي ا رواشتو امهم ضارت نع

 امهنظ بلاغ ىلع فوقوم كلذو ريغصلا أ جرداص ىلإ مد امفرواشتلا نيدل اول ىلاعت
 ىلع فوقوم عاضرلا ة ةدم ف ماطفلا نأ ىلع ةلالد ًاضيأ هيقو ةقيقحلاو نيقيلا ةبج نم ال

 نع الاصف ادارأ نإف | ىلاعت هلوقل رخآلا نود همطفي نأ امهدح ل سيل هنأو امهضارت
 دهاجي نع كلذ وحن ىوردقو امهرواشتو امهضارتب كلذ زاجأف | رواشتو امبنم ضارت

 ىلاعت هلوق ىف ةداتق نع نايش ىور ةبآلا هذه ىف سن فاسأا ضعن نع ىور دقو



 ىلاعت لاقف كلذ دعب فيفختلا لزنأ مث | نيلماكنيل وح نهدالوأ نعضر. تادلاولاو |

 ففخ مث ًابجاو نيلوحلا عاضر ناكمدنع هنأك ركب وبأ لاق | ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل]
 وبأ ىورو | ةعاضرلا متي نأ دارأ نا ] ىلاعت هلوقب عاضرلا ةدم نم لقأ عاضرلا ميبأو
 ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع ىورو ةداتق لثم سنأ نب عيبرلا نع ىزارلا رفعج

 لاقم" | ةعاضرلا م نأ دارأ نمل نيلماكن يلوح نهدالوأ نعضري تادلاولاو | ىلاعتهلوق

 وأ نيلوحلا لبق اهطفي نأ ادارأ نإ جرح الف رواشتو امهنم ضارت نع الاصف ادارأ نإف

 : لعأ هللاو امعدعب

 أبجوز اهنع ىفوتملا ةدع ركذ باب

 رهشأ ةعبرأ نبسفنأب نصب رتب اجاوزأ نورذيو كنم نوف وتب نيذلاو | ىلاعت هللا لاق
 ىلاعت لاقو | نيح ىت> هب اوصب رتف | ىلاعت هتلا لاق هب راظتنالا ءىشلاب صيرتلاو [ ارشعو

 ىلاعت لاقو رظتني ىنعي [ رئاودلا مب صبرتيو امرغم قفني ام ذختي نم بارعآلا نمو |
 هذه نوسفن أب نصب رتب نأب ىلاعت هللا اهرمأف [ نونملا بير هب صب رتتر عاش نولوقي مأ ]
 اف كيلع حانج الف نولجأ نغلب اذإف ] ىلاعق هلوقب هبقع هنأ ىرت الأ جاوزألا نع ةدملا

 نوفوتي نيذلاو | ىلاعت هلوقب ةنس امجوز اه'عىفوتملا ةدع تناكدقو |[ نوسفنأ ىف نلعف

 هذه تنمضتف | جارخإ ريغ لوحلا ىلإ اعاتم مبجاوزأال ةيصو اجاوزأ نورقيو كنم

 تمادام اهجوز ةكرتىف تناك اهانكسو اهتقفن نأ اهنمو ةنس ةدعلا تبقوتابنم اماكحأ ةآلا
 نم ةعونم تناكاهنأ اهنمو [ لوحلا ىلإ اءاتم مهجاوز"ال ةيصو ]| ىلاصت هلوقب ةدتعم

 ًاضيأ خسنو ًارشعو رهشأ ةعبرأ ىلع دازام ةدملا نم اهنم خسنف ةنسلا هذه ىف جورخلا

 ريغ نم | ارشعو ربشأ ةعب رأ | ىلاعت هلوقل ثاريملاب ةكرتلا ىف اهانكسو اهتقفن بوجو

 ذإ مئاق ةيناثثا ةدعلا ىف جورخلا نم عنملاف جارخإلا خسن تبني لو ىنكس الو ةقفن باحيإ

 هلاق ناملا نب دمت نب رفعج انثدح لاق ىطساولا دم نب رفعج |ثدح دقو هخسف تبي مل

 نع ىناسر خلا ءاطع نع ءاطع نب نامثعو جي رج نبا نع جاجح انئدح لاق ديبعوبأ انثدح

 [جارخإ ريغ لوحلا ىلإ اءاتم موجاوزال ةيصو] ىلاعت هلوق ىنعي ةيآلا هذه ىف سابع نبا

 عبرلا نم لعج ثيراوملا ةبآ اهتخسنف ةنس اهانكسو اهتقفن ابجوز اهبنع ىفوتملل ناكل اق

 (ةثرولا ىضرب نأ الإ ثراوأ ةيصوال ) هني هللا لور لاقو لاق جوزلا كرتام نقلا وأ
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 بيز عع هنأ مفان نع ديم نع ديعس نب ىح نع ديزب انثدح لاق ديبع وبأ انثدحو لاق

 ىفوت اهل نب نأ تركذف هِي ىنلا تنأ ةأرما نأ ةبيبح مأو ةملس مأ نع ةملس ىلأ تنب
 نك ادحإتناكدق) تَِيهللا لوسرلاقف اباحكت نأديرتىهو اهنيع تكتشاوابجوز اهنع

 بنيز تلأسف ديمح لاق ( ًارشعو رهشأ ةعبرأ ىه امنإو لولا سأر دنع ةرعبلاب ىرت

 ىرش ىلإ تدمع اهجوز اهنع ىفوت اذإ ةيلهاجلا ىف ةأرملا تناك تلاقف ةرعبلاب ابمر امو

 نع كلام هاو راها رو نم ةرعبب تمرف تجرخ ةنس ترم اذإف ةنس هيف تساخ اط تدب

 ثيدحلاتركذو ةلسوأ تنب تنبز نع عفان نع ديمح نعو رمع نب ركبفأ نب هللا ديع

 اهسايث رش تسملو ًاشفح تلخد ابجوز امنع فوت اذإ ةيلهاجلا ىف ةأرملا تناكهيف تلاقو

 صضتفتاملقف هب ضتفتف ريطوأ ةاشورامح ةبادب ىؤتم“ ةنسر ىتح ًايشالو ًابيط سمت لو

 هريغوأ بيط نم تءاش ام دعب عجارت مث اهب ىرتف ةرعب ىطعتف جرخت مث تام الإ ءىشب

 بيطلا رظح ءاقب ربخأو آرشعو ربشأ ةعبرأب ةخوسنم لوحلا ةدع نأ تلي ىنلا ربخأف
 ةدعو ليزغتلا ىف ةمدقتم ىبف ةوالتلا ىف ةرخأتم تناكنإو لوحلا ةدعو ةدعلا ىف ابماع

 قفتاوهبيترتو ليزغتلا ماظن لعوه سيل ةوالتلا ماظن نآل امل ةخسان اهنع ةرخأتمروهشلا

 ةقفنلا ةيصو نأو انفصو ام ىلع روهسثلا ةدعب ةخوسنم لولا ةدع نأ ىلع معلا لهأ
 ىفوتملا لماحلا ةقفن ىف اوفلتخاو الماح نكت مل اذإ ةخوسنم اهجوز اهنع ىفوتملل ىنكسلاو

 ملعلا لهأ نيب فالخ الو ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم ىف كلذ ركذنسو آضيأ ابجوز اهنع
 ابنع ىفوتملا لماحلا ةدع ىف اوفلتخاو ٠ لماحلا ريغ ىف ةصاخ ةبآلا هذه نأ ىف ًاضيأ

 نيلجألا دعبأ اهتدع سابع نبا نع نيتي اورلا ىدحإ ىهو ىلع لاقف ءاحنأ ةثالث لع امجوز

 اهلمح عضت نأ اهتدع نيرخآ ىف ةريره وبأو رمع نباو تباث نب ديزو هللا دبعو رمع لاقو

 ىهو جوزتت نأ از وجيال و اهسافن نم ربطت و امل عضت نأ اهتدع نأ نسحلا نع ىورو
 روبشلا بجوي | ًارشعو ربشأ ةعب رأ | ىلاعت هلوق نأ ىلإ بهذ هنإف ىلعامأو مدلا ىرت
 عضوب ةدعلا ءاضقنأ بجوي [ نلمح نعضي نأ نولجأ لامحألا تالوأو | ىلاعت هلوقو
 دعبأ اهتدع ءاضقنا لعجو اهجوز اهنع ىفوتملل امبهكح تايثإ ىف نيتب الا نيب عمجل لما

 هلوق نأ هتلهاب ءاش نم دوعسم نب هللا دبع لاقو روهشلا ىضموأ لجلا عضو نم نيلجألا
 3-3 [ ًارشعو ربشأ ةعبرأ | هلوق دعب لزن [ نول نعضي نأ نبلجأ لامالا تاللوأو ] ىلاعت



 صاصجبل نآرقلا ماكحأ ١

 ةقلطملا ىفماع [ نولجأ لامح"الا تالوأو] ىلاعت هلوق نأ ىلععيمجاقافت | انركذام لضخ

 ىف لماب عيمجلا رابتعال قالطلا ركذ بيقع ًآروكذم ناكن]إو اهجوز اهنع ىفوتملاو

 ىتحالماح تناكاذإ اهتدع هب ىضقنت ال رومشلا ىضم نأ ًاعيمجاولاق مهنالةدعلا ءاضقنا

 [ نولمح نعضي نأ نولجأ لامح الا تالوأو | ىلاعت هلوق نوكب نأ بجوف املمح عضت
 ةدع ًاضرأ كلذ بع لديو هعم روهشلا رابتعا زئاج ريغ و هبج ومو هأضةقم ىلع المعتسم

 تاقلطملاو | ىلاعت هلوق نأ ًاضيأ هيلع لديو ابجوز اهنع ىفوتملا ريغ ىف ةصاخ روبشلا

 ريغ ءارقإلا نأو لماوملا ريغ تاقلطملا ف لسمعتسم | ءورق ةثالث نسفتأب نصبرتي
 ءارقإلامضريغ نم لما عضو ةقلطملا لماحلا ةدع تناك لب لماحلا ىف لها عم ةطورشم
 عضوب|متدع ىضقنتال نأب امل ةدع نيعومب ءارقإلاو لما نوكي نأ ًازئاج ناكدقو اهملإ
 ابجوز اهنع ىفوتملا لماحلا ةدع نوكت نأ بحي كل ذكتف ضيح ثالث ضيحت ىتخ لما

 تلقلاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمت نع ىورورووشلا هيلإ مومضم ريغ لها ىه

 ىف [ نول نعضي نأ نرلجأ لالا تالوأو | تلزن نيح ةيآلا هذه ىف هللا لوسراي

 ثراحلا تنب ةعيبس نأ ةملس مأ تور دقو ًاعيمج امهيف لاق امجوز اهنع ىفوتملاو ةقلطملا

 روصنم ىورو جودت نأب هلي هللا لوسر اهممأف ةليل نيعب رأب امجوز ةافو دعب تدلو

 دعب تعضو تراخلا تنب ةعيدس نأ ككعب نب لوانسلا وبأ نع دوسآلا نع ميهاربأ نع

 درو دق ثيدح اذهو جوزتت نأ هتلر هللا لوس راهم أف ةليل نيرشعو عضيب مجوز ةافو

 ةيآل اءذهو باتكلا رهاظ نم هدضءام عمدنع لودعلا ىف دحأل غامال ةحيخص قرط نم

 راصم' الا ءاقف نيبو هملعن امف فاسلا نيب فالخ ال هنألل ءامإلا نود رئارحلا ىف ةصاخ

 نع ىح دقو ةرملا ةدع فصن مايأ ةسمخو نارهش ابجوز اهنعىفوتملا ةمأالا ةدع نأ ىف

 ثالث ابنأ قالطلا ىف ةمآلا ةدع ىف لوقي كلذكو ةرحلاو ةمآألا ىف ةماعاهنأ مصألا

 مل فاسلا نآل ةنسلل فلاخم فاخلاو فلسلا ليواقأ نع جراخذاش لوق وهو ضيح
 مقلي ىنلا لاقو ةرحلا ةدع نم فصنلا عر وهشلاو ضيحلا نم ةمآلا ةدع نأ ىف اوفاتخي

 هولمعتساو لوبقلابءابقفلا هاقلتدقربخ اذهو (ناتضيح اهتدعو ناتةيلطت ةمآلا قالط)

 ىف فاسلا فاتخاو ءاندنع ملعلل بجوملا رتاوتلا زيح ىف وبف ةمالا ةدع فيصنت ىف

 رم نااوسابع نباو دوحسم نبا لاقذ ربخلا اهخابو هتوع لعق 0 اذإ ابجوز ابنع قوتملا



 ١١ ابجوز اهنع ىفوتملا ةدع رك ذ باب

 لوقوهو قلط موي نم قالطلا ىف كلذكو تومي ا ذنم اهتدع ديز نب رباجو ءاطعو

 سالخو ىرصبلا نسحلاو ىلع لاقورأ اصمأللا ءابقف لوقوهو نيرخآ ىف ديزنب دوسألا

 لاقو ةعيبر لوق وهو قلط موب نم قالطلا فو توملا ىف ربخلا اهتأب 1و نم ورم نب |

 مون نم هدب مهل 0 اذإو توم مد نم ةدعلاف ةنيبلا تماق اذإ بدسملا نب ديعسو ىعشلا

 توأملا ت تقو أهم لعق ىخ دق نوك< نأب د ا ا

 ةدعلا بوجو ىلبع صن ىلاعت هّنلأ نآإل كلذو ربخلا | نا 08 مو نم طايت>الاب اهرمأف

 | نوسفتأب نصيرت, اجاو زأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو | هلوقب قالطلاو توملاب
 توملاب امهيف ةدعلا بجوأف [ ءورق ةثالث نهوسفنأب نصبرتي تاقلطملاو | ىلاعت لاق
 نأ ىلع أوقفتا الو قالطلاو توما مون امهف ةدعلا نوكت نأ بجاوف قالطلابو
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 أعيمج امهمال ءاذولا ةدع كلذكر خلا عولب تقو اورتعي مو قلط عا نم ةقلطملا ةدع

 دما

 ىضم ىه امنإو اهملع اهيف ريتعيف ابلعف ىه تسيل ةدعلا نإف ًاضيأو ةددعلا بوجو انس
 توملا نع ةبجوم ةدعلا تناكامل ًاضيأو هبابابج نيبو كلذب ابملع نيب قرفالو تاقوآلا
 كل ذك ن وكت نأ بجوا د ريخخ غوأب تقوال ةافولا تقو ثاريملا فريتعي ام]وثاريملاك

 ىفام رثك أ نإف ًاضيأو ثاريملا ف فاتخمال اكلبجلاو ملعلا كح ايف فاتخي ال نأو ةدعلا
 بان جا كرف لع مل اذإف تملع اذإ ةنيزلاو 00 ةدتعملا هينتجت ام بنتحيت نأ 7

 بلت 0 ةملاع تناكول ان 98 ةدحأا ءاضقنأن م اعئام 0 جا مزليام

 ةعبرأ | ىلاعت هلوق هب ملعت ملاذإ كالذكف ةدعلا ءاضقنا ىف كلذ رثؤي ل ةنيزلاو عيورشلا

 ىف لاق هنأ ةفينح ىنأ نع فسوي ىبأ نع هيأ نع بيعش نب نايل. ركذأ ًارشعو ربشأ

 تدتعأ لالغأ ةيؤر عم تيجو نإ هنأ روهشلاب قالطلا نم ةدتعملاو ابجوز اهنع ىفوتملا

 ةاهأل ىلع لمعت مل مش ضعب ىف تبجوةدعلا تناكنإو امات وأ ًاصقان ربشلا ناك ةلهآلاب
 نب نايلس ًاضيأ ركذو امو نيثالثو ةثام ةافولا فو قالطلا ىف امو نيعست تدتعاو

 ةدعلا تناكنإ لاق كلذ فالخم ةفينح ىلأ نع فسوب فأن هع ادم ن نعهبأ ن ع بيعش

 ةلهألا نم ابس لع رع ام دتدت مث امايأ ربشلا كلذ نم قب اع دتعت اهناف رش ضعب قى تيجو

 تدتع الخلا ور عم ةدعلا تيجو اذإو اموب نيثالث لوآلا م ايلا لمكت مث ًاروهش

 و ةيرم 2 راج م اا اه نع نبا لاق هلثم ةراجالإ ىف كلام نع ىورو 000



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ نق

 ورم ىورو ةراجإلا ىف انباحصأ لاق كلذكو قالطلاو نامبألا ىف هلوق كلذكو 3

 لام أ ًاصقان العر ع روش لكب دتعت اهم أ رمشلا ضعب ىءالي إلا ىفرفز نع دلاخ نبأ

 رهشلا ناصقن ىلإ رظنت الو اموي نيرشعو ةثام ليكتست ىتح مايآلاب دتعت فسوي وبأ لاقو

 فسوبي ىبأ نع هيبأ نع بيعش نب نايلس هاكح ام ىلع اذهو ركب وبأ لاق همامت ىلإ الو

 ءاليإلا لجأو ددعلا ةدم ىف ءابقفلا نيب فالخ الو روبشلا ةدع ىف ةفينح ىبأ نع

 رئاس ىف ةلهآلا ريتعت هنأ لالهلا ةيؤر عم روهشلا ىلع تدقع اذإ تاراجإلاو نامبألاو
 فالخلا ىلع ؤرف ربشلا ضعب ىف ةدملا ءادتبا ناكاذإو ةمات وأ ةصقان تناكءاوس هروهش

 رئاسو ًآهوي نيثالث ددعلاب لوألا ربشلا ةيقب كلذ ىف ربتعا نم هجو امأو انركذ ىذلا

 ىنعم ىلإ بهذ هنإف لوآلا ربشلا ةيقب عم مادالاب رخآلا ربشلا هلككي م 0 دوبشلا

 نيثالث نابعش ةدع اولك افكيلع م غنإف را هتبؤرلا وم وص قلي ىنلا لوق
 هرابتعا ىلإ ان بنحاو لالفلاب هزامتاو هؤادتبا ربش لكنأ اههدحأ نيينعم 0
 ناضمر موص ىف هرابتءاب عقلي ىنلا سمأ اك ًامات وأ ناك ًاصقان لالحلاب هرابتعا بجاوف

 الف لالحلاب صقني امنإو نوئالث ورف ةلهالاب هؤاهتناو هؤادتب | نكي ل رهش لكو نايعشو

 رئاسو ةدملا.رخآ نم ًاموي نيثالث ءافيتسا هيف بجو لالهلاب لوألا رمشلا ءادتبا نكي مل

 روهشلا رئاس ربتعا نمل وق ىلعو اهم اهرابتعا بجو ةلهآلاب اهوافيتسا نكمأ اا روهشلا

 ًاموين وثالث مايألاب ربشلا اذه ءافيتسا بجو لالهلاب ةدملا ءادتبا نكي ملال لوقي مايآلاب

 الو اولاق روبشلا رئاس مكح كلذك ن وكي مث هيلي ىذلا ربشلا ضعب ىف هؤاضقنا نوكيف
 روبشلا نآل ةلهألاب ًاروهش امهنيبام لعجيو روبشلا دحأ نم ربشلا اذه ربحي نأ زوحب

 لوأ نتف آهوب نيال لماك ني ءاقزتدنابجروف ةلاوتم ةلصتم امانأ تكن نأ اليس
 إ هانأ و ينو ياكل ىعلا داعإإ نأ - اء اأو

 م ماساب و رووشلا نوكتو سل روسلا نقع ىف ىاثلا ريشلا ءادتبأ عققيف ةيلاوتم امايأ ةدئلا

 جتحيهنإف ل وألا رمشلا ةيقب دعب روبشلا نم لبقتسي امف ةلهآلا ربتعي نمو ةلصتم ةيلاوتم

 لالهلاب هؤابتنا نوكب نأ ب جوف لالحلاب هيلي ىذلاربشاا لبقتسادق هنأ نم ركذانم دقاع

 تناكابمأ لقنلاب ملعلا لهأ قفتاو | رهشأ ةعبرأ ضرألا ىف اوحيسف | ىلاعت هللا لاق
 لالحلاربتعاف رخال عبير نمارشعو لوألا عيب رو رفصو ءرحملاو ةجحلا ىذ نم نير شع
 ك1 ع 1! خو ةدملا مم اظن ةهلث : 1| كلو عل 5 أم أف
 ١ رشعو | ىاعل هل وذو + هدذأ نمد رءاطل قهلثم بج وف مان 2 اددعن ود رورشلا نمىنأت أمف



 ١ اتي نم ةدتعملا جورخف فالتخالا ركذ

 ىف تعمتجا اذإ مايألا ىلع ىلايللا تبلغ نكلو اهعم ةدارم مايآلاو ىلايللا اهتنأ اه رهاظ

 ٠ ليللا اهؤادتبا ناكابلف ةلهآلا | عولطذن م ىلايللاب ةلهآلا روبش ءادتبا نآل هريغو خيراتلا

 .ركذ ولو ماي.ألا نم اهثازإبام ديفت تناكنإو ماي.ألا نود ركذلاب تصخوملايللا تبلغ

 | ًارمر الإ مايأ ةثالث | ىلاعتهلوق هيلع ليلدلاو ىلايللانم اهئازإبام تدافأ مايألا نم ًاعمج

 مايآلا 0 ةرات تك افةدحاو ةصقلاو | ًايوس لايل ثالث] رخآ عضو ىف ىلاعقلاقو

 ظفلفو نورشعوعست 7 ريشلا تلي ىنلا لاقو ماي.ألا نع ىلايللا ركذب ةراتو ىلايللا نع

 رخآلا نم هئازإب امدافأ قلطأاذإ نيددعلا نم دحاو لكنأ ىلع لدف نورشعو ةعسق رخآ

 ىلاعت هلوق ىف ظفللا ىف امهنني لصف مايألاو ىلايللا نم ناددعلا فلتخا املهنأ ىرتالأ

 0 ولوقي 2 ارفلا ركذو [اموسح مايأ ةينامثو لايل عبس |

 ةرشعلاقول هنأ ىرت الأ ىلايللا الإ ن وكت الآ اني ع ىلايللا ركذب نوريعيف

 : ءارفلا دشنأو ريكذتلا الإ اهف رحب مم نأ

 اراجتو فيضت نأ ا ةليلو موب نيب ًاثالث تماقأ

 هلوق ناك انفصوام تدث اذإو دارملا ىف ةليللاو مويلا ركذو ىلايللا هو ًاثالث لاَقف
 رابتعالا نم انمدقام ىلع رهشأ ةعبرأ ةدملا نوكل ًاديفم | ارشعو ربشأ ةمبرأ | ىلاعت
 . ثينأتاا ظفلب ًادراو ددعلا ظفل ناك نإو اهلع ةدئاز مايأ ةرشعو

 اهني نم ةدتعملا جورخ ىف فالتخإلا ركذ

 هنكست تناك ىذلا اهتنب نع اهجوز اهنع ىفوتملا الو ةثوتبملا لقتنت ال انياحصأ لاق

 ًارامنالو اليل ةقلطملا جرختالو اهلزنم ريغ ىف تيدنالو راهنلاب اهجوز اهنع ىفوتملاجرختو
 ىوتملالو ةيعجرلاالو ةتوتبملا ةقلطملا لقتنتال كلام لاقو نسحلا لوقوهورذع نمالإأ

 ىكس ىف دادحإلا نكي مو ىعفاشلا لاقو نبتوبب نع نكس الو راهلاب نججرخت الو أبنع

 هلي نيدلا ودا دحالا ان و رافررأ أ أديج هيف تناك تدب ىأ امج وز اهنع ىف وتملانكسنف تويسلا

 نينأي نأ الإ نج خالو نبت ويب نم نهوجرختال | ىلاعت هلو لف ةقلطملا امأ ركب ونأ لاق
 برض كثاذوةنيبم ةش>افب نيتأي نأالإ ةدعلا فارجار خإو امجورخرظخ | ةنيبم ةشحافب

 اهركذنسو ةبالاهذه فةروكذملا ةشحافلا ف فلتخا دقورذعل اهبجو رخو اب أف رذعلا نم

 ىلو الا ةدعلا ىف لاق ىلاعت هللا نإف اهجوز أهنع ىفوتملا امأو ىلاعت هللا ءاش نإ أبعضوم ىف



 مكح قبف رشعلاو ربشألا ةعبرألا ىلع داز ام اهنم خسن من جارخإ ريغ لوحلا ىلإ اعاتم |

 داز اهف خسنلا امإو خسن اهل درب ملذِإ جورخلا كرن نم هيلع ناكام ىلع ةيناثلا ةدعلا هذه

 لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمع انثدح باتكلا هيلع لد ام لثع ةنسلا تدرو دقو

 هتمع نع ةرحي نب بعك نب قاححإ نب دعس نع كلام نع ىبنعقلا ةملس نب هلأ دبع انثدح

 ىردخلا ديعس ىلأ تخأ ىهو نانس نب كلام تنب ا نأ ةرجم نب بعك تنب ير

 هلتق ابجوز نإف ةردخ ىنب ىف اهلهأ ىلإ عجرت نأ هلأست هلي ىنلا ىلإ تءاج اهنأ اهتربخ
 ةقفنال و كلي نكسم ىف ىتكرتي م هنإفىلهأ ىلإ عجرأ نأ لَ و

 دجسملا ىف وأ ةرجحلا ىف تنك اذإ ىت> تجرفت تلاق مدن هلو هللا لوسر لاقف تلاق

 ىكما لاقف تلاةىجوز نأش نم ترك ذ ىّتلا ةصقلا هيلع تددرف تاق فيك ل اقذف ىتاعد

 ناكاملف تلاق ًارشعو ربشأ ةعبرأ هيف تددتعاف تلاق هلجأ باتكلا غلبي ىتح كتيب ىف
 فالخ سابع نبانعىور دقو هب ىضقو هعبتافهت ريخأف كلذ نعىنلأسو ىلإ )سرأ ناهثع

 انثدح لاق ىزورملا دمح نب دحأ انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دم انث دح كلذ

 تدخسن سابع نبا لاق ءاطع لاق لاق يجن ىبأ نب نع ليش انثدخ لاق دوعسم نب ىموم

 لاق | جارخ] ريغ ] لجوزع هللا لوق وهو تءاش ثيح دتعتف هلهأ دنع اهتدع ةبالاهذه

 ىلاعت هللا لوقل تجرخ تءاش نإو اهطزنم ىف تنكسو اباهأ دنع تدتعا تءاش نإ ءاطع

 ثيحدتعتف ىكسلا خسنف ثاريملا ءاج مثءاطع لاق | نلعف امف مكيلع حانجالف نجرخ نإف |

 زوجي دقو لزنملا ف نوكلا خسن بجويام ثاريملا باحيإ ىف سيل ركب وبأ لاق تءاش

 لَ لوسرلا ةنسب ًاضيأ كلذ تبث دقو رخآلا ىنن امهدحأ توبث ىف سيلف امهعامتجا
 اهابن دقو ًارشعو ربشأ ةعبرأ تناك ةعيرفلا ةدع نال ثاريملا باحيإو ل وحلا يسن دعب

 ْن وكسلا مو نأ امهددأ نيينعم ىلع لد دو ةعيرفلا ةصق نم انيورامو ةلقنلا نع هلي ىللا

 مذ جورخلا زاوج ىناثلاو ةلقنلا نع ىهنلاو ةافولا موي هنكست تناك ىذلا لزنملا ىف

 نع كلذ لثم ىور دقو هنع اهاهنل ًاروظح جورخلا ناكولو جورخلا تلي ىنلا ركش

 مهنأ نامثعو ةبلس مأو تباث نب ديزو رمعو دوءسم نب هّللأ دبع مهنم فلسلا نم ةعامج

 نبا نع قازرلا دبع ىورو اهي نع تيببت الو رامنلاب جرخت امجوز ابنع وتلا اولاق
 مج لارو مو راد(« 5 تارواجيتم نكو قاس تنماف نا لاجر ديشتسأ ؛ لاق دهاجت نع ريثك



 ١و اهجوز اهنع ىفوتا] دادحإ ركذ باب

 وأتاف ليللا ناكاذإف راهنلاب نروازت لاقف انادحإ دنع تيدن نأقف لَو هللا ل وسر نيتأف

 ثسيح دتعت اهجوز اهنع فوتملا نأ فاسلا نم ةعامج نع ىورو اهب ىلإ نكتم ةدحاو لك

 ةنسلاو باتكلا ليلد نم انمدقامو ةشئاعو هللا دبع نيرباجو سابع نبأو ىلعمهنم تءاش
 نجرخنإف جارخإ ريغ لوحلا ىلإ اعاتم | ىلاعت هللا لاق لق نإف لوألا لوقلا ةمص بجو
 هل ليق لقتنت نأ امل نأ ىلع لدي اذهف [ فو رعم نم نوسفنأ ىف نلعف اوف مكيلع حانج الف
 حانجالف نولجأ نغلب !ذإف] ىرخألا ةبآلا ىف لاق امةدعلا ءاضقنا دعب نجر خ اذإفىنعملا
 ءاضقنا لبق تجرخ ول اهنأ انركذ ام دار ىلا نأ ىلع لديو | نوسفنأ ىف ناعف اف ميلع

 ةدعلا ءاضقنا دعب نجرخ اذاف دارملا نأ ىلع كلذ لدف قافت الاب جوزتت نأ اهل نكي مل : ةدعلا

 اولاق امنإو هابجوز اهنع ىفوتملا ىلع ًايقاب لاقتن الار ظح ناكانفصوام ىلع كلذ ناكاذإو

 | نجر الو نهتويب نم نهوجرخت الو | ىلاعت هلوقل ًاراهن الو اليل جرختال ةقلاطملا نإ
 ابج وزابنع ىفوتم لا تفلاغو تاقوألارئاس ف نمجو رخنعرظحو نهعيمج ىفمومع كلذو
 . ملعأ هللاو جورلا نع ةينغتسم ىرف

 اهجوز اهنء ىفوتملا دادحإ ركذ باب
 ةلس مأو ةشّئاع مهنم بيطلاو ةنيذلا بانتجا اهيلد نأ ةباحصلا نم ةعامج نع ىور

 ةنيدملاءامقف نع هاكح وراسي نب ناهلس و بيسملا نب ديعس نيعباتلا نمو مثريغو رم نأو
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 قلي ىنلا نع كلذ ىورو ه هبف مهنيي فالخال راصمألا ءابقق رئاسو ,انبامحأ لوقوهو

 ركب ىبأ نب هللا دبع نع كلام نع ىنعقلا انثدح لاق دوادوبأ انث دح لاقركب نب دمج انثدح
 تلخد بنيزتلاق ثيداحألا هذه هتريخأ | منأ ةيلسىلأ تنب تنيز نع عفان نب ديمح نع
 تنهدف هريغوأ قولخ ةرفص هيف بيطب تعدف تاق اهونأ قوت نيح ةبيبح مأىلع

 لوسر تعمس ىتأ ريغ ةجاح نم بيطلاب ىلام هللاو تلاق مث اهيضراعب تسمم“ ةيراج هنم
 ىلايل ثالث قوف تيم ىلع دحت نأرخآلا مويلاو هللاب نموت : ةأرمال لحال ل وق هل دلي هتلا
 قوت نيح شحج تنب بنيز لع تلخدو بنيز تلاقأ رشعو رهشأ ةعبرأ جوذ ىل اعالإ
 هل وسر تعم ىأ ر يغةجاح نم بيطلاب لاه هللاو تلاقم“ هذه تسّف ب طب تعدف اهوخأ

 تيم ىلع دحت نأر خآلا | مويلاو هللاب نموت ةأرمال لحال ) ربنملا لعوهو لوق كب هلا
 0 ةيلس مأ ىأ تعمسو بنيز تلاق ًارشعو رهشأ ةعبرأ جوز ىلع الإ لايل ثالث قوف



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ نأ

 دقو اهجوز اهنع فوت ىتنب ا نإ هللا لوسر اي تلاقف ملي هللا لوسر ىلإ ةأرما تءاج

 لوسرلاق مثال لوقي كلذ لكاث الث وأ نيتأ مال هِي ىنلا لاقف اهلحكنفأ اهنيع تكتشأ

 ىلع ةرعبلاب ىرت ةيلهاجلا ف نك ادحإ تناكدقو ارشعو ربشأ ةعبرأ ىه اهنإ هلي هللا

 بفز تلاقف ل وحلا سأر ىلع ةرعبلاب ىرت امو بنيزل تلقف ديمح لاق لوحلا ا

 ًاثيش الو ًابيط سمت ملو اهمايثرش تسبلو ًاشفح تلخد اهجوز اهنع قوت اذإةأرملا تناك
 تامالإ ءىشب ىضتفت املقف هب ضتفتف ريط وأ ةاش وأ رامح ةبادي وت مث ةنس اهم رمت ىتح

 اهبلع رظخ هريغ وأ بيط نم تءاشام دعب عجارت مث اهم ىرتف ةرعب ىطعتف جرخت م

 هينتجت امو نهادحإ دتعت تناكىتلا ةدعلاب ريخأو ةدعلا ف لاحتك الا متلي هللا لوسر

 ًادتع ةدعلا هذه نأ ىلع كلذب لدف ارشعو روشأ ةعبرأ ىه امنإ لاق مث بيطلاو ةنيزلا نم
 دوادوبأ انثدح لاقركي نب دمع انثد>و ةنيزلاو بيطلا بانتجاىف ةنس تناكىتلا ةدعلا اهم

 ليدي ىثدح لاق ناموط نب ميهارب] انثدح لاق ريكب ىنأ نب ىحي انثدحلاقريهز انثدح لاق

 لاق هنأ كلي ىلا نع تِلَي ىنلا جوز ةملس مأ نع ةبيش تنب ةيفص نع السم نب نسحلا نع

 بضتخت الو ةياحلا الو ةقشمملا الو بالا نم ندصعملا نانو اهجوز اهنع وتملا)

 رفصحملا سدلت ال امجوز ابنع ىفوتملا لاق هنأ ل ىنلا نع ةيلس مأ ىورو ( لحتكت“ الو

 لَو ىنلا نع ةملس مأ تورو لحتكت الو بضتختالو ليلا الو ةقشمملا الو بايثلا نم

 زعل باشحم ل انحلابالو بيطلاب ىطشتممال ) امجوز, نم ةدّتعم ىهو اهلل لاق هنأ

 هذه تنمضت دق آلا [مهجاوزأل ةيصو اجاوز أنورذيو متم نوفوتي نذلا دإ لجو

 قاثلاو !رشعو ربشأ ةعب رأ ىلع داز ام هنم خسن دقو لولا اهدحأ ماكحأ ةعبرأ ةب ةيآلا

 هريغو سابع نبأ لير لح كلل ادع را ل اهانكسو اهتقفن

 نيدلاولل ةبجاو ةيصولا تناكاكمبجاو زآل ةيصولا هجو ىلع اهل امجوأ ىلاعت هللا نأال

 تلد ىذلا دادحإلا اهنمو ثراول ةيصوال لِ ع ىنلا لوقو ثأريملاب تخستف نيب رقألاو

 هذ امجوز تنفي نع اًضاقتنإ اهنمو تلي هللال وسر ةئسن قاب هه هال نم هلال دلا هيلع 95 هلام 7 11 كحيل لا

 ماكحأ ةعبرأ ىلع تلمتشا ةيآ لعن الو ناكح قبو ناكد هب آلا نم خسنف هرظح ىف قاب

 اخوسنم | جارخإ ريغ | ىلاعت هلوق نوكي نأ لمتحيو اهريغ نانثا قبو نانثا اهنم خسنف

 رظح راصف جوزلا لام ىف اهنوك سن دقف جوزلا لام ىف ةبجاولا ىنكسلا هب دارملا نآل



 ١ 1/ اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع ركذ باب

 بوجو امهدحأ نيينعم نمضت دق | جارخإ ريغ | ىلاعت هلوق نأ الإ اخوسنم جارخإلا
 نم نيعونم اوناكاذإ مهنآل جارخإلاو جورخلا رظح ىناثلاو جوزلا لام ف ىنكسلا

 كح قب جوزلا لام ىف ىنكسلا بوجو خسن اذإف سبللاب ةرومأم ةلاح ال ىرف اهجارخإ

 سابع نبأ لاَ ابجوز اهنع قوتلا ةقفن ف ملعلا لهأ فاتءادقو تديلا ُْى ثللأ موزأ

 ديعس رو نسخلا لوقوهو لم ا ريغ وأ صداع اافاخ اهسفت ىلع اهتقفن هللأ دنع نبرباجو

 امنع تام اذإ الاق هللا دبعو ىلع نعى عشلا ىورو بيؤذ نب ةصيبقو ءاطعو بيسملا نبأ

 نوضقب هللا دبع باحصأ ناكلاق مهاربإ نع ملا ىورو لا ما عيمج نم اهتقفنف امجوز

 اليلق ناكنإو اهدلو بيصن نم اهتةفنف ًاريثك لاملا ناك نإ امج وز ابنع قوتملا لماحلا ىف

 لاقو لاملا عليم نم الع قف لاق رم نبا نع ماس نع ىرهزلا ىورو لاملا عيمج نف

 ىنأ نبا لاقو لماح ريغ وأ تناك الماح تيملا لام ىف ىنكس ال و اهل ةقفن ال ًاميمج انبامصأ

 اهتقفن سنأ نب كلام لاقو الماح تناكاذإ تيملا ىلع نيدلا ةلزنم جوزلا لام >ىه ليل
 ةأرملاف ند هيلع ناك نإو جورلا رادلا تناكنإ ىنكسلا او الماح تناكنإو اهمسفن ىلع ١

 ىف ىنكس اه نكيملا هوجرخأف ءاركب تنب ف تناكنإو اهتدع ىضقنت ىت> اهانكسب قحأ
 الو تميم لاعق امل ةقفن ال هنع مساقلا نب ١. لاقو هنع بهو نب اةياوراذه جوزلا لام

 ءامرغلل عابتو ءامرخلا نمىنكسلاب 0 نيد هيلع ناكنإو تيمللرادلا تناك نإ ىنكسلا
 ىتح لاملا عيمج نم اهيلع قفنأ الماح تناك نإ ىروثلا لاقو ىرتشملا ىلع ىنكسلا طرتشيو
 د قاعلملا هنع ىورو هنع ىمعمتال | ةب ءهآور هذه هدصأ نم ىبصلا ىل اع قفنأ تعضو اذإف عضق

 نإوا طة الف لم اح ىهوأ مجوز توك 1 رأا ىف ىعازوألا لاقو اهتصح نم اهتقفن نأ

 تناك اذإ دلول |مأ ىف دعس نبشيللا لاقو عضت ىتح لاملا عيمج نم ةقفنلا املف دلو مأ تناك

 كلذ ناكدإت م نإو اهدلو لظح ف كلذ ناكتدلو نإف ل املا نم ابيلع قفط هنإف هنم المأاح

 ىعفاشلا لاقو املا عيمج نم ةقفنلا امجوز اهنع قوتملل حاس نب نحل لاقو هب عبق أند

 3 ىكس الو اهل ةقفن الرخألاو ىكسلاو ةقفنلا اذ امهدحأ نيل وف ا ,جوز اينع ىفواملا ىف كا م

 بسح ىلع ةيجاو نوكت نأ امأ ةحفأ هنالك دحأ نم لماحلا ةقفا واخت ال رثكوبأ لاق“

 لو+لا ىلإ اعاتم مهجاوزال ةيصو | ىلاعت هلوق ىف الو> اهتدع تن نيد ادب اموجو

 لماحلل بجي وأ هتوتبملا ةقلطملا اهب وجو بسح ىلع ةبجاو نوكت نأ وأ[ جارخإ ريغ
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 صاصجلا نآرقلا ماكحأ ١4

 ةيصولاو ةيصولاهجو ىلع ةبجاو تناكاهن الل طاب لوآلاهجولاو لم! لجألاهريغنود

 لاح ىف ةبجاو نكت مل ةقفنلا نأ لبق نم آضيأ حصيال ىناثلا هجولاو ةخوسنم ثراولل

 الو جوزلا تدب ىف اهسفن ميلستو تاقو'الا ضم بسح ىلع الاخ الاح بجبت امنإوةايحلا
 اهنبنيوجوذلا ىلع احلا اهم محي نأ امليبس نأامهدحأ نيبجو نم توملا دعب اماجيإ زوجي

 تيل ملاذإ هلام نم اهذخأ رحب ملف ايف تيلتف ةمذ جورلل سيلو هلام نم ذدخوتاو هتمذ ىف

 توالادنع نيد كانه نكي ل اذإ توما ة ةئ رولا ىلإ لقتنا دق ثاريملا كلذ نأ ناثلاو هيلع

 لخم مل الماح تناكنإو هنم ذخؤتف جوزلا لام ىف الو ةثرولا لام ىف اهتايثإ زئاج ريغف

 ىف اهنوكب ًاقلعتم ابموجو نوكي نأ امإ نيهجو دحأ نم جوزلا لام ىف امل ةقفنلا باحيإ

 لج الاهماجيإ زوحيالو زئاج ريغ ةدعلا لج“ال اهماجيإ نأ انيب دقو لمخلا لج"ال وأ ةدعلا
 مل هتدلوولو هثاريمب مهلثم رسوم وهذإ ةثرولا ىلع ةقفن قحتسيال هسفن لما نال لما

 ةقفنلا هب قدتسي هجو قب ملف لما لاح ىف هل بج فيكف ةثرولا ىلع هتقفن بجيت

 ' ملعأ هللاو

 ةدعلا ىف ةبطخلاب ضيرعتلا بأب

 [مكسفنأ ىف 0 أ ءاسفلا ةيطخ نم هب متضرع 0 ىلاعت هللا لاق

 مضلاب ةيطخلاو ماكنل حاكت أ ةدّقع ىلإ هب ىعدتسي ىذلا ركذلا اهن أ ةيطخلا ىف لبق دقوبآلا

 رخآو لوأ هلام ةبطخلا نإ ًاضيأ ليق دقو فيلأتلا نم بورض ىلع ةقسقملا ةظعوملا

 نم مالكلا نمضتام هنأ ضيرعتلا ف ليقو ةدعقلاو ةسلجلا وحن لاحلل ةبطخلاو ةلاسرلاك

 كلذلو ناز هنأ هريغب ضرعي نازي أ نأ ام لئاقلا لوةكهل ركذ ريغ نم ءىث 2 ىلع ةلالدلا

 هيلعلدب ركذىلإ همسا عيرص ا 7 حيرصتلاكهلعجو دح ا هيف رمع ىأر
 سابع نبا لاقو هنع ةيانك ءام لاف نآرقلا ىنعي | ردسقلا ةليل ىف هان :لاوأ انإ ] ىلاعت هلوقك

 ال ضرعي اهرمأو اهرمأ نم 0 نأ ديرأ ىإ ا لوب نأ ةبطخلا ضيرعتلا

 كسفن انيتوفتالو بغارل كيف ىنإو بجعملكب ىنإ ال لوقي نأ وه نسحلالاقو لوقلاب

 ءاضقنا دعب | طخ َِم * كسفن اننتوفتال ةدعلا ىف ىهو سق تنب ةمطافل 0 ىذلا لاقو

 قسد لف نأوه لاق هببأ نع مساقلا نب نمح ر لا ديع نافو ذب 1نيقماسأ ىلع ةدعلا

 لوقلا نم ان ا كل قئاسل هللا نإو بغإرل كيف ىنإو ةعركل كنإ ةدعلا



 ناكف ناك ايش هللا ىضق نإو بغارل كيف ىنإو ةليجج كنإ لوقب نأ وه ءاطع لاقو
 كيعس لاق لوقلا عرصب اهطخ الوابف هتبغر ىلع هاوخل لدي مالكب ملكتي ن نأ ضيرعتلا

 ىنإو بغارل كيف ىنإ لوقب نأ | ًافورعم الوق اواوقت نأ الإ | ىلاعت هلوق ىف ريبج نبا
 دعل جيوزتلا نم هوعر رضأ ىنعي | | مسفنأ ف ملك أ وأ | ىلاعت هل وقو عمتجمن نأ ا

 ليعامسإركذو هب حاصفإ ريغ نم امحاكن رامضإو ةبطخلاب, ضي رعتلا حابأف اهتدع ءاضقنا

 0 ىلاعت هللأ نأب فذقلاب ضيرعتلا ىف دحلا ىف ىف ييتحأ هنأ سانلا ضعب نع قاحإ نبا

 فذقلاب ضيرعتلا لعحي ال كللذك ميرصتلا ةلزنم عضوملا اذه ىف ضيرعتلا لعحي
 دارم هب مهف دق حاكنلاب ضيرعتلا ذإ هيلع ةجح وه امب جتحاف ليعامسإ لاق ه يرصتلاك
 نعدحلا ليزي 5 لاق + فذاقلا م هيلع - فذقلا وهو هدأ هب مف اذإف لئاقلا

 « هريغل المتحم ناكذإ فذقلا دارأ هنأ هضي رعتب معي ل هنآل هليزب نم فذقلاب ضرعملا
 ضيرعتلا ميأ امسابم زئاج فذقلاب ضيرعتلا نأ معزي نأ اذه هلوق ىلع ىغبنيو لاق
 نوكيال حا امكتلا نآل حرصت هلأ ن نود حا اكنلاب ضي رعتلا ريتخا امإو لاق ه حاكنل 0
 كلذلف ب و ىف ًاباوج ضي ا ىضتقي الو اهنم ًاباوج هتيطخ ىضتقيو امهنم الإ
 ضي رعتلاب دل أ ىلع ةلالدلا فهمدخ نءماكح ىذلا لوألا مالكلا رولا لاق اقرتفا
 ضير عتلاب دل ىف :ىلع هبلالدتساإلا ةجووداسفلا حضاولالتخالا رهاظدضقنو 3

 3 رعتلاك> فلتء اهب ضي رعتلاهل ميب أ واح رص حاكتلا دّقعل ةيطاخنا هيلع رظحامل هنأ

 3 ةيوسنلارت اجريغو عرملاا مل فلاخع فذتلاب , ضن رعتلا نأى ع كلذفف حجيرصتلاو

 ىهفةبمشلاب طقسا دودحلانأ مولعمهنآل كللذو حاكنلا ةبطخىف اممكح نيب هلا فلاخاك
 0 .حيرصتلاك حا اكنلا ىف ضيرعتلا نكي ملاذإف حاكنلا نم دكأ و قنلاو طوقسأ كح 2
 هن أىلع لد ثيح نم ضي رعتلاب تمأي ال نأ 7 دحلا ناكدحلانم تودثابإ قدك ]

 دقعلاب هضي رعت ناكف حاكللا دقع امهنب عش مل ضي رعتلاب ةدعلا ءاهعلا دعل ايطخ وأ

 ىف رارقإلا نأ ١ | رفات كاذكو شير ءتلاب تشي ال / نأ ىلوأ دل أ 2 رصتلا ًاملاخع

 ناكف حاك :) ىف امهننب قرف هللا نال حييرصتلاب !اب تيثيو ضيرعتااب تشب ال املك دوقعلا
 هكح ا رئاس ىف امهننب قرفلا ىلع ةحضاو ةلالدلا هذهو هب تيثبال نأ كو دحلا

 ساقلاةبج نمهيلإ هدراندارأ نإ وانفصوام ىلع ةلالدلا ةبج ىف ةينغم ةيفاكىهو لوقلاب
 ىف ماكحأ وه



 كح فلتخا ايلف فذقلاكلوقلاب قلعتم همكح حاكتلا نأ كالذو ًاغئاس ناكامبعمجبت ةلعل
 حاصفإلا اناث همكح ناك نإو ضي رعتلاب همكح تدث ىنعملاا ذهم ةيطخلاب ضي رعتلاو مي رصتلا

 نوكي نأ ى ل فذقلاب ضيرعتلا نإ هلوق امأو ه حاكتلا ىف هب هللا كح اكيرصتللاو

 لوقلا اذه دنع ىسن هنظأ ىف ىنإف عرصتلاب فرع اكهدارم فرع دق هنآل حيرصتلا ةلزنمب

 قرفلاعم ام وهفم دارملا ناكذإ ةبطخلاب يرصتلاو ضيرعتلا نيب لصفلا ىفىلاعت هلا كح
 نأ ىغبنيف ةبطخلا ىف دوجوم هئيعب كلذلف دارملا موبفمب ًاقلعتم كحلا ناكنإ هناآل أمسي

 حصو مازلإلا اذه ضقتنا دقف امني قرف دق ليزنتلا صن ناكاذإف اف امببكح ىوتسي

 هلا 3 امنِإَف فذقلاب ضرعملا نع دحلا لازأ نم نإ هلوق امأو انفصو ام ىلع هب لالدتسإلا

 مصخلا نع تبقت مل ةلاكو اهنإف هريغل همالك لامتحال فذقلادارأ هنأ هضي رعتب ملعي ملهناال

 هتدارإب قلعتم فذقلا دح نأب لوقب ال ًادحأ نال كلذو ةنيب ريغب بئاغ ىلع ءاضقو

 دحلا لازأ هنأ نم همصخ هب ليحيىذلاف هريغنود هب حاصفإلاب هموصخدنع قاعتي امنإ

 ضيرعتلا حبب نأ همصخ همازلإ امأو ه هنودمتعي الو هنوليشبال هدارم ملعب م 7
 ةبقاع و هلوشب امف تدثم ريغ لجر مالك هنإف حاكتلاب لا ضي رعتلأ ميدي وتلا

 ةحابإلل ةلع هركذأم 0 :>|] ىذلا همصخ+ نإ لوّهنف هل همازلإ مك هيلإ ليام

 ضي ردتلانيب قرفلا باجي "| ىلعتيألاب لدتساامن]و فذقلاب ضي رعتلا ةحابإ هيلع مزلب ىح

 زب> ام! هلوق امأو + هجولا اذه ريغ نم امهتلالد ىلع نافوفوم رظحلا امأف يرن هتلأو

 10 ىضتقيو امهنم الإ نوكي ال حاكتلا نأ ال حيرصتلا نود حاكنلاب ضي رعتلا

 كلذ عم وهو هتحن ىنعمال غراف مالكه نإف 3 الا ىف ًاباوج ضيرعتلا ىضتقي الو اهنم

 ىهنلا نال ًاباوج امهنم دحاو ىضتقيال هب حيرصتلاو حاكتااب ضيردتلا كلذو ضقتنم

 نهودعاوتالنكلو إ ىلاعت هلوشب ةدعلاءاضن ادعب لم تقولاهتطخ ىلإ تريلا امنإ

 ملو ضيرعتلا ىضتقيال اكباوجلا ىضتقيال كلذو | ًافورعم الوق اولوقت نأ الإ ًارس
 نأب دقف ركذ امب امه قرفي ىتح باوجلل ىضتقملا دقعلا نع ىبنلا نع باطخلا رجب

 ىذلاوه عضوللا اذهو باوجلا ءاضتقا قن ىف عرصتلاو ضي رعتلا نيب قرفال هنأ كلذب

 ىلاعت هلوقب هنع ىهنم وه امنإف باوجلل ىضتقملا دقعلا امأف نيالا نيب هيف ةيآلا تقرف

 دقف هسفن دقعلا نع هيه ناكنإو | هلجأ باتكسلا غلبب ىتح حاكتلا ةدقع اومرعت الو ]



 اف ةدعلا ىف ةيطخلاب ضي رعتلا باب

 [فأ امل لقت ال و| ىلاعت هلوق ةلالدك ةلالدلا ةهج نم ةبطخلاب ماصفإلا نع هيهن هاضتقأ

 باوجلا هيضتقملادوقعلا نأ ف الخال هنإف هضاقتت اهجو امأو ه برضلاو متشلا رظح ىلع

 نم ًاياوج ضقت مل نإو ضيرعتلاب حصت ال تارارقإلا كلذكو ضيردتلاب حصت ال
 نم امهفالتخا نأ عساعف هيضتقب الامو ًاباوج كلذ نم ىضتقيام كح فلتخي ملف هل رقملا
 هنإف | ًارس نهودعاوتال نكلو | ىلاعت هلوقامأو - اًمهب قرفلا بجوال هجولا اذه
 نأرسلا ةدعاوم دهاجمو ىعشلاو ريبج نب ديعسو سابع نبا لاقف هب دارملا ف فلتخم
 ميهاربإو نسحلالاقو هريغاجوز 3 الو هيلع اهسفن سحت نأاقاثيم وأ ًادبعاهماعذخأي
 نهودعاأوت وتالإ لسأ نيديز لاقوانزلا || ًارس نهودعاوتال | ديز نب رباجو دمحو زاب وبأو

 عيال لوقيف اهيلع لخدي وأ هب ريال وراس لرتا مل اهتدع ىف ةأ أرملا حا كال الإ[ ب

 ىمسي دقانزلا نآلاملكىناعملا هذه لمتعظفللا ركب وبأ لاق ٠ ةدعلا ىضقنت ىتح ىلوخدي
 : ةئيطحلا لاق رع

 عاصقلا فتنأ ممراج لكأيو مه اع مهتراجرس مرحيد
 شحولا راح ف صي ةبؤر لاقو مهن أريج ءاسن نع ةفعلاب موفصو انزلا رسلاب دارأو

 : تلمح نيح أهنع فكال هناتأو

 قلحلا تانكتسم ىف ةنجأ قئرلا | صيمأعد لثم تنضحأ دق

 قسعلا دعب اهرارسأ نع فعف

 حاكتلا دقعو نايِشغلا نبه رسلاب 00 قزل اذإ هب قسع لاقي قوزال دعب ىنعي

 ىمسي امهم دحاو لكدقعلاو هطولا نأ ىرت الأ ءطولا هب ىمسي اك ًارس ىمسي هسفن
 ءاضقنا دعبامل ةبطخلاب رصتلا ىلعودقعلا ىلعو» .طولا لعبا ليوأت غاس كلذلو احاكن
 نيا نع ىورام ان ركذام رئاسل اهلاهتحا عم ةبا ةءآلا دارمب اهالوأو هوجولا روظأو ه ةدعلا
 ايجوروتيل هلع ه فت سحت نأ اهلع دبعلا ذغأو ةبطخلاب جربعلا وهو هعبات نمو سابع
 كلذكو ةدعلا ءاضٌقنأ دعب نوكي دقع قوه عإ 1 حاب املا ضير متلا نال ةدعلا ءاضقنا دع

 م ىنعم كلذ نأ ىرخأ ةبج نمو هنيعب هجولا | أذه نم هرظح نوكت 3 بجاو حيرصتلا

 قسفف همساب روك ذفةدعلا فدقعاا عاقب رظحامأو اهمدارمةلاحال ورف ةبآلاب الإ هدفتسخ
 كلذ ناكاذإف [ هلجأ باتكلا لبي ىتح حاكتلا ةدقع اومزعت الو | ىلاعت هلوقب ةوالتلا



 صاصجلا نآأرقلا ماكحأ فو

 هئإف ةيانكلا نود حاصفإلابو ضير عدلا نود ظفالا يرصب ب اطخلا قسن َْق ًاروك ذم

 ةبطاخلا ىفهب حصفأ دق ىذلاو وه , ًارس] هلؤقبةروك ذملا ةيانكلاب هدارمن وكي نأدعبب

 اهريغو ةدعلا ىف ةروظح انزلاب ةدعاوملا نآل دعب هيف انزلا ىلع هلوأت نم ليوأت كلذكو

 ىدؤيف تقوب صوصخم الو طرشب ديقم ريغ ًاقلطم امهم آم رت انزلا هللا مي رحت ناكذإ

 نوكينأ عنتمي سياو ةدعلا ىف امنوكي انزلاب ةدعاوملا رظح هصيصخت ةدئاف لاطب| ىلإ كلذ

 هلوقو ء هانركذىذلا سا عنا ليوأتهنم جرخمال نأدعب هل ظفللا لامحالدارم عيبا

 متبغرا ججودتلاب نيثورك تس ذأ لع هللا نإ ىنعي [ نمت ورك ذتس مكن :أ هللا مل 5 | ىلاعت

 ضي رعتلاب كلذ نم دارملا ىلإ لصوتلا ممل حابأو و ريغ نيللإ كقةبسي نأ كف 9 نيف

 مان ةحابتسا ىلإ لصوتلا زاوج ل 7 رامحأ هريتعأام ىلع لدي اذهو حاصفإلا نود

 ني> يلي ىنلا نع ىورام هوو رخأ هوجو نم ةرواظ< تناكنإو ةحابملا هوج ولا نم

 نيعاصلاو نيع اصلاب عاصل ا ذنخأت امنإ ال لاَقف اذكه رييخر م لكأ لاقف ديجرمتب لالب هات هأن

 ممدشرأؤرقلااذهدب اورتشا مث ض رعل كرك اوعيب نكلواولعفت ال م هل ى دلال اعف 8

 هلوقو ه هللا ءاش نإ هركذنس اذهريغ 0 اذهلو ديجلا رقلا ذخأ ىلإ ل صوتلا ىلإ

 حابأو [ مكسفنأ نونا 8 مكونأ 00 ىلامآدلوقك | نونوركذتس مكنأ لل 27

 روظحلا عقاوب نم مهيف 58 مه حبي مول هنأ اندلع ناضمر ىلايل ىف عامجلاو لكألا مه

 2 ىنأ هللأ ملع |: ىلاعت هل وق كللذكو| و مهم هنم ةمحر مهنع فنؤفع هنع

 نأ هيف ليق [هلجأ بات لا غلي ىح حاكنلا ةدقعا ومزعت الو | لجوزع هلوقىنعملا اذه

 ا هلاببش ةدقملا تدقعو لبحلا تدقع لوقت دشلاوه ةغللا ف ةدّقعلا لصأ

 هيلع اومرعت الو هودقعت الو هانعم [ حاكتلا ةدقع اومزعت الو ] ىلاعت هلوقو قثوتلا

 ةدعلاءاضقن ا دعب دقعلا عاقي] ىلع ريمضلاباومرعث النأ ىنعملاسيلو ةدعلا ف هودقعت نأ

 ةبطخ نمهب مضر عاهف مكبلععإ نجج الو | هلوقبةدعلا ءاضقنا دمبدقع رامضإ حابأ دقدنأل

 هلوقب دآرألا نأ ا:ءلعف امفراوض الأ وه سفنأأ قنانك لاو [ ا يكسفنأ قرتنك آوأ ءاسنلا

 هعزعلانعو ٍةدعلاف دقعلاعايإ نعىهنلا نمضت ا [ماكنلا ةدقع اومرعت الو| ىلاعت

 موبفم ىف كلذو ةدعلا ءاضقن ا هب ىنعي [ هلجأ باتكلا غلبي ىت> | ىلاعتهلوقو اهفهيلع
 امساجأ هلي ىنلا تلأس نيح كلام تنب ةعيرف نأ ىرت الأ نايب ىلإ جاتحم ريغباطخلا



 ١ ةدعلا ىف ةبطخلاب ضيرعتلا باب

 ىلإ جتح ملو ةدعلا ءاضقنا هباطخ مورفم نم تلقعف هلجأ باتنكلا غلبب تحال لاق نأب
 هريغ نم ةدع ىف ىهو احاكن ةأرما ىلع دقع نم نأ ءابقفلا نيب فالخ الو هريغ نم نايب
 نماهتدع ىف ةأرما جوزت نم مكح ىف مهدعب نمو فلسلا فلتخا دقو ه دساف حاكتلا نأ
 ةأرما نأر مع غلب لاق قورسم نع ىبعشلا نع ثعشأ انثدح لاق كرابملا نبأ ىورف هريغ
 لاقو امهقاعو امهندي قرفف امهل] لسرأف اهتدع ىف فيقث نم لجر اهجوزت شيرق نم
 هللا مرك يلع غلبف سانلا نيب كلذ اشفو لاملا تيب ىف قادصلا لعجو ًادبأ ارحكني ال
 مامإلل ىغيفيف الهج امهنإ لاملا تيبو قادصلا لاب ام نينمؤملا ريمأ هللا محر لاقف هبجو
 قرفيو اهججرف نم لحتسا امب قادصلا اهل لاق اف تنأ لوقت اف ليق ةنسلا ىلإ امهدرب نأ
 نوكسي مث رخآلا نم ةدعلا ليكق مث لوألا نم اهتدع لمكتو امهلع دلج الو امهني
 ةدئاز ىنأ نبا ىورو ةنسلا ىلإ تالامجلا اودر سانلا اهيأ اب لاف رمع كلذ غلبف ايطاخ
 ىلع رمعو ىلع قفتا دق ركب وبأ لاق * ىلع لوق ىلإ رمع عجرف هيف لاقو هلثم ثعشأ نع
 ًاضيأ كلذ ىف راصمألا ءابقف فلتخاو ىلع لوق ىلإ عجر رمع نأ ىور املدحاو لوق
 اهتدع تضقنا اذاف املثم ربم الو امبنني قرفي رفزو دمعو فسوي وبأو ةفينح وبأ لاقف
 ىعازوأللاو كلام لاقو ىعفاشلاو ىروثلا لوق وهو ءاش نإ رخآلا ابجوزت لوألا نم
 فالخال ركب وب أ لاق ه نيملا كلمب الو ثيللاو كلام لاق ًادبأ هل لحتال دعس نب ثيللاو
 نم مظعأ انزلاو ابجوزتي نأهلزاج ةأرماب ىنزولالجرنأ ءابقفلا نمهلوق انركذ نم نيب
 بم رحال نأ ىرحأ ةيبشب ءطولاف ًادبؤم اي رحت هيلعارم رحال انزلا ناك اذإف ةدعلا ىف ماكتلا
 ايرحت هيلع مرحت لامه لخدو نيتدنأ نيب عمج وأ ةرح لعقمأ جوزت نم كالذكو هيلع

 امممأو انزوأ ةبيشبأطو نوكينأ نمولخال ةدعلا ف ناكدةع نع ءطولا كل ذكف ًادبؤم
 دنع ًادبؤم ًاعرحت ةهيشلاب هطولاوانزلا بجويدق ليقنإف ه هبعقاو ريغمرحتلاف ناك
 ليدسب هيف ننام اذهسيل هلليق ًاديؤم ام رحت هيلع مرحتف اهتباوأ هتأرما مأ أطي ىدلاك

 اهريغم رحت بجوي ءطو امأفارسفن ةءوطوملا رحت ب جوي ءطو ىف وهامنإ انمالكن آل
 أطولوصألا ىفدجت ملتنأو احابموأ ةببشبءطو وأ ناكان زان دنع ءهطو لك كح كلذ نإف
 نأ اضيأ فلسلا ليواقأنعو لوصأللا نع اجراخكلوق ناكف ةءوطوملا مرحتب جوي
 لاملا تديدف رهملال عج هنأ رمع نعئورام امأوةلأسملا هذهىف ىلعلوق ىلإ عجر دقرمع



 نماصملا نآرقلا ماكجأ لي

 ىف هلعج كلذاف هب قدصتي نأ هليبسف روظحم هجو نم امل لصح رهم هنأ ىلإ بهذ هنإف

 تيبل اهروم لعج ىف رمت بهذمو هنع هللا ىضر ىلع لوق ىلإ هبف عجر م لاملا تدب

 ةذوخأملا ةاشلاف 2 ىنلا نع ىورام هبشي روظحم هجو نم كلذ ال ل صح دقذإ لاما

 هذه نإ لاقف ابنم لكألا دارأ نيح اهغيسي دكت ملف ةيوشم هيلإ تمدق ابكلام نذإ ريغب

 اندنع كلذ هجوو ىراسألا اهومعطأ لاقف كلذب هوربخأف قح ريغب تذخأ اهنأ ىف رمت

 ملو روظحي هجو نم مهل تلصح اهنآلل اهب ةقدصلاب ممرمأف ةميقلا نامضب مهل تراص امنإ

 لاملا تيبل اهرهم نأ راسي نب ناهلس نع ىوردقو اهماحصأ ىلإ ةميقلا اودأ دق اون وكي

 قافتا ىفو ىلع نع ىورام ىلع ال قادصلا ىرهزلاو هاربإو بيسملا نب ديعس لاقو

 ملعلا عم دحلا بجويال ةدعلا ىف حاكتلا نأ ىلع ةلالد امهيلع دحال نأ ىلع لعو رمع

 تب ىف اهرهم لعجو رعع اهدلج كلذلو ةدعلا يف اهنوكب ةملاع تناك ةأرملا نآل مج رحتلاب

 دساف دقع نع ءطو لكنأىف الصأ كلذ راصف ةباحصلا نم دحأ كلذ ىف امبفلاخ امو لاملا

 نميف ةفينح ىبأل دهشي اذهو هب نيملاع ريغوأ ميرحتلاب نيملاع اناكءاوس دحلا بجوي الدنأ

 نم تبجو اذإةدعلا ىف ءابقفلا فلتخا دقو ه هيلع دح الدنأ حاكنب هنم مرح تاذ ءىطو

 ىرولاو هنع مساقلانبأ ةياورف كلأمورفزو دمحو فسوي وب أو ةفينح وبأ لاقف نيلجر

 ءاوس اعيمج امل نوكتت ةدحاو ةدع نإف نيلجر نم ةدعلا ايلع تبجو اذإ ىعازوألاو

 حلاصنب نسحلا لاقو ىعخنلا ميهاربإ لوةوهو روهشلاب وأ ضيحلاب وأ لملاب ةدعلا تناك
 لوآلا لوقلا ةد ىلع لدي ىذلاو ةلبقتسم ةدع دحاو لكل دتعت ىعفاشلاو ثيللاو

 ءورق ةثالث امتدع نوك ىضتقي | ءورق ةثالث نهسفنأب نصب رتب تاقلطملاو | ىلاعت هلوق

 اهلعانبجوأولو ةدع ابلع تبجو دق ةقلطم اهمال ةببشب لجر اهئطوو ابجوز اهقلط اذإ

 نم ةهبشب تئطو نم نيب قرفت ملذإ ابف سيلام ةبألإ ىف نيدئاز انكء ورق ةثالث نم رثكأ

 مئاسن نم ضيحم ا نم نسني ىتاللاو ] ىلاعت هلوق ًاضيأ هيلع لديو اهريغ نيبو تاقلطملا

 ىنجأ اهئاطو دق ةقلطم نيب قرفي ملو | نضح مل ىثاللاو ربشأ ةثالث نهتدعف متبترا نإ
 لديو ًاعيمج نيمجولا ىفرهشأ ةثالثاهتدع نوكن نأ كلذ

 نم نيب قرغي ملو |[ نولمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو ] ىلاعت هلوق ًاضيأ هيلع

 ىه لق ةلهآلا نع كنولئسي |لاعت هلوق ًاضيأ هيلع لديو نيلجر وأ لجر نم ةدعابيلع



 م ةقاطملا ةعتم باب
 املعج دقو روبشلاو ةلهألاو تاقوألا ىضمب ىهامنإ ةدعلا نآل [ جحلاو سانلل تيقاوم
 مومعل امهنم دحاو لكل آتقو ةلهآلاو روهشلا نوكت نأ بجوف سانلا عيجل اتقو هللا
 اهتدعءاضقنا لبقاهيلع حاكتلاد قع هل زوحيال لوآلا نأ ىلع عيملا قافت ا هيلعلديو ةيآلا
 كلذ نم عنم ليق نإف 3 اهجوزت نم عنمال هنم ةدعلا نآل ىاثلا نم ةدع 2 اهنأ انيلعف هنم

 لبق وه تومي مث اجوزتي نأ زوحي دقف هل لق ه اهريغ نم ةدع اهولتن هنم ةدعلا نآل
 لاحلا هذه ىف نكت مل واف ىناثلا نم ةدع اهمزلت الف ىناثلا نم دادتعالا عضاوم ابغولب
 هيلع لديو ًايضام ًادقع عفرتال لبقتسملا ف بجيت ةدع نال اهيلع دقعلا عنم أ هنم ةدتعم
 لبق ةببشب ىناثلا اهتطوو لولا اهقلط اذإف لبحلا نم محرلل ءاريتسا وه امن] ضيحلا نأ
 نم ءاربتس ان وكي نأ ليحتسيو ءاربتسإلا لصح دّقف ضيح ثالث تضاح مث ضيحت نأ
 هيلعلديو ًاعيمجامهنم ةدعلاهب ىضقنت نأ بجوف ىناثلا لمح نم ءاربتسا ريغ لوأالا لمح
 دتعتو.طولا نمةدع نيتدعاهلع نأةبيشب ةدعلا ىف اهئطو مث اهنابأو هتأ ما قلط نم نأ
 لجر وأ نيلجر نم ةدعلا نوكت نأ نيب قرف الو نيندعلا نم ىلو"الا ةدعلا نم قب امب
 هل ليق ه نيلجرأ بجاو لو'الاو دحاو لججرل بجاو قح اذه نإ ليق نإف + دحاو

 امهؤافيإ بجاوف دحاو لجرل ايجواذإ نيمحلان ال نيطجرلاودحاولا لجرلا نيب قرفال
 نيلجرلا نيب قرفال هنأ ىرت الأ امهايإ امهتيفوت موزل ىف نيلجرل امهم وجوك ًاعيمج هابإ
 - 2 ىضم نأىف ءاليإلا ددمو تاراجإلاو جحلا تيقاومو نويدلا لاجآ ىف دحاولا لجرلاو

 اهنيعب ىه اذهل ىلا روبشلا نوكنتق هقحل ًايفوتسم امهنم دحاو لكريصي دحاولا تقولا
 هنأ ةدعلا ف تجوزت ىلا ىف رمع نع راسي نب نايلس نع دانزلا وبأ ىور دقو رخآلل
 ىور ليق نإف 2 امهم ةدحأو ةدع نوكست نأ ىضتشي كلذ رهاظو امهنم دتعلا نأ اهرمأ

 نم دتعت مث لو الا نم أهتدع ةيقب دتعت لاق هنأ رمع نع راسي نب ناهلس نع ىرهزلا
 ىلع هانعم لمحت نأ بجوف ةلبقتسم ةدع رخآلا نم دتعت اهنأ هيف سيل هل ليق رخآلا
 5 لعأ هللاو دانزلا ىلأ قفاويل ةدعلا ةيقب

 نط اوضرفت وأ نهوسمت مل ام ءاسنلا ممَةلط نإ مكيلع حانج ال | لجو رع هللا لاق

 فطع هنأ ىرت الأ ةضيرف نمل اوضرفت ملو نهوسمت ملام هريدقت | نهوعتمو ةضيرف



 فصنفق ةضإرف نمل مصرف دقو نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط نإو ]ىلاعت هلوق هيلع

 املا وضرفت ملوأ ةضيرف نه متظرف دقو نهوسمت ملام ىنعمب لوآلا ناكولف | متضرفام

 ةض) رف نه أ]وضرفت مو نهوسم : أم هأئعم نأ ىلع كلذ لدنال ضورفملا اهيلع فطع

 ار وفكالو هاثعم |ًاروفكوأأ 6١ مهم ماد ىلاعت هللا لاق واولا دو نوكت دقو

 لأ اجو ىنعملاو | طئاغلا نم م أ ءاج وأ رفس ىلع وأ ىضرم متثك نإو |ىلاعت لاقو

 نوديزبوأ ف 0 هاناسرأو | ىلاعت لاقو نورفاسمو ىضرم متنأو طئاغلا نم مكنم
 و ىنعم | نأ هيلع اهوخد 2 روظأ قنلا ىهو ةغللا ُْق دوج وم أذبف نوديزيو هانعم

 اهوخدل ًاروفك الو هانعم | ًاروفكوأ ام! مهنه عط طق الو | ىلاعت هلوق نم انمدق ام

 طاتخا ام وأ اءاوحلا وأ امد تامح ام الإ امبموحت 16 انمرح ] ىلاعت لاقو قنلا
 جحانج ال | ىلاعت هلوق نوكي نأ ذه ىلع بج وو وأولا ىدعع عضاوملا هذه َْق وأ ا مظعب

 نوكت نأ ىلا ىلع تلخدال [ةظير 0 نه أوضرفت وأ نموسكملام ءاسنلا مقلط ن | يلع

 ع م ا نسيم لا مدع 7 ًاعيمج نيش ذعملا ةعتملا بوجو طرش 5 3و اولا ىعع

 ضيخحلا ف 5 لوخدلا لبق 3 أماقلطي نألجرلل 1 نأ ىلع ل لدن ةيآلا هذهو قالطلادعب

 نووي لا هلع اسف يح نم ىالطلا ةسانإ هقحلطإلا ب: لوغتنل حسن اأو
 لاق هنأ ىلع نإ رع ىورف ةعتملا هبوجو َْق ناضمألا» اهقفو فاس أ فاتخا دقو 3 ضيا

 كلقز ىذحكت هعحتم ةفلطم لكلا رم نأ لاقو هلم ىرهزلا نعو ةعم ةعئاطم قد :اط5 ىبلا الإ ةعتم ة ةاطم كك! مع ء.أ لاق ىف ملا عود ةعتم ةقاطم لكل

 و سنع نع املا نع ىورو اهل ضرفام فص اهيسك سمت ملو قادص ال ضف

 حيرش لاقو ةعتملا لع ضرفب لَو لوخدلا لبق قلطت 0 و جرش

 نأ ىبأت ال لاقف جاتحم نك ١ لاَقف نيقتملا نم نوكن نأ ىبأ ال لاق ةق عاتم ىقوولأس دقو

 نب ديعس ا ةقاطم لكل هيلاعلا ىلأو نس ك1 نعفىوردقو نينسحما نه نوكن

 باتكىف ةيبأ نع دانزلا ىبأ نبا ىورو نيقتملا ىلعال لاف مولكسانلا ىلع ةعتملا نع ريبج

 ءاطع ىورو لضفو هللا نم صيصخت اهنكلو آبجاو ةقلطملل عاتملا نوري ال اوناكو ةيغبلا
 ىلع نب دمع لاقو عاتلل الإ ا سيلف سمي نأ لب قلطو لج رلاض رف اذإلاق سأبع نبأ نع

 لاقمفا نع قاحس] نب درك ذو ةعتم اطل سل ال ضرف دق ىلا واذ ضرب مل ىتلا ةعتملا

 نأ لبق اهقلطي م * ض وعلاب ثحكن / ىبلل الإ ةيجاو ة هعّدم ةقلطنلل ىرب الر رمح نب ءأ ناك



 ؟ اب ةفاطملا ةعتم باب

 ىرخألاو ناطلسلا اهب ىضقي امهادحإ ناتعتم لاق ىرهزلا نع رمعم ىورو اهب لخدي
 نمو هيلع قادصال هنألل ةعتملا ذخأ لدي ملو ضرفي نأ لبق قلط نم نيقتملا ىلع قح
 اهففلسلا ل لوق اذبف كلذ ومن دهاجب نعو هيلع قدح ةعتملاف ضرفي 2 لخخ ديام دعب قاط
 ابقلطىبال ةبجاو ةعئملا اولاق رفذو ًادمحو فسوب |بأو ةقينحابأ نإف د اصماألا ءا اهقف امأو
 ىروثلا لوةوهوام اع رجالوام 33 هنإف ام ل لغد نإوأ نوع اهل مسي ملو لوخدلا لبق

 مل اكوام ناكاذإ 3 دحأ نأ معز ىعازوألا نأ الإ و ءازوألاو حلاص نب نسحلاو
 ةعئاادأ :زلا وبأ و ىليل ىف أنبا لاقو ًارهم اهل مسي مو لوخدلا ل ابق اهقلط نإو ةمتملا بج
 تور اهب لو كلا نين اق رفز لو هلع نضال و لش! ا نإو لعف ءاش اش نإ ةيجاو تسبل
 ِ دحأ ربجال ثيللاو كلام لاقو اهل مسي مل نم نيبو ألى عب نم نيبو اهم لوخدملاريغ
 العر بجيالو هلعفي تأ ى عش ام ىهامإو 0 وأ اهم لخد امل مسي ملوأ اهل ى مس ةعتملا

 لكل ةبجاو ةعتملا ىعفامشلا لاقو تاللاحلا نم 18 ىلع ةعتم ل سلو كلام لاق
 لوخدلا لبق قلطو اهل ىمسىتلا الإ هب ميو هلبق نم قارفلا ناك اذإ ةجوز كلو ةقلطم
 ةقلطم لكل اهبخوأ نم ىلع مالكلاب هبقعذ م + ةعتالا باجي ب ىف مالكلاب أ دين رك وبأ لاق
 اوضرفتوأ نعوم ملام دابنلا مقلط نإ ميلع حا انجال | ىلاعت هلوق اموجوىلع ليلدلاو
 [ نينسحما لع ًاقح فورم اعانم هردقرتقلالعو هردق عس بولا ىلع نهوعتمو ةضي رف نط
 لبق نم نهومت ةةلطمأ تانمؤملا متحكن أذإ !اونمأ ن يذلا اهيأ اي ىر أ ةبأ ,أ ىىلاعت لاقو
 ىف لاقو | اليمج احارس نهوحرسو نهوعتف أ. ودتعت ةدع نم نولع مل ] اف نه وسم نأ
 ةلالدلا |! تانآلا هذه تودحدقف [نيقتملا لع ٌةح فور دملاب عاتم تأ ةلطمللو | ىرخ ٌأةنآ
 ىضصتَقي رمآلاو:سأ هنآل |[ نهوعتف ] ىلاعت هلوق اهدحأ هوجو نم ةعتملا بوجو ىلع
 ىلع يح فورعم اب اعاتم | ىلاعت هلوق ىناثلاو ٠ بدنلا ىلع ةلالدلا موقت ىت>ح بوجولا

 د ىلا عل هل وق ثلاثلاو هيلع ًاّمح هلوق نم دك 31 باحجيإلا ظاف هلأ ىف سيلو | نينسحلا
 نم 31 نأ دحأ لك لغو ناد طرق نم اهلعج ذإ هءاجيإل ديك أت[ نينسحمنا ىلع

 هلوقوب ,جولا ىلع هيلع ًاّمح هلوق لددق | |نيقتملا ىلع ًاقح | ىل أعث هل وق كلذك كو نينسحملا
 نهود رسو نهوعتم ١ ىلاعت هلوق كلذكو اهم اماجإل ًاديكأ 5 أ. نيقتملا ىلعأ ح ] للاعت
 عاتم تاقلطمللو | ىلاعت هلوقو صأوه ثيح نم بوجولا ىلع لد دق | اليمج احارس



 ةبلاطملا هل كلم ومف ناسنإلل ناكامو مهل اهلعج هنآل ًاضيأ بوجولا ىضتقي | فورعملاب

 ةعتلا باحبإ ىف ركذلاب نينسحملاو نيقتلا صخ 1 لبق نإف + ديزل رادلا هذه كلو ةك هب

 نونسحماونوقتملا اف فلتخال تابجاولا نآل بدن اهنأو ةبجاو ريغ امنأ ىلع لد مهيلع

 ركذلاب موصيصخت سبلو اهبوجول ًاديك أت نينسحملاو نيقتملا ركذ امنإ هل ليق مريغو

 نجت 1 ىلاعت هلوقو ةفاك سانلل ىده وهو ا نيقتملل ىده أ ىلاعت لاق كم ريغ ىلع ًايفن

 آبجوم | نيقتءلل ىده | ىلاعت هلوق نكي ملف [ سانلل ىده نآرقلا هيف لزنأ ىذلا ناضمر
 ريغ [ نينسحلا ىلع آةح]و | نيقتملا ىلع ًاق- | ىلاعت هلوق كلذكمهريخل ىده نوكب ال نأ
 ىلعايبجونو ةيآلاب نينسلاو نيقتملا ىلع اهبجون انإف ًاضيأو مهريغىلع ًاقح نوكي نأ فاث

 نآل قافتإلاب عينا ىفماع كلذو | اليمج احأرس نهوحرسو نهوعتم | ىلاعت هل وقب مث ريغ
 لئاسلا اذه مزليو مهر يغىلع اهبجوأ نيقتملاو نينسحلا ىلع راصمأألا ءاهقف نم اهبجوأ نملك

 صيصخت زاج اذإف مريغو نوقتملا هيف فلتخ ال ابدن ناكام نآل ًاضيأ ابدن املعحي ال نأ
 زئاجكلذكف ءاوس هيف مهديغو مثو ةعتملا نم هيلإ بودنملا ىف ركذلاب نينسهلاو نيقتملا

 ليقنإف ٠ ءاوس هيف مريغو مث نونوكيو باحيإلا ىف ركذلاب نيقتملاو نينسحملا صيصخت

 دنع تاني ادملا دوقع رئاسو قادصلا نم نويدلا رئاس ىف نينسحن و نيقتملا صصخم ملا

 ناكاذإ هل لبق ةبجاوب تسيل اهنأ ىلع لد ةعتملا ركذ دنع كلذب مهصخو مهلع مهاحيإ

 ضعب هصيصخت مث ظفللا ىضتقمب محلا انيلع بجاولاف عيملا ىف ادوجوم باحيإلا ظفل

 ديك أتلاءوجوو ديك أتلا هجو للعوه امنإ ناس>إلاو ىوقتلا ر كذب قا هيلع بج وأ نم

 ءادآلا ظفا صيصختب نوكي ام اهنهو ناس>إلاو ىوقتلا دييقتب ركذ نوكي ام اهنف ةفلتخم

 هتنامأ نمتوا ىذلا دؤيلف ] ىلاعت هلوقو [ ةلحن نهتاقدص ءاسنلا اوتآو | ىلاعق هلوق وحن

 ظفلب لدتسي فيكف هب نهرلاو هيلع داهشإلاب ىمآلاب نوكي ام اهنمو | هبر هللا قتيلو
 ناكنإ لدبلا باحيإ نم ولخي ال حاكنلا دّقع اندجو انإف ًاضيأو باحيإلا نن ىلع ديكأتلا

 عضرلا نأ ةيمست هيف ناك اذإ هلاح تناك م لثم ارو ةيمست هيف نكت مل نإ و ىمسم اف ىمسم

 ىنعملا اذهب حاكتلا قرافو لوخدلا لبق قالطلا دورو عم هل لدبلا قاقحتسا نم واخي ال
 جوزلا قح طوتسو هلكن علا طوقس بجوي عئابلا كلم ىلإ عيبملا دوع نآل دوقعلا رئاس

 بجوف ىمسملا فصن وهام لدب قاقحتسا نم هج رفعال لوخدلا لبق قالطلاب امعضإ نع



 عقب ةقالطملا ةعتم باب

 .لوخدلال بق قالطلادورو اهني عماجلا ىنعملاو ة ةسصسق هيف نكت ملاذإ همكح كلذ نوكي نأ

 .فصن بجي 5 بجتف لثملا ربه ضعب ىه ةعتملاو دقعلاب قحتسم لثملا ربم نإف ًاضيأو
 لقبا عا ةعتملاو ريناندو مارد لئملاربم ليق نإف لوخدلا لبق قلط اذإ ىمسملا
 نم هانركذ ىذلا اذهو اهريغ ىلع ربح مل اهاطعأ ول ريئاندو مارد اندنع ًاضيأ ةعتملا هل
 ابقلط مانهر لئلا ربع اهنهراذإ لوش هنآل دمحم بهذم لع عرس لثملا ربه ضعب ابنأ

 د ونأو وام كله كيد نإ أهم اس ورحم ةعتملاب ًانهر ناك لوخدلا لبق

 اهرب مل هنأ ىلع لدي اذبف هيلع ةيفاب ةيجاو ةعتملاو ءىش ريغل كله كله نإف ةعتملاب ًانهر

 ِِك نأ ىلع لوصآلابو ل !الدتسالابو نآر ملا رهاظ ىضطتقم اببجوأ هنككلو ل رملا روم ضعل

 ةيمسقلا دوجو نيب قرف ال هنأو لوخدلا لبق قالطلا دورو عم لدب نم ولخم ال عضبلا
 لثملا رمم بوجوف لدب ريغب هل عضبلا كلم لوصح زئاج ريغ ذإ اهمدع نيبو دقعلا ىف
 بوجو قف امربكح هنق ىوتسل نأ بجوف هيفىمسملا بوج وك ةيمسنلا مدع دنع دقحلاب

 لئلا ربم ضعب ماقم ةمئاق ةعتملا نوكست كن: نأو لوخدلا لبق قالطلا دورو دنع عضبلا لدب
 .لوخدلالبق ةقلطلا ف ريهاربإ لاق دقو تاكلهتسملا ماقم يقلا موقت ا امكهضعب نكت مل تإو
 قالطلا دعب قدتسي أمل امسأ ةعتملا تن : أكف اهتءدتم وه قأدصلا فصن أهل نأ امل ىمعس دقو

 ض وع وهف للا رهم ضعب ماقم تماق اذإ ليق نإف عضبلا نم الدب 00 لبق
 لدب 1 هنإ لقب ىلا لق مدعي كإذكف قالطلا لبق ضوع هل بجبال رهملاو روملا نم

 امماقم تماق نيح ىه اهنأك لب اهل لادبأ تاكلهتسملامي 3 ن أ لوقنال اكهماقم م نإو هنم

 دكلبتسا ناكولو هريغالو عيب صضبقلا لبق عيبلا لدب ' زم هلو رمال ىرتذلا نأ ىرتالأ

 .كلذكف ضوعلا ىعم ىلع ال وه اهنأكهماقم موقت اهنآل هنم ةميقلا ذخأ هل ناك كلباسم
 عضبلا نم الدب ىمسملا فص بحي اع ضبلا نم الدب ثلا ربه ضعب ماقم موقت ةعتلا

 بجول عضبلا نم الدب لاما رم ضعن ماقم م موقت ةعتملا تناكول لبق 0
 رابتعا ىلاعت هلأ بجوأ ألف جوذلا لاح نود أهاح لاملا نوم ريثعي م ةأرأاب اهرابتعا

 ىلعلد [هردق رمقملا ىلعو هر ردق عسوملا ىلع نهوعتمو ] ىلاعت هلوق ىف لجرلا لاح ةعتملا

 قالطلا نمالدي نوكت نأرحي مل عضبلا نم الدب ن نكن مل اذإو عضبلا نم الدب تسيل امن

 هنأ ىلع لدي اذهو امل لصح ام لدب قحتست نأ زوحب الف قالطلاب ا لصحي عضبلا نآل



 رابتعاىف كلوق امأ هل ليق ةبجاوب تسيل اهنأ انءلع كلذكن اك اذإو ءىث نع الدب تسيل

 نسحلا و بأ انخيش ناكف هيف نوفلت# نورخأتملاانباصأو اندنع كلذكس يلفاطاح نودهلاح

 مكح لمعتسن ان"ال ةيآلا فالخ هيف سيلو ًاضيأ ةأرملا لاح اهنف ريتعي لوقي هللا همحر

 اذهب لاق نمو أاهلاح نود هلاح ريتعي لوقي نم مهنمو جوزلا لاحرأ تعا ىف كلذ عم ةيالأ

 لاحلا ىف اهم هرابتعا بجو امنإ لالا روم نإ لوقي هن'ال ًاضيأ لث اننا اذه لاوس همولب

 لاكقاقحتسا ىف لوخدلا ماقم مئاقلا توملاب امإو لوخدلاب امإ جورلل عضبلا لصح ىتلا
 لاح الإ اندنع بجيتال اهنإف ةعتملا امأ واهسفنأب اهرابتعا ىف تافلتملا مهق ةلدنم ناكف روملا

 رابتعا بوي ملف هماقم موقي اموأ ل وخدلا لءق هلبق نم بدسأ 0 نم هّقح طوقس

 َْ توبث ريغ نم هلبق نم بدسن اذ لصح لب جورل لصاح ريغ عضبلا ذإ أ رملا لاح

 كلذ عنمب مل ءىث نعالدب تسيل اهنأ كل انءاسول ًاضيأو اهمود هلاحربتعا كلاذاف لوخدلا

 دقعب كلم دقو ربملا وه عضبلا لدب نأ ةلالدب ءىث نع الدب تسيل ةقفنلا نآل اموجو

 هكلم ىف ناسنإلا فرصتو هكلم ىف فرص وه امنإ عاتمتسالاو لوخدلاو حاكتلا

 صنب ريغصلا هنباو هيبأ ةقفن همولت كلذلو اهم وجو كلذ عن لو الدب هيلع بجوي ال

 تسل تارافكلاو تاوكزلاو اموجو كلذعنمي ملو ءىقنءالدب سل قافنإلاو باتكلا

 لفغم اساجبإ ىن ىلع ءىش نع لدب ريغ اهوكب لدتسم اف 00 نهو ءىث نع الدب

 قلعتي سيلريدقتلا ىف مالكلاو اه ريدقت ىف مالكوم امنإ ةأ للاب ولجرلاب اه رابتعاف ًاضيأو

 ىلاعت لاق ايلف لجرلا لاح ةردقم نكت م 2 جاو نكت م 1 0 هيفنب الو باإلاب

 ريتعم ريغ بجأوب سيل ام ذإ بوجولا ىلع لد | هردق رثقملا ىلعو هردق عسوم ا ىلع

 لجرلا لاح اهردق املف راسعإلاو راسيلا لاح ىف هنم ءاش ام لعفي نأ هل ذإ لجرلا لاح

 ةلأسملا ىفليلد ءادتبا نوكي نأ حلصي اذهو اهموجو ىلع لد ايف لججرل اريخيف |,قلظي ملو

 كلذ ىضتقا | هردق رتقملا ىلعو هردق عسوملا ىلع | ىلاعت لاق امل ًاضيأ لئاقلا اذه لاقو

 رتقملا ابمزلأ نمو رسولا مزلت مل ةمدلت ل ذو اذ

 لام الذإ هيلع اهماجيإ ةيآلا ضتقت مل هل لام ال نم نآل باتكسلا رهاظ نم جرخ دقف

 اذه ركبوبأ لاق هاب ًابطاخم نوكب ال نأو ةنأع اف ارل نأ اع فرع ريتعيف هل

 هلام دق ىلع عسوملا ىلع لقي مل ىلاعت هللا نآل ةيألا ىنعملهنم لافغإ لئاقلا اذه هركذ ىدلا

 العال ىدذلا رثقلا مزلت ال نأ



 سس “ظل ل لل آذآ ١١ ةقلطملا ةمتم باب
 ردقرتقمللو [هردق رتقملا ىلعوهردق عسوم ا ىلع| ىلاعت لاق انإو هلام ردق ىلع رتقملا ىلعو
 وو نوقزردل دولوملا ىلعو ا ىلاعت هللا لاقاكهمل سف دج ىتحهتمذ ىفهت وبث وهوهب ريتعي

 كح نع جرخ مل ءىث ىلع ردقيال آرسعم ناكولو فورعملاب هيلع اهبجوأف [فورعملاب
 ىف رقملا كلذك اهاطعأ اهدجو اذإ ىتح فورعملاب ةقفنلا اهبف تبنت ةمذ هل نآل ةيآلا
 ءارشنأ ىرتالأ نايعالاك ةمذلا نوكتو ةمذلا ىف تبثت ىتلا قوقحلا رئاسكو ةعتملاكح
 ةمذ كاذكتو اهف لدبلا كارول باب ف نيعلا ماقم ةمذلا تماقو ب اي هتمذ َّى لام رسعم ا

 لاق نويدلا رئاسو تاقفنلا اهف تبنت اي اهيف ةعتملا تايثإ ممصي ةحبت ةمذ رتقملا جوزلا
 ةحصب مكح ىلاعت هللا نآأل رهم ةبمست ريغب حاكنلا زاوج ىلع ةلالد ةب الإ هذه ىف ركب وبأ
 ىلع ةلالدلا تنمضت دقو مص حاكت قالا عقبال قالطلاو ةيمسشتلا مدع عم هيف قالطلا
 نيدو ةيمستلا نع تكس نم نيب قرفي ملال اهنآلاكتلا دسش ال اط قادصال نأ هطرش نأ
 ا رهمال نأ طرش اذإ هنأ كلام مع زو ًاعيمج نيرم الا ىلع ىهف قادصال نأ طرش نم
 هطرش وجاكتلا زا وجيقبالا تضقدقو امائمرمم اطو حاكتلا مص اهم لخ ون إف دساف ماكتلاف
 .كلذكف دقعلا فدق.ال ةيمستلا مدع ناكاذإف ةيمستلا كرتنم رثك أب سيل اطربمال نأ
 ةعئملا نأ انيب دقان ال اهم لوخدملل ةبجاو ريغ اهنأ انباحصأ لاق امنإ و اهل ربمال نأ هطرش
 وأ ىمسملا لوخدلا دعت ةقحتسم تناكالو نيلدب قدتست نأ زئاج ريغو عضبلا نم لدب

 ةقلطأا نأ راصمأ' الا ءاهقف نيد ًاضيأ فاالخ الو ةعتلا 000 قدحتسلا نأ ري لئلا رهم

 كناوج و نم كلذ ل دف رمملا فصنت اطبجواذإ بوجولا هجوملع اهقحتستال لوخدلا لبق

 بوجو عم هقحتستال نأف ربما ضعبب وجو عمهقحتست !اهنأ امهدحأ انرك ذام لع
 ل وخدملا ّق دوجج وم كلذورهملا نماكش تقدعتسا دق اهنأ هيف ىنعملا نأ ىاثلاو ىلوأ هع

 مدع دنع امموجول رهملا فصن بجو اذإ اهقدتسا نأ ىغيذيف ليق ىلوأ رهملا قاقدتسا

 ليقلدب نم ولخيال عضبلا نأ ةلعل روملا نم ءىث دقف دنعاوةحتسا امنإف ًاضيأو هنم ءىش
 اهقحتسل نأرحي رخآ الدب تقحتساالو ةعتملا تبجو رهملا بحجب م الف مدعل وق الطلا

 نهرئاس ىقماعكلذو | نيقتملا لعاقحفورعملاب عاتم تاقالطنللو | ىلاعت هلال اق ليقنإف

 ىلاعت هللا لاق هب عفتتيام عيمجج مسا عاتملا نأ الإ كلذك وه هل ليق ليلدلا هصخامالإ
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 ىلاعتلاقو | منهج مهسوأم مث ليلق عاتم | ىلاعتلاقو[ مماعنألو 3 اعاتمآبأو ةبكافو |

 : ىدو الا هوفآلا لاقو | عاتم ايندلا ةايحلا هذه ام 1

 راعتسم بوث هر ةايححو 2 ةعتم موق ةمعن امإ

 هب عفنب امم ائيش تاقلطالل انبجوأ ىف نحنو هب عفتنيام عيمجى ع عمي مسا عاتملاو ةعتملاف

 مل ىتلاو ىمسملارهملا فصن اهب لخدي ىل ىتلا ةعتف ةبآلا ةدوع انيضق دف ا ره نع
 59 ! اذإ لثملا ةراتو ىمسملا ةرات اهم لوخددللو ةأرملاو لجرلا لاح ردق ىلع أل مس

 ماس 7 بجو نأ ةعتملا نم ياي انيجوأ اذإ بجاويسلو ةعتم ةكشلةو يسم
 لبق نإف مسالا هيلع عقبام ىندأ ىضتقي امن [ عاتم تاقلطاللو ] ىلاعت هلوق نآل اهبورنح
 نم هلبق هتقحتسا ام ىلع عقب الو قالطل |ب هبا<] ىضتقي | عاتم تاقطمللو | ىلاعت هلوق
 لبقنهل ةبجاو تناكىتلا روهملا تاقلطمللو لوقت نأ زئاج هن "ال كلذكسدل هل لق ره

 ركذ زاجا كلل ذك ناكول ذإهلبق هبوجو قنبام قالطلا دعب هوجو ركذ ىف سماف قالطلا

 عم نأ انمالعإ قالطلا دسعب هبوجو ةدئاف نوكيف قالطلا ركذ عم نيلاحلا ىف هبوجو
 هباحيإ] نع نابأق بجوام طقسي قالطلا نأ ناظ نظي نأ ًازئاج ناكذإ عاتملا بجي قالطا#

 ةدعلا ةقفن امإ ءاحنأ ةثالث ىلع ورف قالطلاب بجو اءاتمدا رملا ناكنإًاضيأو هلبق ورك ه دعب

 * نال قالطلاب قاعتم كك اهب لوخدملا ريغل ىمسملا فصن وأ ةعتملا وأ اهب لوخدملل
 ةيصو اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو | ىلاعت لاق ام انني ام ىلع اعاتم ىمست ةقفتلا
 امو اعاتم اهل نيتبجاولا ىنكسلاو ةقفنلا ىمسف [ جارخإ ريغ لوحلا ىلإ اعاتم مهجاوز'ال

 قالطلا لبق اهةبلاطملا اهل سيل هنأ ىلع يملا قافتا رهملا عم ةبجاو ريغ ةعئملا ٍ ىلع لدي
 عضبلا نم الدب تناكذإ قالطلا لبق تبجول قالطلا دعب ربملا عم بجيت ةعتملا تناكولف
 بوجو عانتما ىلع ليلد كلذ ىفو رهملا ّ اهكح نوكي ناكف قالطلا نم الدي تسيلو

 امنوبجوت الواهب لخدي ملو اهل مسي مل ن قالطلادعب اهنوبج وت متنأف ليق نإف روملاو ةعتملا

 ىف انات كلذكو هدعب اهبوجو ءافتنا ىلع اليلد قالطلا لبق امموجومافتنا نكي ملو هلبق

 امل ةبلاطملا تناكدقو هضعب ماقم ماقذإ لثملا ررمضعب ةعتملا نإ هلليق ٠ اهم لوخدملا
 رهملا ضعب ةعتملا لدجت تسلف تنأو هدعب هضعبب ته كلذإف 00 يأاب ةمجاو

 عم عضبلا نم الدي تناك نإف قالطلا نم وأعضبلا نمالدب نوكت نأ نماجما) لخي مخ



 +١ ةيجاولا ةعتملإ ريدقت ركذ

 اهب وجو لاحتساعضبلا نمالدب نكت مل نإو قالطلا لبقا مقحتست نأ ب جاوف لئملارهم
 . ملعأ ىلاعت هللاو امل عضبلا لوصح لاح ىف قالطلا نع

 ةبجاولا ةعتملا ريدقت ركذ

 تايثإو [فورعملاب اعاتمهردق رتقملالعو هردقعسوملا ىلع نهوعتمو | ىلاعت هللا لاق
 كلذ فاتةونظلا بلاغو دابتجالا هقيرط راسيلاو راسعالا ىف هلاح رابتعا ىلع رادقملا
 لجرلا راسب اهرابتعا امهدحأ نيئيش اهرادقم ىف طرش ىلاعت هلا نآل ًاضيأ نامزآألا ىف
 ناك اذإو كلذ ىف نيينعملا رابتعا بجوف كلذ عم فورعملاب ن وكي نأ ىاثلاو هراسعإو
 ريغتتو فاتخت دق تاداعلاو ابف سأنلا تاداع ىلع ًافوقوم امهنم فورءملا ناكو كلذك
 ماكحأ ىف داهتجالا زاوج ىف لصأ كلذو نامز'الا ىف تاداعلا ةاعارم كلذب بجو
 همحر نسحلا ابأ انخيش نأ انركذ دقو انيأر داهتجا ىلإ ًايدؤم اكح كلذ ناكذإ ثداوحلا
 هباتك ىف ىمقلا ىسوم نب ىلع ًاضيأ كللذ ركذو ةأرالا لاح رابتعا كللذ عم بحب لوقي هللا
 نأو هراسعإو هراسب لجرلا لاح نيئيشب ةعتملا ريدقت ىف محلا قلع ىلاعت هتلانأب جمتحاو
 ةأرملا لاح رابتعا نم ًايراعهدحو لجرلا لاح انريتعا ولف لاق فورعملاب كلذ عم نوكي
 لبق امبقلطمث ةالوم ةيند ىرخأالاو ةفيرش امههدحأ نتأمايتو نوكي نأ ب جول
 ةفيرشلاهذهل بجتاو ةيندلا هذهلبجتف ةعنم ا ف نيتبواستم ان وكلت نأ أيل مسي ماولوخدلا
 نم لوقرخآ هجو نم دسفيو لاق فورعم ريغ مهقالخأو سأنلا تاداع ىف ركنماذهو
 ةأرما جوزتيف نأشلا يظع ًارسوم الجر ناكول هنأءرهو اهتود هدحو لجرلا لاحربتعا
 ولودحاو رانيدايش امل مسي ملذ] اهلثمررم اهل بجو اهب لخدول هنأ رانيد املثم ربم ةيند
 قحتستف ابلثم رم فاعضأ كالذ نوكي دقو هلاح ردق ىلع ةعتملا هتمزل ل وخدلا لبق اهقلط
 هللات "ال لوقلا نم فاخ اذهو لوخدلا دعب هقحتسق ام رثك أ قالطلا دعب لوخدلا لبق
 لوقلا ناكاذإف لوخدلا دعب اهل هبجوأ ام فصن لوخدلا ىلبق ةقلطملل بجوأ دق ىلاعت
 ىف فورءملا ىفالخخ ىلإو هتلالدو باتكلا ىنعم ةفلاخع ىلإ ىدؤي اهنود لاح رابتعاب
 جوزت ول هنأ وهو رخآ هجو نم ًاضيأ دسفيو هعم اهاح رابتعا بجوو طقس تاداعلا
 مسي ملذإ مرد فلأ املثم رهد امل ناكدتأ ماب امهدحأ لخدف نيتخأ نارسوم نالجر
 ردق ىلع اه ةعتملا نوكت نأ ةيمست ريغ نم لوخدلا لبق هتأرما رخآلا قلطو روم ال
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 لقأابم ل وخدملا هذخأتام نوكيف اهتخأ رهم فاعض كلذ نوكي نأ زئاجو لجرلا لاح
 ةلخدم ل وخدلان وكف رمملايف ناتي واهتمامهو ةدحاونيعضبلا ةميقو ةقلطملا هذخأت امم

 رابتعا ىلع لدابلكهوجول اهذوق فورعم ريغركنم اذهو ندبلا ىف ًاناصقنو ًاررض اهيلع

 رثكأ اهتعتم تناكو اهل مسي ملو لوخدلا لبق اقلط اذإ هنأ انباعصأ لاقو هعم ةأرملا لاح
 هفصن نم لقألا ال ن وكيف ابلثم رمم فصن اهم زواجت الا اهمأ ابلثم ررم فصن نم

 عم ةيمستلا فصن نم رثكأ اهل ىمسملا لعجب مل ىلاعت هللا نآل ةمعتملا نمو اهلثم ربم

 شملارمم فصالا نم نثك | ةيمسلا مدعدتع امطعي نأ رئاج ريغف لوخدلا لبق قالطلا

 فصنلا نم رثكأ قالطلا دعب قحتست لف لثملا رهم نم رثكأ كلذ عم ىمسملا ناكاملو

 اولاقو هنع رصقب الو هب زوأ اجتيال ًامولعم ًارادقم اهلانباهصأ ردقب ماوىلوأ ل |ةلارهمف

 رازإو رامخو عرد باوث أ ةثالث يطب رك دق دعو لك فراس دال دق لع

 اهرادقم ىف فاسلا نع ركذ دقو جورخلا دنع سانلا نيب هب رتتست ىذلا وه رازإلاو

 ةمركع نع ةيمأنب ليعامسإىورف مهنم داو ىأ رف بلغام بسح ىلع ةفاتخعلب واقأ

 ىورو ةوسكلا كلذ نود مث ةقفنلا كلذ نود مث مداخلا ةعتملاللعأ أ لاق سابع نبا نع

 ووقت نيمو ىأف ىردق ىلع ىريخأ رمع نبال تلق لاق راجع ىبأ نع ةيواعم نب سابأ

 لاق نسحلا نعورم ىورو امهرد نيثالث هتميق هتدجوف كلذ تيسكل اذك وسكأ اذك

 لاقو اهلثم ربهم فصنب ابعتم لوي دامح ناكو ةرسيملا ردق ىلع تقوب ءىث ةعتملا ف سيل

 ةفحلمو رامخو عرد اهب ىف اهتوسك ىعشاا لاقو ةفحلمو رامخو عرد ةعتملا عس وأ ءاطع

 عمي نم مهنمو ةقفنلاو مداخلاب عتمي نم مهنم ناكل اق ن ةسملأ © نع سنوي ىورو ةباباجو

 نود ناكنمو ةفحلمو رامخو عرد باو“ أ ةئالعف كلذ نود ناك نمو ةقفنلاو ةوسكلاب

 ةعتملا لضفأ لاق بيسملا نب ديعس نع ٍبيعش نب ورمت ىورو دحاو بوش عتم كلذ

 لاقف اهنع سوال دبع لأس هنأ قامسإ ىبأ نع جاجحلا ىورو بوث ابعضوأو ًارامخ

 ميضعب ركشي ملو مهارأ داهتجا نع تردص اهلك ريداةملا هذهو هلام ردق ىلع ةعتملا امل

 هداهتجاهيلإهيد وي ام ىلع ةعوض وم مدنعاهنأ ىلع لدف هيف هتفلاذغ نم هيلإ راصام ضعب ىلع

 صوصنلا ىف ةمولعم ريداقم امل سيل ىتلا تايانجلا شورأو تافلتملا ميوقت ةلزنمب ىهو

 فصنق ةضيرف نط متضرف دقو نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط نإو | لجو زع هلوق



 ىف ةمالعلا ةضرفلاو اهندب نيمت ال ةمالعادقلا قرحلا ضرفلا لصأ نإليق [ مضرفام

 دقو برشلا نم هبيصت ق> ىذ لكاهب فرعي ةراجح وأ صجوأ بشخ ىلع ءاملا
 اهنمد وءصلاو نفسلا ىلإ لوزنلاب هيف رثآألا لوح ةضرف نفسلا هيف أفرت ىذلا طشلا ىم"
 نم باجيإلا بتار ىلعأ ىف ناكام ىلعو رادقملا ىلع ًاعقاو عرشأا ىف ضرفلا مس اراص مث
 هماكحأ كيلع بج وأ ول زن أ هأنعم | نآرقلا كيلع ضرف ىذلا ن 1| ىلاعتهلوقو تابجاولا

 ىنعم نم نيرمآلا م ظني | هللا نم ةضير 0 | ثيراوللا ركذ دنع ىلاعت هلوقو هغيلبتو

 لبق نم نهومتقلط 5 ىلاعت هلوقو ثارب ,لا ىوذل اهناب ىب ولأ ءأم ,صنألا ريداقا باحيإلا

 دقعلا ىف هتيمستو روملا ريدقت انهه ضرفلاب دارملا , ةض مو رف نحل مطر دقو نهوسك نأ
 ريدقتلاىمسف امانسأ راهدادعأ رآبتعاىلع اهفةبجا اولا ريداقللا ىهو لبإلا ضئآرف هنمو
 رادقمناك املييس كإذكو اه ريغ ن رمدي زيحت 2:ىبأا مادقلا ف مقاولاز رولات ١ هل ايش ًاضرف

 دقو ] ىلاعت هلوقب دارملا نأ ىلع ليادلاو هريغ نيبو هنيب هب زييقلا لصح دقف ءايشاألا نم
 ىلاعت هل وقب اهرب مل ىتاا ةقلطملا ركذمدق هنأ دقعلا ىف رادقللا ة ةبمسق [ةضيرف نفط مت رف

 نم رك ذب هيقع مح “ ( ةضإرق نحل أاوضرفت وأ نهوسم  ملآم ءآسنلا مقلط نإ مكيلع حا انجال|
 اهتابثإ ىلع ىتناثلا ناكة يمستلا قن ىلع لواألا ناكاءلف لوخدلا دسعب تّةلطو أل ضرف
 دّقعلا دعب امل ىمس نميف فلتخا دقو ه ليزنتلا صاب ضورفملا فصن اهلل هللا بج وأف
 لوقي فسويوبأ ناكو دمت لوقودو ابلثمرمم اهلةفينح وبأ لاقف لوخدلا لبق تقلطم“
 ليلدلاو ضرغلا فصن اهل ىعفاشااو كلام لاقو اطوق ىلإ عجر مث ضرفلا فصن اهل
 دقعلاب لثملا ربمبوجو ىضتقادقو لثملا رهمدقعلا اذه بجوم نأ املثم ربم اهل نأ ىلع
 نم دقعلا بجوم فتني مل ةيمست ىلع ايضارت اءلف لوخدلا لبق قالطلاب ةعتملا بوجو
 ىمسم لثملا رم نكي مل اكدقعلا ىف ىمسم نكي مل ضرفلا اذه نأ كلذ ىلع ليلدلاو ةعنملا
 هب وجو دعب لملا رول ًاطقسم لوخدلا لبق قالطلا دو رو ناكاملف هب ًآايجاو ناكنإو هيف
 5 هيف ىمسم نكي ملذ ذإهدعب ضورفملا مح كلذك ن وكي نأ بجودقمعلاف ىهسم نك مخ
 زثاج ريغهنأل طلغ اذه هل لبق ٠ لوخدلاب 0 هبجوب ما لثملا روم لبق نإف
 بجول اهل رمال هنأ دقءلا ىف طرش ول هنأ كلذ ىلع ليلدلاو لدب ريغب عضبلا ةحابتسا
 نوكي نأ بجو طرشلاب هيفن رحب ملو عضبلا ةحابتسا نم الدب رهملا ناكاملف رهملا احل
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 وهامن] دقعلا ةمص دعب لوخدلا نأ كلذ ىلع لديو روما همزاي نأ عضبلا حابقسا ثيح نم

 ىرتشملا فرصت نأ ىرتالأ الديهمزابال هكلم ىف ناسنإلا فرصتو هكلمدق امف فرصت

 لديو دقعلاب لثملا رمل امبقاقحتسا ىلع كلذ لدف فرصتلاب الدب هيلع بجويال ةعلسلايف

 هتقحتسا دق نكست ملولو لثملا رهمب اهسفن عنمت نأ اهل نأ ىلع عيمجل قافتا ًاضيأ كلذ لع
 ةلاطالاه نأ ًاضيأ كلذ ىلع لديو دعب بحب ملامب اهسفن عنمت نأاهط زوجين اك ف يكدقعلاب

 هىدتح اك هقحتست م رممباجإ ءىدتدي ال ىضاقلاو امل هب ىضقل ىضاقلا ىلإ هتعصاخ ولو هب

 ربم اه ضرفي مل )ىلا نأ ىلع ليلد هلك كلذو ةقحتسم نكت مل اذإ نويدلا رئاس باحبإ

 دقعلا ف تناك 5 ىمسملل امركلم بسح جوزلا ىلع هتكلمو دقعلاب لثملاربم تقحتسا دق
 ال ملوخدلا لبق قالطلاب هلك طقسا دقحلاب آجاو ل لثملا ررم ناكول لبق نإف + ةيمست

 فصن ءازإب ىهو انمدقام لع هضعب ةعتملانآل هلكطةسي مل هل ليق ه ىمسملا عيمج طقسي

 نإو دقعلاب بهجيال روملا نأ قاس نب ليعامسإ معزو + لوخدلا لبق تقلط نأ ىمسملا

 بجااوف لاقاكن اكن إف عيبملا ءازإب ن نقلاكةجوزلاءازإب جو زلان آل لاق عضبلا جوزلاحابتسأ

 يلا وه .قدحتسا ؟ جويا ىلع امل ًاةدتسم ناكو طولا نآل لوخدلاب يملأ همزلب ال نأ

 ًاصو هذ جوزلا راص نيأ نف رخآلا هحايتساام هازإب امهنم دحاو لكدحا.ةسأام ذإ الع

 كلذ قحتست ملاذإ روم اب اهسفن سيحتنأ اهل نوكي النأ ىغبطو اهم لخد اذإ ررملا باحيإب
 مص اك هيلع دقع أه هتوتج نم حمص دق هن 3 رولا ةيمسلا مصتال نأ ًاضيأ بجاوو دقعلا

 ايلع عضبلا موقيال نأ اذه ىلع بجاوو هىش هل اممزلب ال م ررملا همزلي داع نم

 اذهو اهضعب نع هقح طوقسل اهنم لدبلا ذخأ ممصي ال نأو ةبيشثلاب ءطولابو لوخدلاب
 ىلع لدي عضبلا ةحابتسا نم الدب روملا هيلع بحجب ؟ جوزلا نأ نم ةمالا تاقعام عص هلك

 لاق نيح ىدعاسلا دعس نبأ لوس تيدح 2 2 ىنلا لوقو ل |مامْلا اذه لوق طوس

 .نارقلا نم كعم ام اتكلم دق هنم أبسفن تيفو كلَ ل رأأ 1 هيلإ بطخ ىذلا لجرلل

 دقعلا دعب عقاولا ضرفلا نأ ىلع ليلدلا نمو ابعضبل كلملا ىنعم ىف جوزلا نأ ىلع لدي

 عم هباحيإ زئاج ريغ هنآل للا ربم ماقمبقأ امنإ] ضرفلانأ لوخدلا لبق قالطلا هطقسي
 نمو لثملا ربم طقسي ال وخدلال بق قالطلاهطقسي نأ بجو كلذكناكامو لثملا روم

 لطب دقعلا لطب ثيح نف هيف ادوجوم نكي ملودقعلاب قحلأامنإ ضرفلانأ ىرخأ ةبج



 1١ ةولخلا دعب قالطلا ىف معلا لهأ فالتخا ركذ

 دق هل ليق « هنالطبب لطبي الو دقعلاب ناكهت وبث دقعلا ىف ىمسملاف لبق نإ ه هب قحلأام
 بوجوب سح رولا فصن بحي امنإو لطب دق ىمسملا نإ لوقي هللا همحر نسحلاو بأ اك

 رهملا نأ ىف ةبالاهذهم تح نم سانلا نمو 6 اهتعتم اذه ىعختلا مهاربإ لاق كلذكو ةعتملا
 نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط نإو ]لاق ىلاعت هللا نآل مارد ةرشع نملقأ نوكي دق
 ةي آلا ةيضقب بجو دقعلا ىف نيمهرد ىمس اذإف | متصرفام تصنف ةضيرف ن مضرف دقو
 نآأل كلذو اولاقام ىلع اندنع لدبال اذهو ه مهرد نم رثك أ قالطلا دعب قحتسنال: نأ
 ابضعبل ةيمدتو دقعلا ف ضعبقتال ةرشعلا نآل ةرشعلا ةيمسق اندنع نيمهردلا ةيمسق
 ىذلأو ابعيمج اعاقيإ ةقيلطت فصنل هعاقيإ نأك ضعبتي ملال قالطلا نأ اي اهعيمل ةيمست
 نإف ًاضيأو قالطلا دعب ارفصن بجبف اتدنع ةرشعلا ضرف دق ةرشع نم لقأ ضرف دق
 بجو مث ضورفملا فصن بجون نحنو ضورفلا فصن بوجو ةيآلا هتضتقا ىذلا
 : ملعأ هللأو ىرخأ ةلالدب مارد ةسمخ مامن ىلإ ةدانزلا

 - ةولخلا دعب قالطلا ىف لعلا لهأ فالتخا ركذ 0
 نه وسمت نأ لبق نم ندوتقلط نإو | ىلاعت هلوق ىنعم ىف لعلا لهأ عزانت ركب وبأ لاق ش
 نع ىورف ةبآلاب دارملا سيسملا ىف اوفلتخاو | متضرف ام فصنف ةضيرف نه متضرف دقو
 ىورو رهملا ميج ابلف اهقلط مث ارتس ىخر أو اباب قلغأ اذإ تباث نب ديزو رمع نباو ىلع

 نبىلع لوقوهو الماكق ادصلا اهل لاق سابع نبا نع سواط نع ثيلنع ىروثلا نايف
 لاق دوعسم نبأ نع ىعشلا نع سأرف ىورو نيعباتلا نم نيرخآ ىف مهاربإو نيسحلا

 حيرش نع ىورو لس رم دوعسم نبأ نع ىمعشلاو اميلج ر نيب دعقنإو قادصلا فصن ا

 ضرف اذإ سابعنبا نع ءاطع نع رمع نع ىروثلا نايفس ىورو دوعسم نبا لوق لثم
 هللادبع لوقك اذه ىف هلوق نأ نظ نم سانلا نف عاتملا الإ ال سيلق سمي نأ لبق لجرلا
 سمي نأ لبق هلوقو روم اهل مسي مل هنأ ىنمإ ضرف هلوق نآل كلذكس هلو دوعسم نبا
 واط ثيدح ىف ةولخلا ىلع هلوأت دق هنآل ةولخلا لبق ديرب
 رفزو دمحو فس وب وبأو ةفينحوبأ لاقف ًاضيأ كلذ فراصمألا ءارقف فاتخاو ه ةولخلا
 نوكي ال نأ ىهو أطي ملوأ ءىطو قالطلا دعب رهملا نم ءىش طوقس عنه ةحيحصلا ةرلخلا
 ناك نإ هنإف ءاقتر وأ ناضمر ىف ةمئاص وأ ًاضئاح نكت مأ وأ ًاضيرم وأ ًامرحم امهدحأ

 لبق ةعتللا ا بجوأف هنع س



 نإابلكه وجولا هذه ىف ةبجاو ةدعلاو اهأطي مل اذإ رمملا فصن احل بجو ابقلطمم كلذك

 ءاج اذإ اهب لخخدي ملو اهب الخ اذإ الماكر ملا ال ىروثلا نايفس لاقؤ ةدعلا اهيلعف اهقلط

 ناكنإ اهفشكو ابلبةوامالخ اذإكلاملاقوررملا فصنابلف ءاقتر تناك نإ و هلبق نمكلذ

 تءاشام هل عضت نأ الإررملا ابلف كلذ لواط# نإ و رمملا فصتالإ امل ىرأ الف يرق كلذ
 ابعماجت ملو اهقلط مم اهسملو البق ابلهأ دنع اهم لخدف ةأرما جوزت اذإ ىعازوألا لاقو
 اهلف اهب الخ اذإ ملاص نب نسحلا لاقو قادصلا مث دقف اباب قلغأ وأ ًارتس ابيلع ىخرأ وأ

 .ةولخلا دعب الوق لوقلاف ةواخلا دعب لوخدلا تعدا نإو اهم لخدي مل ذإ روملا فصن

 ملو اهب الخ اذإ ىعفاشلا لاقو قادصلا بجو دقف ًارتس اهيلع ىخرأ اذإ ثيللا لاقو

 قيرطنم كلذ ىف هب بتحم امم ركبوبأ لاق اهيلع ةدع الوروملا فطصفابلف قلط ىتحابعماحي 27
 طاقإ زوجتالف عيملا ءافيإ بجوأف | ةلحن نهتاقدص ءاسنلا اوت آو | ىلاعتهل وق باتكلا

 مينأو جوز ناكم جوز لادبتسا متدرأ نإو | ىلاعت هلوق هيلع لديو ليلدب الإ هنم ءىش

 دقو هنوذخأت فيكو ًآنيبمأمثإو ًاناتبم هنوذخأتأ ًائيش هنم اوذخأت الف ًاراطنق نوبادحإ

 الف | ىلاعت هلوق امهدحأ ان ركذ ام ىلع ةلالدلا نم نابجو هبف [ ضعب ىلإ كضعب ىضفأ
 ءارفلا لاقو | ضعب لإ كضعب ىضفأدقو هنوذخأت فيكو ] ىناثلاو | نيش هنم اوذخأت

 ةولخلل مس ء 00 نأربخأ دقو ةغللا ف ةجحوهو لخدي موأ اهب لخد ةولخلا ءاضفإلا

 ةحيحصلا ةولخلأ وه دأر 1 نأ ىلع لددقو ةوللا دعب ايش هن 6 ذخأي نأ ىلاعت هللأ

 ضر' الا نم ءاضفلا نم ذوخأم ءاضفإلا نال عاتمتسإلا نم أمفاعونم نوكت ال ىلا

 روملا قاقحتسا كلذب دافأف هيف ام كار دإ نم عنمب زجاحالو هيف ءانبال ىذلا عضوملا وهو

 ل نم عنام الو اهني لئاح ال ىتلا ىهو فصو ىلع ةولخلاب
 نه روجأ نهونآو نرلهأ نذإب نه وحكتافإ ىلاعت هلوق ًاضيأ هيلع لديوهيضتقي ءاضفإلا
 ممل د تسع د

 نهرورد ىنعي | ةطيرف نهرو وجأ نه وق آف نوم هب معت كدا اف ١ ىلاعت هل ا ترا

 هيلع لديو ركبونأ لاق هليلد ماقام الإ لا وحلا عيمج ىفءاتيإلا بوجو ىضتقي هرهاظو

 نب ىلعم انربخأ لاق ناذاش نب دمج انثدح لاق عناق نب قابلا دبع انثدح ام ةنسلا ةبج نم

 نابوث نب نحرلا دبع نب د# ن :ددوسأ الأ وبأ انثدح لاق ةءيف نا اثدح لاق روصتم

 ملوأ اهب لخد قادصلا بجو اهلإ رظنو ةأرما رامخ فشك نم ْهِْلَِي هللا لوسر لاق لاق



 ١ ةراخلا دعب قالطلا ىف لملا لهأ فالتخا

 نب هللا دبع نع ىبعشلا نع سارف ثيدح ن ”ل لو"الا ردصلا قافتا اندنع وهو لخدي
 انئدح لاق عنق نب قابل دبع انثدحو سارف قيرط نم س اذلا نم ريثك هتبثي ال دوعسم
 ىضق لاق ىفوأ نب ةرارز نع فوع انثدح لاق ةفيلخ نب ةذوه انثدح لاق ىسوم نب رشب

 تبجوو ربملا بجو دّقف ًارتس ىخرأو ًابان قلغأ نم هنأ نويدبملا نودشارلا ءافلخلا
 ةنسوىتنسب مكيلع لاق هنأ تلي ىنلا نعىور دقو نيدشارلا ءافلخلا ءاضق هن اريخأف ةدعلا
 يرق ا عل ير ارا را نم نيدشارلا ءافلخلا
 بوبجما حاكن زاوجج ىلع عبججا قفتا الف م ماستلاوأ ءطولا نوكب نأ ام] ىلخال اهتبج نم
 نأ بجول كل ذكن اكول ذإ هطولاب ةقلعتم ريغ دقعلا ةمص نأ ىلع كلذ لد ءطولا مدع عم
 ممصي ال نم ناكميلستلا ةحصب هت تقلعت امل هنأ ىرت الأ مطولا مدع دنع دقعلا مصيال
 ةحصب ةقلعتم دقعلا ةمص تناكاذإو دقعلا اهيلع مصي مل مراحنأ تاوذ نم ميلستلا اهنم
 ةوك هب تقلعت ام لوصح مب ءاسنلا ةحس دعب ربملا لاكقحتست نأ بجاوف اهتبج نم ميلستلا
 جوزلا لبق نم وهامإ ه ..مولا عوقوو ملسنلا وه لبق نم قحتسملا نإف ًاضيأو هل دقعلا

 ولخنلا ىف هنع هللا يضر رمع لاق كلذلو ربملا قاقستسا ةمص نم عنمب ال هعانتماو هزجعف
 امهنيي ىلخ وأ راد رجأتسا ول ًاضيأو مكلبق نم زجعلا ءاج نإ نيبنذ ام الماكر يملا اهل اه
 تناكاذإ اهن] اولاق امنإ و حاكسلا قة ةواخلا كلذك مب ءلستلا دوجول رجآلا قحتسا هنو
 رخآ ميلست كانه نأ لبق نم روملا لاكهب ق ها ةضيرم وأ ًاضئاح وأ ةمرح

 دقعبقحتسل ماسلا دجو م او ًاحيمص املست كلذ سيل ذإ رمملا لاب قحتست انيك

 نهومتقلط نإو | ىلاعت هلوةرهاظب كلذ ىلأ نم م جتحأو م روملا لاك قدت 2 7 مل حاكنلا

 ىرخت ةآ ىف لامك لاقو[ متضرفام فدصنق ةضيرف نحل مترف دقو نه وسمت نأ لبق نع

 |[ امتودتعت ةدع نم نييلع مل اف نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلطمث تانمزملا مكناذإ|

 هنأ امولعم ناكذإ طولا وهو سيسملا دوجوب ةدعلا بوجوو روملا لاكقاقحتسا قلعف
 دق | نه 1 وسمت نأل بق نم | ىلاعتهلوق نأ كلذ نع باوجلاو + ديلاب سملأ "دوج هب درب 0

 ا ا ل ا

 عرشلا ىف هل مس هنأ ةبج نموأ ةغلل | قيرط نم اهولوأت اون وكي نأ نم ءالؤه ولخيس يلف
 مدنع كلذ ناكنإف فللا ىف الو عرشلا هل مساب سبل ام ىلع ظفللا ليوأت زئاج ريغ ذإ



 قيرط نم ناك نإ و مدعب ءاج نم ةغللاب ملعأ مهنآل ايف ةجح مبف ةغالا قي رطنم هل امسأ

 نإو ةيآلا ريدقت راص احل امسا كلذ راص اذإو ًافيقوت الإ ذخ قتال عرشلا ءامسأف عرشلا

 ةقبقح هب درب مل هنأ ىلع اوقفتا امل ًاضيأو متضرف ام فنصنق ةولخلا لبقنم نهومتقلط

 ةياتك ناك عارجلل امسأ ناكىتمو ةولخلا ىلع مهضعبو' عاملا لع مهضعب هلوأتو ديلاب ىبملا

 قافت ال ظفللا رهاظ رابتعا طقس ةوالا هب ديرأ اذإو كلذكه كح نوكي نأ زئاجو هنع

 نم مكحلا ىلع ليلدلا بلط بجوو ديلاب سملا وهو هانعم ةقيقح درب مل هنأ ىلع عيجلا

 هلاوحأ لقأف عاملا نود ةولخلا وه ةبآلا دارم نأ ىضتقي ةلالدلا نم هان ركذ امو هريغ

 ,ىضتقا ظفللا ةقيقح انربتعا ول ًاضيأو ةنسلاو ىآلا رهاوظ نم انركذ ام هب صخع ال نأ

 مل اذإو سملا ةقيقح دوجول ررملا لاكقحتسن نأ هديب اهسمو اهم الخ ول نكي نأ كلذ

 موقي نأ عنتع سيلف عاجلا دارملا ناكول ًاضيأو عامجإلاب هانتص مخ هديب اسمو اهب لخم

 نأ امهيلع حانج الف اقلط نإف ] ىلاعت لاق اك مياستلا ةعص نم هنكح ىفو هلثم وهام هماقم

 نع ىكح دقو لوآلا جوزلل اهتحابإ ىف همكح هكف ةقرفلا نم هماقم ماق اموإ اعجارتي

 .نأ اناعف ءطو ريغ نم قلط نإ ربملا لاكديلع نأ هتأم ا عماج اذإ بوبجلا ف ىمفاشلا

 ملسقلا ناكول ليق نإف ه ميلستلا ةحصب قلعتم وهامنإو ءطولا د وجوب قاعتم ريغ محلا

 نال طلغ اذه هل ليق ه ءطولا ابلحي لوألا جوزلل املحت نأ بجول طولا ماقم ًامئاق

 .نأ ىرت الأ لوثالا جوزلل اهلالحإل ةلعب سيلو رهملا لاكقاقحتسال ةلع وه امنإ ميكستلا

 اماحالو لوذدلا ةلزنع توملا ناكورمملا ل تآةحتسا لوخدلا لبق اهنع تامول جوزلا

 هلوق [سناكتلا ةدقع هديب ىذلا وفعب وأ نوفي نأ الإ ] ىلاعت هلوق ٠ لو'الا جوزلل كلذ

 اوفعي نأ الإ لاقل جاوز" الا دارأ ول هن*ال تاجو ولا هب دارملا | نوفعي نأ الإ | ىلاعت

 نوكيو فلسأا نم ةعامجو دهاجبو سابع نبا نع ًاضيأ ىور دقو كلذ ىف فالخ الو

 ىلاعت هلوقب قالطلا دعب اهل هلا هلعج ىذلا فدنلا وهو قادصلا ةيقب كرثت نأ أهوفع

 ه وفعلا هيف حصي ال ًاراقعو هنيعب ًاضرعقادصلا نوك< دق لبق نإف | متضرفام فصنق |

 وأ ليهستلا وه وفعلا اعإو توفع دق لوقت نأ عضوملا اذه ىف وفعلا ىنمم سيل هل لبق

 نأ ةيآلا ريدقت ناكف تاكيلآلا دوقع ىف وئاجلا هجولا ىلع هل ةكرتت نأ هيف ىنعملاو كرثلا

 زاوج ىلع ةلالد اذه ىف لئاق لاق نإف هنم هذخأت ض رع ريغب اكيلمت هل هكرتتو هأنإ كلمت



 وا ةواخلا دعب قالطلا ىف معلا لهأ فالتخا ركذ

 قرش لو قالطلا دعب هأيإ ةضيرفلا فصن كيل امل ىلاعت هللا ةحابال عسب ايف عاشملا ةبه

 ةءآلا ةيضقب بجوف املمةحالوأ ةمسقلا لمت<ام نيب الو ًانيدوأ ًانيع ابنم ناكام نيب

 دق لوقت نأ وفعلا ىف ىنعملا سيل هن "ال تننظ اكرم”الا سيل هل لاقيف عاشملا ةبه زاوج
 كن أربأ دقوأ هذه ىراد نع كل توفع دق لجرل لاقول الجر نأ فاللخال ذإت وفع

 صن امو كلذك ناكاذإو ةبم دفع هب مصي الو اكيلمت بجوب ال كلذ نأ هذه ىراد نم

 ابيكيلمت هب دارملا نأ ملع هب تاكيلقلا دوةع زاوجل بجوم ريغ وفعلا نم ةيآلا ىف هيلع

 كيلقلا حمصي هي ىذلا ظفللا ناكذإ تاكيلقلاو تابملا دوةع هيلع زوجت ىذلا هجولا لع

 رجب ملامو كلذفزاج لوص"الا فزاج اهف ةلالدلا ىلع ًافوقوم هنكح راصف روكذمريغ

 نم كلذ نع لئاسلا اذهناك نإف اذه عمو اذه ىف رجب مل تابها دوقع نم لوص' الا ىف

 نيب قرفي مل هناحبس هللا نال ةضوقم ريغ ةبهلا زيي نأ همرلب هنإف ىعفاشلا بامحأ

 ةميلستر يغ نمزوجي نأ بجاوف تضيق دقو تفع اذإإ ضويقملاريغو ضوبقملارملا

 ناكنإو عاشملا ف كلذك تالا طورش ىلعالو مي ناكو تاخر م اذإو 0 ىلإ

 هانمدقام ىلع مالكلا ناكضيقلا لبقو عاشملا ىف قامزاوج ف هي جتحاو كلام باحصأ ن

 لاقف هيف اوفلتخا دق فلسلا نإف | حاكنلا ةدقع هديب ىذلا وفعي وأ] ىلاعت هلوق امأو

 عك نب دمو ريسج نب ديعس و بيسملا نب ديعسو ريبج نب عفان و محطم نب ريبجو ىلع

 نباو ىروثلاو رفزو دمحو فسوي وبأو ةفينحوبأ لاق كلذكو جوزلاوه عفانو ةدأتقو

 لوخدلا لبق قالطلا دعب رمملا لاكاحل مت نورا طفاشلاو ىعا زوألاو ة ةمربش
 كلذ ىف سابع نبا نع ىور دقو بيثلاو ركبلا | نوفعي نأ الإ ] ىلاعت هلوقو أولا

 سايع با نع راع نيرامعنع ديز نبىلع نع ةملس نب دامح أورام امهاد>! ناتيأور

 ىضر لاق سابع نبا نع ةم ركع نع رانيد نب ورمعنع شرج نبأ ىورو جوزلا وه لاق

 لاقو تبأ نإو زاج اهيلو قعو تنض نإو تفع امكف تفع نإو هب مأو وفعلاب هللا

 اذإ سنأ نب كلام لاقو للولا وه دا دانؤلا وبأو' ةمركعو ءاطعو ميفارباو نسحلاو ةمقلع

 نأ الإ ] ىلاعت هلوقو قادصلا فصت نع أمبأ وذع زاج ركب ىهو لوخدلا لبق اهقلط

 الإ قادصاا نم ءىش نع وفعي نأ دح"ال زوحب الو لاق نبم لخخد دق ىتاللا [ نوفعي
 ةدقع دنع ابقادص نم عضي نأ ركبلا ىب"ال ثيللا لاقو هريغ الو ىصو ال هدحو بالا



 صضاصجلل نآرقلا ماكحأ ا

 زو الو ابق ادصنم دش عضإ نأ هل سيل حاكتلا ةدّقع دعبو اهيلع كلذ زوحبو حاكنلا

 ىهو ابجوز ةأرابم هلزوجبو لوخدلا لبق قالطلا دعب ابقادص نم ءىث نع هوفع ًاضيأ

 دعب ابقادص نم ًاثيش عضي نأ بال رحب مل اكف اهل اهيبأ نم ًارظن كلذ ناك اذإ ةهراك

 هتأرابمنأ كلام نع بهو نبأ ركذو كلذ دعب اهقادص فصن نع 0 كلذك حاكلا

 هلاهتح ال هباشتم | حاكتلا ةدقع هديب ىذلاوذعي وأ | ىلاعت هلوةركب وب أ لاق ه ةزثاج الع

 ءاشنلا اونآو | ىلاعت هلوقوهو محلا ىلإ هدر بجوفامهبلع فلسلا اهطوأت نيذللا نيبجولا

 ىرخأةبآ ىف ىلاعت لاقو |[ انيرم ًائينهه واكف سقت هنم ءىش نع ركل نبط نإفةلحن نهتاقدص
 أ ايش هنمأ وذخأت الق ار أطنق نهادحإ دثأو و جوذ ناكم جون لادبتسا مترأ نإو |

 هدف [هقادودحايقبالأ اناخض نأ الإ ًائيش نهومتبتآ ام نا نأ مل لحيالو] ىلاعتلاقو

 هلوق ىهو ةمساشتملا ةيآلا درب جوف هتضتقا ىذلا ىنعملا ريغل اهفلامتحاال ةكممتابآلا
 ىلإ هباشتملا درب سانلا ىلاعت هللا مال اهملإ | حاكنلا ةدقع هديب ىذلا وفعي وأ | ىلاعت

 ممولق ىف نيذلا امأف ] ىلاعت هل وب كحل ىنعم ىلع هلم“ ريغ نم هباشتملا ىعبتم مذو محن

 هلمح بجو ىناعملل المت ظفللا ناكامل ًاضيأو | ةنتفلا ءاذتبا هنم هباشتأم نوعبتيف غيز
 هريغل الو جوزلل اهام نم ءىثث ةيه بلل زئاج ريغ هنأ فالخ الو لوصألا ةقفاوم ىلع

 قحتسيال ًادحأنآل لوصآل ا نع جراخىلولا لعدلع نمهلوةو امام هنآل رمملا كللذكف
 بجو أع اج راخل وص زكا اها انك لل دب نياناعلال وذ لاذ اناءاخأم ةهريع ىلع  ءانع اج اهل .صالل اماانعفل ذي تىلئاتلال مى ناكايلفاملام ةهف 002 اع ةءالولا

 لصأب سيل امو ىناعنلل هلاهتحال هسفئب الصأ كلذ سيل ذإ اهتةفاوم ىلع هن ةنألا ىنعم لمح

 ًاعيمج ناينعملا ناكولف ًاضيأو اهم هرايبتعاو لوصأللا نم هريغ ىلإ هدر بجاولاف هسفن ىف

 نوكي نأ بجوبام ظفالا ىضتقةم ىف ناكل لوصألا ىف امهرئاظن دجوو لامّتح الا زيحىف

 ةدقع هديب ىذلا وفعي وأ | ىلاعت هلوق نآل كلذو ىلولا نم ظفللا رهاظب ىلوأ جوزلا
 هديب ىذلا | ىلاعت هلوق نآآل آزاجم الو ةقيقحال لاح ىلولا وانتي نأ زوحي ال | حاكتلا
 ةدقع أمأف هدب ق ىه نم دي 3 هو درج رم هدقنلا نزعت نأ ىنطتقي | | حاكلا ة ةدقع

 ةدقع كأنه ن نكت مل انف دحأ دي ىف اهنأب ابيلع ظفللا قالطإ رئاج ريغف ةدوج وه ريغ

 دقق قالطلا لبق جوزلا دي ىف ةدقعلا تناكدقو هدعب الو دقعلا لبق ىلولا دب ىف ةدوجوم
 مكح امنإ لق نإف ىلولا ىلع هنم ىلوأ جوزلا ىلع هلمح نوكب نأ بج وف لاح ظفللا هلوانت



 ١ ةولخلا دعب قالطلاىف معلا لهأ فالتخا ركذ

 ظفالا لمتحي هل ليق قالطلا دعب جوزلا ديب حاكنلا ةدقع تسيلو قالطلا دعب كلب هللا
 ىق هدب ف ىهالو حا اكنلا ةدقع هديب نكي 1 كولاو حا كلا ةدّقع هديب ناكىذلا ديرب . نأب

 ةوالتلا قسن ىف 0 4 كلذ ىلع لديو ىلولا 0 لاوأ جوزلا ناكف لاحلا

 | ىوقتلا برقأ | وفعت نأو ] ىلاعت لاقو لضفلا ىلإ هبدنف | و لطفل رجعت الوإ
 وفع زي وجت فو لاضفأ اهم نكي مل ةأرملاو هريغ ىلع هنم لاضفأ ريذلا لام ةبه ىف سفلو
 الو ىوقتلل برقأ وفعلا دعب لت هلعجو ةيآلا ىف روكذملا لضفلا ىنعم طاقس] ىلولا
 ىوقتلا ةمم هب قحتسي الف وفعلا ىلإ دصقي مل ريغلا كلذو هريغ لام ةسبه ىفهل ىوقت
 بجوف هنم زئاجاهل روملا ليكتو هوفعو كلذىلإ بودنم جوزلا نأ ففالخالف ًاضيأو
 فلسلا نآل اهب دارم ىلولا نوكب نأ قتنا ًادارم جوزلا ناكاذإو اهم ًادارم نوكي نأ

 نأ بجو دأ م جوزلا نأ ىلع انللد دقذ] و لولا امإو سودا امل نيا ع هولوأت :

 ىلإو لل مضفلا .ىلإ بدن أ نم ةيآلا هتنمضت امف انمدقام ىلع لك اق لاق نإف ىلولا ةدأرإ رإ عنتمم

 ريغلا لام بهم نم نود كلأملا هب ًاصوصخم ًاباطخ كلذ ناكنإو ىوقتلا نم برقيام
 هيلع ىلب نم لأم ىف كلذ لعف ن ]و ىلوأل ةيمستلا هذه قدلت نأ نلوعالا ىف عنتمي :نسنل
 ريغصلا لام نم ريغصلا نع رطفلا ةقدص جار خإب باوثلا قدتسي هنأ كلذ ىلع قيلدلاو
 ريغ وه انلق انأ كلذو هانمدق ام جاجحلا عضوم تلفغأ ليق ناتخملاو ةيضألا كلذكو
 هج رخأف هلام ق قف ل ا ا لاع : عربتلاب لضفلاو باوالل قدتسم

 الو قوقحلا هذه هنع جرخي نأ ىصولا ريغلو ىمولل زيجن نحنو بألا وهو هيلو هنع

 عب نع ةيجاولا قوقحلاو رطفل ذلا ةقدصو ةحضألا ن وكت فيكف هنع مموفع زيي
 الإ لاقل جوزلا دارأول هنأ كلامل جتحا نم ضعب معزو + أبكتلم نم مزلي الام جارخإ و
 اميلإ ًاعجار مالكلا نوكيف نيجوزلا ركذ نم مدقت دقامل جوزلا وفعي و أ نوفعي نأ
 وبألاق ه جوزلا دري مل دنأ لع ةفصلاب الإ فرعيال نم ركذ ىلإ كلذ نع لدع ابلف ًاعيمج
 صوصتنلاب ةرات ماكحالا باحيإ رك ذي ىلاعت هللا نأل هتحت ىنعمال غراف مالكلا اذهوركب

 ىف وهو ىناعملا لمحت ظفلب ةراتو هيلع صن ريغ نم دارا ىنعملا ىلع ةلالدلاب ةراتو
 ىلإ لوصولا ىف جاتح ةفاتخع ىناعم لوانتي كرتشم ظفلب ةراتو ىلوأ هبو ررظأ ابضعب
 جوذلا دا رأول هل وقو + نآرقلا ىف هلك كلذ دجو دقو هريغ نم هيلع لالدتسالاب دارملا



 نصاضتملل نآرقلا ماكحأ لل

 فالخ لمت ظفل ىلإ هنعلدع انوهريغنود جوزلا ىلإ مالكلا عجري ىف ىد وفعي وأ لاقل

 ىلولا هيف كرتشي اقل دروي ملو ىلولا لاقل لولا دارأ ول هل لاقيو هل ىنعمال لوقلا نم

 بجاولا فضلا ككرت اذإ هو هقحل كراتلا وه قاعلا نأ أ لئاقلا اذه لاقو « هريغو

 بفاع هل لاقي ال ا بجاو ريغ امش اهاطعأ اذإ ج وزلا نإف ىلولا كلذكو ةيفاع اع ىرف ال

 وف هوفعنإأولاقجوزل ىلع هولوأت ىذلا نآل فيعض مالك ًأضيأ اذهو بهاووهامتإو

 - ”نواقلا اذه نم هلمتحت امو ةغللا ىناعمب ملعأ مو نوعباتلاو ةباحصلا مو امل قادصلا مامتإ

 وبلا ليمكت هيفىنعملاامن]و توفع دق هلوق وه سيأ عضوملا اذه ىف وفعلا نإف ًاضيأو

 اكول رمملا نأ ىرت الأ هابإ قالطلا دعب قابلا فصنلا ةأرملا كيلمت وأ جوزلا لبق نم
 وقع نوكبو هيف ًاماَق ايف روك ذملا بدنلاو هيف المعتسم ةنآلا ْ ناكل هنيدي ًادبع

 هجولا ىلع نكلو توفع دق لوقت نأبال قالطلا دعب امل قابلا فصنلا كلمت نأ ةأرملا

 دق لوشي نأ وه سل جوزلا لبق نم وفعلا كلذكف تاكيلقلا دوهع هيف زوجب ىذلا

 تضبقدق ةأراا تناكول كلذكو تاكيلقلا زوتام بسح ىلعأدتبم كيلمتب نكل توفع

 رهملا ناكولو اهيلع بجاولا نم اهاءاربإ ةلاخلا هذه ىف جوزلا وع ناك هتكلبتسأو روملا

 فاضي هلثف ةأرملا ىلإ فيضأ وفع لكف قابلا نم هءاربإ اهوفع ناك جوزلا ةمذ ىف ًانيد

 املثم ىلع جوزلا وفع لعجين انإف وه ةفص ىأ ىلع ىلولا وفع ىف لوقت اف لاقب و جوزلا ىلإ
 2 لودعلا و وفعلا ظمال ىف مد ادهن ىدذقع م سئأذ لدم لاغتش الاه ميم وهو هنع , لودعلا , وفعلا ظفل ة الك كلذ نال امن ءىصال كلأؤ اهم ل(ئ-هحلاو

 قوزت ىلإ مأجلو نيفلاخلا 0000 رع ةنأبإ هتركذ ىتأ الإ هلئاق ىلع ضقتنم كلذ

 لوقي نم لوق نالطب ىلع لدي | نوفعي نأ الإ ] ىلاعت هلوقو ٠ هبف ةلالدال امب مالكلا

 هنأ نآل كلام لؤق وهو زوحبال هنإ قالطلا دعب قادصلا فصن نع تفع اذإ ركللا نإ

 .ءادتبأو هلوق ناكاملو | نوفعي نأ الإ ٍإ ىلاعت هلوق ف بيثلاو ركسبلا نيب قرشي مل ىلاعت

 ةضيرف نه متضرف دقو نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط نإو | ىلاعت لاق نيح هباطخ

 ىلاعت هلوق نم هيلع فطعام نوكي نأ بجو بدئلاو راكب الأ ىف امأع | مضرفأام فصق

 ةلالدال ركبلا نودوفعلاز اوحجب بيثلا صيصختو امبنهنيقبرفلا ىف امأع | نوفعي نأ الإ]

 ابعفدو مرد فلأ ىلعابجوزت اذإن وكي نأ ب جو | متضر فام فصق | ىلاعت هلوقو ه هيلغ

 .نمضقو فلآلا فصن امل نوكي نأ اماتم اهم ترئشا دقو لوخدلا لبق اقلط مئاهيل]



 ١6 ةالصلا ىف مالكلا ركذو ىطسولا :ةالصلا باب

 لعج امنإ ىلاعت هتلاو هترتشا ىذلا عاتملا فصن مسوزلا ذخأي كلام لاقو فصنلا جورؤل
 وهالو ًاضورفم نكي ملام اهنم ذخؤي نأ ز وحب فيكف ةأرملا كل ذكو ضورفملا ف صن4#

 عئابلا ضبقو مرد فلأب دبع ىرتشاول الجر نآل لوصآلا فالخ ًاضيأو هو هلةميق
 هارتشا ىذلا عاتملالع هل نكت مل درف ًابيع دبعلاب ىرتشملا دجو م“ اعاتم اهم ىرتشاو فلأ
 قرفال هلثم حاكنلاف ابلثم ًافل أ ىرتشملا ىلع دري نأ هيلعو عئابلل هلكع اتملا ناكوليبس عابلا
 فل'"الا ىلع عقو امنإَو هيلع عيبلا دقع عقب ل اعاتملا ىلع حاكنلا دقع عقي ملذإ امهني
 : ملعأ ىلاعت هللاو

 ةالصلا ىف مالكلا ركذو ىطسولا ةالصلا با

  ةالصلا لمفب أ هبف [ ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح | ىلاعت هللا لاق
 ةليللاو مولا ف تادووعملا تاب وتكملا سلا ةول ملا ىهو ةظفاحما ركذب اهبوجوديكأتو
 ءافيتساواهممايقلا كلذ مظتن أ دقو دورعم ىلإ اهمةراشإ اهلعماللاو فناآلا لوخدل كلذو
 ةظفانحلاب مالا ناكذإ اهف ريصقتلا كرتو اهتيقاوم ىف اهلعفو اهدودح ظفحو اهضورف
 كلذو تاولصلا رئاس هركذ عم ركذلاب اهدارفإب ىطس ولا ةالصلا دكأو هلك كلذ ىضتشي
 اهدرفأ كلذلف اهيلع ةظفاحملاب اهالوأو تاواصلا لضفأ نوكتت نأ امإ نيينعم ىلع لدي
 ىف ىور دقو |ه ريغ ىلع ةظفاحملا نم دشأ اهلع ةظفاحملا نوكنت نأ امو ةلملا نعركذلاب

 ىورأم اهنف ىناثلا هجولا ىلع ابضعب و لو" الا هجولا ىلع ابضعب لدي ةفلتخم تاياور كلذ
 هءارون وكي الو ريجحلاب لصي ناككَي هللا لوس ر نآل ربظلا ىه لاق هنأ تباث نب ديز نع
 تاولصلا لع !واظفاح | ىلاعت هللا لزنأف مهتراجتو مهلئاق ىف سانلاو نافصلاوأ فصلا الإ
 لزئأف ةباحصلا ىلع تاولصلا لقثأ تناكف ثيدحلا ظافلأ ضعب ىفو [ ىطسولا ةولصلاو
 ه نيتالص اهدعبو نين الص ابلبق نأل ىطسو اهامس امنإو تباث نب ديز لاق كلذ ىلاعت هللأ
 سابع نبأ نع ىورو رصعلا ةالص ىطسولا ةولصلا نأ سابع نياورمع نبأ نع ىورو
 نوفحصم ىف نأ موثلك مأو ةصفحو ةشئاع نع ىوردقو رجفلا ةالص ابنأ ىرخأ ةءأور
 تلزنلات بزاعنب ءاربلا نع ىرورصعلا ةالص ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح
 هللا ابخسن مث هلي هللا لوسر دبع ىلع اهتأرقو رصعلا ةولصو تاولصلا ىلع اوظفاح
 هفحصم ىفام نأ ءاربلا رمخأف [ ىطسولا ةولصلاو تاواهلا ىلع اوظفاح | ل زئاف ىلاعت
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 بارحألا انلتاق لاق لعنعرز نعرصأع ىور دقو خوسنمر صعلا ةالص ركذ نم ءالؤه

 بواق الما مبللا) هِي ىنلا لاقف بيغت نأ سمشلا تداكى تح رصعلا ةالص نع ان واغشف

 ةمركع ىورورجفلا ةالص اهنأ ىرث انكىلع لاق (أران ىطسولا ةالصاا نع انولغشنيدلا .
 نع ةريره وبأ ىورو للي ىنلا نع كلذ لثم سابع ن أ نع مسقمو ريبج نب ديعسو

 ىورو ٌهَلَي هللا لوس ر نع بدنج نب ةرمس ىور كللذكو رصعلا ةالص اهنأ هلي ى لآ

 برغملا بيؤذ نب ةصيبق نعو بعكن ب بأ نع كلذكو رصعلا ةالص اهنأ هل وةنم لع نع

 نم نيتالصو راهنلا ةالص نم نيتالص نيب اهمال ىطسولا رصعلا ةالص تيمس امنإ ليقو
 تناكف ةرخآلا ءاشعلا اهرخآو رجفلا تناك اي وجو تاولصلا لوأ نإ ليقو ليللا ةالص

 ةالص ىطسو اهمال لوقب ربظلا ىطسولا نإ لاق نمو بوجولا ىف ىطسولا ىه رصعلا
 نم داوس ىف ىلصت اهن "ال سابع نبا لاق دف مهبصلا لاق نمو رصعلاو رجفلا نيب راها

 ىلاعت هلوقب هلدتسي نم سانلا نمو تقولا ىف ىطسو املعل راهنلا نم ضايبو ليللا

 ابن ”الىطسو اهل ناكامل ةبجاو تناكول اهن”ال رّتولا بوجو قالغ | نطسولا ةولصلاو |

 باحيإلاف ىطسواهنأ ليقام هبجوف رصعلاىطسولا تناكنإهل لايف انس ذئنيح نوكنت

 رثولا بوجو ىقن ىلع ةلالد الف رصعلاو رجفلا راهلا قالص نيب اهنآلف رهظلا تناكنإو

 نم رثولا سيلو تاب وتكملا تاولصلا ىطسو اهنإف ًاضيأو ليلا ةالص نم ىه ىلا

 ف ىلعأ وه ضرفلا ناك اذإ ًآاضرف بجاو لك سل هناال ةجأو تناكنإو تابوتكملا

 قارن تابوتك 1! ض رف دعب تدرو ةدايز رتولاض رف نإف ًاضيأو بوجولاب تام
 امأو 5 رتولا ب وجو لبق ى طسو تيعسام] ]و رتولا ىهو ةالص كت الص ىلإ مداز هللا نإ

 ماودلا هنأ ةغللا لصأ ىف تونقلا ىنعم ىف ليق دق هنإف | |نيتناق هلل اوموقو | لجو زع هلوق

 ىبعشلاو ءاطعو نسملاو سابع نبا ن ع ىور ليواقأ هيف فاسلا نع ىوروء ءىثلا ىلع

 نمأ | أرقو مايقلا لوط تونقلا لاق رمع نبا نع عفان لاقو نيعيطم [ نيتناق هلل اوموقو |
 اق همامقلا منت نولألل ليوكل معلا هيذأ زاد يأ مالم 5 الأ ٠01

 لاذ و مامقل ى داس ويقل ل ولعت اصل لصق لاقةنأ حو ىنلانعئىودو | ليللا ءانآتناقوه

 زاج ءىثلا ىلع م اودلا تونقلا لصأ ناكاملل هو ةعاطلا تونقلاو توكسلا تو“ قل دهاجي

 لاطأ وأ ةالصلا ىف ءاعدلاو ةءارقلاو مايقلا لاطأ نم كلذكو ًآتناق ةعاطلا ميدم ىمسي نأ

 هيف اوعدي ًارهش تنق هِي ىنلا نع ىورو تونقلا ولعاف ءالؤه لكت وكسلاو عوشخلا



 ١و ةالصلا ىف مالكلا ركذو ىطسولا ةالصلا باب

 نع ليش نع ثراحلا ىوردقو ه ءاعدلا مايق لاطأ هب دارملاو برعلا ءايحأ نم ىح ىلع
 هلل اوموقو | تازف هلي هللا لوس ر دبع ىلع ةالصلا ف ملكت اكلاق ىنابيشلا ورمعىبأ
 دوعسم نب هللادبع لاقو ةالصلا ىف مالكلا نعىهنلا كلذ ىضتقاف توكسلاب انرمأف | نيتناق
 تعجر املف ةشيهلا ضرأ ىتأن نأ لبق انيلع دريف ةالصلا ىف وهو هِي ىنلا ىلع ملنانك
 ىضق هنأو ءاشي ام هرمأ نم ثدح هللا نإ لاقف هل كلذ ترك ذف ىلع درب ملف هيلع تملس
 مس الجر نأ ىردخلا ديعس ىلأ نع راسي نب ءاطع ىورو ةالصلا ىف ١ وملكتت ال نأ
 ه كلذ نع انيهنف ةالصلا ىف مالسلا درن انك لاق لس املف ةراشإلاب هيلع درف هِي ىنلا ىلع
 هلزنف ةالصلا ىف نوملكتي أوناكلاق ةريره ىبأ نع ضايع نبأ نعىرجحلا مهاربأ ىورو
 ىنلانأ ىمللا محلا نب ةيواعم ثيدح فو[ ١ وتصنأو هل اوعمتساف نآرقلا ءىرق اذإف ]
 ةءارقو ريبكتلاو ميريبتلا ىه امن ]سانلا مالك ن مءىثث اهيف حمله ال هذه انتالص نإلاق مللي
 احابم ناكمالكلا نأ ةاورلا فاتخت مو ةالصلا ىفمالكلا رظح رابخاألا هذهؤف + نآرقلا
 حالصإل اهيف ز وحي لاق اكلام نأ الإ هرظح ىلع ءابقفلا قفتاو هرظح نأ ىلإ ةالصلا ىف
 !ودفأو هنم ءىث نيب انباعصأ قرفي ملو اهدسفي ال وهسلا مالكىعفاشلا لاقو ةالصلا
 ىتلا ةيآلا نأ هيلع لّيلدلاو ةالصلا حالصإل وأ عقو وهسلا هجو ىلع اهف هدوجوب ةالصلا
 ىف مالكلا رظح ىف تلزن اهنأ ىور نم ةياورو | نيتناق هلل اوموقو ] ىلاعت هلوق نم انولت
 ىلع عقاولا مالكلا نيب قرف اهيف سيل اطوزن بيسب ةيأورلا درت مل ول هل هلامتحأ عم ةالصلا
 رابخألا رئاس كلذكو دصقي ملوأ ةالصلا حالصإ هب دصق اذإ هنييو دمعلاو وهسلا هجو
 نيبو ةالصلا حالصإهب دصقام نيب اهف قرفيل اهيف هرظح ىف مللي هللا لوسر نع ةروثأملا
 ةالصلا ىف مالكلا نع ىبنلا ليق نإف ٠ عيبا ىف ةماع ىبف هنم دمعلاو وهسلا نيبالو هريغ
 نأ زوج دق ىبنلا كح هل ليق ه ىمانلا ىبن ةلاحتسال ىباتلا نود دماعلا للع روصقم

 ماكحألاىف امأف ديعولا قاقحتساو مثأملا ىف نافلتخي امنإ و دماعلا ىلع ووك ىسانلا ىلع قلعتي
 ثدحلاو لكلاب ىمانلا نأ ىرت الأ نافلتخي الف اهئاضق باحيإو ةالصلا داسف ىه ىلا
 ءاضقلا باحيإ نم لاعفأألا هذه ماكحأ نم هيلع قلعتي ايف دماعلا حف ةالصلا ىف عامجاو
 ىلع كلذ ناكاذإو ديعولا قاقحتساو مئألا مح ىف نيفلتخم اناكنإو ةالصلا داسفإو
 قرفال دماعلاب وبك ىمانلاب ًاقلعم ءاضقلا باجيإ نم هيضتقي امف ىهنلا مح ناكانفصوام
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 نملوق داسف ىلع رابخألا هذه تلد دقف ه ديعولاو مهأملا كح ىف انلتخا نإو هبف امبني

 نم لوق داسف ىلعو ارحالصإ هب دصقب ملام نيبو ةالصلل حالصإلا هب دصقام نيب قرف

 نإمحلا نب ةبوأعم ثيدح ىف 0 ىنلال وق ًاضيأ كلذ لع لدي ودماعلاو ىسانلانيب قرف

 ىضتقاف هتقيقح لعل وم ورفربخلا هتقيقحو سأنلا مالك نم ءىش اهيف حلصي ال هذهانت الص
 مالكلا دعب ًايلصم قب ولف سانلا مالكابيف حلصيال ةالصلانأب عقلي ىنلا نم ًارابخإ كلذ

 ةالصب سيلف سانلا مالكه يف عقوام نأ كلذب تدثف هجو نم اهف مالكلا ملص دق ناكل

 وه حالصلا دض نأ رخآ هجو نمو هب ريخأ ام رثاس ىف ًادوجوم ًاربخ هرب نوكسيل

 ايف مالكلا عقو اذإ ةدساف ىبف كلذ اف ع طصي مل اذإف هتلباقم ىف هيضتقي وهو داسفلا

 ربخلا ىضتقم فالخ كلذو داسفإ ريغ نم اوف مالكلا حلص دق ناكا كل ذك نكي ملولو

 ةمق ىف ةريره ىلأ ثيدح 0 ل ا جتحاو

 وأ ربظلا ىش لا الص ىدحأ لِلَي هللا لوسرانب ل نا ل تور
 ف فرعي رخآلا ىلع امهادحإ اهبلع هدي /عضوف دجسملا مدقم ىف ةبشخ ىلإ ماق مث رصعلا

 رمعو ركب وبأ سانلا فو ةالصلا ترصقأ اولاقف سانلا ناعرس جرخو لاق 9 ع
 لاقف نيديلا اذ هيمسي هلم هللا لوسر ناكنيديلا ليوط لجر ماقف هاملكي نأ هابابف

 تعسف لب لاقف ةالصلا رصقت لو سنأ ملهل لاف ةالصلا ترصق مأ تيسنأ هللا لوسراب

 ملسو نيتبقأبلا نيتعكرلا انب ىلصف ءاجل معن اولاق نيديلا وذ قدصأ لاف موقلا ىلع لبقأف
 نم عشتمي و مالكلا نم مهنمو ا ةريره وبأ ريخأف أولاق وهسلا قدجس دجسو

 ليعامسإانث دح لاق ناطقلا ديعس نيىحت ىورو مالسإلا رخ أتم ةربرهوبأ ناكدقو ءانبلا

 لوسر تح لاقف انثدح انلقف ةريره ابأ انيتأ لاق مزاح ىنأ نب سبق نع دلاخ ىبأ نبا
 ةدقو هفلخخ سرفع ,يخم قلب ىنلاو ةني أ دنع ع ىور دقو نينس ثالث لي هل

 سن نأ مولعمو ةريره ىبأ مالسإ دعب ةصقلا هذه تناكاذإف اولاق رييخ متلي ىنلا
 ةعحلا ضرأ نم مَ هللأ 00 ىلع مدق 121111 ناكمالكلا

 ىف مالكلا خس 0 هيلع دري ملف هيلع لس هنآل ًاروظحم ةالصلا ىف مالكا ناك

 لاقو ةالصلا : مالكلا رظج دعب ناكنيديلا ىذ ثيدح ىفام نأ كلذب تبئف ةالصلا

 ًايسان عقو هن”ال ىعفاشلا لاق اهحالصإل ناكهناأل ةالصلا هب دسفت ملامن] كلام باحصأ



 ام ةالصلا ىف مالكلا ركذو ىطسولا ةالصلا باب

 ارمسان اهف مالكلا انيس ناكل مالكلا سن دعب نديلا ىذ ثيدح ناك ول مهل لاَقيف

 نايفس ىور دقو لاح نود لا صوصخم كلذ زاوج نأ مربخمل هن ”لوإ مدقتملارظحل
 لقيلفمىش هتالصف هبان نم لاق لِ ىنلا نأ دعس نب لهس نع مزاح ىبأ نع ةميبع نبأ

 ىبأ نع ىرهزلا نع نايفس ىورو لاجرلل حيبستلاو ٠ ءاسنلل قيفصتلا انإ هللا ناحبسس
 هللا لوسر عنش» ءاسنلل قيفصتلاو لاجرلل سيبستلا لاق لَ ىتلا نع ةريره ىبأ ن عة

 ىف مييست لوقلا نم ناي ماد حيبستلاب ىمأو مالكلا نم هتالص ىف ءىث هبان نم هِيَ
 تناك نيديلا ىذ ةصق نأ ىلع كلذ لد هكرت هلي ىنلا مهلع ركنأ الو نيديلا ىذ ةصق
 ولو هريغ ىلإ هن وفلاخم مث ميبستلا مدع دق نوكي نأ زئاج ريغ ذإ ميبستلا مبملعإ نأ لبق

 مهكرت ىف مهلع ريكدلا هيف روظل لاحلا هذهلثم ىف حيبستلا نمهب |و سمأ ام اوفلاخ اوناك
 ىلع تناك نيديلا ىذ ةصق نأ ىلع ليلد اذه ىو رولا مالكلا ىلإ هب رومأللا عدلا

 دعب نوكت نأ امإو ةالصلا ىف مالكلا رظح 9 * مالكلا رظح لبق امإ نيبجو دحأ ىلع
 ءاسنلل قيفصتلاو لاجرلل حيبستلا هلوقب رظح مث مالكلا ميبأ مث هنم ًابدب مالكلا رظح
 نع ىرهزلا نع رمعم ىورام هيلع لديو ةرجهلا دعب ةنيدملاب مالكلا خس ذ ناك دقو

00 
 مقرأ نب ديز لاقو هدعب رولا تكحتسا | مث ردب لبق اذه ناكف ىرهزلا لاق ثيدحللا .

 ديعس وبأ لاقو توكسلاب | انرمأف | نيتناق هلل !وموقو | تلزن ىتح ةالصلا ىف ركن انك
 انيبنف ةالصلا ىف مالسلا درت انك لاقو ةراشإ هيلع درف لَو ىنلا ىلع لجر لس ىردخلا
 ىورام هنس رخص ىلع لدبو لِي ىنلا بامسأ رغاضأ نم ىردخلا دبغتس 0

 لودر ثيدحب كلام نب سنأو ىردخلاديعس ىبأ ٍلعامو تلاق ةشن كد م نع م
 ةشخلانم خلع ىنلا لعد وعم نيهللأ دبع مودق ناكو نب ريغص نيم الغاناك ]و مثلي ل هللا

 ةورعو نمحرلا دبع نب ركب ىبأو بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا ىورو ةنيدماب نااعإ

 هني هللا لوسر ىلع اومدق ةشيجلاب هعم ناك نمو دوعسم نب هللأ دبع نأ ريبزلا نأ

 هنخنأام دعب ردي موي لوجان ل ا 25 امد وعسم نب هللادبع نأ ريسلا لهأ ىوردقو ةنيدملاب
 دنع ةالصلا ىف مالكلا رظع داوعسم نب هللا دبع ريخأ دّقف كللذك ناك اذإو ءأرفع انبا

 ردب ىلإ جورخلا ديرب كلم ىنلاوكاذ ناكو ةشرحلان م همودق
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 مالسإ ناكلاَقف نيديلاىذ ثيدحل ركذ هنأر نب نع عفان نع ىرمعلا نب هللا دبع نع

 نآل همالسإ لبق ناك ةريره وبأ هاورام نأ كلذب تبث نيديلا وذ لتقام دعب ةريره ىلأ

 ءاربلالاق ام اهب ثدح نإو ةصقلا كلت دبشي مل ةريرهاي انأ نأ ت تيثف رييخ ماع ناك همالسإ

 ةملس ني دامحىورو انباحصأ انثدحو انعمسنكلو هانعمس عقلي هتلال وسر نع م دحنام لكام
 ثدحمناكن كلو قلم لَو هللال وسر نممانععم هب. دحنام لكام هللاو لاق سنأ نع ديمح نع

  دعج نب ىحح ن دعو رمع ىف ةربخألاق جيرجنبا ىوردقو ًاضعب انضعب مهتيالو ًاضعب انضعب

 تيبلا اذه برو ال لوقب ةرب ره ابأ عمس هنأ ىراقلا دبع نب نمحرلا دبع نع هريخأ هنأ
 ريخأام مث تيبلا اذه برو هلاقدمم نكلورطفيلف بنج وهو حبصلا كردأ نم تاق انأام

 هموب موصل مح * مالتحا ريغ نم آابنج حيبصي ناك ثِلي ىنلا نأ ةلس مأو ةشئاع ةب ,أورب

 ىذ ثيدحب هتياور ىف سيلف سابعلا نب لضفلا هب ىنريخأ امنإ اذهب ىل ملع ال لاق كلذ

 لوسرانب لص لاق هنأ هرابخأ ضعب ىفىور دقف لبق نإف ٠ هتدهاشم ىلع لديام نيديلا

 نب رعسم ىور !كمهنم وهو نيملسملاب ىلص هنأ ةدارم نوكي نأ لمتح هل ليق ه ويلي هللا
 ّ ؟ ايزو انأ تلي هلأ لوسرانل لاق لاق ةربس نب لالا نع ةرسيم نب كلا دبع 0

 كلذ لاق 0 ] هللأ دبع ونب ندنو هللا ديع ونب مويلا متئأف فانم دبع ىبب ىعدت انك

 هنآل مقرأ نب ديز هدهش ال ردبل ًامدقنم ةالصلا ىف مالكلا رظح ناكول ليق نإف همرقل

 كرديال هلثمو ةتؤم ىلإ جرخ نيح ةحاور نب هللادبع رجح ىف امتي ناكو نسسلا ريغص ناك
 زئاج هنإف ةالصلا ف مالكلا ةحابإ دبش دق مقرأ نب ديز ناكنإهل لبق ردب لبق تناك صق

 روكا ةحابإ دهش دق ًاضيأ ةريره وبأ نوكب نأ زئاجو رظحلا دعب مسيبأ دق نوكي نأ

 نكي مل ةلاحمال نيديلا ىذ ةصق نع هرابخأ نأ الإ كلذ دعب رظح مث هرظح دعب ةالصلا

 ىف نيملسملا لاح نع ربخأ مقرأ نب ديز نوكي نأ زئاجو اهدعب ملسأ هنآل ةدهاشم نع
 ملكتن انك هلوق ىنعم نوكيو | نيتئاق هل اوموقو ] ىلاعت هلوق لوز ىلإ ةالصلا ىف مهمالك
 قب هنا لوسر انل لاق ةريس نب لازنلا لاق اكمهنم وهو نيالسملا نعأ رابخأ ةالصلا ىف
 هدعب أبيلع ءىرط اممإ امنإ ذئموي ام نكي مل وهو ةرصبلاب سايعنبا انبطخ نسحلا لاقاكو

 دنتسا ِهتِلَي ىنلا نأاهيف نآمالكلا ةحابإ لاح ىفتناك نيديلاىذ ةصق نأ ىلع لدي امو
 كلي ىنلا نأو ةالصلا ترصقأ اولاقف !وجرخسانلا ناعرس نأو دجسملا ىف مذج ىلإ



 وك ةالصلا ىف مالكلا ركذو ىطسولا ةالصلا باب

 حالصإ ريغل ناكهضعب و ًادمعناكمالكلا اذه ضعبو قدص اولاقف أسف موقلا ىلع لبقأ
 لاح ىف ناك نإ كلذ ىف سمألا ةلمجو مالكلا ةحابإ لاح ىف تناكاهنأ ىلع لدف ةالنفلا
 سييلف مالكلا رظح دعب ناكنإو هيف فلاخلل ةجح الف هرظح لبق ًايدب مالكنا ةحابإ
 ثيدح ىفام هب خسنو رظحلا هرمأ رخآ ناكف رظح مث نظحلا دعب سيبأ نوكي نأ عنتمي
 ةريره ىبأ ثيدح دعب ناكماسنلل قيغصتلاو لاجرلا حيبستلا هلوق نأ انيب دقو ةريره ىأ
 ىلإ هنوفلاخضال موقلا ناكلو حيبستلا نم هب رومأملا كرت هيلع ركنال امدقتم ناكولذإ
 ميبستلاب مال ا نأ ىلع ليلد كلذ ىفو مييبستلاب سمالاو مالكلارظحي موملع عم مالكلا
 ىف انتل ةريره ىبأ كثيدح ىفام نوكي نأ بجوف هنع رخأتم مالكلا رظحلا خيسان
 درو ىّم هنأ انلصأ نم نال رظحلا ىف ةدراولا رابخألا هيلع ىضقت نأ بجوف هلامعتسا
 لامعتسا ىف اوفلتاو ماعلا لامعتسا ىلع اوقفتاو ماع رخآلاو صاخ اهدحأ ناريخ
 ثدح نيب متقرف دق ليق نإف هيف فاتخلا ىلع ًايضاق هل امعتسا ىلع قفتملا ربا ناك صاخلا
 قحتسي ال غراف لاؤس اذه هل لبق « هدمعو مالكلا وهس نيب متقرف البف دماعلاو ىهاسلا
 هنإف كلذ عمو ىرخألا ىلع نيتلأسملا ىدمحإ ىف ةلالدلا هجو نيبتي نأ الإ باوجلا
 قرفلاامنإو هلعف نم نوكي نأ دعب ةالصلاداسف] ىف دمأعلاو ىهاسلا ثدحنيب اندنعقرفال
 تدسفأيقت وأ مداهنم جرخوة حرق كخ ىهسول امأف هلعف ريغ نم هقبس وأ هلعف نم ناك ام نيب
 ّق مالك و ضو دماعلاو ىهاسلا مالس نيب مقرف دقف لبق ناف ه ًايهاس ناك نإو هتالص
 هب نوئسم ركذلا نع برض مالسلا امنإ هل لبق ه ايف مالكلا رئاس كلذكف ةالصلا
 !ذإو رخآ ىف اهنم هب جرخم امةالصلا هب تدسف ًادماع هيل] دصق اذإف ةالصلا نم جورخلا
 ىلع مالس هنالل ركذ ناك امنإو ةالصلا نم هب جرخمال راكذألا نم ركذ وهف ًايهاس ناك
 لاكيمو ليربجو هللا «ئالم ىلع مالسلا لاق ول وهو نيلصملا نم ةرضح ىلبعو هكيالملا
 نأ الإ ةالصلا نم هب جرخم مل راك ذاألا نم ًابيرضناكا ملف هتالص دسفتال هللاىن ىلع وأ
 كيلعمالسلاهلوةوهواهدسفيالةالصلا ىفهلثم دوج وم هنأ اذهىلع لديوهل ًادماعن وكي
 دجويدق هلثم ناك اذإ و نيحلاصلا هللادأبع لعوأنيلع مالسلاهتاكربو هللاةمحر وىنلا امم |
 انتالص نإلاق هلي ىنلانأل ًايسانهنم عقواذإ اهلآدسفم نكي انونسمأ رك ذةالصلا ف
 هيف لخادب سيلف مالكلا نم ةالصلاف حيبأامو سانلامالك نمءىث اهيفملصي الهذه

 6 ىف ماكحأ لزم



 نمناكث يح نمال دمعتاذإ ةالصلاهب اندسفأ امنِإو ربخلا هلوانتي مو ةالصلا هب دسفت الف

 هلدمع اذإفةالصلا نم جورخلل نونسم هنأ ةمج نم نكسلو ةالصلا فروظحلاسانلا مالك

 كرت ةيعرشلا ةالصلا ط نم ناكامل ًاضيأو هتالص عطقف هل نونسملا هجولا دصق دقف

 ايحالصإ ىلإ هب دصقب م اذإ عيمج ا دنع ةالص نكت مل مالكلا دمعت ى ىمو اف مالكلا

 امل ةرابطلاك ةيعرش ةالص نوكنت نأ نم امل اجرخم اهيف مالكلا دوجو نوكي نأ بجو

 ةءارقلا كرت كلذكو ًادمع وأ اوبس ةرابطلا كرت ىف اهمكح فلتخم مل ابطرش نم تناك

 تناكاملةالصلا نآل اهبف دمعلاو وهسلا كح فلتخال اهضو ورفرئاسو دوجسلاو عوكرلاو

 نم ناكو مسالا لاز تمدع ىتم طارش ةقلعتم اط مسالا اذه ةمص ناكو ًايعرش م ايسأ

 نكي ملو ةيعرشلا ةالصلا مسا اهيلسي اهبق هدوجو ن 2 نأ بجو مالكلا كرت اهطورش

 قلعت و لكلا كرت نم هيف طرش امو مايصلا كلذ ىلع انومزلأ نإ هزجب ملف ةالصلا العاف
 ءاوس امييف سايقلا نإ لوقن انإف دمعلاو وهسلا كح هيف فلتخا مث هب ىعرشلا مسالا

 اوللساذإو ادمعوأ او هس كلا - هيف فاتخضالنأ بجولرثآلا الول انباصأ لاق كلذإو

 | ًانابكر وأ الاجرف متفخ نإف | لجو زع هلوق ه تححصو ةلعلا ترمتسا دقف س ايقلأ

 موزل ىلعلدب كلذو الع ةظفاحناو ةالصلاب ساللا باطخملا لوأ ىف ىلإ 3 قل اركذ ةيآلا

 ىطسولا ةالصلا دكأو ال ةظفاحملا ركذ ءاضتقال اهدودحب مايقلاو اهضورف ءافيتسا
 أعقد 1ع فطع مامل دكأتلا 5ك جه 58 دنع ركذلأب اهدارفإ 25

 لاعت هلوق هيلع بطع ع اه ديل انلأ رك ذ ةدئاف نم فلس ايفأ

 لمعلاو ىثملا كرتو اف عوش+ل او توكسلا مول ىلع كلذ لمتشاف |نيتاقهللاو وموقو|

 ىلع العشب صأو فوذلا لاح هيلع فطع مث ةننأمطلاو نمألا لاح ىف كلذو ايف

 وأ الاجرف متفخ نإف | ىلاعت لاف فوخلا لجل اهكرت ف صخري ملو املك لاوحألا

 باص وبحاصو راجت و رجاتك لاجرو لجا رل وقت كن آل لجا رعمجالاج رفهلوق |ًانابكر

 ضي رملا ىمأ !يابكرت ىف بذعي ملو الجار فوذملا لاح ىف اهلعفب ىمأو مايقو مئاقو
 آيك ارقالصلا لعفبهرمأو بنج ىلعو دوعقو مايق نم أهلمف هنكسمي ىتلا لالا ىلع أملعفب

 ًآمأيق أهبف لعفي ال ءاجإلاب ىلصي امن] بكارلا نآل ءاعإلاب ابفعفل ةحابإ فولا لأح ىف
 دشأ آف وخ ناك ن إف لاق فوخلا ةالص ىف رمع نبا نع ىوردقو ًادوجس الو اعوكرالو
 مفان لاق اهلبةتسم ريغو ةلبقلا ليقتسم ًانايكرو مهمادقأ ىلع امايق الاجر اولص كلذ نم



 _ ةالصلا ىف مالكلاركذ و ىطسولا ةالصلا باب

 وه امن ةنآلا هذه ىف روكذملاو ِعَِلَي هللا لوسر نع الإ كلذ لاقو رم نبا ىرأال
 اهلعق هل حابأ املو كلذك اهلعف هل زاج ودعلا هرصح دقو فاخ اذإف لاتَقلا نود فول
 اهابقتسا كرت نم نيبو نابكرلا نم ةلبقلا لبقتسم نيب قرفي ل فوخلالجأل ابك ار
 لاح لكىلع املعفب ىمأ ىلاعت هللا نآل احلابقتسا ريغ نم اهلعف زاوج ىلع ةلالدلا تنمض
 اهلابقتسا هنكمبال نم نأ ىلع لدف هنكمي مل نم نيبواحلارقتسا هنكمأ نم نيب قري مو
 مايقلا نأ وهو كلذ ىلع ىرخأ ةمج نم لديو اهيلع ردقي ىلا لاحلا ىلع املعف هل زئاخ
 كرتف ابك ار اهلعفب هرمأ نيح اهكرت حابأ دقو ةالصلا ضورف نم دوجسلاو عوكرلاو
 عوكرلا زاج اذإف ةلبقلا نم دك ]1 دوجسلاو عوكرلا لعف ناك اذإ زاوجلاب ىرحأ ةلبقلا
 ةالصلاكرت حب ملهللا نأ نم هان ركذام ىلع ليق نإف زاوجلاب ىرحأ ةلبقلا كرتف دوجسلاو
 تاواص عب رأ كرت هل ىنلا ناكدق اهلعف نكس ىلا لاخلا ىلع اهب سمأو فوخلا لاح ىف
 كرت زاوج ىلع ليلد كلذ ىو بترتلا ىلع نهاضق مث ليللا ىوه ناكىح قدنخلا موي
 دعي ف وخلا لاح ىف ةالصلاب مآلا ةبآلاهذه هتضتقاىذلانإهل ليق فوة !لاحىفةالصلا
 | ىطسولاةواصلاو تاولصلا ىلعا وظفاح | ىلاعتدل وق ىلع فاطعهنأل اهضورفديك أت مدقت
 نوكسلاو عوشخلا ىلع ماودلاب اهيف أف | نيتناق هلل اوموقو | ىلاعتهلوقب اديك ًاتاهداز مث
 ولو دوجسلاو عوكرلا نم ةالصلا ىه لاح ىلإ الإ لاح نم لقنتلا اهبف رظحو مايقلاو
 هذه ىلع اهلعف ةالصلا زاوج طرش نأ ناظ نظي نأ ًارئاج ناكسل كلذ ىلع رصتقا
 متفخ نإف | ىلاعت لاقف ف وخلا لاح ىف تاب وتكملا تاولصلا هذه كح نيبف فاص وألا
 لو اهكرت ىف نيفلكملا نم ًادحأ رذعي ملو لاحلا هذه ىف ابلعفب رمأف | ًانابكر وأ الاجرف
 ودعلا روض نآل لاتقلا لاوحأ ىه فوذلا لاوحأ عيمج سيل ذإ لاتقلا لاحرك ذب
 لاتقلا لاح رك ذي مل و لاخلا ةذه ىاهلعفي رمأ امنإف مئاق لاتق نكي مل نإو فوخلا بجو
 لاتقلاب لاغتشالاو لاتقلاب الوغشم ناك هنآل قدنخلا موي لصي مل امإ عللي ىنلاو
 ىطسولاةولصلا نعان واغش اي ران مهتوبب و مثروبقهللأ لم تل لاق كلذلو ةالصلا عن
 نوكي نأ نم تركنأ ام ليق نإف ٠ اهدسفي لاتقلاب لاختشالا نأ انباتصأ لوقي كلذكو
 رك ذ دق هل ليق « فوخلا ةالص تازن نكي مل هنآ قدنخلا موي لصي مل اه هتلر ىلا
 ىنلا لص دقو قدنخلا لبق تناك عاقرلا تاذ ةوزغ نأ ًاعيمج ىدقاولاو قاححإ نب دمحم



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ 1ع

 .لاتقلل ناكامنإ فرخلا ةالص يلي ىنلا كرت نأ ىلع كلذ لدف فوخلا ةالص اهف ملي

 ةالصلا هل زوجت 2” فئاخلا نإ 00 و ةنآلا هذهم لدتسو ه اهفانيو امض عني 5

 كلذك اذه سيئوإ آن ابكر وأ الاجرف متفخ نإف | ىلاعت هلوقل ًايلاط ناك نإو شاموهو

 فخ مل فرصنا نإ هنأ فئاخ ريغ بلاطلاف كلذ عمو ىثملا ركذ ةب ةيآلا ىف سيل هنآل

 ًايشامو ابك ار ىلصي نأ هل رئاخل ًابولطف ناك اذإو فئاخلل كلذ حابأ ا امن] هناحيس هللأو
 هللا ركذ امل | نوملعت اونوكت ملام مكملع اكمنلا اوركذاف متن متنمأ اذإف] هلوق امأو ٠ فاخاذإ
 هيلع فطع مث بكارو لجار نم نكمملا هجولا ىلع ةالصلاب أو فولا لاح ىلاعت

 ى هنايب مدقتام دارملا نأ ىلع كلذ لد | هللا اوركذاف متنمأ اذإف | ىلاعت هلوقب نمآألا لاح
 ىلاعت هلوق ريظن وهو ةالصلا ىف رك ذلا باجيإ كلذ ىضتقاف ةالصلا وهو فوخلا لاح

 هلوقو | ىلضف هبر مسا ركذو ] ىلاعت هلوق ًاضيأ هريظنو | ًادوعقو ًامايق هللا اوركذاف |

 00 نم ةبطاخملا هذه تنمضتف [ ًادووشم ناكر جفلا نآرق نإ رجفلا نآر قو 1 ىلاعت

 اهضورف ءافيتساو ةالصلا لعفب آلا [ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح] ىلاعت
 ايف مايقلا باحبإ نمضت [ نيتناق هلل اوهوقو | ىلاعت هلوقو اهدودح ظفحو اهطورشو
 نأو ةعاط ةالصلا لاعفأ عيمج نوكي نأ ىضتتقا ةعاطلا ىلع عقب امسا تونقلا ناك املو
 نعو اهيف مالكلا نع ىبنلا كلذ دافأف .ىثلا ىلع ماودلا وه تونقلا نآل اه ريغ .ابللختيال

 نم ظفلل اونمضت 1 ةعاطب سيل لعف لكو برشلاو لك ألا نعو عاجطضإلا نعو ىثملا
 اهريغب لاغتشالاب امعطق نع ىبهنل اوةالصلا لاعفأ نم ىه ىتلا تاعاطلا ىلع م اودلابر هلا

 نوكسلاو عوشملا ىلع ما ودلا ًاضيأ ىضتق وابي لع ماودلاوه ىذلا توزقلا كرتنم هيفا

 ةالصلا لاعفأ عيمج هفورح ةلق عم ظفللا اذه مظتناف هيضتقيو هيلع ىوطني ظفللا نآل
 هللاو اهف ةعاطب سيل لعف لك نع ىبنلا ىضتقاو اهتونسمو اهضورفمو اهراكحذأو

 . نيعملاو قفوملا

 نوءاطلا نم رارفلا بأب

 مل لاقف توما رذح فولأ مو مثرايد نم اوجرخ نيذلا ىلإ رت ملأ | ىلاعت هللا لاق
 ١ راق وعاطلاو زم ًارارف اوجرخ فال [ةئدرأا وناكسابع ن را لاق |[ بحأ مث وتوم هلل
 مهنأ ًاضيأ نسحلا نع ىورو 2 هللا مهايحأف مهيبح نأ هب ر اعدف ءايبن آلا نم ىن مهلعرف



 أل نوعاطلا نم رارفلا باب

 ممر أرف هركىلاعت هللا نأ ىلع لدي اذهو لاتقلا نم اورف ةمركع لاقو نوعاطلا :نم اورف
 جورب ىف متنكو لو توما مككردي اونوكت اهنيأ | ىلاعت هلوق ريظن وهو + نوعاطلا نم

 نل لق | ىلاعت هلوقو [مكيقالم هنإف هنم نورفت «000
 نورخأتسيال مهلجأ ءاج اذإف] ىلاعت هلوقو |لتقلاوأ توملا نم متررف نإ رارفلا مكعفني
 ريخأت الو مدقت اهف عقب ال ةروصح ةتقوم لاجألا تناكاذإو |[ نومدقتسي الو ةعاس

 رجزلاو ةريطلا كلذكو كلذ ىضتقم نع لودع نوعاطلا نمرارفلاف هيلع هللا اهردق امع

 دقو ٠ هنع دحأل صيحم ال ىذلا لجو رع هللا ردق نم ًارارف كلذ لكموجنلاب ناميإلاو
 رارفلا هِي هللا لوسر لاق لاق هللا دبع نب رباج نع ىنرضحلا رباج نب ورمع نع ىور
 ىبأ نب بح ىور ٠ فحزلا ىف رباصلاكهيف رباصلاو فحزلا نم رارفلاكن وعاطلا نم
 نكست نإو ةريط الو ىودعال لاق هنأ ل ىننلأ ن نع دعس نع بنسملا نب ديعس نا رع ريثك

 الف اهب متساو ضرأب نوعاطلاب متععم اذإو رادلاو ةأ رلادرا ىف ئبف ءىثث ىف ةريطلا
 ىنلا نع ديز نب ةماسأ نعىورو هنعأر أارفاوجر خت الف اهم متن أو ناكاذإو هيلع اوطبهت

 ثراحلا نهلا دبع نع نمحرلا دبعني ديملا ديعنع ىرهزلاىورو نوعاطلا ىف هلثم ِهَّنَ ملم

 راجتتلاه يقل غرسب ناك اذإ ىف 1 ل ير نبأ

 عوجرلا ىلع مزعق هيلع !وفلتخافراصنآلاو نيرجاب اهلل راعتساف ةميقس ضرألا | ولاقف
 نم رفن ةديع ابأ أي ال ودي كريغ وار رمع هَل لاقف هللأ ردق نم ارا رفأ ةديبع وبأ وب 0

 ةببصخ اههدحأ ناتودع هل ًايداو اهم تطيبف لبإ كل ناكول تبأرأ هللا ردق ىلإ هللا ردق
 اهتيعر ةبدجلا تيعرنإو هللا ردقب اهتيعر ةبيصخلا تيعر نإ تسلأ ةبدج ىرخألاو
 لوقي هَ هللا ل وسر تعمس ملع اذه نم ىدنع لاقف فوع نب نمح رلا دبع ءاجخل هللاردقب

 هنمأ رارف اوجرختالف اهم متنأو ضرأب عقو اذإو هيلع اومدقت الفذ ضرأ 2 هب متع اذإ

 ىهلاوهنم ًارارف نوعاطلا نءجورخلا يا ا

 الو مدقتت ال ةروصحم ةردقم لاجآلا تناك اذإ لئاق لاق نإف أضيأ هيلع طوبملا ن

 3 ا

 اهلخد اذإ هنأ ىبنلا هجو امن هل ليق ابف ءاقبلا نيبو اهو خد نيب قرف الو هلجال ايدب اهنم
 هاهن امنإف تامام ابلخدي ملول لئاق لوقيف اهم هلجأو هتبنم ةكردت نأ رئاخ نوعاطلا امو



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 0

 اورفكنيذلاكا ون وكتال اونمآ نيذلا اهيأاي ] ىلاعت هلوقكوهو اذه لاقيالثل الوخد نع

 اولتق امو اوتام ام اندنع اوناكول ىرغ !وناكوأ ضرآلا ىف اوبرض اذإ مهناوخإل اولاقو

 هلجأب اهيف تومي ىسعف اهلخدي نأ متلي ىلا ه هركف [ مهسولق ىف ةرسح كلذ هللا لعجيل

 ىنحملا اذه ىف ءارعشلا ضعب باصأ دقو + تمي لل اهلخدي مل ول لابجلا نم موق لوقيف

 . لاق نيح

 ايليت بنكحي ءابن'الاو ةنيثب تمم مل لمرلاب ناكول ىل نولوقب

 ايليلدو ابيع ايانلا اهلإ تدتهالسشلاابتعدوتساىتتأولو

 عم حصم ىلع ةهاع وذ ندروي ال هلي ىتلا نع ىورام انمدق ىذلا ىنعملا اذه ىلعو

 اك] هيلع ةهاعىذ داربإ دعب ةهاع مبحصلا باصأ اذإ لاقي الثل ةريطالو ىودعال هلوق

 لبإلا امل برجتف ريعبلارفشمب نوكت ةبقتلا نإ هللا لوسراي هل ليقو هيلع درو ام هادعأ

 حتفتسا رييزلا نأ أ هيبأ نع ةورع نب ماشه ىور دقو لو ال | ىدعأ اف لِي ىنلا لاقف

 نأ ىور دقو نوعاطلاو ٍنعطلا الإ انتج ام لاقو املخدف | :وعاط ا

 ه نوعاطلاو نعطلاب مهفأ ميللا لاقو مهل اعدو مهعيش ماشأا ىلإ شوبجلا روج امل ركبابأ

 ةحيحصلا رثاصبلاو ةماقتسالا لاح ىلع مآ أمل نولئاق لاقف كلذ ىنعم فولعلا ل اه ف لتخاف

بثم نوعاطلا دالب ماشلا دالب تاكو ةنتفلا مهملع ىشح رافكلا دابج ىلع صرحخلاو
 رو

 اهمترهزوايندلاب اونقتفي ؛ نألبق اييلع اوجرخ ىلا ل احلا ىلع مهن ومن وكب كي نأبحأ | اجكلذ

ا مظع ىنعي نوعاطلاو نعطلاب ىتمأ ءا ف لاق للي ىتلا ناكدةنورخآ لاقو
 رسخ و ةباحصل

 ىنلا مركذ نب يذلا ءالؤه نوكي نأ ركب وبأ اجرف هتفص هذه نمي دالبلا حتفيس هللا نأ

 عقو امل ذاعم لاقو ماشلا نم جورخلا ةديبع وبأ بح ع مل كلذلو محلا راو هلي

 لوقيو املبقي ذخأ هفك ىف نعط الو هنم ًاظح انا مسقا مهللا لاق اهم وهو مامشلاب نوعاطلا

 اهوحن ةيكوأ هيف هتلا ك راس نيعض برق را اذكاهس قرس ام

 مهب هللا ستفي نيذلا هتمأ اهم تلي ىنلا فصو ىتا ةفصلا لهأ نم نوكيل نوعاطلا ىنمتي

 رقلا باذع ركنأ نم لوق نالطب ىلع ةلالد ةيألا هذه ىفو مالسإلا مهم ربظيو دالبلا

 كلذكف مهايحأ مث موقلا ءالؤه تامأ هنأ ربخأ هللا نآل سانتلاب لوقلا نم هنأ منعزو

 نأ اوملعاو هللا ليبس ىف اولتاقو | ىللاعت هلوقو كلذ اوقحتسا اذإ مهبةءيو ربقلا ىف مب
 ىف مهيحب



 تك ةيآلا تولاط ركل ثعب دق هللا نإ : ىلاعت هلوق

 رومأملا ليبسلا نايب هيف سيل ذإ لمج وهو هللا ليبس ىف لاتقلاب ىمأ وه | ميلع عيمس هقلا
 هلوقو ىلاعق هللا ءاش نإ هيلإ انيهتنا اذإ هركذنسو هريغ عضاوم ىف هنبب دقو هيف لاتقلاب
 اديك أت وه امنإ | ةريثك افاعضأ هل هفعاضبف ًانسح ًاضرق هللا ضرقب ىذلا اذ نم | ىلاعت
 كلذ دوهلا عابجو هب قحتسم ضوعلاو الإ أضرق نوكي ال ذإ هب باوثلا قاقحتسال

 انيلإ ريقف وهو ءاينغأ نحنف انم ضرقتسي هللا نإ اولاقف ةيآلا هذه تلزن 1 تاهاجت وأ
 نوململا فرعو | ءاينغأ نحن وريقف هللا نإ اولاق نيذلا لوق هللا عمس دقل | ىلاعت تلال زنأف
 ءاج ةبآلا هذه تلزن ا هنأ ىورفتاقدصلاىلإ اوردابو هدعوو هللاباوثب اوهُوو هأنعم
 اناطعأ اممانم ضرقتسي انبر ىرت الأ هللا لوسر اب لاق هلي ىنلا ىلإ حادحدلا وبأ
 . ةقدصامهريخ تاءجدق ىتإوةلظاسلابىرخآلاو ةيلاعلاب امهادح] نيضرأىلنإو انسفنأل

 ةيآلا | انيلع كلملا هل نوكي ىنأ اولاق اكلم تولاط ,كل تعب دق هللا نإ | ىناعت هلوقو
 مهيلع كيلقلا نم هوركنأ ام مهيلع ىلاعت هللا راكنإإل ةثارو تسيل ةمامإلا نأ ىلع لدي

 لدو بسنلاب ال ةوقلاو ملعلاب قحتسم كلذ نأ نيبو كلملا الو ةوبنلا لهأ نم سيلنم
 ربخأ هللان ال هيلعةمدقم اهنأو سفنلا لئاضفو ملعلا عم بسنلل ظحال هنأ ىلع ًاضيأ كلذ
 نع ةرابع أنبه مسجلل هركذو ًابسن هنم فرشأ أوناكن إو هتوقو هملعل مهيلع هراتخأ هنأ
 مسجلا مظع كاذب دري ملو ةوق رثكأ وهف مسج مظعأ ناك نم ةداعلا ىف نآل هتوق لضف
 ةاضاخ ةقأذ ] هبحاص ىلع لابو وه لب لاتقلا ىف هل ظحال كلذ نال ةوق الب

 ةلضاف ةوق أذ نكي مل اذ اه
 لدي | فرتغا نم الإ ىم هنإف همعطي مل نمو ىنم سيلف هنم برش نف | لجو زع هلوق
 برشلا رظح ناكدق هن“ال هيلع ةفشلا عضوو هيف عركلا ود امن] رهنلا نف برشلا نأ لع
 لاق نميف ةفينح ىبأ لوق ةمص ىلع لدي اذهو هدبب ةفرغ فرتغأ نأ الإ هنم ىعطلا رظحو

 ءانإب برش وأ هنم فرتغا نإو هيف عركي نأ ىلع هنأ رح ىدبعف تارفلا نم تبرش نإ
 هنم معطي نأ كلذ عم رظحو ربنا نم برشلا مهيلع رظح ناكدق هللا نال ثنح مل
 فارتغالا نأ لعل دف هيلع ناك ام ىلع قاب برشلا رظخ فارتغالا معطلا نم ىثتساو
 نع ىور | ىغلا نم دشرلا نيبت دق نيدلا ىف هارك ! ال | ىلاعت هلوق ه هنم برشن سيل

 رافكلا دهاج ىنلا اهعأاي ] ىلاعت هلوقب خوسنم هنإ ىسوم نب ناملسو ىدسلاو كاحضلا
 لهأ ىف ةصاخ اهنأ ةداتقو نسملا نعىورو |[ نيكرشملا اولتقاف | ىلاعت هلوقو | نيقفانملاو
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 الو ةيزجلا ىلع نورقيال مهنال برعلا ىرشم نود ةيزجلا لع نورقب نيذلا باتكلا
 ًادوهم اوناك راصن”الا ءانبأ ضعب ىف تلزن اهنإ ليقو فيسلا وأ مالسإلا الإ مهنم لبق

 ليقو ريبج نب ديعسو سابع نبأ نع كلذ ىورو مالسإلا ىلع مههارك ]مقابأ داراف

 سلف همالسإ حصو ىضر اذإ هن "ال اهركم ملسأ هنأ برحدعي مسأن 1 اولوقتال ىأ هيف

 لبق كلذ لوزن زئاجو ربخلا ةروص ىف رمأ [ نيدلا ف هارك] ال | ركب وبأ لاق ه هركمب
 اذإف نسحأ ىه ىنلاب عفدا | ىلاعت هاوقكر افكلا رئاس ىف ناكف نيكرشملا لاتقب رمثالا

 هلوقو ارح ملا 5 عفدا | ىلاعتهلوقكو | مب مح ىلوهن أك ةوادعهنيبو كنب ىذلا

 ناكف |امالس اولاقنولهاجلا مهبطاخ اذإو و| ىلاعت هلوقو [نسحنأ ىهىتلا اب مهداجو ]ىلاعت

 الو ركل 0 ىنلا ة ةوبن ةحصب ةجحلا مهن لع تماق نأ ىلإ مالسإلا لوأ ْق ًاروظحم لاتقلا

 اولتق || ىلاعت هلوقب برعلا كر شم نع ل خسنف م لا نوملسملا رمأ ناببلا دعب هودناع

 ىلع همكج قبو كرشلا لهأ لاتقل ةبجوملا ىألا رئاسو |[ مومتدجو ثيح نيكرشملا

 لديو مهتمذ ىفو مالسإلا لهأ كح ىف اولخدو ةيزجلا ءادأب اونعذأ اذإ باتكللا لهأ

 نوكي نآزئاجو فيسلاوأ مالسإلاالإ برعلا قكرشملا نم لبقي مل للي ىنلا نأ كلذ ىلع

 وأ دوب ول وهو الإ كرشم نمام هن“ال رفكتلا لهأ ىلع ل الا ىف اتباثةن ةنأآلا هذه كح

 رئاس ق ًاتبأت , اح كلذ ناكاذإو ةيوجلاب هنيد ىلع ءانررقأو مالسإلا ىلع ربي م رصنت

 نمدوهم نم لاق نيح ىعفاشلا لوق نالطن ىلع ةلالد هيفف باتكلا لهأ نيد ىل 5 ! نم

 110117 مالسإلاىلإ وأ هنيدىلإ عوجرلا ىلع هتربجأ ىراصتلا وأ سوخلا

 هلايعتسا نكمي مومع كلذو نيدلا ىلع ًادحأ هركنال نأب رم"الا ايف نال لوقلا اذه

 ىنلا رمأ نيذلا برعلا اوكرشف لئاق لاق نإف ه انركذ ىذلا هجولا ىلع رافكلا عبمج ف

 مولعمو نيدلا بع نيهركم اوناكدق فيسلاوأ مالسإلا الإ مهنم لبقي ال ن نأو مهلاتقب كي

 اوهركأ ام هل لبق « هيلع « هيلع مههار 51 هجو اف سمي سيلف اهر 5 نيذلا ىف لخد هنأ

 لاق كلذلو هيلع هأرك لإ أنم مصيال داقتعالا نال هداقتعا ىلع ال مالسإلا رابظإ ىلع

 مهءامد ىنم اومصعاهولاق اذإف هللا الإهلإ ال اولوقي ىتح سانلا لئاقأ نأ ترمأ مقلي ىننلا

 مالسألا رابظ] ىلع ناكامب] لاتقلا نأ قلي ريخأف هللا ىلع ماسح و اهقح الإ مهلا ومأو

 لاتقلا ىلع ريلي ىنلا مهم رصتقي ملو ىلاعت هللا ىلإ ةلؤكوم تناكف تاداق:ءالا امأو



 ١ ةيآلا مهادبإ جاح ىذلا ىلإ 5 ملأ : ىلاعتهلوق

 راهظ]و داقتعإلل ةبوصنم لئالدلا تن اكفهتوبن ةحصىف ناهربلا وةجحلا مهيلع ماقأ نأن ود
 هراهظإلا هنمتضتقادقف مالسإلااداقتعا مهتمزلأ ثيح نم لئالدلا كلت نآل ًاعم مالسالا
 نإو مالسإلا ريظأ اذإ هنأ اهنم ملاصملا مظعأ كلذ ىف ناكو ه مالسإلا رابظإل لاتقلاو
 لَ لوسرلا لئالدل هتدهاشمو نآرقلا هعامسو نييلسسلل هتسلاجم نإف هل دقتعم ريغ ناك
 ىف نأ هللا معي نأ اهنمو هداقتعا داسف هدنع حضوتو مالسإلا ىلإ هوعدت هيلع اهفدارت عم
 نم مهدالوأ ىف نوكيس هنأب ملعلا عم اولتقي نأ زجي لف ديحوتلا دقتعيو نقوي نم مولسن
 ىف ًايلسم نوكي هنأ ناميإلا ىلع ةمذلا لهأ نم هركأ نميف انباحصأ لاقو ٠ ناميإلا دقتعي
 مالسإلا ىلع ريو هتيد ىلإ عجر نإ لتقيال هنأ الإ هنيد لإ عوجرلاو كتي الو رهاظلا
 اهركم هبق هلوخد ناكنإو ملسأ اذإ مالسإلا -- هيلع ليزءال هاركإلا نآل لتقريغ نم

 هلوقو دللي ىنلا لاتقب نيكرشملا نم لس أ نم مالسإ نم انفصو 1 هل دقتعم ريغ هنأ ىلعالاد

 مهلاومأو هءامد ىنماومصع اهولاقاذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي ىح سانلا لتاقأ نأ ترمأ
 هركملا كاذكف محلا ىف امالسإ لاتقلا دنع مالسإلا رابظإ هلي ىنلا لمجخلابقح الإ
 ةبيشلا اولتقي ل مهنكلو مكحلا ىف اءاسم نوكي نأ بجاو ةمذلا لهأ نم مالسإلا ىلع
 نكي ملو السم نوكي هنأ ملسأف لتقيل مدقول برحلا لهأ نم ًاريسأ نأ افالخ ىلع الو
 هلوق لئاق لاق نإف ٠ ىمذلا كلذكف مالسإلا مكح هنع اليم لتقلا نم ًافوخ همالسإ
 !ذه ىلعهاركإلا ناكاذإو مالسإلا ىلع ىدذلا هاركإ رظح ا نبدلا قمارك إال | ىلاعت

 محنك الو هنكح هيلع قاعتب النأو محلاف ًايلسم نورك ال نأ بجو روظ# هجولأ

 ةمذلا ىف لوخدلا هئأبإل مالسإلا ىلع هركي نأ زوحي برحلا نآلىبرحلا كح اذهىف ىذا
 فاتضال مالسإلا نأ تدث اذإ هل ليق » مالسإلا ىلع ههارك [ رحجيمل ةمذلا ف لخد نمو
 رئاسو قالطلاو قتعلا هجولا اذهىف هبشأ هيلع هرابجإز وجبن عوطلاو هارك إلا فهمكح
 وأ هب ًارومأم هارك إلا نوكي نأ كلذ دعب فاتخمال مث هلزهو هدج مكح هيف فاتخمالام
 وأ قالط ىلع الجر هركأ ول الجر نال كلذ ىف قالطلاو قتعلا مكح فلتخال اكاحأبم
 لطبيب ال نع ًايهنمهنوكو هنعآيهنم ههارك! ىف ًاماظ هركملا ناكنإو هيلعامرمكح تدن قاتع
 . مالسإلا ىلع هاركإلا رمأ نم انفصوام كلذك اندنع قالطلاو قتعلا كح

 ركب وبأ لاق ةبألا [ كلملا هللا هام آنأ هبرر ىف ميهاربإ جاح ىذلا رث مأ] لجو رع هلوف



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ اا

 معني نأ زئاج اذهو لاحلا عاسقاو لاما ةرثك ةمج نم وه امن رفاكلل كلما هللا ءاتيإ نإ

 هلوق ىلإ ىرت الأ كلذ ىف نمؤملاو رفاكلا كح فلتخي الو ايندلا ىف هب نيرفاكلا ىلع هللا

 ًامومذم الدي منرجمل انلعج مثدي رت نم ءاشنام اهفهل انلحي ةلجاعلا ديرب ناكن م ]ىلاعت

 كيلمت وه ىذلا كلملا امأو رفاكلا هللا هيتؤي نأئاج كلما نم برضلا اذبف | ًارو>دم

 لالضلاو رفكلا ل هأ هللا هيطعي نأ زوحيال اذه نإف سأنلا رومأ ريب دو ىبتلاومألا

 وه نمي موحالصتسا زئاج ريغف قلخال حالصتسا ىهامإ هرجاوزو ىلاعت هقلارماوأ نآل

 هصاوأ ىلع لالضلاو رفكلا لهأ نمتأب نأ ز وحال هنأالو حالصال بناجي داسفلا ىلع

 . كللاةجاحناكو | نيملاظلا ىدبع لانيال | ىرخأ ةبآ ىفىلاعت لاق كهنيدرومأو هيهاونو

 كلم هنأب هجاحو هعابتا ىلإ هاعدهنأ ناعتكنب ذورُعلا وهو مالسلا هيلع يداربإل رفاكلا

 ردقتال تنأو تيميو بحي ىذلا ىبر نإف مالساهيلع ميهاربإ لاقف مفنلاورضلا لع ردقي

 ةرايعلاف كلارشإلاب هتضراعمل] مدابلا هل عما جاجتحا عضوم نعل دعف كلذىلع

اوه هنار نأ هيلعأ نابهجاح مالسلاهيلع مه ارب نال ىنحملا ةقيقح نود
 ةايحلا قلخ ىذل

 رخآلا ىلخو هتمأ دقلاقو امهدحأ لتقف نيلجربرفاكلا ءاخ عارتخإلا ليبس لع توملاو

 عارتخا ىلع ر داق ريغ هنأب ماء ناكدن“ال ةقيقحلا ىلعال مالكلا زاجج ليب ىلع هتيبحأ دقلاقو

 هدازدروأ مم رثكأب هتضراعم نع رفاكلا زو ةجاحلا هيلع ررق اءلف + توملاو ةايحلا

 نك لف و نب رضاخأ ىلع اهعد وع ًالاع رفاكلا تاكيق ايلا اعاسم م

 هتنمآ ني- نوعرف لاقاكهباحأ راغغأ ىلع هروقلا دارأ هنكل ةضراعم سيل هركذام نأب

 اودلعو ىصعلاو لابحلا نماوقلام عيمج اهفقلتواصعلا مالسلاهلعىسوم ءاقلإ دنعةرحسلا

 .هومتركم ركل اذه نإلاقف مهلعهي ودلان وعرفدارأق هللا ل مف نم هنأ ور حسب سدل كلذ نأ

 اذإ ىح تقولا اذه لبق ىموم عم هيلع متأطاوت ىنمي ابلهأ ابنم اوجرشنل ةئيدملا ىف

 هباعصأ ىلع هب هوم ام كلذ ناكو هب نامإلاو هتضراعم نع نجعلا متربظأ معمتجا

 ىح مار امو مالسلا هيلع ميهاربإ هعدي مو مالسلا هيلع يهارب] جاح ىلا رفاكلا كلذكو

 اهم تأف قرشملا نم سمشلاب ىنأب هللا نإف لاف ةضراعم الو لاحي هعقد هنكمي ملام هاثأ

 ميهاربإ جاجح ىفو ةببش وأ ةضراعم ىلإ أجلي نأ هنكم لو تمبو عطقناف برغملا نم

 نيذلا موقلا نأ كلذو هانعم فرع نا ناهر حضوأو ليلد فطللا اذه مالسلا هيلع

 ةبهيش دارإ الو ةتض رادم عم هنكمال اجاجح



 الا ةيآلا مهاربإ جاح ىذلا ىلإ رت ملأ : ىلاعت هلوق

 ةعبسلا بك اوكلا ءامسأ ىلع ناثوأ ةدبع نيئباص اوناك مالسلا هيلع مهاربإ مهف ثعب
 ورقي اونوك لو ناثوألا نودبعي ١ وناك مهنأ عضوملا اذه ريغ ىف مهنع هللا ىح دقو

 مدنعاهمظعأوةعبسلا بك اوكلا تاكرحف املكملاعلا ثادوح نومعزب |وناكوىلاعق هقلاب

 سيلىذلا مظعالاهلإلا وه ممدنع سمشلاو ةملآ بك اوكلإ رئاسو اهن و مسيو سمشلا

 ريسم فردي نم رئاسو نوفلتال مثو زعو لج ىرابلاب نوفرتعي ال اوناكو هلإ هقوف
 قرشا ىلإ برغملانم امهادحإ نيتداضتم نيتكرح بك !وكلارئاسلواهلنأ بك اوكلا

 هذهمو برغملاىلإ قرشملانم اهلك لفلا كب رحتىرخ”الاو اهسفنل اهب صتخت ىلا مكر ح ىهو
 هل لاقف اهريسم فرعي نم دنع ررقم رمأ اذهو ةرود ةليلو موي لكانيلع رودت ةكرحلا
 سل رسق ةكرح امل آلِ اهيمستو اهدبعت ىلا سمشلا نأ فرتعت كنإ مالسلاهيلعربهاربإ

 كوعدأ ىذلاو برغملا ىلإ قرشملا نم ابكر حب اهل اهريغ كب رحاب ىه لب اهسفن ةكرح ىه

 لف ةريجالو ةروسةمتناكامل اط] تناكولو سلا ىف ةكرحلا هذه لعاف وه هتدابع ىلإ
 نإمتملا اورصناوموقرح | هلوقالإةضراعمالو ةوبشإ جاجحلا اذه عفد كلذ دعهنكم

 اهل نادجوت ال بك اوكلا رئاساو سمشلا ناتداضتملا ناتكرحلا ناتاهو | نيلعاف متنك

 نأ نم دبال اهكلو دحاو تقو ىف د-أو مسج ىف كلذ دوجو ةلاحتسال ةدحاو لاح ىف

 لاق ٠ ىلو الا هيف دجوت ال تقو ىف ىرخ"الا ةكرحلا دجوتف نوكس اههادحإ لطختت

 لبق هريغىلإ لوأالا جاجحلا نعلاقتنالامالسلاه يل عربه ا ربإل غاس فيك ليقنإف ركب وأ

 هديحوت ىلع لئالدلا هللا ماقأ اكرخآ جاجحب هفدرأ امنإو هيلع تبا ناكلب هنع لقتني مل هل

 نم بو رضب هيلي هين ديأو هيلع لئالد ضر الاو تاومسلا قام لكو هوجو ةدع نم

 مالسلاهيلع ريهارب] مهجاح دقو ةينغمةيفات تناكل تدرفت اول اهنم ةدحاو لكت أزجعملا

 ضراالاو تاومسلات وكلم مههاربإ ىرن كللذكو | ىلاعتهل وق ىف جاجحلا نم كلذ ريغب

 هنأ ريسفتلا ىف ىور [ىبر اذه لاق ًابكوك ىأر ليللا هيلع نج ايلف نينقوملا نم نوكيلو
 بحأال لاق لفأ الف ىبر اذه | لاقف مهوق نالطبو هلالدتسأ ةمحص ىلع هموق ريرقت دارأ

 اليلمهررقف محل اديع مومانصأدنعو مهلك ايهف اهيف نوءمتحي ةليل ىف كلذ ناكو | نيلفآلا

 هلثم نوكي نأ وحي ال هنأو هلاقتناو هتكرحو هلوفأو هروبظ دنع بك اوكلا رمأ ىلع
 ىف هلثم ىلع مهررق حبصأ امل مث رمقلا ىف كلذك مث ثدحلا تانآ نم هيف ترظ امله



 صاصبجلل نآرقلا ماكحأ 1

 هذهو ه هنع هللا هاكحام هرمأ نم ناكو مهمانصأر سك مث مهلع ةجحلا تماق ىتح سمشلا

 هللا لمالدب لالدتسإلاو لوقعلا ججح لامعتساو نيدلا ىف ةجاحلا ةمص ىلع لد ةبآلا

 ةجحلا عابتا همزاي عطقنملا جوجحملا نأ ىلع لدتو ىتسحلا هتافصو هديحوت ىلع ىلاعت

 ىريال نم لوق نالطب ىلع لدتو هيف هل ةجحال ىذلا بهذملا نم هيلع وهام كرتو

 نأ ىلع لدتو مالسلا هيلع ميهأربإ هجاح امل كلذكن اكول هنآل نيدلا تايثإ ىف جاجحلا

 لدتو همزابام ىلإ راص اجرخت هنم دحي مل اذإف جاجحلا نم مزلأ ايفرظني نأ هيلع جوجح ا

 قحلا ةجح رووظب الإ لطابلاو قحلا نيب قرفال ذإ هتجح لبقيال نأ هليبس قحلا نأ ىلع
 ىوعدلا تناكل لطابلا نم قحلا اهي ناب ىتلا ةجحلا الولف الإو لطاللا ةج>ح ضحدو

 نأوءىث هببشي الىلاعتهللا نأ ع لدتو لطابلا نيبو هنيب قرفال ناكف عيمجلا ىف ةدوجوم

 اوجاح امنإ مالسلا مهيلع هللا ءايبنأ نآآل هديحوت ىلع لمالدلا نم بصنام هتف رعم قب رط

 هلاعفأي هوفصو امنإو هيبشتلا بجوت ةفصب ىلاعت هللا اوفصي مو.كلذ لثمي رافكل#

 لوق | ماعةثام تبل لب لاقمويضعبوأ ًاموي تثبل لاقإ| لجوزع هلوق لعامل رادع

 ىإ ىدنع لاق هنأكف هدنع امع ريخأ هنال ماع ةئام هللا هتامأدقو آبذك نكي مل لئاقلا اذه

 لئاق لاق فركلا باحأ نع ىلاعت هللا هاكحام ًاضيأ هريظنو موب ضعب وأ ًاموي تنل

 اونوكي مو نينسعستو ةئامثالث اوثبل اوناكدقو موي ضعبوأ ًامويانثبل اولاق مثل 0
 موي ضعل وأ ًاموي انثيل نإ اننونظ ىف اندنعأ ولات هتأك غدتع مع اوريخأ ا ف نييذاك

 نيديلاوذ هللاقف ءاشبلا ةالضىدحإ ىف معو نيتعك ر ىلص نيح كل ىنلالوق هريظنو

 هدنع امع ربخأ هنآل اقداص قلي ناكو سنأ ملو رقت مل لاقف تيسن أ ةالصلا ترصقأ

 نع ريخأ اذإ هلئاق هيلع مولم 0000 غئاس مالك |ذرف ابمنأ دق هنأ هدنع ناكو هنظ ىف

 ىور امف وهو نيعلا وغلب قلاحلا نع هللا افع كلذلو هربخم ةقيقح نع ال هنظو هداقتعإ

 هللاو ىلب لوقي وأ هللاو ال هدنع ام لع لوقيف اذكو اذك ناكل ه هلأس نمل لجرلا لوق

 . قفوملا هللاو هريضو هتديقع نع ربخأ امنإ هنأال هفالخ هربخم قفتا نإو

 ةقدصلاب نانتمالا باب

 الو انم اوقفنأ 0 نوقفتي نيذلا |ىلاعت هللالاق
 قفني ىذلاكىذالاو نملاب مكتاقدص اولطبتال اونمآ نيذلا هيأ اي | ىلاعت لاقو ةبآلا [ىذأ



 و ةقدصلاب نائتمالا باب

 لاقو [ ىذأ ابعبتي ةقدص نم ريخ ةرفغمو فورعم لوق ] ىلاعت لاقو | سانلا ءاثر هلام
 ةاكز نم متيتآ امو هللا دتع وبري الف سانلا لاومأ ىف وبريل ابر نم متت[ امو ] ىلاسعت
 1ذإ تاقدصلا نأ تابآلا هذه ىف ىلاعت هتلاربخأ [ نوفعضملا مث كئاوأف هللا هجو نوديرت
 اهماوث طابحإ وه اهلاطبإ نأال ةقدصب تسيلف ىذأو نم نم ةيراع هلل ةصلاخ نكت مل
 ةيرقلا هجو ىلع هعوقو هليبس نوكي ام رئاس كلذكو قدصتي مل نم ةلذنمب ايف نوكيف
 ىلاءت لاق ام هلطبي كلذ نإف ةبرقلا ريغ هجو الو ءاير هب وشي نأ زئاج ريغف ىلاعق هللا ىلإ
 [ ءاقتح نيدلا هل نيصاخم هللا اودبعيا الإ او صأ امو | ىلاعت لاقو | مكلامعأ اولطبت الو |
 .ناك نم | ىلاعت هلوق ًاضيأ هريظنو هلعاف هيلع باثم ريغف برقلا نم ىلاعت هل صاخب مل اف
 ةرخآلا ىف هلامو اهنم هتوت ايندلا ثرحديرب ناكنمو هثرح ىف هلدزن ةرخآلا ثرح ديرب
 ميلعت وةالصلا لعفو جحلا ىلع راجيتسالا زوحيال انب امصأ لاق كلذ لجأ نمو [بيصن نم
 اهبلع رجالا ذخأ ن"ال ةبرقلا هجو ىلع لعفت نأ اهطرش ىتلا لاعف"الا رئاسو نآرقلا
 ىف نسحلا نعورمع ىورو اهرئاظنو تابآآلا هذه لئالدل ةبرق نوكتت نأ نع ابجرخي
 كلذ نع هللا هاهنف اهب نعي قدصت|ااوه لاق[ ىذأالاو نملاب متاقدص اولطيتال إ ىلاعت هلوق

 اوءأ نوقفني نيذلا لثم | ىلاعت هلوق ىف نسل |نعو ةقدصلا هأدهذإ هللا دمحيل لاقو
 لاق ىبعشلا نعو مهاومأ نوعضي نبأ نوتبثتي لاق [ مهسفنأ نم ًاتيشتو هللا ةاضرم ءاغتبا
 قدصتملا لوقي نأ ةقدصاا ىف نم اومهسفنأ نم ةقث ةداتق لاقو مهسفنأ نم انيقي وأقي دصآ
 هلوق ىذ لاو هيلع اهم قدصتملا ىلع اهصخني كلذف هتينغأو هتشعنو نالف ىلإ تنسحأ دق
 هل ريبعت هبف ىذلا لوقلا نم هريظنو كنم هللا ىارأو كب تيلب دقو ريقف ادبأ تنأ
 .ًادر ملعأ هللاو ىنعي [ ىذأ ابعبتي ةقدص نمر يخ ةرفغمو فورعم لوق | ىلاعت لاقف رقفلاب
 ابعبتي ةقدص نم ريخ هبلظ نمع وفعلا ليقو رئاسلا ىلع ةل 1 رتس اببف لبق ةرفغمو اليمج
 ةيصعملا نم ةمالسلا هيف ليج لوقب لئاسلا درو ىذألاو نملاب مثأملا قحتسي هن"ال ىذأ
 ريظن وهو نانتماو ىذأ ابعبتب ةقدص نم ريخ ليمج درب ةقدضلا كرت نأ ىلاعت هللا ريخأف
 | ًاروسيم الوق مه لقف اهوجرت كبر نم ةمحر ءاغتبا مهنع نضرعت امإو | ىلاعت هلوق
 . قفوملا ىلاعت هللاو



 ةبساكملا باب

 لاديإ امهدحأ نابجو بساكملاو ًابيط ايف نأ رابخأو بساكملا ةحابإ هيف [ضرآألا
 نم عضاوم ىف اهتحايإ ىلع ىلاعق هللا صن دقو عفانملا لادبإ ىناثلاو ابحاب رأو لاومألا

 ضراالأ ىف نوبرضي نورخآو ]| ىلاعت هلوقو , عيبلا هللا لحأو | ىلاعق هلوق وحن هباتك

 حانج مكيلع سيل | ىلاعت لاقو | هللا ليبس ىف نولئاقي نورخآو هللا لضف نم نوذتبب

 م د نم ملع أ هللاو ىنعي | مكبر نم الضف اوغتبت نأ

 1| مالسلا هيلع بيعش لاقو [ نهروجأ نهوت آف نعضرأ نإف | عفانملا لادبإ ىف

 5 م هَ ىنل لاقو | ججح ىنامث نرجأت نأ رع نأ ناسا كدا نأ ديرأ

 نأ نم هل ريخ بطتحيف البح مدحأ ذخأي نآل هِي لاقو هرجأ هلعيلف ًاريجأ رجأتسا
 ةشئاع نع دوس الا نع يهاربإ نع شعألا ل لأس

 نع ىور دقو هبسكن م هدإو نإو هبسك نم لج رلا لكأ ام بيطأ نإ لاق هي ىنلا نع

 مهنم تاراجتلا نم هنأ [ متبسك ام تابيط نم !وقفنأ | ىلاعت هلوق ىف فلسلا نم ةعامج
 ىلاعت هلوق نأال لاوم الا رئاس ىف ةقدصلا بجوي ةبآلا هذه مومعو ه دهاجيو نسحلا

 ىف مومع وبف اهف بجاولا رادقملا ف. هسفنب فكم ريغ ناكنإو اممظتني ا

 نم نايبلا درو الو نايبلا ىلإ رقتمم وبف ايف بجاولا رادقملا ىف لم لاوم" الا فانصأ
 ىف انفلتخا لام لكى اههومعب جاجتحالا ممض اهيف تابجاولا ريداقم ركذ عقلي ىنلا

 ىف ةاكزلا باحيإ ىنني نم ىلع ةبآلا رهاظب جتحيو ةراجتلا لاومأ وهن هيف نما باك

 كلذولاوم الا نمديف فاتخاام لكىفوليخلا ةقدص ب اجإ ىف ًاضيأ هيف جتحيو ضورعلا

 ثيبخلا اومميتالو] ىلاعت هلوق هيلع للدلاو ةقدصلا هب دارملا [ اوقفنأ | ىلاعت هلوق نأال

 نمو ةقدصلا هب دارملا نأ ىف فاخحلاو فاسلا فاتخي مو نوقدصتت ىنعل | نوقفنت هنم

 نك ءىدرلا هنع جرخأ اذإ ضرفلا ن 3 عوطتلا ة ةقدص ى اذه نإ لاق نم ملعلا لهأ

 لقتلا لإ بوجولا نع ظفللا فرص بجوب اندنع اذهو ىدؤي ىتح هتمذ ىف ًابقاب لضفلا

 _ةلالد موقت ىتح بوجولا ىلع اندنع ىمآلاو مأ | [ اوةفنأ | هلوق نأ اهدحأ هوجو نم

 صتخ ال ذإ بدن هنأ ىلع هيف ةلالدال | نوقفنت هنم ثديخلا اومميت الو | هلوقو بدنلا



 الو ةيساكملا باب

 ىدرلا نيبام لضف جارخ] هيلع بحي نأو ضرفلا نود لفنلاب ىدرلا جارخإ نع ىبنلأ
 ىلع كلذ ضرتمي الف ىرخأ ةلالدب كلذ ملعي امنإو ةبآلا ىف هل ركذ ال هنأل ديجلا ىلإ
 هيلع سيل هنأ ىلع ةيآلا نم ةلالدلا تلد ول كلذ عمو ةقدصلا باحيإ ىف ةيآلا ىضتقم
 بدنلا ىلإ باحيإلان ع ةبآلا كح فرص كلذ بجو هجرخأ ىذلا ىدرل! ريغ جارخإ
 هاضتقاام ضعب ىف ص وصخ كح هيلع فطعي مثباحيإلاب باطخلاءىدتبي نأ ئاج هنآل
 مومعلا نع هفرصو ص وصخلا ىلع باطخلا ءادتبا مكحراصتقالا كلذ بجويالو همومع
 [ ضر'الا نم مكل انج رخأ امو ] ىلاعت هلوقو عضاوم ىف اهانيب دق ةريثك رئاظن كلذأو
 اهنم ةجراخلا فانص الا رئاسوف هريثكو ضر الا هجرختام للق ىف قحلا هباهيإ ىف مومع
 هريثكو ضر الا هجرتام ليلق ىف رشعلا هباحيإ ىف هنع هللا ىضر ةفينح ىبأال هب جتحتو
 ةيآلا ىوخل نم لدي امبو اهتعارزب ضر“ الا دصقت ام اهنم ةجراخلا فانصأالا رئاس ىف
 نأ الإ هيذخآب متسلو ] ةوالتلا قسن ىف ىلاعت هلوق ةبجاولا تاقدصلا اهم دارملا نأ ىلع
 ديجلا نع ىدرلاب حئاستي ال اهحاص اهاضتقا اذإ نويدلا ىف وه امنإ اذهو | هيف اوضمغت
 ىلإاهدراذإ ملعأ هللاو ةبجاولا ةقدصلا دارملا نأ ىلع كلذ لدف لهاستو ضامت] ىلع الإ
 ليلقلاب قدصت, نأ هل ذإ ضامغإ أبف نكت مل اعوطت ناكولو نيدلا هاضتقا ىف ضامخإلا
 ىلاعةهلوق امأو ه ةبجاولا ةقدصلا دارملا نأ ىلع ليلد كلذ فو قدصتبال نأ هلوريثكلاو
 نع فينح نب للهم نب ةمامأ ىنأ نع ىرهزلا ىور [ نوقفنت هنم كثييخلا اومميت الو |
 سان ناكو لاق قيبحلا نولو رورءجلا رقلا نم نيعون نع هلل هللا ل وسر ىمن لاق هيأ
 نع ىورو |[ نوقفنت هنم ثيبخلا اومميت الو | تازنف ةقدصلا ىف ممرام رش نوجرفي
 نأ ول[ هيف اوضمخت نأ الإ هيذخآب ممسلو | ىلاعت هلوق ىف لاق كلذ لم بزاع نب ءاربلا
 ىف كلذ امنِإ ةديبع لاقو ءايحو ضامغإ ىلع الإ هذخأ مل ىطعأ ام لثم هيلإ ىدهأ مدحأ
 ىف سبل لاق ةيآلا هذه ىف لقعم نبا نعو ةرْثلا نم ىلإ بحأ فئازلا مهردلاو ةاكزلا
 قد لج ر لبع كلل ناكول لاق هيذخآبمتسلو فيزلاو ىسقلا مردلا هنكلو كن مهاومأ

 اوزوحت هيف اوضمخت نأ الإ دبجلا الإ رثلا نم ذخأت لو فيزلاو ىسقلا ممردلا ذخأ
 ذخوت الو هيف لاقو ةقدصلا باتك ىف هبتكام وهو اذه وحن هِي ىنلا نع ىوردقو هيف

 1 ب ةقايأ نأ يم مالا ى

0 ُ 

 هلرق ىف سابع نبا نع لمق دقو ٠ هببأ نع ملاس نع ىرهزلا هاور راوع تاذ الو ةمره



 صاصجملانآرقلا ماكحأ نإ

 ءاربلا لاقو هلثم ةداتقو نسحلا نعو نقلا نم اوطحت نأ الإ | هيف اوضمغت نأالإ ] ىلاعت

 ةقدصلا ىف هنوطعت فيك ف سكوب الإ هيذخآإ متسل ليقو هيف اولهاستت نأ الإ بزاعنبا
 ةيدهلا ىف هنولبقي ال مهنأب ىلاعت هللا دارماهعيمج نوكي نأز ئاجو ةلمت ارلكهوجولا هذه

 طبحب الإ هلثم نوعي الو ةحماسمو لهاستب الإ ديجلا نم هنوضبقي الو ضامإب الإ
 ةفصلا ف بجاولا نود نوزوملاو ليكملا نم ىدأ نميف انباهصأ فلتا دقو سكوو

 دمهخ لاقو لضفلا ءادأ هيلع بجيال فسو وبأو ةفينح وبأ لاقف ًايدر ديجلا نع ىدأف

 لاكيال ام تاقدصلا عيمجورقبلا ومنغلا ىف اعيمج اولاقو امهننب ىذلا لضفلا ىدؤي نأ هيلع

 اومميتالو | ىلاعت هل 0 دمحن يستحي نأ زوجيف لضفلا ءادأ هيلع نأ نزويالو
 !آوضمغت ن أ الإ هي ذخآب متس ار[ كا وقر هطول دار ماو [ ترتقت هنمصيملا

 لرب اقف ةدرملا ست اطيو لهاست الو هيف ضمغي ال نأ ق وحلا بحاصأو | هيف هب

 قن دقو ىلاعت هلل كلذ ىف قحلا نآل ضامغإ هيف عي ال ىتح لضفلا ءادأ هيلع نأ ىلع

 1 مهنإف فسوي وبأو ةمي :> وبأ امأو اهف ىدرلا ءاطع نع هيبنب ةقدصلا ىف ضاغإلا

 نإو امهندب لضافتلا رظح ىف ءاوس امبكح ىدرلاو ديجلا نإف هيف لضافتلا زوجي الام لك
 لع مث هقفتأف كيج هنأ ىلع أنيد ىضتقأ ول هنأ ىرت الأ هلثم الإ نوك ال هسنج نم هتميق

 لوقي امنإو همرغي ال لضفلا نم امهنب ام نأو ءىثب ميرغلا ىلع عجري ال هنأ ًايدر ناكدنأ
 ةقدصلا ىف هلثم نكمريغ و هنيدي عجريو ميرغلأ ن زم ضيقام لثم مرا هنأ هيف فسوب ,وبأ

 مل كلذلف هيلع ديجلا درب قدصتملا ةبلاطم هل نكت مل همرغ ولف ًائيش مرغي ال ريقفلا نآل

 بجو دقو جارخإلاب ىدرلا دصق نع قدصتملا ىلاعت هللا ىهن امنإ و لضفلا ءاطعإ همزا

 اهف ديجلا كح ىطعأ ام مكح ناك امل نكلو هنع ىبنم هنإ نولوقي مهنإف ديجلا جارخإ

 رتاج هن'ال هيف لضفلا جارخإب رومأم هنإف لضافتلا هيف زوجي امامأو هنع أر جأ انفصو

 رحيم هنإف دم امأو الضافتم ضعبب هضعب عابيو هنم رثكأ هسنج نم هتميق نوكت نأ
 نيب سيل ذإ لضفلا جارخإ هيلع بجوأف هنم هتميق رادقمب الإ ديجلا نم ىدرلا جارخأ

 رئاس ىف ديجلا نع ىدرلا ءاضتقأ زاوج ىلع ةلالد ةيآلا هذه ىفو ٠ ابر هديس نيبو دبعلا

 ملو [هيف اوضمخت نأ الإ | ىلاعت هلوقب نويدلا ف ضامإلا زاجأ ىلاعت هللا نآأل نويدلا

 اهرثك أو شغابلقأىتلا ىفويزلا ءاضتقا زاوج اهنم ناعم ىلع كلذ لدف هنم ءىث نيب قرغ

١ 



 انفي ةبساكملا باب

 امهريغ امهنع ذخأب نأ زوجبال نيذللا فرصلا نمو ملسلا لام سأر ىف دايجلا نع ةضف
 ةديجلا ةضفلا عيب ذاوجرىلع ًاضيأ لدي اذهو ديجلا كح كلذ ىف ىدرلا مكح نأ ل علدو
 لوق نأ ىلع لديو هب هعبب زاج ضعب نع هضعب هاضتقا زاجام نآل نزوب ًانزو ةيدرلا
 رئاس كلذكو ةغصلا ىفال نزولا ىف ةلئامملا دارأ امن لثمب الثم بهذلاب بهذلا ٍويزَي ىنلا
 ىدرلاءاضتقا زاج اممرغلا اضرب ىدرلا نع ديجلا ءاضتقا زاوج ىلع لدبو هعم هركذام
 متسحأ مريخ يلي ىنلا نع ىور دقو مكح ةفدلا ىف امهفالتخال نكي ملذإ ديجلا نع
 نسحلاو رمع نبأ نع ىورو ىدازو متلي هللا ل وسر ىناضق هللا دبع نب رئاج لاق ءاضق
 هضبقب نأ ًادوس مارد هضرقأ اذإ سأب ال اولاق ىعشلاو ريهاربإو ببسملا نب ديعسو
 دوعسم نبا نع ىدبنلا ناثع ىبأ نعىميتلا نايس ىورو هيلع كلذ طرشي مل اذإ ًاضبب
 اذإهه رك هنأ لع ةلالد هيف سيل اذهو ابنم ًاريخ ذخأي نأ مارد ض رقأ اذإ هركب ناكهنأ
 ىلاعت هلوق هبحاص ضري مل اذإ اهنم ًاريخ ذخأب نأ هل زوحب ال امنإو ضرقتسملا ىضر
 اهم دارملاو هوجو ىلع عقت ءاشحفلا نإ لق دق [ ءاشحفلاب كممأب و رقفلا مدعي ناطيشلا ]
 : رعاشلا لاق ًاشخو ًاشخ لخبلاو اشحاف ليخبلا ىمست برعلاو لخبلا عضوملا اذه ى

 دددسقتملا شحافلا لام ةليقع 2قطصيوماركلا ماتعي توملاىرأ
 زودبت نإ ] لجو رع هلوق ٠ لخبلاو ليخبلا مذ ةيآلا هذه فو ليخبلا لام ىنعي

 ىف امأف عوطتلا ةقدص ىف اذه لاق هنأ سابع نبا نع ىور ةبآلا | ىه ايعنف تاقدصلا
 ةداتقو بيبح ىأ نب ديزيو نسحلا نعو ةمهم هقحلت الث لضفأ اهرابظإف ةضيرقلا
 ىلع حدم اك ةقدصلا رابظإ ىلع ىلاعت هللا حدم دقو لضفأ تاقدصلا عيمج ىف ءافخإلا
 مرجأ مهلف ةينالعو ًارس راهنلا و ليللاب مهلاومأ نوقفني نيذلا ] ىلاعت هلوق ىف اهئافخا
 ىف [مكل ريخ وبف ءارقفلا اهوتؤتو اهوفخت نإو] ىلاعت هلوق نوكي نأ زئاجو [ مهبر دنع
 لوكوملا تاقدصلا عيمج قى نوك نأ زئاجو سابع نبأ نع ىورام ىلع عوطتلا ةقدص
 ظفللا مومع نأ الإ مامإلا ىلإ هذخأ اهنم ناك ام نود ضف وأ لفن نم اهءابرأ ىلإ اهؤادأ
 عيمج نأ ع لدياذهو ه امعيمج ةلءاش ىبف سنجلل انه ماللاو فلاألا نآل اهعيمجج ىضتشإ
 نم ىلاعت هللا ركذام نأو ريغال رقفلاب قحتست امنإ اهنأو ءارقفلا ىلإ ةفورصم تاقدصلا
 امنإ [ نيكاسملاو ا رقفلل تاقدصلا امنإ | ىلاعت هلوق ىف ةقدصلا مهملإ فرصت نم فانسأ

 ىف ماكحأ ل



 صاصجلا نارقلا ماكحأ ١4

 نم ميمعي امل فانصأللا ركذ امنإو هريغ نود رقفلاب ةقدص اهذخأي نم مهم قحتسإ

 اجنوذخأب ال مهنإفاهلعنيلماعلاو مهم ولق ةفل وملانمةقدصاهذخ أي النم نودرقفلا بابسأ

 نيلماعلاو مهواق ةفلوملا ىلإ فرصي مث ءارقفلل ةقدص مامإلا دب ىف لصحتامن]و ةقدص

 مالسإلا لهأ نع مهتيذأ عفدلو لمعلا نم ًاضوع نكل ةقدصب سيل هنأ ىلع نوطعي ام

 تاقدصلا ميمج ءاطعإ زاوج ىفكلذب جتحنم نيفلاخملا نمو ه نامعإلا ىلإ هب اولاتسيل وأ

 ذخالاىف مامإلاقح طقس ىشاوملا ةقدص ءارقفلا اوطعأ اذإ مهتأو مامإلا نود ءارقفلا

 نآل اهرئاس ىف ماع كلذو [ مكل ريخ ووف ءارقفلا اهوتؤتو اهوفخت نإو | ىلاعت هلوقل

 هنأ هيفام رثك أ نآل !اوركذام ىلع ةلالد اندنع !ذه ىف سيلو ه سفجللل مسا انره ةقدصلا

 توبثل ًايفاث هل اريخ اهتوك سيلو ذخألا ىف مامإلا قح طوقس هيف سيلف ىطعملل ريخ

 ريخلا فءاضتيف مامإلا اهذخأيو مهل ًاريخ نوكي نأ عنتمبال ذإ ذخألا ىف مامإلا قح

 نم ملعلا لهأ نمو عوطتلا ةقدص ىف اذه نإ لوقي نم لوق انمدق دقو ًايناث اهذخأب

 ىف اولاق اك اهمافخإ نم ىلوأ ضرفلا ةقدص رارظإ نأ لع لصح دق عامجإلا نإ لوقي

 اهولصيلو ةماقإو ناذأب تاعاملا ىف هيلع عامتجالاب اورمأ كلذلو ةضورفملا تاولصلا

 لمفو ةاكزلا ءادأ كرت ىف ةمهت ماقم هسفن ميقي الثل ضورفلا رئاس كلذكف نيرهاظ

 ريخ وهف ءارقفلا اهوتؤتو اهوفخت نإو | ىلاعت هلوق نوكب نأ بجوي اذبف اولاق ةالصلا
 ءايرلا نم دعب هن ال !اهرابظإ نم لضفأ لفاونلا تاعاطلا رتس نال ةصاخ عوطتلا ىف مل 1 ل امال أه طا ظأ م ظمأ يأ كك للا - وج هع

 ةقدصب قدصت لجرمدحأ هش رع لظ ى هللا ميلظي ةعيس لاق هنأ هع ىئنالا نع ىوردقو

 دارملا نأ لع لديو ضرفلا نود عوطتلاف وه امإ اذهو هنيع هب تقدصتام .هلامش لعق م

 هيلاطف ىثاوملا ةقدص ىدؤت نأ لبق ءاج اذإ لماعلا نأ فالخ ال هنأ عوطتلا ةقدص

 كلذ ىفو ًاضرف لاحلا هذه ىف اهئادأ رابظ] راصف هيلإ اهؤادأ هيلع ضرفلا نأ اهئادأب

 هتلاو عوطتلا ةقدص | ءارقفلا اهوتؤتو اهوفذت نإو ] ىلاعت هلوقب دارملا نأ ىلع ليلد

 . باوصلاب ملعأ ىلاعت

 ةقدصلا نم كرشملا ءاطعإ باب

 ريخ ند اوةفنت امو ءاشي نم ىدهم هللا نكلو ماده كيلع سيل | ىلاعت هللا لاق

 ىلاعت هلوق نأ ىلع لدي هقسن ىف ءاج امو باطخلا اذه ىف مدقتام ركب وبأ لاق كسفنًالف



 33 ةقدصلا نمكرشملا ءاطعإ باب

 اود نإ | ىاعتهأوقب باطخلا أدتبا هنآل مهلع ةقدصلا ىداكماع] | مادع كيلع سيل |

 هلوقب كلذ بقع مث [ ماده كيلع س دل | ىلاعت هلوق هيلع فطع مث | ىه اعنف تاقدصلا

 نم هنع رخأتو كلذ ىف باطخلا نم مدقتام لدف | كسفن آلف ريخ نم اوقفنت امو ] ىلاعت
 ىوردقو مالسإلا نيد لع ارثرك ل نإو ميلعةةدعلا ةحابإ دأ را نأ ةقدصلا ركذ

 لوسرلاق لاق ريبج نب ديعس نع ةريغملا ىبأ نب رفعج نع ىور فاسلا نم ةعامجنع كلذ
 اوقدصت تلي لاقف | ماده 2 سيل | هلال زنأف مكنيد لهأ ىلع الإ اوقدصتال تلي هللا
 نأ سانلا 20 لاق ةيفنحلا نبا نع ىكملا ملاس نع جاجحلا ىورو نايدألا ا ىلع
 ريغ نم مولع سانلا قذصتق [ 0 كيلع سيل 1 هللا لزتأف نيكرشملا ىلع اوقدضتي

 نم مهيلع سانلا قدصتف هلوق ىنعأوه نم مالك نم 0 ىردنال ركب وبأ لاق ه ةضيرفلا

 نامبألا تارافك نود ىثاوملا تاقدصو ةاكزلاريغ نم هب ديرب نأ زئاجو ةضيرفلا ريغ
 نآل ةءال | ضيصخت بجوال ةضيرفلا ريغ نم موهيلع سانلا قدصتف هلوق ًاضيأو اهوحنو

 اوقدصتيالنأ نيب ومهلعأوةدصتي 2. نأ نيب نوري موف كلذ عمو بوجولا ىضتقي ال مهلعف
 مهل سان ناك لاق سابع نب ,أ نع ريبج نب قيعس نع س ايأ نب رفعج نع ش هرعاإل أىورو

 ىلع مهتودبيو مهلع اوقدصتي نأ نوقتي أوناكف ريضنلاو ةظو رق نم ةبارقو باسنأ

 همأ نعهيبأ نع ةورع نب ماشهىورو ةيآالارخآ ىلإ [مادمكيلعسيل ] تازفمالسإلا
 « يعتلاق ابلصأ خلع ىنلا تلأسف ةكرشم ىهو ةبغار شي رق دوعف ىأ ىتتا لاق 5
 لعماعطلانومعطي و ] ىلاعتهل وق هيلع تادام ىنع اهنلالد ىف ةيآلا هذهريظنو ركبونأ لاق
 ىورو كرشلالهأ نم ءارسآلا مث لاق نسحلا نع ىورف | ًاريسأو اهنيو ًانيكسم هبح
 ريسالان أل ررظأ لوالا ركبوبأ لاق ه ٠ مهريغو ةلبقلا لهأ ملاق» ءاطعو ريبج نب ديعس نع
 نذل نع هللا ماييال | ىلاعت هلوق آضيأ اهريظنو اكرشم الإ ن وكب ال مالسإلا راد

 ةصقلا وخل ىلإ | مهلإ 1 سنو مهوربت نأ رايد نم وجر خي ملو نيل واقي :
 ىضتقاف ربلا نم تاقدصلاو انل برح لهأ اونوكي م ) اذإ نيكرشم اوناكنإو و مري حاب

 نأ الإ مهلإ اه راب عقد زاوج بجو : ىألا هزه ماوظو مهلإ تاقدصلا عفد زا 3

 ىلإ تالدسا نم هذخأ ناكام لكو ىثاو لأ تاقدصو تاوكزلا اهنم صخدق هتِلي ى

 موملعأ ذاع لاقو منار رق ىف اهدرأ و مكئاينغأ ن 50 0



 صاصبجلال نآرقلا ماكحأ ام

 تناكف مهئارقف ىلع دريو مهئاينغأ نم ذخؤي مهلاومأ ىف ًاقح مييلع ضرف هللا نإ

 ةقدص لكةفينح وبأ لاق كلذلف ةلمجا هذه نم ةصوصخ مامإلا ىلإ اهذخأ ىتلا تاقدصلا

 ىطعيال مامإلا ىلإ اهذخأ ناكامو ةمذلا لهأ اهؤاطعإ رئاخ مامإلا ىلإ اهذخأ سيل

 ةاكزف ليق نإف + ةمذلا لهأ رطفلا ةقدضو روذنلاو تارافككلا ءاطعإ زيجيف ةمذلا لهأ
 لصألا ىف اهذخأ ليق ه ةمذلا لهأ ىلطعت نأ زوح الو مامإلا ىلإ اهذخأ سيل لاملا
 سانثل لاق ناهثع ناكاءلف رمعو ركب وبأ كالذكو اهذخأي هتِلَي ىنلا ناكدقو مامإلا ىلإ

 ٠ لاومألا بابرأ لعل هلام ةيقب كزيل مث هدؤيلف نيد هيلع ناك نف مكتاكز رهش اذه نإ

 ةقدص لك فسوب وبأ لاقو اهذخأ ىف مامإلا قح كلذ ىف طقسي مو اهئادأ ىف هل ءالكو
 اورصحأ نيذلا ءارقفلل | ىلاعت هلوق ه ةاكرلا ىلع ًاسايق رافكلا ىلإ اهعفدزئاج ريغف ةبجاو

 ايدي ةروكذملا ةقفنلا ملعأ هللاو ىندي ةبآلا |[ ضرألا ىف ًابرض نوعيطتسيال هقلا ليس ىف
 ىلاعت هلوقو ٠ نيرجامملا ءارقف دارملا ىدسلاو دهاجم نع ىورو ةقدصلا اهم دارملاو
 نمودعلا فوخ ةراجتلا ف فرصتلا مهسفنأ اوعنم مهنإ ليق [ هللا ليبس ىف اورصحأ |
 ةجاح وأ ضر فرصتلا نع سفنلا عنم راصحإلا نآل ةداتق نع كلذ ىور رافككلا

 ففعتلا نءءاينغأ لهاجلا مهيسحب | ىلاعت هل وقو م هرصحأ ليقودعلا هعنم اذإف ةفاخم وأ
 ءاينغأللا لاح هبشي مهتزبو مهتئيه رهاظ نأ لعلي اذهو مهلاحب لهاجلا ملعأ هللاو ىنعي
 ٠ طا ةذازر ارهرسأ ناك هلا الد :لءامغأ اهاطلل راض اك كلذال ل
 ةئيشأةذأذب ابك فدحا نائثيش رقفلا هل 25 نمروظيام ناله اينغأ لهاجلا مهنظ اهاشفد د ولو

 روظي 1. الإ ءاينغأ لهاجلا مهسح داكي سيلف ريقف هنأ ىلع ةلأسملا رخآلاو لاحلا ةثاثرو

 بايث هل نم نأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه ىفو + رهاظلا ىف ىنغلا ىلع ةلادلا ةزبلا نسح نم هل

 نم ةاكرلا ءاطعإب انرمأ دق ىلاعت هللا نآلل ةاكرلا ءاطعإ هعنمت ال ةريثك ةميق تاذ ةوسكلا

 ةاكرلا نم ىطعي نأ رث ”اج مسجلا ميحصلانأ ىلعل ديو ءاينغألا لاوحأل هبشمهلاح رهاظ
 مم نولتاقي اوناك نيذلا نيرج املا ن رم اوناكو موقلا ءالؤه ءاطعإب ىمأ ىلاعت هللا نآل

 [ مهاهسب ميفرعت | لجو زع هلوقو « انايمع الو ىضرم اونوكي ملو نيكرشملا هلق ىنلا
 ةمالع وه سفأ نب عيبرلاو ىدسلا لاقو عشختلا انه هب دارملا دهام لاق ةمالعلا اميسلا نِإف

 نوكنت نأ زئاخل مهتمالع ىنعي [دوجسلا رثأ نم مهه وجو ىف ممايس ] ىلاعت هللا لاقو رقفلا
 فوسك نم ناسفإلا هجو ىف رهظيام [ مهامسي ميفرعق | ىلاعت هلوقفف ةروك ذملا ةمالعلا



 اولا ةقدصلا نم كرشملا ءاطعإ باب

 نؤكي نأ زئاجو ةليمج ةنسح مهتئيه رهاظو مهب ايل و مهذب تناكنإو لاخلا ءوسو لالا

 كلذ فرعنال انك نإو مثرقف ىلع هيلع مآر أر اذإ هب لدتسي ًايلع هيبنل لعج دق ىلاعق هللا

 روظي امل نأ ىلع لدي اذمو ع يدع ةذاح نم ربظِي ام وأ مهنم ةلأسملا رووظب الإ مهم

 فرعي ملاذإ برحلا راد ىفوأ مالسإلا راذؤ تيما ىف كلذ انباكأر بت ءادقو هيلع كلذ

 نم رفكلا لهأ اهيس هيلع تناكن إف هابس ىلإ رظنب هنأ رفك وأ مالسإ ىف كلذ لبق هرمأ
 محب هل كح ىراضتلا نابهر هلعفن ام بسح ىلع رع يلا كرر نان مارا رائز دش

 مالسألا لهأ اهس هيلع ناكنإو هيلع لصي ملو نيملسملا رباقم ىف نفدي لو رافكلا
 رصم ف ناكنإف كلذ نم ءىث هيلع رهظإ م ) نإو نؤدلاو ةالصلا َْق نيملسملا 3 هل ْح

 رفكلا مح هل موكحف برحلا راد ىف ناكنإو ملسسم ووف نيدلسملل ىلا راصمألا نم

 هل انيكح امسلا انمدع اذإف هيف دوجوملا هعضو« هنم ىلوأ هسفنب هايس رايتعا اولعجلا

 ةصيق ناكنإ | نات هلوق آضيأ هريظنو طيقللا ىف اوربتعا كلذكو عضوملا لهأ م كَ

 نم وهو تبذكف ريد نم دق هصيق ناكنإو نيبذاكلا نم وهو تقدصف لبق نم 0

 ةوخأو | لوقلا نحل ىف مهنفرءتلو ]| ىلاعت هلوق هوحت نمو ةمالصلا ربتعاف | نيقداصلا
 ىلع اؤاجو] ىلاعت هللأ لاقموقدصل ةم ةمالع هولعجو مدي هصيقا وخطأ مالسلا هيلع فس وي

 ةمادإو احاخلإ ملعأ هللأو ىتعي | افاحلإ سانلا نول سيال | ىلإ عل هلوقو | بذكم دب هيصق

 فاحلإلا ةهأ 2 ىلع لدب اذه واهمادإو اهف ءاصقتسالا وه ال نأ ةلأسملل

 فاحلإلا مهنع ىننف | افاحلإ سانلا نولأسيالإ لجو زع هللا لاق اب اف لق نإف < ةلأسملا ىف

 لديام ةبطاخلا نومضمو ةبآلاىوخل ىف هل ليق ه ًاسأر ةلأسملا مهنع فن , ماو ةلأسملا ف
 أوناكولف |[ ففعتلا نم ءاينغأ لهاجلا مهبسحي | ىلاعت هلوق وهو آسأر ةلأسملا قن ىلع

 [ ففعتلا نم | ىلاعت هلوق كلذكو ءاينغأ مهبسح ال افاحلا نكست مل نإو ةلأسلا اوربظأ
 لديو الصأ ةلأسملا كرب محو ىلع كلذ لدق ةلأساا كرتو ةعانقلا وه ففعتلا نال

5 0 
 ا ع آلي ىنلا لوق 3 ةلأسملا كرت وه ففعتلا نأ ىلع

 تناك نإو ةاكزلا عنمت ال ةوسكلا بايث : نأ ىألا ةلالد نم انركذ اب تبث اذإو هلل
 هيلإ ةجاحلامومعل ما سرفلاو ثاثالل او نكسملا مك كلذكن وكي نأ بجو ةيرس
 لضفام وه ىغلا نآل اهب ىنغ ريغ وبف ةسام ةجاحم اشألا هذه ىلإ ةجاحلا تناك اذاخ
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 وبأو ةفينح وبأ لاقف ًاينغ هب ريصيام رادقم ىف ءابقفلا فلتخاو ٠ ةجاحلا رادقم نع

 ىواسي ام هسرفو همداخو هئاثأو هتوسكو هنكسم نع لضف اذإ رفزو دمحمو فسوب

 ةياورىف كلاملاقو ةاكزلا هل تلح مهرد ىتثام نم لقأ ناكنإو ةاكزلاهل لحت ل مجرد ىتئام
 هلنم ىطعي ال هنأ كلام نع هريغ ىوروامهرد نوعب رأهل نمةأكزلا نم ىطعي مماقلانبا

 هلاقو امهرد نوسمخ هل نم ةاكزلا ذخأي «ال اص نب نسحلاو ىروثلا لاق وامهرد نوعبرأ

 لاقو ةقدصلا نم ىطعي هنإف ةئس هيفكي وأ هن وقيام هدنع نوكي ال نم نسحلان ب هللا دبع

 كلذ ناك ىغلا ىلإ رقفلا دح نم كلذ هجر خم ىت> هئجاح ردق ىلع لجرلا ىطعي ىعفاشلا

 اهنأ هنع ىكحو مييرلاو ىنزملا هركذ ًآادح كلذ ىف دجأ الو بجنال وأ ةاكزلا هيف بحت
 ىئئام رابتعا نم انركذام ةحص ىلع ليلدلاو ه آريقف ناك نإو بستكملا ىوقلل لحتال
 هنأ ةنيرنم نم لجر نع هيبأ نع رفعج نب ديما دبع ىورام هيلإ جاتح امع الضاف مرد
 نمو هللا هفعأ ففعتسا نمو هللا هانغأ ىنغتسا نم لوقي وهو بطخ هلي ىنلا عم
 جرخب ىذلا وه هنأ رادقلا اذهل ركع لي اطل لاذ قار نع لع نر سانا لا

 .ترمأ لَو ىنلا لوق ًاضيأ هيلع لديو ةلأسملا مجرحت بجويو ىنغلا لإ رق هلا دح نم هب

 سيلو مارد ةسخ مرد ىتئام ىف لاق مث مئارقف ىلع اهدرأف مئاينغأ نم ةقدصلا ذخآ نأ

 ىلع ًاضيأ لدو اهريغ نود اهرابتعا بجوف مرد ىتئام ىنغلا دح لع ءىث اهنود اهيف
 ءارقفو ءايتغأ نيفنص سانلا لعج هلي هناألةاكلا نم ىطعي ردقلا اذهكلمبال ىذلا نأ
 هيلع درب ىذلا ريقفلا لعجو هنم ةأكزلا ذخأب أو رادقملا اذه كلم نم ىنغلا لعل

 تحمس لاق ةيلظنحلا نب لبس نع ىلولسلا ةشبكو بأ ىور دقو ردقلا اذه كل عال ىذلا وه

 تلف منبج رمج نم رثكتتسي امنإف ىنغ روظ نع سانلا لأس نم لوقي هَ هللأ لوسر

 نب ديز ىور دقو مهيشعيو مه-دغي ام هلهأ دنع نأ معي ا لوسراب

 لجرل لوش هتعمس و هلي ىنلا تلت لاقوتأ برس لع نعومي ءاطع ن ع لسأ

 امعرد نوعبرأ ذنمو. ةيقوألاو افاحلإ لأس دقف ادع وأ ةيقوأ دعو ضدنا نع

 2 هلا لوسر لاق لاق دوعسم نبإ ن نع هيبأ نع ديز نب نمحر لأ دبع نب دم ىورو

 ةمايقلا موي هبجوىف ًاشودخ وأ احودك وأ ًانبش تءاجالإ هينغيام هلو ةلأسم دبع لأسي ال

 ىف ةذراو هذهو بهذلا نم اهماسح. وأ امهرد نوسمخ لاق هانغ امو هللا لوسراب ليق
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 كلرت بحتسل د عل لي ىبلا ناكدقو هيلع ةقدصلا ميرحت ىلع ابيف ةلالد الو ةلأسملا ةهارك

 ردقي ال نم ةفصلا لهأو نيملسملاءارف نم كان 00 هيشعيو هيدغيام كلع ن :1ةلأسملا

 نففعتلاو كلعام ىلعراصت ةالازدعلا اذه كلمت ن ل ىنلا راتخاف ءاشعالو ءادغ ىلع

 ىلع عيمللا قفتا الو مسرحتلا هجورىلعال هيلإ هنم درا :م ىلإ كلذ رصيلةلألاكرتب
 دنعالإ لال ةتيملا تناكذإ ةتيلا ىلإ ةرورضلا ليس تسيل ةقدصلا ةحايتسا ليس نأ

 نكي مل اذإ توملا فذ ملو جاتحا نمل نيملسملا عامجإب ل ام ةقدصل !!و سفنلا ىلع قوخلا

 لامعتساف ًافلةعرابخألا مذه تناكاًاضيأو رقفلاهل حيبملا نوكي نأ بج وف ءىش هدنع
 مثرد ىئام قانور ىذلا ربخل ا لامعت أ ىلع عينا قفتاو ةفلت## اهسفنأ ىف ىهو اب اكح

 هيب ىلع نو< نأ امإ ه هادع انو داش كا نوكي نأ بجو اهءم ةقدصلا ميرحتو

 . ةقدصلا سرحت اهم دارملا ناكنإ انربخب ةخوسنم وأ ةلأسملل ةهاركلا

 ايرلا باب 0
 ناطيشلا هطبختي ىذلا موقي اك الإ نوموقبال ابرلا نولكأب نيذلا | ىلاعت هللا لاق

 وه ةغللا ىفابرلا لصأ ركب وبأ لاق | ابرلا مرحو عيبلا هللأ لحأو - هلوق ىلإ - سملا نم
 ىهو ضر الا نم ةوبرلا هتمو ضرآلا نم اهلا وحام ىلع اهتدايزل ةيبارلا هنمو ةدايزألا
 عرشلا ففوهو هيلع داز اذإ لعملا وأ لوقلا ىف نالفىلع نالف ىبرأ مطوق هنمو ةعفترملا

 ءاسنلا ىمس لِي ىنلا نأ هيلع لديو ةغللا ىف اهل اعوضوم مسإلا نكي مل ناعم ىلع عقب
 ايرلا | نم نإ باطلا نب رمح لاقو ةثيسنلا ىفابرلا من لاق ديز نب ةماسأ ثيدح ابر
 لزئامرخآ نمابرلا ةبآنإ ًاضيأ رمت لاقو ناويحلا ىنعب نسلا ىف ملسلا اهنم قذتال ًاباوبأ

 ابرلانأ كلذب تيثف ةيبرلاواب رلا !وعدف انا هنيدب نأ , لبق ضبق هني ىنلا نأو نآر قلا نم ”
 ناكهن“ال رمع ىلع ىخامل ةغللا ل رصأ ىف هنكح ىلعأب ًابقاب ناكول هن *ل ايعرش امنا راض دق

 بمهذلاب بهذلا عبب فرعت نكن مل برعلا نأ هيلع لدي اهلهأ نم هن“ال ةغللا ءامسأب ًاملاع
 تاس ةلزنمم راص انفصوام ىلع كلذ نأك اذإو عرشلا فاير وهوأبر» ءأسن ةضقلاب ةضفلأو

 نكي مل ناعا عرشلا ىلإ ةغللا نم ةلوقنملا ٠ ءاعس الا ىهو نايبلا ىلإ ةرقتفملا ةلمجلا ءاعح لأ
 جمصي الو نايبلا ىلإ رقتفم وهف ةاكزلاو موصلاو ةالصلا وحن ةخالا ىف اهل اعوضوم مسالا
 عرشلا ىف ىمسم هنأ هتلالد تماق ايف الإ د وةعلا نم ءىث مرح ىف همومعب لالدتسالا
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 لخي مةاليلد هنييامهنمو ًاقيف وتو اصف ةيآلاب هللا دارم نم آر يثك قي ىنلا نيب دقو كلذب

 تناك ىذلا ابرلاو لالدتسإلاو فيقوتلاب ملعلا لهأ دنع امولعم نوكي نأ نم هللا دارم

 رادقم ىلع ةدايزب لجأ ىلإ ريئاندلاو مهاردلاو ضرق ناكام] هلعفتو هفرعت برعلا
 نم الضافتم ناكاذإو دقنلاب عببلا نوفرعي اونوكب ملو هب نوضارتيام ىلع ضرقتسا اه
 ابر نم منيت آ امو | ىلاعت هللا لاق كلذلو مهندب رووشملا فراعتملا ناك !ذه دحاو سنج

 قبر تناك امنإةطورشملا ةدايزلا كلت نأر بخأف | هللا دنع وبربالف سانلا لاومأىف اوبريل
 ًافاعضأ ابرلا اولكأت ال | ىلاعت لاقو ضرقملا ةرج نم ا ضرعال هنآل نيعلا لاما

 ةفعاضم ًافاعضأ ةدايزلا طرش نم مالكلا اهيلع جرخ ىتلا لاخلا نع ارابخإ | ةفعاضم
 اهاهسو تاعايبلا نم رخأ ًايورض لطبأو هب نولماعتي اوناكىذلا ايرلا ىلاعت هللا لطبأف

 حرشلا قيرط نم اييلع مسالا لومشل ابعيمج محرحت | ايرلا مرحو ] ىلاعت هلوق مظتناف ابر

 عم لجأ ىلإ رهناند وأ مهارد ضرق نم انركذ ىذلا هجولا ىلع الإ ابرلاب مولماعق نكي ملو

 لهأ هيلع ناكىذلا ابرلا اهدحأ ناعم هروتعي عرششلا ىف ايرلا مساو ه ةدايزلا طرش
 كلامو انب اصأ لوق ىلع نوزوملاو ليكملا نمدح اولإ س لاف لسمافتلا ىئاثلاو ةيلهاجلا

 سنجلا عم لك“ الا ربتمي ىعفاشلاوأ رخدم ًاتاتقم نوكي نأ سجلا عم ربتعي سنأ نبأ

 هيلإ هريغ مامضنا دنع لضافتلا مرت 2 نم هب قاعتي ايف عيمجا دنع أريتعم سنذجلا راصف

 زو ال ءىش لكن م دحاولا سنجلا ىف اهنه بورض ىلع وهو ءاسنلا ثلاثلاو انمدقام لع

 اندنع زوحي الف هريغ نموأ نوزوملا نم وأ ليكملا نم ناكءاوس ءاسن ضعبب هضعب عيب

 هيلإ مومضملا ىتعملا دوجو اهنمو سنجلا دوجول ءاسن ىورم بوثب ىورم بوث عبي
 مماردلا ىه ىتلا نامث"الا ريغ ىف نزولاو ليكلا وهو لضافتلا ميرحت طرش ىف سنجلا

 مل ءاسن رفصب ًاديدح عاب ولو ليكلا دوجول رحي مل ءاسن صحي ةطنح عاب ولف ريناندلاو
 . قفوملا ىلاعت هتاو نزولا دوجول رمي

 ناويحلا ىف سلا ىعرشلا ابرلا باوبأ نمو

 برعلا نكت 0 « ىنختال اباوبأ ارلا نم نإ هنع هللا ىضررمع لاق

 ءاسنلا عرشلا ىف ابرلا مسا هيلع لمتشا ام ةلمجل ًاغيقوت كلذ لاق هنأ ملعف ابر كلذ فرحت
 3 ل + ءابقفلا دنع اهتقرعم ررقت دق طئارش ىلع لضافتلو



 لضفلاو ديب ادي لثم الثم ريعشلاب ريعشلاو ابر لضفلاو ديب ًاديلثمب الثم ةطنحلاب ةطنحلا
 ليكللا نم دحاولا سنجلا ىف لضفلا ى منش ه ةضفلاو بمذلاو حللاو رقثا ركذو مو
 سايعنب نم-رلادبع هنع هاور ىذلا ديز نب ةماسأ ثيدح ىف ِتَِي لاقو ًايرنوزوللو
 عرشلا ىفابرلا مس | نأ تبنف ةئيسنلا ىف الإ اب رال ظافل ألا ضعب ىو ةئيسنلا ىتابرلا امتإ
 3 ف لوقي س أع نأ ناكدقو ىرخأ ءاسنلا ىلعو ةراق لضافتلا ىلع عشب

 نب ةماسأ ثيدح ىلإ هيف بهذيو الضافتم ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا عب در
 نععج ر ةتسلا فانصلا ىف لضافتلا ميرحتب هلل ىنلا نع ريذلا هدنع رتاوت امل مث ديو
 ينعم از و ةعتملا ىف هلوق نعو فرصلا ىف هلوق نع سبع ن نبا عجر ,ديز نيراج لاق هلوق
 "و ىنلا نع هريغو تماصلا نب ةدايع ثيدح قىوراكنيسنجلا ىف ءاسنلا ةماس أ ثب دح
 1 ارعيب لاق مث ةتسلا فائص" الا ركذو ديب ادب لثمي الثم ةطنحلاب ةطنخلا لاق هنأ
 مل فيك اوعيبف ناعونلا فاتخا اذإورابخ ”اللإ ضعب ىقو ديب أدب ب متكَش فيك ريدشلاه
 نب ةماسأ ثيدخ لضافتلا حابأو نوزوملاو ليكملا نم نيسنجلا ىف ءاسنلا عنف ديب دب
 لي !دلاو نعلا دقت لبق هنمث نم لقأب عابيام ىرشيآلاب دارملا برأ ملأ ابرلا | نمو اذهىعلومتدير
 2 تنك لاق ةيلاعلا ىبأ نع هيأ نع قاحسإ نب سنوي ثيدح 1 كلذ نأ ىلع
 دارارتأو قود ةاطاقا هامل ل راج مقرأ نب ديز تعب فة ةأرما امل تلاقف

 هنأ مقر رأ نب ديز ىغلبأ تيرتشا !امسشبو تنرش امس تألاقف ةثامتسب هنم ار ريش أهحبفي
 ذأ ل نإ تيأرأ نينمملا مأ اي تلاقف بتي مل نإ هيَ هللا لوسر عم هداهج ل اطبأ دق
 | هللا ىلإ هرمأو فاس ام هلف ىهتاف هبر نم ةظعوم هءاج نف ] تلاقف ىلام ن دأَر دالإ

 اهدنع ناككلذ نإ ىلام سأر الإ ذخآ ل نإ تيأأرأ اهوق دنعابرلا !ةأآلاا ماوالت تل
 نع قيرذ نب ؟ح نع كر رابأا نبا ىور دقو ٠ فيقوتلا اهقير 0 7
 ىرتشا ىذلا ًاءارأف لجأ لوجر نمام اعط عاب ىلإ لجر نع هتلأس لاق بدسملا نب ديعس
 نم لقأب هءارش دأ رأ هنأ مولعمو ًابر وه لاقف هنم هعاب ىذلا نم دقنب هعيري نأ ماعطلا
 كلذ بدسملا نب ديعس ى مسف زئاج هنم رثك أ وأ هلثمي هءآرم نأ فالخال ذإ لوآلا نب ل

 ىعنثلاو يهأربإ وده جيو دمخ نب مس ءاقلاو سايع نبأ نع كإذ نع ىهنلا ىوردقو 5 1
 ىل ةئيسنب هعاب ناك ن اف هبرتشي نأ زاج دقنب هعاب نإ نيرخأ -1 ىف نيريس نباو نسحلا لاقو
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 لقأب هارتشا مث هعاب اذإ هنأ مع ن 0 الز لح نأ دعبالإ | هنم لقأب هرتشي

 لوق لدف ه ىلا نشف اذإ دارج نوكأ زئاجو نملا ضبق هيف ركذي لو زاج هنم نم

 ء فرعي ال ذإ ًافيقوت الإ ابر هايمسي مل امهنأ انملعف ًابر كلذ نأ بيسملا نب ديعسو ةشئاع
 نم فيقوت عرشلا ءامسأو عرشلا قيرط نمالإ هب ىمسيالف ةغللا قيرط نم هل امسا كلذ

 . باودلاب ملعأ هللاو هبي ىنلا
 نيدلاب نيدلا ابرلا باوبأ نمو

 ىهن هنأ هلع ىنلا نع رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع ةديبع نب ىسوم ىور دقو

 كثيدح ىف لاقو ءاوس امهو نيدلاب نيدلأ نع ظافلالا ضعب ىفو ءىلآكلاب ءىلأكلا نع

 هنع وفعم هنأو نيدلاب نيدلا نع دقعلا ىف هنأ الإ ةئيسنلا ىف ابرلا امنإ ديز نب ةماسأ

 اقرتفا اذإ امهنأ الإ نيدب نيدامهو ةطنحركىف مارد مسي نأ هل زئاج هن"ال سلجم ا رادقمب

 اترتفا نإو نانيد امعو زئاج رين اندلاب مهاردلا عبب كلل ذكو دقعلا لطب ماردلا ضبق لبق

 . لطب ضباقتلا لبق

 هعيرجت ةيآلا تنمضق ىذلا ابرلا باونأ نمو

 زوجيالف ةلاح ةئام سمخ ىلع هنم هحلاصيف لجؤم نيد مثرد فلأ هيلع نوكي لجرلا
 ىلإ نيدلا ل جرلا ىلعمل نوكت رمع ن بأ تلأس لاق ةرسنم نع ديم نع نآيفس ىوردقو

 كلذ نعىبنلا ًاضيأ تباث نب ديز نع ءىورو ًابروهلاقف كن 5 عضأو ىل لعلوقأف لجأ

 سابع نبا لاقو ءابقفلا ةماعو انباحصأ لوقوهو محلاو ىعشلاو ريبج نيديعس لوقوهو
 نبا ةيمست اضدحأ نائيش كلذ نالطب ىلع لدي ىذلاو كلذب سأي ال ىحخنلا مهاربإو

 .  ناكاف] ةيلهاجلا ابر نأ مولعم هنأ ىناثلاو فيقوت عرشلا ءامسأ نأ انيب دقو ًابر هايإ رمع

 همرحو ىلاعت هللا هلطب أف لجأالا نم الدب ةدايزلا تناكف ةطورشم ةدايزب الجؤم ًاضرق

1 

 ذدخوي هو ل هم ا عجول نإو | لاقو
 لضج اهإف هلجعي نأ ىلع هنع عضوف ةلجؤم مرد فلأ هيلع تناك اذإف ض وع ل اجل

 فالخ الو همب رحت ىلع ىلاعت هللا صن ىذلا ابرلا ىتعم عم وشه اذه نأكف لجأآلا ءاذحع طخلا

 ةناملا نآل زوحي ال مهرد ةثاماههف كديزأو ىنلجأ هل لاقف ةلاح مرد فلأ هيلع ناكول هنأ



 ١1 هعرجت ةيآآلا تنمضت ىتلا ابرلا باوبأ نمو

 وه اذهو لجألا نم ًآضوع هلعج ذإ ةدايزلا ىنعم ىف طحلا كلذكل جلا نم ضوع
 ىلإ عفد نميف ةفينح وبأ لاق كلذلو لاجألا نع لادب الا ذخأ زاوج عانتما ىف لصألا
 طرشلا نأ مرد فصن كلف ًادغ هتطخ نإو ممرد كلف مويلا هتطخ نإ لاقف ًابوث طايخ
 نيتقولا فلمعلاو لجألا ءاذحب طحلا لعج هنّلل هلئم رجأ هلف ًادغ هطاخ نإف لطاب ىناثلأ
 نم زاجأ نمو ه هانيب ىذلا وحنلا ىلع لجأ الا عيب ةلزنمب هنآل هزحب لف ةدحاو ةفص ىلع
 كلذو هيف ًاطرش هلعجب ملاذإ هوزاجأ نوكي نأ زئاخ كنع عضأو ىل لع لاق اذإ فلسلا
 نأ ىلع ةلالدلا انركذ دقو ٠ طرش ريغب قابلا رخألا بجعيو طرش ريخب هنع مضي نأب
 نوكي دق ءاسنلانإو ةتسلا فانص الا ىف ىنلا لاقام بس ىلعأب ر نوكي دق لضافنلا
 ابرلا امنإ هلوقو ديب ادب مثش فيك اوعيبف ناعونلا فلتخا اذإو ملي هلوقب عيبلا ىف ابر
 فاتخااذإ هلوقو ةئيسنلا ىف ايرلا امنإ هلوقب ابرن وكت دق ناودلا ىف ملسلا نإو ةئيسنلا ف
 لبق هنمم نم لقأب عيب ام ىرششو ابر هايإ رمع ةيمسق و ديب آدي متلش فيك اوعيبف ناعوتلا
 ىف لضافتلا ميرحت ىلع ءابقفلا قفتا دقو ه طحلا عم ليجعتلا طرشو انيب امل نملا دقن
 زيح ىف اندنع وهو ةريثك تاوج نم هَ ىنلا نع رثآالا امم درو ىتلا ةتسلا فانصأالا
 اذه نومضم نأ ىف ًاضيأ !وقفتاو هلايعتسا ىلع ءابقفلا قافتاو هتاور ةرثكل رتاوتلا
 سنجلا رابتعا ىلع مهقافتا دعب هيف اوفلتخ أو ريغ هرابتعا بحي مكحلا قلعت هب ىنعم صنلأ
 روصقم ريغ لضافتلا رحت كح نإو بابلا اذه نم فلس ايفان رك ذ ىتلا هوجولا لع
 ميرحت كح نأ افالخ نودي ال اندنع ذوذش مث موق لاق دقو ه ةتسلا فانصأ الا ىلع
 بهذ ألو ٠ اهريغ مير نود فقوتلا أمف درو ىتلأ فانصأ الإ ىلع روصقم لضافتلا

 عضاوم ىف اهان ركذ دقو رظنلاو رث"الا نم لئالد نزولاو ليكلا رابتعا ىف انباحصأ هيلإ
 ةظنحلاب ةطنحلاو نزوب انزو لثمالثم بهذلاب بهذلا هلوةربكل ىو ننهيلع لدياممو

 ليكملا ىف ليكلابو نوزوملا ىف نزولاب ةلثاملا ءافيتسا بجوأف ليكب اليك لثمب الثم
 جتتح امو ء سنجلا ىلإ امومضم نزولاو ليكلا ميرحتلا ىف رابتعالا نأ ىلع كلذ لدف
 نوهوقتب ال ابرلا نولكأي نيذلا ] لجو زع هلوق لك الا رابتعا ىلع ةيآلا نم فلاخلا هب
 قلطأف | ابرلا اولكأتال | ىلاعت هلوقو [ سملا نم ناطيشلا هطبختي ىذلا موق ام الإ
 لديال اندنع اذهو ء لوك ألا ىف ابرلا تابثإ ىف مومع اذهف أولاق لوك أملا ىلع ابرلا مسا



 صاصخبلا نآرقلا ماكحأ 14

 نايبلا ىلإ هزاقتفاو عرشلا ىابرلا ظفل لامجإ نم انمدقام اهدحأ هوجو نم اولاقام لع

 همرحت ىتحاب ر هنأ ىرخأ ةلالدب تبثي نأ ىلإ جاتحي إو همومعب جاجتحالا مصي الف
 تالوك ملا عيمج نأ هيف سيل و لوك أم ىفاب رلاتايث ] هيفامرثك أنأىناثلاو هلك أي الو ةمآلاب

 ةيآلا ةدبع انيضق دقف كالذ انلعف اذإو تالوكألا نمريثك ىف ابرلا انتدثأدق نواب راوبق

 لطب اك ةثامو فلأب ف فلأ عيب ميرحت ىلع قافتالاو في ةوتلا نم انمدق امم تدئاملو

 38 ةلزنم ناكو لاملا ف ناصقنلا ىرجم طورشملا ل جالا ىرخل لجأ ىلإ فاأب فلأ

 ةئامو فلأب فلأ ضرق زوجي ال كضرقلا ىف لجأالا حصيال نأ بجو ةثامو فلأب

 نه ةراتو نزولا ناصقن ةرج نم ةرات ابرلا ناكو نزولا هتك ملا ناصقن ناكذإ
 ى ضرقلا سيل لئاق لاق نإف ٠ كلذك ضرقلا نوكي نأ بجو لج“ الا ناصقن ةبج

 فلأ عيب ىف هلثم زوحبالو لدبلا ضبق لبق ضرقلا ىف هتةرافم هل زوحي هنأال عيبلاك كلذ

 نإف ًاطورشم يو وحس لج“الا نوكي امنإ هل ليق + فلأب
 امهدحأ ناصقن ريغ رخآى مل عيبلا لطب امنإو نيلاملا دحأ ىف ًاصقن بج وبال ضبقلاكرت
 َّى ضياقتلا بوجو ىف دحاولا فدصلاو نافنصلا فاتغعال هنأ ىرت الأ رخآلا نع

 سيل امبضبةل بجوملا نأ انيلعف امهيف لضافتلازاوج عم ةضفلاب بهذلا ىنعأ سلجم

 نم عابول الجر نأ ىرت الأ ضوبقملا ريغ ىف ناصقنلل بج وم ضبقلا كرت نأ ةبج نم

 ةلاح فلأ ىلع ةحبارم هعبب ىرتشملل زاج نينس هنمم ضبقي ملو مرد فلأب ًادبع لجر

 ةلاح فلأب ةحبأ م هعيب ىرتشلل نكي مل لجأ الا لح مث بشل فلأي هعأب ناكدلو

 بجوي دقعلا ىف طورشملا لجأالا نأ 0 كلذ لدف لجم نمشي هارتشا هنأ نين ىت

 ضرقلان يب هيبشتلاةكل ذك ناكاذإف مك-هلا ىف نزولا ناصقن ةلزنمب نوكبو نلا ىفاصقت
 ليجأتلانالطب لعل ديو لا سلا اذه هيلع ضرتعيالحيحص ان رك 0 ولا نم عيبلاو

 لديوعيجلا ىلع وهف ضرقلاو عيبلا نيب قرفب ملو ةئيسنلا ىف ابرلا امنإ عقلي ىنلا لوق هيف
 ل يجأتلا هيف حصي رز ملا أ عرش الإ حمصي ال اعربت ناكال ضرقلا نأ هيلع

 هنثر ولو هل ىبف ىرمع رمعأ نم هلوغب اف ليجأتلا م 2 ىنلا لطب أ دقو ةبهلا ىف حصي ال

 اهتيراعو اهتيراع مهاردلا ضرق نإف ًاضيأو كلملا ف طورشملا ليجأتلا لطبأف هدعب نم

 اذإ انباعحأ لاق كلذلو اهنيع كالبتساب الإ ابلإ لصي الذإ عفانملا كيلمت اهن”ال ابضرق
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 هز اكف ضرق اهن'ال ماردلا راجيتسا اوزيحي مل كلذلو ضرق كلذ نإف مارد هراعأ
 5 حمصي م ] ةبراعلا ف لج“ الا مصي مل ادلف اهنم رثكأ هيلع درب نأ ىلع متارد ضرقتسا

 صضصوح *لاوأ نعىرجشطا ميههاربإ ثيدح ةيراعمتاردلا ضرق نأ ىلع لدي اممو ضرقلا
 لاق لعأ هلوسرو هللا اولاق ريخ ةقدصلا ىأ نوردت كلي مقلم هللا لوس ر لاق لاق هللا دبع نع

 ةيراعلا ىهةحنملاو ةاشلا نبل وأ ةبادلا روظ وأ مث ردلاكاعأ حتت نأ ةحنملا ةقدصلا ريخ
 حصيإ ملاملف ةدودرم ةحنملاورخآ ثيدحف هلوقملإ ىرتالأ اهني , راع ماردلا ضرق ل عج
 قيفوتلا هللابو ضرقلا ف ليجأتلا يعفاشلا زاجأو ضرقلا ىف حصي مل ةيراعلا ىف ل ايجأتلا
 . ةناعإلا هنمو

 عيبلا باب

 عيبلا ظفل نآل تاعايبلا رثاس ةحابإ ىف مومع | عيبلا هللا لحأو ] لجو زع هلوق

 !اذهو امهنم ضارتنع لوبقو باجبإب لام لاملا كيل كو هو ةغللا ف لوقعم ىنحملعوضوم

 رابتعا نم عنام ريغ كلذزأ الإداف هنمو زئاج هنم ص ”ناسللا مووفم قويبلا ة ةقيقح وه

 ةيآلا هذه ن 5 لعلا لهأ نيب فالخالو هداسف وأ عيب زاوج ىف انفلتخا ىتم ظفللا موم
 نم ريثك نع ناوقفنم مهل صوصخلا هب ديرأ دقف مومعلا جرخم ابجرخم ناكنإو
 عيبلا دقعو لي هاج أ اوررغلا عيبو ناسفإلا دنع سيلام عبب و ضبقي ملام عيب ب و تاعايبلا

 تصخ امنإو تامايبلا هذه زأ وج بجو ةيآلا ظفل ناكدقو هايشألا نم تامر ىلع

 هصيصخت ىلع ةلال دل مقت مقتل ايفةيألا ظفل مومعرأ ,تءا عنام ريغ اهصيصخت نأ الإ لئال دي اهنم

 عيبلاو | عيبلا هلل لأ ىلاعت هلوقل فوقوملا عيبلا زا وج ىلع هموهعب لدتسإ نأزئاجو
 ىلعدوقعملا عيبلانأ ىرتالأ دقاعلل هب كلملا عوقو هت ةيقح تدسسلو لوبقلاو باحإلل مسأ

 هناكلعالو عيبلانأدقاعتي ناليكولاو عبب وهو اكلم بجوي ١ نيعيايتملا رايخ طرش

 نف نايبلا دورو ىل لع فقولاو لامجإلا نم هانمدق ام همكح [ايرلا مرح و] ىلاعت لوقو
 هيف طورشملا ضرقلا وهو ةيلهاجلا لف ايرررغو عش نبل انهن عياوعاع اناا
 قماير وهام صيصخت بجوأ ام ةنآلا قاس وا + ضرقمللا لع لام «ءايزو لجآلا
 المع ناكامل ابرلأ ظفل نأ ىمفاشلا نظو | عييلا هللا لحأو] ىلاعت هلوق م ومع نم تاتايبلا
 شل تاعايبلا نم أبر ىمسي الأم نآل اندنع كلذك سيلو عيب طفل لاجإ بجوي هنأ
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 سيل هنأ انقيتام امأق ايرب سيلوأ ابر هنأ انككش ايف فوقولا بحي امو هيف راج م ومعلا

 هلوقامأو ه هقفلا لوصأ ىف كلذ انبي دقو ابرلامع رحت ةبآب هيلع ضارتعالا زئاج ريغف ابرب

 ٠ رافكلا نم هتحابإل نيدقتعملا نع ةياكح [ ايرلا لثم عببلا امنإ اولاق مهنأب كلذ ] ىلاعت

 ةبستكملا حابرآلا رئاس نيبو ابرلا هجو ىلع ةذوخأملا ةدايزلا نيب قرف ال هنأ اومعزف

 مهمذف ايندلاو نيدلا حلاص» نم هيلع ةعيرشلا مأ هللا عضوام !ولبجو تاعايبلا بورضي

 لحأو | ىلاعت هلوق هباقع نم مهب لحي امو ةمايقلا موي مطاح نع ريخأو مرلبج ىلع هلل

 ارنيعب ةطنحب ةطنح ىرتشا نميف جتحو ىرتشملاهري ملام عيب زا وج ىف هب جتحي [ عيبا للا

 موزل ظفللا دورو نم مولعم هن ال كلذو ضيقلا لبق قارتفالاب لطب ال هنأ ةبواستم

 كلذ ىضتقاف كلذ ىرحب ىرجامو كلملاو فرصتلاو ضبقلا نم هقوقحو عببلا ماكحأ

 دارملا [ متارمأ ميلع تمرح | ىلاعت هلوةكوهو ضباقتلا كرت عم ماكحألا هذه ءاقب

 لطابلاب مكب كااومأ اولكأت ال | ىلاعت هلوقب كلذل ًاضيأ جتحيو نوم عاتمتسالا رحت

 لكألا ةحابإ نم هاضتقا ام امدحأ نيبجو نم | نم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ

 دعب رخآلا ضبق لبق هبرتشمل هلكأ ةحابإ رخآلاو ضبق ريغ نم هدعبو قارتفالا لبق

 | هللا ىلإ هرمأ و فلس امهلف ىهتناف هبر نم ةظعوم ءاج نف | ىلاعت هلوق امأو + ةقرفلا

 مو ابرلا ميرحت لوزن لبق ضوبقملا نم فلس ام هلف ىهنلا دعب رجزنا نم نأ هيف ىنعملاف

 ىلاعق هلوقب هلاطيإو هنم ضبقي مل امرظح ةوالتلا قسن فرك ذ دق هنال ضبقي ملام هب درب

 ابل نم هللا لطبأف | نينم وم متتك نإ ابرلا نم قيام اورذو هللا وقتا اونمآ نيذلا اهمأ اي

 هنم نآكام خسفلاب بقعا ملو ميرحتلا لوزن لبق ًادوقعم ناك نإ وأضوبقم نكي ملام

 نع كلذ ىوردقو | فلام هلف ىهتناف هب ر نم ةظعوم هءاج نف | ىلاعت هلوقب ًاضوبقم

 لطبأف | نينمؤم متك تن[ ابرلا نم قبام اورذو ]| ىلاعت لاقو نيرسفأ ا نم هريغو ىدسلا

 [مكلا رمأ سؤر مكلف متبت نإو| ىلاهتل اقم ضوبقملالطبي ملو ضبقي مل ام قبام هنم
 ىورو ةدايز الو هيف ابرال ىذلا لاملا سأر ذخأو هنم ضبقب ملام لاطبأل ديك توهو

 تافرعب .رباجلاقو ةكمب عادولا ةجح موي هتبطخ ىف لاق هنأ لتي ىنلا نعرباجو رمح نبا نع

 ناكف بلطملا دبع نب سابعلا ابر هعضأ ابر لوأو عوضوم ورف ةيلهاجلا ىفابر لكنإ
 ناكام هتاضم]و آض وبقم نكيملام اب رلا نم ىلاعت هقلا لاطبإ ىف ةبالا ىنحمل ًاتطاوم قلم هلمف



 1١١ عيبلا باي

 ىلغ أرطام لكنأ اهدحأ ماكحألا نم بورض مقلم ىنلا ةبطخ ىف ىورامفو ًاضويفم

 ضبقلادعب أرطامو هعوقو لاح ىف دوج وماكو بف همب رحت بج وباء ضبقلا لبق عببلا دقع
 رمح ًادبع اعيابت اذإ نيينارصنلا وحن كلذو هخسف بجو ملدَقعلا كلذ مج رحت بج وبر ام

 لجر ىرتشاول كلذكو دقعلا لطب رخلا ضبق لبق اههدحأ مسأ نإ نإو اندنعزتاج عيبلاف

 دقعلامرحت بج وبامهيلع أر طدق هنآل عيبلا لطب ىرتشملا وأ عئابلا مرحأ مث ًاديص ملسم
 لبقدمب رحت بجويام هيلع أرط هنآل ضبقي ملام ابرلا نم ىلاعت هللا لطبأ 6ضبقلا لبق
 ايرلا هللا لطبي مل اكعيبلا لطبي مل امرحأ وأ ايلسأ مث ةضوبقم رثلا تناك نإو ضبقلا
 لتش نأ هيلع الو لئاسملا نم هرث اظن ىف زثاج اذبف + رجتلا ؛ لزتأ ني> ض ويقل

 ىلع أر رطب مل هنأ لبق نم ىناجلا عابتأ ىرتشلو عيبلا لطب الو ضبقلا لبق عيبملا دبعلا

 ماقم ةمئاق ةميقلاو اهيلع ناكىتلا هتئيه ىلع قاب دقعلا نآل دقعلا ميرحت بجوي ام دقعلا
 دفا ىف عيبألا كاله نأ ىلع ةلالد اهيفو 03 بس رايخلا ىرشبءللو عيبملا ريتعل امو عيبملا

 لاقو 00 اًياحصأ لوق وهو دقعلا نالطب بجوب هيف ضيقلا طوقسو مئابلا

 عيبملا ضبق نأ ىلع ةرهاظ ةيآلا ةلالدو هعنمب ملاذ ىرتشلل مزال نملأو لطب ال كلام

 طقسأ اه ىلاعت هتا نألل كلذو دقعلا نالطب بجوي ضبقلا طوقس نأو عيبلا مامت نم
 ىلع كلذ لدف لاملا سأر ىلع راصتقالاب سعأو هادقع ىذلا دقعلا ل رطبأ ايرلأ ضيق
 كلذ بجوأ هطقسي ام دقعلا لبع أرط ىتم هنأو دقعلا ةمص طئار 5 نم عبط ل! ضيف ؛ نأ

 مامإلا اهيلع ربظ اذإ برحلا راد ف ةمعقاولا دوقعلا ن نأ ىلع ةلالدل !اهفو «ء هنالطب

 000 ناكدق هنأ مولعم هن ”ل داسف ىلع ةدوقعم تناك ن إو خسفلاب اهلع ض رتعبال

 دوقع نم دوقع ًاضوبقم نكي مل ىذلا ابرلا هعضوو ةكمب ريلي ىنلا ةبطخ نيبو ةنآلا
 ناكام ةبآلا لوزن لبق اهنم ناك ام زيمب ماو خسفلاب اهيقعتي ملو حتفلا لبق هم ابرلا
 اذإ نيمل ملا نيبو مهني برحلا راد ىف ةعقاولا دوقعلا نأ ىلع كلذ: لدق انور دا انت
 هب ر نم ةظعوم هءاج نف | ىلاعت هلوقو ًاضوبقم ناكأم اهنم خسف ال / مامإلا أهياع روظ
 مالسإلا لبق هنم ضو بةمناكام هل لعج دق هنا ًاضي أ كلذ ىلع لدب [ فلسام هلف ىهتنات
 سبلو هل اهرفغي هللا نأ ىنعم ىلع هيونذ نم [ فاسام هلف | ىلاعت هلوق ىنعم نإ لبق دقو
 باوث وأ باقع نم هقحتسي اهيف ىنسي | هللا ىلإ هرمأ و ] لاق دق ىلاعت هللا نأال كلذك اذه



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 1١9

 انركذام هب فتن مل ًادارم اذه ناكول هنأ ىرخأ ةمج نمو ةرخآلا ىف هكح انيلعي 0

 كلذ نم ضوبقملا هل نوكيو هب ونذ هللا رفغيف اهل هلاهت>ال ًاعيج نيرمألا ىلع نوكيف

 ضبياقتلا دعب اولسأ اذإ ةيضامارلكب رحلا ىلهأ تأعايب نأ ىلع لدي كلذو همالسإ لبق

 هللا اوقتا اونمآن يذلا اهيأ اي | لجوزع هلوق | هللال!ءرمأو فاسام هلف | ىلاعتهلوقلاهف

 لاق ( ف ردوا نوني رك ا رتخاف أولعفت مل نإف نينم م متنكن إ ابرلا نم قيام اورذو

 نإ ىاثلاو هل اوداقنت ملو ىلاعت هللا ىمأ اولبقت ما نيينعم كلذ لمتحي ركب وبأ

 اودقتعانإو هلوسرو هللانم برحياونذأف هكرتب ملا لوزن دعب ابرلا نم قيام اورذت /

 هيبتتسي مامإلا نأ ىبرأ نميف سنأ نب عييرلاو ةداتقو ى مابع نأ نع ىور دقو هميرحت

 هنأ ملعلا لهأ نيب فالخال هنآل هلالحتسم هلعفي نأ ىلع لوم اذهو هلتق الإو بات نإف

 بجو ا ه هع رجحت دقتعا اذإ رفاكب سيل

 هيبأ نع ملسأ نب ديز لاق ىصاعملا نم رفكلا نودام ىلع قلطي دق كلذ ن ل مثرافك]

 نم ريسلا لوقي كلِ هللا لوسر تعمس لاف كيكب ام لاقف ىبي ًاذاعم ىأر رمع نأ

 إو هيلع ةيراخحمأ 06 قا هيدا هللا زراب دقف هللا ءايلوأ ىداع نمو كرش ءايرلا

 ىتلا نأ مقرأ نب ديز نع ةيلس مأ ىلوم حيبص نع ىدسلا نع طابسأ ىورو رفكب م

 نل لس مب ؛ راح نأ برج انأ مهنع هللا ىضر نيسحلاو نسلاو ةمطافو ىلعل لاق 2س

 ؟ اداسف ضرأالا ف نومسو ةوسرو لا ثورات ذلا ءا رجامإ | ىلاعت لاقو متملاس

 مرابظإب مهقحلت ةمسلا هذه نأو هللا لهأ ىف راج 5 كلذ نأ ىلع نوقفتم ءابقفلاو

 تمظع نم ىلع هل وس رو هقل ةبراحنا مسا قالطإ زئاج هنأ ىلع لد دقو قيرطلا عطق

 هللا نم بر أونذأف ] ىلاعت هلوقو رفكلا نود تناكنإو اهم ًارهاجي اهلعفو هتتصعم

 ناكوأ ر فاكن كل مل نإو اهيلع ةب راح ا اهب قححتسي هنأو ةيصعم مظعب هنم رابخأ [ هلوسرو

 3 رلاو ريزعتلا نم هقحتسيام رادقمب مامإلا هبقاع ًاعنتمم نكي مل نإف مامإلا ىلع ًاعنتم

 ناسنإلا رصأ أذإ باقعلا املع هللأ دعوأ ىلا ىداعملا زثاس 5-5 نأ ىغبط كلذكو

 اوناكذإو أوهتني ىت> اولتوقو هوعبتمووه اهلع بروح ًاعنتم ناكنإ و أبب رهاجو هلع

 سانلالاومأ ذخأي نم مكح كل ذكو ةب وقعلا نم ىربام رادقمب مامإلا مههقاد نيعنتمم ريغ

 اوناكاذإ ميلتقو محلات نيبلسملا لكىلع بجاو بئارضلا ىذخآو ةيلظلا نيطل املا نم



 لاو عيبلاب اب

 اعيمج نيبلسملا ةمرحو ىبنلا ةمرح مهك اهتنال اب رلا ىلك 1 نمام رج مظعأ ال وهو نيعنتع
 هناأل ةمرح كلذ هيطعي نمل كبتني ملو ايرلا ذخأ ىف ىلاعت هللا ةمرح كبتنا انإاءرلالك آو
 هقلا ىهن ةمرل نيكتنملا قيرطلا عاطق ىنعم ىف بئارضلا اوذخآو هسفن ةبيطب هاطعأ
 لع نمل زئاج ةهبشالو ليوأت ىلعال ًاروقو ًاربج هنوذخأب اوناكذ] نيملسملا ةمرحو ىلاعت
 نأ ةببرضلا هجو ىلع سانلا لاومأ ذخأ نم هيلع مهام ىلع ءالؤه رارصإ نيدلسملا نم
 لاومألاذخأ لعن وموقي مهنيذلا مهناوعأو مبءابتأ كلذكو مهلة هنكمأ فيك مهلتقي
 ايهدحأ نيثيش لعدابإ ةبادصلا نم ةقفا و ةاكزلا ىعفام لتاق هنع هللا ىضر ركب بأ ناكدقو
 اهئادأ نمو ةاكزلا ضرف لوبق نم اوعنتما مهنآأل كلذو ةاكزلا عنم رخآلاو رفكلا
 عانتمالا رخآل ا و رفك كلذوىلاءت هللارمأ لوبق نم عانتمالا امهدحأ نيينعم هب اومظتناف
 كلذلو ًاعيمج نيرمألل مابإ هلاتقناكف مامإلا ىلإ مهلاومأ ىف ةضورفملا تاقدصلا ءادأ نم
 كلَ هللا لوسر ىلإ هنود اوناكام اقانع رابخ الا ضعب ىفو الاقع ىنوعنم ول لاق
 موعسةباحصلا ن"الةاكزل | ضرف لوبق نم نيعنتمأ رافت |وناكم هنأ انلق امنإف هيلع مهنلتاقل
 ولو مهيرارذو مهءاسن اوبس اوناكو اذه انموي ىلإ مل ةمزال ةمسلا هذهو ةدرلا لهأ
 نمالو لو الاردصلا هيف فلتخم مل ءىث كلذو ةريسلا هذه مهيف راس 14 نيدترماونوك مل
 لك أ ىلع مبقملاف ةدرلا لهأاوناكركب وبأ ميلتاق نيذلا موقلا نأ ىف ىنعأ نيبلسملا نم مدعب
 هتريسب مامإلا مهف راس هدضعت ةعامجي ًاعنتم ناكنإو رفاك و رف هل الحتسم ناك نإ ابرلا
 ريغ هولعفو هعرحتب اوفرتعا نإو ةلملا لهأ ةلج نم كلذ لبق !وناكنإ ةدرلا لهأ ىف
 مبعدر نيعنتع اونوكب مأ نإو أوبوتب ىتح نيعنت# اوناك نإ مامإلا مهلتاق هل نيلحتسم
 نارحت لهأ ىلإ بتك كي ىنلا نأ ىور دقو ه اوهتني ىح سيحلاو برضلاب كلذ نع
 وبأ ىورو هلو رو هللا نم برحب اونذأت نأ ام]وابرلا اورذت نأ امإ ىراصن ةمذ اوناكو
 هللا دبع نع ىت نب نادعس ىبأ دح لاق قشمدلا بوبأ ىبثدح لاق مالس نب مسأقلا ديبع
 هرخآف ًاباتك بتكف نارجن لهأ اص توي هقأل وسرنأ ىلذهلاحيلم بأ نعديح أنبا
 برحي اونذأفاولعفت ملنإف| ىلاعت هلو ةف ةئيرب هنم ىتمذف ابرلا لكأ نفابرلا اواكأتالنأ ىلع
 وه | ابرلا نم قيام اورذو هللا اوقتا اونمآن يذلا اهمأ اي ] هلوق بيقع | هلوسرو هّللأ نم
 رم“الا لوبق عم ابرلا لكأ ىلع ةماقإلا نمو هلاح ىلع رمأالا در نم ًاعيمج امهلع داع

 2. ماكحأ -



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 1١

 ًاعنتمناكنإ هكرت ىلع لتوق هل امرح هلعفو سأل لبق نمو ةدرلا ىلع لتوق سآلا در نف

 هلوقو ه ماهإلا ىربام ىلع برضلاو سبحلاب رزع ًاعنتمم نكي مل نإو ادن رم نوكي الو
 هذه ىف هب اورمأ ام اولعفي مل نإ مهنأي مالعإ | هلوسرو هللا نم برح اونذأف ] ىلاغت

 نوقحتسي مهنأو مرجلا مظع رادقمب هنم رابخإ كلذو هلوسرو هللا نوبراح مهف ةبآلا

 نايئعم أهروتعي ةميسلا هز هو هلوسرو هّللأ نيبراح أومس نأ ىهو ةمسأا هذه هي

 م رح م 2 كا داقتعا مم ايرلا لكأ لع ةماقالا رخآلاو الحتسم ناك اذإ رفكلا اهدحأ

 نينهزملاو هلوسر رمأب ىلاعت هللا نأب هنم مالعإ هنأ ىلع هلمح نم سانلا نمو انيبام ىلع

 ىلاعت هلوقك ام ملعلا لبق ةرغ ىلع اوتيال ىتح برخلاب مهل اناذيإ نوكيو مهني راحع

 ىلع لمح اذإف | نينئاخا بح ال هللا نإ ءاوس ىلع مهيلإ ذيناف ةنايخخ موق نم نفاخت امإو |

 هجولا ىلع هاناح اذإو ةعنم ىوذ اوناك اذإ مهلإ أابجوتم كلذب باطخلا ناكهجولا اذه

 ٠ ىلوأوبف هيف روكذملا محلا هلوانتو باطخلا ىف كلذ ىلعاف نم دحاو لكل خد لوألا

 وذ ناك ن إو امهدحأ ناليوأت هيف | ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك نإ و] ىلاعت هلوق

 عقو نإو ىنعم ىلع اهعساب ةيفتكملا نأ ىلع ىناثلاو ةرسيم ىلإ ةرظنف كل اميرغ ةرسع
 : رعاشلا لوقك ةرسع وذ دجو نإ وأ ةرسع وذ

 ا و2 من و تلبس #--ك--

 بهشأب كاوك وذ موي ناك اذإ ىقانو ىلحر نابيش ىنبل ىدف

 ةرظنف ةرسع وذ ناكنإو | هلوق ىعم َّى فاتخا دقو ه كللذك موي دجو اذإ هانعم

 سبح يرش ناك و ةصاخاب رلا ىف هنأ ميهاربإو حيرشو سابع نبأ نع ىورف [ ةرسيم ىلإ

 هنأ كاحضلاو مثيخ نب عيبرلاو نسحلاو ميهاربإ نع ىورو نويدلا نم هريغ ىف رسعملا

 ىذلا نإ نورخأ لاقو كلذ لثم ىرخأ ةياور سايع نبأ نع ىورو نوبدلا نضام 3

 ناكامل ركب وبأ لاق ه هيلع سايق هبكح ىف نويدلا رئاسو ابرلا ىف رسعملا راظنإ ةبآلا ىف

 نويدلا رئاسل الماش نوكي نأ المتح | ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناكنإو | ىلاعق هل وق

 زياج ريع دإ تلاد ىل نم هلاك نم لا وامل ولا واهو قمار 1 نأ زئاج ريغ ذإ كلذ ىلع فلسلا نم هلوأت نم لبوأتلو لامتحالا هجو نم انبام لع

 الإ ايرلا ىلع هب رصتقيال نأو مومعلا ىلع هلمح بجو هيف لايتحا الام ىلع هولوأت اون وكب

 نإو | ىلاعت هلوق ناكامل ليق نإف ٠ ةلالد ريغ نم مومعلا ظفل صيصخت نم هيف امل ةل الدب

 امل انمضتم ناكو محلا ةدافإ ىف هسفنب فتكم ريغ | ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك



 ١56 عيبلا باب

 نم هاوخ ىف إل هسفنب فتكم مالكه ليق هيلع ًاروصقم هن هنكح نوكي نأ بجو هلبق
 هب ةبلاطملا بجي نيد ىلع لددق راظنإلاو راسعإلا ركذ نآل كلذو هانعم ىلع ةلالدلا

 الج امإو الجاع امإ هب ةيلاطملا تصحو هيوجو تدن دق ق> ىف الإ نوكب ال راظنإلاو
 ناكةرسع وذ ناكاذإ راظنإلا كح ىف هب قلعتي ن نيد ىلع ةلالد ظفللا نومضمف ناكاذاف

 نودابرلا ىلع هب راصتقالا بحب لو هموذع ىلع هرابتعا بجوو هسقئنب ًايفتكم طظفللا
 نوكي نأ زوال اذه نأ هانركذ ىئذلا لوقلا اذه رصن ن زمم سانلا ضعب معزو د هريغ
 ةيآلا نوكت نأ يسارا لك و اا درع تونر 1 ابرلا ىف
 وهو ابرلا لطبأ امن ىلاعت هللا نآل ءىثب سيل جا اجحلا اذهو نويدلا را س ىف ةمأع
 ةدايزلا وه ابرلاو | ابرلا نم قيام اورفو | لاق هنآآللاملا س أر لطبي لو ةطورشملا ةدايزلا
 ا كلاومأ سؤر مك- اف مثبت نإو | لاق مث

 لب لاملا سأر لطبيب ملابرلا ن 05 قبام لاطيإو ا لاملا سأرو نويدلا رئاس ىنعي
 يرد لل اا اظنإلا ناك اذإ ليق نإف٠ هؤادأ بحي هيلع نيدوه
 ق كلذ ناكنإف ةيآلا مكح نم مو ومعلا هلمش امف انمالك امنإ هل ليق ءاوس هيلع ن 1

 ىنعبلل مومعلا ةهج نم هلوانتي انإو صنلا قي رط نم هريغ لوانتي مل إذ ابرلا لام س
 امبعمج ىعم ةءالاف روكذملا ىلإ هدروهنكح تاشإىف را ىلإ ذ دليح ا

 ابصوصخ وةبآلامومع ىف ىف افلتخاامتإو سايقلا ةمج نمرمصخلا نيب وكنيي مالكلاسإلو
 ىرخأ ةلأسم روكذملا ىلإ ر وكذا ريغ درو سايقلا ىف مالكلاو

 نيدلا بحاصل ةبلاطملا توبث ىضتقا دق [ملاومأ سؤّؤر مكلف مد دن نإو | ىلاعت و
 هعااطقو هٌواضتقأ لعج ىلاعت هنال هاضرريغب هنم هسفنلام م وجو نيدلا ىلع
 هذخأ هلف هب هبلاطف نيد هريغ ىلع هل نم نأ بجوب اذهو بولطملا ىضر طرا رخ نع
 لجر نايفسابأ نإ دنه هلت لاق نيح للي ىنلا نعرثالا درو ىنعملا أذهب و ىبأ مأ ءاش هنم
 م للا 1 جي 5-5
 مآ 1 1 1 أ ام م عدذخ لاقف ىدلوو ىنيفك ام ىيطعي م حب

 تكانلرو تبق ام تايقس كا نامه نم ىي ب فام اك - ة“

 نايفس ىلأ ىضر ريغ نم ةقفنلا نم نايفس ىبأ ىلع هتقحتسا ام ذخأ امل حا مابأف ىفورحملاب
 اهلالدو ًاماظ ناك ناكمإلا عم نيدلا ءادأ نم عنتما ىتم ميرغلا نأ ىلع هل ةلالد ةبآلا قو

 ةيلاطلا هل لمخأ مكلاو أ سور مكلف مت د ناوأ ىلاعت هلوق اههردأ نيوجج و نم كلذ ىلع



 صاصجل نآرقلا ماكحأ 1

 هئاف هتادأ نم عانتمالا كرتو هئاضقب نيدلا هيلع ىذلا ىمأ كلذ نمضت دقو لاملا سأرب

 ىهو ةبوقعلا قحتسا كلذك ناكاذإ و اقحتسم لظلا مسالو ًاللظ هل ناكدنم عنتما ىتم

 الو نودظت ال | ةوالتلا قسن ىف ىلاعت هلوق هيلع ةلالدلا نمرخآلا هجولاو . سيحلا

 لاما سأر نم ناصقنلاب نودلظت الو ةدايزلا ذخأب نودلظن ال لعأ هللاو ىنعي | نودلظت

 « ةيوقعلل ًاقحتسم هل ًاماظ ناكهيلإ لاما سأر عيمج ءادأ نم عنتما ىتم هنأ ىلع كلذ لدف

 عيججا قافتال اسبح نوكي نأ بج وذ برضلاب ةبوقعلا قحتسي ال هنأ ىلع عيمجلا قفتاو
 لثم هلي ىنلا نع ىور دقو ه ايندلا ماكحأ ىف هنع طقاس تاب وعلا نم هادعام نأ ىلع

 نب هللا دبع انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق .ركب نب دمع انثدح ام وهو ةبآلا هيلع تادام

 نع نوميم نب دمي نع ةليلد ىبأ نب زبو نع كرابملا نب هللا دبع انثدح لاق ليفنلا دم

 ىلاق هتب وةعو هضرع لح دجاولا ىل لاق هِي هللا لوسر نع هيبأ نع ديرشلا نب ورمع

 نع ةريره وبأو رباجو رمت نبا ىورو سدح هتب وّةعو هل ظاخي هضرع لحي كرابملا نبأ

 ًايلظ ىنغلا لطم لعل لتحيلف ءلم ىلع مدحأ ليحأ اذإو ملظ ىنذلا لطم لاق هنأ بِي ىنلا

 دج انثدحو هريغ دري مل هنأ ىلع مهقافتال سبحلا ىهو ةبوقعلا قحتسم ةلاحال ملاظلاو
 انريخأ لاق ليمش نب رضنلا ان ربخأ لاق دسأ نب ذاعم انثدح لاق دوادوبأ انثدح لاقركي نأ

 مجرغل "ا ىنلا تتأ لاق هدج نع هنأ نع ةيدايلا لمأ نم لجر بدبح نب سامره

 هل نأ ىلع لدي اذهو كريسأب لعفت نأ ديرت ام ميت ىنب اخأ اهب لاق مث همزلا ىل لاقف ىل

 ىل هلوق كللذكو هسيح هل نأ ىلع لد هل ًاريسأ هامس ايلف سبح ريسآلا نآل ميرغلا سيح
 < هريغ بجوي ال ًادحأ نآل سرحلا انه ةءوقعلاب دارالاو هتب ومعو هضرع لح دجاولا

 نويدلا نم ءىث هيلعتدث اذإ انياهصأ لاقف سدخلا بجوت ىتلا لالا ىف ءابقفلا فلتخاو
 سيلا ىف كرت ًارسوم ناكنإإف هنعلئسي مث ةثالثوأ نب رهش سدح هنإف تدث هجو ىأ نم

 نأ ةفينح ىلأ نع دمت نع مسمر نبأ 0 هليبس لخأ ًارسعم ناكنإو هيضق ىح ًادبأ

 ادحأ هنع لآسي الف ىنع لسف لاق وأ كلذ ىلع ةنيبا ماقأو رسعم ىنإ لاق اذإ بولطملا
 ركذو هسبحب الف رسعلاب اظورعم نوكي نأ الإ هنع لأسي مث ةثالث وأ نيربش هسبحو

 نإ نولوةي عاج نب دم مهنم انباصأ او رخأتم ناكلاق نار مع ىنأ نب دمحأ نع ىواحطلا

 هنإف اهوحنو ضورعلاو تاعابيلا نامت أك نيدملا ىدب ف عقو لام نم هلصأ ناكن د لك
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 مد نم مملصلاو علخلا نم لعجلاو روملا لثم هدي ىف عقو لام نم هلصأ نكي مل امو هب هسدحت
 نويدلا ف هسحبقيل ىبأ نبا لاقو هؤالمو هدوجو تبثي ىتح هب هسحي مل ةلافكلاو دمعلا
 نإف هرمأ أربتسي الو نيدلا ىف دبعلا الورلا سيحال كلام لاقو الام هدنع نأ ريخأ اذإ
 اذإ ىح نب نسحلا لاقو هالخو هس أ ايش هل دج مل نإو هسيحالام أبخ دق هنآ مهنا

 ررظام عبب نيد هيلع تبث اذإ ىعفاشلا لاقو سدحي م رسعم ناكْنإو سدح ًارسوم ناك

 تلبقو هرسع ركذ نإف هلام نم هيلع ردق ام عيب و سيح روظإ مل نإف سس ملو عفدو
 متو غاب كلل تقلع او | ةرضيم لإ ةرظف ةريع دق او | لامت وق ةندبلا هنم
 هنيد ىضاقلا دنع تي ام لوأ ىف هسبح هنإ انباصصأ لاق نإ ركب وبأأ لاق هموزل نم هءامرغ
 هنإو هيلع تبث ام ءاضق نم عانتمالا ىف ًاملاظ هنوك ىلع رثآلاو ةيآلا نم هيلع انللد ا
 تبي ىتح هيلع ةبوقعلا ءاقب بجاولاف هيلع بجو ام ءادأ نم عنتما ىتم ةبوقعلل قحتسم
 نال ناكمإلا عم هثادأ نم عنتما اذإ ًالاظ نوكي اإ لبق نإف « راسعإلاب هنعاهاوز
 ىف دوجولا تي ىنلا طرش كلذلو هنم نك« ملو هيلع هردقي ملام ىلع همذي ال ىلاعت هلل
 ةروقعلا قاقحتسا طرش ناكاذإوهتب وةعوهضرعلحيدج اولا ىل هل وقب ةبوةعلا قاقحتسا
 هنأ تيثي نأ دعب الإ هتبوةعو هسيح زئاج ريغف هنم هٌؤادأ هنكمب ىذلا لاملا دوجو
 ىلع هئادأ ناكمإل آيلع هيلع نيدلا توبث سيلو هيلع بجو ام ءادأ نم عنتمم دجاو
 تلصح ىلا نويدلا امأ هل ليق ه نيدلا توبث دعب راسعإلا ثدحت نأ زئاج ذإ ماودلا
 ىلع ًايقاب هنوك ب جوف اهم هراسعإ ملعن ملو ًانيقب اهثادأي هراسي اتملع دقف هدب ىف اهاديإ
 ىف لصح لدي ريغ نم اهنم همزل ناكام امأو راسعإلا تبني ىتح دوجولاو راسيلا مكح
 هئادأ موزاب هنم فارتعا كلذ همزلأ ىذلا دقعلا ىف هلوخد نإف هنمو ؤادأ هنكمب هدي
 ريغ وهف رسوبلل ىل اج تلا ( ىوعد ةلزامب هب راسعإلا هاوعدو هتاضقب هيلع ةيلاطملا هج وتو

 نيبو هدي ىف الادبإ لوصح لع دق ىلا نويدلا نيب انيامصأ ىوس كلذلو هيلع قدصم
 موز هن ًافارتعا نيدلا كلذ هيلع بجوملا دقعلا ىف هلوخد ناك ذإ هدب ىف لصحت ملام

 ايف وخدف دمع ىف الخد نيدقاعتم لكزأل كلذو بلاطنلل ةيلاطملا وح توبثو ءادآلا

 امهنم دحاو دقعلا دعب قدصم ريغو قوقحلا نم دقعلا بجوم موزأب امهنم فارتعأ هيف

 تلاد نأن دإ قا ىف كلذ ناك ذإ هتحصب امهنم افارتعا ىضتقي كلذ نإ انلق كلذ لجأ نمو هبجوم قن لع



 صاصجلل نارقلا ماكحا ١ةم

 ًافالخ ملعن الو دقحلا رهاظب همزلام ىنن هداسف ىلع هقيدصت ىفو هقوقح موزلل انمضم

 ريغ رهاظلا ىف هتحصو امهنيب دقعلا عوقو دعب امهنم داسفلا ىعدم نأ ىف ملعلا لهأ نيب
 نم ائرك ذام ةمص ىلع ليلد كلذ ىفو امهنم ةحصلا ىعدق لوق لوقلا نإو هيلع قدصم

 هب رسوم هنأب هيلع موكحو هٌوادأ همولي هنأ هسفن ىلع هدقع دقعب اند هسفن مزلأ نم نأ

 هيلع هت وبث دعب ليجأتلا لع قدصي ال م ةبلاطملا هنع طقسملا راسعإلا ىلع قدصم ريغو
 الو بلاطلا كلذ بلط اذإ ىضاقلا ىلإ هتفربام لوأ ىف هسدح هنأ انباصصأ لاق امنإو الاح

 بجاولاف هثاضق ىف راسملاب هل 5 كو هناذأب ةيلاطملا هيلع تبجوت :هنأ لبق نم هنع لس

 فتوي الف هريغ هيلع فال هأبخ دق لام هل نوكي نأ زئاج ذإ ًايدب هرمأ ءىريتسينأ

 يبلغأللا ف ناكذإهدنع نوكي نأ ىسعامل ًارارظتسا هسح نأ هل ىغبنيف هراسعإ ىلع كلذب
 دقف ةدملا هذه هسيح اذإف هجارخإ ىلإ هأجلأو سيلا هرجضأ رخآ ءىش هدنع ناك نإ هنأ
 اذإف ًارس هراسي ملعي نم كانه نوكي نأ زئاج هنآأل هنع لثسي ذتنيخ بلاغلا ىف روظتسا
 ريغ ىف رسعملا سحب ناك هنأ حرش نع ىور دقو سيحل نم هالخخ هراسعإ هدنع تنث

 ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناكنإو | ىلاعت هللا لاق هسبح دق رسعم هل لاف نويدلا نم ابرلا

 ءىثب انرمأيال هللاو | املهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ كمأي هلا نإ  حيرشلاقف  ةرسيم
 ناك نإو | ىلاعت هلوق نإوةبآلا ليوأت ىف يرش بهذم ركذ انمدق دقو هيلع انبذعي مث
 فلتخال نويدلان م هريغ نإوهريغ نود ابرلا ىلع روصقم |ةرسم لإ ةرظنف ةرسع وذ

 ىلإ انا ليبسال هنأ ىلإ كلذ ىف بهذ نوكي نأ هبتمثيو رسعملاو رسوملا ايف سبحلا ىف
 كح رصتقافراسبلا هرمأ ةقيقحو راسعإلار ظي نأ زئاج ذإ ةقيقحلا ىلع راسعإلا ةفرعم

 ةنب ادملا دقع بجوم ىلع هادعام لمحو تآرقلا هب لزن ىذلا ايرلأ لام سأدولعد ,اظنإلا
 امانا. ىقاعأ ئة1 1 ةحمأ 1. ا !اذلا هع انهقأا

 هينعانلل د نق 0 .ال وهلا أذهداسف هدجو نب + دو مرر ىان 0 ةيلع هنناطملا هيج وتو م امص | موزأنم

 نود ابرلا ىف ًادراو ليزنتلا صن ناكولف كللذ عمو نويدلا رئاسل ظفلل |مومع ىضتقمنم

 موزل ةحح ىفامبني راسيلا لاح ىف قرف ال ذإ هيلع سايق هتلوقم تويدلا رئاس ناكل هريغ
 ايف وكلا طاقم قدادأل لام ىف اقايضال نأ بحرف اههئادأ توجو انج ةبلاظما
 سبحه عرشجا ايناوإ اهلهأىلإ تانامالااودؤتن | ؟ممايهتاذأ | ىلاعتهلوقامأف هنود
 ناو ني امأو هٌوادأ هيلعف هريغل هدب ىف ةدوجوملانايع اأ ىقىه امنإةبالا نإف بولطملا !! 9 8 ما كلب ٠ اكل
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 هفلكي مل هللا نإف ًارسعم ناكنف اهئادأ ناكمإب ةقلعم اهم ةبلاطملا امنإف هتمذ ىف ةنومضملا
 [ارسي رسعدعب هللا لعجيس اهاتآ امالإ ًاسفن هللا فلكي ال | ىلاعت هللا لاق هناكم ام الإ
 هلوقل تاناماألا نم نيدلا نإ ليق نإف ء امي سحب نأ رجب مل اهئادآل ًافلكم نكي ملاذإف
 ىف روكذملا نيدلا هب ديرب امنإو | هتنامأ نمتوا ىذلا دؤيلف اضعه مكضعب نمأ نإف | ىلاعت
 نإ هل ليق [ هوبتك اف ىمس» لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ اونمآ نيذلا اهمأ اي ] ىلاعت هلوق
 رم"الا نإف [ اهلهأ ىلإ تانام"الا اودؤت نأ رمأب هللا نإ | ىلاعت هلوقب ًادارم نيدلا ناك
 ردقب الام ًادحأ فلكي ال ىلامق هللانأ نم انفصوال ناكمإلا ةطيرش ىلع هيلإهجوت كلذب
 نكي لو هئادأ ىلع ردأق ريغ هنأ هراسع] رهاظ نم هل موك وهو هلعفل عسب الو هيلع

 اوناكلب هيلع ردقي الام ًادحأ فلكي ال هللا نإ مولع خي فلسلا نم دحأ الو يرش
 نوكي نأ زوجيو كلذدوجو نقيتي ملهنأ ىلإ ملعأ هللاو ىدنع بهذ هنكلوكللذب نيملاع
 . هسيح كلذلف هراسعإ روهظ عم هئادأ ىلع ًارداق

 لوحب له سيلا نم هقلطأو هراسعإ هدنع تبث اذإ مالا ىف علا لهأ اوفلتخاو
 لاق دم نع متسر نبأ ركذو همزاي نأ بلاطلل انباحصأ لاقف هموزل نيبو بلاطلا نيب
 همزلب ىذلا هاطعأ نإف لوبلاو طئاغلاو ءاذغلل هلزنم ل وخد نم عنمبال نيدلا فموزللاو
 سيل ىعفاشلاو كلام مهنم مر يغ لاقو هلزنم نايتإ نم هعنمب نأ هلف ءالخلا عضومو ءاذغلا
 ًآدحأ معن الو هترجأ نم هنيد ىضقبف رسعملا رحلار جازي دعسنب ثيللا لاقو همزلي نأ هل
 امب رسعملا رجاؤي لاق ىرهزلا نع ىور دعس نب ثيللا نإَف ىرهزلا الإ هلوق لثمي لاق

 موزللا هنع طقسي ال راسعإلا روبظ نأ ىلع لدي ىذل او هنع ىضَقي ىح نيددلا نم هيلع
 ىرتشا كِليمَللا لوس رنأ ةشئاع نع هببأ نع ةورعنب ماشه ثيدح ءاضتقالاو ةبلاطملاو
 نكلو ءىشان دنعامو انتثج لاقف هاضاقنب هءاج لجألا ل> ايلف لجأ ىلإ ًاريعب ىبارعأ نم
 نإف هعد متلي لاقف رمع هب مهف هاردغاو لوقي ىبارعألا لعل ةقدصلا ىنأت ىح مقأ
 نإ لاقو ءاضتقالا هعلع رو يق هدنع سل هنإ هني ىنلا ريخأق الاقم قحلا بحاصل
 هلوقودب هموزلو هءاضتقا عنامريغ نيدلاب راسعإلا نأ ىلع كلذ لدفالاقم قحلا بحاصل
 ناكول هنأثل هسفنل ال ةقدصال ريعبلا ىرتشا امنإ لقي ىنلا نأ ىلع لدي ةقدصلا ىتأت ىح مقأ
 لا ىلع لذي ادرق ةقدصلا هل لح ندي م هب 030 ١ و١ عع ط3 رو 1 ]ل ةقدصلا لبإ نم هيضقيل نكي مل هسفنل هارتشا



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ

 نآلل هل ىرتشملا نود هب ةقاعتم دقعلا قوقح نإو ىرتشا ام نمت همزاي هريغل ىرتشا نم
 ىنلانأ عفاروبأ هاور ىذلا تيدحلاىنعم فوهو هب هتبلاطمو هءاضتقا هعنمب مللي ىنلا
 ء ةقدصلا لام ىلع ًانيد ناك فاسلا نال ةقدصلا لب نم هاضق مث اركب فلستسا ركل

 نسحلان. دمج هاور ناسالاو ديلا قا بحاصل لاق هنأ رقي ىنلا نعرخآ ربخ قىورو
 دمع انربخأ لاق ةياورلا ىف مهتأال نم انثدحو ءاضتقالا ناسللا ىفو موزللا ديلا ف لاقو
 ََس زيزعلا ديع انثدح لاق ةرمح نب مهاربإ انثدح لاق ىحب نب دمع انثدح لاق قاحمإ نبا

 ريئاند ةرشعب هل ًاعرغ مزل الجر نأ سابع نبا نع ةمركع نعرمع ىبأ نب ورمع نع دمج
 ليمحيىنتأتوأ ىنيضقت ىتح كقرافأ ال هتلاو لاقمويلا ةكيضقأ «ىشث ىدنعام هقلاو هل لاقف
 هللا لوسر ىلإ ءاجل لاق ىنع لمتحت نم دجأ الو ءاضق ىدنع ام هللاو لاق كننع لمحت
 ليمحيهيتآو هيضقأ ىتحىنأف ًادحاو ًارهشهترظنتسافىنمزل اذهنإ هللا لوسراب لاف ٍدَِلِ
 ًادح اور هشه رظنت له هِي هللا لوس ر لاقف موبلا ءاضقىدنءالواليحدجأام هللاوتاَقف
 هدعو ام ردقب هاتأف لجرلا بهذف ميلي هللا لوسر اهب لمحتف اهم لمحأ انأ لاق ال لاق
 ةجاحح الف بهذا لاق ندعم نم لاق بهذلا اذه تيصأ نبأ نم عقلي هللا لوسر هل لاقف
 نم هعنم م ِهَِلَي هلال وسر نأ ثيدحلا اذهىفو هللا ل وسر هنع ىضقفريخ ايف سيل أهف انأ
 نب هللا دبع اندح لاق ةياورلا ىف مهتأ ال نم انثدحو ه ءاضق هدنع ام هللب هفلح عم هموزأ
 لاق ةديبع ىبأ نبأ انثدح لاق ةبيش ىنأ نب ركب ىلأ نب مههاربإ انثدح لاق دوراجلا نب ىلع
 2 ىلا ىلإ ىبارعأ ءاجلاق ىردخلا ديعس أ ع حلاصوأ نع شمعأل نع ىبأ انثدح

 هرهتناف ىتيضق الإ كيلع جرحا هل لاق تح ىبارعألا هيلع ددشو هيلع ناك أر مت هاضاقتي

 اله ملي ىنلا مط لاقف قح بلاط ىنإ ملل لاقف ملكت نم ىردتأ كحبو هل اولاقف ةباحصلا

 انيضرفاف رمت كدنع ناكنإ اهل لاف سبق تنب ةلوخ ىلإ لسرأ مث متتك ق حلا بحاص عم
 ىبارعألا ىضقف هتضرقأف هللا لوسراي ىنأو تنأ ىبأب معن تلاقف كيضقنفرمت انيتأ, ىتح
 ذخ يال ةمأ تسدق ال اهنأ سانلا رايخ كتلوأ لاقذ كل هللا ىوأ انةيفوأ لاقف همعطأو

 ىبارعأالا ىلع ركشني لو هيضقي ام وقلي ىنلا دنع نكي ملف عتعتم ريغ هقح اهنم فيعضلا

 قحلا بحاص عم اله لاقو هايإ مراهتنا ةباحصلا ىلع ركنأ لب كلذي هءاضتقاو هتلاطم
 هيلع لديو بلاطلا هرظني نأ نودراسعإلا سفنب ًارظنم نوكي ال نأ بجوي اذهو رتاك



 نيم عيبلا باب

 نب نافع انثدح لاق بد مما سايعلا نب دمحأ انثدح لاق عناق نب قابلا دبع انثدح ام ًاضيأ
 لوس ر تحمس لاق هيبأ نع ةديرب نبأ نع ةداجحنب دم نع ثراولا دبع انث دح لاق ملسم
 تلقف ةقدص موي لكب هلف ًارسعم رظنأ نمو ةقدص هلف ًارسعم رظنأ نم لوقي ميلي هلل
 ةقدص موب لكب هل لوقت كتعمس مث ةقدص هلف ًارسعم رظنأ نم لوقت كتعمس هللا لوسرأ#
 موي لكب هلف نيدلا لح اذإ هرظنأ نمو ةقدص هلذ نيدلا لحي نأ لبق ًارسعم رظنأ نم لاق
 ميهاربإ انثدح لاقجارسلا نب كلا دبع نب ىلع نب دمح انثدح لاق قابلا ديعانث دحو ةقدص
 لاق ىدسألا ةنجح نب. ديعس انثدح لاق سنوب نب ىسيع انثد> لاق ىورحلا هللا دبع نبأ
 رتل هللا لوسر لاق لوقي رسبلا ابأ عمس هنأ تماصلا نب ةدابع نب ديلولا نب ةدأبع ىث دح
 نم لو”الا ثيدحلا ىف هلوقف هلظالإ لظال موي هللا هلظأ هل عضو وأ ًارسعم رظنأ نم
 راظنإ نود راسعإلا سفنب ًارظنم نوكي ال نأ بجوي ةقدص موب لكب هلف ًارسعم رظنأ
 لكي هلف ًارسعم رظنأ نم نأب لوقلا حصامل هراظنإ ريغب آرظنم ناكول هنآل هانإ بلاطلا
 هلعف ريغب ًارظنم راص دق نم امأف هلعف ىلع الإ باوآلا قحتسي نأ زئاج ريغذإ ةقدص موب
 نم ًاضيأ كلذ ىلع لدب رسلا ىبأ ثيدحو راظنإلاب باوثلا قحتسإ نأ ليحتسي هن
 ةلزنمب راظنإلا لعج هنأ ىناثلاو هراظنإب باوثلا قاقحتسا نم هنع ريخأام امهدحأ نيبجو
 هلوق نأ ىلع لدي هلكاذهو راظنإلا كلذكف هلعفب الإ عقال طحلا نأ مولعمو طخلا
 وه راظنإلا عوقو نوكب نأ امإ نيبجو دحأ ىلع فرصني | ةرسيم ىلإ ةرظنف | ىلاعت
 لطم لعج امنإ متلي ىنلا نال اهل قدعتسم ريغ ناكذإ هتب وقع كرتو سيحلا نم هتيلخت
 الف سيحلا نم هراظنإب هللارمأف ءاضقلا كرتب ملاظ ريغ وهف هراسعإ تبث اذإف ًايلظ ىنخلا
 هموزل كرتب هراظنإ ىلإ داشرإلاو بدنلا دارملا نوكي نأوأ هموزل كرت كلذ بجو
 لاق نإف ٠ اهاندروأ ىتلا رابخ“ الا ةلالدب بلاطلا ةرظنب الإ ًارظنم نوكي الف هتبلاطمو
 ليق ٠ فرصتلا نم عونمم نيلاحلا ىف هن"ال امهني قرف ال سدحلا ةلزنمب موزألا لئاق
 نم بلاطلا لبق نم هعم نوكي نأ هانعم امنإف فرصتلا هعنميال موزألا ن”ال كلذك سبل
 ةند نم ضف قابلا ذخأيو توقلا رادقم هلك رتيف هديفتسل امو هيئبك ف ةرغأ ىعارب

1 
 هل

 كلام وبأ انثدح لاق ةيواعم نب ناورم ىورو ةبوقع الو سيح باحيإ كلذ ىف سيفو
 دبعل لوقي هللا نإ وقلي هللا لوسر لاق لاق ةفيذح نع شأرح نب ىعبر نع ىعج يآ 0 شبا



 كنأ ريغ موص الو ةالص نم هب كوجرأ لمع ريثكك ل تامعام لاق تلمعام هدابع نم
 لاقف رسعملا رظنأو رسوملا ىلع سيأف سانلا طلاخأ تنكف لام نم الضف ىنتيطعأ تنك

 اذكه دوعسم نبا لاقف هل رفنف ىدبع نع اوزواحت كنم كلذب قحأ نحن لجو رع هللا

 ةمدقتما رابخألا هيلع تادام لثم ىلع لدي ًاضيأ ثيدحلا اذهو قلي هللا لوسر انعمس
 رسوملا ىلع ريسيتلاو رسعملا راظنإ نيب عمج هنآل راسعإلا سفنب عقبال راظنإلا نأ نم

 هلعجو رسعأ اذإ هموزل نيبو هنيب لاح نم ستحاو ٠ بجاو ريغ هيلإ بودنم هلك كلذو

 ىبأ نع هللا دبع نب ضايع نع ريكي نع دعس نب ثيللا هأور امب راسعإلا سفنب ًارظنم

 هنيد رثكف ابعاتبا رامث ىف علي هللا لوسر دبع ىلع بيصأ الجر نأ ىردخلا ديعس

 هللا لوسر لاقف هنيد ءافو كلذ غلبي ملف هيلع سانلا قدصتف هيلع اوقدصت هيلي لاقف

 سيل تلم هلوقب انفصوامب لئاقلا جتحاف كلذ الإ مل نيل متو امااوتح 3

 2ظ01 دري مل هنأ مولعم هل 0 * موزللا ىنن ىضتقي كلذ نإو كلذ الإ كل

 ءاقب كلذب فني مل اذإو هتوق نع لضف امب قحأ ءامرغلا ناكدجو ىتم هنأ ففالخال هنآل
 نع الضاف هيسكت ام مهنورد اوفوتسل هل مهموزل ءأقب عنمال كللذكف هتمذ ف مهقوقح

 دقف لبقتسملا ىف هبسكي ايف مهقوقح تورث ىف فلتخنال انآأل موزالا ىنعم وه اذهو هتوق
 فت مل مكالذ الإ مل سيل مقلط هلوقب كلذ فتنيملو مهل موزألا ق>توبث كلذ ىضتقا

 امو رسعملا راظنإ نم انركذ ىتلا نا رابخألا ف هلي ىنلا لوقو هديفتسي اهف مرق وة ءاقب

 نع ةيجاولا ةلاحلا نويدلا ىف لد جأتلإ زاوج ىلع لدي هراظنإ ىف بلاطلا بيغرت نمركذ

 كلذو هب , ليجأتلا حصيال لصألا ىف الاح ناكاذإ هنأ ىعفأشا هلأ معذو عرببلاو بوصغلا

 ةديرب نبأ ثيدح كلذ نيبو هلبجأت زاوج تضتقا دق اهمال 1 ىتلا راثآلا 2

 انثادح لاق ركب نب دم انثدحو ههدزس مدقت دقو لح أم دعب وأ لحب نأ لبق لجأ ن رمش

 قورسم نب ديعس نع صو>حألا وبأ انثدح لاق روصنم نب ديعس انثدح لاق دواد وبأ

 نم دح ًاانمه لاقذ 01 هلو هلال وسر انيطخ لاق بدنج نب ةروس نع تنامعم نع ىبعشلأ نع

 ا انبه لاق 3 *” دحأ هبك مف نالف ىنب نمدحأ انبه لاق مت ع دحأ هبي 2مل نالف ىب

 نيترماىف ىندحنأ كعنمام كي هللا لوسرلاةف هللال]وسراب انأ لاقف لجر ماقت تالف
 .٠ 8 5# 5 سرع سس 1 ا ايلا ع ا د 1 هيل لا

 ىح هلع ىدأ هنبار دفلف هنيدي روسام ,طبحاص لإ | ريخ الإ ىذب هرنأ ل ىلإ نييلو 3



 اا عيبلا باب

 وادنب ناملسىنثدحلاق داودوبأ انثدحلاق ركب نب دمح انثدحو ه ءىثب هبلاطي دحأام
 ا ديعابأ عم هن أ بوبأىأ نإ :ديعس يادح لاق بهو انث دح لاق ىدبنلا ىربملا

 ا هل هللالوسر نع هيبأ نع لوق#« ىرعشأللا ىسوم ىنأ نب ةدرب انأ تدعم لوش
 لجر توم نأ اهنع هللا هاهن ىتلا رئابكلا دعب دبع هالي نأ هللا دنع بونذلل مظعأ نإ
 ناطقسيال موزللاو ةبلاطملا نأ ىلع ليلد نيش دحلا نيذه ىفو ءاضق هل عدي ال نيد هيلعو
 لجرلا اذهاولخيال ليقنإف + ءافو هل عديل نإو توملابةبلاطملا هنع طقست ملاكرسعملا نع
 اطرفم ناكذإف طرفم ريغ وأ هنيد ءاضق 2 ًاطرقم نوكي نأ نم اسافم تام اذإ نيدملا

 طرفم ريغ ناك نإ و اهنم بتي مل ىق جلا بونذلا رثاس ؟ هطيرفتب هللا دنع بلاطم وه انف

 ىف طرف نميف كلذاتإ هل ليق ه هفذيالإأ ادع ذخاؤيال هللا نآل هن هذخ اب الىلاعت هلق

 رسمعملا كح اذهو هن اذ خام نوكيف و انلقم تاه: ىح هطي رفت نم بتيإل متدنيد ءاَضَقَق

 ناك م ايندلا ىف هب ًابلاطم نوكي نأ بجاوف هطيرفت نم هتبوت ملعف ال اناأل ىددآلا نيدب
 قعر صملاهنيد ءاضقىف طرفملانيب أوقرفت نأ ىغبنض ليق نإف ه ىلاعت هللا دنع هن ًاذخاؤم

 ملو طرف نم موزلهل نوبجوتف هطي رفت نم بات مث طرفوأالصأ طرفي مل نم نيبوهطيرفت
 هتبو: ةقيق- ىلعانفقوول هلليق « بات مث طر ةوأ طرفي مل نمبف كلذ هل نولعجتالوبني

 هطيرفغت رن انفلاذ هئاضق ىف ًاطرفم نكي م ) هنأ انيلع وأ هطيرقت نم

 ةقيقهلا ىف طرفم ريغ هنأ ملعنال انكلو ىلاعت هللادنع امهمكح 0 خخ 5 موزللا أب ىف
 مم هطيرفت نم هتبوتل روظملا كاذكو راسعإلا ربظأ دقو ءوبخم لام هل نوكي نأ زاوجل
 ناكاذإو ةقيقح هررظأ ال نوكت الو هنيد ءادأب ًارسوم نوكي نأ زئاج هترسع روبظ
 ثيدحو هتوم دعب ىلاعت هلل ةبلاطملا هيلع تبت مهيلع مثاق ةبلاطملاو موزألا مكش كلذك
 انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمه انثدحام وهو كلذ ىلع لدي ا بأ ةداتق ىأ

 ىبأ نع ىرهزلا نع رمعم انثدح لاق قازرلا دبع انثدح لاق ىنالقسعلا لكوتملا نب دمت
 لاقف تيك ا ردد هم ءاعو تام لجر ىلع لصيال قلي هللا لوس ر ناكل اق رباج نع ةيلس

 ىلعامه ىراصنألا ةدأتق وب ألاَقف مكيحاص ىلع اولص لاقف نأ َُن ]راني معن اولاقف نيد هيلعأ

 انأ لاق را بَ هللا لوسر ىلع هللا حتف الف هِي مللي هللا لوسر هيلع ىللصف لاق هللا لوسراب

 نكن م ار رام دكت نمر فاست إعف ًانيد كرت نف هسفن نم ن نمؤم لكب ىلوأ



 صاصحبلل نآرقلا ماكحأ 0

 نوكي ناك هنأل ًاسلفم تاماذإ هيلعةالصلا كرت, ال ناك ًاسلفم تام اذإ هيلع ةمئاق ةبلاطلل
 دقو ةيلاطملاو موزالا هنع طقسيال راسعإلا نأ ىلع ليلد اذه ىفو هيلع نيدال نم ةلزنع

 لجرماتأ اذإ بلاط ىنأ نب ىلع ناك لاق ريمع نب كلملا دبع نعرجابملا نب ليعاعت] ىوو

 امأو هموزل نم كعنم امولاق همزلأ ًآذإ ىنإف لاق نإف هسبحأ لام ىلع ةنبب تاه لاق همبرغب

 ةيآلا فالخت هترجأ نم نيدلا ءافيتساو دحلا امهتزاجإ ىف دعس نب ثيللاو ىرهزلا لوق
 ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناكن إو | ىلاعق هلوقف ةبآلا امأ مقلي هللا لوسر نع ةبورملا راثآلاو

 ابنم ءىتىف سيل قي ىنلا نعةيورملا رابخألا ا رجاؤيلف لقي م و[ ةرسيم

 هل اودحب مل نيح كلذ الإ 3 سيل ىردخلا ديعس ىلأ ثيدحو هك هكرت وأ اهف امتإو هتراجإ

 ادا اهءريع

 قدصتلا نأ لعأ هللاو ىنعي [نولعت متتكن إ كل ريخ اوقدصت نأو | لجو زع هلرق

 ضرقلا نم م لضفأ ةقدصلا ن أ ىلع لدي اذهو هب هرآ ظل نم ريخ رسعم لا ىلع ىذلا نب ,دلأع

 ض رق لاق هنأ قل ىنلا نع ىوردقو هعاجرتسا ريخأتو لاما عفد وهامتإ ضرقلان أل

 ىرجم ىرجي فلسا لاق ميلي ىنلا نع هللا دبع نع ةمقلع ىورو ةرم ةقدصك نين سع

 ميهاربإ نعو هلثم سابع نبأ نعو هلوق نم دوعسم نب هللأ ديعنع ىورو ةقدصلا رطش

 نم ءاربإلا هللا ىمس املو ه لاملا سأرب الان [ مكل ريخ اوقدصت نأو | هلوق ىف ةداتفو

 ةرسع ىذ ىلع ىهو ةقدص ةاكنلا ىعس هنأأل ةاكزلأ نع هزأوج هرهاأظ ىضتقأ ةقدص نيدلأ

 هريغو نيدو نيع نم ةاكزلا ابف ىتلاهلاومأ رئاس نع هزاوج ًابجاوناكر هاظلاو انيلخ و لغ
 سيل قح وه انإ نيدلا نال هريغ نود هنم أربملا ةاكز طقس امنإ اولاق انباعصأ نأ الإ

 هتيمستو اهوحنو دبعلا ةمدخو رادلا ىتكس لثم ةاكزلا ىرجب ىرجت ال قوقحلاو نيعب

 دق للأعت هلأ نأ قم الأ لآ وح ”الا رثاس ىف ةاكزلا نع هزاوج بج وت ال ةقدصلاب هايإ

 ىلإ  سفنلاب سفنلانأ ١ ايف مهيلع انيتكو| ىلاعت هلوق ىف ةقدص صاصقلا نم هد اربلا_ع

 نيب اظالخ معن الو صاصقلا نع وفعلا هب دارملاو | هل ةرافك وهف هب قدصق نف هلوق

 ةوخأ نع ًايك اح ىلاعت لاقو ةرافكلا ىف ءىزجم ريغ صاصقلا نع وفعلا نأ ملعلا لهأ

 قدصت,نأ هولأسي مهو | انيلع قدصقو ليكلا انل فوأف ةاجرم مااا فسوت
 مهنأ ىرتالأ ًايدب اوعنم اوناكمهن"ال ليكلا مهعنميالو مهعيبب نأ هولأسامتإو هلامب مهيلع امناء هلاع



 كن تانيادملا دوقع باب

 هيلع ةقدصلا مسا عوقو ناكاذإف مهتعاضيب هورتشا ام وهو ليكلا ال فوأق اولاق
 ةاكرلا نع هزاوجلا ةلع نيدلا ىلع ةقدصلا مسا قالطإ نكي مل ةاكزلا نع هزاوج بجو
 . لعأ ىلاعت هللاو

 تانئادملا دوقع باب

 لاق | هوبتك اف ىمسم لجأ ىلإ نيدب متيادت اذإ اونمآ نيذلا اهمأ اي | ىلاعت هللا لاق
 هلوقب نيبجاو اناكدق ةلجآلا نويدلا ىلع داهشإلاو باتكلا نأ ىلإ موق بهذ ركب وبأ
 هلوقب بوجولا خسسن مث | كلاجر نم نيديهش اودهشتساف  هلوق ىلإ هوبتكاف | ىئاعت
 ىردخلا ديعس ىنأنع كلذ ى ورإ هتنامأ نمتوا ىذلا دؤيلف آضعب مكضعب نمأن إف | ىلاعت
 ةؤادو لوعالا مصاع ىورو ءىث اهنم خيسني م ةمكح< ىه نورخآ لاقو نسحلاو ىعشلاو
 ه خس اف امو ةكح نيدلا ةيآ نإ هللاو ال سابع نبا لاق لاق ةمركع نع دنه ىبأ نبأ
 هللا نوعدي ةثالث لاق ىسوم ىنأ نع ةدرب ىنَأ نع ىعشلا نع سأرف نع ةبعش ىور دقو
 دقوابهفس هلام ىطعأ ل جرو ابةلطي ملف قلخلا ةئيس ةأرمادل تناكلجر مهل بيجتسي الف
 م هب هيلع دوشي لو نيد لجر ىلعهل لجرو | مكلا ومأ ءامغسلا أوتاؤت الو | ىلاعت هللا لاق
 نإ كاحضلا نعربي وج ىورو ِهَتِلَِي ىنلا ىلإ اعوفرم ثيدحلا اذه ىور دقوركي وبأ لاق
 ريبج نب ديعس لاقو هرمأو هللا قح كرت هناأل بحب مل هيلع اعد نإو رجوي مل هقح بهذ
 لجأ اهف نكي موأ لجأ اهيف ناكاذإ كف وقح ىلع اودبشأو ىنعي [ متعيابت اذإ | ردهشأو |
 فصنب معيأب نألعلجرلا ديشأ ءاطع لثس ع رجب | لاقو لاح لك عك ةح بع دهشأف
 لاق ميهاربإ نع ةريغم ىورو [ متعيابت اذإ اودهشأو | ىلاعت هلوق ليوأت وه معن لاق مجرد
 دبشي ىل ءاش نإو دهشأ ءاش نإ ىعشلاو نسحلا نع ىور دقو لقب ةجتسد ىلع ول دبشي
 عاب اذإ ناكرمع نبا نأ دهاجم نع ثيل ىورو | ًاضعب مكضعب نمآ نإف | ىلاعت لول
 دابشإلا عم ةباتكلا تناكل ًابجاو ناكول هنآلل ابدن هآر هنأ ىلع لدي اذهو بتكي لو ديشأ
 - ىلاعت هلوق ىلإ -هوبتك اف] ىلاعت هلوق ولخيال ركبوبأ لاق ٠ ةبآلا ىف امهبرومأم أمهنأل
 نوكي نأ نم [ متعيابت اذإ اودهشأو | ىلاعت هلوقو [ كلاجر نم نيديهش اودهشتساو
 باث ًارقتسم اكح اذه ناكو اهوزن لاحىف ةلجألا نويدلا ىلع دابشإلاو ةباتكلل ًابجوم
 | هتتامأ نكؤأ ىذلا ديلف ًاضدب مكعب نمأ نإف ]ىلاعت هلوشب هناجيإ خسف دوو نأ ىلإ



 داهشإلاو ةباتكلاب دارملا نوكب نأ زئاج ريغف كلذك ناك ن إف ًاعم عملا لوزن نوكنأو

 لبقركملا خس ز زثاج ريغ ذإ دحاو ءىث ىف عم خوسنملاو خسانلا دو دمع الا

 اودبشأو | ىلاعت هلوق نم نيدكسحلا نيذه لوزن خيرات اندنع تبثي مل امو هرارقتسا
 درب ملف 5 امدوروب 2 بجو | | ًاضعب مضعب.نمأ نإف |ىلاعت هلوقو [ متعيابت اذإ

 ىذلا دؤيلف ًاضعب مكضعب نم مأ نإف | ىلاعت هلوقب انورقم الإ داهشإلاو باتكلاب ىآلا
 نع ىورامو بجاو ريغ بدن داهشإلاو ةباتكلاب مالا نأ كلذب تدثق | هتنامأ نموا

 ًآبجاودارشإلا 0 هيف ةلالدالءىث اهنم مشل ةلكح ن ,.دلا ةبآ نأ نم سايعنا

 داهشإلا نوكي نأ بجوأ ام ةوالتأا قسن ىف ناكف ًاعم درو ميلا نأ ديرب نأ زئاجهنأل

 نعو دبشي نآك هنإ ر . نبا نع ىورامو | أ عل مكضعب نمأ نإف | ىلاعت هلرقوهو ًابدن

 نع ىور امو ًاباحيإ ال ًابدن هوأر مهتأ اندنع هلك ليلقل !ةلا ىلع دهشي هنأ ءاطعو ميهاربإ
 لق دبش لو نيد لجر ىلع هل نم مدحأ م هل تاجتس الف هللا نوعدي ةياالثا قسوم ىبأ

 الو امقلطي مف قاخلا ةئيس ةأ سما هل نم هعم أ و الأ ًابجاو هآر هنأ ىلع ةلالد

 ىلع هنم لوقلا اذه امو امقلطي نأقلخلا ةئيسة أما هل نم ىلع بجاوب سيل هن آفالخ

 صالخلااو جرخلا هيف هل ىلاعت هللا لعج ام ىلإ لصوتلاو طايتحالل كرات كلذ لعاف نأ

 ىف هعيمج روكذملا نهرلاو دابشالاو ةياتكلاب سلا نأ را اصمالا ءا ءاهقف نيب فالخ الو

 ًآئيش نإو ايندلاو نيدلل طايتحالاو حالصلاو ظحلا هيفانلام ىلإ داشرإو بدن ةبآلا هذه
 تاعايبلاو ةيرش"الاو تاني ادملا دوقع فاس نع فلخ ةمآلا تاقن دقو بجاو ريغ هنم

 دابشإلا ناكولو مييلع م مم ريكن ريغ نم كلذب مهئاقف لع عم داهش] ريغ نم ممراصمأ ْق
 كلذو ًابدن هوأر مهتأ ىلع ليلد كلذ ىفو هب مولع عم هكرات ىلع ريكنلا اوكرت الآ أو

 اهتاعايب ىلع دهشت نوعباتلاو ةباحصلا تناكولو اذه انم وي ىلإ عقلي ىنلارصع نم لوقنم
 لقني ملاملف داهشإلا كرت هلعاف لع تركنالو ًاضيفتسم ًارتاوتم هب لقنلا درول اهتيرشأو

 نأ كلذي تت ةماعلا نم هكرات ىلع ريكتلا رابظإ ال و ضيف ةةاسملا لقنلاب داهشإلا مهنع

 نأ ةطاخم [هوبتكافإ ىلاعت هلوقو نيمجاو ريغ تاعايبلاو نويدلا ىندابشإلاو ياتكلا

 'كلذي أ امنإف | نيدب متنيادت اذإ اونمآ نيذلا ام .أاي ] وهو ةيآلا لوأ ىف هركذ ىرج
 هل ليق ه نيدب الإ نوكي ال نيادتلاو | نيدب | ىلاعت هل وق هجو ام لبق نإف ه نينيادتملل



 ا تاني ادا] دوقع باي

 هلوقك ءازجلا وه ىذلا نيدلا نم نوكي نأ لمتحب كرتشم ظفل | متنيادت | ىلاعتهلوق نال
 نع كارتشإلا لازأف متيزاجت ىنعمب نوكيف ءارجلا موي ىني | نيدلا موي كلام ] ىلاعت
 ديك أتلا ةبج ىلع نوكي نأ زئاجو نيدلاب ةلماعملا ىلع هرصقو ١ نيد | ىلاعت هلوةب ظفللا

 رئاس مظتني [ ىمسم لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ ] ىلاعت هلوقو « سفنلا ىف ىنعملا نيكمتو
 نويدلا رئاس ىف ليجأتلا زاوج ىلع هيف ةلالد الو لاجآلا هيف مصيولا تانيادملا دوقع
 اذإ دابشإلاب سآلا اهف امنإو نويدلا رئاس ىف ليجأتلا زاوج نابب اهيف سيل ةيآلا نأل
 الأ هعانتماو نيدلا ىف ليجأتلا زاوج ىرخأ ةلالدب ملعي نأ جاتحي مث الجم ًانيد ناك
 نياجؤم ًاعيمج ان وكي ىتح نيدلاب نيدلا ىلع لجأالا لوخد زاوج ضقت مل اهنأ ىرت
 هيفةل الدال مولعم لجأ ىلإ مولعم نزوو مولعم ليك فلسيلف ملسأ نم هلوق ةلزنمب وهو
 تيثي نأ ىغبني انإو ةمواءملا لاجألاب تانوزوملاو تاليكملا رئاس ىف للا زاوج ىلع
 هنأ تبث اذإو ىرخأ ةلالدب ةفصلاو عونلاو سنجلا مولءملا نوزوملاو ليكملا ىف هزاوج
 ىلع ةيآآلا لدت اكو مولعم لجأ ىلإ هيف لسن نأ ىلإ كلذ دعب انجتحا هيف ملسلا زوحب ام
 تانيادملا دوةع رثاس ةزاجإ ىف أمهم ومعب لالدتسالا مصي و تانيادملا دوقع زاوج

 طرش زاوج ىلع لدت ال كلذك ةنيادملا تح اذإ دابشإلاب ىمأالا اهيف امن ةيآلا نال
 جتحادقو هيف ليجأتلاو نيدلاحص اذإ داهشإلاب مالا اهف امنإو نويدلا رئاس ىف لجأالا
 دوقع رئاسو ضرقلا نيب قرفت ال ذإ ةيآلا هذهب ضرقلا ىف ليجأتلا زاوج ىف مهضعب
 ةلالد ال هن" ال ركذ ماندنع كلذ سدلو مسالا هلمش ام ضرقلا نأ انيلع دقو تانيادملا
 ىلع داهشإلاب الا اهيف امنإو اهعيمج ىف ليجأتلا زاوج ىلع الو نيد لكزأ وج ىلع اهيف
 نويدلا نم تبي ملام ىلع داشإلا هب دارملا نوكي نأ ةلاحتسال ليجأتلا هيف تدث دق نيد
 هوبتك اف ليجأتلا هبف تبث دق نيدب متني ادت اذإ هدارم نوكي نأ بجوف لاجآلا نم الو
 : ضرقلا نأ ىلع لدي امو هلالدتسا ىف لفغم ضرقلا ليجأت زاوج ىلع هب لدتسم اف

 دّقعب ضرقلا سيلو ةنيادملا دقع ىضتقا دق [نيدب متنيادت اذإ| ىلاعت هل وق نأ هيف لخدي
 لاق هنم اجراخ ضرقلا نوكي نأ بجوف ضيقلا نود دّقعلاب ًانيد ريصي ال اذإ ةئيادم
 تباث نيد لك ىلع لمتشا دق [ ىمسم لجأ ىلإ نيدب متيادت اذإ | ىلاعت هلوقو ركب وبأ
 ناك لجأ ىلإ مرد فلأب ًادبع وأ اراد ىرتشا نف ًانيد وأ انيع هلدب ناكءاوس لجؤم



 لجؤم نيد ىف ةروصقم اهنأ ىلع ةيآلا تلد دقو ةيآلا ىضتةمداهشإلاو باتكلاب ار ومأم

 لقي لو [ ىمسم لجأ ىلإ نيدب متيادت اذإ | لاق ىلاعت هن"ال ًاعيمج امهفال نيلدبلا دحأ ىف

 عم نياديلا ىف لج "الإ دوجو زئاج ريغف نيلدبلا دحأ ىف لج هلآ تيثأ امنإف'نينيدب

 فو ملسلا ىف زئاج اذرف دقعلاب نينيد اناكاذإ امأو نيدلاب نيدلا نع يلب ىنلا ىهن دقو

 نال ةبآلاب ادام لسلا نوكي نأ عنتمي الو سلا ىلع ًاروصقم كلذ نأ الإ فرصلا

 بجوم ةني ادم دقع ىلع داهشإلاب ىلاعت هللا ىمأ دقو ملسلا وهو نيلدبلا د-أ ىف ليجأتلا

 قلجوؤملا سلا نأ دهشأ لاق سايعنبا نع ناسح ىبأ نع ةداتق ىور دقو لجؤم نيدل

 ىلإ نيدب متنيادت اذإ اونمآ نيذلا اممأ اي ] هّقأ باتكىف ةبآ لوطأ هيف لزنأو هللا باتك

 ةيآلا مومع تحت ىوطنأ امم لجؤملا ملسلا نأ سابع نبا ربخأف [ هويتك اف ىمسم لجأ

 نايعألا وأ عفانملا لاديإ نم ناكءاوس ةيآلاب دارم وهف لج م تباث نيد لكاذه ىلعو
 حلصااو علا كاذكو الجؤم ناكاذإ رهملاو تاراجإلا دوةع ىف ةلجؤملا ةرجألا وحن

 نأ انيب دقو ةنبادم دقعب ةتباث ةلجؤم نويد هذه نآل ةلجؤملا ةياتكلاو دمعلا مد نم

 اذإ | لاق هن"ال امهف ال الجؤم ناكاذإ نيلدبلا دحأ ىف يكل اذه تضتقا امنإ ةيآلا
 لو لجؤم نيد هب تدك ىذلا دقعلا رف ةيآلا هتمظتنا دقع لكف | لجأ ىل إ ] نيدب متيادت

 بودنملا عيمج نوكي نأ بجوف نايعأوأ عفانم نمالدب نيدلا كلذ نوكي نأ نيب قرفت
 ددع نم ركذ ام نوكي ام نأو اهلك دوقعلا هذه اهم ًادارم داهشإلاو باتكلا نم هيلإ

 نود هنم ءىث صيصخت ظفللا ف سيل ذإ اهرئاس ىف ًاريتعم ةدابشلا فاصوأو دوبشلا
 قوالجؤم انيدربملا ناكاذإ حاكتلا ىف نيتأر ملاو لجرلا ةدامش زاوج كلذ بجويف هريغ
 هذه راصتقالا زئاج ريغو هفصو اذه ناكام رئاسو دمعلا مد نميلصلاو ةراجإلاو علخلا
 ىلاعت هلوقو ء ابعيجل ةيآلا لومش عم ضعب نود ةلجؤملا نويدلا ضعب ىلع ماكح الا

 نم ملي ىنلا لاقو فلسلا ن م ةعامج ن نع كلذ ىور دقو امولعم ىنعي [ىمسم لجأ ىلإ |
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 ياتكلاو مهن نب لدعلاب اهتكب نأ س انلا نيب قئاثولا ةباتك ىلوت نإ مأ هيف [لدعلاب بتاك
 نم قئوتلاو أو طايتحالاو لدعلا دح ىلع ب نأ بتكاذإ هليبس نإف امْح نكي مل نإو
 ةعيرشلا هبج وتام ىلع ًازئاج ًاحيمص ًاطرش ن وكي نأب باتكلا بتكي املجأ نم ىتلا وومألا



 8 تائيادملا دوقع باب
 ىردتو ةكرتشملا ظافل الا بنحيتو ىتاعملل ةلمتحلا تارابعلا نم زرحتلا هيلعو هيضتقتو
 ءابقفلا ىفالخ نم زرحتلاو لاهتحالاو ةكرشلا دح نع ةجراخ ةنيبم ظافلأب ىناعملا قيقحت
 لاق كلذلو ةبآلا ىف امهم رومأملا طايتحالاو ةقيثولا ىنعم نيني ادملل لصح ىتح نكمأ ام
 هتييام ملعأهللاو ىنمي [هلا هلعاك بتكبنأ بتاكبأي الوإ باتكلاب ألا بيقع ىلاعت
 نم دحاو لكل لصحب ىكل ةزئاجلا ةتباثلا تاني ادملاو ةحيحصلا دوقعلا ماكحأ نم
 ركحلاب الهاج ناكاذإ كلذب بتاكلا نآلو ةنيادملا دّقع ميحصت نم دصقام نينبادتملا
 اتح نكي ل نإو باتكلاو هادقاعتام لطبيو هادصقام !.يلع دسفيام بتكب نأنمأيال
 شي ةطيرشلا هذه ىلع نوك< نأ بجاوف بتك ىتم هنإف طوحأل ! ىلإ ًاداشرإو ًايدن ناكو
 كلذ مظتتاف [ قفارملا ىلإ مكيديأ و مكهوجو | ولسغاف ةالصلا ىلإ متَق اذإ ] لجو رع لاق
 نأ هيلعف ثدحم وهو املعف دصق ىته هنكلو هيلع بجاو ريغ لفنلاو ضرفلا ةالص
 ىف ملسيلف ملسأ نم هيلي ىنلا لاق اكو اهئاكرأ رئاسو ةرابطلا نم اهطئارشب الإ اهلعفيال
 سي نأ دارأ ىم هنكلو بجاوب سيل ملسلاو مولعم لجأ ىلإ مولعم نزوو مولعم ليك
 بتك ىم هنكلو نيبجاوب سيل داهشإلاو نيدلا باتك كلذ كف طئارشلا ءافيتسا هيلعف
 هتيص طورش هيف فوت نأو هب ىلاعت هللا هرمأ ىذلا هجولا ىلع هبتك نأ بتاكلا ىلعف
 نع ىورف ةباتكلا بتاكلا موزا ف فاسلا فاتخا دقو هتباتكب دوصقملا ىنعملا لصحيأ
 بتاكلا ىلع بجاو ىدسلا لاقو هوو داوجلاكةيافدكلا ىلع بجاو وه لاق هنأ ىعشلا
 ال ,بتاكراضيال دأ ام سن كادضلا لاقو بجاو وه دهاجمو ءاطع لاقو هغارف لاحق
 نوكي فيكف نيني ادتملا لد لصألا ىف بجاو ريغ باتكلا نأ انبيدقركب وأ لاق | ديهش
 هآر نم نوكب نأ ىسعو هيف هل بيسالو دّقعلا اذه ىف هل ركحال ىذلا ىنجألا ىلع آيجاو
 بحي نمل اهم موقي نأ ةباتكسلا نسحب نم ىلع كلذكف بجاو لصألا نأ ىلإ ًابجاو
 نم هيلإ امه«دنام ىلإ ادصق مزين ادتملا نإفاندنع ًآابجاو نكي ل نإو لصألاو هيلع كلذ
 سيو هه هنيبي نأ كالذ لع نمىلع ضرف هنإف كل ذب نملاع ان وكب لو باتكلاب قأثيتسإلا
 ول اكهيلعي نم ءالمإب عربتم وأ ريجأ اهل هبتكب وأ هاتكي ىتح هنيدي نكسلو هبتكي نأ هيلع
 كلذب ماعلا ىلع ناكام,ماكحأ فرعت ةالص ىصيوأ اعوطت ًاموص موصي نأ ناسنإ دارأ
 لفوالا امل ءاضعلا لعن 2 امر ايب ءاملعلا لع نأل ًاضرف موصلاو ةالصلا هذه نكت منإو هلئاسأ هنيدي نأ ل ئساذإ

 0 ىف ماكحأ ك4 1 :



 صاصجلا نآر قلا ماكحأ ١

 نايب هيلي ىنلا ىلع ناكدقو ضورفلا نايب مهيلع نأ اكاهنع اولأس اذإ هيلإ بودنملاو

 لزتأام غلب لوسرلا اهمأا»] ىلاعت هللا لاق ضورفلا نايب هيلع نأ اكهيلإ بودنملاو لفاونلا

 ماكحأ هيدن ىلع هللا لزنأ امفو [ مهيلإ لزنام سانلل نيبتل | ىلاعت لاقو | كبر نم كيلإ

 نابب لِي اهيبن نع ةمآلا تلقن دقو ضورفلا نايبك هتمآل اهتايب هيلع ناكف لفاوتلا

 ضرف نم ًاءلع ملع نم ىلعف كلذك ناك اذإو ضورفلا نايب هنع تاقن اكهيلإ بودنملا

 طزتوأ نيذلا قاثيم هللا ذخأ ذإو | ىلاعت هللا لاقو هلئاسل هنيبي نأ هنع لئس مث لفن وأ

 لئس نم هقَِي ىنلا لاقو | ممروبظ ءارو هوذبنف هنومتكت الو سانلا هتنينتل باتكلا
 قئاثولا فرع نم مزلي هجولا اذه ىلعف ران نم ماجلب ةمايقلا موي مجلأ همتكف لع نع

 ضرفاذهو ةعيرشلاو نيدلا مولع رئاس نايب همزليام بسح ىلع اهلئاسل اهنايب طورشلاو

 ىلوتي نأ همزلي نأ امأف نيقابلا نع طقس مهضعب هب ماق اذإ ةيافكلا ىلع سانلل مزال

 نأ عنتم ريخف هبتكي نم دجوي ال نأ الإ مهللا هلوقب ًادحأ ملعأ الام اذبف هديب ةباتكلا

 زوجي راجيتسإلا ناك ال بتاكلا ىلع ًاضرف باتكلا بتكن اكو لو هبتكه يلع لئاق لوقب

 ذخأز ا وج ىف ءارقفلا فلتخ ملاملف ميصي ال لطاب ضورفلا لءعف ىلع راجيتسإلا نآل هيلع

 الو ةيافكلا ىلعال ضرفب سيل هبتك نأ ىلع كلذ لد ةقيثولا باتك ب تك ىلع ةرجآلا

 بتكي نأ بتاكلل ىهن | هللا هلع كبتكي نأ بتاكب أ, الو ] ىلاعت هلوق نييعتلا ىلع

 ىلع هبتك هب دارملا ناكاذإ بوجولا ىلع ىبنلا اذهو هب هللا ىمأ ىذلا لدعلا فالخ ىلع

 روتسم ريغ الو ةرابط ريغ ىلع لفالا لصتال لوقت مكعرشلا ماكحأ هبجوتام فالخ

 املعف نع ىهم وه امنإو اةلطم ابلعف نع ايهم الو ةلفانلا ةالصلاب ًارمأ كلذ سيل ةروعلا

 هيلع اك بتكي نأ بتاك بأي الو | ىلاعت هلو كلذكو اهل ةطو رشملا اهطئارش ريغ ىلع

 لصألا ىف ةباتكلا تسل ذإ هنم زئاجلا قالخ ىلع هبتك نع + ىجن وه[ ب :كيلف هللأ

 هيف سيل ةروعلا رتسو ةرابطب ةلفانلا لصق ٠ نأ بات ل 9 أعلا لوق نأ ىرتالأ هيلع ةصحأو

 هللا قتلو قحلا هيلع ىذلا للم آو | ىلاعت هلوقو انفصوام كالذكف ةلفانلل هنم باجيإ

 همازلإو هبرقأ ام ةزاجإو قحلا هيلع يذلا رارقإ تايثإ هيف | ًاكيش هنم سخبب الوهبر

 هريغ ءالمإ نم ىلوأب قحلا هيلع ىذلا ءالمإ نكيلو رقأ اذإ هرارق] زاوج الول هن الهايإ

 هللا قتيلو 1 لجو زرع هلوقو هيلع قع رقع لكرارقإ زاوج كللذ نمضت دقف سانلا نم



 ضلدت تانيادملا دوةع باب

 سيلان "ال هيفهل وق لوقلافدريخل ءىشب رقأ نم لكنأ ىلع لدي | ًائيشهنم سخب الو هبر
 الوبقمهل وق ناكس حم اذإ هنأ ىلع كلذلد سخبلاك رت ىف ىلاعت هللا هظعو اءلف صقنلا وه

 ىف نيظعو الل نمماحرأ ىف هللا قلخام نمت.كي نأ نط لح الو | ىلاعت هلوق ريظن وهو

 نمو ةداهشلا اومتكت الو ] ىلاعت هلوةكو نهطوق يلإ هيف عجرملا نأ ىلع لد ناهتكلا

 هظعو كلذكو اهيف مطوق لوقلا ناكاه ومتك ىتم مهنأ كلذ'لددق [ هبلق مث هنإفاممتكي

 رثآلا درو دقو هيلع ايف هلوق ل ا ا

 ىعدملا ىلع نيعلاو ىعدملا ىلع ةندبلا هلوق وهو باتكلا هيلع لدام لثم عل هلل ىلا ن "ع

 ىلاعت هلو ىنعم وهو نيعلأ هيلع بجوأو ىعدملا نود هيلع ىعدا نم لوقلا لعجل هيلع

 نأ ىلع ةبآلا هذبم مهضعب جتحأو ه هلوق ىلإ عوجرلا باحيإ ىف[ ًآئيش هنم سخببالو |
 ىلاعت هلوقب سخبلا ىف هظعوو هيلإ ءالمإلا در هللا نآل لجألا ىف بولطملا لوق لوقلا
 ناصقنلا وهو سخبلا ىف هظعو ا ] لاقيف لاما غلبم ىف هقدص أ امش هنم سخبس الو |

 وبث دعب هلكل جالا طقسأول وهو هناصقنو لج“ الا سخ ىفبولطالا ظع 1 و

 كلذ ناكاملف هتءارب تحصل هعيمجنم هأريأول ذإهلامناصقن ىف بلاطلا ظعويال ؟لطب

 ليلد ةبآلا ىف ًاذإ سيلف لج الا ىفال نويدلا 0 ىف لا دارلا نأ | 0

 هتأصقت بجو 00 لج" الا تامثإ ليق ناف-» لج الا ىف بولطملا لوق لوقلانأ ىلع

 هلوق لوقلا نوكي نأ بجو هرادمو لاملا 2 ىف بولطملا لوق لوقلا ناكادلف
 سخبلاو هس ىف هقيدصت ةبآل ا تنمضت دق ذإ هناصقنو لالا سؤ نم هيف ال لج" الا ىف

 ا هل ليق + هبرقملا ىف ةءادر لجأ نم ةفصلا ناصقنب ةراثو رادقملا ناصقنب نوكب ةرات

 ىهنلا كلذ ىضتقا | اثيش هنم سخببالو هبر هللا قتيلوقحلا هيلعىذلا لاهلو | ىلاعت لاق
 سخاب ريغ لجآلا ىعدمو ًائيش ندا نع م سخي الو هريدقت ناكف هسفن قحلا سف نع

 نيدلا وه لج الا سهلو هرادقم ناصقن وه نيدلأ سخ ناكذإ هل صقأن الو نيدلأ نم

 كلدبو لج" الا ى ىرعد ىلع هقيدصل ىل ىلع 3 الا ىف ةاالد الف كللذك ناك اذ إو دضعب الو

 نيدلا كلذ وه نوكيو لج“ الا لطبيو لحيدق نيدلا نإ نيدلا نم سيل لج“الا نأ ىلع
 اذإو الجؤم ناك ىذلا نيدلأ وه لحي ىذلا نوكسيف نيدلا لجعيو لجاالا طقس دقو

 كلذ لوانتي م ًاثبش نيدلا نم ىنعي | اشيش هنم سخبب الو | ىلاعت لاق مث كللذك كلذ ناك



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ كو

 1 نم هيف ًاصقن بج وي ا] لجاالا نأ ىرخأ ةهج نمو هيلع لدي مو لجأالا
 مات ال هنأ تدلع دّقف ةدحاو ةفص ىلع ناكاذإ هلبقو لج الا دعب ضوبقملا نآل محلا

 ل ! ىلعال زاجلا ىلع محلا قي رط نم هيف صقن هنأ لاقي انإو ضويقملا ناصقن ىف هل

 نم هسفن ىف هناصقنو رادقملا ناصقت وهو ةقيق> وه ىذلا سغبلا ةنآلا تلواثت دقو

 نم سف هلك كلذ نإف ةيدرلا ةطنحلاو دوسلا مهردلاب هرا رقإ وحن اهريغ وأ نيغوأ ةثادر

 ىذلا لج" الا ضعب لوانتي نأ زحي ملف هنع ضوبقملا تافص فالتخال ةقيقحلا ةبج
 ىفو « هيفزاجملا لود ؤتنا ةقيقحلا هب ديرأ ىتم ظفللا نال زاجم وه لب هيف ةقيقحب سيل
 ىلاعت هلوقب باطخلا أدتب ا هن ال لج“ الا ىف بلاطلا لوق لوقلا نأ ىلع ةلالد ة ةيألا هذه
 م نيديهش اودوشتساو - هلوق ىلإ  هوبتكاف ىمسم لجأ ىلإ نيدب مني ادت اذا |

 .بولطملا لوق لوقلا ناكولف الجؤم لاملا ناكاذإ ًاعيمج نينبادتملا ىلع داهشالا كلذ ىضتقأ

 ليجأتلاب بلاطلا ىلعداهشإلا ب وجو ىو بلااملا ىلع هءداهش الا ىلإ جبتحا ال لج الاى

 قب الل هيف اقدصم ناك ول ذإ هيلع قدصم ريغ بواطملا نأو هلوق لوقلا / نأ ىلع ةلالد

 ىلع 0 0 >- امثإ لئاق لاق نإف ه ىنعم الو عضوم بلاطلا ىلع دابشإلل

 نيدب متنيادت اذإ : ]لاق هن هال ةيآلا ىضتقم فالخ اذه هل ليق ٠ بلاطلا نود بولطملا

 اخ 1 اوم نبديبش اودماو | ىلاعت هلوق هيلع فطع 7 اى سم لجأ

 هب صوصخم بولطملا نإ لوقي نأ لئاقل زاج ولف دابشتسالاب امهرمأو ًاعيج نينبادتملا
 بجو كلذ ممصي مل اءلف بولطملا نود بلاطلا ىلع روصقم وه لوقي 0 آلا زاجل
 نكي لل كلذ تبث اذإو هيل[ نيب ودنم انوكين أو ًاءيمج امهيلع داهشإلا نكي كب نأ ةيآلا رهاظب
 جا :أ ىلع كلذلد هيفنىف لوقلال ورقم هن ال مح لجوملا نيدلاب ب لاطلا ىلع دابشإلل
 لمأول / ناك نإو كللذ نسحأ اذإ بولطملا ىلإ ءالمإلا هللا لعج 1 1 "هللا ىفهلوق ىلإ

 و رك ذب نأا اودارأ ىّتم دوبشلل ر مذأورا رقإلا فتيثأ هن رايس بواطلل ةأو هريغ

 ىرخأل ا امهاد-] رك ذل نيت أما داهشتساب سمأ كراك ذتسالل ًابيسءالمإلاناكو ةداهشلا

 : ملعأ ىلاعت هللاو

 هيفسلا ىلع رجلا باب

 ره لع نأ عيطتسي ال وأ ًافيعض وأ اهفس قحلا هيلع ىذلا ناكن إف | ىلاعت هللا لاق



 فلل هيفسلا ىلع رجحلا باب

 هذه هيلطبم نمو هيفسلا ىلع ر جحلا ىجوم نم قيرف لكجت>! دق [لدعلاب هيأو للميلف

 ًافيعضوأ اهبفس قحلا هيلع ىذلا ناكنإف | ىلاعت هلوقب هيفسللرجحلا اوت 000١

 جقتحاو هنع ءالمإلا هيفسلا ىلول زاجأف | لدعلاب هيلو لاميلف وه لع نأ عيطتسي ال وأ
 نيذلا اههأ اي ىلاعت هلوقب هيفسلا ةنيأدم زاوج نم ةيآلا نومضم ىف ام رجحلا ولطبم
 هيلع ىذلا ناكذإف | ىلاعت هلوق ىلإ ( هوب تك اف ىمسم لجأملإ نيدب مبادت اذإ اونمأ
 فلاخ انو هتنب ادم ىف هرارقإ ةحصب محو هيفسلا ةنيادم زاجأف [ ًافيعضوأ ابيفس قحلا
 طرش هيضتقي ام هيلعو هلام ءافيتسا نع همرف روصقل باتكلا ءالمإ ىف هريغ نيبو هنب
 ىوردقو نبدلا ىلو هب دارملا ام] | لدعلاب هيلو للميلف | ىلاعت هلوق نإ اولاقو ةقيثولا
 رجحلا ىنعم ىلع هيفسلا ىلو دارملا نوكي نأ زئاج ريغو اولاق فلسلا نم ةعامج نع كلذ
 انلعف دحأ دنع هيلع زئاج ريغ هيلع روجحلا ىلو رارقإ نال هيلع نيدلاب هرأرقإو هيلع
 وأ لاق ٠ نيدلا هيلع ىذلا بولطملا هبرقي ىتح باتكلا ءالمإب أف نيدلا ىلو دارملا نأ
 نع كلذ ىورو ىصلا وه مهنم نولئاق لاقف ةيآلاب دا ارملا هيفسلا ف فاسلا فاتخا ركب
 ءاسنلا دهاجي لاقوة أرملاو ىصلا لاق [ م لاومأ ءاهفسلا اوتؤتالو | ىلاعت هلوق ىف نسحلا
 ىلا ىلع لوك < !ذهو ةاروتلاو نآر 0 رق نإو الام ةيراجلا ىطعت ال / ىرعشلا لاقو

 الإ عفد املا ةظذاح اهمال ةطباض تناك اذإ اهم الع لاملا ظفحع موقت ال
 ةيطع كلم ةأ مال زوجتال لاق هنأ رمع نع ىوردقو ابجرزابم لخد دق ًاذلاب تناكاذإ

 ةءشلا وبأ لاقو هلثم نسحلا نع ىورو انطب دلت وأ الو- امجوز تيب ىف ليحت ىح
 د هلك اذهو هلثم ميهاربإ نعو اهدشر سنؤي وأ دلت ىتح ةيطع ةأرمال زوجت
 الابملإ لاملا عفد قاقحت 3 ىف دحب سيل اذه نأ فالخ ال هنآأل اهدشر سن مل هنأ

 0 تدلووامجوز تدب راو

 ىلاعت هللأ ركذ دقو ه أهدشر سن ؤي وعيب كلذ اودارأ ام مهنأ اتملعف اهلام | الإ عقدي م

 11١ ههقلا هب دارأ ام ابنم عضاوم ق هفسلا
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 ممهنإ الأ |ىلاعت هلوق وق أ هلا لوجلا وقق ن نيدلا ىف هقسلا هب دا

 لهجلاوهو نيدلا ف هفسلا وه اذهف [ س انلإ نم ه ءاهفسلا لوقيس | ىلاعت هلوقو ا ءابفسأا

 لاق اكرهاومأ ىلع هلوأت نم سانلا نف [ مكلاومأ ءاهغسلا اوتؤت الو ] ىلاعت لاقو ةفخلاو
 ىنعملاو | كسقنأ أولتقاف] ىلاعت لاقو أ صحعذ مكضحل لتشال ى ع! [مكسفنأ آولتد 4 الو] ىلاعت



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ١

 ريغب هرهاظو ظفالا ةقيقح نع لودع لئاقلا اذه هركذ ىذلا اذهو ًاضعب مكضعب لتقيل

 لك سانلا نم نيقيرف ىلع لمتشي | مكلا ومأ ءابفسلا اوتوتالو | ىلاعت هلوق نآل ةلالد

 اوتتالو | ىلاعت هلوةب نوبطاخلا مث نيقيرفلا دحأ و رخآلا نم ظفالا قزيم امم دحاو

 |[ كلاومأ | ىلاعت لاق الف مبعم نوروكذملا ءابغسلا رخآلا قب رفلاو [ مكلاومأ ءامفسلا

 دارملا نوكي نأ زئاج ريغو ءابفسلا نود نيبطاخلا لاومأ ىلإ كلذ فرصني نأ بجو

 سيلو نيبطاخما ءالقعلا ىلإ هجوت امنإَو ءىثب مهيلإ باطخلا هج وتيم ءابغسلا نآل ءاوغسلا

 نيلئاقلا نآل | مكسقنأ اولتقت الو | ىلاعت هلوقو [ مسفنأ اولتقاف | ىلاعت هل وقك كلذ

 ةيطاخملا م ىف رخآلا نم نيش رفلا دحأ زيمتي ملدحاو باطخ مهمظنن | دق نيلوتقملاو

 نمو ةفخلا هفسلا لصأ نإ لبق دقو ه ًاضعب مكضعب لتقيلف دارملا نوكي نأ زاج كلذاف

 : رعاشلا لوق كلذ
 مساوتلا جحايرلا و اهلاعأ توفست حامر تزتها اكنيشم

 . رخآ لاقو حايرلا اهتفختسا ىنعي

 لماحلا عم رهدلا لمحتف انمالحأ هفست نأ فاحت

 لماش لوجلا ىنعف هصقان لقعلا فيفخ هنآل اهفس لهاجلا ىمسيو انمالحأ فضتىأ

 ىلإ انعجر هوجولا هذه مظتني هيفسلا مسا ناكاذإو مهنم لقعلا فيفخ ناكنمو سانلا

 ديرب نأ لمتحاف | ًاريفس قحلا هيلع ىذلا ناكنإف ] ىلاءت هلوق ىف ةيآلا ظفل ىضتقم

 نأ قهلا ىلول زاجأو دسفم.الو رذبم ريغ زيم القاع ناك نإو طرشلا ءالمإب لمجلا هب

 هيلع ىذلا نآل ةبآلا ىنممب ىلوأ كلذ نوكيو قحلا هيلع ىذلا هيفسلا هب رقي ىتح هيلع

 نمو هتنيادم تزاج امل هيلع ًاروجحم ناكولو هنيادملاب ةيآلا لوأ ىف روكذملا وه قحلا

 ىزينم لوق ىلعز وحب امنإو نيدلاب هيلع هرارقإ زوحيال هيلعروجحلا ىلو نأ ىرخأ ةبج
 فرصت زيحي أدحأ ملعت الف هيلو امأف ىرش وأ عيدب ىضاقلا هيلع فرصتي نأ رجحلا

 نيللا ىلو دارأ امتإو هيفسلا ىلو درب مل هنأ ىلع ليلد كلذ ىفو مهرارقإ الو هيلع هئايلوأ



 كا هيقسلا لع رجلا ىف ءابقفلا فالتخا

 ليق دقف | ًافيعضوأ | هلوق امأو « ًاضيأ ءارفلا هلاقو سنأ نبأ عيبرلا نع كلذ ىور دقو
 هيلع ىذلا نوكي نأ ىضتقا دق ةبآلا ءادتب | نآل هل نوذأملاىصلا وأ هلَقَع ف فيعضلا هيف
 باتكلا ءالمإ لاح ىلإ غلب املف مولكءال وه فرصت زاجأف فرصتلاو ةنيادملا زئاج قحلا
 هعم نسحم ال لقع فعضل وأ طورشلاب لبجل امإ كلذل لكي ال نم ركذ دابشإلاو
 هلوق نآل نسريكو فو وأ رغصل امإو هيلع ًارجح هلع ناصقن بجوي مل نإ و ءالمإلا
 نأ عيطتسي ال نم امبعم ركذو امبمظتنيو ًاعيمج نبرمأألا لمتح [ ًافيعض وأ | ىلاعت
 زئاجو لمتحم هلكك لذ سر وأ ءالمإلا نع هناسا تلفن | نس ريك وأ ضرال امإ وه لع
 ىلع ةلالد اهنم ءىش ف سيلو اهل ظفلل | لاهّتحال ىلاعت هلل ةدامهوجولا هذه نوكست نأ
 مل رجحلا قحتسي هيفسلا مسا هقحاي نم ضعب ناكولف ًاضيأو رجحلا قحتسي هيفسلا نأ
 كرتشم ظفل هيفسلانأ تي دق هنأل كلذو رجحلا تابثإ ىف ةبآلا هذهم لالدتسالا ممصي
 نآأل رجحلا هب قحتسيال كلذو نيدلا ىف هفسلا نم ان ركذام اهنم ةفلتخم ناعم هتحت ىوطنب
 وه ىذلا هفسلا امو مهلاومأ ىف رجحلل نيقحتسم ريغ مهو ءاهفس نيقفانملاو رافكلا
 هلام ًاحلصم هفسلا نم برضلا اذبم هيفسلا نوكم دقو ه ظفللا هوس ىلإ عرستلاو ءاذبلا
 ابكلهأ ديرب ةديبع وبأ لاق | هسفن هفس نم الإ | ىلاعت لاقو هرذبم الو هدسفم ريغ
 ىسأر نوكي نأ بحأ ىإ متل ىنلل لاق نيح رمع نب هللا دبع نع ىورو ةارشوأو

 ربكلا امنإ ال لاق هللا ل وسر اي وه ربكلا نفأ اديدج ىلعن كارشو اليسغ ىصيقو ًانيهد
 ابفىمسي لبجلا نآل قملا لج نم ديرب نأ هبشي اذهو سانلا صمغو قملا هفس نم
 . ملعأ ىلاعت هللاو

 ا < مك ةيعسلا لعرب ا 0 نا كا ا لا ل م هيفسلا ىلع رجحلا ىف راصمألا ءاهقف فالتخا ركذ
 الوريذيتل الو هقفسل ال لقاعلا غلابلار خلا ىلعرجحلا ىريال هنع هللأ ىخضر ةفينحوأ ناك

 وأ ةبه وأ عيبب هلام ف فرصت وأ نيدب رقأ مث ىضاقلا هيلع رجح نإو سالفإو نيدل
 كود

1 

 تلد عمو هلام نيبو هندي لاع

 نيرشعوةسمخ غلي ملام هلام نم عنمي ]و كلذ نم عنصام زاج هعاي وأ ناسنإل هبرقأ نإ
 رجلا ىف نسحلا نب هللا ديبع لوقو دشر هنم سنوي مل نإو هلأم هيلإ عفد ارغلب اذإف ةنس
 نبآىورو رح ىلع رجح ال لاق ميهاربإ نع ةريغم نع ةيعش ىورو ةفينح ىأ لوقك
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 صاصجلل نارقلا ماكحأ فل

 ىرصيلا نسحلا نعو ديعلا ىلع رجح أمإ رح ىلع رجال لاق نيريس نب د# نع نوع

 ترجح هتسحو هتسلف اذإو هيلع ترجح اهبفس ناكاذإ فسوب وأ لاقو كلذ لثم

 رجحلا لبق ناك هنأ هيلع هب دهشت ةنيدب الإ نيدب هرارق] الو هءارش الو هعبب زجأ لو هيلع
 فسويىبأ لوقلثع رجحلاف د# نع ةعامس نبأنع نارععىبأ نبانع ىواحطلا ر كذو

 رجح هيلع اروجحم راص رجحلا اهعم قحتسي ىتلا لاحلا ىف راص اذإ هنأ هيلع ديزيو هيف
 ثودحبهيلع ًاروجحم نوكي ال لوي فسوب وبأ ناكو رجح ملوأ كلذ عم هيلع ىضاقلا
 غلب اذإ دم لاقو هيلع ًاروجح كلذب نوكييف هيلع ىضاقلا رجح ىت> هيف لاوحأللا هذه

 اف غلس مل مأ نم م ةلزنع ناكو هتيه الو هعبب زحجي ماو هلام هيلإ عفدي موش تدم نيو

 ةلذنمب دشر هنم سفؤي ملام وهو هزاجأ هتذاجإ ىأر نإف هيف مالا ر ظن ىرتشا وأ عاب
 زوحبالو غلا غاب ! ىذلا ىلع عيديوىرتشي نأب آلا ىصول ز وجب هنأ الإ غلس مل ىذلاى لا

 نع مساقلا نباو ميلادبع نبا ركذو احلا أب الإ غلب ىذلا ىلع ىرتشيو عبي نأ

 سانلل هفقوي ىتح ناطلسلا دنع هيلع رجحيلف هيلوم ىلع رجحلا دارأ نمو لاق كلام

 الف هيفسلا هب نادأ ام دوور كداب دربو كللذ ىلع دهشيو هساجم ىف هنم عمسلو

 ىضقي الف ن نادأ دقو هيلع ىلوملا تام نإ و دبعلل فلاخم وهو هلا تحلص اذإ كللذدقحلب

 اذإو هل كلذ نوكيف ةثالث ىف كلذب ىصوب نأ الإ هتايح 3 هتأزنع هتوم ىف وهو هنع

 هيلعملوم نيالا ن وك نأالإ ةرعض ا هوبأ ناكنإو هنأ 0 ءجر# نأ هلف دلولا غلب

 قات هلوق ىف ىزوتلا قغ نان رقلا لاقو كلا دل نوكي الف دلفع قف افيمخترأ ابشن وأ
 لاق[ مهلا ومأ مهيلإ اوعقداف ًادشر مهنم متسن 1 نإف حاكنلا اوغلب اذإ ىتح ىلاتيلا اولتباو ]

 هلام ًاظفاح ناكو محلا غلب اذإ ناتلصخ هيف عمتجا اذإ هلوقي ناكو هلام ظفحلاو لقعلا

 ىناتيلا لاومأ عفدب هللا ىمأ امنإو لاق هرصتع ىف ىعفاشلا نع ىنزملا ىحو هنع عدضال

 ةدابشلا نوكب نيدلاف حالصلا دشرلاو دشرلاو عولبلا او امه الإ عقدا 1 نيرسأت

 ] وأ تجوزت الام اهيلإ عفد دشرلا اهنم سن ]وأ اذإ ةأرملاو لاملا 0 عم 8

 اذإو ًاحيورت رك ذي ملو امهني ىوس ىلأعت هللا نال كش م ما وأ مك مكس 0

 فلتملا وهف رجحلا دعب هعياب نف كلذىلع ديشأ هلام هداسفإو هبقس ىف ماهإل الا هيلع رجح

 قالطإلا لاح ىلإ عجرىتمو هياعرجح رجخلا لاح ىلإ داع مر جحا هنع قلطأ ىتمو هلام



 ضني هيفسلا ىلع رجحلا ىف ءابقفلا فالتخا

 ةلالد نم هيتدثم نمو رجحلا ىلطبم نم قبرف لك هب جتحاام انبي دق ركب وب ألاق « هنعقلطأ
 اوتدثم جت -حاو ىفرصتلا زاوجو رجحلا نالطب اهتلالد نم روظألا نأ انيب دقو نيدلا ةنآ
 0 لاقف ريبزلا تأ رفعج نب هللادبع نأ هيبأ نع ةورع نب ماشه ىوراع رجحلا
 هلأسف امثء ىلع ىنأف عيبلا ىف ككي رش ىنإف ريبزلا لاقف ىلع رصد راع دا ا
 0 لاقف عيبلا اذه ىف هكبرم * انأ رييزلا لاقذ رقعج نب هللا دبع ىلع رجح ن نأ
 ًارئاج رجحلا اوأر دقو ًاعيمج مهمنأ ىلع لدي اذبف آولاق رييزلا كرش 0
 ربظ فالخ ريغ نم ةباحصلا نم رضحم كلذ ناكو هنع هنع رجحلا عقديل ريبزأأ دكراشمو
 كلف كدر اعل ]ررجحلا ىأررييز ولا نأ ىلع كلذ ىف ةلالدال ركب وبأ لاق ٠ مهيلع مجريغ ن هيه
 ,ءاس محاذه؛ نآل كلذو هيف هأنإ ةةففارباع لديام هيف سدلو رجلا ناهثعل هغي وست ىلع

 ل ايهردأ نيبجو ىلع رجلا نإف ًاضيأو داهتجالا لئاسم نم اهف فاي ١ لئاسملا

 هآر ىذلا رجحلا نوكي نأ زئاجو لاملا نم عنملا ف رخآلاو رارقإلاو فرصتلا عنم ىف
 تقولا كلذ ىف رفعج نب هللا دبع نس نوكي نأ زئاج هنآأل هلام نم عنملا وه ىلعو نامّثع
 سنوي مل اذإ نسأ اذه خولب لبق هلام هيلإ عفديال نأ ىري ةفينح وبأو ةئس نيرشعو سم
 هيف ىعدي فيكف رجحلا ىأ دقو ةباحصلا نم وه رفعج نب هللا دبع !ذهو دشر هنم
 نبأ نأ اهخلب هن أ ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا ىوراع ًاضيأ نوجت<و ةباحصلا ق ةافثأ
 تلاقف كلذ اهغلبف اهلع ترجح > الإو نيهتنتل لاقف اهعابر ضعب تعاب ابنأ هغلب رييزلا
 اهنأ الإ رجحلا ايأر دق ةشئاعو ريبزلا نبا نأ ىلع لدي اذبف !ولاق ادب أ هركأ ال نأ ىلع لل
 تدراو زوحيالر نأ تبل كلذ الولف رجلا لهأ نم يوكل نأ هيلع تركنأ
 رججلا رث لا ملام أ ىلع لدبي اذهو رجلا ىف اهنم ريكنلا روظ دق ركب وب أ لاق + 0 هيلع

 ريكنلا نم اهم رهظامو داهتجالا هيف غوسي ايش كلذ ناكنإ سرا كلذ الولآزت
 دابتجالا عوست م 1 اغعإ لبق نإف 5 جلانز اوج دال موب ال تناكاجنأ ىل اع لدب

 رجحلا زاوج ىف )ايت الا |غوست الل تناكولو الف ًاقلطم رجخلا ف امأف املع رجلا 5

 تركنأ دق هل ليق 5 ابيلع رجحلا اهراكتإ ىق كلذب قتكستف رئاج ريغ رجحلا نإ 0
 ابلع رجحلا !تركنأ اهنأ كا وعدو ًادبأ هلأ ال نأ ىلع هلل اًط وشب قالطإلا ىلع رجحل
 هن انثدحام رجحلا نالطب ىلع لدي امو أمعم ةلالد الر جلا لصأل اهراكنإ نود 7



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ك4

 نبا نع رانيد نب هللا دبع نع كلام نع ىنعقلا انثدح لاق دوأد وبأ انثدح لاق ركب نب دمع

 لقف تعياب اذإ لِي ىنلا لاقف عيبلا ىف عدخم هنأ كلَ قس هللا لوسرأ ركذ الجر نأ رمع
 دوأد وبأ انثد> لاق ركب نب دمج انثد>و ةبالخال لوقي عباب اذإ لجرلا ناكف ةبالخال

 ليغ انثدح اللاق ىلكلا رو وبأ دلاخ نب مههاربإو ىزرألا هللأ دبع نب 3 انئثدح لاق

 كلام نب سنأ نع ةداتق نع ديعس ىتريخأ لاق ءاطع نب باهولا ديع دمع لاق باهولا
 هلع هللاى هلهأد ىنأف فعض هثدقع 3و ماع ناك ريلي هللأ لودر دبع ىلع الجر نأ

 نع هاف مقلي ىنلا هاعدف فعض هتدقع ىفو عاتبي هنإف نالف دلع رجحأ هللا ىناب اولاقف
 عيبلا كرات ريغ تنك نإ "ا هلا لوس ولاه عيبا لآ نع ريصأ ال إ هللأ ىناب لاقف عيبلأ

 فرصتلا نم عنمملف عيبلا ف عدخب ناك هنأ لوآلا ثيدحلا قرك ذف ةءيالخالواهواه لأقف

 « هنم عملا قحتسم وهو عيبلاو ميلي ىنلا هكرت امل ًابجاو رجحلا ناكولو هيلع رجح لو

 ةطبرش ىلع عيبلا هل زاجأ امنإف ةبالخال لقف تياب اذإ قلي ىنلا هل لاق دقف لئاق لاقذإف

 تلو ىنلا هيض رام ىل إعانم رجحلاب نول: اهلا ضريلف هل ليق 0 ةنبأ غم ريغ ن :زملدنلا ه افيتسأ

 نهال ءابقسلا 1 8 طرتشي 5 رةغلا نم دحأ سلو عيبلا ف عدم ناك ىذل اهيفسلا اذه

 نم ةعنع و عال عرج لوش رجخلا ىرت نم نأ هتافث نم الو رجلاب نيلث اهلا

 ةيالخ ال عييبلا 81 00 نأب هيلإ ةمدقتلا عم هل فرصتلا قالطإ ن لوري الو فرصتلا

 نالطب ريخلا اذه ةلالدب تبث دقف لاوحآلا رئاس ىلع هفرصت نوزيحي رجحلا اولطيمو

 طرشلا اذه طبض ىف هب ةقثلا تزاج نإف ًاضيأو القاع نوكي نأ دعب هيفسلا ىلع رجحلا
 تانباغملا قاو تاعياباا دوقع طيض ىف هب ةقثلا زوجت دقف تاميابملا رئاس دنع هركذو

 دع بهذم ىلع مقت ةادسسإلا ةبالخال لهف تعبأب ؛ اذإ هلوق ن 37 ريخلا اذه 0 ىذلا ظفللاو اهنع

 ةئباغم هيف نكت ملام هدوقع نم زاجأ ؟1 1-1 ىلإ ءرمأ عفرف غل غلب اذإ هيفسلا نإ لوقي هتاف

 هيما ء نإلاَع نأزوحيو ركب وبأ لاق كلذ ريتعيال هنإف ر رجلا ىرب نم رئاس امأف ررضو

 3 نيجي د ىلإ عف 3 نأ الإ 4م 1ع روجحلا عيب زيجيال دمع نال رثألا فلاع ًاضيأ د

 ىذلا لج ولا عمم ل اجي ل "ا ىنلاو هرمأ ريغب 0 بول ىنجأ عب يك افوةوم 8 هلعخ

 تمض ذمرأدعف ة 4 هلال لاقاذإ اذان از ئاج هلعجلب اةوقومةب الخال لقف تعياب اذإ هل لاق

 وددكم امأذ اع ل اقيرفلا 44 ع هئإف سنأ كسب د> امأو رثاآلا اذهل افلا رجلا ىبثم



 عكف هيفا ىلع رجحلا ىف اهقفلا فالتخا

 عاتي هنأف ناللف ىلع رعد أ هللا ىنأي اولاةف رت كا ىنلا وت 1 هلهأ نأب نوجد ممنإف رجحلا

 اذ لاق عيبلا نع ريصأ ال لاق امو عيبلا نع هام لب مهيلع هركني ملف فعض هتدقع فو

 نولدتس ممن[ 0 ةولظمافأو هيف ناغتلا ىننةطي رش ىلع عب دبل هل قلطأف ة 4ب الخال لقف تعيأب

 لقف تعب اذإ هل لاقو فرصتلا متلك ىنلا هل قلطأ عيبلا نع ريصأ ال ىنإ لاق ا هنأب

 نآل هنع رجحلل اليزم عيبلا نع م ال هلوق ناكامل ًابجاو رجحلا ناكولف ةبالخال

 نونو ىصلا نأ اكو عيبلا نعهربص دقفل هنع رجحلا عفربال رجلا ىجوم نم ًادحأ

 رجحلل الي ضم نم امهم لوقلا اذه نكي مل عيبلا نع ريصتال الاقول عيمج أ دن ءرجحلا نيقحتسملا

 ىلع فرصتلا هل يلب ىنلا قالطإ ىفو ةبالخ ال الوقف 0 اذإ ايل ليق انو امهنع
 عيبلا نع ًايدبدل لَم ىنلا ىهن نأو بجاوريغ رجلا نأ ىلع ةأالدأ م 0 ىلا ةطيرشلا

 رحبلا قة هر اجلا كيري نأ لوقت هلأ 1 طايتحالاو هل راظنلا هجو ىلع ةبالخ ال لقف هلوقو

 امنإو رجحت اذه سيلو كلذ ىرجم ىرج امو هظفحاو كلام ررغت ال فو قيرط ىف وأ

 زوحي هيفسلا نأ نوفاتخ ال مهنأ رجحلا نالطي ىلع لدي امو رظن نسحو ةروشم وه

 هرارقإ نوكي نأ بجوف ةهبشلا هطقست ام كلذو صاصقلاو دحلا بجو اع هرارقإ

 أ رارقإلا زئاج ضيرملا لئاق لاق نإف ه ىلوأ ةريشلا اهطقست ال ىلا نييمدألا قوقح

 زاوج سيلف هلع طيح نيد هيلعناك اذإ هتيهالو هرارقإ]ز وجب الو صاصقلاودحلابجوب

 ضيرألا رارقإ نإ هل ليق + هيف فرصتلاو لاملاب رارقإلا الصأ ص اصقلاو دحلاب رارقالا

 رشعم ىعأ م ةقرصت َّن 3 توما ةض رع لصتا اذإ هلطبت اعإو زثاج كلذ عيمج أن دنع

 ءامرغعلا مهو هب هم ىلوأ وه ىذلا ريغلا قح ىف ًاعقاو هفرصت راض تام اذإف' توملا#

 الو هتبه خسفنال انأ ىرت الأ توملا أرطي ملام زئاج وهف لاما ىف هفرصت امأف ةثرولاو
 صاصقلاو دحلاب هرارقإف توما ثدي ىح هديمع نم هقدعأ نم ىلع ةياعسلا بجو

 .٠ ةايحلا ١ لاح ني رقتم ريغ لاملاو

 ةلواغم كدب لمجال و | ىلإ عل هلوقو |ًاريذبت رذبتالو] هلوقرجحلا وتبثم هب جتحي امو

 كلذو هنم هنملا مامإلا ىلع بجو هنع ادم آمومذم رذبتلا ناكاذاف ةآلا | كقنع عىلإ

 ىضتقي لاما ةعاضإ نع لي ىنلا ىهن كللذكو هلام ىف فرصتلا هعنمو هيلع رجحي نأب

 روظع ريذبت ل نإ لوقت اال رجم أ ىلع هيف ةلالدال اذهو هيلعرجحلاب هتعاضإ نغ ةعئم
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 هعنمب نأ ىخيذي ان هن 8 رجحلا بجوب ام ريذبتلا نع ىهنلا ف سيلو هنع هلعاف ىهنيو

 هف رصت و رح ا لطبيو هلام ف فرصتلا نم هعنمي نأ امأف ريذبتلا

 عنملا بجويام ةيألا ىف سبلو انموص + نيبو اني فالخلا هيف ىذلا وهعضوم ا اذهنإف
 بجول ًارذبم ناكول هنا ءىش ىف زيذبتلا نم سيل هسفن رارقإلا نآآل كلذودهنم ءىث نع

 يجول راس ناكول هنآلل هيف ريذبتال ةاباكغلاب عيبلا كلذكو مترارقإ نم نيرقملارثاس عم

 ىهنلا ةمآلا هيضتقت ىذلاف كل ذك ناكاذإو ةقدصلاو ةبهلا كللذكو سانلا رئاس هنعىهنب نأ
 ريذبت ال ىتلا دوقعلا ىف رجحلا ىلع امل لالدتسالا زوجي فيكف هلعاف مذو ريذبتلا نع
 الإ هللا ىالتإ الو هبف ةاب عال ان هدوتع نم زيجي هنآل دمحم لالدتسالا حصي دقو اهف
 نإ لوقي رجحلا ىنني نمو ريذبتلا نع ىهنلاو نيرذبملا ممم امإ ةيآلا ف ىذلا نأ
 ىرت : الأ هباحيإ ةيآلا ىف ىق سلف فرصتلا عنمو رجحلا امأف هلعف نع ىهنم موهذم 6

 ىلع هنم كاخلا هعنمي الو ةفوخلا قيرطلا ىفو رحبلا ىف هلاع ربرغتلا نع ءىبنم ناسنإلا ن

 هرودو هراقع كرتو اهقسي ال هعرزو هرجثو هلخن كرت 01 لع ولا هجو

 هيلع رجح ال كلل ذك هلام فاتي الثل اهيلع قاقنإلا ىلع هربحي نأ مامإلا نكي مل اهرمعي ال
 هيف ةلالد ال لأملا ةعاضإ نع تلي ىنلا ى مم كال ذكو هلام ىوت اف ف ذاض ىلا هد وقع ىف

 هيلع روج#١ فرصت زاوجو رجلا نالطب ىلع لدي امو ه ريذيتلا ىف هاني اكرجحلا ىلع

 ىجوم نم مبليواقأ ركذ مدقت ىذلا ءارقفلا نإف ريت و هفس هنم روظ اذإ غلابلا لقاعلا نأ
 هرارقإو هدوقع نم لطب قضاقلا يلع ند ا3] لوفي قيل ١ نب دمحم الخ ام رجخلا

 دق أذ ذةيح رجحلا ىنعف ىضاقلا رجح لبق فرصتلا زثاج ناك اذإو ريا نب ناكام

 دعب دجوي مل دقع خسف هيف نال حمصي ال اذهو لبقتسالا ف هنري أم وأ هدّقعي ام ت اطبأ

 ىل ةطيرشب رامخ لكوأ هتخسف دّقف هينتدقاع دقعو هينتعب عبي لك لجرل لاق نم ةلزنم
 لطاب اذبف هتلطبأ دقف ليقتسملا ىف ىلإ هلعجت ىمأ لكةأرما لوقت وأ هتلطبأ دقف عيبلا ىف
 هو | 1 || مم اإل

 0 ا 5 وب أي مز اعو لبقتسملا ف ةدوجوملا دوقعلا خسف زوج ال اأاممنأ ذه ق دمخو فس

 اج او رجحلا ني هن ال رجحلا لاطيإ كلذ ىفو للا رومي رجحلا دعب هحيوزت نازبج

 ابلثمر وم رادقمب ةأماجوزتي نأب كللذو حيودتلاب هفالتإ ىلإ لصي دق هنإف هلام فاتب الثل
 سيل هلام فلتي ىتح كلذ لعفي لازي ال مث رهلا فصن همرابف لوخدلا لبق اهقلطي م“



 نا دورشلا باب

 دشرلا سانيإ ىف ىمفاشلا طارتشا امأو ه لاملا فالتإ نم زارتحا رجحلا اذهىف اذإ
 زيجيال نأ اذه ىلع بحيو دحأ هيلإ هقبسيإ لوق هنإف ةداهشلازاوج لاما عفد قاقحتساو
 ىغبنيو مهتيرشأ الو موعويب زي ال نأو مهتشلا ىلع ماكحلا دنع قاسفلا تارارقإ
 هاوعد عدم نم ىضاقلا لبش ال نأو هتلادع تت من م عسب ىلع أودبشي ال نأ دووشلا

 ذإ هتداهش زاوج هدنع ممصي ىح هيلع ىعدملا ىوعد هيلع 1 الو هتلادع تيثك ىتح
 روجحم وهو هدوةع الو ةدابشلا زاوجو ةلادعلا ةفص ىلع سا دل نم رارقإ هدنعزوحب ال

 نوصاختي اذهان دموي ىلإ هلي ىلا رصع ذنم سألا لزب لو عاجإلا فاالخ اذهو هيلع
 نع ادحأ لأس أ الو مكي وأعد ل لبقأ ال فاسلا نم دحأ الو يلي ىتلا 010
 لجرهنأ هلي ىلا ىلإ مصاخ ىذلأ ىرضخحلا لاق دقو هتلادع توب : دعب الإ هريغ ىوعد

 ا ا نع لأس الو هتموصخ ريلي ب ىلا لطب ملو هترضح رجأف

 نب ةمقلع نع كام نع صوحألا وبأا نث د> لاق دانه هل لاق

 قي ىنل ىلإ ةدنك نم لجرو تومرضح نم لجر ءاج لاق هيبأ نع ىرضحلا لئاو
 يذط نأ ىه ىدنكلالاةفىبأل تناكضرأ ىلع ىنبلغ اذه نإ هللا لوسرا» ضربا لاقف

 هني كلف لاق ال لاق ةنيب كللأ ىرضحلل متلي ىنلا لاقف قح اهيف هل سيل أب ءرزأ ىدن ىف
 مهنم كل سيل لاقف ءىش نم عروتي مدل فاح ام ىلابي سل رجاف هنإ هللا لوسراب لاق

 رارقإل هتموصخ لطبأأل وأ هلاح نع علو لأسل رجحلا بجو. روجفلا ناكولف كلذ الإ
 رافكلاو نيدلسملا نأ ءاهةفلا نيب فالخالو ةموصجلا زئاجريغ هيلع روجحم هنأب مصخلا
 قوسفلام امءأرفكلاو 0 دوقعلا ذاقتو كالمألا ف فرصتلا زاوج ىف ءاوس
 نيب هيف فالخ الاماذه و هنودوه ىذلا قسفلا هبجوب في كف رجحلل بجوم ريغوهو

 . دوقعلا ا ةرصتلا زاوج ىف 3 ءآوس ,رافكلاو نيدلسملا نإ: ءابقفلا

 دوبشلا باب

 باطلا ءادتبا ناكا ركب وبأ لاق| مكلاجر نم نيديهش اود 0 لجورع هلوق
 هلوق هيلع فطع م [ لجأ ىلإ نيدب متلادت اذإ | اتا ,ذلا اهمأ اي | هلوق ىف نينمؤلل

 ةفص نم نوك نأ امهدحأ نيينعم ىلع كالذلدإ مل أجر نم نيديهش اودهشتساو] ىلاعت
 ! كلاجر نم] | باطخلا قسن ىف لاق الو نامإلا ةفصب مهلإ هجوت باطلا نآل دوهشلأ
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 نيملسملا ىلع ةدابشلا ىف ًاطرش ناميإلا نوك كاذ ىضتقاف نينم ؤملا لاجر نم هلوقك ناك

 لااعت هلوق امهدحأ نيبجو نم ةلالدلا نم باطلا ىو ىفامل كلذو ةئ , رحلارخآلا ىنعملاو

 نود رارحألا ىف كلذو [ق ولا هيلع ىذلا للهلو  ىلاعت هل وق ىلإ نيدب متنيادت اذإ |

 الإ هرارقإ رحب مل ءىثب رقأ اذإو تانب ادملا دوةع كلمب ال دبعلا نأ هيلع ليلدلاو ديبعلا

ف ريغلا نذإ ريغ نم قالطإلا ىلع كالذ كلم ن م ىلإ هجوت امنإ باطخلاو هالوم نذإب
 لد

 ىلاعت هلوق باطخلا ةلالد نم خلا دللو ةرثلا ةدابشلا هذه طرشن 00 ىلع كلذ

 |مكنم ىاايألا اوحكناو | ىلادت هلوقكرارحآلا ىضتقي ظفللا اذه رهاظن | ملاجر نم]

 ملف [ مكئامإو كدابع نم نيهلاصلا و | ىلاعت هلوق هيلع فاطع هنأ ىرت الأ نأ رحآلا ىنعي

 مالسإلا ةدأ ثلا هذه طرش نم نأىع ليلد كلذ فو | مكنم

 صأ دقو بوجولا ىلع ىلاعت هللا ساوأ نأل ةزئاج ريغ ديعلا ةداهش 6 ًاعيمج ةيرلاو

 اودهجتساو | ىلاعت هلوق ىف دهاجي نع ىور دقو ه متريغ ز زوجي الف رارح" "الا داهشتساب

 ريغ ديعلا نأ ىلع لدي انإ تركذام نإ ليق نإف « رار ارحآلا |! لاق | مكلاجر نم نيديهش

 ةيآلإ باطخ ىوحفب تدث امل هل ليق ه هتدابش نالطب ىلع ابق ةلالد الوةمألا ىف لخاد

 ًايضتقم امأ [ | مكلاجر نم نيديبش اودوشتساو | ىلاعت هلوق ناكر ارحألا ام دارملا نأ

 طاقسإ دال زئاج ريغفرأ رحآلا نم نيلجر اودبشتساو ىلاءتهلوق ة ةلزنمب ناكو باحيإلل

 تمض دق ةيآلا نأىلع ل الد كللذ ىفوددعلا طاقسإ زاجل كلذزاجول هنآل هب ؛ را طرش

 . ىلعزع نسحلا نع ةداتق ىورف ديبعلا ةداهش ىف معلا لهأ فلتخاو ديبعلا ةداهش نالطب

مدح لاق امس نب نم رلا دبع انثدحو ةزثاج ديعلا ىلع ديعلاو ىصلا ىلع ىصلا ةداهش لاق
 آن

 ثدح ةداتق تعمس لاق مامه نب نمحرلا دبع انثدح لاق ىبأ ىنثدح لاق دمحأ نب هلا 1

 لوألا ثيدحلا | نهوب ذهو ةدابشلا ف نايبصلا تدثتسي 22 ناكهنء هللا ىضر ًايلع نأ

 كا ةدابش در أدحأ ملعأ ام لاق سنأ نع لفلق نب راتخلا نع ثايغ نب صفح ىورو

 رثأي أب ةزئاج اهإ 50 ناك ةمربش نبا ن نأ ركذ ذو هديس ريذأ ديعلا ةداوش زو ىتيلا نامثع لاقو

 ةفوكلا ىلع جراوخلا تروظو دييعلا ةدابش لبقي ال ليل ىأ نبا ناكو حيرش نع كلذ

 نهري اذهو فنمملا لاق كلذلو , مدايشتلا دارملا سيلف مهتم ملمتسإو مهأسي ًّىأ ( نايصلا تبكي ) هلرق ()

 . لوآلا ثيدحلا



 اهفلا دوبتلا با

 ناك مهن ارأ نم هل اهوركذ ءاَنِشاِمَو ديبعلا ةداهش لودقب هورمأف اهم ءاضقلا ىلوي وهو

 قحلو هتلحار بكر ليالا ىف ناكادلف ءاضقلا ىلع هورقأف اهلاثتما ىلإ مهماجأف اهفالخ ىلع
 لاقو ةفوكلا لهأ ىلع ءاضقلا نم هيلع ناكام ىلإ هودر ةيمشاهلا ةلودلا تءاجج املو 2ك
 دعب ةزئاج كولمملا ةدابش نأ نافع نب ناهثع ىضق لاق بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا
 ةداهش زيجب مهاربإ ناكلاق ةريغملا نع ةبعش ىورو كلذ لبق تدر نكت ملاذإ قتعلا

 نسل نع ىورو هلثم نسا نع سنوي نع آضيأ ةيعش ىورو هفأتلا ءىذلا قكوامملا

 ةداهش زوجت ال لاق سابع نبا نع ءاطع نع جاجح نع صفح نع ىورو زوجتال اهنأ
 كلامو نيتاورلا ىدحإ ف ةم ريش نبأو رفزو دو كسوتوأو ةفينح ونأ لاقو ديعلا

 ركذ انمدق دقو ركب وبأ لاق ء ءىث ىف ديبعلا ةداهش لبقت ال ىعفاشلاو اص نب نسحلاو
 لدي اممو ديبعلا نود رارحألاب ةصوصخم اهف ةروكذملا ةداوشلا نأ ىلع ةبألا نم ةلالدلا
 مهضعب لاف | اوعدام اذإ ءادبشلا بأي الو | ىلاعت هلوق دبعلا ةداهش ىنن ىلع ةيآلا نم
 نيلاحلا ىف بجاو وه مهضعب لاقو ديشأ دق ناك اذإ مهضعب لاقو دبشيلف ىعد اذإ
 رومأم ريغ هنأ لدف ةباجإالا كلعال وهو هتمدخو ىلوملا قحل ةباجإلا نم عونم دبعلاو

 ةداهشلاوهئالمإو باتكلاةءارقب هال ومةمدخ نع لغتشي نأ هل سيل هنأىرت الأ ةدابشلاب
 ريغ ةداهشلا تناك ذإ ةداهشلا كلذكنف ىلوملا قحل ةءدجاو جيحلا باطخ ىف لخدي ملاملو
 ف يع لك ىلع نيعك جحلاو ةعمأ ضرفو ةيافك ضرف وه امإو ءادبقلا ىلع ةليعتم

 نوكي ال نأ ىلوأ وهف ىلوملا قل ناكمإلا عم ةعدلجاو جحلا ضرف همزاي مل املف هسفن
 | هلل ةداهشلا اوميقأو | ىلاعت هلوق ًاضيأ كلذ ىلع لدي امو ء ىلوملا قحل ةداهشلا لهأ نم
 نأ ىوحلا اوءبتت الو  ىلاعت هلوق ىلإ هلل ءادبش طسقلاب نيماوق اونوك | ًاضيأ لاقو
 ةداهشلا اوميقأو | ىلاعتهلوةب هتلءادهش دووشلا رئاس ل ءج اكن دهاش كالا لعجل | أولدعت
 ل 0 ا ا ا ا و1.0 سى ل5 سل الع | ت
 1 ألا نم دحأو ناك دإ ادهاش لوذي لآ زج ع اح ديعلا نوكي نا زم ملادف أ 4

 هللا برض| ىلاعت هلوق دبعلا ةدابش نالطب ىلع لدب امو ه تبثيو محلا ذفني هب دهاشلاو

 قرلا نآل ةردقلا قن هب درب ملهنأ مولعم هنآل كلذو | ءىث ىلع ردقبال ًاكولع ًادبع الثم
 هفرصتو هدوقعو هلاوقأ مك ىفن هدارم نأ ىلع لدف ةردقلا امهم فاتخت ال ةيرخلاو
 ةغلابملا هجو ىلع برعلا اهديعت ىناك ىتلا مانصألل لثم كلذ لعج هنأ ىرتالأ ةكلمو
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 نع ىوردقو « دابعلا قوقحي قلعتي اهف هلاوقأ ماكحأ نالطب و فرصتلاو كلما فن ىف
 كلذل ظفللا لامتحا الولو قالطلا كلمال دبعلا نأ ىلع ةيآلا هذوم لدتسا هنأ سابع نبا
 رئاسو هرارقإو هدقعك ةداهش الكدبعلا ةداهش نأ ىلع كلذ لدف هيلع سابع نا هلوأت امل
 هنكح ب وجو قتني نأ بجو هلوق ديعلا ةداهث تناكابلف لوقلا ةبج نم ىه ىتلا هتافرصت

 اظ دابجلاكةر افكلا ىلع ضرف ةدابشلا نأ ديبعلا ةداهش نالطب ىلع لدي اممو ةب آل ارهاظب
 نمنوكي ال نأ بجو هل موسي مل لق :اقو هرصح ولو داهجلاب ب اطخلا لهأ نم دبعلا نكي مل

 هل تنثي مل مدورشلا 5 هل نك ملو هتداهش لبقت 00 ىتمو ةدابشلاب باطخلا لهأ

 بجول ةداهشلا ىل اهأ ن م ناك ول هنأ هيلع لديو مهسلا ق قاقحتسا ىف لاتقلا دبش نإو سَ

 ةداهشلا يكح نم كلذ ل مرغ همزلي هنأ اهنءعجر من ب هتدابشب محام . دبشول نأ
 عوجرلاب م رغلا همزلي نأ رحي مل اءلف اهيكح نم كاملا اهذقنأ اذإ اهب مكحلا ذافت نأ ؟

 ىثتألا ثاريم اندجو انإف : ًاضيأو رتاج ريغ هتداهشب مك 411 نإو اباهأ نم سيل هنأ انملع

 ةدابش تناكف لجر ةداهشب نيتأرما ةداهش تلعجو رك ذلا ثاريم و( فصنلا ىلع

 ثيح نم دييعلا نوكي نأ بجوف هئاريم فصن اهئاريمو لجرلا ةداهش فصن ةأرألا

 ثاريملا ناصقنل اندجو انال ةدا ثلا لهأ نم نوكيال نأ أ أر ثاريملا لهأ نم نكي

 نع ىورامو ةداهشلا ق ئ ! ًابجوم ثاريملا ون نوكي نأ بجوف ةدابشلا ! ناصقن ىف آريثأت
 اصوصخم ناك مصولو لقنل !قررط نم ص ال هنافديعلا ةدابشزا وج ىفبلاط ىبأ نب ىلع ام مع ”ءاك د ل 2 0 :اقدملا :ءإ 3 الع ذأ ل اع

 نوت اهف ءاوس رحلاو ديعلا نأ ءاهقفلا نيب ًافالخ ملءن الو دبعلا ىلع دبش اذإ ديعلا ىف
 نم ًاعئامهقر نكي هَ ىنلا نع هاور اذإ الوبقم دبعلا ربخ ناكامل لبق نإف هيف ةدابشلا
 زوج الف ةداهشلل الصأ ربخلا سيل هل ليق هتدابش لوبق نم عن ال كلذك هربخ لوبق

 ايبف دحاولا ةداهش زوجت الو ماكحالا ىف لوبقم د>اولا ربخ نأ ىرت الأ هب اهرابتعأ

 هنأو ةداهشلا ىلع ةداهشلا ةبج ىلع الإ ةداهشلا ىف لبقي الو نالف نع نالف هيف لبقي هنأو

 ظفلب ىتأي نأ الإ دهاشلا ةداهش زوجتالو ملي هلا لوس ر لاق لاق اذإ هربخ لوبق زوج
 نافلت# رابخألا ىف نايواستم ةأرااو لجرلا نإف هب دهشي امل ةيناعملاو عامسلاو ةداهشلا

 زوحي الف ءاوس ةأرلاو لجرلا ريخخو لجر ةداهشب نيتأرما ةداهش نآل ةداهشلا ىف
 نأ ول نسحلا نب دم لاق ركب وبأ لاق ٠ هتداهش لوبق ىلع دبعلا رمخ لوبقب لالدتسإلا



 فل دوبشلا باب

 دقو هنالطب ىلع ءابقفلا عجأام كلذ نآل هكح تلطبأ ىلإ عف رم دبع ةداهشب مكحاو اح
 زوجت ال رفزو دمعو فسوي وبأو ةفينح وبأ لاقف نايبصلا ةداهش ىف ءابقفلا فلتخا
 زوحت ليل ىنأ نبا لاقو ىعفاشلاو ىروثلاو ةءربش نبا لوق وهو ءىث ىف نايبصلا ةداهش
 زوجت الو حارجلا ىف مهني ايف نايبصلا ةداهش زوجت كلام لاقو ضعب ىلع مهضعب ةداهش
 نإف اوملعيو اوئيحيو اوقرفتي نأ لبق اهدحو حارجلا ىف مهنبب زوجت اس؛إو مديغ ىلع
 امنإو اوقرفتي نأ لبق مهتداهش ىلع اودهشأ دق اونوكب نأ الإ مهل ةداهش الف اوقرتفا
 رارحألاو نايبصلا نم ىراوجلا ةداهش زوجت الو مهنم ر وك ذلارارح الا ةداهشز وجت
 نع ىورو نايبصلا ةداهش لاطبإ ريبزلا نبأو ناهمئعو سابع نبا ع ىوؤر رز ب وبأ لاق
 ىبأ نب بيبح نب هللأ دبع ىورو هلثم ءاطع نعو ضعب ىلع مهضعب ةداهش لاطبإ ىلع
 ىنثدح ىعشلا لاقف ًاسأب نايبصلا ةداهشب ىربال ةيواعم نب سايإ نإ ىبعشلل لق لاق تباث
 ءاملا ىف طاغتت ةبس انك اولاقف ةلغ ةسخخ هءاجج اذإ هبجو هللا مرك ىلع دنع ناكهنإ قورسم
 هوةرغ ةثالثلا نأ نانثإلا دهشو هاقرغ امهنأ نينثإلا ىلع ةثالثلا دهشف مالغ انم قرغف
 بيبح نب هللا دبع نأ الإ ةيدلا ىسمخ ةثالثلا ىلعو ةيدلا سامخأ ةثالث نينثثإلا ىلع لعل
 هلثم قدصيال ليحتسم ثيدحلا ىنعم نإف كلذ عمو ىلعلا لهأ دنع ثيدحلا لوبقم ريغ
 ىف مويذكأ دقف نيقيرفلا دحأ ىلع اوعدا نإ قيرغلا ءايلوأ نآل هنع هللا ىضر ىلع نع
 تباث ريغ اذبف ًاعيمج نيقيرفلا نويذكب مهف ميلك مهيلع اوعدأ نإو مثديغ ىلع مهتدابش
 اونمآن ذلا اهسأ اي | ىلاعت هلوق نايبصلا ةداهش نالطب ىلع لدي امو هبجو هللأ مركى بع نع
 نوكلمال نايبصلا نآل نيخلابلا لاجرلل باطخ كلذو | ىمسم لجأ ىلإ نيدب متنيادتاذإ
 نآل ىصلا هيف لخدي مل | قحلا هيلع ىذلا للعلو ] ىلاعت هلوق كلذكو تانبادملا دوقع
 نوكي نأ مصيال [ ًائيش هنم سيب الو هير هللا قتيلو | هلوق كللذكو زوجي ال هرارقأ
 .,ديبش اودبشتساو ]| هلوق مث ديعولا هقحلبف فيلكتلا لهأ نم سيل هن“ال ىصلل ًاباطخ
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 صاصجلل نآرقلا ماكحأ فدع

 هقحلي نأ رحب لاهو اهتامتكب مئأملا مهقحلي الف راخصلا ًاباطخ نوكي نأ زئاج ريغ | هبلق

 نامضلا همزل هتداهش تح نم لكنأل ةداهشلا لهأ نم سيل هنأ ىلع لد عوجرلاب نامض
 محت هنإف اوئيحيو اوقرفتي نأ لبقو ةصاخ حارجلا ىف 0 امأو عوجرلا دنع
 تزاج نم لك نأ لوص الا ىف نال رظنالو رثأ ىف هيف قرفال نم نيب ةقرفتو ةلالد الب
 هنإف اوتيجنو اوقرفشي نأ لبق ملاح رابتعا أمأو اه ريغ ىف ةزئاج : ىوف حارجلا ىف هتداهش

 ةداهشلا ىلع مولمح ىذلا نوكيو ةانجلا مث دووشلا ءال ؤه نوكي نأ زئاج هن"ال هل ىنعم ال

 اهم هتااحأ ةيانج مهنم ناكاذإ نايبصلا ةدأع نم 'ء والعم اذهو هب اوذخوي نأ نم فوخلا

 دهاش دعوأو ةلادعلا ةداهشلا ىف هللا طرش امل ًاضيأو اهم . نحب نأ نم افوخ هريغ ىلع

 سأل ًاطايتحا بذكلا نع عزءال نمو قاسفلا ةدايق ل رقم عنمو هب هدعوأ ام روزلا
 بذكلان ع هرجحرجاح هل سيلوهيذكب ذوخ امر يغوه نم هتدامشز وجت فيكف ةداهشلا

 اذه نولوقيف نايدصلا بذكي لاملا سأنلا برضي دقو هعنم ةءو رم الو هعدرب ءايحالو

 لبق مهلاح ريتعا امن ناكن إف هلاح اذه نم ةدابش لوبق ز وجب فيكف ىص نم بذكأ

 نظ كلذ سيلف هريغ نيقلت نود بذكلا دمعت, ال هنآأل مريغ مهملعي نأ لبقو مهقرفت
 قدصاا نوفرعي !؟بذكلا نوفرعي مو مهعنمي عنام ريغ نم بذكلا نودمعتي مهنآل

 نودمعتي دقو اودهش امع ةرايعلاو ةدابشلا ىنعع نوموشب ىذلا دحلا اوغلب دق اوناكاذإ

 هيلع د ويشيلل ًادصق وأ ةاتجلا ىلإ 0 اننا 6 ناس ل تانكرلا
 هيلع د ووسملل ١ لصق وا ةماصا موبلا بسأت نأ نم مهفوخ مت راع بباعس 2 ايبا لسا

 ةداهشلا قدصب مهل كي نأ د ال سييفرملا وحأ نم ةمولعم كلذ ريغ ناعمو هوركملاب

 الصاح ىلعلا َض كالذك ناكول هنأ لبعو قرفتلا دعب كلذ مه كحال كا وةرفت, نأ لبق

 لبقت ؟ثانإلا ةداهش لبقت نأ نيف روزلا ةداهشل نودمعتي الو نويذكي ال مهنأب

 بجبام وكل ذىف ددعلا ربتعا اذإف ةعامجا ةداهشلبقت اكدحاولا ةدارش ل بقتوروكذلاةداهش

 فوتسي نأ بجاوف ثانإلانود روكذلاب حارجلا ىف اهصاصت | نم ةداهشلا ف هرابتعا

 بجاوف ضعب ىلع مهضعب ةداهش اوزاجأ ثيحنمو ةلادعلاو غولبلا نم أرطورشرئاس احل
 مث ذإ لاجرلا ىلع اهنم دك آإ تسيل ضعب ىلع مهضعن ةداهش نال لاجرلا ىلع اهتزاجأ

 وبأ لاقف ىمع'الا ةدامش ىف فلتخاو قفوملا هللاو لوقلا اذه لاق دنع نيملسملا كح ىف

 هللا ىضر بلاط ىلأ نب لع نع هوحن ىورو لاح ىمعأالا ةداهش ز ويت ال دمعو ةفينح



 ففأ دوهشلا باب

 ثعشأ نع ىورو لاح ىمع الا ةداهشزوجتال لاق نسحلا نع ديبع نيورمتىورو هنع
 ىبأنع ةعبط نبا ىورو هرصب بهذي نأ لبق هأر ءىش ُّى نوكت نأ الإ لاق هنأالإ هلكم

 لاق مس نب نمح لا كيع انثدحو ىمع الأ ةداهش زوجت ال لاق ريج نب كيحس نع ةمعط

 لاق ةداتق نع مزاح نا ريمج تا جاجح ىندح لاق ىبأ ىب 5-00 لاق لجأ نب هللأ دع اني دو

 نوكنال نأ الإ كتداهش درنال سايإ هلل اقف ةداهش ىلع ةبواعم نب ساي] دنعىمعأ دبش
 اذإ ىعفاشلاو ىليل ىبأ نباو فسوي وبأ لاقو اهلبقي ملف لاق رصبت 0 كنكلو الدع
 ىعشلاو حرش لاقو رجب ىمعلا لاح ىف هيلعامو تزاج ىمعلا لبق هملع

 ىمسالا ةدابش

 اذإ ىمعلا لاح ىف هيلع نإو ةزئاج ىمعألا ةداهش دعس نب ثيللاو كلام لاقو ةزئاج

 هتدامشلبقت مل فذقلا دحوأ انز ىلعدمش نإوهوحنو رارقإلاو قالطلا فتوصلا فرع

 ده نب هللا دبع انثدح لاق عناق نإ قابلا دبع انثدحام ىمعالا ةداهش نالطب ىلع نيلدلاو

 نب دمع انئدح لاق تخن 62 فرعي ىسومه نب ىع انثدح لاق لظفاحلا ىخابلا ثنوميه نبأ

 سافما نع سوأاط نع هيبأ نعمأ رهونب ةملس نب هللا ديعأتت دح لاقل ومسم نب ناهياس

 ةمح طرش نم لدءجل عدف آلإو دهُشاف سمنشلا هذه ىرت لاقف ةداهشلا نع دل لمس لاق

 نمو هتداهش زوجت الف هيلع دوهشملا نياعي ال ىمعألاو هب دهش ال دهاشلا ةنباعم ةداهشلا

 دق توصلا نأ ىرت الأ هتداهش مصق الف لالدتسالاب دهشي ىمع'الا نأ 0 ةبج
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 كمبالو أكشاهنم رداغبال ى م> هتمغلوه ريغ تو وص ى ا دق ملكتملا ١نإو و تيوصلا هيي

 توصلا ىلع هتداهش لوبق رئاج ريغف م ةعماس
 ذوخأم دهاشلا نإف ًاضيأو ٠ نظلا بلاغ ىلع هرمأ ىنبب امنإو نيقب ىلإ هنم عجربال ذإ
 نقيتأ وأ ملعأ لوقي نأب ةداهشلا ظفل ريغ ظفلب ربع ولو ةداهشلا ظفلب ىقأب نأب هيلع

 ةدهاشم ىضتقي ظفللا اذهو ظفللا اذهب ةصوصخع تناكنيح هنأ تملعف هتداهش لبقت مل

 لاقنإف ه ةنب أعم ريغ نع دهشو دحلا اذهنم جرخ نم هداه لف هتئامو هب 98

 كش سل نيفي هنأ أئملعف اممتوص فرع أذإ 4ق أما ءطو ىلع هم أدقإ ىمعالل زوج ل اماق

 هتأرماءطو ىلع مادقإلا هل زوجي هل لبق كلشلاب ءطولا ىلع مادقإلا دحأ ال زئاج ريغ ذإ

 اهطو هل لح ارفرعيال وهو كتأر ما هذه هل ليقو ةأرما هيلإ تف ذ نأب نظلا بلاغب

 تى يعمل . ىراخبلا خايشأ دحأ ىسوم نبى ىلعلع ةانملاءاتلا ديدشتوةمجعملا ءاخلا حيتفب ءعخ» هلرق (!ر



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 4

 هربخ أولو اهئطو ىلع مادقإلا هلزوجيو لوسرلا لوب ةيراج ةيده لوبق هلزئاج كاذكو
 ليبس نآل هنع ربخلا ىلع ةدارشلا ةماقإ هل زاج ال فذق وأ عيب وأ رارقإب ديز نع ربخع
 لوبقو نظلا بلاغ لامعتسا| مف زوجت رك ذىتلا ءايشألا رئاسو ةدهامشملاو نيقيلا ةدابشلا
 ملامنإف ىمع مثريصب وهو ديشتسا اذإ امأو ٠ ةدابشلل الصأ ًاذإ كلاذ سيلف دحاولا لوق
 هنأ هيلع ليلدلاو ءاد“”الا لاح نم فعضأ ةداهشلا لمحتلاح نأ أ:ملعدق انأ لبق نمهلبقن

 لبقت غلاب /رحوهو اهدي مث ىبصوأ دبع وأ رفاكو هو ةدامشلا لمحتي نأ زئاجريغ
 نم ديك أتلاب ىلوأ ءادآلا لاحنأ انملءف جت ملرفاكوأ دبع وأ ىص وهو اهادأ ولو هتدابش
 بجو لمحتلا ةدصنمآعنام ىمعلا ناكو ةداهشلل ىمعألا لمحت حمصي مل اذإف لمحتلا لاح
 اهادأولكلذكو هتدابش تح ا لئاح هنيب و هنيبو هدهشتساول ًاضيأو ءاد“الا ةمصعنمب نأ
 قرفوزوجئالنأ بجوفهيلعد وهشأأ نيبوهندب لئاح ىمعلاو هتداهش جت مل لئاح امهديو

 تيموأ بئاغوهو هيلءدهشي مث هتنياعمةداهشلا لمحتي نأ ممصي لاق نأب أمهنيي فسوي وأ
 عنميالف هتييغوأ هيلعدوه كلا توم ةلزنع دهاشلا ىمع كلذكف اهزاوج كلذ عنم الف

 هسفنىف دهاشلا رايتعا بجي امنإ هنأ امهدحأ نيبعسو نم كلذ نع باوجلاو ه هتداهشلوبق
 جرخ دقى مال او اهلبقت مل ةداهشلا لهأ نه نكي مل نإو اهانلبق ةداهشلا لهأ نم ناكنإف
 دهاشلا ةداهش نإف تبملاو بئاغلاامأو هريغب رابتعا الف هاهعب ةداهشلا لهأ نمن وكي نأ نم
 هيلعدو,شلاةبيغو ةداهشلا لهأ نمذ وكي نأ نه هجرخام هيف ضرتعي ما ذإ ةحيحامهلع
 لعةداهشلا زيجنال انأرخآلا هجولاو هتداهش تزاجكلذإذدهاشلا ةداهشىف رثؤتالدتومو
 بئاغلاروذ> ماقههروض>موةيف هيلع ةداهشلا عقتف مهخ هنعرضح نأ الإ بئاذلاو تيما
 هلوقب اوجتحانإف هتداهش مصت الف رضاح مصخ ريغ ىلع دهشي نم ىنعم فىمح الاوت يملاو

 ىلاعت هلوقو | مكلاجر نم نيديوش !ودبشتساف - ىلاعت هلوق ىلإ - نيدب متنيادت اذإ | ىلاعت
 رهاظف رارح الا انااجر نموهوًايضمنوكب دق ىمع'الاو | ءادرششلا نم نوضرت نم]
 ةدابشلال وبقم ريغ ىمح'الا نأ ىع لدي ةيآلا رهاظ هل ليق ه هتداهش لبق ىضتقي كلذ
 راضحإ وه دابشتسالا نآل هداهقتسا حمال ىمعاالاو | اودهشتساو | لاق هنأال
 هندب لئاح ىمعلا نآال هرضح نأ دهاشم الو نياعم ريغ وهو هايإ هتلياعمو هيلع دورشملا

 داوسلا كمعاو 07 رو ةذوخأم ىهامنإ ةدارشلا تناكام وهن دهاشم نم كلذ هعنميف امهنني ناكول طئاك كلذ نيبو



 قل دوهشلا باب

 ناكو هيلع قحلا تايثإ ةداهشلا ىضتقت ىبأا لالا ىلع هتنياعمو هيلع دوبشملا ةدهاشم نم

 نالطب ىلع اليلدن وكنت نأآل ةيآلا هذرف هتدابش لطبت نأ بجو ىمعألا ىفآمودعم كلذ
 لبق اهم دبش اذإ ىمعألا ةداهش زوجتال رفز لاقو اهتزاجإ ىلع لت نأ نم ىلوأ هتداهش
 بهذ نوكينأ هبشي ركبوبأ لاقنالف نياانالف نأ دهشي نأ بسنلا ىف الإ هدعب وأ ىمعلا
 دهاشلا هدهاشي منإو ضيفتسا ا ريخلاب هيلع ةداهشلا مدت دق بسنلا نأ ىلإ كلذ ىف

 ماحلا دنع هب دهمُدِل نأ نالف نب ,! ًانالف نأب رتخلا ى م دنع رئاوت اذإ زئاج كلذلف

 هيكح تدثاهف ءاوس ريصبلاو معلا نأبكلذ ةمص ىلع لدتسيو ةلويقم هتدابش نوكتو

 عمسي امنإو ةنيأعملا قيرط نم نيربخلا دهاشيم نإورتاوتلا قيرطنم هلي ل وسرلا نع

 دهاشي ملنإو رتاوتلا قيرط نم بسنلا ةمص ملعهدنع تبثي نأ زئاج كلذكف ممرابخأ
 ةدابشلا هذه طرش سيل ذإ هيف ةلوبقم 4 :داهش نوكت وهب ةدابشلا ةماقإ زوجتف نيرخملا

 فسوي وبأو ةفين- وبأ لاقف ىورقلا ىلع ىودبلا ةداهش ىف فاتخاو هب دووشملا ةنباعم
 نع هوحن ىورو الدع ناكاذإ ةزئاج ىه ىعفاشلاو ىعازوألاو ثيللاو رفزو دمحو
 حارجلا ىف الإ ىورق ىلع ىودب ةداهش زوجتال لاق كلام نع بهو نبا ىورو ىرهزلا
 ىورقلا ةيصو ىف الإ رضحلا ىف ىورق ىلع ىودب ةذاهش نوت ال هنع يدافلا نا لاو

 ةآلا لئالد نم ان ركذام عيمج ركب وبأ لاق الودع اوناكاذإ نوجا عب ىف وأ رفسلا ف

 نال ىودبلاو ىورقلا ةداهش نيب ةبوستلأ بجوبي نيغلأبلا دأر اللا ةداهش لوق لع

 ءالؤهو |نيدلب ماد اذإ اونمأ نب ,ذلا اهمأ اي هلوقب نامإلا | ركذب مييلإ هجوت باطخلا

 نينم ملا لاجر نم ىتعي قب | ملاجر نم نيدبش اودهشت او | ىلاعت لاق مث نينمؤملا ةلج نم
 مهف الودع اوناكاذإو | ءادبشلا نم نوضرت ن ]لاق م ءال وه ةفص هذهو زارح الأ

 ا كلم لدع ىوذ اود,شتساو | قارفلاو ةعجرلا نأش ىف ىرخأ ةبآ ىف لاقو نويضرم

 كرت ىودبلا نود 5 ىورقلا صيصخت ىفو الودع اوناكاذإ عيمجلا ةلماش ةفصلا هذهو

 | مكلاجر نم نيديهش اودوشتساو | هلوقب نودأرم مهنأ أوفلتذ ملو ةلالد ريغب مومعلا
 طرشرلع هلثم ىودب ىلع ىودبلاةدابش نوزيجي مهن ال | ءادبشلا نم نوضرت نم] هلوقبو
 تضتقا ثيح نم ىورقلا ىلعمهتدامش زاوجتضتقا دقفةيألاب نيدارم اوناكاذإو ةنآلا

 ءيقل لأ ةداهخ !١ 2 5 دامي
 ىودبلا ىلع ىورقلا ةداهش زاوج تضتقأ ثيح مو ضعل ىلع مهضعب ةداهش زاوج



 صاصجل نآرقلا ماكحأ ١

 انثدح لاق ىرتستلا قاحإ نب نيسح انثدح لاق عناق نب قابلا دبع ان”دحامب اوجتحا نإف

 ورم نب دم نع ىداطأ نب ديزب نب عفان انثدح لاق بهو نا انثدح لاق ىحن نب ةلهرح

 ىودي ةداهش زوجن ال لوقي متلي هلل لو.سر عم هنأ ةرب ره ىبأ نعراسي نب ءاطع نع

 هنأ عم نآرقلا رهاظ ىلع هب ضارتعإلا زوجي ال ربخلا اذه لثم نإف ةيرق بحاص ىلع

 ىف وأ رفسلا ىف ىورقلا نوكي نأ نيب الو اهريغ نيبو حارجلا نيب قرفلا ركذ هيف سيل
 نع ةمركع نع برح نب كامس ىور دقو هم ودع هاضتقاام هب جتحملا فلاخ دقف رضحلا

 ىف ىدان الالب أ لالهلا ةيؤر ىف متلي رهام هللا لوسرادع ىبأ ارعأ دهش لاق سابع نبأ

 ىنأ ثيدح نوكي نأ زئاجو مايصلاب لال صأو هتداهش لبقف ًادغ ١ وموصيلف س انلا

 هنداهش لطب امم ًامفالخ قلص ىبن لا لعو لَ يلم ىنلادنع ةدأبش دبش ىفأر عأ قةريره

 كرش ١) ناكىذلا تقولا 2 3 نوكي نأ زئاجو تسلا ز 5 ريغ نم ىوارلا هلقثف هب

 اهرغم قفنيام ذختي نم بارعألا نمو ] لجو زءلاق كبارعألا ىلع نيبلاغ قافنلاو

 هللاف صو دقو ب ارعآلان ره هتفص هذه نم ةداهش لوبق عنم امئاف [رئاودلا ب صارتيو

 نمهؤي ند بأ رعأآلا نمو / هلوآب مهحدمو ةفصلا هذه دعب بارعألا نم نيرخآ اموق

 تناك ف ةيآلا | لوسرلا 30 هللا دنع تابرق قفني ام ذختيو رخآلا مويلاو هللأب

 نم ىودبلا اول الو ه ةداهش 9 لوبقم|نيدلسملا دنعو هللأ دنع ىططرم ورف هتفص هذه

 تاداهش هلا ماكحأب ١ هنم بج وأ هنند قنعطل امز ]ىورقلا ىلع ةداهشلا لوبقم ريغ نوكك نأ

 نالطب ىف فاتك ريغ اذه نإف هئيد ىف نعطل ناكنإف زوحيال ام اهنم اهؤادأ زوي امو
 تاداهشلا ماكحأب هنم لبجل ناكنإو ىورقلاو ىودبلا كح هيف فاتخي الو هتداهش

 لع الو حارجلا ىف هتداهش لبقت ال نأو هلثم ىودب ىلع هتداهش لبقت ال نأ بجاوذ

 ةدابش ليش نأ همز و ةمصلا هذه ناك اذإ ىورقلا ةداهش لبقتال اكرفسلا ىف 2 ىورقلا

 نم ىذلا ىندلا لاوزل : ريغ لعو ىورَقلا ىلع ةدابشلا م أب ًاملاع الدع ناكاذإ ىودنلا
 اما ى 0-0-3 ا ا : مد احد رز ف ما و2

 درل'ةلد هياإ ةبسألاو هايإ ودبلا ةمس موزل لحي ال 0000 .نم عنتما هلجأ
 تافصلل يناجي ناك اذإ 0 زاو 1 ةلع ةبرقلا ىلإ ىورَقلا ة ةمسأ لعجت ال م هتداهش

 8 / ناتأ ماو لج رف نيلجر انوكي مل نإف | لجو زع هلوق 2 ةدابشلا زا وطيور

 نأ مدحاو دهاشإاو ديبشلا نآل نأدهاشلا أمضو نيديهش دابشتسأ يدب بجوأ ركب وأ



 5 دوهشلا باب

 ىنعي | نيلجر انوكب م نإفإ هلوق هيلع 5 دحاو ريدقو رداقو دحأو ملاعو ميلع
 | نيلج رانوكي نإ هلوق واخي الف | نات أ ماو لجرف ] نيلجر ناديرشلا نكي مل نإ
 أآومميتف ءام اودجت !نإف | هل وةك نات أ رماولجرف نالجردجوب 1 ! نإف هب دير نأ نم
 ني روش مايصف دح مل نف | لاق م | اسامي نأ لبق نمةقرريرحت | فك [ًدعم
 لادب ألاف كلذ ىرجب ىرجامو[| ًانيكسم نيتس مأ 55 إف عطتسي من ف  ىلاعت هلوق ىلإ -

 ناديبشلا نكي مل نإف هدارم نوكي نأ وأ همدع دنع ضرفلا لصأ ماقم تميقأ ىتلا
 ربتعي ىتح نيت أر ملاو لجرلا مسالا اذه تابثإ اندافأف نائأ رماو لجر ناديبشلاذ نيلجر
 نوملسملا قفتا املف هليلد ماقام الإ قوةحلا رئاس ىف لجرلا عم امهتداهش زأ وج هموم“
 ودوىنأتلا هجولا تدق نيلجرلا مدع دنع نيلجر ماقم 0 هأو لجر ةدا,شزأوجىلع
 اهف هرابتعا بحي ايعرش مسا كلذ نوكبف نيدهش نيتأرماو لجرلا ةيمست دار أ هنأ
 يف همومعب لالدتسالا حصيف هيلع لي !دلأ | ماق ًاعضو» الإ نيديبش داب رشتسأب هيف انرمأ

 لجر ةدابششب مكسحلاو حاكنلا تاب / نيدهاشو ىلوب الإ حاكن ال ملي ىنلا لوق
 + نيدهأش 15 ساكنلا هلو ى 1 زاجأ دقو نيدسوش قنا موقحل دقذإ نيتأ رمأو
 ةفينح وبأ لاقف لاهل يش ف 1 لاجرلا عم م ءاسألا ةداهش قل ىلا لهأ فلتخا دقو
 دودحلا ىف الإ لاجرلا عم ءاسنلا ةداهش 0 ال ىتبلا ناثعو رفزو دمتو فسوي وبأو
 لاق مناق نب م قابلا ديع 0 دحو قوقل رئاس نم كلذ ىوس اهيف لبقتو صاصقلا ىفالو
 ةاطرأ نب جاجحلا نع ة ةبعش انثدح لاق ةدابع نب ىح انثدح لاق ىسوم نب رشب انثدح
 مزاح ن بريرج ىورو حاك © ق ننارماو زجر ةداهر اجا ا نب هاطع نع
 ليئارسإ ىورو قالط ىف ءاسنلا ةداوش زاجأ رمع نأ ديبل ىبأ نع تيرخلا نب رييزلا نع
 دقعتا ىف ءاسنلا ةداهشز وجيت لاق هنع هللا ىطر ىلع نع ةيفنحلا نب دمح 0 دبع نع
 ىف لجرلا عم ءاسنلا ةداهش يح ناكر مع نبأ ؛ نأ ءاطع نع جاجحح ىورو

 هنأ حييرش نع ىعشلا نع نوع نع ىورو قالاطلا ىف ءاسنلا ةدابش يحي ناكهنإ ءاطع ن
 ندا نسير رز قلل ف ىعسشلا لوق وهو قتع ىف نيت امارة

 عم ءاسنلا ةداهش زوجتال كالام لاقو دلولاو نيدلا ىف الإ نهتداجش * زوجيال الاق كاحض
 ىفالو باسنألا ىفالو حا <نأا ىف الو قالطلا ىف ل



 زوجت ىروالا لاقو قتع اف نكي ملاذإ ةيصولاو ةلاكولا ف زوحنو ناصحإلا الو ءالولا

 نسحلا لاقو ًاضيأ صاصقلا فزوهتال اهنأ هنع ىورو دودحلا الإ ءىث لك ىف نهتدابش

 نيتأرماو لجر ةدابش زوجت ال ىعازوألا لاقو دودحلا ىف نهتداهش زوحي ال ىح نبأ

 قالطااالو حاكنلا فز وجتالو قئعلاو ةيصولا ىف ءاسنلا ةداهشز وجت ثيللا لاقو حاكن ىف

 لاجرلا عم ءاسنلا ةدامش زوجت الىعفاشلا لاقو هنم داقي ىذلا دمعلا لتقالو دودحلاالو

 رهاظر كب ا لاملاب ةيصولا فزوجتو لجرلا الإ ةيصولا ف زوحجبالو لاومألا ريغف

 دقع لكىهو تانيادملا دوةع رئاس ىف رلا عم نهتداهش زاوج ىضتقي ةيآلا هذه

 ذإ نيد هيف دقع هلال دع مد وأ عفانم وأ وأ ًاعضب وأ الام هلدب ناكءاوس نيد ىلع عقاو

 نر نأ [ ىمسم لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ | ىلاعت هلوق ىف ةيآلا دام سيل هنأ مولعملا
 دارألا نأ تثق ىمسم لجأ ىلإ كلذ زاوج عانتمال نينيد نيلدبلا نم امهيلع دوقعملا

 دقع ىلع لجرلا عم ءاسنلا ةدابش زاوج كلذ ىضتقاف ناكنيد ىأ لدب نع نيد دوجو

 ىلع ملخلاو دمعلا مد نم ملصلا كالذكو ةنيادم دّقع كلذ ناك اذإ لجؤم ربم هيف حاكن

 كلذ هل ملي مل ةبآلا رهاظ نم دوقعلا هذه نم ءىش جورخ ىعدأ نف تاراجإلاو لام

 ىف ءاسنلا ةداهش زاوج ىلع لديو ه عيججا فا هزاوجل ًايضتةم مومعلا ناكذإ ةلالدب الإ

 انثدح لاق ىرهوجلا مساقلا ن نب دمحأ انئدح لاق عناق نب .| قابلا دبع انثدحام لاومألا ريغ

 0 ا اثدح لاقرمعم ىبأ وخأ ميهاربإ ني دمج

 اهتداهش زاجأو لا تسيل ةدالولاو ةلباقلا ةدابش زاجأ قلي للي ىنلا نأ ةفيذح نع لئاو

 زاوج ىف فالخ الو لاومألاب ةعوصخم تسيل ءاسنلا ةدابش نأ ىلع كلذ لدف اهيلع
 مقاوني ديهشلا مسا نأ تبث امل ًاضيأو ددعلا ف فالتخالا امنإو ةدالولا ىلع ءاسنلا ةدابش

 مومعل ابو نيديوشلا لوانت ةنيبلا مسا نأ تدث دقو نيتأرملاو لجرلا ىلع عرشلا ىف 2

 لكى نيتأ رملاو لجرلا ةداهشب ءاضقلا هيلع ىعدملا ىلع نيعلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا هلوق

 بجو مسالا أهيلع عقو الف لاومألا ىف ى ةسب اهنأ ىرتالأ ةندبلا مسأ ميله دق ذإ ئوعد

 انصصخ امنإو هنم ءىث صيصخت ىلع ةلالدلا موقت نأ الإ عدم لكل اهلوبق مومعلا قحب
 نءنيتفيلخلاو علي هللا لوسر نم ةنسلا تضم لاق ىرهزلا ىورامل صاصقلاو دودحلا

 ىلع عيمجا قف اا اسيأ دا ذل 5
 ١١ قفنا ال اضيأو صاصقلا ف الو دودحلا ىف ءاسنلا ةدابش زوجت "ل نأ هدعب



 فق دوهشلا باب

 ناكاذإ ةهشلا هطقست ال قح لكى ا وبق بجو نويدلا ىف لجرلا عم نهمداوش لوبق

 ىلاعت هللا نإ ةبآلا نم لاومّأأل ريغ ىف اهزا وج ىلع لدي امو ةيبشلاب كب اننا
 مل نإف | لاق مث[ هوبتك اف ىمسم لجأ ىلإ نيدب منيادت اذإ | هلوقب لجألا ىف اهزاجأ دق
 كلامي سيلو لجألا ىلع لجرلا عم اهتداهش زاجأف [ ناتأ او لجرف نيلجر انوكي
 لجالا نآل أطخ اذه هل ليق «٠ لاملا ىف الإ بجي ال لجألا ليق نإف + لاملا ىف اهزاجأ
 ىف محلا هلجؤي دقو لاع تسيل ىتلا رارحألا مفانم ىفو سفنلاب ةلافكلا ف بجي دق

 لجأ الا نإ كلوقف هيلإ مدقتلا نكميام رادقمب هنم وفعلا ىوعدملعو مدل ىلع ةنبلا ةماقإ
 7 حاكتلا عقي الو لامب الإ قحتسي ال عضبلاف كلذ عمو أطخ لالا ىف الإ بجي ال
 ري ا ءادهشلا نم نوضرت نم 1 ىلاعت هلوق ا ةداهش هيف زبجت نأ ىغينف
 0 نود رهاظلا قي رط نم ىهاع :] مهتادعو مهتانامأو سان هلا تانايد ةفرعم تناكال
 هرابتعاب انرمأ امف ىلاعت هللا لاق مث ىلاعت هللا ريغ مهرومأ ايابخ الو مرئاض معي ال اذإ
 الوكوم دووشلا ليدعت أ َن أ ىلع كلذ لد | ءادهشلا نم نوضرت نم 1 دووشلا صأ ن 75
 ىف بلغي نأ زئاجو مهقئارط حالصو مهتلا دع نم اننونظ ىف بلغي امو اني أر دابتجا ىلإ
 سيل هنأ هريغ لير نوكيف هتتامأو دهاش ةلادع سأن ] ضعب نظ

 ىنب ىذلاو ىأرلا رثكأو نظلا بلاغ ىلع ىنبم | ءادبشلا نم نوضرت نم |هل * ضدي
 ثلاثلاو الدع ناكذنإو ةمهلا ق : رخآلاو ةلادعلا اهدحأ ةثالث ء انك ةداهشلا ر

 قوةح ةاعارمورئابكللا بانتجاو ناميإلا اهلصأف ةلادعلا امأ ةلفغلا ةلقو ا
 آدودحع نوكي ال نأو ةئامآلاو ةجبللا قدصو تانونسملاو تابجاولا ف لجوزع هللا
 نأو ةجوزو اجوز وأ دلو الو ًادلاو هل دورشملا نوكي ال نأف ةمهتلا ىنن :امأو فذق ىف
 اوناكنإوانرك د نأةلوبقم ريغ . الؤه ةداوشف ةمهل تدرق ذ ةدابششلا يورك

 رومألا برجي ريغ الوفغ نوك الا نأف ةلفخلاةلقو ظفحلاو ظقيتلا امأو نييضرم الودع

 دعت نع متسر نبأ لاق هب ديفف ررورزلا هيلع ةرعت ارو هنلقف» ءىنلا نقل امر هلثم نإف
 اذه ل : هب ذخأيف نقلي نأ هيلع ىثخي لفغم ماوق ماوص ى معأ لجر ىف نسحلا نبا
 دمحأ نب هللا دبع انث دح لاق ربحا امس نب نمحرلا دبع انثدحو هتداهش ىف قسافلا نمرش سَ
 نايا: لاذ ثعشأ نع لاله نأ انثدح لاةرماع نب دوسأ انثدح لاق ىبأ ىنثدح ل ا



 تددر مل ناعكلم اي لاقف هيلإ هعم ماقف قداوش در ًاسأبأ نإ ديعس ابأ اب نسحلل لجد
 انتحيبذ نم لكأو انتلبق لبقتسا نم لاق هنأ مقلي هللا لوسر نع كغلبام وأ هتدابش
 نمم ] لوقي هللا تمس أ خيشلا اممأ لاقف وسو ةمذو هللا ةمذ هل ىذلا ملسملا كلذف

 انث دحلاق عناقنب قايئادبع ِ دحو هاضرب سيل اذه كيحاص نإو 0 ءادهشلا نم نوطرت

 سابأ دنع دبش هنأ هركذ دانس إب مصأعنب ىرسلا انثدحلاق باهولا دمع ن دمت ركوبأ

 1 ءاجخ لاق هيلإانب اوموق لاقو نسحلا ابف هتداهش درف نسحلا باعصأ نم لجر ةيواعم
 ا اني ن :هنوضرت نمم] ىلاعق هللا لاق معنلاقف 3 لجر ةداهشدرت 3 اب لاقق سايإ
 نأ ةدابشلل اضرلا طرب نف خيشلا مصخ لاقف نسحلا تكسف لاق ىضرأ نم وه سيلو
 ىلأ ن ع ديلولا نب , رشب ركذ دقو هدي أل ًانقتم هعمس أمل ًاظفاح ًاظقيتم دهاشلا نوكي

 دودحلا اهيف بجت ىتلا ش-اوفلا نم ملس نم لاق هنأ اهنم ءايشأ لدعلا ةفص ىف فسوب
 ىصاعملا نم رثكأ هيف ربا قالخأو ضار فلا ىد وي ناكو متاظعلا نم هيف بجتام هبشي امو

 ربا قالخأ نم رثكأ هيونذ تناكنإو بنذ نم ديع ملسي ال هنأل هتدابش انلبق راغصلا

 ماملاب بعلي نم الو اهيلع ماقي جنرطشلاب بعلي نم ةدابش لبقت الو هتدابش اندر
 تاولصا لجرلاكرتاذإ و لاقهتداهشزوجتال بذكلاب لاب فلا رثكي نم كاذكو اه ريطيو
 ليوأت ىلع اهكرت نإو هتداهش زوجت الن ةدقاوأ دل ةناع وأ كلذب افافختسا ةعاجا ف سلا

 لبقت مل رجفلا ىتعكر كرت ىلع مو اد نإو لاق هتدا,ش تلبق كلذ ىوسامف الدع ناكو

 كلذب فرعيال ناك نإو هتدابش لبقأ مل شحافلا بذكلاب ًافورعم ناكن إو هتداهش
 بوئذلا نم دحأ مسي سيل هتداوش تلبق رشاا نم رثكأ هيف ريخلاو هنم ءىشن ىلتبا برو

 ال ودعا و ناك اذإةزئاج ءاوهألا لهأ ةداهشل با ىبأن باو فسوبوبأو ةفينحوبأ لاقو لاق
 اذإ عدي امف أضعب قدصي موضعل نأ ىنغلب هنإف ةيباطخلا مف لاقي ةضفارلا نم افدصالإ

 روظأ لجرامأ فسويو بأ لاقو مهتداوش * تاطبأ كلذلف ضعبل مهضعب دهشيو هل فاح

 لبقأ منا ريجاو سانلل ًاماتش ناكول الجر نآل هتداهش لبقأ مل هلي ىبنلا باحصأ ةميقش
 هللأ كريو تاعأ نأ الأ فسوب وبأ لاقو ةمرح ملعأ هي ىنلا باحصأف هتدابش

 يد ليوأت ىلع اولتتقا مهن 3 ةزئ اج نيب رفلا ة ةداهشو اولتتقاو اوفلتخا دق ع

 ا ا 5 5 27 هتاوع ا ل 1 هنوو ١, ١؟
 باص مشن همه انإ اولأهو هنع تلاس نمو فسوب وبأ لأق نيل وانملا نم ءاوه الأ لهأ



 1 دووشلا باب
 قسسفلاب همهتن اولاق نإف لاق متشي كي هأنعمس اولوقي ىتح اذه لبقأ ال ىنإف ٍهكلَي هللا لوسر
 نيذلا نإ امهنيب قاتلا ردد فرعا الو كلذ لبقأ ىتإف هرن لو هب كلذ ن داظنو روجفلاو
 نيلاو عسل اذه لبق الف م حشأاب هممت 5 هل أودت ؟أدق متقلب همم اولاق
 !وتيثا هتدامش زيجأ الو كلذ لب أف هرث ملوهب كلذ نظنو روجفلاو قسفلاب همهتن !ولاق
 اوناكذإ جداو أوخلا ةدابش لبقأ ال لاق هنأ دمت نع تسر نءا ركذو ةلادعو احالص هل
 ةداهش زيجت تنأو مهتداوش ريجتال ماو تلف لاق اودوش نإو نيماسملان ولآ :اقب اوج رخدق
 انلاومأ اولحتسا اوجرخ اذإف !وجرخم ملام انلاومأ نولحتسيال مهنأل لاق ةيرورخلا
 ةيطع نب دحأ انثدح لاق دحأ نب 1 0 وبأ انثدحو اوجرخي ملام مهتدابش زوجتف
 لوقي ةفينح ابأ تدم لوقي فسوب ابأ تعمس لوقي ةعامس نب دم تعمس لاق قوكلا
 ذخ ايف ىهقتلا ىلع هلخم ةدش هلمحب ليخبلا نإف ليخ ةدابش لبقي نأ ماحلا ىلع بجعل
 تعمل وقت هاندا نب دامح تدعسالدع نكي ماكلذك اكن هونبغلا ةفاخمهقح قوف
 !ونوكتال ًاطسو اونوك سانلا اهمأ هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع لاق لوقي ميهاربإ
 ٌقح مف ناكنإو هودؤب ملأ قدح مهلع ناكنإ نيذلا ةلؤسااو ىل لا نإف ةلفس الو ءالخ
 فرع | ىلاعت هللالاق طاع < ىهقت ملام ىمقنلا ند ؤالا عابطنمام لاقو لاق هودقتسا
 سلغاأ نب دمحم نب دمحأ انئثدح لاق دحأ نب مركم انثدحو | ضعءل نع ن ٍضرعأو هضعل
 لي هعمناك نهلوقي ةفيند ابأ تعمل وي كرابملا نبأ تعمس لوقي ىلاهخلا تعم لاق
 هقح قوف ذخأيف نيذلا ىفاخي هيصقت ةدش نف ىدقتلا ىلع لخبلا هلمح هتدابش رجت ما
 أركذ ةيوأعم نب ساب أ نع كلذ ريظن ىور دقو الدع اذه نوي الف نيغلا ةفاخم
 0 تربخأ ةيواهم نإ سابا تلق لاق نمحرلا دبع نب دمي دوسألا | ىبأ نع ةعيش
 لجأ لاق رحب ا نوب كرب نيذلا راجتلا الو ءالخبلا الو قارعلاب فارم هلأ ةداهش ريجتال
 0 لجأ نم مثودع اورو مهيدي اوررغي ىتح دنحلا ىلإ ن وبكر نيذلا ام أ
 امأو هنيدي هريرغت دع جرحتي مل ةدابش ث ىف نيم رد امهددأ ىطعأ ول ءالؤه نأ تف رعف
 ةداوش زيجأ نأ ت تيأف نولعي موابرلا مهن :ومدطل مهن إف سراف ىرق ىف نورجتب نيذلا
 ديس ىلإ ىتأ ةبئان مهنم آدحأ تبان اذإ قا رعلاب فيرشلا نإف فارشألا امأ وابرلا لك
 ىنبتأي أب ال نأ صاع نب هلل | دبع نب ىلعأألا دبع ىلإ 95 كافرأ تنكف عفشيو هل دبشف هموق



 اهيلعاف قسفب اهيف عطقيال رومأ مهنم روظ موق ةداهشدر فلسلا نع ىوردقو ه ةداهشب

 |مسنب نمحرلا دبع انث دحأم هئم مهاشمأ ةدابش دراوأرف نوي 0 ففذعع ىلع لدن اهنأ الإ

 لاق بابحلا نب ديز انثدح لاق شادخ نب دوم انثدح لاق دمحأ نب هللا دبع انثدح لاق

 ةداهش زيمبال ناكةرصبلا ىلع 0 ةدر ىبأ نب ل لالب نأ ىرصيلا متاح نب دواد اد ىنريخأ

 لاق دمع نب دامح انثدح لاق عناق 5 قابلا ديع انثدحو ه هتيحل فتني و نبطلا لكأي نه

 دهش دكم لهأ نم ناك الجر نأ جيرج نبأ نع ناهلس نب ىحن | تدح لاق حيرش انثادح

 لاق كمساأام لاقف هيب راش لوحو هتيهل حو هتقفنع فتنب ناكو زب زعلادبع نب رمع دنع

 دحأ نب هللا دبع انثدح لاق قابلا دبع انثدحو ه هتداهش درو فتان كمسإ لب لاق نالف

 ناوكذ نب دعجلانع دمشن, نمح ر لأ دبع أنث دح لاق مىهاربإ ] نب قاححإ انثدح لاق دعس نأ

 ةعيب ران لاقف بحي لف ةعبب راب ةعيب راب لاقف ةعبب 2 حي رش دنع هل ) ًادهاش لجر اعد لاق

 انثدح لاق قابلا ديع انثدحو + هريغ تاه هيحاص ! لاقو مق هل لاقف باجأف رفي وكلا

 ىلأ ن ب ديعس انث دح لاق مهارنإ نب ليعامسإ انثدح لاق ىبأ ىتثدح لاق دمحأ نب , هللا دبع

 ىورو + هتدابشز وجت ال فلق ألا لاق س أبع نبأ نع ديز نب رياج نع ةداتق نع ةيورع

 نيساخنلا ىنعي رمخلا باحصأ ةدابش زوحتال ةرب ره ىلأ نع مزوملا ىبأ نع ةلس ىلأ نب دام

 الجر نأ رعسم ىورو مامح الو مام بحاص ةداهش زجي ال ناكهنأ ميرش نع ىورو
 لاحلا هذه ىلع وهو ًاضوتي فيك لاقو هتداهش درف ابقلا كقيض وهو حيرش دنع دهش

 انث د- لاق ب ردح نب ناملسات دح لاق ىنثما نيذاعم انثدح لاق عناق نب قابلا دع انثدحو

 ةداوشو دهشأ لاف حب رش دنع جر دهشلاق ةيلس نب مي نع شعألا نع مزاح نب ريرج

 نم فاكت هآرامل ركب وبأ لاق ه 7 مويلا كل زيجأ ال هللا ةداهشب تدبش لاقف هللا

 فلسلا ءالؤه ن 6 اهانركذ د ىلا رو“ لا هذبف هتدابش لوب 5 0 سلام كلذ

 مطد امنإو ةلادعلا طوقس الو ابلعاف قسفب | اههف عوطقم ريغ ابلجأ نم ةدابشلا در نم

 ةقفاوم ىرحت مونم لكن آل ابلجأ نم مهتدابش او هلاح هذه نم فخم ىلع اهرهاظ

 ىف بلغ نف هداهتجا هيلإ هادأ ام بسح ىلع | ءادبشلا نم نوضرت نم ] ىلاعت هلوق رهاظ

 ىف دمع لاق + هتداهش طقسأ نيدلا أب هتناهتسا وأ هنوجم وأ دهاشلا نم فخس هنظ
 لا جدا هد . عج جركل هم ا( مأ و د. : لسا أ

 تدخلا ةداهش زوجت الو لاق هتدامش لبقأ مل ةناجم هنم تروظ نم ىضاَقلا بادأ باتك



 فخ دورشأا باب

 .نبادنع دبشالجر نأةئديع نب نايفس نع ىح دقو اهريطي ماجاب بعلي نم ةداهش الو

 درت اذك هنبا لاحو اذك هلاحو نالف لثم ليل ىلأ نب ال تلقف لاق هتداوش درف ليل ىبأ
 .نأهب نم يال ذإ ةدابشلا عنمب رقفلا نأ هدنع ناكف ريقف هنإ كب بهذي نبأ لاقف هتدابش
 زوجت ال سفأ نب كلام لاقو « زوجت ال امب ةداهش ماقأو لاملا ىف ةبغرلا ىلع رقفلا هلمحي
 م كلام ط رشف الودع اوناكاذإ هفاتلا ءىثلا ىف زوجنو ريثكللا ءىثلا ىف لا سلا ةداهش

 ىرملا كاقو + ةمهتا لاوؤل ريسإلا ىف اهلبقو ةمهئلل ريثكلا ءىثلاىف اهلبقي لو ةلأ ملا رقفلا
 ةءورملاو ةعاطلا هرمأ نم روظألاو لجرلا ىلع بلغألا ناك .اذإ ىعفاشلا نع عييرلاو
 .نبدملاقو هتدانش تدر ةءورملامدعو ةيصحم ا هلاح نم بلغال ل ناكاذإو هتدابش تأبق

 لدع وهفةريبك ىلعمدقي ملوةعاطلا هرمأ رثكأ ناك اذإ ىعفاشلا نع محلا ديع نب هللأ دبع

 فخسلاب نو ةمرهلا ظفحو نسحلاو تمصلاونواصتلاهب دارأن إف ةءورملا طرش امأف
 ةراشلاو ةلآلا ةدوجو بوكرملا ةهارفو بولا ةفاظن هب دارأ نإو بيصم وبف نوجلاو
 دحأ دنع ةداهشلا طئارش نم تسيل رومألا هذه نآل قملا ريغ لاقو دعبأ دقف ةنسحلا
 . نييلسملا نم

 دحاو لكر ابتءاوراصمألا ءابقفو فاسلا ليواقأ ركذ نم انمدق ام عيمج ركب وبأ لاق
 ىف بلغ ام ىلع ةداوشلا سمأ لوبق ىنب مهنم الك نأ ىلع لدي هنع انيكحام ةدامشلا ىف مهنم
 روظت مل نم مكح ىف اوفلتخا دقو اهبلع نمت يو ىضري نم هنأ هيأر ىلع ىلوتساو هدابتجا
 هيتك ىذلا هباتك ىف باطلا نب رمت نع ىورف دهش اذإ ماحلا هنع لأسإ له ةبير هنم

 ابرج وأ دح ىف ًادولجم الإ ضعب ىلع مهضعب لودع نودلسملاو ءاضقلا ىف ىسوم وبأ ىلإ
 ىف لدعلا امو ميهاربإل ت تاق روصنم لاقو ةنارق وأ ءالو ىف ًانينظ وأ روز ةدابش هيلع

 هيبأ نع رمعم ركذو هلثم ىعشلاو ىرصبلا نسحلا نعو ةبير هنم ربظت مل نم لاق نيلسملا
 دهاشلا حرجا مصخلا نوكي نأ الإ نيمل_سملا ةداهبش زي ناكءاضقلا نا ىلو امل لاق

 ذا نلو لف دعا نع لمعي مل ثالث لوي ةمربش نأ تعمس لاق مقر ركذو

 ةفينحوبأ لاقو ةلأسلا ىف دورشلا ةيلحتو نيمصخلا ججح تابثإ رويل عال الا يدم
 منع كأس مف نمط نإف هيلع دوبشملا مصخلا مهيف نعطي نأ الإ دورشلا نع لأسأ ال
 - ىف مهنع لأسأ ىنإف صاصقلاو دودهلا دوهش الإ ةينالعلا ىف مهتيكزو ةينالعلاو رسلا ىف



 نب فسوي ىورو © مهف نعطي مل نإو مهنع لأسي دمج لاقو ةينالعلا ىف مهيكزأو رسلا

 لجرلا ناكانأ رسلا ىف لأس نم لوأ لاق ةمريش نبأ نءعمداع نب , ىلع نع ناظقلا ىموم

 ايلف هنوكزيف موقلا ىحتسيف ىتنوكزب ىوق لوقيف كيك نم تأ ه هل ليق اذإ موقلا ىتأي

 لاقو ةينالعلا ف كيكزي نم تاه تلق هتداهش تح اذإف رسلا ىف تلاأس كلذ تأ

 مهف نعطي مل نإو ةينالعلا ىف مهيكزيو ةينالعلاو رسلا ىف مهنع لأسي دمحو فسوي وأ

 ثيللا لاقو رسلا ىف مهنع لئسي ىتح دووشلا ةدابسشب ىضقي ال سنأ نب كلام لاقو مصخملا
 ناك نإ مصخلل لوقي ىلاولا ناك امنإو ةيكرت نيدهاشلا نم سمتلت الو سانلا تكردأ

 ىف مهنع لأسي ىعفاشلا لاقو كيلع هتداوش انزجأ الإو هب تأف مهتدابش رجب نم كدنع

 الو اهسا مس قفاوي ال اذه وه لدعملا نأ ليل ةيتالع هلبدعت نع لأس لدع اذإف رسلا

 م ىنب امتإذ همالسإ روظ نم لندعتب فاسلا ن م لاق نمو ركب وأ لاق أ دست بدسأ

 كلَ ىنلا نآلو مهيف قاسفلا ةلقو ةماعلا ىف ةلادعلا رووظ نم سانلا لاودأ هيلع تناكام

 لاق ايس نب نمحرلا دبع انثدح ه تلاثلاو ىناثلاو لوألا نرقلل حالصلاو .ريخلاب دهش دق

 نايفس انثدح لاق ىدرم نب 0 ديع أنث دح لاق ىأىف ب دح لاق دمحأ نب هللأ دبع أنث د

 ل را لاقدنأ لَم ىلان رع هّللأ دبع نع ةديبع نع ميهأربإ نعروصن نم نع

 هتداوش هنيعو هني هدحأ 0 موق هى م عبر أوأ ثالثمهنولي نيذلا مث مهن واب

 لاق نمو فاسلا لمح امنإو ناييص نو دبعلاو ةدابشلا ىلع انن وب رضي انباصأ ناكو لاق

 رووظل ةداهشلا زا وجو ةلادعلا ىلع مرصع ىف نيملسملا مأ انفصو امم راصمألا ءابقف نم

 وبأو هرمأ نيبتي و هيلع ريكدلا روظي ناكقسفو ةبير بحاص مهف ناكنإو مهف ةلادعلا

 تناك ام ىلع ملكتف حالصلاو ريخلاب لِي ىننلا مهل د,ش نيذلا ثلاثلا نرقلا ىف ناك ةفينح

 دوبشلا نع ةلأسملا ىف نيرخآلا 00 لاقل دعب سانلا لا وأ دهش ول امأو هيلع لاخلا

 ىبارعأللل لاق هنأ قلم كلَ ىنلا نع ىور دقو ه ةل أسما دعب الإ ةلادملاب مهنمدحال كحاملو
 سانلا صأ أو معن لاق هللا لوسر ىتأ و هّللأ الإ هلإ ال نأ ديشتأ لالهلا ةيؤر ىلع دهش ىذلا

 نمأ نأأ انفصو مع تف انفصو ال همالسإ روبظ دعب هتلادع نع لأسي مو هربخع مايصلاب

 ةلا>ت سال نظلا بلاغو ىأرلا داهتجا ىلع ىنبم نييضرم مهن وكو دووشلا ةيكزتو ليدعتلا
 نوكرلاو ناسإلا لاح هاظب رارتغإلا هللا انرذحدقو سانلارومأ بيفب انمولع ةطاحإ



 0 الق تطل 1 دوبشلا باب
 ىف هلوق كيجحي نم سانلا نمو | لاقف ه ةنامآلاو حالصلا ن نم هسفنل هيعدي امم هلوق ىلإ
 ىف ىعس ىلوت اذإو | لاقف ه هلاح ةقيقحو هرمأ بيغم نع ريخأ مث ةيآلا | ايندلا ةويحلا
 ًاضيأ لاقو هلو رهاظ بجعي نم ضعب لاح نم كلذان 0 يف دسفيل ضرألا
 رارتغالا ملم هيبن رذ4 ةيآلا ا مهماسجأ كيجعت مهتأر داذإو 1ث نيرخآ م وق ةفص ىف

 00 ناك دقل ] لاقو | هوعبتاو كاف ءادتقالاب انرمأو ناسنإلا لاح ره
 نانإلا انا رمال نوكرلا انقصو ام لعرمألا تاكاذإ زئاج ريغف | ةنسح 9 هلل
 فصو دقو ابليق هتلادع هنظ ىف بلغاذإ قع ةزمأ نع ثحبلاو هتداهش ف تيثتلا نود

 [مكنم لدع اوذ ناتث!] ىلاعت هلوق ىف ةلادعلا امهادحإ نيتفصب نيل وب ملا د ورمشلا ىلاعت هللا
 نوضرت نم | هلوةل نييضرم اونوك نأ ىرخاآلاو | كتم لدع ىوذ اودهشأو |هلوقو

 ىضرم ريغ الدع نوب دقو ةلادعلا مهتفص نم نوكت نأ ديال نويضرملاو | ءادهشلا نم
 نمنوضرت نم | هلوقف هبوقلاو ربوذتلا هيلعزوحي الفغم ًارمغ نوكي نأ وهو ةدابشلا ىف
 قلطأ دقو ظفحلا ةدشو ميفلا ءاكذو ظقيتلاو ةلادعلا نم نيرم ”الا مظتنا دق | دقأ ءادبشلا
 0 ةلادعلا امطرش نم ىهو ةلادعلا ركذي ديقم ريغ انزلا ىف د 5ك ذ هللأ
 ف تيقتلا باحيإ ىف مومع كلذو | اونيدبتف أينب قساف ؟ءاج نإ | لجو رع هلوقل كلذو
 هللا صن ايلف اة اف دهاشلا ناكاذإ اهف تبثتلا بجوف ريخ ةداهشلاو قاسفلا نابع نئاش
 دق قسفلا ناك و نييضرملا لودعلا ةداهش لوبق انيلع بجوأو ق.سافلا ريخ ىف تبقتلا ىلع
 لع ةينيم اهنأا يلع لاجلار هاظ نود نبةيلا ةبج نم ملعت ال ةلادعلاو نيقيلا ةبج نم ملعي

 ىلع ًاينبم ناكنإو اذهو هتنامأو هتجط قدصو دهاشلا حالص نم م ربظي امو نظلا بلاغ
 الف تانم رم نهومتملع نإف إف | 'تارجايملا ىف ىلاعت 7 لاق اي للعلا نم برض وهف نطلا رثك أ

 ,دهاشلا ةلادعب محلا كإذكف ةقيقحلا نود رهاظلا لع وهاذهو| رافكلا ىلإ نهوعجرت

 ةلالدلا ىف رين ل اذهو ىلاعت هللا الإ هءلعي ال ىذلا بيغملا نود رهاظلا ملعلا هّقبرط
 رومأ ملاعم نم تادابشلا تناك ذإ ثداوحلا ماكحأ ىف ىأرلا داهتجاب لوقلا ةم ىلع
 تام |ومبكالمأو موقوقح تابثإو موقئاثو ىف قالا للاصمأ اهمدقع دقو ايندلاو نيدلا
 آدحأ نكمب ال ذإ ىأرلا رثك أو نظلا بلاغ ىلع ةينبم ىهو جورفلاو ءامدلاو با اسنألا
 لدي وهو هب دوبشملا ةحصب معلا ة ةقيقح قنرط نم دووش ةداهشب - ءاضمإ سأنلا نم
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 ابك نيدلا رو نأب هيف جتحي نم جاج اجتحاو نامز لك ف موصعم مامإب لوقلا نالطب ىلع

 ىتمهنأو ىأرلا رثكأو نظلا بلاغ نود ققحلالءلا بجوي ام ىلع ةينبم نوكت نأ ىغبفي
 مناكول هن “ال بيصيو ءىطخي ىأرلا نال اهيف أطخلا نمؤي مل ةفصلا هذهم ماهإ نكي م
 أطخلا مهلع ًانومأ نيموصعم اون وكي نأ الإ دورشلا ةدابش لبقت ال نأ بجول اومعز

 نود مهلاوحأ ر هاظ ىف نييض ره أوناك اذإ دومشلا ةدامش لوبقب ىلاعت هللأ ممأ ابلف للزلاو

 !ويىذلا لصالا نالطب تن؟ مييلع طلغلاو بذكلا زاوجعممهرومأ بيغم ةقيقحب ملعلا

 عمسي ال نأ بجاوف م ليق 0 م دورشلا قدصْمي مامإلا اولاقنإف صنلارمأ هيلع

 ىف هتلزنع نوكي نأ الإ نيمأ الو ضاق مامإلل نوكي ال نأو مامإلا ريغ دورشلا ةداهش
 امودعمالا مامإلا ناوءأنم دحأ نوكي ال نأ بحبو دورشلا رمأ بيغك لعلا فوةمصعلا

 دووشو ماكحمامإلا نوكي نأ ز اج املف نيدلا ماكحأن م هب قامت, امل أطخلاو للزلا نوهأم
 ىأرلا داهتجا ىلع أي اين م نيدلا رومأ ن 5 ريثك زاوج كلذب تن ةفصأأ هذه ريغب ناوعأو

 بلغيامع دوهشلا لاو ا رايتعا نمةب ألا هذه ىفهب هللا انديعتام هان ركذاهفونظلا بلاغو

 ماكحالا ىفداهتجالاو سايقلا ةأفنلوق نالطب ىلع ةلالد مهحالصو مهمآ دع نم نظلا ىف

 ىلارومآلا نم باسناألاو لاومأألاو جورفلاو ءامدلا نآل عامجإ الو اهيف صوصنال ىلا
 بيغم ملعتال نيذلا دوهشلا ةداهش لوب .ةباهمف هللأ رمأدقو ايندلاو ند ,دلا اصمأ مهم دقع دق

 آطخلاو بذكلا 2 مهلاوحأ ر رهاظو نظلا بلاغب مهتادابشب ع امئإو مثرومأ

 هيف صن ال امف ىأرلا ةيلغ لامعت ساو داهتجالا زبو# كاذب تدف مهلع ومسلاو للزلاو

 باج[ نع ةرصقللا ر ايخالا لوبقزاوجىلع ةلالدلا هيفوقافتاالو ثد اولا ماكحأ نم

 ملعلل ةبجوم ريغ دومشلا ةداهش نآل تلي لوسرلا نع تانايدلا روهأ نم اهم ا ريخع ملعلا

 لطبف هفالخ بيغملا ىف , سما ن رك رب وجب عم اه مكحلاب ان نع دقوهبد ووشملا ةحصل

 دقو نيدلا رومأ ىف هربخم ملع لنور ال نمر ل رز واعر هنأ لان سبلت كالذب

 اتلعج دق انكل اهانملق ولانأب داحألا ر ابخأ در ىلع لدتسي نم لوق نالطنب ٍس ًآاضيأ لد

 دعل الإ هلي ىنلا ريخ لوبق لصألا َْق بحي مل ذإ هلي ىنلا ةلزن» نم ىلعأ ربما ةلزنم

 نيذلا دوبشلا ةداهش لوبقب انرمأ دق ىلاعت هللا ن"ال هقدص ىلع ةلادلا تازجعملا روبظ

 رايتعا نم انركذ امامأو + مهقدص ىلع لدي ةزجيعم مع ابعم نكي مل نإو ةلادعلا مرهاظ
 نيوز



 ١ دووشلا باب

 ف نوفلتخمو امضعب ىلع نوقفتم ءابقفلا نإفالدع دهاشلا ناكن إو ةدامشلا نع ةمهتلا قن

 ىحي ءىث الإ هدلاوو هدلول دهاشلا ةداهش نالطب راصم' الا ءاهقف هيلع قفتا امف اهضعب
 اوناكاذإ هتأ مالو هنبال بالا ةدابشو هيدلاول دلولا ةداوش زوحت لاق ىتبلا ناهثع نع
 اهنيو هدلاول امهنيي قرفف كلذ ىف سانلا ىوتسي الو لضفلاب نيفورءم نيبذهم الودع
 دحاو ةداهش نوزيجيال مهنإف ىعاز و”الاوىعفاشلاو ثيللاو كلامو انباأ امأنىنجأللل
 لاق لينح نب دمحأ نب هللا دبع انثدح لاق اهيس نب نمحرلا دبع اةثدح دّقف رخآلل امهنم
 ةدابش زوجتال لاق حرش نع ىبعشلا نع رباج نع نايفس نءعيكو انثدح لاق ىبأىتتدح

 سايإ نع ىورو هتأرمال جوزأا الو أامجوزأ ةأرملا الو هنبال بأالا الو هيبال نبإلا
 نيهللا دبع انثدح لاق ايس نب نمر لا دبع انثدح هنبال لجر ةداهش زاجأ هنأ ةيواعم نبأ
 نع ءاذحلا دلاخ انثدح لاق ديز نب داح انثدح لاق نافع انثدح لاق ىبأ ىثدح لاق دمحأ

 ميلع سيل | لجورع هلوق هنبال هتداهش نالطب لعل دي ىذلاو كلذي ةيواعم نب سابإ
 ىلاعت هلوق ن'ال ءانب الا توب ركذيملو | مكابأ توب وأ مككويب نم اواكأت نأ مسانج
 تويب ركذ نع مهتو يب ركذب قتك اذ ءابألا ىلإ ةبوسنم تناكذ] ارمظتنا دق | مكتوب نم]
 لجرل ا لكأ ام بيطأ نإ لاقو هيلإ كاملا فاضأف كيب 'ال كلامو تنأ تلت لاقو مهئانبأ
 يالا ىلإ نبإلا كلم فاضأ ايلف ؟هالوأ بسك نما واكف هبسك نم هدلو نإو هبسك نم
 مولعمو هسفنل هتبثم ةلزنم هت دابشب ًآقح هنبال تبثملا ناك بسك هل هامسو هل هلكأ حابأو
 نبإلا ةداهش - كلذ ناكنب إلا ف كلذ تبث اذإو هنبال كلذكف هسفنل هتداوش نالطب
 .ال مل هتدابش ل وبق بجا وف الدع دهاشلا ناك اذإ ليقنإف ه امهنيب دحأ قرفي مل ذ]هيبأل
 اهلوبق زئاج ريف ةمهتلا لجألل ةلوبقم ريغ ءالؤمل هتداهش تناك نإو ىنجأل املبقت اك
 سلفا ٠ 056 هيلع شا فها هم « اك .. كل سلا
 ةمهتلا هذه لثم هيلع ةزئاجخل هل قب سهل امي هنب 2 0تارسلا ى اههس 21 نلان 2 ىدح © صبا

 الو قسف ةمه هيباالو هنبال هتداهش لوبق نم ةعئاملا ةمهلأ تسمح هل لبق 3 ىبنجالل

 نم ًادحأ نأ ىرت الأ هسفنل ىعدملا ىنعم اهف ريصي هنأ لبق نم هيف ةمهتلا امإو بذك
 ىلعال هسفنل هيعدي ايف اقد هد نوك نأ زوجبال هتلادع تصو هتنامأ تربظ نإو سانلا

 اهم هل دهشت ةئليدب الإ ةتباث ريغ هأ وعدف هسفنأ دع لك نأ ةبج نم نكلو هيذكت ةبج

 هنداهش رجب دهاش لك لإ اني لاق كل لذ واندي اذ ةسعمل ى نال ذم ا اغ نإ انيامأ لاق كل ذكو اشي ا هسفنل ىعدملا ةلزنم هنبال دهاشلاف

 قى ماكحأ د 95*١5
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 ماقم 2م موق ذئليح هنآل ةداهشلا لوبقم ريؤف ام رغم هسفن نع اهب عفدي وأ انغم هسفن ىلإ

 نم قدصأ سانلا نم دحأ الو هيعدي امف ًادهاش نوكي نأ زوجب ال ىعدملاو ىعدملا
 9 زئاج ريغ بذكلا نإو واح الإ لوقيال هنأ ىلع ةزجعملا مالعألا تادذإ د هللأ

 ىلع هسفنا هاعدا ايف رصتقي ملو هرهاظل هنطاب ةقفاومو هرمأ بيخمب انل ملعلا عوقو عم
 نمحرلا ديعانث دح تباث نية ز خةصق وه وأهم مصخلا هيلاط نيح هريغ ةداهش نود هاو عد
 بيعشأ|:ثدح لاق ناهلا وبأ انثدح لاق ىبأ ىنثدح لاق دمحأ نب هللا دبع انثدحلاق ايس نبأ
 ىنلا ١ بامصأ نم وهو هثدح همع نأ ىراصنألا ةعز روب نا اند لاق ىرغزلا نع

 مه لوقي ىبأ رعاآلا قفطف لاقو ةصقلا ركذو ىنارعأ نم ًاسرف عاتب مقلط ىذنلأ نأ 0

 ةعزخ ىلع ولم ىبلا ليقأف هتعبان ك كنأ دهشأ انأ ةع : رخ لاقف كتعياب دق 4 2
 نيلجر ا ةعرخ ةدارش ٍمَثِلم دلي ىنلا لعج هللأ لوسراب كي دصتب لاَهف ديلا م لاق

 الإ لوقيال هنأ 0 و لئالدلاب تيثو ررقت ام ىلع هاوعد ىف مقلي ىنلا رصتقي ملف
 مهلعق نيعدملا رثاس ه كإذكو هيلع ةنببال هنأ دي مله مه لاق نيح ىنارعألل ل هب لو اد

 1 رجب هدلول دلاولا ةداوشو ام رغم م ام مفدي الو امنذم هسفن ىلإ ام رجيال ةئيب ةماقإ

 ٌْ . ملعأ ىلاعت هللاو هسفنل هتداهشك منغملا م ظعأ هسفن ىلإ

 رخآلا نيجوزلا لجأ ةداهش ًاضيأ بابلا أآذه نمو

 ىعاوزألاوكلامو رفزودمحو فسويوبأو ةفينحوبأ لاقفاهيف ءارقفلا فلتخادقو
 هتأرمال لجرلا ةدابهش زوجت ىروثلا لاقو رخآلا امهنم دحاو ةداهش زوجتال ثيللاو
 دحأ ةداهش زوجت ىعفاشلا لاقو اهجوزل ةأرملا ةداهش زوجت ال حلاص نب نسحلا لاقو
 هوجو نمكلذو دلاولاداولاو دلوالدلاولا ةداهشريظن !ذهركب وبألاق + رخآلل نيجوزلا
 ىذلا حابلاكهنأو ةداعلا ىف رخآلا لام ىفنيجوزلا نم دحاو لك طسنت مولعم هنأ اهدحأ
 ةتيلذ امم كلذكو هسفنل هتشيام ةلرنم هت ارهال جورلا بكي اف ناذيتسإلا ىل !إ هيف ساتح ال

 ىق هندبو ةجوزلاو جوذلا لام ىف هطسبت نيب داتعملا ىقرفال هنأ ى ىرتالأ اهجوزل أ راا

 - كالذك ناك ةرئاج ريغ هدلوو هدلاول هند اهش تناكو كلل ذك ناكاملو هنب أو هنأ لام

 ىذلا عضبلا ة ةميق ةدابز بجو لاع هتجوزل هنداهش نإذ ًاضيأو ةجوزلاو جوزلا ةداهش

 دقو كلم وهام ةميق ةدانزب هسفنل ًادهاش ناكف اطام ةدانزب ديزي اهلثم هر هم نال كلم ىف



 "1 ريجآلا ةداهش
 هدبع نأ هل ركذ امل ىرضحلا نب ورمت نب هللا دبعل لاق هنأ باطخلا نبرمع نع ىور
 اءيلإ افاضم امهنم دحاو لكلام لع هيلع عطقال كلام قرس دبع هتأ رمال ةرمقرس
 ايلكدنأ ىرخأ ةبج نمو هتسفنل هتبثب هن اكف هبحاصل دحاو لكهتبثي اهف امهني ىلا ةيجوزلاب
 ةقفنلل ةقحتسم تناكذإ ةدهاش اهنأكف رثكأ اهقحتسق ىتلا ةقفنلا تناكجوزلا لامرثك
 ناةحتسي نمزلا خالاوق ريقفلا تححاللاف لئاق لاق نإف ٠ ىنغلا'و رقفلا ىلاح ىف ةيجو زلات
 ةوخالا ]تسل هل ليق ه هل امهتدابش زاوج كلذ عدم لو ًاينغ ناكاذإ | امهخأ ىلع ةقفنلل

 دوج وعم هيلع بجتال ريقفلاو بسنلا دوجو عمأمةحت ةسال ىنغلانأل قاقحتسإلل ة ةيجوم

 امتداهشب ةتدثد أ رات ناكف ًاينغوأ جوزلاناكأ ريقفاهقاقحتسال بيسةيجوزلاو ةوخألا

 بج وم ريغ هن ”ال كإذكسيل بسنلاو اهل ةبجوملا ةيجوزلا دوجو عم ةقفنلا ةدابز اهسفنل
 . ًافلتخا كلذلف امبثب هدوجول ةقفنلل

 ريج الا ةداهش ًاضيأ بابلا اذه نمو
 ةفيدح وأ نعفسو ىأن رع دهم نع ىسع نع نانس نب دمت نع ىواحطلار م ذدقو

 ركبو أ لاق ه ًاناسحتسا الدع ناك نإو ءىث ىف هرجأتسمل ةزئاج ريغ ريج هولا ةداهش نأ

 زوجت ود هرجأتسمل ةزئاج ريغ صاخلا رجالا ةدابش نأ دمحم نع ماسر نباو ماشه ىور
 نسحلا نب هللا ديبع ءلوق وهو مهنم دحأ ن ع اةالخ ركذ ملو هل كرت ملأ ريج هلآ ةدأ 2

 ناكنإو ةلاذعلا ىف ًازربم نوكي نأ الإ هرجأتسا نمل ريج الإ ةداهشز وجتال كلاملاقو
 هرجأتسمل ريجالا ةداوش زوج“ ال ىعازو ”الا لاقو هل هتدابش رجت مل هلايع ىف ريج ثلا
 عناق نب قابلا دبع انثدح هسفن ىلإ رجب ال ناكاذإ ةزئاج ريج الا ةداهش ىروثلا لاقو
 ناهلسنع دشار نب دمع انثدح لاق ىضوحلا رمع وبأ انث دح لاق ىنثملا نب ذاعم انثدح لاق
 ةن اخلاو نئاخلا ةداهش در هِي ىنلا نأ هدج نع هسأن نع علا لإ ورم نع ىسوه نبأ
 ركب نبدحانث دحو مريغىلعاهذاجأو تيبلا له" 3 ةادول هيخأى عر مغلاىذ ةداهشو

 ةدأبش درو لاق هنأ الإ هلثم هدانساب دشأر نب دمع انثدح لاق رمت نب صفح انثدح لاق
 صاخلا ريج“ الا هيف لخدي تيبلا له ال عناقلا هلوق ركب وبأ لاق « تيبلا له'ال عن ذاقلا
 رئاسو وهف كرتشملا ريجأالا ا صاخلا ريج“الاو محل عباتلا هانعم نال
 هتداهش زوجت نانعلا كي رش كلذكو هتداهش زاوج كلذ علام الف ةلزنع هلام ىف سانلا
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 دحأ ةداهش لثم ًادبأ لبقت مل ةمهتلل تدر ةدابش لكانب احصأ لاقو ه ةكرشلا لام ريغ ىف هل

 0 ةت مل ةدابشلا كلتب دوشف حلصأو بات مث هقسفل تدر اذإ رخآلل نيجوزلا

 ”ادبأ لبقت مل ةيجوزلا لاوز دعب اهب دمش م“ تدر اذإ رخآلل نيجوزلا دحأ ةدابش

 ربك و أ رفاكلا ملسأ وأ دبعلا قد دعأ مث تدرف ىض وأ أ رفاكوأ ةداهشب دبع دهس ول اولاقو

 ىوروةزئاجامنإف كلذ لبق تدر نكت الولو ًادبأ لبقت ملابب دهشو دبعلا قتعوأ ىصلا

 7 0 ةئ ل ةمهتل تدر اذإ اهنأ انبامصأ لاقامت] و ٠ كلام لوق لثم نافع نب نايثع نع

 حمص الو م الإ هخسف زوحيال كاحلا كحو اهلاطبإب ْ دق 3 كاحلا نأ لبق نم

 0 اهلجأ نم ىلا ةمهتلا لاوزإ كلا ميسي ملال محلا ةهج نم تبث ال أمب

 رفكلاو قرلا امأو ًادبأ هخسف زوال ًايضام ةداهشلا كلت لاطباب ؟الا رح ناك

 نرآل اهناوزب موكح اهلاطبإب ماخلا مكحو اهلجأ نم تدر ىتلا ىناعملا نإف رغصلاو

 ىقاعملا لاوزب احلا مكح حص ايلف ىاحلا هب 52 ام كلذ لكغولبلاو مالسإلاو ةيرحلا

 ةمهتلا لاوزب عاجلا مكح نأ حصي ملاملو لبقت نأ بجو مهتداهش تلطب اهلجأ نم يتلا

 اذإ ًايضام اهلاطبإب احلا مح لا هب مكح الو ةئيبلا هب موقت ال ىنعم كلذ نآل

 ىلا ةثالثلا رومألا هذهف كلا ةهج نم ايإ خسفنيال مكملا قيرط نم تدثام ناك

 هلوقاهمظتنا دقو تاداهشلا طّئارش نم ىه ةلفغلا ةلقو ةمهتلا قنو ةلادعلا نم اهانركذ

 ىلع تالالدلاو دياوفلاو ىنأعملا هذه ةرثك ىلإ رظناف ا ءادهشلا نم نوضرت نم ىلاعت

 هظفل ةغالب و هفورح ةلق عم | ءادهشلا نم نوضرت نع | ىلاعت هلوق نمض ىف ىنلا ماكحألا

 ظفللا اذه ىنعمل انركذ دنع نم انركذ ام عيمجو هدئاوف روهظو هراصتخاو هتزاجوو

 عم هتقفاوم مرحتوهنومضم ىفام مهم دحاو لك طابنتساو فلخلاو فاسلا ليواقأ نم

 نيقولخلا عسو ىف سيل ذإ سدقتو ىلاعت هدنع نمودقلا مالكدنأ ىلع لدي كلذ عين هلامتحا

 عم ل وقلا اذه هنمضت ام ماكحالاو دئاوفلاو تالالدلاو ىناعملا نم نمضتي ظفل دار 9

 لاطا بتكو ل ام هيناعم نم الكي لوغ 1 ام نوك نأ قيمر فورد ذو هراصتخا

 ه ههجول ًاصلاخ كلذ لحي نأو هباتك لئالدو هماكحأ ملعنل قيفوتلا لثسن هللاو رثكو

 امهادحإ ركذتف هىرق | ىرخألا اهادحإ ركذتف اهاد-إ لضت نأ] لجو زع ىلاعت هلوق
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 نوكيدق 3 امحانعم نإليق فو فيفختلابىرخ هلأ امعاد>] ركذ تؤ ءىرقوديدشتلابىرخالا



 ع ريجأآلا ةداهش

 انثدحو كاحضلاو ىدسلاو سنأ نب عيبرلا نع كلذىورو هتركذو هت رك لاقي ًادحاو.
 لاق ىرصبلا ىلعي وبأ انثدح لاق ىفريصلا لمؤم ديبع وبأ انثدح لاق عناق نب قابلا دبع
 ةلدنمب امهتداهش لمحت دارأ ةففخع | ركذتف ] أرق نم لاق ورمع ىبأ نع ىعمسألا انئدح
 نايفس نع كلذ ىورو ريكذتلا ةمج نم دارأ ديدشتلاب | ركذتف | أرق نمو ركذ ةداهشا
 ىلع نينءارقلا نم ةدحاو لكل مح بجو نيرمأألل المت ناكاذإ ركب وبأ لاق ةنييع نبا

 دحاو لج ةلزنمب ًاعيمج امملعجت فيفختلاب [ركذتف | ىلاعتهلوق نوكيف ةددجمةدئافو ىتعم
 لامعتسا ونايسنلا دنعريكذتلا نم | ركذتف | ىلاعت هلوقو اهناقت وا رظفحو ةداوشلا طبضف
 اههدحأ ةلالد بج وم ىلع امم راصتقالا نم ىلوأ امهيتلالد بج وه ىلع امهنم دحأو لك

 ىوذ لوقعل بلغأ نيدو لقع تاصقان تيأرام هلي ىنلا لوق ًاضيأ كلذ ىلع لديو
 لجر ةداهشب نينأرما ةداهش ل عج لاق نبا ناصقن امو هللا لوسراب لبق نهنم بابلآلا
 ةداهشلا طيض ىف ناريصت امهمأ ىلع ىرخألا امهادحإ رك ذتف لوأت نم ىنعمل قفاوم اذهف
 هطخ ف رعنإوةداهش ةماقإ د“ الزئاج ريغهنأ ىلعةلالد ةيأل اهذهىفو لجر ةلزنماهظفحو

 نأ | ىلاعت لاق مث داهشإلاو باتكلا دعب كلذ ركذ ىرت الأ امل ارك اذ نوك< نأ الإ
 ركذ نود طخلإاو باتكلا ىلع 85 رصتقي ٍظ |ىرخأالا اههإدحإ ركذتف اهادحإ لضت

 | اوباترت ال نأ ىندأو ةداهشلل موقأو هللا دنع طسقأ مكلذ | ىلاعت هلوق كلذكو ةداهشلا
 دعب الإ ماقتال اهنأو ةداهشلا ةيفيك هب ركذتستل هب رمأ امنإ باتكلا نأ ىلع كلذ لدف
 مث قولا اذه ىف ةداهش ىدنع سيل لاق اذإ دهاشلا نأ ىلع ةلالدلا اهيفو اهناقتإو اهظفح
 [ىرخ الاامهادحإ ركذتفامهادحإ لضةنأ | ىلاعتهلوقل ةلويقماهنأ هيف ةداهش ىدنعلاق
 نع لئس لجر ىف هللا همحر دهم نع متسر نبأ ركذو اهتايسن دعب اه ركذ اذإ اهزاجأف
 لاق ىضاقلا دنع كلذ ىف اهم دوش هنأ مث ةداهش ىدنع سيل لاقف هيلعي ناك رمأ ىف ةدابش

 هيلعدلوق زوجيف هل سيل قحلا نالوا ر كذ مئاهتيسن لوقي هنال الدع ناك اذإهنم لبقت

 لوقي نأ لثم اذه سيل هنأ ىنعي ركب وأ لاق هيف هتداهش لبقت كلذ كف هريغل قحلا امنإو
 نم هأربأ هن”ال هرارقإ دعب هل هاوعد لبقت الف هيعدب م“ قملا اذه هدنع ىل سيل ىعدملا

 دق هن ال هسفنل قحلا كلذل كلذ دعب هاوعد لبقت الف هرارقإ زاجل هسفن ىلع رقأو قحلا
 هلوقو ةدابش ىدنع سدل هلوق اباطبي الف ريغلل قد ىهامنإف ةدابشلا امأو هرارقإب ارلطبأ



 فاتخا دقو لوقلا اذهةمص ىلعلدي [ىرخالا امهادحإ ركذتف امهاد>] لضت نأ | ىلاعت

 اذهو اهرك ذي ىتح اهم دبشإال فسوي وبأو ةفيتح وبأ لاقف طخلا ىلع ةدابشلا ىف ءابقفلا

 .هطخم اينتكو ةدابش ىلع دوش لجر دوج تاق لاق مسر نبأ ىورو موق نمروبشلاوه

 مخ املع ديشي نأ هعسو هطخ فرع اذإ لاق هطخ فرع دقو الع مت لوأ اهمتخو
 ا 1 د 1 5 ع

 ظفح ىتح دبشي ال لاق هل هريغ بتكف أرق. ال ًايمأ ناكنإ تاقف لاق متع ل وأ اهيلع

 وبأ لاقو هركذي نأ الإ 4ب ىذشال هنأويد َّى ىضاقلا دجوام ةقيلح وأ لاقو اهركذيو

 لوق وهو سانلاب رضأ هلعفب ملول هنآل همتاخ تحتو هرطق ىف ناكاذ] هب ىضقي فسوي

 ىف هدجوام ىذمال هنأو همتاخ تحت نكي مل اذإ هنم أيش ىضمال هنأ مهني فالخالو دمحم

 لاقو هلق ىذلا ماحلا 5 ىلع دووشلا 4ب ةاككتز نأ الإ ةاضقلا ند هريغ هناويد
 ىبأ نبأ

 ليل ىبأ نبأ نع ًاضيأ فسو» وبأ ركذو هناويد ىف هدحب ايف فسوب ىنأ لوق لثم ليل

 نأ هب هل رقملا هلأس مث هيلع هب ضشن مو هنأويد ْق هيلي 0 همصخل ىضاقلا دنع رقأ اذإ

 فسويوبأو ةقينح وبألاقو ليلوبأ نبالوق قدهيلع هب ىضقي ال هنإف همصخ ىلع هل ىذشن

 دهشيال هنأ ةداهشلا ركفيملو هطخ فرع نميف كلام لاقو هركذي ناكاذإ هيلع هب ىضقي

 نإف اهزيجي نأ ىاحلل سياو ملع اكىاخلا ىلإ هتدابش ىدؤي نكلو باتكلا فام ىلع

 نالجر دهشف ركنأف ةويشلا تامو قملا ركذ ّق هسفن ىلع هتداهش قحلا هيلع ىذلا تك

 فرع نميفهنع برشأر كذو لاملابر فلحتسيالو لاملاب هياع كح هنإف هسفن طخ هنأ

 اذإ ىروثلا لاقو هيأر هيف ىريل هيلعيو ناطلسلا ىلإ امدؤي هنأ ةدابشلا ركذي الو هطخ

 فرعي هنأالإ ركذي مو هدنع اهيتكنإو دبشي ال هنإفماردلا ددعرك ذ.الو دبش هنأ ركذ

 اذإثيالا لاقو باتكلا ىلعدمشي نأ ىرأف اهيتك دق هنأ و دهش هنأ ركذ اذإ هنإف باتكلا

 رارقإركذ اذإىءفاشلا لاقودمشيلف قع الإ دبشي ال هنأ ملعي نمم ناكو هدي طخ هنأ فرع

 ىف لاقو ركذلا الإ نا ويدلل ىنءم ال هنآل هتيش مل وأ هناويد ىف هتيثأ هيلع هب مكح رقملا

 لضت نأ | ىلاعت هلوق الد انركذ دق ركب وبأ لاق ركذي ىّتح دبي ال هنأ ىثرملا باتك

 طسقأ معلذإ باتكلا ركذ دعب ىلاعت هلوق ةلالدو [ىرخألا امهادحإ ركذتف امهادحإ

 ركذ ةداوعثلا ةماقإ زأوج طرش نم نأ ىلع [ !وباترت الأ ىندأو ةداهشلل موقأو هللا دنع

 هب رك ذتل هب روهأم باتكسلاو طخلا ذإ طخلا ىلع اهف راصتقإلا زوحيال هنأو اهل دهانشلا



 "ع نيملاو دهاشلا ناب

 وهف اهركذي مل اذإف | نو.لعي مهو قحلاب دهش نم الإ ] ىلاعت هلوق ًاضيأ هيلعلديو ةدابشلا
 كثيدح هيلع لديو كلذ ىلع لدي أ ملع هب كل سيلام فقت الو | ىلاعت هلوقو أمم ملاع ريغ

 ركذمدقت دقو عدفالإو دهشاف سمشلا لثم ثأر اذإ لاق هنأ 2 ىنلا نع سابع نبأ
 امو هطخ سيلو هطخ هنأ نظيف دهاشلا ىلع هبتشي دقو هيلع روزب دقف طخلا امأو هدنس
 هذه فالخ وهف ةدابشلا ركذيال نف هب ملعلا ةقيقحو ءىثلا ةدهاشم نم ةدابشلا تناك
 حيرصالإ اهف لبقي ال راص ىتح ةداهشلا أ دكأ دقو هب ةدابشلا ةماقإ هل ز وجتالف ةفصلا
 زوي ىذلا طخلا ىلع لمعلا زوجي فيكف ظافلألا نم !مماقم موقبام لبقي الو اهظفل
 طخلا فرع نميف ىعشلا نع ىعخنلا ةيواعم لأ نعىور دقو ليدبتلاو ربوزتلا هيلع
 | امهادحإ لضت نأ ] ىلاعت هلوقو اهركذي ىتح هب دهشيال هنأ ةدامشلا ركذي الو متاخلاو
 زاج هيسن امع ًابهاذ ىمانلا ناكاملق ءىثلا نع باهذلا وه لالضلا نآل اهاسني نأ هانعم
 ىنمملاو اهنع لضو ةداهشلا هنع تلض ًاضيأ لاقي دقو هيسن هنأ ىنعمب هنع لض لاقي نأ
 : ملعأ ىلاعت هللاو دحاو

 نيملاو دهاشلا باب

 فسوب وبأو ةفيتحوبأ لاقف بلاطلا نيمب عم دحاو دهاشب مكحلا ىف ءابقفلا فاتخأ
 كلام لاقو ءىثث ىف نيعو دهاش لبقي الو نيدهاشب الإ معال ةمريش نبأو رفزو دمتو
 نم نيديبش اودهشتساو | ىلاعت هلوق ركب وبأ لاق ةصاخ لاو ألا ىف هب محي ىمفاشلاو
 نالطب بجوي [ ءادوشلا نم نوضرت نم ناتأ ماو لجرف نياجر انوكي مل نإف ملاجر
 دوقع ىلع داهشإلا نمضتي | اودهشتساو | هلوق نال كلذو + نيهلاو دهاشلاب لوقلا
 ذيخآلا مالا موزلو كاحلادنع اهتماقإ نمضتيو اهركذي باطخلا ىف أدتب ا ىتلا تانيادللا
 دحاجتلا دنع هتايثإ هيف ضرغلا امنإ دقعلا ىلع داهشإلا نآلو نيلاحال ظفالا لامت>ال اهب
 همازلإ و احلا دنع دقعلا ىلع نين أر ماو لجرلاوأ نيدهاشلا داهشتسا ةلاال نمضت دقف
 بوجولا ىلع هللارماوأو رمأ هناأل باحيإلا ىضتقي ظفللا رهاظف كالذك ناكاذإ ودبكحلا
 هلوقو |[ ةدلج نينا مودلجاف | ىلاعت هلوقك روكذملا ددعلاب مكمل احلا هللا م رثأ دقف
 روكذملا ددعلا نودام ىلع راصتةالا رج مد[ ةدلج ةثام امهنم دحاو لك اودلجاف | ىلاعق
 را زك اشو هنم لقأ زيوجت ىفو هنود ام ىلع هيف راصتقالا زئاج ريغ ةداهشال روكذملا ددعلا كلذك



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ "484

 ًافلاخع ناكنيعست انزلا دحوأ نيعبس فذقلا د نوكي نأزبجم زاجأو ل اكباتكلا ةفلاخع
 ىهو ةفصلا رخآلاو ددعلا امهدحأ دوهشلا رمأ نم نيثيش ةبآلا تمظنت ادق ًاضيأو ةيآلل

 نم نوضرت نم | ىلاعت هلوقو | مكلاجر نم | ىلاعت هلوقل نيبضرم ًارارحأ اونوكب نأ
 ددعلاطاقسإزجي مل اهنود ىلعراصةقالاو رطل هطورشملا ةفصلا طاقسإ رجب ملاملف | ءادهشلا
 اضرلاو ةلادعلاو ددعلا وهو اهب كحلا ذيفنت ىفنير مالا ءافيتسال ةيضتقم ةبآلا تناكذإ
 ددعلا ن"ال اضرلاو ةلادعلا نم رابتعالاب ىلوأ ددعلاو امهنم دحاو طاقسإ زئاج ريغف

 مل الف ةقيقلا قيرط نم ال رهاظلا قيرط نم اهتبثن امنإ ةلادعلاو نيقيلا ةهج نم مولعم
 ةهج نم مولعملا ددعلا طاقسإ زجي مل رهاظلا قيرط نم ةطورشملا ةلادعلا طاقسإ جب
 ةداهش بجوأ ءاسنلا ةدابش ةزاجإ ىف طايتحالا هللا دارأ ايلف ًاضيأو - نيقيلاو ةقيقحلا
 دنع طسقأ مكلذ ] لاق مث[ ىرخ" الا امهادحإ ركذتف امهادحإ لضت نأ | لاقو نيتأرملا

 ىو نايسنلاو بيرلاو ةمهتلا بابسأ كللذب ىننف | اوباترت الإ ىندأو ةداهشلل موقأو هللا

 ريغل محلا نم هيف امل دحاو دهاشب هل مكحلاو بلاطلا نيمب لوبق ني ام كلذ نومضم

 بيرلا مظعأ هنيمب لوبق فو كشلاو ةيرلا ند رابظتسالاو طايتحالا نم هب ىمأ ام

 لوق ا دهاشلا نالطب ىلع لديو ةبآلا ىضتقم فالخ كلذو ةمهلا ربك أو كشلاو

 دآم الو لوبقم ريغ دحاولا دهاشلا ن أ انيلع دقو |[ ءادهشلا نم نوضرت نع | ىلاعت هللا

 هبعدي اف ىضر نوكب نأز ويالو دهاشلا من اهيلع عقي نأ زوحيال بلاطلا نيم و ةنآلاب

 رمأ ن 50 , دصق |[ عفارو هوجولا هذه ن رم ةيآلل فل اذع هنيعو دحاو دهاشب مكحلاةهسفنل

 ةدوصقأ ا ىناعملاص هبدصقو ةبالامذه ىفهللا نيبام ىلعةقيثولاو طايتحالا نم تادابشلا

 نيعلا نيب قرفو هيلع ىعدملا ىلع نيملاو ىعدملا ىلع ةنيبلا علم ىنلا لوف هيلع لديو امم

 لوق ةلزنمب ناكل ةنيب نيدلا ىمست نأ زاج ول هنآ ةنبب نيعلا نوكنت نأ زئاج ريذف ةنيبلاو
 ابتحتام بعوتسان سضالودا ةنيبلا هلوقو هيلع ىعدملا ىلع ةنيبلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا لئاقلا

 تناكامل ًاضيأو نيعلا هيلع نوكي نأ زوحي ال ًاذإف ىعدملا ىلع ىتلا ىهو الإ ةنيب نم اف
 نودارم نيت أر اأو دهاشلاو نيدهاشلا نأا وةفتاو ةفلتخع ناعم ىلع عقب دقالمج ًاظفل ةئيبلا

 ىعدلا ىلع ناتأرااو دهاشلاوأ نادهاشلا هل وقكراص مييلع عقب مسالا نأو ربخلا اذه
 نإ داحألا قيرط نمهدورو ناكنإو رخل اذهو  مهتودام لع راصتفالا رتاج رف
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 ىطعأ ول ملي هلوق هيلع لديو رتاوتملا زيح ف راصف لامعتسالاو لوبقلاب هتقلت دق ةمآلا
 ىلع ةلالدلا نم نيب رض ربخلا اذه ىوخ هلاومأو موق هأمد موق ىعدال ماوعدب سأنلا

 دحاو هاوعد رو اهريخم نآل هاوعد هني نأ امهدحأ نيعلاو دهاشلاب لوقلا نالطب
 ىاثلاو كلذ سو هيلع هللا ىلص ىنلا عنم دقو ءاوعدب ًاقحتسم ناك هنيميب قحتسا ولف
 نأ رحب ل ًائيش اب قدتسي نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عنمو هلوق تناكامل هأوعد نإ
 نع رجح نب لثاو نب ةمقلع ثيدح كلذ ىلع لديو هلوق هئنيع تناك ذإ هنيميب قحتسي

 ىنلا لاقف ىدنكلا دحجو هدي ىف اهاعدا ضرأ ىف ىدنكلا مصاخ ىذلا ى رضحلاىف هيبأ
 ريغب ايش قحتسي نأ تي ىنلا ىنف كلذ الإ كل سبل هنيع وأ كادهاش ىرضحلال قي
 ىعدملا رارقإب قحتسي نأ كلذب فني مل ليق نإف ه كلذ ريغ هل ءىثال هنأ ريخأو نيدهاش
 نيبف ًادحاج هيلع ىعدملا ناكدق هل لبق ٠ نيمو دهاشب قدتسي نأ قشال كالذك هيلع

 ىهو ركذ اهلل زج ملف رارقإلا لاح امأف دو>جلا دنع هأ وعد ةعص بجوب ام مح عقلي ىلا
 ربخلا ىف انركذ ام الإ ًائيش قحتسي ال نأ ىضتقي هرهاظ نإف ًاضيأو ةلالدلا ىلع ةفوقوم
 فلتخم نيملاو دهاشلا وأ هب انك هب قاقحتسالا بوجو عامجإلاب تبن دق رارقإلاو
 دهاشلاب نولئاقلا جتحاو ه هنالطبب كلذالإ كل سيل هنيمي وأ كادهاش هلوق ىضقف هيف
 اهدحأ اهفام نيبمو اهرك اذ انأ هب لِي ىنلا ةيضق اهيف ركذ ةمهم تيور رابخأب نيعلاو
 وأ انثدح لاق ىأ ىبدح لاق نشأ ب هلا دبع انثدح لاق أمس نب نمحرلا دبع انتدحام

 نع حلاص ىنأ نب لهس نع نمحرلا ديع ىبأ نب ةعيبر انثدح لاق ناهلس انث د> لاق ديعس

 ريهز نع ,كسلا نب ناهثع ىورو دهاشأا عم نيعلاب ىنق تلي هللا لوسر نأ ةريره ىبأ

 رخآ ثيدحو هلثم هيلي ىنلا نع تباث نب ديز نع هيبأ نع ملاص ىبأ نيليهس نع دمع نبا
 نب نسحلاو ةبيش ىبأ نب ناهثع انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دم انثدحام وهو

 دعس نب سيق نع ىمملا ناملس نبا ىنعي فيس انثدح لاق مهثدح بابخلا نب ديز نأ ىلع

 دمع انثدحو دهاشو نيم ىضق متلي هللإ لوسر نأ سابع نبإ نع رانيد نب ورم نع

 قازرلادمع انثدحالاق بيبش نبةيلسو ىح نيدم انثدح لاق دوادوبأ انثدح لاق ركب نب
 ايسنب نمحرلا دبع انثدحو ه هانعمو ةداسأ رانيد نب ورم نع سم نب دم ان ريخأ لا

 انثدح لاق ثرحلا نب هللا دبع انثدح لاق ىنأ ىنثدح لاق دمحأ نب نمحرلا دبع انثدح لاق
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 ىضق ريلي ىبأ لا نأ سابع نبا نع رانيد نب ورمت نع دعس نب سلق نع ناهباس نب فيس

 لاق يس نب نمحرلا ديع انثدحو مه لاومألا ىف كاذ اع ]و ورع لاق دهاشلا عم نيعلاب

 نع ةمم رك ى أ نب دل+انثدح لاق عيكو انئثدح لاق ىلأ ىف :ةدح لاق دجحأ نب هللا دبع انثدح

 كلامءاورو قوقحلا ف ىعدملا نيج عم لجر ةداهش زاجأ لكي هللا لوسر نأ رفعج ىبأ
 لاق م نيعلا عم لجر ةدابشب ىضق هنأ و ىنلا نع نأ نع د ننرفعج نع نايفسو

 اهدحأ هوجو 1 نيهلاو دهاشلاب ركتملا باحيإو را ابخآلا هذه لوبق نم عناملاو ركبوبأ
 اننأ عب ارلاواه نآرقلا صن در ثلاثل !ااواشاور هنع ىورلا دو>ج ىناثلاو | قرط داسف

 باثكلا ةقفاومل املاتحا سماخلاو فلاخملا لوقىلع تلد امل داسفلاو نعطلا نم تماسول
 نب فيس فعضل تباث ريغ ناملس نب فيس ثيدح نإف لقنلا قيرط نم اهداسف امأف

 جاجتحالا انفل اخ سصيالف سابع نبا نم عامسهل مصيال رانيد نيورععنألو اذهناملس

 ةلسورأ انثدح لاق ىبأ ىنثدح لاق دمحأ نب هللا دبع انثد>لاقاوس نب نمحرل ادبعانثدحودب

 ؤرمع نب ليعامسإ نع نمحرأا دبع ىنأ نب ةعيبر نع لالب نب ناملس انثدح لاق ىعارخلا
 هللا لوسر نأ ةدابع نب دعس باتك ىف اودجو مهنأ هببأ نع ةدابع نب دعس نب سبق نب

 ملو هركذل سابع نبا نع رانيد نب ورمع نع هدنع ناكولف دهاششلا عم نيعلاب ىضتق ْهََ
 للق دوادوبأ انثد- لاق ركب نب دمحم نإف ليهس ثيدح امأو ه باتك ىف هدجوام ىلإ أجلي
 دبع ىلأ ن ةعبب ر نع ىدرواردلا انثدح لاق ىرهزلا بعصموبأ ركب ىلأ نب دمحأ انثدح

 دهاشلا عم نيملاب ىضق تلي ىنلا نأ ةريره ىنأ نعهيبأ نع لاص ىبأ نيليهس نع نمحرلا
 نع ىمفاشلا انربخأ لاق ثيدحلا اذه ىف نذؤملا نابلس نب عببرلا ندازو دوأد وبأ لاق

 هاب] هتثدح ىنأ ةقث ىدنع وهو ةعيبر ىف ريخأ لاقف ليهسل كلذ تركذف لاق زيزعلا دبع

 ضعب ىسنو هلقع ضعب تلازأ ةلع اليهس تباصأ ناكدقو ريزءلادبع لاق ء هظفحأ الو

 وبأ انثدح لاقركب ندم انثدحو ه هيبأ نع هنع ةعيبرنع هثدحت دعب ليبس ناكف هثدح

 ىب دح ل لاق سنوي نبأ ىبعي دايز انثدح لاق ىلإ اأدو 1 اد نب دمح ان دح لاق دواد 0 1 ردنكسإلا دواد نب دمح انثدح لاق

 عهتلأسف اليهس تيقلف ن ناملس لاقدانعمو بدهم ىبأ دان ع ا + ةعسر نع لالب ن.ناملس

 0 ةعيبر ناكن إف لاق كنءدب ىنربخأ ةعبر نإ هل تلقف هيأ لاَقف ثيدحلا اذه

 ىور ند راكنإ عم ةعل رش هب تش ال ثيدحلا اذه لثمو ىنع ةعسر نع هي ثدخ ىنع
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 زوو هل ليق « هيسن مث هاور نوكي نأ زو< لئاق لاق نإف + هب هتف رعم دقف و هأيإ هنع

 دقفو هدوحج هرمأر خآ ناكهنأ انملع دقو هعمس نكي ملام ىورو هيف ًايدب مودق نوكي نأ
 ىقثلا باهولا دبع هلصو دقو ل سم هنإف دمع نب رفعج ثيدحامأو ه ىلوأ وهف هب ملعلا
 لاق مقلم ىنلا نع ىلع نب دم رفعج ىلأ نع وهامنإو ًارباج هيف ركذف هيف ًاطخأ هنإ ليقو

 تايثإو رابخ "الا هذه لويق نم ةعناملا للعلا ىدحإ ان ركذ ىتاا روآلا هذبف ركب وبأ
 نب هللا دبع انثدح لاق امس نب نمحرلا دبع انثدح ام وهو ىرخخأ ةبج نمو اهب ماكحألا
 ىأرلا ةعيبر تلأس لاق هللا دبع نب رأ وس نع ليعامسإ انثدح لاق ىبأ ىنثدح لاق رجأ

 ث دحناكولف دعس باتك ىف تدجو لاق قملا بحاص نيوو دهاشأا ةدابش مكاوق تأق

 نمر اادبع انثدحو دعس باتك ىف دجو ام ىلع دهتعي لو هركذل ةعيبر دنع ايي ليبس

 انئد لاق قازرلا دبع انثدح لاق ىبأ ىنثدح لاق دحأ نب هللا دبع انثدح لاق امس نبأ

 انثدح نيدهاش الإ ال سانلا هثدحأ ءىث اذه لاق دهاشلا عم نيدلا ىف ىرهزلا نع رمعم
 دهاشلاعم نيهلا فلوقي ىرهزلاناكشيإ بئذ ىبأن ب | تلأسس لاق طايخلا دلاخنب دامح
 لاق بئذىأ نبا نع نسحلا نب دم ىورو ةيواعم هزاجأ نم لوأو ةعدب لوي ناكلاق
 نم لوأو ةعدبلا اهنأو هفرعأ ام لاقف بلاطلا نيعو دهاش ةداهش نع ىرهؤلا تلأس
 ناك فيك اتباث ربخلا اذه ناكولف هتقو ىف ةنيدملالهأ ملعأ نمىرهزلاو ةيواعم هب ىضق
 نم لوأ ةيواعم نأ لع دق هنأ ىلعو ماكحألا ل وصأ نم ريبك لصأ وهو هيلع هلثم قخن
 نم لاملا ىف ةدحاو ةأرما ةدابشب ىضق هنأ ةيواعد نع ىور دقو ه ةعدب هنأو هب ىضق
 ىأ ىنئدح لاق لحأ نب هللا ديع انثدح لاق 5-5 نب نمرلا ديع انثدح بلاطلا نيم ريغ

 هللا دبع قر بخأ لاق رج نبا انربخأ اولاق ركب نب دو حورو قازراا دبع انثدح لاق
 نبدمحم تدبش هلي ىنلا جوز ةءلس مأ نأ هربخأ صاقو ىنأ نب ةمقلع نأ ةكيلم ىلأ نبا
 نم هيحصل ةيمأ ىلأ نب ريهز هاخأ ىطعأ ةيمأ ىبأ نب ةعيبر نأ هتوخأو ريهز نب هللأ دنع

 نم كلذ راح هوههلخو اهدحو اهم دارس هب واعم رزاجاق اهريع بلد ىلع دهس مو كعير هللأخ تاما ءثاغ : اهزسف انذأ قف هب ةاعف ءامأف اه مغ كلذ 0 نيكل 1 ةعفرر
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 هؤاضق اضيإ و نأ وغبايف [زئاج نينا م دهاشلاب ةبواعم ءاضق نكنإف ةيواعم ءاضق

 دبع انثدحو ةئسلاو باتكلا - اولطبأو هلثع اوضقاف بلاطلا نيم ريغ نم دهاشلاب

 لاق قازرلا دبع انثدح لاق ىنأ ىنادح لاق دحأ نب هللا دبع انثدح لاق امس نب نمحرلا



 صاصجلال نآرقلا ماكحأ اكوا

 ىتح نيدهاش نود هريغالونيد ىلعةدامشز وحال لوقي ءاطع ناكلاة عيرج نبا انربخأ

 فرطمىورو بلاطلا نيمب دحاولا لجرلا ةداهش ث عم لعج ناورم نب كلملا دبع ناكاذإ

 دلبلا اذه تكردأ لاق حاب ر ىبأ نب ءاطع نع حيرج نبا نع نولا لهأ ىضاق نزام نب

 ىضقي نأورم نب كلل دبع ناكىت> نيدهاشب الإ قوقحلا ىف هيف ىضقي امو ةكم نعي

 زيزعلا دبع نب رم ىلإ بتك هنأ ميكح نب قيرز نع دعس نب ثيللا ىورو نيمو دهاشب
 رمع هيلإ بتكف قملا بحاص نيمو دهاشلا ةداوشب ةئيدملاب ىضقت تنكك نإ هلماعوهو.

 وأ نيلجر ةدابشب الإ نيضقت الف كلذ ريغ ىلع سانلا اندجو انإو كلذكى ضقن انك دق انإ

 هنأو كلملا دبعو ةيواعم ةنس نيملاب ءاضقلا نأ فلسلا ءالؤه ربخأ دف نيتأرماو لجرب

 ناهجولا ناذبف نيحب اتلا ءاملع ىلع فخ  ا1 قلص ىذا |! نع كلذ ناكولف هع ىبلا ة ةننس نسل

 هيف ةدمعلا وهو هل ليبس دوحج ى اثلاو هبا رطضاو دنسلا داسف اضدحأ ان ركذ ناذلل|

 ةعدب هنأ مرابخأو نيعباتلا ءالع راكنإو دعس باتك ف دجو ام هلصأ نأ ةعيب ر رابخأو
 ةميقتسم قرط نم تدروول اهنأ كلاثلا هجولاو هب ىضقنم لوأ كلا ديعوةبواعم نأو

 اهنأ مرابخأ : اهتياور ىلع فاسلا ريكن روهظ نم تيرعو ابلثم ىف داحألا رابخأ لقت

 داحألا را رابخأب نآرفلا خسف زئاج ريغ ذإ نآر قلا صن ىلع اهب ضارتعالا زاج امل ةعدب

 ةغللا لهأ نم ةبآلا ىعماس نم دحأ هب باري ال ىذلا هنم موبفلا نأ هنم خسنلا هجوو

 بجوم كرت رجلا اذه لايعتسا ىفو نيتأ ماو لجر وأ نيدهاش نم لقأ لوبق رظح
 ددعلا ركذ تحن ىوطني نأ زئاج ريغذإ روكذملا ددعلا نم لقأ ىلع راصتقالاو ةبآلا

 هلوقو | ةدلج نينامث ممودلجاف | هلوق نم مورفملا ناكاكنيعلاو دهاشلا ةيآلا ىف روكذملا

 نإف ٠ ًادح اهنوكىف اهنه لقأ ىلع راصت ةالا عنم | ةدلج ةثام امهنم دحاو لكاودلجاف ]
 ًافلاخم ناك ةئام نم لقأ ىناؤلا دحو نينا نم لأ فذاقلا دح نوكي نأ زئاج لئاق لاق

 نيدهاب داهشتسا ىف كانت هللأ أ فلاخ دّقف دحأو لجر ةدابش لبق نم كلذكةيآلل

 ىف دصقملا نع هب ىلاعت هللا ا نابا ام وهو رخآ هةجو نم كرد ةالا ىنعل فلاة وهو

 | !وباترت الأن دأ أو ةداهشلل موق ةأوهقادنع طسقأ مكلذ] هلوق ىف دورشلا دابشتساو باتكلا

 نأ ريخأف[ ىرخألا اههادحإ ركذتف اهادحإ لضت نأ ءادبشلا نم نوضرت ن < |هلوقو

 ةيرلاىنل دومشلاو باتكلاب رارظتسالاو قحلا بحاصل قثوتلاو طايت>الا هيفدصقملا
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 نيمو دهاشب مكحلا ىو [ءادهشلا نم نوضرت نم |هلوقف دوبشلا نع ةمهنلاو كشلاو
 ةبآلا فالخ اهب مكحلا نأ انفصو امب تيثف اهرابتعا طاقسإو اهلك ىناعملا هذه عفر
 <> ناكادف ًاضيأو ةيآلا نيدلاو دهاشلاب مكحلا ةفااذع امهم ربظ دق امم نامجولا ناذهف
 ًافاتتعنيعلاو دهاشلارابخلأ تناكوأتباث المعتسم نيتأ راو لجرلاو نيدهاشلا ىف نآرقلا
 ىلع قفت ال ًاتباث ناك ول هنآآل نآر قلاب اخوسنم نيهلاو دهاشلا ربخ نوكي نأ بجو اهف
 نيملاو دهاشلا ريخ نأ عبارلا هجولاو نآرقلا مكح لامعتسا ىلع ميقافت اك هنكح لامعتسا
 قاقحت الاف هب جاجتحالا حصال ةميقتسم قرط نمدروو باتكلاةضراعم نم ملول
 ةباكحهذهو نيوودهاشب ىضق علي ىنلأ نأ هيفام رثك أ نأ كللذو بلاطلا نيبو دهاشف
 هريغ ىق هب تح ىت> نيعو دهاشب كلا باجيإ ْق مو.عظفلب سل لي ىنلا نم ةيضق

 دهاششلا عم نيدلاب ىضق هيلي ىنلا نأ ةريره ىبأ ثيدح ىفو ربخلا ىف اهتيفيكانل نيب لو
 نإ هيلع ىعدملا فالحتسا عنمال دحاولا دداشأا دوجو نأ هب ديرب نأ لمت< كلذو
 هيلع ىعدملا فالحتسا عنمتال دحاولا دهاشاا ةداهش نأ دافأن دهاش ةداهش عمم هفلحتسا
 ىعدملا ىلع بجت امنإ نيهلا نأ ناظ نظي نأ زوحي ناكدقو ةلزنمب همدعو هدوجو نأ
 كلذل نالظلا نظ ةيضقلا هذهل هلقنب ىوارلا لطبأف الصأ دهاش ىعدملل نكي مل اذإ هيلع
 نيملاب ىضق هنأ ىوارلا دارم نوكي نأ رئاْج سنجعلل امما نوكي دق دهاشلا نإف ًاضيأو
 هلوك اذهودحاو ةدابشب ءاضقلل ًاديفم دهاشلا مح نوكي الف لاح ىف ةنييلابو لاح ىف
 اتراس دارملا نكي مل سنجال امسا ناكاملا[ امهمديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو | ىلاعت
 ه:دابش لعج ىذلا تباث نب ةهرخ وهو دحاو دهاشب ىضق نوكي نأ زئاجو ًادحاو
 سماخلاهجولاو ةءاربلا ىعدا بولطملا نآل كلذ عم بلاطلا فلحتساف نيلجر ةدابشب
 ىف ًابيع ىعداو ةيراج ىرتشا نميف ةيضقلا نوكنت نأب كلذو انبهذم ةقفاوا هلامتحأ
 بيعلا دوجو ىف د حاولا دهاشلا ةداهش لبقتف رذعل الإ هيلإ رظنلا زوجبال عضوم
 ةداهشب عئابلا ىلع درلاب ىضق دق نوكيف ىضرام هاب كلذ عم ى رتسثملا فلحتساو
 انفصو ال المتحعم نيهلاو دهاشلا ريخ ناك اذإو ىرتشملا وهو بلاطلا نيمب عم دهاش
 هني ىلا نع ىور ال نآرقلا صن هبج نم تبان مكح هب لازال نأو هيلع هلمح بجو
 ىنم سيلف هفااخ امو ىنم وهف هللا باتك قفاو اف هللا باتك ىلع هوضرعاف ىنع ماتأ 8
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 اهريغ وأ لاومألا ىف تناكاهنأ اهبف سيل نيعلاو دهاشلا ىف ةبورملا ةيضقلا نإف ًاضيأو
 ورمعلاق لبق نإف ه لاومدل ١ق كلذكف لاومألا ريغ ىف ىف هنالطب ىلع ءابقفلا قفتا دقو

 ىف ىضقي ال نأ زاج اذإف لاومألا ىف اهب ىضق دل ىبنلا نأ هيف سيلو هيهذم ورايد نأ

 كلذكف اهريغ الو لاومألار 5 ناب اهف سل هجم ةيضقلا تناك نإو لآ ومالا ريغ

 ىف هنم ىلوأي لاومألا ىف امم ءاضقلا سيلو اهتيفيك نيبي مل اذإ لاومألا ىف هب ىضذشال

 موقتف لاومألا وهو نيتأ ساو لجر ةداهش هيف لبقت ايف هب ىضَقي انإ ليق نإف اهريغ

 عمو اهلع ةلالدال ىوعد هذه هل ليق ه رخآلا ةدابش عم دحأو دهاش ماقم بلاطلانيع

 لاقيو ةأرمإ ! ماقم موقتنأ نودرخأ دهاش ماقم ةماق ىل ملا نيع 0 فيكف كلذ

 دقف هل ليق معن لاق نإف لجر ةدابش 2 ماقم أ أهنيع مقت هتان ةأرمأ ىعدملا ناكول كنار أ هل

 تلبقو قوقحلا ىف ةدحاو ةأرما ةداهش لبقتال كنأل ةدابشلا نم دك آ نيعلا تراص
 ءادهشلا نم ىضرن نم لوبقب انرمأ امنإ ىلاعت هتلاو دحاو لجر ةداهش ماقم اهتقأو اهنيع

 ًادحأ نآل نآرقلا تفلاخ دقف لجر ةداهش ماقم اهني تماقو ةدهاش هذه تناك نإو

 ةداهش نأ فالخ ال هنأ محط وق ضقانت ىلع لدي امو هسفنل هيعدب اف اظرف نوك ال

 3 * ةلويقمريغ قسافلا 5 كلذكو تان ادم دوقع ف مسملا ىلع ةلوءقم ريغ رفاكلا

 هنيمس هيعدبام قحتساو هوفلحتسا دحاو دهاش هنمدهشو ًاقسافوأ ًارفاكى عدملاناك نإ

 هناهأ الو هتداهش لبقت مل اني نيسمخ اهيلع فاحو هريغل ةدابشلا هذهلثم دهشوا وهو

 فال نومأم الو ىذرم ريغ هنأ عم هلوقب ىعدأ ام ق>تسا فلحو هسفئل ىعدااذإو

 . مههذم ضقانتو مطوق نالطب ىلع ليلد كلذ ىفو هنامأ ىف الو هتداهش

 اطعورجو د كانك اوعد ام اذإ ءادهشلا بأي الو ] لجو رع هلوق

 اوغد اذإ سنأ نب عييرلاو ةداتق نعو 5 اوعد م اذإ سواطو ىعشلاو دهاجو

 اهتايثإ نم ًاعيمج نيرمأللا لع وه نسحلاو سابع نبأ لاقو بتكلا ىف ةدابشلا تابثإل

 ظفلتا مومعل ًاعيمج امهيلع أ رمال 5 00 . ؟احلا 7 اهتماقإو باتكلا ىف
 الو بات ىلا ىف مهتاداوش تايثإل اوعد اذإ لاق اق هنأك ةذا 5200 ايثإ ىلع ءادتبالا 2 وه

 دنع ارضع نأ نيدقاعتملا ىلع امإو نيدقاعتملا دنع ا او ىلع سيل هنأ فالخ
 ١) حم سلق وو ك1 ع٠. 11 عنو 4 هويام 1 مالأ ع ع عا "3
 هل وهب ةدارملا ىه لاخلا هذبف باقحلا ىف مهم أداهس تاببو مذ و اركح ادا دووشل#
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 اذهف ماحلا دنع اهتماقإل ايعد م“ *امهتداهش اتيثأ اماذإ امأو ةداهشلا تابثإل | اوعدام اذإ |
 امئإَو هدنع ادهشيل نيدهاشلا دنع رضحال ماخلا نآل 1 الا دنع اير وه ءاعدلا
 باتكلا ىف ةداهشلا تابثإل وه ام لوألا ءاعدلاف 0 دنع روضحلا مهلع دوهشأأ
 اودهشتساو 1 ىلاعت هلوقو ع هدنع ةدأب لا ةماقإو ماحلا دنع مروح ىاث او ءاعدلاو

 دنع اهل ةماقإلاو ءادتبإلا نم نيلاحلا ىلع ًاضيأ نوك نأ زوحي | ملاجر نم ني ديبش
 دارملا نأ ىلع لديال | ىرخ الا اممادحإ ركذتف امهادحإ لضت نأ إ ىلاعت هلوقو مالا
 هريغ نود هيف هصوص+ىلع هيف ةلالدالف ظفالا همظتنا ام ضعب ركذ هنأل ةدابشلا ءادتبإ
 لاحدا راا نأ ىلع لد ءادهش مثامسف |اوعد امأذإ ءادوشلا بأي الو أ لاقأإ لئاق لاق نإف

 طلغ اذه هل ليق باتكلا ىف اودهشي نأ لبق ءادمش نوهسإ ال مهنأل ماخلا دنع اهتماقإ
 امهداوشتساب ىمأ و نيديهش امهامسف | مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو | ] لاق ىلاعت هللا نال
 الف |ىلاعت لاق م«وهو ظفللا اذه ةدارم ءادتبالا لاح نأ ف الخال هنألا ادهشي نأ لبق
 دهاشلا عزل اهو عوز نأ لبق اجوزءاخف [ هي اور كح ىتح دعب نم هل لحت
 وهو هريغ دوُشِي نم دج م اذإ باحيإلا قيرأ رط ىلع اهتماقإ هموليو ءادتبا ءادوشلا تاثإ
 ضعب هب ماق ىف ىهو مهفدو ىتوما لسغو زئا انجل ىلع ةالصلاو داهجلاكه.افكلا ىلع ضرف
 ىلع طرف اهنأ ىلع لدي ىذلاو ابئادأو اب امحن ىف ةداهشلا مح كلذكو نيقابلا نع طقس
 عنتع ن أ دحاو لكل زاجولو ةداهشلا لمحت نم عانتمالا مهلك س انلل زئاجريغ هنأ ةيافكلا
 بدنو هب ىلاعت هللأ رمأام طوس هيف ناكو قوقحلا تعاضو قئاث ولا تاطبأ امامحت نم
 ةلحلا ىف ةداهشلا تادإ ضرف موز ىلع كلذ لدف داهشالاو باتكلاب قثوتلا ن م هيلإ
 لك ىبع سيل هن أىلع نيلسملا قافتا هسفن ف دحأ لك ىلع نيعم ريغ اهضرف نأ لع ليادلاو
 شضرف تنل اذإف[د .يشالو بتاكر اضإ الوإ ىلا ىلاعت هلوق هيلع لديو ابلمحت سائلا نم دحأ
 نع طقس مهنم ضعبلا اب اهم ماق اذإ | كلذك احلا دنع ءادآلا مكح ناك ةيافكلا ( ىلع , لمحتلا
 اهتماقإل ايعد ىم امهلع ضرفلا 500 نادهاشالا 3 كلا ىف نكي : اذإو نيفابلا
 اهمتكي نمو ةداجشلا اومتكت الو[ كلو | ارعدام اذإ ءاد مشلا بأي الو | ىلاعت هلوقب :

 نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهمأ اب ]هوقو[ هلل ةداهشلا اوميقأو | لاقو ١ هيلق مثآ هنإف
 طقس دقف أمهريغ ةماقإب ةحودنم امهنم ناك اذإو ا مكسفنأ ىل ىلع ولو هللا ءادهش طسقلاب
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 ىلإ ريكو أ ًاريغص هوبتكت نأ اوماست الو ] لجو زع هلوق ء انفصو املامهنم ضرفلا

 هليجأتب ةداعلا ترج ىذلاليلقلا اوبتكن نأ او رجضت الو اولءال ملعأ هللاو ىنعي | هلجأ

 ءوحنو قتادلاو طاريقلا هبدريمل هنأ مولعم هنآلدابشإلاو باتكلاهيف بدنىذلاريتكلاو

 مكحيكل يجأتلا هيف فراعتملا ليلقلا مكح نأ ناب أف لجأ ىلإ هلثمب ةنيدملا ةداعلا ف سيلذإ

 نإو ةيآلاب دارم ريغ ريسبلا رزنلا نأ تين ام دابشإلاو ةباتكسلا نم هيلإ بدن امفريثكلا

 ةداعلا ىلع ًاينبم ناكام لكو هيف دابشإلاو هتباتكىلإ بودنم ورف ةداعلا هب ترجام ليلق

 ىلا ثداو+لا ماكحأ ىف داهتجالا زاوج ىلع لدب اذهو نظلا بلاغو دابتجالا هقب رطف

 ىف لجألا ركذ بتكيف هلجأ لحم ىلإ ىنعي [ هلجأ ىلإ | هلوقو قافتا الو ابف فيقوتال

 ةفص باتكلا ىف ابتكب نأ امهيلع نأ ىلع لدي اذهو نيدلا لصأ بتك اكسدلعو بانكلا

 ىلاعتهلوةو هتلزنم هفاصوأ رئاس ك4 هفاصوأ ضعب لجألا نآل ناد نيدلا

 باتكلايورمآلاب ىرجأىذلا ضرغلا نأ نابي هيف |ةدامشال موقأو هللا دنع طسقأ ةكلذ]

 نيبو فالخلا مفدو دحاجتلا دنع نيني ادتءلا طايتحالاو ةقيثولا ىه دوبشلا دابشتساو

 عقي ال نأ ىلوأو لدعأ هنأ ندب هللا دنع طسقأ كلذ نأ ميلعأف ةباتكلاب دارملا عملا

 مل ١ 1 حضوأو ا تيثأ هنأ ملعأ هللاو ىنعي ةداهشال موقأ كلذ 2 هنأو ملاظتلا مهيب هيف

 أ هنأ العو لجانل نابأف اهيف كشلاو ةببرلا ون ىلإ برقأ كلذ مم هنأو ةنوتكم نكت

 نأ كلذ عمربخأو اننيب ايف ملاظتلا عفدو 0 ىفانل 5 دابشإل 0

 نأ نم هللا دنع لدعأ هنأو كشلاو بورلا اهنع ىفن ام ةداومشال طايتحالا نم باتكلا ىف

 بايتر الا نم اهيفام ىلع اهميقي نأن م كلذ دعب كفنبالفدهاشلا بات ريف آب وتكمن وكي ال

 نأ ىلع ليلد اذه فو بلاطلا ق> عيضيف اهميقي الف اهكرتي وأروظح ىلع مدقيف كشلاو

 اهركذي مل اذإ اهتماقإ دهاشللز وال هنأو ايف ككاو بيرلا لاوز عمالإ مدتالةدابشلا

 لدف ةداهشلاب باتري الثل هب رومأم باتكلا نأ ربخأ ىلاعت هللا نآلل هطغ فرع نإو

 ملعلاو ركذلا مدعف عنمب اهيف كنشلا ناكاذإف اهيف كنشنا عم اهتماقإ هل زوجين ال هنأ ىلع كلذ

 سيلف مكني اهنوريدت ةرضاح ةراجت نوكت نأ الإ | ىلاعت هلوق اهتح عم نأ ىلوأ اهب

 هبحاص ىلع اهرنم دحاو لكق حتس ىتلا تاعايبلا ملعأ هللاو ىنعي |اهورتكتالأ حانج مكيلع
 انعان5 ه مالو 4! ٠ ايف وف ا فا 36: ا قم 2 6-2
 لج ةئم ةعسوأ تكالدوةبو باءكلا كرب ها ليجأت ملي هرج نم هيلع دق“أم ميلست
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 تاوقألاو بورشملاو لوكأللا ىف مهعيابت سمأ مهيلع قيضي الثل مهل ةمح رو هدابعل زعو
 اذإ اودبشأو] مالكلا اذه قسن ىف ىلاعت لاق مث تاقوألا رثك أ ىف ةساماهملإ مهتجاحىتلا
 ةلجالاو ةلجاعلا نامئالاب تاعايبلا دوةع رئاس ىلع ةداهشإلا ىضطتشي هم ومحو [ متعيابت

 بودنم داهشإلا امأفاهف باتكلاكرت ةحابإب ةلجؤملا ريغ ةرضاحلا تاراجتلا صخامنإو
 نيخلا ىرش وحن داهشإلاب اهيف قّوتلا ةداعلا ف سيل ىذلا ريسيلا رزنلا الإ اهعيمج ىف هيلإ
 دابشإلا اوأر مهنأ فلساا نم ةعاج نع ىور دقو كلذ ىرجم ىرج امو ءاملاو لقبلاو
 نيمدقتلاو فلسلاوةباحصلاو مقلي ىنلا نع لقتل هيلإ ًابودنمناكو لودوحنو لّقبلا ىرشف
 ىنغتسيال امو تاوقألا نوءيابقي !وناكمهتأب انملع ىفو هيلإ ةجاحلا مومعل ةفاكلا هلقنلو
 ناكنإو داهشإلاب ممألا نأ ىلع ةلالد هيف داهشإلا مهنع لقن ريغ نم هئارش نع ناسنإلا
 ةريطخلا نامث ألا نم دحاجتلاه يف ىثخام ىلع ةدوقعملا تاعايبلا ىف وه امنإف ًاداشرإو ًايدن
 عوجج رو هدجو نإ بيع نم ضب ىلع مهمضعبأ قوقحلانم امه قلعت اك ةسيفنلا لاديألاو

 هذه هتنمضت امف هيلإ بودنلا ناكو هضعب وأ هعيمج ق>:سم قاقحتساب هيعاتمل بح ام
 تاعايبلا ىلع داهشإلاو ةلجآ نامنأ ىلع ةدوقعملا تاعايبلا ىلع داهشإلاو باتنكلا ةيأآلا
 [ متعيابت اذإ اودوشأو ] ىلاعت هلوق ىف دهاجم نع ثيللا ىورو باتكلا نود ةرضاحلا
 ةقث ورف تدبشأ نإ دقنلا ف نسحلا لاقو دبشأ ًادقن ناكاذإو بتك ةئيسن ناك اذإ لاق
 خوسفم داهشإلاب سلا نإ موق لاق دقو كلذ لثم ىبعشلا نعو سأب الف دبشت مل نإو
 ه فلس ايف كلذ نم اندنع باوصلا انيب دقو [ ًاضعب مكضعب نمأ نإف ] ىلاعت هلوقب
 نبا نع مسقم نع دايز ىلأ نب ديزي ىور| ديهش الو بتاكراضي الو | لجو زع هلوق
 كنإ لوقف ةجاح ىلع ىنإ لوقف دهاشلا وأ بتاكلا ىلإ لجرلا ءىحب نأ ىه لاق سابع
 راضي ال ةداتقو نسحلا لاقو هلثم دهاجمو سواط نعو راضي الف بيجت نأ ترمأ دق

 ءاطعو ةداتقو نسحلا أرقو هتداهش ىف ديزيف ديهشلا راضي الو هب سمي ملام بتكيف بتاك
 تناكف ءارلا متفب راضي ال دهأجو دوعسم نب هللا دبع أرقو ءارلا رسكب بتاكراضإ الو
 ايف ىرخألا ةءارقلاو ديهشلاو بتاكلا ةراضم نع قا بحاصل آيبن نيتئارقلا ىدحإ
 قحلا بحاصق لمعتسم 1 اههالكو قحلا بحاص ةراضم نع ديهشلاو بتاكلا ىهت

 لاغتشالا ىفامهلع حليو امهجئاوح نع امرلغشي نأب ديبشلاو بتاكلا ةراضم نع ىهه

 5 َقك ماكحأ د اد
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 بك نأب بلاطلا ةراضم نع ىونم أمهم دحأو لكديبشلاو بتاكلاو هتداهشو هبأتكي

 نع دوعقلا بلاطال ديمشلا ةراضم نمو دبشتسي مل ام ديهشلا دهشيو لمي ملام باتكلا

 عانتمالاب بلاطلا ةراضم كرتو اهئادأ ضرف امهيلعف نادهاش الإ اهف سيلو ةدابشلا

 ةراجتلا ف ىلاعتهلوق ليق نإف ه هريغ ادحي مل اذإ بتكينأ بتاكلا لع كلذكو اهتماقإ نم

 مهيلع نأ ىلع ةلالد لجؤملا نيدلا نيبو اهني قرف [ اهوبتكت الأ حانج مكيلع سيلف |
 دوع ىلع داهشإلاب ساللا نآل كلذك نسل هل ليق ه هيف دابشإلاو لجؤملا نيدلا بتك

 زاج هلام طايتحإلا نم هيلإ بدن امل كرات ةكرات ناكو هيلإ ًابودنم ناكامل ةلجؤملا تاني ادملا
 انج مكيلع سيلف مكني امنوريد# ةرضاح ةراجت نوكت نأ الإ] هلوق هيلع فطعي نأ
 نيكرات اونوكنت امةناتكلا كرتب هيلإ متبدن امل نيكرات !ونوكتت ال نأب | اهوبتكت الأ

 سيلف]هلوق لمتيوابيلع اودهشت لو ةلجؤملا نويدلا اوبتتكت مل اذإ طايتحالاو بدنلا
 مسي امهنم دحاو لكنآل لاومألا ةطايح باب ىف م مكييلع ررض اال هنأ | حانج

 ركذ ىلع ًافطع [ [ مكب قوسف هنإف اولعفت نإو | هلوقو رخآلا م است ءاذإ هيلع قدتسا ام
 دحاولكدصةلق سف هل امهتراضمو ديهشلاو بت أكلل بلاطلا 0 نأ ىلع لدت ةراضملا

 : ملعأ هللاو أهنع ىلاعت هلأ ىهن دعب هيحاص ةراضم ىلإ مهنم

 نهرلا باب
 لعأ هللاو ىنعي [ةضوبقم ناهرف اتاك اودجت لو رفس ىلع متثك نإو] ىلاعت 0

 قثوتلاباب فنهرلا ماقوةضوبقم ناهرب ةقيثولافدارشإلاو باتكلاب قثوتلا متمدع اذإ
 رفسلا لاح ركذ امنإو اهماقم رلل و باتكلاب قثوتلا ىلإ اهف لصي ال ىتلا لاحلا ىف

 الإ نهرلا هركب ناك هنأ دهاجم نع ىوردقو دورشلاو باتكلا مدع اهف بلغألا نآل
 ناك اك نهرلا ,كح نأ ىلإ دهاجم بهذف رضحلا ف أسأب هب ىرب ال ءاطع ناكو رفسأا ىف ءاكلأ ىلا كد نأ لا رماع هلأ ف اسأب ال ءاطع تاكو ملا ف

 لهأ رئاسدنع اذهسلوه د مل رفسلا ىثةيآلا هتحابأ انو ةيآلا نم ًاذوخأم

 ىور دقو رضحلا ىفهزاوج ففلسلا ةماعورا اصمألا ءابقف نيب فالخ الو كلذك ملعلا

 هنهرو لجأ ىلإ اماعط ىدوهب نم ىرتشا "ا ىلا نأ ةشلاع نع دوساللا نع مهاربإ

 هنم ذخأو ةنيدملاب ىدوبم دنع اعرد لَو ىنلا نهر لاق سنأ نع ةداتق ىورو هعرد

 ناكدقل | لاقوأ | هوعبتاف | ىلاعت لاقو متلي 00 هلعفب رضحلا ىف كك نهراازاوج تثق لهل ر بعش



 "ع نهرلا باب

 نهرلا ركذب 2 لاخل هللا صيصخت نأ ىلع لدف | ةنسح ةوسأ هللا لوسر فكل
 نيرشعو س مخ ىف عللي ىبلا لاق اماذهو ديهشلاو بتاكلا مدعاهف باغألا نآل رها]
 مالاب 0 مل نوبل ةنب أ نيثالثو تمم ىفو ضاخع ةنبا لب إلا نم

 نيلالورضاغامأب نوكي ال نأ ازئاج ناكنإو لالا نم معألا باغالا نعريخأ انو
 ىح رع ف عطق ال هع ىنلا لوق كلذكو هجولا اذه لع ود رفسلا ركذ كاذكف

 وأ هتيب ىف لصح ول 7” نيرجلا ىف هلوص>ال هفافجو هماكحتسا دارملاونيرجلا هبوب
 بلغألا ىلع نيرجلا ركذ ناكف هيف عطق ق قراس هقرسف هفافجو هماكحتسا دعب هت وناح

 0 + ىنعملا اذه ىلع وه رفسلا لاجل هركذ كلذكف هماكحتسا ىف هلاح نم مع لا
 فطعهنأ امهدحأ نيهج و نم ًاضوبقم الإ حصيال نهرلانأ ىلع لدي | ةضوبقم ناهرف]
 نانأ ماو لجرف نيلجر ان وكي مل نإفكلاجر نمنيديهشاودهشتساو | هلوقن زم مدقت :أمىلع
 ايجاودورمشلل ةطورشملاةفصلاو روك ذااددعلا ءافيتسان اك الف [ءادوشلا نم نوضرت نم

 ممصتال ام ابلع الإ مصيالف ةفصلا ن مهل طرش مف ن :هرلا م كلذكن وكت نأ بجو

 ةءيصن مهل هتججوت باطخلا ءادتبا ناكذإ ةروكذ ١١ فاصو الا ىلع الإ دوبشلا ةداهش

 هتزاجأامإ ةيآلاوةيألا نمذوخأم نهرلا مكح نأ ىناثلا هجولاو باجإلا ىضتقملا مالا
 نهرلا زاوج بجو رخآ لصأ انوه سيل ذإ اهريغ ىلع هت زاجإ زئاج ريغف ةفصلا هذه

 حص ولو هنيدب نهترمل ةقيثو هنأ مولعم هنأ ًاضوبقم الإ معصيال هنأ, ىلع لديوو ةبألا ريغ

 نيترلل ةقيثو ال ىتلا نهارلا لاومأ رئاس ةلزنب ناكو ةقيثولا ىنعم لطبل ضوبقم ريغ
 سالفإلاو توملا دنع نوكيف هنيدب هدب ىف ًاسوبحم نوكيل هل ةقيثو لعج اهنإو اهيف
 ءامرغلا رئاسو وهو هيف ىنعم ال ًاوغل ناك هدي ىف نكب ما ىتمو ءامرغلا رئأس نم هب قحأ
 ىلإ هيلس وه نإف عئابلا دي ىف مادام ن ءعلان أ ًاسوب# نوكي امنإ عيبملا نأ ىرت الأ“ اوس هيف
 رارقإ ىف ءابقفلا فلتخاو + هيف ءاوس ءامرغلا رئاسو وه 3 هقح طقس ىرتشملا
 رارقإ ىلع ة ةسيلا تماقأ اذإ ىعفأش و 0 أ نبامحأ لاقف نهرلا ضيقب ب نيدقأعتملا

 ةنيلا نأ كلام دنع و نهرلا ةحصإ مح و ةداهشا تزاج هيعدب نهت راو ضبقلاب نهارلا
 سايقلا نإ ليقف ضبقلا ةنياعم ىلع أودهشي ىت> 0 قدصملا رارقإ ىلع ةلويةم ريغ
 قافتا نهرلا ضبقب امهرارقإ ىلع ةدابشلا زاوج ىلع ليلدلاو كلذك نهرلا ىف هلوق



 صاصجلل نارعلا محا 6

 .٠ ملعأ هللأو نهر | ضبق تكالذكو لتقلاو بصخلاو عيبلاب هرارقإ زاوج ىلع عيمجأ

 عاشملا نهر ىف ءابقفلا فالتخا ركذ
 ايف الو مسقي ايف عاشملا نهر زوحب ال رفزو دمحو فسوب وبأو ةقينح وبأ لاق

 ىروثلا ن عدل رابملا نيار ذو مسي امو مسقيال ايفزوحب ىعفاشلاو كلام لاقو مقبل

 نهارلا ربحي نأ هل نكلو نهرلا نم جرحب لاق هضعب قحتسيو نهرلا نيتي لجر ىف
 نب نسحلا لاقو ءامرغلا نيبو هنيب ناك ًانهر هلم نأ لبق تام نإف ًانهر هلعجي نأ لع

 ةلالدب عع امل ركب وأ لاق 5 مسقي امف زوجك الو مسا ال امف عاشملا نهر زوجب حلاص

 عافترا ىف ناكو ةقيثولا ةمجىلع هنهر ناكشيحنم ًاضوبقمالإ حصيال نهرلانأ ةيآلا

 اهفو مسقي اف عاشملا نهر حصي ال نأ بجو ةقيثولا وهو نهرلا ىنعم عافترا ضبقلا

 ةكرشلا وهو دقعلا نراقم ةقيثولا لاطبإو ضيقلا قاقحتسال بجوملا ىنعملا نآل مسقي ال

 ىم هنأ قرا الأ هلطبب ام دوجو عم حصي نأ زحي ملف ةأبا ملل يضيقلا خفداج < قد ةدسسل ىلا

 نهرلا ةلزنمب ناكو ةقيثولا عم لطي دقف كيرشلادب ىلإ داعو ةأبا ملا ضيقلا كلذ قحتسأ

 نهرلا لطبي الف نهارل هداعأ اذإ ضو بقملانهرلا ةيراع ةلزنم كلذ سيلوضبقب مل ىذلا
 انسب ىد هديه هدأ نممربللو قدحتسم ريغ ضيقلا أآذه نأ لبق نم هذي ىلإ هدر نأ هلو

 اذه سلو دقعلا نراش ىعمب ًاقحتسم ضيقلا كلذ نوع نأ ريغ نم هب أدتبأ وه امإو

 نهرلاكض بلا ةبطا طرشنم ناكنإ و اندنع زوجيف مسقيال اهيف عاشملا ةبه ةلزنم ًاضيأ

 كلملا ءاقب طرش نم سيلو كلملا ةحصا ضبقلا نم ةبحلا ىف هيلإ جاتحي ىذلا نأ لبق نم

 ناكاملو كلملا عفر ىف ريثأت ديلا قاقحتسا ىف نكي مل ايدب ضبقلا حيص ايلف ديلا باحصتسا

 دامه ليق نإف 2 هيفانو هلطسام دو»+و 0 عما م ةقيثولا ىعم عفر نمرم لا قاقحتساق

 ىلإ هيلع ةيقاب نوكت هدي نالىاثلا ىف هدب قاقحت سا هيف سيل ذأ كرش نم هئهر تروجأ

 نمو 0 قح ةأيا مملأب ا ص ناك نإ همادختسا كب 0 نال هل ليق 03 كاكفلا تقو

 نيب قرف الف ىناثأ | مورا ىف نهرلا دب تقحتسا دقف نهر دب هيف هذي نكي مل كلذ لعمق

 2 دقعلل 0 نهرلا ضب 3 ف ةاةحتسال بجوألأ ىنعملا د وح لحال نيبو كب رشلا

 نع مساقلا نب ١, لاقو لاح نيدلا نهر حصيال ءابقفلا رئاس لاَقف نيدلا نهرؤ فلتءاو

 ىلا نئادلا هس تهت همر أو ًاعيب هتعبف ند لجر ىلع لجرل ناكاذإ 4 هل وق سابق ىف كلام



 فحل عاشملا نهر ىف ءابقفلا فالتخا ركذ

 ىف زوحيو لاق هيلع امل زئاج هن"ال هريغىلع ًانيد نمت نأ نم ىوقأ وهوزئاجورف هيلع هل
 ًآعبب لجر نم عاتببو لجرلا كلذ ىلع هل نوكي ىذلا نبدلا لجرلا نهري نأ كلام لوق
 اذهو هل دبشيو هل قحلا كلذ ضبقيو لجرلا كلذ ىلع هل نوكي ىذلا نيدلا هنم نهرو

 [ ةضوبقم ناهرف | ىلاعت هلوقل ًاضيأ دساف وهو هاوس ىلعلا لغأ نهدي دحأ لقي مللوق
 وه نيدلا نآل هريغ ىلع ناكاذإ الو هيلع ناك اذإ ال ًانيد مادام حمصي ال نيدلا ضبقو
 نيدلا كلذ ولخ ال هنإف كلذ عمو نايعألا ىف ضيقلا تأتي امئإو ضبق هيف حمصي ال قح

 نفل لقتنانإف نهرلا نامض ىلإ القتنموأ لوألا نامضلا 5 ىلع ًايقاب ن 9 نأ نم

 نإو نهرلا نم لقأ نهرلا هب ىذلا نيدلا ناكاذإ لضفلا نم أربي نأ بجاولاف نهرلا
 ىلع ىذلا نيدلاو هيلع ناكام ىلع هابل ًانهر وه سيلف لوألا ناهتضلا كح ىلع ًايقاب ناك

 اذإ نه رلا ىف ءابقفلا فاتخا دقو ه لاح ضبقلاو هبف ةزايحلا مدعلزا وجلا ىف دعبأريغلا
 اذإن هرلا حمصي ىروثلاو رفزو دمحو فسوب وبأو ةفينح وبأ اقف لدع ىدي ىلع عضو

 ىبعشلاو ءاطعو نسحلا لوق وهو نهترملا ىلع انومضم نوكيو لدع ىدي يلع هالعج
 اذإ كلام لاقو قيترملا ةنفيشب ع ورعال يفازوألاو ةمرش ناو ليات أ نا لاقو
 هضيقدإ فيسلا صقش نهر ىقىعفاشلا لاقو نهارلا نم هعايضف لدع ىدي ىلع ه”العجم

 ركب وبأ لاق كيرشلا ىدب ىلع وأ لدع ىدي ىلع نبترملاو نهارلا هعضي ىتح لوحي نأ

 نيب لصف هيف سيل ذإ لدعلا هضبق اذإ هزاوج ىضتقي | ةضوبقم ناهرف | لجو رع هلوق

 لدعلا نإف أضيأو امهنم دحاو لكض بق زاوج ىضتقي همومتو لدعلاو نبترملا ضبق
 نمةلاكوب تاضوبقملارئاسو ةبحلا ىف ةلاكولا ةلزنم ضبقلا ناكف ضبقلا ف نمت رملل ليكو
 ناكاملو هنم هضيقب نأ هل ناكل نهترملل اليكو لدعلا ناكو ل ليق نإف ه اهف ضيقلا هل
 هل نكي مل نإو هل اضباقو اليكو نوكي نأ نع هجرخيال اذه هل ليق « هأيإ هعنمب نأ لدعلا
 ليكولا نأ ىرت الأ هليكو دبب ىضرامن]و هديب ضرب مل نهارلا نأ لبق نم ضبقلا قح
 نم كله سبحلا لبق كله ولو لاب ارسبحب نأ هلو لكودلل ةعلسلا ضباق وه ىرشلاب
 ًاضباق هن وكو ةلاكولا قنل الع نهترملا نع نهرلا ليكولا سيحزاوج سيلو لكوملا لام
 خسف نأ ءاشىتم نهترملل نأ ضبقلا ىف هليكو هنأو نوترملا دي لدعلا دب نأ ىلع لديو هل
 نا ربا س ين هب لل كلذ لدفلدعلا 5 لاطيإ نهارلل سيلو نهار را ىلإ هدربو لدعلا دي لطب و نهرلا اذه



 نامضنع جرخيمل لدع ىدب ىلع عيبملا العج ول ليق نإف ٠ نمترملل ليكو لدعلا نأ ىلع

 قرفلا هل لبق ه تملا د ىف ىرتشالل اليكو لدعلا نوع نأ حصل مأو عيبلا

 نمهجو رخ ىفوعئابلا نامض نع جر ىرتشال اليكو راصول عيبلا ىف 3 نأ امهنب

 هعاجرتسأ هل نكي ملو هق>لطإ هضبق زاجأ ول هنأ ىرت الأ هنم هّقح طوقس ةعئاب ناهض

 هدب 0 نأهل ن 33 ل ا وك ا نآل

 5 اليكو ةاعوا 8 ىرتشالل اليكو لدعلا ن كب ملأ كلذلف هايإ هعدوأ اذإ كلذكو

 لب لدعلا ضبةقل ىنعم ال ناكف هنم اعونم ىرتشملا نك ملو عيب ضنق هل ًاضباق

 الم 00 لدعلا نوكينأ حد ماو هنايثإ] رجب ملف كلذيوضرب ىل عئابلاوهضيقهنأك ىرتشملا

 ق> طوق عيبا مامت ىفو هيف عيبلا ملا ىرتشلل هضبفول هنأ ىرخأ ةرج نمو ىرتشلا
 نو 5 ) عئابلاو ىرتشملا هذخأب نأ بجي لب لدعلا ىدب ىف هئاقيل ىدم الف هيف عئابلا

 نهارلاق> لاطب!ب ج وبال نهترملل اليكو لدعلا نوك ن آل نهرلا كلذك سيلو كللذب

 نيب قرف الف لدعلا ضبق دعب كل ذدكف نوت رملا ضبق دعب قا نهارلا قح نأ ىرت الأ
 ذإ :ىدتتشملل اليكو هنوك عانتمال ىرشلا ىف لدعلا قرافو نهترملا ضبقو لدعلا ضبق

 قو 0 ىف هلوخدو عئابلا نامض نم هجورخ ىف ىرتشملا ضبق ىنعم ىف ريصي ناك

 .نوك نأ زوجي الو كلذب ضرب ما عابلاو هنخعتابلا قطو 0 ءلأ ماهم ىعم

 هميلستب ىضري وأ كلذ طقس الف دقعلاب هل بجوه سيلا ق- نأ لبق نم عئابل الدع
 . ملعأ هللاو نْعلا ضيقب وأ ىرتشملا ىلإ

 نهرلا نامض باب ٠
 طخ | هتنامأن ثؤاىذلاد ويلف سعب كعب نمأ نإ ةض وب قم ناه رف| ىاعت هللالاق

 ًانومض»نأك ةنامأن نكي مأاذإ وةنامأب س دل ن نهرلا نأ ىلع لدي كلذف نهرل ا ىلع ةنامالا 35 ذب

 فطمبانإو ةسقلا ىلع فاطعي اله ىشأأ أن "ال ةز لإ هيلع فطعامل ةنامأ ن نهرألا ناكو ول ذإ

 رفزو دحمو فسوي وبأو ةفينح وبأ لاقف نهرلا كح ىف ءابقفلا فلتاو ه هريغ ىلع
 ققثلا لاقو نيدلا نمو هتميق نم لقأب نومضم نهرلا ملاص نب نسحلاو ليل ىنأ نباو

 نإولضفلا نادارتب نومضم وهف ًابايث وأ ةضفوأ ًايهذ نهر نم ناكام ىتبلا ناهثع نع

 نهارأا نوكي نأ الإ هقح لع نبترملاونهارلا لامزم وبفكلبف آناويحوأ أراقع ناك



 ضر نهرلا نامض باب

 لام نم وهف هلل اله مع نإ كلام نع بهو نبا لاقو هطرش ىلع وهف نامضلا طرتشا

 وهو نمترملا لام نم وهف دكالم ملع م نإو ءىث نمترملا ق- نم صقنب الو نهارلا

 لهأ هموقي مث هيف هلام ةيمسق و هتفص ىلع فلح هفصو اذإف هفص هل لاقي هتميقل نماض

 ندارلا ىمس ام لقأ ناكنإو نهارلا هذخأ هيف ىمس امع لضف هيف ناكنإف كللذب رصبلا
 لضفام نمترملا ىطعأ فاحت نأ نهارلا ىنأ نإو لضفلا هنع لطبو ىمسام ىلع فلح

 قدصم نهترمأ نأ طرش اذإ هيف لاقو كلذ لثم مساقلا نبا هنع ىورونهرلا ةميق دعب

 دبعلا تاماذإ ىعازوّلالاقو نماض وهو لطاب هطرشف هيف هيلع نامضال نأو هعايضفف

 اذإ هيف ام نوكي ال هنأ نهرلا قلغي ال هلوق ىنعمو قلغيال نهرا نآل قاب هني دف ندرلا

 همرغ هيلعو همنغ هلهلوق ىف ىعازوألالاقو هك اله معي ملاذإ لضفلا نادارتي نكلورملع
 لاقو هابإ هافو ناصقن هيف ناكنإف همرغ امأو هيلإ در لضف هيف ناكنإف همنغ امأف لاق
 ىلع ةنيبلا تمأق ناف هنم ىف افاتخا اذإ هيفام ىلع ةنيب مقت لو كله اذإ هيف ام نهرلا ثيللا

 ناكءاوس كله اذإ لاح هيف هيلع نامضال ةئامأ وه ىعفاشلا لاقو لضفلا ادارت هيفام

 نامض ىلع نيعباتلاو ةباحصلا نع فاسلا قفتا دق ركب وأ لاق « ًايفخ وأ ًارهاظ كاله

 نع ةياورلا تفلتخاو هنامض ةيفيك ىف اوفلتخا مهنأ الإ هيف آفالخ مهيب ملعنال نهرلا
 اذإ لاق ىلع نع ىلع ن هرب دمت نع ىلع الا دبع نع ليئارسإ ىورف هيف هنع هللا ىضر ىلع
 كلبف هب هنهرام لقأب نأ اكاذإو لضالا ىف نيمأ هن" ال هيف اع : وهف كلبف نهرأ ام رثد أ ناك

 ىعخنلا يهاربإ لوقوهو هلثم رمع نع ريمع نب ديبع نع ءاطع ىورو لضفلا نهارلا در

 ةداتق 3 رو لضفلا نادارتي لاق كله اذإ نهرلا ىف ىلع نع ثرحلا نع ىعشلا ىودو
 هبصت ملنإو هيفامب ووف ةحئاج هتباصأف لضف هبف ناكاذإ لاق ىلع نع ورمع هع نيسالخ نع
 الإ هنايض ابعيمج ىفو ثالثلا تاي اورأأ هذه ىلع نع ىورف لض هلآ درب هنإف مهتناو ةحئاج

 لضفلا نادارتي هنأ رمع نبأ نع ىورو انفصوام ىلع نامضلا ةيفيك ىف هنع اوفلتخا مهنأ
 نإو حيرش لاقو هيف امب نهرلا نأ ةهربش نباو ىعشلاو سواطو نسحلاو حيرش لاقو

 ىف وه اعإ مهفالتخا ناكو هنامض ىلع فاسلا قفتا اءلف مثرد ةئامع كيادحح نم ًامناغ نأك

 جورخلا فو عيبا ل وق نع ًاجراخ نومضم ريغ ةنامأ هنإ لئاقلا لوق ناكنامضلا ةيفيك
 ىلع مهنم قافتا كللذف هنامض ىلع اوقفتا ممل مهنأ كلذو مبعاجإل ةفلاخم مهفالتخا نع



 ىلع مهقافتا نيبو هنا ةيقيك ىف مهفالتخا نيب قرف الو هلام قئب لئاقلا لوق نالطب

 لوقداسفي ضاق قافتا اذبفنومضم هنأ مهقافتا نم لصح دق نوكي نأ هيف دحاو هجو
 ةنسلا ةبج نم هيلع لدي امو ه هنامض ىلع ةبآلا ةلالد ركذ مدقت دقو ةنامأ هلعج نم
 نهر الجر نأ ثدح ءاطع تعمس لاق تباث نب بعصم نع كرامملا نب هللا دبع ثيدح

 كل ءىثال رخآ ظفل فو كقح بهذ نهترملل هِي هللا لوسر ل هدب ىف قفنف ًاسرف

 ديعاتث دحو ه هنيدوه نهترملا قح نآل هنيد 0 رامخإ كَقح بهذ نمترملل هلوقف

 انثدح الاق مهاد نب ثراولا ديعو ىونغلا ىلع نب نسحلا انثدح لاق عناق نب قابلا

 هللأ لوسر نأ سنأ نع ةداتق نع ةيلس نب داح انث دح لاق عرازلا ةيمأ ىنأ نب ليعامس[

 بيسملاانث دح لاق قام نبنيسحلا انثدحلاق قابلا ديع انثدحو « هيفاع نهرلا لاق ف

 نع دثرم نب ةمقلع انثدح لاق تباث نب بعصم نع كرابملا نبا انثدح لاق حضأ ونبأ

 هيف امب هنامضكلذ نم مووفملاو هيفاع نهرلا نأ للي هللا لوسر ىضق لاق راثد نب براح

 براحم لوق كللذكو ديدح نم امتاخ ولو هيف ام نه 0 حرش لوق ىلإ ىرتالأ نيدلا نم
 بجو كلذ رهاظ و هيف اجهنأ كلمف نيد 0 ف 0 ىنلا نعىورامإ راثد نب

 نيدلا ناكاذإ هدارم نأ ىلع ةلالدلا تماق دق هن الإ 0 نيدلا لق هيف أع نوكي نأ
 عملا قافتا نومضم هنأ ى لعل ديو لضفلا دررثكأ ندل دلاناكاذإ هنأ و لفأوأ ن نهرلا لثم

 كلذ لدف هنم هند فوت عع ىتح ءامرغلا رثأس نع را ذعل هو قحأن متر نأ ىلع

 ءىث 5 لكنأل ءافيتسإلا نايض اناودتطم نوك نأ بجو دقف ءافيتسإلل ضومبقم هنأ لع

 كله ىم بوصغماك هيض وبقموهىذلاهجولا ىلعاك اله نوك امئاف هيجو ىلع ضورقم

 ىذلا هجول ىلع كلبم ام ] زئاج وأ دساف عيب ىلع ضوبقملا كإذكو بصخلا نامض ىلع كله
 نوكينأ بجوان ركذ ىتلا ةلالدلاب ءافيتسإلل ًاضوبقم نهرلا ناكايلف هيلع هضيق لصح

 ناكاذإف ءافيتسالا هيلع حمصي ىذلا هنيدل كلهآ ايفوتسم نوكيف هجولاك لذ بع 7

 رحب مهنمرثك أ ناكاذإو اهنم لقأو ه امب ةدعلا ءافيتسا لعجب نأ زئاج ريغف ةميق لقأ نهرلا
 عيا قافتا هناهض ىلع لديو لضفلا ىف ائيمأ نوكيف هنيدرادةمنمرثك أهنم فوتسي نأ
 كله ولهنالامم نهرأا حصيال ةكرشلاو ة ةيراضملاو وعن ؛ادولاوغ نايعأل ابنهرلا نالطب ىلع

 نومضد» نهرلا نأ ىلع ليلد اذه قو ةنومضملا 1 نويدلاب ميصو نيعلأ ًايفوتسم نكي م [



 فون نهرلا ناهض باب

 كلل ًاسبح لوصولا ىف دجن مل انأ هيلعلدبو ه ةكالبمدل ًايفوتسم نهم رملان وكيف نيدلاب
 ىرتشملا ل] هللسب ىتح عئابلا ىلع نومضم عيبملا نأ ىرت الأ نام هب قاعتب ال قحل ريغلا
 ًاتومضم هرجأتسم دب ىف اسوبحع نوكي رجأتسملا ءىثلا كلذكو نّملاب اسبح ناكامل
 نأ تبثف عفانم ا لدب ىه ىتلا ةرجاألا ناهض هسدح همزابو هلمعتسي مل وأ هلمعتسا عفانملا
 ىبأ نبا ثيدح ةنامأ هنوكل ىعفاشلا جبتحاو ه نامض قلعت نم ولخيال ريغلا كلم سبح
 هبحاص نم نهرلا قلغيال لاق ملتي هللال وسر نأ بيسملا نيديعس نع ىرهزلا نع بيؤذ
 ىنلا نع ةريرهىلأ نع بيسملا نبأ هلصوو ىعفاشلا لاق همرغ هيلعو همنغهل هنهر ىذإلا
 5 مالك نم همرغ هيلعو همنغ هلهلوقو ةسنأ ىبأ نب ىح هلصوب امنإ ركب وبأ لاق ع

 لوسر نأ بيسملا نب, نع باهشنبا نعي ؤذىبأن باو سنويوكلامىور ؟بيسملانبأ
 لوقب بيسملا نبا ناكو باهمش نبا لاق دوز نب سنوي لاق نهرلا قلغي ال لاق هت هللا
 نعال بيسملا نبا لوق اذه نأ بابش نبا ريخأف همرغ هيلعو همنغ هل هنهر نأ نهرلا
 لوي بيسملا نباناكو لاقامل متل ىبنلا نع كلذ ىور دق بيسملا نبا ناكولو تلي ىتلا
 جو دقدنأب هم رغهيلعو همزغهل هلوقب ىعفاشلا جتحاف 2 ىنلاىلإ هم رغي نآك لب كلذ
 قلغي ال هلو ةامأف ركب وبأ لاق ه هلاح نيدلاو هناصقن هيلع لعجو هتدايز نهرلا بحاصل
 كتثج نإنولوقيو نونهرب !وناكمهنأ ًاعيمج اركذ آسواطو ىعخنلا ميهاربإ نإف نهرلا
 ًاضيأ كلذ لع هلوأتو نهرلا قاذيال متلي ىنلا لاقف كل وبف الإو اذك تقو ىلإ لاملاب
 قلغ دق عاض اذإ نهرلل لاقي نأ برعلا مالك ىف زوحيال ديبع وبأ لاقو نايفسو كلام
 هلطبأف ةيلهاجلا لهأ لعف نمناك اذهوهب بهذف نهترملا هقحتس ا اذإ قلغ لاقي ام] نهرأأ
 بهذاذإ نهرلاقلغ نولوقي مهن] ةخللا لهأ ضعب لاقو نهرلا قلغي ال هلوقب متلي ىنلا
 : ريهز لاق ءىن ريغ

 آةلغ ايئهر ىسمأف عادولا موي هل كاكفال نهرب كتقرافو
 + تعال لوق هنمو ءىث هبلقب تبهذ ىعي

 نيتأب نأ توملا رذح نمد البلا دايترا ىنعنمم لهف
 نهتم قلغ ءىرما ىف لقف  ظفاح هلا بيقر ىلع

 مل نأك ءىث ريغب بهذف توع هنأ ىبعب نهم مم قلغ ءىرمسأ ىف لَقف ىناثلا تيملا ىف لاقف



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ لحام

 هنيعباماق ناكنإ امهدحأ نيبجو ىلع فرصنب نهرلا قلغيال هلوق نأ ىلع لدي اذيف نكي

 امأو .ىث ريغب بهذي ال كالهلا دنع ىفاثلاو لجألا ىذم دنع نيدلاب نهمرملا هقحتسي مل

 ضعب ثيدحلا ىف هج ردأ بيسملا نب ديعس لوق نم هنأ انيب دقف همرغ هيلعو همنغهل هل وق

 نم ىمفاشلا هلوأتام امأو كلم ىنلا نع سيلو هلوق نم هنأ نيبو مهضعب هلصفو ةاورلا

 00 ةخالا ىف أطخ ها 2 ليواقأ نع جراخ ليووأت هنإف هناصقن هيلعو هتدايز هل نأ

 امزال ًاتباث ىنعي | امارغ ناكامم اذع نإ | ىلاعت هلا لاق موزالا وه ةغالا لصأ ىف مرغلا

 دقو ةيلا امو مورالا هل نآل نيدلا هل ىذلا ًاضيأ هب فبل و نيدلا همدل دق ىذلا ميرغلاو

 مرغ اذإ لجرلا نإ لاقف كلذ ىف هل ليقف مرغللاو مثلا نم هّللأب ذيعتس مل هني ىذ لأ ناك

 ثيدح فو ىدألا لبق نم هل ةبلاطملا موزلوه مرغلا لعل فلخأةدعوو بذكف ثدح

 مرغ وأ عقدم رقف ثالث نم الإ لت ال ةلأسملا نإ لاق هلي ىنلا نأ قراخنلا نب ةصيبق

 مهد[ [ نيءراغلاو - هلوق ىلإ  ءارقفلل تاقدصلا امنإ | ىلاعت لاقو عجوم مد وأ عظفم

 فمر رخل لصأ اذهف اننويدب نوبلاطم نومؤلم ىندي ا نوم رغمل انإ | ىلاعت لاقو نونيدملا

 لاق مرخلا ىنعم ىف ىبارعألا نبا نبا نع بلعت نع بلع مالغ رمع 7 انثدحو ةغللا لصأ

 هلام بهذ ىذلا ريقفلا نآل امرغ ىمس هناصقنو لاملا كالم نإ لاق نم أطخأ 1 أ

 ليوأتف كلذك ناكاذإو نيدبىدآلا ةبلاطملا هيلع تبجوتنممحرغلا امنإو ًاعرغىمسيال

 انيب دقو ثيدحلا ىوأر وه بيسملا نب ديعسو أطخ هنأاصقن هنأ همرغ هيلعو هلوأت نم

 نايض هيهذم نم نال ىعفاشلا هلاقأم ىلع هلوأتي ملو همرغ هيلعو همنغ هل لئاقلا وه هنأ

 بيسملا نب ديعس نع هيبأ نع ةعبسلا باتكى دانزلا ىنأ نب نمحرأا دبع ركذو نهرلا

 هلأ ديبع نب هللا ديبعو ديز نب ةجراخو نمحر أأ دبع نب ركب ىبأو دمع نس مماقلاو ةورعو

 ىنلأ ىلإ ةقثلا مهنم كلذ مف ريو هتميق تيمحو كله اذ ذإ هيف امي ن :هرأأ اولاق مهمنأ م | مريغو

 لوأ واش نأ زو 1 نهر للا نامض بيسملا ن زب ديعس بهذم نم نأ تدث دقو ٍمبلَم

 ىلع بجاولاف علي ىنلا نع ةياور كلذ ناك نإف نامضلا فن ىلع همرغ هيلعو هلوق لوأتم

 ىوارلا نأ معز هن“ ال قلب ىنلا دارم ىلع ىوارأا ليوأتب ىضقي نأ ىعفاشلا بهذم

 ةجح لاوم” الا ىف هنأ نينا دهاشلا ىف رانيد نب ورمع لوق لعل هليوأتب ملعأ ثيدحلل

 لالقب هنأ نيتاقلا ثي ىف جيرج نبا لوقب ىضذقو لاوه "الإ ريغ ىف ىنعقب 3 نأ ىف



 ضي نهرلا ناهض باب

 قرفتلا ىلع هنإ !اقرتفي ل مام نيعيايتملا رايخ ىف مع نبا قر دارم ىلعرجي

 بيسأل نب ا لعجب نأ !ذه ىلع همولف كلذ ف متلي ىنلا دارم ىلع ًايضاق ناديألاب
 نأ ةمنغ هل هلوق ىنعم امتإو هنع ًاتباث همرغ هيلعو هلوق ناك نإ لِي ىنلا دار م ىلع ًايضاق

 نهرلا قلغبال قلع مّن هلوق ريسفت وهو نهرلا هب ىذلا هنيد ىنعي هم 0 ا أرلل

 نيدلا ءاضقنا لبق لج" الا ىضمب نمت رلل نهرلا كلم قاقحت-١ نوبجوب اوناكمهت ال
 هبحاصل لاقف هرسف مث لجآلا ىضمب نهترملا هقحتسي ال ىأ نهرلا قلغي ال تلي لاقف
 هتدايزو هءافال نهرلا نيعريغ قحتسي ال نوترملا نأ نيبف هثداي زوعي همنغ ا

 ف نبل ًاذإف هنيد هيلعو هلودك هم رغ هيلعو هلوق ىنعم وهو ناك هيلع قأب هيد نإو

 لاق ه انيب ام ىلع نومضم هنأ ىلع لاد وه لب نومضم ريغ نهرلا نوك ىلع ةلالد ربخلا
 قلَب ىنلا لاطبإو كاكفلا دنع ناب لاح هب دا ارأ اذإ نهرلا قلغي ال متي هلوقو ركب وبأ
 طورشلا هدسفت ال نهرلا نأ اهنم ناعم ىوح دق لجألا ىضمب ا قاقحتسا طرش
 نأ اهنهو نهرلا هتزاجإو مهطرش لِي ىنلا لاطب الوه زوحيو طرشلا لطي لب ةدسافلا
 ناوكي .نأ بجو طورشلا هدسفت ملم ةقدصلاو ةبطاكضبقلا هت طرش ناكل نهرا
 اهدسفت ال طو 0 نأ ىف تاقدصلاو تابهلا نم ضبقلاب الإ حدي ال ام ّح كلذك
 .تاكيلكلا دوةعن لع اضل أربخلا١ ذه لد دقو ا,تحصأ 5 نوك ىفأب ءامجال

 لعورطخ ىلع « ًاقلدم اكيلمت ناك ةدملا ىدع نهرلا كلا مبطرش 5 نآلل راطخال ىلع قلمتال
 ىف الصأ كلذ راصف هجولا اذه ىلع كيلّقلا طرش كلب ىنلا لطبأف لبقتسم تقو ءىحجب
 نميف انباحصأ لاق كالذلو راطخ“الا ىلع اهقلعت عانتما ىف ةءاربلاو تاكيلقلا دوقع رئاس
 كلذكو كلملا هب عقب ال لطاب هنأ هكتعب دق لاق وأ دبعلا كلل تبهو دقف دغ ءاج اذإ لاق
 مهدنع كلذ قرافو الطاب كلذ ناكنيدلا ن نم كيلع ىل ام'كتأربأ دقف دغ ءاج اذإ لاق اذإ
 ات هللا نأ وه وهورخآ الص مأا ايف نآل راطخألا ىلع امهقلعت زا وج ىف قالطلاو قاتءلا

 فلأ ىلع كتبتاكلوقي نأوهو | ًاريخ مهيف متع نإ مموبتاكو | لي هلوقب ةبات كلا زاجأ
 هىجب ىلعو رطخ ىلع قلعم قتع كللذو قيقر تن ُ كوع نار رج كان كنا نإف مثرد

 لاحلا ىف هعاقيإ نيب قرفي لو | نيتدعل نهوقلطف | قالطلا نأش ىف لاقو ةلبقتسم لاح
 لأع : علخلاو لام ىلعقتعلا ىنعأ دقحلا اذه باجيإ ناكالو ةنسأأ تك 3 ىلإ هتفاضإ ن ساو



 ًاقلعم امتع كلذ راص ةأرملاو دبعلا لوبق لبق هبجوأ امف عوجرلا عنمب جوزلل طورشم

 زاوج ىلع ليلد كلذ ىفو اهبف عوجرلا ىلإ ليبس ال ىتلا نامآلا طورش ةلزنم طرش ىلع

 امعوقو دعب خسفلا |مهقحاي ال اههنأ نيه ىف ىنعملاو ةلبقتسم تاقوأو طو رش ىلع |يقلعت

 حصيمل كلذاف أمعوقو دعب خسفلا اهقحلي تاكيلقلا دوقع نم اهانركذ ىتلا دوقعلا رئاسو

 ىنلا نع ىورام ان رك ذام ىلع نهرا قاغيال تلي هلوق ةلالد ريظنو راطخأل اىلع اهقلغت

 ةيلهاجلا لهأ ناك تاعايب هذهو ةاصحلا عيب نعو ةسمالملاو ةذيانملا عيب نعىهن هنأ لل

 ةاصح هيلع عضووأ هبحاص ىلإ بوثلا قتلأوأ ةعلسلا سمل اذإ مدحأ ناكف اهب نولماعتي

 امهدحأ هلعفي رخآ لعفب لب لوبقلاو با إلا ريغب ًاقلعتم كلما عوقو ناكف عيبلا بجو

 لعج امنإو راطخألا ىلع قلعتت ال تاكيلقلا دوقع نأ لبع كلذ لدف تلي ىنلا هلطبأف

 ءافيتسالل ًاضوبقم ناكامل هنأ لبق نم نيدلا نمو هتميق نملقأب ًانومضم نهرلا انباحصأ

 رثك أ الو اينم لقأ ةدع نم ىفوتسي نأ زئاج ريغو هب ءافيتسالا مصصي ام رابتعا بجو

 لقديف ام هلعج نمو نيدلا نع نهرأا صقن اا ًاتنماضو لضفلا ىف ًائيمأ نوكي نأ بجوف

 امهذب عماجلا ىنعملاو رثك وأ لق نلاب كله هنأ عئابلا دي ىف كله اذإ عيبملاب ةيبش رثكوأ

 نغلاب انومضم ناكامنإ عيبملا نآل اندنع كلذك اذه سيلو نيدلاب سوبح دحاو لكنأ

 عيبلا ضاقتنا عم نا ءاقب زئاج ريغ ذإ نقلا طققسف هك الوم ضقتتني عيبلا نآل رثك وأ لق

 هنامضرابتعا بجوف هبنيدلل ًايفوتسم نوكي امنإو ضقتنيالو ةكالوم متي هنإفنهرلا امأو

 هعيمج نوكي نأ تركنأ اف ةنامأ نيدلا نع لضفلا نوكي نأ زاج اذإ ليق نإف انفصو ام

 ةدايزلا ىفىنعملا اذه اندوجول هنامضل ًابجوم ءافيتسالل نيدلاب هسح نوكي ال نأو ةئامأ

 نمترملا دي ىف ًاسوبح نوكي نهرلا دعب دولو ملا ةنوهرملا داو كللذكو اف نامضلا مدع عم
 هن وكل ةلع نمترملا دي 2 اسوم هنوك نكي لو هيف هى ريغب كله كله و مالا عم

 عبات امهالكةنوهرملا دل وو نهرلا ةميق رادقم نم نيدلا ىلع ةدايزلا نإ هل ليق ًانومضم

 ناك اذإو عبتاا هجو ىلع دقعلا ىف الخدأ اذإ لصآلا نود امهدارفإ زئاج ريغ لصأللا

 ةدالولا ثودح لبق مدقتملا دقعلاب امهدارفإ عانتمال نامضلا مك امهدارف] رجب ل كلذك

 دلولا مأ دلو نأ ىرت الأ هب درفي ام <> عبتلا هجو ىلع دقعلا ىف لخدي ام كح سيلو

 لصالا قهدارفنا حصيإ الو عبتلا هجو ىلع داليقسإلا قع 4 تثبلو مآلا مح قلخدي



 عم لمح وهو ةباتكلا ىف لخدي ةبت كلا دلو كلذكو ا هج ىلعال ق ولا اذهم
 8 نهرلا ةدايز نه تركذام كللذكف لالا كلت ىف دقعلاب هدارفإ ةلاحتسا
 نأ الو لصالا كح امهنكح لمحي نأ كلذ ىلع مزاي مل عبتلا هجو ىلع دقعلا ىف الخد 1
 تادوق ةندب ىدهأ ول الجر نأ كلذ ىلع لدبو امهيلع دقعلا ءىدتبا ام ةلدنع امبقحلي
 دلولا كإهو ةدايزلا تيهذولو اهدلوو اهتدايزب امدهم نأ هيلع نأ تدلو وأ اهتدب َّق
 ًارايخةندب ىدهأف طسو ةندب هياع ناكول كل ذكو هيلع ناكام ريغ ءىث كالا مر 1
 - لطب رحشي نأ لبق كله نإف ة لصألا قب ام ام تباث ارمكح ةدايزلا هذه نأ ةعفتم
 هذه ىف ناك هيدلو ًادلو ةدايزلا لدب ناكول كلل ذكو هتمذ ىف هيلع ناكام ىلإ داعو ةدايزلا
 امادام أبمكح ءاقب ف امركح اذه نهرلا ةميق ىلع امتدايزو ةنوهرملا دلو كلزكف ةلزنملا

 هللاو اكله اذإ امبكح طوقسو نياق

 نهرأاب حافتت ىف ءاهقفلا فالتخا ركذ

 عافتنإلانهتردلل زوحيال 2 0 وب وأو ةفينح وبأ لاق
 هرجآ وأ نهارلا نذإب نهارلا نمت رملا رجآ اذإ اولاقو ًاضيأ نهأرلا الو نهرلا نم ءىثب
 نمترملا هرجأ اذإ ىلِأ ىبأ نبا لاقو دوءيالو نهارلا نم جرخ دقف نمر ما نذإب نهأرلا
 .كلام نع ماغلإ نبا لاقو هقح نم ء ءاضق نمترهلا ةلغلاو هلاح ىلع نهر ورف نمهارلا نذاب
 هرجأ اذإو أئهر نك مل هريعل وأ ةنكسإ وأ أ هيركي نهارلاو نهرلا نيب نهم ةرأا ىل اخ اذإ

 نهروبف نهارا نذإب نهترملا هراعأ اذإ كلذكو نهولا ند جرخ ) نهار ١ نذإب نهمرملا
 ًانهر ىركلا نورك. الو ضرآلا برأ رجالا نهار || نذإب نبمترملا هرجأ اذإف هلاح ىلع
 نإفىركلا نم هقح ذخأيو نمترب نأ عببلا ىف هطارتشا نإف نهترملا طرتشي ن الإ هقحي
 نإو هب سأب الف عيبلا دعب نهارلا هب عربتو عيب يلا ىف كلذ طرتشي مل نإو كالذ هرك اكلام
 نم اهذخأيل نهر 37 هعبب عل كايلا هيف طر مولعم ل اج ىلإ طرشلا اذهم عقو عيبلا ناك

 و

 نع ىاعملا رك ذوناويحلا 0 ا الاورودلا قفاايدعلاع كلذ نإف هفح
 ا ”لالاقو نوهر 1! فحصل ىفأ ريال و ءىثشب نهرأا نم عقتني ا 5ك هنأ ىروثلا

 هماعطف هم لت .دممألا ناكو ةلغ هل نكت م نإف أذ هل لضفلا واهم هيلع قف هيحاصأ نهرلا ةَلْغ

 نهرأ لمعتسيال ملا رطاص نبا نسحلا لاقوديحاص ىلع هتقفنف همدختساإ نكي مل نإفهتمدخم



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 0

 ديرب ام واهم عافتنال ديرب ال نهمرملا اهكسيفامارخ فاح ًاراد نوكينأ الإهب عفتنيالو

 .ىثش الف هزوحيل هسيلنإو نض لمجتلل متاخلا نمت رملا سيل اذإ ليل ىبأ نبا لاقو امحالصإ

 ردقب ةقفنلا تناك اذإ هماعطب نهرأا ديعلا لمعتسي نأب سأي ال دعس نب ثدللا لاقو هيلع

 نعىو راهف ىعفانثلا نع ىنملالاقو نهرا نم كلذ لضف ذخأ رثك أ لمعلا ناكنإف لمعلا

 اهرهظنمنهرلا علمي م ردوربظ تاذنهر نمىأ بوكر هو بول نهرلا 2 ىنلا

 ليللاىوأبو فوصلازحيوردلا بالحو ةبادلا بكريو ديعلا مدختسي نأ نهارللو اهردو

 صضبقلا لم[ ةضوبقم ناهرذ | ىلاعت هلا لاقامل ركب وبأ لاق « هدي ع عوضوملاوأ نهترملا لإ

 هرجآ اذإفنهرلالاطبإل ًابج وم ضيقلا قاق-حتسان وكي نأ كلذ بجوأ نهرلا تافصنم

 محصي هب ىذلا ضبقلا قحتسا دق رجأتسملا نآل نهرلا نم جرخ هيحاص نذإب اههدحأ

 نآريعملل ذإ ضيقلا قاقحتسا بجوتال ةيراعلا نآل اندنع ةيراعلاككلذ سدلو نهرل)

 ركب نب دم انثدح امب هب عافتنإلاو هتزاجأ زاجأ نم جيتحاو ءاش ىتم هدي ىلإ ةيراعلا در

 ىنلا نع ةريره ىبأ نع ابركز نع كرايملا نبا نءدانه انثدح لاقدواد وأ ان دح لاق

 انوه ناكاذإ هتقفنب بكري روظلاو ًانوهرم ناكاذإ هتقفنب بلح ردلا نبل لاق هي

 هرهظبوك أ ةقفنلا بوجو نأ ثيدحلا اذه ىف رك ذف ةقفنلا بلحيو بكري ىذلا ىلعو

 م نكي لول هيل هئيلو هب وكرأ ال مام هتقفن هم دل انإ نهارلا نأ مولعمو هنمل برشو

 ةقفنلاب نهترملل ربظلاو نيللا نأ هب دازلا نأ ىلع لدب اذهف ةقفنلا هتمزا بلحي وأ بكري
 نعىعشلا نع ةدئاز ىبأ ا انركز نع هأور هنإف هثبدح قى مشه كلذ نيد دقو اهقفني ىتلا

 برشيردلا نيل وارفلع نمر لا ىلعف ةنوهمةيادلا تناكاذإلاق ملي ىنلأ نع ةرب ره ىلأ

 ةقفنلا همزات ىذلا وه نهترملا نأربخلا اذه ىف نيبف بكريو !متقفن برشي ىذلا ىلعو
 ةجح ثم دخلا اذرف نهم رملا نود نهأ رلا ىلع هتقفن نإ ىعفاشلا لاقو هنبلو هروظ هل نوكيو

 م عفتنال لاق ىعشلا نع دلاخىأ نب ليعامسإ 3ع اص نب نسحلا ىور دقو هل ال هيلع

 نيينعم ردأ ىلع لدي اذبف ةربره ىنأنع ةياور وهو كلذ ىعشلا كرت دقق ىو نهرأأ

 وهو هدنع خوسنم وهو ًاتباث نوكي نأ امإو لصألا ىف تباث ريغ ثيدحلا نوكي نأ امإ

 ىلإ ءايش"الا تدرو اب رلأ مرح ايلف ابرلا محرحت لبق ازئاج ناك هلثم نآل اندنع كلذك

 ريظن وهو رثكوأ لقنإللا نم الدب ةقفنلا لعج هنأ ىرت الأ اغوسنم كلذ راص اه ريداقم



 فش نهرلاب عافتنإلا ىف ءابقفلا فالتخا

 هذخأ ىذلا نيللا رادقم رشعي مو رمت نم اعاص ابعم دربو أهدرب هنأ ةارصملا ف ىورام
 بوكر لا باجيإب نيلئاقلا لوق نالطب ىلع لديو انرلا مرتب موسم اندنع اضيأكل ذو

 ةداهشلا تافص نم لعج كضبقلا نهرلا تافص نم لعج ىلاعت هللا نإ نهارأل نيللاو
 لاوز نأ مولعمو [ءادهشلا نم نوضرت نمي | هلوقو | مكنم لدع اوذ نانثأ | هلوقبةلادعلا
 نوكي نأ نهرلا تافص نم لعج 1 كلذكف ةدابشلا زاوج علمي ةداهشلا نع ةفصلا هذه

 قاقحةساوهو ةفصلاهذه مدعل نهرلا ل اطبإ بجو [ ةضوبقم ناهرف | هلوقب ًاضوبقه
 يدب هتك نم كلذ عنأ نهرأا حصو هل ىذلا ضيقلا ةحتسم نهارلا ناك ولف ضبقلا

 هدب ىلإ هدر بوجو هضبق قاقحتساب لطب ن أبجول دب بص ولو هلطبب ام ةنراقأ

 امعفانم نم ءطولاو ةنوهرملا ةمألا ءطو نم عونم نهارلا نأ ىلع عيمجا قفتا | ًاضيأو
 نأ ىرخأ ةبج نمو اهيف نهارلا قح نالطب ىف عفانملا رئاس مكح كلذ نوك نأ بجو
 مادختسإلا كلذك اهيلع هدب توبث قحتسي نيترملا نآلل ءطولا قحتسي مل اهنإ نهارلا
 وبأو ةقينحوبأ لاقف لجأألا لول دنعنمترملل نهرلا كلله طرش نميف ءاهقفلا فاتخأو
 الإ وربش ىلإ لاملاب كتتج نإ لاقو ًاتهر نهر اذإ دايز نب نسحلاو رفزو 9 فاسو
 ىح ضقت نإف ضقني و دسأف نهرأأ كلام لاقو لطاب طرشلاو زئاج ن ف راق ورق

 نمهبقحأ و هو هقحب هسيحينأ نهترمللو طرشلا كلذب نمترملل نوكب ال هنإف 1
 ملسلا ف اذهو ل اجلا لح مم وي كلذ ىف ةميقلا هتمزلو د ري هدي ىف ريغت نإف امر رغلا رك 5

 رادلامدهتنأ الإ ل واطتنإو نهار )1 ىلإ اهد ريهنإف هيلا نردلا ف امأد ناورحلا :
 نعأملا لاقود افلا عي لا لثمةميقلامرغيو توف اذبف ضر . الأ ىف سرغي وأ ايفىديوأ
 نه 00000 نإ لوشو عاتملا هبحاص نهرب لجرلا ىف ىئروثلا

 مل نإ هل طرشو هنهرولىمفاشلانععبير لا لاقو ءىشب اذه 0 كا
 ركبوبأ لاق ه هنهر ىذلا هبحاصل نه رلاو دساف نهرلاف عيب هل نهرلاف اذكىلإ قحلاب هت

 نأ ف اسأ ايفان دقوهداسفو نهرلازاوج قاوفلت+او لجأ الا ىنمي ملعال هنأ اوقفتا أ

 جلي ىنلا قن امنإفءاطرش ىذلا طر كلل لجل !ىضم نيدلاب كلمي الهنأ نهرلا قلغيال هلوق
 1 رشلان الطب و نهزلازاوج لعكلذ لدف هاطرش ىذلا نهرلا ةمص فني , ماو كلذيهقلغ
 عماجلا ىنعملاو ةبلا زاجأو طرشلا اهف قلي ىنلا ل اطبأ ىتلا ىرمعلا سابق أ و



 ص اصح لا رعب اجلا 06

 نيدلا رادقم ىف ًاضيأ اوفلتخاو ضبقلا نود دقعلاب مصيال امهنم دحاو لكنأ امهنيب

 نب نسحلاو رفزو دمتو فسوي وبأو ةفينح وبأ لاقف نهترملاو نهارلا هيف فلتخا اذإ

 نهارلا لوق لوقلاف نيدلا رادقم ىف نهترملاو نهارلا فلتخاو نهرلا كله اذإ دايز

 ىبلا نايثَءعو ىعخنلا مهاربإو ىعفاشلاو حلاص نب نسحلا لوق وهو هنيع عم نيدلا ف

 ةداتقو نسحلا لوق كلذكو فلحتسيو نهرلا نمت ىلإ نهترملا قدصي سواط لاقو

 هعفديب ةنلب نه ارا ناكنإ لاق نياوقلا نيذه نيب الوق ةيواعم نب ساأ لاقو محلاو

 هدحجءاش ول هنأل نهترملا لوق لوقلاف ةنيب هل نكن ملنإو نهارلا لوق لوقلاف نهرا

 افلتخا اذإ كلامنع بهونبالاقوهلوق لوقلاف ةنيب هيلع تسيلو ءىشب رقأ ىتمو نهارلا

 هفاحيو هب ىلوأ ناكو نمترملا هذخأ نهترملا قح ردق نهرلا ناكنإف مئاق نهرلاو نيدلا ىف
 كلام نع مساقلا نبا لاقو هنهر ذخأيو هيلع هقح هيطعي نأ نهرلا برءاشي نأ الإ

 ركب وبأ لاق كلذ نم رثك أ ىلع قدصي ال نهرلا ةميق نيبو هنيب امف نومرملا لوق لوقلا

 ةلالدلا هيف | ًائيش هنم سخبب الو هبر هللا قتيلو قحلا هيلع ىذلا للهلو | ىلاعت هللا لاق
 لوقلانأ ع سيلا ف هظعو هنآالنيدلا هيلع ىذلالوق لوقلا نأ لع

 ىعدملاوه نهترملاو هيلع ىع دملا ىلع نيهلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا تلي ىنلا لوق ًاضيأو هلرق

 نأكل نهر نكي ملول ًاضيأو قلي هلوق ة ةيضقب هلوق لوقلاق هيلع ىعدملا ود نهارلاو

 نهرلا ن "ل نفر ب ناكاذإ كلذك قافن الاب هرادقم ىف نددلا هيلع ىذلا لوق لوقلا

 هلوق نأ كلام جتحي نم ضعب معزو ركب وبأ لاق ه هيلع ىعدم نوكي نأ نم هجرخيال
 نمأي مو ةداهشلا ماقم نهرلا ماقأف | ةضوبقم ناهرف | لاق هنآل نآرقلا رهاظب هبشأ

 دوبشلان ال دوبش هلاهيلعدهشأ اذإ هغليم ىلع هنت مةقيثو هنمذخأ ني- قحلاهيلعىذلا

 هتمي قل نأ ىلإدورشلام اقمنهرلاماقو نهارلا قدصي ملف قمل غلبم نع ءىفت باتتكلاو
 ركب وبأ لاق ه هيلع ىعدم نهارلاو هيف عدم نرمترطأو هيف ةقثو الف هتميق زواج اذإف

 ماقم نه أ ١ مق نهرلا ذخأ ىتح هنتاي مل ا هنأ عز نأ كل ذو داما ندع نعد اأادذهو

 لوق لوقلا ىلاعت هلأ لعج دقو نارقلا ره هاطإ ا قفاوم كلذ ن نأ كلذ 2 معزو ةداهشلا 9

 [ ايش هنم سخيبالو هبر هللا قتيلو قحلا هيلع ىذلا للعلو | لاق نيح قحلا هيلع ىذلا
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 قثوتلاب هاب هناهتثا كرتنوكي فيكف بولطملا لوق لوقلا نوكي نأ نم ًاعئام بولطملل
 ىذلاو هيعدبام ىلع بلاطلا قيدصتل ًايجومو بولطملا لو لوبق نم ًاعنام نهرلاب هنم
 ةضقتنم هنامنثا كرت ىف نهتراا قيدصتل اهمصن ىنلا ةلللاو نآرقلا رهاظل فلاخم هركذ
 دق نآرقلا نآل كلذو ءايشألا بحيأ نآرقلا رهاظل هتقفاوم هاوعد مث باتكلا صني
 قثوتساى >امف نك مل ىتلالاحلا ف بولطملا لوق لولا لعج نيد هل وق تالطبب ىنتق
 نوكنأ بجو نهرلا ذخأ نيد هنمأي ل هنأ م ءز امإف وهو دابش الاو باتكللا همم

 نأو هنمتأب ما هنأ هيلع ىنبو نآرقلا رهاظل قفاوم هلوق نأ معز مث بلاطلا لوقلوقلا
 نم ىنعملا نم هركذأم سه ]و ةداهشأأ , ماَقم نهرلا ماقف قاوت ةداهشلا نأ 5 قثوت نهرلأ

 نهرلاةلأسمل درو سايق وهامنإو هل فلاخع هنأ أع انللد دق انك انأو ءىث ىف نآرقلا رهاظ
 نم لطاب سايقوهو هيلع ىذلا نيدلا ىلع نيلاحلا ىف نمت مل هنأ ةلعب ةداهشلا ةلأسم ىلإ
 ىلع عما قافتاب ضقتنم هنأ ىناثلاو هانمدقام وهو هدر. نآر تلا رهاظ نأ اهدحأ هوجو
 بولطملالوق لوقلا ناكهرادقم ىف اوفلتخا مث اليفكهنم ذخأف نيد لجر 0 نم نأ
 هتلعد وجو عم بلاطلا قيدصت 3 ًابجوم ليفكلا هذخأب نامتئالا مدع نكي ملو همزلي مف
 تماقاذإ بلاطلا قدصي 5 )لجأ نمىذلا ىبعملا نأ ثلاث ١١و ةلافكلاب هتلع ا هيف

 رثكأب هرارق] ىلع أودهش دق مواهف مهقيدصتل , هوكح ةلوقم دوهشلا اينما ةنيبلا
 نهرلا ةميق ىف ةلالد الو ةدايزلاب 7 ءهرارقإك راصف ىعدملا هاعدأ اعوهركذ امم
 ليلقلا ريثكلاب و ريثكلا ليلقلاب نهرين أ زئاج هنأ ىفالخال هن "ال هرادقمب : نيدلا نأ لع
 ةلزنمب نهرلا نوكي فيكف هيلع هيف ةلالد الو نيدلا رادقم نع ن :هرلأ ة ةميق ءىنت الو
 مل نهرلا ةميق نم لقأ نيدلا نأ ىلع اقفتا ول ام,مأ اذه هسايق داسف ىلع لديو ةداهشلا
 0 تلطب هدوبش هب دبش ام لقأ هنيد نأ بلاطلا رقأ ولو نهرلا نالطب كلذ بجوي
 جيتحملا | اذه هركذام نالطب بجوت ابلكهوجولا هذبف هدوهش

 هلوق ركب وبأ لاق | هبلق مثآ 7 ابمتكي نمو ةداهشلا اومتكت الو ] ىلاعت هلوقو
 هركذ مدقتام ىلع 05 وطعم ناك نإ و هسفنب فتكم مالكا ةداهش هلأ اومتكت الو ] ىلاعت

 تاداهشلارئاسفمو# وهف| |مياب اذإ اودهشأو ] هلوقب عيابتلادنع داهشإلاب سم"الا نم
 اهيأاي] لوقو | | هلل ةداهشلا !وميقأ و | ىلاعت هل هلو ريظن وهو اهؤادأو اهتماقإ دهاشلا م ناب ىلا
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 دهاشلا ىلاعت هللا ىبنف | مكسفنأ ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا
 نم اندبام ىلع وهو قوقحلا عييضأ لإ ىدؤي اهكرت ىبلا ةداهشلا ناهتك نع تايآلا هذه

 نم نكي مل اذإف ةيافكلا ىلع ضرف اهتايثإ دعب اهمتادأو قئاثولا بتكىف ةدامشلا تابثإ

 افلخت نإ امبةحليو اهئادأ ضرف امهيلع نيعت دقف نيدهاشلا نيذه ريغ قحلا ىلع دهشي

 هنكلو امثادأ بوجول ًاديفم نايتكلا نع 4 ناكدقو ةبآلا ىف روكذملا ديعولا اهنع

 بلقلاىلإ مثلا فاضأ اعإو ا هيلق مث هنإ إف اممتاكك نمو ]هلوقب ابق ض رفلا دك أ ىلاعت

 نامك نآلو باقلا دقعب قاعتب امن هيف مثأملا نآل مثلا وه مهاكا] ةقيقحلا ىف ناكنإو

 حراوجلل بيصنالباقلالاعفأنمةينلادقعف ناسللاب امتادأ كرتل ةينلا دمع وه امنإ ةداهشلا

 قاثلاو اهدي ال نأ ىلع همرع امهدحأ نيوجو نم مثأملا ةداهشلل متاكلا مظننا دقو هيف

 نم عضوملا اذه ىف دك 1 وهو ةقيقح ال زاجم | هبلق مث ؟ | هلوقو ناسللاب اهتادأ كرت

 فيطلو نايبلاعيدب نم ديعولا ىلع لدأو هنم غلبأو مثآ هنإف ابمتكي نمو لاق ول ةقيقحلا

 طايتحإلا ركذ نم هيف امب نددلا ةبآو ركب وأ لاق ريكا هللا ىلاعت ىناعملا نع بارعإلا

 ىفامأف هعم ايندلاو نيدلا حالص عضوم ىلع هيبنت نهرلاو نييضرملا دوبشلاو باتككلاب

 ىتاذ داسف فالتخالاو عزانتلا فو فالتخالاو عز انتلا قنو نيبلا تاذ حالصف أين بدلا

 | محير بهذتو أولشفتف اوعرات الو ] لجو زع هللا لاق اينددلاو نيدلا باهذ و نيبلا

 بلاطلا ديف ةقيثوهيلع أم ًانهرو ًاباتك وادوبتو ًانيدهيلع نأ لع اذإ بولطملا نأ كلذو

 ةدابش هيذك ررظي لب هعفن ال بولطملا ق ١ قد هسضو هفالخ نأ هنم انيلع فاللل !لق

 امهاندو امشد ىف اعينج ايف حالص كلذ فو بل اطلل طايتحاو ةقيثو هيفو هيلع دوبشلا

 هيوجو مع ءاذإهند ب تاتا وردك ا د بلاطلا قح سخم هكرت ىف نآل

 بلاطلا دحجو ةنبب هل نكت مل اذإو هلام اوتيثأ دورشو ةنيب هل تناكاذإ بلاطلا كلذكو

 ةيزارضألا نود هقح رادقم ضر ىل ام رح هديك ىف ةغلابملاو هلثمهتلب اقم لع كلذ هلمح

 ىلاعت هتلادم حام ريظن اذهو ساانلا ةماع لاوحأ نم ملاعتم كلذو هنيكمأ ىتم + دنا 3
 تناك ىتلا رومألاو ةلورجلا لاجألاو ردقلا را تاعايبلا نم دكِلِي هيبن ناسل ىلع

 ةوادعلا عاقيإو نيبلات اذ داسفو فالتخإل ىلإ ىدؤي ناكام مقام عقلي هثعبم لبق سانلا اهيلع

 ىلإ ىد ٌوبف ر 5 امو رخلا برشو راهقلاو رسدملا نم ىلاعت هقا محام هوحنو ءاضغبلاو



 فلل ةيالا . ةدابشلا اومتكت الو : ىلاعت هلوق

 مكتبي عقوي نأ ناطيبشلا ديرب امن ] ىلاعت هللا لاق ءانحشلاو فالتخالاو ءاضخبلاو ة وادعلا
 | نوهتم مّتنأ لبق ةولصلا نعو هللا ركذ نع ىدصيو رسيملاو رخلا ىف ءاضغبلاو ةوادعلا
 ابءاكترا ىف الو ةوادعلاو فالتخالا قنل ر ومآل ا هذه نع ىهن امنإ هنأ ىلاعت هللا ربخأف
 رجزن او هرماوأ ىلإ ىهتاو هللا بدأب بدأت نف « ةالصلا نعو هللا ركذ نع دصأأ نم
 ناكل هب نوظعوب ام اولعف مهنأ ولو ] ىلاعت هلا لاق اينادلا نردلا حالص زاح هرجاوزب
 ىفو [ اهقتسم ًاطارص مانيدهلو ايظع ًآرجأ اندل نم مهانبتآل آذإو ًاتيثت دشأو مهل رح
 ةران اهيف طايتحالاو دوقعلاو نيدلا ىلع داهشإلاو باتكلاب ابيف هللا سأ ىلا تابآلا هذه
 هلوق ريظن وهو هعييضت نع ىبلاو لاملا ظفح بوجو ىلع ةلالد نهرلاب ةراتو ةدابشلاب

 ملاوقفنأ اذإ نيذلاو ]هلوقو | ًامايق مكل هللا لعج ىتلا مكلا ومأ ءابفسلا اونتؤت الو | ىلاعت
 ىآلا هذهف ةبآلا | ًاريذبت رذبت الو | هلوقو | اماوق كلذ نيب ناكو اورتشي لو أرفرسي
 خلع ىبنلا نعل ذ وحن ىوردقوهعييضتو هريذبت نعىملاو لاملا ظفح بوجو ىلع ةلالد
 امدح لاق ددسم انثدح لاقىنثملا نب ذاعم انريخأ لاق ةياورلا ىف مهتأ ال نم ضعب انئدح
 لاق لاق ةريره ىأ نعىرقملا ديعس نع قاحسإ نبنح رلا ديع انثدح لاق لضفلا نب رشب

 انربخأ لاق مهتأ ال نم انئدحو لاق الو ليق الو لاملا ةعاضإ هلل بسال لي هللا لوسر
 ره نع قعجلا نسح انثدح لاق قورسملا نمحر لا دبع نب ىسوم ان دح لاق قاحإ نب دمع
 لوس رنم هتعمس هىشل ىلإ بتكا ةبعش نةريغملا ىلإ ةيواعم بتك لاق دارو نع ةقوسنأ

 لوي هلي هللا لوسر تمس ىنأ تيتكو ىلع لمأف لاق دحأ هندب و كني سبل متلي هللا
 تانبلا دأوو تابمآلا قوقعف مرح ىتلا ثالثلا امأف ثالث نع ىهنو ًاثالث مرح هللا نإ
 ىلاعت لاق لاملا ةعاضإو لاؤسلا فاحلإو لاقو ليقف نهنع ىهن ىتاا ثالثلاو تاهو الو
 هلوقب ةخودنم اهنأ ىور ركب وبأ لاق [ هللا هب مبساحي هوفخت وأ كسقأ قام اودبت نإوإ
 اند لاق ىزو ملا قاحسإ نب دمي نب هللا دبع انثدح| ابعسو الإ ًاسفن هللا فاكي ال |
 نإو] هلوق ىف ةداتق نعرمعم نع قازرلا دبع انئدح لاق ىناج رجلا عييرلا ىبأ نب نسحلا
 سفن هللا فاكب ال | ىلاعت هلوق امخسن لاق | هللا هب كبساحي هوفخت وأ مكسفنأ ىقاماودبت
 قازرلادبع ان ربخأ لاقعبب رلا ىلأ نين سما انث دح لاق دم هلل ديعانثدحو | اهعسوالإ
 [ هوفخت وأ مكسفنأ ىفام اودبت نإو ] ىلاعت هلوق ىف لوقي ىرهزلا تعمس لاق له نع



 اصجلل نآرقلا ماكحأ فمأ

 ماقف هجيشن عمسىت> ىبف انسفتأ هب ثدحن امب نوذوخأملانإلاقو ىكبو رمع نبا اهأرق لاق
 نوماسملااهنم دجو دقلر مع نبا هللا محري لاقفهل كلذ ركذف سابعنبأ ىأف هدنعنم لجر
 نع ىعشلا نع ىورو | ابعسو الإ ًاسفن هللا فاكي ال | اهدعب تلزن ىتح دجو امم ًاوحن

 اهلعو تيسك ام امل | اهلت ىتلا ةيآلا اهتخسن لاق دوءسم نب هللا دبع نع ةديبع ىبأ

 اودبت نإو | سابع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع نع حلاص نب ةيواعم ىورو | تبستك !ام

 ةمايقلا موي قلخلا عمج اذإ هللا نكسل خسنت م اهنأ | هللا هب مكيساح هوفخت وأ كسفنأ ىفام

 مهرفخيو مربخيف نونم وما امأف ىتكمالم هيلع علطت ملام كفن قام ريخأ ىن]لوقي

 هلوق [ ءاشي نم بذعيو ءاشي نمل رفغيف هللا هب بساح ] هلوق وهو مهسفنأ هب اوثدحام

 سنأ نب عيبرلا نع ىورو قافلاو كشلا نم [مكبولق تبسك امب كذخا وي نكلو ]| ىلاعت

 اهنأ دمها نع فىورو خمسلت م ةمكحم ىه لوقي نسحلا ناكديبع نيورمج لاقو كلذ لثم

 نأ امهدحأ نيينعمل ةخوسنم نوكت نأ زوحب ال ركب وبأ لاق ء نيقيلاو كشلا ىف ةمكحم
 ريغ بقا وعلاب ملاع ىلاعت هللاو ءادبلا ىلع لدي اهربخم خيسن نآل خسنلا اهيف زوحبال رابخآلا

 ىلاعت هللاو ثبعو هفس هنآل اهع.سوف سيلام فيلكت ز وجي ال هنأ ىناثلاو ءادبلا هيلعزئاج

 2 ىوأرلا ف طاغ هنإف ةخ وسم اهنأ هنع ىور ند لوق امنإو ثيعلا لعف نع ىلاعتش

 نع مسقم ىور دقو هبجو ريغ ىلإ هفرص نعمموتلا ةلازإو اهانمم نابي دارأ امن]َو ظفللا

 ىف أهنأ امهريغ نع ىورو هلثم ةم ركع نع ىورو ةداهشلا ناهتكىف تلزن اهنأ سابع نب

 رئاظن نمو اهريغو ةداهشلا ىف ماعومف هسفنب فكم مومع هنآل ىوأ اذهو هايشألا رئاس

 هلاقو [ مكب ولق تبسك ام : مذخا وي نكلو | ىلاعت هلوق بلقلا بسكب ةذخاؤلا ىف كلذ

 ىلاعت لاقد [ م لأ باذع مل اونمآ نيذلا ىف هال مد : نأ نوبح نيذلا نإ ] ىلاعت

 ف ال افع هللا نإ لاق هنأ جةلج ىلا نع ىور لبق نإف 3 كش ىأ [ضرم مهولق ف |

 ءاكح الإ نم همر | امف اذه هل لبق ه هب !ولمعي وأ هب اوملكت ملام ١ سقت هب تثدح امع
 065 0 1 5 ١ هي يسد دج

 ىف ركذ امو هب ملكتي مل ام ةينلاب 0000 الو هقالط الو هقتع عقب ل الؤ

 نع هببأ نع ةيطع نب نسحلا ىور دقو + ىلاعت هللا نيبو دبعلا نيب ام هب ذخاؤي ف ةيآلا

 | هللا هب مكيساح هوفخت وأ مكسفنأ ىف ام اودبت نإو | ىلاعت هلوق ىف سابع نبأ نع ةيطع

 لمعيل ًاريخ هسفن ىف رسي نمؤم دبع نم سيلو هللا هب كبساح هتينالعو كلمع رس لاقف



 "ال ةيآالا . ابعنمو الإ ًاسفن هللا فلكي ال : ىلاعت هلوق

 لجأ نم ةنسح هبهل بتكهب لمعي ر دقي ملوه نإو تانس>رشع هب هل بتك هب لمع نإف هن
 هللا علطا هسفن هب ثدح ًارش ناك نإو مهن العو نينم وما رسب ىضر هللا نأو نمؤم هنأ
 وه نإف هب لمعي ىتح هب هللا هذخاوي ملهب لمعي ملوه نإفرئارسلا ىلبت موي هب ربخأ هيلع
 نع زواجتنو اولمع ام نسحأ مهنع لبقتن نيذلا كنئلوأ | لاق اكهنع هللا زواجت هب لمع
 اولمعي وأ هب اوملكتي ملام امسفن أب عمث دحام ىتمألافعهللانإ هلق ىنعم ىلعاذهو | مهتانبس
 اد أ فلكي ال ىلاعت هللا نأ ىلع صن هيف [ اعسوالا ًاسفن هللا فلكي ال | ىلاعت هلوق ٠ هب
 هل ًافلكم ناكل هعيطتسي الو هيلع ردقب ال ام ًآدحأ فلكو لو هقبطي الو هيلع ردقب الام
 ردقأ ال هلوق ةلزنم تيكو تيكىعسو ىف سيل لئاقلا لوق ىرت الأ هعسو ىف سيل ام
 نمزلا فلكي نأ زوحبال هللا نأ ىف ةمآآلا فاتذت)و ةقاطلا نود عسولا لب هقيطأالو هيلع
 الو هلعف عيطتسي الو هيلع ردقب ال هنأل شطبلا نيديلا عطقأألاو رصبلا ىمعاللاو ىثملا
 ةالصلاعطتسي مل نم نأ جلي هللا ل وسر نع ةنسلا تدرودقو ةمآلا نيب كلذف فالخ
 بنج ىلع اهيلصي لب دوعقلل فلكم ريخف ًادعاق امعطتسي مل نمو اهف مايقلل فلكم ريخف ًامئاق
 نمي فيلكتلا طقسأ دق ليزنتلا صنو هجولا اذه ىلع الإ اهيلع رداق ريغ هنأل ءامبأ ءىوب
 اومع زف ثيعلاو هفسلا لعف هللا ىلإ تدسن لاوج موق معزو هقيطيالو لعفلا ىلع ردقيال
 هلعف ىلع رودقم ريغ هنم هب رومأملاف هنع ىهن وأ فيلكتلا لهأ نم دحأ هب ىمأ ام لك نأ
 هللا فاكي ال هنأ نم هيلع صن امب مهلبق هللا بذكأ دقو ةكرت ىلع رودقم ريغ هنع ىهنملاو
 ميبقلاب ملاعلا نإو قاطيال ام فيلكت حببق نم لوقعلا هيلع تلد دقام عم اهعسوالإ آاسفن
 ضرفلا طوقس ماكحال | نم كلذب قلعت, امو مميبقلا لعف هنم عقي ال هلعف نع ىغتسملا
 غارفتسا مهلع سيل هنأو ةقاطلا نود وه عسولا نآل ماوق هل عستت ال اهف نيفلكملا نع
 هقحلي ررض ىلإ هيدؤيو موصلا هيلع قشي ىذلا ريبكلا خيشلا وحن صرفلا ءادأ ىف دوبجيملا
 هلعفل عسي امالإ هفلكي مل هللا نال هم وص هيلع سيلف هلعفب توملا شخير نإ و همسج ىف
 ءاملا لامعتسا ررضو موصلا ررض ىشخي ىذلا ضيرملا كلذكو توملا لاح هب غلب الو
 هيلع قيضيام نود هناكمإو هتردق هل تعستا ام الإ ًادحأ فلكيال هنأ ربخأ دق هللا نال
 | متنعام هيلع زيرع | لَ ىلا ةفص ىف لاقو | مكتنعأل هللا ءاشولو | ىلاعت هلا لاقو هتنعبو
 ردقيو هل عستبام ىلع اهف فيلكتلا موزل و هرجاوزو هقلا ساوأ رئاس ىف رمتسسم مكح أذف



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 00

 ىلع نايسنلا ركب وبأ لاق | انأطخأ وأ انيسن نإ انذخاوت ال انبر ] لجو رع هلوق هيلع

 راذتعالا نسحيف نايسنلا هعم عمي ىذلا لعفلل ناسنإلا ضر عتب دق هنأ امهدحأ نيبجو

 هب روهأملا كرت ىتعمب نايسنلا نوكي نأ ىناثلاو وهسلا هجو ىلع ةيانج هنم تعقو اذإ هن

 نسحيف وهسلا هجو ىلع ًاعقاو هسفن لعفلا نكي مل ن ما نإ ني ليوأت فييرا هله كرت يقل

 ةغللا فروبشم كرتلاىنعمب نايسنلاو هجولا !ذهىلع ةعقاولا لاعف "الا ةرفغم هللا لأسي نأ

 قلطأف هباوث اوةحتسي ملف ىلاعت هللا مأ ا وكرت ىنعي [ مهسنف هللا اوسن | ىلاعت هللا لاق

 هلوقو | ابلثم ةئيس ةئيس ءازجوأا هلوقك مسالا ةلباقم هجو ىلع ىلاعق هللا لع نايسنلا مس

 وه 6 نايسنلا ركب نأ لاق | ميلع ىدتعاام لثع هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نف

 دلكتلا و باقعلا قاقحتسا ىف ىلاعتهتلا نيب و دبعلا نيب ايفعوفم 6-1 نإفركذلا دض

 نم هفلكي يف أ كح ل هنأ ل ةرئاج يف ةرخألا ف ةذخاؤملاو هنع طقاس هلثم ىف

 اه أ ةمالا تقفت ١و نايسنلا عم | 7 ريثك مح موزأ ىلع صن دق هِي ىنلا نإف تادابعلا

 دنع التو اهركذ اذإ املصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم كلي هلوق كلذ نم ارمكح ىلع

 | ىركتذل ةولصلا مقأ | هلوقب ىلاعت هللا دام نأ ىلع لدف [ ىركذل ةولصلا مقأو | كلذ
 هموزأ ىف مومع كلذو | تيسن اذإ كبر ركذاو | ىلاعت لاقو ركذلا دنع اهنم ةيسنملا لعف

 ضورفلارئاسو ةاكرلاو موصلا ىسان نأ ىف ءاهقفلا نيب فالخالو هركذ دنع ىنم لك ءاضق

 ةالصلا ىف ملكتملا ىف انباحصأ لاق كلذكو اهركذ دنع اهئاضق موزل ىف ةالصلا ىسان ةلدنم

 ريئأتال هنإو ءاوس ضورفلا كح ىف ىمانلاو دماعلا نألصألا نال دماعلا ةلدنمهنأ سان

 ًايسان ةرابطلا كرات نأ فالخ الو فيقوتلا هب درو ام الإ أهنم ءىش طاقسإ ىف نايسنلل

 ًايسان ناضمر رهش راهن ىف لك الا ىف اولاق كلذكو هتالص كح نالطب فد ماعابكراتك

 ىبمانلا نإف انركذامعمو رثإألل هيف سايقلا اوكرت امنإ مهن]و ءاضقلا باحيإ هيف سايقلا نإ

 رخآ ض رف ءاضقلا امإو هريغ لاحلاكلت ىف هللا هفلكي ماذإ هلعق هجو ىأ لعاةضر غل دؤم

 ىف امأف بسك م 11 طوقس ىف نايسنلا ريثأت ناكف انركذ ذ ىتلا لئالدلاب ىلاعت هللا همزلأ

 ًاضيأ مثأ ألا لع روصقم نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع عفر ِهِلَي ىنلا لوقو الف ضرف موزل

 ةبدلا باحيإ ىف اطخلا لتق كح مودل لع صق دق ىلاعت هللا نأ ىرت الأ كحلا عفر نود

 لئاق لاق نإف « ىنعملا اذه ىلع وهو أطخلا عم نايسنلا هِي ىنلا ركذ كلذلذ ةرافكلاو



 ا ةيآلا . ًارصإ انيلع لمحت الو اثير : ىلاعت هلوق

 ًآيسان اهكرت اذإو ةتيم تناك ادماع ابكرتول و ةحيب ذل ىلع ةيمستلا ض رف باحيإ كاصأ نم
 آرومأم نوكيف ىلص ىت> ًايسان ةراهطلا كرات ةلزنمب اهولعجت ملو ةاكذم تناكو تلح
 فاكي مل هنأ نم انيب ال هل ليق ه ًايسان ةالصلا ىف مالكلا كللذكو ًاعطق ةرابطلاب اهتداعإب
 كلذكو رخآ أدتبم ضرف ركذلا دعب همز ىذلاو نايسنلا هجو ىلع لعف ام ريغ لاحلا ىف
 ىتأت”الو ةاكرلا تحصف ةيمسنال نايسنلا لاح ىف ًافلكم نوكي ال نأ ةيضقلا هذه ىف زين
 هلوقهوحنو موصلاو ةالصلا ةداعإ فلك ايام ًافلكم نوكسف ىرخأ ة>يبذ هيف ةأكزلا دعب
 سفن لكب سكت الو ] ىلاعت هلوق لثم وه [ تيستك !ام اهيلعو تبسك ام ال | ىلاعت
 ةلالدلا هيفو [ ىري فوس هيعس نأو ىعس امالإ ناسنإلل سيل نأو | هلوقو | اهيلعالإ
 نوحي ال ادحأ نإو هريغ نود هب ةقلعتم هلاعفأ ماكحأف نيفلكملا نم دحاو لكنأ ىلع
 هآر نيح ةئمر ىبأل لِي ىنلا لاق كلذكو هاوس ةريرجب ذخاؤي الو هريغ ىلع هف ردت

 ذخاؤيال لع الم لاقو كيلع ىنحب الو هيلع ىجتال كنإ 1 لاق رعت لاق كني ا اذه لاق هنبأ عم

 هلوقو هازيغ لو ةعلا قزوحج ال ىذلا لدعلا وه اذبف هيخأ ةريرحجي الو هيبأ ةريرحجب دحأ

 نم دحأ فرصت عانتماورجحلا ون هب جتحأ تيستك ١ ام اييلعو تيسك امال | ٍإ ىلاعت

 جتحو هصوصخ ىلع ةلالدلا تماق ام الإ هنم هعنم وأ هلام عيني ها و أ
 هب عجرب نأ هل نأ هرمأ ريغب هريغ نيد م 0 قسأن ,, كلام بهذم نالطب قهب

 انير | ٠ لجو زع هلوق ه هريغ هموزإ عتمو هيلعو هل هبسك لمج امنإ ىلاعت هللأ ن 8 هيلع

 هلصأو لقثلا هنإ رصإلا ىنعم ىف ليق 00 نم ني دل ىلع هتلح ام ًارصإ انيلع لمحت الو
 رصأملاو ةرصآ دحاولاو هيلع هفطعت منال محرلا رص اوأ هنمو فاعلا هنإ لاقي ةغللا ىف
 مهنم ذخ ويل ذوفنلا نع هب 00 سحت ربهم وأ قيرط ىلع دمي ليح هنأ لاقي
 ىذلا مالا وهو ًادبع هب ديرب ا ًارصإ انيلع لمحتال |هلوق ىف ىنعملاو سكملاو روشعلا

 مكيلع لعجامو | | ىلاعت هل وق ىنعم فوهوةد داتقو دهاجو سابع نإ نع هو ىور لكتب
 ا

 ا[ نم ذيربام 1 ىلاعت هوقو ةيآلا [رسيلا ب هيلا نيت ةلاوقو قد نم ىنعلا سرح نم نيدلا ف

 نأ نه ىورو ةطقلا ةيدخأب مكدنج عقلي ىبلا لاقو | جرح نم مكيلع لعجيل هللا
 نم ىنعي | ًارصإ انيلع لمحت الو | هلوقف , مهيلع هللا ددشف مهسفنأ ىلع اوددش ليئارسإ

 ممرصأ مع عضو | هلوقك وهو ا انابق نم نيذلا ىلع هتلح اك | ىهنلاو رم ديلا لقت



 صاضجلا نآرقلا ماكحأ 00

 لقثلاو قيضلاو جرحلا ون ىلع اهب تحي اهرئاظنوةبألا هذهو | مهلع تناكىتلا لالغإلاو
 جرحلاو قيضلاو لقثلل بجوملاف داهتجالا هيف اوغوسو هيف ءابقفلا فاتخا ىمأ لك ىف
 ىف كلذ ىرجب ىرج امو ايف بيترتلا باحيإو ةراهطلا ىف ةينلا باحيإ وحن ةيألاب جوجحم
 الو انبر | ىلاعت هلوق اهان ركذ ىتلا رهاوظلاب جاجتحالا انل زوجي جرحلاو قيضلا قن
 فلكام وحنك ف يلكتلا نم لقثيو ذتشيام امهدحأ ناوجو هيفليق | هب انل ةقاطالام انلمحت
 قيطأ ام كلوقك هقيطي ال هنأ لقثي امب ربعي نأ زئاجو مهسفتأ !ولتقي نأ لوئارسإ ونب
 نوكنف هيلع لقتي هنأ نوديرب اهإو ةردقلا قن هب دارب الو هارأ نأ ردقأ الون الف مالك

 همالكو هتب ؤرل هتهاركو هبلق نم هدعبل هتبؤرو همالكىلع ردقي ال ىذلا زجاعلا رقلزنمب

 مهنادارملا نأ الإ ةحبحص عامسأ 0 | اعمس نوميطتسيال اوناكو | ىلاعقلاق اكوهو
 نماتلمحال نأ ىناثلاهجولاو و عمسي مل نم ةلزنمب أوناكو هنع ا وضرعأف هعامسا اولقثتسا
 . باوصلاب ملعأ أ هللاو ًاعيمج نيالا دارملا نوكي نأ زث ,”اجو ةقيطن الام باذعلا

 نارمع لآ ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 باتكلا مأ نه تاك تابآ هنم باتكلا كيلع لزنأ ىذلا وه | ىلاعت هللا لاق

 ىنعم باتكلا ردص ىف انيب دق ركب وبأ خيشلا لاق ه ةصقلا رخآ ىلإ |تاهباعتم رخأو
 م
 هعيمجم نأر هلا فصو حمصي مهدد أ نيينعم ىلإمسقتي امهنم دحاو لك نأو هبأشتملاو محن

 | هتابآ ت تدحأ أ باتك را ا! |ىلاعت هللا لاق ضعب نود ن :ارقلا ضعب هب صتخم اعإر تالاو

 عضاوملا هذه ىف نآرقلا 7 فصوف | ميكحلا باتكلا تابآ كلت رلا | ىلاعت لاقو

 هعبضج فصوف | قا ًاهساشتم ًاباتك ثيدحلا نيج لزت هللا / ىلاعت لاقو ماكحألاب

 نه تاهكحم تايآ هنم باتكلا كيلع لزنأ ىذلا وه | ريخآ عضوم ىف ىف لاق من * هياشتملاب

 ماكحألاو هبأنش 1 هضصحخئاو ع هنأب هصعل انبه فص وف | تاهءاشتم رخو باتكلا مأ

 عضوم امأو ل وق لك نآ رقلا امهم لضفي ناذللا ناقتإلا 0 وصلاوه عيمجلا هب مع ىذا
 ىلا ظفللا هب دارملا نإف [ باتكلا مأ نه تايكحم تايآهنم | ىلاعت هلوق ف صوصخلا
 هيف سانلا ىقالتخا انركذ دقو ًادحاو ىنعم الإ هعماس دنع لمتع الو هيف كارتشا ال

 لعج ىذلاوهو هبا الا دذه روك كخأ مم ذأ اهلها ةممم غل هيا لا ىعخأ نأ ل1 2 6 د11 ءاكسألا ظنا هماقتت أدق ةلاال :ءلا اذه نأ الإ



 فذ ناآرمع لآ ةروس

 ىف نآرقلا عيمج هب مع ىذلا هباشتملا امإو هيلع هانعم لمحو هيلإ دري ىذلا هباشتللل امإ
 صوصخلااهباشتملاامأوهنعداضتلاو ف التخالا قنولثاهتلا وهف | امباشتماباتك |ىلاعتهلوق
 وه حنا نأ سابع نبأ نع ىورامو هيف فلسلا لي واقأ انركذ دقف نآر لا ضعب هب
 نأ فني ملهنألل هباشتملاو حما ماسقأ دحأ وه اندنع اذرف خوسنملا وه هباشتملاوخسانلا
 محلا تباث هنأل اكع خسانلا ىمسي نأ زئاجو امهريغ هوجو هباشتملاو كحد نوكي
 يم هلح نكمب ال ىذلا قيثولا دقعلا ف نولوقي و كم قيثولا ءانبلا ىمست برعلاو
 اهءاشتم خوسنملا ىمسيو ءاقيلاو تابثلا هتفص تناكذإ اك خسانلا ىمسي نأ رئاخا
 هت وبث ىف هكحملاتلا لعهبتشيف كسلا توبث ىف هفلاخو محملا ةوالتلا ىف هبشأ ثيح نم
 محملا نإ لاق نم لوق امأو امماشتم خوسنملا ىمسي نأ زئاج هجولا اذه نف هخسنو
 ةبج نم اذه هابتشا نإف هظافلأ رركستت ىذلا وه هباشتملاو هظافلأ رركشت ل ىذلا وه
 هيف ةيكملاهجو هيفدهتشيام عيمجف ماع غلاساذهو عماسلا ىلع هيف ةمكجلاهجو هايتشا
 الامو هباشتملا مسا قالطإ هبف زوحي ام اذبف هبجو هل حضتيو هنيبقي نأ ىلإ عماسلا ىلع
 اذرف لئاقلا اذهل وق ىلعهيف هباشتال ىذلا كسحنا ورق عماسلا ىلع ةيكحلا هجو هيف هبتشي
 رباج نع ىورام امأو زئاج غئاس هيف مسالا قالطإو هباشتملاو مكسحملا هوجو نحأ ًاضنأ
 كنولأسي | ىلاعتهل وقكهليوأت ملعي الام هياشتملاو هليوأت نيبعت لعيام مكمن نأ هتادبع نا
 لاس هباشتماو مكمحملا مسا قالطإ نإف كلذ رحب ىرج امو | اهبسرم نايأأ ةعاسلا نع
 هتقوو هانعمو هليوأت ملعب الامو هنأيب مكحأ دقو هيف هباشت الف هانعمو هتقو لعام نآل هيف
 ىلع ظفللا هلمتحي هوجولا هذه عيمج مسالا اذه, ىمسي نأ رئاخ هعماس ىلع هبتشم وبف
 لاق نم لوق ند هانركذ امو هيلع هولوأت ا اوركذ امل ظفللا لامتحا الولو هيف ىورام
 هوجولا دحأ ورف نيينعم لمتح ام هباشتملاو ًادحاو ىنعم الإ لمتحي الام وه ركحملا نإ
 حاضيإو هتلالد ماكحأل اكسب ىعس مسقلا اذه نم مكحلا نآلل مسالااذه اهمظتني ىذلا
 هبشأو هأنعم لمتحاو هجو نم مكحما هيشأ هنألل كلذب ىمس هنم هياشتملاو هتنابإو هانعم
 هياشتملاو كما ناكابلف هجولا اذه نم اهماشتم ىمسف مكسحما ىنعم هانعم فلاخي ام هريغ
 تاكحم تايآهنم | ىلاعتهلوقب اهنم دارملاةف رعم ىلإ انجتحا ىناعملا نم انركذام امهروتعي
 ءاغتبا هنم هباشت ام نوعبتيف غيز مهمولق ىف نيذلا امأف تامماشتم رخأو باتكلا مأ نه

 ساه ١
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 هياشتملا درب وجو نم اهاوكو هب ةآلا هده 00 3 انملع م |هليو ًّ ءاغتبأو ةنتفلا

 نه | تاكا ة ةفص ف ىلاعت هل وقل هفلاخ ام ىلع هلمح نود هأنعم ىلع هلمحو مكحم ا لإ

 هأنب كلذ ىضتقاف | امأ اهامسف 4يعج ره انلاو هؤادتبأ اهنم ىلا ىه مالاو | باتكلا مأ

 هياشتام نوعءبتيف غيذ مهبول# ُْق نيذلا امأف أ هلوش كلذ دكأ مت اهملإ هدرو اهملع هباشتملا

 | ىعم ىلع هل هلح ريغ نم هيأشتملا عيت فصوف ا هليوأت ءاغتب او ةنتفلا ءاعَبأ هنم

 لاق ؟عضوملا اذه ىف لالضلاو رفكلا ىهو ةنتفلل غتبم هنأ انلعأو هبلق ىف غيزلاب
 ىلع هلماحو هباشتملا عبتم نأ ربخأف رفكلا 2 هللاو ىنعي |[ لتقلا نم دشأ ةنتفلاو | ىلاعت

 لالضلا ىلإ هباشتملاب هريغ ىعدتسإا قحلا ن نع ل هع ىنعل غيذ هلق ق مكحما ةفلاخم

 ناعبلل لمتحلا طظفللا وه ةنآلا هذه ىف 2 3 44 أهقنملاب دا رأأ نأ كلذي تدثف رفكلاو

 اذه روتعت ىلا 6 اعمل َْق كلذ دعب انرظف من هانعم ىلع هلو مكسحلا ىلإ هدر بجي ىذلا

 عم اهفالتخا ىلع أع نيلئاقلا نع هباشتملا ماسقأ ىف هركذ انمدق ام هيلع بقاعتتو ظفللا

 ًامولعم أامرضرات ناك نإ هنإف خوسنملاو خسانلا هنأب لاق نم لوق اندجوف ظفللا لايتحا

 مكحلا كورتم خوسنملا نك أ انيقي معو امبخضر رأتب ملعلا هل لص ن هيه ىلعا امه هايتشا الق

 نيك 1! خيرات ل !أعلإ ا هأيتشا هيف عشب ام اميق ة سيلف مك 7 ١ !تباث خسأنلا نأو

 اذبف خيراتلا معي ملهنأ ثيح نم عماسلا ىلع هبتشا نإو عسانا ريل امي لاما ال نب ذللا
 ايطار نإ نها مناقتملا وكي الو رخآلا نم اك هنوكي ىلوأ نيظفللا دحأ سيل

 هنم | ىلاعت هلوق ىف هل لخدم ال اذبف اغوسنم نوكب نأ لمتحو ًاخسان نوكب نأ لمتح

 رركش ملام مكحلانإ لاق نم لوقامأو [تاهباشتم رخ أو باتكلا مأ نه تاك تان
 هدر 55 انمحال هنأل ةيألا هذه ىف هل لدم ال ال ًاضيأ اذبف هظفل رركت ام هباشتملاو هظفل

 لاقن 5 امأو هزي وجت نم ةغلل ا ىفام ىلع هلو هلقعب هريبدت ىلإ جاتح امنإو مكسحما ىلإ
 رئاغصو ةءاسلا سمأك هليو وأن نييعل ملعي الام هباشتملاو هنسعتو هتقو معا م مكحملا نإ

 1 ا 3
 نعجراخ امنه 00 ذه 0 دل ىف اهم انملع عوقو نم هللأ انسب ! ىتلا بونذلا

 ىلادو وجولا نم ىف ويل د لق مكمل !هدر ب , هب اغتال ىعم مَع ىلإ لصنال نال هلا هذه مكح

 الإ هانعم ىلع هلمحو رخآلا " . عيد ماني بج امم هبادتلاو مكحما ماسقأ نم انركذ

 ىلع هلخ بجيف قاعللا لمتلا ظفللا هباشتملا نوكت نأ وهو 5 ىذلا ريخألا هجولا



 1 نارع لآ ةرود

 .باتكلا ردص ىف انمدقام رئاظن نم هظفل ىف كارتشا الو هيف لاما ال ىذلا مكحملا

 ىتلاهوجولا نوكت نأ منتع سلو تايعمسلاو تايم ةعلا نم نيمجو ىلإ مسقني هنأ نيو
 اهه وج ونم انيبأمل هيف مهنع ىورام ىلع مسالا اهوانتب اهفالتخا ىلع فاسلا نع اهان ركذ
 لمح ناكمإ عانتمال ريخآلا هجولا اذه وه مكسحما ىلع هلمح بحي ىذلا هجولا نوكيو
 هلي وأت ملعي امو | ىلاعتهلوق نوكب مث هنايب نم مدقتام ىلع مكحم ا ىلع هبامثاملا هوجورئاس
 عيمجي انيلع ةطاحإ ىننف امملع هريغ بعوتسيال ىتح هباشتملا عيمج لي وأت هانعم [ هللا الإ
 هيلع ةلالدلا انل هتماقإب اهضعب نحن ملعن نأ كلذب فني لو تابآلا نم تابماشتملا قاعم
 ىلع لد دقام ةيآلا ىوخ ىف نآل | ءاش امم الإ هملع نم ءىثب نوطيحي الو | ىلاعت لاق 3
 نأ ليحتسيو كلذ نم انبي ام ىلع هانعم ىلع هلمحو مكنحلا ىلإ هدرب هباشتملا ضعب معن انأ
 آذان هتفرعمو هملع ىلإ لصنال انأ ىلع ًاضيأ لدتو مكحم ا ىلإ هدر بوجو ىلع ةيآلا لدت
 هياشتملاضعبب ملعلاعوقول فانريغ | هلل الإ هليوأت ملعي امو | ىلاعت هلوق نوكي نأ ىغش
 دورو زو< نم سانلا نمو رئاغصلا بونذلاو ةعاسلا تقو هب انل لعلا عوقو زوجال اف
 ىلإ لصنال ىذلا هباشتملا زيح ىف نوكيف ًادبأ هنيبب الو نايبلا ىضتقي مكح ىف لمج ظفل
 ىف نوذعارلاو هللا الإ هليوأت ْلعي امو | هلوق ىنعم ىف ملعلا لهأ فاتخا دقو ه هب معلا
 واولا لعجو [ ملعلا ف نونسارلاو | ىلاعت هلوق دنع مالكلا مامت لعج نم مهنف | معلا

 ىرج امو ًارمعو ًاديز تيقل لئاقلا لوقك عمجلل | ملعلا ف نونعارلاو ] هلوق ىف ىتلا -
 واولا لعجو | هللا الإ هليوأت معي امو ] هلوق دنع مالكلا مامت لعج نم مهنمو هآرجب
 ىفنينسارلا لعج لوألا لوقلاب لاق نف لوآلاب قلعتم ريغ باطخ هادتب أو لابقتسإلل
 لاقو نسحلاو ةشئاع نع هوه ىوردقو هعيمجب نيملاع ريغو هباشأملا ضعبب نيملاع ملعلا
 ءاختب ا  اكش ىنعي - غيز مهمولق ف نيذلا امأف | ىلاعت هلوق ىف سجن ىبأ نبا هاور ايف دهاجم
 ىورودب انمآ نولوقي هليوأت نوعي للا ف نوةتئارلا نكلا| وكمله اب تاببشلا | ةنتفلا
 دقو زيزعلا دبع نب رمع نع ىور كلذكو ملعلا ف نوخسارلا نولوقيو سابع نبأ نع
 انمآ نيلئاق«.و.لعي لعلا ف نوخسارلاو هقلاالإ هليوأت معي امو ًاضيأ سابع نبا نع ىور
 .هريدقت ن وذي نأ ٍلامحالا نمهيفام ىلع ظفلل اهيضتقي ىذل ا وهلثم سفن ب عيبرلا نعو هب
 نوملعي ملعلا ف نوخسارلاو انيبام ىلع هباشتملا عيمج لب وأت ىنعي هللا الإ هلبوأت ملعي امو
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 مكحم |ىلع هئانب قهيلع ةلالدلا نم مل بصنام ىنعل أنب ردنع نم لك هب انمأ نيلئاق هضعلت

 مو هضعب ليوأت اوملع اذإف انفصوام وحن نم هلع ىلإ ليبس مل لعجي ملامو هيلإ هدرو
 ىلاعتهملعل الإ هيلعانع باغام ملعانع نخأ ام وانب ردنع نم لكعيجلاب انمآ اولاق ضعبلا | وملعي

 انعفنو انتحاممل الإ هانيلعياموانلعأ امو انايثد وانني دىفانل ريخ وهاموانا ةحلصملا نمهيفامب

 هنأ نظي نم سانلا نمو ه هوداعي ملامو هنم اوهلعامب قيدصتلاو عيملا ةحصب نوفرتعبف

 واولانأو | هتلاالإ هلي وأت لعي امو | ىلاعتهلوةدنع همامتو مالكلا ىبتتم نوكي نأ الزوال

 واولا ركذ فنأتسيو هب انمآ نولوةيو لاقل عمجلل تناكول اهمال عما نود لابقتسإلل
 هلثم دجو دقو ةغللا ىف غّئاس اذه لوألا لوقلا ىلإ بهذ نم لاقو ريخلا فانتتسال

 هقف ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هللا ءافأ ام | ءقلا مسق نايب ىف ىلاعت هلوق وهو نآرقلا ىف
 اذه قحتسي نم ةيمست و ليصفتلاب هالتم [ باقعلاديدش - ىلاعت هلوق ىلإ - لوسرالو.

 نم الضف نوغتبي محلا ومأو مثرايد نم اوجرخأ نيذلا نيرجابملا ءارقفلل | لاقف ءقلا

 قاقحتساىف نولخاد ةلاهعال هو [ مهدعب نم اًواج نيذلاو-ىلاعت هلوقىلإ -ًاناوضرو هللا

 نيذلا انناوخإلو انلرفغا انبر نولوقي | ىلاعت لاق م عمجلا هيف وأولاو نيلوالاكءولا

 نوخسارلاو |ىلاعق هلوق كلذك انناوخإلو انل رفغا انبر نيلئاق هانعم | ناميإلاب انوقيس

 نم هيلع ةلالدلا ل بصن ام لي وأت نوملعي ملعلا ف نوخسارلاو هانعم | نولوقي ملعلا ىف

 هلثم دجو دقو هزي ىف نيلخ اد هلبق ام ىلع نيف وطعم اوراصف هب انمآ اني ر نيلئاق هبأشتملا

 : ىريما غرفم نب ديزب لاق رعشلا ىف

 هماه تنك درب دعب نم ىنتيل ًادرب تيرشو

 هماهغلا ف عملي قريلاو هوت ىكبت جيرلاف
 هلمح بجو ةغللا ىف ًاغئاس كلذ ناك اذإو ةماهغلا ىف اعمال هرم ىبب قربلاو ىنعملاو

 هليوأت ملعلا ف نوخسارلا ملعبف مكمن ىلإ هباشتملادر بوجو ىف ةيلا ةلالد ةقفاوم ىلع

 بجاولاف عمجا اهتقيقح تناكامل واولا نأ ىرخأ ةبج نمو هانعم ىلع مكمغلاب اولدتسا اذإ

 انعم ةلالد الو ةلالدي الإ ءادتب الا ىلع ابلمح زوجي الو ه اهاضتقمو ابتقيقح ىلع ابل

 مكحلا لامعتسا ناك اذإ ليق نإف ٠ عملا ىلع احلايعتسا بجوف ةقيقحلا نع بفرص بجوت
 جاجتحالا ةدئاف لطبيف هسفنل كلذ ىعدي نأ لطبم لك نكمي دقو لقعلا ىف اب ًاديقم
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 هفراعتال ًاقباطم ظفللا نوكيفلوقعلا فراعت ىف وه امب ديقم وه امنإ هل ليق ه مكحمنلاب
 معلا عقوي لب تامدقم ىلإ هيف لقعلا مكح لاهعتسا ىف جاتحي الو ةغللا لهأ نم ءالقعلا
 دق ةدساف تاداع نود ءالقعلا لوقع ىف تباث وه ىذلا هجولا ىلع هدأ سم ىبعمي هعماسأ

 امأفهتقيقحو هظفل ىضتقم الإهانعم لمتحيالىذلا مكحما ورف كلذك ناكاف اهيلع اورج
 هنم هيأشتام غإ غيذ هيلق ىف نم م عابت ١ هجو فيك ليق نإف ه اهم رأب انتعا الف ةدسافلا تاداعلا

 نارين دفو ىف تلزن ةيآلاهذه نأ سنأ نب عيبرلا ىورام وحي هل ليق © مكحأ ام نود

 انيسح اولاةف لب لاَقف هنم حورودلل | ةطوه سلأا ولاقف سيسملا ف هَل ىبلا |وجاح امل
 لثم نإ | ىلاعت هللا لزنأ مث[ هنم هياشتام وا خو يبول ف نذل امن[

 ىلإ هللا ةلكهلوق اوف رصف , نوكيف نك هل لاق مث بارت نم هقلخ مدآ لثك هللا دنع ىسع

 اعإو نا سلا و رك هعم يدق هلم هز 0 ل هحوروهللأ عم همدقُ هنولوةبام

 مدق ثيح نم ةيلكهامسف نيم دقتملا ءايدنالا بات 5 هب رشل هنأ ةملكدل وب ىلاعت هللا دارأ

 مالسلا هيلع لي ربج ىمأ لب ركذ ريغ نم هقلخ ىلاعت هللا نآل ه-ورهاعسو هب ةراشبلا

 هللا ءاممو هللا تدبك هل ًافير 5 ىلاعت هسفن ىلإ هفاضأو مالسلا اهلع محرم بيج ىف خفف

 انيحوأ كلذكوإ ىلاعتهلوقب احورذأ :أرقلا و راسا لبقو كلذ 0

 مهنيد رومأ ىف سانلا ةايح هيف ناك ثيح نم احور هأمس اهو | انرمأ نفاحور كيلإ
 لاقولالضأاو رفكلانم هنودقتعيامىلإو ةدسافلا مييهاذم ىلإ كلذ غيزلا لهأ ف رصف

 اورفكنيذلل لق| ىلاعتهلوق ه ةيئابسلاوةيرو و9 ممدنم هبامشتنلل ن وعبتملا غخيزلا لهأ ةدانق
 تكله ا هنأ قاحسإ نباو ةداتقو سابع نبا نع ىور | منبج ىلإ نورشحتو نوبلغتس

 لثم مثرذحو مالسإلا ىلإ | ماعدف عاقنيق قوسب دوهلا و ىنلا ع للا شي رق
 لاتقلا نوف رعبال نيذلا راغغألا شيرقك انسلأ ١ 0 وبأف ماقتنإلا نم شيرقب لزنام
 نورشحتو نوبلختس !ورفك نيذلل لق ] ىلاعت هللا لزنأف س انلإ انأ نف رعتل انقب راح نئل

 نم اهف الل للي هللا لوسر ةوبن ةم ىلع 0 قو | دامملا سنب و منبج ىلإ

 قافتالا ىلع كلذ نوكي الو هب ريخأ ام ىلع ناكف نيكرم كلا نينم وا ةيلغ نع رابخألا

 ريع نم هب ريخأ ام ىلع هربخم دجوف ةليقتسملا رومأألا ف بويغلا نع هب ربخأ ام ةرثك عم
 نم دحأ مس و ق يك ذإ بويغأ أب ماعلا ىلاعت هللأ داع نم الأ نوك الأ كلذو فلخ



 فاخ ريغ نم هب ربخأ ام ىلع هرابخأ ربخم قفتب مث ةلبقتسملا رومألاب رابخألا قلخلا
 ةيآلا | هللا ليبس ىف لتاقت ةئف اتقتلا نيتئف ىف ةيآ ركل ناكدق | ىلاعت هلوقو « هنم ءىثل
 ةيئارلإ ةئفلا ىه نينم ملا نإو نينمؤملل باطخ كلذ نأ نسحلاو دوعسم نبا نع ىور

 نيكرشملا نآأل مهلانمأ ةثالث اوناكدقو مهتدع لثم.مثوأرف نيعلا ىأر مهلثم نيكرشنلل

 نيماسملا نيعأ ىف ىلاعق هللا مهللقف رشع ةعضبو ةئامثالث نو.لسملاو لجر فلأ وحن اوناك
 ممرك ذب أدتب ا نيذلا رافكتلل ةبطاخغ | ةبآ كل ناكدق ] هلوق نورخآ لاقو مهمولق ةيوقتل

 فوططعم ,ةيآوكل ناكدق | 0 وبلختساو رفكنيذلل لق | هلو قف

 قار ىف كلذكلا 95 هللامهأرأو مهيلثم نينم ملا اوأر ني رفاكلا نإ هيف ىنعملاو هل مامتو هي هيلع

 رصنلا باوب 1 دحأ كلذو مهلع نينمؤملل ىوقأ نوكيف مهيهربو مهم ولق بنجيل نيعلا

 5 ىلا ةوبن مص لع نيرجو نم ةلالدلا بآل هذه ىفو نبرفاكلل نالذخلاو نيماسلل
 ىرجم فالخ ىلع كلذو ةدعلاو ددعلا ةريثكلل ةدملاو ددعلا ةليلقلا ةئفلا ةبلغ امهدحأ
 نيتفئاطلا ىدحإ مدعو ناكدق ىلاعت هللا نأ ىناثلاو تتالملا نم هب هللا مدمأ امل ةداعلا

 عرصم !اذهو نالف عرصم اذه لاقو ةبلغلاو رفظلاب ءاقللا لبق نيمل ل قب ىنلا ربخأو

 سانلل نيز | ىلاعت هلوق ه عقلي ىنلا هب ربخأو هللا دعو اكناكو نالف عمم 1ذهو نالف
 .. مهضعبلاقو امقلاخنم اهلامذدشأ دحأ ال هنآأل ناطيشلا اهنيز نسحلالاق [تاوبشلا بح

 ةنيز ضرالا ىلعام اناعج انإ| ىلاعت لاق اك املإ ةعزامملا نم عابطلا ىف لعج امب هللا اهنيز
 :م نس ام هللا نيز نورخآ لاقو | احل

 نزمطسقلاب نورمأي نيذلا 0 قح 5 07 نولتقيو هلأ 0 نورفكب نيذلا

 آر أرقم ركتم نع ىهنو فو رعحلا أ 0 اين لتق لجر لاق ة ةمايقلا موي أ اباذع

 سانلا نم طسقلاب نوى مأي ن 0 ريغب نييبنلا نولتقيو | عللي هللا لوسر

 لوأ نم ابن ةيهرأو ةلالث ل |يئارسإ ونب تلتق ةديبع اءأ اي لاق مث | ملأ باذعب ممرشيف

 نماورمأف ة ليث ارسإ ىنب دابع نم الجر رشعانثإو لجر ةام ماقف ةدحاو ةعاس ى راهللا

 ىذلاودو مويلا ! كلذ َق نال نخا ّس أ اعيج اولتهف ركنملا نع مهوجخو فورعملاب مولتق

 ةفيرشةلزنم هنأو لتقلا فوخ عم ركتم اراكنإ زاوجةي الا هذه ىفو ٠ ىلاعت هللا رث ذ مما عسل بكا ايكللا عانس مس وو اصلا و آلا ا 1 سا مول م”
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 اونو فورعملاب اورمأن يح اولتق نيذلا ءالؤه مسدم هللا نآللي زجلا باوتلاابم قحتسي
 قح ةيلكدابجلا لضفأ لقد ب نا نعءريخو ىردملا دعس وأ ىورو ركذملا نع

 نبأ نع ةمركع نع ةفينح وبأ ىورو هيلع لتي تاباورلا 00000

 قح ةملكب ملكت لج رو بلطملا دبع نب ةزمح ءادهشلا ل اضفأ لاق هنأ قلي ىنلا نع سابع
 مايقلا ن م فا ربلا لامجأ ن م المع ملعنال ديبع نب ورمم لاق لاقت 0 ناطاس دنع

 نع رابخألا ناك نإ وأ مل 7 أ باذعب مرشدف | ىلاعت هللا لاق امنإ و « هيلع لتقي طسقلاب

 رابخ ألا ف مهعم ١ 000 ا |وناكر اف كلا نم نيبطاخلانأ لبقنم مهفالسأ
 نيذلا ] ىلاعت هل وقوإ لبق نم هللا ءاينأ نواتقت ملف لق | ىلاعت هلوقك اذهو مهل ديعولاب

 ماج دق لق رانلا هلك أت ناب رقب انتأب قصلوم نموا نأ انيلإ دبع هللا نإ أولاق

 نييط اًناىلإ ل هلأ بسنف [نيقداص متن :كنإ مثومتلتق | لف ملف ىذلاب و تانيبلاب لبق ماسر

 باذعلا قاقحتسا ىف مف نيكراشم !وناكف اهلع م ولون يقالتمأ لاعفأ اوضر مهنآل
 اوتوأ نيذلا ىلإ رتول أ | ىلاعت هلوق « مالسلا مهيلع ءايدنأللا لمَقب اضرلا ىف 0

 دوبلا دا رأ هنأ سا ا نع ىور ةيآلا | هللا با 25 ىلإ نوعدي باتكلا ن أدصن

 ماعدف مقلع ل ىنلاب ةراشبلا اهف ىلا بتكلا رثاسو هللا باتك ىهو ةاروتلا ىلإ 0 نيح

 اوتأف لق | ىرخأ ةبآ ىف ىلاعت لاق مهتوبن ةمص نم بتكلا هذه ىفام ىلع ةقفاوملا ىلإ

 هيف اع : مهملعل كلذ ن نزع باتكلا ل لهأ نم قيرف ىلوتف [ نيقداص متتك نإاهولتاف ةاروتلاب

 ىفام ىلإ ءأعدلا دنع اوضرعأ امل كلذ اولع مهن أ الولو هتوبن ةحصو هل ملي ىنلا ركذ نم
 هلابتكو ةاروتلا نم هوفرعاملو هتوبن ةحصب مهملعل أوقدصو اونمآ مهم قبرفو مهتك
 اوناك مهنأ الول مهنآل رب ىلا ندا لعل ةالا دعو و « تير هلو
 نوعراسي اوناكلب كلذ نعاوضرءأاملهت وبن ةقحو هتفص وهتعت نم مهبتك ىفامم هاعداامب نيملاع
 مهاعدامىلإ اوبيحيملو اوضر عأ ايلف ها وعد نإلطب !ونيبقي تح مهبتك فام ىلعةقفاوملا ىلإ

 هب ىلاعت هللا ىدحتام رقت وهو كلذ نم مهتك ف امب نيملاع اوناك مهنأ ىلع كلذ لد هيلإ
 ةب راحملاو لاتقلا ىلإ !ولدعو كلذ نعاوضرعأف نآرقلا نم ةروس لثمب نايتإلا نم برعلا
 عدن اولاعت لهف لل اعت هلوق ىف ةلهابملا ىلإ ماعد مو املثع نايتالا نع رجعلاب ميدل

 | نيبذاكلا ىلع هللأ ةنعأ لعجاف لهشن ملل ىلاعت هلوق ىلإ - 8 اسنو انءاسنو مانبأو انءانيأ
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 ىلإ اوعجرب موأران ىداولا مهلع ىلاعت هللا مرضأل اولهابو اورضحول تي ىنلا لاقو

 ةداتقونسحلا نعىورو ةلاسرلاةحصو ةوبنلالئالد نم ابلكر ومآلا هذهو دلو الو لهأ

 ةاروتلا ىفام قفاوي هيفام نآل نآرقلا ىلإ | هللا باتكىلإ نوعدب | ىلاعت هلوقب دارأ امنإ
 ءاعدلاو ةمدقتملا بتتكلا ىف ةراشبلااهب تمدق دق ىتلا تافصلاو عرشلاو نيدلا ل وصأ ىف

 انيبام ىلع ميِقَي ىنلا ةوبن نوكي نأ زئاج ىناعم لمتحي ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا باتك ىلإ

 ضعل هب ديرب . نأ لمتحو مالسإلا .هنيد نأو مالسلا هيلع مهاربإ سمأ نوك نأ لمتحو

 مطأسف مهسار رادم ضعب ىلإ بهذ هن أ هِي ىتلا نع ىوراكهريغ وأ بح نم عرشلا م يأ

 ةبآ ىلع تلي ىنلا مهفقو ىتح مجرلا أومتكو ميمحتلاو دل+لا اوركذف قازلا دح نع

 ءاعدلا نوكي نأ عنتمب مل ةلمتح هوجولا هذه تناكاذإو مالس نب هللا دبع ةرضح مجرلا
 هنالل هتباجإ هتمزل محلا ىلإ همصخ امد نم نأ ىلع ةلالدلا هيفو كلذ عيمج ىلإ عقو دق

 كحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإو | ىلاغت هلوق ًاضيأ هريظنو ىلاعت هللا باتك ىلإ هاعد

 ءاشت نم كلا ا نوت كلملا كلام مهللا لق | ىلاعت هلوق | نوضرعم مهنم قيرف اذإ مهني

 ىلاعت هتلاالإ اهقحتسيال ةقص هنأ [ كلا أ كلام] ىلاعت هلوق ىف لبق [ءاشن نمم كلما عزنتو

 !اوكلم امو داعلا كلام ليقو ةرخآلاو ايندلا سمأ كلام ليقو كلم لك كلام هنأ نمو

 صم نيمجو ل متحي [ ءاشت نم كلملا ىتؤت ] هلوقو ه ةوبنلا انبه كلملاب دارأ دهاجب لاقو

 رييدتلا مأ رخآلاو رفأكلاو ملسسلل هللا هيتوثي نأ زوحيام كلذو ديبعلاو لاومألا كلم

 ةمآلا ةسايسو قسافلا نودو رفاكلا نود لدعلا مسالا هب صوصخم اذبف ةمآلا ةسايسو

 قسافلا الو هيلع رفاكلا نتي ال كلذو هيهاونو ىلاعت هللا ساوأب ةقلعتم اهريبدتو

 | نيملاظلا ىدبع لاني ال | ىلاعت هلوةل نينم ملا ةسايس هتفص هذه نم ىلإ لمجبت نأ زوحال

 هنأ ريخأت [ كلما هللا هاتآ نأ هبر ىف ميهاربإ جاح ىذلا ىلإ رت ملأ | ىلاعت هللا لاق ليق نإف

 ليف دقو كلما رفاكلا ءاتيإ دارملا ناكنإ لاملا هب ديرب نأ لمتح هل ليق كللملا رفاكلا ىتآ

 هلوقو ةنك لا قيرط ىف ىهنلاو صاألا زاوجو ةوبنلا ىنعي كلل يهارب ] ىتآ هب دارأ هنإ

 ذاختا نع ىهم هيف ةيآلا [ نينم ْوملا نود نم هايل وأ نيرفاكلا نونم ملا دخت ال | ىلاعت

 ىلاعت هللا ىهن سابع نبا لاق ربخب سيلو ىمنذإ وف لعفلا مزج هنأل ءايلوأ نيرفاكلا

 نم ةناطب اوذخت# ال | ىلاعت هلوق ىآلا نم اهريظنو اوفطالي نأ ةيآل لإ هذه نينم وما



 "مف ةيآلا . ةيقت مهنم اوقتن نأ الإ : ىلاعت هلوق

 نم نوداوي رخآلا مورلاو هللاب نونه ؤئياموةدحتال | ىلاعت لاقو [الايخ متولي الوكت ود
 عم ىركذلا دعب دعقت الف | ىلاعت لاقو ةبألا | مانبأ وأ مءابآ اوناكولو هلوسروهتلاداح
 [ مولثم اذإ كن! هريغثيدح ىف اوضوىت> مهعماودعقت الف | ىلاعت لاقو | نيملاظلاموقلا
 ىلوت نم ضرعأف | ىلاعت لاقو | رانلا مكسمتف اودلظ نيذلا ىلإ اونكرت الو | ىلاعتلاقو
 اهمأاي|ىلاعت لاقو | نيلهاجلا نع ضرعأو ] ىلاعتلاقو [ايندلاةايحلا الإ دريل وأن ركذ نع
 اوذختت ال اونمآ نيذلا اهعأ اي] ىلاعت لاقو | مهيلع ظلغأو نيقفانملاو رافكلا دهاج ىنلا
 أنعتمام ىلإ كيفيع ندمت الو | ىلاعت لاقو [ ضعب ءايلوأ مهضعل ءايلوأىراصتلاو دوهلا
 مهتفطالمو مهتسلاج نع ىهنلا دعب ىف [ هيف مهتفنل ايندلا ةايحلا ةرهز مهنم اجاو زأ هب
 دقو قلطصملا ىبل لباب رم هِي ىنلا نأ ىورايندلا ىف ملا وحأو مهطاومأ ىلإ رظالا نع
 انعتمام ىلإ كينيع ندمت الوأ ىلاعت هلوقل ىذمو هبوثب عنقتف قهسلا قه املا وبأب تسبع
 نوقلت ءاياوأ كودعو ىودع اوذخنتال اونمآ نيذلا اهمأ ايإ ىلاعت لاقو | مهنماجاوزأ هب
 مل ليقف كرشم عم ملسم لكنم هدب انأ لاق هنأ مقلي ىنلا نع ىورو [ ةدوملاب مهيلإ
 نيكرشملا روظأ نيب ماقأ ملسم لكنه ءىرب انأ لاقو امهاران ىمارتال لاقف هللا لوسرأب
 ةفاطالملا نود ةوفجلاو ةظاغلاب رافكلا لماعي نأ ىغبني هنأ ىلع ةلاد راثآلاو ىألا هذهف
 آريبك ًاررضوأ هئاضعأ ضعب فاتوأ هسفن فلت ىلع اهيف فاخي لاح نكت ملام ةنيالملاو
 داقتعا ةمص ريغ نم ةالاوملاو ةفطالملا راهظإ هل زاج كلذ فاخاذإ هنإف هسفن ىف هقحلب
 ةنودملاو ةرصنلاب هلعف ىضتري نم روهأ لب نم اههدحأ نيبجو ليع فرصنب ءالولاو
 ىنعي[ | ونمأ نيذلا ىلو هللا ] ىلاعت هللا لاق وصنملا ناعملا كالذب ىمسي دقو ةطايخلاو
 هللا لاق هللا ةرصنب نوناعم مهنأ ىنعمب هللا ءايل وأ نونمؤملاو مهتاوعمو مرصن ىلوتي هنأ
 . [ نونزحي مالو مهيلع فوخال هللا ءايلوأ نإ الأ ] ىلاعت

 ءاضءالا ضعبوأ سفنلا فلت اوفاخت نإ ىنعي | ةيقت مهنم اوقنت نأ الإ | ىلاعت هلوقو
 رووا هيلعو ظفللا هيضتقيأم رهاظ ره أذهو اهل داقتعا ريغ نم ةالاوملا راوظإب مموقتتف
 ىبأ نب نسحلا انئثدح لاق ىزورملا قاحسإ نب د نب هللا دبع انث دح دقو ٠ ملعلا لهأ نم
 ذختب الإ ىلاعت هل وق ىف ةداتق نعرمعم ان ربخأ لاققازرلا دبعان ريخأ لاق ىناجرجلا عيبرلا
 ىف آياو ًارفاك ذختي نأ نم وا لحب ال لاق [ نينم وا نود نم ءابل وأ نيرفاكلا نونمؤملا
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 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ا

 كلذل هلصيف ةءارق هنييو هنب نوكت نأ الإ | ةيقت مهنم اوقتت نأ الإ | ىلاعت هلوقو هنيد

 3 و 0 دنع رفكلا رابظإ زاوج ةبآلا تضتقا دقو رفاكلا ةبارقل ةلص ةيقتلا لعجل

 اطعإو | ناميإلاب نّيمطم هبلقو هرك أ نم الإ هناعإ دعب نم هللاب رفكنم م | ىلاعت هلوقريظن

 لوم لب بجاوي سيلو ىلاعت هللا نم ةصخر وه امإ كلذ لثم ىف ةيقتلا

 نوكرشملا ذخأ دقورمظأ نميلضفأ هنأ لتق ىت> لعشب مفر فكلا ىلع هركأ نميق انياححأ

 نيحرسأب نب رامع نم لضفأ نيملسملا دنع ناكف لق ىتح ةيقتلا طعي ملف ىدع نب بيبخ

 ًانثئمطملاق كيلق تدجو فيك ل اَقف كلذ نع مَع ىنلا لأ 5 رفكلار رظأو ةيقتلا ىطعأ

 ةبليسم نأ ىورو + صيخرتلا هجو ىلع كلذ ؛ 00 دعف !وداع نإو قلي لاقف نامإلاب

 هللا لوسر ًادمحع نأ دبشتأ اههدحال لاقف هلي ىنلا باعصأ نم الجر 1 باذكلا

 لوسر ادم نأ دهشتأ لاقورخآلاب اعدم هالخن معن لاق هللا ل وسر أ دبشتأ لاق معن لاق

 كلذ غلف هقنع برضف ًاثالث اهلاق مصأ ىإ لاق هللا لوسر ىنأ دهشتأ لاق معن 7 هّللأ

 امأو هل ًاكينبف ةليضفب ذخأو هنيقيو هقدص ل ءىضف لود ةملا اذه امأ لاف هع هللا ل وسر

 نأو ة ةصخر ةيقتلا ءاطعإ نأ ىلع ليلد اذه فو ه هيلع ةعبت الف هللا ةصخر 7-0 لأ

 هيلع مادقإلاف نيدلا زارعإ هيف ناكر أ زك ىف انب امص !ولاق كل ذكو اهرابظإ 0 اضفالا

 0 هسفن لذ نم نأ ىرت الأ هنع لودعلا ىف ةصخرلاب ذخألا نم لضف ألتقي ىح

 ءايحأ مولعج و لمقلا دعت ؛ ءادبشلا لاوحأ هللأ فصو دقو زاحنا نم نك لضفأ أ ناكل ادق ودعلا

 نم لضفأ رفكلا رابظإ كرتو ىلاعت هللا نيد رابظإ ىف سفنلا لذي كلذكف نيقوزم

 ى ململا ىلع رفاكلل ةيالو ال نأ ىلع ةلالد اهرئاظنو ةبآلا هذه ىفو « هيف ةيقتلا ءاطعإ

 جيوزت الو فرصت ىف هيلع هل ةيالو الف همأ مالسإب سم ريغص نبا هل ناكاذإ هنإو ءىث

 نال هتيانج لقعي ال لسملا كلذكو ملسملا ةيانج لقعي ال ىذلا نأ ىلع لديو هريغالو

 نع ىور | نارمع لآو ميهاربإ لآو | ىلاعت هلوق ةنوعملاو ةرصنلاو ةءالولا نم 2

 نارمع لآو نسحلا لاقو هنيد ىلع نيذلا نونمؤملا م يهاز] لآ نإ نسحلاو سابع نب

 ةيرذ لاق ا« ميهاربإ لآ مث نارمع ل آ1ليقو نار مع تذب محم نبأ 0

 ًادحاو تيبلا ارمأو لآلا انباصأ لعجو نا رم انب ا نو راهو ىسوم مو ضعب نم اهضعب

 دجلا هانإو هعمجي نمل نوكيف نالف تدب له "ل هلق ةلزنع هنإ نالف لآل ىحكري نميف



 55١ ةيآآلا . احون و مدآ ىطصا هللا نإ : ىلاعت هلوق

 نع ناترابع امه هدب لهأو تلي ىنلا ل مهلوق وحن ءابآل ١ ليقن نم هيلإ نوبسسنب ىذلا
 لآ انل وق ليم هيلإ بسن تدب وه لآلا هيلإ بسن نم نوكي نأ الإ اولاق دحاو ىنعم
 « ءابآلاب امهيلإ نوبسني نيذلا ىلع دالؤأو سابعلا دالوأ هيف ىنعملاو لع ل آو سابعلا
 نع ىور |[ ضع نم اهضعب ةيرذ | لجو زع هلوقو داتعملا فراعتملا ىلع لوم اذهو
 تاقفانملاو نوقفانملا ]ىلاعت لاق ؟نيدلأ ىف رصانتلا ف ٌّضعب نم اهضعب ةداتقو نسحلا
 ىف [ ضعب نم مهضعب نونمؤملاو | لالضلا ىلع عامجإلا ىف ىنعي | ضعب نم 0
 مدآ هب رذ مهعيمج نالت انتل قضعب نم أبضعل ةيرذ مهضعل لاقو يدها ىلع عامتجالا
 برذار عةأرماتلاق ذإ |لجو زع هلوق ه مالسلا 3 مضارأإ ة ةيرذم حوت رذ مث
 دهاجم لاقو ةدايعلل آماخع لاق هنأ ى وعشلا ن ا ًارار و نا كلا كرت نا
 ريرحتلاو ىلاعت هللا ةعاطل ايندلا نمأ نم ةيع ريب زأأ نب رفعج نب دمح لاقو ةعيبلل امداخ
 نم هصالخإ وهو باتكلا رير<رخآلاو ةيرخلا نم قتعلا امهدحأ نيوجو ىلع فرصني
 ةدابعلل ًاصاخم تدارأ اذإ ًاررحىنطب ىفام كلل ترذن ىنإ اهوقو بارطضإللاو داسفلا
 ًاةينعوأ ةعيبللامداخ هلعمجت أم اهتأدب أر أ اذإو اهريغ نود امهلغشتو كلذ ىلع هئشنت انت
 اهطوقب ىلاعت هلل هنرذن اهلبق نم آرذن ناك ةب راقتم نأ عمو ءم نإف ىلأ.ت هللا ةعاطل
 52 مي رمش ىف مص كللذ لثم هقرذنلاو ميلعل عيبا ١ كنإ ىنم لبقتف تلاق مث تر 35
 امغريخب هلخشي ال نأو هتعاطو هللا ةدابع لع ريخصلا هنب | ءىشن .نأ كاسنإلار رذني نأب ًاضيأ
 هللاىلإ ةنر ة كلذ ىفنآل حيد روذن كلذ عبو لا مولحوهقفلاو نآرقل هلع نأو
 همرل, ةءرق ىلاعت هلل رذن نم نأو باحجيإلا ى تقي هنأ ىلع لدي كلل ترذن اطوقو ىلاعت
 نأ 0 هنآل ةليقتسم تاقوأ ىلعو راطخألا ىلع ق قاعتن روذنلا نأ ىلع لديو امم ءافولا
 قزو*< يل للا را رأ ًاررحم ىنطب ىفام كلل ترذن اطوق
 ىهو هترذ ا لوبجلاب رذنلا زاوج ىلعأ 2 أ لديو ىلاعت هللا ةدابعل صلخب نأ هلثم
 هميلعتو هيبدأت ىف دلولا ىلع ةيالولا نم ًابرض ماللل نأ ىلع لديو ىثأ أمأ اركذ ىر ديال
 ةيمسك مألل نأ ىلعأ ًاضيأ لديو اهدلو ىف هترذن ال كاذ كلم اهنأ الول هتنيرتو هكاسمإو
 تئأو مم | 0 ]و تلاق ابمآل بالا همسي ملن ]و ةحيمص ةيمسل نوكتو اهدلو
 هللاو هب دأ رلأ | نسح لوبقب امر اهلبقتف | ىلاعت هلوقو مسالا اذه اهدلول ىلاعت هللا



 صاصجلل نارقلا ماكحأ ١"

 اهليق لبقي ملو سدقملا تيب ىف ةدابعلل صالخإلاب هترذن ىذلار ذنلا ىف ةدابعلل اههضر ملعأ

 نمضت هنأ هانعم ناك ف يفختلاب ءىرق اذإ | ايركذ 0 ىلاعت هلوق ىبعملا اذه ىف ىثنأ

 نم هب ىنعي هيعبصأب راشأو نينام 5 ةنجلا ىف ميتيلا لفاكواك أ هقِبَي ىنلا ن نع ىور اماهتنؤم

 اهتن وم هنضو اهايإ هلفك ىلاعت هللا نأ هأئعم ناك ليقثتلاب ءىرق اذإو مييلا ةنؤم نمضي

 هلوق اهب لفكتف اهايإ هلفك ىلاعت هللا نوكي نأب ناتحح ناتءارقلاوابم مايقلاب هرمأو

 نولوقيو نمت ريغ نم ءىثلا كيلمت ةبهطا | ةبيط ةيرذ كندل نم ىل به بر لاق | ىلاعت
 ةبه كانه نكت مل هنآل زاجما هجو ىلع ةبه كلذ ىلاعت هللا ىمسو مهنييرمألا اوبهاوت دق

 نأ دارأ ام.هنكلو كيلمت هيف عقيال ًارح دلولا ناك دقو ءىش كيلمت نكي ملذإ ةقيقحلا لع
 ةبهلا ظفل هيلع قلطأ ملعلاو ةوبنلا هتثاروو ىلاعت هللا ةدابع نم دارأ ام ىلع دل ولا هل صلخ
 مهسفت أ نينم ملا نم ىرتشاهتلا نإ | هلوقب ءارش هللا ىف دامجال سفنلا لذي ىلاعت هللا ىعس 3

 اودهاج نأ لبق لاومأألاو سفنأللا نم عينا كلام ىلاعت وه [ ةنجلا رحل نأب مهلا رضا

 ةنانج ىل لئاقلال وش دقو ليزجلا باوثلا نم هيلع مدعو امل ءارش كلذ ىمسو هدعبو

 اينو ًاروص-و ًاديسو ] ىلاعت هلوقو ه اهنكح طاقسإ دارأ امو هيف كيلمت الو نالف

 ىلاعت هللا نآل مسالا اذه ىمسي نأ زوحي ىلاعت هللا ريغ نأ ىلع لدي [ نيحلاصلا نم
 ,اصنأألا لاق هنأ عَقِب ىنلا نع ىور دقو « هتءاط بحت ىذلا وه ديسلاو اديس ىح ىمس

 نمحا لي لاقو 00 ىلإ اوموق ةظيرق ىنب نيبو هنب محلل ذاعم نب دعس لبق أ نيح

 لاق هيف لخ ىلع سدق نب رخل اولاق ةءلس ىبب اي ديس ن نم ةيلس ىيل لاقو ديس اذه ىنيا نإ

 لدي هلك اذهف حوجلا نب ورمع ضيبألا دعجلا ديس نكلو لخبلا نم ىودأ ءاد ىأو

 ناكول هنأل بس كلاما وه ديسلا سيلو ًاديس ىمسي نأ زوجي هتعاط بحت نم نأ ىلع

 ىب دفو نأ ىوردقو ه ديعلا ديس لاقي بولا ديسو ةيادلا ديس لاقي نأ زاجل كلذك

 هللاوه ديسلا عقلي ىنلا لاةف انيلع لوطلاوذو انديس تنأ اولاقف قلي ىننلا ىلع !ومدق ر ماع

 مدأ ىب نم ةداسلا لضفأ تبي ىنلا ناكدقو ء ناطرلا مني ومتسي الو كمالكب اوملكت

 نوقدشتملا نوراثرلا ىلإ مكضخبأ لاق اكمييلع هركنأف لوقلا اذهل نيفلكتم متآر هنكلو

 اولوقتال لاق هنأ ىنلان 00 لا هجو ىلع مالكلا فلكت مل» ركف نوقيفتملا

 هسا ال نال ديس قفانملا ىمسي نأ ىهنف مكله دقق ذي كب 7 هنا ادي قفانملل



 و ةيآالا . احونو مدآ نطصإ هللا نإ : ىلاعت هلرق

 ممومسف | اليبسلا انولضأف انءاريكو انتداس انعطأ انب ر | ىلاع# هللا لاق لبق نإف هتعاط
 احل اةحتسسم نكي مل نإو هتعاط بحت نم ةلزنم مهول رثأ مهنآل هللبق ه لالض مثو تاداس
 اونوكي ملو | مهتهلآ مهنع تنغأ اف | ىلاعت لاق مهتاداس مداقتعا ىفو مثدنع ١ رناكف
 ىلاعت هلوق ٠ مداقتعاو مومعز ىف ناكام ىلع مالكلا ىرجأف ةحلآ موس مهنكلو ةلآ
 ةيآ بلط هنإ لاقي [ ًارتعر الإ مايأ ةثالث سانلا ملكت الأ كتبآ لاق ةبآ ىللعجا برلاق ]|
 ءاعإلاب الإ سانلا ملكي نأ ردقي ملف هناسل ىلع كسمأف هب رورسلا لجعيل لما تقول
 ىفو [ مايأ ةثالث ] ةيآلا هذه ىف لاقو ةداتقو سفأ نب عيبرلاو نسحلا نع كلذ ىورب
 ركذب ةرات ربع [ ًايوس لايل ثالث ] اهنيعب ةصقلا هذه ىف ميم ةروس ىف رخآ عضوم
 قالطإلا دنع عيملا نم نيددعلا دحأ نأ ىلع ليلد اذه ىفو ىلايللا ركذب ةراتو مانآلا
 لايل ثالث نمو اهعملايل ثالث مانأ ةثالث نم لقعيف رخآلا تقولا نم هرادقم هب لقعي
 لايل عبس] لاقف ركذلاب امهنم دحاو لكد رفأ امهنيب ةقرفتلا دارأ امل هنأ ىرت الأ مانأ ةثالث
 هلوق رخآلا تقولا نم هلثم لقع لوآلا ددعلا ىلع رصتقاول هنألل [اموسح مانأ ةينامو
 | نيملاعلا ءاسن ىلع كافطصاو كروطو كافطصأ هلا نإ ميرماي ةكئالملا تلاق ذإو | ىلاعت
 نع كللذ ىوري مهنامز ىف نيملاعلا ءاسن ىلع ليضفتلاب كراتخا [كافطصا ]هلوق ىف لبق
 ةدالو نم ةليلج لاح نيملاعلا ءاسن ىلع كراتحخا هنأ هانعم امهريغ لاقو حرج نباو نسحلا
 زاج ؟ غئاس اذه ركب وبأ لاق نامإلاب رفكسلا نم كروطو دهاجمو نسحلا لاقو حيسملا
 دارملاو [سجن نوكرشملا امإ] ىلاعتهلوق ىف رفكلا لجأل رفاكلا ىلع ةساجنلا مسا قالطإ
 نمؤملا نأ هل ىنلا نع ىورو ناميإلا ةرابطب كروطو نوكي كلذكف رفكلا ةساجن
 سجرل أ مكنع بهذيل هللا ديرب ام ىلاعت هلوةكوهو رفكلا ةساجث هب ىنعي سجنب سدل
 نم كروطو دارملا نإ ل يقو تاعاطلا وناميإلا ةراوطدارماو [ !ريوطت مربطيو تيبلأ لهأ
 نإوميرملةكتالملاريبطت هجوىف فلتخادقو امه ريغوسافنلاو ضيحلان م سانجألا رئاس
 ناك لئاق لاقف [مهمل] ىحون الاجر الإ كلبق نمانل سرأ ام و] لاق ىلاعت هللا نآأل ةيبن نكن مل
 ببشلا لاك حيسملا ةوبن صاهرإ هجو ىلع ن ورخآ لاقو مالسلا هيلعاب ركزل ةزجعم كلذ
 كبرل ىتنقا رماد ] ىلاعت هل وق ثعبملا لبق هلي انيبنل ناكام كلذوحنو ةمايغلا لالظإو
 و ةعاطلا ىعد لاقو كلير لاقو ةعاطلا ممدأ ةداتقلاقو كب رلىصلخأ ديعسلاق [نيعك ارلا عم ىعكراوىدجساو



 صاصيلل نآرقلا ماكحأ سل

 لاحلاب هوجولاهذه هبشأو.ىثلا ىلعماودلا تونقلا لصأو ةالصلا ىف مايقلا ليطأ دهاجم

 هتونقلال وط ةالصلا لضفأ لاق هنأ ٍكِلرَي ىنلا نع ىورو ةالصلا ىف مايقلا ةلاطإب رمآلا

 مايقلاب ترمأف ىعكرأو ىدجس 0 ىلع ًافطع هلوق هيلع لديوو مايقلا لوط ىنعي

 لفأ رئا س دنع ةدجس عضوم اذه نكي مل كلذلو ةالصلا ناكرأ ىهودوجسلاو عوكرلاو

 مأي لأ دوجسلا عم ر ركذ دق هنأل اهف 00 5ك لجال دوجسلا ميما ئاسك ملعلا

 عوق وكرلا نال بدترتلا بجونال و اولا ََن أىلع ةلالداذه قوةالصلابأ رمأ ناكف عوكرلاو

 مهدل ت تنكامو ] ىلاعت هل وف 3 ظفللا ىف انهه دوجسلا مدقر يقلل و درعا لع دنع

 لاق قاحسإ نب دمت نب هللأ ديع انثدح ركب 000 .أ ممالقأ نوقلي ذإ

 كن وهلبذإ] ىلاعت هل وق ىف ةداتق نع 0 رجلا عيب 0 ىنأ ن نب نسحلا| انثدح

 انبه مالقآلا نإ لاقيو ايركذ مبعرقف الفكي مهم م ل ص اومهاست لاق [ مهمالقأ

 ةيرج مالسلا هيلعاي ركز ملقلبقتساف ءاملا ةيرج ىف اهوقلأ مهنأو اهيلع ماسقي ىلا حادقلا
 كلذ تىوري موعرقف مالسلا هيلع ايركزل ةزجعم نيرخألا مالقأ تردحناو ادعصم هاملآ

 سانلانمو - اهتلافك ىلع ًاصرح اهيلع ا ومهاست مهنأ ليوأتلا اذه ىف سنأ نب عيبرلا نع

 ريخ ايركز ال قفو ىت> اهتامز ف طحقلاو ةمزأللا ةدشا اهتلافك اومفادت مهنإ لوقي نم

 ىلع لدي اذهوابركز ايافك هنأ ربخأ دق ى لاعت هللا نآل مص ألوآلا ليوألاو ءالفكلا

 كيبعلا ف ةعرقلا زاوج ىلع كلذي محم 5 2 نم سأنلا نمؤوع اتلافك ىلع اصيرح نم اكهنأ

 اضرلانآل .ىثف ديبعلا قتع نماذه سيلو مهريغ هل لام الو تومب مث هضرم ىف مهقتعي

 هل تلصع نم قاقرتسا ىلع ىضارتلا زو< الو هلثم ف زئاج هنيعل مهتم دحاولا ةلافكب

 هريغ ىلإ مهنم دحأ نع ةعرقلاب هلقن ز وحي الف عيجلا ىف ًاذفان تيملا قتع ناكدقو ةيرحلا

 ف ةعر رقلا همن مالقألا ءاقأإو ه هيلع تعقرو , نمع ة هب رخلا ل لقن ىلع ىضأ رتلا زوجيال اك

 دار أ اذإ ناكدنأ قلي ىنلا نعىورام ريظنوهو ماخلا ىلإ موصخلا مدقت ىو ةمسقلا

 ةعرق زيغ نم زئاج ةعرّقلا هب تج رخام ىلع ىضارتلا نأ ال كالذو هئاسن نيب عرقأ ًارفس

 نمع ةير ىلا لقن ىلع ىضارتلا عوقو زئاج ريغو مالسلا اهلع مجرم ةلافك كح كلذكو

 [مبسملا همساهنم ةملكب كرشبب هللا نإ مرماي ةكمالملا تلاقذذإ ] ىلاعت هلوق « هيلع تعقو
 اذإ همجو ةرشب ىف رورسلا روبظل رسب ال لص" الا ىف وهو فصو ىلب ٍإع ربخ ىه ةراشبلا

 ناب جر او وو اخ زرار



 ؟ءةم ةيآلا . احون و مدآ قطصا هللا نإ : ىلاعت هلوق

 اهرشدم وه هللاناكو ىلاعت هللا ىلإ ةراشلا هكر الملا تفاضأف داجلا رهاظ ىه ةرشبلاو رشب

 نالف مودقب ًانالف ترشب نإ لاق نميف انباحأ لاق كلذكو اهوبطاخ ةكئالملا تناكنإو

 كإ لوقي انالف نإ لوسرلا هل لاقف همودقب هربخت الو سر هيلإ لسرأو مدقف رح ىدبعف
 نم انركذاملجالو لوسرلا نود رشملاوه لسرملا نآل هنيمب ىف ثنحي هنأ نالف مدق دق

 سل ىناثلا نأو لوآلا ربخلا وه رشنملا نإ انباحأ لاق رورسلا ثادحإ ةراشيلا نمضت

 ىلاعت هلوقك بسُخ ريخلا ا داربو ةراشلا قاطت دقو رورسش هربخع ثدال هنأ رشف

 هقلخ امل هنأ اهدحأ هجوأ ةثالث هيف لبق دق [هنم ةملكب ] ىلاعت هلوق [ ملأ باذعب مرشف]

 ناك ابلف [نوكيف نك هل لاق مث بارت نم هقلخ | ىلاعت هللا لاق مدلاو ريغ نم ىلاعت هللا

 ىلإ اهاقلأ هتيلكو ] لاق ام ًازاجم ةملكلا مسا هيلع قلطأ دلاو ريغ نم هجولا اذه ىلع هقلخ

 كلاثلا هجولاو مسالا هيلع قاطأ ةدقلا بتكلا ىف هب رشب امل هنأ ىناثلا هجولاو [ مم

 ةءامثو مءانبأو انءانبأ عدن اولاعت لقف ] ىلاعت هلوق ه هتملكب ىدهس كدب ىدبم هللا نإ

 نإ ,طلوق ىف ىراصنلا ىلع ةيآلا هذه مدقتملا جاجتحالا [ كسفنأو اتسفنأو كءاسنو

 دلو تيأر له لِي ىنلل الاق بقاعلاو ديسلا مهفو نارجن دفو ممو هللا نبأ وه سيسملا

 نبأ نع كلذ ىور [ مدآ لثك هللا دنع ىسع لثم نإ ] ىلاعت هللا لزنأف ركذ ريغ نم

 ىذلا ضعب ركل لحالو ] مسيسملا نع ىكح ايف كلذ لبق لاقو ةداتقو نسحلاو سابع

 امجنالا ف دوجوم اذهو [هودبعاف ,ككرو ىلر هللا نإ  ىلاعت هلوق ىلإ  مكياع مرح
 ل ا يل 2 ١ ل رت اش ل انو < ى 0 ىف 9 - 1

 هارت الأ ةغللا كلت ىف ديسلا بآلاو مكاو ىهلإو مكيأو ىبأ ىلإ بهاذ ىنإ هيف نآل

 اب مهيلع ةجحلا تماق املف ةونبلل ةيضتقملا ةوبآلا هب درب مل هنأ تلعف مكسيأو ىبأو لاق
 مالسلا هيلع مدآ أب ركذ ريغ نم دلو هنأ مطوة ىف مهتهش لطبأو هب اوفرتعأو هوفرع

 اولاعت لقف ىلعلا نم كءاجام دعب نم هيف كجاح نف | ىلاعت لاق ةلهامملا ىلإ ذئخيح ماعد

 ذخأ قلي ىنلانأ هيف ا وفلتخي م رثآلا ةلقنو ريسلا ةاور لقنف ةبأألا [ ممانبأو انءانبأ عدن
 ىلإ هوجأح نيذلا ىراصتلا اعد مْ منع هلنأ ىضر ةمطاقو ىلعو نيسحلاو نسل دع

 ران مكيلع ىدأ ولأ رطضا ةريشلا نإ نابل منتي لاقو ع أ ويجحاو ةلهاملا

 ىراصنلا هيشضحد'تابآلاهذه ىفو ٠ ةمايقلا موي ىلإ ةيئارصن الو ىنارصت قبب مو

 هنأ انيقي اوفرع مهنأ الول عقلي ىنلا ةوبن ةحص ىلع ةلالد هيفو هلإلا نبا وأ هلإ هنأ ىف



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ عا

 اوفرءاوناكدق مهتأ لد اهنع اومنتماو اومجحأ املف ةلهابملا نم مهعنمي ناكىذلا ام ىن
 هبفو ه نيمدقتملا ءايدنألا بتك ىف هتعن نم اودجو ابو تازجعملا لئالدلاب هتوبن ةحص
 نيح نيسحلاو نسحلا ديب ذخأ هنآل عَقِب هللال وسر انب|نيسحلاو نسحلانأ ىلعةلالدلا
 امه ريغ نونب هلي ىنلل كانه نكي ملو ماانبأو انءانبأعدن اولاعت لاقو ةلهابملا روضح دارأ
 لاب نيح لاقو ديس اذه ىنبا نإ هنع هللا ىضر نسحلل لاق هنأ َْيَِم ىنلا نع ىور دقو
 ىسيع ىلاعت هللا لعج ام اضيأ هتترذ نم امو ىببأ اومرزتال ريغص وهو امهدحأ هيلع

 هلوق ىلإ  ناهلسو دواد هتيرذ نمو ] ىلاعت هلوقب مالسلا امهلع ميهأرب] ةيرذ نم
 سانلا نمو ه هل بأ ال هنآل همأ ةرج نم هيلإ هتبسن منو [ ىسيعو ىحو ايركذو - ىلاعت
 عقلي ىنلا ىنب | ايمسي نأ امهنع هللا ىضر نيسحلاو نسحلا ىف صوصخم اذه نأ وشب نم
 كلذ مسا قالطإ صوصخ ىلع لدي كلَ ىنلا نع ربخ كلذ ف ىور دقو امهريغ نود
 الإ ةمايقلاموي عطقنم بسن و بيس لاق هنأ هنع ىور هن ال سانلا نم امهريغ نود امهف

 دلوو نب دلو هلو هيلصا دلو هل نكي ملو نالف دلوا ىصوأ نميف دم لاقو ىبسنو ىيس

 نإ ةفينح ىنأ نع دايز نب نسحلا ىوردقو ةنبإلا دلو نود نيإلا دلول ةيصولا نأ ةنبا
 صوصخ كلذ ىف تللَي ىنلا لوقو ىلاعتهلوق نأ ىلع لدي اذهو هيف نولخدي ةنبإلا دلو
 سانلا نم هريغ نود هيَ ىنلا ىلإ قالطإلا ىلع امهتيسن زأ وج ىف نيسحلاو نسحلا هب
 موق نود مهموقو ءابآلا ىلإ نوبسني امبإ سأتلا نم امهريغ نأو رثثالا نم هيف دروأل
 ًايوسنم ًايشاهنوكي هنبانأ ةيشيحوأ ةيمورةيراج دلوتسا اذإ ىمشاهلانأ ى رتالا مثالا
 : رعاشلا لاق كلذكو همأ نود هيبأ موق ىلإ

 دعاب الا لاجرلا ءانبأ نهونب انئانبو انئانبأ اونب انوي

 صوصخم قالطالا ىلع ةوئبلاب 2 ىنلا ىلإ امهنء هللا ىضر نيسحلاو نسحلا ةيسنف

 مهناال اههاوس نميف سانلا مالك نم ملاعتملا رهاظلا وه اذه امهريغ هيف لخدي ال امهم

 ىلإ اولاعت باتكلا لهأ اب لق ] ىلاعت هلوق + مآلا موق نود هموقو بألا ىلإ نوبسني
 ملعأ هللاو ىنعي [ ءاوس ةملك] ىلاعت هلوق « ةيآلا [هللا الإ دعت الأ مكيو انني ءاوس ةبلك
 الأ [ ىلاعت هل وقب اه رسف مث هللا دابع ًاعيمج انكذإ اهيف ًاعيمج ىواستن مكنيي و انني لدع ةلك

 ىه هذهو | هللأ تود نه ابانرأ أضع انضمت لخت الو ادش هب كلارقت الو هللا الإ ديعت 5 ا 1 ٠ ١ هل 1 17 1 0 0:



 ؟ ب ةيآآلا . |ولاعت باتكلا لهأ اي لق : ىلاعت هلوق

 ضعب ىلع مهضعب قحتسيال هللا ديبع مولك سانلا ناكذإ اهتحصي لوقعلا دبشت ىلا ةملكلا
 ىلا ءت هللا طرش دقو ىلاعت هلل ةءاط ناك اهفالإ هريغ ةعاط مهنم دحأ ىلع بحيالو ةدابعلا
 فو رعملاب الإ ىمأي ال هنأ لع دق ىلاعت هللا ناك نإو ًافورعم اهنم ناكام علت هببن ةعاط ىف
 ًاطاخم ىلاعت هللا لاق !يىلاعت هللا سمأب الإ هسفن ةعاط هريغ مازلإ ىف دحأ صخرتي الثل
 كرت نييلع طرشف [ نهعيابف فورعم ىف كنيصعي الو ] تاعيايبملا ةصق فى تلي هيبدل
 الإ٠ ريغ ةعاط ًادحأ مولي الثل اديكأت هب نهرمأي ىذلا فورعملا ىف لِي ىنلا نايصع
 نم ًابابرأ أضعب انضعب ذختي الو ] ىلاعت هلوقو « ىلاعت هلل ةعاط هنم ناكامو هللا صأب
 هلوق ريظن وهو همرحوأ هللا هللح ايف الإ هم رحتالو ءىش ليلحت ىف هعبتيال ىأ [ هللا نود
 دبع ىور دقو [ ميرم نبا حيسملاو هللا نود نماباب رأ مهمابهرو مرابحأ اوذختا ] ىلاعت
 تأ لاق متاح نب ىدع نع دعس نب بعصم نع نيعأ نب فيطع نع بر> نب مالسلا
 ممرابحأ اوذختا ] أرق مث كنع نثولا اذه قلأ لاف بهذ نم بيلص قنع ىفو هلي ىنلا
 مه نولحأ وناك سيلأ لاق مهدبعن انك ام لوسراي تلق [ هللا نود نم ًابانرأ مهنابهرو
 مهثدابع كلتف لاق هن وم رحيف مهل هللا لحأ ام مهلع نومرحبو هنولحيف مهيلع هللا مرح ام
 ىف مهقلاخو مهبر ةلزنم مولزنأ مهن ال ًابابرأ موذختا مهنأب ىلاعت هللا مهفصو اسمنإو
 هللا الإ هلثمب عاطي نأ دحأ قحتسالو هلل مو هللأ همر م ا موليلحتو موك رتل وبق

 هيجوتو هرمأ عابتاو هللا ةدابع موزأ ىف ن وواستم مهلك ن وفلكملاو مهقلاخوه ىذلأ ىلاعت
 ىلإ [ مهاربإ ىف نوجاحت مل باتكلا لهأ اي ] ىلامت هلوق ه هريغ نود هبلإ ةدابعلا
 دوبلا رابحأ نأ ىدسلاو نسحلاو سابع نبا نع ىور [ نولقعت الفأ | ىلاعت هلوق
 دوهلا تلاقق مالسلا هيلع مهاربإ ف اوعزانتف مقلي ىلإ داع اوعمتجا نارجبن ىراصنو

 ىلاعت هلوقب ماوعد هللأ لطبأف ًاينارصن الإ ناكام ىراصنلا تلاقو ايدوهم الإ ناكام
 الق هذعن نم الإ ليجنإلاو ةيروتلا تلزنأ امو مهارإ َُّى ن وجات م باتكلا لهأ اب

 . ًاينارصاوأ ًايدوهب نوكي فيكف ميهاربإ دعب ناتثداح ةينارصنلاو ةيذوييلاف [نولقعت
 نم مبلسأ نال كلذ اومس ىراصنلاو ادوم. دلو نم مهمل كاذب اوعم مهنإ لبق دقو

 ةينارصنلاو مالسلا هياء ىموم لم نعءةفرخ ةلهةيدويبلا نإف كلذعمو ماشلاب ةيرق ةرصان

 ليجنإلاو ةيروتلا تلزنأ امو ] ىلاعت لاق كلذلف مالسلا هيلع ىسيع ةعيرش نع ةفرخم له



 نأ ىغبنيف ليق نإف ههدعب ةثداح ةله ىلإ ًابوسنم ميهاربإ نوكي فيكف |[ هدعب نم الإ

 ميقتسملا نيدلا فينحلا ىنعم ناكامل هل ليق ه هدعب لزن نآرقلا نآل السم آفينح نوكي ال
 هرمآل دايقنالاو ىلاعت هلل ةعاطلا وه انبه مالسإلاو ةماقتسإلا وه ةغللا ىف فنحلا نآل

 نمو ميهاربإ نيمدقتلل ء اننآلا نأب انبلع دقف كلذب 0 قحلالهأ نم دحاو ل كو

 لزن نآرقلا ناكنإو اني ًاينح هارب ا ىعس نأزاج كلذلف ةفصأأ هذه اوناكدق هلبق

 نيس ؤملاعبج ةفص ممصي ل إب هريغ نود نآرقلا لوزنب صتخم سيل مسالا اذه نالمدعب

 ةاروتلا ةمي ريش نم اهولحتنم اهف رح ةلهىلع ناك نا ةثداح ةفص ةينارصنلاو ةيدوهلاو هب

 بوجو ىلع ليلد تايآلا هذه ىفو املبق ناكن م اهملإ بسني نأ زئاج ريغف ليجنإلاو

 دوهلا نم باتكلا لهأ ىلع ىلاعت هتلاجمتحا كنيلطبملا ىلع ةجحلا ةماقإو نيدلا ىف ةجاحلا
 متنأ اه ] ىلاعت هلوقو مهيغشو مهتيش اهب لطبأو مالسلا هيلع ميسملا رمأ ىف ىراصنلاو

 ةمص ىلع ليلد مضوأ [ ملعهب مكل سيل ايف نوجاحت لف ملعهي كل امف متججاح ءالؤد

 اذإ اهنيبو ملعلاب ةجاحلا نيب قرف ال ًاروظع هلك اجلا ناكول هن*ال قال جاجتحالا

 0 0 هب م كل امف مججاح ] ىلاعت هلوق ف لبقو « ملع. 3
 ىلاعتهلوق ابنا رصاو ريب ناكر لو ف رهام نأش ومف ملع هب مل مه سيل )ان اما

 ن 7 راطنق ىلع هنمأت هانعم [ كبلإ هدؤي راطنشب ةنمأت نإ نمبأت اتكلا لهأ نمو |

 نضل لاق. ةللع تو كل ه6 00 ءل وام اع ابل
 . يسجل ١ تناذو ةمفاع تكن تب تالفب تررد كلوقك ١ اذه 2 نايقاعتت شو 4

 لاقو ًايهذ روث كسم ءلم ةرضن وبأ لاقو لاقثم اتئامو لاقثم فلأ وه راطنقلا ىف
 .باتكللا لهأ ضعب ىلاعت هللا فصوف لطر ةئام حلاص وبأ لاقو ًافلأ نوعبس دهاجم

 كلذ ع نم سانلا نهو ىراصتلا هي دارأ هنإ لاقو عضوم ا اذه َّق ةنام الا ءادأب

 ال نيداسملا ضعب نأ كةنامألا نم برض ةداهشلا نآل ضعب ىلع مهضعن ةدابش لوبق ىف
 ىلع لد ةنامآلاب ًاف وص وم مهنم ناك ث يح نم ىناتكلا كلذكف هتداهش تزاج ًانوءأم ناك

 نيملسملا ىلع مهتدابش لوبقزاو+ بجو آذبف ليق نإف 2 رافكلا ىلع هندابشل وقزاوج

 ةبآلا رهاظ ىضتقي كلذ كهل ليق ه أهيلعهونمتا اذإ نيدلسملا ىلإ ةنامآلا ءادأب هفصو هنآل

 مهتامأ ءادأ نآل نيلسللل مهتدابش زاوج لع تادامنإف ًآضيأو قافتالاب هانصصخ انأالإ
 هئمأك نإ نم مهنمو ] ىلاعت هلوقو ٠ هيلع ةيآلا ىف ةلالد الف ة مهلع هزاوج امأف رحل قح



 ؟ ةيآألا . هللا دعب نورتشي نيذلا نإ : ىلاعتهلوق

 ةفمئاق' هيلع تمدام الإ ةداتقو دهاج 3 امئاق هيلع تماد ام الإ كيلإ هدؤي ال رانيدب
 نب رماألل لمت ظفالاو هل ةمزالملاب هسأر ىلع امئاَق تمدام الإ ىدسلا لاقو ىضاقتلاب
 0 [امئاق هي هيلع تمدام الإ |ىلاعت هلوقو ًاعيمجأ ءيلعوهوةمزالملا نمو ىضاقتلا نم

 بولطملا ةمزالم بلاطلل ن أ ىلع ةيآلا تلد دقو ه ةمزالم ريغ نم ىضاقتلاب هنم ىلوأ
 ةداتق نع 000 نييماآلا قا 0 اولاق مهنأب كلذ | ىلاعت هلوقو + نيدلاب

 .نوكر شم ممن "ال لبس برعلا لاومأ نم انبصأ اهف انيلع سيل تلاق دوهيلا نأىدسلاو
 مهنبد ىف مهفلاخم نم رئاس ىف كلذ اولاق ممن لبقو مهتك ف كلفاودجو مجتأ وذو
 هللا ىلع كلذ أ وعدأو ميعابتا اعيمج سانلا ىلع نأ أ نوعزب منال ال ىلا اودأ نولحتسيو
 هبذكلا هللا لع نولوةيو|ىلاعت مت هل وشب كلذ مهبذكن ع ىلاءت هللا ريخأف م مهلعل نأ أ هنأ

 ىو [اليلق ان مهئاعأو هللا دبعب نورتشي ن ,ذلا نإ| ىلاعت هلوق بذك هنأ | نوملعي مد
 ام عطتقي ني“ ىلع فالح نم قلم هللا لوسر لاق لاق هللا دبع نع نايس نع شه“ "ل
 0 سيق نب ثعش لإ 0 نابضغ هيلع وه و هللا قل هيف رجاف وهو ملسم هءىرمأ لام

 الل تلق ةندب كللأ لاقو هلي 5 هلأ لوسر ىلإ هتمصافم ةموصخ لجر نيبو ىنبي ناكتلزن
 | هللادرعي نورتش نيدلا نإ نأ 1 تلزنف هللا دبع لوق لثم ركذف فل آذإ تلق هئيديف لاق

 نب هللا دبع هبخأ نع بعك نب , كيعم نع نمحرلا دبع نب ءالعلا نع كللام ىورو آلا

 هللا عرج هئمسب سم قع عطتقا نم لاق يي هللا لوسر نأ ةمامأ ىلأ نع كلام نأ بعك
 آييضق ناك ن إو لاق هللا لوسراب ًاريسي ايش ناكنإو اولاق رانلا هل بجوأو ةنجلا هيلع
 .فلح نم لوقي بي ىنلا تعمس لاق هللا ديع نع ةمقلع نع ىعشلا ىورو كارأ نم

 هذهو ةيآلا رهاظو ه نايضغ هيلع وهو هللأ | قل هيأ لام اهم عطتقيل ريص نيم ىلب اع

 ..ىش هدب ىف نم لكو هريغل رهاظلا يف وه الا هنيمسب دحأ قحتسيال هنأ ىلع لدت راثألا
 انركذ ىبلا رائثألاوةبآلا رهاظ عنم دقو هريغ هقحتسإ ىح هل هنأ رهاظلاف هسفنل هيعدب
 درب مل هنأ مولعم هن ”ال هقحتس مل هنيع الولو رهاظلا ىفهريغل وه الأم هنيمس قحتسي نأ
 ةلإ اندنع تشنال كدلم الا تناكذإ رهاظلا ىف اندنع وهأم نود هللأ دنع هل وه الام هب

 .نيملا درب نيلئاقلا لوق نالطب ىلع ليلد كللذ ىفو «٠ ةقيقملا نود رهاظلا قي رط نم
 تسيل نام" الإ نأ ىلع ةلالدلا هيفو رهاظلا قى هريغل اكلم ناكام هنيمي قحتسم هن هل



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ٠

 بشو>- نب ماوعلا ىورو ةموصالا طاقسإل اهعوضوم امنإو قاةحةسإلل ةعوضوم.

 هللاب فلخل ةعلس لجر ماقأ لوقي فوأ ىبأ نبا عم هنأ ليعامس] نب ميهاربإ انثدح لاق

 نيذلا نإ ] تازنف ابلسم اف عقويل ام طعي مل اذه اهب تيطعأ دّقل وه الإ هلإ ال ىذلا

 دوهلا رابحأ نم موق ىف تازن امن أ ةمركعو نسا نع ىورو ةبآلا [ هللا دهعب نورتشي

 ليبس نييمألا ىف انيلع سيل هنأ !وعدأ نمم هللا دنع نم هنأ ١ وفلح مح < مهمديأب ًاباتك اوبتك
 دنع نم وهامو  ىلاعت هلوقىلإ  باتكلاب مهتنساأ نوولب ًاقيرفل مهنم نإو] ىلاعتهلوق

 نم تناكل هلعف نم تناكول اهم“ الهلعف نمالو هللا دنع نم تسيل ىداعملانأ لعلدب [ هللا

 نم هدنع نم تن اكل هلعف نم تناكولو هدنع نم ىصاعملا نوك اماع ًايفن هللا قن دقو هدنع

 ناميإلا نإ لاقي دقف لبق نإف هدنع ن رم سدل هنأب ىلا قالطإز وجبال ناكف 0

 قالطإن الل ليق ىصاعملاو رفكلا كل ذك ه وجولا لكن م هدنعنم هنإ لاقي الو هللأ دنع نم

 ماعط ديز دنعام تلقوا كنأ ىرت الأ تابثإلا قالطإ كلذكس يلو مومعلا بجويقنلا

 هلوق ه هدنع ماعطلاعيمجن وك ىف امومعناكام ماعطهدنع تلق ولو هريثكوهليلقل ًايفن ناك

 ةنجلا امهدحأ نابجو أنبه ربلا ىنتعم ىف ليق [ نوبحت امم اوقفنت ىتح ربلا اولانت نا ] ىلاعت

 هب نوةحتسي ىذلا ريخلأ لعفب رلأ هيف ليقو ىدسلاو نوميم نب ورمعت نع كللذ ىورو

 نوراهنب ديزنىورو اهريغوأ ةقدصنم هللا ليس قهبحام جارخإ | دره ةقفنلاو رجالا

 صضرقيىذلا اذ نمو « نوبحت اما و قفنت ىتحربلا اولانت نإ]تلزنال لاق س سن نع ديمح نع

 ولو ىلاعت هل اذكو اذك ناكم ىذلا ىطئاح هّللا ل وس راب ةحلط وأ لاق [ًاتسح أاضرق هللا

 ىوروكئاب رقأ ىفوأ كتبارقف هلعجا علي هللال وسر لاقف هتنلعأام هرسأ نأ تعطتسا

 دبع نع هللا دبع نب ةزمح نع سامح نب ورمع ىنأ نع ورمع نب دم نع نورأه نب ديزي
 ترك ذتف [ نوبحت امم اوقفنت ىت> ربلا اولانت نل ] ةبآلا هذه ترطخ لاق رمع نب هلل

 الولف هللا هجول ةرح ىه تاقف ةميمأ ىتيراج نم ىلإ بحأ ًائيش دجأ لف هللا ىناطعأ ام

 دم نب هللا دبع انثدح ه هدلو مأ ىهو ًاعفان اهتحكنأف اهتحكسل هلل هتلعف ءىث ىف دوعأ نأ

 نع رمعم ةريخأ لا قاورلا دع اند الق عيرلا نأ , نسحلا انثدح لاق قاحسإ نبأ

 ةثراح نب ديز ءاج [ نوبحت ام اوقفنت ىتح ربلا اولانن ن ١ تر يما عوير

 نب ةماسأ اببلع عقلي ىنلا لمحل هللا ليس ىف هذه هللا ل وسر اب لاف ارح ناكهل سرفب



 0 ب يل

 « البق دقف ىلاعت هللا امأ لاق هنم كلذ ميلي ىنلا ىأر الف هسفن ىف دجوأ ديز ناكف ديز
 وبألاق + لاومأللا ىف ىلاعت هللا ضرفامو ةبجاولا ةاكزلا وه لاق هنأ نسحلا نع ىورو
 لفاونلاو ضو رفلاف اماء هدنع ناك كلذ نأ ىلع لديو ةبألاب دارملا ةّفنلا نم وهف هللا ىلإ ةيرقلا هجو ىلع جرخأ ام لكىأر هنأ ىلع ةبآلا ليوأت ىلع ةبراجلل رم نبأ قتع ركب
 ضرفلا ىلع اروصقم كلذ اوري ل مهنأ ىلع لدي ةثراح نب ديذو ةحاط ىبأ لعف كلذكو
 ىذلا ربلا اولانت نل مكنأ ىلع [ ربلا اولانت نل ] ىلاعن هلوق ىنعم ذتفيح ن وكيو لفنلا نود
 .نآل هيف بيغرتلا ىف ةغلابملا هجو ىلع نوبحت ام اوةفنت ىح برقلا لزانم ىلعأ ىف وه
 .نكلو اهؤامدالو امموحلهللا لاني نلإ ىلاعت لاق امهتبن قدص ىلع لدي بح امم قافنإلا
 ديرب امنإو لصألا قن هب درب مل نإو ةغللا ىف هلثم قالطإ زوجي دقو [ مكنم ىوقتلا هلانب
 .نات رقلاوةرقلاو ناتمقلا اوةمقللا هدرت ىذلا نيكسملا سيل هيلي ىنلا لاق لاكلا ىن هب
 هجو ىلع كلذ قلطأف هيلع قدصتيف هل نطفي الو قفني ام دحي ال ىذلا نيكسملا نكلو
 لك] ىلاعتهلوق ةقيقحلا ىلع هريغنع ةنكسملا ىفن ىلعال ة:كسملاب هل فصولا ىف ةغلابملا
 همرحام ليئارسإ مرح نأ ىلإ ليئارسإ ىنبل احابم ناكدق تالوكأملا عيمج نوكي نأ .بجوي اذه ركب وبأ لاق [ هسفن ىلع ليث رس مرح ام الإ ليئارسإ ىنبل الح ناك ماعطلا
 ماعطلا بحأ مرفاسنلا قرع عج وهذخأ هنأ نسملاو سابع نبا نع ىورو ه هسفن ىلع
 ىورو*+ قورعلا مرح ةدأتق لاقو ه لبإلا موحل وهو رذنلا هجو ىلع هللا هافش نإ هبلإ
 قرع نم ءىرب نإ رذن مالسلا مهلع ميهاربإ نب قاح] نإ بوقعي وهو ليئارسإ نأ
 لوزن ببسناكو ه اهنابلأو ليإلا موه وهو هيلإ بارشلاو ماعطلا بحأ مرحي نأ اسنلا
 رئاج خسنلا نوربال مهنآل لبإلا مودل هيي ىنلا ليلحت اوركنأ دوهللا نأ ةيألا هذه
 ىلع ليئارسإ اهمرح نأ ىلإ هدلوو ميهاربإل ةحابم تناكاهنأ نيبو ةبآلا هذه هللا لزنأف
 نيبو اهف هنأ ربخأ ام قدصب مهللعل اهراضحإ ىلع اورسحي ملف ةراوتلاب مهجاحو هسفن
 تزاج رظح مث تقو ىف احابم نوكي نأ زاج ام ذإ خسنلا ءابأ ىف مطوق نالطب كلذب
 باتكلا أر قبال ايمأ ناك قلي هنآ يَ ىنلاةوبن ةمصىلع ةلالدلا هيفو هرظح دعب هتحابإ
 هايإ هللا مالعإب الإ نيمدقتملا ءايبن الا بتك رثارس فرعي ملف باتكلا لهأ سلاحي لو

 0 لدي ليئارسإ 2 ىلبعو هيلع اآروظحي راض هيسفقن ىلع ليئارسإ هم ردح ىذلا ماعطلا أآذهو م



 [ هسفن ىلع ليئارسإ مرحام الإ ليئارسإ ىنبل الح ناك ماعطلا لك | ىلاعت هلوق هيلع
 راص هنأ ىلع لدف هسفن ىلع ليئارسإ هرظح مث ليئارس] ىنبل ىلاعت هلح أام كلذ ىثتساف

 معي ال وهو ًائبش هسفن ىلع مرحب نأ ناسنإلا زوج فيك ل يقنإف + مهلعوهيلع ًاروظحم
 ليق + هدحو ىلاعت هلل تادابعلا ىف حلاصملا لع ناكذإ ةحاب الاو رظحلا ىف ةحاصملا عقوم
 ىد بام وكيفىلاعتدللا نذإب ماكحالا ىفداهتجالا ز وجياكهيفهل هللا نذأ, نأب زئاج اذه

 قالطلاب هسفن ىلع هتأ سما مرحي نأ ناسنإلل زئاخ ًاضيأو ىلاعت هلل كح داهتجالا هيلإ

 صنلا ةبج نم امأ ماعطلا مر هل هللا نذأي نأ زئاج كل ذكف قتعلاب هتب راج م 9

 داهتجا نع ردص هع رن نوكي ن َدأ نم والخال هسفن ىلع ليئارسإ همرحامو دابتجالا و

 نأ ىلع لدي ةبآلا رهاظو ءاش نإ هل ميرحتلا ةحانإ ىف هل هللا نم ًافيقوت وأ كلذ ىف هنم

 نع كاذ ناكولو هيلإ ميرحتلا ىلاعت هللا ةفاضإل كللذ ىف هنم داهتجا نع ردص همي رح

 هنأ ىلع كلذ لد هيلإ ميرحتلا فاضأ اءلف ليئارسإ ىنب ىلع هللا مرحام الإ لاقل فيقوت
 لعجي نأ زئاج هنأ ىلع لدي اذهو ه دابتجالا قيرط نم مرحتلا باحجيإ هيلإ لعج ناك
 هيلعو هنأ ر لضفل كلذب ىلوأ مآ هي ل ىنلاو هريغل زاج 5 ؟ماكح آل ا ىف داوتجال الأ متلي ىنلل

 ةيالاكلد دق ركب وبأ لاق 3 هقفلال وصأ ىف كلذ اندب دب دقو ىأرلا د أمجاو سيأقملا هوجو

 هظفل بج وم نكي لو ًاعئاو ناكدق هسفن ىلع ماعطلا نم همر > أل ليث ”ارسإ محرحت نأ ىلع

 مرح قلي ىنل :لا نآلل كلذو علي انيب 1 ةعيرشب خوسنم و وه ىنعملا اذهو مر حلا ريغ ًاكش

 هظفل بج وم لعجو هيلع ىلاعت هللا امومرحي لف لسعلا 1 هنأ ليقو هسفن ىلع ةيرام
 كجاوزأ ةاضرم ىختبت كلل هللا لحأ ام مرت مل ىنلا اه أ ا, | ىلاعت هلوقب نيمب ةرافك
 حابتسا اذإ نيمي ةرافك ميرحتلا ىف لعل | مكنامجأ ةلحت مكل هللا ضرف دق  ىلاعتهل و قىلإ -

 وأ ةيراج هسفن ىلع مرح نميف انباصأ لاق كلذكو هحيبتسيال نأ فاخلا ةلزنمب مرحام

 ةلزنع نيع ةرافك همزلتو و ميرح تلا دعب هحيبتسي نأ هلو هيلع مرحال هنأ كلم نم ايش

 نأ وهو هجو نم نيملأ نيبو هندب اوفلاخ مهنأ الإ ماعطلا اذه لكان أب ال نأ فلح نع

 ماعطلاأذه تمرح دق لاقولو هعيمج لكأب الإ تحال ماعطلا | اذه تلكأ الهشاو لئاقلا

 ىلإ دصق دقف ميرحتلا ظفلب هيلع فلح ا فلاحا نأال هنم ءزج لكأ ثنح ىسفن ىلع

 ءايشالا نم ىلاعت هللاهم رحام نآللهنم ايش لك 1 الدللا وهلوقةلزنم هتمءز رولا لكأب ثنحلا



 اى ةبآلا . سائلل عضو تيب لوأ نإ : ىلاعت هلوق

 نأ هنم ءزج لكىلعنيميلل دقاع هسفن ىلع هل مرح أ كلذكو هريثكوهليلقل لماش هع رحتف

 لاق | نيملاعلل ىدهو اكرابم هكيب ىذلل سانلل عضوتسي لوأ نإ | لجورءهلوق . لكأال

 لوأوهالاق امهنأ نسحلاو ىلع نع ىودو ضرآلا ىلع تنب هليق عضوب ل ةداتقو دمها

 لاقو هلكم ردا ةكمو دجسملا ةكب ىرهزلال اقف 9 قا فلتخا دقو ه ةدايعلل عضو تدي

 ةئاز دم هلوقك مل عم م هايلا لدبت دق لودي لولا اذه لاق نمو كم ىه هب دهاجي

 دكي كلوق نم حولا كي 0 ليقو» د نطب ىه ةكب ةديبع وأ لاقو هقلح اذإ هدمسو

 ماحدزال تيبلا أهم ىمسي نأ زوجيفاومدزا| ذإعضوملاب سانلاك ايت وهمحا زاذإ 5-7

 سانلا ماحد زال دجسملا ند تنبلإ لوحام ه هبىمسي نأز وجو ةالصلاب كربتلل هف سانا
 تابآلا نم هيف ربظأ امل هللا ع ةلالدو ًاثايب ىنعي| نيملاعلل ىدهو !ىلاعت هلوق فاوطلا هيف
 الق مرحلا ّق ىظلاو بلكل 1 مم ع وووحالا نمأ وهو هريغ اه لع ردقيال ىلا

 اذهو هتردقو هللا ديح و: ىلع هلالد كللذ ىفو هنم شحوتي ى اغلأ الو ىلا عع بلكلا

 عيمج ىف دوج ود كلذ نال مرحلا ند وسامر تياااش تبلاب دار م 1! نأ ىلع لدي

 هوو ريخلا توبث ىه ةكربلا نال ةكربلاو ريخلا تباث هن أ ىنعي [ كرابم ] هلوقو مرخلا

 بيغرت ةيآلا ىف هذه هلاح ىلع تنث اذإ اكوربو اكرب كرب لاقي توبللا وه كريلاو هديزتو

 عب هتدايزو ريخلا ومنو ةكوبلاو هيف ةحلصملا نم هنع ربخأ امب مارا تيبلا ىلإ حلا ىف
 لاق [ مماربإ ماقم تاب تابآ هيف ] ىلاعت هل هلو ا فطللا

 ىلاعت هللا ةردقب داص رجح ىف اتلخد هيمدق نأ مالسلا هيلع ميهاربإ ماقم؛ ىفةيآلا ركبوأ
 تايآلا نمو مالسلا هيلع ميهاربإ ةوبن ةمص ىبعو هللا ديحوت ىلع ةبآو ةلالد كلاذن وكيل

 . ىف فئاخلا نمأو ةيداعتملا ةيراضلا عابسلا عم هيف هسنأو شحولا نمأ نم انركذ ام هبف
 مهاد مإ ندل نم ىمرلا ةرثك ىللعر املج قاعإو مهل و> نم سانلا فطختب و هيف ةيلهاجلا

 هريغ نم ىرلا مضوم ىلإ لقنت ان راجلا ىصح نأ عم اذه انموي ىلإ مالسلا هيلع

 ليجعتو هب اهنم ضيرملا ءافشتساو هقوفال هلوح ريطي امبإو هيلع ولعلا نم ريطلا عانتماو
 1 ليفلا باحصأ كالهإ نمو ةيراج كلذب ةداعلا تناك دقو هتمرح كبتنا نل ةبوقعلا

 ىو اهنم هيصخنال ام ىوس مرحلا تابآ نم اهلك هذبف ليبأب الا ريطلاب ةبارخإل اودصق

 كا وجوه تايآلا هذه ْن ”ال هلكمرحلا انه تييلاي دارألا نأ ىلع ليلد كلذ عيمج
 مرا
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 . ملعأ هللاو تيبلا جراخ وه امنإ تيبلا ف سيل ميهاربإ ماقمو

 هيف ىنحي وأ مرحلا ىلإ أجلي ىتاجلا باب

 تقع ةووكذلا تانآلا تناكامل ركب وبأ لاق | ًانمآ ناك هلخد نمو ] ىلاعت هللا لاق

 [ ًانمآ ناكهلخد نمو] لاق مث مرحلا عيمج ىف ةدوجوم [سانلل 3 تب لوأ نإ] هلوق

 هس 9 4 هأ ىضتَمي | أ أئمأ ناك هلخد نمو] هلوقو مرحلا عيمج هدأ سم نوكي كك نأ بجو

 ذوخأم هنأ ىلع نوةفتم ءابقفلا نأ الإ هلوخد دعب ىنج وأ هلوخد لبق ًايناج ناكءاوس
 أ وه[ ًانمآ ناكهلخد نمو] هلوق نأ مولعمو اهنود امو سفتلا ىف مرلا ىف هتبانجب

 اذه لوقت اكهب مأ ايفو ىلاعت هللا كح ىف نمآ وه لاق هنأكربخلا ةروص ىف ناكنإو
 ًاحيبم نأ دارملا سيلو هدابع هب مأ 0 هللا كح ىف كلذكهب دا رملاو روظحي ١ ذهو حابم
 ةعد ال نأ ىلع هلعفا ح املا ىف هلوق ةلزنم وهامتإو هرظحي رظحلل ًادقتعم نأ الو هحستسي

 ىلاعت هل وق كال ذكو هب باقعلا قحةست كنإذ هلعفت ال روظحملا فو باوث الو هيف كيلع

 ممولتاقتالو] ىلاعت هلوق ىلإ ىرتالأ همدرظحو هناميإب انل صأوه | ًانمآ ناك هلخد نمو]

 هيف لتقلا عوقو زا وحب ربخأف [ مولتقاف مرولت :اق نإف هيف ولت اه ىد > مأرحلا دجسملا دنع

 01 ًاربخ [ انآ ناك هلخد ندو ] ىلاعت هلوق ناكولوانولتاق اذإ هيف نيكرشألا لتق انرمأو

 انل سمأ وه [ آنمآ ناكهلخد نمو ] ىلاعت هلوق نأ كلذب تبثف هريخم دجوي ال نأ زاج
 لئقلاو ملظلا نم هنموت نأبانل [رمأ نوكب نأ نم كلذ !ولخمال مث هلتق نع انل ىهن و هناك
 نم ناعإلا ىلع هلح ناكاملف هتءانجي هقستسا دق لتق نم هنموت نأ وأ ق>تسيال ىذلا

 مرحلا نال هب مرحلا صيصخت ةدئاف طقست ملظلا هجو ىلع لب هيلع قحتسم ريغ لتق
 لبق نم وأ انلبق نم هب عقي لظ نم دحأ لكناميإ انيلع ناك اذإ ءاوس كلذ ىف هريغو
 نأ ىضتقي هرهاظف قحتسم لبق نم نامإلاب رمآلا دارملا نأ انلع كلذ انتكمأ اذإ انريغ

 نم تماق دق ةلالدلا نأ الإ هريغ ىفو مرحلا ىف هتبانجي كللذ نم قحتسملا نم هنموت

 دجسملا دنع ممول الو ] ىلاعت هللا لاق لتق مرخلا ىف لتق اذإ هنأ ىلع ملعلا لهأ قافتا

 ىناجلا نيبو مرحلا ىف ىتاجلا نيب قرفف [ مولتقاف مولتاق نإف هيف مولتاقي ىح مارجلا

 وبأ لاقف هيلإ ذال 3 * مرحلا ريغ ىف ىنج نميف ءابقفلا فاتخا دقو هيلإ أجل اذإ هريغ ىف

 سيحل مرخلا لخد مث مرحلا ريغ ىف ىل |:5 اذإ دايز نسحلاو زو دممو فسويوبأو ةفينح



 ع هيف ىني وأ مرحلا ىلإ أجلي ىتاجلا باب

 صتقيف مرخلا نم جرخي نأ ىلإ لكاؤيي الو عيابي ال هنكسلو هيف مادام هنم صتقي مل
 مرحلا لخد م مرحلا ريغ ىف سفنلا نود اهفهتي انج تناكن إو لتق مرلا ف لتةنإو هنم
 نياننع ىور ركب وبأ لاق هلك كلذ مر ١ ىف هنم صتقي ىعفاشلاو كلام لاقو هنم صتقا
 لتق نميف ىعشلاو سواطو ءاطعو ريبج نب ديعسو ريم نب هللا ديبعورمع نبأو سايع
 ىتح عيادي الو ىوزي الو سلاجي ال هنكلو سابع نبا لاق لتقي ال هنأ مرحلا ىلإ أجل مث
 لاق هنأ نسحلا نع ةداتق ىورو هيلع مهقأ مرحلا ىف كلذ لعف نإو لتقيف مره | نم جر

 هلخد نمو] لوقي نسحلا ناكو لاق هيلع ماقي نأ هريغ ىفوأ هيف باصأ نم مرحلا عنميال
 هل ضر عتب ل مرحلا ىلإ أجل مث ةربرج لكرج الجر نأ ول ةيلداجلا ىف اذه ناك[ ًانمآ ناك
 هيلإ أجل مث هريغ ىف دحلا باصأ نم ةدش الإ هدزي ملف مالسإلا امأف مرحلا نم جرحي ىتح
 مث مرحلا ريغ ىف ًادح باصأ اذإ الاق ءاطعو نسحلا نع ماهشه ىورو دحلا هيلع مقأ
 هب ديرب نأ لمتحي اذهو هلثم دهاجي نعو هيلع ماقي ىتح مرحلا نع ج رخأ مرحلا ىلإ أجل
 نع كلذ ىور دقو هتاراشمو هتعيابمو هئاويإو هتسلاجم كرتب جورخلا ىلإ رطضي نأ
 أله ىلع مرا نم هجارخإ ّق نسحلا نعو هنع ىورام نوك نأ زئاؤ ًارسفم ءاطع

 [ هيف 1 ولتاةي ىتح مارحلا دجسملا دنع مم ولتاقت الو | ىلاعت هلوق ةلالد انركذ دقو هجولا
 كلذ ةلالد هجو انببو هعضوم ىف | ًانمأ ناك هلخد نمو | ىلاعت هلوق هيلع لد ام لثم ىلع
 انركذ ام امأو مرحلا ىف هتبانج نكت مل اذإ هيلإ أل نم لتق رظح مرحلا لوخد نأ ىلع
 أهل مث مرهلا ريغ ىف لتق نم لتق رظح ىلع مهنم قافتا هنأ لع لدي هيف فلسلا لوق نم
 رخآلاولئقي هنأ هنع ةداتقةياور امهدحأ ناداضتمنالوق هيف هنعىور نسحلا نآل هيلإ
 هنأ انب دقو لتقيف هنم جرخي هنكلو مرخلا ىف لتقي ال هنأ ىف ناسح نب ماثه ةباآور
 ىتح برشلاو لكألاو ةاراشملاو ةعيابملا كرتىف هيلع قيضي هنأ لتقيف جرخم هلوق لمتحم
 نيرخآلا لوق قبو نيتياورلا داضتل لوق اذه ىف نسحلل لصح ملف جو رخلا ىلإ رطضي
 فاتخيإو مرحلا ريغ ىف هنم تناك ةيانجب مرحلا ىف صاصقلا عنم ىفنيعباتلاو ةباحصلا نم
 هيلع ماقي هتيانجي اةوخأم ناك مرحلا ىف ىنج اذإ هنأ ءاهقفلا نم مدعب نمو فلسلا
 [ ىلتقلا ف صاصقلا مكيلع بنتك | ىلاعت هلوق لبق نإف ههديغ وأ لتق نم هقحتسي ام

 بجو أ آئاطا هيلول انلعج دقف ًامولظم لتق نمو | هلوقو [ سفنلاب سفنلا | هلوقو م
 عى ماكحأ ؟.د
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 نمو | هلوق نأ ىلع انللد دق هل ليق هريغ ىف وأ هيف ىنج نم ىلع مرحلا ف صاصقلا همومع
 بتك | هلوقو هريغ ىف هنم تناك ةيانحي لتقلا نم نماألا عوقو ىضتقا دق | انمآ ناك هلخد

 لوخدب نمألا نم !ئركذ ام ىلع بتم صاصقلا ةبجوملا ىآلا رئاسو | صاصقلا يلع

 يلع بتك | ىلاعت هلوق نإف ًاضيأو صاصقلا ىآ نم ًاصوصخم كلذ نوكبو مرحلا
 ١ آنمآ ناكهلخد نمو ]هلوقو مرحلا مكح ىف ال صاصقلا باحيإ ىف درأو [ صاصقلا

 لمعتسيو هبأب ىلع أ مهتم دحأ و لك ىرجيف هيلإ أجل ن 0 قالا عوقداو مرخلا كح ىفدراو

 باحيإ نأ وى رخأ ةبج نمو ه مرحلا 0 ىلع صاصقلا ىآب ضرتعي الو هيف درو اهف

 كلذ لبق ًابجاو صاصقلا نكي ملول هنآأل مرحلاب هنامأ باحيإل مدقتم ةلاح ال صاصقلا
 لوخدب هنمأب كحلا نأ ىلع كلذ لدف هيلع قحتسي ملو ا :مآوه لاقي نأ لاحتسا

 .. ىمكلارش * ىبأو سابع نبا ثيدحر ثلا ةبج نمو صاصتللا باحيإ نع رخأتم مرحلا
 ىل تلحأ ائإو ىدعب دحال الو لبق دحاأل لحت لو 2 مرح هللا نإ لاق ملط هَ ىنللا نأ

 هيف اجلا نأ الإ هيف ىناجلاو هيلإ هىجاللا لتق رظح ىضتقي كلذ رهاظف راهن نم ةعاس

 نيدامح ىورو ه هيلإ أجل اذإ ىناجلا ىف ظفللا كح ىتبف هتيانحجي ذخؤي هنأ هيف فالخ ال
 ىعأ نإ لاق هنأ قلب ىنلا نع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورم نع ملعملا بيبح نع ةملس

 اذهو ةيلهاجلا لحذب لتقوأ مرحلا ىف لتقوأ هلتاق ريغ لتق لجر لجوزع هللا ىلعس انلا
 ١ هاكر ىلإ نم للف هيف تاك :

 سفنلا نود ام امأو ةلالدب 2ع 1 ءىش هنم صخ الف هيف نأك نم لك لتق همومع رظع ًاضيأ

 لح دجاولا ىل عقلي هلوقل هب سبح مرحلا ىلإ أجل نيد هيلع ناكول هنآل هب ذخؤي هنإف
 ق> لكف سفنلا ن ودامفوهو ةبوةع سدحلا لعل ةب وقع 0 وهتب وةعوهض رع

 ًاضيأو ه نيدلا ىف سيحلا ىلع سايق مرحلا ىلإ أجل نإو# ذخأ سفنلا نود امف بجو

 نأ فالخ ال كلذكو سفنلا نود اميف هيلع بحيامب ذوخأم هنأ ءاهقفلا نيب فالخال

 ريغ ىف ىنج اذإ هنأ ًاضيأ فالخالو اهم ود امو سفنلا ىف هتيانجي ذ وخأم مرهلا ىف ىناجلا

 ىوؤي الو ىراشب الو عياببال هنأ مرحلا ىف هلتق بحير اذإ هنأ مرحلا لخد مث مرحلا
 هتاراشم كرت ىف هيف رخآلا كحلا لاهعتسا بجو لتقي ال هنأ اندنع تين املو جرخي ىتح

 مرخل ريغ ىف ىنج نميف فالألا امإو ايف فالخال اهلك ه وجولا هذبف هئاوبإو هتعبابمو

 « قافتالا هيلع لصح ام لع لوم وبف كلذ ادع امو هيلع انللد دقو مرحلا ىلإ أجل م



 م .أإ جحلا ضرف باب

 ديمح نب بوقعل ان د لاق لماكنيسودبع ْن دمع انثدح لاقعناق نب قابلا ديع انثد>و

 لاق لاق رباج نع ردكنملا نب دم نع ىروثلا نايفس نع ديلولا نب هللا ديع انثدح لاق

 ىلع لدب اذهو ةميمنب ءاشم الو ابر لك الو مد كفاس ةكم نكسي ال ملم هللا لوسر

 ىتح قسي لو معطي ملو راشي ملو عباس ملو سلاحي مو دل اذإ لت اقلا نأ

 نب نسحلا نب دمحأ انثدح لاق قابلا ديع انثدحو ه مد كفاس اكسب ال تلي هلوقل جري

 نع ةرسم نب مهاربإ نع ملسم نس دش انثد> اوم را لاق رابجلا دبع

 1 ع لا هلوق ريظنو 3 , ا 0 0 لوش هيلا

 [ ملوح نم سانلا فطختيو ًانمآ امرح انادج انأ 0 00 ١

 هذبف | ًانمأو سانلل ةباثم تيبلا انلعج ذإو أ هلوقو || ًانمآامر 3 مه نكمي ول وأ| هلوقو

 لبق لتقلل ا ناكنإ 1و هيلإ | أجل ند لتقر ظح ىلع ةلالدلا | َّى اعملا ة هب راقتم ىآلا

 ىف تيبلا مكح ىف مرهلا نأ ىلع لد مرحلا رك ذب ةراث و تديلا ركذي# ةراث ربع الو هلوخد

 هللا نآل تيبلا ىلإ أجل نم لتقي ال هنأ اوفلتخم ملاملو هيلإ أجل نم لتق عنمو نمألا باب
 مل تدبلا ىف دق نم ليق نإف ه هيلإ أجل نميف مرحلا ىف هلثم بجو هيف نمآلاب هفصوىلاعت

 مرحلا - هللا لعج امل هل لق - تييلاك مر | سيلف هيف لتق مرحلا َّق لتق نمو هيف لدشت

 ةيوستلاك لذ ىضتف!مرحلا ركاذب ةراتو تديلأ ركذب ةرات ربع وهتم رح نه يظعاميف تيبلا كح

 قب و هانصصخل تيلا ّق لتقلارظحع ف ةلالدلا تمأق دقو هصيصخت ليلد ماق امف الإ امهتدب

 . ملعأ ىلاعت هللاو امهنيب ةيوسقلا باحيإ نم نآرقلا رهاظ هاضتقا ام ىلع مرحلا كح

 جيلا ضروف باي

 اذه ذه ركب ب وبأ لاق ل يس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جبح سان لأ ىلع هلو ْ لات مك هليأ لاق

 ليبسلا < نم هيضتشب ىذلاوهيلإ لييسأ ادوجو ةطيرش ةىلع ج مس 88 صضرُف باحيإ ىف رهاظ

 ناكمإ ىه هيلإ ليبسلا ةعاطتسا تناكذإ كلذ همزل جحلا ىلإ لوصولا هنكمأ نم لكنإ

 دلال ىلإ لهو !لوصو نم ىعل / ليجس نم جورخ لآ لوف | ىلاعت هل وةك هيلإ لوصولا

 دوجو هيلإ لييسلا ةعاطتسا طرمث نم هلي م ىبنلا لعج دقو لوصو نم ىنعي 1 ليبس ن 00

 كلم نم لاق هنأ تلكَ ىنلا ن ,ع ىلع نع ثراحلا نع قامإ وبأ ىورو ةلحارلاو دازلا



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ام

 هللانأ كلذو ًايئارصن وأ ايدوهم توي نأ هيلع الف جحب لو هللا تيب هغلب ةلحارو ًاداز
 مهاربإ ىوروأ اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلأ ج سأنلا ىلع هللو |هباتك ىف لوقي ىلاعت

 زع هلوق نع مثلي هللا لوسر لئس لاق رمع نبأ نع دايع نب دمت نع ىزوجلا ليز نبأ

 دازلا جحلا ىلإ ليبسلا لاق | اليبس هبلإ عاطتسا نم تيبلا بح سانلا ىلع هللو | لجو
 ةيالا | تيبلا جح سانلا ىلع هللو ] ةيالا هذهاتلزنا نسحلا نع سنوي ىورو ةلحارلاو
 سابع نبانع ىناسارخلا ءاطع ىورو ةلحارو داز لاق ليبسلاام هللا ل وسرأي لجر لاق
 ةل>ارلاودازلا وهريبج نيديعس لاقو دحأ هنبيو هني لح ملو ةلحارلاو دازلا ليبسلا لاق
 .بوجو طئارش نموىلاعت هللاهرك ذ ىذلا ليبسلا نمةلحارلاو دازلادوجوف ركب وبأ لاق
 تيثبال ىذلا خيشلاو فئاخلا ضيرملا نآل كلذىلع ةروصقم ةعاطتسإلا تسيلو جحلا
 جلا ىلإ ليبسلاعيطتسم ريغ وهف هبلإ لوصولا هيلع رذعت نم لكو ىنمزلاو ةلحارلا ىلع
 دازلاةعاطتسالا هل وةبدرب مل لي ىنلاذأ ىلع كللذ لدف ةلارلاو دازلل ًادجاو ناكنإو
 نم نإ لودي نم لوق نالطب كلذ ددافأ امنِإَو ةعاطتسإلا طارش عيمج كلذ نإةلحارلاو
 ضرف موزل نأ لِي نيبف جملا هيلعف ةلحارو ًاداز دجي لو هللا تيب ىلإ ىثملا هنكمأ
 شي ىذلا ىثملاب الإهيلإ ل وصولا هنكسمال نمنأو ىثملا نود بوكر لاب صوصخم جلا
 كم نيبو هنيب ناكنم الإ جلا! ضرف مزليال نأ ىغبنيف ليق نإف + هيلع جح الف رسعيو
 .ةقشم ىثملا ىف هقحلب ل اذإ هل لبق ٠ ىثملا هنكمأو ةلحارو اداز دحي مل اذإ ةعاس ةفاسم
 .نأ مرلعمو كم نم هنطو دعب اذإ ةل>ارلاو دازلل دجا ولا نم ىمأ رسيأ اذهف ةديدش
 نم ناكاذإف ىشال نم هرضي ام هلانيو هيلع قشيال نآل وه امنإ ةلحارلاو دازلا طرش
 لييسلل عيطتسم اذبف راهن نم ةعاس ىف ىثملا هيلع قشي ال نم اهنم برق مو ةكم لهأ
 ملو هنع هللا فش ىذلا وهف ةديدشلا ةقشملاب الإ تيبلا ىلإ لصي ال ناك اذإو ةقشم الب
 مكياع لعج امو | ىلاعت هللا لاق علي ىنلا نايدب ر وك ذملا طرشلا ىلع الإ ضرفلا همولب
 مل جلا طئارش نم ةأردلا مرح دوجو نأ اندنعو قبض نم ىنعي | جرح نم نيدلا ىف
 قوف ًارفس رفاست نأ رخآلا مويلاوهللاب نمت ةأرمال لحال لاقدنأ قي ىنلا نع ىور
 لاق سابع نبا نع دبعم ىبأ نعرانيد نبورهع ىورو جوز وأ مرح ىذ عم الإ ثالث
 ىنإ هللا لوسراي لجر لاقف مرحب وذ ارعم والإ ةأرما رفاستال لاقف عقلي ىلا بطخ



 عم صبحا قي هللا لوسر لاقف جحت نأ أر ا تدارأ دقو اذك ةوزغ ىف تبتتك ادت
 اذإ ةأرملامظتنا دق مرح وذ اهعموالإ ةأرما رفاستال هلوق نأ ىلع لدي اذهو + كتأ سما
 هتأرما نع هلأس كلذلو كلذ هنم لقع لئاسلا نأ اهدحأ هجوأ ةثالث نم جحلا تدارأ
 هريغو لا ىف ماع قليب هدا م نأ ىلع لدف هيلع كلذ هِي ىنلا ر كسي ملو جحا ديرت ىهو
 هلوق ىف جحلا رفس ةدارإب هنم رابخإ كلذ فو كتأ ما عم جمح هلوق ىاثلاو رافسألا نم
 ولو هتأرما عم جحلل وزغلا كرتب هاإ هرمأ ثلاثلاو مرحب وذ ابعمو الإ ةأرملا رفاسنال
 وزغلا كرت هرمأ ا اعوطق ناكول هنآأل اموطق نكي ملو اضرف ناك ةأرملا جح نأ ىلع ًاضيأ ليلد اذه ىفو عوطتلل ضرف وهو ورغلا كرتب هرمأ ا جوذ وأ مرح ريغل جيلا اهل زاج
 ةأرملاجح نع هلئسي ل ِهكَي ىنلا نأوهو رخآهجو نمو ه ةأرملا عوطتل ضرف ود ىذلا
 تدئف م رحر يغب ابجورخ عانتمأ ىف امرمكح ىواست ىلع ليلد كلذؤو لفن مأ وه ضرفأ
 اهتعاطتساط رش نمنأ فالخالو ةعاطتسإلا طن ارشنم ةأرملل مرح دوجو نأ كلذب
 نينأي نأ الإ نجرخم الو نهتويب نم نهوجرختال | ىلاعت هلوقل ةدتعم نوكت ال نأ
 ريغب رفاست نأ ةأرملل هيب نوكي نأ بجو ةعاطتسإلا ىف اريتعم كللذ ناك املف | ةشحافب
 انثادح الل كلذو ةلحارلا ىلع هنوبث ناكمإ نم ان ركذام هطئارش نمو - ابيف ا ربتعم مرح
 لاق بعصم نب دمج انثدح لاق ةدابع ىبأ نب نسحلا نب ىسوم انثدح لاق عناق نبقابلادبع
 معثخ نم ةأرما نأ سابع نبا نع راسي نب ناملس نع ىرهزلا نع ىعا زوالا انثدح
 هدابع ىلع جملا ىف هللا ةضيرف نإ هللا لوسراي تلاقف عاد ولا ةجح ىف ٍكَِي ىنلا تلأس
 ىجح مل لاق هنع جيحأفأ ةلحارلا ىلع كسمتسي نأ عيطتسيال أ ريبك خيش ىلأ تكردأ
 نأكلذب تبتف هسفنب جحلا لجرلا مزلي ملو اهبأ نع جحت نأ ةأرمل عقلي زاجأف كيبأ نع
 مهسفنأب حلا مممزلي مل نإو ءالؤهو جحلا ىلإ لود ولا ناكمإ ةعاطتسإلا طرش نم
 نمزلاو ضي رملا ىنعأ مهنع ميغ اوجحي نأ مهلع نإف ةلحارلاو دازلل نيدجاو اوناكاذإ
 لوصولاهب نكميامدوجو نأ كلذو جحلاباوصوي نأ مهلعف ةافولا مهترضح اذإ ةازللو
 ضرف نال مهسفنأب هلعف منكم ملاذ] مهلا ومأ ىف جحا ضرف مهمزاي موكلم ىف جلا ىلإ
 تناك نم ىلعف هسفنب هلعف ناكمإو ةلحارلاو دازلا دوجوب امهدحأ نيينعمب قلعتي جحلا
 وأ ةنامز وأ نس ربكوأ ضرمل هسفنب هلعف رذعتي نأ رخآلا ىنعملاو جورذلا هتفص هذه



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ل٠

 ساب الادنع مهلا ومأب جحلا مهمزلي ءالؤبف امعم جرخ جوز الو اهل مرحال ةأرما اهمال

 مو ضيرملا أري مثامبسفنأ نع ةأرماوأ ضيرملا جيحأ اذإف مهسفنأب هلعف نع زجعلاو

 امهرحي ملامر ةأرملا تدجوو ضيرملا ءىرب نإو امهأرجأ انام ىّتح امرحم ةأرملا دجت

 كسعسال ريبك خيش وهو جحلاف هّللأ ةضي رف هتكردأى أ نإ لَو ىنلل ةيمعتلالوقو

 نإو هلام ف همزلدق جحلا ض رف نأ ىلع لدي هنع جحلاب اهايإ تلي ىنلا رمأو ةلحارلا ىلع

 ركن ملف ريبك خيش وهو هتكردأ ىلاعت هللا ةضيرف نأ هتربخأ اهن”ال ةلحارلاىلعتبثي مل

 اهايإ مقلط ىنلا رمأو هلام ىف همزل دق حلا ضرف نأ ىلع لدي اذبف كلذاهلوق قلي ىنلا

 ريقفلا ججح ىف فاتخا دقو ه ًاضيأ هموزل ىلع لدي همزل دق هنأ تريخأ ىذلا محلا لعفب

 كلام نع ىكحو مالسإلا ةجح نم هأرجأ جح نإو هيلع جحال ىمفاشلاو انباعصأ لاق

 انئاكهخلبتام ةعاطتسالا نأ نسحلاو رييزلا نبأ نع ىورو ىنثملا هتكمأ اذإ جحلا هيلعنأ

 وه نإف هيلع يحال نأ ىلع لدي ةلحارلاو دازلا ةعاطتسإلا نأ هلِلَي ىنلا لوقو ناكام

 نأ مولعم هن "ال كم لهأ ةلزنم ًاعيطتسم كانه هلوصح راص دقف ًايشم تيبلا ىلإ لصو

 دازلا نع ىنغتسا دقف كانه لصح اذإف يه نم دعب نم وه ا] ةئ-ارلاو دازلا طرش

 دبعلا ف فلتخ او « ًاضرف العاف ناكدلعف اذإف ذئنيح جحلا همزليف هيلإ لوصول ةلحارلاو

 ليلدلاو هيز< ىعفاشلا لاقو هيزمال انباحصأ لاقف مالسإلا ةجح نم هي زحب له جح اذإ

 ملم انثدح لاق هللا دبع نب مهارإ انثدح لاق عناق نب قابلا ديعانث دحام اناوق ةحح ىلع

 نع قام وبأ انثدح لاق لس نب ةعيبر ىلوم هللا دبع نب لاله انثدح لاق ميهاربإ نبأ

 مث هللا تيب ىلإ هغلبت ةلحارو ًاداز كلم نم تلي هللا لوسر لاق لاق ىلع نع ثراحلا

 سانلا ىلع هللو ] لوقي ىلاعت هللا نأ كلذو ًاينارصن وأ ًايدوهم تومب نأ هيلع الف جل

 عالم ىنلا ريخأف ا نيملاعلا نع ىنَغ هللا نإف رفك نمو الييس هيلإ عاطتسا نم تيبلأ ججح

 .باطخلا لهأن م أذإ وه سيلف ايش كلمالدبعلاو ةل-ارلا ودازلا كلم حلا موزاط رش نأ

 ىلع ىه ةلحارلاو دازلا اهمأ ةعاطتسإلا ىف عقلي ىنلا نع.ةيورالا رابخألا رئاسو جمحلاب

 ىف هيلي ىتلا دارم نم مولعف ًاضيأو هنع هللا ىضر ىلع ثيدح ىف نيب ام لع امبكسلم

 هريغكلم ىف ةلحارو ًاداز هب درب م هنأو عيطتسالل اكلم نوكي نأ ةلحارلاو دازلا هط رش

 ليق نِإف ه هجح هرمي ملف جحلاب باطخلا لهأ نم نكي مل لاحب كلميال دبعلا ناكاذإو



 0 جلا ضرف باب

 كلذك هجح زاج جح ولو ةل>ارلاو دازلا كلم مدعل جحلاب باطخلا لهأ نم ريقفلا سيل
 طقس امتإو كلعال نم دبعلاو كلع نم هنآل باطخلا لهأ نم ريقفلا نإ هل ليق ه دبعلا

 ىنغتسا دقف كم ىلإ لصو اذإف كل نع سيأ هنأ ال دجاو ريغ هنآل ريقفلا نع ضرفلا

 امإدبعلاو ةل>ارلاودازلاب الإ نيلصاولا نيدجاولا راس ةل زن راصو ةلحارلاو دازلا نع

 جحلا باطخ ىف لخدي ملف كلم نإ و كليال هن“ال نكسل دحيال هنآلال هب باطخلا هنعطقس
 دجيال هن"ال ال جلاب بطاذع مل ىذلا ريخصلا ةلزنم هجولا اذه نم راصو هزحجيمل كلذلف
 كلي نم نوكي نأ هب باطخملا طرش نم نال جلاب باطخلا لهأ نم سيل هنكلو
 هعيم ا كلعال ديعلا نإف | ذ ًاضيأو هب هباطخ حمصي نم نوك نأ هط رش نم نأ

 ىلوملا هلعف 38 < راص حل ! ام لعف اذإف ىلوددل كلم ىه دبعلا مفانمو قافتإلاب جيلا نم

 قحتسملا وه ىلوألا نأ 50 كلمال 5 نأ هيلع لديوب مالسإلا ةجح نم هب زج الف

 ًاريعمرأ ص هيف نذأ ١ ذإف جلا ن رم هعنعو همدختس أهل نأو الام تراص اذإ اهنادبإل

 كلع هناا ريقفلا كلذك سيل و دبعلا هى زج الف ىلوملا كلم ىلع ةفلتم ىف 0 كلم هل

 ىل وملل ليق نإف ةعاطتسإلا لهأ نم راص دق هن ال هأ رجأ بحل اهم لعف اذإو هسفن عفانم
 اهرضح ولو اهضرف هيلع سدلو 5 باطخلا لهأ نم ملا سل و ةعئطأ نم ديعلا علم

 ىئ 0 سيل ديعلا ىلع مئاقروظلا صض رفنإ هلليق 0 كالذك حلا ناك الرف هتأرجأ اهالصو
 غ نم هلعف كلع دبعلا ناك ىذلا ربظلا ضرف اهب طقسأ دقف ةعبجلا لعف بف اهنم هعنم
 0 كالع رخآ ضرف ديعلا ١ ىلعن : ماو هأرججأ كلذ روظلا لعافك راصف ىل وألا نذإ

 ىور دقو افلتخا كللذلف ركلام وهام - ىف هلعجنو هزاوجب 5 مح ىت> ع زعفب طقسأف

 انثادح لاق ىسوم نب ر 0 لاق عناق نب قالا دنع انث دحام ديعلا جح ىف يق ل ثم ىتلا ن "ع

 لاق امهبأ ن رع رباج ىف | نع نايثع نب مارح نع بوبأ ن نب ىحي انثدح لاق قامحإ نب ىح

 عاطتسا نإ ةجح 0 0 ْ مث ع رشع يح ًايبص 1 ول مَع قلم هللأ لوسرلاق

 اهيلإ عاطتسا نإ ةجح هيلع تناكل رجاه مث ججح رشع جح ًايارعأ و ولو البيس الإ
 اليسا لإ عاطتسا نإ ةجيح هيلع تناكل ١ قدعأ مث م ججح رشع ج جيح اكولع نأ ولو الييس

 لاق لاهملا نب دمح انثدح لاق دايع ىلأ نب نسحلا نب ىسوم أنثدح لاق قابلا دبع انثدحو

 لاق لاق سابع نبا نع نايبظ ىبأ نع شمع الا نع ةيعش ان دح لاق عيرذ نب ديزءأنث دح



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ضن

 'ء جحيبارعأامبأ و ىرخأ ةجح حب ن أ هيلعف محلا كر ردأ مث جح ىبص اع اعأ هلي هللا لوسر

 بج وأف ىرخأ ةجح حب نأ هيلعف قتعأ مثجح دبع اعأوىرخأ ة هججوع ياما

 هلعجو قرلا لاح ىف اهلعف ىتل ةجحلاب هل دتعي لو ىرخأ ةجح يح نأ دبعلا ىلع تل
 لبقةلوءفملا ةجحلا هيي كلذعم وهوىنأر ءاللا ىف هلم لاق دقف ليق نإف + ىصلأ 0

 نأ عنتمي هنأل طرف ةر 277 ىف ىبارعألا كح ناككلذك هل لبق ٠ ةرجلا

 قلعتملا كحل جلا خيسأ معتفلا دعب ةرجمال لع لاق املف ةرجحلا ضرف خسف دعب كلذ لوب

 2 ىور درة ركام 0 ذإ ةرجهلا دعب جحلا ةداعإ ب وجو نم هب

 هلو | ىلا هلو رهاظديضتقي ىدلاوركب وأ لاق ه ءاطعو نسحلاو سابع نبأ نعدبعلا

 دقف 5 لعف ىتف ًاراركت بجوبام هيف سيل ذإ ةدحاو ةجحا | تيبلا جح سانلأ ىلع

 ونأ انثدح لاق ركب ن دمج انثدح مع هلع ىنلا كالذ دكأ دقو ةياآلا ة ةدوع ىضق

 0 نع نو راه نب ديزي انئدح ا ناهثعو برد نب ريهز انئدح لاق
 نيعألا نأ سابع ن ١ نع ىلّودلا وه داود وبأ لاقن انس ىبأ نع ىرهزلا نع نيسح

 ص لب لاقف ةدِساَو ةزع أ ةنس لك ىف جيلا هلل هللا لوسراب لاق مقل هل هلي ىتلا لأس ساح

 0 نيملاعلا نع ىنغ هللا نإف رفك ن مو ] ىلاعت هلوق ه عوطتف داز نف ةدحاو

 | رفك نمو | ةبألا هذهنع ريل ىنلا لجر لأسلاق دوادوأ عيفن نع ةفيلخ نب رطف نع
 هلثم هلوق نم دهاع ىورو هباقع فاخ ال سيح نإو هبأوث وجر. ال جح نإ وه لاق

 هللا ن"ال رجلا لهأ بهذم نالططب ىلع ةبآلا هذه تلد دقو جحلاب رفك نم نسحلا لاقو
 نم نأ ءالؤه بهذم نمو هلعف لبق جحلل أءيطتسم ةلحارو ًاداز دجو نم لعج ىلاعت

 مد نام ريغأ روذعم نوك( نأ مهيهذم ىلع بجاوف طق هل اي 7-5 نكي مل حلا لعفي مل

 ماذا طق ًاعيطتسم نك مل وهو عاطتسا نم ص يلا مزلأ ام! ىلاعت هلل هللا ناكذإ جحح مل اذإ

 ةمح نمات رك ذام هفصو ناك ن 1 مر الا قافتاو ليزنتلا صن ىف جح

 باتدكلا لهأاي لق | ىلاعت هلوق « مهلوق نالطب بجويام ةلحارلاو دازلا دوجوو ندبلا
 تلزت ملسأ نب اسز لاق ا ءادبش متأو اج وع اهن وغبت نمأ نم هللا ليدس نع نودصت مل

 ىح مهني تناكىلا بورحلا مثرك ذب جررخلاو سوأالا نورغي اوناكدوهلا نم موق ىف
 ىراصتلاودوملا ىف تلزن اهنأ نسحلان عو ةيلهاجلا ةيمحو ةيدصعلاب نيدلا نم اوخلسني



 لو جحلا ضرف باب

 ىلع ةجحاولو ءادبش رافكلا هللا ىعس دق ليق نإف ه مههتك ىف هتفص مهنا تك ىف ًاعيمج
 ةمآألا عامجإ ةمص ىف | سانلا ىلع ءادهش اونوكتتل ]هلوقب جاجتحإلا كل حصيالف مريغ
 مريغ ىلع ءادهش متأو باتكلا لهأ ىف لقي مل العو لج هنأ هل ليق ه هتجح توبثو
 بج وأف | ًاديهش يلع لوسرلا نوكيو | لاق م سانلا ىلع ءادهش اونوكتل | كانه لاقو
 هلوق ىنعم ريغ هانعمو | ءادهش متأو | ةيآلا هذه ىف لاقو موعامجإ ةمصو مهقيدصت كاذ
 نالطبب نوملاع كنإ ءادبش متنأو امهردأ ناوجو هانعم ىف ليقدقو | سانلا ىلع ءادهش |
 هلوقب ديرب نأ ىناثلاو مهنم باتكلا لهأ ىف كلذو ىلاعت هللا نيد نع مدص ف مكلوق
 دهشي هنأل لقاع وهو ىنعي | ديهش وهو عمسلا قلأ وأ | ىلاعت هللا لاق اكءالقع | ءادهش ا
 قح هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهمأ اي | ىلاعت هلوق + لطابلا نم قحلا هب زي ىذلا ليلدلا
 ىصعي الف عاطي نأ وه [ هتاقت قح | هلوق ىف ةداتقو نسحلاو هللا دبع نع ىور | هتاقت
 ىف فاتخا دقو هيصاعم عيمج هاقثا هانعم نأ ليقو ىسني الف ركذيو رف الف ركشيو
 نب عيبرلاو ةداتق نعو ةخوسنم ريغ ةكحج اهنأ سواطو سابع نبأ نع ىورف هس
 لهأ ضب لاقف [ متعطتسا ام هللا اوقتاف | ىلاست هلوقب ةخوسنم اهتأ ىدسلاو سنأ
 ءاقت ا نيفلكملا عيمج ىلعو هيصاعم عيمج ءاقت | هأنعم نآل ةوسنم نوكتت نأ زوجي ال ملعلا
 هنإ ليقو زوج ال كلذو ىصاعملا ضعب ةحابإ هيف ناكل اخوسنم ناكولو ىصاعملا عيمج
 لاح ىف ىلاعت هللا قوقح مايقتا | هتاقت قح | هلوق ىبعم نوك نأب اغوسنم نوكي نأ زئاج
 ىلاعتهلوق نوكيوهاركإلاو ةيقتلا لاح ىفكلذ خسف مث اهيف ةيقتاا كرتو نمالاو فوخلا
 لتقلاو برضلا لاهتحا هيف نوكب ال امف ديرب مس ىلع هيف ن وفاذتال ايف [ متعطتساام |
 نوءعطتسال اوناكوز ىلاعت لاق مهلعف ناسنإلا ىلع قشي اهف ةعاطتسإلا قن قلطي دقهنأل
 | اوقرفت الو ًاعيمج هللا لحب اومصتععاو | ىلاعت هلوق مهيلع كلذ ةقشم هدارمو | ًاءيس
 ةداتقو هللا دبع نع ىور كللذكو نآرقلا هنأ انهه لبحلا ىنعم ىف ِهيلِي ىنلا نع ىور
 ىذلا ليل اك ةاجتلا بيس هنآل هللا دعب ليقو هللا نيد هب دآرللا نأ ليقو ىدسلاو
 ىف كللذو ةاجنلا بيس هنأل لبحلا نامآلا ىمسيو هوحن وأ قرغ نم ةاجنلل هب كسمتي
 اومصتعاو | هلوق نأ الإ نامآلا هب ىنعي [ سانلا نم لبحو هللا نم لبحي الإ | ىلاعت هل وق

- 

 هانعم |اوقرغت الو| هلوقب هدك أو ةقرفلا نع ىهنو عامتجالاب ارمأ وه | ًاعيمج هللا لبحب
 هلا



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ نم

 نع كلذ وحن ىورو هيلع عامتجإلاو همورزأب ًاعيمج اورمأ ىذلا هللا نيد نع قرفتلا

 نم نأتي رف هب جنح دقو متلي قلم هللا لوسر نع اوقرفت د ديع

 ةضفارلا نم هلاثمأو ماظنلا للعدو اكحأ ىف داهتجالاو سايقلا ةافن امهدحأ ى
 نيفلتخلا ليواقأ نم دحاو قحلا نأ كلذ 2 ةاحالا ةشاتقلاب لوقف 2

 زئاج ريغف 9 الو| ىلاعت هل وقا هدنع قملا بصي مل نم ءىطخمو داهتجالا لئاسم ىف

 كك اندنع اذه سيلو هنع ىلاعت هللا ىهن عم ىلاعت هلل انيد فالتخالاو قرفتلا نوكب نأ

 تاد ىذلا وهو هيف فالخلا زوجي الام اهنمءاحنأ ىلع لصالا ف عرشلا ماكحأ نآل !ولاق
 ًايجاو ةراث نوكي نأ زاجام امأف لاح لكىف ه.احيإ ىلع وأ لاح لكى رظح ىلع لوقعلا

 فالتخ اكدي ةدابعلادورو زوج غئاس كلذ ف فالتخ الا نإف احايمةراتو ًاروظح ة ةراتو

 ماهتإلاو رصقلا ىف رفاسملاو يقل كح فالتخاوةالصلاو مودلا ف ضئاحلاو رهاطلا كح

 نوكيف هيف سانلا ماكحأ فالتخخاب صنلا دورو زاج ثيح نف كلذ ىرجم ىرج امو

 فاللخلا ىلإ ىدؤي امقدا مجالا مي وست عشت م 1 رخآلا هب ديعتام فالخ ادم مهضعب

 دوروزوجتال نأ بجول امومذم فالتخالا م عيمج ١ ناكولو هلثم صللا دورو زوج ىذلا

 ى ناج صنلا ىف هلثم زاج اف فيقوتلاو نعل ق؛رط نم عحرشأ | ماكحأ ىف فالتخالا

 نم ريثك شورأو تافلتخلا يقو تاجوزلا تاقفن ىف ناد_ممّلا فاتخ دق داهتجالا

 نه ناكر و دابتجالا لئاسم 5 اذهو فيقتل مول انيلم ا دحاو قدم لف تاراخملا
 نيفلتتممهاندجو املورفوألا ظحلا كلذ ىف ةنادصلل ناكلام ومذم ىفالتخالا نم برضلا
 ريغ نم هتفل اع هيحاصل مهنم داو لكغوسي نولصأوت:م كلذ عم موثدأ وحلا ماكحأ ْق

 دقو فالتخالا نم برضلا اذه غي وست ىلع قافتإلا مهنم لصح دّمف فينعت الو مول

 ىبنلا نع ىوروهباتك نم ةريثك ع ضاوم ىف هتجح تورث و ء,ءامجإ ةحصب ىلاعت هللا 0

 ىلاعت هللانأ كلذب تثف لالض ىلع 00 لاقو ةمحر ىتمأ فالتخا لاق هنأ رك

 دحأ ىلإ فرصنمىهنلا نأو فالتخالا | نم برضلا اذه نع | وق قت الو ] وق انب

 ًادحأ و ىعمالإ لمتعال ىعم وأ ىلع ليلد هيلع مبقأ دق امفوأ صو صنلا قامإ نيوجو

 هعورفىالنيدلالودأىف قرفتلا و فالتخالا وهدارلا نأ لع لديام ةبآلا ىوخل ىفو

 ذإ مكيلع هللا ةمعت اوركذاو ] ىلاعت هلوق وهو هيف فالتخالاب ةرابعلا دورو زوجي امو



 نكن ركذملا نع ىبتلاو فورعملاب مألا ضرف باب

 مومذملا ق رفتلا نأ ىلع ليلد كلذ ىفو مالسإلاب ىنعي [ مب ولق نيب فلأف ءادعأ منك
 . مع ءأ هللاو هعورف ىف ال مالسإلاو نيدلا لوصأ ىف وه ةيآلا ىف هنع ىبنلا

 ركدملا نع ىهملاو فورمملاب مالا ضرف باب

 قع نوبالو تقاورعملا نورمأيو ريخلا ىلإ نوعدب ةمأ مكنم ن 0ك و | ىلاعتا هللأ لاق

 ىمنلاو ورتملابرمالا ب وجو امهدحأ نيينعم ةيالا هذه توح دقر كب وبأ لاق [ركنملا

 هبا ماق اذإ هسفن ىف دحأ لك ىلع ضرره سا ةيافكلا ىلع ض رف هنأرخآلاو ركدملا نع

 5 ىلع لدف ضعبلا نود ضعبلا ىطتقت هتقيقحو | دعأ كم نكتلو ا ىلاعت هلوقل ه:ريغ

 صضرف وه لوش نم م سأنلا نمو نيقايلا ن ع طقس مهطحل هب ماق | اذإ ةيافكلا ىلع ضر

 | ةمأ مكنم ن 0ك و]هلوق ىف صوصخلا جرخم مالكلا جرخ لعجيو هسفن ىف دحأ لك ىلع

 لوقلا اذه ةمص ىلع لدي ىذلاو مكب وهذ هانعمو مكيونذ نم مكلر فغي | 1 ىلاعت كر

 0 ةالصلاو مهنيةكت و قوملا لسغو د امجلاك نيقايلا نع طقس موضعي هب ماق اذإ هنأ

 موضعل مايقب نيرخألا نع طقس امل ةيافكلا لع ضرف هنأ الولو مهفدو
 2 اركذ دقودب

 تك | لجو زعلاقف هباتكن مرخأ عضاوم ىف ركتملا نع ىهنلاو فورعملاب رمآلا ىلاعت
 ناهتل نع كح اهف لاقو | ركذملا نع توتو فورعملاب ثرره أ”سانلل تح رع هما

 نم كلذ نإ كباصأ ام ىلع ربصأو ركتملا نع هنأو فورعملاب رمأو ةولصلا ماا :]
 تغب نإف أمني اوحاصأف أولتةأ نينم ولا نم ناتفئاط نإو | ىلاعت لاقو ا رومألا مزع

 نيذلا نعل | لجو زع لاقو | هللا رمأ ىلإ ءنتىتح ىغبت ىلا اولئاقف ىرخألا ىلع امهدحإ
 نودتعي اوناكو اوصع امي كلذ ميرم نا ىسيعو دواد ناسل ىلع ليئارسإ ىب نم اورفك
 .هيضتقم اهرئاظنو ىألا هذهف ا نولعش اوناكام سنبل مولعف ركثم نع نوهانتب ال اوناك

 نكمأ اذإ ديلاب هريبخت اه وأ لزانم ىلع ىهو ركنملا ن ع ىهنلاو فورعملاب رمآلا باحيإل
 رذعت نإف هناسأب هراكنإ هيلعف هديب هركنأ اذإ هسفن ىلع ًافئاخ هيفن ىف ناكو نكم مل نإف

 |نثدح لاق سراف نب دمحأ نب رفعج نب هللا دبع انثدح ام هيلقب هراكتإ هيملعف انفصو امل كلذ
 لسم نب سدق ىنربخأ لاق ةبعش انثدح لاقىملايطلا دوادوبأ انث دح لاق بيبح نب سنوي
 تقلاغ لاقف لجر ماقف ةالصاا لبق ةبطخلا ناو رم مدق لاق باهش نب قراط تعم لاق
 وبأ ماقف ًاناهل ناكو ةبعش لاق نالف وبأ اب كلذ كرت لاق ةالصلا دعب ةبطخلا تناك ةنسلا



 مكنم ىأر نم ِهيِلَ هللا لوس رانل لاق هيلعام ىضق دقف ملكتملا اذهنم لاقف ىردخلا ديعس
 كاذو هيل ه ركشيلف عطتسي مل نإف هناسلب هركسيلف عطتسي مل نإف هديب هركنيلف ًاركنم

 العلا نب دمع انثدح لاق دوادوبأ انثدحلاقىرصبلا ركب نيد ا:ثدحو نامإلا فعضأ
 سدق نعو كيعس ىبأنع هيأ نع ءاج رب ليعايسإ نع شمل | نع ةيواعم بأ انثدحلاق

 لوش كلَ هلا لوسر تعمس لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع باهش نب قراط ن ءملسم نبأ

 مل نإف هناسلبف عطتسي ما ن نإف هديب هريغيلف هديب هريغي نأ عاطتساف ًاركتم مكنم ىأر نم

 هوجولا هذه ىلع ركنملا راكنإ نأ تل 00
 مث هناسلب هريبخت و ب ل اذإ هن أ ىلع لدو ناكمإلا بسح بع ةنالثلا

 28 لاق رفعج نب هللأ دمع انثدحو هيلقب هراكثإ نم رثكأ هيلع سلف كلذ هنكمي مل اذإ

 ربا رج نإ 0 قاحسإ ىنأن زع ةيعش ان” ددح لاق دوادوأأ انث دح لاق بيبح نب 907

 هلمعل نمر رعأو رثك أ م ىصاخملاب مهب لمعي موق نمأم لاق هك ىنلا نأ هيبأ ن نع لجبل

 انئدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نإ دمع انثدحو باّقعب هنم 0 ميمعالإ اوريغي مل مث

 دبع نع ةديبع ىلأ نع ةمذب نب ىلع نع دشار نب سنوب انثد> لاقىليفنلا دمحنب هللادبع

 ناك ليئارسإ ىنب ىلع صقنلا لخدام لوأ نإ تي هللا لوسر لاق لاق دوعسم نب هللا

 دغلا نم هاقلي مش كل لحال هنإف منصآ ام عدو هللا قتا اذهاي , لوقنف لجر لإ قلي لجرلا

 بولاق ىلاعت هللا برض كلذ أولعف ايلف هديعق و ةينرعو هلك نوكي نأ كلذ هعنم الق

 مرام يطا ناسأ ىلع ليث ارينا ىب نم اورقك نيذلا نعل لاق م مث ض عب موطعل

 فورعملاب نرمأتل هللاو الكلاق م | نوق اف هلوق ىلإ - نودتعي اوناكو اوصع امب كلذ
 قحلا ىلع هنرصقت و ًارطإ قحلا "5 هنرطأتل وملاظلا ىدي ىلع نذخأتاوركتملا نعذوهتاو.
 نب ءالعلا نع طازحلا ةنابقاوا وب انثدح لاق 0 نب فاخ ان دح دوأد وأ لاق آارصخ

 هوحشب هلي ىنلا نع دوعسم نيأ ن 3-0 ةديبع ىنأ نع ملاس نش 0 نيبورم 2 نع بيسملا

 هلي ىنلا ربخأت مهنعل اككتنمليل مث ضعب ىلع مكضعب بواقي هللا نيرضيل وأ هيف دازو

 الو هلك يال و ةيصعملا ىلع مهقملا سلاجيال مث هركتي نأ ركتملا نع ىهنلا طرش نم نأ
 نيذلا نولوتي مهنم ًاريثك رت | ىلاعت هلوقل آنايب كلذ نم للي ىنلا هركذامناكو هبراشي

 أوناك | ىلاعت هلوقل ركتملا نع ىهنلل نيكرات مه مهتسلاججو مهايإ مهنلك اوم اوناكف [اورفك



 ضد ركذ | نع ىبهتلاو فورعملاب سمألا ضرف باب

 كلذ نأ الإ هنأ سلب هراكنإ نم ل ىنلا ريخأ ام عم | هولعف ركذم نع نوهانت.ال

 ًاضيأ كلذ ىف تلي ىنلا نع ىور دقو ه هايإ هتبراشمو هتلك اؤمو هتسلاجم عم هعفتل

 .نع دلاخ انربخأ لاق ةيفب نب بهوانث دح لاق دواد وأ انثدح لاق رك ني دم انثدحام

 مكنإ سانلا اهسأ اي هيلع ىنثأو ىلاعت هللا دمح نأ دعب ركب وبأ لاق لاق سيق نع ليعامسإ
 1ذإ لض نم كرضي ال مكسفنأ يلع | امعضوم ريغ ىف امتوعضتو ةبآلا هذه نورت
 .كشو هيدي ىلع اوذخأي ملف ملاظلا اوأر اذإ سانلا نإ لوب تلي ىنلا وع انأو[ مما

 .ناهلس عيب رلاوبأ انثدح لاق دواد وبأ انثد لاق ركب نب دمع اثدحو باقعب هللا مهمعينأ
 .ةب راج نيورمج ىبب دح لاق ميكح ىأ نب ةيتع نع كرايملا نبأ انثدح لاق ىتعلا دوأد نا

 فيك ةيلعث ابأ اي تلقف ىن حلا ةبلعل نأ تلأس لاق ىنابعشلا ةبمأ وبأ ىنثدح لاق ىمخللا
 اهنع اأن ًاريمخ اهنع لا دقل هللاو امأ لاق ا مكسفنأ مكيلع 1 ةيآلا هذه ّق لوقت

 "عاطم اش تيأر اذإ ىتحركنالا نع اوهانتو فورعءملاب اورمتنا لب لافي هللا لوسر
 .كنع عدو كسفنب ىنعي كيلعف هبأرب ىأر ىذ لك باحيإو ةرثؤم ايندو اقبتم ىوهو

 نيسمخ رجأ لثم مهف لماعلل رمجا ىلع ضبةكهبف ريصلاريصلا مايأ كمارو نم نإف مارعلا
 رجأ لاق مهم نيسمخ رجأ هللا لوسراي لاق هريغ ىندازو لاق هلع لثم نولءعب الجر
 .نالاحاهطل ركنملا نع ىهنلأو فوردملاب مآل نأ ىلع ةلالدرابخألا هذه ىفو مكنم نيسمخ
 هتلازإو هليزينأ هدب كلذ ةلازإ هنكمأ نم ىلع ضرُفف هتلازإو ركدملا رييغت اهنف نكي لاح
 .لعاف سفن ىلع ىتأي نأو فيسلاب الإ هتاازإ هنكمي ال نأ اهنم هوجو ىلع نوكت ديلاب
 أ هلام ذخأب وأ هلتش هريغ دصق وأ هدصق ةلجر ىأر نك كلذ لعفب نأ هيلعف ركشملا

 حالسلا نود امب هلتاقوأ لوقلاب هركنأ نإ ىهتنيال هنأ معو كلذ وحن وأ ةأرماب انزلا دصق
 لقب الإ هدب هرييغت هنكمي ملاذإف هدي هريغيلف ًاركنم قار نم 2 هلوَدل هلنعب نأ هيلعف

 .هعفد ومدبب هركنأ نإ هنأ هنظ ىفبلغ نإو هيلع ًاضرف هلتقي نأ هيلعف ركتملا اذه ىلع ميقملا
 عفدلاب هركنأ نإ هنأ هنظ ىف بلغنإو هلتق ىلع مادقإلا هلزحي مل هنع ىهنأ حالس ريغب هنع
 نآب الإ ركنملا اذه ةلازإ هنكم لو هنع هعقد كلذ دعب هنكم ملو هيلع عنتما لوقلاب وأ هدبب
 لجر ىف دم نعمتسر نبأ ركذ دقو هلتقي نأ هيلعف هل هنم راذنإ ريغ نم لتقلاب هيلع مدقي

 ةفينحوبأ لاق كل ذك و هبحاص ىلإ هدرتو عاتم ا ذقنتست ىت> هلتق كعسو لجروعاتم باه 506 010 1 ا . 2 ا ا ع - 0



 وبأ لاقو دمع لاق عاتملا درب مل نإ هلتقت ىح هبتت نأ كعسو عاتملا ذخأ اذإ قراسلا ىف

 نأ كلف لاق كنس علق ديرب لجرىف لاقو هلتق كعسي تويبلا بقنيىذلاصللا ىف ةفينح

 ىلاعتهل وق هيلعل ديدان ركذ ىذلا اذهو هيلع سانلا كنيعي ال عضوم ىف تنك اذإ هلتقت
 صأىلإءولادعب الإ مهنع هعفرب لوم اتقب مأف | هللارمأ ىلإ ءونت ىتح ىغبت ىلا اولتاقف |

 هريغيلفأ 0 لَو ىلا لوقو 31 ىغيلانم هيلع مام كرتو ىلاعت هللا

 هنكممل اذإذ كلذ نكمأ هجو ىأ ىلع هديب هرييغتب صأ دق هنألا اضيأ كلذ بجو هدو

 ىتلا سوكملاو بئارضلا باحصأ ىف اناق كلذكو هليزب ىت> هلتق هيلعف لتقلاباالإ هرييغت

 نمدحاو لكلو مهلتق نيملسملا ىلع بجاوو ةحابم مهءامد نأ سانلا ةعتمأ نم اهنوذخأي

 0 لوقلاب مهيلإ مدقتلاال وهل هنم راذن] ريغ نم مهنم هيلع ردق نم لقي نأ سانلا

 نم مرذنأ ىّمو هرظحي ملعلا عم م كلذ ىلع نيم دوم اوناكاذإ نيلباق ريغ مهنأ ماوجنم

 نم لتق زئاجخل ركنملا نم هيلع قام ورفل نامي م> هنم |وعنتمأ مهيلع راكنإلا ديرب

 لتقي نأ لتقلاب مهلع مدقأ نإ فاخ نمل مهكرن كلذ عم زئاجو 3 ىلع اهيقم مهنم ناك

 اقم ناكنم رئاس مكح كلذكو مهنار و نكمأ أم :مهلع ةظلغلاو مه-انتجا هيلع 7 الإ

 بوجو ىف ان ركذ نم مكح هلك ام ًارهاج+ اهيلع ًارصم تاقب وملا ىصاعملا نم ءىث ىلع

 _ اذإ كلذو هناساب ل لف عطتسي مل نإو هديب هيلع مهام ريبغت و نكمأ اع : مهلع ريكنلا
 ى بلغ دقو كلذ جرب مل نإف هوكرتيو هنع اولوزي نأ لوقلاب مهلع ذه كف دقو كلذ ثاف هك ت .هنعأ ل ود نأ ل ّقلان لع ركذنأ نإ هنأ اجر
 مهنا نأ دعي مهنع توكسلا هعسو مولع ركنم هنأب مهملع عم هذه نيلباق ريغ مهنأ هنظ

 لَو هل وقوهبلقب هريخيلف 0 هناساب هريغيلف لاق ْقِ ىنلانأل مهنارجمرهظيو
 ىف ناكءاوس هبلقب هراكنإ هبلعف ركنمل نع اولوزب نإ با وفرق لي ماد

 توكسلا هلجسايأف لوقلاب هتلازإ ا سي مانإ هلوق نآل نك مل وأ ةيقت
 نم عرشيال مكستنأ مكتيلغ | ] لاعت ك1 0 ط0

 كيلعف كنم ىل ابقي مل اذإف كنم لبق ام ركنملا نع لاو: قورعلاب ضإ مدقق! ا لح

 اورمتنا مقلط لاقي كلذ ىلع لدي هانمدق ىذلا ًاضي أ ىنشخلا ةبلعت ىنأ ثيدحو كسفن

 بايإوةرثؤم اندوآعبتم ىوهواعاطم ًامشتبأر اذإ يد ركسملا نءاوهانتو فورعملاب

 كلذ اولبقي مل اذإ ملعأ هللاو ىنعي ماوعلا كنع عدو كسفن كيلعف هيأرب ىأر ىذ لك



 ا ركذا ا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ضرف باب

 جابأو ماوعلا مأ عدو كسفن كيلعو مهكرت نمةعس ىف تنأف متءارآو مهءاودأ اوعبتاو
 نأ ىنايعأدقهل لاقسابع نبا نأ ةمركع نع ىورو هلاح هذه نميف لوقلاب ريكنلا كرت
 ةيآل اً رقإ كلذ كفرعأ انأهل تاقف تبسلا بادصأ نم ظعولا نع كسمأ نمي لمفام ملعأ
 لدتساف ةلحفاسكو تبصأىل لاقف لاق .ءوسلا نع نووي نيذلا انيجنأ | ىلاعتهلوق ةئناثلا
 نع نيكسمملا لعخل هنع هني ل نهو ءوسلا لمع نم كلهأ هللأ نأ ىلع كلذ سابع نبا

 ريغ مهلامعأب نيضار اون اك مهنأ ىلع اندنع اذهو باذعلا ىف هيلعاف ةلزنمي ركنملا راكنإ
 رصع ىف ناك نم ىلإ نيمدقتملا ءايبن لا لتق ىلاعت هللا بسن دقو مهمواقب ال نيركنم
 ماج دق ] هلوقب مهئايبناأل نيلتاقلا مهفالسأل نيلاوتم !وناكن يذلا دوهيلا نم هلي ىبلا
 لبق نم هللا ءايبنأ نولتقت لف | هلوقبو |[ مجومتلتق ملف متلق ىذلابو تانيبلاب ىلبق نم لسر
 لاعفأب نيضار أوناك ذإ هولتشي لو هورشاس 0 نإو مهلإ لقلا يفاضأف | نينمؤم منك نأ

 اوناكذإ هيلعافب تيسلا باحصأ نم ءوسلا نع هني مل نم ىلاعت هللا قملأ كلذكف نيلئاقلا

 هريغ ىلع هربيغت عيطتسي الو هيلقب ركشللا ًاركشم ناكاذإف نيلأ وتم هيلع مشو نيضأر هب

 لض نم مرضي ال مسفنأ ميلع |ىلاعت هللا لاق نم وه لب هيلعاف ديعو َق لخاد ريغ وف

 انثدح لاقو ىف وكلا ةيطع نب دمحأ انثدح لاق ىضاقلا دمحأ نب مركم انثدحو | متيدته اذإ
 هنأ اننظ ىتح ىكب غّئاصلا ميهاربإ لتق ةفينح ابأأ غلب امل لوقي كرابملا نبا تعمس لاق ىنامما
 تأق مالا اذه هيلع فاخأ تنك دقلو القاع الجر هّللأ و ناكلاقف هب تولفت تاوميس

 ديدش ناكو هللا ةعاط ىف هسفنل لذبلا ديدش ناكو ىنل سيو مدقي ناكلاق هبيس ناكفيكو
 هلكأف هيضراعرو هقوذيالو هاضربالو هنع ىنلأ سف هىثلا هيلإ تمدق امر كتنكو عرولا

 ىلاعت هللا نم ةضيرف هنأ ىلع انقفتا نأ ىلإ ركدملا نع ىبنلاو ىو رعملاب سمألا نع ىلا سف
 نم قح ىلإ ىتاعد لاق لو تلقف هنبيو ىنيب اندلا تملظاف كعيابأ ىتح كدب دم ىل لاقف
 نكلو صأ سانلا حلصي ماو لت 3-03 لجردب ماقنإ هلكلقو هيلع تعمق هّللأ قوق

 ناكو لاق لودال هللا نيد ىلع أن ومأم مهيلع سأرب الجرو نيحلاص اناوعأ هيلعدجو نإ
 رمأ اذه هل لوقأف ىناضاقت ىلع مدق املكململا معرغلا ىضاقت ىلع مدق اءلك كلذ ىضتقي
 رئاسكت سيل ةضيرف هذهو ءامسلا نم هيلع تدقع ىتح ءايبنأل اهتقاطأامد>اوب ملصي ال
 هدحو لجرلا هب ىمأ ىتم اذهو هدحو لجرلا اه. موقي ضُئارفلا رئاس نآل ضئارفلا



 لج رلا للتت اذإو هسفن لتق ىلع نيعي نأ هيلع فاخأف لتقلل هسفن ضرعو همدب طاشأ
 دسفب نم اهيف لعجيتأ | الملا تلاق دقف رظتني هنكلو هسفن ضرعي نأ هريغ ءىرتجي م

 جرخ مث *| نرالعت الام ملعأ ىنإ لاق كل سدقنو كدمح حب هل نحنو ءامدلا كفسيو اهف

 تاسارخ لهأ هايقف هيلع عمتجاف هذخأف ظيلغ مالكب هملكف ملم وبأ ناك ثيح ورم ىلإ

 لضف أىلاعت هللهب موقأ ًائثيش دجأام لاق“ هدواع مت هرجزف هدواع مث هوقلطأ ىتح مهدابعو
 هيف كضغبأ انو هللا ناري نكلو ىدبب ةوق ىل سيل ىناسلب كندهاجالو كداهج نم

 لِي ىنلا نع ةدراولا راثآلاو نآرقلا نم هركذ انمدق امب تبث امل ركب ونأ لاق ه هلتقف
 ماق اذإ ةبافكلا لع ضرف هنأ انيبو ركنما نع ىهنلاو فورءملاب ملا ضرف بوجو

 كرت نآل رجافلاو ربلا هضرف موزل ىف فلتخمال نأ بجو نيقابلا نع طقس ضعبلا هب

 طقسي ال ةالصلل هكرت نأ ىرت الأ هريغ ًاضورف هنع طقسيال ضورفلا ضعبل ناسنإلا
 رئاس نءهتن , ماو فورعملارئاس لعفيمل نم كلذكنف تادابعلا رئاسو موصلا ضرف هنع

 ةحلط ىور دق و هنع طقاس ريغ ركنملا نع ىهنلاو فورءملاب ىمآلا ضرف نإف ريك انملا

 علم ىنلا باص أ نم رفن عمتجا لاق ةريره ىنأ نع حابر ىبأ نب ءاطع نع ورمع نبأ

 هانلمع الإ ءىش فورعملا نم قبال ىتح فورعملاب انلمع نإ تيأرأ هللا لو سراي اولاقف

 فورعءملابمأنال نأ انعسيأ هنعانيهتنا الإ ركنملا نم ايش قبب مل ىتح ركنملا نءانيبتناو
 إو ركنملا نع وهئاو هلكهب اولمعت مل نإو فورعملاب !اورم لاق ركنا نع ىهن الو

 نإو ركدملا نع وهن أو هلك ” لإو فورعشلاب اورم لاق ركسخا نع

 ىرجب ركنللا نع ىهنلاو فورعماب مالا ضرف إي ىنلا ىرجأف هلكدنع اوبتت م

 نم دحأ عفدي م )و ٠ تابجاولا ضعب قاريستلا عبرا عودا سورا ١

 باصأ لابجو علا نم موق الإ كلذ بوجو مهفلخو ميفلس اهئارقفو ةعآلا ءالع
 مراد ركنللا نع ىهنلاو فورعملاب ىمألاو ةيغابلا ةئفلا لاتق او ركنأ مهنإف ثيدحلا

 ةئفاا لاتقو حالسلا لمح ىلإ هيف جيتحا اذإ ةنتف ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب صاألا اومسو

 : هللا ىمأ ىلإ ءت ىتح ىغبت ىتلا اولتاقف | ىلاعت هللا لوق نم هيف | ومع دقام عم ةيغابلا
 ناطلسلا نأ كلذ عم اومعزو ه هريغو فيسلاب اهلاتق بوجو نم ظفالا هيضتقي امو

 لوقلاب ناطمللا ريغىلع.ر كش امنإو هللا مرحىتلا سفنلا لتقو روجلاو ملظلا هيلع ركسيال

 سانلا اودمقأ مهن اهل نيفلاخنا اهئادعأ نم ةمآلا ىلع ارش اوراصف حالس ريغب دبلاب وأ



 م١ زكساملا نعىبهتلاو فورعملاب رماألا ضرف باب

 بلغت ىلإ كلذ ىدأ ىتح روجلاو لظلا ناطل سلا ىلع راكنإلا نعو ةيغابلا ةئفلا لاتق نع
 بهذودالبلا تبرخوملظلا عاشور وغتلا تبهذ ىتح مالسإلاءادعأو سوجملا لب راجفلا

 بلج ىذلاو ةيكدزااو ةيمرلاو ةبونثلا بهذمو ولغلاو ةقدنزلا تربظو ايندلاونيدلا

 هللاورئاجلا ناطلسلا ىلع راكنإلاو ركنا نعىهنلاو فورءملاب مالا كرت مهيلع هلك كلذ

 ىطساولا دابع نب ذم انثدح لاق دواد وبأ انثد> لاق ركب نب دمت انثدح دقو ه ناعتسملا
 ىوعلا ة يطع نعةداحج نيدم انثدح لاق لئارسإ ان ربخأ لاق نوراه نب ديزب انثدح لاق
 رئاج ناطاس دنع لدع ةيلكدابجلا لضفأ ملتي هللا ل وسر لاق لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع
 لاقىزو رملا بعص»نبور مسن بدم نيدمحأ ىف ريخأ لاق معن د انثدحو ه رئاجريمأ وأ
 تثدح انأ لوقي ةفينح ابأ تعمس لوقي ديشر نب نسحلا تعمس لاق ةرامع ابأ تعمس

 بلطملا دنع وب ةزمج ءادهشلا كيس 0 ىنلا لاق سايع نبا نع ةم ركع نع غئاصلا ميهاربإ

 دق | دابعلل الظ ديرب هللاامو | ىلاعت هلوق - هلتتقف هاهو همأف رثاج مامإ ىلإ ماق لجرو
 موضعل لظاضأ ديربالو مهلظي نأ وه ديرب الف هجو لكن م لظلا ةدارإ ىن كلذ ىضتقا
 هيلظ ديرب نأ قاجل مهضعل ملظ ديرب نأ ذاجولاو جيبقلا ةلزنم ىف ءاوس امهم ”ال ضعبل

 هريغل ناسنإ لظ دارأ نم نيبود ريخا هسفن لظ دارأ نم نيب لوقعلا ىف قرفال هنأ ىرت الأ
 ه هريغ نمو هنم ةيفتنم مظلل هتدارإ نوكت نأ ىغبني كلذكف مبقلا ىف ءاوس امهنأو
 | ركنملا نع نوهتأو فورعملاب نو ممأت سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متتك | لجورع هلوق

 ربخلاو ةراشبلا تمدقت ايف ىندي هنأ نسحلا نع ىورهوجو | متنك | هلوق ىنعم ىف ليق

 انثدحو ه هللا ىلع امرك أواه رخآ نحن نسحلا لاقةمدقتملا بتكلا ىف مم الا ركذ نم هب
 لاق قازرلا دبع ان ريخأ لاق عييرلا ىلأ نب نسحلا انثدح لاق قاحس] نب دمع نب هللا دبع
 ىلاعت هل وق ىف لوقب تلكَ ىننلا عمس هنأ هدج نع هببأ نع ميكح نب زوم نع رمعم ان نيك
 ىلع اههركأو اهريخ متنأ ةمأ نديم ن ونمت متن لاق [ سانال تجرخأ ةمأ ريخ متك |

 ليقو هبتك نم مهلإ لزنأ اهف هءايبنأ اهم هللا ربخأ ةمأ ريخ متنك هانعم ناكف ىلاعت هللا

 وهذإ ةلاحال ساالا عوقو ديك أتل اط وخد رادقمب الإ ةلزنمب ابجورخو ناكل وخد نإ

 ىنعملاو| اميكحاهيلعهللاناكو « اهيحرأر وفغ هللا ناكو | ىلاعتلافاك ةقيقحلا قناكدقامةلزنمب
 ىنعمب ةمأ ريخ نوكيف ةمأ ريخ متثدح ىنعمب ةمأ ريخ تلك ليقو ه كلذ عوقو قيقحلا

 قى ماكحأ نعوم



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 2

 نم كلذك مهنأ لديل نأ ذنم منك ليقو ظوفحما حوللا ىف ةمأ ريخ منك ليقو لاحلا

 9 متتك اهدحأ وجو نمةمآل اعامجإ ةمص ىلعةلالدةبألا هذه فو 8 مرمأ لوأ

 500007 نيلاض ريغ ىلاعت هتلا قح نوماق موالإ ح دم ةفصهللأنم نوقحتس

 مهنأكلاثلاو هللارمأ وهف ورعملا نآلىلاعتهتتارمأوبف هب ا اهف قورعملاب نوم أي

 ىضرعهلل موالإةفصلا هذه نوقحتسي الو هنع هللا ىهنام وه ركنملاو ركنملا نوركني

 لاعتهتا كحوهو فورعمووف هبت رمأ اموركم وبفةمألا هتركنأ ام نأ كلذب تيثف

 هللا كح وه معامجإ هيلع اصخام نأبجوبو لالض لع مبعامجإ عوقوع شمام كلذ ىفو

 ربخأ هنآ عقل ىنلاةوبن هوك ىلع ةلالدل ا هيف ةيآلا [ىذأ الإ كو رض نأ | ىلاعت هلوق ىلاعت

 عاقنيق وو ةظيرقو ريضتلاون ةنيدملاىلاوح م ءادعأ] أو :اكنيذلادوبلا نع

 ممولتاقىتم مهتأ ول وقلا ةبج نم ىذأ الإ مهنورضيال مهنأ ىلاعت هللا ريخأف ربيخ دوهمو

 ان ةلذلا مهيلع تب رض | ىلاعت هلوق ه بيغلا ملع نم كلذو ربخأ كناكف رابدآلا اولو

 ةلالدلا هيف مركذ مدقتملادوييلا هب ىنعي وهو | سانلا نم لبحو هللا نم لبحب الإ اوفقث

 لعحب نأ الإ ةنكسملاو ةلذلا نم كللذك أوراصد وبيلا ءالؤهن'ال عقلي ىنلا ةوبن ةمىلع

 ىلاعتهلوق + نام الاودبعلا وه عضوملا اذه ىف لبحلا ن"الهتمذو هللا دبع مهل نوللسملا

 لاق | نودجسي مهو ليلا ءانآ هللا تابآ نولتب ةمئاق ةمأ باتكسلا لهأ نم ءاوساوسمل إ
 نمآام دوهلا تلاق ك4عم ةعامجو مالس نب هلأ دبع ملسأا 5 1 حرج ناو ةداتقو سابع ن ا

 لاقوةلداع ىنعي | ةمئاق | هلوق نسحلا لاق ٠ ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف انرارش الإ دمحم

 هللأ ةعاطب ةعاق ىدسأا لاقو ىلاعت هنلأ رمأ ىلع ةتياث سنأ نس عيب رلاو ةداتقو نماي ع نبأ

 هأتعم ميضعب لاقوتالصلا قفورعملا دوجسلا هنأ هيق لي ة| نودجسي مه 2 و | هلوقو 0 ىلاعت

 لوقوهو الاح واولا اولعجج عوكرلا ىف الو دوجسلا ىف نوكت ال ةءارقلا نال نولصي

 كلذ عم مو لبللا ءانآ هللا تابآ نولتي لاق هنأك فطعلل انره واولا نولو الا لاق ءارفلا

 نع ثنوبشو فورمملاب نورمأيو رضالا مويلأو هّللأب نونمؤي ىلاعت هلوق كوددعسإ

 اوعدو هلوسرو هللاب اونمآ مهنال ناكل لهأ نم اونمآ نيذلا ءالؤهل ةفص | ركنملا

 متنك | ىلاعت هللا لاق نمم اوناكف هفلاخ نم ىلع راكنإلاو قلي ىنلا قيدصت لإ ساتلا

 2 نم نآرقلا هيلع لدام انب دقو ةمدقتملا ةيآلا ف 0 0 تجر | ةمأ ريخ



 نفر ركشملا نع ىهنلاو فورعملاب سمالا ضرف باب

 داقتعاقيرط نم ركنملا ةلازإ بحت لبف لبق نإف + ركسنملا نع ىهنلاو فورعملاب سمآلا
 اذه هل ليق ه لاعفآلا نم ريكانملا رئاس ىف بجو الب وأتلا هجو ىلع ةدسافلا بهاذملا

 كلذ نع هتلازإ بجت هنإف هتيسشب ساّنلا لضيف هتلاقم ىلإ ًايعاد مهنم ناكنف نيبجو ىلع
 ةماقإب قحلا ىلإ ىعد امنإف اهيلإ عاد ريغ هسفن ىف كلذ ًادقتعم مهنم ناكنمو نكمأ امب

 هل نوكيو هيفسب قحلا لهأ ىلع جرخ ملام هتهبش داسق نيبتو قحلا لوق ةعص ىلع ةلالدلا
 رمأ ىذلا ىغابلا اذبفاهلع التاقم هتلاقم ىلإ ًايعاد جرخ نإف مامإلا نع مه- عنتم باحصأ

 ناكهنأ هبجو هللا مرك بع نع ىور دقو ه ىلاعت هللا رمأ ىلإ ءي ىتح هلاتقب ىلاعق هللا
 عطقف هلل الإ كح ال دجسملا ةيحان نم جراوخلا تلاقف بطخي ةفوكلاب ربنملا ىلع ًامثاق

 ءىقلا نم مهقح مهعنمتال نأ ًاثالث اندنع مه نأ امأ لطاب اهب دارب ق> ةيلكلاقو هنبطخ
 ىتح ميلتاقن الو همسا اهيف اورك ذب نأ هللا دجاسم مهعنمت الوانيديأ عم مهمديأ تناكام

 ءاعدلاب هبجو هللا مرك ىلع مأدتب | ناكو انولتاقي ىتح مهلاتق بحيال هنأ ريخأف ان ولتاقي

 لهأ نم نيلوأتلا رئاس ىف لصأ كلذو مهضعب عجر ىتح مهجاحو ءارورح اولزن نيح
 هيلع مهام ىلع اورقأو اولتاقي مل مهبه اذم ىلإ نيعاد !وجرخي ملام مهنأ ةدسافلا بهاذملا

 ةيزحي الإ هرفك ىلع رافكلا نم د>أ رارقإ زئاج ريغ هنإف ًارفك بهذملا كلذ نكي ملام

 ةلمج ًايدب هئاطعإل ه دترألا ةلزنم هنآلةيزجلا ىلع ليوأتلاب رفك نم رارقإ زوجي سلو

 مهلعجي نم سانلا نمو + ًادترمراص ليصفتلاب كلذ ضقن تف لوسرلاب ناعإلاودمحوتلا

 نيماسملل زوحيالو مهتك انممدنع زوجتف نسحلا وب أل وقي ناككلل ذك بات كلا لهأ ةلزنم
 هب نيكسمتسم اونوكت مل نإو نآرقلا كب نولحتنم مهنآل مهحتابذ لكؤتو موجوزي نأ

 معا رشرئاسب اكسمتسمنكي ءانإو ميكح كمل ةيدوبلاوأ ةينارصتلا لحن نمنأاك

 ىف لخد الجر نأ ول تادابزلا ىف دمح لاقو | مهنم هنإف مكتم روتي نمو | ىلاعت لاقو

 اياصو نم ز وام اهنمز رجنيملسملا ةلزتمهاناصو ىف ناكارلهأ رفكب ىتلا ءاوهألا ضعب
 هيلإ بهذي ىذلا بهذملا ةقفا وم ىلع لدب اذهو مهاياصو نم لطبنام اهنم لطيب و نيملسملا

 نمز ىف ! وناكن يذلا نيقفانملا ةلزنمب مولع نم سانلا نمو هوجولا ضعب ىف نسحلا وبأ

 لهأك مهاعجينم سانلا نمو ميقافت وم رفكبىلاعت هللا مع عم مهقافن ىلع | ورقأف هيلي ىنلا

 لبقن ملو هيلع مرن مل ميقافن ىلع انفقو ول نيقفانملا نأب امهنني قرفف كلذ ىلأ نمو ةمذلا



 نم ةيزجلا ذخأ زئاج ريغو ةيزجلاب اورقأ امتإ ةمذلا لهأو فيسلاوأ مالسإلا الإ مهن

 ىم كلذ ىف مههكل ةيزج ريغب اورقي نأ زوحي الو مالسإلل نيلحتنملا نيلوأتملا رافكلا

 ماكحأ هيلع ىرجأو هيلع هرارقإ رحب مل رفكلا داقتعا مهنم دحاو بهذم ىلع انفقو

 هيف هطلغ نركب نأ ىدع ظفل قالطإ ىلع رافكلا مكح هئارجإ ىف رصتقي الو نيدترملا

 ذئنيخ هريفكت بج وي امي هداقتعا نع انأب رعيف هرييخ نع نيس نأ نود داقتعالان ود

 . ملعأ هللاو لتق الإو بات نإف ةباتتسالا نم نيدترملا ماكحأ هيلع زوحي

 ركب وبأ لاق ةيآلا [ [ كنود نم ةناطب اوذختت ال اونمآ نيذلا امأ اي ] ىلاعت هللا لاق
 نينم ولا ىلاعت هللا ىهنف هرمأ ىف م« قثو» سمأ نونطبتسي نيذلا هتصاخ لجرلا ةناطب

 ممرومأ صوخ ىف مه |ونيع ل نأو نينمؤملا نود نم ةناطب رفكلا لهأ اوذختي نأ

 8 نورصقبال ىنعي [الابخ كيرلا ؛ال | لاةف نينمؤيلل رافكلا ءال ئه رئامض نع ربخأو
 | متع اماودو لاق مْ داسفلا وه لايخلا ن 8 رومأ داسفإ نم هيلإ ليبسلا نودي

 ارادنتت كيد أوتنعلا نأ اودو حرج نبا لاقو مكنيد نع كل الض اودو ىدسلا لاق

 لاقو َّ لع وش انبأ مهب نع ربخأ هنأكف ةقشملا تنعلا لصأ نذل هيف ةقشملا ىلع

 أهأب ةناعتسالا زوجت ل هنأ لع ةلالد ةيآلا هذه فو| مكتنعال هللا ءاش ولو ] ىلاعق هللا

 يكنس ىسومأبأ أ نأهخلب هنأ ر مع نع ىوردقوةبتكلا و تالاهعلان :منيملسملارومأىفةمدلا

 نم ةناطب اوذختنال اونمآ نيذلا امأ اي | التو هفنعي هيلإ بتكف ةمذلا لهأ نم الجر

 دقرف نع ىعب تلا نارحوبأ ىودو ىلاعت ارق نأ دعب علا ىلإ مودرت ال ىأ ا متود

 ةريحلا لمأ نم الجر أنبه نأ باطخلا نب رمعل تلق لاق ةناةهد ىبأ نع حلاص نأ

 آذإتذختا دق لاق ًايتاكمذختن نأ تيأر نإف لقب هنم طخأ الو هنم ظفحأ الجرن م

 رمعأ اكولم تنك لاق ىورلا قسو نع ىئاطلا لاله ىورو « نيئم وأ نود نم ةناطب

 نأ ىغبني ال هنإف نمل لا ةنامأ ىلع كب تنعتسا تيلسأ نإ كنإف ٍلسأ ىل لوقي ناكف
 ةافولا هترضح املف نيدلا ىف هاركإ ال لاف تيبأف مهنم سيل نم مهتنامأ ىلع نيعتسأ

 لبق | ةفعاضم افاعضأ اوبرلا اولكأت ال | ىلاعت هلوقو تش ثيح بهذا لاقف _
 2 و لجأ دعب الجأ ليجأتلاب ةفعاضاا امهدحأ نابج و | ةفعاضم افاعضأ ] ىنعم ىف
 م



 9و ةمذإ١ لهأب ةن اعتسالا باب

 نأ ىلع ةلالد اذه فو مهلاومأ هب نؤفعاضيام ىناثلاو لاملا ىلع ةدايزلا نم طسق لجأ
 نوكي نأ بجول كالذك ناكول هنآل هفالخ هادع ام نأ ىلع لدي ال ركذإاب صرصخل|
 ناكاملف ةفعاضم افاعضأ نكي مل اذإ هتابإ ىلع ةلالد ةفعاضم اذاعضأ ابرلا رحت ركذ
 كلذ ىف مههزأي و كلذ ىف موق داسف ىلع كلذ لد اممدعيو ةفصلا هذبم ًاروظحم ايرلأ

 ىف كح اهل قبب مل اذإ [ ابرلا مرحو ] ىلاعت هلوقب ةخوسنم ةلالدلا هذه نوكت نأ
 تاومسلا ضرعك ليق [ضرآألاو تاومسلا اهضرع ةنجو ٍإ ىلاعت هلوقو لاهعتسالا

 مقلخام | لاق اكو [ضرآلاو ءامسلاض رعك اهضرع ةنجو | ىرخأ ةبآ ىف لاقوضرألاو
 ضرعلا صخ امنإ لاقيو ةدحاو سفن ثعبكالإ ىأ |[ ةدحاو سفنك الإ مكعب الو
 ىف هماقم مقي ل لوطلا ركذ ولو مظعأ لوطلا نأ ىلع لدي هن ال لوطلا نودرك ذلاب
 همأ ةاكذكمانعم همأ ةاكذ نينجا ةاكذ مقلي ىنلا لوق ىف هب جت اذهو مظعلا ىلع ةلالدلا
 | سانلا نع نيفاعلاو ظيغلا نيمظاكلاو ءارضلاو ءارسلا ىف نوقفني نيذلاو | ىلاعت هلوقو
 لاح ىف ليقو هنرثكو هتلق ىف ىنعي رسيلاو رسعلا ىف | ءارضلاو ءارسلا ىف ] سابع نبا لاق
 نيئاه ع ىف هقافنإ نع كلذ نم ءىث هعطق .  معلاو رورسلا

 افعو هظيغ مظك نم حدف سانلا نع نيفاعلاو ظيغلا نيمظاكلا هيلع فطع م“ * نيتلاخلا
 عك ها نمو هظيغ فشي مل هللا فاخ نم باطلا نب رمع لاقو هيلإ مرثجأ ن .مع

 دوعوم امهيلإ بودنم وفعلاو ظيغلا مظكو ن نؤرت م ريغ ناكل ةمايقلا م مز ا كير < ام

 اياتك هللا نذإب الإ توم : نأ سفنل ناكامو ىلاعت هلوق ىلاعت هللا نم أمهبلع بأ 7

 ةيلستلا هيفو ىلاعت هللا نذإب الإ هيف دحأ توميال ثيح نم داهجلا ىلع ضح هيف | الجم
 لَو ىنلا توم ركذ مدقت دق هنآل ىلاعت هللا نذإب هن هنآل قلي ىنلا توب سفنلا قحلي امع
 درب نمو| ىلاعتهلوقو ه ةبآلا [ لسرلاهلبق نم تاخ دق لوسر 0

 نأ ريغ نم اهف هل ' عوسفملا هظح رفو ايندلل لمت نم هيف لقا اهنم هتؤت ايندلا ب

 باو" هدارجب دارأن م هانعم نإ ليقو قامححإ نبا نع كلذ ىورةرخألا ىف ظح هل 0

 قحتسي نموه سيلولفاونلا لمعب هللا ىلإ برقتنم ليقوةمينغلا نم هظحمرحب ملايئدلا
 ةرخآلا ىف ظح هل نوكي نأ ريغ نم ايندلا ىف اهب ىزوج هلمع طبح ام وأ هرفكب ةنجلا
 منهجه انلعج مث ديرت نمل ءاشأ ام ايف هل الج ةلجاعلا ديرب ناك نم | ىلاعت هلوقريظن وهو



 صاصجلل نارقلا ماكحأ ىقذمأ

 نبا لاق ا ريثك نوب ر هعم لتاق ىن نم نيأكو ]| ىلاعت هلوق ًارو>دم ًامومذم أهالصي

 امل انهو اف | ىلاعتهلوقو « ةريثك عومج ةداتقو دهاجم لاقو ءاهقفو ءايلع نسحلاو سابع

 دسجلا راسكنا هنأب نهولا ىف ليق هنإف | اوناكتسا امواوفعضامو هللا ليهس ىف مهماصأ

 هنأ هيف ليقو فعضلا رابظإ اهمأ ةناكتسإلا ىف ليقو ةوقلا ناصقن فعضلاو هوحضنو

 اوناكتسا الو ةوقلا ناصقنل اوفعض الو فوخلاب اونبم ل مهنأ ىلاعت نيف عوضخلا

 اءاوناكتسا الو مثودع نع اوفعضالو مهن لتقب اونهو اف قاحسإ نيا لاقو عوضخ اب

 ىلع ضحلاو هللا ليبس ىف دارجلا ىف بيغرتلا ةيآلا هذه ىفو مهنيد نع داوجلا ىف مهماصأ

 هلوقو « داجلاىلع ربصلا ىف مهم ءادتقالاب مالا و ءايدن ألا ةياحص نم ءايلعلا قب رط كولس
 نم نييب رلا ءاعد ةياكح هيف ةمآلا | انيونذ انل رفغأ انب ر اولاق نأ الإ مهل وق ناكام و | ىلاعت

 نيملسملا ىغينيفلاتقلار وضح دنع موق لثملوقن ن'الانل يلعت و نيمدقتملا ءايبن“الا عابتأ

 اضرلاو مهلحدملا هجوىلع مهنعكلذ ىحرملاعتهتلا ن"الودعلا ةنياعم دنع هلثمب اوعدي نأ

 باو هللا مات آف | ىلاعت هلوق مهقاقحتس اك حدملا نم قحتسنو مهلعف لثم لعفنل مهوقب

 ىذلا ايندلا باوث جيرج نباو سنأ نب عيبرلاو ةداتق لاق [ةرخآلا باوث نسحوايندلا

 لياداذهو ةنجلا ةرخآلا باوثو مم اورفظو موربق ىتح مودع ىلع رصنلا وه هوتوأ

 لمع نم لاق هنأ هنع هللا ىذر ىلع نع ىور د>اول ةرخآلاو ايندلا عاتجا زوحجب هنأ ىلع

 هلوق ماوق"ال ىلاعت هللا امبعمحجب دقو هايندب رضأ هترخآل لمع نمو هت ريخآب رضأ هايندل

 | ًاناطلس هب لتي ملام هللاب اوكرشأ اب بعرلا اورفك ن يذلا بولق ىف قلنس | ىلاعت

 ناهرب مهعم نكي ماذإ مل وف نالطبب ركح ىلاعت هللا نال ديلقتلا نالطب ىلع ليلد هبف

 هتوق كلملا ناطلسف َةوَهلا ناطلسلا لصأ نإ لاقيو ناهربلا وه انبه ناطلسلاو هيلع
 0 ا الا وك و

 هيلع ةبوقتلا ءىثلا ىلع طبلستلاو اهم لطبملا ربقولطابلا عق ىلع اهتوقل ةجحلا ناطلسلاو

 بولق ىف بعرلا ءاقاإ نم هب ريخأ 1 لي ىنلا ةوبن ةمصىلع ةلالدلا هيفو هب ءارغإلا عم

 وهؤ ىنم بعريا ودعلانأ ىتح بعرلاب ترصن كلي ىنلا لاقو هب ربخأ 6 ناكف نيكرشملا

 مدقتب رابخإ هيف | هنذإب مهنوسحتذإ هدعو هللا كقدص دقلو | ىلاعت هل وق رهش ةريسم ىلع

 دحأ موي هبربخأ مكناكفا وفلتخيو اوءزانتي ملام مودع ىلع رصنلاب محل ىلاعت هللا دعو

 عض وه قماقالاب ةامرلا م أ لَو ىتلاناكدق و مبنم اولتقو مثومزهو مودع ىلع اوربظ



 فذ ةمذلا لهأب ةناعتسالا باب

 قبب مل هنأ اونظو نيكر كلا ةعره اوأر نيح مبعضاوم اولخو اوصمف اوحربيال نأو

 نيبلسملا د نم أولتةف مهل ارو نم ديلولا نب دلاخ مهيلع لمحل اوعزانتو اوفلتءاو ةيقاب

 ىنلا ةوبن ةعص ىلع لي ليلد كلذ ىو ه مهنايصعو لَم هللا لور سمأ مهكرتب اولتق نم

 هبفو مهسفنأ ىلإ اولكو اوصع ايلف نايصعلا لبق دعو كهللا دوعوم اودجو مهنأل عي قلم

 ىلعو هتعاط قداهتجالاو هرمأ عابت اب نومضمودعلا دابج ىف هللا ن هرصنلا نأ لع ل ليلد

 ردصلا زم نوململا ناكدقومهمادعأ ىلع مرصن ىف 0 ىلاعت هللا ةداع ترج اذه

 ددعلا ةرثكب ال هب مهتيلغو مولعرصنلا 8 نيدلاب نيكرشملا نولتاقي امنإ لوآلا

 ناطيشلا مهزتسا امن ناعما قتلا موي مكسنم اولوت نيذلا نإ | ىلاعت هللا لاق كللذلو
 لالخالاف للم هللا] وسر رمأ ا 3 ره نأ ريخأف | ا اوينمف اه ضعي

 !ةرخآلا ديري نم مكنمو ايندلا ديرب نم مكسنم | ىلاعت لاقو ه اهيف اوبتر ىتل 7 ارم

 نم ًادحأ نأ تننظام دوعسم 0 ناك نم لبق نم اوتأ امنإو
 اذه ىلعو | ايندلا ديرب نم ٍ كنم | ىلاعت هللا لزنأ ىت> ايندلا ديرب 1 لاق

 مكنم نكي نإ | ىلاعت هلو قب نيتئام نم اورفي ال نأ نب رشعلا ىلع ضرف دق هللا ناكىنعملا
 با ديصلع قلي ىن ىنأ غم اوناكمالسإلا ءادتبأ ىف هنآ ا نيتئام اودغي نو رباص نورشع

 م ةثامالث ردب مو اوناكو ايندلا ديرب نم مهف نكي ملو ىلاعت هبل دابجلا

 الا محنف كاشقلا حالسلاب ةلاجرو ناسرف فلأ مودعو حالسلاو ةدعلا ىليلق ةلاجر
 لاك دعب طلاع ال مئاؤاش ةةفقنك اورضأو اؤاشفيك اولنق ىح مهيلع مرصنو مهفاتكأ

 نآلا 1 هللا ففخ مرئاض صولخو مرئاصإ ل !2ه هل ناك مل نم

 نإو نيتئام اويلغي ةرب اص ةئام مكسر رك نإف ًافعض مكيف نأ معو مكنع هللا فوخ

 الو نادب ألا ىوق فعض دري مل هنأ مولعمو | هللا نذإب نيفلأ اوبلغي ف أ مكن 53
 هبدارأ امنإو رفوأ مهحالسو رثك أ مهددعو ةيقاب تناك مهنادبأ ىوق نآل حالسلا مدع

 ةينلا فعض انبه فعضلاب دارملاف نيلوألل ام لثم ةريصبلا ةوق هل سيل نم مهطلاخ هنأ
 مهر رئاصبلا ىوذ زييمت ةحاصملا نم نك مل اذإ فيفختلا ىف ادحاو ىرجب عيمجا ى رج و
 ىف عقلي ىنلا بامصأ لاق كلذلو ةريصبلا ةلقو نيقيلا فعض لهأ نم مهئاعسأو مهنايعأب
 000 هراصتالاو نيرجاهملا نونعي انوصلخأ انوصلخأ سانلا مزهنا نيح ةماهلا موي



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ا

 دبعو ةحلط لاق [ مكنم ةفئاط ىشغي ًاساعن ةنمأ مغلا دعب نم مكيلع لزنأ مث ] ىلاعت
 دعب دحأ موي كللذ ني نب عييرلاو ةداتقو ماوعلا نب ريبزلاو فوع نب نمحرلا

 نيملسملا نم تي نم ناكف 0 نوكرشملا مثدعوتو نيملسملا نم مزهن| نم ةميزه
 نيقفانملا نود اومانف نينم ْوملا ىلع ةنمآلا ىلاعت هللا لزنأف لاتقلل نيبهأتم فجحلا تحت
 فجحلا تقفطصا ىتح انمنف مقلي ىنلا باوحأ لاق نظلا ءوسل فوخلا مهبعرأ نيذلا
 تلي ىنلا بامصأ ضعب لاقف م نيتمهأ لب كلذ نيقفانملا بصي ملو ساعنلا نم
 53 ا له نولوةب نيقفانملا نم ًاسانو ريشق نب بتعم ناظقيلاو مئانلا نيب انأو تعمم
 لاحلا كلت لثم ىفةوبتلا مالعأراهظإو نينم ؤملل ىلاعت هلا فطل نم اذهو ءىش نمرمآلا
 نم اولتق نم اولتق دقو مهنا وعأ نم ريثك مهنع مزون دقو مهيلع لطم ايف ودعلا ىلا
 نمي هدهاش نمع سأعنلا هيف ريطي ىذلا تقولا ىف ودعلا نووجأوم مثو نومانيف نييلسملا

 موف ويس 0 ةنسآلا مف اوعرش ذأ دق ودعلاو لاتّةلا ريض نع فيكف لتاقي ال

 نم وقلي ىنلا ةوبن ةحصف نيجللا ربك أو لئالدلا مظعأ كلذ ىفو « مطاصيتساو مهلتقل
 ودعلا ىف ةءاكن الو مانأ ددم ريغ نم ودعلأ 0 عم ةنماالا عوقو امدح هوجو

 لهأ ىف كلذو ةنم الا مه ولق ىلع ىلاعت هللا لزنيف مددع ةلق الو منع مهفارصنا الو

 أرلشم ىف ريطي ىتلا لاحلا كلت لثم ىف مهيلع ساعنلا عوقو ىناثلاو ةصاخ نيقيلاو نامإلا
 وذدعلا دصقو ةدهاشملا لاح ق فيكف عوجر رئاو فارصت 2 ١ لمن اهدهأ نم 11 ةرهامأا لام ها قةكذ ء !! . فا .هكزالا دعن اهدهاش ع ساعتنلا

 كلتب نينم ْوملا نك ىح نيقفانملا نم نينم ولا زييمت ُثن لأ )او مولتقو مهاصيتسال 28

 نوقفانلاو ة ةننأ ىطلاو نم خا ةباغ قى نونمؤ ولا ناكف نيقفان 1 نود ساعنلاو هذه هلا

 عيضإ أ / ىذلا ميلعلا | زيزعلا هنئأ ن ناحبسف بارطضالاو قاقلاو نقوطاَو علها ةباغ 2

 ةمح رف هأنعم ةلص ائرهام نإ ليق | مل تنل هللا نم ةمحر امف | ىلاعت هلوق ه نين لا

 مهضقت اف ] ىلاعت هلوقو | نيمدان نقحيصيل ليلق انعإ لاق اك ةداتق ن دع كلذ ىور هللا نم

 فد "هلا لاق اكو ظنلا نسح وديك أتلا اهانعم اولاقو كلذ ىلع ةغللا لهأ قفت او| موقاثيم

 قاتأ كجم نع ىنادع محلا ىنكردأ كيلإ ام ىه مذأ 0

 ءركذ 6 ةدئاز مالكلا ىفامو اهاعليقأو كسفنب لثتشا هانعم كيلإ بهذأ لاقي ( كيلإ ام ىهذاف هكلوقر )١(
 | هديمصأ ( فاملا



 نفح ةمذلا لهأب ةياعتسالا باب

 زاجم انرهام ركذ نآل زاجم نآرقلا ىف نوكب نأ فن نم لوق نالطب ىلبع ليلد كلذ ىفو
 لدي [كلو>نم اوضفتالباقلا ظيلغ اف تنكو لو | ىلاعت هلوق ىنعملاريغيال امطاقسإو
 لاق اك ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلا ىف ةظلغلاو ةظاظفلا كرتو قفرلاو نيالا لامعتسا بوجو ىلع
 هلوقو | نسحأ ىه ىتلاب م بنحلا ةظعوملاو ةكحلاب كبر ليبس ىلإ عدأ | ىلاعت
 1 اشو ] ىلاعت هلوق [ ىثخت وأ ر كذا هلعل ًانيلالوق هل الوقف ] نوراهو ىسومل ىلاعت

 ءىحولاب هتانغتسا عم ةرواشملاب هأنإ ىلاعت هللا رمأ ىنعم ىف سانلا فلتخا [ صاألا ىف ْق

 00 امإ قاحسإ نب , دمحو سنأ نيعييرلاو ة ةداتق لاقف ةباحصلا نم ي أرلا باوص فرعق

 نايفسلاق ةبأر ىلإ عجربو هلوقب قثوينماوناكذإ مرادقأ نمًاعفرومهسوفنلا ًابيبطت اهم
 نأب ىلاعت هللا موحدم مةصقنم اهارت الو اهف هتمأ هب ىدتَقَتَل ةرواشملاب ه رمأ ةنيبع نبا
 ةرواشلا ف ًاعيمج نير مالا كلذ هامش ع عمج كاحضلاو نسحلا لاقو مهنيب ىروش مهر م

 هرمأ ان معلا لهأ أ ضب لاقو ةرواشملا ىف هب ةمآلا ىدتقتلو ةباحصلا لالجإل نوكتيل
 0 ىف وه امنإ لوقي نم كلذب نيلئاقلا نف هنيعب يف زف شن مل ايف ةرواشملاب
 قيرط نم نيدلا رومأ نم ًائيش لوقي هلي ىنلا نوكي نأ نوبأي ن 0 ايندلا
 كلذف مهئارأب نيعتسي ملِع الص ىنلا نوكي نأ رئاخ ةصاخ ان دلا رومأ أ[ ق وهام ]و داهتجالا

 ءازآ ةراغتساو ةرواشملا و ابلعفي نأ زئاج ام رييدتلا هوجو نم ءايشأ ىلع اهم هبنتيو
 راشأو ليقف هاملا ىلع لوزتلاب "و ىزلا ىلع ردب موي رذنملا نب بايحلا راشأ دقو ةباحصلا

 ىلع نافطغ ةهلاصم كرتب قدنخلا موي ةدابع نب دعسو ذاعم نب دعس نادعسلا هيلع هنم

 رومأ نم اذه وحن نم ء ايشأ ىف ةفيحصلا قرخو مهنم لبقف اوف رصني ل ةنيدملا راك ضعب
 فيقوت ال ىلا ثدأ وحلاو نيدلا رومأ ْق ممن روأشع ارومأم ن نأكنور 2آ لاقو ايئدإأ

 موي ممرواش دقو نظلا بلاغو ىأرلا هّقي رطامم ًاضيأ ايندلا رومأ ىفو ىلاعت هللا نع اهيف
 ىأترا مهءارآ اوروظأف مرواش اذإ هلي ناكو نيدلارومأ نم كلذ ناكو ىراسآلا فردب
 سانلا مالعإ | اهدحأ دئاوفلا نم بورض كلذ ىف ناكو هداهتجا هيلإ هادأ ام لمعو -
 ىاثلاو الا بلاغو دابتجالا هةيكح كاردتسا 1 ثداوحلا نم هيف صن الام نأ

 مهعف رذإ مهن ؛ارأعابت ازئاجو داهتجالا 00 ور ىضر ةباحصلا ةلزنم مهراعشإ

 نم ني ررصصملا جا وح م را ع- اجا ربو تلي ى هنلإ ةقثأ وا م حو مداتج قِلَي ىلا مرواشي ى يا ةلزنملا ىلإ هللا



 هرمأي مل كلذ الول ىلاعت هللا دنع ىضرم مهرئامض نطاب نأ ثلاثلاو ىلاعت هللا ماكحأ
 غيوست ىلعو ملل نم كلذ عم مهل زن ىلعو مهتاعإ ةحص و مهيقي ىلع كالذ لدف مهم رواشع

 هلثم ىف هلع هدعل ةمآلا هب ىدتقت ] امف صوصن ال ىلا ثداوحلا , داك ىف داهتجالا

 ىدتقتا 0 ادقأ مفرو مهس وفن بديبطت ةبج ىلع ةرواشملاب صال نوكب نأ ”اج ريغو

 طاننتسا َْق مثد ووجب اوغر فتسأأ اذإ 0 مدنع امولعم ناك ول ا هلثم ف هب ةماالأ

 هنم قلتم الو هيلعال ومعم كلذ نكي مل مث * هنعاول# امنا ئأرلا تن باوصو هيف اورواشام

 ممالعإومهمشاحيإ هيف لب مهر ,ادقألل مفر 1 مهس وفن بييطق كلذ نكي ءاهج وب لوبقلاب

 غوسإ فس ل ضم ال طاس رأت اذبفا ملع ل ومعم هوو كاب رآ نأب

 دفت مل ةرودشملا هذه نأب لئاقلا اذه دنع ةمآلا | لع عم ةمآلا هب ىدتقتل هلوأت نم ليوأت

 7 *دلإ ىلع بجاوف اهف هب ءادتقالا ةم ”الا ىلع ناك نإف هب اوراشأ ءىشإ لمعي ماو انيش

 ةروشملا جيتنت :ال نأو ليبسلا اذه ىلع مهني امف مثرواشت نوك نأ ًاضيأ
 الو ادي ب ايأر

 تناك نإف هجولا اذه ىلع تناكةلأقملا هذمم نيلئاقلا دنع متر واشم نآل الومعم الوق

 ةباحصلاب ءادتقا كلذ ىف سيلف هيلعال ومعمال وقو ًاحيحص ايأ ربتنت اهنيبامف ةمآلا ةروشم

 ةدئاف مايإ هنروأشمل نوكتت نأ نم دبالف اذه لطب دق ذإو مان] ممل لي ىنلا ةروأ ثم دنع

 نأ ذئيح زئاخ داهتجالاو ءامترالا نم برض مهدم هلي ىنلل نوكي نأو واهم دافتست

 ىأر : فلاخ نأ زئاجو هبأر مهضعب ىأرقفا اوي نأ أ زئاجو ليي ىنلا ىأ أرمؤأر 5 قفاوت

 مد داهتجا ىف نيقنعم اونوك ملمهتأ ىلع ةلالد هيف نوكو هنأ رب دئنيح هيل |معيف موعيمج

 ل روعابتاو مهئار رآ كرت ذئنيح مهيلع نوكيو هب وزع أنام ,اعفل هيف نيروجأم !وناكلب

 نأ زئاج ريغ ذإ هيف صن ال اهف مهايإ مقلي ىنلا ةرواشم نر نأ نم ديالو هلي ىتلا

 ناضهر مأ مايصو ةاكزلاورصعلاو روظلا ف يأ أرام مه لوش الو تاصوصن 1 5 مثرواشي

 نوكت نأب جو ةرواشملاب هَ هرأ ىف اندلارومأ نم نيدل | مأ ىلاعت هللا صخ مل امو

 ىف نوكت تناك اكاعإ ايندلا مأ ف هلِلَي ىنلا ةرواشم نأ مولدم هناالو ًاعيمج أمهف كلذ

 جاتع هشاعمو هاند مأ ىف هرييدت تلي ىنال نكي ما نإو ودعلا ةدياكمو رافكتلا ةيراحم

 هبف لضف ال ىذلا فافكلاو توقلاىلع ايندلا نم مكِلَم هراصتقال هريغ ةرواشم ىلإ هبف

 الو نيدلا رمأ نم كلذ نإف بورحلا ةدياكمو ودحلا ةب راح ىف مهل هترواشم تناكاذإو



 ا ةيآلا . لغي نأ ىنل ناكامو : ىلامت هلرق

 كاذىفو ايف صوصتال ىتلا ثداوحلارئاس ماكحأف هنيبو هيف ىأرلا داهتجا نيب قرف
 ىلعو بيصم دهتجم لكنأ ىلعو ثداوحلا ماكحأ ىف ىأرلا داهتجاب لوقلا ةم ىلع يلد
 مهعم هنأ ر درتي ناكدق هنأ ىلع لديو ه هيف صفال اهيف هيأر دبتحي ناكدق تلي ىنلا نأ
 تمزع اذإف | ةرواشملا ركذ قسن ىف ىلاعت هلوق هيف صنال اهف هيأر ىف بلغي امم لمعيو

 تناكل هللانم هب فيقوتلادرو دق صوصنم ءىش هيف رواش امف ناكولو | هللا ىلع لكوتف

 ىفو ةرواشملا لبق ةمردلا ةحصا ًابجوم صنلا درو ناكذإ ةرواشملل ةمدقتم هيف ةعزعلا
 صن اهف نكي مل هنأو ةروشملا نع تردص اهنأ ىلع ةلالد ةرواشملا بيقع ةميزعلا ركذ
 صخو ناخي هانعمو ءايلا عفرب [ لغي | ءىرق [ لغي نأ ىبنل ناكامو | ىلاعت هلوق ه ابلبق
 هريغ ةنايخ ىلع هتنايخ آل امظعتةروظع سانلا رئاس ةنايخ تناكن إو كلذب مَليِي ىنلا
 .هلكس جرلا ناكنإو [ روزلا لوق اوبنتجاو ناثوآلا نم سجرلا !وبنتجاف ] ىلاعت لاق

 ديعسو سابع نيآلاقو نسحلا نع ليوأتلااذه ىوروهبانتجاب نورومأم نحنو ًاروظ
 تلون لاقو ةنايخلا ىلإ بسنيف نوخم هانعم نأ ءايلا عفرب [ لي ] ىلاعت هلوق ىف ريبج نبأ
 هذه هللا لزنأف اهذخأ كلم ىنلا لعل سانلا ضعب لاقف ردب موي تدقف ءارمح ةفيطق ىف
 راصدق هنأ الإ هلجلا ىف ةنايخلالولغلاو نوخ هانعم ءايلا بصني [ لفي ] أرق نمو ه ةيآلا
 ىرجم هارجأ ىتح لولغلا ىمأ قلي ىنلا مظع دقو ٠ منخل ىف ةنايخلا ديفب اهف قالطإلا
 لوسر ىلوهنابوث نعةحلط ىبأ نب نادعم نع دمجلاىبأ نب ملاس نعةداتق ىورورئابكلا
 لخخد ثالث نم ءىرب وهو هدسج حورلا قرافنم لوقيناك ٍعَِي هللا لوسر نأ ري هللا
 هللا لوسر دبع ىلع ناك الجر نأ رمع نب هللا دبع ىورو ه نيدلاو ل ولغلاو ربكلا ةنجلا
 وأءاسكه يلع اودج وف نوراظنيا وبهذف رانلا ف وه قي ىنلا لاقف تاف ةركرك هل لاقي
 رابخاألاو ةءايقلام وي رانشو ران و راع هنإف طيخملاو طيخلا اودأ كلم ىنلالاقواملغدق ةءابع
 فلع ذخأو ماعطلا لكأ ةحابإ فىور دقو - لِي ىنلا نع ةريثك لولغلا ظيلغت ممأ ىف
 ىفوأ ىبأ نب هللا دمع لاق ةضيفتسم رابخأ نيمباتلاو ةباحصلاو كلي ىنلا نع باودلا
 ناملس نعو فرصني مث هيفكي ام هنم ذخأيف ىتأي انم لجرلا ناكف ريبخ موي اماعط انبصأ
 اولكل وقبو ةنبجلا نم عطقي لعل آنيكسو ًاتبجو ىراو> ةفغرأ نيادملا موي باصأ هنأ
 نمي دحأ ال لال لاق هنأ لطي ىنلا نع ىراصن" الا تباث نب عفيور ىور دقو هللا مسي



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ففل

 لح الو هيف اهدر ارفحيأ اذإ ىتح نيدلسملا ءىف نم ةباد بكري نأ رخآلا مويلاو هقلاب

 هيف هدر هقلخأ اذإ ىتح نيدلسملا ءىف نم ًابوث سدلي نأ رخآلا مويلاو هللا, ن مني ءىرمآل
 دنع هب سأب الف هيلإ جات>١ اذإ امأف هنع ًاينغتسم ابف نوكي ىتلا لالا ىلع لوم اذهو.
 ىلع عقوف ةماملا موب نيكرشملا نم الجر برض هنأك لام نب ءارللا نع ىور دقو ءابقفلا
 ىف اولتاق اولاعت مهل لبقو | وقفان نيذلا لعيلو | ىلاعت هلوق ه هب هلتقو هفيس ذخأف هافق
 ريثكتتب هانعم نإ | اومقدا وأ | هلوق ف رج نباو ىدسلا لاق | اومفدا وأ هللا ليدس
 نإ ليلا ىلع مايقلاباوطب ارو هانعمىراصنألا نوع وبأ لاقو انعم اولتاقت مل نإ انداوس
 هروضح ىف ناكنمل مزال روضحلا ضرف نأرىلع ةلالد اذه ىفو ركب وبأ لاق + اولتاقت ل
 نولوقب | ىلاعتهلوقو مهيلإجيتحا اذإ ليخلا ىلع مايقلا فو عفدلاو داوسلا ريثكست ىف عفن
 دقذإ مهنم لوقلا نوكل ديكأت امهدحأ نابجو هيف ليق | مهمولق ف سيل ام موهاوفأب
 0 متلتق ذإو | ىلاعت لاق ايزاجما هجو ىلع هب ًايضار ناكاذإ هلعاف ريغ ىلإ لعفلا فاضي
 | لبق نم هللا ءايهنأ نولتقت ملف ] ىلاعت هلوقو هب اوضرو مهريغ لتق امنإو | اف متًاراداف
 ىلاعت هلوقو ٠ باتكلا لوقو ناسللا لوق نيبهأوفّألا ركذب قرف هنأ ىنأتلاو كلذ وحنو
 نأ موق معز [نوقذري مهر دنع ءايحأ لب ًاتاومأ هللا ليجس ىف اولتق نيدلا نيسحت الوإ
 توملا دعب مهحاورأ مهلع درت نأ زاج ول هنآل اولاق ةنجلا ىف ءايحأ نون وكي مهنأ دارملا
 ىلاعت هللا نإ روبمجا لاقو رثَب وبأ لاق ه خمانتلا لهأ بهذمو ةعجرلاب لوقلا زاجل
 ءانف دنع ىلاعت هللا مهبنفي نأ ىلإ مهقاقحتسا ردقب ميعنلا نم مهليفيف توملا دعب مهحت
 مهنأ ىضتقي كلذو ءايحأ مبنأ ريخأ هن“ال ةنجلا مبلخديو ةرخآلا ىف مهديعي مث 0
 لاطبإ نإ ىد ةنجلا ىف ءايحأ 2 ىلع هلوأت نم ليوأت نالو تقولا 1 2 ءايح

 ذإ ةنجلا لهأ رئاس عم ءايحأ نون وكيس مهنأ كشيال نييلدملا نم ادحأ نأال هتدئاف
 هلوقب لاحلا ىلع نوحرف مهنأ مهل ىلاعت هفصو ًاضيأ هيلع لديو تيم امف نوكي ال ةنجلا
 مل نيذلاب نورشبتسيو ] ىلاعت هلوق هيلع لديو 1 هلضف ند هللا مات ] أع ني>رف ] ىلاعت

 دوعسم نباو سابع نبأ ىورو مهب اوةحل دق ةرخآلا ىف مو [ ممفلخ نم مهب أوهحاب

 ىف محاورأ هللا لعج دحأب كناوخإ بيصأ امل لاق هنأ علب ىالا نع هللا دبع نب رباجو
 ليدانق ىلإ ىوأتو اهرامت نم لكأتو ةنجلا رابنأ درت شرعلا تحت رضخ رويط لصاوح-



 ا ةيآلا . سانلا مل لاق نيذلا : ىلاعت هلوق

 ءاطع نب لصاوو ةفيذح ىبأو ديبع نب ورمعو نسحلا بهذم وهو شرعلا تحن ةقلعم

 راد ىلإ مرعوجر كلذ ىف ركنألا نآل ءىث ىف خسانتلا باحصأ بهذم نم كلذ سيلو

 رت ملأ ] هلوق ىف مءايحأ مث مهتامأ هنأ موق نع ىلاعت هللا ربخأ دقو ةفلتخم قلخ ىف ايئدلا
 2 | مايحأ مث ”|وتوم هللأ مهل لاف توملا رذحف ولأ موممرايد نماوجرخ نيذلا ىلإ

 ثيح ىولعجو توملا دع 6

 "ا لح مف ردقب ال ثيح ةأن زعم | نوقزرب مهر دنع | ىلاعت هلوقو ه هاشي

 .دعبلاو ب رقلا هيلع ز وجال ىلاعت هللان لل ةفاسأل برق هب ىتعي سدلو لجو زع معدالإ

 سانلا نودوه 0 ثيح نم مهم ر دنع ليقو ماسج "الا ةفص نم وهذإ ةفاسملاب

 نب نع ىور ه ةيآل 00 انلا نإ سانلا مهل لاق ن ,ذلا | ىلاعت هلوق

 دنع موسيحيل نايفس وبأ مهنبو ابكر اوناكاولاق نيذلا نإ قاحسإ نياو ةداتقو سابع
 ىلع العج هل نض نار 1 وه ىدسلا لاقو مهيلإ عوجرلا اودارأ الل دحأ نم مهفرصنم

 داو الجر ناك هنأ ىلع 7 لوقىلع دحاولاىلع سانا مسأ ىلاعت هللا قلطأف كلذ

 سانلا ناكامل ركب وبأ لاق  صوصخلا هب دارأو مومعلا ظفل قلطأ هنأ ىلع اذبف

 مهنم دحاولا وهو مب اقأ كلذ لوانت كلذ اولوقي ل مولكسانلا نأ مولعملا نم ناكو سنجلل
 مالكى ع هنأ رح ىديعف سانلا تملكنإ لاق نميف انباحصأ لاق اذه للعو سنجلا ظفل هن"ال

 مهنم دحاولالوأنتيف سنجلا قارغتسا هبدرب ملهنأ مولعمو سنجلا ظفل هن" ال مونم دحاولا

 .ةنحللاو فوخلا ةدابز دنع مونيقب ةدايزب رابخأ هيف | ًانامإ مهدازف موشخاف | ىلاعق هلوقو
 .لاق اكو هو مهنيد ىف ةريصبو أنيقي كلذ دنع اودادزا لب ىلو الا لاخلا ىلعاوقبب مذإ

 قدصوهل و «روهتلااندعواماذهاولاةباز> "الا نونم وما ىأر او ] بازح”الا ىف ىلاعت

 سال الست و انامإ ودعلا ةنباعم دنعاوداد زاف[ايلستو أت ًانايإ الإ مداز امو هلو سرو هللا

 ةايضف لك أو مبنع هللا ىضر ةباحصلا ىلع ءانث متأ كلذ ىفو مداوج ىلع ريصلاو ىلاعق هلل
 لون نأو هيلع لاكت الاو هيلع ريصلاو هللا سم أ ىلإ عجرتو مهب ىدتقن ن أ انل ملعت هيفو

 فرصو ديبأتلاو رصنلا هللا نم كلذ انبقعأ كلذ انلعف ىتم انأو ليكولا منو هللا انيسح

 هللا نم ةمعنب !ويلقناف ] ىلاعت هلوقب هباوثو هللا ناوضر ةزايح عم مرشو ودعلا ديك

 نولخبي نيذلا نبسحي الو ] ىلاعت هلوقو [ هللا ناوضر أوعبت او ءوس مهسسمي مل لضفو

 0 كلذكف .مالسلا هيلع ىسعل ه زمعم قوم لا ءايحإ نأ



 صاصحلل نارقلا ماكحأ مع

 اوقفس نأ اواذ ىدسلا لاق | هب اولختام نوقوطيس  هلوق ىلإ - هلضف نم هللا مان ام

 هوني نأ اولخي باتكلا لهأ ىف وه سابع نبا لاقو ةاكزلا اودؤي نأو هللا لييس ىف

 ىمه موي - هلوقىلإ  ةضفلاو بهذلا نو زنكب نيذلاو] هلوقكىلوأ ةاكزلاب وهو سانلل

 [هب اولخمإم نوقوطيس] ى ]اعل هلوقو | مهب ونجو مههابج اهم ىوكتف منج ران ىف اهيلع

 لوس رلاق لاق ةريره يأ نع هيبأ ن نع حلاص ىنأ نب لهس ىورو ه اضيأ كلذ ىلع لدي

 ىمحيفهزنكبو ةمايقلا موي هب ءىج الإ هزنك ةاكز ىدؤي ال زنك بحاص نم ام هيلي هللا
 ةيح هعنم ىذلا ق وحلا لعج قورسم لاقو هدابع نيب هللا ع ىتح هتببجو هنيبج ام

 هل ةقنع قف أبعل 7 قوطي هللا دنع لاقو كلام انأ ةم 86 !لوقتقكلامو ىلام لوقيف ابقوطيف

 . هب تلخي ىذلا كلمانأ لوقيف نانسأ
 اهريظن مدقت دق [سانلل هننيدتا باتكلا او. وأ نيذلا قاثيم هللاذخأ ذإو] ىلاعت هلوق

 هب دارملا نأ ىدسلاو ريبج نب ديعسو سابع نبا نع كلذ ىف ىور دقو ةرقبلا ةروس ىف

 ىتوأ نم لكوب دارملا ةداتقو نسحلا لاقو ىراصنلاو دوولا هب دارملا ممريغ لاقو دوبلا

 ]و ]هلوقالت مث هب كت دحام ىلاعت هللا باتك نم ةيآ الول ةريرهوبأ لاق همتكف ًاذع

 نيلوأألا لوق ىف [هننيبتل] هلوق ىف ريمضلا دوعيف [ باتكلا اوتوأ نيذلا قاثيم هللا ذخأ

 هيف لخديف باتكلا ىلع نيرخآلا لوق ىفو هرمأو هتفص اومتك مهنأال مقلم ىنلا ىلع
 . لجو زع هللا بتك فام رئاسو لي ىنلا 0 نا

 ىلو ال تانالراهنلاو ليللا فالتخاو ضر الاو تاومسلا قلخىف نإ] ىلاعتهلوق

 ةلاحتساعم اهيلع ةداضتملا ضار ع"الا بقاعت 0 نماهف ىتلا تايآلا [بابل'الا

 ووف ثدحلا قيسي ملامو ةثدحم ضارعأالاو اهنم ةيراع اهدوجو

 اهقلاخ نأ ىلع ةلالدلا اهقو هلعف هل لعافلا نال اههبشيال ماسج الا قلاخ نأ ىلع

 اهدادضأ ىلع رداق وهو اهيةنمضملا ضارع”الا قلاخو اهقلاخ ناكذ] ءىش هرجسي ال رداق
 اهدوجو ةح نال كزيمل مدق ابلعاف نأ ىلع لدي و لعفلا هنم ليحتس رداقب سل ذإ

 ىلع لديو هل ةبابن الام ىلإ رخآ لل اعاف نلإ لعافلا جاتحال كلذ الول مدق عناصي ةقلعتم

 هلعفي نأ لبق هب ملاع نم الإ كلا نقتملا لعفلا د وجو لاحتسا ثيح نم ملاع اهءناص نأ

 الإ هلاعفأ نوكتت الف هسبقب ملاع مميبقلا لعف نع نغتسم هنال لدع ريكح هنأ ىلع لديو

 ًاضدأ 9 - دقو ثدح



 معو ىلاعت هللا ليبس ىف طابرلا لضف باب

 هوجولا عيمج نم |مهيشي نأ نم لخي ملا ابهيشأول هنأل اههيشيال هنأ لبع لديو ًاباوصوالدع
 هوجولا ضعب نم اههبشأ نإوابلثم ثدم ورف هوجولا عيمج نم اههشأ نإف اهضعب نم وأ
 بوف اهبآشا ثيح نمدحاو نيبشملا ْ نآل هجولا 0 1 دعن وك نأ بجاوف

 ريغ نم ضراآلاو تاومسلا فوقو لدبو هجولا كلذ نم ثودحلا محى ايواستي نأ

 لئالدلا نم كلذ ريغىلإ أبلثم مسج نم دم“ ريغ نم ابفوقوةلاحتسالاببشي الابكسمنأ دمع

 او لكدوجول ناثدح راهنلاو ليللا نأ ىلاعت هللا ىلع راهنلاو ليللا ةلالدو اهم ةنمضملا

 ةدايزلا ىلع الو اهداحيإ ىلع ردقتال ماسجالا نأ ا دع اني
 ثدحمال ثداح دوجو ةلا>ةسال نيثدح انأاكث يح نم امدحم امضتقا دقو امف ناصقتلاو

 ردقت الما اسجل نأ امهدحأ نيج ولماسجأألل هبشمالو مسحب سيل امهثدح نأ بج وفهل
 ناكولف ثودحلا ْ نم هيلع ىرجام هيلع ىرجب + مسجل هيما ىتاثلاو املثم ثادحإ لع

 كلذو ل ةباهن الام ىلإ ثلاثلا ىلإ ىف انلا جا انيص كلذك 00 جاتحال ًامداح املعاف

 1 لع ءأ هللاو ءاجألا هيشيال ميدق عن اص تايثإ نم دب الف لاح

 لاب هلا وعزم لارا ضنا >< < 7١
 ةداتقو نسحلا لاق | اوطبارو اورباصو اوربصا !ونمآ نيذلا اهسأ اي | ىلاعت هللا لاق

 هللا ءادعأ اورباصو مكنيد ىلع اورباصو هللا ةعاط ىلع اوربصا كاحضلاو رج نباو
 ىدعو اورباصو داهجلا ىلع اوربصأ ىظرلا بعك نب دمج لاقو هللا ليبس ىف اوطب ارو
 !وطبار . ودعلا اورباصو دارجلا ىلع اوريصا لسأ نبديز لاقو ؟ءادعأ اوطبارو مايل

 دقو ه ةالصلا دعب ةالصلا راظتناب اوطب ارو نمحرلا دبع نب ةياسم وبأ لاقو هيلع ليخلا
 نمو ] ىلاعت لاقو ط ابرلا كلذف ةالصلا دعب ةالصأا راظتنا ىف لاق هنأ بِي ىنلا نع ىور

 موب طاب ر لاق مقلب ىتلا نع ناهيلس ىورو | كودعو هتلا ودع هب نورهرت ليخلا طابر
 ا هلامتو ربقلا ةنتف قو هيف تام ندو همايق نمو رهش مايص نم م لضفأ هللا لييس ىف
 ةليل فلأ نم لضفأ هللا ليبس ىف ةليا سرح لاق يلب ىنلا نع ناهثع ىورو ةمايقلا موب

 : . قفوملا هللاو اهرابن مايصو اهليل ماق



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ وا

 ءاستلا ةن وشن

 ميحرلا نمحرلا هللا مب

 مهاربإو دهاجيو نسحلا لاق [ماحرألاو هب نولءاست ىذلا هللا اوةتاو] ىلاعت هللا لاق

 اوقتا كاحضلاو ىدسلاو ةداتقو سابع نبا لاقو محراب و هللاب كلأسأ لئاقلا لوق وه

 نع ثيل ىور دقو ىلاعت هللاب ةلأسملا زا وج ىلع ةلالد ةيالا فو اهوعطقت نأ ماحرألا

 ديوسنب ةيواعم ىورو هوطعأف هللابلأس نم لَم هللا ل وسر لاق لاق رمع نب نعدهاجب

 اذهو مسقلا راربإ اهنم عبس مقل هللا لوس ران أ لاق بزاع نب ءاربلا نع رقع نر

 | ماحر الا و] وق امأو م ملطعأف لاب ملأس نم هلي هلوق هيلع لد ام لثم ىلع لدي

 ميسعلمف] رخآ عضوم ىف ىلاعت هللا لاق امعطق نعوبنلل ل أتو م>رلا ق ول ميظعت هيفف

 ىف داسفلا ىلإ محرلا مطق نرقف [مكماحرأ اوعطقتو ضرآلا ىفاودسفت نأ يلو نإ

 لاقو ىب رقلا هنأ لآلا ىف ليق | ةمذ الو الإ نمؤم ىف نوبقرب ال | ىلاعت ع ضرآلا

 دقو [ ىبرقلا ىذ راجلاو نيكاسملاو ىئاتيلاو ىبرقلا ىذبو ًاناسحإ نيدلاولابو | ىلاعت

 نب نايفس ىور ليزغتلا هب دروام ءىطاويام محرلا ةءرح ربظعت ىف تيب ىنلا نع ىور

 لوسر لاق لاق فوعنب نمحرلا دبع نع نهحرلا دبع نةيلس ىلأ نع ىرهزلا نع ةنيبع

 هتلصو املصو نف ىمسا نم |مسا امل تققش محرلا ىهو نمحرلا انأ هللا لوقي تي هللا

 نايح ىلاخ انثدح لاق ىسوم نيرشب انثدح نم قابلا دبع انثدحودتتب اهعطق نمو

 ريثك ىبأ نب ىح نع ممصان ىنثدح لاق ةفينح ىبأ نع نسحلا نب دم انثدح لاق رشب نبا

 نم ًاباوث لجأ هيف هللا عيطأ ءىش نمام لاق هنأ لب ىنلا نع ةرب رهىبأ نع ةملس بأ نع
 دبع انثدحو ةرجافلا نيعلاو ىغبلا نم ةبوقع لعأ هب هللا ىصع ل امع نمامو محرلا ةلص

 لاق ىرمأ حلاص | :”دح لاق شادخ نب دلاخ انثدح لاق ىسوم نب رشب انثدح لاق قابلا

 محرلا ةلصو ةقدصاا نإ هالي هللا لو سر لاق لاق كلام نب سأ نع ىثاقرلا ديزب انثدح

 انثدحو هوركملاو روذحملا| 5-3 هللا عفديو ه هوسلا هَ 2,٠ امهب عقدي و رمعلا ىف امهم هللا ديزي

 ىرهزلا نع نايفس انثدح لاق ىديلا انثدح لاق ىسوم نب رشب انثدح لاق,قابلا دبع

 هللا لور تعمس تالق ةبقع تنب موثلك مأ همأ نع ف وع نب نمحرلا دبع نب ديمح نع

 اضيأ هاوروود ملا حشاكلا ىديملا ل لق ماكلا حر رلا ىذ ىلع ةقدصلا لضفأ لوقي مل
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 ةقدصلا لضفأ لاق عليىبلا نءمازح نب ميكح نع ريش نب بوبأ نع ىرهزلا نعنايفس
 صاع نب ناهلس نع بابرلا نع نيريس تنب ةصفح تورو + حيشاكلا محرلا ىذ ىلع
 ةلصو ةقدص اهنآلل ناتنثا محرلا ىذ ىلعو ةقدص نيملسملا ىلع ةقدصلا لاق يلي ىنلا نع
 ابم باوثلا قاقحتساو محراا ةلص بوجو ةنسلاو باتكلا ةلالدب تدثف ركب وبأ لاق
 باوثلا قاقحتساب ربخأو ةلصو ةفدص نيتنثا محرلا ىذ ىلع ةقدصلا قلي ىنلا لعجو
 حمصي ال مرحنا محرلا ىذإ ةيهغا نأ ىلع لدف ةقدصلاب هقحتسي ام ىوس م>رلا لجأال
 نأ ىف ةقدصلا ىرجم ترج دق اهنآل هريغ وأ بهاولا ناكأبأ امخسف الو اهبف عوجرلا
 باوثلاباطو ةبرقلا امءعوضوم ناكال ةقدصلاك ام باوئااقاقحتساو ةبرقلاامعوضوم
 عوجرأا ةلالدلا هذهمبالا حيصيالو مرن ا م>رلا ىذل ةملا كاذك ايف عوجرأا عصي مل

 نأ الإ ةقدصلا ةلزنع تناكذإ مرحما محرلا ىوذ نم هريغا زوجي ال ؟نبإلل هبهو اهف
 باتكلا قرفي مل لبق نإف ٠ نبإلا لاومأ رئاسك هذخأ هل زوجيف اجاتحم بآلا نوكي
 عجر ال نأ بجاولاف هريغو مرحما محرلا ىذ نيب محرلا ةلص نم هبجوأ اهف ةئسلاو
 هماحرأ نم دعابألاو رعلا نبإك مرح محراذ نكي ل نإو هماحرأ ىوذ رئاسل هبهو اهف
 مولك مالسلا هيلع مدأإ ونب هيفكرتشي نأ بجول بسن هندبو هنيبنم لكان ريثعا ول هل ليق
 دساف اذهو مالسلا هيلع مدآ هلبقو مالسلا هيلع ىنلا حون مهعمحيو هياسنأ اووذ مهمل
 ناك اذإ امهني حاكنلا دقع عنم ام وه ملا اذه هب قاعتي ىذلا محرلا نوع نأ بجوف
 نييسنجألا ةلزنب وهو كح هب قلعتي ال كلذ ادعام نآل ةأرما رخآلاو الجر امهدحأ
 وهو ملسو هيلع هقلا لص ىبنلا تيتأ لاق كيبرش نب ةماسأ نع ةقالع نب دايز ىود دقو
 ىوذ ركذف ه كاندأف كاندأ مث كاخأو كتخأو كابأو كمأ لوقي وهو ىنع بطخم
 نأ همحر دعب نم كلذ عم رومأم وهو انركذ ام ةعص ىلع لدف كلذ ىف مرحنا محرلا
 ىف مكح كلذب قلعتي الو راجلا ىلإ ناسحإلاب أي اك برق نم دين أت ىف سيلو هلصي
 بودنم وهف مرحب اوسيانيذلا همحروؤذ كلذكف ةبهلأ ىف عوجرلا عنم ىالو مرحتلا
 هللاو نييهنج الا ةلزنمب اوناك مرحتلا - هب قلعتي ملامل هنكلو مهلا ناسحإلا ىلإ
 . باوصلاب لعأ

 « ىنماكحأ ده الذ
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 اركالهتسا نم ىصولا هعنمو !هتايعأب مهيلإ ماتياألا لاومأ عفد باب

 0 ىور[ بيطلاب ثيبخلا اولديقتالو مهاومأ ىاتيلا اوتآو ]ىلاعت هقا لاق
 لزعي ميتيلا ىلو لعجو مهوطلاخ نأ اوهركىاتيلا لاومأ ىف ةبآلا هذه تلزن امل لاق هنأ

 جالصإ لق ىاتيلا نع كن ولئسيو | هلل لزنأف ةرقل ىنلا ىلإ كلذ اوكتشف هلام نعربقيلا لام

 دارملا نآل ىوارلا نم اطلغ كلذ نظأو ركب وبأ لاقإ متاوخإف مموطلاخت نإو ريخ مهل

 هؤاطعإ بحال ميلا نأ معلا لهأ نيب فالخالذإ غولبلادعب حلا ومأ ممءاتيإ ةب آلا هذه

 وبأ انثدح لاق ركب نب دمج انثدح ام وهو ىرخأ ةبآب ىوارلا طلغ امنإو غولبلا لبق هلام
 نبأ نع ريبج نب ديعس نع ءاطع نعرب رج انثدح لاق ةبيش أ نب نايثع انثدح لاق دواد

 نيذلا نإ - و  نسحأ ىه ىتلاب الإ ميلا لام اوبرقت الو ] ىلاعت هللا لزنأ امل لاق سابع

 هماعط نم هماعط لزعف يتب هدنع ناكنم قلطنأ ةبآلا | ًايلظ ىاتيلا لاومأ نولكأب

 كلذ دتشاف دسفي وأ هلكأي ىتح هل سيحيف هماعط نم لضفي لعجل هبارش نم هبارشو

 حالصإ لق ىماتيلا نع كنولئسيو | ىلاعت هللا لزنأف علت هللا لوسرا كلذ اوركذف مهيلع

 م اذبف ممارشب مهارشو 0 مهماعط اوطلخت | مناوخإف موطلا# نإو ريخ مل

 هنال ءىث ىف اذه نم سيلف | محلا و أ ىنتيلا اوتآو ] اعت هلوق امأو + كلذ ىف ميحصلا

 نيف عوالم ملأ مفدلا بجي امنإو ا مطاومأ م. اتيإ هب درب ملهنأ مولعم

 عولب ةدعلا ءاضقنأ 3 كر راقم ىمعم كم لا ب مدرع برقأ ! مهلع ماتبألا أ قلطأو دقرلا

 ليو غوار ىنعم او | فورعمب نه وكسمأذ نرلجأ نغلب اذافا |ىلاعتهلوق فلجألا

 دابش الاو | مع اع اودهشأف 00 مهلا معقد اذإف 1 00 ىلاعت هلوق كلذ ىلع

 برقل نإ دوس آل ىأت مسو غولبل وأبلا دعب دارأ هنأ ملعف ل خولللا لق ع تن ال هيلع

 فرصتلا نع ميفعض مقاثمأ 00 نأ عم مهنابآ نع 8 ارفنال وأ غولبلاب مدبع

 أوبرج دق نيذلا نيكسنحتملا ف رصت بسح لاكلا ىلع ممرومأ ريي دب م ايقلاو 9

 هظس سابعن ا ىلإ بتكة دحن نأ نضره نب ديزي ىوردقو مث رأت تدكحتساو رومألا

 ضعب قو همر هنع مطقلا ديكرلا هنم سنوأ اذإ هيلإ بتكف همت ؛ عطقني ىم مهتيلا نع

 مسأ نأ سابع نبأ ربخأف دعب همتي هنع عطقنب « لو هتيحل ىلع ضيقيل لجرلا نإ ظافلالا

 ىأرلا فعض ءاقب لعج هدشرهنم سنؤ 1 هب ٌأركحت مسيل مل اذإ غولبلا دعب همدط دق ميقيلا



 لفرخمل ملا مهلإ ماقيالا لاومأ عقد باب

 ةدرفنملا ةأرملا ىلعو هيبأ نع درفنملا ىلع عقب دق ميتيلا مساو هيلع ميتيلا مسا ءاقبل او
 لاقو ةغلاب ىهوالإ صأتست ال ىهو اهسفن ىف ةميقيلا سمأتسن ميلي ىنلا لاق امجوز نع
 : رعاشلا

 ىااتيلا لمارألا ةوسنلا ىئايآلا مكنت روبقلا نإ
 صقان لقعلا فيعض ناكنإو اهيتب ىمسيال الوكوأ اخي راص اذإ هنأ مولعم هنأ الإ

 ةرج نم ةميقب ىمست ةنسملا ةريبكلا ةأرماو رخصلاب دبعلا برق رابتعا نم دبالف 4 لإ
 امنإو هيب بأ نع هدأ رفنا ةوج نم امني ىمسي ال نسملا ريبكلا لج ناو جوز قءامدارق

 اضن ريذصلا ىمسف هقاكيف هطوخحو هرم ريديو ريغصلا ىلع للي ب لان هم

 اهني ىمسي ىأرلا ناصقنو فعضلا لاح ىلع ماد اف هلاح هذه ىذلا هببأ نع هدارفنال
 هفنكو هلابح ىف ىه ىذلا جوزلا نع اهدار فنإل ةميت تيمس امنإف ةأرملا امأو غوابلا دعب

 يالا ةلزنع لالا هذه ىف اهل جوزلا دوجو نآل اهل مزال مسالا اذبف تربك نإو ىبف
 تيمس ابعم هلاح هذه نمع تدرفتا اذإف اهتطايحو اهظفح لي ىذلا وه هنأ ىف ريغصلل
 ىلاعت هلوق ىلإ ىرتالأ هظفحو هفنكيو هرمأ ربدي نمت هدارفنال امتي ريغصلا ىمس اك ةمستي
 0 لجرلا لعل | طسقلاب ىناتيلل اوموقت نأو | لاق اك[ ءاسنلا ىلع نوما 0 ا

 هللا دبع نب رباجو بلاط ىنأ نب ىلع ىور دقو هيلع اهق مبتيلا ىلو هلع ايست ع
 اهب ىمسعإ غر غولبلا دعبو يتيلا ىف ةقيقحلا وه اذهو ملح دعل ميال لاق هنأ | 7

 سابع نإ 1 را ل فعلا ديلا مسا ةلالد نمار ك ذاموانفصو 18
 ءارقفلل ةزئاج اهنأ نوصح ال مهو نالف ىنب 0 ىصوأ نميف انب اصأ لوق ةفصىلع لدي
 قامسإ نب دمج نب هللا ديع انثدح ام هيلع لدي و « كلذ ىلع لدب ب ميتيلا م مسااال ىعاتنلا نم
 ىف نسلا نع رمعم انريخأ لاق قازرلا دبع ان ريخأ لاق عيبرلا ىلأ نب نسحلا انثدح لاق
 كنبإ ءاهفسلا لاق | امايق مكل هللا لعج ىتلا مكلاومأ ءامفسلا اوتؤت الو ] لجو زع هلوق
 تلي هللا لوسر ' ركذ دقو كشيع مايق | امايق | هلوقو لاق ةهيفسلا كتأ ماو هيفسلا

 ا طرشي مو ًافيعض متيلا ىمسف ةأرملاو متتيلا نيفيعضلا ىف هللا اوقتا لاق
 هنم سذوأ غولبلا دعب مهلإ هعفد دوجو ىضتقي هره اظو مييلإ لاملا عفد ىف دشرلا ن اتإ
 سل نإف حاكتلا اوغلب اذإ ىت> | ىلاعت هلوق ىف هطرش دق هنأ الإ سنؤي موأ ديلا
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 سمخ نيبو هنيبأم ةفينح ىفأ د:ءالمعتسم كلذ نأكف | مملاومأ مهلا اوعفداف ًادشر مهنم

 اوتاوإ | ىلاعت هلوقل هيلإ لاملا عفد بجو دشر هنم سني مو ابخلب اذإف ةنس نيرشعو

 كاذ ٍّ ايفو هرهاظو هاضتقم ىلع ةنس نبرشعو سمخ دعب هلمعتمساف [ مطاومأ ى ايلا

 نسلا هذه غولب لبق دشرلا سانيإ نأ ملعلا لهأ قافتال دشرلا سانيإ عم الإ هعفديال
 نم ةدحاو لك لاهعتسا هيف نأ لبق نم 'عئاش هجو اذهو هيلإ لاملا عفد بورجو طرش

 لاوح الار ئاس ىلع دشرلا سانيإ اتربتعا ولو امهمتدئاف ىلع أمهرهاوظ ىضت هم لبع نيد آلا

 نم[ مهاومأ ىاتيلا اوت آو ] ىلاعت هلوق وهو آسأر ىرخ د

 ىتمو ةنيرق ريغ نم لأملا عفد باح 2 قلطأ ىلاعت هللا نأ ال هيف دشرلا س انيإل ط رش ريغ

 ةماع ىرخالاو محلا ب اي نم هيضتق# اف ةنبرقب ةنمضم ةصاخ اههأدحإ ناتيآ تدرو

 ةدئاف ىلع امم راصتقالا انل زحي لو امهتدئاف ىلع اهطامعتسا اننكم أو ةنيرقب ةنمضم ريغ

 ىلاعت هلوقل هيلإ لال عفد ب 3 وان ركذامي تبث الو ىزخأ الا ةدئاف طاقسإو اهاد>إ

 [مييلع اودهشأف رلاومأ مهلإ ! متفد اذإف | ةوالتلا قسن ىف لاقو | م لاومأ ىلاتبا اوت 0

 زأوج نمضت ا ملع اودهشأف |هلوق ناكذإ ضيقل ا رارقإلا رئاج هن أ ىلع كلذ ل لد

 روجحملان ال فرصتلا زاوج ورجحلا قنىلع ةلالد كلذ ىفو أهضيقب مثرارقإ ىلعدابشإلا

 هل الو | ىلاعت هلوق امأو ه رارقإلا زئاجورف هيلع دامشإلا بجو نمو هرارقإ زوحيال هيلع
 لعج ول يأ كولخاب ءارخا حض او هام 0 اذ | بيطلاب ثيب ىلإ أ لدللا ا كلم أو نفاع نع عو هنإف | ءيرلا اولدبتك

 وأ كسفنل هيف رجتت ا هقفنتف مكي ملا لام كلهتست نأ ناب لجعتت ام رح لالحلا كقزر لدي

 لالخلا كلام هدطعتو ًامار 5 ميلا لايم 0 00 هريغ هيطعتو هسفخت

 زوحيال متيلا ىلو نأ 18 !ذهو اهتايعأب مطاوم أ موتآن ىلاعت هللا كةزر ىذلا

 هيف 2 و هريغ هيطعيو هسقنل هسحبف هلدبتسإ الو هسفن ن 0 لام ضرقتسي نأ هل

 مذخأب أي نأ هيلعرظح امنإ هنأال منيل ىرشااو عب ءلاب هيف فرصتلا هل زوحجال هنأ ىلع ةلالد

 لثع هسفنل ميقيلا لام نم ىرتشي نأ هل سيل هنأ ىلع ةلالدلا هيفو هريغهتيلا ى طعذ و هسفنل

 لادقمالا رسرزتاسن ءاعوب هسقنأ مكي هلا لام لاديةسأ هيلع رظح دق هنآ ءأوس هتميق

 هلوقل ةفينح ىبأ لوق ىلع هذخأب اممةميق رثكأ مبتيلا ىطعيام نوكي نأ وه هليلد ماق امالإ

 ىرهزؤلاو بيسملا نب ديعس لاقو | ا هما ىه ىلاب الإ متيلا لام اوبر الو | ىلاعت



 ؟ راغصلا يوزن باب

 لدب فئازلا اواعجتال لاق | بيطلاب ثيبحلا اولدبتت الو ] هلو ىف ىدسلاو كاحضتاو
 ىورهنإف | مكلاومأ ىلإ ىلإ مهاومأ اولكأت الو ] هلوق امأو نيمسلا ندب لوزوملاو دبجلا
 نع اوبنف 9 ومأ ىلإ 7 نيفيضم ٠ مكلاومأ عم مهلاومأ اولكأت ال ىدسلاو دهاجم نع
 لكأو اهلكأ هل زوجبف هتمذ ىف ًانيد ريصتل ضارقتسالا هجو ىلع محلا اومأب اهطلخ
 م ةداتقو دهاجمو نسحلاو سايع نبا لاق, آريك انوخ ناكهنإ 1| ىلاعت 1 + اهحابرأ

 دشرلا سانيإو غولبلا دعب ىاتيلا لاومأ ملست بوجو ىلع ةلالد ةباآلا هذه ىفو ًاريبك
 هنف طورشم ريغ ةكرت ىلع دعوتم قلطم اهعفدب ىمآلا نآل اهئادأب اويلاطي مل نإو مهلإ
 لف تودتمأ هيلإ هعفد دارأف لام هريغ دنع هل نم نأ ىلع لديو اهئادأب ماتيآلا ةبلاطم
 قفوملا هللاو | مهيلع اودهشأف مهلاومأ مهيلإ متسفد اذإف | ىلاعت 1 هيلع دامشإلا

 راغصلا حيوزت باب

 ءاسنلا نم 5 ) باطام اوحكناف ىئاتيلا فاوطسقت الأ متفخ نإو ] ىلاعت هللا لاق
 مفخ نإو | ىلاعت هلوق ةشئاعل تلق لاق ةورع نع ىرهزلا ىور عابرو ثالثو ىنثم

 بغريف اهيلو رجح ىف نوكت ةميتيلا ىهىتخأ نيااب تلاقف ةبآلا ىاتيلا ىفاوطسقت الأ
 اوطسقي نأ الإ نه وحكني نأ اوهنف ارقادص نم ىندأب امحكني نأ ديربو اهلامجو احلام ىف
 لوسر اوتفتسا سانلا نأ مث ةفئاع تلاق ءاسنلا نم ناساعص نأ اورمأو نمل
 أمو نوق مكيتفي هللأ لق أسنلا ف كن وتفتسيو ] هللا لزنأف نوف ةب آلا هذه دعب ريقي هللا

 هللا ركذىذلاوتلاق [ نه وحكم نأ ن ويغرتو  ىلاعتهلوقىلإ - ب اتكلا ىق يلع لت

 ىف اوطسقت الأ متفخ نإو ] اهيف لاق ىتلا ىلوألا ةبآلا ياتكلا ىف كيلع ىلت هنأ ىلاعت
 ىلا هتمي نع عدحأ ةبغر [نهوحكنت دأ هرقل ىرخأألا ةي آلا ىف هلوقو | ىااتبلا

 املاجواحلام فاويغر نماوحكش ؛ نأا وهف لاججاولاملا ةايلق نوكت ىتدو رجح ف نوكت

 ل وأت وحن سابعنب !نعىوروركبوبألاةنهنعمهتبغر ل اجأن م طسقلاب الإ ءاسنلا ىأتب نم

 دود رك [ىات لا ىفاوطسقت الأ م متفخ نإو] ىل أءتهل وق ىف ةشئاع

 نسحلا انثدح لاق قاححسإ نب دمح نب هللا دبع انث دحام وهو اذه ريغ ليوأت عيبرلاو
 نب ديعس نع بويأ نع رمعم ان ريخأ لاق قزارلا دبع انربخأ لاق ناجرجلا عيبرلا ىأ
 | اسما نا 22 ا :وححناف ىاتملا ثا مدن كإوإ ى زر [ءاسنلا نم ل باطام !وحكناف ىاتيلا ىف !وطسقت الأ تفيخ نإوأ )انتهت ف ري



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ع

 ىاتيلا ف متفخ ىذلا لثم ءاسنلاف اوفاخو عابرو ثالث و ىنثم ءاسنلا نم كل لحأام لوقي

 مهلاومأ لكأ نم متجرخل او طسقت الأ مفخ نإو دها# نع ىورو نهيف اوطسقت الأ

 لوقهيفىورو عابرو ثالثو ىنئمآب يطا اكن اسنلا اوحكتاف انزلا نم اوج رح:ؤكلذكو
 هدنع نوك-" شيرق نم لجرلا ناكلاة ةمركع نع كامس نع ةيعش ىورام وهو ثلاث

 الأ متفخ نإو ] تلزنف ماتي آلا لام ىلع ليميف هلام بهذيف مانيلا هدنع نوكيو ةوسنلا
 لاقف ني ريغصلا دجلاو بالا ريغ يوزت ىف ءابقفلا فاتخادقوةنآلا [ىنتيلا ىفاوطسقت

 نإف برق“ الاف برق" الا جوزي نأ تابرقلا نم ثاريملا لهأ نم ناكن م لكل ةفينح وبأ

 خوابلادعب رابخلا ميلف امهريغناكنإو غوابلا دعب مهل رايخالف دجلاوأ ب”الاجوزملا ناك

 وبأ لاق برق الاف برق“ الا تابصعلا الإ ني ريغصلا جوزي ال دمحو فسوي وبأ لاقو

 ركذو دجلاو بآلا ريغ امبجوزاذإ رايخلا امل دم لاقوغولبلا دعب امه رايخ الو فسوي
 كلذ نأ رظنلاو حالصلاو لضفلا هل ىأر اذإ هميتي لجرلا جيوزت ىف كلام نع بهو نبا

 زوحبال هنأ ة ةريغص ىهو هتخأ جودي لجرلا ىف كلاع نع ماعلا نأ لاقو هيلع هل زئاج

 اهاضرب الإ بيثلأ جوزيال هنأ ريغىلولانمىفوأ ىصولاوءايلوآلا هركن !و ىصولاجوذيو

 هتانبو راغصلا هينب ىصولا جوزي و اهسفن ىف امل لء+ ىذلا رايخلا اهنع عطقب نأ ىغينبالو

 كلذكو كلام لوةك كلذ ىف ثيللا لوقو نهاضرب الإ رابكسلا تانبلا جوزي الوراغصلا
 ةريغصلا خألا الو معلا ! جوزيال ىروثلا لاقو ىلوأ ىصولا نأ ةعيب رو ديعس نب ىح لاق

 بآلا الإ ةريغصلا جوزبال ىعاز وألا لاقو ءايلو آلا ىلإ حاكنلاو ءايصوأل اىلإ لا ومأالو

 نمراغصلا جوزبال ىمفاشلا لاقو ياو نوكنأ الإ ىص ولا جوزيال اص نب نسحلا لاقو

 ركبو أ لاق ةريغصلا لعىص ولا ةيال والو بأن كي ملاذ ذادخاو أن الاألا ءاسنلاو لاجرلا

 هيلإامهضيلفرا وعامل ةكرت» رجح ىف ىف ناكن م رمعلاق لاق مهاربإ نع ةريغم نعرب رجىور

 هتبأ” نب ديزو رمع نباو دوءسم نباو ىلع نع ىورو هريغ ابجوزيلف ةبغر تفاكنإف

 ةريخصلا دجلاو بأالا ريغ جوزت زاوج نيرخآ ىف ءاطعو سواطو نسحلاو ةملس مأو

 رجح نوكتق ةميتيلا ف اهنأو ان ركذ ام ةيآلا لي وأت ىف ةقئاعو سابع نبا نع ىورو

 ارغلب وأ نهوحكني نأ اوهثف اهتادص ىف احل طسقب الو اهاجو الام ف بغريف اهلو

 كلذ زاوج نأ ىلع لد ةيآلا ليوأت اههدنع كلذ ناكاملو قادصلا ىف نهننس للعأ نهم



 عج راهصلا خود باب

 نياهيلع اهوأتامىلع لدي ةيآلاو كلذ عنم فلسلا ن هآادحأ ملعتالو ًاضيأ امهيهذم نم
 اهلامجو الام ف بغريفاهلو رجح َق نوكت ةميتيلا ىف امنأ اركذ امينا ةشئاعو سابع

 برقأو قادصلا ىف نحل اوطسق. وأ 3 نهوحكش نأ اوهنف قادصصلا ىف ا طسش الو

 ةيآلا تمل ضن دقف حلا نبا وه امجوزت هل زوجيو هرجح ىف ةمتيلا نوكت ىذلا ءايلوأالا

 نم ىلوأ ليوأتلا اذه تلعج ىل ليق نإذ + هرجح ىف ىبلا ةميقيلا ىعلا نبأ جوزت + زأوج

 سل هل ]يق ابلك تالي وأت أتال ةيآلا | لامحا عم 9 تا و ايوأت

 أعيج امهلع وهف نييفانتم اسلو اهل ظفللا لامتحال أعيج نييتعملا دارملا نو نأ عنتع

 ىأرلاب لاقبال كلذو كلذ ىف تلزن اون ةيآلا نإ الاق دق ةعئاعو سابع نبأ نإف كلذ عمو

 ىلوأ وبف اهف تلزن ىتلا ةصقلاو اطوزن بيس أر كذ امه ال ىلوأ وهف ًافيقوت لاب انو
 هرجح ف ىناا ةميتيلا ف تان اهنأ اركذ امنإ هل ليق + دجلا دارملا نوكي نأ زوحي لبق نإف
 هلم دعبأ وه نهو معلا نبا دارملا نأ انملعف اهحاكت هل زوجال دجلاو اماكن ىف 00

 سانلانأع تلاق ةشثاع نآل ةريبكلا ىف ىه ان إةبآلا ١ نإ ليق نإف + ءا لواالا:رث

 هللا لق ءاسنلا ف كنوتفتسيو | هللا لزنأف نوف ةبآلا هذه دعب ِهَتِلَي هللا لوسر 0

 اوطسقت الأ متفخ نإو | هلوق ىنعي | ءاسنلا ىاتيفف باتكلا ىف يلع ىلتيامو نوف ميش
 راغصلا نود نهنهر رابكلا دارملا نأ ىلع لد |« ءاسنلا ىاتب ىف ىف |لاقاملف لاق | ىلاتيلا ىف

 متفخ نإو | | هلوق نأ امههدحأ نيرجو نم طاغ اذه هل لي قا است نيمسي ال رأ راغصلا نآل

 غولب دعت مال لَ ل ىنلا لوقل ناغبي مل ىفاللا ىطتمت هن :ةيقح | ىاتيلا ىف اواطسقت الأ

 ةميشإ ىمست ةريبكلاو ةلالدب الإ زاجلا ىلإ هتةيقح نع مالكلا فرص زوحب الو محلا
 نك اذإ نهنآل تركذام ىلع هيف ةلالدال [ ءاسنلا ىاتي ىف | ى لاعت هلوقو زاجنا هجو ىلع
 قف 5 باطام او>كناف ] ىلاعت هللا لاق دقو نولإ نّفاضإ تزاج ءاسنلا سنج نم
 [ءاسنلا نم مؤابأ مكن ام او>كنت الو ]لاقو نييف تالخاد رابكلاو راغصلاو | ءاسنلا
 2 تمرح ةريغص جوز :ولو [ مئاسن تاممأو] لاقو هب تادارم رابكلاو راغدلاو
 نود رابكلا نهمأ ىلع ةلالد ءاسنلا ىلإ ىناتيلا ةفاضإ ىف اذإ سيلف ًاديؤم ًامرحت اهمأ
 قى مص ال ةكئاعو سابع نبأ هركذ ىذلا ليوأتلا اذه نأ رخآلا هجولاو ه راغصلا
 80 رسل و حاكتلا زاج املثم روم نم لقأب ابجوزتي نأب تيضراذإ ةريبكلا نأل رايكلا



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ عع

 ىف نه نم جيورتلا ىف نييلع فرصتي ىتاللا راغصلا دارملا نأ انملعف امملع ضرتعي نأ

 دبعو مزح نب ركب ىبأ نب هللا دبع ىنربخأ لاق قاحس] نب دمت ىورام هيلعلدبو + هرجح

 ةيلسمأ هلع هللال وسر جوزناكلاق دادش نب هللأ دع نفخ ال نمو ثراحلا نب هللا

 اتام ىبح اعمتج لف نأ ر يغص نايبص امهو ةزمح تنب هلع هللا لوسر هجورف ةيلس اهنبأ

 نم انركذ ام ىلع ةلالدلا هيفو همأ ىابإ هحوزتب ةبلس تيزج له ريلي هللا لوسر لاَقف

 دجلاو تالا ريغ جيوذت نأ ىلع لدف دج الو بأب سلو امبجوز هنأ امهدحأ نيبجو

 انيلعف [ هوعبتاف | ىلاعت هللا لاق دقو كلذ لءف امل قلي ىنلا نأ ىناثلاو نيريغصلل زئاج

 ءايلوألا رئاسل زاج ىضاقلل كلذ زاج اذإو نيريخصلا جيوزت ىضاقلل نأ ىلع لديف هعابتا
 حاكنلا تدئأف ىلوب الإ حاكنال قلع هم ىبنلا لوق ًاضيأ هيلع لديو امني قرفيل ادحأ نآل

 كتاف. ءايلوأاوناك# 0 ول اهتأهيلع ليلدلاوءايلوأ معلانب او آالاو ىلوب ناكاذإ

 ثاريملالهأ نم انوكي مل اذإ دجلاو بآلا نأ ىلع عيما قافت] رظنلا قيرطنم هيلعلديو

 ناك نم لكف ثاريملاب ةقحتسم ةيالا هذه نأ ىلع لدف اجوزب مل نيدبع وأ نيرفاكاناك نإ

 ةالاوملاىلومو مألللنأ ةفينحوبأ لاقكلذلو برق الافبرق“الا جوزينأ هل ثاريملا لهأ
 حاكتلا ىف ناكامل ليق نإف + ثاريملا لهأ أ نم مهنآل مهنم برقأ نكي مل اذإ اوجوزي نأ

 حاكتلا ىف تيثيلاملا نإهل ليق + لاملا ىف هفرصت زوال نم دقع زوحبال نأ بجو لام

 ريغت جحاكتلا زيجال نم دنع نأ ىرت الأ لاملا ف ةيالولاب هيف رابتعا الف ةيمسق ريغ نم

 ىمفاشلاواكلام موليوةريبكلا ىلعلالا فةيالو ملت بيلو جيوذتلا ف قح ءايلوآللف ىلو

 كلامدنعزاجاملف لاملا ىف اهيلعدل ةيالوال ذ] ةريب ىلار ركبلا هتنب ال بآلا 1 نيجيال نأ

 لد لاما ىف ابلع هالو مدع عه اهأ ضر ريغل اهجوزت ةريبكل لإ ركبلا ٍِب ال ىعفاشلاو

 امو لاملا ف فرصتلا زاوحجب حاكتلا دمع ىف ةيالولا قاقحتسا ىف رابتعا ال هنأ ىلع كلذ
 ىلول نأ ىلع لدهسفن نم اهايإ ةريغصلا ىلو عوزت زاوج ةيآلا ةلالد نم ان ركذ امب تبث
 نوكي نأز وحي ةأرملاوجوزالدقاعلا نأ ىلعًاضيأ ل دي واهاضرب هسفننمابجو زينأ ةريبكلا

 بجوملا نوكيف هسفن نم امجوزي نأ ةريغصلا ىلول زاج اك املاليكو نوك نأب ًادحاو
 امهدحأ جوزين أهلزاج نيريخصا يلو ناكاذإهنأ ىلعاضيأ لديو ًادحاو هل لباقلاو حاكنلا

 ةريغصلا نإ هلوق ىف ىعفاشلاب هذم نالطي ىلع هوجولاهذه نم ةلاد ةي الاف هبحاص نم



 م 6م راغصلا جود باي

 ريغب اهاضرب اهجوزتب نأ ةريبكلا ىلول زوال هنإ هلوق فودجلاو بألا ريغ امجوزب ال
 ًاعيمج ايملاليكو دحاو لجر نوكي نأ زوال هنأ ىف هلوق نالطب ىلع لدي اهنم رضحم
 لوقلبق نم ةريغصلا جودت ىصولل زوحجنال هنإ اني اهحأ لاقاإو ه امهلع حاكتلا دقع
 امولظم لتق نمو هلق نأ ىرت الأ ال ىلوب سيل ىصولاو ىلوي الإ حاكن ال تلي ىنلا
 قحتس ملو كلذ ف ًايلو امل ىدولا نكي ملدوق ال بجوولف[ آن اطلس هيلول انلعج دقف
 ذإ اهايإ هحجوزت زوحبال ن أ بجاوف ىلولا ماديه ىصولأ نأ تدثف هيف ةيالولا
 امه ةريغصلاًايلو معلاوأ خ الا نوكت الل 7 اذهىللع بجاوفليقنإف 8 اهىلوب سل

 كلذ ىف ةلع صاصقلا ىف ةيالولا مدع لعب ملهل ليق ه نصانعقلا ل ةيالولا ناقحتسيال
 نم قدتسلام ةوج نم هيلع عمي 3 وأن 0 نأ انيب امن]و الع انمولي ىتح
 نم عنتمي ال دحاو تابصعلا نم امهنآل نايلو امبف معلا وخلا !امأو لاما ف فرصتلا
 .هنإ ليق [قارو نم ىلاوملا تقخ ىنإو ] ىلاعت هللا لاق تايصعلا ىلع ىلولا م أ قالطإ
 لاق اءلف ىصولا ىلع عمتي الو تابصعلا ىلع عقب ىلولا مساف هتابصعو همامعأ ىنب هب دارأ
 لي لآق وىلوب سييلذإ ةريغدلل ىصولأ 3 زارج اذ ىتنا ىلوب الإ جات ال ال لع
 دقف لطاب اهحأكنف / وم نذإ ريغب رخآ ظفل ىفو اهملو نذإ ريغب تحكن ةأرماامبأ
 ىصولا نذإب كي وزو أ ىصولا اهجوز اذإ ةريبكلا ر لاو ةنونجما حاكأ نالطب ىطتقا
 أضي ا اهيأو نذإ ريغن ةجوزتم تن :اكذإ امحاكت نالطب ا ىلا 3 4+ ىلولا نذإ نود
 ثاريملا لهأ نمىصولا سيلو هيلع انللد امل ثاريملاب ةقحتسم كت :لا ىف ةيالولا هذه نإف
 كإذو بسنلا وه حا امكلا ىف ةيالولا قدتسي هب ىذلا بيسلا نإف اف ًاضيأو هل ةيالو الف
 سلو ةيالولا قحتسي هب ىذلا بيسلا مدعل ! ىصولا هقحتسي الو هيف لقنلا حصي ال
 اكن لاو هيف لقنلا حمصي لاملا نآلح اكلا قف فرصتلاك توملأ دعب لاملا ىف 0
 ل سلو هيف ل ىلا نورك ذأ زج ملف نيجوزلا ديغ ى !] هيف لقنلا خم صال
 هفرصت زاوجل قاب هرمأو لكوملا م أب فرصتا ليكولا نآل ب 1 ايح لاح قف ليك

 ماحلا نإذ ليق نإف افلتخا كالذلف اكن ]أ وهو لقنلاهيف مع صيالامف 0 تمم ا صأ 1و
 ماخلا نإ هل ليق ه بسنلا قير ا ُث اريملا م دع عم ني ريغصلا 1 ؟دنع جدذي
 ثاريم لمهأ نم مم نيملسملا ةعاجو كلذ نم هيف فرصت: اف نيملسملا ةعامج ماقم ملاق



 صاصجلا ن رقلا ماكحأ لعدم

 هنألل هئاريم لهأ نم مهو مط ليك ولاكوه ثيح نم ةيالولا قحتسافنوقاب مون ريغصلا

 ىلع ًاضيأ ةلالد ةيآلا هذه فو ء نوبلسملا هثرو هباسنأ ىوذ نم هل ثراو الو تامول

 وه ناكذإ ءايلوألا رئاس جوزت زاوج ىلع تلد ثيح نم ةريغصلا هتنبا| جيوزت بآللل نأ

 راصمأ الا ءابقف نم فلخلاو فاسلا نيب ًافالخ كلذ زاوج ىف ملعت الو ءايلو"الا برقأ

 وهو زوحي ال راغصلا ىلع ءابألا جيوزت نأ ةمربش نبا نع ديلولا نب رشب هاور ًائيشالإ

 هلوق ةبآلا هذه ةلالد نم انركذام ىوس بهذملا اذه نالطب ىلع لدي و مصأالا بهذم

 [نضح مل قاللاو روشأ ةثالث نهتدعف متين را نإ مكئاسن نم ضيحملا نم نسي ىئاللا و] ىلاعت

 تنمضتف حيحص حاكن ىف الإ عقبال قالطلاو ضحت مل ىتلا ةريغصلا قالط ةحصب 3

 نينس تسنب ىهوةشئاع جوزت للي ىنلانأ هيلعلديو + ةريذصلا جيوزت زاوج ةبآلا

 جوزتزاوجاهدحأ نيينعم يل ||ذه ىوحدقو هنعهللأ ىطر قيدصلا ركب وبأ ه اءاامهجوز

 خولبلا دعب اهريخب مل علي ىتلان ال غولبلا دعب امل رايخال نأر خآلاو ةريغصلا ب'الا

 ًابيط احاكت اودكنأ هانعم لاق ًادهاجم نإف | ءاسنلا نم مكل باط ام | ىلاعت هلوق امأو

 |[ باطام | ىلاعت هلوةب دارأ ءارفلا لاقو كل لحأ ام كلام ىنأو نسحلاو ةقئاع نعو

 موام لوقي نأ زاج كلذلو لاق لالهلا ىأ بيطلا ءاسنلا نم اوحكناف لاق هنأكر دصملا

 نإ ثالثللو ءاش نإ نيننثلل ةحابإ هنإف | عابرو ثالث و ىنئم | ىلاعت هلوق امأو ه نم لقب

 نأ فاخ نإف لاق ءاش نم دادعألا هذه ىف عمجي نأ ىف ريخم هنأ ىلع ءاش نإ عابرللو ءاش
 ىلع ثالثلا نم رصتقا لدعي ال نأ فاخ نإف ثالثلا ىلع: عبرألا نم رصتقا لدعي ال

 وأ ىنحمب أنه وأولا نإ ليقو ه ةدحاولا ىلع رصتقا امهْني لدءي ال نأ فاخ نإف نيتنثإلا

 هجو ىلع هنكلو اهبَقيَمَح ىلع وأ ! نأ هيف ًاضيأ ليقو عاب روأ ثالث وأ ىنثم لاق هنأك

 نمو دادعألا نيب عملا لعال ثالث نمالدب عاب رو ىنثم نم الدب ثالثو لاق هنأكلدبلا

 بحاصل عابرلا الو ثلا بحاصل ثالثلان وكب ال نأ زاجل وأب لق ول هنأ لاق اذه لاق
 لخاد ىلا نإف ًاضيأو باطخلا ف لخد نم دحأ لكل عبرألا ةحاب[واولا ركذدافأف ثالثلا

 دادع'الا عم دام دادعألا نم دحاو لكنأ تشب ملذإ عابرلا ىف ثالثلاو ثالثلا ىف

 قلخ ىذلاب نورفكتل كنا لق | ىلاعت هلوقك اذهو ًاعست نوكتف عملا هجو نع رخأالا

 | اهقوف نم ىساور اهيف لعجو نيملاعلا بر كلذ ًادادنأ هل نولعتو نيموب ىف ضرأالا



 معا ةيآلا . ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف : ىلاعت هلوق

 نيروكذملا نيمويلاب مايأ ةعب رأ ىف ىنعملاو | مايأ ةعبرأ ىف اهتاوقأ اهيف ردقو | هلوق ىلإ
 ماي "الا تراصل كلذككلذ نأ الولو | نيموي ىف تاومس عبس نهاضقف ]| لاق مث ادب

 ةتسىف ضر الاو تاومسلا قلخ | ىلاعت هلوقل كلل ذك سيل كلذ نأ ملع دقو ةينامت اهلك
 ددعلان م ةيألا هتحابأ ام عيمجل عابرلا فثالثلاو ثالثلا ىف لخاد ىنثملا كلل ذكف | ماي |
 ىروثلاو انباكصأ لوق ىف ديمعلا نود رارحأألل وه امنإ ددعلا اذهو اهيلع ةدايزال عبرأ

 رار>'الا ىف ةبآلا نأ ىلع ليلدلاو ًاعبرأ جودتي نأ دبعلل كلام لاقو ىعفاشلاو ثيللاو
 دبعلا نال رارحالاب صتخم وه امنإ [ ل باطام اوحكناف ] ىلاصت هلوق ديبعلا نود
 ىلوما نأو ىلوللا نذأب الإ جوزتب نأ هل زوجي ال هنأ .ارقفلا قافتال حاكنلا دقع كلمبال
 ريغب وه جوزتولو هيلعزا+ل هراكو هو هجوزول ىلوملا نال هسفنب هنم هيلع دقعلاب كلمأ
 هللا لاقورهاع وبف هال وم نذإ ريغب جوزت دبع اعأ تلي ىنلا لاقو هحاكن رحب ملىلوملا نذإ
 جاكنلا دقع كلم ال دبعلا ناكاملف | ءىث ىلع ردقي ال اكولمت ًادبع الثم هللا برض ! ىلاعت
 نوفلتخال ًاضيأو رارحألا ىف ةيآلا نوكت نأ بجوف ةنآلاب باطلا لهأ نم نكي مل
 نم ددعلا ناك ايلف ةدعلاو قالطلاك ةردقملا حاحا قوققح ناصقت ىف ًاريئأت قرأت نأ

 نأ ةباحصلا نم ةتس نع ىور دقو رحال ام فصنلا دبعلل نوكي نأ بجو حاكتلا قوقح
 ىوردقو ه هيلعن امف هفالخ مهئارظن نم دحأ نع ىوري الو نيتنث ا الإ جوزتي ال دبعلا

 قاطيو نيتنثا ديعلا مك باطخلا نب ربع لاق لاق ةيتع نب هللا ديع نع راسي نب ناهملس

 نع نيريس نباو نسحلا ىورو فصنو رهشف ضحت مل نإف نيتضيح ةمألا دتعتو نيتنثا
 دمع نب رفعج ىورو-نيت أما نم رثك أهل لحي ال دبعلا نأ فوع نب نمحرلا دّيعو رمع

 رمع نأ ميهاربإ نع دامح ىورو نيتنثا قوف حكتي نأ دبعلل زوحي ال لاق ًايلع نأ هببأ نع
 لاق سابعلا نب لضفلا نعكحلا نع ةبعشو نيتنث | نم رثك أ ديعلا مكتب ال الاق هللا دبعو
 لجر لاقف ءاسنلا نم دبعلل لح ام ملعي كيأ رمع لاق لاق نيريس نباو نيتنث ا دبعلا جودتي
 رهاظلاف هل ودب ىضريو رم هرواشي نمو تكسق نيتنثا لاق ؟رمع لاقف انأ راصنألا نم
 عمجيال دب لآ نأ ىلع هيلي هللا لوسر بادحأ عمتجا لاق هلا نع ثيل ىورو ىنامصونأ
 مها رظن نم ًادحأ لعن الو هان ركذام ةباحصلا ةمئأ عاجإب تبث دقف نيتنث ا قوف ءاسفلا نم
 انلوق وحن ىور دقو ةباحصلا عامجإب ًاجوجح ناك كلذ فلاخ نف عب رأ جودتي هنأ لاق



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ءعمب

 نع:ةرمح نبا ىح ىور ليف نإف « ىبعشلاو ءاطعو نيريس نباو مههاربإو نسحللا ن 0

 0 ًاعب رأ دبعلا جوذتي لاق ءأ ادردلا ىنأ ن نع بهو ىبأ

 م كيا او قو ولا وهو لووجب لجر هيف ءادردلا ىنأ ثيدح دانسإ هل ليق ه ىأرلا

 ركذ دقو مهنع كلذ ضافتساو مبليواقأ انر 5ك نذلا ةمثآألا لوق ىلع هب ضارتعإلازجي

 ١ ال دبعلا نأ متل قا ل منا عامجإ نيمباتلا ءاهقف ةلج نم وهو محلا
 لدعلا ملعأ هللاو هان م نإف [ةدحاوف اولد الأ متفخ نإف | ىاعت هلوق امأو + نيتنثا نم

 متصرحولو ءاسفلان يب | ولدعتنأ اوعيطتست ناو | ىرخأ ةيآ ىف ىلاعتلاق ام نوني مسقلا ف
 لعف ال نأ فاخيو هلعف هن ك6 ىذلا لدعلاو بلقلا ليم دارملاو ِ ليملا لك اوليمت 0

 روجلاو ليملا راهظإ فاخ اذإ ةدحاولا ىلع راصتقإلاب ىلاعت هللا ءمأف لمقلاب ليملارابظ

 اهنوأ |جاعتلا دقعب روكذملا ددعلا ةحابإ نم مدقتام ىلع ًافطع هلوقو ه لدعلا ناو

 دقعب ءامأ عب أو رثارح عب رأ نيب ريبختلا باحيإ هرهاظو هتقبقح ىضتقب [ مناعأ تكلم
 وأ ] ىلاعت هلوق نال كلذو ةمأالاو ةرحلا حيوزت نيب هديب م كلذ بجويف حاكنلا

 هنع ىغتس ال ريض هيفو هلبق اع نمضم وه لب هسفنب لقتسم ا

 الإ ركذ هل مدقتي ل ىنعم راخإ اذ ] زئاج ريغو باطخلا 00 ركذم دقت ام هريضو

 ءطولا [مناع ع! تكلمامو أ] ىلاعت هلوق ىف ريمضلا لعجن نأ ان ورق ريغ فلا

 ىذلا امتإو.طولا ركذةيالا ىف سل هن ال نيملا كلم ءطو , كل تحيأ دق هريدقت نوكشف

 دارملا نأ فالخال [ م .ه1] باطام اوحكن اف] ى !اعك هلوق نال دقعلا ركذ ةيآلا لوأ ف

 تكلمام اوحكتنافوأ ريش [مكناعأ تكلمام وأ ] ىلاعتهلوق نوكينأ بج وفدققعلا هب

 نإف ءءطولا نود دقعلاوه آضيأ لإ حارا رسله دبما 0

 [ مناعأ 0 لا ءطولل امسإ حاكتلا نوكي ن أحلص ال لبق

 ناكنإو 0 اذه ىف ءطولا هانعم نو كيف كناعأ ت ا 1

 هركذ مدقت ام هريض ناكاذإ هنآل اذه زوجي ال هل ليق ٠ باطخلا لو وأ ىف دقعلا ها

 حاكتلا ناك اذإف هيف ًاريض هردا رملا هانعمو هنيعب نوكي نأ بجوف باطخلا لوأ ىف ًايدب
 هلم هرضضأ اذإف مكل باط ايف حاكتلا ةدقع اودقعاف لبق هنأكنف دقعلا هر وكذملا
 ظفللا قيرط نم الو ىبعملا ةبج نم 0 ءطولل رجب مْذِإ دّقعلا وه ريمضلا ناك نيعلا



 عا اولوعت الأ ىتدأ كاذ : ىلاعتهلرق

 ىرخأ ةبج نمو هلوانتي دق حاكتلا مسا ناكنإو هيف ءهطولا راهضإ كلذ لجأ نم عنتماف
 نأ رحي ملدقعلا هب دارا نأ تنثو اهلوأ ىف مدقتام الإ حاكتلاركذ ةب آلا ىف نكي ىلا هنأ
 نيينعملادحأ نآل ةقيقحز اجبدحاو ظفل ن وكب نأ عانتمال ءطو هنيعب ظفللا كلذ ريم ن وكي
 نوكب نأ بجوف دحاو ظفل امبمظتني نأ زوحالو ةقيقح رخألاو زاب ظفللا هلوانتي
 طولا وه ريض نأ ىلع لدي ىذلا ليق نإف ه ةبآلا ىف ًايدب روك ذملاحاكنلا دقع هريمض
 هل زوجيو هنيمب كل هجوزت ةلاحتسا مولعمو نيبطاخلا ىلإ نيملا كلل هتفاضإ دقعلا نود
 ةعامملا ىلإ نيدلا كلم فاضأ امل ليق + دقعلا نود ءطولادارملا نأ نملعف هنيمي كلم ءطو
 حكشي نأ الوط مكنم عطتسي مل نمو | ىلاعت هلوةكريغلا ني كلم حاكن دارملا ناك
 ىلع حاكنلا دقع فاضأف | تانمؤملا مكن ايتف نم مكن امبأ تكلم ايف تانمؤملا تانصحلا
 هلوق كلل ذكهريغ كلم جيوزت ةحابإ ىف دحاو لكىلإ هجوتم باطخلاو مهلإ مهماعأ كلم
 ىلع ليلد تركذ اهف اذإ سيلف ىنعملا اذه ىلع لوم | مكناعأ تكلمام وأ ] ىلاعت
 وهو ًاروظم هركذ مدقتام هريض ن وكي نأ بجوف باطخلا ىف هل ركذال رامضإ بوجو
 .نل ةرحلاو ةمآألا جوزت نيب رييختلا ةيلا ءاضتقأ ىلع ليلد أنفصو امفو ه حاكلا دقع
 هلاح ىلع امهنمدحاو لكل عف هنكسمي ايف الإ ممصي ال رييختلا نال ةرح جوزتي نأ عيطتسي
 ىلإ لوطلادوجو عم ةمأالا جيوزت زاوج ىلع نيهجو نم ةلالدلا ةيآلا هذه تود دّمف

 رئارحلل لماش كلذو [ءاسنلا نم ركل باطام !وحكناف | ىلاعت هلوق مومع امهدحأ ةرحلا
 ىضتقي كلذو | مكناعأ تكلمام وأ | ىلاعتهلوق ىنإئلاو نيلع ءاسنلا مسا عوقول ءامإلاو
 ريخ ةنمؤم ةم الو | ىلاعت هلوق ةلالد انمدق دقو جيوزتلا ىف رثارحلا نيبو نبني ريبختلا
 ءاروام مكل لحأو] ىلاعتهلوق آضيأ هيلعلدبو ةرقبلا ةروس ىف كلذيلع [ ةكرشم نم
 هصيصخت زئاج ريغو ءامإلاو رئارحلل لماش مومع كلذو | ,كلاومأب اوغتبت نأ لذ
 دهاجيو نسحلاو سابع نبا نإف [اولوعت الأ ىدأ كلذ] قات هلزق امآو + ةلالدب الإ
 .قحلا نع اوليمت ال ىنعي اولاق ةداتقو ةمركعو ليعامسإو كلام ابأو ىعشلاو نيزرابأو
 اوليمت ال نأ اولومت الأ ىندأ كلذ ىرافغلا كلام ىبأ نع دلاخ ىبأ نبا ليعامس] ىورو
 : بلاط ىبأل ًارعش ةمركع دشنأو

 لئاع ريغ هنزو طسق نازوو ةريعش سخي ال قدص نازيب



 ماهسلادح ةزواجم ةضي رفلا فلو علافد>لل ةزواجلا ل وعلا لصأ ةغللا لهأ لاق لئام ريغ لاق
 .ناساذإ لوعي لاعو لدعلا دح نع هجورخل لدعلا فال وه ىذلا ليملا لوعلاو ةامسملا

 ىعفاشلا لاقو بلع مالغرمع وبأ كلذ انل كح رقتفااذإ ليعي لاعو رتخبت اذإ ليعي لاعو.

 ىلع لدي اذهو لاق نولوعت نم رثككبال نأ هانعم | اولوعق الأ ىندأ كلذ | ىلاعت هلوق ىف

 فالخال ةنأ اهدحأ هجوأ ةثالث نم كلذ ىف سانلا هأطخدقو هنأ ما ةقفن لجرلا لع نأ

 نإو اوروحتال نأو اوليمتال نأءانعم نأ ةبآلا هذه ريسفت هنع ىور نم لكو فاسلا نيب

 ةغللا ىف هؤاطخ ىناثلاو ءاسنلا نيب مسسقلا نم هب هللاممأ ىذلا لدعلا فالخ وه ليملا اذه

 هريغو دربملا هركذ لوعي لاع لايعلا ةرثك ىف لاقيال هنأ ف نوفلتال ةخللا لهأ نآل

 ىلع تاع لاقي اوروحتال نأ لاقاول عت ال نأ ىنثملا نب رمعم ةديبعوبأ لاقو ةخالا ةمتأ نم

 ةلزنمع لايعلا ىف ءامإلاو نيهلا كلم وأ ةدحاولا ركذ بألا ىف نأ ثلاثلاو ترج ىأ
 لايعلا ةرثك دريل هنأ انملعف نيملا كلل ءاش نم ددعلا نم عمجي نأ هل نأ فالخ الو ءاسنلا
 اهنييوهنبب مسقلا اممزاي نم اهعم سيل ذإ ةدحاو ةأرماجوزتب ليملاو روجلا قن دارملانأو

 . ملعأ هللاو نيهلا كلم ءامإلل مسق ال

 امجوزل روملا ةأرملا ةيه باب

 هواكذ ًاسفن هنم ءىشث نع ْمكل نبط نإف ةلحن نماقدص ءاسنلا اوت آو | ىلاعت هللا لاق

 ا ةل نمماقدص هآسنلا أوت آو ] ىلاعت هلوق ىف جيرج نو ةداتق نع ىور ا اب ًاتينه

 هلوقف حلاص ىأ نع ىورو هش ضرف كاإذ نإو نيدلا ةلحن لإ ايهذ امهمأك ةضي رف الاق.

 اوهنف اهقادص ذخأ هتيلوم جوز اذإ لجرلا ناك لاق [ ةلحن نتاقدص ءاسنلا 0

 ةلحتلا ىنعم نأ الإ اهوضيق اذإ رورملا نرنع اوسيحال نأ ءايلوألل ًاباطخ هلع كلذ ن
 نكي ؛راوأل ركذ بيقع هل ا مركذام ىنعممىل ا!عاذه وةضِير أ اهأب لمد داتقو رك ذ ام( ىلإ عج 5-1

 ةبطاو ةيطعلا لصألا ىف ةلدنلاو ةلحنروملا ىمس امإ ملع لا لهأ ضعب لاق ه هللأ نم و

 حاكنلا دعب ةأرملا كلم ىف عضبلا نأ ال ًائبش هلدب ا هوجولا ضعب ف

 3 مغ ربل ىممس امإف جوزلا نود امل رمملا ناك ةهبسشب تئطو ول اهنأ ىرت الأ هلبق ورك

 ىذلا امإ]و لدب اه ”ازإب كل غلا ةلحنلا ىعم ىف ناكف هكلم ًاضوع البق 0

 ىلا نب رمعم هدب ربع بأ لاقو كلملا ال ةحابتسإلا وه حا ساكنا دقعت اهنم نم جوزلا لة



 هه ١١ ابجوزل رول] ةأرلل رملا ة هيه باب

 نكلو نوه راكمتنأو نهرووممنهوطعت ال لوقي 5 ةبيطب ىنعي | ةلحن ] ىلاعتهلوق ىف
 ىنعملا اذه ىلع زئاخل ركب وبأ لاق مكن ود نط روما ناك نإو ةبيط هب مكسفنأو كلذ موت
 ةبيطاهم اعربتم الإ لحانلا ان د و ةيطعلا ىه ةلحتلا نأ ال ةلم هام انإنوك نأ

 ةيرطب ىطحملا العشي ىلا ةيطعلاكمهسفنأ نم ةبي .طب نهر ورم ءاسنلا ءايإبأ آومأف هسفن أم
 ولخملل ربما لاك باجبإ ىف | ةلحن نمتاقدص ءاسنلا اونآآو ] ىلاعت هلوقب جتدعو ه هسفن نم
 ًاننه هولكذ ايف ءىث * نع مكل نبط نإف ا ه هل رهاظلا ءاضتقال أم

 اهمتاربإ | لوب ويحرك ديت نرتاوم يتاح إب مممأ الر نع ىنعي هنإف [ اثيرم

 هذه ىف ةداتق لاق ٠ هكرتب | سفن تباط نإو أه ربه اهءاتنإ 1 0 ظبي الثل هل اتبهو

 هىنحلا نم ىنيمعطأ هتامال ةمقلع لاقو لالح ورف هركه ريغ نم اهسفن هب تباطام ةيآلل
 اممو هيف ىلولل قح ال هل ةقحتسا ا ىهو اه روملا نأ اهنم ىف ىلاعم ةيالا تنمضتف ه«مىرألو
 جدد زال ةحاب لاو جيوزال روملا اهتبه زا وج اهنمو هسفن نم ةبيطب اهيطعي نأ جوزلا ىلع 1
 ىف اهضيبق هلرتو رمملل مضيق لاق ىواسقت اهنمو[ 0007 اذنه هولكف ]ىلاعت هلوقب هذخأ ىف
 ىلع ًاضيأ لديو نيرنعملا ىلع لدي [ ًاميرم ًائينه هولكف ] ىلاعت هلوق نال ربملل اهتيه زاوج
 هولكف |ىلاعت هلوق لبق نإف ء امهب قرش , ل ىلاعت هللا نآل ضبقلا لبق رمملل اهتيهزاوج
 وأ هتضيقف هنيعب ًاضرع نوكب نأ امإ روملا نم نيعت امفدأ رملا نأ ىلع لدي | ذي ًاثينه
 ذإ هل اهتيه زاوج ىلع ةبآلا ىف ةلالد الف ةمذلا ىف نيد امإف امتضبق دق مارا هضيقت ل

 هيف يا ايدرعا ًآروصقم كلذ ىف دارملا سدل هل ليق نيم اثينه هلك ةمذلا ىف ال لاقي ال
 ءش ناك اذإ ررملا ىف ًاصاخ نوك نأ 5 كإذك ناكول هن ال ىتأتي الأم نو ”*ىلكألا

 ْن ا ألا ىلع روهقمريغ هنأ باطخلا مووفم نم لقع دقو الو كأم
 لوك ألا سنج نم تناكءاوس 0-0 ماع ةل نوتاقدص ءاسنلا اونآآو ] ىلاعت هلوق
 اهتاتيإب روءأملا تاقدصلا عيمج لمأ ش | ارم أئينه هولكف | ىلاعت هلوقو هريغ نمو و
 ابسفن نم ةبيطب هتحابت-١ زا وج هيف دصقملا نإو كلذ ىف لك 0 رابتعا ال هنأ لدف
 مكلا ومأ اواكأت الو | ىلاعت 7 لاقو | ًاءلظ ىماتبلا لاومأ نولكأ, نيذلا نإ | ىلاعت هللا لاقو
 نويدلا نم مهتيلا لام ىف فرصتلا هوجو رئاس نع ىمللا رع وهو | لطابلاب لس

 هجو ىلع الإ س .انلا لاومأ ذأ ىف ىهنلل لماشو لوكألا ا ريغو لو ك ألأ نأ عالاو
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 هن"ال ركذلاب لك آلا صخامن ]و هريغنمةي.ال ا ىندمبىلوأب ل وك أ! سيلو ض اا رتنعةراجتلا
 هنوداه ىلع ةلالد لكألل هركذ ىو ناسنإلا ندب مأوق هبذإ لاوم' الا هل ىغتسام مظحم

 [ عيبلا اورذو للا ركذ ىلإ !وعساف ةعجلا موي نم ةواصلل ىدون اذإ ] ىلاعت هلوقك اذهو

 نال ىهنلا ىف هتباثمب ةالصاا نع هلغشي ام رئاس نم هادع ام ناكنإو ركذلاب عيبلا صن
 ةدارإ كلذ نم لقعف مهشياعم بلط ىف ىعسلا ىف ثرومأ مظعأ نم عيبلاب لاغتشالا

 ىلادتلاق اكو دشأ هيلإ ةجاحلاو جوحأ هيل] مه امعهابن دقذ] ىبنلاب ىلوأ هنأو هنود وهام
 هئازجأ رئاسو مرحتلا ركذب محللا صفت [ ريزنخلا محل و مدلاو ةتيملا مكيلع تمرح ]

 ةثودام ىلع ةلالد هعفانم رظعأ همر تى ناكف هب عفتليو هنم دأرب ام مظعم هناال هنود هلثم

 ناكس نج ىأ نم روملل !هتبه زاوج ىضتقا دق [ ًائيرم ًاثينه هواكف ] ىلاعت هل وق كلذكف

 ناكاذإ ربملا اهتبه تزاج اذإ هنأ ىرخأ ةبج نمو ء هضبقت ملوأ هتضبق ًانيدوأ ًانيع
 فاتطالف الام ىف اهف رصتزا وج تدئ دق هنآل ًانيد ناك اذإ همكح كل ذكف ان يعم ًاضوبقم

 ةبه زاوج ىلع ةيألا هذه تلد دقو ه امهنيب قرفي ىلا دحأ نآلو هيف نيدلاو نيعلا َّ

 بهو نم نأ ىلع آضيأ لديو نيد وهو ربل ةأرملا ةيه تزاج مكه ةءاربلاو نيدلا

 هطقسأو هتحصب ؟كحدق ىلاعت هللا نال ةبهلا سفنب تعقو دقةءاربلا نأ هيلع هلآنيد ناسنإل

 نإوكلذ هلزئاج هنأ هيف فرصتو هذقف الام نأسنإل بهو ند نأ ىلع لدبو هتمذ نع

 لب لوبقلا طرش ريغ نم هتبهوام لكأ هل حابأ دق ىلاعت هللا نال تللبق دق هناسلب لقي مل

 ًاسفن كلل تبط دق تلاقول اهنأ ىلع لديو الوبق هيهو نيح هترضضح هيف فرصتلا نوكي

 هنم ءىبث نع مكلل نبط نإف | ىلاعت هلوةل زئاج كلذ نأ ةءاربلاو ةبهلا تدارأو ىربم نع

 ةفينح وبأ لآةف ابجوزل اهرمم ةأرملا ةبه ىف ءابقفلا فلتخادقو | ًاتيرم ًاثينه هواكف ًاسفن

 ابلقعاحل عمتجاو ةأرملا تغلب اذإ ىعفاشلاو دايز نب نسحلاو رفزو دمحو فسوب وبأو

 صأ زوحجي ال كلام لاقو ًايبث وأ تناك ار كب اهريغ وأ ةبهلاب اطام ف فرستتلا اهل زاج

 نع وفعلا يف اهبأ ىلإ كلذ امئإو قادصلا نم ابجوز نع تعضوام الو الام ىف ركبلا

 ابمداخو اهرادجوزلا تاذةأرملا عيبولاق كلذامالوأ نم ب الاريغاز وحب الو اهجوز

 نإو الام ثلث نم ناكةاباح هيف تناكنإف عيبلا هجو تباصأ اذإ جوزلا هركنإو زئاج

 ميأالا ةأرملاوكلاملاقريثك الو ليل كلذ نمرحي مل ثلثلا نم رثك [ت بهو وأ تقدصت
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 ةأرللا ةيطع زوحي ال ىعازوألا لاقو ءاوس.هلام ىف لجرلاك ام ىف جوز اهل نكي مل اذإ

 الو جوزلا تاذ ةأرملا قتع زوحي ال ثيللا لاقو ةنس امجوز تدب ىف نوكستو دلت ىح

 ىلإ هب برقتي امم كلذ هريغ وأ محر ةلصل هنم احل دبال ىذلا ريسبلا ءىثلا ىف الإ اهنقدص
 ىذلا انباحصأ لوق ةحصب ةدهاش لاوقألا هذه داسفب ةيضاق ةيآلا ركب وبأ لاق ىلاعت هللا
 قرفي لو | ًاثيرم ًائينه هواكف ًاسفن هنم ءىث نع مكل نبط نإف | لجو رع هلوقل انمدق

 قرفلا زئاج ريغو مقت ل وأ ةنس امجوز تدب ىف تماقأ نم نيب الو بيثلاو ركبلا نيب هبف
 ركبلا نود بيلا ىفةنآلا مكح صوصخ ىلع لدت ةلالدب الإ كلذ ىف بيثلا وركبلا نيب
 ًائيش ىه بهن نأ الإ قادصلا عيمج اهئاطعإب انرمأ ىلاعت هاو بآلا ةبه كلام زاجأو
 اهسفن بيطت نأ الإ قاذصلاعيمج ءاتبإب رومأم هنال آلا ةيهنالطبب ةيضاق ةبآلاف هل هنم
 اهربم نم اهسفن ةبيطب هل هللا هحابأ ام عنف بألا سفن ةبيط ىلاعت هللا طرشي ملو هكرتب
 اذهو ب'الا ةبهب اهسفن ةبيطب الإ اهررم نم ءىث عنم نم ىلاعن هللا هرظحام زاجأو
 ةيآلا رهاظ ءاضتقا عم ةبهلا اهعنم امهدحأ ةلالد ريغب نيهجو نم ةيآلا لع ضارتعإلا
 ًاسفن بيطت نأ الإ عيملا اهئاطعإب جوزلا هللا مأ عم بأالا ةبه زاوج ىناثلاو اهذاوجل
 نأ الإ ايش نهومستآ ام اوذخأت نأ مكل لحي الو ] ىلاعت هلوق كلذ لع لديو هكرتب
 | هب تدتفا اهف امهيلع حانج الف هللا دودح اهيقي الأ متفخ نإف هللا دودح اهيقي الأ افاخي
 قرفي مو ةأرملا اضر طرش دقف ةيدفلاب اهاضرب الإ اهاطعأ اه ًائيش ابهنم ذخأي نأ عنف
 ىنلا نأ دوعسم نب هللا دبع ةأرما بنيز ثيدح هيلع لدنو بيثلاو ركسبلا نيب كلذ عم

 موي جرخ كلَ ىنلا نأ سابعنبا ثيدح ىفو نكسيلح نم ولو نقدصت ءاسنلل لاق لَ
 ركبلا نيب هنم ءىث ف قرفي لو نقدصتب نأ نهممأف ءاسنلا ىنأ مث بطخ مث لصف رطفلا
 5 لعأ هللاو هتقص هذه نم ىلع رجخلا محصإإ الو رجح اذه ن'الو بيثلاو

 ءاهفسلا ىلإ لاملا عقد باب

 دق ركب وبأ لاق | ًامايق ركل هللا لعج ىلا مكلاومأ ءابفسلا اوتوت الو] ىلاعت هللا لام
 هدالوأ ىلع هلام لجرلا مسقيال سابع نبا لاقف ةيآلا هذه ليوأت ىف ملعلا لهأ فلتخا ٠

 ةب الا سابع نبا لوأتف ءاهغسلا هفسأ نم ةأرملاو هل لايع مث ذإ دعب مهدلع الايع ريصيف
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 دحاو لك باطخ ىضنقي | مكلاومأ | ىلاعت هلوق نأال اهتقيقح ىضتقمو اهرهاظ ىلع

 هظفحب مايقلا نع ءال وه زجعل هعيبضت نم كلذ ىف ا ءابفسلا ىلإ هلام عفد نع ىبنلاب مهنم
 ىلع ًاضيأ كلذ لديو لاملا ظفحل نولمكي ال نيذلا ءاسنلاو نايبصلا هب ىنغي وهو هريمثتو

 ' ىلإ هب ىصويال نأو هتفص هذه نم دب ىف هلعجيو لامب هتايح ىف لكوي نأ هل ىغينيال هنأ
 نيمأ ىلإ الإ هلاع ىصوي نأ ىغيني ل هنأ ًاراغص اوناكاذإ هتثرو ىلع ًاضيأ لدبو مهلاثمأ

 هريب دقو هظفح ب وجوو لاما عيبضآ نع ىهنلا ىلع ةلالدلا هيفو ه مهيلع هظفح علطضم

 لاملاب انداسجأ ماوق لعج هنأ ريخأف [ امايق ركل هللا لعج ىتلا | ىلاعت هلوقا هب مايقلاو

 قو هعييضت بنتو قبام ظفح مْ هنم ىلاعت هللا قح جارخ] هيلعف ًائيش هنم هللاهقزر ف

 ىلاعت هللا ركذ دقو رييدتلا نسحو شاعملا حالصإ ىف هدابعل ىلاعت هللا نم بيغرت كلذ

 اوناكنيرذبملا نإ ًاريذبت رذبت الو | ىلاعت هلوق هنم زيزعلا هباتك نم عضاوم ىف كلذ
 لك ارطسبت الو كقنع ىلإ ةلولغم كدي لمجت الو ] ىلاعت هلوقو [ نيطاشلا ناوخإ
 | اورثقي لو اوفرسي مل اوقفنا اذإ نيذلاو | ىلاعت هلوقو | ًاروسحم ًامولم دخقتف طسبلا

 ىلع نهرلاو باتكلاو تادابشلاب نويدلا نيصحتو لاومألا ظفح نم هب هللا أ امو

 ًاماوق ,كلعج هنأ ىنعي | امايق مكل هللا لعج ىتلا] ىلاعت هل وق ىف لبق دقو فلس اهف انييام

 ريمج نب ديعس ىو راه ليوأتلا ن :م ىناثلا هجولاو ٠ اهعيضي نم دب ىف اهولعجت الف اهيلع

 [مكشفنأ اولتقت الو ىلاعت هتلالاق اكمهملإ امفاضأ او مهاومأ ءابفسلا اوت تال دارأهنأ

 ملخد اذإف | ىلاعت هلوقو [ مكسفنأ اولتقاف | ىلاعت هل وقو ًاضعب مكضعب لتقب ال ىنعي
 ًاروجح ءاوغسلا وكي ليوأتلا اذه ىلعو ايف نوكي م ديرب[ مكسقنأ ىلع اًولدف انوي

 :ايفمتلا يسمو تاخ ادور 5 هفسلا لوزب نأ ىلإ مهلاومأ 000

 نيديعس لاقو ءاوفسلا هس نم ةأرلالاقو كلايع وك دلو نمهيفسلا سابعنب| 5 انبه

 نم لكرعلا لهأ ضع لاقو نايبصلاو ءاسنلا ةداتقو كاحضلاو ىدسلاو نسحلاو ريجج

 ىنأ نع ةدرب ىبأ نع ىعشلا ىورو هريغو هيلع روجح نم لاملا ىف هيفس ةفص قحتسي
 قلخلا ةثيس.ةأرماهل تناك جو ممل باجتسي الف هللا نوعدي ةثالث لاقىرعشالا ىسوم
 | مكلاومأ ءامفسلا اوتوتت الو | ىلاعت هللا لاق دقو اهيفس هلام ىطعأ لجرو ابقلطي ملف
 نع ىورو 1” يا هقدمأا لصأ , نإليقو هاسنلا ءاهغسلا ؛ نأدهاجي نع و هيلع ديشي /ةالجر ناد لعرو
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 صقانلاىمسيو ملعلاو نيدلا لهأ دنع هل نزوال هنآل اهيفسقسافلا ىمسكلذلو محلا ةفخ

 ىلاعت هنن نايصعلا ىنعم ديفي الو مذ ةفص ءال ؤه ىف هفسلا سيلو هلقع ةفخل اهفس لقعلا

 فالخ ال ليق نإف « لاملا ظفح مايقلا نع ممزيم ؟ ناصقنو وقع ةف2 ءابفس اومسامت]و

 هعنمي ملف ناهعنلا هنبال بهي نأ ريشب دارأ دقو لإملا نايبصلاو ءاسنلا بهن نأ زئاج هنأ

 ءابفسلاءاطعإ عنم ىلع ةيآآلا لمح ز وحب فيكف هلثم هينب ءرئاس طعي مل هنآل الإ هنم قلم ىبلا

 اا نأ هيف ىندملا امنإو لاملا ةبهو كيلقلا هيف ىنعملا سيل هل ليق ه هانا رمأ

 ريبكلا بم اكةأرملاو ريغصلا بهم نأ ناسنإلل زئاجو اهظفحب نيعلطضم ريغ مهو مهمديأ

 ةيآلاب ىلاعت هللا انعنم امإو هعيضي الو هلام ظفحو هيلع لي نم هل هضبش هنكللو لقاعلا

 رع هلوقو ٠ اهريبدتو ارظفحي نلئكي ال ىتاللا ءاسنلاو راغصلا ىدبأ ىف انلاومأ لعجت نأ

 ىنعمب انهه ىف نال لاوم الا هذه نم موقزراو ىنعي [ مموسك اواهيف موقزراو ] لجو

 اولكأت الو] ىلاعت لاق كضعب ماقم اهضعب ماقيف بقاعتت تافصلا فورح تناكذإ نم

 نيذلا ءارقسلا ىلإ لاوم "الا عفد نع هللا اناهنف عم ىبعع رهو[ م كلاومأ ىلإ مهاومأ

 ىهنلا ةيآلا دارم ناكل يق نإف « موسكنو اهنم مهقزرن نأب و و ابظفحت نوموقبال
 ءابفسلا دالو' اللا ةقفن بوجو ىلع ليادكلذ قفاهر هاظ ىضتقاام ىلع انلام مهئاطعإ ن 0

 نولئاقلاهيلإ بهذام اهلي وأت ناكنإ و انلا ومأ نم مهيلع قافنإلاب انايإ هرم"ال تاجوزلاو

 مخاومأ نم مهللع قافتإلاب رم الاد اف دابتس قو ,طاومأ مهطعن ال نأ اهدارم نأب

 مهلع انف رصتهت زاجإ ىناثلاو هاومأن م , موعلم امهدحأ نيهجو نم رجحلا ىلع لدباذهو

 [ًافورعم الوق محلل اولوقو] ىلاعت هلوقو ه مهتوس كو مهتاوقأ ىرشو مهيلع قافنإلا ىف
 نسحبو زوحب ىذلا هجولاىلع ةلصلاو ربلاب ةلرمج ةدعأفو رعم الوق ب رج نيأو دهاجم لاق
 امأف ] ىلاعت هل وقكهب نوبطاخ امف لوقلا ةنالإو و محل ةبطاخ ا ل لامجإ هيديرب ن نأ لمتحيو و

 الوق مل قف 150 نم ةمحر ءاغتيا مهنع نض رعآ امإو ] هلوةكو [ررش الف رتل

 دشرلا ىلع هيبنتلاو بيدأتلا انبه فورعملا لوقلا نوكي نأ زئاج هنإ لبق دقو [ ًاروسبم
 ةوسكللاوقزرلا ثومتيطعأ اذإ هب ديرب نأ لمتحو ةنسحلا قالخألل ةيادهلا 0

 ىلاعت لاقاك بيف افختسالاو مهلع صذتلاب موذؤت الو لوقلا مهلا ولعجتنأ كلاومأنم
 الوق رمل اولوقو هنم مهوقزراف نيك اسلاو ىاتيلاو ىبرقلا !ولوأ ة ةمسقلا رضح اذإو]
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 اولطبت ال ] ىلاعت لاق اكو نانتمالاو رمذتلا كرتو ظفللا لامجإ لعأ هللاو ىنعي | اورعم
 !ولوقو ] ىلاعت هلوقب ةدارم اهلك ىناعملا هذه نوكت نأ زئاجو [ ىذآلاو نملاب مكتاقدص
 . ملعأ هللاو [ ًافورعم الوق حل

 متيلا ىلإ لاملا عقد باب
 اوعفداف ًادشر مهنم متسن آن إف حاكنلا اغلب اذإ ىتح ىئاتيلا اولتب أو ] ىلاعت هللا لاق

 مهنيدو مط وقع ىف مهوريتخا ىنعي ىدسلا و ةداتقو دهاجمو نسسحلا لاق [ ملا ومأ مييلإ
 | حاكتلا اوغلب اذإ ىح ىلاتيلا اولتب او| لاق هنآل غولبلا لبق مسرابتخاب ان ىمأ ركب وبأ لاق
 حاكنلا غواب نأ ريخأف [ماكنلا اوذلب اذإ ىتح] لاق مث ىاتي مهبنوكلاح ىف مهتالتباب سعف
 اذه نأ ىلع نيوجو نم ةيآلا تلدف ءالتبإلا دعب ةروكذم ةياغ ىت> نآل ءالتبإلا دعب
 نال ةراجتلا ىف لقعي ىذلا ريغصلل نذإلاز اوجج ىلع ليلد كلذ ىفو غولبلا لبق ءالتبإلا
 ناك كلذب سمأ ىتمو لاملا ظفحو فرصتلاب ملعلا ىف هلاح ءاربتساب الإ نوكي ال هءالتبا
 وبأو ةفين> وبأ لاقف ةراجتلا ف ىصلا نذإ ىف ءاهقفلا فلتخا دقو ه ةراجتلا يف ًانوذأم
 ريخصلاهنب ال نذأي نأ بالا زئاج لاص نبنسحلاو دايز نب نسحلاورفزو دمعو فسوي
 ىصو نكي مل اذإ دجلا وأ بآلا ىصو كلذكو:عيبلاو ىرشلا لّقعي ناك اذإ ةراجتلا ىف
 ىصولاو بالا نذإ ىرأ دلاسفلام نع ساهلا نبأ لاقو هل نود أملا ديعل هل نم نوكيو بأ تلءميأ . لتحل فللا. .ع مالا أ لاق . هل نذألل دعلا هل نعت كيد نأ

 نع عيبرلا لاقو ءىثن هنم ىصلا مزاي مل نيد كلذ ىف هقحل نإو ًازئاج ةراجتلا ىف ىصلا
 لام ىف ق> وأ ىدألا وأ ىلاعت هللا قح نم ىصلا هبرقأ امو رارقإلا ىف هءاتك ىف ىعفاشلا
 هيلو وأ هوبأ هل نذأ ةراجتلا ىف هل انوذأم ىصلا ناكءاوس هنع طقاس هرارقإف هريغ وأ
 هؤارش كل ذكو هنع طقاس هرارقإف لعف نإفهل نذأي نأ احلل زوجبالو ىاح وأ ناكنم
 للنت هلوقل ةراجتلا ىف ل ندإلا زاوج ىلع لدي ةيآلا رهاظ ركب وبأ لاق خوسفم هعببو
 نوفرصتي اهيف مبمرحو مهبهاذمو موقع ىف مثرابتخا وهءالتبإلاو | ىلاتبلا اولتبأو |
 هجو نود هجو ىلع رابتخإلاب رصتقي نأ دحال سيلو هوجولا هذه رئاس ىف ماع وهف هيف

 هروهأ طبطو ىرشلاو عيبلاب ةفرعملا ىف هلاح ءاريتسا ف رايتخإلا و ظفللا هلمتح اف

 مالكلاب هلقع رابتخ اىبع ءالتب إلا رمصق نمو ةراجتلا ىف هل نذإب الإ نوك< الو هلام ظحو

 ليق نإف « ةلالد ريغب ظفللا مومع صخ دّقف لاملا ظفحو ة راجتلا ف فرصتلا نود
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 قسف ىف ىلاعت هلوق ه رغصلا لاح ىف فرصتلا ىف هل نذإلا دري م هنأ ىلع لدي ىذأا
 دعب مهيلإ لاما عقدي ىمأ امنإو [ مهلا ومأ مهللإ اوعفداف ًادشر مهنم متسن آ1نإف | ةوالتلا

 لاح ىف هيلإ لاملا عفد زاجل هرغص ىف ةراجتلا ىف هل نذإلا زاجولو دشرلا سانيو غولبلا
 نذإلا سيل هل ليق دشرلا سانيإو غولبلا دعب هيلإ لاملا عفدب ىمأ ام ىلاعت هقلاو رغصلا
 كلذو ىرشلاو عيبلاب همأي نأ وه نذإلا نآل ءىث ىف هيلإ لاملا مفدنم ةراجتلا ىف هل

 ةبآالا نإ لوقنف هيلإ هعفدي لام ريغ نم ةراجتلا ىف دبعلل نذأي اكهدي ىف لام ريغب نكسمم

 اذإ مث الام هيلإ عفدي مل نإو ةراجتلا فهل نذإلا ءالتبإلا نمو هئالتباب صاألا تضتقأ:
 هل نذإلاب هرابتخا ىضتقي ال ءالتبإلا ناكولو هيلإ لاملا عفد هدشر هنم سنوأ دقو غلب
 هملعو هطبض ىف هلاح ءاربتسا ريغ نم هلقع رابتخاوه اهو عيبلاو ىرشلا ىف فرصتلا ىف

 دارملا نأ انملع غولبلا لبق كلذب ىمأ اسلف غولبلا لبق هجو ءالتبإلل ناكامل فرسصتلاب
 هلا هظفحو هروم ال هطبض نع ءىنب ال هلقع ةعصرابتخا نآلو فرصتلاب هرمأ رابتخا

 ظفح ىف هرمأ ءاربتسا ىف هل طايتحإلاب ىمأ ىلاعق هللا نأ مولعمو ىرشلاو عيبلاب هملعو
 ال كلذيأر ومأم غولبلا لبق هب رومأملا ءالتبإلا نوكي نأ بجوف فرصتلاب ملعلاو لاما
 روجح هنأل غولبلا لبق ةراجتلا ىف هل نذإلا رحي مل نإف ًاضيأو بسحل هلقع ةص رابتخال
 سانإ ىلإ ل صوتلا اندرأ ىتم غولبلا دعب واخ الف هجولا اذه نم طقاس ًاذإ ءالتيإلاف هيلع

 دقف هراتخا بجو نإف كلذب هربت# ال وأ ةراجتلا ىف هل نذإلاب هريتخت نأ نم هدشر
 نذإلا زاج نإف دشرلا سانإ ىلإ غولابلا دع هياع روج كدنعوهو فرعهتلا هلت رجا دع أ

 نم جرخم مل نإو رجحلا نم هتجرخأ دّقف غولبلا دعب هيلع روجحم وهو ةراجتلا ىف هل

 ةراجتلا ف غولبلا لبق هل تنذأ البف هل نوذأموهو غولبلا دعب هلام: نم عونموهو رجحلا

 ل نإو دشرلا سانبإ ىلإ رجحلا ءاقب عم خولبلا دعب نذالاب ام أريتسي جهلاح ءاربعسال

 نم واخي ال فلاخملا لوقف هنم دشرلا ساني] ٍلعي فيكف نذإلاب غولبلا دعب هلاح أريتسي

 ةراجتلا ىف ريغصلل نذإلا زاوج ىلع لديو دشرلا سانيإ لبق لاملا عفد وأ ءالتبإلا كرت

 هللا دبع ىورو هايإ ةماسمأ جيوزتب ريغصوهو ةملس ىبأ نب ربع رمأ ملي تلا نأ ىورام

 نذالا زاوج ىلع ليلد كلذ ىفو ريغص وهو كلذب ةللس ىنأ نب ةيلس رمأ هنأ دادش نبا
 ا جاو هيك بلا ل مدلك 5 007 0 ذلا ف صتلا 3 هل
 ليل ون زاوج ىضتوي هنأ ىرن الا ىرش وأ عيب نم هريع هيلع ةلذمي ىدلا فرصتلا ىف هل
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 ليوأتامأو ةراجتلا ىف هل نذإلا ىنعم وه اذه هل دبع عيب وأ ريغصلل ديعىرشب هانإ بألا

 نردلارابتعا نإف مهيدو موقع ىف مرابتخا ىلع [ ىااتيلا اولتب او] ىلاعت هلوق لوأت نم

 املاع هروم "ال ًاطباض ًاَقساف الجر ناكول هن”ال ءابقفلا قافتاب بجاو ريغ لاملا عقد ىف

 ىف نيدلا رابتعا نأ انملعف هقسف لجل هلام عنع نأ زجب مل تاراجتلا هوجو ف فرصتلاب

 هفرصت ىف نيغي هلام طباضريغ هنأ الإ حالصو نيد اذ الجر ناكنإو بجاو ريغ كلذ

 زدلا رابتعا نأ انماعف لمعلا فعضو طبضلا ةلقل رجحلاب نيلئاقلا دنع هلامنم اعونمت ناك

 دهاجيو سايع نبا نإق [حاكنلا اوغلب اذإ ىد | ىلاعت هلوق امأو 8 هل ىعم ال كلذ ُْق

 متسن 1 نإف ] ىلاعت هلوق امأو مالتحإلا نمحاكتلا لاح غولب وهو محلا وه اولق ىدسلاو

 ساسحإلاوه سانبإلا لصأ نأ ل يقو كلذ مهنم متملع نإف لاقسابع نيانإف [ًادشر مهنم

 فتلخا دقو اهترصبأو اهتسسحأ ىبعي | رات تسنآ ىفإ | ىلاعت هللا لاقو ليلخلا نع ىكح
 نسحلا لاقولاملا ظفحو لمعلا ىف حالصلاىدسلاو سابع نبا لاقف انمه دشرلا ىنعم ىف

 نع هايس ىورو 2 لقعلا دهاجمو ىعخنلا مها ربإ لاقو نيدلاو لقعلا ف حالصلا ةداتقو

 لقعو لحب كردأ اذإ لاق [ ًادشر مهنم متسنآآ نإف ] ىلاعت هل وق ىف سابع نبا نع ةمركع

 لوصح نأ كلذ رهاظىضتقا دشرلا بورض رئاس طرشي مو ًاروكنم ًآدشر طرشملاعت
 هب جتحي اذبف هيلع رجحلا نم ًاعئامو هيلإ لاملا عفدل ًآبجوم لقعلا د وجوب هل ةفصلا هذه

 نب دمجو مهاربإ بهذم وهو غلابلا لقاعلا رخل! ىلع رجحلا لاطبإ ىف هجولا اذه نم

 مهلإ اومفداف ] ىلاعت هلوقو + ةرقبلا ةروس ىف ةلأ ملا هذه انيب دقو ةفينح ىبأو نيريس

 ريظن وهو انببام ىلع دشرلا سانيإو غولبلا دعب مهيلإ لاملا عفد بوجو ىضتقي | مهاومأ

 اوتآو هريدقتو ًاضيأ اهف ةربتعم ةطيرشلا هذهو | ما ومأ ىاتيلا أوتآو | ىلاعت هلوق

 ًافارسإ اهواكأت الو | ىلاعت هلوق امأو ء ادشر مهنم متسنآو اوغلب اذإ مهلا ومأ ياتبلا

 قافرسلا نوكب ةراتف روظحلا ىلإ حابملا دح ةزواجم فرسلا نإف [ اوزبك< نأ ًارادبو

 لاق ا ًارادبو إ ىلاعت هلوقو 0ك نيلاحلا ىف زئاجلا كدح ةزواجي طارفإلا ىف ةراثو ريصقتلا

 ىونلا هرب دقتف ءىثلا فق عارشإلا ةردايملاو ةردابم ىدسلاو نسحلاو ةداتقو سابع نبأ

 .ىف راص اذإ هنأ ىلع ةلالد ايفو مهلاومأب اوبلاطيف اوربكي نأ ةردأس مهلا ومأ لكأ نع
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 سانبإ طرش امنإ هنأل دشرلا سانيإ طرشريغ نم القاع ناك اذإ لاملا قحتسا ربكنلا دح
 زوجبالهنأ | اوربكي نأ ًارادب و ًافارسإاهولكأت الو ىلاعتهلوقب دافأو غولبلا دعب دشرلا
 ناك ذإىنعم انرهربكلا رك ذل ناكل كلذ الولو ربكلا دح ىف ريصي ام دعب هلام كاسم هل
 ريكلا دح ىفراص اذإ هن أ ىلع لدي 1ذبف هدعب و ريكلا لبق هلال قحتسملا وه هيلع ىلاولا
 هلثم نآل ةنس نيرشعو ًاسمخ كلذ ىف ربكلا دح ةفينح وبأ لعجو هيلإ لاملا مفد قحتسا
 . ملعأ هللاو ربكلا دح ىف نوكي الو ًادج نوكب نأ لاحمو ًادج نوكي

 هلام نم مهتيلا ىلو لكأ با
 2 هو | ىلاعت هللا لاق

 ءاجلاةدمحنب مساقلا نع ىرهزلا نع رمعم ىورف هلو أ: ىف فاسلا فاتخا دق ركب وبأ
 اهنم بيصي نأ هنذأتسي وهو لاومأ مهل اماتبأ ىرجح ىف نإ لاقف سابع ل لجر
 تسلأ لاق لب لاق اهتلاض ىغبت تسل 51 لاق اهءابرج أنهت تسلأ سابع نبا لاقف
 اهنبا نم برشاف لاق لي لاق اهدورو موي !رملع طرف 7 تسلأ لاق لي 0 طولت
 ىدولال اق سابعنب ,أ نع ةم ركع نعى ادشلا ىورو لسنب رضم الو بلحلا ى كهان ريغ
 لام هلمع لو"الا ثيدحلاف ظرشف ةمامع ىبتكي الو مهيديأ عم هدب عضو جاتحا اذإ
 ىلأ نب ديزب نع ةعبمل نبا ىورو ةمركع ثيدح ىف طرشي مو لكألا ةحابإ ]1 ىف مبتبلا
 باحصأ نمر اصن“الا نم ًاسانإ لأس هنأ ىنزيلا هللا دبعنب دئصريخلا وبأىثدح لاف بيبح
 | فوردملاب لك فأر يقف اكزمو ففعت ميلف ينغ ناكن مو | لاعت هلوق نع ملي وقلم هللا] وسر
 نعط دقو ه مهمديأ عم هدي تناكمقيلا لذف ىف لمع اذإ ناكىص ولا نأ تلزن انيف اولاقف
 ميلمع لج رك الا ,لجيبأ رلهنأ ةبج نمضي دسفي وهدنس ةرج نم كثيدحلأ اذه ىف
 ةحابإ سابع نبأ ثنا دححوف آضياوطقا ليوأتلا!ذه نأ نملعف ريقفلا وى لأ هيف فلتخا 1

 لوكألا م ؟> هيف فلتخا اك هلمعأ ! أقدتسم كاذ ناكولو ةمامعدنم ىستكي نأ نودلك هلا
 0 *الإ ىلع رصتقي نأ وهو ةبآلا هيلع هيلع تلو 5 ىلا هوجولا دحأ اذبف سوبلملاو
 نع قامسإ نبا نع كليرشش ىورو ٠ هينطقي مل اضرق هذخأي نورخآ لاقو مهتيلا لمع اذإ
 تينغتسا نإ ميتيلا لام ةلزنمب ىلاعت هللا لام تل )زتأ ىلإ لاق رمع نع برضم نب ةث راح
 نيديعسو ىناباسلأ ةديبع نع ىورو تبضقو فورعملاب تلك تلكأت رّقتفا نإ و تففعتسا



 دجو اذإ هيضقي 5 ًاضرق ذخأب نأ وهو كلذ لثم دهاجيو لئاوىأو ةيلاعلا ىلأو ريبج

 ةعوجلا دسيامهنم ذخأيهنأ لوحكموحاب ر ىنأ نب ءاطعو ميهاربإو نسحلالاقكلاث لوقو

 ةتيملاةلزنم هنأ ىبعشلا نعىورام وهو عبار لوقو دجو اذإ ىضقي الو ةروعلا ىراويو

 ىوراهوهو سماخلوقو ل>ىف ورفرسوب ملاذإ و هاضق رسأ اذإف ةرورضلادنع هلوانت

 قفنيلف لاق فورعملاب لك أيلف ًاريَقف ناكنمو هانغب لاق ففعتسلف سابع نبا نع مسقم

 دمج انثدح عناق نب قابلا دبع انثدح ًائيش ميتيلا لام نم بيصيال ىتح هلام نم هسفن ىلع

 الاق ىدسألا ماع وبأ انئدح لاق ثراحلا نب باجنم انثدح لاق ةبيش ىلأ نب نامثع نبأ

 ةم ركع ىور دقو ك لذ ىدعب سابع نبأ نعرمسقم نع محملا نع شمح ألا نع نايفسانث دح

 لك يلف ىرخأ ةيأور ىف دهاجب لاقو خوسنم هنأ سابع نبأ نع ىورو ىذقي هنأ هنع

 لص ركب وبأ لاق مكحلا لوق وهو متل لام قهل ةصخر الو هسفن لام نم فورعملاب

 انركذام ىلع تاياورعبرأ س ابعنب ا نعىوروهوجولاهذه ىلع فاسلا نيب فالتخالا

 لامنم قفنيال ةثلاثلاو ىضقي هنأ ةيناثلاو اهنبل نم برش هلبإ ىف تيل لمع اذإ هنأ اهدحأ

 خوسنم هنأةعبارلاو مينيلا لام ىل]جاتحال ىتحهلأم نم هسفن 0 هنكلو ًائيش متيلا

 هض رّشالوأريقفوأ ناكأ ًاينغهريغ الوأش ضرق هذخأي ال هنأأ: ناعحأ بهذم نم هفرعن ىذلاو

 لك أب نأ ىحولأ بمن الف نم أمأ لاق دمح ن نع ماس نب ليعام] ىوردقو ًاضيأ هريغ

 ةفينح لأب هذم نأ ىواحطلا ركذو ةفينح ىبأل وق وهو هريغ الو ًاضرق ميتيلا لام نم
 يللا رسل ىورو هعبات نمو رمع نع ىورامهيضق» مث جاتحا اذإ اذ ] ًاضرق ذخأب هنأ

 ىلإ وأ مهل نيد ىضاقتل جرخ نإف اهقم ناك اذإ مبقيلا لام نم لك بال هنأ فسوي بأ نع

 لاقو لاق اق مهتيلا ىلإ ةبادلاو بايثلا در عج 00 نأ هلذ يل عايش

 الو | ىلاعت هلوقب اخوسنم نوكي نأ زوجي | فورعملاب , لك أيلف] ىلاعت هلوقو فسوي وبأ

 لعج ركب وأ لاق مكنم ضارت نع ةراجت نوكست نأ الإ لطابلاب كتبي كلاومأ اولكأت

 نبأ لاقو رفسلا ىف هلام نم ةقفنلا زاوج ىف براضملاكلاحلا هذه ىف ىصولا فسوب وبأ

 رثك أ مبتيلا بيصي ىذلا ناكنإف هلام هتقفن طاغت ميقي هل ناكنمو كلام نع مكسحلا دبع

 ىنغلا نيب قرفي مو هطلخغ الف مهتيلل ل اضفلا ناكنإو سأب الف هتقفن نم هيلو بيصي ام

 اذهو هيلع هتفاكي وب قبلا ماعط لك أب نأ مقبلا ىلولز وحي ىروثلا نع ىناعملا لاق وريقفلاو
 اخ رن ل اح را را نا 2و ريع و
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 هلام نم عفتني نأ ىنبجعي ال ىروثلا لاقو هلام نم ض رقتسي نأ هل زيحي ناك هنأ ىلع لدي

 ضرقتسي ىح نبنسحلا لاقو هبف بتكي حوللا وحن ررض هيف ميتيلا ىلع نكي مل نإو ءىثب
 هلع ردقب مبتبلا لام نم ىصولا لك أبو هيضقي م“ هيلإ جا اتحا اذإ ميتيلا لام نم ىصولا

 بيطلاب ثيبخلا اولدبتتالو مهلا ومأ ىاتيلا اوتآو] ىلاعت هقاياق ه ىصلاب رضي مل اذإ هيف

 ًادشرمهنم مسن آن إف | ىلاعت لاقو | اريبك أب وح ناكهنإ مكلاومأ لإ م ,ملاومأ اولكأت الو
 اوبرقت الو ] ىلاعت لاقو | اوربكي نأ ًارادبو ًافارسإ اولكأت الو مهطاومأ مهي أ] !وعفداف
 لاومأ نولك أي نيذلا نإ ] ىلاعت لاقو | هدشأ غلبي ىتح نسحأ ىه ىتاب الإ ميتيلا لام
 ملاومأ اولكأت الو | ىلاعت لاقو 0 ىَاتيلل اوموقت نأو ] ىلاعت لاقو | ًالظ ىماتيلا
 لامل ةرظاح ةمكمح ىألا:هذهو | مكنم ضارت نع ةراجت  نوكت نأ الإ لطابلاب مكسب

 [ فورعملاب لكأيلف ًاريقف ناكن مو |ىلاعت هلوقو رقفلاو ىنغلا لاح ىف هيلو ىلع مهتبلا
 وهو ةمكمما ىآلا ةقفا وم ىلع ابلمح اهم ءابنشألا ىلوأف ان ركذ ىتلا هوجولل لمتحم هءاشتم
 درب انرمأ دق ىلاعت هللا نآل ميتيلا لام ىلإ جاتحي الثل فورعملاب هسفن لام ن م لكأي نم

 هنم | ىلاعت هللا لاق مكس هلأ ىلإ هل در ريغ نم هبأشتملا 0 هلأ ىلإ هباشتملا

 هباشتام نوعبتيف غيز مه. واقف نيذلا امأف تاهماشتمرخ أو باتكلا مأ نه تاكحم ثايآ
 وأ ًانعرق يتلا لام ذخأ زاوبج ىلع هلوأت نم لبدأتو [ هيوأت ءاغتباو ةئتفلا ءاغتبا هنم
 اخس لت ىلإهدر دقف كلذ ريغ ىلع هلوأت نمو ملا ىعج ل داني اح هلمحو كلا ىل اا فال د "ا <ى للا :ءا فااع صر ريغ

 ىبأ نب نسحلا 1 خوسنم [ فورعملاب لكأيلف | ىلاعت هلوق نأ ىور دقو ىلوأ وهف
 اهتخسن [فورعملاب لكأيلف ًاريقف ناكن مو ] سابعنب| نع هيب أ ةيطع نع ةيطع نب نسحلا

 هيبأ نع ءاطع نب نامثع ىورو | ًاءلظ ىاتيلا لاومأ نولكأي نيدذلا نإ ] اهيلت ىتلا ةيألا
 نع ملسم نب رمع نب هللا ديبع نع ىدنكلا ديبع نب ىسيع ىورو هلثم سابع نبأ نع

 هلوقب خوسنم | فورعملاب لك أف ًاريقف ناك نمو | ىلاعت هلوق ىف محارم نب كاحضلا
 هنبأ نع بيعش نب ورم ىور لبق نإ[ ًادظ ىلابلا ل لاومأ نولكأي نيذلا نإ ] ىلاعت

 كميقي لام نم لكلاقف مبتي ىلو لام ىل سيل لاقف لِي ىنلا لأس الجر نأ هدج نع
 قِلَي ىنلا نع فوعلا نسحلا نع رانيد نبورمسىورو هلام كلام لثأتم الو فرسم ريغ

 ضارتعالا زئاج ريغ هللبق ه الام هنملثأتم ريغ فورعملاب هلامنم مهتيلا ىلو لكأب لاق
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 لوح وهف كلذ حمص نإف مبتيلا لام رظحل ةيضتقملا ىألا نمان ركذام ىلع نيربخلا نيذبخ

 اذهو هحب ررادقم هنم ذخأيف ةبراضم مبتيلا لام ىف لمعي نأوهوزوحي ىذلا هجولا ىلع

 حير ذخأي نأ زاج اذإف ليق نإف ٠ كلذ وحن فلسلا نم ةعامج نع ىور دقو اندنع زئاج

 نبا نع ىور اكهيف لمع اذإ هلام نم لكأي نأ زوحال ملف ةبراضم هب لمع اذإ مبقيلا لام
 اهبضايح طولبو اهتلاض ىغبيو لبإل اءاب رج أنهم ناك اذإ هنأ هنع تاي أورلا ىدحإ ىف سابع

 ىصولانأ نسحلا نع ىوراكو ًايلح كهانالو لسفب ضم ريغ اهنبل نم برشي نأ هل زاج

 ىف ناعأ اذإ ىصولا ولخال هنأل هل لبق ٠ مهسديأ عم هدب تناكربتيلا لت ىف لمع اذإ ناك
 ريغ ىلع وأ هلمعل ةرجألا هجو ىلع هذخأي نأ ام] نيبجو دحأ نم لخنلا ىف لمعو لبإلا

 ةعب رأ نم دسفب كلذف ةرجآلا هجو ىلع هذخأ, ناكن إف لمعلا نم ضوعلاو ةرجألا
 ىلا نأ فالخ ال ذإ رقفلا لاح ىف هوحابأ امنإ هل كلذ اوحابأ نيذلا نأ اهدحأ هجوأ

 قاقحتساو | ففعتسلف ًاينغناكن مو] ىلاعتهلوق ىف باتكلا صنوهومذخأ هل زوحبال
 ىناثلا هجولاو هجولا اذه نم ةرجأ نوكي نأ لابف ريقفلاو ىنغلا هيف فلتخ ال ةرجأالا

 اوطرشي /كلذاو حاب أن يذلا نأ ثلاثلاهجولاو متتيلل هسفنرجأتسي نأهل زو<ال ىصولا نأ

 هل كلذ حابأ نم نأ عب ارلا هجولاو ةمولعم ةرجأب الإ حصتال ةراجإلاو امولعم ايش هل
 .ىصولا هب لمع اذإةبراضملا رتل نمي وهسيلو ةرجأ كلذ نوكب نأ لطبف ةرجأ هلعحجب مل
 لاملا بر هطرشبام نأ ىرتالأ مهتيلل الام طق نكي مللاملا نم هقحتسي ىذلا حيرلا نال
 براضدلل ًاطورشملاملا برلاكلم ناكولو لاملا برل اكلم طقنكب مل حيرلا نم براضيلل

 رجم أتسملا لام نم ةقحتسم ىهىتلا ةرج "لاك هيلع انومضم ن وكي نأ ب جول هلمع نم الدب

 براضلل طورشملا حيرلا نكي مل ايلف رجأتسملا ىلع ةئومضم ىه ريج الا لمع نم الدب
 براضملا كلم لع ثدحامإ هنأ ولاملا برلاكلم طق نكي مل هنأ تث لاما بر ىلع انومض»
 وهوجببرلا راشعأ ةعست براضالا طرشو ةبراضمالام عفدول ًاضيرم نأ كلذ ىلع لديو
 ضي رملا لام نم كلذنم براضالل طورشملاب بستح لو زئاج كلذ نأهلثم حير نم رثكأ

 هكللذن وكيف هلثم ةزجأ نم رثك أب هرجأتسا ولام ةلزنم سيل كلذ نإو هضم نم تامنإ
 ناكاله ليق نإف ٠ مهتيلا لام نم ءىش ذخأ ةبراضملا بر هذخأ ىف آذإ سيلف تلثلا نم
 'ميلمع لج“ال مهقازرأ نوذخأبو نولمعي نيذلا ةاضّقلاو لامعلا رئاسك كالذ .ؤ ىصولا



 م هلام نم متلا ىلو لكأ باب

 فالخال هل ليق ٠ هلمع ردقي هقزر ذخأ هل زاج ميتيلل لمع اذإ ىصولا كلذكف نيداسللل

 دقو ًاينغ ناكاذإ هلمع لجأل  مهنبل و ىصولا نأ ءابةفلأ نيب

 عم فالخالو | فقعتسلف ًاينغ ناكن نهو | ىلاعت هلوق ىف ليزغتلا صن هيلع كلذ رظح

 نم متبل ىلو هذخأ ام ناكولو ىنغلا عم موقاذرأ أ ذخأ مهل زئاجج لايعلاو ةليضقلا نأ كلذ

 نأ ىلع كلذ لدف ىنغلا لاح ف هذخأب نأ هل زاج لامعلاو ةاَضَقلا قزر ىرجم ىرحب هلأم

 نم ذخأي نأ هل زوحبال ىضاقلا نأ ًاضيأ فالخ الو هلام نم اقزر قحتسيال مقبلا ىلو
 ىلع ةيالولا م نمي سانلا رئاس نأ كلذب ته مانيلا أب مايقلا هيلإ وايش مهتيلا لام

 0 ىضاقلا هذخأي ال اكمريغ الو ًاضرقال محلا 0 :قنانخأ مهل زوحي ال ماتيآلا
 هاا نيبو لم املاو ىضاقلا قزر نيب قرفلا اف ليك نإف ًاينغ وأ ناك

 .ىش وهام أو ىتل ةزجأب نسل قؤرلا نإ هل لبق « رجلا قحأ نيبو ةاقؤتلا رادقم

 قازر' الا ذخأ مل ءابقفلا نأ ىرتالأ نيملسملا رومأ نم ءىثب ماق نم لكلو هل هللا هلعج

 الو ضرف سانلا هيقفتو ايتفلاب مهاغتشا نال هيلع ةرجأالا ذخأز وحي ايش اولمعي ملو

 تسيلو قزار'الا نوذخأي اهتيرذو ةلتات لاو ضورفلا ىلع ةرج الا ذخأ دال زئابج

 اذإ ةمينغلا نم مهو ءقلاو سلا نم مهم 0 ىلا ناك دقو ءافاخلا كلذكو ة 0 رجأب

 امم ءىش ىلع رج الا ذخأي ناكدق هني ىنلا نأ لوقي نأ نحال ٠ زئاج ريغو لاتقلا رضح

 نم هيلع مكلأسأ ام لقإ ها وق مكلف زوجي فك بدلا رومأ نم هب موقي

 كلذب تبثف | ىبرقلا ققدوملا الإ ًارجأ هيلع مكلأ- أال لق و نيفلكتملا نمانأ يو

 تيب ىف مات *الاونيكاسملاو ءارقفلل بجت دق هنأ اذه ىلع كلديو ةرجأب سيل قزرلا نأ

 رومأ نم ءىشب ماق نملو ىضاقلل ةرجأ الأ ذخأف ءىث نم الدب اهنوذخأب الو قوقحلا لاملا

 هلوق نع دوءسم نب هللا ديع لئسو ةيدحلا ليقي نأ ىضاقلا عنم دقو زئاج ريغ نيد

 نع ىورو لامعلا اياده وه امنإ رفك كاذ ال لاق اش رلا وهأ | تحسلل نولاك أ | ىلاعت

 نم ءىثث ىلع ةرجأالا 0 ءارمثالا اياده لاق هنأ قلي ىنلا

 باتك ىف روك ذملا تحسلااهنأ ىلع فلسلا الو اثوابادملا لوبق هيلعر ىظعو ءافلا مأ

 ليبس ىلع وأ ةرجأ هذخأب نأ نم .مهتيلا لام نم هذخأب ايف ولخال مهتيلا ىلوو ىلاعت هللا

 ةمولعم ةدمو مولعم لمع ىلع نوكنت امن ةرجأ الا نأ مولعمو لماعلاو ىضاقلا قزر
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 ذخأ هل زبجي نمو ريقفلاو ىنغلا ابفىوتسيو ةراجإ دقع هل مدقتب نأ ىغبنيو مولعم رجأو

 أن ركذ امل ةرجأ هلعجيال هنإف ضرقلا ريغ ةرج ىلعوأ ضرقلا هجوىلع مبتيلا لام نه ءىش

 هذخأي نأ هل زوجي الو ةرجأب سيل هنأ تدثف هيف مهدنع ريقفلاو ىنغلا كح فالتخالو

 هنوذخ أبامفةاضقلان م ريقفلا وىنغلا لاح ءاوتسال قازر ألا نمةاضقلاه ذخأب ام بسح بع

 قزرلا ن'الو ميتيلا لام نم كلذ ذخأ ىزيجي دنعريقفلاو ىنغلا فالتخاو قازر"الا نم

 نيجي اميف مبتيلا ىلول هبشماف سانلا نم هنيعب دحأ لام ىفال نيبلسملا لامتدب ىف بجي امتإ

 ىلع لديو ه هيلع بجاولل لفغم هناذخأب اف ريج“الاو ىضاقلاب هلام نم ءىش ذخأ هل |
 ءافأ | اء ىل لحيال ربيخ مئانغ ىف ملي ىنلا لوق هلام نم ءىش ذخأ هل لحي ال مبتيلا ىلو نأ
 ناكاذإف مكيف دودرم سنخلاو سنلا الإ هريعب نم اهذخأ ةربو ىندي هذه لثم د

 ىرحأ ميتيلا لام نم هال وتب امف ىصولاف انركذ اينيملسملا لام نم هالوتب امف ملي ىنلا
 طرت نيج نم عربا عبو لع ةيصولا ىف ىصولا لوخد ناكامل ًاضيأو 1 نأ

 زوجب الا؟هريغالو ًاضرقدتم ه هيلا هللحي الو هلةرجأ الف عضبتسملا ةلزنمب ناك ةرجأ
 ركب وبأ لاق | مهي .اع اودبشأف مهاومأ مهي لإ معقد اذإف ] ىلاعت هلوقو ٠ عضبتسسملل كلذ

 ىف ممريغ مهلع ليذأ ماتبأ الا ليبس نأ ل ماتي الا سمأ ىف اهركذ مدقت ىتلا ىألا

 نك 1 نإ دجلاوأ بأ الا ىصو 2 مهلع هعفن دوعي اهف مهلع فرصتلاو مهاومأ طظفح
 نيم "الا نوكينأدعب لدع 5 أح نيمأ وأ ءالؤه نمدحأ نكت مل نإدجلا ىصووأ بأىصو

 قحتسي ال ريغصلا لع فرصتي نءلكو بآلاو دجلاو هايصوألا طرب 2ث كلذكو الدع ًاضيأ

 ماكحلا نم ىشترملاو ءابألا نم مهملاو ىتسافلا امأفان ومأم الدعن وكي نأ الإ هيلعةبالولا

 ىلع فرصتلا هل زئاج ريغ ءالؤه نم ًادحاو نإف نينومأملا ريغ ءانمألاو ءايصوألاو
 ىف نيماس اجب ى فل دو ري اذإ ىضاقلا نأ ىف نيبلسملا نيب فالخال هن :أ ىرت الأ هيلع كلذ ىف فالخ الو ريغصلا

 كلذكف مكسحلا رئاج ريغ لوزعم هنأ كلا كرتو ىوه ىلإ ليم وأ اشرلا ذخأب قسف
 زئاج ريغف اح وأ نيمأ وأ ىصو وأ ضاق نم ماتيألا لاومأ ىلع هنمتئا نميف هللا كح

 ماتي الاءايلوأ ىلاعقهتلا سأدقو ةنام'الا ةمصوقلادعلا طرشلع الإ كلذ ىف هتءالو توبث

 /اك الا نم بورضكلذ و مهلاومأ نم مهيأ نوءفدي امب غولبلا دعب مهيلع داهشإلاب
 تماقأذإ هن ركف قيل !هآف هلام ىلاوو نم ذح او لحل كاسح م اهدح ةنيبلا هيلع تماقاذإ هناللف لا امأف هلام مهقيلان دا طل انا لا اهزسأ



 "6  ميتيلا ىلإ لاما عفد ىلع ىصولا قيدصت ىف ءابقفلا فالتخا

 مل هنأب متيلاىوعدلطبي ناألف ىصولا امأو هل سيلام ىعدي نأ نم دعبأ ناكل املا ضبقب

 دابشإلا ىف رخآ هجوو نيعيايتملل ًاطايتحا عويبلا ىلع دابشإلاب ىلاعت هللا ممأ 3 هعقدي
 ةطقللا ىلع دابشإلاب طقتاملا علي ىنلا ىمأ اكهتحاس ةءاربو هتنامأ ءادأ ربظي هنأ وهو
 لدع ىوذ دبشيلف ةطقل دجو نم لاق لِي ىنلا نأ ىعشاجملا دام نب ضايع ثيدح ىف

 . قفوملا هللاو ةمهللا هنع لوزتو هتنامأ ربظتل دامشإلاب هرمأف بيغي الو مكي الو

 ميتيلا ىلإ لاملا عفد ىلع ىصولا قيدصت ىف ءابققلا فالتخا ركذ

 دعب ىعدأ اذإ ىصولا ىف دايز نب نسحلاو رفزو دمو فسوب وبأو ةفينح وبأ لاق
 قدص هرغص ىف هيلع تقفنا لاق ول كلذكو قدصي هنأ هيلإ لاملا عفد دق هنأ ميتيلا غولب

 قدصي ال كلام لاقو ىروثلا نايفس لوق وهو لاملا كله لاق ول كلذكو هلثم ةقفن ىف

 ريغ هيلإ هعفد هنأ معز ىذلا نآللاق ىعفاشلا لوق وهو متيلا ىلإ لاما عفد هنأ ىصولا

 متعفد اذإف ] ىلاعت قا ةنيدب الإ قدصي ال هريغ ىلإ لاملا مفدي ليكولاك هنمتنا 1

 ريغ هنأ ىلع ليلد داهشإلاب ىمآلا ف سبلو ركب وبأ لاق | مهيلع اودبشأق مهاومأ مهيلإ
 رثالأ تان ومضملا ىف وبك تانام آل ىف هيلإ بودنم داهشإلا نآل هبف 00 ا

 نويدلا نم تان ومضملا ءادأ ىف حصي اكعئادولا نم تانام الا در ىلع داشإل لا عصي هنأ

 هناكاذإ ليق نإف ٠ دبشي مل اذإ هيف قدصم ل داهشإلاب رم الإ ىف سل ًاذإف

 نم هركذ انمدق ام هيف هل ليق ه ةنبب ريغب هلوق لوبق عم دابشإلا ىنعم اف درلا ىف اقدصم

 هدر ربظ دق ام دعب هيلع ىعدب ال نأ ىف هنع ةمهنلا لاوز ىف هل طابتحالاو هتنامأ روبظ
 ىصولأ نع نيملا طوةسآضيأ هيفو هيف هب ذكربظي ام' ىعدي ال نأ ىف متيلل طايتحالا هيفو
 ىصولا لوق لوقلا ناكهءفدي مل هنأ ميتيلا ىعداو دهشي ملولو هيلإ هعفد ىق ةنيب هل تناكاذإ

 هدي ف ةنامأ ناكنإو داهشالاب ةنمضم املك ىلاعملا هذبف هيلع نيمب الف دهشأ ذر هني عم

 ىلع ةكاسم]و هظفح رومأم هنأ ىلع عب حلا قافتا دأبشإ ريغب هيف قدصم هنأ لع لديو

 تابراضملاو مئادولا ةلزاع رهف 5-5 تقو ف منيا ىلإ هلصوب ىتح ةنام الا هجو

 ةعيدولا در لع قدصي امدرلاىلع اقدصم نوكي ناجح تانام الانم اهارجىرجامو

 قدص اذإ عدوملا نأ اك هنمضي ل كالهلا لع هقدص وأ مقيلا ن نأ ةنامأ هنأ ىلع ليلدلاو

 اوقدصي مل ماتب الا مهنمتأي مل هنأ ىعفاشلا لوق امأو هنمضي مل ةعيدولا كاله ىف عدوملا
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 ىئنل ةلع هركذ ام ناكول هن" ال دساف ضقتنم هقفلا ىناعم نم ديعب لالتخالا رهاظ لوقف

 كلذكو هنمتأي ل هن*ال كيلإ هتمفددق ميتيلل لاق اذإ ىضاقلا قدصي ال نأ بجولقيدصتلا

 هقدصي ال نأ كلام كيلإ تعفذ دق ريغصلا غولب دعب لاق اذإ بالا ف لوقي نأ همزلي

 كلم دق هنأ غولبلا دعب اوقداصق اذإ نامضلا مهيلع بجوينأ ًاضيأ همزليو هنمتأي مل هن*ال

 هريغ ىلإ لاملا عفدب ليكولاب هابإ هببشت امأو هيلع هل ناهثا ريغ نم هلام كسمأ هن"ال

 ليكولا نآل ىصولا هيف انقدص ىذلا هجولا نم امهنيب قرف الف كلذ عمو ديعب هيبشتف

 لبقي مل امن]و هريغ ىلإ هعفدو نامضلا باحيإ ف قدصم ريغ هسفن ةءارب ىف اضيأ قدصم

 دعب درلا ىلع ىصولا انقدص قدصم ومف هسفن ةءارب ىف امأف هيلإ عفدلاب رومأملا ىلع هلوق

 هفرصت ز وحب هنأ ىرت الأ هنذإب مهتيلا لع فرصتي نم ىنعم ىف ىصولا نإف ًآضيأو غولبلا

 بالا ناهتئاب لالا ىصولا كاسمإ ناكاذاف هببأ فرصت زاوك ىرشلاو عيبلا ىف هيلع

 هني قرف الف هنذإب عولبلا دعب هل كسمم هنأك راص ريغصلا ىلع زئاج بالا نذإو هيلع هل

 ركبوبأ لاق ةبآآلا [نويرقأألاو نادلاولا كرت امم بيصت لاجرلل] ىلاعت هلوقو عدوملانيب و

 ام ]ىلاعت هلوقو ءاسنللو لاجرلل هل وَمَف مومعلا امأف المجو ام ومع ةلجلا هذه تمظتن | دق

 نيدلاولا نم ءاسنللو لاجرلل ثاريملا باحيإ ىف مومع كلذلف [ نويرقالاو نادلاولا كرت

 نأ عنتميال ًادحأ نآل ماحرألا ىوذ ثراوه تايث] ىلع ةرجلا هذه نم لدق نيبرقآلاو

 ةيالارهاظب بجوف نيبرقأألا نم تانبلادالوأو لاوخأألاو تالاخلاو تامعلا نإ لوب

 عنتما ةيآلا ىف رادقملا روكذم ريغ المج [بيصن ] هلوق ناكامل هنأ الإ مهثاريم تايثإ

 ثأريم تايثإ ىف ةيآلا رهاظب جاجتحالا نأ الإ هريغ نم نأيب دورو. الإ هنكح لاهعتسا

 ىلاعت هلوقو [ةقدص مهاومأ نم ذخ] ىلاعت هلوق لثم اذهو ٠ غئاس ماحر“الا ىوذلام

 هقح اونآو ] ىلاعت هلوقو [ ضر الا نم كل انج رخأ امو متبسك ام تاببط نم اوقفنأ ]

 ىلع تاتشا دق ظافلأ هذبف ةرلاو عرزلا نم هركذ مدق ام ىلع ًافطع [ هداصح موي

 همظتن ايف !ةفلتخا ىتم ارم ومعب جاجتحإلا نم لامجإلا نم اهيفام عنمب الف لمجملاو مومعلا

 نمأريف امب جاجت>الا مصي مل نإو اف بجوملا لاوم الا فانصأ وهو مومعلا ظفل

 ثاريالنيةحتسملا ةثرولاىف انفلتخا ىم كاذك بجاولا رادقملا ىف انفالتخا دنع لمجلا

 ةنآلا [نوبرق الاو نادلاولا كرت امم بيصن لاجرلل] ىلاعت هلوق مومعب جاجتح الا غاس
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 + هريغ نم نابي ىلإ هتايثإ ىف انجتحا مهنم دحاو لكل بجاولا رادقملا ىف انفلتخا ىمو

 مل مهنأ انيلع ضورفم بيصن ماحر"الا ىوذل نكي مو [ ًاضورفم ًاببصن] لاق ا ليق نإف
 ن'الاهمنيدارم مهتوكو اهكح نم مهجرخي ال تركذام هل لبق ةبالا دارم ىف اولخدي
 مهنم دحاو لكل ضورفم بيصن وه مهثيراوم ىجوم دنع ماحرأالا ىوذل بحي ىذلا

 ىلاعت هنا نابأ امئإو هجولا اذه نم امهني قرف ال ماهسلا ىوذ ءابصنأك ردم مولعم وهو
 هنأال ةيآلا ىف رادقملا روكذم ريغ ًاضورفم ًابيصن ءاسنلاو لاجرلا نم دحاو لكل نأ
 دالو لاو نيدلاولا بيصن ىف نايبلا درو ايف ىلاتلا ف دري هل مولعم ريدقتو نايدب نذؤم

 اهضعبو ةم'الإ عامجإب اهضعبو ةنسلا صنب اهضعبو ليزنتلا صنب اهضعب ماهسلا ىوذو
 ليلدب اهضعبو ةنسلاب اهضعب ماحرألا ىوذ ءابقتأ نايب ىور دق كلذكر ظنلاو سايقلاب

 رحب ملف ءابصنأ ماحر'الا ىوذل ةيآلا تبجوأ ثيح نم ةمآلا قافتاب اهضعب و باتكسلا
 نم قحتسملا ناكاهب ثاريملا اوقحتسا اذإ مث اهم مهثيروت بجوو مهف اهم ومع طاققسإ
 اوناكن إو مهف مهيف ماحر ألا ىوذ ثيروتب نولئاقلا هيلإ بهذام ىلع ضورفملا بيصنلا
 لدي ىلاعت هلل لياد نم لخ ملهيف اوفلتخا امو ضعبلا ىف اوقفت دقف اهضعب ىف نيفلتع

 نأوهو ببس ىلع تازن ةيآلا نأ جيب رج نباو ةداتق نع ىوردق لبق نإف ه هيف كح ىلع
 برعلا نأ امهريغ لافو ةيآلا تازنف ثانإلا نود روكذلا نوثروي اوناك ةيلهاجلا للهأ

 ةبآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف لاملاو ميرحلا نع دازو حرلاب نعاط نم الإ ثروت ال تناك

 نم طلغ اذه هل ليق ٠ هيف تدروام ريغ ىف ابهومح رابتعا مصي الف مبكمل الاطبإ

 نم ماهسلا ىوذو دالو"الا ىلع روصقم ريغ تركذ ىذلا ببسلا نأ اهدحأ هوجو

 نود روكذلا نوثروي اوناكم هنأ بسلا امثإو اه ريغ ىف مبنكح هللا نيب نيذلا تابارقلا
 ثانإلا نود لاجرلا نم ماحر'الا ىوذ نوثروي اوناكدق اون وكت نأ زئاجو ثانإلا
 ىلامت هللا مركذ نمو دالو الا ثيروت ناكببسلا نأ ىلع ليلد اذإ تركذ ايف سيلف

 بجوب مل صاخ بيس ىلع تازنول اهنأ ىرخأ ةوج نمو ثيراوملا ةيآ ىف ماهسلا ىوذ نم
 اطوزنو بيس ىلع اهوزتف اندنع بدسلا نودمومعلل مكحلا لب ظفللا مومع صبصخت كلذ

 ىف نيب رق"الا نم مثديغ دالوأالا عم ركذ دق هللا نإف ًاضيأو ءاوس بيس ريغ نم ةأدتبم
 نود دالو "الا ثاريم هب درب مل هنأ انملعف | نوبرق"الاو نادلاولا كرت امم | ىلاعت هلوق
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 وحنك دجلا عم تاوخ'الاو ةوخأالا ثيروت ىف ةيآلا هذهم جتحيو ٠ نيبرق”الا رئاس

 ملعأ هللاو ىنعي | ًاضورفم ًابيصن ] ىلاعت 0 كثيروت ىف ا انجاجتحا
 ةمالعلا ةضرفلاو اهنيب زيمي اهةمالعحادقلا فر حلا ضرفلا لصأ نأ لاقي د اردقما ولعم

 0 ضرفلا لصأ ا ا يوب ءاملا مسق ىف

 صأ نإ ليق دقو ء ةمزاللا ةتباثلا روم"الا ىلإ وأ عرشلا ىف ةمولعملا ريداقملا ىلإ لقن

 5 ضرفلاو هتوبثل ًاضرف سوقلا ةيس ىف ىذلازحلا ىمس كلذلو توبثلا ضرفلا
 باحيإلا بتارم ىلعأ ىف ضورفملا ناك ب وجولا هب ديرأ ىف نيبنعملا نيذه ىلإ مسقنب

 نضورفم لكن اكن إ و هوجولا ضع نم عرشلا فبجاولاو ضرفلاى تعم ىف فاتخادقو

 دق هنأ بجاولا كلذك سيلو هل [ ابجومو ًاضراف ىضتق هل ضرفلا نأك ثيح نم ًآابجاو

 لعب جاو نيعيطملا باوث نأ لاقي نأزئاج هنأ ىرت الأ هل بجوم باحي] ريغ نم بحب
 نوك دقو ًاضراف ىضتقي ضرفلا ناكذإ هيلع ضرف هنإ لاقي نأ زوحي الو هتنكح ىف هللا

 تبجو لاقي طوقسلاوه ةغللا ف بوجولا لصأو ًابجوم ضتةمهريغ ةمكحلا ىف ًابجاو
 ىلاعت هللا لاقو ةطقس ىنعي ةبجو تعمسو طقس اذإ طئاحلا بجوو تطقدس اذإ سمشلا

 بجاولا نم أاريثأت دشأ ةغللا لصأ ىف ضرفلاف تطةس ىنعي [ اهبونج تبجو اذإف |

 هلوق بوجولا كلذكس يلو رثثالا تباث عقاولا زحلا ناكذإ عرشلا ىف اههبكح كلذكو

 كلام وبأو بيسملا نب ديعس لاق ةيألا [ ىناتيلاو ىبرقلا اولوأ همسقلا رضح اذإو ] ىلاعت
 مهاربإو ىعشلاو نسحلاو ءاطعو سابع نبا لاقو ه ثاريملاب ةةوسنم ىه لاص وبأو

 ةمسق دنع نعي سابع نبأ نع ةيطعءىورو ةخوسنم تسيل ةكحم املأ ىرهزلاو دهاجيو

 ىذ لكىطعأف ضئئارفلا كلذ دعب ىلاعت هللا لزنأف نآرقلا لزنب نأ لبق كلذو ثاريملا

 ةبجاو تناكاهمأ سابع نبا نع ةياورلا هذه ىف فوتملاىمس امف ةقدصلا تلعجل هقح ق>ح

 ةمركع ع كا و ردو ل د وج ند لع

 رذتعا ًاريصقت ل املا ف ناكن إف مل .خضرت ثاريملا ةمسق ىفىهو ةخوسنمب تسيل اهتأدنع

 ابأ ن نأ قاحسإ ىبأ نع جاجحلا ىورو | ًافورعم الوق مهل اولوقو | ىلاعت هلوق وهو مييلإ

 نع ةداتق لاقو ءال وه نم رضح نم نايطعي انا كب نحر دعو ىرشأل ىسوه

 نم أ أ دبع نب ديمح نع ني ريس نبأ نع ثعشأ ىورو ةنكح ىف ىموهوب أ لاق لاق نسحلا
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 الت مث مهمعطأ ثاريملا كلذ مسق الو تعنص مث تحذف ةاشب مأف ًاثاريم ىبأ ىلو لاق
 هلثم ةديبعزع نيريس نبدمم ىورو ةيآلا [ىئاتيلاو ىبرقلا اولوأ ةمسقلا رضح اذإو]
 + هيلو دق ميني لام نم ناك هنأ ركذو ىلام نم ةاشلا هذه تناكل ةيألا هذه الول لاقو
 ام نواه ةيالآ هذه لاق ةيآلا هذه ىف ريمج نب ديعس نع رشإ ىبأ نع ميشه ىورو

 مهقزري نأ مأ ىذلاوه ثريىذلاو ثري الرخآلاو ثرب امهدحأ نايلو امهلاقو سانلا
 موقل لاملا اذه لوقيو آفورعمالوق مه لوقي نأ مأ ىذلاوه ثريال ىذلاو مهطعيو
 فرعملا لوقلا اذبف ًائيش هنم ىطعن نأ كله انساو ق> هيف مكاو راغص ماتبال وأ بيغ
 نوطعي مهنأ ىلع | موقزراف | هلوق ريبج نب ديعس لمحل ةخو نمي تسيلو ةنكحم ىه لاق
 ضعب رضح نأ هدنع ةبآالا ةدّئاف تناكف نيرخآلا فرعملا لوقلاو ثاريملا نم مءابصنأ
 بئاغلا بيصت كسعيو ثاريملا نم هبيصن رضاحلا ىطعي هنأ ريغصوأ بئاغ مهفو ةثرولا
 نيلج نيب تناكاذإ ةعيدولا فلو ةي نم لول ةجحورف ليوأتلا اذه حص نإف ريغدلاو
 ىبأ لوق وهو بئاغلا بيصن عدوملا كيو هبيصن ذخأب نأ رضاحلل نأ اهدحأ باغو
 ىتح هيف نيكي رش اناك اذإ ًاكيش نيعدوملا دحأ ىطعي ال لوقي ةفينح وبأو دمحو فسوب
 ةدع لوقب لاق[ آفورعمالوق رحل اولوةو] ريبج نب ديعس نع ءاطع ىورو رخآل ار ضح
 تيملا ةبارق نم نور ال نيذلا ءالؤهل ةثرولا ءايلوأ لوب ًاراغص ةثرولا ناكنإ ةليمج
 اوعبقيو كح اوفرعي نأ مهانرمأ اوذلب اذإف راغص ةثرولا ءالؤه نأ نيكاسملاو ىااتيلاو
 بيسملا نب دعس لاق هجوأ ةعبرأ ىلع كلذ ىف فلسلا فالتخا لصف مهمر ةيصو هيف
 لوقو سابع نبا نع ةمركع ةياورىناثلاو ثاريملاب ةخوسنم اهنأ للاص وبأو كلام ونأو
 ثاريملا ىف ىهو ةخوسنم ريغ مكحلا ةتباث اهنأ دهاجمو ميهاربإو ىبعشلاو نسحلاو ءاطع
 ثاربملا نع ةخو نم ءال ول تيملا ةيصو ىف اهنأ سابع نبا نع ثلاث لوقوهو ثماثلاو
 ىذلا ,تقولا ىف ىدوم ا هب 0 اذه مسأ نب ديز لاق ملسأ نب ديز نعوهو# ىورو

 لاق[ ًاقاعض ةيرذ مهفلخ نم اوكرت ول نيذلا شخيلو ] ىلاعت هلوقي لدتساو هيف ىصوي
 ةياور. ريبج نب ديعس لوق عبارلاو مهطعأو#ربو مهلصو هللا قتا هرضضح نم هل لوقي
 ريغل [ افورعم الوق مل اولوقو ] هسفن ثاريملاوه | هنم مموقزراف | هلوق نأ هنعرشب ىأ
 ثارمملا لوزن لبق بوجولا ىلع مهدنءناكهنإف ةخونممنإ اولاق نيذلا امأف ثاريملا لهأ

 قى ماكحأ  ؟4و



 صاهجلل نآرقلا ماكحا ا

 اولاق يذلا امأو ًاخوسنم كلذراص مولعم بيصت ثراو لكل لعجو ثيراوملا تلزناملف

 تناكول اهنآل اباحيإ و امتحال ًابابحتساو ًابدن اهوأر مهتأ ىلع اندنع لوم هنإف محلا ةتباث

 بوجو لقنل مدعب نمو ةباحصلاو كل ىنلا دبع ىف ثيراوملا ةمسق ةرثك عم ةبجاو

 كلذ ب وجو تبثي مل ايلف هيلإ ةجاحلا مومعل ثيراوملا تلقن كءالؤه هقاقحتساو كلذ

 نع ىورامو باحيإب سل بايحتسا هنأ ىلع كلذ لد ةبادعصلا نعال 2 ىنلا نع

 نمةاشلا حيذف ارابك اوناكةثرولا نوكي نأ زئاخ كلذ ف ىمومىبأو ةدييعو نمح رلادبع

 اذه نإف ةاش حيذف ماتيأ ثاريم مسق ةديبع ىنأ نأ ثيدحلا ىف ىورامو مهنذإب لاملا ةلج

 بد هنأ ىلع لديو مهتعساقم ممصق م ًاراغص !وناكول مهمل اوربكف ىاتي ١ وناك مهنأ ىلع

 ىبرقلا ىلوأ نم نيرضاحلا ءال مل لوقي ىصولا نأ ريبج نب ديعس نع ءاطع ىورام
 باجيإل ىلع هل نيقحتسم اوناكولو هلثمب مهإ] نورذتعيورادص ةثرولا ءالؤه نأ مهويغو

 نيب ثيرأ وما سسق دق ىلاعت هللا نإف ًآضيأو ًاراكو أ ةثرولا ناكًاراغص ممواطعإ بجول

 ناكامو ائيش ءالؤم ابف لعحجي ملو ثيراوملا ةيآ ىف مهنم دحاو لك بيصن نيبو ةثرولا

 ال | ىلاعتهلوقل اهمهتلازإب هللا 5 ىتلا هوجولاب الإ هريغ ىلإ هتاازإ زئاج ريغف هريخل اكلم

 مقامد عتب لاقو | كنم ضارت نع ةراجت نوكنت نأ الإ لطابلاب كسي مكلاومأ اولكأت

 بجوي هلك اذهو هسف:نم ةبيطبالإ ملسع ءىرما لام لمعال لاقو مارح مكيلع ملا ومأو

 اولوةو] ىلاعت هلوق امأو اباحي! ال ًابابحتسا ةمسقلا دنعن ب رضاحلا ءال ؤه ءاطعإن وكب نأ
 نعو مييلإ رذتعا ريصقت لاملا ىف ناك اذإ هنأ سابع نبا نع ىوردقف [ًافورعم الوق

 هذه ىف | هنم موقزراف | ىلاعت هلوق ىنعم وهو هلهأ ثأريلا ىطعي لاق ريبج نب ديعس

 انسلو قح هيف مكلو راغص ماتبألو بيغ موق لاما اذه نإ ثرال نم لوقيو ةياورلا

 اذإ ملعلا لهأ ضعب لاقو مهمل راذتعالا نم برض هدنع هانعف ًاثيش هنم ىطعن نأ كلغ

 هلوقل هب مهطاخت ايف ظفالا ءىسي الو مرّتتي الو مهلع نمي ال ًائيش ةمسقلا دنع موطعأ

 الف متيلا اماف ] ىلاعت هلوقو [ ىذأ ابعبتي ةقدص نم ريخ ةرفغمو فورعم لوق ! ىلاعت

 ًافاعض ةيرذ مهفلخ نم اوكرتولنيذلا شخبلو ] ىلاعت هلوق ه [ ربنت الف لئاسلا امأو ربقت

 ديعم نعو ةياور سابع نبا نع ىورف هليوأت ىف فاسلا فاتخا ةبآلا [ مهيلع اوفاخ

 توملا هرضحب لجرلا وه اولاق ىدسلاو كاحضلاو ةداتقو دهاجمو نسحلاو ريبج نا



 مايا ةيآلا . ةيرذ مهفلخ نم اوكرت ول نيذلا شخيلو : ىلاعت هلوق

 نأ اوبحأل نوصوب نيذلا مث اوناكولو مثرب مملص مهطعأ هللا قتا هرضح نم هل لوقيف
 لجرلا هنكلو ال لاقف كلذ نع امسقم تلأسف تباث ىبأ نب بيبحلاق مدالوأل اوقبي
 هتياآرق ىوذ اوناكولو كلام كيلع كلسمأو هللا قتا هرضحب نم هل لوقف توم لا هرضح

 هلوأتو ةيصولا لع ضحلا نع نيرضاحلا ىهن ىلع نولوألا هلوأتف ملىصوي نأ اوبحال
 دنع نوكي لجرلا وه ىرخأ ةياور ىف نسحلا لاقو اهكرتب هرمأب نم ىهم ىلع مسقم
 ىف لاق هنأ ىرخأ ةياور سابع نبا نعو كلام نم ثلثلا نم رثك أب صوأ لوف تيملا
 لاقيو لمعي نأ بحام لدمب اولوقيو هيف اولمعي نأ مهلع نأ هظفحو مقيلا لام ةيالو
 اهوأت ىتلا ىناعملاهذه نوكن"“ نأ زئاجو مهتوم دعب مهتيرذ فاعضو مهماتيأ لاومأ ىف
 دصق اذإ اهنع ىبنلا نأ ةيصولاب م آلا ل الإ اهم ةدارم ةيآلا الع فاسلا

 ناكم ناكول هسفنل وه هاضري ال ام مهل ىصوم اب وأ ةثرولاب رارضإلا ىلإ كلذب ريشملا
 قارغتساب هريضح ىذلا هرمأيف ٠ افعض 07 اما ليلق ضي رالا نوك نأب كلذو ءالؤه

 نأ لعل اذهب كارو لجل 4 سوانا, نيو( ءاكم وم ناكر ةنضرل كلثلأ

 ىصوبوأ مل هكرتبو ىشب ىصوبال نأ لاما ليلق وهو ءافعض ةئرو هل ناك اذإ هل بحتسمل أل 12
 نأ ىلإ ال لاَقف 0 ا نم لقأب مل

 ميعدت نأ نم ريخ ءأ ءاينع 1 كتثرو عدق نإ كنإ ريثك ثلثلاو ثلثلا لاقف ثلثلا ىلإ هدر

 1 رتف ءارقف اوناكاذإ ةثرولا نأ لل ىلا ربخأف سانلا نوففكت ةلاع
 هل نأ لضفاللا لوقي ناك هنأ ةفيتح ىنأ نع ا رك ذو اهلعف نم لضفأ هب

 سبل نم لضفأللاو هلام ثلث نم ةيرقلا هجو ىلع هب ىصوي نأ دير اب ةيصولا ريثك لام
 هربا نسلإ اهي أ قرم فار هعررا هيقمد أ ويني دع موب ال نأ وبتك لاجل
 نأ زوحيال كلذ نآل نسحلا نع ىور ام ىلع ثلثلا نم رثك أب ىصوي نأب نيرضاحلا نم
 .نأئاجو ثاثلا نم رثكأب ةيصولا نع ادعس هيينلو ريثك ثلثلا كلي ىنلا لوقل هلعفب
 هتبارق ىوذ نم ناكولو ءىثب صوت ال رضاحلا لوشي نأب ًادارم مسقم هلق ام نوك
 كلذ ىنعم علي ىنلا نع ىور دقو ء هسفنل هاضري ال امب هيلع ريشفف هل ىصوي نأ بحال
 مام انثدح لاق ةيده انثدح لاق مشاه نب ميماربإ انثدح لاق عناق نب قابلا ديع انثدح

 بحمام هيخاأل بحي ىتح دبعلا نم قبال لاق لَ هلا لوسر نأ سنأ نع ةداتق انثدح لاق



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ و

 ليس أذثادح لاق ىزارلا سايعلا نب نسحلا انثدح لاق قابلا كيع انثدحو ريخلا نم هسفنل

 د نبا يعم صح وع ةحلط نع ثيل نع هللا دبع نب دايز انث دح لاق ناهثع نبا

 دهشي وهو هتينم هن أتلف ةنجلا لخديو رانلا نع حزحزي نأ هرس نم لاق هلي ىتلا نع

 هيلإ ىأب نأ بام سانلا ىلإ ىتأي نأ بو هللأ لوسر نع نأو هللا الإ هلإ ال نأ

 ًافاعض ة هكيرذ ميفلخ نم وكرت ول نيذلا شخيلو ٍإ ىلاعت هلوق ىدم !ذبف ركب وبأ لاق

 هرمأي و ه ريغ لع ريشي نأ لجو زع هاتف | أديدشال وق اولوقيلو هللا اوةتيلف مهيلع اوفاخ

 ًاديدسالوق نورضاخلا لوقي نأب ىلاعت هللا رمأو هتثرولو هلهألو هسفنل هاضرب ال امب

 ةءآرق ىذل نامرح وأ ثراوب فاحجإ قداسفالو هيف للخال ىذلا قحلاو لدعلاوهو

 ديعسو سابع نيا نع ىور ةبآلا ا ًاملظ ىئاتيلا لاومأ نولكأب نيذلا نإ | ىلاعت هلوقو
 هماعط نع هماعط ملل هرجدح 3 ناك نم لوع ةنآلا هذه تارت امل هنأ دهاجيو ريصج نا

 دسفملا ماع هلئأو متاوخإفموطلاخت نإو] ىلاعت هللا لزتأىّتح دسف ىتح هيارشنع هبأرشو

 ىلاعت هلا صخ دق ركب وبأ لاق + حالصإلا هجو ىلع ةطلخلا ىف محل صخرف | حلصملا نم
 لوك ًانارظك مبقيلالام نمهفالتإ روظحابنم لوك أملا ريغ لاومأل ارئاسو ركذل اء لكألا

 هرئاظنو كلذ اننب دقو لاومألا هل ىغتسام مظعأ هنال ركذلاب لكألا صخ هنكلو هنم

 رانلا بهلنأ ىدسلانع ىور | ًاران مهن وطب ىف نولكأب اميإ | ىلامتهلوقو فلس دق اهف

 ليقو رتلا لام لكأ هنأ ل ةمايقلا موي هينيعو هفنأو هةعمأسمو هفف نم جرخم

 بامسأو وشحلالامج نمو 2 مهفاوجأ راثلاب٠ ءىلتمتف منج ىلإ هب نوريصي مهنال لئلاكنأ

 هل وب وسلم ا ًايلظ ىعات هلأ ل اومأنولكأ اينيذلا نإ | !أءتهلوق نأ نظي نمثيدحلا

 هنأ ىورال خوسنملاو خسانلا ف موضعي هتنثأدقو ا مكناوخإف مولملاخت نإو ى !اعق

 | مكناوخإفموطلاختنإو |ىلاعتهل وقلزن ىتحدب أر هو متيلام ماعطاولزع ةيالاهذه تلزنامل

 فاالخ الو زوج ال ام هخسن زوجي ابو خسنلا ىنعمب هلمج ىلع لدي هلئاق نم ملوقلا اذهو

 ىلع هيف مئاق ةبآلا ىف روكذملا ديعولا نأو روظح ًايلظ متتيلا لام لكأ نأ نيءلسملانيب

 هزيجي الف خسنلاامأف نارفخلازارجوأ ةلابعالةرخآلا ىفهب ديعولا قالا ىف مهم فالتخا

 امو هرظح خسف زوجي الفلاحي هتحابإز وجتال لظلانأ لجرلا اذه لبج وهلثم ىف لقاع

 لام نم لكأب نأ فاخ هنالل هماعط ن نع هماعط ةباحصلا ن ند ند مهني ه رجح فناكنملوع



 33 ابلظ ىاتيلا لاومأ نولك أي نيذلا نإ : ىلاعت هلوق

 ايلف كلذي اوطاتحاو ةنآلاف ديعولا ل هأ نمريصيو ملظلا ةمسقحلتفهقحتسي الام ميلا
 اودصقينأدعب ةطاخلا ف فوخلا مهنع لاز [ مكن اوخافموطلاختنإو] ىلاعتهلوق لزن
 نإ | ىلاعتهلوقل اخسان نوكيىتح املظريقيلا لام لك ال ةحابإ هيف سيلو اهب حالصإلا
 . ملعأ هتلاو |[ ًالظ ىاتيلا لاومأ نولكأب نيذلا

 ١ ضئارفلا باب هلوأو كلاثلا هرجلا هيليو ىناثلا ءزجلا مت (



 نإ

 ةحفص

 .رثخأ ميرحت باب ٠
 ٠ رسيملا جرحت باب .

 . ميقيلا لام ىف فرصتلا باب +
 . تاكرشملا جاكت باي له

 ٠ ضيحلا باب .

 . هرادقمو ضيحلا ىنعم ناب مم
 . ربطلا ةدم لقأ ىف فالتخالا <.

5 

 . ىلو يغب حاكتلا باب 1م

 . كلذ ىف فالتخالا ركذ ب.

 لاح ىف ضراملا ربطلا ىف فالتخالا
 . ضيخلا

 متاع ألة ض رعهل ا | واحالو ىلاعت هلوق

 ىف وغللاب هللا ذخاؤيي ال ىلاعتهلوق

 متاميأ

 . ءاليإلا باب
 . ةيآلاقالطلا| وم زعنإو ىلاعت هلوق
 ماكحال | نمةي الا هذه ديفتاعر لصف

 . ءارقإلا باب

 ا . قالطلا ددع باب

 . لاجرلاب قالطلا ىف فالتخالا
 . أعم ثالثلا قالطلا عاقيإلجاجحلا
 . علخلا باب
 اهفراصمالا ءابقتو فلسلا فالتخا
 . علخلاب هذخأ لحي

 , ةعجرلا ىف ةراضملا بأي

 صاصجلل نآرقلا ماكحأ نم ىقاثلا ءزجلا تسربف

 ةحفص

 . عاضرلا باب 4

 +١١ عاضرلا تقو ىف ءابقفلا فالتخا .
 . ايجوز اهنع ىقوتملا ةدع ركذ 4
 . اهتيب نم ةدتعملاجورخىفالتخالا ١م

 . ابجوز اهنع ىقوتملا دادحإ ٠م
 . ةدعلا ىف ةبطخلاب ضيرعتلا !؟م
 . ةقلطملا ةمثم ربو

 . ةمجاولا ةعتملا ردقت 4١م

 هولخلا دعب قالطلا ىف لعلا لهأ فالتخا و عب

 مالكلا ركذو ىطسولا ةالصلا باب زوو
 . ةالملا ىف

 . نوعاطلا نم رارفلا 4
 تولاط كل ثعبدق هللانإ ىلاعتهلوق +١

 .اكلم

 ميهارب]جاح ىذلا ىلإ رت ملأ ىلاعتهلوق
 . ةيالا هير ىف

 . ةقدصلاب نانتمالا باب + بإب
 . ةبساكملا باب ؟بغ
 . ةقدصلا نم كرشملا ءاطعإ ؟ابم

 . ابرلا باب رم
 ىف لسلا ىعرشلا ابرلا باونأ نمو 44

 : ناويجلا

 . نيدلاب نيدلا ابرلا باوبأ نمو 5

 تنمضن' ىذلا ابرلا باونأ نمو
 . هعيرجت ةيآلا

 . عيبلا باب ام
 ملاوم أس و ؤركلف رتبت نإ وىلاعتهلوق ل
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 ا مكلريخ|وقدصتنأو لجو زعهلوق 00

 . تانيادملا دوقع ؟.ه

 . هيفسلا ىلع رجحلا 6
 . هيفسلا لع زجحلا ىف ءابقفلا فالتخا مو

 . دوبشلا باب ؟١
 . ىععألا ةداهش ب5
 . ىورفلا ىلع ىودبلا ةدابش م؟و
 . لاجرلا عم ءاسنلا ةداهش ”#.

 . ةداهشلا طورش ؟مع
 . دهاشلا نع ىرحتلا +مب
 .رخآلا نيجورلا دحأ ةداهش ؟ عم

 . ريجألا ةدابش معم

 . نيملاو دماشلا +47

 .ديهشالو بتاكراضيالو لجو زعهلوق ؟ ه0

 . نهرلا باب ؟هم
 , عاشلا نهر ىف ءابققلا فالتخأ م

 . نهرلا ناض ءج»

 1 نهرلاب عافتنالاف ءابقفلا فالتخأ

 . ةدابشلا اومتكت الو ىلاعت هلوق ماع

 .اهعسو الإ ًاسسفن هللا فلكي ال ىلاعت هلوق بباب

 ًارص] انيلع لمت الوانب ر ىلاعت هلوق م
 ( نارمع لآ ةروس )

 . هباعتملاو مكحنا ىف مالكلا م٠
 مدآلثكهللادنعىسيع ثم نإ ىلاءتهلوق م

 7 تارهشلا بح سانلل نيزملاعن هلوق "مك

 . لتقلا فوخعم ركل راكن] ذاوج

 ًاييصن وتوأ نيذلا ىلإ تملأ ىلاعنت هلوق مم+

 ةحفص
 ,ةيآلا باتكلا نم

 . ةيأآلا كلل ]كلام مبللالق ىلاعت هلوق ؟ مخ

 . ةيآلاةاقتمهنماوقتتنأالإ ىلاعتهلوق
 . ةيآلا مدآ قطصا هتلانإ ىلاعت هلوق و١
 . اولاعت باتكلا ل هأ يلق ىلاعتهلوق م4
 . هللادبعب نورتشي نيذل نإ ىلاعت هلوق 4

 بل الح ناك ماعطلا لكىلاعت هلوق

 . ليئارسإ
 . سائللعضوتبب لوأ نأ ىلاعت هلوق .

 . هيف حيو أ مرحلا ىلإ اجلي ىناجلاباب م.
 . جلا ضرف باب ؟.0
 ىبهنلاو فورعملاب مالا ضرف باب مو

 . ركذلا نع

 . ةمذلا لهأب ةناعتسإلا باب مب
 5 رمألا ىف مرواشو ىلاعت هلوق م

 . لفي نأ ىنل ناكامو ىلاعت هلوق 9١
 ىف اولتق نذل نيسحت الو ىلاعت هلوق ++

 . ةيآلا اتاومأ هللا لييس
 . ةيالا سانلا ملل لاقني ذل ىلامت هلوق 5م

 نيذلا قاثيم هللا ذخأذإو ىلاعتهلوق 0م:
 . ةيآلا باتكلا اوتوأ

 تاومسلا قاخ ف نإ ىلامثهلوق
 : ةيآلأ ضرداآلاو

 . هللا ليبس ىف طايرنأ لضف سمو
 ( ءاننلا ةروس ) 08

 اهنايعأب ماتيالا لاومأ عفد باب ممم
 . ايكالبتسا نم ىصولأ هعنمو



 صاصجا نآرقلا ماكحأ نم ىناثلا ءزجلا تسربف ما“

 ةحفص | ةحفص

 . ميتملا ىلإ لاملا عقد . راغصلا وزن باب م
 كرت ام بيصأ لاجرلل ىلاعت هلوق م نم كل باطام اوحكناف ىلاعت هلوق م5

 . ةيآلا نوبرقآلاو نادلاولا ا ءاسنلا

 اولوأ ةمسقلا رضح !ذإو ىلاعت هلوق م8 . اولوعت الأ ىندأ كلذ ىلاعت هلوق معو

 . ةيآلا ىلرقلا . اهجوزل ربملا ةأرملا ةبه باب مو.
 نم اوكرت ول نيذلا شخيل وىلاغتلوق م. . ءابفسلا ىلإ لاملا عقد باب سوم
 .ةيآلا ًافاعض ةيرذ مهفلخ | . ميتيلا ىلإ لاملا عقد باب مود
 لاومأ نولك أب نيذلا نإ ىلاعت,هلوق مال . هلام نم ميتيلا ىلو لكأ باب مهو
 . ةبالا ايلظ ىئاتيلا ! " ىلع صولا قيدصتى ءابقفلا فالتخا مو

 ( تسربفلا م)

 1 تتمتتم


