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 صاصخلا ثأر لإ 0 صام تارا ماكعأ ١0

 - بأي

 متسمال وأ طئاغلا نم كتم دحأ ءاج وأ رفس ىلع وأ ىضرم متنك نإ و | ىلاعق هللا لاق
 فا ىذلا ضيرملا كح نايب ةيآلا تنمضتف | ب ًاييط اديعص اومميتف ءام اودجيت ملف ءاسنلا
 ىلاعت هلوق نال آمدحم وأ بنج ناكاذإ ءاملا دجال ىذلا رفاسملا كح ءاملا لامعتسا ررض

 نم ضفخنملل مسا وه طئاغلا نال ثدحلا كح نأيب هيف | طئاغلا نم كتم دحأ ءاجوأ |

 متسمال وأ | هلوقو ثدحلا نع ةيانك كلذ لءخل كانه ةجاحلا نوضقي اوناكو ضر'الا

 لد دقو ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع لدتسي املو ءاملا مدع لاح قف ةيانجلا محل ديقم | ءاسنلا

 مايق الول مومعلا قح ىضرملا رئاسل مميتلا ةحابإ ىلع, ىضرم متتك نإو | هلوق رهاظ
 رودجيلا هنأ نيعباتلا نم ةعامجوس ابيع ننأ نع ىورف ىضرملا ضعب دأ نأ نأ ىلع ةلالدلا

 هل حاببال ءاملا لايعتسا هرضيال ىذلا ضيرملا نأ كلذ عم فالح الو ءاملا هرضي نمو

 4 ةمضم ىه لب ء ءاملا مادسعت ةنمضم ريغ صضئر لل مميتلا ةحابإ 11 ءالادوجو عم مميتلأ

 ءاج وأ رزفس ىلع وأ ىضرم متتكنإ و | لاق ىلاعق هن "ال كللذو انيب ام ىلع ءاملا ررض فوخ

 نم ضيردلل مميتلا حابأف | !ومميتف ءام اودجت ملف ءاسنلا مسمال وأ أ طئاغلا نم كتم دحأ
 امه لهنأ اق ماض لآن د ةاسلاط اما مالا هدأ 5

 لدتا و هلأ لبق نم نكت رخأ ف وذ رق امسمخ 6 طو رشم وه عل ماكو ه ذأ مدع طرش ع

 نال ضي رملاركذ ةدئاف طاقسإ ىلإ كلذ ىد”ال ضي ردلل مميتلا ةحاب] ىف أطرش ءاملا مدع

 رك ذل ناكامل ءاملا مدع تناكول رفا لاو ضيرملا ىف هب ةالصلا زاوجو مميتلل ةحيبملا ةلعلا

 ناكذإ هعنم الو مميتلا ةحابإ ىف ضيرملا ريثأت ال ذإ ةدئاف ءاملا مدع رك ذعم ضيرألا

 ناك نإو ءاملا مدع عم رفسلا لاح ركذ نأ زاج اذإ ليق نإف ءاملا مدعل اًملعتم محلا

 عنتم مل مهيتتلا هأ رجأ ءاملل ًادجاو ناكول ذإ رفسلا نود ءاملا مدعب ًاقلعتم مميتلا زاوج
 نال رفاسملا ركذ امنإهل ليق ءاملا مدع لاح ىلع ةفوقوم ضيرملل مميتلا ةحابإ نوكست نأ

 ءاملا مدعي ىتلا لاها نع ةنايإ رفسلار كذ امنإف رثك الا مع'الا ىف رفسلا ىف مدعي اه] هامل



 مميثلا باب
 نأ هيف دصقملا سيلو نيرجلا هيوأي ىتح رم < ىف عطقال رقي لاق 5 رثك“ الا معأ الإ ىف اييف

 لاح غولب هدارم امنإو كلذك كلذ ناكر اد وأ تيب هآو 1 ول هن" ال بس نيرجلا هنوأي
 اكو زرح هنوأي ىذلا نيرجلا نال زرحلا ءاويإو هيلإداسفلا عارسإ عانتماو ماكحتسالا

 ىثأ دق هنأ هب ديرأ امن]و ابمأب ضاخلا دوجو هب درب ملو ضاخم تنب نيرشعو سمخ ف لاق

 رثك الا معالا ف ضاخم ارمأب ناككلذك تناكاّذإ اه ال قاثلا ف تراصو لوح اهللع
 ضي رملأ 5 ضيرملا كا ذك س يلو انفصوام ءاملا مدع طرش عم رفاسملاركذ ةدئافناكف

 ىضتقي ظفللامومعو ءاملالامعتساب ررضلا نم قدايام هدارم نأ انملعف ءاملامدعب هل قاعتال

 نأ نم هيلع ءابقفلا قفتاو فاسلا نع ىورام الوا لاح لكف ضيرملل مميتلا زاوج

 ةفينح وبأ لاق كلذ لجأ نمو مميتلا هل حبب ال ءاملا لايعتسا هعم رضيال ىذلا ضرما

 ف ىور دقو ررضلا نم فاخن ال مميتلا هل زاج لستغا نإ ءاملا درب فاخ نمو دمتو

 مو هلي ىتلا هزاجأف دربلا فوخل ءاملا دوجو عم مميت هنأ صاعلا نب ورمع ثيدح

 نوكي نأ بجوف دربلا فول ءاملا دوجو عم رفسلا ىف هزاوج ىلع اوةفآا دقو هركشي

 كلذك رضحلاو رفسلا ىف ضرملا ٍّح فلتخم مل كو هل ةحيبملا ةلعلا دوجول هلثم رضحلا

 وأ نإف | طئاغلا نم كتم دحأ ءاج وأ ]يلاعت هلوقو دربلا لجأال ءاملا ررض فوخ كح
 طئاخلا نم مكنم دحأ هاج و رفس ىلع وأ ىنرم منك نأو هريدقت واولا ىنءمب أنبه

 نإأ ]و ةالص نس رف اعهمزأو ني 60 رف او صلر 0 1 و لق امتإو ةالصلا ض م 05 اناكاذإ اسملاو ضن رألأ ىلإ مجأ كلذ

 نم ىئاجلا نأكل كلذك نكي مل ول هن "ال واولا ىنعمب [ طئاغلا نم مكنم دحأ ءاج وأ | هلوق
 ضي رملا ىلع ةراوطلا بوجو ذبح نوكي الف رفاسملاو ضيرملا ريغ اهل اثلاث 279
 انوكي نأ الإ مميتلا امهمزاي ال رفاسملاو ضيرملا نأ مولعمو ثدحلاب ًاقلعتم رفاسملاو

 مدحأ ءاجو ىنعمب [ طئاغلا نم مكنم دحأ ءاج وأ | ىلاعت هلوق نوكب نأ بجوف نيثثدحم
 ًاينغ نكي نإ ] هلوقكو نوديزيو هانعم | نوديزب وأ فلأ ةثام ىلإ هانلسرأو | هلوقك
 ملف ءاسنلا متسم ال وأ | ىلاعت هلوق امأو ه ًاريقفو ًاينغ هانعمو | امهب ىلوأ هلاف ريقف وأ
 هذه ىف ةروكذملا ةسمالملا ىنعم ىف !وعزانت دق فاسلا نإف | اديعص اومميتف ءام اودجت

 عامجلا نع ةبانك ىه ىبعشلاو ة ةديبعو نسحلاو ىسوم وبأو سابع نبآو ىلع لاقف ةيآلا

 سلا دارملا دوعسم نب هللا دبعو رمع لاقو هنأ ما سم نمل ءوضولا نويج يال اوناكو
 ا



 صاصجلل نأر قلا ماكحأ 1

 ةءاحصلا نم هلوأتن ف مميتي نأ ب نجلل نايربالو ةأرملا سمي ءوضولا نابجوي اناكو دبلاب

 ءوضولا بجوأ ديلاب سمللا ىلع هلمح نمو ةأرملا سم نمءوضولا بجوي م عامجلا ىلع

 وبأو ةفينخوب أل اقف ًاضيأ كلذ ءابقفلا فاتخاو بنجال مميتلاز حي ملو ةأرملا سم نم

 ريغل وأ ةوهشل ةأرم١ سم نم ىلع ءوضوال ىعزاوألاو ىروثلاو رفزو دمتو فّسوي

 ابياعف ًاذذلت هتسم نإ كلذكو ءوضولا هيلعف اذذلت ةوهشل اهسم نإ كلام لاقو ةورش

 لاقو تقلطقلاط كرعش امل لاقاذإو ءوضولا هيلعف اذذلت اه رعش سم نإ لاقو ءوضولا

 هيلع ءوضو الف ةوهش ريغل نأك نإو ءوضولا هيلعف ةوهشل لبق نإ حلاص نب نسحلا

 اهدسج سم اذإ ىمفاشلا لاقو ءوضولا هيلعف اذذلت باشلا قوف اهسم نإ ثيللا لاقو

 ناكهجو ىأ لع ثدحب سيل اه نأ ىلع ليلدلاو ه ةوهش ريغل وأ ةوهشل ءوضولا هيلمف
 الو ىلصي مث هئاسن ضعب لبقي ناك قلي ىنلا نأب ةفلتنع قرط نم ةشّئاع نع ىورام

 كثب دح ىف آاعيمجن املا ىوردقو مئاصوهو هئاسنضءب لبق ناكهنأ ىوراك أضوتي

 لمح نأ زوحب ال هنأ امهد-أ نيبجول امموُو اهرامخ لبق هنأ ىلع هل زوحي الو دحاو
 هركذ امو ابلبق ثيح اهدلج شاب دق نوكي نأ هتقيقح ذإ ةلالد ريغب زاجل ىلع ظفللا
 نم للتي ىنلا نيب نكي مل هنإف اضيأو هلقن ىف ةدئافال هنأ ىناثلاو اهراخل ةلبق نوكيي مصخلا

 ثيدح هتمو راخلا الإ امم بيصي ال هنع تاروتسم نوكي نأ هجاوزأ نيبو ةشدولا

 لوي دجاس وهو همدق صمخ] ىلع ىدي تعقوف تلاق ةليل متلي ىبنأا تبلط اهنأ ةشئاع

 ىف ىضم امل امدح ةأرملا سم ناكولف كطخم نم كاضربو كتب وقع نم كوفعب ذوعأ

 د ىلا نأ ةداتق ىنأ ثيدحو دوجسلا لاح ىلع قب نأ زوال ثدحملا نآل هدوجس

 ابلح هسأر مفر اذإو امعضو دجس اذإف صاعلا ىبأ تنب ةمامأ لماح وهو ىلصي ناك

 سم نأ كلذب تبثف اهندب نم ءىث ىلع هدب عوقو نم ولخال كلذ لعف نم نأ مولعمو

 ةوهش ريغلوأ ةوهشل اثدح سمللا لعجي نم ىلع ةجح رابخألا هذهو ثدي سيل ةأرملا

 هلي ىنلا هيف ربخي مل قلي ىنلا لءف ةباكح هنآل ةوبشل سمللا ربتعا نم ىلع اجب جتع الو

 نيقي رفلا ىلع هب تحي ىذلاو ه ةوهشل نكي ملهنأ انبقي لع دق ةمامأ هسمو ةووشل ناكهنأ

 طئاغأاو لوبلاب اهم معأ كلذب ىؤلبلاو ةوبشل ءاسنلا سمي ىواسبلا مومع مولعم هنأ

 هب ىولبلا مومعل هيلع فيقوتلا نم ةمآلا تلي ىنلا لخأ ال اثدح ناكولف اونو



 8 مميتلا بأب

 ولف ضعب نود موضع ىلإ غيلبتلاب راصتقالا هلثم ىف زئاج الو هنكح ةف رعم ىلإ مهتجاحو

 هنأ ةباحصلا نم مهان ركذ نيذلا ةعاملا نع ىور ايلف ةباحصلا ةماع هفرعل فيقوت هنم ناك

 ليقنإف هيف ءوضوال هنأ معو هيلع حل فيقوت لتي هنم نكي ملهنأ ىلع لد هيف ءوضوال

 هيلع ةفاكلل فيقوت قي ىنلا نم ناكل ءوضو هيف نكي مل ول نآأل كمصخل هلثم كمراي

 ىف بحي ايهنم ءوضولا ىنن ىف كلذ بحي ال هل ليق هب ىولبلامومعل هيف ءوضواال هنأل

 ىنلا مهكرتي نأ زئاخ لص 'الا ىف ًآبجاو نكي مل هنم ءوضولا نأ مولعم هنآلل كلذو هنايثإ

 بام هيف ىلاعت هللا عرش ىتمو ةرابطلا بوجو ىن نم ممدنع امولعم ناكام ىلع قلي

 نآل هباحيإ فن نم هيلع وناكامب هلع عم هيلع فيقوت ريغب مهكرتي نأزئاج ريغف ءوضولا
 أوفرعي مل ةباحصا|ةلج نماموق اندجو املف هب اودبعتام فالخ ىلع مهرارق] بجوي كلذ

 نوكي ال نأ زئاج لبق نإف كالذ ىلع فيقوت هنم نكي لل هنأ انملع ةأرملا سم نم هوضولا

 متسمال وأ | ىلاعت هلوق نم باتكلا رهاظىف أم ءافتك ١ كلذ لاح ىف فيقوت تلي هنم

 دحأ ىلع صن ةيآلا ىف هل ليق دسجلا نم اهريغبو ديلاب سمللا وه هتقيقحو | ءاسنلا

 اوغوسو اهانعم ىف اوفلتخا كلذ لجأالو امهم دحاو لكل لايتحا اهف لب نيينعملا

 ةجاحلا موهع عم ءوضولا باجيإ ىف فيقوت ايف ًاذإ سلف اهم دارملا بلط ىف داهتجالا

 سمللا لمتكو ىسوم وبأو سابع نباو ىلعهلوأتام ىلععامجلا لمتحيسمللا ًاضيأو هيلإ

 مث هئاسن ضعب لبق هنأ قل ىلا نع ىور ايلف دوعسم نباو رمع نع ىورام ىلع ديلاب

 عاجلا هنم دارملا نأ ىلع لدي رخآ هجوو ىلاعت هللا دام نع كلذ نابأ أضوتب لو ىلص

 نوكي نأ بجو ءاسنلا ىلإ افاضم ناكامل هنإف ديلاب سملل ةقيقح ناكنإ و سمللا نأ وهو

 هنه لقعي مل ءاسنلا ىلإ فيضأ اذإف مادق“ الاب ىثملا هتقيمح ءطولا نأ كم طولا هنم دارملا

 ىنعإ | نهوس؛ نأ لبق نم نهومتةلط نإو ] ىلاعت هلوق هريظنو اذه كلل ذك عاجلا ريغ

 ةضيفتسم رابخأ ىف ممدتلاب بنجلا ىمأ عقلي ىنلا نإف ًاضيأو نهوعماجت نأ لبق نم

 نع ردص ان هلعف نركب نأ بجو ةبآلا ظفل همظتني كح قلع ىنلا نع درو ىتمو

 ةيآلاي الوقعف هعطق ناكهيضتقي ظفل باتكلا ىف ناكو قراسلا عطق اى هنأ كباتكلا

 دارملا نأ تيث اذإو باتكلا رهاظ هيلع ىوطن اه هلم ىنلا ابلعف ىتلا عئارشلا رئاسكو

 نأ لو'الا ردصلا نم فالا قافتا اهدحأ ه وجو نم ديلأ سم هنم ونا عاجلا الاب
 هع كي



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ ا

 ضقن !وبجوي مل عاملا ىلع هولوأت امل ىم .وموب أ و.سابع نباو ًايلع نآل امهدح أ دارملا نأ
 قفتاف مميتلا بنجلل ازيجي مل سمللا ىلع ءالوأت ال دوعسم نباو رمعو ديلا سلب ةرابطلا
 ميقافتا نع جيرخ دقف ًاعيمج امه دارملا نإ لاق نمو اهدحأ دارملا نأ ىلع مهنم عيبا
 نم هلأ ًارمال لجررلا ةلبق نأ رمح نبأ نع ىورامو امهدحأ دار م١ نأ ىف مبعامجإ فلاخو

 ىق هيهذم ناك لب هب ةيآلا ندا ًاعيمج نيينعملا ىرب ناك هنأ ىلع هيف ةلالدالف ةسمالللا

 انإو ديلا ىلع روصقع سهل سمللا نأب ربل ١ اذه ىف نيبف دوعسمنباو رمت بهذم كلذ

 زوال هنأ ىلع لديرخآ هجوو اهوحنو ةعجاضملاو ةقئاعملان نم هريغبوةلبقل لاب ًاضيأن وكي
 بجوي عامجاو | نيفل اطدنع هوضولا جوي اإ ديلاب سمللانأ وه وةبألاب اعيجادارب نأ

 هلوق ىلإ ىرت الأ هملظتنا اف نافاتخم نكح دحاو مومعل قلعت نأ زثاج ريغو لسغلا

 اههدحأ عطقيال نيقراسلا مظتني نأ زجي ل مو# ظفا ناكامل |ةقراسلاو قراسلاو | ىلاعت
 بجوبي وهو أائفصو ام دارم عاملا نأ تي اذإو ةسمخ ىف رخآلا عطقيو ةرشع ىفالإ

 هتدارإ ىف ظفللا بجوم - فلتخ أ ليق نإؤ ه هيف دب لاب !'سمللا لوخد ىنتنأ لسغلا

 لصالاولدب ممي لاهل ليق ةيآلا فروكذملا مميتلا ابق بجاولا نآلديلاب سملا او عامجا
 لدي رهو ءاملاب ةرابطلا كلذ لبق بجو دقو الإ مميتلا باجي] لاحمو ءاملاب ةرابطلا وه
 آبجومو نيتلاحلا ىدحإ ىف ءوضولل ًابجوم روكذملا سمللا نوكب نأ زئاج ريغف ابيف
 نال فاتن هنكح نإف ةدحاو ةروصب ناكنإو مميتلا نإف ًاضيأو ىرخاألا ىف لسغلل
 امهمظتني نأ زئاج ريغف اهضعب لسغ نع رخألا وع ءاضع الأمي مج لسغنع بوش ايهدحأ
 الف عاجلا وه لاق نأب هركذو هيلع صن دق هن ”اكف نيينعملا دح ال بجو ىتف دحاو ظفل
 طفلا ناكعاجما ب ديرأ ىم سدللا ن نأ امهتدارإ ءافتن | ىلع لديو ديلاب سلا هيف لدي
 امهنأ سايع نباو ىلع نع ىور كل ذكو ًاحيرص ناكديلاب سدللا هنم ديرأ اذإو ةيانك
 لاح ىف ًاحيرص ةءانك دحاو ظفل نوكي نأ زئاج ريغو ىنك هن كلو عاما وه سللا هلا
 الوديلاب سيللا وه ةقيقحلاو زاي عاملا نأ وهو كلذ علتمي ىرخأ ةهج نمو ةدحاو
 ىف امومع نوكب ال ما لبق نإف ةدحاو لاح ىف ًازاجي ةقيةح دحاو ظفأ نوكي نأ زوجي
 نم كلذ عنتم هل ليق ه ًاعيج امهف ةقيقح نوكيو اسم ًاضيأ عامل ناكشيح نم سلا

 نم ةغلاب ملعأ امهو عاملا ن نع ةيانك هنأ سابع نب !و ىلع نع ىوردق هنأ اهدحأ هوج



 / مميتلا باب

 موه عانتما نم انيبام رخآلاو ًاعيمج ايف برص س اللا نأ لئاقلا لوق لطبف لئاقلا اذه

 دقف دسجلاف ة مدي ديرأ اذإ سلا نآلو هيف الخد امف نيفلتخم نيكمل أ ايضتقم دحاو

 عاجلا لوصح لبق اهايإ هسمب ةيآلا ىف روكذملا مميتلا بجوو ةرابطلا ضقن لصح

 ًابجوم ذئنيح عاجلا نوكي الف اهدسجل ىممل هلبق لصحو الإ عامج لصحي نأ ةلاحتسال

 نود علمنا دارلل نأ لع لديو اهدسج سنع كلذ لبق هب وجول ةبآلا ف روكذملا مميتلل

 نإو - ىلاعتهلوق ىلإ - مكه وجو اولسغاف ةالصلا ىلإ متق اذإ | لاق ىلاعت هللا نأ ديلا سمل
 هلوق هيلع فطع مث ٠ لأ دوجو لاح ىف ثدحلا 5 نع هب نابأ | دولا ًابنج متنك

 اس داعأف | أب ًأييط ًاديعصا ومميتف  هلوقىلإ  رفس ىلعوأ ىط م مك أد

 ةيآلا نوكتل ةبانجلا ىلع | ءاسنلا مت ملم الوأ ] هلو نوكي نأ بخوف ءاملا مدع لاح ىف

 ناكل ديلاب سدللا دارملا ناكولو همدعو ءاملا دوجو لاح ىف امرك ةنيبم ايل ةمظتنم
 مدع لاح ىف ةبانجلا يكل ديفم ريغ ةبانجلا نود ثدحلا لاح ىلع ًاروصقم مميتلا ركذ

 دارملا نأ تبث اذإو ةدحاو ةدئاف ىلع اهم راصتقالا نم ىلوأ نيتدئاف ىلع ةبآلا لمحو ءامل
 ىلع لح اذإ ليق نإف دحاو ظفلب امهتدارإ عانتما نم انيب امل ديلاب سنلا قتنا عاجلا

 كلذ دفي مل عاملا ىلع ًاروصقم لعج اذإو امدح سلللا نوكل ًاديفم ناكديلاب سلا

 ديقيو اثدح سلا نوكديفيف ًاعيجامييلع هل نيتدئافلا رابتعا ىف كتيضق ىلع بجاولاف

 ىلع فلسلا ق اتا نم تركذ امل نيرمآلا أ ىلع هلح رجي ل نإف بنجلل مم كا زاوج اضيأ

 تايثإىف كانب واسدقف احيرصو ةيانكوأ ةقيقح ًازاجج ظفللا ن وك عانتمالو اداري لامه أ

 نم ةدْئاق تانثإ كلءج اف هيف ظفللا ةقيقح انلامعتسا عم ديلاب سلا لع هلمح ددجب ةرئاف

 هل ليق امدح ديلاب سلللا نوك ةبس نم هتلياف تأ نك ىلوأ بنجلل مميتلا ةحابإ ةبج

 صو ءاملا دوجو لاح ىف ثادحألا مكمل ديفم ,ةالصلا ىلإ تق اذإ | ىلاعت هلوق نأ

 مكنم دحأ ءاج وأ | هلوق نم ةيآلا قسن ىفام نوكي نأ ىلوأألاف ةبانجلا مكح ىلع كلذ عم

 مدع لاح ىف ةبانجلاو ثدحلا مكسحل انايب [ ءاسنلا متسمال وأ  هلوق ىلإ - طئاغلا نم

 نابب ىف ةيآلا عضوم سيلو هدوجو لاح ىف امهبكمل انايب ةبآلا لوأ ىف ناكاممملا

 دقف ثدحلا نايب ىلع سمللا تلمح ىتم تنأو اهبكح نايب ىف ىه امنإو ثادح“ الا زيصفت
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 ىلع هلم ن وهو رح هجوو ىلوا هان رذ دام لؤ كلل دلو اهرهاطو اهاضتمم نع اهمازإ
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 ءاقتلا نأ رخآلاو ءاملا زوع لاح ىف بنجلل مميتلا ة-ابإ امهدحأ نيينعم ديفب عاجلا
 ةدئاف ىلع هيراصتقالا نمىلوأ عاملا ىلع هلمح ناكف لسغلا بجوي لازتالا نود نيناتخلا

 دق اهمأ وهو ةبآلا ىنعم نم اتركذ ام ىلع رخآ ليلدو ًاثدح سللا نوكو هو ةدحاو
 نآل ريغال عاملا هرهاظف متسمال وأ أرق نق متسللو ءاسنلا متسمال وأ نيبجو ىلع تئرق
 هللا هافاغو هازاجو هللا هلتاق مل وقك ةردان ءايشأ ىف الإ نينثا نم الإ نوكن ال ةلعافملا

 نيب اهنأ ةلعافملا ف لصألاو اذرايغأ الع ساقي ال ةدودعم فرحأ ىهو كلذ وحنو
 ظفالا ةقيقح كلذ ناك اذإو كلذ رحنو هحلاصو هملاسو هيراضو هلئاق مهلوقك نينثا
 تسمال لوقت ال كنأ كلذ ىلع لديو ًاميمج امبنم نوكي ىذلا عاجلا ىلع هلمح بجاولاف
 وأ ٍ هلوق نأ ىلع لدف لعفلاب كدارفنال كدب هتسسم اذإ برثلا تسم الو لجرلا

 ًأرقنم ةءارق تناكو كلذهيص اذإو عاملا هتةيق-ن وكيف ءاسنلا تعماج وأىنعم [متسمال ٠
 ىنعمالإ لمتحيالام لعال وعل نوكي نأ ب جو عاملا لمتحيو سدللا لمتحي [ متس و أ|

 دقو هباشتملا وهف نيينعم لمتح امو محمل وهف ًادحاو ىنعم الإ لمتحي الام نآل 5

 |كيلع لزنأ ىذلا وه ] هلوقب هيلإ هدرؤ مكحلا ىلع هباشتملا مكس ىلاعت هللا انرمأ

 دقف هباشتملا امأ مكحملا لعج الف ةبآآلا [ باتكلا مأ نه تاكحم تايآ هنم باتكلا
 هلوقب هريغ ىلإ هدر نود هسفنب هنكح ىلع هراصتقاب هباشتملا عبتم مذو هيلع هلمحيان م

 ناكأأ [متللوأإ هلوق نأ كلذب تداف | هنم هباشتام نوعيتيف غيز مهجولق ىف نيذلا امأف |
 ىلع ناسللا مورفم ىف ًاروصقم ناكامل| متسف ال وأ | هلوقو اهماشتم ناكنيينعملل الهتحم
 آلا تئرقاأ ليق نإف ه هيلع ًانيبم هبافتملا ىنعم نوكب نأ بجوف اكع ناكدح او ىتعم

 ةءآرق وهو ادحاو ىنعم الإ لمت ال نيرجولا دحأ ناكو تركذ نبذللا نيهجولا ىلع

 نأ بجو عاجلا لمتحو ديلاب سدللا لمتحي رخألا هجولاو ءاسنلا منسم ال وأ أرق نم

 ىرخألاو هيف ابلمعتسنف عاجلا نع ةيانك امهدحأ اتدرو ول نيتبألاك نيتءارقلا لعجن

 نيظفللا نم دحاو لكن وكب و عاملا نود هيفا رامعتستف ةصاخ ديلاب سدللا ىف ةحيرص

 ةيانك الو زاجي ةقيقح دحاو ظفل نوكي الذإ حرص و وأ ةيانك نم هاضتقم ىلع المعتسم

 نود نيتدّئاف ىلع نيتءارقلا.مكح انلمعتسا دق كلذ عم نوكنو ةدحاو لاح ىف ًاحيرص
 لوآلا ردصلا نم فلسلا قال كلذ زوجي ال هل ليق + ةدحاو ةدئاف ىلع امه راصتقالا آنآ دعأا د فأيلا ” 0 الهو ا !ةرئاؤ اعإ ا
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 ًافيقوت الإ نانوكنال نيتءارقلا نآل ًاعيمج نينءارقلا اوف رع دق ةيآلا دارم ىف نيفلتخلا
 رابتعالا اذه اوريتعي مل مث نيتءارقلا اوفرع دق ارناكاذإو امهلع ةباحملل لوسرلا نم

 عم مهنأ ىلعو لوقلا اذه نالطب كلذب انبلع سلللا نم ءوضولا وبجوم امهم جتحيملو
 نيفلتخلا نم دحاو لك هلو امعدحأ دارملانأ ىلع اوقفت لب نيينعملاىلع امهولمحي مل كلذ
 نيتءارقلانأ كلذب تيثف عاملا نود دبب سملوأ عامج نمهبحاص هيلع هلوأتام ريغ ىنعم ىلع
 آعيمج نيرمألا امهنم ةدحاو لكدارفناب الو امبعومجمب ايضتقت مل اتلصح هجو ىأ ىلع
 ابلمحو اهلايح ىلع امبنم ةدحاو لك لامعتسا بجيف اندرو اذإ نيتيألا ةلزنم امهولعحج ملو

 نأ وهو رخآ باوجب كلذ نع بيجي ىخركلا نسحلاوبأ ناكو اهبجومو اهاضتقم ىلع
 ةدحاو لاحف عم مزايال نيتءارقلا مكح نآل كلذو نيتبألا ليبس ريغ نيتءارقلا ليبس
 ىو ةءارقلا ف امهنيب عملا بجول نيتب ًالاكامضانلعج ولو ىرخألا ماقم امهدحأ مايقب لب

 ناكلو هنم ءىث طاقسإ زوجي الو نآرقلا ضعب ىرخألا ةءارقلا نآل يلعتلاو فحصملا
 نأ كلذ نم مزللو هلكى عال نآرقلا ضعب ىلع ًارصتقم نيتءارقلا ىدحإ ىلع رصتقا نم
 نأ كلذ تدثف نيملسملا عبمج هيلع ام فالخ اذهو نآرقلا عبمج ايف تيب مل فحاصملا
 ىلعال ىرخآلا ماقع امهدحأ ماقتنأ ىلع نآرقت لب مكحلا ىف نيتي الاكاتسيل نيتءارقلا
 ىلع لديو ٠ 2 فحصألاىف امهتايثإو امهتءارق ني عمجي ال ام اميماكحأ نيب عمجي نأ
 ةأرمآ تسمم ولو ءاسنلاو لاجرلا هيف فاتخم ال ًاثدح ناكام نأ ثدحت سيل سدللا نأ

 كثدح سيل لجرلا لجرلا سم كلذكو اهايإ لجرلا سم كلذك ًاثدح نكي لأ مما

 ثادح الاندجو انأ امهدحأ نيبجو نم انفصوام ىلع كلذ ةلالدو ةأرملا سم كلذكف

 ء جراخ هل وف ةأرملاو لجرلا نم ًاثدح ناكأم لكف ءاسنلاو لاجرلا أبف فلتخت ال

 ةرشابم هنأ لجرلا!لجرلاو ةأرملا ةأ را سم ىف ةلعلا نأ ىرخأ ةبج نمو لوصأالا

 هوض 07 ةفينح وبأ بجوأ دق ليق نإف ه ةأرملاو لجرلا كلذك آثدح نكي ملف عامج ريغ
 نيبو هديب امسم نيب قرف الو بوث امهْني سلو هتلآ ترشتناو هنأرما رشاب نم ىلع

 قتلا ذإ هبجوأ امنإو ةرشابملاب ءوضولا انبه ةفينح وبأ بجوي مل هل ليق ه هندبب امسسم
 لاخلا هذه غابيداكي الناسنإلا ن"الكلذو هنعدمج هاوركالذك جاليإ ريغ نم ناجرفلا

 141 ذ لاخلا تكللت ن ىع أ نأ 0. والإ
 نو هنم ءىث جورخ لا+! هذه ىف بلاغلا ناك املك هنا رعشم مل لوقو هيث هنم رخو 2م
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 نم بلاغلا ناك امل هنأ 5ثدحلا مكحبدل مك اطايتحا هل ءوضولا بجوأ هب رعشي مل

 نم ءوضولا باجي كلذ ىف ًاذإ سيلف ثدحلا مكب هل مكح هيف ثدحلا دوجو مونلا لاح

 . باوصلاب ملعأ هتلاو سلللا

 ءاملأ 0 دنع مهي لإ بوجو ناب

 دوجولا طرش ركب وبأ لاق | ًابيط ًاديعص اومميتف ءام اودجت ملف مف ] ىلاعت هللا لاق

 هيفكي ىذلا ءالل لامتسا ناكمإ دوجولا نأ اهيلع انباحصأ قفتا ىتلا ةلجلاو هيف فلتخع

 ريثك نمش الإ هد : و أ شطعلا ف اذ وهو ءأم هعم ناك ولف ررض ريغ نم هل :رابطل

 ناكنإ و هبرتشيف ةرورض ريغب عابي 5 نمثب هدجي نأالإ هيف ىلاغي نأ هيلع سلو مميت

 هتزاوط عيمج هيفك نأ دوجولا طرش ًاعيج انب امحأ لعجو هبرتشإ الف كلذ نم رثكأ

 ه هللا ءاش نإ هركذنسو دوجولا طرش نم هنأ هيف فاتخف هلحر ىف هنوكب ملعلا امأو

 اذإ هنأ انلق امنإو بلطلا لبق دجاوريغ نوكي لهو بلطلا بوجو ىف ًاضيأ فاتخاو

 فاخ ىتم هنأل ةرابطلا هب رخو رفملا ءاملل دجاو ريغ وبف ةرابطلل هلامعتساب شطعلا فاخ

 هللا ديرب ام ] ىلاعت هللا لاق ضيرملاك منا ىلإ هكرت ىف ًاروذعم ناكهلامعتسا ىف ررضلا

 صالا ىفو قيضلا وهو انع ء جرحلا ىتنف | كروطيل ديرب نكلو جرح نم مكيلع لعجيل

 لاقو ًاقلطم ًايفت ىلاعت هللا هات دقو قيضلا اظعأ شطعلا هيف ىاخع ىذلا ءاملا لايعتساب

 هدو ىذلا ءاملا لام ا رسعلا نمو [ رسعلا ,كب ديري الو رسيلا ب هللا ديرب | ىلاعت

 الو ةالصلا هتريضحو ءاملا برش ىلإ رطضا ول هنأ ىرت الأ سفنلا فلتو ررضلا ىلإ

 ل شاملا ف ذاع اذإ كلذكن 3 ةرابطلل هلامعتسا كرتو هب رشب رومأم هن أهرب ريغ هعم ءأم

 نباو ىلع نعارشطعلا فاخ نميف لوقلا اذه وذ ىورو ه هلاهعتساب فنأتسملا

 5 5 نم ةرورضلا ريغ ف هتميق لثم نمشي هدد نأ انطرش امإو او نسحلاو

 هنازإب لصحم ال ذإ ةرابطلا لجال هفالتإ هيلع قحتسم ريغ هتميق نع لضافلا رادقملا

 ةعسنلل عيضه وهف مارد ةرشعب امهرد ىواسيام ىرتشا نم نآل لاملل ةعاضإ ناكف لدب

 هيلع نكي مل ءاملادجي ملو ةساجنمب وث ىلع ناكول ًاضيأولاملا ةعاضإ نع هلي ىنلا ىسدقو
 0 هقحلي ام لجأ ال هيف ىلصي نأ هيلع ل لف ةالصلا لج ال ةاج ب جنلا عض وم مطق

 أضوتيو هن رتشل نأهيلعف هلثم نمشب هدجو اذإ أمأو لاغ نمش ءأملا ىرش كلذكف هعطقب



 ١ ءاملا مدع دنع مميتلا بوجوباب

 هلام نم جرخأام ءازإب كلع ناكؤإ لاما عييضآ هيف سيل هنأ لبق نم مميت دا هيزجب الو

 نميف ءابقفلا فاتخا دقو هب ءوضولاو هؤارش هيلع ناكف هذخأ ىذلا ءاملا وهو هلثم

 كلذكو هلامعتسا هيلع سيلو مميقي اعيمج انباصأ لاقف هت رابطل هيفكم ال ام ءاملا نم دجو
 ىعازو الاو كللام لاقو مميتي هلسغل هيفكب الو هئوضول هيفكب ام دجوف ًابنج ناكول
 هثوضولهيفكي امدنعو كلذدعب ثدحأ نإف مميش ءادتب الا ىفمأملا اذه بنجلالمعتسال

 هلسخل هيفكب امدح لام ءاملااذهم ًاضوتي ةريخألا ةلأسملا هذه ىف انباصألاقو ًاضيأ مميتي
 ىلاعت هللا لاق ركب وب أ لاق كللذ ريغ هيرجب ال مميتيو هلسغىعردقام ل سغهيلعىعفاشلالاقو
 | ًاديعص اوممي ف ءام اودجت ملف | ىلاعت هلوق ىلإ  كهوجو اولسغاف ةولصلا ىلإ متف اذإ |
 هبجوأ هنأل همدع دنع بارتلاو أ هدوج و دنع ءأملا امإ نيثيش دحأ بوجو كل ىضتقاق

 هبالإ ة ةبزجي ريغ هتالص نإو و مميتلال جرلا أآذه ضرف نم نأ فالخالو ةطيرشلا هذهم

 ةرابطلا هب ضورفملا ءاملا ناكول ذإ ةراهطلا هب ضورفملا ءاملا وه سيل ءاملا اذه نأ انيلعف

 اودجت لف ىلاعت هللا لاق ليق نإف هن م مميتلا لعف ىلع 3 ةفوقود هتالص ةمصنكت مًادوجوم

 هترابطأ ًايفاك ناكءا وس هن 2 رج لك لوان ةكللذو روكمتم هام مدعدتع مه تلا حابأف [ ءأم

 عيمجا قافتا ليد أَتلا اذه د داسف بع ل 5 كلا هل ليق هدوجو عم مميتلا ز وجيالف فاكر يغوأ

 هلايعتساب ًارومأم ءاملا نم ردقلا اذه ناكولف ءاملا لمعتسا نإو مميتلا هضرف نم نأ ىلع
 حصت ىذلا ءاملأ مدع دنعمميتلا هيلع بجوأ امنإ ىلاعت سنا نال هحم مهين دا همولا ةيآلاب

 ميلي ليحل هايإ هلامعتساب ءاملا اذه مع دعب الإ همميت زيجأ ال نحتف ليق نإ هتالص هب

 اوقفتا الف هعم ىذلا ٠ املا لايعتساب مدي 1| نع ىنغتسال ركذام ىلع اذه ناكول هل لبق

 ام الو ةراهطلا هب ضورفملا وه سيل ل اذه نأ تي هلامعتسأ دعب مهيت ّدلا هيلع نأ 7

 هب ةالصلا ةحابتسا باب ىف همدع ةلزنع ءاملا اذه دوجو ناكالل ًاضيأو همدعي مميتلأ 39

 نيلجرلا ىدحإ ىلسغ نيب عملا رجي ملال ًاضيأومميتلا هلزاجل دوج ومب سبلام ةلزنمب راص
 أمني عمجا جي ملف لسغلا نمالدي مسملا نوكل ىرخالا لجرلا ف فلا لعل و

 مضريال مميتلا نإف ًاضيأو ةلعلا هذه رميتلاو ءاضع'الا لسغ نيب عملا همولبال نأ بجو
 الام نيب و ثدحلا عفرب ام نيب عملا رجب رض لجرلا نع ثدحلا مفر ال | ملاك ثدحلا

 انوع نأ ىلع ءاضع الأ ضعب ىف لسغلأو مميتلا نيب ممجازوجيال ل كلذك سما ىف ةعقري



 صاصجلل نآرقلا ماكحا 3

 ضعب نع هعزق و زئاج ريغو ءاضعأ الا عيمج لسع نم لدي مهيتلا نإف ًاضيأو هضرف نم

 هنأ ىلع ىرخأ ءوضولا نعو ةران لسغلا نع بري هنأ ىرتالأ ضع نود ءاضعالا

 هلسغ هنكياملسغ هيلع انبج وأ ولف املسغ ثدحلا بجوأ ىتلا ءاضعالا عبمج ماقم ماق

 ماقم ماق نإف ةعيقج وأ هئاضعأ ضع لسغ ماقم موق نأ نم مهيتلا لي 0 مديتلا عم

 هنال ليحتسم كلذو ءاضعالا صضعل نع ةرابط عش امن معيتلا راص دقف هنم لسغي ملام

 ًامميتم ًاًيضوتم ذئكيح ريصيف ابدي ماقم موُقي نأ الإ قس 1 كلذ لطب ايلف ضعت ال

 هنعبوني الف لوسغملاوضعلا نع لئاز ثدحلا "اللا كلذو ةلوسغملا ءاضع الا ىف

 لسغ هيلع بجوي ىمفاشلا نأ لعو بوجولا ىف امبعامتجا زوجي أل هنأ تبثف مميتلا

 نيذه ىف همميت نوكسيف نيوضعلا نيذطل كلذ عم مميقيو ءاملا كلذب نيءارذلاو هجولا

ق نيترابط همزلأ دق نوكيف نيرخآلا نيوضعلا ماقمو امهماقم اما نيوضعلا
 نيذه َّ

 ةرابط لصح اذإ وهو نيلوسفملا نيوضعلا ىف ةرابط نوكي نأ زوجي فيكف نيوضعلا

 مدع عمم هةعرقو زوج فيكف هدوجو عم أيقاب ثدحلا كح نوكو ثدحلا عفري مل

 مزامهن“ال هئاضعأ ضعب لسغ اهف تلق اذإ هلثم كم زاي لبق نإف هيف عقوامع ثدحل عفر

 هلامعتسا هيلع بجون ال ان”ال كلذ انمزاي ال هل ليق هعيمل ةرابط كلذ نوكيو مميتلا

 هئاضعأ عيل هيفكي ام دجوول هيج ون اكهلايغتسا بج وتتنأو هلمعتسا نإ هككح طقسف

 لاقنإف هنم ءىث ماقممميتلا موقي نأ زوجي الف هموضو لكأو أضوت نم ةلزنع ناكف

 ىذلا وهو رخآلا اههدحأ ىقاني الو ءوضولاو مميتلا نيب عملا دنع زوج دقو
 دج

 نأ هل انزجأ كلذلو اميعاجإل نيذه دحأ هتراهط نإ هل ليق هريغ دجب الو راجلا روس

 ممج اذإف كنشلاب ةرابطلا ضرف هنع طقسي ملف اندنع هيف كوكسشم هن'ال ءاش امهمأب أدب

 اهيأ ىرديالو سخخلا تاولصلا ىدحأ ىسن نميف ًاعيمج اولاق اج امهدحأ ضورفملاف امهننب

 كلذك ابعيمجال ةدح أو هيلع ىذلا امو نيقيلا ىلع ىلصي ىد تاولص سم ىلصي ف

 ءاملا نم الدب مميتلا ناكام اضيأو انتلئسم ىف ًاعيبج امه ضورفملا نأ معزت تنأو انبه

 ءالاو مميتلا ىف هلثم بجو مودلاو ةيقرلا ضع عامتجازجي مأ ةبقرلا نم الدب موصلاك

 ه ضيحلا بجو امئاضقنا ليق تضاح نإف روهشلاب اهتدع بجت دق ةريغصلا ليق نإف
 سلا. - ما # م 507 50007 .٠

 ةمدقتملا ةضيحلا عم روهشلا تيجو تسي مم ةضيحم تدتعأ ول ضيحخلا تاذ كلدكو



 ءاملا مدع دنع مميتلا بوجو باب
 و ١

 ًادتعم ةدعنؤكي نأ نم مدقتام جرخ ةدعلا ءاضقنا لبق تركذ ام اهيلع ًارط اذإ هللبق

 ةلألا ف رخآ ليلدو مميتلا كلذكو ةرابط نوكب نأ نم لسغ ام جرخت ال تنأو هب

 ءاملا دحي ملام هلوق اذه نم ةلالدلاو ءاملا دحي ل ام لسملا روهط بارتلا تلي هلوقوهو

 وأ سنجلا قارغتسال نوكت نأ امإ نيبجو دحال كلذو ماللاو فلآلا اهيلع لخدأف

 ملام روهط بارقلا لاق هنأكر يدقتلا يف راص سنجلا قارغتسا هب دارأ ناكنإف دوبعملا

 زوحي دورعم ءام انبه سيل هنأال اضيأ انل وق وهف دورعملا هب دارأ ناكنإو ايئدلا هايم دحب

 زاجل انتلئسمف دجوي مل كلذو ةرابطلا لاكدب عقي ىذلا ءاملا ريغ هيل] مالكلا فرصني نأ

 مأ دوجولا ىف طرش وه له هلحر ىف ءاملا نوكب ملعلا ىف !وفلتخاو ربخلا رهاظب هممت

 ديعيالو هأزجأ لصو مميتف رفاسموهو هلحر ىف ءاملا ىسف اذإ دمحتو ةفينحوبأ لاقفال

 فسوي وبأ لاقو هدعب ديعي الو تقولا ىف ديعي الو كلام لاقو هدب الو تقولا ىف

 | اومميتف ءام اودجت ملف | ىلاعت هلوق هيف لص'الاو اراك لاوح"الا ىف ديعي ىعفاشلاو

 نم ةلزنمب ووف هلامعتسا ىلإ لوصولا ىلإ هل ليدسال ذإ هل سان وهامل دجاو ريغ ئمانلاو

 ىضتقاف [ انأطخأ وأ انيسن نإ انذخ ارث ل انبر | هللا لاقو هترضح الو هلحر ىف ءامال

 اذه نأ مولعمو [ مكهوبجو أولسغاف | ىلاعت هللا لاق اضيأو ىسنملا مح طوقس كلذ

 افاكم ًاروءأم نكي مل اذإو حصي ال ىسانلا فيلكت نال ىسانلا ىلإ هجوتي مل باطخلا

 تثق ناكمإلا عم هنع اعيمج امبط وقس زوحبال هنال ةلاخ ال مميتلاب رومأم وهف لسفلاب
 ىلصو مميتف هدحب ملف ءأملا ىف بلطو ةزافم ىف ناكول هنأ نرفلت الاضيأو همميتزاوج

 فاتخيال ءاملا جوجو ةداعإلا هيلع بجت مل سأرلا ىطغم رّثب كانه ناكدنأ لع مث

 دوجولا مكح نم هجرخعربلأ ءأ هلبج ناكأملف رثب ىفوأ رهن ىف وأ ككلأم نوكي نأب همك
 نايسنلا ارطقسي مأ ةالصلا وأ ةرابطلا ىسن ول ليق نإف هلحر ىف ىذلا ءاملاب هلبج كللذك

 هطوقس ىضتقي نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع عفر هلي هلوق رهاظ هل ليق ءاملا نايس كلذكف

 دقف لوأالا امأو لولا ريغ رخخآ ضرف وه. ركذلا دنع هانمزلأ ىذلاو لوق: كلذكو

 نايسنلافالإو ىرخأ ةلالدب ةيسنملاةرابطلا هانمزلأوةالصلا لعف ىسانلا انمزلأ امنإو طقس

 "لإ ضرفلا طوقس ىف هدارفناب نايسنلا ريثأت الف اضيأو ةلالدلا الول ءاضقلا هنع طقسي

 الإ مدع لاح وه ىذلا رفشلا وحن هط وقس ىف ارذع ناريصفق هللإ رخآ م مايظتاب
 ْم و رثسلا وتح ةطو ر نوصل هيلو رجا ىعم مايصلأب



 ةالصلاو ةءارقلاو ةرابطلا نايسن امأودط وقس ًارذع اعيمجراص نايسنلا هيلإ مضفا اذإف

 هذه طوقس ىف ًارذع ريصي ىتح رخآ ىنعم كلذ ىف نايسنلا ىلإ مضني لف كلذ وحنو

 طوقس ىفال لدب ىلإ لاقتنالا ىف ًارذع نايسنلا اناعج انإ ىرخأ ةبج نمو ضئئارفلا

 كلذلف لادبأ ىلإ اهلقنال ضورفلا طاقسإ اهف اهتركذ ىتلا لئاسملا فو ضرفلا رصأ
 ءاملا نوكوه دوجولا سيل هل لبق ه هل دجاو وه هلحر ىف ءالل ىسانلا لبق نإف + افلتخا

 هام هعم نم نأ ىرت الأ هقحاي ررضريغ نم هلاهعتسا ىلإ لوصولا ناكمإ نودهلحر ىف

 دوجولا نم دمبأ ىسانلاف ءاملل دجاو وهو مميتلا هل زوجي شطعلا هسفن ىلع فاخ وهو

 رمت ريفش ىلع مئاق وهو ءام هلحر ىف سيل نم نأ ىرت الأ هلامعتسا ىلإ هلوصو رذعتل

 وه دوجولا نأ انيلعف هلاعتسا ىلإ لوصولا ناكمإل اكلام هل نكي ل نإو ءامللدجاو هنإ

 هنم هعنمو هلحر ىف ناكول ءاملا نأ ىرت الأ ررض ريغ نم هلامعتسا ىلإ لصوتلا ناكمإ

 ناكول لوقتام لق نإف + كلملانود انركذ ام هطرش دوجولا نأ انلعف مميتلا هلزاج عنام

 اف رعف ال هل ليق ه هيزجي ىله هيف ىلصو هلسغي ملو هلحر ىف هاملا ىسنف ةساجن هب وث ىلع

 نسملا وبأ لوقي ناك كلذكو ىرحب هنأ ةفينح ىنأ لوق سايقو انباحصأ نع ةظوفحم

 اذإ بلطلا كراتىف اوفاتخاو هيزجي هنأ ًانايرع لصو ًابوث هلحر ىفىسن نميف ىخركلا
 ريخع هريخع ملو املا ف عمطي مل اذإ انباصأ لاقف دجاو ريغ وه له ءام هنرضح نكي م

 | بلطلا لبق مميت نإو بلطلا هيلع ىعفاشلا لاقو مميتلا هيرجيو بلطلا هيلع سيلف

 رثك أوأ ليم هنيبو هنب ناك ن إف هعض ومب ربخ هربخأ وأ هيف عمط نإ انباحأ لاقو هزجي

 لهأ نع هعاطقناو هباصأ نع هفلختب ررضلاو ةقشملا نم هقحلي الل هنايتإ هيلع سيلف

 وأ ص وصل نم هعمأمو هسفن ىلع فخم مل اذإ اذهو هأتأ ليم نم لقأ ناكنإو هتقفر
 مميتلا هيزجي هنأ انمدق ام هلاح تناك نميف اولاق انو هب امحأ نععطقني ماو ه وحنو عبس

 | اومميتف ءام اودجت ملف | ىلاعت هللا لاقو ءاملل دجاو ريغ هنأ لبق نم بلطلا هيلع سيلو

 نال أطخ اذه هل ليق بلطلا دعب الإ دجاو ريغ نوكي ال اولاق نإف دجاو ريغ اذهو

 قلطأف | معن اولاق ًاقح مكب ر دعو ام متدجو لبف ] ىلاعت هللا لاق ًابلط ىضتتقي ال دوجولا

 نوكيو لدع ىوذ دبشياف ةطقل دجو نم قي ىنلا لاقو هويلطي ملام ىلع دوجولا مسأ

 ءمو | نيعباتتم نيرهش مايصق دجي ىل نف | ةبقرلا ىف لاقو اهبلطي مأ نإو اهل ادجاو ةانعم و | نبع اتجم م يش ماصق دس ل ق1 ةقرلا ى لاق املط ل! نأ و اهل ادحأ
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 ١1ه ءاملا مدع دنع مميتلا بوجو باب

 نم نوكي دق دوجولا تاك اذإف اهلطي نأ هيلع بجوأ هنأال اهتميق هل الو 5 ىف سيل

 ظفالا قالطإ هلوانت اذإ دجاو ريغ وفه . ملاع وه الو ءام هترضحم سيل نق بلط ريغ

 زئاج ريغ كلذو ةبآلا مح ةدايزلا قاحلإ هيف نآل بلطلا ضرف هيف ديزن نأ انلر زجي مل

 بازتلا مكي ىن :لإ لاقو ًارورطو ًادجسم ضرآلا ىل تلعج لي هلوق اضيأ هيلع ل لديو

 تدجو 0 ججح رشع ىلإ ولو كيفاك بارتلا رذ ىبأل لاو م ءاملا دحي ملام ملسملا رورط

 لصح 0 آادجاو نوكيدق هنأ آبلطلا ىضتقبالدوجولا نأ ىلع ًاضيأ لديو كدلج هسسمأف

 هدنع تناكاذإ ةبقرلل دجاو اذه لاقيف هريغ وأ ءام نم هنم بلط ريغ نم هىث نم هدنع

 لاقيالو هبلاطي مل امل دجاو هنإ لاقي نأ زئاج هنأ تركنأام لئاق لاق نإف اهلطي ما نإو

 كلذ سيلو باطلا ىضتةبال د وجولا ناك اذإ هل ليق هبلط دف نوكي نأ الإ دجاو ريغ هنإ

 حصي هنأ ىرتالأ همدع ىلع زاج هيلع هقالطإ زاج امفهدض هنآل هلثم دوجولا ىنف هطرش

 نأزاج لام هئم عاض ولو بلاط هلم مدقتي مل نإو راند فلآل دجأو ريغ وه لاش نأ

 ةيقلو دوجولاف هبلطي مل نإو هدجأو وه لاقي 6 بلط هنم نكي مانإو هدجي مل هنأ لاقي

 امو | ىلاعت هللا لاق دقو بلطلاب هيف مسالا قالطإ قلعتي ال امهنم دحاو لك نأ ىف ءاوس
 هقلطأ او ىنتلا ف دوجولا قلطأف [نيقسافل مرثك أ اندجو نإو دبع نم مرثكأل اندجو

 ميصي مل هبلطي ملف ءام هل قيفر عم ناكول لق نإف ٠ امهف بلطلا مدع عم تاب ايثالا ىف

 لع ىنلا نأ ىورام هدكؤيو بلطلا بوجو ىلع لدي أآذهو ةعلمبق ةيلطي ىح ةممنث

 ىور دقف هقيفر نم هيلطامأ هل ليقهبلطف هام كعم له نجلا ةليل دوعسم نب هللادبعل لاق

 هب زجتي ال هن إف دمع فسويىأ لوق ىلع امأوهيلطي ملنإوةزئاج هتالصنأ ةقينح ىبأ نع

 كلذ ىف عمطي مل نإ هنأو هل هلذب ىف هنم ًاعماط ناك اذإ اندنع اذهو هعنميف هبلطي ىتح

 زوج الف ريغ هب هريخ وأ برقلاب دوج وم ءأم ف عمطي نإ هريظتو باطلا هيلع سلف

 رهنلا ىلإ راص نإ هنأ هنظ ىف بلغول اكنيقيلا ماقم موشي هلثم ىف نظلا بلاغ نأال همميت
 ىلع بلغ نإو مميقي نأ 4 قاج قيرط عطاق هل ضرتع وأ عبس هسرتفا هنم برقلابوهو

 ثيدحامأو ءىش ىف بلطلا بجوي نم لوق نم اذه سيلف ممينلا هلجي مل ةمالسسلا هنظ
 نإف ءاملابلط ىف ًايلع هجو لِي ىنلا نأو ءاملا هابإ هقلَب ىنلا لاؤسو دوعسم نب هللا دبع
 1 هلعق اه ابسح هع# انددع وهو بوج ىلا نمل ىذلا واخ ال ًاضيأو خلع ى هلا هلعق اك 0 وجولا ىلع دل عقل هلمف



 صاصجلا نارقلا ماكحأ 00

 ناكَن إف دجاو ريغ وأ ًادجاو نوكي نأ نم هيف عمطي ملو ءام هترضحي سيلو ةزافملا ىف

 روولع بارتلا رك 2 ىنلا لوقبو | ١ أاومميتف هام اودجت ملو | هل وقب همميت زاج دجاو ريغ

 ىرجي. الْثأ بج اوف ه ءالامدع م ميتلازاوج ط رسمناك اذإ ليق نإف « ءامدجب مل ام ملسملا

 ال!املعف هزجب ما تقولاروضح ةالصلازا وج ط رش ناكامل هنأ امكهطرشد وجو نقيقب ىتح

 لثمف ءاملا مدع وه لضأالا نأ امهنب لصفلا هل لبق تقولا لوخدب نيقيلا لوصخ دعب

 , نإ دوج ومنوكي لهو هريغفدوجوموهله ملغي ال امتإو هدنعنيقي كلذ وعضوملاكلذ

 ةالصلا تقوو هيف كشيو هملعيال ا لو"الا نيقيلا نعل وزب نأ هيلع سيلف المأ بالط

 اذه ىف ءاو- امهف هدوجو نيتي ىتح كشلاب اهلعف هل زئاج ريغف دوج وم ريغ ناك ًاضيأ

 مكهوج وأو لسغاف | ىلاعت هللا لاقليقنإف لص“ الا ناكىنذلانيقيلا ىلع ءانبلا باب ىفهجولا

 نكمأ فيك هيلإ لصوتلا هيلعو بجاو ًادبأ لسغلاف [اومميتف ءام اودجت لف  هلوق ىلإ -

 وه | اواسغاف |لاق ىذلا هل ليق هضرف كلذف بلطلاب هيلإ لصوتلا هنكمم ذق ناك اذإف

 مميتلازاوجو ءاملا دوجوب نمضه لسغلا بوجوف [ اومميتف ءام اودجت لف ] لاق ىذلا

 ًادجاو نوكنأ زئاج هنأ فلاخلا معزي اهنإو ةلاعال لاحلا ىف هل مداعوهو همدعب نمضم

 نوكي نأ زوجي ىسع الل مميتلا ةحابإ طرش نم لصحام كرت زئاج ريذف بلطلا دنع

 ء”درجو هلك اع باغوه ءاملاف عمطول مري ناك فلاخلا هلاق ىذلاو نوكي ال نأ زوجيو

 ريغف مميتلا حي ىذلا هجولأ ىلع ةب ةيآلا طر 2ث لصح دقف كلذ دقف 0 امأف ربخم هيهربخأو

 لبق نم ليه نم لقأ انب نباصأ ردق امنإَو هريغ ىنعم رابتعإ باجبإو هطاقسإ دحاال ال اج

 اد اهبتجا ًادعاصف ليم ىف كلذ هوجو مأو هنظ ىف باغو هعض وطب ملع اذإ !هلامعتسا موزل

 قى هوربتعاف ةداعلا ىف هنم لقأب ردقت الو تافاسملا هب ردقت ىذلا دحلا وه ليملا نأ "الو

 ريش ىف ريش هنأ شحفلا ريثكلا فسوب ىبأ رابتعأ ىف انلق اك هنم لقأ وهام نود كلذ

 نع مفان ىورو هنم لقأب ةداعلا نرد الو تاحاسملا اهم ردقت ىتلا ريداقملا لقأ هنأال

 ليم الو ىلصيو مميتيف ثالثا و أ نيتولغ ىلع ءاما نم رفسلا ىف نوكي ناك هنأ رمع نبا
 ةالصلادرضحتو ةثالثوأ ناليمءاملا نين وهننب نوك ىعارلايف بدسلا نب ديعس نعو هيلإ

 تقولا ىف ءالل ىلع ردقي نأ اجر نم م مميقي ال نيريس ناو نسحلا لاقوأ ىلبصيو مميتي هنأ

 ىروثلاو انياححأ لاق معي مأ نإ تقؤلأ باهذ فانعو أملا دجو نميف فلتءاو



ا مدع دنع مميتلا بوجو باب
 ١ ءامل

 تقولارخآ فوهو رصم ىفوهو مقموأ رفاسم نم ءاملا دجو نم ىعفاشلاو ىعازوألاو
 فا اذإ مميتلا هيزحي كلام لاقو ءوضولا الإ هرج مل تقولا هتوفي نأ اضوت نإ فات

 داعأ مث مميقب ىلصي أضوت نإ تقولا تاوف فاخاذإ دعس نب ثيللا لاقو تقولا تاوف
 لامعتسا بجوأف [ اومميتف ءام اودجت ملف ]كاعت هلوق هيف لصالاو تقولا دعب ءوضولاب

 هنأل هدوجو عم هيلإ هلقن زثاج ريغف همدع دنع بارتلا يل هنع هلقنو هدوجو لاح ىف ءاملا

 تقولا ءاقب طرشب هديقي مل ءاضعألا هذه ل_سغب ىلاعت هللا هرمأ نيحو:ةيآلا فالخ

 ةالصلا اوبرقتال | ىلاعت هللا لاقو هدعبو تقولا ىف قلطم وف هيف ةالصلا لءف كرادإو

 نم هعنف [ !واستغت ى> ليدس ىربطالإ آبنج الو نولوقتام اودلعت ىتح ىراكس متأو
 لديو هريغالو تقولا ءاقب هيف ركذي لو لسغلا دقت دعب الإ ًابنج ناكاذإ ةالصلا لعف
 ءاملا تدجواذإف ججحر شع ىلإ ولو كيفاكب ارتلا رذ ىبأل قلي هلوق ةنسلا ةرج نم هيلع
 فخ ملوأ تقولا توف فاخ ءاوس ءاملا لامعتسا هيلعف ًادجاو ناكىتف كدلج هسسسمأف

 ًادجو ناكىتف ءاملا دحي ملام ملسملا روبط بارتلا قلب هلوقلو | اولسغاف ] هلوق مومعل

 دك  ةرابطلا ضرف نأ رظنلا ةمج نمو هتالص هيج الف هل ًارورط بارتلا سلف ءاملل

 نإف تقولا تاوف عم ةزئاج ىهو ةرابط ريغب ةالص زجتال هنأ ةلالدب تقولا ضرف نم
 اكردم نوكي فيك هل ليق تقولا ةليضف كرديل مميتب ىلص تقولا توف فا اذإ ليق

 وهامنإ هل ليق رووط مميتلا ليق نإف ةرابط ريغب لص هنأل لصم ريغ وهو تقولا ةليضفل
 رووطب سيلف هدوجو عم امأو قلي ىنلا هطرش اكو ىلاعت هلا لاق !5ءاملا مدع عم رووط
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 ررض ريغ نمهلا.عتسا ناكمإو ءاملا دوجو عم روب هنأ ىلعال وأ لدت نأ كيلع بجاولاف

 امن] رفاسملا لئاق لاق نإف تقولا ةليضفل كردم هنأ ىف كيهذم كلذ دعب هيلع ىنبت ىتح

 ىف مميتلا هل زاج اهل كلاذك ناكول هل ليقءاملا مدع لجل ال تقولا كرديل م.بتلا هل حيبأ

 زاوج ىلع عيملا قافتا فو تقولا توف فئاخ ريغ هن“ال ءاملا مدع لاح ىف تقولا لوأ

 ٠ تقولا توف لج" ال وه سيل مميتلا زا وج طرشش نأ ىلع ةلالد تقولا لوأ ىف همميت

 مم مميتي نأ شطعلا فاخي نمو ضي رمال زاج امل ءاملا مدع مم.تلا طرش ناك ول لاق نإف

 ةقشم الو ررضالب هلاعتسا ناكمإ وه دوجولا نال هزاوجب انلف امنإ هل ليق ءاملا دوجو

 ررضلا فوخو طرش قالطإلا ىلع ءاملا مدعق رفاسملاو ضيرحلا ركذ دق هللا نال
 « عب ماكحأ ؟د
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 باتنكلا لبرثأ ىلإالو ةيآ ىلإ ال تقولاكرابتعا ىف أجلت ملف تنأو طرش ًاضرأ هلاهعتساب

 فالتخالا عم فوخلا لاحىف ةالصلا تزاج امل لبق نإف كلوق نالطب نايضقي رثألاو

 ىف تقولا رابتعا بوجو ىلع لد تقولا كاردإ لجآل ًابكارو ةلبقلا ريغ ىلإ ىثلاَو

 لج ال هوجولاه ذه ىلع فئاخلا ةالص تحيي أ اهتإهل ليقهت وف فاخ اذإ مميتلاب اهزاوج

 فوذخلا ةالص زاوج كلذ ىلع ليلدلاو دوجوم فو#ل او هريغل الو تقولا ال فوخلا

 تحيببأ ام امن ىلع لدف تقولا جور لبق ودعلا فا رصتاب ن :ظلاة بلغ عم تقولا لوأ ىف

 مميت يلا نم فوخلا ةالص ريظنف ءأملا مدعل هلحي بأ امم ] معي لاو تقولا كرد ال فودخلل

 فوخلا لاوز ةلزنم وهف ع اما دوج لاسانأف مميتلا هل زوجيف امودعم ءالا نوك نأ

 ةلزنمب فولا ةالص لعج امنإو نم'الا لاح ىف اهتئيه ىلع الإ ةالصلا لعف هل زوحي الف

 فول ال لاحب ةصوصاع ةصخر اهنأ ىف نيفخلا ىلع حسمملا ةلزنمو رفاسملل راطفإلا

 اهرخآ تقو ىلإ ريصي هنإف ءوضولاب هلاذتشاب هنقو تاف نإ هنإف ًآضيأ و تقولا تآوذ

 ريخأف ًافابتقو كلذ نإذاه ركذا اذإ | اماصي لق ابسنو أ ةالص نع مأت نم لاق علي ىنلا ن ل

 تقو ناكاذإف املأ دوو هليق ناك ئذلا تقولا ناكاياط تقو اهمتأوف عمر 8 نأ

 نم اهتاوف فوخل ءاملاب ةرارطلا كرت انل رحي ل لو“الا تقولا نع اهمناوف عم ًايقاب ةالصلا
 نأو تقولا ةالص نيبو ةتئافلا نيب بيت 88 بوجو ىلع كلام انةفاودقو تقوىلإ تق
 ولف هرحي ملابليق تقولا ةالصب أدب ول هنأ ىتح اهتقو ىف ىه ىتلا نم تقولاب صخأ ةئئافلا
 نال ًآضيأ تاوفلادعب مميتلاهل حابب نأ بجولمميدلا هل ًاحيبم تقولا توف فوخناك

 نال زيمي نأ اكلام مزأب 0 عا يأت هعسب ال اط تقو وه تاأوفلا دمب ١ ىتأي تقو ةو لك

 اهريخأت بجوي ءوضولاب هلاغتشا نال ناكتقو ىأ ىف مميتب اميلصي نأ ةالص هتناف
 هلزئاج ريغ هنأ ىلع عيمجا قفتا الو هنع اهريخأت نعىهملاو هيف املعفب رومألل تقولا نع

 ءاملا لامعتساب لغتشا اذإ هيف املعفب رومأم وه ىذلا اهتقو تاوف فوخ عم مميتلاب املعف

 دعس نب ثيللا لوق امأو ه مميتلا ىلإ ءاملاب ةرابطلا كرت ىف هل ريثأتال تقولا نأ مص
 هنأ مولعم هنأال هل ىنعم الف تقولا دعب ديعيو ًاضوتي مث تقولا ىف ىليو مميتي هنأ

 فاتخاو ٠ هميدقت هيلع ىذلا ضرفلا ريخأتو اهم هرم'ثل ىنعم الف ةالصلا كلتب دتعبال

 رفذو دمحو ةفينح وأ لاَقذ فيظن بارثالو ءأم ىلع ردشيال رذق عض ود ُْق سوح نميف



 وبأ لاقو ىعزاوألاو ىروثلا لوق وهو رضملا ىف ناكاذإ ءاملا ىلع ردقي ىتح ىلصيال

 :3 اذإ | ىلاعت هلوق هلوقب لاق نمو ةفينح ىبآل ةجحلاو ديعيو ىلصي ىنمفاشلاو فسوب

 هللا لبقي ال لِي ىنلا لاقو | اومميتف ءام اودجت ملف - هلوق ىلإ  اولسغاف ةالصلا ىلإ

 كلذ نوكي الف روبط ريغب ىلص دف ممين الو ءوضو ريغل ىلص نمو رووط ريغب ةالص
 دقو ةالصلا ضرف هيلع نأ لجأل ةالصب سلام لعفن نأب هابإ انماألل ىنعم الف ةالص

 ةالص هذه تناكولف ةداعإلاب هرمأو هب كدعل لف كيعإ مث ءاعإلاب ىلصي هنإ فسوب وبأ لاق

 الو ءاعإلاب ىلص دوجسلاو عوكرلا ىلع ردقي ل نم هنأ ىرت الأ ةداعإلاب أرومأم ناكال

 ديعيو مميقي نأ فيظن تيب ىف ًاسوبحم ناك اذإ هرمأي دق لبق نإف ه ةداعإلاب موي
 نع كلام ىبأ ن نسحلا ىوردق هل لبق ه مميتلاب اهلعف هنع طقس م ةداعالا بوجوو

 لصألا اذه ىلع رمتسم أذرف جرخت ىح ىلصإ الو مميقيال هنأ ةفينح ىأ نع ف.وي ىلأ

 لوق اذه نوكي نأ زئاجو افالخ ركذي مأو ديعيو ىلصيو مميتي هنأ لص" الا ف ركذو
 نإ ةفينح ىنأ لوق ىلع ةياورلا هذه هجوف ًاعيمج موق ناك نإف هددحو فسوي ىبأ

 ةرورضلا فو وأ هاما مدع لاح وهو لاح ةحمس ةالص نوكت دق مميتلاب ةالصلا

 ناك اذإ رفاسا اك ن وكب نأ سايقلا ناكو مميتلا هل زاج لاخلا هذه ىف ءاملل امداع ناكايلف
 الإ سايقلاوه اذبف ديعي الو مميتلا هل زوجيف صوصللا وأ عبسلا فاخو ابرق هنم ءاملا

 ىف دوجوم ءاملا نأال رضحلاو رفسلا لاح نيب قرفو ةداعإلاب هرمأو سايقلا كرت هنأ

 هنأ ىرت الأ ضرفلا طقس ال هلثم ىف ىندألا لعفو ىددآ لعفب عنملا عقو انإو رضحلا

 ءاعإلاب ىلصو دوجسو عوكرب اهلعف نم وأ الصأ ةالصلا لعف نم اهركم لجر هعنمول

 ًاضي م ناكولو ضرفلا هنع طقس هوحنو ءامغإب ىلاعت هللا لعف نم عنملا ناكولو ديعي هنأ

 ىدألا لعفب وأ هللا لعفب ناكاذإ عنا كح فلتخاف ءامإلا ىلإ عوكرلا لعف هنع طقس

 هنمىدألا عنمب هلامعتسا ضرف طقسي مل ءاملا دوجو لاح تناك ال رضحلا لاح كلذكف

 ىنعمالف اهسدتعيال هن'الابلعفب هرمأب ملل و'الا ةياورلاىلعو ءام اب اهتداعإ و مميتلاب هممأق

 رمي نأ لال>إلا دازأو هسأر ىلع رعش ال ىذلا مرحلا مأت تنأف لبق نإف اهم ىماللل
 ىلع ردقي ال ىذلا سوبحملا ترمأ البف قلحت مل نإو ني.ةلاحلاب اهبمثتم هسأر ىلع ىسوملا
 ميو 2 سس ع هلآ ىسات 5 3 1
 كي رحتب سرح الا مأت اكو ايلصم نك مأ نأو نيلصملاب أهبشتم ىلصي نأ بارثلاو ءاملا
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 بونيدقكسانملا لاعفأ نأ امهنني لصفلا هل لِق ًايبلم نكي مل نإوآبابحتسا ةيبلتلاب هناسسل

 ىلع ىسوملا رارمإ قلحلا نع بوني نأ زاجخل هلعفك هلعف مكح ريصيف لاح ىف اهؤ ريغلا هنع

 لاح ىف ةفينح ىلأ دنع بونت دقريغلا ةيبلت كلذكو ىزجيف هنع ريذلا هلعفي اكهسأر

 ةالصلاامأو سرخأ ٍناكاذإ ًايبلم نكي مل نإ واهس هناسل كي رحت هل بحتسا كلذلف ءامغإلا

 اذه ريصيف نيلدملاب اماشتم ةالصب سيلام لعفي نأ زوحي الو هريغ اهف هنع بوني الف

 ةشئاع ةدالق ةصقىفىورامب اوجتحا نإف هيحتسي مل كلذلفهل ىنعمال ءاوس ةكرتو لعفلا

 ءوضوالو مميت ريغب اولصةدالقلا باطل مهثعب نذلا تي ىنلا باصأ نأو تلص نيح

 هل ليق مميتالو ءوضو ريغب اهلعف مهيلع ركسني ملو مميتلا ةيآ تلزن مث كلذب هوربخأو

 اوم ؤيمل مهنإفآضيأو ًابجاومميتلا نكيملو اولصام تقو تلزن نكت ل مميتا ةيآ نإ
 امهدحي مل اذإ مميت الو ءوضو ريغب ىلص نم ىلع ةداعإ ال نأ ىلع لدي نأ ىغييف ةداعإلاب

 اوناككئلوأ نإف ًاضيأو كلو ال فلاخي ركذ نم مكح نأ انملع ديعي هنإ ان وفلاخع لاقابلف

 فلتخاو ه مهاح لثمىف ناكن ميف كلذلوقتال تنأوءاملل نيدجاو ريغ بارتللن دجاو

 نل ةالصصلا تقو لوخد لبق رئاج انباحأ لاقف تقولا لوخد لبق مميتلا زاوج ىف

 الإ زوحال 'ئعفاشلاو سنأ نب كلام لاقو تقولا لد اذإ ضرفلا هب ىلصيو ءاملا دحيال

 ءام اودجت ملف ءاسنلا ,ةسمال وأ طئاخلا نم 2 دحأ ءاج وأ | هلوق انليلدو هلوخد دعب

 لبق هلاح نيب هبف قرفي ملو ءاملا مدع اذإ ثدحلا دعب مهيتلاب أف ًابيط ًاديعص اومميتف

 ىفانالد دقو ا مهوجو اولسغاف ةالصلا ىلإ مقاذإ | لاق اضيأو هدعب وأ تقولا لوخد

 ىف هحابأو مميتلا هيلع فطع مث نوثدح متثأو مايقلا مثدرأ اذإ هانعم نأ باتكلا لوأ

 كولدل ةالصلا مقأ | ىلاعت لاق |1 ًاضيأو ءاملل ًادجاو ناكول ءوضولاب اف سمأ ىتلا لاحلا

 هدوجودنعءاملا نيّيشةرارطلا تناكوةبألا هذه ريغ ىف اهل ةراوطلا مدقتب صأو | سمشلا

 ظرش ىلع هلوأ ىف ىلصيل تقولا ىلع مميتلا مدقت زاوج كلذ ىضتقا همدع دنع بارتلاو

 كيفاك ب ارتلا رذوبآلهلوقو ءاملا دجي ملام ملار ورط بارتلا علي هلوق هيلعلديو ةءآلا

 ال ءاملا مدعب هزاوج قلع امنإو هدعب وأ تقولا لبق هني قرفي ماو ججح رشع ىلإ ولو

 كلذ نأ [ طئاغلا نم مكنم دحأ ءاجوأ | ىلاعت هلوقب انلالدتسا ىلع ليق نإف تقولاب

 ةالصلا لإ مق اذإ هر دقت ناكف هيف رمضم وهو | ةالصأأ 2 مق اذإ| هلوق ىلع فوطعم



 1 ١ ءالأ مدع دنع مهيتلا بوجو بأي

 نأ لبق نم طلغ اذه هل ليق تقولأ لوخد دعب نوكي كلذو طئاغلا نم مكنم دحأ ءاجو

 باحيإ ىف امسفنب ةيفتكم ةلمج هذرف نودع متأو مايقلا متدرأ اذ] هانعم | متق اذإ | هلوق

 ىلإ  رفس ىلع وأ ىضرم رتتكن إو | لاقف ءاملا مذاع َ فئاأتسا مث ثدحلل ءوضولا

 اهريغب اهنيمضت ىلإ ةرقتفم ريغ اهسفنب ةلقتسم ةديفم ةلج ًاضيأ هذهو| اومميتف  هلوق

 ةلالدب الإ زثاج ريغ كلذو هل صيصخت هريغب هتيمضت ىف مالكلا نم هفصو اذه ناكامو

 نمضي ال نأو هباب ىلغ أرقم مسيتلا ةحابإ ىف طئاخا نم ءىجلا طرش نوكب نأ بجوف

 مدقتاف ىلإ عجري الو هيليام ىلإ مجري نأ طرشب قلع باوج لكمك- نإف ًاضيأو هريغب

 تقولالبق هوضولازاج م ًآاضيأو طئاغلا نمةئجلاط رش وه كلذ ىلي ىذلاو ةلالدب الإ

 ةضاحتسملا ليق نإف ثدح اهدعب دجوي مل ةرابط هناأل كلذك مميتلا زوجي نأ بجو

 لاوزلا لبق تأضوت ول اهمال اندنع كلذ زوحب هل ليق تقولا لبق هتاعف ءوض وب لصتال

 ىلصتال اهنإف ربظلا تقو ىف تأضوت اذإ امأو ربظلا تقو جورخ ىلإ هب ىلصت نأ امل ناك

 ةالصلا ل مف ال ةصخر ناك تقولاو ةرابطلا دعب دوجوملا ناليسلل رصعلا تقو ىف هب

 ىف فاتخاو ءدقتملا ثدحلل هوضولا بجو هجورخع ةصخرلا تءفثرأ الف ثدحلا عم

 رأ ثدح ملام تاولصلا نم ءاشام هعميتب ىلصي لاقف دحاو مميقب ضرف قالص.لعف

 مهآرأ بهذم وهو دعس نب ثيللاو حلاص نب نسحلاو ىروثلا بهذم وهو ءأملأ دج

 مميقب ضرفلا لصإ الو دحاو مميتب ضرف قالص ىلصي ال كلام لاقو نسحلاو دامو

 ةالص لكل مميقيهقلا دبعنب كي رش لاقو ضرفلا مميقب ضرفلا دعب ةلفانلا لصيو ةفانل
 هلوق أنأوق ةمك ىلع ليلدلاو ذحاو مميتب ةزانجلا ةالصو.لفنلاو ضرفلا ىلصيو ضرف

 بارتلا لاقو كدلج هسسماف ءاملا تدجو اذإف ججح رشع ىلإ ولو كيفاكب ارتل ب

 ةالصلا لعفب هتقوي لو ءاملا دجب لام ًارووط بارا لصجل ءاملا دجي ملام لسملا رورط

 ىلادت هلوةكوهو تقولا ةقيقح دارا سلو ديك أتلا هجو ىلع ججح رشع ىلإ ولو هلوقو

 امئإو روكذماددعلا تيقوت هل دارا سا[ هل هللا رفغي ناف ةزم نيعيس ,ط رفغتست نإ

 لعف كلذك مميتلا ضقني وهو ثدحلا ركذي مل لق نإف ه نارفغلا فن ديكأت دارملا

 امإو هركذ ىلإ جت ملف نييطا#ل دنع اهولعم ناك ثدحلاب هن الطب نال هلليق ه ةالصلا

 ةالصلل حيبملا ىنملا نإف ًاضيأو ءاملا د وجو ىلإ هئاقبب هدكأو مهدنع ًامولعم نكي ملام ركذ
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 هيف قرف الو همميت قبب نأ ىغبنيف ةالصلا لعف دعب مئاق وهو ءاملا مدع ناك ايدي مميتلاب

 ىلع مسملا ناكامل ًاضيأو ءاملا مدع وهو ًادحاو امهف ىنعملا ناكذإ ءاقيلاو ءادتبالا نيب
 دحاو حسمب نيتالص لعف عيمجلا دنع زاج مث هنم لدب مميتلا نأكل سلا نم الدب نيفخلا

 نوكت نأ نم هتالص لعف دعت مميتملا ولخي الف ًاضيأو دحاو مميلب ًاضيأ امهلعف زاج

 ضرغلا لفتلانأل الفن اهم ىلصي ال نأ بجاولاف ةلماز تناك ن إف ةلئاز وأ ةيقاب هترارط
 دق لبق نإف ٠ رخآ ًاضرف اهم لصي نأ رئاخ ةيقاب تناك نإو ةرارطلا باب ىف نافلتخمال
 لعفز وحجالو ةرورضريغنم ةلبقلا ريغ ىلإ و ةل> ارلا لع زاج ضرفلا نع لفنلا مأ ففخ

 التلف هجولا اذه نم افلتخا نإو امهنأ هل ليق ةرورضل الإ هجولا اذه ىلع ضرفلا

 ضرفلا هب ىدأ ىذلا مميتلاب لفنلا زاج ثيح نف ةرابطلا امهنم دحاو لكط رش نأ ىف

 ةلحارلا ىلع هلعف زاوج ىف لفنلا مأ ففخ !؛]و هب رخآ ضرف لعف زوجي نأ بجاوف
 الف ةرابطلا امأو ةرورضلا لاح ىف ةفصلا هذه ىلع زئاج ضرفلا لعف نآل ةلبقلاريغ ىلإو
 اذإ | ىلاءقهلوقب كلذ ىف فلاخ نم لدتساو لوصأألا ف ضرفلاو لفنلا كح اهيف فلتخم
 ىضتقيكلذو | اومميتق ءام اودجي ملف  هلوق ىلإ  مكهوجو اولسغاف ةالصلا ىلإ مق

 لكل مميتلا ديدجت باجيإ مومعلا قحب بجوف اهيل مثاقلكىلع ةراوطلا ديدجت بوجو
 اهيف هانيدقو ةغالا فرا ركسلا ىضتقيال | مق اذإ| ىلاعت هلوق نآلل طلغ اذه هل ليق ةالص
 لاحلا ف مميتاابجوأ هنأ ىلعو مميتلا ف كلذكنف ءاملا لارعتس! فهضتقي ل هنأ ىرتالأ فلس
 ىلع مميتلا بحي امنإف هنمالدب مميتلا لجل هلامعتساب ًارومأمناكل ًادوجوم ءاملاناكولىتلا

 اذإفايفهباجي] ركذ ةيآلا ف سيلف هذه ريغىرخ أ لاح امأف لصآلا هيف بخي ىذلا هجولا

 ىلوألاةالصلاابس ىلصامدعب ةيناثلاةالصال هب ةرابطلاديدجت همرلي ملًاد وج ومناكول ءاملاناك
 هعفري ىذلا ءملا ةلزن وه سيلف ثدحلا عفريال مميتلا لبق نإف مديتلا مح كلذكناك
 باجي إلةلعثدحلا ءاقب سياهل ليق هدي دجتت هيلع بجو مميتلا عم أيقاب ثدحلا ناكاءلف

 ةالصلا ف لوخدلا لبق ادبأ هراركن هيلع بجول كلذك ناك ول هنآل مميتلا راركت
 اذإ اهلئمةيناثلا تناك ثدحلا ءاقب عم مميتلاب ىلوألا ةالصلا لعفي نأ زاج ايلف ةلعلا هذهل

 عقودقو هلجأ نم مميتلا باجيإ ديري ىذلا هنيعب ثدحلا كلذ لجآل ال وعفم مميتلا نأك

 يف ثدحلا ءاقبل نيفخلا ىلع سملاب ةضقتنم ةلعلا هذه نإف ًاضيأو ةبناث بجب الف ةرم هل



 ةالص انيفلاخع زيوجتب ًاضيأ ضقتنيو هب ةريثك تاولص لدف زوحيو مسسملا عم لجرلا

 لبق اهتقو جو رخ دنع ةضاحتسملاك هتلعج اله لْذق نإف ثدحلا دوجول ضرفلا دعب ةلفأن

 ةصخرلمحب ًادحأ معن الو ةالصلا تقوب ةردقم ةضاحتسملا ةصخر نأ: دنع تيث دق هل

 لبق نم مميتسلل ةفلاخع ةضاحتسملا نأ ىلعو ضقتنم دس اق سايق وفتقولاب ةردقم مهيتلا

 اذإف ثدحلا ع ةالصلا لعف ىف ةصخر تقولاو اهءوضو دعب ثدح اهنم دجو دق هنأ

 هممت دعب ثدح مميتملا ىف دجوي ملو !متراوط دعب دجو ثدحل تأضوت تقولا جرخ

 فسوب وبأو ةفينح أ لاقف ةالصلا ىف ءاملا دجو اذإ مميتملا ف فاتخاو ةيقاب هتراوطف

 ىعفاشلاو كلام لاقو لبةتساو أضوتو هتالص تلطب ةالصلا ىف ءااأدجو !ذإرفزو دمعو

 ىف هلوخد لبق ءاملا دجو اذإ هنأ نمحرلا دبع نب ةيلس ىنأ نع ىورو هيردجتو اهيف ىضمي
 ىلع ليلدلاو د ةنسلل فلاخع ذاش لوق وهو همميي لصو هوضولا همزاي ل ةالصلا

 هأم اودجت ملف - هلوق لإ مه وجو اولسغاف ةالصلا ىلإ مق ١ ذل | لام طرق انلوق ةمص

 دنع بارثلا ىلإ هلقث 7 * ءأملا دوجو دنع ءاضعألا هذه لسغ بجوأف 3 اديعص أومميتف

 ىضتقت ظفللا ةقيقح نأ ىلعو ةبألا رهاظب هلايعتساب بطاخم وهف هال دجو يف همدع

 موزل نم ًاعئام ايف هلوخد نوكي نأ زئاج ريفف ةالمصلا ىلإ مايقلا دعب لسفلا بوجو

 دعب هيلع مئاق ءاملا دوجو دنع لسغلا ضرف ىف ةبآلا كح نأ نوفلت دال ًاضيأو هلايعتسا

 كلذب تدق ةبآلاب هاملا لابعتسا همزل اهماهتإ لبق هتالص دسفأ ول هنآل ةالصلا ىف هلوخد
 مك هيلع بجوف ةيآلا م باطخلاو لسغلا ضرف هنع طقس مل ةالصلا ف هلوخد ن نأ

 | الصلا ىلإ مق أذإ أ ىلاعت هلوق واخنال ًاضيأ أو هيلع هلاعتسا ضرف أقبل هلامعتسا ةب لإ

 اثدحم اهيلإ مايقلا ةدارإو !منم ءزج لمف دعب ةالصلا دوجو لاح هب دارملا نوكي نأ نم
 مميتلاب 3 هنع طقسإ الو هلايهتسا هيلعف دجو دقق هلامعتسا موؤلل اطرش كلذ لعجو

 دقف دجو ىف ءألأ مدع وه هضرفل طقسملا ناك ذإ هفيلكت بدس دوجو عم أف لوخدلاو

 متنأو ةالصلا اوبرقتال ] ىلاعت هلوق اضيأ هيلع لدبو هب ةرابطلا هتمزاف هموزل طرش داع

 انج ناك اذإف ١ اولستْعت ىتح ليس ىرباع الإ اينج الو نولوقتام اودلعت ىتح ىراكس

 ىت> ب هلوق ىلإ  ةالصلا أير ال | هلوقب همزأ م ءاملا دجو مث مميتلاب ةالصلا ىف لخخدو

 مل - هلوق ىلإ - رفس ىلع وأ وأ ىطرم متن ن5 نإو ] باطخلا قسأ ىف ليق نإف ا اولستغت
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 مدع دنع ممينلاف هتطيرش ىلع دحاو لك ًاعيمج نالمعتسم امه هل لق [اومميتف ءام اودحت

 مو هيجوي رهاظلاناكذإ هدوجودنع لسغلا طاق! زئاجريغو هدوجو دنع لسغلاو ءاملا

 بارتلا كل كلي ىنلا لوق هيلع لديو هلبق وأ ةالصلا ىف لوخدلا دعب هلاح نيب ةبآلا قرفت

 نأ نم جرخ ءاملا دجو اذإف ءاملا مدع ةطيرشب روبط هلعجل ءاملا دحي ملام ملسملا روبط
 هتيؤربةتراهط تاطب اذإف اهريغىفوأ ةالصلا ىف نوكي نأ نيب قرفي ملو ةرابط نوكي

 ءاملا تدجو اذإ ركب لاقو ملسملا روبط ءاملا هيب لاقف ًاضيأو اهف ىضمب نأزجي مل ءاملا
 نيبجو نم انفصو لع هتلالدو كترشب 5 ظافاألا ضعب ىفو كدلج هسسمأف

 نوكي ىتلا لاحلاب ربخأف ءاملا دجي ملام ملسملا روبط بارتلا هلوق نم انركذام امهدحأ
 هدعنو ةالصلاف لوخ دلال بق هلاح نيب قرفي ملو ءاملا دجال نأ وهو ًارورطاههف بارتلا

 دوجوم ءاملاو هب لص ىف اهريغ نود لاحلا هذوم ًارورط هن وك صخ هَ ىتلا ناكاذإف

 لبقهنني قرفي ماو كدلج هسسمأف أملا تدجو اذإف للي هل وق ىناثلاو ر ومطر يغب لصم وبف

 قافتا هيلع لديو هلوق ر هاظب هدجو ىتم هلاممتسا همرلي نيلاحلا لع ورف هدعبو لوخدلا

 ممانبلا عنمب نأ بجوف ءادتبالا عنمي لوخدلا لبق مميتلا دعب ءاملا دوجو نأ ىلع عيججا
 ةرابطلا ًاعيمج اهتت طرش نم ناكذإ اهيلع هانبلا عنم ةالصلا ءادتبا عنم ال ثدحلا نأ

 ةرارطلا هتمزل اهيف ثدحأ ول هنأل ةرابطلا موزل عنمي ال ةالصلا ىف هنوك نإف آاضيأو

 نأ رعلل ب وثلا دوجو لثمةالصلا طورش نمىه ىلا ضورفلا رئاس موزل عنمرال كلذكو

 ىف هنوك عنمي ال نأ بجوف مسملا تقو جورخو سأرلا ةيطغت اهموزل ىف ةمآلا قتعو
 دوجو عم مميتلاب ةميرحتلا ز ردد ملال اضيأ و هدوجو دنع ءأملاب ةرابطلا موزلنم ةالصلا

 ًادوجوم ىنعملا اذه ناكو ءاملا دوجو عم مميتلاب ةالصلا نم ءرجل العاف نوكت هنآل ءاملا

 الو أضوت اذإ كدنع ءانبلا زاج ثدحأوأ ول لبق نإف اهف ىضملا عنب نأ بجو لوخدلا دعب

 ثدحلا دعب ةالصلا نم أرج لمفول هنآل امهني قرفال هل لبق ثدحلا دعب ةمرحتلا زوجت

 ءاملاب ةرابطلا لبق هزيجت تنأو أضوت !ذإ ءانبلا هل زيجن امنإ و هتالص تلطإ ةرابطلا لبق

 هلوخدب هنع بلطلا ضرف طوقسل مميتلا ىف املبقو ةالصلا لاح فلتخا امنإ لق نإف
 مئاق بلطلا ضرفف اهبف لوخدلا لبق امأو بلطلا ضرف ىفاني ايف هنوك نآل ةالصلا ىف

 بلطلا ضرف موزل ف كل رقاهأ هل ليق لوخدلا لبق هدجو اذإ ةرابطلا هتمزا كلذإف هيلع



 و ءاملا مدع دنع عميتلا بوجو باب

 ىلع ضقتن ال كل هانبلس ولف كلذ عمو فلس اهف هانمدقام ىلع دسافقف اهف لوخدلا لبق

 اذإ ولخت الف كدنع ةالصأا ىف لوخدلا ةمص اني بلطلا ضرف ءاقب نأ كلذو كلصأ
 ضرف ناكاذإف هنع ًاطقاس وأ هيلع ًامئاق بلطلا ضرف نوكي نأ مميتف دحي ملو بلط
 ةالصلا ةم ىفاني باطلا ضرف ءاقب ناكذإ هلوخد ممصي ال نأ بجاوف هيلع ًامئاق بلطلا
 ىلع بجاولاف هنع. ًاطقاس بلطلا ضرف ناكنإو كلصأ ىلع ًاضيأ مميتلا ةمص عنميو

 ىكح ا؟ ةالصلا ىف لوخدلا لبق مميتلا دعب هدجو اذإ ءاملا لامعتسا همولبال نأ كتيضق
 لوخدلا لبق مميتلا دعب هدوجو دنع ءاملا لاهعتسا هتمزلأ ايلف نحرلا ديعنب ةيلسىلأ نع

 كرت زاوجل ةلعب سيل بلطلا ضرف طوةس نأ تبث بلطلا ضرف طوقس عم ةالصلا ىف

 تضاح مث اربش تدتعاول ةريغصلا نأ ًاعيمج اوقفت دقاضيأو هدوجودنع هاما لامعتسا
 اكهمدع دنع ةدع نوكت امنإو ضيحلا نم لدب روبشلا نآل ضيحلا ىلإ اهتدع تاقتنا
 ىمدعيو ةدعلا بوجو لبق (طاح ءاوتنسا ىلع اوقفت! ايلف ءاملا مدع دنع رووط مميتلا نأ
 ةالصلا فل و دلادمب ءالادوجو - ىوتسي نأ بجو هدوجو دنع ةدع ضيخلا نوك

 رئاسكه نع لدبملا دوجو عم هنكح قبب نأ رحب ل ءاملا نم الدب مميتلا ناك ًاضيأو هلبقو
 موص دعب ىدحلا دجو ًاعتمتم نأو لف لبق نإف لصألا د وجو عم اهمكح تبثيال لادبآلا
 ةثالثلا هل لبق لصالا دوجو عم ةعبسلا موصي نأ هل زاج لالحإلا دعب و مايأ ةثالثلا

 لالحإلا نال ىدحلا نم الدب ةعبساطتسيلو لالحإلا عقب امم ن'ال ىدطا نم لدب
 ه ءاملا لاعتسا همولب الف ةرابطلل لاح ةالصأا لاح تسيل لبق نإف ه ةعبسلا لبق نوكي

 مزليال نأو ةالصلا ىف وهو مسملا تقو جورخب نيلجرلا لسغ همزايال نأ ىغبفيف هلق
 هذهل ابذ ثدحأ ول ةرابط 7 ال ىف مدلا عاطقناب ءوضول زحل اه أ ول ةرابطلا اهمرلت ال نأو ةالصلا ىف ءدلا عاطقتاب ءوضولا ةضاحتسملا

 لقي مل هل ليق احر دجب وأ توص عمسي ىّتح فرصني الذ هلي هلرقب اوجتحا نإف ةلعلا
 فرصني الف هريد ىف ةكرج كدجأ دجو اذإ لاق هنأ وهو هب لصتم مالكب لب ءادتبا كلذ
 فرصتي القش دحأ دق هنأ ىدحأ ىلإ ليخي ناطيشلانإ لاقواحر دج وأ ًائوص عمسإل ىح

 صد وأ توص نم الإ ءوضو ال ظافل الا ضعب ىف لاقو ًاكردجب وأ ًاتوص عمسإ ىتح

 ملو لقني مل كلذ نإف احر دجي وأ توص عمسي ىت> فرصتي الف هنم لوق ءادتب | امأف

 نمم هريغ ىف هل_عجن مصي لف ثدحلا ىف كاشلا ىف وه اميإف كلذك ناكاذإو دحأ هورب



 . باجي] هرهاظ ىضتقي يروأ توص نمال] ءوضوال هلوق نأ ىلعوءاملا دجوو كشي م

 ليقنإف مميتلاب عفت مل قاب ةراوطلا تبجو هنع ىذلا ثدحلا نآل ءالادوجوب ءوضولا

 صضقتني هل ليق ءاملا دجو مش * ةزانجلا ةالص وأ ديعلا ةالص ىف ليخدو مميت ول لوقتام

 ىف لوخدلاو ءاملا لابعتسا هنكمأ اذإ هتالص لطنتتو اهبلع ىضحلا هل زوجي الو همميت

 لمجج هنأ ريخلا نم هدروأ ام رو بارجوةبدت .كللا ةالصلا نيبو امني قرفال ةالصلا

 امنإو ايندلاراد ىف دجوي ير وأ توص لكدب دري مل هنأ مومفم هنآل هب باجيإلا حصيال

 ىلع افوقوم نو نأ هليبسف ظفللا سفنب وهام ىردب ال ةفص ىلع ًاعروأ ًاتوص دارأ

 هرهاظب هيلع بجو ءاملا توص عمج اذإ هن "ال انت ةلالد ناك مومعلا هيف اوعدا نإف ةلالد

 . تاوصأالا نيب قرفي ملذإ

 ىلع ةب ةنآلأ [ مكه وجو أولسغاف ةولصلا لإ م اذإ | ىلاعت هلوقب لدتسيو (لصف)

 مومع كلذو |[ كه وجو اولسغاف| ىلاعت هلوق اهدي ونمرُقلا ذيب ءوضولازاوج

 مومعلا هلمش دق امرقلا ذيبنو هيف ليلدلا ماق امالإ اهب الساغ ىمسي هنآلل تاعئاملا عيمج ىف

 ءأملا نم ءزج لك مدع ذنع معلا ع حابأ اف | أومميتف ءام اودجت لف | ىل اعت هلوق ىناثلاو

 عن 26 الو هسفنب ًادرفنم و اه ريغل طاخع ناكسا ءأوس هنم هزج لكلوأنتي ركتم ظفل هنآل

 هدرجو عم مميتلا زوحي ال نأ بجو كلذك ناك ايلف ءام رقلا ذسن ىف لوقي نأ دحأ

 لقت نأ لبقو معيتلا ةنآ لوزت لبق 3 أضوت هلي ىنلا نأ كلذ ىلع لديو رداظلاب

 هألانع لدبلا هجو ىلعال هيف ىذلا ءاملأ ْ هيف قب هنأ لع كلذ لدف لدب ىلإ ءاملا نم

 ىف انملكت دقو هريغ نود ءاملا ىلع ةروصقم هيف ةرابطلا تناكت قو ىف هب أضوت دقذإ

 لاق سابع ننأ نع ةمركع نع ريثك نب ى ىورو اندتك نم عضاوم ىف ةلأسملا هذه

 دج مل اذإ ءوضو ذينلا ةمركع لاقو ءاملا دج مل نأهوضو ركسال ىذلا ذيدنلاب ءوضولا

 باصأ مد تيكر لاق ةيلاعلا ىلبأ نع ء سنأ نب عيب رلا نع ىزارلا رفعج وب ,أ ىورو هريغ

 ةلاضؤ نب كرابملا ىورو رحب ]! هام وهركو ذيدنلاب اوضوتف مهام ىنفف رجبلأ هيلي ىبلا

 مهلع ىور دقذوءب اتلأو ةباحصلا ء ف ديدنْلاب ءوضولاب اسأ ب ىريال ناكهنأ سنأ نع

 ىلأ ن رع ىورو مهيلع مهن ”أرظن نم دحأ نمرهظ فالخ ريغ نم ذيبالاب ءوضولا زاوج

 الو هب أطوتب هنأ ةروهشملا ىهؤ اهادحإ تاياور ثالث رّقلا ذيبنب ءوضولا ىف ةفينح



 ؟/ مسيتلا ةفص باب
 نأ حون ىورو دم لوق وهو مهيقيو هب أضوتي هنأ هنع ىورو رفز لوق وهو مهي

 وبأو ىروثلاو كلاملاقو هب ًأضوتيالو مميقي لاقو ذيدنلاب ءوضولا نععجر ةفينح ىبأ
 أضوتبهنأ فسوي ىنأ نع دايز نينسحلا ىورو هب أظوترالو مميقي ىعفاشلاو فسوب
 نسحلابحاص ىساؤرلا نمحرلا دبع نب ديمح لاقو ىلعملا هنع ىور كللذكو مميتيو هب
 رع رقلا ذيبني ءوضولا ىورو ءاش نإ ءاملا دوجو عم رقلا ذيبنب أضوتي حلاص نبا
 اهانيب دق ةدع قرط نم هللا دبع نع ىور ةمامأ وبأو دوعسم نب هللا دبع مثلَ ىنلا

 . عضاوم ف

 معيتلا ةفص بأب

 فلتخاف هنم | كيديأو كهوجوب اوحسماف ابيط ًاديعص اوممتف | ىلاعت هللا لاق 1
 نيقفرملا ىلإ نيديلل ةبرضو هجولل ةبرض ناتب رض مميتلا انباحصأ لاقف هتفص ىف ءابقفلا
 مث امهضفنب مث ديعملا ىلع ربديو امهب لبقيف امرك رحب ديعصلا ىلع هيديب برضي | ولاقف
 امهضفنيف امبعفربو ريديو امهم لبقيف ًاعيمج هفك ديعصلا ىلإ ديعي مش هيدجو أمهم جيس

 ىروثلاو كلام قفتاو نيقفرملا ىلإ اهنطابو ىرخأألا هعارذ رهظ فنك لكب حسع مث
 نءعهلثم ىورو نيةفرملا ىلإ نيديلل ةبرضو هجولل ةيرض ناتب رض هن أىفاشلاو ثيللأو

 نع ىكحو هأرجأ ةدمحاو ةبرضب مميت هنأ كلام باحصأ ضعب ىحو رمع نو رباج
 ىرجيت ىعازو الا لاقو دعي مل نيعوكلا ىلإ مميت نإف نيف رملا ىلإ مميت هنأ أضيأ كلام
 ىلإ هندي حسم ىرهزلا لاقو ءاطعزع هون يورو ه نيعوكلاو هجولل ةدحاو ةبرض

 هبجو اهنم ةدحاو لكب مسمي نيتب رضب مميقب اص نب نسحلاو ليلىبأ نيا لاقو طبإلا
 ةدحاو لكب مسمي هنأ امهريغ نع دجن مأ ىواحطلا رفعج وبأ لاقو هيقفرمو هيعارذو
 سابع نباورمعنبا ىورام انبامصأ لول ةجحلاو هيقفرممو هيعارذو هبجو نيتبرضلا نم
 نيقفرملا ىلإ نيديلل ةءرضو هجولل ةبرض ناتب رض مميتلا ةفص ىف كي ىننلا نع ملسأالا و
 ةدحاو ةيرض ِهيِلَِي ىنلا نع ىزأ نبنمحرلا دبع هنع ىورف رامع نع ةياورلا تفلتخاو
 نيتب رض هال ىتلا نعرامع نع سابع نبا نءهللا دبع ن.هللا ديبع ىورو نيديللو هجولل

 ءافتكالا ءوضولا ىف زوجب ال هنأ مف ًاضي أو ىلوأ دئازلا ريخو دئاز هنأال ىلوأ اذهو

 ' م 0 3 : نات رابط امهن "ال مميتلا ىف مكحلا كل ذكوضع لكل ءاملا ديدجت هيلع لب نب وضل داو ءام



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 4

 لكل ءاسملا ديدجت ىلإ جاتح هنأ ىرت الأ السغ ىرخ“الاو ًاحسم اههادحإ تناكنإو

 ثيدعح نيقفرملا ىلإ مميتلا نإ اناق امنإو السغن نعي ما نإ ]و نيفخلا ىلع حسسملا ىف لجر

 فات 0 نيقفرملا ىلإ مميتلا نأ ًاميمج هيفاركذ علس الا ثيدحو قلي ىنلا نع رم نبا

 ىزيأ نب نمحرلا دبع نع ىبعشلا ىورفمميتلا ةفص ىف هل ىنلا نع هأور ايف رامع نع

 دبع نب ديعس نع هريغ ىورو نيقفرملا ىلإ , مميتلا اوفوأ لاق تلي ىنلا نأ رامع نع

 هجولل ةدحاو ةيرضي ىنرمعأف ميتلا ن ع كلَ ىنل تلأس لاق راع نع هيبأ نع نحل

 هيبأ نع ئزبأ نب نمحرلا دبع نبأ نع رز نع ليوكنب ةملس نع ةبعش هاورو نيفكلاو

 نعةماس ىورو نيقفرملا ىلإ هيفكو هبجو امه حسمو خفنو امهف لاقو رامع نع

 ىنلل هركذف ةبانجلا ىف بارثلا ىف كمعمت هنأ رامع نع ىزبأ نب نمحر لا دبع نع كلام ىنأ

 مث امبخفن مث ضرألا ىلإ هيدبب برضو !ذكه لوقت نأ كيفكي ناكامنإ هل لاقف ع

 ةبتع ن هللا دبع نب هللأ ديبع نعىرهزلا ىورو عارذلا فصن ىلإ هيديو هبجوأ امهم جيمسم

 ةيرضو هجوأل ةدحاو ةيرض هيمصلاب عَ هلل لوسر عم مثو اوحسم نأ رامع نع

 نأ اوفنتاو فالتخالا اذه راع رامع ثيداحأ تفلتخا ايلف طاب آلاو بكانملا ىلإ نيديلل

 لعف ىح امنإو عقلي ىنلا ىلإ رامع هزدي مل كلذ عمو مكحلا تباث ريغ بك انملا ىلإ مميتا

 نوكب نأ رئاج هنأ وهو لايسالا ف هجو هل ناكنإو بكانملا لإ م ميتلا تبي مآ هسفن

 هجو ىلع هيطبأ ىلإ ءوضولا ىف هيعارذ هلسغ ىف ةريره ىبأ بعذأ كلذ ىف يمذ رامع

 لوطي نأ دارأ نف ءوضولا راثآ نم نولجحلا ر ,خلا مكنإ مقلب ىنلا لوقل هيف ةغلابملا

 هازع ام رامع رابخأ نم قب مث قرغ ل ايطأ نأ بحأ ىإ ةريره وبأ لاقف لعفيلف هتر

 كود نم ةياور تناكف نيقفرملا كلمات فدو نافكلاو هجولا هلي ىنلا "

 اثلاو ىلوأ دئازلا ربخو نيرخآلا تاياور ىلع دياز هنأ اهدحأ هوجول ىلوأ نيقفرملا

 0 ادبالإ هنم ءىش * خم الفا مسالا تحت اهطوخدل نيبكنملا ىلإ نيديلا ىضتقت ةيآلا نأ

 ىف نأ ثلاثلاو نيقفرملا ىلإ همكح قبف نيةفرأأ قوف ام جورخ ىلع ةلالدلا تماق دقو

 لوقو ماد قف امهنع فاالت+خ ا ريغ نم نيقفرملا ىلإ ] مميتلا علسآلاو رمع نبا ثيدح

 لوق امأو هِي ىنلا نع دحأ هورب مل كلذ عمو ذاش لوف طب لا ىلإ هيدي حسم ىرهزلا

 فالف: هبديو هبجو نيتي رضلا ن نم ةدحإو لكب حسب هنأ حلاص نبا نسحلاو ىليل ىبأ نبأ



 اهيل هب مميقرأم باب

 ىف ىور ىذلا نأل مميتلا ةفص اهيف ركذ ىثلا رايخ"الا رئاس ىف كلَو ىتلا نع ىورام

 نيديللامو نيديلل هجوللام لعجب ملف نيقفر 7 ندب ةبرضو هجوأل ةنرضناتب رضارضعل

 كلذ عموهو ًاعيمج نب ريخلا كح نع جراخ الوقف اهل ةدحاو ةيرض اهضعب ىو هجوال

 معسمو نيفخلا ىلع مس سماك نونسع هرأآر كف س دل - مهيت لان“ ال لوصألا فاالخ

 ابامصأ لاق إو ةل بغل . اضع الاك ًاثالث ناكل هيف أنو:سم رارك-تلا ناكولو سأر |[

 بيصلو هعباصأ لاختيل رديو أ مم لسبقي ديعصلا ىلع هيدي عضإ هنأ مهيأ هلا ةفص ف

 لاق ًارامع نأ ىموم ىبأ نع نايفس نع شالا ىور امل امهضفني اواقا| ]وأ ابعيج

 ضرأل اىلع هديب برضو اذكه عنصت نأ كيفك امنإ لاق رقي هنإ لاق اقفرميت دلا ةصق ركذو

 ضرأالا ىلإ هديب ب رض هنأ قلم ىدلا نعءرامع نع ىز نأ نب نحر ا دبع نع ثيدحىفو

 وه امإ ًاعيمج ضفنلاو خفنلاو ة ةرم لك ىف امهطفن هن أ علسأ الا ثيدح ىو امهخفت مث

 الو همجو ىلإ بارتلا لوصو هيف دصقملا سيل هنأ ىلع لدي اذهو هذي نع بارتلا ةلازإل

 . هضفن ال وضعلا ىف بارثلا لوصح دصقملا ناكول هنأال هيف هلو ح

 هب مميقي أم باب

 وبأ لاقف مميتلا هب زوج ايف ءارقفلا فلتخا [ ًابيط ًاديعص اومميتف | ىلاعت هقلالاق
 ةرونلاوخينرزلاو ةراجحلاو لمرلاو بارتلا ضر الا نم ناكام لكب مهيتأا ىرحبةفيتح
 لحكدلاب ىرجب كلذكورفزو دم لوق وهو هبشأ امو ©" ”مئسأدر رماو رمح“ الإ نيطلاو

 نإو ةفينح ىلأ نع دايز نب نسحلا | ًاضيأ» أورو دم هاور املوق ىف قوقدلا رجألاو

 مهوق ىف ةضفلاو بهذلا كلذكو مدنعزجب ملهوحن وأ ملموأ دامر وأ 0 * قروب مميت

 وأ ةرخص| ىلع هدب برض نإو المر وأ ًابارتن رك نأ لإ ىزجي ال فسوي وبأ لاو

 ىلعملا ىورو هيزجي ال فسوب وبأ لاقو ةفيدح ىبأ لوق ىف هأرج أ اهبلع ديعص ال طئاح

 اذك ضاصرلاو ريدصقلا نم بكرم رهوج وهو ءارلا نيكستو هلوأ مني كتسادرم برعم جتسادرملا لوقس(و)

 نم ذختملا نود ىلدعملا جنسادرملاب مميتا زوحي هنأ ةيدنملا ىواتقلا قو معطاقلا ناهربلا ةمجرت ىف ىرينُكأ مصاع هركذ

 هلوقوهو طئاحلا ةلزنمم وهو هرج مل اهيلع ديعصال ضرأب مميت نإ هنأ فسوب ىنأ

 ٠ نورطتلا هل لاقيو حالمألا نم عون ره قروب هلرق ى)



 ضر' الا بارت نم ناكام لكو امهوحنو ةرؤنلاو خين رزلاب زو ىروثلا لاقو رخآلا

 خين رزلا ىف هباصأ هنع كح كلل ذكو لبجلاو اصحلاب مميقي كلام لاقو رجآلاب مميشالو

 ششملا كلذكو هأرجأ ضر الا ىلإ لدي ماو جلا مميت نإو لاق امهوحنو ةرونلاو

 بارتلاب ب مهي ىمعفامشلا لاقو جلتلاب مميلي 9 هنأ كلام نع بوشأ ىورو ًادتم ناكاذإ

 ضراألل امسا ديعصلا ناكو | ًابيط ًاديعص اومميتف | هللا لاق ا1 ركب وبأ لاق ديلاب قلعت ام

 هنع بلعُت مالغ رمع وبأ انربخأو ضر"الا نم ناكام لكب مميتلا زاوج كلذ ىضتقا

 قيرطلا ديعصلا و ريقلا ديعصلا و بارتلا ديعصلاو ضر الا ديمصلا لاق ىنارع”الا نبأ نع

 حابأ امن] ليق نإف ٠ ةيالارهاظب هب مميتلا زوجيف ديعص وبف ضر“ الا نم ناكام لكف
 امش تثيذيال خينرذلاو سصمجلاو تينت ىلا ىه ةبيطلأا ضر ”الأو بيطلا ديعصلاب عميتلا

 دارأ امنإ هل لبق | هبر نذإب هتابن جرخم بيطلا دلبلاو ] ىلاعت هللا لاق بيطب اذ
 باي كلذب دافأف [ ىانقزر ام تابيط نم اولك | ىلاعت هلوقك حابملا رهاطلا بيطلاب

 ةخبسب سلام هدير. امنإَف [بيطلا دلبلاو] هلوق امأو سجنلا نود رهاطلا ديعصلاب رميتلا

 ىتلا ةخبسلاب مهيتلا زاوج ىف فالخ الو | ًادكن الإ جرخمي ال ثبخ ىذلاو | لاق هنال

 نع نآيبظوي أ ىور دقو تركذ ام بيطلاب درب مل هنأ اندلعف اهريغ جرختام لثم جرخت ال

 تلق لاق عرج نبا لاقو زرجلا ضرئالا لاق وأ زرجلا ديعصلا بيطلا لاق سابع نبا

 ىنلا لوق ًاضيأ هيلع لديو كلو ام بيطأ لاق | | ًابيط ًاديعص |ومميتف | ءاطمل

 5 امهددأ ان ركذام ىلع نيوجو نم لدي وهو ًاروبطو أ ًادجسم ضر الا ىلإ تاعج

 نأ رخآلاو ربخلا ىضتقمي رووط وهف ضر "الا نم .ناك ام لك لكف رورط ضرأالا نأ

 ضر الا نم وه ركذام رئاسو ًاروبط هلعج ىذلا وه ًادجسم ضرأالا نم هلعجام

 بيسملا نب ديعس نع رانيد نب ورمت ىورو مومعلا قمح هب مميتلا زوجيف دجسم ىهو

 لامرلا هذه ىف نوكتن انإ هللا ل وراي اولاقف عَتِلَي ىنلا اوتأ ًابارعأ نأ ةربرهىنأ نع

 قلي لاةف بنجلاو ضئاحلاو ءاسفنلا انيفو رهشأ ةعب برأ أ رهشأ ةثالث ءاملا ىلع ردقن ال
 7 ألا مومن م انركذ الو ضر" الا نم ناكام لكب هزاوج كللذب دافأف كضرأب كيلع

 الو ةفلتخمعاونأ لع لمتشتامن “ال ضر الا نم هن“ال طقاحلاو رجحلاب مميتلاانزجأ رخلاو

 | ًاقلز ًاديعص حبصتف | ىلاعت لاقو ًاديمص اهعيمج نوك نم اهعاونأ فالتخا امجرخب



 نفل هب معيب ام باب

 ديعص يف ةافح ةارع سانلا رشح علي ىنلا لاقو اهيلع ءىث ال ىتلا ءاسلملا ض رالا ىنعي
 ًافصفص ًاعاق اهرذيف | ىلاعت هلوقك ءىث اهيلع سيل ىتلا ةيوتسملا ضر الا ىنعي دحاو
 مسالا عوقول هيلع با رئالوأ بارت اهنم هيلعام نيب قرف الف [ًاتمأالو اج وع اهيف ىرتال
 عبط نع لقتنا دقف ضرأالا نم هلصأ ناك نإو رجألا نإ ليق نإف قالظإلا ىلع هيلع
 نم هيلع لخدي اب هلاح نع لقتنملا ءاماك وهف بارتلا دح نع لاعو خيبطلاب ضرالا

 الف جاجزلاكو لوأالا مسالا هنع لوزيورخخأ سنج ىلإ لوحي ىت>غابص"الاو نيحابرلا
 لازأ ىتح هيلع هريغ ةبلغل تركذىذلا ءاملاب ءوضولا رحب ملام هلليق هب ءوضولاز وجي
 ةءالص هيف تثدح امنْإو ضر الا دح نع هج رخام هطلاخم الف رجآلا امأو ءاملا مما هنع
 برض لَم ىنلا نأ رمع نبا ىور دقو هب مميتلا كلذ عنتمب الف رجحلاكومف قارخإلاب
 امهخفن هنأو بارتلا لع امبعضو نيح هيدي ضفن هنأ ىورو هب مميتف طئاحلا ىلع هدب
 هبجو وأ هدب ىف لصحي هنأ ىلع ضرالا نم ناكام ىلع ديلا عضو هيف دصقللا نأ انملعف
 ممسمو هذي ىلع بارتلا لمح رمال ءىش هنم هدي ىف لصحي نأ دصقملا ناكولو هنم ءىش
 بارتلا ذخأب صأي مل املف همجو ىف لصح ىتح حسا وأ لسغلل ءاملا ذخأب رمأ ايدي هجولا
 نإف ٠ هبجو ىف بارتلا لوصح دصقملا سيل هنأ انيلع امهخفنو هندي ركل ىلا نضفنو

 لوصح ىضتقي | هنم كيديأو كهوجوي اوحسماف ًابيط ًاديعص اومميتف | ىلاعت هلوق لبق
 نآل هيف ةينلا بوجو ديك أت كلذب دافأ امنإ هل ليق هب ةحوسمللا ءاضعالا ىف هنم ءىث

 نالف ىلإ نالف نم باتك اذهو ةفوكلا نم تج رخ كل وقك ةياغلا هديل نوكن دق نم
 الب ديلاو هجولاب لصتي ىت> ضرالا نم ذخألا ءادتبا نكيل اذه ىلع هانعم نوكيف

 كاوقك وهو اهديدجت ىلإ جاتحي و ةينلا حس عطقنيف حسملا نيبو نخل نيب لصفي لصاف

 ريغ نم ءوضولا ءاضعأب لصتا نأ ىلإ رهنلا نم هذخأ ءادتبا نأ ىنعي رهنلا نم أضوت
 لمتحورولا نم أضوت هنإ لقب ل هنم أضوتو ءانإ ىف رهلا نم هذخأول هنأ ىرت الأ عطق
 ىأ نأ هب دافأو هضعب نم ىنعي | هنم ميديأو مكهوجوب او>_سماف | هلوق نوك نأ

 اهوحنو ؤالؤللاو ةضفلاو بهذلا امأو ةعسوتلاو قالطإلا ةمج ىلع هب تحسم هنم ضعب
 ىبلا لاق اهف ةعودوهرهاوج ىهامإو ضرألا عبط نم تسيل اهنآل مميتلا زوجي الف
 موي ضرأألا ىف ىلاعت هللا امبقلخ ناذألا ةضفلاو بهذلا وه زاكرلا نعل نيح علي
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 بشٌلا نم وبف دامرلا امأو .املا ناويح نم فدصلاو قدصلا نم ؤلاؤللاو تقلخ

 شيشحلاو جلثلا امأو اهر هوج نم الو ضرألا عبط نم وه سيلف كلذ عمو هوحنو

 زوجبالو ديعصلا نم تسدل اهمال اهم مهيتلا زوجي الفا هوو بوب حلاو قيقدلاك امبف

 تايثإ انلو ل ءاملا نمالدب ديعصلا هللا لعج الف فيق وتب الإ اه ريغ ىلإ لادبألا لقن

 مهيليف هيلع رابغ ال بوث ىلع هدي برضي نأ زاجل كلذ زاج ولو فيقوتب الإ هنم لدب
 ًارورطو ًادجسم ضرألا ىلتاعج علم ىنلا لاقو بوبحلاو نطقلاب عميتلازاجالو هب

 ىلإ لصو اذإ شيشحلاو تل هزاوج عانتما ىلع اوقفتا دقو روبط انل اهمارتو لاق

 الفلدب ديعصلاب مميتلا نآل بارتلا دوجو عم زاجل هب ممي كا زوجب امم ناكو لف ضرألا

 ةرغملاو ةرونلاو خين رزلاك وف ضرألا ىلإ لصي مل اذإ'ليق نإف « هريغ لدب ىلإ لقش

 دوجو عم هب .هيتلازوجبو ضرألا نم هوحنو خينرزلا هل لبق ضرألا نيبو هني ناك اذإ

 بلغالا ىف ضرألا اهإو ضرالا نيبو انني الئاح كلذ عم وه سيو همدعو بارتلا

 هضفن دقو دبلوأ بوث رابغب مميت نإو شيعحلاو جلثلاب ههمشي فيكف هنديو انني ةلئاح

 ىذلا رابغلا نآل ةفينح أ دنع اج امإو فسوي ىبأ دنع زوجيالو ةفينح ىبأ نع ذاب

 فاتخال ءاملا نأ 5 ضرألا ىلعمأ بابثلا ىف هن وك قف هكح فاتخم الو ضرألا نم هيف

 كلذ ىف بقسوت وبأ بهذو لولبم بو نم رص ام وأ رمت وأ ءانإ ىف هنوك ف هدكح

 زحي مل كلذ لجأ نمو هب مميتلا زوحي الف قالطإلا ىلع ًابارت ىمسي ال اذه نأ ىلإ هلك

 نع عفان نع ةداتق ىورو هلصأ ىلع رجحلا ةلذنم املعجو املع بارت ال ضرأب مميتلا

 لاقف ًابارت اودجب مف ١ اوممش نأ !ودارأو هباصأ جيل نم حسم ىلع ىلص رمح نأ رمت نب

 اذإ لاق نسحلا نع ناسح نب مامشه ىور ودب مهيف هجرس ةفص وأ هيون . ؟دحأ ضفنيل

 ىلاعت هلوق هب مميقي م" هجرسو هدبل ىلع هديب برض ضرالا ىلإ لصي ملو ءاملا دحي مل

 ىلع ضعبلا حسم رهاظلا هيضتقي ىذلا ركب وأ لاق [ هنم ميديأو مكهوجوب اوحسماف |

 ءابقفلا نأ الإ ضيعبتلا ىضتق: ءابلا نإو [مسؤرنا وحسم أو | ىلاعت هلوق ىف هانيب ام

 ركذو ريثكلا حسم هيلع نأو هنم ليلقلا ىلع راصتقالا هل زوحب ال هنأ ىلع نوةفتم

 وأ اليلق ايش مديتلا عضاوم نم مميتملا كرت نإ هنأ انبامصأ نع ىخركلا ىسحلا وبأ .

 اذهو هنم ريسبلا كرت اذإ هيجي هنأ ةفينح ىبأ نع دايز نب محلا ىورو هزجب مل ًاريثك
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 ليلخت هيلع سيلو اهياع رابغ ال ىتلا ةراجحلاب مميتلا زاوج هلصأ نم نأال هبهذ؟ ىلوأ

 اوفوطيلو | ىلاعت هللا لاقو هرسضيال هنمريسيلا كرت نأ ىلع لدي اذهو ةراجحلاب هعباصأ

 هنم ءىبث كرت هل زئاج ريغو هلك تدبلا باعيتسا بوجو ىف فالخالو | قيتعلا تيبلاب
 امل كب وبأ لاق | كربطيل ديرب نكلو جرح نم مكيلع لعجيل هللا ديري ام ] ىلاعت هلوق

 قن ىف هرهاظب لالدتسالا غاس نب جرحا ةدارإ هسفن.نع هللا قئو قيضلا جرحلا ناك

 امب لئاقلا نوكسيف تايعمسلا ماكحأ نم هيف فلتخا ام لكى ةعسوتلا تابثإو قيضلا

 , هللأ ديرب | ىلاعت هلوق ريظن وهو ةبآلا هذه رهاظب اجوجع قيضلاو جرحلا بجوي

 ةرابطلا.نيينعم لمتح [ ىربطيل ديرب نكلو | ىلاعت هلوقو | رسعلا ,كب ديرب الو رسيلا
 اذإو هبجو نم هبونذ تجرخ ههجو ل سغف ديعلا أضوت اذإ دللي ىنلا لاق 5 بونذلا نم

 سج رلاكتع بهذيلهللاديرب امنإ] ىلاعت لاق كهرخآ ىلإ هدي نم هبونذ تجرخ هيدي سغ

 ثادح“الا نم ريبطتلا لمتحو بونذلا نم ريبطتلا لمتحي | اريرطت كربطيو تيبلا لهأ
 نم مكيلعزنيو] ىلاعتهلوقو | اوربطاف آبنج متتك نإ و| ىلاعت هل وقكةساجنلاو ةبانجلاو

 ةساجنلا نمةرابطلاو ةبانجللاةرابطل مظتئاف | ناطيشلا رج ركنع بهذي وهب كروطيل ءامءامسلا
 دارا نوكيف امهيلع هل بجاولاف نيينعملا لمتحا ابلف | ربطف كبايثو | ىلاعت هلوقو
 ركذ امللِيق نإف ءوضولا ىف ةينلا باجيإو بيترثلا رابتعا طوقس ىلع ةرابطلا لوصح

 ارطوقس ىلع لد كم ميتلا ىف ةينلا رابتعا طوقس ىلع لدي نأ ىغبنيف معيتلا بيقع كلذ
 درب ىل هنأ انيلع هاضتقمو هاوخ ىف ةينلا راضح] ىضتقي مميتلا ناكامل هل ليق ءوضولا ىف
 امهيف ههوععرابتعا بجوف ةينلا نايضتقي الف لسغلاو ءوضولا امأو همظتنا ام طاقسإ هب

 فتكم مالك[ مكربطيل ديرب نكلو جرح نم مكسيلع لعجتيل هللا ديربام ] هلوق نأ ىلعو
 ماقا» الإ هظفل همظتنا ام عيمج ق هموم رابتعأ مصف هريغب هنيمضت ىلإ رقتفم ريغ هسفنب

 . هصوصخ ليلد
 نم اهنمض ىف امو ةيآل | هذه ماكحأ لع نم ان رضحام ان ركذ دق ركب وأ لاق ( لصف )

 اهف نوفلتلا هيلإ بهذام ىلع لامت>الا هوجو نم هيلع لمتشي امو ىناعملا ىلع لئالدلا

 ةلمتحما ظافل “الا هذهم'اهارإ هللا لزنأو راصم“ الا ءابقفو فلسلا نم اهلئاق نع هان ركذو

 ىف اهب لالدتسالاو اهرابتعاب انايإ هرمأ عم ماكحألا ىلع تالالدلا هوجوو ىناعملل
 ءعب ماكحأ جو
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 نييبتل ركذلا كيلإ انلزنأو ] ىلاعت هلوقو [ مهنم هنوبطنتسي نيذلا هملعل | ىلاعت هلوق

 طايفتسالا ىلع انضرحو هيف ركفتلا ىلعانثخ- | نوركفتي مهلعلو مهيلإ لزن ام

 ءايلعلاو نيطبنتسملا ةجرد لاننو هماكحأ كاردإ ىلإ قباستتل رابتعالاب انرمأو ريدتلاو

 اهناعمكاردتسا قيرطيتا ماكح لا نم هوجولل ةلمتلا ىآلا نم لزن امب لدو نيرظانلا

 هدامتجا هيلإ هادأ اب لوقلاب فلكم مهنم الك نإو اهيلط ىف داهتجالا غي وست ىلع عمسلا

 هيلإ هادأ ام داقتعا نيدهتجلا نم دحاو لك نم هللا دام نأو هرظنو هب أر هيلع رقتساو

 دحأو لكدي هاد اج ناكو عمسلا قير ط نم الإ ةكأردت سأ ىلإ ليدس أنل نكي ملذإ هرظن

 نم نوكي نأ كلذ لجأ نم بجوف هداهتجا هيلع لصحام لثع رظنلا قيرط نم مهم

 لدام نيدهتجملانم دحاو لكل اعرششم نوكك نأ ىتاعبلل المت ب انكلا ظفل لعج ثيح
 رظناف لامتحالا هوجو نم هاضتقمو باطلا نومضم ىف امو ةبآلا ىو هدنع هيلع

 بورضو دئاوفلا ةرثكو ىناعملا فيطل نماهاضتةمو اهاوحفب ةبآلا هذه تامتشا ىلع

 دوجو زئاج ريغ ذإ نآرقلا زاعإ لئالد ىدحإ هذهو طاينتسالا هوجو نم هيلإ تدأام

 هئراق مهف ىلإ برقأ نوكيل الصفم هركذ مدقت ام المجان ركاذانأو رشبلا مالكىف هلثم

 ىلاعت هلوق كح نم ان ركذام لوأف ء قيفوتلا لأمن ىلاعت هللاو ًاروص# اعومج ناكاذإ

 ظفللا ةقيقح هتضتقا ام ىناثلاو مايقلا ةدارإ نم ظفالا هلمتحا ام [ ةالصلا ىلإ متقاذإ |

 هذه ىلع ةيآلا نآل مونلا نم مايقلا نم هلمتحا ام ثلاثلاو مايقلا دعب لسغلا باحيإ نم

 هيفلوقلا قالط] ممصي ىذلادات لموت زم ءوضولابا] اهؤاضتقا عبارلاو تلزن لاحلا

 ةدحاو ةرابطل اهلاتحاو ةالص لكل . ءوضولاباجيإل افايحا ساخلاو مونلا نم مئاقدنأب

 باجيإو نوئدحم متأد مايقلا متدرأ اذإ اهلاتحا سداسلاو ثدح لام ةريثك تاولصا

 م عضوملا ىلع ءالا رامإب هءوضولا زاوج ىلع اهلالد عباسلاو ثادحألا نم ةرابطلا

 ىلع ءاملا ءارجإ اهرهاظب اهءاي] نماثلاو كلدلا بج وأ نم لوقل اهلاهتحاو كلذ ريغ

 ءاضع“ الا عيمجف مسسملا زاجأ نملوق نالطب و انيبام ىلع رئاج ريغارحسم نإو ءاضع“ الا

 نضرفلاب راصتقالاب وجو ىلعاهتلالد رشاءلاوةين ريغبءوضولا زاوجرىلع اهتلالدعساتلاو
 نإو كبجاو ام هجولا ناكذإ |[ مكهوجو | ىلاعت هلوقب ءىضوتملا نم انبجأو أه ىلع

 00 نأ ىلع اهلالد رثع ىداخلاو وضولا ف نييجاو ريغ قاشتتسالاو ةضمضملا
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 ةيمسنلا باحيإ ىنن ىلع اهتلالد رشع ىناثلاو هجولا نم اهنطاب نكي لذإ] بجاو ريغ ةيحللا
 نأ الاّحا رشععبارلاو لسغلا ف قفارملا لوخد ىلع اهتلالد رشع ثلاثلاو ءوضولا ىف

 سداسلاو سأرلا ٍضعب حسمزاوج ىلعاهنل الدر شع سماخلاو ةلخادريغ قفارملا نوكست
 ضعب ىأ ضعبلا حسم زاوجل اهلا هتحارشع عباسلاو عيمجلا ميسم بوجوأ اهلامْتحا رشع

 ريغذإ تارعش ثالث ضو رفملا نوكي نأ زئاج ريغ هنأ ىلع اهتلالدر شع نماثلاو هنم ناك

 نيلجرلا لسغ بوجول اهلاهنحا رشع عساتلاو هيلع راصتقالا نكمي الام هفيلكت زئاج
 نورشعلاوىداحلاو حسملاب اهباعيتسا ىجوم لوق ىلع حسملا زاجل اهلاّْتحا نورشعلاو

 نورشعلاو ىناثلاو | نييعكلا ىلإ | هل وهب ضعبلا مسه ىزيجج لو نالطب ىلع اتالد

 قافتاب امهدحأ ناكامبإ بجاؤلا نأو حسملاو لسغلا نيب عملا باحيإ مدع ىلع اهلالد
 لسغلا بوجو ونيفخلا سيللاح ىفسسملا زاوج ىلع اهتلالد نورشعلاو ثلاثلاو ءابقفلا

 لخدأ اذإنيفخلا ىلع مسملازاوج ىلع اهتلالد نورشعلاو مب ارلاو نيلجرلار ورظ لاح ىف
 تلد حسملا ىلع تلد ثيح نم اهمال ثدحلا لبق ةراوطلا لكك أ مث نات رهاط امهو هيلجر

 نم لوق ىلع اهتلالد نورشعلاو سماخلاو هليلد ماقامالإ لاح“ الا عيبمج ىف هزاوج ىلع

 نيفالا ىلع حساملانآل نيفخلا ىلع مشملا ىلع تاد ثيح نم نيقوم رجلا ىلع مسملا زاجأ
 نورشعلاوسداسلاو نافخ امهيلعناكنإوهيلجر ىلع حسم دقلاقي نأزئاج نيقومرجلاو

 هنأو نيبروجلا ىلع مسملا نأ ىف ليلد ىلإ جاتحي هنأو نيب روجلا ىلع جسما ىلع اهتلالد

 ةذاوج عانتماو مسملاب سأرلا ةرشابم موزل ىلع اهتلالد نورشعلاو عباسلاو دام ريغ

 | كلجرأو | هل وقف ةمايعلا ىلع مسا نالطب ىلع اللد كلذ ناكل يق نإف راخطاو ةماعلا ىلع

 حسم المت | ملجرأو ] هلوق ناكامل هل ليق ه نيفخلا ىلع مسملا نالطب ىلع لدي

 طقسن الثل ازا امهدحأ ىف ناكنإو نيلاح ىف امهانامعتسا اها تسا اننكمأو لسغلاو

 زاجنا ىلع | مكس قرب اوحسماو ]| هلوق لايعتسا ىلإ ةءجاح انب نكت ملو امهنم ًادحاو

 نأو ةرم ةرم ءوضولا زاوج ىلع اهتلالد نورشعلاو نماثلاو هَتَميَقَح ىلع هانلمعتساف

 ةالصلازاوجىلبعو ءاجنقسال | ض رق قث ىلعاتلالد نورشعلاو عساتلاو عواطت ووف دازام

 نالطب ىلع اهل الد نوثالثلاو معرلا نم ءاجنتسالا بجوأ نم لوق نالطب ىلعو هكرت عم
 دل 1 ىلا همك ا سف ل ل مة رى ري هلك و 14 ل سلا وج ع 0 ا
 هزجيمل اميلسي نأ لبق اميلخدأ نإ هنأو ءانإلا ايهاعدإ لبق ديلا لسغ بجوأ نم لوق
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 نملوةنالطبورضرفب سيلنينذآلا مسم نأىلع اهتلالد نوثالثلاو ىداحلاو ءوضولا

 ءوضولا قيرفت ذاوج ىلع اهتلالد نوثالثلاو ىناثلاو سأرلا نود امهلع مسملا زاجأ
 لوق نالطب ىلع اهتلالد نوثالثلاو ثلاثلاو لصح هجو ىأ ىلع لسغلاب ةالصلا ةحابإب

 ةبانجلا نم لسغلا باحيإل اهؤاضتقا نوئالثلاو عبارلاو ءوضولا ىف بيترتلا ىجوم
 تناكذإ ءايشأ بانتجا هب ىمس نا ظفالا اذه ءاضتقا ىلع اهتلالد نوثالثلاو سماخلاو

 نوثالثلاو سداسلاو اه ريغ ىفهنكح نيبدقام وهو هنانتجا كلذ ىضتقيام ةبناجم نم ةيانجلا

 نإو] هلوقبهيف قاشنتسالاو ةضمضملابوجوو لسغلاب هلك ندبلا باعيتسا ىلع اهتلالد

 نأو ةالصلا حابتسا هندب ربط ىتم هنأ ىلع اهتلالد نوثالثلا وعباسلاو | أوررطاف ًابنج متتك

 مساتلاو هأملا مدع دنع ثدحال مميتلا باحيإ نوثالثلاونماثلاو هيف ضرفب سيل ءوضولا

 ضيرملا ريْغا مميتلا زاوج نوعبرآلاو ءاملا ررض فاخ اذإ ضيرملل هزاوج نوثالثلاو
 ىداحلاو ررضلا فو هنأ وهو امورفم ضرملا ىف ىنعملا ناكذإ دربلا ررض فام اذإ

 لمت [ءاسفلا متسم الوأ | ىلاعتهل وق ناكذإ بنجلل مميتلازاوجرلع اهتلالد نومبرألاو
 وأ | ىلاعت هل وق ناكذإ ةأرملا سم نم ءوضولا باحيإ اهامْحا نوعبرألاو ىناثلاو عاجلا

 هل زاج شطعلا فاخ نم نأ ىلع اهتلالد نوعبرآلاو ثلاثلاو نيرمألا لمتح [ متسمال
 عبارلاو حورجلاو ضيرملا وهو هلامعتساب ءاملا رضل فئاخلا ىنعم ىف ناكذإ مميتلا
 هللاو ءاملل دجاوريغ وهذإ مميتلا هلز وحي هلحر ىف ءاملل ىسانلإ نأ ىلع اهتلالد نوعبرآلاو
 ءام هعم نم نأىلع اهتلالد نوعبرآلاو سماخلاو هدوجو دنع ءاملا لامعتسا طرش ىلاعت

 ملف | ىلاعت لاق مث ءوضولا ءاضعأ لسغب ىمأ هنال هلامعتسا هيلع سيلف هئوضول هيفكي ال

 اذه نأ ىلع لدف مميتلا هضرف نم نأ فالخ ال هنألو اهلسفل ىنكيام ىنعي | ءاماودجت
 هلوقب لدتسا نم لالدتسال اهناهت>ا نوعبرآألاو سداسلاو دأرم ريغ ءأملا نم ردقلا
 مميتلا زاوج ىف ةركن ناكذإ هنم هزج لك مدع رك ذف | اومميتف ءام اودجت لف ] ىلاعق
 طوقس ىلع اهتلالد نوعيرألاو عباسلاو مميتلا ىلع راصتقالا زجي مل اليلق دجو اذإف

 بجوف ًابلط نايضتقيال مدعلاوأ دوجولا ناكذ] هبجوم لوق نالطب و بلطلا ضرف
 تقولا باهذ فاخ نم نأ ىلع اهتلالد نوعب رآألاو نماثلاو اهنم سالام اهيف دئاز بلطلا
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 فن هب مميقي ام باب

 سوبحلا نأ ى بع اهتلالد ن وعبرألاو عساتلاو تقولا ركذ ريغ نم [اولغاف | ىلاعت هلوقب

 ىف هركذام دحأب ةالصلا لعفب سمأ هللا نال ىلصيال هنأ ًافيظن بارت الو ءام دي ال ىذلا

 ًافيظن آبارت دجو اذإ سوبحالا مميتلا زاوجل اهلا هّتحآ نو سخخلاو بارتوأ ءام نم ةبآلا

 مدعل هقلعامتإو تقوب هرصخ ذإ تقولا لود لبق مميتلا زاوج نوسخلاو ىداحلاو

 تاب وتكملا تاواصلازا وج ىلعاهتا الد نوسن + اوىفاثلاو [ءام اودحجت ملف] ىلاعت هلوقب ءاملا
 [ مكه وجو اولسغاف ةالصلا ىلإ تق اذإ | ىلاعت هلوقب ءاملا دحي وأ ثدحي لام دحاو مميتب

 ءوضولاب اهم ىمأ ىذلا هجولا ىلع مميتلاب ةالصلاب ىمأف | اومميتف | هقايس ىف هلوق مث

 نوسخلاوشلاثلاو مميتلاراركت ضتقت ل ةالص لكل ءوضولا راركتن ةيآلاضتقت ملاملف

 ةالصلاىلإ متقاذإ] ىلاعت هل وقل ءوضولاةالصلا ىفءاملا دجو اذإ مميتملا ىلع نأ ىلع اهتلالد

 هجولا حسم نوسؤخلاو عبارلاو فاس ايف كلذ ىلع !هتلالد نم انيب ام ىلع | اولسغاف
 ءاضتقال نيقفرملاىلإ نيديلاسم نوسفلاو سماخلاو ه هب امهماعيقساو مميتلا فنيديلاو

 سداسلاو ليلدب جرخ امن نيقفرملا قوفام نأو اهايإ ['قفارملا ىلإ مكب ديأو ] ىلاعتهلوق

 ديعصلاو | ًايبط ًاديعص اومميتف | ىلاعتهلوةلضرأ الا نم ناكام لكب هزاوج نوسذملاو

 سجنلاو | ًابيط] ىلاعتهل وقل سجنلابارتلاب مميتلان الطب نوسنحلاو عباسلاو ضرأالا
 دصقلا مميتلانأ امهدحأ نيبجو نم مميتلا فةينلا بوجو نوسفلاو نماثلاو بيطب سيل

 نأ ىلع هتلالد نم انيبام ىلع 0 ةئم مكيديأو مكهوجوب اوحسمأف ىلاعت هلوق ىناثلاو

 عطقي رخآ ءىثل هلاعتسا نأ و عطق ريغ نم هجولاب لصتي ىتح ضر الا نم نوكي هءادتبأ

 هبجو بارتلا ضعب ةباصإل اهلاهتحا نوسخملاو عساتلاو فانيتسالا بجوتو ةينلا مكح

 مميتلا زاجأ نم لوق نالطب ىلع اهتلالد نوتسلاو ضيعبتلل وهو [ هنم | هلوقل هيدبو

 دحأ ءاج وأ | ىلاعت هلوق ةلالد نوتسلاو دحاولاو ديعصلا نماسيل ذإ شيشحلاو جلتلاب

 ةضاحتسالا مد نأو نيليبسلا نم جراخلا نم ةرابطلا باحيإ ىلع [ طئاغلا نم مكنم
 ضرالا نم نيمطملاوه طئاخلا ناكذإ ءوضولا بجوت امهوحنو ىذملاو لوبلا سلسو

 زاوج ىلع | مكهوجو اولسغاف | للاعت هلوق ةلالد نوتسلاو ىناثلاو كلذ لكل قو

 لدتسيورقلا ذيبنيءوضولا زاوجىلع هبلدتسف ليلدلا هصخامالإ تاعئاملا رئاسب لسغلا
 زاوج ىلع ًاضيأ هب لدتسيو 5 رح ىف رح امو للاب هزاوج ىلع حلاص 000 تملا ًاضيأ دي
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 صاصبجلل نارآلا ماكحأ 4

 نبللاو درولا ءام لدم ءاملا ىلع باغي لو تارهاطلا نم ءىش هطلاخ ىذلا ءاملاب ةرابطلا

 هزاوجلع | اومميتف ءاماودجت ملف ] ىلاعتهلوقةلالد نوتسلاوثلاثلاو كلذ ونحو لخلاو
 هايإ هركذل ءاملا نم ءزج لكمدع دنعمميتاا انل قلطأ امتإو ءام ذيبنلا ىف ناكذإ ذيبنلاب

 هوحن و رّعلالخو قرملآاكفاضملا ءاملاب ءوضولا زيجي نم ًاضيأ هب لدتسيوروكنم ظفلب

 دحاو ءوضو ض رف ىنالص ةضاحتسملا عني نأ اهلالدنوتسلاو عب ارلاو ءام هيفثاكاذإ

 متنأو متَق اذإ ىور دقف | ةالصلا ىلإ مق اذإ | هلوقل ناث ضرفل ءوضولا ةداعإ موزل ىلع

 عانتماىلع اهتلالد نوتسلاو سماخلاو ةرامطلا دعب ثدحلا دوجول ةثدحم ىهو نوثدحم

 ورهف ثدحلل عفارريغ مهيتلا ناك اذإ ةضاحتسالا ىف اهتلالدك دحاو مميتي نيضرفزأوج

 زاوج ىلع اهلالد نوتسلاو سداسلاو ثدوهو اهلإ ماق ةالصلا ىلإ مايقلا دارأ ىم

 هلوقو | سمشلا كولدل ةالصلا مفأ | ىلاعت هلوقل املا مدع دنع تق ول لوأ ىف مميتلا

 رمأو اه 52 ع ةالصلاب رم اذ اومسي ف ءام اودجت لف  هلوق ىلإ  ةالصلا ىلإ ممَقاذإ]

 زاوج كلذ ىضتقاف ًامودعم ناك اذإ بارتلا وأ ًادوج وم ناك نإ ءاملاب ال ةرابطلا مدقتب

 هلوأ ىفو تقولا لبق ءاملاب ةرابطلا زاوج ىضتقا كتقولا لبقو تقولا لوأ ىف مميتلا
 هب ةالصلازاوجو سوبحملل رضحلاىف متاذارج عانتما ىلع اهتلالد نوتسلاو عباسلاو

  هلوق لإ - طئاغلا نم مكنم دحأ ءاجاو أ رفس ىلع وأ ىضرم متنك نإو ] ىلاعت هلوقل

 مدع عم رفا رخآلاو ضرما امهدحأ نيئيش مهي دل ةحابإ ىف طرشف] 10 وهميتُف

 مميتلاب هت الص زئاج ريغف سيح هنم عونم هنأ الإ اهقم ناكو ًارفاسم نك اذاف ءاملا

 هزاوجىف طرشدق هنأ الإ كلذك وه هل ليق امقم ناكن إو ءاملل دجاو ريغ وهف لبق نإف
 زاوجو مميتلا هلسيبأ امتإوهمدع ىناثلاوءاملا مدع هيف بلغألا ىذلا رفسلا امهدحأ نيئيش

 هيف ءاملا ىذلإ رضحلا ىف ال رفسلا وهو كلذل ةبجوملا لاحلل ءاملا دوجو رذعتب ةالصلا

 اهنم بلاغلاو اهف ةداعلا لاح ريغ نم ىدآ لعفب عنملا لصح امنإو باغألا ىف دوجوم

 ام لك فن ىلع ا جرح نم مكيلع لعجميأ هللأ دبر بام | هلوق ةلالد نوتسلاو نماثلاو همدع

 كلذ لديف قيهضالا بهذم ىلحتنم نع ىالخلا عوقو دنع هب جاجتحالاو جرحلا بجوأ
 ناك ذإ هبرشأ هسيحيف شطعلا نم هسفن ىلع فاخ اذإ امههعم ناك نإو مميتلا زاوج ىلع

 باجيإ ىفن ىلعو ةراوطلا ىف ةالاوملاو بيترتلا باجيإ ىن ىلعو جرحلاو قيضلا ىفن هيف



 مق لدملاو ةداهشلاب مامقلا باب

 | مروطيل ديرب نكلو | هلوق ةلالد نوتسلاو عساتلاو كلذ ىرجم ىرج امو اهيف ةينلا
 ةالاوم نمو هريغ وأ بيترت نم تاضح هجو ىأ ىلع ةرابطلا لوصح دصقملا نأ ىلع

 هلوق ةلالد نوعبسلاو كلذ ىرجب ىرج امو ابمدع وأ ةيأ بوجو نمو قيرفت وأ
 ىنلا لاستغا نأ ىلعو ريبطتلا دارملا ناكذإ ءاملا ريدقت رابتعا طوقس ىلع| اوربطاف |

 [مكسؤرب اوحسماف | ىلاعت هلوقنأ نوءيسلاودحاولاو هرايتعا بجومريغ عاصلاب رقي ل

 ىناعملا ىلع ةدحاولا ةنآلا هذه تالالد هوجو هذهف ءاملاب هحسم دارملا نأ ىلع ةلالد هيف

 ةالصلا مامأ امدقت بحي ىتلا ةرابطلا ىف لاهتحا ابمو صوصن اهنم ماكحألا بورضو
 هغلبي ملام اهلامتحا بورضو اولئالد نم ,يثك نكي نأ ىسعو اهب ممصت ىلا اهطورشو

 قفوملا هللاو اهمبغل ققو نم مكردأ اهيف رظنلا ىصقتساو أبنع ثح ىتم انملع

 لدعلاو ةدابشلاب مايقلا باب ا
 طونوك هانعمو [ طسقلاب ءادرش هلل نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهمأ اي ] ىلاعتهللالاق

 نع ىهنلاو هب لمعلاو فورعملاب سم الا نم هب مايقلا مكمزلي ام لك ىف قحلاب هلل نيماوق '

 ليقدق لدعلاب ىتعي | طسقلاب هلل ءادوش | هلوقو قحاب هلل مايقلا وه اذهف هبانتجاو ركنملا

 اونوك ]هلوق لثم وهو نسحلا نع كلذ ىور سانلاق وةح ىف تاداهشلا اهنأ ةداهشلاف

 مهيصاعمب سانلا ىلع ةداهشلا دار أ هنإ ليقو [ كسفتأ ىلعولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق
 نيذلا ةلادعلا لهأن ماونو 5 نأ هانعم ناكف | ساأنلا ىلع ادهش روك | ل لاعت هلوقك

 هللرمالل ةداهشلا هب دارأ ليقو ةمايقلا موي س ىننا ىلع ءادبش نون وكي مهلثم نأ أب هنا كح

 ال و] ىلاعت هلوقو امل ظفللا لايحال ةدارم ابك ىتاعملا هذه نوكست نأ زئاجو قحلا هنأب

 مهلإ بهذنيح دوييلا نأشيف تازن اهنأ ىور [ اولدعتال نأ ىلع موق نآتك مكنمرجي

 اودص امل شيرق ىف تازن نسحلا لاقو هولتةي نأ اومهف ةيد ىف مهتيعتسل هِي ىنلا

 ةروسلا هذه ىف ىنعملا اذه ىلاعت هللا ركذ دق ركب وبأ لاق ٠ مارحلا دجسملا نع نيملسملا

 نسحلا هام [اودتعت نأما رحلا دجسملا نع مودص نأ موق نآش مكتمرجيالو] هلوق ف

 دقو ًاراركت نوكتال نأو مريغ ىف تازن نوكت نأ ىلو"الاو ىلو آلا ةيآل ا ىنعم ىلع
 عنمي ال موملظو نيرفاكلا رفك نأب مكحو لطبملاو قحملا ىلع لدعلاب رم الا كلذ نمضت

 لع مهم رصتش نأو نوقحتس ام مهلتقو مهلات# ىف زواجت» ال نأو مهذع لدعلا نم ١ سارا. م 0 3 7 ءيبانأ 1
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 صاصجلل نآرقلا ماكحأ

 ممءاسنو مدالوأ لتقو مهبذعتو مهب ةلثا نود قاقرتسالاورم“الاو لاتقلا نم قحتسملا
 هللإَي ىنلا هثعب نيح ةحاور نب هللا دبع لاق كلذكو مهلا م'الاو مفلا لاصيإل ًادصق

 نإ صرخلا ىف ففخيل هيلإ هعفد اودارأو ملح نم ائثيش هل اوعمجل اصراخربيخ ىلإ

 لدعأ نأنم كلذ ىنعنمامو ريزانخو ةدرق مكنت دع نه ىلإ ضغب ال مكنإو تحاذم

 | ىوقتلل برقأ وه ]لاقامل ليق نإف ٠ ضر'الاو تاومسلا تماق اذهم اولاقف مكبلع

 هانعم ليق هسفن ىلإ برفأ وه ءىثلا نوكي فيكف ىوقتلا وه هسفن لدعلا نأ مولعمو
 ىلإ ايعادركذ ايف لدعلا نوكيف تآيسلاعيمج بانتجاب نيقتم ١ ونوكنتنأ ىلإ برقأ وه

 هلوقو رانلا ءاقتال برقأ وه لمت<و ىصاعملا عيمج بانتجاو ءايش“الا عيمج ىف لدعلا

 لدعلا لاق هنأك لعفلا هياعلد ىذلاردصملا ىلإ عجار وه هلوقف [ىوقتلل برقأ وه ]

 ىلاعت هلوقو هل ارش بذكلا ناكىنءي هل ًارش ناك بذكنم لئاقلا ل وقكىوقتلل برقأ

 دارملا ىف فاتخا دق | ًابيقن رشع ىنتثأ مهنم انئعبو ليئارسإ ىنب قاثيم هللا ذخأ دقلو |
 ىلع ديهشلا ةداتق لاقو نيمأألا سنأ نب عيبرلا لاقو نيمضلا نسحلا لاقف انبه بيقنلاب

 موقلا ٍبيقن ليقف عساولا بقثلاوهو بقنلا نم ذوخأم بيقنلا لصأ نإ ليقو هموق
 ًاييقت ءافرعلا سيئر ىمسف مرارسأو مرئاض نونكم نعو مهلاوحأ ىلع بقني هنآل

 مهلاوحأ فرعتل نيمضلا هنأ هب دارأ امتإف نيمضلا هنأ نسحلا لوق امأو ىنعملااذمل

 كاذكو تلي ىنلا ىلإ كلذ عفريأ مهودعو مهتماقتساو ممداسفو مهحالصو مر ومأو

 هنأ سنأ نب عيبرلا لوقو ىنعملا اذه ىلع ًابيقن رشع ىنثا راصنآلا ىلع قلي ىنلا لعج
 اب ديهشو مهيلع نيمأ هنآل ًاضيأ نسحلا لاق ام براقي ديبشلا هنأ ةداتق لوقو نيمآلا
 ةاعارمل امهدحأ نيئيشل هابقنلا قلب ىنلا بقن امنإو مجرومأ مهيلع ىرحيو هب نولمعي

 مهنأ ىئاثلاو ىور اب مهف ربديل لِي ىنلا امالعأو مرومأو مهلاوحأ نأ اودع اذإ
 نآلو تلي ىنلا ىلإ ىهتنت مرابخأ نأ اوملع ذإ ةماقتسالا ىلإ برقأ اوناك[بيقن مهلع
 موقيف هلبق جنا وخلا نم هل ضرعيو هب وني امف هلم ىنلا ةبطافع مشتح مهم دحاو لك

 نال قائيملاو دبعلاب ءافولا مهنع ًانماض بيقتلا نوكي نأ روح سيلو هيف بيقنلا هنع
 لوألا ىنعملا ىلع هنأ انملعف هب مايقلاالو هلعف نيمضلا نكمالو هناض حصيال ىنعم كلذ

 اف رغما بص اع مود لذ ابيقن ال د>اولا ريخ لوبق ىلع ةلالد ةن هده قو ذ علل يسن امأ موق 5 سقت نال دعا ولا رخ ل مق اع ةلالد ةءألا هذ



 ١ لدعلاو ةدابشلاب مايقلا باب

 امنإ ليق نإف ه هجو هبصنل ناكامل لوبقم هربخ نأ الولف مامإلا وأ لِي ىنلا مهاوحأ
 ىلع ءابقن اونو ملر شع ىنثإلا نإ هل ليق دحاولا نودرشع ىنثإلا لوبق ىلع كلذ لدي

 نيرخآلا نود ةصاخ هم وقع ًابيقن مهنم دحاو لك ناكامن ]و مهتلمحي ليما رسإ ىنب عيمج
 لوق اذه سابع نبا لاق |هؤابحأو هللا ءانبأ نحن ىراصنلاو دوييلا تلاقو | ىلاعقهل وق
 هابحأو هللا ءانبأ انإف انف وخذت ال اولاقف هللا تامقن قلي ىنلا مرذح نيح دوويلا نم ةعامج
 لاقو دلولا نم ىركب كدلو نأ ليئارسإ ىلإ ىحوأ ىلاعت هللا نأ دوهيلا معرت ىدسلا لاق
 !ولوأت مهن] ليقف ىراصنلا امأو دلاولا نم دلولا برق ىنعم ىلع كلذ اولاق امن] نسحلا
 !ولاق امل مهنإ ليقو مكيبأو ىبأ ىلإ بهاذ ىنإ مالسلا هيلع حيسملا لوق ىف ليجنإلا فام
 ىلعو ءارعش مهنم ىأ ءارعشليذه برعلا لرقم كلذ ىرج مهنم ناكو هللا نبامسيسملا
 ىنعم ناكف هيلع هوعباتو مهنم لئاق لاق ىأ هللا ءانبأ نحن ١ 0 ةليسم طهر ىف ىطوق

 [ ميونط ميذعي ملف لقإ 0 لا لد ,!انم ىأ هللا ءانب أن هجولا ١ ذه ىلع م وق

 نوذعي مهنأب نيرقم اوناك مهنأل مهتاسل ىلع اهب مهيذكتو كلذ مماوعد لاطبإ هيف

 دبع لاق [ اكولم مكلعجو | ىلاعت هلوق هدلو بذعيال قفشملا بالا نأ مولعمو بونذلاب

 3 مثديغ لاقو مداخو ةأرماو رادهل نم م كلملا ن نسحلاو ملسأ نب , ديرو رمع نب هلثأ

 اولعج دهاجو سابع نبا لاقو شاعلل قامشملا لمحو لامع” الا فناكت نع هب ىنغتسيام هل

 مامسامنإ نسحلا لاقو ًاضيأ لاوم الاب ثريغ لاقو مايغلاو رجحلاو ىولسلاو نملاب اكوام
 ىدسلا لاقو مهنودبعتسي اوناكنيذلا طبقلا نم صلختلاب مهسفنأ اوكلم مهن”ال اكولم
 هلوق - مداخلا كلم نم لوأ اوناك ةداتق لاقو هلامو هلهأو هسفن مهنم دحاو لك كلم

 ليوأتلا ءوسب امهدحأ نيوجوب نوكي هايإ مهفيرحت [ هيشاو» نع ملكلا نوفرحي |
 رييخت نكم ريغف ةفاكلا ىديأ ىف رشتتاو ضافتسا دقام امأو ليدبتلاو ريغتلابرخآلاو

 دنع هيلع ناك امنإو ةفاكلا ف ضفتسي ملاهو مولثم ىلع ؤطاوطلا 0 ريغ ىلإ هظافلأ
 اه ريغىلإ هيناعموهظافلأ ريبغت عوقو زئاج هنإف ؤطاوتلا مملثم ىلع زوج ةصاخلا نم موق
 ىلع مهفي رحت امهنإف ةفاكلا ىديأ ىف عئاشلا ضيفتسملا ام أو اهاوس رخأ ظافلأ تايث و

 نم هدقتعتام ىلع ةماشتملا ىألا نم ًاريثك ةربجنلاو ةهبشملا تلوأت كةدساف تاليوأت
 هنأ انلف امنإو ةنكحلا ىلإ لقاعم ىلع املمح تود اهداقتعا قفاويأم اهناعم نم ىعدتو اهبهذم



 نم ةفاكلا دنع رشنئاو ضافتسا امف ظافلآلا رييغت ةبج نم فيرحتلا حوقو زئاج ريغ

 مهئاطوأ دعابتو مهممه فالتخا عم مهلثمو هيلع قطاوتلاب الإ عقي ال كلذ نأ لبق .

 رييغت ىلع نيبلسملا نم ؤطاوتلا عوقو زوجي ال 6 هلثم ىلع مهنم ٌوطاوتلا عوقو زوال

 لصأ ال رابخأ عارتخا ىلع مهوطاوت زاجل كلذ زاج ولو هريغ ىلإ نآرقلا ظافلأ نم .ىش

 هلوق رارطضا لوقلا اذه نالطب ملع دقو ءىث رابخألاب ملعي نأ حص ا كلذ زاج ولو اهل

 انإ اولاق | لاق امنإ لاق نسحلا نع | مهقاثيم انذخأ ىراصن انإ اولاق نيذلا نمو | ىلاعت

 مهنأو امم اومستو ةينارصنلا اوعدتبا مهتأ ىلع لديل ىراصنلا نم لقي مو [ ىراصن

 ىف ىراصن اوناكن يذلا مثو نير اوحلا نم هنامز ىف سيسملا اوعبنا نيذلا جاهنم ىلع اوسيل

 مهنم اونوك مل نإو مهيلإ ءالؤه بستناف ةرصان ىمسق ماشلا ةيرق ىلإ اوبسن ةقيقحلا

 عضاوم ىف ىلاعت هللا قلطأ دقو نوكرشم ةثلثم ءالؤهو نينمؤم ةدحوماوناككئلوأ نآل

 نبا حيسملا ىراصتلا تلاقو | ىلاعت هلوق ىف مهنع ةياكحلا هجو ىلعال ىراصتلا مسأ هريغ
 لااعت هلوق ةمالعو محل ةمس كلذ راصو كلذب اوفرع دق مهنآل رخأ عضاوم ىفو | هللا

 نأ دارأ نإ ايش هللا نم كلب نف لق ميم نب ميبسملا وه هللا نإ اولاق نيذلا رفكدقل |
 مداقتعاو هبنيدتلا ةرج ىلع كلذ اولاقمهنال رفكلا مس مهتقحلاهن] [ميرم نب ميسا كلم

 اورفك ال هل نيركنم مهريغ نع ةباكحلا ةبج ىلع اولاق ول مهمل هتحصب رارقإلاو هابإ

 نارفك اممدخأ نيبجو نم ةيطغتلا ىلإ مهنع ركذ ام ىتعم عجريو ةيطختلا وه رفكلاو
 ةيهلإلا هل !وعدا نم هريغ ىلإ اهقاضإو ا هللا وه اهم رعتملا نوكك نأ اهدححي ةمعنلا

 ىلاعت هلأ مع 3 هعييضتل رفاك هللاب لهاج لكو ىلاعت هّللاب لبجلا ةبج نم رف ةك رخآلاو

 جيلا كلين نأ دارأ نإ ] ًاؤششأ نمكلع نفإ ىلاعأ هلوقو ه ريغ ىلإ اهفيضم ةلزنم ناكف

 نم اذهو همأو ميسملا كاله دارأ نإ ىلاعت هل هللا مأ عفد ىلع ردقي نم هانعم| م نبأ

 هللادارأ اذإ ىلاعت هتلارمأ عفد ىلع ردقا الإ ميسملا ناكول هنالل هضوأو جاجت-الا ربظأ

 توما دوزو زاوج ىف ءاوس نيةولخما رئاسو حيسسملا ناكاملف هريغ كالهإو هكالهإ ىلاعت

 ءانفلا ذاوج ىف ميلثم وهو ةهلآ سانلا رئاس نكي ملاذإ هلإب سيل هنأ مص مهيلع كالحلاو

 لاقإ م هللا بتك ىتلإةسدقملا ضرألا اولخدا موقايز ىلاعت هلوق مويلع كالحلاو توملاو

 ماشلا ضرأ ةداتق لاقو روطلا ضرأ دهاجلاقو , سدقْلا تنب ضرأ ىدسلأور رسأمع نبأ



 1 لدعلاو ةداهشلاب مايقلا باب

 امنإو ريبطتلا سيدقتلا نآل ةروطملاوه ةسدقملاو ندرألا ضعبو نيطسافو قشمد ليقو

 ءايبنأللل ًارارقو ًانكسم تلعجو كرشلا نم ريثك نم تربط اهمال ةسدقملا هللا اهامس
 ىوردهل ليق | مهيلع ةمرحم اهنإف | لاق دقو | مل هللاب بتك |لاقمل ليق نإف ه نينمؤملاو

 نأ ىغبني ركب وبأ لاق اهابإ مهم رح مث مط ىلاعت هللا نم ةبه تناك اهأ قاحسإ نبا نع

 دقو اهانإ عمم رح اوصع اللف هرمأ عابت و هتعاطب مايقلا ةطيرش ىلع املعج دق هللا نوكي

 | نيرابج ًاموق اهف ن َن !| ىلاعتهلوق مومغلا جر هجرخم ناكذإو صوصخلا ىلع اهنإ ليق

 هنآأل مظعلا ربجو هيلع هاركإلا وهو ىمآلا ىلع رابجإلا نم وه رابجلا نأ لبق دق هنإف

 لخنلا نم رابجلاو هركلا ىتءم هيف نال شرآلا رده رابجلاو حاالصلا ىلع هارك الاك

 ديرب ام ىلع مهري ىذلا سانلا نم رابجلاو سانلا نم رابجلاك هن ال الوط ديلا تافام

 لجوز ع هلل ةمظعلاو هل سبل امب ىظعتي هريغ ةفص ىف مذ وهو ىللاعت هلل حدم ةفص رابجلاو

 ىلإ هب فراعلا وعدي هتاذنأ ىعملاو ًارابج هللا لزي لو رادتقالاب مظعتملا رابجلا هدحو

 ىوانملا كح ىف ناكوأ هأوان نم بلاغلا عم رابقلا ىف نأ ابقلاو رابجلا نيب قرفلا وهميظعت
 [بابلامهلع اولخداامهيلع هللا معنأ نوفاخنيذلا نم نالجر لاق | ىلاعتهل وق هاي هنايصمب
 نوفاخم لعلا لهأن م هريغلاقو ىلاعت هللا نوفاخي مهنأ [ نفاخ ] هلوق ىف ةداتق نع ىور

 ةليضف ىلع لدف كلذب امهيلع هللا ىثأف قملا اولوقي نأ نم فوألا مهعنمب ملو نيرابجلا

 نأ سانلا ةفاخخ ؟دحأ نعنم ال هلي ىنلا لاقو هتلزنم فرشو فوخلا دنع قا لوق

 تناوضررن ىب اللاقو لجأ نم ىنديالو قزر نم دعبب ال هنإف هملعو هأراذإ قا لوقت

 دنع قد ةباك دابجلا لضفأ نع لتس نيح لاق م ةمول هللا ف كذخأبال نأو هيلع هللا
 كب رو تنأ بهذاف اهيف اومدام ًادبأ ابلخ دن نأ انإ ىسوماب اولاق | ىلاعت هلوقرئاج ناطلس

 مولاق مهنأ اههدحأ نيينعم لمت عا[ال التاقفُكب روكن أبعذافإ هلوق[ن نودعاقا:مهانإ الئاقف

 رفكو هييشت اذهو ةلّقنلا وه ىذلا باهذلا ىناثلاو كل نيعم كب رو ىنعم زاجملا هجو ىلع

 نم بجعتلاو مهلع راكنإلا جرخم جرخ مالكلا ن*ال مالكلا ىنعمب ىلوأ وهو هلئاق نم

 مولع ىلعتسسملا لقاقملا ةوادعك مه هتوادع نأ ىنعمب هللا هلتاق زاجنا ىلع لاش دقو مولمج

 و9 ا اذه [ ى أو ىنفقت الإ كلمأ ال ىنإ بر. لاق ] ىلاعت هلوق ناطلسلا ظعو رادتقالاب

 ةردقلا كلملا لصأ نآال كلذو ةقيقحلا ىلع رخلا هاخأ الو هسفن كلي ال ناسنإلا ن 53



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 1

 لع فرصتلا ىلع كلملا مسا قلطأ مث هيخأ وأ هسفن ىلع ناسنإلا ردقي نأ لاحمو

 انيق هانعم انإو هيلع رودتل! قرصت هفرصصي نأ هل ناكذ] هيلعرودقللا مح ىف كوامملا

 ىهتلب وهرمأب فرصتي ناك ذإ ًاضِنأ هيخأ ىلع هقلطأو هللا ةعاط ىف هسفن فيرصق كلع هنأ

 لاقو ركب وبأ ىبف ركب ىبأ نم هدب تاذو هسفنب ىلع نم ًادحأأم هلي ىنلا لاقو هلوق ىلإ

 ىلام ىف زئاج كرمأو ىنتف رص ثيح فرصتم ىنأ ىندي هللا لوسراب كلالإ ! ىلامو انأ له

 ةمرحم اهنإف | ىلاعتهل وق كلا ةقيقح هيدرب مو كيب“ الكلامو تنأ لجرل قلم ىنلا لاقو

 اوناكممنأ ال عنم مي رح : وه ملعلا لهأ رثكأ لاق | ضر الا ىف نوهيتي ةنس نيدبرأ مهلع

 نأ زوحب ملعلا لهأ ضعب لاقو خسارف ة ةتس عضوملا رادقمو اوسمأ ثيحب نوحبصي

 نم عضارملا هيلع انمرحو | ىلاعت هللا لاق منا هلصأ مسرحتلا نال ديعتلا مرت نوكي

 : اس رف فصي رعاشلا لاق عنملا هب هن ىنعي ا لبق

 مارح كيلع ىعرص ٌورما ىنإ 2 ىرصقا اهل تاقق ىنعرصتل تلاح

 دبعتلا مرحت ىرجأ مث ممرحتلا لصأ وه اذبف ىعرص كنكسمب ال سراف ىنإ ىنعي

 هللا كح نم ناكذإ عونمملا ةلزنع مرحلا راصو امكح كلذي هعنم دق ىلاعت هللا نآل هيلع

 امهوعتو [ مدلاو ةئيلل كيلع تمرح] ] ىلاعت هلوقو هنم عونمملا عقي ال اج عمي ال نأ هيف

 دبعتلا مر حتو عنملا م.رحت عامتجأ ليحتسيو ةقيقحلا ىف عنم ميرحت ال دبع كح مر حت

 رظحلاو هيلع رودقم ريغ وهذإ هتحابإ الو هرظح زوي "ل عونملا نآل دحأو ءىث ىف

 هلوق انل ًارودقم انم هعوقو لبق ناكدقوالإ انل لعف نوكي الو انلاعفأب قاعتي ةحابإلاو

 مع نب ل ًانابرق ابرقذ ] قحلاب مدآ ىف أ أبن مهلعل 71و ] ىلاعت

 ل و ًارفاك ليباقو ًائمؤم ليام ناكو لبباقو ليباه هباصا مدآ ىببا ناكةداتقو دهاجو

 1 نكي مل نابرقلا لبقت ةمالع نآل ليئارسإ ىنب نم امه نسحلا لاقو ءوس لجر ناك لب

 نم نالعف وهو ربلا لامعأ نم ىلاعت هللا ةمحر نم برقا هب دصقي ام نابرقلاو كلذ لبق

 لبقتي ملاذإ ليقو رفكلا نم نارفكلاو ودعلا نم ناودعلاو ىفرفلا نم ناقرفلاك برقلا

 هنآل هنابرق در لب لوقو هنم ليقتف هلام ريخرخألا برق هلامرش برق هنأل امهدحأ نم

 لكأتف ران ءىحت نأ لوبقلا ةمالع تناك ليقو نيقتالا نم هللا لبقتي امنِإَو ًارجاف ناك

 ىلاعت هل وق ىلإ رانلا هلكأت نأب رقب انتأب ىتح] ىلأعت هلوق هنمو دودرملا لكأتال و ليقتملا



 1: لدعلاو ةدابشلاب مايقلا باب

 [كلنقأل كيلإ ىدي طساي انأ ام ىنلتقتل كدي ىلإ تطسب نئل ] ىلاعت هلوق [ ملقىذلاب و
 اذإ ىسفن ىلع كعفدأ ال أ درب ملو هب كأدبأ مل لتقب ىتتأدب نل هانعم سابع نبا لاق
 نعفىورو ام هخدشف مان وهو ةرخص هيلع قلأ نأب ةليغ لتق هنأ ىورف ىلتق تدصق

 لاق هسفن نع هعفدي الو هكرتب نأ هلتق لجر دارأ اذإ مهيلع بتك هنأ دهاجبو نسحلا
 ؛ ىلع هيف ةلالدالف لوآأل اوه ليوأتلا ناك نإف هلثم ةدابعلا دورو لقعلا ىف زئاجو ركب وبأ
 ناك نإو هريغ لتقب أدييال هنأ هيف امنإو هلتق دارأ نم لتقب هسفن نع عفدلا كرت زاوج
 ءايبنألا ضعب ةعيرشب هخسن نوكي نأ زئاجو ةلاح ال خو.نم وهف ىتاثلا وه ليوأتلا
 ريغ كملا اذه نأ ىلع لدي ىذلاو بِ لَم انيبت ةعيرشب هخسن تدك نأ زئاجو ةمدقتملا

 اذإ هلتق هيلع نأ لتقلاب ناسنإ هدصق نم مع بجاولا نأو علي ىنلا ةعيرش ىف تباث

 اولتتق ا نينم ملا نم ناتفئاط نإو] لاه لق ناجإلاوم ل كلر سيال أو هش أ
 | هللا أ ىلإ ءىت ىح ىغبت ىتلا اولتاقف ىرخاآلا ىلع امهادحإ تغب نإف امهنيب !اودلصاف
 تضتقاف قاقحتس ار يغب لتقلاب ناسنإ دصق نم دشأ ى غب الو ةيغابلا ةئفلا لاتقب هللا سأف
 ربخأف [ ةويح 7 هقلا ىف مكو] ىلاعت لاقو قدح ريغب هريغ لتق دصق نم لتق ةيآلا

 فكه نم صتقب هن أ لع ىتم لتقلاب هريغل ) دصاقلا نآآل ان ةايح صاصقلا هياحيإ ىف نأ

 قحتسيال نأ ءايحإ هلتق قف نآل هريغ لتقل هدصق لاح ىف دوجوم ىنعملا اذهو هلتق نع

 ةنتفلا نمو ةنتفلا ال لاتقلاب ىمأف | ةنتف نوكست ال ىتح مهولتاقو | ىلاعت هللا لاقو لتقل
 لاق لضفلا نس ليعامس] أانثدح لاق مناق ا قابلا دبع انثد دحو قَح ريغل س انلا لتق هدصق

 سواط نب هللا دبع نع رمعم نع ىسوم نب لضفلا انث دح لاق ثيرح نب نيسح انثدح

 دقو رده همدق هعضو مث هفيس روش نه ٍرْيلي 2 هللا لور لاق لاق ةربره ىأ نع هيبأ نع

 نود لتق نمو ديهش ورف هسفن لود لتق نم ةطيفتسم رابخأ ف ع ىنلا نع ىور

 نمجحرلا ديع نع نيسحلا نب , هللا دبع ىورو ديبش وف هلام نود لتق نمو ديبش رف هلهأ

 لي ريخأذ ديهشووف لتقف 7 امتف هلام ديرأ نم لاق مقلب ىنلا نأ ةريره ىفأ نع جرعألا
 هنودلتاق دقو الإ هلام 3 الوتقم نوي الو ديهش لاو هلهأو هسقن نع عف ادلا نأ
 هريغبلف ًاركنم نم ىأ ىأر نم ىردخلا ديعس ىبأ كثيدح 32 هلي ىنلا لوق هيلع لديو

 ركنا ريغتب سأف ناعإلا فعض كاذو هبلقبف عطس مل نإف هنأسلبف عطتسي مل نإف هديب
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 ملعن الو قلب ىذلال وق رهاظ ىضتتقم هلتقي نأ هيلعف هلتقب الإ هرييغت نكم مل اذإو ديلاب

 زئاج كل ذك هلتق نيلسملا ىلع نأ قحريخب هلتقيل لجر ىلع هفيس رهشول الجر نأ افالخ

 باعصأو سانلالتق اودصق نيحجراوخلا بلاطىبأ نب ىلعلتق دقو هلتق للاب دوصقملل

 ثبدحأ ملم مولتق بوجو قراث 1 عليىنلا نع ىوردقو هيلع نوقذفاوم هعم هلي ىنلا

 مههف ةقرفو فالتخا ىتمأ ىف نوكيس لاق هلي هللا لوسر نأ سنأو ىردخلا ديعس ىبأ

 ىبوط ةيمرلان م موسلا قرع 5نيدلا نم نوقرمب لمعلا نوئيسيو لوقلا نونسح " موق

 ىف اهتلمعتساو لوبقلاب فلسلا اهتقلت دقو ةروهشم ةريثك راث آ ىف هولتق وأ ملتق نأ

 نع كامس نع صوح"الا وبأ انئدح لاق شايع نيركب وبأ ىورو مهلاتقو ميلتأا بوجو

 لاق ىلام ديرب ىنيتأ, لجرلا هللا لوسرأي لجر لاق لاق هيبأ نع قراخملا ىنأ نب سوباق

 ىلو> نكي مل نإف لاق نيملسملا نم كلو> نم هيلع نعتسا لاق ركذي مل نإف لاق هللا هركذ

 عنمت ىتح كلام نود لاق لاق ناطاسلا ىنع ىأن نإف لاق ناطل للا هيلع نءتساف لاق مهنم

 ناسنإ هدصق نمىلع نأ ىلإ ةيوشحلا نم موق بهذو ةرخآلا ىف دي نوكت وأ كلام

 هنأ انيب دقو ةيآلا هذه هيف اولوأتو هلتقي ىتح هسفن نع هعفدي الو هلئاقي ال نأ لتقل
 هنأ ىلع لدت ةيآلا امنإو لتقلاب هدصق نيح هلتق نع هدب فاك هنأ ىلع ةلالد ةنآلا ىف سيل

 اخوسننم ناكل هوعداام ىلع ةيآآلا مح تين ولو سابع نبا نع ىورام ىلع لتقلاب أديب ال

 نإو هنع مهعفد سانلا رئاس ىلع نأ ىلع نيدلسملا قافتاو ةنسلاو نآرقلا نم انركذامب
 ابنم كلي ىنلا نع تيور ثيدأحأ احلق انركذ ىلا ةفئاطلا هذه تلوأتو هسفن ىلع ىتأ

 امهدحأ لتقف امهفيسب نادلسملا هجاوت اذإ قلتي ىنلا نع ىرعشألا ىموم ىبأ ثيدح

 هنإ لاق لوتقملا لاب اف لتاقلا اذه هللا لوسراب ليقف رانلا ىف لوتقملاو لئاقلاف هبحاص
 لاق لاق كلام نب دعس نع نسحلا نع ناعدج نب ديز نب ىلع ىورو هيحاص لتق دارأ

 لهأ نم ًادحأ لتقت الو لعفاف لوتقملا هللا دبع نوكت نأ تطدتسا نإ لي هللا لوسر

 هللا لوسر تعمس لوي ركب اأ تعم لاق سيق نب فنح الا نع نسحلا ىورو ةليقلا

 اذه هللا لوسراي تلق رانلا ىف لوتقملاو لتاقلاف امهيفيسب ناملسملا قتلا اذإ لوقي لِ

 لاق نسحلا نع رمعم ىورو هبحاص لتق ىلع ًاصير> ناكهنإ لاق لوتقملا لاب اف لتاقلا

 سعف ىزروأ امهم ريخلاب اوذفت الثم ةف لاهل ابرض مدآ ىبا نإ تل هللا ل وسر لاق



 1/ لدعلاو ةداهشلاب مايقلا باب

 فيك قلتي هللال وسر لاق لاقرذ ىبأ نع تماصلا نب هللا دبع نع ىتوجلا نارمتىبأ نع
 لاقذإ قل تكراش لاق ىحالس سيلأ تلق لاق لتق ةنيدملاب ناك اذإ رذ ابأ اي كب
 ةيحات قلأف فيلا عاعش كرب نأ تيشخ نإ لاق هللا لوسرأي عنصأ فيكف تاق

 ىنلا لوق امأف ايف مهل ةلالدالو راثآلاهذهم اوجتحاف همئاو كمئاب وبي كرجو ىلعكب وث
 لكدصق اذإكلذب دارأ امنإف رانلا ىف لوتقملاو لئاقلاف امهيفيسب ناملسملا قتلا اذإ دلي
 نإ ملي هلوق امأو ةئتفلاو ةيدصعلا باحصأ هلعفب ام ومي 9 ايلظ هيحاص اب 0

 هب ىنع امنإف ةلبقلا لهأ نم ًادحأ لتقت الو لعفاف لوتقملا هللا دبع نوكنت نأ تعطتسا
 ىنلا نأ مولعف لتقلا قحتسا نم لتق امآف ةهشلا نع ديلا فكو ةنتفلا ىف لاتقلا كرت
 مقدامأو لقلب أ ًادببال نأ هب ىنع امتإف مدآ ىنب ا ريك نك يلي هلوقامأ و كلذب هفنب ل قيل
 هى سعأ مد لحال لاق هْبَأ هلل ىلا نع ىوراعي اوجتحا نإف هعن دع لف هسفن 0

 زو#الف سفن ريغب سفن لتقو ناصحإ دعب ائزو ناعيإ دعب رفك ثالث ىدحإب الإ ملسم

 دعب لتقي 0 اذهو ركذام ىدحإاب الإ ملسملا ل دق ل ىبلا قن ةيضقب لتش ن لب 3 هلتق

 لتقدارأ هنألر خلا اذه ىف لخاد ًالظهريغ لتقل دصاقلا اذه هل لبق لئقلا قستسي الف
 ناكولو هايإ انلتّقب دوصقملا سفن انييحأف هلتقي الث هلتقل دصق نم سفنب هانلتق امهنإف هريغ

 ًايلظ هريغ لتق دصق نم لتق رظح نم ةفئاطلا هذه 07 تيهذام ىلع كلذ ىف ىمآلا

 رجافلا دارأ اذإ تاروظهلا رئاس ىف هلثم بجول هلتق ديرب نم لقي ىتح هنع كاسمالاو

 رمآألا كرت كلذ ف نوكيف العشي ىتح هنع كسه نأ لاملا ذخأو ائزلا نم اهماكت
 ةعيرشلا راث آ وو ةبلظلاو قاسفلا ةباغو راجفلا ءاليتساو ركنملا نع ىهنلاو ف ل

 ىلإ تدأ اهنإ ىرمعلو ةلاقملا هذه نم نيدلسملاو مالسإلا ىلع ًاررض ىظعأ ةلاقم لعامو
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 ريغب ايف اوك ونكت ىتح مهنادلب ىلع ممتاليتساو نيملسملا رومأ ىلع قاسفللا ةبلغ
 كرت ىف ةلاقملا هذه ىلإ سانلا نكر نيح ودعلا ةيلغو روغثلا باهذ كلذ رج دقو هللاكح

 راوجلاو ةالولا لع راكتإلاو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو ةيغابلا ةئفلا لاتق

 قحتسي ًاملظ هريغ لتقل دصاقلا نأ و كلذ ىف رورجلا لوق ةحص ىلع لدبو ناعتمملا هللاو
 ليثارسإ ىبب ىلع انب نيتك كلذ لجأ ن م | ىلاعت هلوق هولتقي نأ مولكس انلا ىلع نأو لدقلا
 2 ناكف | ًاعيمج سأنلآ لتف انأكف ضر , الأ ىف دأسف وأ سفن ريغب آسفن لتق نم هنأ
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 ةمرحخلا سفنلا لتق دصق داسفلا مظعأ نمو ضرألا ىف دسفملا لتق ةحابإ ةيآلا ن تومضم

 نا ركذ ركب وبأ لاق همدل حيبم ا :ةلل قدتسم ًايلظ هريغ لتقل دصاقلا نأ كلذب تيثق

 نم هني هلوقل هلتق كعسي توببلا بقنب صلأ ١ ىف لاق هنأ ةفينح ىل أ نع دمحم ن نع متسر

 نمضنت دقف هنكمأ نإ لات هلا رومأم وه الإ أدي يش نوكي الو ديبش وهف هلام نود لتق

 اذإ هلتقت نأ كلف لاق كنس علق ديري لجر ىف ًاضيأ لاقو هيلع ردق اذإ هلتق باحيإ كلذ

 ذخأ نم م افعأ نسلا علق نآل كلذو ركب وبأ لاق هيلع سانلا كنيعيال عضوم ىف تنك

 نأ ديرأ و أ ىلاعت هلوقأ راجأ نم لتقلا زاوجب ىلوأ ووف هلام ظفحل هلتق زاج اذإف لاملا

 ةداتقو دهاجمو نسحلاو دوعسم نيأو سابع ننأ نع ىور هنإف | كمنإو ىمئنإب ءوبت

 مل هلجأ نم ىذلا كمنإ مريغ لاقو ىلتق لبق كنم ناك ىدلا كمنإو ىلتق مثإ كاحضلاو

 هدارم نوكي نأز وحيال هنآل كمإو ىمبإ باقعب ءوبت نأ ديرأ ىنإ دارملاو كنابرق لبقتي
 نأ زوحب ال ؟ه ريغ نم الو هسفن نم هللا ةيصعم ةدا رإ دحال رئاج ريغذإ مثإلا ةقيقح

 هللا بضغب اواو ةلزنملا ىهو ةءابملا ىلإ عجر اذإ ءاب لاقي عجرت ءوبت ىنعمو اهي هرمأي

 ىلإ هيف نوعجري مهنآل ءاوس ىأ ءاوب آلا هذه ىف مثو دوقلاب عوجرلا ءاوبلاو اوعجر

 لتق ىلع هسفن هتمحش دهاجم لاق ا هيخأ لتق هسفن هل تعوطف 1 ىلاعت هلوق دحاو ىنعم

 ىف ىنعملاو هيخأ لق ىلع هسفن هتدعاس ليقو هيخأ لتق هسفن هل تنيز ةداتق لاقو هيخأ

 ةيبالا هذه عاط لوقت ب رعلا نإ لاقيو هل هركتم ريغ هسفن نم اعوط هلعف هنأ كلذ عيج

 هل تعوط لاقيو داقن ا ىنعمي عاطقا لاقيو اعوط هانأ ىأ !ذك نالف الف عاطو رجشلا لوصأ

 ةقفاول هنمأ دصق ىطتقي عاطأ م طوق نآل ىن :ءملأ اذه ىلع هسفن هتعاط أ لاقي الو هسفن

 الو ًارمأ ىضتقي ال هنآل عومطلا كلذ سلو هسفن ىف دوجوم ريغ كلذو آلا تعم

 نأ ىلعأ وه نم ىهنلاو ىمألا عوضوم ناكذإ اه ًايهان الو هسفنل مأ نوكي نأز وحب

 لتقو هريغ كرح كلوقك هريغ ىلإ ىدعتب الو هلوانتي لعفب فصوي نأ زوحي دقو هنود

 هسفن رسخ ىنعي [نيرساخلا نم حبصأف | ىلاعق هلوق هريغ لتقو هريغ كرح لاقي اكهسفن

 [ ةمايقلا موي مهيلهأو موسفنأ ادرس نب يذلا نيرساؤلا نإ ] ىلاعت هلوقل اهايإ كالهإب

 تقو هب دآرملا امتإو اليل ناكل تقلا ن أ لع| ن نيرساخلا نم حبصأف | هلوق ىف ةلالد الو

 : رعاشلا لوقكو هو راهن نوكب نأ زئاجو اليل نوكي نأ زئاج مهم



 1 قوملا نفد باب

 ةلتعم ىتلذاع تحبصأ

 : رخآلا لوةكو ليللا نود راهنلا دارملا سيلو

 هتبمولاو 2 ىننيحلي ىلذاوع ىلع تركب
 هب دارملاو هلثم قالطإ ىف برعلا ةداع اذهو.هرخآ نود راها لوأ كلذي درب لو

 . مهبلا تقولا

 قوما نفد بأبي 0

 | هيخأ ةأوس ىراوي فيكهب ريل ضرألا ف ثحبب ًابارغ هللا ثعبف | ىلاعق هللا لاق

 يحب عنصإ فيكردب ملك احضلاو ةداتقوىدسلاو دهاجمو دوءسم نبأو سابع نبأ لاق

 نالج رامهنأ نسحلا نع ىورامداسف ىلع ليلداذه ىفو ات مابا رغ نفد « ءاجأبأ رغ ىأر

 وهو كلذ لبق هيف ةداعلا نايرحب نفدل !فرع دق ناكل كلا ذك ن اكول هنآل ليئارسإىنب نم

 ضرالا لعجبن ملأ | ىلاعت لاقو [ هربقأف هتامأ مث ] ىلاعت لاقو ىتوملا نفد ةنس ىف لصألا

 هنأأل هيخأ ةفيج امههدحأ ناهجو | هيخأ ةأوس | ىنعم فليقو | ًاتاومأو !ءايحأ ًاتافك
 ًاعيمج نيرص الا ديرب نأ زئاجو هيخأ ةروع ىناثلاو ةأوس ةفيجل ليقل ناني ىت> هكرتول

 هللا صقو ههركتب امب هانأ اذإ ءوسهءوسي هءاس هنمو هركمشلا ةأوسلا لصأو اهفاتحال

 هد ىبنلأ نع نسحلا نع ىورو امهنم لتاقلا هلعفام 2 ف بنجتنو اهم ربتعنل هتصق انيلع

 ىلاعت هللا لاقو ه امهرش اوعدو ايهريخ نم اوذمت الثم مدآ ىنبأ كل برض هقلا نأ

 فوخو هنم ىلاعت هللاىلإ ةبرقلاةمج ريغىلع لتقلا ىلع مدن هنإ ليق | نيمدانلا نم حبصأف |

 ولو همأو هيبأ لبق نم هببسب ررض هلانو لعف امب عفتني مل ثيح نم همدن ناكامنإو هياقع

 ىلع انيتك كلذ لجأ نم ىلاعت هلوق هبونذرفغو هتبوت هللأ لبقل هب روم أملا هجول ا ىلع مدن

 ىف ركذ ام ليئارسإ ىب ىلع بتك هلجأ نم ىذلا ىندملا نع ةنابإ هيف ةيآلا | ليمئارسإ ىبب

 بحب ناعمب ةئمضم درت دق صوصتلا نأ ىلع كلذ لدف ًاضعب مهضعب لتقي الثل وهو ةنآلا
 رابتعا بوجوو سايقلا تابثإ ىلع ليلد هيفو ماكح “الا تايثإ ىف اهرايغأ ىف اهرايتعا

 ريذب ًاسفن لتق نم ] ىلاعت هلوقو اهلل ًامالعأو اللع تلعجو ماكح الا اهب قلعىتلل ىفاعملا

 لتقنم نأللعو هيلع مول الف سفنب ًاسفن لتق نم نأ ىلع لدي [ضرأالا ىف داسفوأ سفن

 ,عب ماكحأ عم



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 8٠6

 قحتسي ىعم ضر الا ىف داسفلا نأ ىلع ًاضيأ لديو لتةال قحتسم وهف سفن رب ًاسفت

 رزولا مظعت اهدحأ هوجو هيف لبق دق | اعيمج سانلا لتق امن 'اكف ] ىلاعت هلوقو ه لتقلا هب

 كل راشلاك ناكف هريغل هلهسو لتقلا نس هنأل سانلا نم لت :ا5 لكم ثأم لثم هيلع نأ ىف اثلاو

 هال مثالا نم م لفك مدأ نب ١, ىلعوالإ ًايلظ لت 6 نام ل نأ يأ نا نع ىورو هين

 موي ىلإ اهب لسع نم رجأو اهرجأ هلف ةنسح ةئس نس ن تي ىنلا لاقو لتقلا نس

 نأ ثلاثلاو ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم رزوو اهرزو لف ةثيس ةنس نس نمو ةمايقلا

 ىتح كلذ ىف ةموصخ مهلك ن وكيف هنم هوديقب ىتح لوتةملا ىلو ةنوعم مولك سانلا ىلع

 ًآدح اوتأتق اذإ ةءاملاىلعدوقلا بوجوىلءلدي اذهو ًاميمج مءايلوأ لتق هن كهنم داقي

 [ًاعيمج سانلا ايحأ امن "كف اهايحأ نمو] ىلاعق هلوقو ًاعيمجسانلا لتق نم ةلزنمب اوناكذإ

 دوقلا بجو دقو ابمد نع افع اذإ نسحلا لاقو كالحلا نم اهاجين اهارحأ نم دهاجي لاق

 اهئايح]ب ديرب نأ لمتح ركبوبأ لاق امتايح هيفامب املتق نع رجز ملعلا لهأ نم مهريغلاقو

 صاصقلا ىف كلو ] ىلاعت لاق اكةايح هنم صاصقلا ءافيتساو لتاقلا لتق ىلع ىلولا ةئوعم
 اذهل ارحم نوكسيف ًايلظ هريغ لتقل دصاقلا لتقي نأ اهئايحإب ديرب نأ لمتحو [ ةايح
 مثريغ لتقىلإ نيدصاقلا عدرب كلذ نال ًاعيمج سانلا ايحأ نكن وكيو لتقلاب دوصقملا

 تنمضتفهب نيدوصقملاو لتقلل نيدصاقلانم سانلارثاسل ةايح كلذ ىف نوكيف هلثم نع

 ةنمضم ماكح “الا دورو ىلع اهتلالد اهنم ماكح“الا ىلع لئالدلا نم ًابورض ةيألا هذه

 لق ةح ىأثلاو سأيقلاب ؛ لوقلا ةمص ىلع لدي أذهو اهدوجوب اهرابتعأ بوجي تأعمع

 ًابلظ سم لتقدصق نم عب ارلاو لتقال قحتسم وهف ًاسفن لتقنم نأ تل اذلاو سفنلاب سفنا 7

 لتق بوجو ىلع لد 5 سف ربغل آسفن لتق نم 1 ىلاعت هلوق ن ل لتقلا قحتسم وبف

 ةدارإ سفنب لوتقم وهذإ هريغ لتق دصق اذإ هلتق بوجو ىلع لدي وهف سفنلاب سفنلا

 ع كف] ىلاءتهل و ةلامت>!سدا لاو ل تقلا هب قحتسي ضر ' ه1 ق داسفلا مالا و اهفالتإ

 ىلعنأ عباسلاو هريغلهلبسو لتقلان س هن"ال هدعب لتاق لكم ثأم هيلع نأ[ ًاعبمجس انا لتق

 ةعادجا لتق بوجو ىلع امناالدنماثلاو هنم هوديقي ىتح لوتقملا ىلو ةنوعم مهلك سانلا

 لتق ىلع ىلولا ةنوعم ىلع [ ًاعيمجسانلا اي ايحأ امت'اكف] ىلاعت هلوق عساتلاو ًادحاو اولتق اذإ
 !ىصلاب لعأ اع ًاضيأ هتلالد رشاعلاو لئاقلا

 . باوصأ 4 مع | هللاو ًآملظ هريغ لتق دصق نم لتق لع اضيأ هتلالد



 ه١ نيب راح دح باب

 نيب راح دح باب

 | ًاداسف ضرالا ىف نوعسيو هلوسرو هللا نويرا نيذلا ءازج امنإ] ىلاعت هللا لاق

 نأ ليحتسي هللا نآل ةقيقح سيل زاجم وه [ هللا نويراح ] ىلاعت هلوق ركب وبأ لاق ةبآلا

 رابظإب نير هاجم نيعنتم نوجرخي نيذلا ىمس هنأ امهدحأ نيبجو لمت< وهو براحت
 اومسف هعنامو ساناا نم هريغ براح نم ةلذنم اوناكاه نيب راح قيرطلاعطقو حالسلا

 [ هلورو هللا اوقانث مهنأب كلذ | ىلاعت لاق ؟سانلا نم نيبراخنا مهل اهييشت نيب راح

 قش امهنم دحاو لكريصي نأ ةقاشملا ىنعمو | هلوسرو هللا نوداح نيذلا نإ ] هلوقو

 كلذو ةقرافملا هجو ىلع دح ىف امهنم دحاو لك ريصي نأ ةداحلا ىنعمو هبحاص نابي
 ةقرافملاو ةنيابملا هيلعز وتوأ داح وأ قاشيف ناكم ىذب سدل ذإ ىلاعت هللا ىلع ليحتسي

 كلذو ةنيابملا هجو ىلع ةيحانو قش ىف امهنم دحاو لك راص ذإ نيداعملاب هيبشت هنكلو

 لمت | هللا نوبراتك] ىلاعت هلوق كلل ذك ةنيابملاو ةفلاخملا رارظإ ىف ةخلابملا هج وىلع هنم

 سانلا نم مهايإ مهتراحو مثريغ ىلع فالخلا ىروظمب اهيبشت كاذب اوم اونوكب نأ

 كابتاو ىلاعت هللا أ ةفلاخل اهسفنأب ةعنتم اهجورخل ةمسلا هذه ةقرفلا هذه تصخو

 عانتمالا ىف ةلزنملا هذهم سل ذإ ىلا« هلل صاع لك كلذب مسي لو حالسلا رابظإو ميرحلا

 ءايلوأ نوير اح نيذلا ديري نأ لمتحو قيرطلا عطقو لاوم'الا ذخأ ىف ةغلابملا رابظإو

 ىلع لديو هللا ءايلوأ نوذؤب ىنعملاو |[ هللا نوذؤي نيذلا نإ ] ىلاعت لاق ايدلوسرو هلل

 حيصي دقو ٍميَِي هللأ لوسر ةبرا#رابظإب نيدت رم اوناكل هللا لوسر أويراحول مهنأ كلذ

 ناك نإو ةيصحملاب ةرهاجملاب دع تمظع نم ىلع هلوسرلو هلل ةبراحما ظفل قالطإ

 ًاذاعم ىأر با اطخلا نيرمع نأ هيبأ نعملسأ نب , ديز ىورأم هيلع ادلاو ةللا ل رمأ نم

 ىداع نمو كرش ايرلا نم ريسلا لوس ري هنأ لوسر تمم لاق كيكسام لاقف كس

 ادم براحنمو ةدرلأ ركذي لو ةبراخلا ايامي قلطأف ةياحملاب هللازراب دقف هللا ءايلوأ
 حببص نع ىدسلا نع طايسأ ىورو كلذب ىلاعت هللا ءايلو ال داعم وهف هلام ذخأ ىلع

 برحانأ نيسلاو نسحلاو ةمطافو لس لاق هيي ىنلا ن نأ مقدأ نب ديز نع ةملس مأ ىلوم

 نكي ل نإو هلوسرلو هل براحما مما مهراح نم قحتساف ملا نم لس م متي راح نإ
 رضا . ثلح ا رسم 0 أم تدثف اكرشم 1 1
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 ةلوسرأو لجو زاخ هلل براخلا مس لع عقي قيرطلا عطاق نأ



 براح ردب نب ةث راح نأ سيق نب دعس نعىعشلا نع ثعشأ ىورام ًاضيأ هيلع لديو
 ىضر بع بتكف هيلع ردقي نأ لبق نم باتو آداسف ضزألا ىف ىعسو هلوسرو هللا
 ردقت نأ لبق نم!باتو هلوسرو هللا براح ردب نب ةثراح نأةرصبلاب هلماع ىلإ هنع هلل

 قيرطلا عطقامنإو دتري ملو هلوسرو هللبراجن ا مسا هيلع قلطأف ريخضالإ نضر عتالف هيلع

 قيرطلا عاطق قحلي مسالا اذه نأ ىلع ليلد ةيآلا ىنعم نم ائركذ امو رابخألا هذبف

 ءابقق نم فلخلاو فاسلا نيب فالخ ال هنأ عم نيكرشم الو ًارافك اونوكي م نإو

 لهأن م ناك نإوقيرطلاعطقنميفهنأو ةدرلا لهأب صوف ريغ محلا اذه نأراصمألا

 طقاس لوقوهو نيدئرلاب صوصخع كلذ نأ هب د:ءيال نم نب رخأتلا ضعب نع ىكحو ةلملا

 لهأ نم قيرطلا عطقدب دارملا نأ ىلع لديو فلل اوفلسلا عامجإو ةيآلل فلاخمدودرم

 | حر روفغ هللا نأ اودلعاف مهيلع اوردقت نأ لبق نم !وبات نيذلا الإ ] ىلاعت هلوق ةلملا

 اطقتا5ةردقلادعب ةبوتلاب مهنع ةيوقعلا لاوز ىف مرمكح فلتخال نيدترملا نأ مولعمو

 مالسإلا نإف ًاضيأو اهدعب وأ ةردقلا لبق مهتب وت نيب هللا قرف دقو ةردقلا لبق مهنع

 نم مهتبوت نآو ةلللا لهأ نم قيرطلاعاطق دار ا نأ انيلعف هيلع بجو نمعدملا طقسيال

 ةدرلا س ف:ب لتقلا قحتسي دئرملانإف ًاضوأو مهنع دحلل ةطقسملا ىه مهلع ةردقلا لبق لعفلا

 ًاضيأو دترملا درب م هنأ انملعف ةب راغب لتقلا قحتسا نم ةبآلا ىف روك ذو ةيراحنلا نود

 ةلأأ لهأ ىفراج ةبآلا كح نأ انملف قني ال دئرملاو هيلع ةردقلا لبق بقي نمنهيف ركذ
 |عطق قحتسيال ًادحأ نأ فالخال هنإفاضيأو

 هلجرالو هدب عطقتالولتقالإو لأ نإف مالسإلا هيلع ضرع انيديأ ىف لصح ىّتم ةدرلا
 نأ مولعمو رخآ ًاثيش هنم بجوت ملو هلجرو براحنا دي عطق تبجوأ ةيآلا نإف ًاضيأو

 بجوأ دقىلاعت هللاو ملسي ملنإ لتقي لب هليبس ىلخو هلجرو هدب عطقت نأز وجبال دترملا

 .نيدترملا مح نم سيل ًاضيأو هريغ نود لجرلاو ديلا عطق ىلع لاح ىف مهم راصتقالا

 اورفك نيذلل لقإ ىلاعت هلوق ًاضيأ هيلعلديو ةدرلا لهأ ريغ ىف ةيآلا نأ انملعف بلصلا

 اوردقت نأ لبق نم اوبات نيذلا الإ ] نيب رانا ىف لاقو [ فلس دقام مل رفغي اوه نإ

 لهأ نم ريس" الا نأورفكللاب لجرلا وديل

 مهنم ةب وتلا دوجو نيب راح نع دحلا لاوز ىفط رشف [ ميحر روفغ هللانأ اوملعاف مهيلع

 درب مل هنأ لع املف اهدعبو ةردقلا لبق ةبوتلاب رفكلا ةبوقع طقسأو مهيلع ةردقلا لبق



 و نيب راح ا دح باب

 ىعدا نم لوق نالطب ىلع ةلاد املك اهان رك ذ ىنلا هوجولا هذبف ةدرلا لهأ نيب راحماب

 امهريغو بيبص نيزيزعلا دبعو ةداتق ىوردق لئاق لاقنإف نيدتدرملاف ةبآلا صوصخ

 ىلإ متج رخول لي هللا لوسر مهل لاقف ةئب رع نم سانأ هل ىنلا ىلع م دق لاق سنأ نع

 هولتقف تلي هللا لوسر ىعار ,ىلإ اوماقوحص املفاولعفف الا أ ام اهتابلأ نم متبرشف اندوذ

 مهيديأ عطقق مهم قأف مهبلط فلسرأف هلي هللا لوسر دوذ ارفاتساو اي افك اوعجرو

 فات نيين رعلا ربخ نإ هل ليق . اوتام ىح ةرحلا ىف مهكرتو مهنيعأ لمسو مولجرأو

 ىورو ةياآلا لوزن بيس ناك هنأ هيف دازو اثركذام و سنأ نع موضعي ركذف هيف

 اعداوم ناكو ىداسآلا ةزرب ىنأ باعصأ ىف تلزن اهنأ سابع نبا نع للاص ىنأ نع ىلكلا
 ةم ركع ىورو مهيف تلزنف مالسإلا نوديرب اًواج موق ىلع قيرطلا اوعطقف علي ىنلل

 رمح نبأ نع ىورو نييئرعلا ةصق لثم ركذي لف نيكرشملا ىف تازن هنأ سابع نبا نع

 نيينرعلا نأشىف نوكب نأ نم ةيآلا لوزن ولخع الو ةدر ركذي لو نين رعلا ىف تازن اهنأ
 بجو. ال مهنأش ىف اطوزن نإف اودترا مهتأو نيينرعلا ىف اهوزن ناكنإف نيعداوملا وأ

 نأ الإ ظفللا مومعل اندنع كسلا منو اندنع ببسلل محال هنآ مهياع أهم راصتقالا

 نيينرعلا نأش ىف اطوزن ركذ نم نإف ًاضرأو ببسلا ىلع هب راصتقالا ىلع ةلالدلا موقت

 ليحتسيو اوتام تح ةر لا ىف مهكرتاع ]و اتش ةيآلا لوزن دعب ريلي لِي ىبنلا نأ ركذام هنإف

 مهنأ انملعف نكميريغ كلذ نآل لتق دق نم لتقو و مطعق دق نم عمطقب ادب الا ةيآلا لوزن

 محلا روصقم ريغ مسالا هلوانتي نم رئاس ىف ةماع ةيآلا نآلو ةيآلا ع نيدارم ريغ

 لزني نأ لبق نين رعلا سمأ ناكلاق ني ريس نبأ نع ةداتق ,نع مامض ىوردقو نيدترملا ىلع

 كلذو مهنيعأ لمس هيلي ىنلا نأ هيلع لديو ةبآلا لوزن لبق ناك هنأ ربت دودحلا
 رصتقاو نيين رعلا ةصق دعب ةيآلا لوزن ناكال ًاضيأو ةلثملا نع هلع ى لأ يهني خوسنم

 ًادح ناكول هنآل ةنالاياخوسنم نيعاالا لمس راصف نيعألا لمس ركذ 0 ذامىلع أف

 مأع بدرغتو ةثام دلج ركيلاب ركبلا ىف ةدأبع ربخ ىف ىور ام لثم وهو هر 07

 امهنم دحأو لك اودلجاف ىنازلاو ةينازلا | ىلإ مث لأ لرنأ مث مجرلاو دلجلا بيثلاب بدثلاو

 نأ ىلع لدي امبو اهب اخوسنم قتلا راصو هريغ نود ةيآلا ىفام وه دحلا راصف | ةدلج ةثام

 ركذ اف سيلو باصلاو لتقلا ركذ اهف نأ مدعي تلزن اهنأو نيين علا ىف لزنت مقبلا



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 5

 ةونوكي نأو مهلع مكحلا ءارجإ لبق تلزن ةيآلا نوكنت نأ زئاج ريغو نيع'الا لمس

 مولعمو اودلصي م ايلف مهيلع اهنكح قلي ملام ىنلا ىرج "ل كلذك ناك ول هل ول ا نيدارم

 .ىلع روصقم ريغ ةيآلإ كح نأ كال تدقق ذئنيح ًاتباث نكي ملة ةنآلا مح نأ نأ ىلع لد

 نيبراحلا رئاس ىف ماع هنأو نيدترملا

 كاإذ ىف فالتءالا 0

 موقافتا دعب اهرك اذانأ هوجو نم ةيآلا كح ىف راصمأ الا ءامقفو فلسلا فلتخاو
 ةيطعنع ةاطرأ نب جاجحلا ىورفقيرطلا !وعطق اذإ ةللالهأ فراج ةيآلا ْ نأىع

 نوعسيو هلوسرو هللأ نوبراحب نيذلا ءازج امإ | ىلاعت هلوق ىف سابع نبأ نع قوعلا

 نم هلجرو هدي تعطق لاما ذخأو لتقف لجرلا براح اذإ لاق ةبآلا | ًاداسف ضر'الا ىف
 هدب تعطق لتقي ملو لاما ذخأ نإو لتق لاملا ذخأي ملو لتق نإف بلصو لتقو فالخ
 نع دامح نع ةفينح وبأ ىورو ىن لاملا ذخأي ملو للتقي مل اذإو فالخ نم هلجرو

 عطق ءاش نإ رايخلاب هيف مامإلا نإ لتقيو لاملا ذخأيو قيرطلا عطقب لجرلا ىف مهارإ

 ءاش نإو هجرالو هدب ؛ عطقي ملو هيلص ءاش نإو هيلصو هلتقو فاللخ نم هلجرو هذ

 الام فخأي مل نإو فالخ نم هلجرو هدي تعطق لتقيماو الام ذخأ نإف هيلصي را ف مأو هلتق
 سبحو ةبوقع عجوأ ىزخ خأ ةياورفو هسح هيفنو ضرأ الا نم قنو رزع لاقي ماو

 قاسارخلا ءاطعوةدأت دقو دامح و ريم 7 نب ديحسو ةيأور نسحلالوق وهوأريخ ثدح وح

 مهف ريخم مامإلا نورخألا لاقو بيترتلا ىلع ةيآلا ركح اولعج نيذلا فلسلا لوق اذبف

 نمو لام اوذخأي ملو اولتقي ما نإو ءاش ماكحأ الأ هذه ىأ مهيلع ىرجي أآوجرخ اذإ

 ةفينح وبأ لاقو حابد بأ نب اطعو ةباور نسحلاو دهاجو بيسملا نب ديعس كلذ لآق

 ماو لاملا اوذخأ نإ اولتق كلذاو ودعي مأو نوب راملا لتق اذإ دعو فسوي وأو رفزو

 اولتق ناف كلذ ف انبامصأ نيب فالخال فالخنم مورلجرأو مهيأ تعطق كلذ اودعي
 ميلجرأو مهمديأ عطق ءاش نإ تارابخ عيرأ م امإلل لاق ةفينح ابأ نإف لاملا اوذخأو

 كلرتو ميلتق ءاش نإو مهبلص ءاش نإو مهبلصو مولجرأو مهديأ مطق هاش نإو مهلتقو
 الو نولتقيو نويلصي من لالا اوذخأو اولنق اذإ ذمحو فسوب وبأ لاقو عطقلا
 ا هنأ ءالمالا ف٠ ذأ ع وطقم
 نإ لاق هنأ نويل فسوي ىأ نع ىورو نوعطمي



 6 كلذ ىف فالتخالا ركذ

 اولتق لاملا اوذخأو اولتق اذإ قيرطلا عاطق ىف ىعفاشلا لاقو ه هنم هيفعأ الف بلصلا
 تعطق اولتقي مو لاملا اوذخأ اذإ اوباصي ملو اولتق لاملا اوذخأي مو اولتق اذإو اوبلصو

 اوذخ وي ىتح اوبلط اوبره اذإو اوقنليبسلا اوفاخ اذإو فالخ نم مهلجرأو مهمديأ

 قوةح طقسي الو دحلا هنع طقس هيلع ردقن نأ لبق بات نم الإ دودحلا مهيلع ماقيف

 0 ادعاصفراندعبر ليخأ نم عطقيو ةبوتلاب ىلاعت هلق لك طقسي نأ لمتحو نييمدآلا

 سأىتلادو دا ىأ ةماقإ ىف ريخم مامإلا نإف ليبسلل فيخلا براحملا ذخأ اذإ كلام لاقو

 مل وأ الام ذخأ لتقي م ] وأ براخلا لتق اهم ىلاعت هللا

 ىلع ردشب مل نإف ة ةيوث رولظإ ىت يد هرجع هم ايفل و هافث ءأش و افا هعطق ءاش نإو هلق 5

 ءاش نإ كلذ ىف ريع مامإلا ذخأب

 م سانلا قوقصذخأو ىنلاو عطق ةلاولتق هلا ةيراحن اد هنع عضوأ أقات هيت أي ىتح برام

 ىذلاو تومي ىت> ةبرحلاب نعطيف بلصي لاملا ذخأيو لتقي ىذلا دعس نا ثيللا لاقو

 باوص وبف مهيف ىلاولا عنصي ام نيب راما ىف دانزلا وبأ لاقو فيسلاب لتقي هنإف لتقي

 2 وأ مطق وأ باص وأ لتف ْن

 لحال قلع ىنلالوق ان ركذ ىذلا بيت رثلا ىلعةيآل آلا كح نأ ىلع ليلدلا ركب وبأ لاق

 سمت ريغل سفن ل دقو ناصحإ دعب انزو ناميإ دعب رفك ثالث ىدحإبالا ملسم هءىرمأ مد

 قتناف قير طلأ عطاق هيف صصخ لو ةثالثلا هوجولا هذه نع جرخ نم لتق "ا نق

 هدب عطق بجو عطقي علا نم لتق ىتنا اذإو 2 رطلا ع عاطق نم لتقي مل نم لتق كذب

 ديع نع نامبط نبيها كور لبق نإف ٠ هيف فالح ال !ذهو لالل اما ذأ اذإ هلجرو

 الإ لسم ءىرما مد ل ع ال قلم للي ىنلا نع ةشئاع نع ريمع نب ديب بع نع عيفر نب زيزعلا

 هلوسرلو هلل 9 راحجر ر لج ةةف الجر ىلتق لجرو ناصحإ دعبانز ثالث ىدحاي

 حا هوجو نم ثيدحلا اذه ىور دق هل ليق 3 ضرألا نم قشيوأ باصي وأ لع ف

 هيف ركذي ملو لي ىنلا نع دوعسم نب هللأ دبعو ناهثع هاورو براخلا لتق هيفركذب لو

 10 لتقلل قحتسم ةلاغال دتر 1 نآل هيف كلذ ركذي ملام اهنم ميحصلاو براحما ىل اة

 اذإ براحشا نوكيو مثريغ ةثالثلا نم قس ملف ءال قهربخ ىف نيزوكذللا ةثالثلا دحأ وشو

 اقاوم نوكي ىتح لتق اذإ هيف ىندملاف هيف براخملا ركذ حص نإو مهنم اج راخ لتقي م

 وأ هيفركذ دقف ليف نإف ٠ بلصلا هجوملع هلتقزاوج هتدئاف نوكتو رخآلار اخاألل



 دقف ليق نإف لتقي مل نإ هيف رضأ دق أدتبم نوكي نأ عنتمبال هل ليق ضرألا نم ني

 ربخلا رهاظ هل ليق ربخلا ىف نيروكذملا ةثالثلا نع جراخوهو لتقي م نإو ىغابلا لتقي

 لتقي نأ الإ براحما لتق قن ىف ربخلا كح قبو قافتالا ةلالدب هانلتق امنإو هلتق نب
 هنكح رقتساو هنم قيس لعفب لدَقلا قحتسا نميف درو امنإ ربخلا نإف اضيأ م ومعلا ع

 ام]و هجولا اذه ىلع ل لتقلا قحتسي ال ىغابلاو لتاقلاو دئرملاو نصا ىبازلاك هيلع

 لمأ ةلاقمل ادقتعم ناكنإو لقي ملو هتيب ىف دعق ول هنأ ىرت الأ عفدلا هجو ىلع لتقي

 رييختلا ىلع ال انيب ىذلا هجولا ىلع بيترثلا ىلع ةنآلا مكح نأ انفصو امب 5 ىغبلا

 ملو لاملا اوذخأ ول مهنأ ىلع عيجلا قافتا اهيف ريبخت الو ًاريمخ ةمآلا ىف نأ ىلع لديو

 لاملا اوذخخأو اولتق ول كلذكو هلجرو هدب ب عطق كرثيو هيفني نأ مامإلل حي مل اولتقي

 رييختلاب نولئاقلا لاق ام ىلعرمألاناكولو باصاا وأ لتقلا نم هيفعي نأ مامإلا نحب مل
 كلذ ناكاملف !ولتقب ملو لأملا اوذخأ وأ اولتقو لاملا اوذخأ اذإ اهف ًاتباثريبختلا ناكل
 اواتق نإ اوبلصي وأ أولت نإ اولتقب نأ وهو ًاريمض ةيآلا ىف نأ تبث انفصو ام ىلع

 وأ اولتقي ملو لاملا اوذخأ نإ فالخ نم مولجرأو مهمديأ عطقت وأ لاملا اوذخأو
 نولئاقلا جتحاو ٠ مهبرفظ ىن ّج> كلذ نم ًائيش اولعفي ملو اوجرخ نإ ضرالا نماوفني
 ام”اكف ضرآلاىف داسف وأ سفت ريغب ًاسفن لتق نم | ىلاعت هلوقبو ةيالا رهاظب رييختلاب

 ليدسلا مهتفاخإو مهعانتمأو مروجو رخم ضرألا قداسفلا نأ لع لدف | عي سأنلا تق

 ريض ىلع ةلالدلا ما ماي عمرنا بجوع هورك ذام سلو الام اوذخأ ؛ مأو و اولتقي مل نإو

 رييختلل ةيج وم ولاهتأ نم انمدقام وهو اه رهاظ ىضتقم نود هب , مجلا ق زاعتو ةبآلا
 مومطقو مقنع لودعلاو لأملا اوذخأو أولتق 39 ًايقأب رايخلا ناكل ريمض اهيف ن 5 مأو

 اهاتعم نأ مص لاحلا هذه ىف عطقلاو ل |دّقلا نع لودعلا زئاج ريغ هنأ تمن ؛ ايلف مهمفت ىلإ

 فالكم مولجر أو مه.دبأ عطقتوأ لاملاوذخأو اولتق نإ اوبلصيوأ اولتقذإ | ولتقينأ

 ملولاملا اوذخأ اذإ موعطق و اولتق اذإ مبلتق بجوأ ام لئاق لاق نإف ه لاملا اوذخأ نإ
 براغ دك مل نإو لتقلا هب قحتسي دارفنإلا ىلع لتقلا ن"ال ىننلا ىلإ هنع لودعلا رجب
 ىنلا ىلإ لودملا لاخلا هله ىف زجي م ) كالذلف اقراس ناكاذإ عطقلا هب قحتسإ لاملا ذخأو

 ةجو لع سبيل دع ةعطقو لاخلا ه5 ذه ىف ٍِ رراجما لتق هل ليق + عطقلا وأ لتقلا كرتو
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 دحلا هجو ىلع كلذ قحتسي ان هنأ تبثف هيف زئاج ريغ ءايلو"الا وفع نأ ىرت الأ دوقلا
 ملو لقي ملاذإف ةبراحا هجو ىلع لاملا هذخال هعطق بجوو ةبراحما هجو ىلع لتق هن"ال
 هنع لودعلا زاج امل ًادح ًابجاو لتقلا ناكول هنأل عطقب الو لتقي نأ رحب ملالام ذخأب
 مطعقلا وأ لتقلا نع لودعلا رجب مل لاملا| وذخأو اولتقاذإ مهن كمطقلا كلذكو ىلا كإ
 قحتسي ال براحما نأ ىلع ليلد كلذ ىفو دحلا هجو ىلع كلذ بوجو ناكذإ ىننلا ىلإ

 أدتبم اليلد كلذ نوكي نأ حلصيو لاملا ذخأ اذإ الإ عطقلا الو لتق اذإ الإ لتقلا
 قراسلاو ىتازااكمطقلا كل ذكو ه ريغ ىلإ هنع لودعلا رحب ملأادح بجو اذإ لتقلا نأال
 قحتسم ريغ هنأ انيلع ىنلا ىلإ لتقيم ) ىذلأ براحلا لتق 3 ل نأ مامإلا زاج الف

 سفن لتقلا قد:س ناكولف هلتق نع قع نأ رجب مل لتق ول اكو جورخلا سفن لتقلل

 لتق نم | ىلاعتهلوق امأو + لتق اذإ هنع لدعي نأركب ) !؟ هنع لدعي نأ زاج امل ةبراخنا
 داسفلان يبو سفنلا ريغب سفنلا لتق نيب هتيوسآو | ضر "لا ىف داسف وأ سفن ريغل سفن

 رابظإ لاح ىف هلق وأ لتق هعم نوك ىذلا ضر الا ىف داسفلا دارملا امنِإف ضر الا ىف
 اهو مفدلا هجو ىلع لتقي مل ىذلا براخما لقت دق نحو عفدلا هجو ىلع لتقيف داسفلا
 ىلع امأف لتقي مل اذإ هلتقي نأ زو< له بوت. نأ لبق مامإلا دي ىف راص نميف مالكلا
 | ضر الا ىف داسف وأ ] ىلاعت هلوق نم دارملا نوكي نأ زئاج هيف فالخ الف عفدلا هجو
 ىلإ هنع لودعلا زاج امل لتقلا هب قحتسي ناكول ضر الا ىف داسفلا نأال هجولا اذه ىلع
 نم لوق انفصو امب مصف لتقلل قحتسم ريغ هنأ ىلع لد هيفن يملا دنع زاج ايلف قتلا
 لتقلا ىلإ لوصولا نإف ًاضيأو انركذ ىذلا هجولا ىلع ةيآلا حى بدثرت باجيإب ل

 ناكنإفلاملاذخ”ال اوجرخ امنإ نيبر احنا نأ مولعمو هلدصقلا الو لاملا ذخأب قحتسياال
 لتقلا هب قحتسي ال نأ ىلوأ هذخ“”ال دصقلاف لوص الا ىف لاملا ذخ "ال قحتسم ريغ لتقلا
 اذه مهلتق سيلو لتقلا لج"ال آدح اولتق اواتقو نوبراحا جرخ اذإف دحلا هجو ىلع
 ض'الاىف داسفلا رابظ] ةبجىلع هلتقامل هنأ الإ ل وص "الا ىف لتقلا هب قحتسي لتقلا نال
 نإف ءايلو الا وفع هيف زوجي ال ىلاعت هل ق> هنأ ىلع ًادح هلتق بجوأ نأب همكح دكأت
 كلذ ركد نم ةيآلا ىف ا فالخ نم مبلجرأو مه.ديأ تعطق اولتقي ملو لاملااوذخأ
 نإف هدي عطقت قراسلا نأ ىرت الأ لوص“ الا ىف لام ذخأب قحتسي لجرلاو ديلا مطقو
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 ى داسفلا هجو ىلع لاهلل هذخأ ناكن يح هتب وقع تظاغ هنأ الإ هلجر تعطق قرسف داع

 ناكف هيف انباعصأ فالتخا نم ان ركذام ىلع رابخلاب هيف مامإلاف ذخأو لتق نإف ضرألا

 هجوىلع لاملا ذخأو لتقلاو بلصلاو لجرلاو ديلا عطق هيلع عمجب نأ هل ةيفنح ىأ دنع

 هجو ىلع قحتسم عضوملا اذه ىف لتقلا نأ ىرتالأ ًادحاو ًادح كلذ عيمج راص ةبراخملا

 ناككلذإف دحاو دح ًاعيج امهمأ ىلع كلذ لدف زوحبال هيف ءايلوألاوفع نأو عطقلاكدحلا

 ذخوي ل هنآل كلذو لجرلاو ديلا عطقهيف لخديف مهلتقي نأ هلو ًاعيجامرعمجنأ مامإلل

 نإف عطقلاب وأ لتقلاب أدبي نأ هلف ضعب نود كلذ ضعبب ةئدبتلا ىف بيترثلا مامإلا ىلع

 نماشي ام هل ليق عطقي الو لتقي هنأ لتقو قرس نك عطقلا تطقسأو هتلتق اله لئاق لاق

 ةب راحملا هجو ىلع لاملا ذخأو لتقلا وهو دحاو بيسب قحتسم دحاو دح كلذ عيمج نأ

 رخآلا قتسا هب ىذلا ببسلا ريغ ببسب قحتسم امهنم دحاو لكف لتقلاو ةقرسلا امأو

 فى سيلو نيدحلا دحأ أردنل لتقلاب انأدب كلذلذ انعطتسا ام دودحلا ءردب انرمأ دقو

 وهو ضعب باحيإو هضعب طاقسإ انمزاي ملف دحاو دح وهامتإو نيدحلا دحأ ءرد انتلئسم

 نأ | ىلاعت هلوقل بلصلا نود لتقلا ىلع راصتقالا نيبو ًايلص هلتقي نأ نيب ًاضيأ ريخع

 وه براخنا ةيآ ىف روكذملا بلصلا نأ ىواحطلا رفعج وبأ ركذو | اوبلصي وأ اولتقي

 هنأ فسويىبأ نع كح ىخركلا نسحلا وبأ ناكو ةفينح ىأ لوق ىف لّقلا دعب بلصلا

 هبلصو حيحصلا وه اذه نسحلا وبأ لآقو لتقيف هريغ وأ رب هنطب جيعبي لّدقي مث بلصإ
 نأ زوحب ال مل هل ليقف تيملا ىف ليحتسي كلذو ةبوقع باصلا نآل هل ىنعمال لتقلا دعب

 مل ةبوقعلاو بيذعتلل هعوضوم ناكاذإ بلصلا نآل لاققف هريغل اعدر لتقلا دعب بلصي

 امهنإ ىلاعت هللا ناكاذإ لئاق لاق نإف ه ةعيرشلا ىف عوضوملا هجولا ىلع الإ هعاقيإ رحب

 التق دارأ هل ليق « هيلع امبعمج زوجي فيكف رييختلا هجو ىلع بلصلا وأ لتقلا بجوأ

 ذخأو لتق اذإ بلصلا هجو ىلع التق دارأو لاملا ذخأي مل و لتق اذإ بلصلا هجو ريغ ىلع

 نع ةريغم ىورو لاملا ذخأو لدقلا نيب هعمل لدقلا ةفص ىف هيلع ةبوقعلا تظاغف لاملا

 + مايأ ةثالث مدآ نب ىحصلاقو ًاموب ةبشخلا ىلع نيبر احلا نم بولصملا كرثي لاق ميهاربإ

 ميهاربإ نع هلثم ىورو مامإلا ىري ثيح هسح وه انباتصأ لاقذ قنلا ف فلتخاو

 ريغ رخآ دلب ىلإ ىنني كلام لاقو هبلط هيفني نأ وهو ىرخأ ةياور يهارإ] نع يورو م ءءااقأ 5  مأأب يم +00 "ب ةد ال 5 جأ طا عاام
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 مامإلا بلطي نأوه هريغو دهاجمي لاقو كانه سبحبف ةبوقعلا هيف قحسي ىذلا دلبلا

 دلب لكن ع ىنني هنإ لاق نم امأف ركب وبأ لاق ه مالسإلا راد نع جرخم ىتح هيلع دحلا

 فرصتلا نم قنم ريغ ذئليح وهو هيف ةماقإلاو هيف وه ىذلادلبلا نعهيفنب ات] ورف لخدي

 دليلا فئوتسي سبيحلا ذإ هدلب ريغ دلب ىف هسيحل ًاضي أ ىنعم الو كلذل ىنعم الف هريغ ىف

 وأ ىلاعت هلوت ولخن الف ًاضيأو هدلب ىف هسح اذإ حيحصلاف هريغ ىو هيف ب اصأ ىذلا

 هنأل لاع كلذو ضرألا عيمج نم هسيفت دارملا نوكب نأ نم | ضرآلا نم وفني

 دق هن"ال لتقلا ىن لاب دري مل هنأ مولعمو لقي نأب الإ ضرألا عيمج نم هيفن نكميال

 ًابراخ اهنم جرخ ىتلا ضر“ الا نم هيفن هدام ُنوكي وأ نلا عم لتقلا ةيآلا ىف ركذ
 هاذأ فكو لييسلا ةفاخإ نع هرجز هركذ امب دارملا نأ مولعم هن"ال هسيح ريغ نم

 نيبلسملا ىلع ةمئاق هترعم تناك الذم كانه ناكف رخآ دلب ىلإ راص اذإ وهو نيءلسملا نع

 كلذو مالسإلا راد نع هيفن دارملا نوكي نأ وأ هريغ ىف هفرصتكك انه هفرصت ناكاذإ

 هريصمو ةدرلل هضي رعت نم هيف ال برحلا راد ىلإ ملسملا فن زوحيال هنأال ًاضيأ عنتم

 هسيح عضوم الإ ضر'الا رئاس نع هيفن وه قنلا ىنعم نأ تدق ًايرح نوكي نأ ىلإ
 ىف مو ايندلا ىف ىزخ ممل كلذ | ىلاعت هلوقو داسفلاو ثبعلا هيف هنكمي ال ىذلا
 رايبخإل هبونذل 5 رافك تركت ال هيلع دحلا ةماقإ نأ ىلع لدي | مب ظع باذع ةرخآلا

 .ليق نم اوبأت نيذلا 1 | ىلاعت هلوق مهيلع دحلا ةماقإ دعب ةرخالا ف هديعوب ىناعت هللأ ها أت ذلا الإ | 1: اعرأا 0 ااعئ نإ

 ةردقلا لبق نم مهنم بات نمل ءانثتسا | ميحر روفغ هللا نأ اويلعات ص اوردقت نأ

 جارخ] وه امإ ءانثتسالا نال دملا هيلع هللا بجوأ نم ةلمج نم م ل جارخأب مهلع
 |هتأ ما الإ نيممجأ موجنمل انإ طول لآ الإ | ىلاعت هلوقكاهنم ةلمجلا هتمظتنا ام ضعب

 هلوقكو نيجنملا ةلمج نم ءانثتسالاب ةأرملا جرأو نيكلوملا ةلمج نم طول لآ جرخأف
 نيدجاسلاة جنم اجراخ سيلبإناكف ؛ سيلب] الإ نوعمجأ مرلك دكمالملا دجسف | ىلاعت
 دقف مهل ةردقلا لبق اوبات اذإ دسحلا مهيلع بجوأ نم ةلمج نم مانثت-| ال كلذكف
 ا ميحر روفغ هللا نأ اودلعاف / ىلاعت هلوقب كلذ دكأ دقو مهلع دحلا باجيإ قن

 طوقس كلذي لمع | فلس دق ام مهل رفغي اوهتني نإ اورفك نيذلل لق | ىلاعت هلوقك

 هيلظ دعل , نم بات نف ف رسلاق ا لئاق لاق نإف 9 مهلع 6 رخآلاو أين دلا تابوقع



 ةطقسمقراسأا ةيوت تسيلف كلذ عمو [ حر روفغ هللا نإ هيلع بوتي هللا نإف ملصأو

 روفغ هللا نأ ربخأ امنإو دحلا مهيلع بجوأ نم ةلمج نم مهتتتسي مل هنآل هل ليق هنع دحلل

 هسفنب ًاينغتسم أدتبم نم مهجر خإ بجو هانثتسا نيب راما ةيآىفو مهنم بات نمل ميحر

 ىلاعت هلوقو ةلالدب الإ هريغب انمضم هلعجن مل هسفنب ىفتك | مالكل كو هريغب هنيمضآ نع

 ناك كلذ لجأ نف هلبقام ىلإ هتحص ىف رقتفم | مهلع اوردقت نأ لبق نم اوبات نيدلا الإ 1

 لتقلا نم نييمدآلا قوقح تبجو ةيآلا ىف روكذما دملا طقس ىّبمو ه هب انمضم

 لاملا ىف نييمدألا قوقح نامض طقس دحلا بجو اذإو لاومألا ناضو تاحارجلاو

 قح نم هب قلعت ام طقسي لعفلا اذبم دحلا بوجو نآل كلذو تاحارجلاو سفنلاو

 همزلي مل دا هيلع بجو اذإ ىتازلاكوةقرسلا نمضي مل عطقو قرساذإ قراسل اكىدآلا

 مهلع بجواذإ نوبراحلا كلذك لاملا نامض همرلي مل دوقلا هيلع بجواذإ لتاةلاكو رهملا

 لام نم هلوانتام نامك بجو براحن !نع دحلا طوس اذإف نييمدآلا قوقح تطقس دحلا

 قي رطلا عطق نم ةفينح وبأ لاقف آبراحم هب نوكي ىذلا هنع ءىرد اذإ قراسلاكسفن وأ

 قيرطلل ًاعطاق نوكي الف ًارابن وأ اليل ةفوكلاو ةريحلا نيب وأ اراه وأ اليل رصملا ىف

 مثو ءاوس اهريغو راصمألا نأ فسوي ىبأ نع ءالمإلا باحصأ ىكحو ىراحصلا ىفالإ

 قاليل سانلا نوسبكي نيذلا صوصلل] ىف فسوي ىبأ نع ىورو مدح ماقي نوبراخلا

 هنأ كلام نع ىكحو مهماكحأ مهيلع ىرحجي قيرطلا عاطق ةلزنمب مهمأ رصملا ىف مرود

 نأ ةبراحا لاق ًاضيأ هنع ركذو ةيرقلا نم لايمأ ةثالث ىلع عطقب ىتح ًابراحم نوكي ال

 عاطقىعفاشلالاقو هريغورصملا نيب انهه قرغي ملو ةرئان ريغ نم لاملا بلط ىلع اولتاقي

 دحاو رصملاو ىراحصلاو لاملا موبصغي ىد موقلل حالسلاب نوضرعي نيذلا قيرطلا

 نع ىور ركب وبأ لاق ء اهنم اجراخ نوكي ىتح ةفوكلاب ًابراع نوكب ال ىروتلا لاقو

 وهسلتخلاو سلتخلا نع عطقلا لِي قنف ساتخم الو نئاخ ىلع عطقال لاق هنأ لِي ىنلا

 اوناكىتم مهنأو نيب راح نم ةعنملا رابتعا كلذ بجوف عنتم وهو ءىثلا سلتخ ىذلا

 نأ نيملسملا لبق نم ثوغلا هودصق نم قحلي دقو اوعنتم نأ منكم ال عضوم ىف

 ىف كلذ لمف اذإ دحاولا لجرلاك بهتنملاو سلتخلا ةلزنمب اونوكي نأو نيب رام اونوكي ال

 ةعنتم ةعامج تناكاذإو قيرطلا عاطق ماكحأ هيلع ىرحيال ًابصاغ ًاسلتة# نوكيف رصللا



 ك١ قراساا عطق باب

 كلذب اونيابف ثوغلا مهقحلي نأ لبق ةلباسلا لاومأ ذخأ مهنكمي ءالؤيف ءارحصلا ىف
 .بجول هريغو رصملا كح ىوتسي نأ بجو ولو مهماكحأ ىف عانتما هل سيل نم وسلا
 رصللف ًابراحم نوكي ال دحاولا لجرلا نأ مولعمو ةءامجاو دحاولا لجرلا مكحءاوتسا
 ىلع مهنم عانتمالا دةفل رصحلا ىف ةعاججلا كح نوكي نأ ىخبني كا ذكف هنم عانتمالا مدعل
 كلاتقلاو بلسلاب الإ مهلعرودةمريغ نومنت«مهف ءارحصلا ف !وناك اذإ امأورصملالهأ
 تركذ اهب رابتعالا ناكنإ لاق لاق نإف رصملا ىف نم ىكحو موكح فاتخا كلذلف
 نيب راح ريغ لجر فلأ اهف ةلفاق اوضرتءا اذإ صوصللا نم ةرشعلا نوكب نأ بجاوف
 اودصق ءاوس جورخلاو عانتم الاب نيب راحم اوراص هل ليق مملع عانتمالا مهكسم دق ذإ

 ؟مهنم ةعنتم ةظفاقلا نوكب كلذ دعب مكحلا اذه مينع لوزب الف اهودصقي م وأ ةلفاقلا

 رصلا ف صوصللا ىلع فسوي وأ ىرجأو مهنم نيعنتم راصمألا لهأ نوكب لوزبال
 رصملاب موئكح فاتخالف لاملا ذخال ةيراحملا هجو ىلع جورخملاو موعانتمال نيب راح كح
 ماكحأ فاتخن ال لتقلاو فذقلاو ةقرسلاو انزلا نم دحلا بجويام رئاس نأ اكمريغو
 1 . هريغو رصملاب اهلعاف

 لك بيصينأب ذوخأملا لاما رادقم براحنا عطق باحيإ ىف انباتصأ ربتعاو ( لصف )

 هرتعل ملو قراسلا عطق ىف هربتعا ام رانيد عبر ىعفاشلا ربتعاو مارد ةرشع مهنمدحأو

 . لاما ذخأ لبق جورخلاب اهيلع مكحلا ءارجإ ىرب هناأل كلام
 مهعيمج مكح ناكمبضعب لالا ذشأو لتقلا ىلو ىذلا ناك اذإ انباحصأ لاقو ( لصف )

 موعامتجإب الإ لصحعمل ةعئملاو ةب راح كح نآل كلذو مهلع مكحلا ىرخي نيب راحما مكح

 بجو ءيمج مهعامتجاب لصح ةعنملا وهو ةب راح مكح هب قلعت ىذلا بيسلا ناكاملف ًاعيمج

 شيلا نأ هيلع ليلدلاو ًاريبظ وأ انوع ناكن مو مهنم لتقلا ىلو نم ركح فلتخمال نأ
 أدر مهنم ناك نمو مهنم لاتقلا ىلو نم مكح هيف فلتخم مل برحلا لهأ نم اومنغ اذإ
 ىرحب لاتقلا لب مل نم ناكذإ فيسب وأ اصعب لتق نم مكح فلتخي مل كاذلو ًاريبظو
 : مكحلا هيلع

 ٠ قراسلا عمطق باب

 نع رباج نع نايفس ىور | امه.ديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو | ىل



 صاصجلل نارقلا ماكأ د

 انتءارق ىف مهاربإ نع فوع نبأ ىورو ه امهمديأ اوعطقاف هللا دبع ةءارق لاق رماع

 نيملا ىه ةقرس لوأب ةعوطقملا ديلا نأ ىف ةمآألا فاتت لل ركب وبأ لاق امهناعأ اوعطقاف

 نم ىديألا هعمج ىف ظفالا رهاظف امهئاعأ [ امهمديأ | هلوقب ىلاعت هللا داع نأ انملعف

 ابوتت نإ | ىلاعت هلوقك امهنم دحاو لكنم ةدحاولا ديلا دارملا نأ ىلع لدي نينثإلا

 عملا ظفلب اهيلإ هفاضأ دحاو باق امهنم دحاو لكل ناكامل[ كب ولق تغص دّقف هللا ىلإ

 دحأو لكنم نيديلا ىدحإ دارملا نأ ىلع لد عملا ظفلب امهيلإ ىدي "الا فاضأ ا كلذك

 ىنملا لجرلا عطق ىو ةثلاثلا ةرملا ف ىرسيلا عطق ىف فاتخا دقو ه ىنيلا هو امهنم

 ةآلا هذه صو وصخ ىف هم الا تالنت موىلاعت هللا ءاش نإ دعب امف هركاذنسو ةعبارلا ى

 ىذلا وه ةقرس سانلا أوسأ نإ قلي ىبنلا لاق ةالصلا قراس ىلع عقب قراسلا مسا نال

 اهدوجسو ابعوكر متيال ل لاق هتالص قرسي فركو هللا لوس راي هل ليق هتالص قرسي

 ريخلا ىبأ نع بيبح ىبأ نب ديزي انئدح لاق دعس نب ثيل ىور ناسللا قراس لع عبو

 ريم"الا ناسأقرسي ىذلا قراسلا قرسأ لاق يلط ىنلا نع مد بأ ن نع هللأ 0 لاي ع

 سفن ناسالا لهأ دنع ءىعملا م وبفم ىوُع ارا ةقرسلاو قراس لكدرب م ملهنأ أ كلذي تبق

 عطقلا حم مالا اذهم قلع امو عرشلا ىف همكح كلذكو ناب ىلإ جات ريغ هدورو

 ماكحأ اهم تقلع دق ةغللا نم اهيناعم ةلوقعملا روم الا رئاسو ةراجإلاو جاكتلاو عيبلاك

 هلوق رهاظو انيلخ ولف هصوصخ ليلد ماقام الإ مسالا دوجوب اممومع رابتعا بجي

 تيثدق هنأ الإ ليلدلا هصخ امالإ مسالا ىلع مكحلا ءارجإ بجوأ | ةقراسلاو قراسلا |

 وبث رادقملاو زرحخلا وهو هباجيإ] ىف ةراب بتعأ بحي رمسالا ريغ ىنعمب قاعتم محلا نأ اندنع

 رايتعا كلذ لجأ نم حصير الو هتاثإ] ىف هريغ نم ه نأبب ىلإ جا ات رادقلا ة ةبج نم لمي

 انثدحام همومعرابتعا عاذت دماو هلامجإ لعليلدلاو رادقم 5 عطقلا باحيإ ىف همومع

 بيهو انثدح لاق كاملا نب نمحرلا دبع انثدح لاق ىنثملا نيذاعم انثدح لاق قابلا دبع
 دي عطقت ال ٍعكِلَم هللا لوسر لاق لاق هيأ نع دعس نب ىماع ىنثدح لاق دقاو ىنأ نع

 ىنلا نع ةشئاع نع ةرمع نع رضنلا ىبأ نع ةعيل نبأ ىورو نجلا نم ىف الإ قراسلا

 روصنم نع نايفس ىورو هقوفاق نجلا نم غلب امذ الإ قراسلا دي عمطقن ال لاق لع

 قراسلا هيف مطقيام ىندأ هيلي هلا لوسر لاق لاق ىشحلا نبأ نع ءاططع نع دهاج نع



 ٍ قراسلا عطق باب

 نجما نمىلع فرقوم عطقلا باحجيإ ُْق ةبآلا - نأ رابخألا هذهم تدق نجلا نك

 اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو اهريدقت ناكو اهلإ امومضم ةبآلا عم هدوروك كلذ راصف

 ىف هسفنب فت:كم ريغ نايبلا ىلإ رقتفم ظفل اذهو نجما نمت ةقرسلا تغلب اذإ 1
 اهلاجإ ىلع لدي رخآ هجوو همومعب جاجتحالا ميصإ مل هليبس اذه ناكامو كلا تأ

 سابع نب هللا دبع نع دورف نيا موق ف 5 ل! نع ىور ام وهو هجولا اذه ف ف

 تناك هتميق نأ نرخآ ىف مه ميهارنإو ءاطعو رفعج ىبأو ىشبحلا نعأو رنع نب هللا دبعو
 ن.ناملسو ىرهزلاو ةورعو سنأ لاقو مارد ةثالث هتميق رع نبا لاقو مارد ةرشع

 ًاجوقت كلذ نكي مل هنأ مولعمو رانيد عبر نجما نمت ةشّئاع تلاقو مارد ةسمخ هتميي قدامي
 ناكك لذ نأ ةلاحم الف ضورعلار ئاسو بايثلا ىفالتخاك ف لتخت اهمآل ناجيارئاسل مهن
 هميوقت ىلإ وجات مل مهنأ ًاضيأ مولعمو ِهيلي هللا لوسر يفوق ىذلا نجملل و

 مطقلا فن ىلع ةلالد هنيعب ءىث ىف هلل ىنلا عطق سل ذإ هلل ىن لأ هن 3 3 ثيدح نع

 نود هيلع روصقم عطقلا مكح نأ ىلع لاد ريغ نجلا ىف قراسلا هعطق ن نأ ؟ هنود امع

 ةلاعال اذا إف ةثداحلا ثودح بسح ىلع م مومحلا ظفل هلواتتام ضعب هلعفام نأكذإ هريغ

 كلذ ل دؤ هل ود امف مطقلا قن 6 قر اسلا طق نيح مذ 317 قوت هاي ىنلا نم ناكدق

 مع مع عطقلا ىقن نم الفا اهانمدق ى ىلا رامخ الا ةلالدك رادقملا ىف ةيآلا كح لامجإ لع

 بجوو رادقملا ت 3 ءراتعا كلذ لجأ ن نم زج ملف ن نجلا 5 ةمبق هلود

 بجو رادقللا ىف أفاجإ سلو كي ىنلا هيف معطق ىذلا نجيل] ةميق ةفرعم بلط

 نوك نأ و "اج لب كلذ ريغو هيف ع وطقملا سنو و ؤرحلا نم 3 وجولا رثاس َّق اهطاجإ

 مهاومأ نم ذ دخ إ ىلاعت هلوق نأ 6م بسر آدقملا مكح َْق المت هوجولا هذه 2 امومع

 ناكو أهنم بجاولار ادقملا ُْق لمح ةقدصلا أبي بجوملا لاومالا ةهجج ىف موس ةقدص

 اريضتقيال ناعم مكسحلا اهيفقلع ثيح نم ةلمج ةبآلا نأ ىلإ بهذي نسحلاوبأ انخيش

 مدع ىتد عطقلا با#<] ىف ةريتعملا ناعملاو رادقملاو زرحلا وهو ةغللا قيرط نم ظفألا

 ءىثلا ذخ“ ال ةغللا ىف عوض وم ةقرسلا مسا نآل مسالا دوجو عم عطقلا بج ملءىث اهنم

 هج وىل اع ءىثلا ذخأب [ يشل ةالصلا قراسو ناسللا قراس ىل إيق هلمو ءافخت الا هجو مع

 مطقلا ! باجبال أ ف اهرايتعاا ان رك د ىلا قاعملا هذهو انركذ ام هيف لصألا أو ءافختسالا



 ىف ةقرساا تراصف عرشلا ةبج نم كلذ تدث اإو ةغللا ىف املاءوضوم مسالا نك مل

 رادقمىف فاتخاو « هتلالدتماق ايفالإ همومعب جاجتحالا حصيال ًايعرش ًامماعرشلا

 الإ مطق ال ىروثلاو دمحو رفزو فسوي وبأو ةفينح وبأ لاقف قراسلا هيف عطقب اه

 ىبح عطقال هنأ دمحو فسوي ىلأ نع ىورو اهريغ نم اهتميقوأ ادعاصف مارد ةرشعفف

 اذإ هنأ ةفينح ىلأ نع دايز نب نسحلا ىورو ةبورضه مهارد ةرشع ةقرسلا ةميق نوكت

 ثيللاو ىعزاوآلاو كلام لاقو عطق سانلا نيب زوحي ام مارد ةرشع ىواسيام قرس
 نوكي ىتح ماردلا تلغ ولف ىعفاشلا لاقو ادعاصق رانيد عبر ىف الإ عطقال ىعفاشلاو

 ييناندلا تصخر نإو مرد فصق كلذ ناكنإو رانيد عب ر ىف الإ عطق رانبدب نامهردلا

 نعفىورو امهرد نورشعو ةسمخكلذ و رانيد عبر ىف عطق مهرد ةثامب رانيدلا نوكي ىتح

 هفالخ ىلع ءارقفلا قفا دق ذاش لوق وهو دحاو مرد ىف عطقيال لاق هنأ ىرصبلا نسحلا

 ممارد ةسمخ ىف الإ عطقي ال راسإ نب ناهلسو ىرهزلاو ةورعو كلام نب سنأ لاقو

 سابع نياو دوعسم نبا لاقو ةسمخ ىف الإ عطقيال الاق امهنأ ىلعو رمع نع هون ىورو

 نبالاق مأرد ةرشع ىفالإ عطقال مهاربإو ءاطعو رفعج وبأو ىثيحلا نعأو رمع نيأو

 ديعس ىأ نع ىورو رانيد عبر ىف عطقلا ةقئاع نع ىورو ممراد ةثالث ىف عطقي رم
 تيئاملهنأ كلذ ىف لصآلاو ٠ هارد ةعب رأ ىفالإ ديلا عطقتال الاق ةريره ىبأو ىردخلا
 بحجب مل هنعرصق ىتمر ادقم ىف الإ بحيال عطقلا نأ مدعب نمو فلسنا نم ءابقفلا قافتاب
 ايف فيقوتلا تدي لو قافتالا وأ فيقوتلا ريدأقملا نم برضلا اذه تاثإ قيرظ ناكو

 فيقوتلا مدل اهنود ام تين لو اهانتيثأ ةرشعلا ىف قافتالا تيثو ةرشعلا نود

 | امهمديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو |هلوق مومعب جاجتحالا مصي الو هيف قافتالاو

 قافت ١ نمو نجنأ نمت رابتعا ىلع ِهَتلَي لوسرلا فيق ون نم هيلإ نرتقا ام لمت هنأ انيب ا

 ىف قافتالا دنع فوقولا بجوو همومعب جاجتحالا طقسف ًاضيأ كلذ ىلع فلسلا

 ىف ةرشملا رابتعا بجوت رابخأ تيوردقو انفصوامل!متود امع هيفنو ةرشعلا ىف عطقلا

 لاق لينح نب دمحأ نب هللا ديع انثدح لاق عئاق نب قابلا دبع انثدح ام اهنم عطقلا باحيإ
 ماد نع هببأ نع بيعش نب ورمت نع جاجحلا نع تباث نب رصن انثدح لاق ىلأ ىل دح

 عناق نبا ننس ىف ًاضيأ انعمس دقو مارد ةرشع نود ايف عطق ال قلي هللا لوسر لاق لاق



 0 قرادلا عطق باب

 لاق ملي ىنلا نأ دوءسم نب هللا دبع نع ةعيبر"نب رحز نع هل هدانسإب هاور ًائيدح
 بيلا , ديعسل تلق بيعش نب ورمح لاقو مارد ةرشع وأ رانيد ف الإ ديلا عطقت ال
 امأ لاقف مارد ةسمخ ىف الإ ديلا عطقت ال نولوقي راسي نب ناهيل سو ىرهزلاو ةورع نإ
 ىشحلا نعأو سابع نبأ هلاق مثاردة ةرشع قلي هلل !لوسر نم هيف ةنسلا تضم دقف أذه

 رمع نبا نع ىور امب اوجتحا نإف هارد ع نونا نمت ناك اولاقو رم نب هللادبعو
 لاق متلي ىنلا نأ ةقئاع نع ىورامبو مهارد ةثالث ةميق نجي ىف عطق هَل ةرَص ىنلانأ سنأو
 ىلع هيف ةلالد الف سنأو رمع نبا ثيدح امأ هل ليق رانبد عبر ف قراساا دب عطقت
 ديازلا مق ناكف ةرشع امه ريغ هموق دقو مارد ثالث هام وق امهمآل فالخلا عضوم

 فوقوم هنأ هنم حيحصلا نإ ليق دقو هعفر ىف فلتخا دقف ةقئاع ثيدح امأو ىلوأ

 سنوب ىورو افوقوم هوور ةاورلا نم تايثإلا نآل ملي ىنلا ىلإ عوفر ريغ اهيلع

 نمت ىف الإ قراسلا دب مطقت ال لاق تي 0 هللا لوسر نأ ةمئئاع نع ةورع ء نع ىرهزلا نع

 نأ ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشع ىورو ادعاصف رايد فصتو أ رانيد ثلث نجما

 هلذتم وب نما ناكو نا نك نم قدأىف: لع هللا ل وسردبعف عطقت نكن 7 مل قراسلا ديب

 عطقلا كلذ نم ةشئاعدنع ناكىذلا نأ ىلع لدي اذرف هفاتلا ءىشلا ىف عطقت ن ركتملو نمت
 هللا لوسر نع اهدنع ناكول ذإ كلذ ريغ هع ىنلا نعاهدنع نكي مل هنأو نجلا نع 2

 ذإ نمل نمت رك ذ ىلإ ةجاح اهم نكن ىل ةضفلا وأ بهذلا نم رادقملا مولعم ءىش كلذ ىف
 نأ ىلع ًاضيأ لدي اذهو صنلا عم دأرتجال ] ظحالو داهتجالا ةرج نم اكردم كلذ ناك
 ىوردقو أدا,تج نجما نلاهنم ريدقت وه امنإف تين نإ هلي ىتلا ىلإ اعوف مم أهنع ىورام
 دب عطقت تلاق ةشّئاع نع ةرمع نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع بويأ نع ديز نب دامح
 لاقف هعفروةشئاع نعةرمع نعىبحب هب ثدحو بوأ لاق ادعاصف رانيد عبر ىف قراسلا
 هأور نم نأ ىلع لدي اذهف هعفر ىحي كرنف هعفرت ال تناك اهنإ مساقلا نب نمحرلا ديعدل
 نم هانمدق ام هضراعل ثيدحلا اذه تم ول مث مفرلا كرت لبق ىح نم هعمس امئاف اعوقرم

 ناكو ةرشعلا نود ام قراس نع عطقلا قن ىف ةفلتخم هوجو نم 0 ىنلا نع ةياورلا

 رظحلا ريخو هل حيبم ممربخو يرد انع 0 ظح نم هيف امل لو انربخ ذاليح نوكي
 لبحلا قرسي قراسلا هللا نعل لاق ُ لب ىنلا نع ىور دقو ةحاب الأ ربخ نم ىلوأ

 عب ماكحأ هو



 نأ ىلع لدي هنأ هل ةيور ال نم ضعب نظامبرف اهف عطقيف ةضيبلا قرسيو هيف عطقيف

 ةرشع نم ةميق لقأ ةداعلا ىف امهو لبحلاو ةضيبلا ركحذل هيف عطقي ةرشعلا نودام

 بلاط ىبأ ن , ىلع نع ىور دقو ديدخلا ةضيب دارملا نآل هنظيام لع كلذ سيلو مارد

 نيب فالخال هنالو امه رد نورشعو دحأ اهتميق ديدح نم ةضيي ىف عطق رك ل ىنلا نأ

 ةرشعلا ىواسي ام نوكي دّقف لبلا امأو هيلع مطقال جاجدلا ة ةضيب قراس نأ ءابقفلا

 . كلذ نم رثكأو نيرشعلاو
 نئاخ ىلع عطقال هت ممَي ىلا نع ىورام هيف لصألافزرحلا ر ايتعا امأو ( لصف )

 انف هن ناسنإلا سا م عببج َق عطقلا قف ىلع لمتششي وهو راجو سابع ن نباءاور

 هناخ اذإ عطقل هلا هيلع بحي ل هلام هنم زرح لو هّتنب ل وخد ىلع هريغ نمتئا اذإ لجرلا نأ

 عطقال هلوقب ِهِّلَي ىنلا فن دقو براضملاو عدوملا ةلزنمب ذئليح ريصيو ربخلاظفل مومعل

 فن ىلعاضيألديو تانامالا راسو ةيراضملاو ةعيدولادح اج ىلع عطقلا بجو اخ ىلع

 عئاك ىلا أ رأأ عطق هنأ مل 0 ىلا نع ىور امو ةيراعلا دحج اذإ ريعتسملا نع عطقلا

 هيف سدل ذ ذإ نامغ ا اذإ ريعتسالا لع مطقلا بوجو ىلع هيف ةلالد الؤ هدحت و عاتملا ريعتسلا

 كلذ ناك ذإ امل ًافيرعت ةيراعلا دو>+ ركذ امنإَو ةيراعلل اهدوحج لجأل اهعطق هنأ

 هل ىتلا نع ىورأم لثم اذهو في رعتل ١ هج وىلع كلذ رك ذف هب تفرع ىت>اهتم ًاداتعم

 ةماجحلا ركذف موجحناو مجأ الا رطفأ ن ٍناضمر فرخألا م ع اهردأ نيلجرلل لاق هنأ

 نأش مهأ اش د رق ْنَأ ةحرفص رابخأ ىف ىور دقو اه عقاو راطفإ ةالاوأ نمت

 عاتملا ريعتست تناك اهنأ ربا ىف ركذ ىتلا ةأرملا هذه ىهو تقرس ىنلا ةيمورخملا أر
 ثياددح < ًاضيأ زرخلا رايتعا ىلع لديو اهتقرسل امعطق هنأ اخألا هذه ىف نيبق 8

 اباثم ةمارغا ايف لاقف لسيجلا ةسرح نع لئس هنأ هدجج نع هيبأ نع بيعش نب ورمح

 قلعملا رقلا ف سيل لاقو عطقلا هيفق نجلا نمت غلبو حارملا اه اوأ اذإف لاكت تادلجو

 ربخلا اذه ةلالدو نيا نم < غلب اذإ عطقلا هيفذ ن رجلا هاو اذ فن رجلا هيوأب ىت 9 مطق

 ًايفتكم امهنم دحاو لكناكن إو لوألا ىلا ةلالد نم ررظأ قرم ؛ايتعا بوجو ى ع

 عطقلا ىف طرش زرلا نأ ىف راصمألا ءارقذ نيب فال الو هرايتعا بوجو ىف هسفنب
 هلع 7 هس كلا 1! 1! حأ 1 1ك ها 00:
 ةعتم الا نم لاوم الا ظفحو ىنكسلل نام انبادعأ دنع زرحلاو أنقصوأم ةنسلا نم هلصأو



 وب قراسلا عطق باب

 نوظفحيو اهف سانلا نكسي ىلا ملاو براضملاو طيطاسفلا كلذكو اهانعم ىف امو
 وهو كلذ نم قرس ءاوسو هدنع الو ظفاح هيف نكي مل نإو زرح كلذ لكاهم مهتعتمأ

 طاطسفالو ةميخالو ءانب ريغ ىف ناكامو ءانبلاب رجح هنأ الإ هل بابال مأ بابلا حوتفم
 ثيح هنم بيرق وهو هظفحت نم هدنع نوكي نأ الإ ًازرح نوكي ال هنإف برضم الو

 نوك ىف لصالاو ًاظيقتسم وأ عضوملا كلذ ىف ًامان ظفاحلا ناكءاوسو هل ظفاح نوكي

 9 امان ناك نيح ةيمأ نب ناوفصثي د ءارعحص وأ ددعسم ف ناكنإو هل ًازرح ظفاحلا

 دجسملا نأ فالخ الو همطقب لِي ىنلا أف قراس هقرسف هسأر تحت هؤادرو دجسملا

 نأ نيب قرفال انباعصأ لاق كلذلو هدنع ناوفص نوكل ًازرحم ناكدنأ تيتق زرحت سيل
 كلذ ىف مدنع دجسملا سيلو اثات ناك ناوفص نآل ًاتيقتسم وأ [مان ظفاحلا نوكي

 نإو اطوخد ىف نوذأملا تيناوحلاو ناذا كلذكو عطقي مل ماما نم قرسنف ماخلاك

 رادلاو ماخلا كلام ةبج نم لوخدلا ىف دوجوم نذإلا نأ لبق نم ظفاح كانع ناك

 لجرل نذأ نم نأ ىرت الأ لوخدلا ىف هل نوذأملا نم ًازرحع نوكك نأ نم ءىثلا جرف

 كلذ مم عطقي الو اهسفن ىف ًازرح نوكست نأ نم جر خت مل رادلا نأ هراد لوخد ىف
 كلذك هنع هلامز رح ملو هتمتكا دقف لوخدلاىف هل نذأ نيح هنأل لوخدلاى هل نوذأملا

 امأو لوخدلا ىف هل نوذأملا نم زر> ريغ ورف كلاملا نذإب هلوخد حابتسي عضوم لك

 كانهو هنم قرس اذإف ءارحصلاو ةزافملاك ىدآ نذإب هلوخد ةحابإ قلعتي ملف دجسملا

 لاق ه هل ظفاح كانه ناك نإ عطقي ماخلا نم قراسلا نأ كلام نع ى و عطق هل ظفاح

 بحاص نآل هيلإ لوخدلا ىف هل نوذأملاو توناهلا نم قراسلا عطق بجو ول ركب وبأ
 ًازرمم هيف هلام نوكي نأ نم هجرخأ دق هلوخد ىف هل هنذإ نأ مولعمو هل ظفاح توناحلا

 عطقي لئاق لاق نإف هلوخد ىف نوذأملاو توناحلاو ماها نيب قرف الونمت ملا ةلزنم ناكف

 ىراوعلاو من ادولل ناخلاك ره هل ليق ههل نوذ ألا نالاو توناملا نم قراسلا

 اكهزرحب مل نأب هيحاص هنمتلا دقو اهنيو انركذام نيب قرفالذإ اهريغو تاب راضملاو

 شثابتلا عطق ىف فاتخاو ه عطق ماخلا نم قرس اذإ ىتبلا ناثع لاقو هعادبإ ىف هنمتئا
 سابع نبا لوق وهو شاينلا ىلع عطق ال ىعاذوألاو دمخو.ىروثلاو ةفينح وبأ لاقف

 !ريمأ نأ و مم ناك نمزوف ِهَيِلََي هلال وسر باح أ ىأر عمتجا ىر هزلا لاقو لوحكمو 1 أ فاك تام أل اصأ لأ 1



 هفقسوب وبأ لاقو ذئموي نيرفاوتم ةباحصلا ناكو رزعي و عطقي يال شاينلا نأ ةندملا لع

 زيزعلا دبع نب رمعو رييزلا نبا نع هلثم ىورو مطعقي هعييرو دانزلا وب أو ليل ىبأ نبا

 ىلع ليلدلاو ىعفاشلا لوق وهو ءاطعو ىعخنلاو نسحلاو قورسمو ىرهزلاو ىعشلاو

 كلانه ناكول هنأ ىلع عيمجلا قافتا هيلع ليلدلاو زرحب سيل ربقلا نأ لوآلا لوقلا ةحص
 ةفاتخع زارحألا نإ لبق نإف كلذك نفكنلاو زرحلا مدعل عطقي مل اهقرسف ةنوفدم مارد

 نوكيو لاومأللو باودلل زرح لبطصإلاو توناحلا ىف امل زرح لاقبلا ةحرش اهنف
 .ةداعلا ىف ءىثلا كلذ هب ظفح ال ًازرح كلذ نم ءىش لكو هل ظفاح وه امل ًازرح لجرلا

 .كلذ عطق ةباد هنم قرس ولو عطقبي مل ليطصا نم مهارد قرس ولف هريغل ًانرحنوكي الو

 نيبجو نم دساف مالك اذه هل ليق « مماردلا ًازرح نكي مل نإو نفكلل زرح وه ربقلا

 لمحيام عيبجل ًاز رح اهتوك ىف ةفاتخع تسيل اهسفنأ ىف ارفالتخا ىلع زارحألا نأ امهدحأ

 هقرسي امف عطقيو بايثلاو ماردلل زرح وبف باودلل ًازرح ناكامل لبطصإلا نآل اف

 لئاقلا لوقف اهريغو ماردو بايث نم هيفام عيمج زرح وه لاقبلا توناح كلذكو هنم

 كتيضق نأرخآلا هجولاو طلغ مارد هنم قرس نم عطقي الو باودلل زرح لبطصإلا

 . ًازرح نوكيا رفح مارقلا نأل شابنلا عطق باي نم ةعنام تناكل ةحيمصص تناكول هذه

 وه امنإف نفكلا امأو سانلا نويع نعهرتسو تيملا نفدل رفح امنإو هب ظفحبف نفكلل

 لدف لاملا عيج نم هنأ هيلع ليادلا وهل كلامال نفكلا نأ وهو رخآ ليلدو كالهلاو 4 1
 نأ بجو لاملا عيمج م هنأ حصا ألف دحأ ىلع فوقوم الو دحأ كلم ىف سيل هنأ لع

 هيلع لديو لاملا عيمج نم وه ىذلا نيدلا ف فرصام نوكنامب ال 5ثراولا كمال

 .نأ ورف نويدلا هب ىنعقي ام ثراولا كلع مل اذإف نوبدلا ىلع هب أدبي نفكلا نأ آضيأ
 .نأ بجو كلام تيملأ نوكي نأ لاحتساو ثراولا كلم ] اذإو ىلوأ نفك ا كلم ال

 نإف ء اهل كلمال ىتلا ةحابملا ءايش“الا ذخأو لاملا تيب قراس مطقيال اكدقراس عطقب ال
 ماعإلا هل ليق ه كلم هنأ ىلع ليلد نفكلاب ةبلاطللا ثراولا ةموصخ زاوج لئاق لاق

 .لبال كانه لمحجي نفكلا نأ وهو رخآ هجوو هكلمب الو لاملا تب نم قرسب ام بلاطي

 ةيقبتلل ال فالتإلا وه ىذلا ءاملاو محللاو زيخلا ةلزنمب راصف ةيقرتلاو ةينقلل ال فلتلاو
 لررخ ا لوسر لاق لاق رذ ىبأ نع تماصلا نب ةدابع ىور امل نفكلل زرح رّلا لئاق لاق نإف



 دف قراسلا عطقي نبأ نم باب

 تلق ربقلا ىنعي فيصولاب هبق تيبلا نوكي توم سانلا باصأ اذإ تنأ فيك َلَي هللا
 عطقي نابلس ىبأ نب دامح .لاقو اديب ربقلا ىمسف ريصلاب كيلع لاق لعأ و هللا

 هلل ىنلانأ ةرمع هم أن ع لاحرلا ىبأ نع كالام ىورو هني تيملا ىلع لخد هتآل شابنلا

 لاقو هلتق امن" اكف ايم قتخا نم لاق هنأ وقلي ىنلا نع ةشئاع تورو ةيفتخلاو ىنتخخلا نعل
 ف عوضوم تبلا نآل زاجلا هجو ىلع ادب هامس امإ هل ليق ءشابنلا ى ىتخخا ةغللا لهأ

 ىلا تيبلاب ًادشت ادب ربقلا ىمسامت]و ضرآلا هجوىلعأ رهاظ ًاينيم ناي برعلا ةغل

 تبلا كلذ نوكب نأ الإ تني نم اقراس هنوكب ًاقاعم سيل قراسلا عطق نإف كلذ عمو
 لاق ادب ىمسيلا دجسملا نأ ىرتال أ ز رحب س يل ربقلا نأ انب دقو هيف لمحيام هب ز رحيل ًاينبم

 اذإ عطقي ل دجسملا نم قرسولو | همسا ايف ركذبو عفرت نأ هللا نذأ تويب ىف | ىلاعت هللا

 نإو عطقب ملامقرسف ةنوفدم ماردربقلا ىف ناكول هنأ فالخ الف ًاضيأو طظفاح هل نكي مل

 هللا نعل علي ىنلا نع ىورام امأو تيب هنوكب قلعتم ريغ ةقرسلا عطق نأ انملعف اني ناك

 قاقحتساو هل نعل وه امنإ اذه نإف هلتق امناكف جيم قتخإ نم لاق هنأ ىورامو قتخنا

 ءال وه لكم )اظلأو بذاكلاو بصاغلا ن ”ال عطقلا بوجو ىلع ليلدب سيل رعللا

 هب بجوي مل هنإف هلتق امن أكف ًاتيم قتخا نم هلوقو مهعطق بحي الو نعللا نوةحتسي

 اذهو هلتقن نأ بجاوف هظفل ةقيقح ىلع الوم هانعم ناكنإ و لتاقلاكهلعج انو ًاعطق

 . عطقلاب كلذل قاعت الو هيف فالخال

 قراسلا عطقي نبأ نم باب

 وضعلا اذه ىلع عقي ديلا مسا و[ امهمديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو | ىلاعت هللا لاق

 مكهوجوب اوحصأف ] ىلاعت هلوقب بكنللا ىلإ مميت ًارامع نأ هيلع ليلدلا وب كتنملا ىلإ

 عقيو هفالخب ةنسلا دورول كلذ تبني ملامنإو ةغللا قيرط نم ءىطخم ملو [هنم مكيديأو

 لقع دقو [ اهاريدكب مل هدي يرخأ اذإ | ىلاعت هللا لاق ًاضيأ فكلا لصف» ىلإ ديلا ىلع
 [ءوس ريغ نم ءاضيب جرخت كبيج ىف كدب لخدأ ] ئمومل ىلاغت لاقو قفرملا نود ام هب
 [ قفارملا كإ ميدبأو | ىلامت هلوق ًاضيأ هيلع لديو قفرملا ىلإ هدي لخدي نأ عنتمبو

 حوقو ىلع ليلد كلذ ىو قف ارلا ىلإ اهركذ ال قفارالا نودام ىلع مسالا عقي مل ولف

 بكنمللا لإو قفرملا ١ ىكإولصفملا لإوضعلا اذه ل لوانتي مسالا تاكابلف عوكلا لإ مسالا



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 5

 زئاجو هنود ام دارملا نأ ىلع ةلالدلا موقت َن 1 ىلإ ب بكتملا نم عطقلا ظفلل ا مودع ىضتقا

 قلطي لب ديلا ضعب كلذ نإ لاقي نأ رحب لو عوكلا ىلإ اهو انت امل مسالا نإ لاقي نأ

 ىلإو ةراث قفرللا ىلإ | هقوف ام ىلع ًاضيأ قلطي دق ناك نإو دييقت ريغ نم ديلا مما هيلع

 ىتف لصآلا ىف ةروظحم دبلا تناكو [ امهمديأ اوعطقاف | ىلاعت لاق مث ىرخأ بكنملا

 لاق ول اكةلالدب الإ هقوف ام عطق انل زحي مل ةيآلا ةدبع انيضق دّقف لصفلا نم اهانعطق

 ناكنإو مهوانتي مسالا ناك ذإ هب رومأملا لعف دقف مهنم ةثالث هاطعأف الاجر اذه طعأ

 أوحسماف | ىلاعق هلوقب هلثم مميتلا ىف مكمزلب لئاق لاق نإف ه مهقوفام لوانتي لاجرلا مسا

 مومعلا هاضتقا قف رملا ىلإ وضعلا لوانت امبممالا نإ هيف ملق دقو[ هنم ميديأو مكهوجوب

 لصاألا ف ةروظح تناك امل ديلا نأ لبق نم نافلتخم امه هل لبق ليلدمالإ هنع لني ملو

 كلاب ةدايزلا عطق انل زحي مل قفرملا ىلإو لصفملا ىلإ وضعلا ىلع عي مسالا ناك مث
 مهي دلا وهو نيقيبالإ ًاضيألزي مل ةالصلا ةحابتسالإ جاتحاو ثدحلا لصألا ناكاملو

 نم مطقلا نأ راصم"الا ءارقفو 0 الا ردصلا ن هم فلسا نيب فالخ الو قفرملا ىلإ
 ذوذش مثو هيلع مسالا ع وقول بكدملا نم اوعطقو جراو لا هيف فلاخ امنإ]و لصفملا

 هلا لرسرو نأ ةرره نأ نع نابوث نب نمحرلا دبع نب دمت ىور دقو افالخ نودعيال

 نأ ىلع لدي و لصفملا نم ديلا اعطق امهنأ ىلعو رمع نعو عوكسلا نم قراس دب عطق هِي

 ميديأو كهوجوب اوحسمأف | ىلاعت هلوققالطإلا ىلع ديلأ مسأ هيلع عقبال خس سرلأ نود

 هقوف ايف اوفلتخا ماضل رصفملا نودام ىلع معيتلاب رصتقي هنأ دحأ لقي ملو [ هنم

 رصخ نم اقراس عطق هنأ ىلع نع ىورف وه عضوم ىأ نم لجرلا عطق ىف اوفلتخاو

 فارطأ نم اعوطقم هنع هللا ىضر ىلع هعطق ىذلا تيأر لاق نامسلا حلاص ىورو مدقلا
 / اع نإ تيم .أ لاق سانلا ريخ لاقف كعطق نم هل ليقف عباصأ الإ

 لوقن سابع نبأ تعمس نيزر ون ريح ليعف علاص

 أطخأ اف عطق دقلف هوحن ىنعي ىنارعأالا اذه عطق اك عطقي نأ ءالؤه ىأر نم رجعيأ

 هللا ىضر رمع نعو طوق نم رفعج ىبأو ءاطع نع هلثم ىورو اهقع رذيو لجرلا عطقم
 اذه ىلع لدي رظنلاو راصف" الا ءابقف لوق وهو لصفملا نم لجرلا عطقي نب رخآ ىف هنع

 بجاولا كلذكو دنزلا ىلإ ىذلا وهو رهاظلا لصفملا نم ديلا عطق ىلع مهقافتال لوقلا
 كرش ال هنأ ىلع اوقفت! 1 اضيأو ىنأتلا بعكلا ىلي ى دلا رهاطلا لصفما ند لج را هو مل محي األ 111 ًاضنأ و :انلإ كلا ان ىذلا ماظلا اصقملا نم اجرلا مطق
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 كلذك فكلا هل قب ىتح عباصألا لوصأ نم عطق مو شلل ب عفت ديلا نم م هل

 ديلا عطق بجوأ امن ىلاعت هللا نآل هيلع ىشميف بقعلا لجرلا نم هل كرتيال نأ ىغبني
 ىثملل بقعلا كر زئاج ريغف اهب ىشملا هعنعل لجرلا عطقب سأو اهب شطبلاو ذخألا ةعذعل

 لصفملا اذه نأ كلذ ىف بهذ هنإف مدقلا رهظ ىلع وه ىذلا لصفلا نم عطق نمو هيلع
 هريغ لصفم لجرلا عباصأ لصفم نيب سل هنآل ديلا نم دنزلا لصفم ةلزام لجرلا نم

 عطق ديلا ف 2 ايلف هريغ لصفم دي لا عباصأ لصفمو دنزلا لصفم نيب سيل هيأ

 لصافملا برقأ نملجرلاف عطقي ن أ بجو كلذك ع عباصألا ل اصنم 9 لصفملا برقأ

 رورظك رهاظ ريغ مدقلا رهظ لصفم نال ربظأ لوأالا لوقلاو عباص"الا لصفم ىلإ
 هنم رهاظ ديلا لصفم عطق بجو ادلف ديلا نم دنزلا لصفمو لجرلا نم بعكلا لصفم

 ًاضيأ لجرلا باعيتسا بجو عطقلاب ديلا تبعوتسا امل لجرلا ىف نوكي نأ بحي كلذك
 لوصأ نم عطقلا امأو دنزلا لصفم ىلإ فكلا ةلزنع بعكلا لصفم ىلإ ااكلجرلاو
 قافتإلا نع جراخ ذاش لوق وهو ةحصص ةهجج نم ىلع نع تين مل هنإف لجرلا عباصأ

 ىلعو قيدصلا ركب وبأ لاف ىعلا لجرلاو ىرسيلا ديلا عطق ىف فات دخاأو ه اع رظنلاو

 قرساذإ سابع نباو هراشتسا ال ىلع لوق ىلإ عجر نيح باطلا نب رمتو بلاط نأ نبا

 سيحو عطق ع ) قرس اذإف ىرسلا هلجر تعطق كالذ دعب قرس اذإف ى داع تعطق

 لجرلا دعب ىرسيلا هدي عطقت هنأ ر 3 نع ىورو فسوب ىأو ةفيتح ىلأ لوة وهو

 لثم ر ركب ىلأ نعو ةبوتلا ثدحى تح سح قرس نإف ىنعلا هلجر تعطق قرس نإف ىنعلا

 ىففاشلاو كلام لاقو همجوهللا مركللع لوق ىلإ عوجرلا هنع ىوردقرمع نأ الإ كلذ
 قرس نإ لتقي الو كلذ دعب ىنيلا لجرلاو ىرسيلا لجرلا دعب ىرسبلا ديلا عطقت
 اولتق مهنأ زيزعلا دبع نب رو رمع نب هللا ديعو نافع نب ناهثع نع ىو رو كللذ دعب

 ابأ ن أ هببأ نع ء مساقلا نب نمحر لا دبع نع نايفس ىورو هفارطأ تعطق ام دعب اًقراس

 نمحرلا دبع ىورو ديلا ةئسلا رمح هل لاقف لجرلاو ديلا دعب لجرلا عطقي نأ دارأ ركب
 هوسبحا نكلو لجرلاو ديلادعب هديا وعطقتال لاقرمعنأل وحكم نعرباج نعديز. نبا
 نع رمح الا دلاخ وبأ ىورو لجرلاو ديل ىلإ ركب وبأ ىبتنا ىرهزلا لاقو نيملسملا نع
 هدب عطقت هنأ ىلع اع اوعجأف قراسلاف !ى مراشتسا رمع رع نأ هياحصأ ضع نع كلام نع جاجح
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 اعامجإ كلذ نوكي نأ ىضتقي اذهو كلذ نم رثك أ عطقي ال مثىرسلا هلج رفداع نإف ىنعلا

 نع نايقس ىورو عامجإلا.م م دقعتي نذلا مث ربع مر يشتسإ ىذلا نآل هفالخ عسيال

 ىف لجرلاو ديلا عطق دعب ديلا عطق قيدصلا ركب ايأ نأ هيبأ نع ع مساقلا نب نمحرلا دبع
 بابشنبأ ثيدح هلصأو لس وهو « ءامسأ لح قرسم ركاب لزن ىذلا دوسألا ةصق

 ََن نم ًابيزق ثيلف هب هاصوأو قدصم عم هثعبف ر كب نأ مدخ الج ر.نأ ةشئاع نع ةورع نع

 ةضيرف تنخ قدجو لاق كلام.هل لاق ركب وبأ 3 اءلذ قدصملا ةعطق دقو هءاج مث ربش

 هديب ىسفن ىذلاو ةضيرف نيثالث نم رثكأ نوذخ هارآ ال ىنإ ركب وبأ لاقف ىدي عطقف

 تربخأف ر 5 كب وبأ هعطقف سبيع تني ءامسأ ىلح قرس مث هن كنديقال اقداص تنك نئل

 وهو ىرسبلا لجرلا عطقالا ن وكب الكل و هدي قدما مطقدمب هعطق ركب ابأ نأ ةشئاع
 ثيدحلا اذبم تشن ملوأ عيمج أطقشا اضراعت ولو مماقلا كثيدحم ضراعيال حي ثيدح

 ىلع راصتقالاو ركب ىلأ نع اهان ركذ ىلا رخ”الا رابخآلا انل قبيو ءىث ركب ىنأ نع

 دعب دب عطق ركب ابأ نأ بطاح نب دمحم نع ءاذحلا دلاخ ىور ليق نإف ٠ ىرسلا لجرلا

 نب رمع نع ىور دقو صاصق ىف نوكي نأ زوحيو ةقرسلا ىف لقب لهل ليق ه٠ لجرو دب
 ديلا ىلع راصتقالا ب وجو فاسلا قافت ا نم لص هان ركذام هليوأتو كلذ لدم باطقخلا

 ىف ةياك-لا نوكي نأ امإ نيبجو ىلع وه امنإَف كللذ ةفلافع نم مهنع ىورامو لجرلاو

 ىف عطقلا ىلع هيف ةلالد الف ةقرسلا ركذ ريغ نم عبرالا عطق وأ لجرلا دعب ديلا عطق

 نع ىور دقو هنع عوجرلا هنع ىور مث رع نع ىور اكهنع اعوجرم نوكي وأ ةقرسلا

 هناال فلاخلا لوق ىلع ةلالد هيف سيلو هتعنرأ عطقام دعب لجر قنع برض هنأ ناهثع

 لوق ةمص ىلع لديو ه صاصق نم هعطق نوكي نأ زوجو ةقرسلا ىف هعطق هنأ ركذي مل
 ةءارق ىف وع كللذكو امهناعأ دارملا نأ انبب دقو | امه. ديأ اوعطقاف | ىلاعت هلوق انباحصأ
 ةدحاو ادب ةيآلا هلواتتت ىذلا ناكاذإو يار نسحلاو سابع نباو دوعسم نبا

 ىرسيلا لجزلا ىف قافتالا تدث دقو قافتالا وأ فيقوتلا ةبج نم ال] اهيلع ةدايزلا رجت

 زئاج ريغذإ فيقوتلاو قافتالا مدععم امعطقزحي لف ىرسيلا ديلا ىف كلذدعب اوفلتخاو
 لجرلاعطق ىلع ة ةماالا قافثاوهو رخآليلدو نيوجولانيذه دحأنم الإ دود+لاتايثإ

 نع لودعلا ف هزعأأ ف2 مع راخ ى _رسفل ةافرلا لا هاد تللذ قو كيلا دعت !ودعلا ىف ةلعلإ نآأل الصأ ةعوطق ول! ديل , نأ ىلع ليلد كلذ ىفو ديلا دعب
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 ةلعلا هذهو سنجل ةعفنم لاطب] هجولا اذه ىلع ابعطق ىف لجرل ا ىلإ ىنعلادعب ىرسيلا ديلا
 هلجر دعب ىنهلا هلجر عطقت مل هنأ ىرخأ ةهج نمو ىرسيلا لجرلا عطق دعب ةدوجوم

 هيف ال ىنعلا دعب ىرسبلا ديلا عطقتال كلذك ًاسأر ىشملا ةعفنم نالطب نم هيف ال ىرسلا

 عيبا قافت اوهورخآ ليلدو لجرلا عفانم نم ىثملاكديلا عفانم وهو شطبلا نالطب نم
 :لطبت الثل لجرلاو ديلا عطق ىلع دازيال لاملا ذخأ ىف همرج مظع نإو براحما نأ ىلع
 بجوي .الف همرج مظع نأب هنم لعفلا رثكن إو قراسلا كلذك ف ارطأ الا سنج ةعفنم
 ىضتقي | امههديأ اوعطقاف] لجو رع هلوق لئاق لاق نإف لجرلاو ديلا عطق ىلع ةدانزلا
 لجرلا ىلإ ةيناثلا ةقرسلا ىف ىرسيلا ديلا نع انلدع اهل قافتالا الولو ًاعيمج نيديلا عطق
 اهن“ال اندنع كلل ذك سيلف ىرسيلا ديلا عطل ةيضتقم ةي 5١ نإ كلوق امأ هل ليق ىرسلا
 ناكام نإوةينثتلا نود عنللا ظفلب نينثإلا ىلإ اهتفاضإ نم تدث ال ةدحاو ادب تضتقا امن
 هلوقكز اصف ةدارم ىنيلا ديلا نأ اوقفتا دق مثامهنم دحاو ادب ىضَتَعي هنإف هفصو اذه
 جاجتحالا طقبف ظفللاب ةدارم ىرسيلا نوكنت نأ كلذب ىنتئاف امهناعأ | وعطقاف ىلاعت
 قافتا ناكل تفصو امل المتحم ةيآلا ظفل ناكول هنأ للعو ىرسيلا عطق باحيإ ىف ةيآلاب
 كرت رئاج ريغ ذإ ةدارم ريغ ىرسبلا نأ ىلع ةلالد ىنولا دعب لجرلا عطق ىلع ةمأالا
 هللا دبع هاور امب فارطأالا عطق وبجوم جتحاو ه هريغ ىلإ هنع لودعلاو صوصنلا
 هللا لوسر نأ رباج نع ردكتملا نب دمج نع ديمح ىبأ نب نب دامح ىتربخأ لاق عفارنبأ
 3 مأق قرس دق ىرخأ الم هب نأ مث هد عطقت نأ هب صأف قرس دق قراسب ىقأ ل

 *ء رصتخم وهو فعضي نم ديمح ىأأ نب دامو املك هفارطأ تعطق ىتح هلجر عطقت نأ
 نب ديبع نب هللا دبع نب دمح انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دم أنث دحام هلصأو

 نعردكنملا نب دمحم نعريزل نب هللا دبع نإ تبا نب بعصم نع ىدج انث دح ىلالطأ ليقع

 قرس امنإ هلال وسراياولاقف هولتقا لاقف قلع ىنلاىلإ قراسب ءىج لاق هللا دبع نب راج

 لاق قرس امن هللا لوسراب اولاقف هولتقا لاقف ةيناثلا هب ءىج مث عطقف لاق هوعطقا لاقف

 مثه وعطق | لاق قرس امن ]هللا وسرأب اولاقف هولتقا لاقف ةئأاثلا ءىج مث عطقف لاق هوعطقأ

 لاقف ةسماخلا هب ىأ مث هوعطقا لاققرس اهلا ل وسراب اولاقفهولتق !لاقف ةعبارلاهب نأ
 دأزو هلثم دانسإب تمأث نب بعصم نع رّسعم هأوزو هأناتعف هب انقاطناف راج لاق هولتقإ
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 هانيقلف هنع لبالا ترفنف هيلجرو هدب راشأف معنلا هيلع انلمك رعنلا ديرم ىلإ هب انجرخ

 ردكنملا نب دمت نع ةورع نب ماشه ىتثدح نانس نب ديزب هاورو هانلتق ىتح ةراجحلاب

 ىنأ مث هلجر مطقف رس دق هب ىتأ مث هدب عطقف قراسب ِلَي هللا لوسروتأ لاق رباجنع

 الجر نأ بطاح نب ثراحلانب فسوب نع ةيلس نب دامح هآورو هلتقب أف قرس دق هب

 لاف قرس امنإ موقلا لاقف هولتقا تلي هللا لور لاقف ريلي هللا لوسر دبع ىلع قرس

 مث اهلك ةمئاوق تعطق ىح هعطقف قب و ركب ىنأ دوع ىلعق قرس مث ة * ةوعطقف هوعطقأ

 ف هب مأف هلتقب صم نيدح هب لع أ 0 هللا لوسر ناك ركب وأ ا ةسماخلا قرس

 ىبأ نب دامح هاور ىذلا تيدملا لصأ رم وه تبان نإ بعصم ثيدح نمهان ركذ ىذلاو

 هذه عطق نأ تيثف لتقلا اهب قحتسي ال ةقرسلا نأ مولعمو ًايدب هلتقب مالا هيفو ديمح

 ةلثما و ةموقعلا ظيلخت ةبج ىلع ناكامتإو ةقرسلاب قحتسملا دحلا هجو ىلع نكي ملءاضعألا

 لمسلا سيلو مهلعسو مهلج رأو مهمديأ عطق هنأ نيينرعلا ةصق ىف هني ىتلا نع ىوراك

 بجوف ةبوقعلا نم برضلا اذه اهم خسن ةلثملا تخسن املف قيرطلا عاطق ىف ًادح

 ىلعال ةلثملا هجو ىلع ناكعبرآلا عطق نأ ىلع لديو ريغ ال لجرلاو ديلا ىلع راصتقالا

 ىف ًادحن وكي ال كلذو ةراجحلاب هولتق مث معنلا هيلع اولمح مهنأ رباج ثيدح ىف نأ دحلا

 . هجوب ةقرسلا

 هيف مطقي الام باب

 نم لكعطق بجوي | امميديأ اومطقاف ةقراسلاو قراسلاو | هلوق مومع ركب وبأ لاق

 بأ لإ ادم ىف العب اكن و هجرلا اذه ىف مرمع هل ءايشألا رثا اس ىف مسالا لو ان

 هنأ لعر راصم الأ ءاهقف قافتاو فلسلا لوقو هي لوسرلا ةنس نم ةلالدلا تماق دق

 . هنم ءايشأىف ءارقفلا فاتخاو هيف عطقال اقراسهذخآ ىمسإام اريثكنأو مومعلا هب درب مل

 كلذ ىف فالتءالا ركذ

 هكاوفلاو بنعلاو بطرلا وحن داسفلا هيلإ عرسيام لكفف عطق ال دمعو ةفينحوبأ لاق
 اهل ناكءاوس اهلبخس ىف ةطنحلاو قلعملا رقلا ىف الو قبيال ىذلا ماعطلاو محللاو ةبطرلا

 ةرونلاو نيطلا ف عطق الوانقلاو جاسلا الإ بشخلا نم ءىث ىف مطقال الو نكي ملوأ ظفاح



 5 كلذ ىف فالتخالا ركذ

 ةلو درمزلاو توقايلاف عطقي و ريطلا نم ءىش ىف عطق الو هوحتو خينرزلاو صجلاو

 ءىث لكف عطقي فسوبوبأ لاقو ىهالملا تالآ نم ءىث ىف الو رخلا نم ء ىش ىف عطق

 الو قلعملا رّملا ىف عطقي ال كلام لاقو نيطلاو بارتلاو نيقرسلا ىف الإ زرح نم قرس

 اهم غلبف ةاقلم ةبشخ قرس اذإ كلذكو عطقلا هيفف نيرجلاها وأ اذإو لبجلا ةسيرح ىف

 ريغ هنآل راجا ىف الو قلمملا رْعلا ىف عطقال ىعفاشلا لاقو عطقلا هيفف عطقلا هبف بجيأم

 هرج ىلع رقلا قرس اذإ ىتلا ناثعلاقو اسباب وأ ناك ابطر مطقلا هيقف زرحأ نإ زرحم

 نب ىح نع ةملس نب دامحو ىروذلا نايفسو كلام ىورإ ركب وبأ لاق ه عطقي قراس وهف

 عفار لاف ايدو قرس دقو ديع دب عطق دارأ ناوم نأ نايح نب ىح نب دمت نع ديعس

 ةنيبع نب نايفس ىورو رثك الو ةرمك ىف عطقال لوي هِي هللا لوسر تعمس جيدخ نبا

 ةنيع نبا لخدأف ةصقلاهذهم ناب> نب ممسأو هةمع نع نايح 5 دمت نع ديعس نب ىذك نع

 نع ديعس نب ى نع دعس نب ثيللأ هأورو نايح نب عساو عفار نيبو نايح نب دم نيب

 .يدرواردلاءأورو ةلوبجيهل ةع أميني ثمللا لرخدأو ةصقلا هذهم هل ةمع نع نابحن دمه

 هلل ىنلا نع دخنب عفارنع ةنوميمىلأ نع نابحنب ىحنب دمحنع ديعس نب ى<نع
 هتينك نايح نب عساو ناك نإف ةنوميم ابأ مفارو ىد نب دم نيب ىدرواردأا لعل هلثم

 ءابفقلا نأالإ وه نم ىردب ال لومجم ورف هريغ ناكنإو ةنيبع نبأ قفاو دقف ةنوميم وبأ
 .ثراول ةيصوال هلوقكهل محو قب هتجح تفأدب اولمعو لوبقلاب ثيدحلا اذه تقلت دق

 لمأ عزانت دقو ههب لمعلا مزأو هتجح تتيأ لوبقلاب ءاملعلا هاقلت ال نيعباتلا فالتخاو

 هيلإ عرسي رم لكىلع وه دمجو ةفينح وبأ لاقف رثك الو رمث ىف عطفال هلوق ىنعم ملعلا

 لق اف عطقلا ىلع نوقةفتم لكلا نأ الإ قَد الامو 4نم قببام ىطتشي هموضخو داسفلا

 الصأ كلذ راصو مومعلا نم فصولا أذهب ناك ام صقن داسفلا هيلإ عرسل الو مكحتسا

 .عطقال لاق هنأ لي ىنلا نع نسحلا ىورو داسفلا هيلإ عرسيام عيمج نع عطقلا فن ىف

 ليادب داسفلا هيلإ عرسي الام صخ هنأ الإ ماعطلا عيمج نع عطقلا ىقني كلذو ماعط ىف

 اذإف زرحلامدع لجأل رثكلاو رقلا نع عطقلا هيفن نأ هلوق انمدق نمو فسوي وبأ لاقو

 آضيأ كلذ ىف لصأر ثك الو هلوقو ه ةلالد ريغب صيصخت اذهو ءاوس هريغو ورف زرحأ

 ةعيمج امهلعو>و راغصلا لخنلا رخآلاو راجلا امهدحأ نابجو هيف لبق دق رثكلا نأل



 نإو هانعمىف ناكام لكىف لصأ وه و دسفي ام هنألل هنع مطقلا ىنن دف راجملا هب دارأ اذإف

 كلذكو ًاعيمج امبتدناف ىلع امملمهتسنف بشخلا ىف عطقلا قن ىلع لد دقف لختلا هبدار ١

 سونب آلا ىف هلوق ىلع ىحي كلذكو انقلاو جاسلا الإ | بعخلا ىف عطقال ةفي دح وبأ لاق

 امنإو لاوم ألا رثاسك و مفالام الإ مالسإلارادف دجوي ال سونبالأو: جاسلا نأ كلذو

 رادف دجوتىنلا ىه ةحيحصلا كالمألا نأ لبق نمالام مالسإلا راد ىف دج وياه رتغا

 ةحابم ابلهأ كالمأو ةءابإ راد اهمال حيك لب سيلف برحلاراد ىف ناكامو مالسإلا

 امن وك رابتعا طقس كلذلف احابم هنم ناكامو اكولم الام هنم ناكام مكح اهف فلتخ الذ
 مالسإل راد دج وك مل ايلف مالسإلار اد ىف اهدوجو كح ريتعاف برحلا راد ف ةحابم

 حابم ريغ لخنلا لئاقلاق نإف لصآلا ةحابم تسيا ىتلانيملسملالاومأ رئاسك تناك الامالإ

 نإو لص الامابلا سنجلا رئاسك عضا وما نم ريثك ف لص مالا حابموه هل لبق لصألا

 3 أنع ب يعش نبوريىوردقو عبض وم ىلإ ] عضوم نمل |ةنلاوذح“ الاي اكولماهضعب ناك

 ىف ىرثفيك هللا لو سراي لاقف ريكس لس ىلا ىلإ 5 ةنب لزم نم لجر ءاجلاقر مع نب هللأ دمع نع

 حارملاهاوأ ام الإ عطق ةيشاما نمي ءقش ىفسلو لاكتلاو اهلثمو هيلع ىهلاةىلجلا ةسير

 تادلجو هلثم ةمارغهيففز رم نع غلب ملامو ديلا عطق هيفف نلا نه غلبف حا راو اوأ 57

 هىثف سلولاكتلا و هعم هلثمو ىه.لاق قلعملارملا ف ىرت فيك هللا ل وسرايلاق لاكتلا

 عطقلا هيفف نجمنا نمت غلبف نيرجلا نم هذخأ اف نيرجلا هاوأ ام الإ عطق قلعملارمسلا نم

 رغلا نع مطقلا جدخ نب فار ثيدحف ىف لاكتلا تاداجو هلثم 2 رغ هيفف غلبي رابع

 هيوأب ىتحهلوقو ٠ نيرجلا هاوأام الإرقلا نع عطقلا رمع نب هلل دبع ثيدح ىف قنو ًانأر

 عارسإ عانتماو هماكحتسالاحنع ةنايالارخآلاو زرحلا امهدحأ نيينعم لمتحنب رجلا

 اونآوإ ىلاعتهلوقكو هو بلغأ الا يق كحتسم وهو الإ ني رجلا هيوأ,ال هن"ال هيلإ داسقلا

 هلوقو داصحلا تقو هغولب هب دارأ امنإو داصحلا عوقو هب درب ملو [هداصح موي هقح

 ارمكح نع ريخأ امنإو ضيحلا دوجو هب دري ملو رامخي الإ ضئاح ةالض هللا لبقيال قلع

 دارأ امنإو نسلا هب دري ملو ةتبلا اهو را ةخيشلاو خيشلا ىنز اذإ هلوقو غولبلا دعب

 نكي م ] نإو ةيئاثلا ةنسلا ف اهوخد دارأ ضاخم تنب نيرشعو سمخ ىف هلوقو ناصحإلا

 هيوألا ىتح هلوق كللذك و ضاق ابمأب ناك كلذك تراص اذإ باغ" الأ نأالا ضاخم أبمأي



 الاب كلذ ىف فالتخالا ركذ

 كي دح نصخم نأ كلذ لجأ نم رحي ملف ماكحتتسالا لاح ومب هب ديري نأ لمتحي نيرجلا
 ةئثئاع توراماهوحنوةر وتلا ف مطقي ماهو رثكالو رم ف عطقالهلوةىف جيدخنب عفار
 ناكام لكف ريقلا ىنعي هفاتلا ءىثلا ف ع هللال] وسر دهع ىلع قراسلاعطق ن كب مل تلاق

 لصآلا حا ايم هفاث اهوحنو ةرونلاو صْلاو خين رزلاو هيف عطق 5 الق لصألا حابم ايفا

 ره ملا توقايلا امأو ه هيلع ةردقلان اكمإ 5 هعضوم ىف هنوكرتي سانلا رثكأ نال
 ناكم ]عم هعضومىف كتي داك سيل عيفر نيم وه لب لصأالا حابم ناكنإو هفات ريغف
 عطقلا لاوزط رش نال كارم "الا رثئاس ىف عطق ملص الا ناعإو هيف عطقيف هذخأ

 اهوحنو ةروزلاوصجلانإ انآضيأ و لص" الأ جابمو هسفن ىف ايفان هن وك نما عيمج نانيعملا

 لام هوو توقايلاو كلذ رحنو محللاو زيخلاكى مف فالتإلا لب هينقلا اهب داربال لاومأ
 ىلع نع ىوزل هيف عاطقت ' إف ريطلا امأو + ةضفلاو بهذلاك ةيقيتلاو ةينقلا هب دار:
 ًاضيأو امهيلع ةباحصلا نم دحأ نم فالخ ريغ نم ريطلا ىف عطقيال الاق امهنأ ناهثعو
 لاقف لاملا تاب نف قراسلا ىف فاتخاو ء بطحلاو شيشحلا هبشأف لص“الا حابم هنإف
 لوقوهو لاملاتيب نم قرس نم عطقيال ىعفاشلاو دمحو ففسوي وبأو رف و بخس 1
 نب دامح لوق وهو ,عطقي هنأ كلام نع بهو نبأ ىورو نسحلاو ىعخنلا ميهاربإو ىلع
 ىتأ ًايلع نأ , صرت الأ نب ديدع نيا نع ب رس نب كامس نع نايفس ىورو نايلس ىأ
 نع عيكو ىورو بيصن هيف هل لاقو ًاعطق هيلع درب ملف سلا ن نم ًارفغم قرس لجرب
 بتكف رع ىلإ دعس هيف بتكف لاملأ تبب نم قرس الجر نأ مسمأقلا نع ىدوعسملا

 ًاضيأو كلذ فالخ ةباحصأأ نه نحأ نع لعل الو بيصت ىهل عطق هب هيلع سل رمع هيلإ

 عطقي الف هريغ نيبو هنيب لام قراسك راصق ءاوس هيف نيملسملا ر ”اأس قو هقح ناكال

 هيلع عطق ال ىعفاشلاو كلامو انياحصأ لاقف ملسم وأ ىذ نمآر مخ قرس نميف فلتخاو

 ىذلا مرغ آريزنخ وأ ارم م مع نم قرس ىذ ىف ىعازو "الا لاقو ىروثلا لوق وهو
 الام كرتن نأ ءالؤه ىمأ اًمنإو انل لام تسيل رخلا ركب وبأ لاق + ملسملا هيف دحيو
 لقأ نإف هجو نم لام ريغو هجو نم الام ناكام نال اهقراس عطقي الف ةمذلاو دهعلا
 هريغ نيبو هنب ةبراج ءىطو نك هقراس نع دحلا ءرد ىف ةيبش كلذ نوكي نأ هلاوحأ

 اهئإف اهذخأ نف اهبصوأ اهليلختب رومأم اهب رششو رثاء ءانتقا ىلع بقاعم ملسملا نإذ ًاضيأو



 ةدحاو ةرم ةقرسلاب رقأ نيف كفاتخاو ه عطقي الف هنع هتلازإ هيلع ناكامع هدي لازأ

 لاقو عطق ةدحاو ةرم ةقرسلاب رقأ اذإ ىروثلاو ىعفاشلاو كلامو رفزو ةفينح وبأ لاقف

 لوقلا ةمص ىلع ليلدلاو نينم رقي ىتح عطقيال ليل ىنأ نباو ةمربش نباو فسوي وبأ

 نمر لادبع نب دمت نع ةيفص نب ديزي نع ىدرواردلا دمح نب زيزعلا دبع ىورام لوألا

 لاقف قرس اذه هلال وسراي لاقف علي ىنلاىلإ قراسب ىتأ لاق ةريره ىلأ نع نابوث نإ

 نع ىدرواردلار يغ هاورو عطقف هوعطقاف هب اوبهذاف لاق ىلب قراسلالاّتف قرس هلاخأام

 دمتو حير جنباو ىروثلا مهم ةريرهابأ هيف ركذي لو للي ىتلا نع نمحرلا دبع ني دمع

 تاث ارك عطق وأ لصو نم ةياورلا تاصح هجو ىأ ىلعو ركب وبأ لاق قامحسإ نب١

 ناكل السرم ىلصح ول كلذ عمو هلصو نم لصو ةحص عنمبال هلسرأ نم لاسرإ نآل
 . مكلَي ىنلا عطق دّقف كلا نم نوبجوبامف اندنع ءاوسلوصوملاو لسرملا نآل ًاتباث هنكح

 هل ليق ه قرس اولاق مهناأل دووشلا ةداهشب هعطق امن لئاق لاق نإف ه ةدحاو ةمهرارفإب

 قرس هلاغأ امو قرس م هوة دعب لاق املف دوحجلا هنقلب لو ايلع رصتقال كلذك ناك ول

 ةيلس نيدامح ىوراع اوجتحا نإف ة ةدابشلا نود هرارقإب مطق هنأ تدل رقأ ىح هعطقب لو

 نأ ىورذملا ةيمأىفأ ن "ع رذوأ ىلوم رذنملاو أ نع ةحاطو أ نب هللادبع نع قاعت] نع

 "ل هللأ لوسر لاقف عاتملا هعم او جوي ملو افارتعا فرتعا صاب ىتأ هلي قلم هللا لوسر

 0 ثالث وأ نيت رم عقب هللا لوسر هيلع داما هللا لوس راب لب لاق تقرع كااخأ ام

 ًادانسإ !ىوقأ وهو ا ةرم هرآرقإب هعطقي هنأ ثيدحلا | ذه ف عطقف هب سمأف ىلب

 هيف ركذي م ) هنأ كلذو فالؤلا عضوم نايب ثيدحلا اذه ىف سل هل ليق ٠ لوألا نم

 فرتعا أ هيف ركذ دقق لبق نإف ه رقأ مثرقي نأ لبق اثالث وأ نيترم قراسلا را رقإ

 دق فارتءالا نوكي نأ ًاضيأ لمتعو امال وأ نيت رم كلذ تلي ى لا هل لاف ًافارتعا

 للي ىنلا نأ تيثث ول ًاضيأو هيلع عطمقلا كلذ بجوي الذ لي ىنلا ريغ دنع هنم لصح

 ذإ مف بجوي م ) لو"الا رارقإلا نأ ىلع لد امللو"الا رارقإلا دعب كلذ هيلع داعأ

 هنيقأتب هطاقسإ ل لصوتي نأ لي ىتلا دارأو بجو دق مطقلا نوكي نأ عنتم سيل

 الإ دحلا توي نأ رمأ لاول ىغيشام لاق هنأ قل لَ ىنلا نع ىور لق نإف ه هنع عوجرلا

 رأرقإلان ع عوجرل هنيقلتب هلع ى لأ لفت ا ًاردب رأرقأب ًايجاو عطقلا ناكولف هماقأ



 3 كلذ ىف فالتخالا ركذ

 الو هيف هايإ مامإلا تايثتسا نم ًاعئام عطقلا بوجو سل هل لبق ه هتماقإ ىلإ عراسأو

 ىحهمجري لف تأرم علر أ انزلاي قلي ىنلا دنعر ةأدقا زعام نآلل لالا ىف هعطق هيلعايجوم

 لدي لو ةنج هبأ مهلاقو هلقع ةمص نع هلهأ لأسو تسا كلعل تلبق كلعل لاقو هتيئتسأ
 ضرتعيام ربخلا اذهىف اذإس يلف تارم عبرأ هرارقإب بجو دق نكي ل مجرلان الع كلذ
 مدقي نكي م لع ةلب ىنلانأ مولعمو رقأ نيح هعطقب رمأ هنأ هيف ركذىذلا ةررهوأ ربخ ىلع هب

 آيرحتمو كاذل نبتسبجود دحةماقإ رخو نأ عنتم سيلو دعب بجي مل دح ةماقإ ىلع

 ْن ديزي نع ةعيط نب ]1 ثيدح ًاضيأ أن ركذام ةص ىلع لديو م هم ف ةقئلاو طايتحالاب

 هك ىنلا لأ ة ةرمس نب .ورمع نأ هيبأ نع ىراصنألا ةيلعث نب نمحر لا دبع نع بيبح ىفأ
 الج اندقفأنإ اولاقف تلي ىن لامهلإ لسر راف نالف ىنبل المج تقرسم ىنإ هلل !لوسرابلاقف

 نمو ه ةدحاو ةرم هرارقإب هعطق ًاضي أ ريخلا اذه ىنف هدي تعطقف هلل ىنلا هب سأفانل
 ًانيع تناك نإف نيع ريغو أ ًانبع نوكت نأ نم واخت الاهم رقما ةقرسلا نأ ًاضرأ رظنلا ةبج

 تشب هيف ىدآلاقح نأ لبقنم ةلاحال اهناهض بجو دقف لوألا رارقإب عطقلا بحي مل و

 عطقلا ترقب ملو لو هلرقدلل كلا تدث اذإ و ًايئاثرا رقإلا ىلع فقوشالو ةدحاوةرم هرارقإب

 دقق ةمئاق نيعل تسدل ةقرسلا تناكنإ 14 عطقلا قش نامضأ 1 لوصحو هيلعأت ومضم راص

 لئاقلاق نإف + انفص وامىلع عطقلا قنيهتمذف ًانيداطوصحو لو الارارقإلاب ًانيدتراص ١
 1و نامضلا قن ىلع عطقلا ف ًاوقوم ة ةفرسل ادجوىلعا يدب هذخأ 0 نوك نأزاجاذإ
 0 3 هطوقسووطقلا بوج وىلع دب نامَصلا قامت َْق ًافوةود هرآر !رثإ 5 مح تاعدج البف

 عطقلا طوق انو ًافوقومنرك الف عطقلا بجو ةقرسلا هجوىلبعان دن ءذخ ”ل | سفن هل

 نإفأ كح كل ذك ناكد وهشلا ةدابشب ةقرسلا تنبث اذإ هنأىرتال أنامضلا بجو كلذدعي

 ذإعطقلا قش نامضلا بوجوونامضلا بج وي نأ ىغيفيف عطقلل ًايجوم ايد, رارق الا نكي مل مل

 ليقذإف 3 لو الاهرا رقإبع طقلل فانلانامضلا نم هيلع ا!صحدقأم قال ىتاثلا هرارقإ ناك

 ديالف ًادح بج 07 ) اذإ انؤلاب لوألا هرارقإ نآل انزلاب رارقإلاب لالتعالا اذهضقتني
 دجلا قتنا ىتمو ررومو دح باج نع ولخ ال كلم ريغ ف ءطولا نال هب روملا باجيإ نم

 لو"”الا رارقإلابايدب بجاول اروملا طقسيال عبارلاو ثلاثلاوىناثلا هرارقإ و روملا بجو

 رارقاإلاددع رابتعابوجو حصاملف انزلا ىف رارقإلاددعرايتعا طوقس ىلإ ىدؤي أذهو



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 13

 «٠ كلالتعأ داسف هب نأب ةقرسلا ىف رارقإلا ددعرابتعا نم ةعئاملا ةلعلا دوجو ع انولا ىف

 بحيال ةببشلا هجو ىلع انزلا ىف دحلا ط وقس نأ كلذ ءىثف هان ركذ ااذه سيل هل لبق
 بجي مل كلذ نم ىرع ع مو دقع ةيش وأ دقع ةبج ن زم.الإ هل ةميقال مضيلا نأال ربم هب

 هيلع تماق وأ تام مث ةدخاو ةرم انزلاب رقأ ول هنأ ىلع ًاعيمج مهقافتا ةيلع لديو رب

 ةرم ةقرسلاب هرازقإ دعب تام. ولو هلام ىف روملا هيلع بجي ل دحب نأ لبق تأف ائزلاب ةنيب

 ًاعيمج مهلوق نم لصح دقف ًاعيمج مهنم قافتاب هيلع ةنومضم ةقرسلا تناكل ةدحاو

 جتحاو دحر يغ نم ائزلاب رارقإلا عم رهملا طوقسو ةدحاو ةرم رارقإلاب نامضلا باحيإ

 رقأ الجر نأ ىلع نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب رئماقلا نع شمع “الإ ىورام نورخآلا

 الو هقنع ىف اهقلغو عطقف هب رم نيدامش هب كسفن ىلع تدبش لاقف نيتزم ةقرسب هدنع

 نيت رم رارقإلاب الإ عطقيال هنأ هنع هللا ىضر ىلع بهذم نأ ىلع ثيدحلا اذه ىف ةلالد

 سيلو تعطق امل ةدحاو ةدابشب تدوش ول لع ملو نيتدابشب كسفن ىلع تدبش لاق امن

 نأ رظنلا قيرط نم فسوي ىف | ال هب جنح امو < + نين رم رقأ ىتح عش م ! هنأ ًاضيأ هب

 نم لقأ ناكابلف ةدابشلاب هيفر ارقإلا ددعر تعي نأ بجو ةبشلاب طقس ادح ناكال اذه

 ددعر بتعأ انزلاكن يت رم هرارقإ هب ميصيإ ام لقأ نوكي نأ بجو نيدهاش ةداهش هيف لقي

 رخلا برش فرارقإلا ددع ريتعي نأ فسوي انأ مزلي! !ذهو دوبشلا ددعب هنف رارقإلا

 برش ىف فسو ىبأ نعدجو هنإ لوقي ىخركلا نسحلا يأ تءعمس دقو دورشلا دعب

 هب ةبلاطملا ن"ال فذقلا دح هيلع مراي الو دومشلا ددعك نيترم رقي ىتح دحال هنأ رخخلا

 ريداقملانإف اندنععوفدم سايقلانم برضلا!ذهو دودحل !ارئاس كلذكس يلو ىدآل قح

 . قافتالاو فيقوتلا اهقيرط امنإو هتفص اذه ناكامف سياق لا قيرط نم ذخؤتال

 ْ ماحرألا ىوذ نم ةقرسلا باب

 عطق باحيإ ىف مومع | امهيديأ اوعطفاف ةقراسلاو قراسلاو | ىلاعت هلوة ركب وبأ لاق
 مومعي سيل نسما أ زمان كح امىلعو انمدقىذلاوحنلا لعل يلدلاهصخام الإ قرامس لك

 نأ هلصأ ىلع ىرخأ ةبج نمو هكح تابثإىف هريغنم ةلالدىلإ هيف هيف جاتحم لمح وهو

 هقفلا ل وصأ قف كلذ اني دقو همومعب جاجت ةحالاأ بصي ال قافتالاب هصوصخ تبث ام

 تماق دقف هاضتقمو انيلخ ول اندنع امو 5 تاكنإو هنأ الإ عاجش نب دمع بهذم رهو



 ما ماحرألا ىوذ نم ةقرسأا باب

 . هيف ءارقفلا فلتخا دقو مرحنا محرلا ىوذ ىف هصوص*+ ةلالد

 كلذ ىف فالتخالا ركذ

 رخآلاو الجر امهدحأ ناكول ىذلا وهو محرلا ىذ نم قرس نم عطقبال انباصأ لاق
 اذإ ةأرملا مدنع اضيأ عطقت الو امهني ىذلا محرلا لجأ نم ابجوزتي نأ هل رحب ملةأرمما
 مح رىوذ نم قرس اذإىروثلا لاقو هتأرما نم قرساذإ جوزلا الو امجوز نم تقرس

 ابجوز نم قرست اهف ةأر ماو هتأ ما نم قرس اميف جوزلا عطقي كلام لاقو عطقي مل هنم

 ىذلا ىف نسحلا نب هللا ديبع لاقو براقألا ىف كلذكو هيف نانكسي ىذلا عض وم ا ريغ ىف

 قرسف مهيلع لوخدلا نع هوهن اوناك نإو عطق,ال مهيلع لخدي ناكنإ هيوبأ نم قرسي
 نم قرس جوز ىلع الو هدادجأ وأ هب وب أ نم قربس نم ىلع عطق ال ىعفاشلا لاقو عطق

 لجو رع هللا لوق انباعصأ لوق ةمص ىلع ليلدلاو جوز نم تسفر 1
 متكلم ام وأ - هلوق ىلإ - مكئابآ تويب و وأ مكتوب نم اولكأت نأ حانج ميلع سيل

 ريغب الإ لوخدلا ةحابإ كللذ ىضتقا دقو ءالؤه توب نم 7 َُ مابأف | هحئافم

 زرح نم قرسأمف الإ عطق الو مهنع ًازرحم اهف ام نكي مل اهوخد مزاج اذن م ذإ

 هوحنو كيرشلاك قا نم ايف حلال اهيف عطقلا بوجو عنمي م ملاومأ لكأ ةحابإًاضيأو
 هل ليف « هقيدص نم قرس 3 كلذ عم هيف عطقي و [عقيدصو وأ ] لاق دقف ليق نإف

 ظفللا ةلالدو قافتثالا ةلالدب هانصصخ امإو ًاضيأ قيدصلا نم مطقلا ين ةيآلا رهاظ

 تبث دق هنأ وه رخآ ليلدو ةقرسلا دصق اذإ ًاقيدص نوكي ال هنأ ىلعو هادع ايف ةمئاق
 قراسلا هيشأف لدب ريغب هنم اهذخأز زاوجو هيلإ ةجاحلا دنع ءال وه ةقفن بوجو اندنع

 اذه تبث دق ليق نإف + هيلإ ةجاحلا دنع همولي لدب ريغب هيف هقح توبثل لاملا تدب نم

 ناضرتمي هل ليق ههنم ةقرسلاب عطقلا نم عنمب لو ىنجألا لام ىف ةرورضلا دنع قحلا

 لام فو فلتلا فوخو ةرورضلا دنع تبثب ىدج الا لام ىف هنأ امهدحأ نيبجو نم

 ءالؤهو لدي هذخأي ىنجالا نأ رخآلا هجولاو بسكلا رذعتو رقفلاب تبي ءالؤه
 دنع هئاضعأو هسفن ءايحإ هيلع قحتسا ايلف ًاضيأو لاما تيب لاكلدي ريغب هنوقحتسي
 طوقسل هدب ءايحإ ىف لِملا اذه ىلإ اجاتع قراسلا اذه ناكو هيلع قافنإلاب هيلإ ةجاحلا

 عب ماكحأ -س5و



 صاصجلل نأرقلا ماكحأ 11

 هيلع قافنال أ هنم مرا محرلا ىذ ىلع قحتس ىذلا ريقفلاك ةلاحلا هذه ىفراص عطقلا

 هللاو هانم دق ىذلا ىمعملاب بأالا ىلع سقم وهف ًاضيأو هئاضعأ ضعنل وأ هس ءايحال

 . لعأ ىلاعت

 22 هيف عطق دق ام قرس نمبف باب
 هيف عطقي مل هنيعب وهو ىرخأ ةرم هق رسم هيف عطقف بوث قرس نميف انب امصأ لاق

 قافتالاوأ فيقوتلاامقي رطامنإوسايقلاب دودحلا تايثإ اندنع زوال هنأ هيفلصألاو
 لبق نإف ه اندنع كلذ زوحي الو سايقلا الإ هتابثإ ىف قبب مل انفصو اهيف امهانمدع املف

 هل لبق ء ةقرسلا لبق | امهمديأ اوعطفاف ةقراسلاو قراسلاو ] هلوق مومعب هنعطق اله

 ىف ىذلاو عطقلا بجو ول لجرلا عطق بجوت اهمال مومعلا اهوانتي مل ةيناثلا ةقرسلا

 هنأ ليلدلاو ًاعيمج نيعلاو لعفلاب قلعتم ةقرسلا عطق بوجو نإف ًاضيأو ديلا عطق ةبآلا
 دحلا طوقس ناكءطولاب قلعت املانزلا دح نأ اينيعلا نام بجو عطقلا طقس ىتم

 ًايجوم دوقلا طوقس ناكس فنلا لتقب صاصقلا برجو قلعت او ءظولا ناض ًايجوم
 رابتعا بجوب عطقلا طوقس دنع ةقرسلا ىف نيعلا ناتض بوجو كلذكذ سفنلا ناض

 8 كلذك ناك ًادحاو ًاعطق الإ بجرب ال نينبع ىف دحاو ىلعف ناكايلف كلذ ىف نيعلا
 ايس 1 ها 1 ءلاإ 03 |
 نم دحأو لجل نه كل ادحاو أدطق 41 هم ولا 7 ب ىغعيط ةدحإو نيع ُّق نيذععلا

 ىز مث دك ةأرماب ىنز ولف ليق نإف ه عطقلا باحيإ ىف ريثأت نيملاو لعفلا ىنعأ نينيعلا

 نيعل ريثأت : ال أل هل ليق ه ةدحاو نيع ىف نيلعفلا عوقو عم أ ًايناث دح ىرتخأ ةرم اهم

 ليلدلاو ريغ ال ءطولاب انزلا دح بوجو قلعتب امنإو اهم دحلا بوجو قلعت ىف ةأرملا

 طقس ىم ةقر رسل ف و أ رمل نيع نمضي م 5 0 و 55 ولا نض دحلا طقس ىم هنأ كلذ ىلع

 هفاتلا حابملا مكح ىف عطقلا دعب هدي ىف ةقرسلا تراص املف ًاضيأو ةقرسلا نيع نعض عطقلا

 عطقبال يس دعل انف عطقبال نأ بجو اهمأ رض هيلع بحول ال ابك السا نأ ةلالدب

 ششحلاو بشخلاو نيطلاكسانلل اكلم تاصح نإو لصألا ف ةيفات (آ تاحايملار تاس َق

 ل هق رس مث هيف عطق ام كحل ابو هجحستف الوغ ناكول هنإ اولاق كلذ لجأ نمو ءاللو

 بوجو نم تناكةعئاملا ةحابإلا كح عفرب هيف لعفلا اذه ثود دح نآآل عطق ىرخأ

 ةعنصلاب هجورخلا عطق هقرسف ًاروجنم أ اباب ناكولو هيف عطقي مل ًاثخ قرسول 5 عطقلا



 مى عطقلا دعب قراسلا مرغ باب

 عطقلا م ا هكالبتسا نم ةءاربلا بجو هيفعطقلا ع وقو ناك امل ًاضيأو ىلو ألا لاحلا نع
 ىف هل كلما عوقو هجولا اذه نم هبشأو هنم هضوع هنأك راصف هتميق عفد ماقم هيف

 طقس هجوولا اذه نم كلم هبشأ ايلف كلملا هل بجوي هيلع لدبلا قاقحتسان" ال قورسملا

 . هجو نم كلما هبشيو هجو نم حابمل ١ هبشي نأ ةيرشلاب طقس هن "0 مطقلا

 ةقرسلا جارخإ لبق دجوي قراسلا باب

 قرفي نأ الإ بجاوريغ عطقلا نأ ىلع راصم الا ءابقف قفتا هللا همحر ر ركب وبأ لاق
 مطقلا بحي م ) رادلا نم هجرخي مأ كف دحاو زرح | ملك رادلاو هزرح نيبو عاتملا نيب

 نع ديعسنب ىح ىورو مهأرب ] لوةوهو رمح ناو بلاطوأ نب ىلع نع كلذ ىورو

 تلاقف عطق م ل عاتملاب ح ر مل اذإ نولوقياوناكمهنأ ةشئاع غلب لاقم ماقلا نب نمح رلادبع

 قدجو اذإ لاق ن هلا نع ةداتق نع ديعس ىورو هتمطقل نيكس الإ دجأ م ) ول ةشلاع

 باحيإ زوجي الف قراسلا مسا هب قحتسي ال تيبلا هلوخد ركب وبأ لاق مقل هيلعف تنب
 هج رخم مل ىتمو زرحلا ىف قاب هن ال مطقلا بجوي ال ًاضيأ نرخ ف 50-5 هب عطقلا

 هثم ىف مطقلا باجيإ زاج ولو مطقلا هيلع بحي الف هذخأي مل نم اة ورا

 . لعأ هللاو ىنعم ز رجلا رابتعال ناكامل

 مطقلا دعب قراسلا مرغ باب

 قراسلا عطق اذإ ةمربش نباو ىروثلاو دمتو رفزو فسوي وبأو ةفينح وبأ لاق
 هيلع نامض الف ةكلبتسم تناك نإو هنم قورسملا اهذخأ !منيعب ةمئاق ةقرسلا تناك نإف
 كلام لاقو ىعخنلا م مهاربإ ىلوق دحأو ةمريش نباو ىعشلاو ءاطعو لوحكم لوق وهو

 ىمفاشلاو ثيللا ا ناهثعلاقو ًارسعم ناك نإهيلع .ىشالو ًارسوم نأك نإ أمضي
 مهاربإ ىلوق دحأو د دامحو ىرهزلاو نسحلا لوق وهو هكلاه تناك نإو ةقرسلا مرعي

 ىتلا نأ ىور دقو اهذخأي اهبحاص نأ فالخ الف |هنيعب ةمئاق تناكاذإ امأ ركب وبأ لاق
 دعبل نامضتلا ن ىلع لدي ىذلاو ناوفص ىلع ءادرا درو ءاوفص ءادر قراس عطق هلع

 قحتسي المسا ءارجلاو هللا ن م الاكتايسكامب ءازجت امهديأ اوعطقاف' ىلاعت هلوق عطقلا
 ناهضلا لعبا رحب ! علق وه لعفلاب قحتسي ام عيمج لعج ىلاعت هللأ ناكاذإف ل ادفلأب



 كلذكو خسنلا هب زوحيام لثمالإ كلذ زوحيالو صوصنملا كح ىف ةدايزلا نمهيف امل هعم
 روك ذم اوه ءازجلا عيمج نأ ربخأف [هلوسرو هللا نوب راح نيذلا ءازج امن ] ىلاعت هلوق

 كانه نوكي نأ ىننب [هلوسرو هللا نويراحب نيذلا ءازج امن | ىلاعت هلوق نآل ةيآلا ق
 ,نع ةلاضف نب لضفملا ىنثدح لاق حلاص نب هللا دبع ثيدح ةنسلا ةبج نمو هريغ ءارج

 دبع نع مهاربإ نيرودسملا هيخأ نع ثدحت مهاربإ نب دعس تعم لاق ديز نب سفوب

 هيلع مرغ الف دحلا قراسلا ىلع مق اذإ لاق ٍهيلَي هللا لوسر نع فوع نب نمحرلا

 .ىلأ نب ركب وبأ انثدح لاق بيهص نب رصن نب دم انثدح لاق عناق نب قابلا دبع انثدحو

 لضفللا انثدح لاق تارفلا نب قمت انئثدح لاق شادخ نب دلاخ ىتثدح لاق ىدآلا عام

 دبع نع مهاربإ نب روسملا نع ميهأربإ نب دعس نع ىرهزلا نع سنوي نع ةلاضف نبا

 قابلادبع لاقو هيلع مرغال لاقو هعطقب مأف قراسب ىتأ ولك ىنلا نأ فوع نب نمحرلا

 ةبجنم هيلع لديو ةمرع نب روسملا لاقف شادخ نب دلاخ هيف أطخاو حيحصلا وهاذه

 كلاملاو دوقلاو روملاو دحلا عمتجم ال مدحاو لعفب لاملاو دحلا بوجو عانتما رظنلا

 ةيبشلا عم الإ بحي ال دودحلا ىف لاملا ناكذإ لاملا نامضل آيفان عطقلا نوكي نأ بجوف

 بيس نامضلا نأ انلصأ نم نأ وهو رخآ هجوو عطقلا بوجو قني ةهبقلا لو صحو

 كلم ىف اعوطةم ذتئيح نوكيف نامضلل بجوملا ذخالاب كلا هاتمض ولف كلملا باحيإل

 طاقسإ نايضلا باحيإ ىف ناكو عطقلا عفر ىلإ ليبس انل نكي مل املف عنتمم كلذو هسفن

 . نامضلا بوجو منتمأ عطقلا

 ةوشرلا باب 0
 لاصيتسالا تحسلا لصأ نإ ليق [تحسلل نولاكأ بذكلل نوءامسإ ىلاعت هللالاق ٠
 ىأ | باذعب .كت-سف | لجو رع هللا لاق « هبهذأو هلصأتسا اذإ ًااعحإ هتحسأ لاقي

 هيف ةكربال هنألل اح مارحلا ىمسف هبهذأو هدسفأ اذإ هلام تحسأ لاقيو هب ملصأتسي

 لاس نع ىنهدلا رامع نع ةنييع نبا ىورو لاصيتسالا كاله هيحاص هب كلهمو هلدأل

 ىف ةوشرلا وهأ تحسلا نع دوعسم نب هللا دبع تلأس لاق قورسم نع دمجلا ىنأ نبا

 مفشتسي نأ تحسأ| نكلو| نورفاكلا مم كتلوأف هللا لزنأاع مكي مل نمو|لاقف محلا

 نب ماس نع روصنم نع ةبعش ىورو هابليقتف ةبمده كل ىدبف هملكتف مامإ ىلع كب



 46 ةوشرلا باب

 نع هتلأسو رفك كلذ لاقف كحلا فر وجلا نع هللا دبع تلأس لاق قورسم نع دعجلاىنأ

 شايع ىنأ نبأ نع نايإ ,زع دامح انثدح دامح نب ىلعألا دبع ىورو اشرلا لاقف تحسلا

 تح.لا نم كلا ىف ةوشرلا تيأرأ نينمؤملا ريمأ ايرمعل تلق لاق اقورسم نأ لم نع

 رخآلل نوكيو ةلزنمو هاج ناطلس دنع لجرل نوكب نأ تحسلا امن] رفك نكل وال لاق

 لاق بلاط ىنأ نب ىلع نع ىورو هيلإ ىدهم ىتح هتجاح ىضقي الف ةجاح ناطاسلا ىلإ
 نمو بلكلا نمثو ماجحلا بسكو لدفلا بسعو ىغبلا ربمو مكحلا ىف ةوشرلا تحسلا

 اهساأ تحسلا لعج هن اكف ةيضقلا ىف لاجيعتسالاو نهاكلا ناولحو ةتيملا نميو رخل

 اشرلا تحسلا كاحضلاو ةداتقو دهاجمو نسحلاو ميهاربإ لاقو هذخأ بيطي الام ذخأل

 دقف ةيدهلا ذخأ اذإ ئضاقلا نإ لاق قورسم نع لئاو ىبأ نع مكحلا نعروصنم ىورو

 ناب ايلاقرمع نع ةمثيخ نع شمعأألا لاقو رفكلاهب تغلب ةوشرلالكأ اذإو ت>سلا لكأ

 ليعامسإ نع اب ركز نب ليعام#] ىورو ةينازلا رهمو اشرلا سانلا امبلكأي تحسلا نم

 سيردإونأ ىورو تحسلا نم ءارمأل !اياده ليسا لوسر لاق لاقرباج نع ملسم نبا

 ىثمب ىذلا شئارلاو ىثت راو ىئارلا مقلب هللا لو_سر نعل لاق نابوث نع ىنالوخلا
 ىثارلا عتب هللا لوسر نعل لاقرمع نب هللا دبع نع نمحر لا دبعنب ةملس وبأ ىورو امتي

 غير هللا لوسرلاق لاق ةريره ىأ نع ةيلس ىنأ نب رمع نع ةناوعوبأ ىورو ىثئرملاو

 نأ ىلع ةيآلا هذهل نيلوأتملا عيبمج قفتاركب وبأ لاق مكحلا ىف ىثترملاو ىثارلا هللا نعل

 مسقنت ةوشرلاو ىلاعت هللا همرح ىذلا تحسلا نم هنأ ىلع اوقفتاو مرح اشرلا لوبق

 لاق ىذلا وهو ًاعيمج ىثترملاو ىئاارلاىلع مرح كلذو مكحلا ىف ةوشرلا اهنه هوجو ىلإ

 ولخي ال كلذلف امهننب ىثمي ىذلا وهو شئ!رلاو ىثترملاو ىئارلا هللا نعل هلي ىنلا هيف

 نيح مذلا ىثارلا قجتساو هيلع ضرف وه امب هل ىضَعب نأ ىلع ةوشرلا لوبقب ماحلا

 نك ةوشرلا هذخأب مكحلا نع لزعنا دق هناآل همكج ذفني الو ىاح سيلو هيلإ مكاح

 اشرلا مرحت ىف فالخ الو موصلاو ةاكزلاو ةالصلا نم ضوزفلا ءادأ ىلع ةرجألا ذخأ

 ناكام لكنأ ليلد اذه ىفو هباتكىف هللا همرح ىذلا تخسلا نم اهمأو ماكحآلا ىلع
 جحلاك هيلع ةرجأألا ذخأ زوحي ال هنأ ىلاعت هللا ىلإ ةبرقلاو ضرفلا هجو ىلع الوعفم

 ةكم يلا سا ارا نت
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 اشرلا ذخأ زاجل زئاج رومآلا هذه ىلع لادبألا ذخأ ناكولو مالسإلاو نآرقلا ملعتو

 كلذلد هيلع ةم"الا تقفتاو ماكح الا ىلع اشرلا ذخأ هللا مرح ايلف ماكحألا هاضمإ لع

 ةوشرلا هاطعأ نإو برقلاو ضورفلا ىلع لادب لا ذخأ زاوحب نيلئاقلا لوق داسف ىلع

 ريغب' كحلارخآلاو ةوشرلاذخأ امهدحأ نيمجو نم مالا قسف دقف لطابب هل ىضقي نأ لع

 ىلإ ةعاقشلا ىف ةيدهلا ىلع تحسلا قورسمو دوعسم نا لوأت دقو ىشارلا كلذكوق>

 تباث نب ديزو هنع هللا ىضر ىلبع لاقورفك ماكح“ الا ىلع اشرلا ذخأ نإ لاقو ناطلسلا

 دوعسم نبا هركذأم وبف مكحلا ريغ ىف ةوشرلا امأوتحسلانم اشرلا هلوق انمدق نمو

 هيلع نال ًاضيأ هنع ىهنم كلذو ناطلسلا دنع ههاحي هنيعبل لجرلا ىلإ ةيدط! ىف قورسمو

 لازبال قي ىنلا لاقو | ىوقتااوربلا ىلع !ون واعتو] ىللاعت هللالاقهنع لظلا عفد ىف هتن وعم

 ناطلسلاوشريىذلاوهو ةوشرلانمرخآ هجوو هيخأ ن وع ءرملامادام ءرملا نوعنهقلا

 نبرباج نع ىورو اهيطعم ىلع ةروظحمر يغ اهذخآ ىلع ةمرحع ةوشرلاهذبف هنع هملظ فدل

 ميهاربإو ءاطعنعو لظلا فاخاذإهلاموهسفن نع لجرلا عئاصي نأب سأب الالاقىعشلاوديز

 قعياتسلا لاق ىثترملاو ىئارلا قلب هللا لوسر نعل لاقنسحلانع ماشهى ورو هلثم

 سأبال نسحلا نع سنو.لاقو 1 الف كلام نع عفدت نأ امأف ًاقح لطبب وأ الطاب

 0 الانب ناهْثع ىورو هضرع هب نوصيام هلام نم لج رلا ىطعي

 ءاتعشلاىنأ نعورمج نع نايفس ىورو كلام نود ةنج كنيد لءجنالو كنيدنودةنج كلام

 عقد قوها م ] فاسلا هيف صخر ىذلا اذبف اشرلا نم | ل مقنأ ًائيش دايز نمز دجن لاق

 ال هلي ىنلا نأ ىور دقو هضرع كابتن ا وأ هبلظ ديرب نم ىلإ هعفدي اهب هسفن نع رملخلا

 هطخسف ايش, .ىمل سلا س اد ص نب سابعلا ىطعأ ةليزجلا |, اطعلا كلت ىطعأ و ريبخ مئانغ مسق

 ةاضقلاو ءارمأللابادحلا امأ وىضر ىتح هودارف هناسل انع اوعطقا عقلي ىلا لاقف أر عشل اف

 كلذف بهذ مالا دنع ةموك>الو مصخ ىدبلل نكي م نإو اه 2 نسحلا ني دمع نإف

 لاق ءاج املف ةقدصلا ىلع هِي ىنلا هثعب نيح ةيبتللا نبا ةصق ف ىدعالاديمحى بأ ثيدحيل]
 لوقيف هللا انالوام ىلع مولمعت سل 1 اوقأ لابام الج ىنلا لاقفىل ىدهأ اذهو مك اذه

 دنأهل هنعىورامو ال م أهل ىدعأ رظنف هيأ تيب اج الف ىىدهأ اذهو مكل اذه

 تاز اه ذك و لاواع ليقف ةيدهلال 1 وقز . زعلا دبع ع م مع ركو أ رمال اب اذهب !ولغ ءار م11 اد ؛ءلاق
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 و تح مورلا ىهو ة ةيده ذئنيح تناكلاقف اهملع بذي و ةيدطا لبق ناك متلي ىبلا نإ هل

 هل ىدهأ ام اهنم هركامنإ هن اكف ءاضقلا لبق هيدهم ناكن م ةيدلا لوبق ىضاقلل دمش ركب

 سلج اله هلي ىنلا لوق ىنعملا اذه ىلع لد دقو هل دهم مل كلذ الولو ضاق هنأ لجأال

 لماعدت أالولو لماعهن“ال هل ىدهأ منإ هنأ ربخأف ال مأ هل ىدهسأ رظنف همأو هيبأ تب ىف
 لجلال هيلإ هدهم ل هب ملعأ دقو ءاضقلا لبق هيداهم ناكنم امأو هل لحال هنأو هل دهم مل

 تدهأمورلا كلم تنب نأ ىوردقو كلذ لبق هلبقي ناكام بسح ىلع هلويقدل زئاخ ءاضقلا

 . اطوبق عنمو رمع اهدرف رمع ةأرما ىلع تنب موثلك مال

 باتكلا لهأ نيب محلا باب

 نيبنعم ىضتقي كلذ رهاظ | مهع ضرعأ وأ مهني كحاف كؤاج نإف | ىلاعت هللالاق ٠
 ضارعإلاو كلا نيب ريبخنلا ىناثلاو مهيلع ضا رثعا ريغ نم ممم و مهتيل#ئامهدحأ
 اوعفترا اذإ مهنم نولئاق لاقف محلا اذه ءاقب ف فلسلا فاتخا دقو انيلإ !وعفترا اذإ

 نورخآ لاقو مهيد ىلإ مهدرو مهنع ضرعأ ءاش نإو مهني مكح احلا هاش نإف انيلإ
 مهني دنع رييختلاب ذخأ نمف رييخت ريغ نم مهني انمكح انيلإ اوعفترا ىف حوسنم رييختلا

 نيبو باتكلا لهأ نيب اولخ نسحلا نع ىورو ةياور مهاربإو ىعشلاو نسحلا انيلإ

 محلا نع نيسح نب نايفس ىورو مياتك ىفام مهيلع اوميقأف مكيلإ اوعفترا اذإو ا اح

 ىلاعت هلوقو دئالقلا ةبآ ةدئاملا ةروس نم اتخسن ناتي لاق سابع نبأ 9 دهاجم ن

 ضرعأوأ مهيب كح اش نإ ريع قي هللا لوسر ناكف , مهنع ضرعأو ميكس

 | مءاوهأ عبتت الو هلا لزنأ اب مهنيب محا نأو ]| تاز ىد مرماكحأ ىلإ مدرق منع

 ناسا خلا ءأطعنب نام ءىورو هنأتك ف هللال زنأ ل ممل م نأ عقلي أ مقلم هللا لوسر مأق

 نأو | هلوق امخسن لاق | مهنع ضرعأ وأ مهني مكحاف كؤاج نإف ]هلوق ىف سابع نب نع

 مهني م حاف كٌواج نإف | دهاج نع ءمكحلان رعريبجج نب ديعس ىورو | هلل لزن نأ ام مهني كحا

 ىدسلا نع نايقس 37 هللا لزنأ امب مهني مكحا نأو | اهتخسن لاق | مبنع ضارعأ وأ

 حسان | هللا لرنأام مهني مكحا نأو] هلوق نأ ٠ ءال وه ركذف رك وبأ لاق ه هلثم ةم ركع نع

 كلذ نأ مولعمو | منع ضرعأ وأ مهنيب مكحاف كؤاج نإف : | هلرق ىف روكذملا رييختلل
 عأ لل! ةناط مك لال نال ىأرلا قيرط نم لاق ال

 اكارلأ قيرط نم كردب ال ىالا لوزت خياروتب ملعلا نأل ىأر نقار رح لاخلا



 هلوق دعب تلزن ريبختلا ةبآ نأر ييختلا تدثأ نم لةيلو فيقوتلا هقي رطام]و داهتجالاو

 ريبختلا ىف مهبهاذم مهنع ىحامنإو هخسن رييختلا نأو [ هللا لزنأ امب مهني مكحاذأو نأو ٍِ

 نم ةياورك |[ قا لوم مهني مكحا نأو | هلوقب رييختلا خسن تبثف خيسنلاركذ ريغ ن

 مكتلوأف هللا لزنأ اعركمي ل نمو ] هلوق ريبختلا خسن ىلع لديو رييختلا خ عسا ركذ

 امب اهف أ ومصتخا ىتلا ةثداحلا كلت ىف مكس ملف مهنع ضرعأ نمو تايآلا[ نو 3

 الإ اغوسنم | هللا لزنأ ام : مك م نمو] تابآلا هذهف نإ لاق ًادحأ لعنالو هللالزنأ

 [هقالرنأ امم كعمل نمو] هلوق نأدهاج نعمكحلا نعروصنم هاور دهاجم نعىوربام

 نعركحلا نو نيح نب نايفس ىور دقو [ مع ضرع ءأوأ مون مكحاف] ابليقام اهخست

 مهني مكحا نأو نأو] هلوقب خوسنم | منع ضرعأوأ مثيب مكحاف كؤاجنإف] هلوق نأدماجب

 0 م >اف كؤاجنإف | ىلاعت لوك نوكب نأ متو هللا لزنأ امي

 مهنم ةيز رجلا ذخأب هللا رمأ املف ةيزجلا مالسإلا ماكحأ تحت اولخديو ةمذلا مف دقعت نأ

 ًاعيمج نيتبآلا مكح نوكيف هللالزأ اب مهني مكسحلاب رمأ مالسإلا م اكحأ مي لع ترجو

 اذإ ب رحلا لهأك نيملسملا ماكحأ مهيلع رح ملو مهل ةمذال نيذلا درعلا لهأ ىف رييختلا أتباث

 دقو نيدلسملا ماكحأ مهيلعىرجي نذلا ةمذلا لهأ ىف هللا لزنأ اب مكحلاباحيإ و مهانداه
 ةم ركع نع نيصحلا نب دواد نع قمحا نب دم ىور كلذ ىلع لديام س ابع ننأ نع ىور

 عا[ مهنع ضرعأوأ مهب مكحأف | | ىلاعت هللأ لوق ةدئاملا ىف ىتلا ةمآلا نأ سايع نان 3

 ةيد نودي فرش مهل ناكر يضنلا ىب نأ كلذو ريضنلا ىنب نيب و ةظِي رقىنب نيبةيدل ىف ت
 هللا لزنأف لِي هللا لوسر ىلإ كلذ ىف !وكاحتف ةيدلا فصن نودي ةظيرق ىب 1

 ةظيرقىنب نأ مولد ءاوس ةيدلا عم كلذ ىفقحلا ىلع ملي هلآ لوسر عاش فشل
 9 ناك ولو ةلظي رق.ىفب لت 8 دخلا 8 لى 3| ىلجأ دقو طق ةمذ 0 نكت ل ريضنلا ىب

 9 ا

 سابع نياربخأف امو ةندهو درع مهنيو هني ناكامإو 6 اتقالو ,مالجأ ةمذ

 مكحو دبعلا لهأ نم برحلا لهأ ىف ًايقاب اممكح نوكي نأ ئاجل مهيف تلزت رييختلاةئآ نإ

 نركب الف ةمذلا لهأ يف آتباث ىلاعت هللا لزنأ امب مهني كلا بوجو ىف ىرخأألا ةيآلا
 ىرخآلا ةيآلاب رييختلا خسن نم فلسلا نع ىور ام الول غئاس ليوأت اذهو خسن اهف

 :ءأماذ :اينأ ى لاو دهاع ىلا أ أور سماع أ
 تاشفق تلزا و رهزلاو دهاجو نلسحا نو ىرتخا 0 اور سابع نا نع ىوزو
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 ًابلط هيلإ اوكاحت انو ةمذ لهأ اونوكي مل ًاضيأ ءالؤهو هيلإ اوك احت نيح مجرلا
 ىلعو مجرلا ةبآ ىلع موفقوو موس رأ دم تب ىلإ هلي ىنلاراصف مجرلا لاوزو ةصخرلا

 اهوتامأ ةنس ابحأ نم لوأ ىنإ مرللا لاقو نييدوهيلا مجر مث هللا باتك موفي رحتو مهيذك

 مالسإلا ماكحأ ىبعدوقعلارئاسو ثيراوملاو عوببلا ف نولومت ةمذلا لهأ انباحصأ لاقو
 نوكت نأ ىلع نورقم مهنا مهني امفزئاج كلذ نإفريزنلاو رخل عيب قالإ نيماسملاك

 الام نوكت نأ نم تجر هم عافتنالاو أهف موف رصت و مهتعيأيم رحب مولو مه اللام

 ىذل كلبتسا نميف ءابقفلا نيب افالخ ملعت الو نام مييلع امكلهتسم ىلع بجو انور

 بتكف روشعلا ىف ةمذلا لهأ نمرثخا نوذخأب اوناك مهنأ ىور دقو اهتميق هيلعنأ ار مخ
 امهيف ميفرصت زوحي مهن لام ناذبف اهمامتأ نم رشعلا اوذخو اهعبب مثولو نأ رمع مهلإ

 عبقت الو هللا لزنأ امب مهب مكخا نأو ] هلوقل انماكحأ ىلع لوم وهف كلذ ادع امو
 نأ امإو ابرلا اورذت نأ امإ نارجن لهأ ىلإ بتك هنأ متلي ىنلا نع ىورو |[ متءاوهأ
 لاق نيملسملاك هنم موعتمو ايرلارظح ىف هيلي ىنلا مهلعجل هلوسرو هللا نم برحب | ونذأت
 مهنأ ربخأف [ لطايلاب سانلا لا ومأ مباك أو هنع اوبن دقو ابرلا مذخأو | ىلاعت هللا
 مكلا ومأ اولك أت الا ونمآ نيذلا اهيأ اي| ىلاعت لاقاكل طابلاب لاملا لك أو اب رلا نع نويبنم
 ىف نيدلسملا نيبو مهني ىوسف [ مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ لطابلاب مكسب
 [تحسلا نولاكأ ب ذكلا نوعامس] ىلاعتلاقو ةروظحلا ةدسافلا دوقعلاو اب رلأ نم عدم
 ةمذلا لهأ دودحو تاراجتلاو تالماعملا دودع ىف انباصأ بهذم هان ركذ ىذلا اذبف
 اذإ ريع ماحلا كلام لاقو نينص# ريغ مهن'ال نومجريال مهنأ الإ ءاوس اهف نويلسملاو

 كلذكو مهني مكي الف ماع ضرع وأ مالسإلا مك مهني رك نأ نيب هيلإ اومصتخا
 وبأ لاقف مهني امق مهتخ انم ىف انباعصأ فلتخاو اهريغو ثيراوملاو دوقعلا ىف هلوق

 ىضر نإف ا:ماكح ال اوضري نأ الإ اهب مهيلع نضرتعيال مهماكحأ ىلع نورقم مث ةفينح
 امبلم ًاميمج ايضارت اذإف مهيلع ضزتعي ملامهدأىنأ نإوانماكحأ ىلعالمح ناجوزلا اهب
 مهني قرفب ال هنإف ةدملا ىف ماكنلاو دوهش يغب حاكنلا ىف الإ مالسإلا ماكحأ ىلع
 زخآلا ىأ نإو انماكحأ ىلع ًاعيمج الح امعدحأ ىضر اذإ دمج لاقو اودلسأ نإ كلذكو
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 موتك انم ىلع هرارقإ فب هذي هنإف ةفينح وبأامأف ابا وضرت اذإ هزيجن دوهش دعب حاكتلا

 حاكن نولحتسإ مهنأب هبلع عم رث سو نم ةيزجلا ذخأ هلل ىنلا نأ تالا 3 هنأ ىلإ

 نولحتسي ىراصنلاو دوهيلا كلل ذكو امهندي ةقرفتلاب ىمأب مل كلذب هملع عمو مرحلا تاوذ

 لهأ نم ةمذلا مهل دقع نيح امهنيب ةفرفتلاب رمأب ملو ةمرحملا تاك انملا دوقع نم ًاريثك
 ةيزجلا ءاطعإبا وضروةمذلا ىف اولخد نيذلا ىراصتلاودوبلارئاسوىرقلاىداوو نارحت

 ىلا مهتاداقتعاو ةدسافلا مهيهاذم ىلع مرقأ كمرتك انم ىلع مرقأ هنأ ليلد كلذ ىو

 و رذتنأ امإ نار لهأ ىلإ بتكابرلا مخالحتسا ىلع امل هنأ ىرت الأ لطاب ولالض ىه

 دق أضيأو هب مهعيابت لع نيح هيلع مهرقي ملف هلوسرو هللا نم برح اونذأت نأ امإوايرلا

 رمأ هنأ تبي لو اسوجب اوناكو اهيلع املهأ رقأ داوسلا حتف 1 باطلا نب رمع نأ انملع

 ىلع اورج هدعب ةمآلا رئاس كلذك و مهتكك انمب هملع عم مهنم مراحنا ىوذ نيب قيرفتلاب

 نع ىور دّقف ليق نإف ان ركذام ةعصىلع ليلد كلذ ىف و مهيلع ضارتعإلا كرت ىف هجابنم

 هيف بهذملا نم موعنعنأو موهلم مراح ىوذ نيب قيرفتلاب هرمأت كعس ىلإ بتك هنأ رم

 عضوو ةيزجلاذخأ قميف هنريبسف هدوروك أرتاوتم لقتلا درول دبا اذه ناكول هأ لبق

 .لمتحو تباث ريغ هنأ انملع رتاوتلا ةمج نم كلذ دري ملاملف هب مهلماعام رئاسو جارخلا
 اذإ لوقن كلذكو انماكحأب مهنم ىضر نميف ناكامبإ كللذب دعس ىلإ هباتك نوكب نأ
 دال ل عز جا 1 نأ أل ع مم أدق 11 هلال مآل 1 امج ك1 روس
 ريميل عسا | هللأ لربا امع مودي ميجا ناو | هلوق نأ انب دف اضي او انمادح اب اوض ارب

 كلذ نم هخسن تي ىذلاو | مهنع ضرعأ وأ مهنيب مك-اف كؤاج نإف | هلوق ىف روكذملا

 طرشلا مكح نوكينأ ىغبنيف هخسف ىلع ةلالدلا مقت ملف مهنم ءوجملا طرشامأف ريبختلا وه

 هلزتأ اب مهنيب مكحافكؤاج نإف ىرخألا ةيآلا عم هريدقت نوكيفاخ و سنه ريبختلا و ًايقاب

 86 مش ريخب مح ماو محأ ىلع نولمح مب و حاكنلاو دوب ريغب ساكنلا ىف الإ اهم اوضراذإ انماكحأ اع نولمح مهنإ لاقامإو
 انماكحأب مهنم ىضارتلا لبق مهلع ضارتعا انل سيل هنأ تيب |1 هنأ لبق نم ةدعلا ىف

 مولعمو ليقتسملا ىف انماكحأ ىلع مؤارجإ بجاولاامنإف انيلإ اوعفتراو اهم اوضارت ىف

 ول جوز تحت ةأرما نآل ءادتبالا عنمت امهنإو لبقتسملا ىف حاكنلا ءاقب عنمت ال ةدعلا نأ
 ةدعلا نأ تي مكسحلا ءاقب ةدعلا نم بجو ام عنمب مل ةهبشي ءطو نم ةدع اهيلع تأرط

 . امبنني قرش كلذ لجأ نف ءاقلا مامت الو دقعلا ءادتا منمتامن]
 اناث ب سا 2 م 2 * 6 0



 1١ باتكللا لهأ نيب محلا باب

 ىف ىلاعت هللا قوقح نيذخاؤم ريغ مثو ىلاعت هللا قح ةدعلا نأ ىرخأ ةبج نمو
 ىلاثلا امحاكن زاخل ةدع اهيلع نكت م ةيجاو ةدع مدنع نكت : اذإف ةعيرشلا ماكحأ

 هنالطب بابىف ءاقيلاو ءادتبالا مح اهبف فاتخال ذإ مراحلا تاوذ حاكن كلذكس لو
 دقعلا لاح ىف دوبشلا بوجو دقعلا ة ىف طرشوه ىذلا نإف دوبش ريغب حا ملا امأو

 ل اوتام وأ كلذ دعب اودترآ ول دوهشلا نآل دووشلا باحصتسا ىلإ هثاقب ىف جاتحيالو
 ءاقبلا عنمي نأز رحي مل ءاقبللال ءادتبالل دوهشلا ىلإ جا اتمع امنإ ناك اذإف دقعلا ىف كلذ رثؤي
 نيب هيف فلتخم دوش ريغب حاكتلا نأ ى رخأ ة ةهج نمو دورشلا مدع لجأل ليقتسملا ىف

 هودقع اذإ نيملسملا ىلع لع رتسبالو هزاوجف غنا س داهتجالاو هزي نم مهن ءاوقفلا

 آزئاج ًائاس كلذ ناكذإ رفكلا لاح ىف هودقع اذإ هخسف زئاج ريغف هيف اومصتخم ملام
 ريتعا انو هيخسف كلذ دعب زي و زاج نيململا نيبام مكاح هاضمأ ول هعوقو تقو ف

 ا مهيب مكحاف كّواج نإف ا ىلاعت هللا لوق لبق نم انماكحأب ًاعيمج امهضارت ةفينح وأ

 امهدحأ ىضر اذإ لئاق لاق نإف + رخآلا ءىجم؟ امهدحأ ىلع مكسحلا جب ملف مهني طرتف
 كح ىلع هعم رخآلا لمحيف ملساول هتلزنم ريصيف مالسألا مكح همزأ دقق انمأكحأب

 عجر ول هنأ ىرت الأ ًاباجيإ كلذ همرلي ال انماكحأب هاضر نآآل طلغ اذه هل ليق مالسإلا
 اذإ ًاضيأو انماكحأي اضرلا هنكمي مالسإلا دعب هايإ همزلي مل هيلع مكحلا لبق اضرلا نع
 زوج ال هلكح ىلع قبم هب ضر مل نف انكي اأطرلا دعن الإ مهلع ضرب نأ ريل

 مالسإلا مكحر رخآل مولي امهدحأ اضر نأ ىلإ دم بهذو هريغ اضر ل اج ال اك همازلإ
 هلو هللا لازنأ اع مهني مكحا نأوإ | ىلامث هلوةرهاظ ىلإ فسوب وبأ بهذو لأول
 هللأ ىنعي | هللأ مكح اهف ةأروتلا مثدنعو كنا وكحي فيكو | ىلاعت هلوق [ م ءاوهأ عبتت

 نيب ةيدلا ىف ليقو نيينازلا دح ىف هيلإ اوك احت مهنإ ل زيقف هيف كيلإ ١ را ايف لعأ
 5 هتوبنب مهنم ًاقيدصت هيلإ اوك احتي مل مبنأ ىلاعت ربخأف ريضنلا ىنبو ةظيرق ىنب
 نم هنأ كلكحح نينمؤم ريغ مث ىنعي | نينمؤملاب كئلوأ امو | لاق كلذلو ةصخرلا اوبلط
 مهنأ لمتحو ةاروتلا ىف ام هلل اكح هنودقتعي امع مطودعو كت وبني مدحج عم هللا دنع
 مدنحو) امال وقو + نينمزؤمديغ نورفاك م ب ضدي مل هل ريغ اوءلط نيح

 هنأو اخوسنم نك ما هيف هيف اومصتخا اف ةأر وتلا مكح نأ ىل لع لدي | هللا مكح ايف ةار وتلا



 صاصجلا نأرقلا ماكحأ 0

 مكح هنأ خسنلا دعب هيلع قلطي مل خسنول هنآآل خسني مل انل ةعيرش * لَ ىنلا ثعبمب راص

 انلبق نم عئارش نأ ىلع لدي اذهوتبسلا مرتو أ رثخلا ليلحت هللا مكح نأ قلظي الاكهللا

 نع ىور دقو لِي ىنلا ثعبم دعب هللأ مكح اهئأو خسنت م !ام انل ةمزال ءايدنألا نم

 ةداتق لاقو انزلا دحىف هيلإ !اومصت ا مهل مجرلاب | هللا مكح أف | ىلاعت هلوق ىف نسحلا

 ًاعيمج امهيف هيلإ !وكاحت اونوكي نأ زئاجو كلذ فاومصت ا مهمل دوقلاب هللا مكح اهيغ

 نيذلا نويدنلا ام مكحن رونو ىده أهي ف ةاروتلا انزنأ ان | ىامق هلوق دوقلاو مجرلا نم

 لَم ىنلا نأ ىدسلاو ىرهزلاو ةمركعو ةداتقو نسحلا نع ىور |اوداه نذل اوبلسأ

 ىنلا نآل كلذو ركب وبأ لاق اوداه نيذلل اوملسأ نيذلا نويينلا أهم مكح] هلوقب دارمع

 كلذ ناكو اهوتامأ ةنس ايحأ نم لوأ ىنإ ميلا لاقو مجرلاب مهنم نيينازلا ىلع مكح لَ

 ىلع لدي اذهو ةأروت دلا مكح ًاضيأ كلذ ناكو تاءذلا ىواستب هيف مكحو ةاروتلا مكح ىف

 لاق | ءادبش هيلع اوناكو | ىلاعت هلوقو ةعيرش أدتبم مكحيال ةاروتلا مكح مهيلع مكح هنأ

 هنأ مكسحلا كلذ ىلع ءادبشهريغ لاقوة روتلا ىفهنأ قطن ىنلا كح ع ءادبش سابع ل

 ناهتكف فم وهغتال ىدسلاهيفلاق | نوشخاو سانلا اوشختالف | لجورع لاقو هللا دنع نم

 انثدح لاق عفاق نب ىقابلا دبع انئثدحو تلزنأ ام ريغب مكمحلا ىف موشختال ليقو تازنأ ام

 نع ىدبم نب نمحرلا دبع انثدح مالس نب داقلادبع وبأ انثدح ةماسأ ىنأ نب ثراحلا

 اوعيتيال نأ ثالث ماكسحلا ىلع ذخأ ىلاعت هللا نإ لاق نسحلا نع ديمح نع ةيلس نب دامح

 انإ داوداي ]لاق مث اليلق انه هن انا اورتشيال نأو سان !!ا وشك الو هوش د نأو ىوهلإا

 انإ | لاقو ةيآلا [ ىوحلا عبتت الو قلاب سانلا نيب مكحاف ضرألا ىف ةفيطخ كانلعج

 - هلوق ىلإ  اودام نيذللا اوملسأ نيذلا نوبينلا اهم مكحي رونو ىده اهيفةاروتلا انلزنأ

 كدا وأف هللا ل رأام : مكمل ن رمواليلق آن ىف ىنابآب اورتشتالو نوشخاوسانلا اومالف

 دوريلا ىلع مكح دق عقلي ىتلانأب رابخآلااهنم ىتاعم ةيآلا هذهتنمضتف [ نو زفاكلا»

 ىنلا ثعبم نأو 2 7 لوسرنامز ىف آيقأب ناكةأر وتلا مكح نأ اهنمو ةار وتلا مكحب

 لوسرلا ة ةعيرشب خسني ملآتباث ناكمكح لا كلذنأ ىلعكالذ لدو هخسن بجو م 2

 سانلا ةفلاخم هيف ىباحي الو هنع لدعي ال نأو ىلاعت هللا لونأ ام محلا باحيإ اهنمو هَل

 | اليلق انمم اياب اورتشت ال الوز ىلاعت هلوق وهو ماكحألا ىف اشر لا ذأ م ا



 ىه ليقو هللا كحل دحاجلا ىف وه سابع نبا لق هللا لزتأ امب كح مل نمو | ىلاعت هلوقو
 لزنأ امب مك ل نميف ىنعي ةماع ىه ريهارإو نسحلاودوعسم نبأ لاقو ةصاخدوهيلا ىف
 ةصاخ موق ىف !ملعج نف رفك دقف اذه لعف نمو ىلاعت هللا ,كح هنأ أربع هريغب مكحو هللا
 موق دارملاو هللا لزنأ امم مكح ل ىذلا ىنعمب اهلعجو طرشلا ىندمب نم لعجب مل دولا مثو
 لودسرلا اهمأ ايإ ىلاعت هللا لزنأف دوهيلا مجر ةصقركذو بزاع نب.ءاربلا لاقو مهنايعأب
 هللا لزنأ امب مكح مل نمو - هلوق'ىلإ تابآلا  رفكلا ىف نوعراسي نيذلا كنرحال
 مم كئلوأو  نوملاظلا م كئاوأف | هلوقو ةصاخ دوهلا ىف لاق | نورفاكلا مم كتئلوأذ
 نورفاكلا م كئلوأف هللال رئأ ام مكحي مل نمو نسحلا لاقو ميكر افكلا ف [نوقسافلا
 ىف تازن رفعجوبأ لاقو دوريلا ف تلزن راب وبأ لاقو ةبجأو انيلع ىهو دوويلا ف تلزت
 ليق لاق ىرتخبلا ىنأ نع تباث ىبأ نب بيبح نع نايفس ىورو انيف ترج مث دوييلا
 معن لاق ليئارسإ ىنب ىف تلزن نورفاكلا مم كل وأف هللا لزنأ امب مكح مل نمو ةفيذحل
 دق مبقي رط نكلستلو ةرم لكمطو ةولح لكمكل تناكنإ ليئارسإ ونب مكل ةوخألا
 ايركزنعىروثلاىورو اهب مكل ىضرو ليئارسإ ىب ف تلزن ىعخنلا ميهاربإ لاق كارشلا
 رفكب سيل سواط لاقو ىراصنلل ةثلاثلاو دوريلل ةيناثلاو نيملسملل ىلوالا لاق ىعشلا نع
 هلوق ىف هيلإ نوبهذي ىذلا رفكلا سيل لاق سابع نبا نع سواط ىورو ةلملانع لقي
 هنود رفكءاطع نع رج نبا لاقو | نورفاكلا م كنئلوأف هللا لزنأ اب مكح مل نمو |
 .كرشرفك سل امبنع هّللأ ىطر نيدسح نب ىلعلاقو قسف نود قسفو ملظ نود مظو رفك

 .كتلوأف هللا لزنأ ام مكح مل نمو ] ىلاعت هلوقركب وبأ لاق كرش قسف الو كرش لظالو
 ريغ نم ةمعنلارفكو أ دو>جلاو كرشلا رفك هدام نوكي نأ نم ولضتال | نورفاكلا مم
 1ذبف هللا مكح هنأب رابخألا مم هريغب مكسحلا وأ هللا مكح دوحج دارملا ناكنإف دوحج
 تلون اهنإ لاق نم هلوأت اذهىلعو ًاءاسم كلذ لبق ناكنإ دنمم هلعافو ةلملا نع جرخم رفك
 لاق مث هللا مكنح ريغب مكح وأ مكح انم دحج نم نأ نوئعي انيف ترجو ليئارسإ ىنب ىف
 رفك هب دارملا ناكنإو كلذ اولعف نيح ليئارسإ وتب ترفك اكرفاكو ف هللا مكح اذه نإ
 اج راخ هلءاف نوكي الف دوحج ريغ نم اهيلع ركشلا كرتب نوكيدق ةمعنلا نا رفك نإف ةمعنلا
 هللا لزنأ اب مكسحت مل نم ىلع رفكلا مسا هقالطإل ل والا ىنعملا وه روظآألاو ةلأا نم



 دوحج ريغ نم هللا لزنأ امب محلا كرت نم ريفكت ىلع ةيآلا هذه راوخلا توأت دقو

 لالضلاو رفكتلا ىلإ كلذ مماذإف ةريغص وأ ةريبكإ هللا ىصع نم لككلذب اورفك أو اهل
 نيعلاو سفنلاب سفنلانأ اهيف مهيلع انيتكو | ىلاعت هل وق مهم ونذ رئاذصب ءايبنآلا مريفكستب

 سفنلا ف صاصقلا نم ةاروتلا ف ليما رسإ ىنب ىلعهللا بتك امع رابخإ هيف ةيآآلا |[ نيعلاب
 صاصقلا باحيإ ىلع ةيآلا هذه رهاظب فسوب وبأ لدتسا دقو ةروكذملا ءاضعألا فو

 ناكهنأ ىلع لدي اذهو | سفتلاب سفنلا نأ | ىلاعت هلوقل سفنلا ىف ةأرملاو لجرلا نيب

 تلي ىنلا ناسل ىلع بخس درب نأ ىلإ تباث اردكح انلبق ناك نم عئارش نأ هبهذم نم

 | نوماظلا م كئلوأف هللا لزنأ اب مكح ل نمو | ةبألا قسن ىف هلوقو نآرقلا صنب وأ

 تدل دق هنأ امهدحأ نيوجو نم ةيآلا هذه لوزن تقو ىف مكحلا اذه توبث ىلع ليلد

 درب نأ ىلإ نامزآلا لك ىف تباث وهف نامزألا نم ءىث نيب قرفي ملو هللا لزنأ ام كللذ نأ

 مكسحلا مهكر ةبآلا لوزن تقو ىف قسفلاو ملظلا ةمساوةحتسا مهنأ مولعم ىناثلاو هخسن

 هللا بجوأ ام لعفل اكرت وأهل ًادوحج امإ ةبألا لوزن تقو كلذ نم ىلا هللا لزنأ امب

 وأ هخسن ةلالد مقت ملام سوفنلا رئاس ىف صاصقلا بوجو ىضتقي اذهو كلذ نم

 بهذف تب رض اذإ نيعلا ىف انباعصأ دنع هانعم | نيعلاب نيعلاو | ىلاعت هلوقو + هصيضخت
 صاصق ال ءافيتسا رذعتل هيف صاصق ال ممدنع اذه هنيع ماقت نأ ىلع وه سيلو اهءوض

 نفع نم مهل ةءطق عطق نك ى رف اهنم هعلق بحب ىذلا دحلا ىلع فقنال اءأ ىرت الأ هلثم ىف
 دق ايف مدنع صاصقلا ام]و صاصقلا هيف بحي الف هذفع ضعب عطق وأ هعارذ وأ لجر

 أرف ىلا نيعلا ىلإ مدقتف ةآرم هل ىمحتو ىرخألا هنيع دش نأ ةمئاق ىهو اهموض بهذ

 اذإ اولاق انباصأ نإف | فنالاب فتآلاو ] ىلاعت هلوق امأو اهءوض بهذب ىتح صاصقلا
 هدب ماق ول اكديف صاصقلا ءافيتسا نكسمب ال مظع هن"ال هيف صاصقالف هلصأ نم هعطق
 هيف صاصقلا طوقس ىف ففالخ ال نذفلا فص نم هلجر عطقول اكو دعاسلا فص نم

 اتإ اولاقو ًاصاصق نكي مل كلذك نكي مل ىتف لثملا ذخأ وه صاصقلاو لثملا ءافيتسا رذعتل

 ىورو فن“ الا ةيصقنع لزنو هنم نالام وهو نراملا عطق اذإ فن”الا ف صاصقلا بحي

 دمع لاقو ناسللاو ركذلا كللذكو صاصقلا بعوتسا اذإفن "الا ؤفنأ فس ويىبأ نع

 | نذاالاب نذ'الاو | ىلاعت هلوقو بعوتسا اذإ ركذلاو ناسالاو فت الا ف صاصق ال



 ةم كلذ ىف فالخلا ركذ

 نإف امضعب عطق اذإو هثافيتسا ناكمإل تيعوتسا اذإ ابف صاصقلا بوجو ىضتقي هنإف

 نسلاو | لجو رع هلوقو هردق فرعيو عاطتسي ناك اذإ صاصقلا هيف اولاق انباحصأ
 اهيفف اهضعب رسك وأ تعلق نإف نسا الإ مظع ىف صاصق ال اولاق انباصأ نإف [نسلاب
 ناكنإو لصفملا نم ديلا نم صتش 5 علقلابف عير ناكنإ هتافيقسأ ناكمإل صاصقلا

 ريخف ماظعلا رئاس امأو هيف صاصقلا ءافيتسا نكسميف دربلاب هرادقمب درب هنإف ضعبلا

 ءاضعأللا هذهىف ىلاعت هنأ صنامىضتقا دقو هدح ىلع هقوءال اهف صاصقلا ءافيتسا نكمم

 ذوخأملا نوكي نأ دعب ريبكلاب ريخمهلاو اهريغصب ءاضعالا هذه نم ريبكلا ذخؤي نأ
 ىف صاصقلا باحيإ ىنعي [ صاصق حورجلاو | ىلاعت هل وةو هريغل هيلع ىنجامل الباقم هنم
 نكسمي ال اف صاصقلا قن ىلع هب لدو اهف لكلا ءافيتسا نكمي ىتلا تاحارجلا رئاس
 نكي مل 0 ىمو ءاوس لثملا نخأ ىضتقي |[ صاصق حورجلاو | هلوق نآل هيف لثلا ءاقيتسا

 لاجرلا نيب صاصقلا اهم كلذ نم ءايشأ ىف ءاهقفلا فاتخا دقو ٠ صاصقب سلف هلثم
 .رأ !رحآلاو دييعلا نيب كإذكو ةرقبلا ةروس ىف هاننب دقو سفنلا نود اهف ف اسنلاو

 كلذ ىف فالخلا ركذ

 ىرسملاب ىبملا ذخوتت ال ىعفاشلاو كلامو دمحو رفزو فسوب وبأو ةفينح وبأ لاق

 نيعلا اهم ةم ربش نبأ تاثر قاتحأ ن رم ارلسع نمسلا لوح وم هو ديلا ىف 9و نيعحلا ت 1! امم ١ لاقو ىناجلا نم ايلثم الإ نسلا دخت الو ديلا ىف الو نيعلا فال

 ةينثلاب سرضلاو سرضلاب ةينثلا ذش وتو ناديلا كلذكو ىنعلاب ىرسيلاو ىرسيلاب ىن#لا
 عبصأ فكلا كلت نم عطاقلل نكي لف فك نم ًاعبصأ عطق اذإ ملاص نب نسحلا لاقو
 ملقت كلذكو ىرخأ فك عبصأب فك عبصأ عطقي الو ع صأآلا كلت ّط ؟ عن اثم

 ىنهلا نيعلا أةفتو سارضألا كلذ غلب نإو ملثم نس عطاقلل نكت مل اذإ اهيلت ىلا نسلا
 ركب وبأ لاق ىنهلاب ىرسيلاالو ىرسلاب ىنملا ديلا مطقتالو ىنم هل نكت مل اذإ 0
 صاصقلا ءاقيقسا هيلع ىنجملل نكي مل ًايفاب ىناجلا نموضعلا كلذ ناك اذإ هنأ فالخال
 كلذ لدف هب ايضارت نإو هثازإب امم هريغ ىلإ ىناجلا وضع نم هلبق ام أودعي الوم ريغ نم

 نم هلباقي امم هلثم ءافيتسا ةيآلا رخآ ىلإ [ نيعلاب نيعلاو ] ىلاعت هلوقب دارملا نأ ىلع
 ىناجلا نم ًادوجوم هلثم ناكءاوس هريغ ىلإ ىدتمي نأ كلذك ناك اذإ زئاج ريغف ىتاجلا
 نوكت هنكح فاتخي مل لجرلا ىلإ ديلا ودعي نأ هل نكي مل اذإ هنأ ىرت الأ امودعم وأ



 صاصجلل نارقلا ماكحا ب

 ءافيتسا صاصقلا نإف ًاضيأو لجرلا ىلإ هيدعت عانتماىف ةمودعم وأ ةدوجوم ىناجلا دب
 ةحيحصلا ديلا نأ اوفلتخي ملو اهبعوتسي نأ زئاج ريغف ةلئام ءاضعألا هذه تسيلو لئملا
 [صاصق حو لاو | ىلاعت هلوقل كلذو ةحيحصلاب فخ مث ءالمشلا نأو ءالشلاب ذخوتال
 نئاج وهف ةحيحصلاب ءالشلا ذخأ امأو عطق ام رثكأ ءافيتسا ءالشلاب ةحيحصلا ذنخأ ىفو
 فسويوب أ ورفزو ةفينح بأ لاقف رظعلا ف صاصقلا ففلتخاو هقح نودب ىض رهنأل
 سلا اينئتسي ملو كلذ لدم ىعفاشلاو ثيللا لاقو نسلا الخام مظع ىف صاصق ال دمشو
 ذخفلا لثم ًافوجب اهنم ناكامالإ دولا اهف اهلك دسجلا ماظع كلام نع مساقلا نبا لاقو
 نيقاسلاو دضعلاو نيعارذلا ىفو ةلقنملاكلذكو دوقةمشاهلاف سلو هيفدوقالف هبشأ امو
 ىف سيل ىعازو الا لاقو صاصقلا اهيفف ترسكاذإ عباص'الاو نيبعكلاو نيمدقلاو
 لاقو ماظعلا رئاس كلل ذك سأرلا مظع ىف ىنن ىلع اوةفتأ ام ركب وبأ لاق صاصق ةمومأملا
 نع ةيلس نب دامح ىورو ماظعلا ىف نكمم ريغ كلذو | صادق حورجلاو | ىلاعت هللا
 نيركنملا نأ مولعمو هيلع كلذ ركنأف ةمومأم نم_صتقا هنأ رييزلا نبا نعرانيد نيورمص
 سيدك ىح هنْذأ برضنال هنأ كتدسيف هنذأ برضو هنأ ًاضيأ فاالخ الو ةباحصلا اوناك

 نسلا ف صاصقلا بوجو انبي دقو ماظعلا كاذكف هتيانج رادقم لع فقوي ال هنأال
 نسحلاو رمع نب هللا دبع نع ىور | هل ةرافك وهف هب قدصق نف | ىلاعت هلوق 8 مدقت ايف
 لاقو !وفعاذإ حورجسللو ليتقلا ىل ول ةرافك اهنأ ةياور ىعشلاوةياور ميهاربإو ةداتقو
 ةلزنمي هولعج مهن أك ىناجلل ةرافك وه ةياور ىبعشلاو ةياور ميهاربإو دهاجيو سابع نبأ
 هن“ال هتبانج نم بات ىناجلا نأ ىلع لوم اذهو نحيل هنأكىناجلا نوكيو هقح ف وتسملا
 حبحصلا وه لوألا لوقلاو ةمئاق هيب نم بكت رااهف هللا دنع هت وقعف هيلع ًارصم ناكول
 نا. ةعقاو ةرافكلاف | هب قدصت نف ] هلوق وهو ر وك ذملا ىلإ عجار ىلاعت هلوق نآال
 لاق | هيف هللا لزنأ امب ليجنإلا لهأ مكحيلو | ىلاعت هلوق ه هيونذل ةرافك هانعمو قدصت
 ىنعم ىلع تباث وهف نيمدقتملا ءايبنّألا عئارسش نم خيسني ملام نأ ىلع ةلالد هيف ركب وبأ
 هنأ مولعمو | هيف هللا لزنأ ام ليجنإلا لهأ مكحبل و ] هلوقل لي ىنلل ةعيرش راص هنأ
 راص هن“ال عَلَي ىنلا نوعبتي مهمأ ىلع الإ لجيإلا ىف هللا لزنأ ام عابتاب مرمأ درب مل
 اوناكل هل نيعبتم ريغ قَِب ىبلل نيفلاخع ليجنإلا ىفام أولمعتسا ول مهن ال هل ةعيرش



 3 كلذ ىف فالخلا ركذ

 تراصدق اهنأ نعم ىلعةعي رشلا كات ماكسحأ لامعتساب نو رومأم مهنأ كاذب تكف ًارافك

 نم هيدب نيب امل اقدصم قحلاب باتكلا كيلإ انلزنأو ] ىلاعت هلوق ه كلي ىنلل ةعيزش

 ًادهاش لييقو انيمأ ىنعي انميهم ةداتقو دهاجمو سابع نبأ لاق[ هيلع انميممو باتكلا

 ىلع ةمدقتملا بتكلا ىنامانيلإ لني هيلع نيمأ هنأ هيف ىنعملاو انمتؤم ليقو ًاظيفح ليقو
 كإذكو هيلع قدصم ءىثلا ىلع نيمآلا نآل ناصقنالو ةدايزالو في رحت ريغ نم هتقيقح

 وحن نم هيف لوقلا لوبةمورف ءىثىلع انمت وم ناك نم لك نأ ىلع ل يلد كلذ ىفو دهاشلا

 هب ربخأ امب قيدصتلا بوجو نع نأ نيح هنآأل اهوحتو تابراضملاو ىراوعلاو عئادولا
 نيمآلانأ ةرقبلا ةروسف ىلاعت هلا نيب دقو اهيلع ًانيمأ هام ةمدقتملابتككلا نعنآر علا

 نمتثا ىذلا دؤيلف ًاضعب ىكضعب نمأ نإف | ىلاعت هلوق وهو هيف نمتنئا اف لوقلا لوبقم

 هيف ًانيمأ هلعج الف [ ًائيش هنم سخي الو همر هللا قتيلو | لاقو[ هب ر هللا قتيلو هتنامأ
 وه س ابع نبا لاقف [ ًانميبمو | هلوقي دار 11 ق فلتخا دقو ءسخلا كرب هظعو

 دهاجم لاقو اهلع دهاش ةمدقتلا بتكلا ىلع نميبم نآرقلا نأب رابخأ هيفو باتكلا

 مدقتام ىلع رييختلا خسف ىلع لدبي [هللا لزنأ ع : مهني مكحاف] ىلاعت هلوق هع ىنلا هب دارأ

 ةسنكلا ىلإ ] مدري نم لوق نالطب ىلع لدي |مثع اوهأ عبنت الو |ىلاعت هلرق ه هنأ نم

 نع ىلاعت هللا ىهن دقو كلذ نومهم و عضوملا ميظعت نم هيف ال فالحتسالل ةعيبلا وأ

 مهئارهأ عابتا نم ةيفال مهيد ىلإ مدري نم لوق نالطن ىل ىلع لديو مهئاوهأ عابتا

 رفك و هام :ميف | وكحيل ملل دروه امن مهند لهأ ىلإ مدر نآلو مهماكحأب دادتعالاو
 ةاروتلا ف لزنأ ا آقفاوم ناكتإو هل ا رفك هب نركح اع مونكح ناكذإ لجو رع هللاب

 انلعج لكل ] ىلاعت هلوق لِي ىنلا ةعيرش عابتاو هكرتب نورومأم مهننال ليجضإلاو

 ةايحلا هيف ىذأا ءاملا ىلإ قيرطلا اهانعمو دحاو ةعيرشلاو ةعرشلا | اجاهنمو ةعرش يكنم
 ىلإ اهب نيلماعلا اهلاصيإل ةعرشو ةعب رش عمسلا ةبج نم اهب هللا دبعت ىتلا روم الا ىمسف
 ةداتقو دهاجمو سابع نبأ لاق | اجارنمو | ىلاعت هلوق قابلا ميعنلا ف ةسمتادلا ةايحلا
 [ةعرش] هلوقب دارأو دهاجم لاق ًايضاو ناكاذإ جهن قيرط لاقيو اليبسو ةنس كاحضلاو

 ةعيرشو ليجنإلا ةعيوشو ةاروتلا ةعيرش هريغو ةداتق لاقو سانلا عمل هن"ال نآرقلا

 هنأب هرابخإل اهخست تلي مل نإو انايإ انلبق نم عئارش موزلىن نم هب جتح اذهو نآرقلا
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 ةعيرش ناكام نآل !ولاقام ىلع ليلد هيف سيلو اجاهنمو ةعرش ءايدنأألا نم ىن لكل لعج
 ناكو ولي ىنلل ةعيرش تراص دقف هلي ىنلا ثعب نأ ىلإ خسني مف مالسلا هيلع ىسومل
 فات اسبر مارشلا ماكحأ فالت لح لعةيآلاف ةلالدالف هريخل ةعيرش فاس اهف
 ملف ءايدن أل نم هلبق ناك نم عئارشل ةقفاوم ةميرشب هلو سر هللا دبعتب نأ ,وجت ىف د>أ
 0 تلي ىنلا ةعبرش نوكتنأ |اجاهنمو ةعرش مكنم انلعج لكل | هل وق فني
 نيمدقت 11 عئارش نم خسأ امف دارملاف كلذك ناكاذإو نيمدقتملا ءايبنألا عئارش رش نم
 هلوق هرخآلا ةعرش ريغ ةعرش مكنم لكل ] ناكف اهريغب هلع ىنلا ديعلتو م ءايبن لا م
 ةئشم هذهو قملا لع كلج نسحلا لاقأ أ ةدحاو ةم أ مكلمجل هللا 1 ءاش ولو ] لجوزع

 ولو| هلوقك وهو ًاباوث !وقحتسي مل لمفول هنكسلو قحلاب لوقلا ىلع مرابج| ىلع ةردقلا
 ىف ةدحاو ةعيرش ىلع مهعمج هللا ءاش ولو هانعم نولثاق لاقو | اهأده سفن لكاشتأل انئش
 تاريؤلاب ةرداملاب مالا هان مم |تاريخلا اوقيتساف | ىلاعت هلوق « ءايدن الا عيبج لدعم
 نم لضفأ تاب جاولا ميدقت نأ ىلع لدبي اذهو توملاب تاوفلا لبق 6 اهم اند ىلا

 نإف + تاريخا نم اهماذل تابجاولا رئاسو ةاكزلاو جحا و نأضمر ءاضق وحن اهريخأت
 كح اهنثال اهريخأت نم لضفأ تقولا لوأ ىف ةالصلا لعف نأ ىلع لدي وهف ليق

 ةيضنقم ةبآلاو تقولأ لوأ ىف تابجاولا نم تسيل هل ليق تقولا لوأ ىف تابجاولا
 نم لضفأ رفسلا ىف موصلا نأ ىلع ليلد كلذ فو م رلأو؛ بجو دق ايف ىبف بوجولا
 عضوملا | ذه ىفىلاعت هلوقو تاريخلابةر ,دامملاب هلارعأ دقو تا ريخلا نم هن ل راطفإلا

 نيئيش ىف الزن امهنال هلثم نم مدقت ا1 راركتب سيل [ هللا لزنأ ام مهني ب كحانأو |
 ىف هيلإ اوكاحت نيح تايدلا ا نيب ةيوسقلا ىف رخآلاو مجبرلا نأش ىف اهدحأ نيفلتم
 نبا لاق [ كيلإ هللا لزنأ ام ضعب نع كونتفي نأ مرذحاو | ىلاعت هلوق ء نيرمأالا
 دنا كَ الا نم نووهمام ىلإ هللا لزنأ امع هايإ مهالضإب هنونتفي مهأ دارأ سابع
 سيل يق اروتلا ىلع بذكلاب مطالض أ هريغ لاق مالسإا يف ل رخل ىف هل مهنم

 ضحبب مويصإ نأ هللا ديرب انأ ملعاف اولوت نإف | ىلاعت هلوق هيكح ىلامت هللا نيب دقف

 لاق اكو صوصخلا دارملاو مومعلا ظفل ركذي ؟عيجلا دارلاو ضعبلا ركذ [ مهبونذ
 رابخإلا دارملا نأ هيفو | ءاسنلا متل اذإ | هل وقب نيملسملا عبمج دارملاو | ىنلا اهمأابإ



 كل كلذ ىف فالخلا كذ

 ضعبلا ليجعت دارأ لبقو موكلبم هب نوقحتسي ام ضعب نأ ىف باقعلا ظيلغت نع

 ىلاعت هلوق ةظيرق ىنب لتقو ريضنلا ىبب ءالجإ نم هلبيام نسحلا لاقو مؤتعو مدرمتب
 بجو اذإ اوناك مهنآل دوهيل باطخ هنأ امهدحأ نابجو هبف [ نوغبي ةيلهاجلا كلأ |
 مكخأ م هلل ليقف هن , مذخأي م مهئابنغأ ىلع بجوأ اذإ !وهايل مومدلا ممم "ا فعض ىلع محلا

 اك نع جرخ نم لكدب ديدأ ليقو باتكلا لهأ مث أو نوذبت ناثوآلا ةدبع

 نسحأ نمو | ] ىلاعت هلوق لع ريغ نم ةلارجب هلعاف هيلع مدقت 00 ةياهاجلا مح ىلإ

 كح نإ لاقي نأ زئاجو ةاباح ريغ نم قحلاو لدعلاب هكح نع رابخإ | كح هللا نم

 ناك رخآلا نم لضفأ امههدحأ نأ فرعو ًاصن نيدك> نيب ريخ ول اك كح نم نسحأ

 وأ رظنلا ىف هنم ريصقتل هنم ىلوأ هريغ امب دهتجلا مكي دق كلذكو نسحأ لضفأالا
 ءايلوأ ىراصنلاو دوهيلا اوذختت ال !ونمآ نيذلا اهمأ اي ] ىلاعت هلوق هيف رصق نم هديلقتل

 حصنتت اهل رذنملا دبع نب ةبايل أ ىف تلزن |ممأ ةمركع نع ىور [ ضعب ءايلوأ مهضعب

 نيكرشملا نمموق فاخدحأ دعب ناكام ىدسلالاقو حينذلا هنأب مهيلإ راشأو ةظي رق ىنب ىلإ

 لاقو ةبآلا هذه ىلاعت هللا لزناف ىراصنلا ىلإ وأ رخآلاقو دوهلا ىلإ وأ لجر لاق ىتح
 نم ةدابع أربت ال لواس نب ىبأ نب هللا دبعو تماصلا نب ةدابع ف تازن دعس نب ةيطع
 هن"ال رصانلا وه ىلولاو رئاودلا فاخأ لاقو ىنأ نب هللا دبع اهب كسمتو دولا ةالاوم
 اهتيصع ةأره!ىلوو ةطايحلاب هيلع فرصتلا ىلوتي هنأ ال ريغصلا ىلوو ةرصنلاب هبحاص ىلع

 ملسنلل يلو نوكي الرفاكلا نأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه ىفو حاكتلا دقع ابيلع نولوتي مهناال
 نال مهل ةوادعلاو رافكلا نمةءاربلا بوجو ىلع لديو ةرصنلا ىفالو فرصتلا ىفال
 راقكللا نم ممريغَف مترفكل ىراصتلاو دوبيلا ةاداعمب انرمأ اذإف ةوادعلا دض ةيالولا

 لدبو [ ضعب ءايلوأ مهضعب | ىلاعآ هل وقل ةدحاو ةلم هاكر فكسلا نأ ىلع لدب و م دلع
 هيلع ىلوملاناك ولا قتسب ناكىنلا لاحلا ىف ىنارصنلا ىلع ةبالولا قحتسي ىدوويلا نأىلع
 اذه ىلع ره ّ ىف امبنيي ةيالولا كللذكو انونب وأ ًاريغص نوكي نأ وهو ًايدوهب

 ثاروتلا باحيإ ىلع لدي ورف ضعب ءايلوأ مهضعب نوك ىلع تلد ثيح نمو ليبسلا
 دقو هقرطو هيهاذم تافتخا نإو ةدحاو ةلم هلكر فكلا نوك نم 0 ركذام ىلعو | مرللب

 ةرموب كب ىذلا !ذهوةيدوببلل فارصنلاو ةينارصنلل ىدوبيلا ضعبل مهضعب ةك انم زاوج ىلع لد



 ىناتكلا مح فلتخيف نيدلسملا نيبال مهييامق امأو مهنيي ايف مهماكحأ ىف وهامنإ انركذ
 [ مهنم هنإف .كنم هوتي نمو ] ىلاعت هلوق ةحييذلا لكأو ةك انما زاوج ىف ىناتكلا ريغو
 حاكنو مهفابذ لكأ ىف ليئارس] ىب ىراصن مكح بلغت ىب ىراصن سَ نأ ىلع لدي
 برذملا هب ديري نأ زوحي | مكنم ]هلوقو نسحلاو سابع نبا نع كلذ ىورو مهئاسن
 ةينارصنلا ىلإ دترملاو نيدترم اوراص رافكلا اولوت ذ] اوناكل نيملسملا دارأ ول هنآل
 ةأرماتناكنإوةحبب ذلكؤت ال هنأ ىرت الأ مماكحأ نم ءىشفف مبنم نوكي ال ةيدوهيلاو
 معزو ةبالولا قوقح نم ءىش امهنيي تبي الو هنوثري الو مهند الو اهحاكت رجب م
 رابخإل دتزملا ثري ال سما نأ ىلع لدي |[ مهنم هنإف مكنم مطوتي نمو] هلوق نأ مهضعب
 ىقارصنلاالو ىدوريلا ثريال ملسملا نأ مولعمو ىراصنلاو دوريلا نم هالوت نم هنأ هللا
 نأ فال ال هن“ال انركذام ىلع ةلالد هيف سيلو ركب وبأ لاق دترملا ثريال كلذكف
 هنأ ىرتالأ ًاينارصن نوكي ال ةينارصنلا ىلإ دترملاو ًايدومم نوك# ال ةيدووبلا ىلإ دترملا
 كف هثرب الو ىدوبيلا ثري ال هنأو ةأ ما تناكنإ احيوزت زوحي الو هتحيبذ لكؤتال
 نأ ىلع لدي ال كلذك ىنارصنلاو ىدوويلا نيبو هنيي ثاروتلا باحيإ ىلع كلذ لدب مل
 نأ ىلع لادوهف برعلا رافكل باطخلا ناك نإ نيهجو دحأ دارملا امو هثرب ال ملل
 ةك انملا زاوج ىف مهكح مهنكح ناكاورصنت وأ اودوهت !ذإ برعلا نم ناثو“”الا ةدبع

 هنأب رابخ] وهف نيملسملل باطلا ناكنإو ةيرجلاب رفكلا ىلع رارقإلاو ةحيبذلا لكأو
 باطخلاءادتب !ناك ام لئاقلاق نإف ثا ريملا مك ىلع هيف ةلالدالف مثايإ هتالاوع ملثم رفاك
 لمت مل[ ءاياوأ ىراصنلاو دوريلا اوذختتال اونمآ نيذلا اهم أ اب ] لاق هن“ال نينمؤملا ىف
 ةيآلا لوأب نوبطاخلا ناكامل هل ليق برعلا قرشم [ مكنم موتي نمو ] هلوقب ديرب نأ
 ىرشم نأ ديفيف برعلا [ كدنم مهطوتي نمو | هلوقب ديري نأزاج برعلا مث تقولا كلذ ىف
 نإو مهمكح ىف نون وك ةلملا ىلإ باستنالاو ةنايدلاب ىراصتلاوأ دوريلا اولوتاذإ برعلا
 ضعب انتلم لهأ نم دقتعإ نميف لوقي نم سانلا نمو مونيد عن ارش عيمج اوكسمتي مل

 نأ 5 نآرقلا م ْن نأ 15 نآرقلا ك- ىلإ نيبستنم مالسإلا لهل نيلوتم ةلجلا ىف اوناكذإ ةدسافلا ةلاقملا



 ٠ا١ كلذ ىف فالخلا ركذ

 مهعئارش عيمجي اكسمتم نكي مل نإو مونكح هنكح ناك ةيدوهلاوأ ةيئارصنلا لحتنا نم

 ىلإ بهذي نم ىخركلا نسحلاوبأ ناكو [ مهنم هنإف مم مطوتي نمو | ىلاعت هلوقلو
 ميحي موقب هللاىتأي فود هنيد نع مكنم دئري نم أو ..[نذلا اب أ !] ىلاعت هلوق كلذ

 هللاىضر قيدصلاركب ىبأ فى تازن جرج نباو كاحضلاو ةداتقو نسحلا لاق [هنوبحو

 نِملا لهأ ىف دهاجم لاقو راصنألا ىف ىه ىدسلا لاقو ةدرلا ىلهأ هعم لتاق نمو هنع
 اونمآ نيذلا اهمأاي] تلزن امل لاق ىرعشألا ضايع نع برح نب كامس نعةبعش ىورو

 موق مث لاقف ىسوم ىبأ ىلإ هعم ءىثب هلي هللا لوسر ًاموأ [ هنيد نع مكنم ديرب نم
 نآل كلذ مهنع هللا ىضر ىلعو نامثعو رمعوركب ىبأ ةمام] ةحص ىلع ةلالد ةيآلا فو اذه

 ربخأ دقو ةباحصلا ءال وه ورك وبأ مولتاق امن لِي ىنلا ةافو دعب برعلا نم اودترأ نيذلا

 نأ مولعمو مثال ةمول نوفاخم الو هللا ليبس 3 نودهاجي مهنأو هنو و مهح هنأ هللا
 نيروكذملا « ءال ؤه ريغ مقل ىن لآ دعب نيدت رم لتاش ملو هللا ىلوورف هتفص هذه تناكن م

 برعلا نم هيلي ىنلا ةافو دعب نيدترا 51 2 يلا لمي نأ دال أيهتي الو مهعابتأو

 ةيآلا فني روك ذملا نيد م نولتاةيموقب تأ ب ل ىلاعت هللا ن ال ةمنأالا ءال ٌوهريغ ىفالو

 ركب ىبأ ةمامإ ةح ىلع هتلالد ىف ًاضيأ كلذ ريظنو ركب ىبأ عم اولتاق نيذلا ءالؤه ريغ

 مهنولتاقت ديدش سأب ىلوأ موق ىلإ نوعدتس بارع" الا نم نيفلخملل لق ] ىلاعت هلوق

 لهأ لاتق ىلإ مل ىعادلا ناكدنأال [ انسح ًارجأ هللا كوي اوعيطت نإف نودلسي وأ

 ًانسح ًارجأ هللا مكتاوي اوعيطت نإف ] هلوقب مهلع هتعاط بوجوب ىلاعت ربخأو ةدرلا
 ي ىلا نكي نأ نوحي لاق لة نإ [ لأ اباذع كيذعي لق نموت ماولوتت نإو
 ودع م اولئاةنت نلو ًادبأ ىعم اوجرخت نل لقف] ىلاعت هللا لاق هل ليق مثاعد ىذلا وه

 رمح ن وك نأ زئاج لئاق لاق نإفأ أودعهعم نولئاةيالو ًاريأهعمن وجر خت ١ ا ! مهنأ ربخأف

 تحس هتمامإ تحص اذإو ةبآلا ليلدب ةتباثرمع ةمامإف كلذك ناك نإهل لق ماعدىذلا وه
 ىلإ ماعد ىذلا وه ىلع نوكي نأ زئاج ليق نإف ه هل فلخت.ملا وه هن'ال ركب ىلأ ةمامإ
 امن] هنع هللاىضروعو [ نوملسي وأ مهتولتاقت ] ىلاعت هللا لآق هل لبق براح نم ةبراحم
 دحأ برا لو ةيرجلا اوطعيوأ اوملسي نأ ىلع باتكلا لهأ براحو ىغبلا لهأ لتاق
 0 ا 0 0

 . هتمأمإ ةحس ىلع ةلاد ةياالا تناكف ركب ىلأ ريغ اودسي نأ ىلع ٍمَتلَي ىنلا دعب



 ةالصلا ىف ريسلا لمعلا باب
 ”نوتؤيو ةالصلا نومرقي نيذلا اونمآ نيذلاو هل وسرو هللا كيلو اه | ىلاعت هللا لاق

 تارناهنأ يك ىأ نب ةبتعو رفعج ىبأو ىدلاو دهاجم نع ىور[نوعك ار مثو ةاكرلا
 ةفص ةبآلاهذه لاق هنأ نسحلا ىورو عك !روهو همتاخم قدصت نيح بلاط ىبأ نب ىلعف
 | نومك ار مو ةاكزلا نوتؤيو ةولصلا نوميقي نرذلا | ىلاعت هلوق نآل نيملسملا عيمج
 هيف ليقف |[ نوعك ار ممو | هلوق ىنعم ىف فاتخا دقو ء دحاولل تسيلو ةعابجلل ةفص
 وه نم مهنمو ةالصلا متأ دق نم مهنم ةبآلا لوزن تقو ىف ةفصلا هذه ىلع أوناك مهنأ
 عوكرلا درفأ و مهنأش نم كلذ نأ | نومكار موإ ىنعم نورخآ لاقوةالصلا قعكار
 لفتتي ىأ مكري نالف لاقي اكلفاونلاب نولصي مهنأ هانعم نورخآ لاقو هل آفير شت ركذلاب
 ةالصاا ىف ريسيلا لمعلا ةحابإ ىلع لدي هنإف عوك َرلا لاح ىف ةقدصلا لعف دارملا ناك نإف
 ةالصلا ىف هيلمن علخ هنأ اهنف اهف ريسيلا لمعلا ةحابإ ىف رابخأ هِي ىنلا نع ىور دقو
 تلي ىنلا راسي ىلع ماق هنأ سابع نبا ثيدح اهنمو هديب راشأ هنأو هتبحل سم هنأ اهنمو
 .نب صاعلا ىبأ تنب ةمامأ لماح وهو ىلصإ ناك هنأ أبنمو هنيع ىلإ هرادأو هتباؤذب ذخأف
 ىف ةقدصلا ةحابإ ىف ةرهاظ ةيآلا ةلالدف اهلمح هسأر عفر اذإو ابعضو دجس اذإف عيبرلا
 دقف عوكرلا لاح ىف نوقدصتي نيذلا هريدقت ناكف عوكرلا دارملا ناك نإ هنأل ةالصلا
 امحابإ ىلع تلد دقف نوادي مو دارملا ناكنإو لاخلا هذه ىف ةقدصلا ةحابإ ىلع تلد

 ةالصلا ىف ةقددلا ةحابإ ىلع ةلاد ةب ألاف لاخلا تفرصت اهفيكف ةالصلا لاوحأ رئاس ىف
 هل ليق ةالصلإ ىف ةقدصلا لمف هب دري لو نواديو نوقدصتي مهنأ دارملاف لئاق لاق نإف
 اهيف مقن ىلا لاحلا نع رابخ] [ نوعك ار مو | ىلاعت هلوق نأ لبق نم طقاس ليوأت اذه
 لأح نع رابخإ وه امنإ دعاق وهو انالف ىطعأو متأق وهو نالف ملكت هلوقك ةقدصلا
 ىلاعتهل وة باطالالوأ ىفدركذ مدقت ل اراركت ناك تركذام دارملا ناكول ًاضيأ لعفلا
 زوجال اذهو نوايو ةالصلا نوميقي نيذلا هريدقت نوكيو | ةولصلا نوميش نيذلا |
 لاح ىف وأ عوكر لا لاح ىف ةقدصلا حدم نما ركذام ىنعملا نأ تبثف ىلاعت هللا مالك ف
 ىمست عوطتلا ةقدص نأ ىلع لدي | نوءك ار ممو ةوكذلا نوتؤيو | ىلاعت هلوقو ةالصلا
 نوديرت ةاكز نم متيتَأ امو | ىلاعت هلوق ريظن وهو اعوطت همتاخض قدصت ًايلع نآل ةأكذ



 .١ ناذآلا باب

 لوانتي ةاكرلا مسأ راصف لفنلاو ضرفلا ةقدص مظتنا دق | نوفعضملا م كت !وأف هللا ةجو

 نيرمآلا م ظتنب ةالصلا مساكو ةقدصلا مساك لفنلاو ضرفلا

 ناذألا باب 2

 ةعملاموب نم ةالصلل ىدون اذإ | ىلاعت هل وق هوحنو اهيلإ سانلاهب ىعدي ًاناذأ ةالصلل نأ

 لاق ذاعم نع ليل ىنأ نب نمحرلا ديع نع ةرم نب ورمع ىور دقو | هللا ركذ ىلإ اوعساف

 اوداكوأ 20 اوسقن ىتح ًاضعب مهضعي نذؤيو هنوفرعي تقول ةالصلل نوعمتجي اوناك

 ىذلا ىب فاط دق رمع لاف ناذألا ركذو ىراصنألا ديز نب هللا دبع ءاخ اوسقني نأ

 نيدلسملاوقلم ىنلا راشتسا لاق هيبأ نع ملاس نع ىرهزلا ىورو ىنقبس هنكلو هب فاط
 هللا دبع ةصق ركذو دوهملا لجأ نم ههركف قوبلا اولاقف ةالصلا ,ف مبعمجي ام ىلع
 ةرجحلا لبق ًانونسم نكي مل ناذآلا نأ اوفلتخي ملف كلذ لستم ىأر رمع نأو ديذ نب
 نب دمم تلأس لاق ىنادمه ا رشب نب دمت نع فسوب ونأ ىو ردقو اهدعب نسامنإ هنأو

 لوسر نكلو كلذ نم ملظعأ ناذالا نأش لاةفناكامو هلوأ ناك فيكن اذآلا نع ىلع

 مكاذأك نذأف هتليل لبق لزني ملءامسلا نم * كاع لزم نويينلا عمج هب ىرس أ اذ رقم هقلا

 دقو كم ناكهب ىرسأ ةليل ركب وبأ لاق نييدنلاب تلي هللا لوس ر ىلص مث : يما اقأو
 ناذآلا ةثدبت تناكولو ةالصلل هب موعمجب ايف هباحصأ راشتساو ناذأ ريغب ةن ىلا لص

 اركذ ام ناذ آلا ةصق ىفرمع ناو ذاعمركذ دقو هيف راشتسا ال ةرجطلا لبق تمدقت دق
 انبامصأ نأ الإ ةعامج ىف وأ لصملا ناك ًادرفنم ةضورفم ةالص لكل نونسم ناذألاو

 رفاسملاو هب قتكيف هل ءاعد سانلا ناذأ نال ناذأ ريغب ىلصي نأ درفنملا قمل زئاج اولاق

 ناذأ ريغب لصي نأ ه٠ كب هأرجأ ناذ'الا نود ةماقإلا ىلع رصتقا نإو ميقيو َنَذْوي
 و نم لاق هنأ تلي ىنلا نع ىورو هل ءاعد نوكيو ناذأ كانه ني مل هن"ال ةماقإالو

 نأ ىلع لدي اذهو هافرط ىري ال ةكمالملا نم فص هفاخ ىلص ةماقإو ناذأب ضرأ ىف
 انركذ دقو اهقأو انذأف امترفس اذإ رخآ ربخ ىف لاقو ناذ“الا درفنملا ةالص ةنس نم

 نيذلا اهمأ اي] ىلاعت هل وق باتكلا اذه ريغ ىف امبف فالتخالاو ةماقإلاو ناذأالا ةفص

 . سوقانلاب برضأا هانعمو فاقلا نوكسو نونا حتفب سفنلا نم ضام اوسقن هلوق (1)



 0122 ا م ل ل صاصجلل نآرقلا ماكحا ٠١
 نيكرشملاب راصنتسالا نع ىهن هبف [ ًابعلو ًاوره مكتيد اوذختا نيذلا اوذختتال اونمآ
 ءاجدحأ ىلإ جورخلا دارأ نيح هنأ هيلي ىنلا نع ىور دقو راصنألا م ءايلوآلا نآل
 نم ريثك ناك دقو كرشع نيعتسن ال انإ لاقف كعم جرخن نمل اولاقو دوهلا م موق
 سم وبأ انث دح لاقمناق نب قابلا دبع انث دحدق وننيكر شمل قلي ىنلا عم نولتاقي نيقفانملا
 عم اوزغ دوهيلا نم ًاسانأ نأ ىرهزلا نع قا نب دمم نع دامح انثدح جاجح انثدح
 ركب نب دمح انثدحام اضيأ خلع ىنلا نع ىوردقو نيملسملل مسق نو مسقف ِهَّثِلَو ىنلا
 لضفلا نع كلام نعى انثدحالاق نيعم نب ىو ددسم ازيدح لاق دوادوبأ انثدد لاق

 ىنلاب قل نيكرشأا نم الجر نإ يحي لاق ةشئاع نع ةورع نع راين نب هللأ دبع نع
 سأب ال انباوصأ لاقو كرشمب نيعتسن ال انإ لاقف اقفتا مث عجرأ لاقف هعم لتاقبل هلع
 مالسإلا 1 ناكاو روظىم اوناكاذإ ني رشم نهم ريغ لاتق ىلع نيك رشم اب ةناعتسالاب

 نأ نيداسملل ىغبني الف بلاغلا وه كرشلا مكح ناك اوربظ ول !وناكاذإ امأف رهاظلا وه
 وزخي ناك دق هيلي ىنلا نأ ىزاخللا هلقنو ريسلا لهأ رابخأ ىف ضيفتسمو مهعم اولئاَقي
 كثيدحلا هجو امأو نيك رشملا نمموق اهضعب ىفو تاق وألا ضعب ىف دوويلا نمموق هعمو
 هنأ نظو لجرلاب قش مل هيلي ىنلا نوكي نأ لمتحف كرت نيعتسن ال انإ هيف لاق ىذلا
 ىلاعت هلوق هلاح لثم ىف نأك نم هل ىنعي كرشع نيعتسن ال انإ لاقو هدرف نيكرشللل نيع

 لخدت ىهو اله هانعم نإ هيف لبق | مثالا طوق نع رابح الاو نوينابرلا ماني الوأ |
 أنره ىهو لعفت ال مل هلوقك صالا ىنعم ىف ىوف ليقتسالل تناك اذإف لبقتساأو ىضايلل
 ىلاعت هلوقك خيب وتلل ىرف ىضانلل تناكاذإو مان ال ملو ماهي اله لوي ليقتسلل
 مهسفنأب تانم وااو نونم ملا نظ هومتعمس ذإ الول ]و [ءادبش ةعبرأب هيلع اًواج الول]
 ةيسنلا ف نأحور مطوقكب رلا ىلإ بسنف برلا نيدب ملاعلا هنإ ىنابرلا ىف ليقو [ اديخ
 ليجنإلا لهأ ءاسلع نويئابرلا نسحلا لاقو رحبلا ىلإ ةبسنلا ىف ىنارحو حورلا ىلإ
 ركذو مركذب لصتم هن“ال دوهيلا ىف هلك وه هريغ لاقو ةاروتلا لهأ ءايلع رابحالاو
 بوجو ةيآلا تضدقا دقو لماعلا ملاعلا ىنابرلا لاق بلع نع بلعُت مالغ رم وبأانل
 تلاقو 1 ىلاعت هل وق كلذ كرت نم همذل هتلازإ 2 داهتجالاو ةنع ىهلاب ركنا راكنإ

 مهنأ كاحضلاو ةداتتو.سآبع نبأ درع ىودو [ مهمدبأ تلغ ةلولغم هللا دي دوبيلا



 ١٠م ناذآلا باب

 ىلإ ةلولغم كدي لحي الو | ىلاعت هلوقك ءاطعلا ضوبقم وه اولاقو لخبلاب هوفصو
 ىف ديلاو انباقع نع ةضوبقم ىه اولاق ٠ نسحلا لاقو [ طسبلا لكاوطسيت الو كقنع
 دي ىدنع نالفل لوقت ةمعنلا اهنمو ةقورعم ىهو ةحراجلا اهنم هوجو ىلع فرصنت ةغللا

 هوحنو ىوقلا ىلوأب هورسف ىديألا ىلوأ هلوقف ةوقلا امو ةمعن ىأ اهيلع هركشأ
 : رعاشلا لوق

 نادي تايسارلا لابجللالو هب ىل سيل ام ءافلذ نم تلمحت

 صاصتخالا اهنمو اركلع ىعل ا حاكتلا ةدقع هدب ىذلا 1 هلوق هنمو كلما اهنمو

 رادلا هذه هلوقكف رصتلا اهنمو هقلخ تيلوت ىأ [ىديب تقلخ | ىلاعت هل وقك لعفلاب
 لب ] ىلاعت لاق هنأ ليقو كلذ وخحنو ناكسإلا وأ ىن كسلاب اهنف فرصتلا ىنعي نالف دب ف

 نيدلا ةمعن ىرخ”الاو ايندلا ةمعن اممدحأ نيتمعن دارأ هن“ال ةينثتلا هجو ىلع [ هادي
 + انباقع ىلع ردقي ال هنال دوريلا لوق فالخ ىلع باقعلاو باوثلاب ناتوق ىاثلاو

 ىلاعت هلوق ىف ليقو كيدعسو كيبل كلوقك ةمحنلا ةفص ىف ةغلابملل ةينقتلا نإ لبقو
 برحلا ران اودقوأ اءلك] ىلاعت هلوق نسحلا نع ىور منبج ىف ىنعي .[ مهيدبأ أتلغإ]
 دوبيلا ت تلاقو ] هلوق ىف مركذم دقت نيذلا دوريلل نيملسملا ةيلغب رابخأ هيف [هللا اهأفاعأ

 ةرثك عم بيغلا نع هب ربخأ هنآل مقلي ىنلا ةوبن ةحص ىلع ةلالد هيفو | ةلولغم هللا دب

 ىلا بورحلا ف برعلا مواقت تاق مهنمةنبدلا لوح نم ناكدقو موتكوش ة ةدشو دوويلا

 ناكف مهم هلع نيلسملا روب ةيآلا هذه ىف ىللاعت هللأ ريخأف ةيلهاجلا ىف موني نوكت تناك

 رببخ متقو ةظيرق ىنب لتقوريضنلا ىب و عاقنيق نب هلي ىنلا لجأت هب ربخأ أم ىلع هريخم

 ركذ امن]و نيملسملا لتاقت ةثف مهنم قبت 7 مل ىح نيرغاص دوويلا رئا س ه] تداقناو ةونع

 مس قالطإ ىف برعلا بهذم ىلع امل بهأت !و برحلل دادعتسالا نع ةرابع انبه رانلا

 لوسراي مل ليق كرشم عم لسم لك نم هىرب انأ لي ىنلا لوق هنمو عضوملا اذه ىفرانلا
 ناطيشال نيكرشملا برح نأ ىنعي برحلا ران اهم ىنع امن و امهاران ىءارت ال لاق هللا
 برحلا نعرانلا مساب ةرابعلا ىف لص"الا نإ ليقو ناقفتي الف ىلاعت هلل نيملسملا برحو
 ىلع نارينلا تدقوأ اهنم ىرخأ برح تدارأ اذإ تناك ب رعلا نم ةريبكلا ةليبقلا نأ
 ىلإ اوبدن دق مهنأ _روذعبف اهتيؤر ةليبقلا معت ىتلا ةعفترملا عضاوملاو لايجلا سؤر
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 آديفم عضوملا اذه ىفراذلا مسا راصف أوب رهأتو اودعتساف اهل بهأتلاو بردلل دادعتسالا
 ىلع فلاحتلا تأر اذإ تناك لئابقلا نأ وهو رخآ هجو هيف ليق دقو برحلل بهأتلل
 اوفلاتو اهنم اوب رق مث ةميظع ران اودقوأ مهلاتقو مهبرح ىف دجلاو مهريغ ىلع رصانتلا
 : ىثعأللا لاقو برحلا نع اولكت وأ اوردغ مم نإ امعفانم نام رحب

 أ ران برحلل تدقوأو

 خيلبتب قيَي ىتلل ىمأ هيف [كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهجأ اي ] ىلاعت هلوق
 دحأ ن نمافوخ ًائيش هنم متكي ال نأو هماكحأو هباتك ن زم مولإ هب هلسرأامو أ ىيمج سانلا

 نإو] ىلاعت هلوقب ايش ب ؛ ل نك وهف هنم ءىث 2 غيلبت كرت نإ هنأ ربخأو هل هل ةأ رادمالو

 ماكحألا غيلبت و ةلاسرلا ءادأب نيمئتاَقلا ءايبن ألا ةلزنم قدتسيالف [هتلاسر تغلب اف لعفتمل
 ىلاعت هلوقب هرسأ الو هربق الو هلتق ىلإ اولصيال ىّتح سانلا نم همصعي هنأ ىلا ربخأو
 هب لسرأ ام عيمج غالب نم ةيقت نكي ل هنأ رابخإ كلذ ىو [ سانلا نم كمصعي هللاو]

 2 ىن ١ نإ مماوعد ىف ةضفارلا لو وق نالطب ىلع ةلالدلا هيف وم لإ لسرأ نم عيمج ىلإ

 أرح غيلبت :لاب هرمأ ىلاعت هنآأل ةيقتلاو ف وخلا ليهس ىلع مويلإ نيثوعبملا ضعب م 1
 ناكام لك نأ ىلع ةلالد هيفو [ سانلا ن م كمصعي هللاو ] ىلاعت هلوقب ةيقت هيلع سل
 ىغبشي هدو رو ْنأو ةفاكلا هذلب دق ويلي ىنلا نأ ةماع ةجاح هيلإ سانلاب ماكحأالا نم
 رانلا هتسم امو ةارهآ سم نمو ركذلا سمنم ءوضولا وحن رتاوتلا قيرط نم نوكي نأ
 رتاوتلا قيرط نم ًادراو ةلزنملا هذه اهنم ناك ام دجت مل اذإف ام. ىولبلا مومعل اهوحتو
 هوضولا رحت نم هرهاظ هاضتقا ام ريغ هانعمو هليوأت وأ لصال اف تبا ريغربخلا نأ انيلع
 [سانلا نم كمصمي هللاو ] ىلاعت هلوق لد دقو ثدحلا ءوضو نود ديلا لسغ وه ىذلا
 هنألل هب ريخأ ام لع اهربخم دجو ىلا بويغلا د ايخأ نم ناك اذإ مقلب ىلا ةوبن مص ىلع
 دصقلاو ةتلاصم هل نيب راما هك ءادعأ 5 ةرثك عع رس الو روق الو لتقي دحأ هيلإ لصي 0

 ريمع هب هدصق أم وحنو هيلإ الصإ ملف ديرأو ليفطلا نب صاع هلعف ام وحن ةعداخم هلايتغال

 نب ديم هلي ىنلا ريخأف هايإ هللا هيلعأف ةيمأ نب ناوفص نم ةأطا وب ىحملا بهو نب
 معو ريبع مل- أف هلاستغا نمرجحلا ىف امهو هيلع ةيمأ نب نآوفصو وهأطاوت 3 بهو

 هللا دنع نم كلذ نكي ملولو ةداهشلاو بيغلا م ماع ىلاعت هللا دنع نم الإ نوكي ال هلثم نأ



 ١٠اب/ ناذالا باي

 نمأي ال وهو هئادعأ نم ربقلاو لتفلا نم موصعم هنأ ىعدا الو لِي ىنلا هب ربخأ ا
 آضيأو هلثع رابخألا نع هانغ عم هيذك ررظيف هب ربخأ ام فالخ ىلع كلذ دجوي نأ

 هب ربخأ ام ىلع اهتاربخم دوجو !معيمج ىف قفتا امل هللا ريغ دنع نم رابخألا هذه تناكول
 ىطاعت ونيمختلاو ثدحلا ةبج لع نوكب اع !وربخأ اذإ سانلا رابخأ ىفارلثم قفتبالذإ
 فت أملا ف تانئاكلا نم هنع هب ريخأام عيمج قفتتا الف اه وحنو لافلاو قرزلاو موجتلا لع
 نأ لبق نوكي امو ناكامب ماعلا هللا دنع نم اهمنأ انملع اهنم ءىش فلخت الو هب ربخأ ام ىلع
 ليجنإلاو ةاروتلا اوميقت ىتح ءىث ىلع متسل باتكلا لهأ اي لق ] ىلاعت هلوق نوكب
 نال ليجنإلاو ةاروتلا ىف امم لمعلاب باتكلا لهأل مأ هبف | مكبر نم مكيلإ لزنأ امو

 | مكبر نم مكيلإ ل زنأ امو | ىلاعت هلوق نآل ًاضيأ نآرقلا ىف امو اممم لمعلا وه اهتماقإ
 المتمم ناكنإو مه اياطخ ناكف هلوسر ىلع هللا لزنأ ام دارملا نوكي نأ ىضتقت هتةيقح
 متسل | ىلاعت هلوقو نيمدقتملا ءايبناأللا نامز ىف مهئابآ ىلع هللا لزنأ ام دارملا نوكي نال
 ليجنإلاو ةاروتلا ف ام اويلعت ىتح قمل نيدلا نم ءىث ىلع متسل هاضتقم ا ءىث ىلع
 ىنلا ثعبم لبق اهنم خيسني لام نيمدقتملا ءايبنالا عئارش نآىلع ةلالد اذه ىفو نآرقلاو
 تابثلاب اورمأ امل كلذ الول متلي انيبنل ةعي رشراص دق هنأو هب رومأم كلا تباث وهف تلي
 ناسل ىلع نيمدقتملا ءايبنألا عئارش نم ريثك خسف مولعم لئاق لاق نإف ه هب لمعلاو هيلع
 نوكيو اهنم ريثك مسن دعي تلزن ةيآلا هذه نوكت نأ اذكم اذه ناكاذإ زئاج هيي انيدن

 نآرقلا ف امبو هثعبمو قلي ىنلا ةفصنم ليجنإلاوةأروتلا فام ىلع ناميإلاب رمأل !اهانعم
 ءايبناألامئ ارش ءاقي ىلع لدتٍمل كلذ ةبآلا تلمتح ا اذإو هقدصل ةبج وملا ةزجعملا ةلالدلا نم
 نيمدقتملاءايبن "الا عئارشتسن لبق تلزن نوكتت نأ نم ةيآلا هذهولختال هل ليقنيمدقتملا
 اهنم ريثك خسف دعب تلزن نوكت نأ وأ اهمكح ءاقيب رابخأو اهاعتساب سأ اهيف نوكسيف
 ةلالد معتم ايف مودعلا مكح لامعتساكابنم سني مل اهيف تبأث ابك نإف كلذك ناك نإف
 ماكحأ تايجومو ه0 ىنلا فصو نم خسنلا هيف زو الاف اهلامعتساو هصوصخ
 دق هنأو انلبق نم عئارش نم خسني ملام مكح هاقب ىلع ةلالدلا نم ةياالا لحت لف لوقعلا
 ا هلبق نم تابخ دق لوسر الإ مجرم نبا حبسملا ام | ىلاعت هلوق هيلي انيبنل ةعيرش راص

 ىراصنلا لوق نالطب ىلع ةلالدلا مضوأ هيف | ماعطلا نالكأب اناك ةقيدص همأو لسرلا
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 عئاصلا ىلإ ةجاحلا ىف دابعلارئاس ليبس هليبسف ماعطلا ىلإ جاتحا نمنآل هلإ ميسملا نأ ىف

 هزجعيالأ ر داق وكت ال هريغىلإجاتح نمو ادق نوعكال ثدحلا ةمسديف نم ناك ذإ ريدملا

 لكأي نم لك نآأل ثدحلا نع ةيانكهنأ | ماعظلا نالكأي اناك | هلوقىنعم ىف لبق دقو ءىش
 ىلإ ةجاحلا نإذ ةداعلا ىف كلذك ناكنإو اذهو ةلاحم ال ثدحلا ىلإ جاتحم وبف ماعطلا
 ثدح ىلع ةلالدلا رهاظ شطعلاو عوجلا نم امهيلإ جاتحما جاتحي امو بارشلاو ماعطلا
 ىلاعت هلوق ًاعدقو اهل هنوكؤني كلذ نإو هيلع بقاعتت ثداوحلا نأ ىلعو امهيلإ جاتحلا
 دهاجمو نسحلا لاق ميسم نبأ ىسيعو دوأد ناسأ ىلع ل .ئأرس] ىنب نم أورفك نيذلا نعل إ|

 ريزانخ اوراصف ىسع ناسل ىلعو ةدرق اوراصف دواد ناسل ىلع اونعل ةداتقو ىدسلاو

 ىلع ةماقإلا عم ةرفغملا نم ساي"الا مهمالعإ ءايبن الا ناسل ىلع مهنعل ةدئاف نإ ليقو

 امنإ ليقو باجتسم ةبوقعلاو نعللاب مالسلا مهيلع ءايبن الا ءاعد نآل ىصاعملاو رفكلا
 نم مهيجتت ءايدنالا ةدالوب ةلزنم مط نأ سانلا اووي الثل ءايبنألا ناسل ىلع مهنعل روظ

 أضعل مهضعإ ىهشي الهانعم 0 ولعف ركتم نع نوهاال اوناك| ىلاعت هل وة ىصاعملا باقع

 انثدح ليفنلا دمع نب هللا دبع انثدح لاق دوادوبأ انثدح لاق ركب نب دمع انثدحو ركنملا نع

 هللأل وسر لاق لاق د وعسم نب هللا دبع نع ةديبع ىبأنع ةمذ نب ىلع نع دشأر نبسنوب

 قنا اذه اي لوقيف لجرلا قلي لجرلا ناكل يثارسإ ىب ىلع صقنلا لخد ام لوأ نإ ِهَنبَي
 هبيرشو هليك أ نوكي نأ كلذ هعنمبالف دغلا نم هاقلي مث كل لحال هنإف عنصتام عدو هللا
 ىب نم !ورفك نيذلا نعل مث ضعبب مهضعب بوق هللا برض كلذ !ولعف اءلف ء هديعقو

 نرأتل هللاو الك لاق مث نوةساف هلوق ىلإ مم نبا ىسيعو دواد ناسل ىلع ليئارسإ

 هنرصقتل وأ ر ط] قحلا ىلع هنرطأتلوملاظلاىدي ىلع نذخأتلو ركتاا نعنوونتلو فورعملاب

 ءالعلا نع طانحلا باهشورأ انثدح ماشه نب فلخ انثدحو دوادوبأ لاقو ًارصق قمل أ ىلع

 2 ىنلا زءدوعسم نبأ نع ةديبع ىلأ نع ملاس نع ةرم نب ورمع نع بيسملا نبآ

 هذه فركب وبأ لاق مهنعل اك.كتتعايل مث ضعب ىلعكضعب بولقب هللانبرضيل واداز هوحنب
 هنأوركتملل نب روظملا ةسلاجم نع ىونلا ىلع ةلالد اهلي وأت ىف ريخلا نم انركذ ام عم ةيألا
 - [اورفك نيذلا نولوتي مونم ًاريثك ىرتإ ىلاعتهلوق نارجحلا نود ىونلاب مهنم قتكيال

 عجار وه نورخآ لاقو دوهيلا ىلإ عجار | مونم | ىفريمضلا نأ هريغو نسحلا نع ىور
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 ةاداعم ىلع باتكلا لهأ مالوت ناثوأالا ةدبع مث اورفك نيذلاو باتكلا لهأ ىلإ

 مموذختام هيلإ لزنأ امو ىنلاو هللاب نونمؤي اوناكولو | ىلاعت هلوق هتب راخعو هِي ىنلا
 هللاب نينم وم ريغ مهنأ ريخأ دوولا نم نيقفانملا نم هنأ دهاجمو نسحلا نع ىور[ ءايلوأ
 ريغ مهنأ مالسلا هيلع ىموم ىنلاب دارأ هنإ ليقو ناميإلا نوربظي اوناك نإو ىنلابد
 نيذلا اونمآنيذلل ةدوم مهمرقأ ندجتلو | ىلاعتهل وق نيكرشملانولوتب اوناكذإه.نينم م
 ىبئاجنلا ىف تلون ىدسلاو ءاطعو ريبج نب ديعسو سابع نبا لاق ةيآل | ىراصن انإاولاق
 ةعيرشب نيكسمتم قحلا ىلع اوناك باتكلا لهأ نم موق ةداتق لاقو اودلسأ اه هباحصأو
 ةيآلا هذه ىف نأ نظي نم لامجلا نمو هب اونمآ عقلي دم ءاج اءلف مالسلا هيلع ىسيع
 نم ةبآلا ىفام نال كلذو كلذك دلو دوهلا نم ريخ مهنأب ًارابخأو ىراصتلل احدم
 .نم ةوالتلا قسن ىف ركذام هيلع لدي لوسرلابو هللاب اونمأ دق موق ةفص وه امتإ كلذ
 رظنلا نعمأ ةحرمص ةنطف ىذ لك دنع مولعمو لوسرلاب و هللاب نامإلاب مهسفتأ نع مرابخأ
 ةلاقم نم ًاداسف روظأو ةلاحتسا دشاو مببقأ ىراصنلا ةلاقم نأ نيتفئاطلا نيتاه ىلاقم ىف
 ةلمجلا ىف هتطعأ ام صقنت ةهبشم اف ناك نإو ةلمجلا ىف ديحوتلاب رقت دوهلا نآل دوهلا
 . هيشتلاب ديحوتلا نم

 لجو رع هللا لحأ ام ميرحت باب
 تابيطلاو | مكلهلا لحأ ام تابيط اوم رحتال اونمآ نيذلا اهمأ اي | ىلاعت هللا لاق

 دارم نوكي نأ زئاجو لاخلا ىلع عقيو بلقلا هيلإ ليمبو ىهتشيو ذلتسي ام ىلع عقب مسأ
 امهدحأ نيرجو دحأ ىلع لالحلاميرحت نوكبيفامييلع مسالا عوقول ًاعيدج نيرمألا ةمأآلا
 هنم لكأ نإ ةرافكلا هيلعو هيلع مرحب الف ىسفن ىلع ماعطلا اذه تمرح دق لوقي نأ
 هلثم هبحاصأ مرذي ىتح هسفن ىلع همرحيف هماعطب هطاخبف هريغ ماعط بصخي نأ ىناثلاو
 تاكأ اذإ ىنإ هللا لوسراب لاقف متلي ىنلا ىتأ الجر نأ سابع نبأ نع ةمركع ىور
 .تابيط اومرحت ال !ونمآ نيذلا !ممأ اب ] ىلاعت هللا لزنأو ىسفن ىلع هترخ ترشننا محللا
 هللا لوسر بامصأ نم سان ناكلاق ةداتق نع ديعس ىورو ةبآلا | مكل هللا لحأام
 اونمآ نيذلا اهمأ اي ] لجو رع هللا لزنأف ءاصتخالاو ءاسنلاو محللا كرتب اوم هِي
 كرت ىنيد ىف سيل لاقف غلي ىنلا كلذ غابف ةيآلا| مكل هللا لحأام تابيط اومرتال
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 عرضإ ىأف هللا ديع دنع أ أنك لاق ق يقورسم ىورو عياوسلا ذاتا الو محللا الو ءاسفأأ

 اهمأاي أ هللا دبع التف عرضلا تمرح تنكى إ لاقف لكف هندأ هللا دبع لاقذ لجر ىحنتف

 ىنلا امأ اي ] ىلاء# هللا لاقو رفكو لكم كل هللا ل>أ ام تابيط اومرحت ال اونمآ نيذلا

 ىتلا نأ ىودو | مكناعأ لمت كلل لا ضرف دق هلوق ىلإ - كل هللا لح أ ام مرحت مل

 هرمأو ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف هسفن ىلع لسعلا مرح هنأ ىورو ةيرام مرح هلي ل

 لكأ نإ هنأ هسفت ىلع ةبراج وأ اماعط مرح نميف للعلا لهأ رثكأ لاق كلذكو ةرافكلاب
 لاق نم نيب انبامصأ قرفو نيمب ةرافك هتمزل ةيراجلا ءىطو نإ كلذكو ثنح ماعطلا نع
 ءرجلا لكأ ن | مرحتلا ىف اولاقف ىسفن ىلع هتمرح هلوق نيبو ماعطلا اذه لك ال للاو

 9 ةلزنمع هسفن ىلع هأ ]هع ر# اولعجو عيملا لكأب الإ تنحال نيعلا قو ثنح هنم

 وقل لدم ىلاعت هلل أمرحام رئ ءاس مكر حتلا ظفل ىطتقم كلذ ناكذإ عش هنم تلك ال ساو

 كان هنم ءزج لكم رحت ظفللا ىضتقا | ريزنخلا محلو مدلا وةتيملا مكيلع تمرح |

 لكأ ىقن ىف هللاب نيدلا امأو هنم ءرجلا 4 نيهلا با<] ىضتَقي اماعط ناسذإلا مرت
 تلكأ نإلئاقلا لوقك باوجلاو طورشلل ةمظتنملا نامألا ىلع ةل وم اهنإف ماعطلا اذه
 لئاق لاق نإف عيمجلا لكأ ىفوتسي ىتح هنم ضبا لكأب ثنح الف رح ىدبمف ماعطلا اذه
 ىورف | هسفن ىلع ليث ”ارسإ مرحام الإ ليئارسإ ىنبل ال> ناك ماعطلا لك | ىلاعت هللا لاق

 هللا هافاع نإ لبإلا موحل وهو هيلإ ءايشأألا بحأ مرك اسنلا قرع هذءأ ليئارسإ نأ
 لوسرلا ةعيرشب حوسنم وه هل ليق هسفن ىلع مرح الار ظاح اديك أب رت كلذ ناكف

 ةذيذللا ةمعط لاو موحللا لكأ نم نيعنتمملا لوق نالطب ىلع ةلالد ةيآلا هذه فر لع
 هللا كقزراعأ ولكو | هد وة ىف اهتءابإب ريخأو اهعرحت نع ني دق ىلاعت هلا نال ده

 ىرعش الإ ! ىموموبأ ىوردق و املك أ نم عا عانتمالا ىفةليضؤال هنأ ىلع لديو | ًابيط الالح

 بلاغ ىورو خيط و لرلا لك نك نأ ىورو جاجدلا م + لكأي مقلي ىنلاىأر هنأ
 جاجدلا لكأي نأ دار أ اذإ كلج هللا ل وسر ناكلاق رمع نبا نع عفان نع هللا دبع نبأ
 نبأ تعمس لاق سواط نع ةرسيم نب ميهأر «] ىورو ارلكأ مث اهفلعف مانأ ةثالث اهسح

 نامثع نأ أ ىور دقو ةايخم وأ فرس نيتنثا تأطخأ ام س كا شام لكلوقي سابع
 سنأو نيصح نب نار ميو وأ ىبأ ن ٠ب هللادبعو ىلعتي نسحلاو فوع نب نمحرلا دبعو 5 93



 الى ناعألا باب

 ىلا ةنآلا ةلالد وحن ىلع لديو ه رزخلا نوسلب اوناك ًاكرشو ةريره ابأو كلام نبا

 هدابعل جرخأ ىتلا هللا ةنيز مرح نم لق | ىلاعت هلوق تابيطلا ةحابإ لكأ ىف ان ركذ

 جنو [ مكل عاتم ] ةكاوفلا نم قلخ امل هركذ بيقع هلوقو | قزرلا نم تاببطلاو

 نم هيف 1 ثالثلا قالطلا عاقبإ ميرحت ىف [ مكل هللا لحأ ام تاييط اوم رحتال | هل وقب
 . ةأرملا نم حابملا ميرحت

 0 ناممألا باب
 هللا لحأام ميرحت نع هيهن بيقع | مكنامبأ ىف وغللاب هللا ىذخ | وي ال | ىلاعق هللا لاق

 لزنآذ كلذيلع اوفلح سبالملاو مكانملاو لك آلا نم تابيطلا اوم رحامل سابع نبا لاق
 : رعاشلا لوق هنمو هب دتعي الام هنأ هيف ليق دّقَف وذللا امأو ةمآلا هذه ىلاعت هللا

 ديلجلا ةّئالا ضرعو ًاودل اهدالوأ لميت ةئام وأ

 ىورو هل مكح الو هب دتعي ال ام نيهلا غل اذه ىلعف اهدال وأب دتعت ال اقون ىندي

 هللا يةخاوب ال | لجو رع هلوق ىف ٍةتِلَي ىنلا نع ةشئاعن ةذع ءاطغ نع مك اصلا يهارب 3

 ىذمرتلا نايفسنب دمحأ نب دم انثدح لاق عفاق نب قابلا ديعانث دحام | كنا : وغلااب

 نع غن اصلأ مهاربإ نع ميهاربإ نب ناسح اد راكب نب دمج انثدح الا سوديع نباو

 ىف لججرلا مالكو ه لاق هِي هللا لوس ر نإ ةشئاع تلاقف نيهلا ىف وذللا نع لئسو ءاطع
 ةدئأع نع هيأ نعةورع نماشهو دوس. نع مهأربإ ىورو هللاو لبو هللاو ال هدب

 ول ىف سابع نبا نع ةمركع ىورو اهيلع افوقوم هللاو لبو هللاو ال نيملا وغل تلاق
 نأ ًاضيأ سابع نبا نع ىورو كلذك سيلو كلذك هارب مالا ىلع فاح نأ نيمنا

 لوق لشم ميهاربإو ىدسلاو نسحلا نع ىورو نابضغ تنأو فاحت نأ نيهلا وغل ٠
 لئأقلا لوق وحن ىلع دصق ريغ نم طاغلا وه نيهلا ىف وذللا معلا لهأ ضعب لاقو ةشّئاع

 نأ ةيصعم ىلع فلحت نأ نيملا ىف وذللا مهضعب لاقو ناسللا قبس ىلع هللاو لبو هتلاو ال

 نع هيبأ نع ٍبيعشنب و رمت ثيدح هيف ىورو هيف ةرافك الو اهلعفتال نأ ىغينيف اهلعفت
 امكرت نإف امكرتيلف اهنم ًاريخ اهريغ ىأرف نيم ىلع فالح نم لاق علي ىنلا نع هدج

 هللاو ال هلوق وه وذللا انباعصأ لاقذ ًاضيأ كلذ ىف راصمألا ءابقف فلتخا دقو اهترافك

 لوق وهو كلذ وحن ثيللاو كلام لاقو ى ضأملا ىلع هيف قداص هنأ ن رظي امف هّللاو ىلبو



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ١

 .ىبث ىلع فاح نم هننع عيبرلا لاقو هيلع دوعملا وه وغللا ىعفاشلا لاقو ىعاز وألا
 مذ اوبال | ىلاعت هللا لاقأم ركبوبأ لاقةرافك هيلعف كللذ ريغ ىلع هدجومث كإذكهنأ ىرب
 ريغ نيملا وغل نأ كلذب نابأ [ نام الا متدقع امب ىذخاوب نكلو مكتامأ ىف وغللاب هللا
 هيفن ىف كلا ىف امهنيي قرف |او هيلع هفطع ا وغللا وه دوقعملا ناكول هنآل اهنم دوقعملا
 ناكامل وغللا نأ ًاضيأ كلذ ىلع لديو ةدوقعملا ىف ةرافكلا تابثإو نيملا وذلب ةذخاؤملا
 ةدوقعملا ىف ةمئاق ةذخاؤملا نآل ةدوقعملا نيملاوه نوكي نأ زئاجريغف هل مكح ال ىذلا وه
 ةرافكلا اهبف نأو ةدوقعملا نيملا وه وغللا نإ لاق نم لوق كلذب لطبف تباث اهمكحو
 فلئاحلا نظي اهف ىضاملا ىلع نيملا اهنأو ةيئئاعو سابع نبا لاقام هانعم نأ كلذب تدثف
 الو سومغو وغل نيمسق مسقني ىضاملاو لبقتسمو ضام نيب رض ىلع نامثالاو لاقاكمنأ
 اذإ ةرافكلا امفو ةدوقعملا نيملا وهو دحاو برض لبقتسملاو امهنم دحاو ىف ةرافك

 ملاص نب نسحلا لاقو اهيف ةرافك ال هنإ سومغلا ىف انلوق لدم ثيللاو كلام لاقو ثنح

 ثالثلا نام "الا هذه ىلانت هللا ركذ دقو ةرافكلا سومغلا ىف ىعفاشلاو ىعاز واالاو
 وخللاب هللا ىذخاوتال] هلوقب ًاعيمجةدوقعملاو وخللا نيملا ةبآلا هذه ىف ركذف باتكلا ىف
 هللا كذخا يال | ةرقبلا ةروس ىف لاقو | ناميأالا متدقعامب مذخاؤي نكلو مكناعأ ف
 سومغلا معأ هللاو هب دارملاو | مكبولق تيسك امب عذخاؤي نكلو مكناعأ ىف وذللاب
 نود ةرخآلا باقعو مثأملا وهو بلقاا بسكب اهف ةذخاؤملا قلعتت ىتلا ىه اهنكال
 ةيصعم ىلع فلح نم نأ ىرت الأ بلقلا بسكب ةقلعتم ةرافكلا نكت ملذإ ةرافكلا
 مي مذدخاؤي نكللو 1 هلوق نأ ىلع لدف كلذ عم ةرافكلا همولتو اف ثنحي نأ هيلع ناك

 اهم ةذخاوملا نأو بذكلا ىلإ اهم دصقي ىتلا سومفلا نيهلا هب دارملا [ مكبولق تيسك
 ىفوغللا هركذ بيقع ةبآلا هذه ىف بلقلا بسكب ةذخاؤملل هركذو ةرخأآلا باقع ىه
 اذهب سومغلا نم ل صفنب هنأ و بذكلا ىلإ هيف دصقي ل ىذلا وه وغللا نأ ىلع لدي نيملا
 هللا دوعب نورتشي نيذلا نإ ] ىلاعت هلوق ايف ةرافك ال سومغلا نأ ىلع لدي اممو + ىنعملا
 ةرافكلا ركذي لو اف ديعولا ركذف [ةرخآلا ىف مهل قالخال كتل وأ اليلق ان مهناعأو
 دبع ىورو.هلثم صنب الإ رئاج ريغ كلذو صنلا ىف ةدايز ناك ةرافكلا اهيف انيجوأ ولف

 ا عطقيل رجاذ مآ اهف وهو نيع ىلع فالح نم لاق هنأ 2 ىنلا نع دوعسم نب هللأ



 ن ناميألا باب

 ىلع فلح نم لاق هنأ جيلي ىنلا نع رباج ىورو نابضغ هيلع وهو ىلاعت هلا نإ الام
 ةرافكلا ركذي مو مثأملا هكلَِب ىنلا ركذف رانلا نم هدعقم أوبت ةمآ نيميب اذه ىربنم
 الإ صنلا ىف ةدايزلا زوي ال هنأ امهدحأ نيهجو نم ةبجاو ريغ ةرافكلا نأ ىلع لدف
 ىلع فاح نم ليي هلوق ىف ةدوقعملا نيولا ىف اهركذل ةبجاو تناكول اهنأ ىناثلاو هلثمب
 ديع هأور همك نع رف.كيلو اهنم ًاريخ وه ىذلا تأيلف اهنم آريخ اهريغ ىأرف نيع

 هلوق ىضاملا ىلع نيدلا ىف ةرافكلا قنىلع لديامو امهريغو ةريره وبأو ةرمس نب نمحرلا

 ثنحلا دنع اهترافكءادأل اهتاعارم اهظفحو [ مكنامأ اوظفحاو ] ةوالتلا قسن ىف ىلاعت
 ةاعارملا اهيف مصي ال د-او هجو ىلع ابعوقول ىضاملا ىلع نيهلا ظفح عانتما موله«و اهيف
 بامبإ هموم ىضتقي [متفلح اذإ ئاهأ ةرافك كلذ] ىلاعت هلوق لئاق لاق نإف ظفحلاو
 .دارأ دق هنأ مولعم هنآل كلذكس يل هل ليق لولدلا هصخام الإ ناميألا رئاس ىف ةرافكلا
 وهو ةرافكلا بوجو هب قلعتي ريض هيف نأ ةلاح الذ ليقتسملا ىلع ةدوقمعملا نيملا هب
 نيبلا نأ ىفالخ ال هنآأل اهرهاظب جاجتحالا طقس ًاريمض ةيألا ىف نأ تبث اذإو ثنحلا
 ذإ اممومع رابتعارجي ملف ًاريخ ةي آلا ىف نأ تدثف ثاحلا لبق ةرافك اهم بجتالةدوقعملا
 ىضتقي[ مكناعأ اوظفحاو] ىلاعتهلوق ًاضِيأو اهيف روك ذم ريغ ريمضب ًاقلعتم |رلكح ناك
 ىف وه امنإ كلذو اهظفح انمزلأ ىلا ىه نام "الا نم ةرافكلا هيف بجتام عيمج نوكي نأ
 اهيف عي ال ىضاملا ىلع نيِعلاو امترافكءادآل اهظفحو اهتاعارم نكسمت ىتلا ةدوقعملا نيكلا
 ةءملا سدأ ناكل وقنف اهيلع ءانشتسالا لوخد ميصي ال هنأ ىرت الأ ظفللا ابمظتليف ثنح
 دقعام فالخ نيهلا دعب ىنعم دوجو ثنحلا ناكذإ ةعبا سمأ ناكدقل هللاو هللا ءاش نإ
 ناك هللاو لاق ول هنأ دقعلا دعب نيدلا ىف ثنحلاب قلعتت نإ ةرافككلا نأ ىلع لديو هيلع
 ىلاعت هلوق ءىرق دقو ثنح هب قلعتي مل هنآأل لوقلا اذه دوجوب ةرافك همزاتملو امسق كلذ
 متدقاعو ةفيفخ متدقعو ةعاج هأرق دق ديدشتلاب متدقع هج وأ ةثالث ىلع [ متدقع ا]
 متدقعو لوق دقع الإ لمتحي ال لوقي نسحلا وبأ ناك ديدشتلاب [ متدقع ] ىلاعت هلوقف
 الوق نيدلا دقع لمتحو لوقلا ىلإ دهقلاو ةعزعلا وهو بلقلا دقع لمتح فيفختلاب
 نيعلإا دقع الإ ىرخ الل لمتحملو باقلا داقتءاو لوقلا نيتءارقلا ىد>إ لمتحا ىتمو

 نم ىندملا لصحيف ًادحاو امجو الإ لمت الام ىلع نيبجو لمتحيام لمح بجو الوق
 ,عب ماكحأ مد



 صاصببلا نا رقلا ماكحأ دما

 نم برضلا اذه ىلع ًاروصقم ةرافكلا بايإ مكح نوكيو الوق نيملا دّقع نيتءارقلا
 امنِإَو ةدوةعم ريغ اهمال ىضاملا ىلع نيملا ىف بحت الو ةدوقعم نوكت نأ وهو نامأالا
 ذإلئاقلاقنإف ًابذك وأ اقدص ناك ءاوس دقعب سيل ىضاملا نع ربخلا و ضام نع ربخ وه
 هتامح البف نيعلا دقع لمتحو باقلا داقتعا لمتح فيفختلاب [ مثدقع ] ىلاعت هلوق ناك
 دقع ىلع لوم ديدشتلاب [ متدقع امب ] ىلادت هلوق كلذكو نييفانتم اسيل :] نيينعملا لع
 نامي الارئاس ىف امومع نوكيف نيعلا ىلإ دصقلا ىف ظفللا لامعتساو كلذ ىنب الف نيمللا
 ةلالد تناكلو تركذ اهف هلاعتسا زاج امل لامتحالا نم تيعدا ام كل لس ول هل لبق
 قلعتي ال نيملا ىلإ دصقلا نأ فالخال هنأ كلذو تفصوام ىلع هلمح نم ةعنام عامجإلا
 قلعتي ىلا نام الاف دصقلا نود ظفللاب قلعتم اهماجيإ مكح نأو ةرافكلا بوجو هب
 ىف بلقلا دصق ىلع ظفللا هلوأت نم ليوأت كلذب لطبف ةرافكلا بوجو هب
 ىلع ةدوقعملا نيدلا وه ةرافكلا باحبإ ىف ًاعيمج نيتءارقلاب دارملا نأ تيثو ةرافكلا
 ريغ نم مزات ةذخاؤأاو را ركتلا ىضتقي ديدشتلاب [متدقع ] هلوق لئاق لاق نإف لبقتسملا
 هجو ريغ ىلع اهدوجو ىف ةرافكلا بوجو عءراركتلل ىضتقملا ظفللا هجو اف راركت
 امهدحأىف اهيلع دقعولو هظفلو هبلق ىف اهدقعي نأب نيدلا ديقعت نوكي دق هل ليقراركنلا
 فيعضتلاو لعفلا ريركتب ةرات نوكي ىذلا مظعتلاكو ه ذإ ًاديقعت نكي مل رخآلا نود
 ىتم هنأ وهو هريغ ىف سيل مكح ةدافإ ديدشتلا ةءارق ىف نإف ًاضيأو ةلرنملا مظعب ةراتو
 نميف انباهصأ لاق كلذكو ةدحاو ةرافك الإ همرلت ال هنأ راركتلا هجو ىلع نيفلأ داعأ
 ةدحاو همرابال راركتلا هب دارأو هريغوأ سلجم كلذ ىف هيلع فلح مث ءىث ىلع فاح
 هل ليق دحأ ةرافك الإ نيهلاب ةرافكلا باحيإ ديفب فيفختلاب [متدقعاع] هلوق لبق نإف
 . ةددجم باف امبنم ةدحاو لكلو انفصو ام ىلع ناتلمعتسم أعيمج راركتلاو نات ءارقلا

 هلوق امهدحأ نيبجو نم ةيآلا هذهم تح تنحلالبق ةرافكلا زيحي نمو (لصف)
 نم نيملا دقع بيقع ةرافك كلذ لعج | هترافكف نامألا متدقعامب كدخاؤي نككلو ]
 | متفلح اذإ مكامب أ ةرافك كلذ ] ىلاعت هلوق ىناثلاو بيقعتلا ءافلا نال ثذحلا ركذ ريغ
 امساجيإ دارأ ىتم ًاريض هيف نأ ىالخال هنإف | هترافكف نامأالا متدقع امب |هلوقامأف
 لبق ةبجاوريغ اهتأو ثنحلا دنع ةرافكلا باحيإ تنمضقدق ةبآلا نأ ةلاحمال انملع دقو



 قلل نامألا باب

 نمو | ىلاعت هلوقك وهو هترافكف اهف متثتحو نام الا متدقع امب دارملا نأ تبثف ثنحلا

 نف| هلوقو رخأ م انأ نم ةدعف رطفأف ىنعملاو [رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلعوأ ًاضيرم ناك
 نع ةيدفف .قلخل هانعف | ةفدص وأ مايص نم ةيدفف هسأر نم ىذأ هب وأ ًاضررم مكنم ناك

 عيجأ قافتال هترافكف متثنحخ هانعم | هترافكف نام هلا متدقع امب ] هلوق كلذك مايص

 نوكي ال كلذو ةرافكلا باحيإ ةلاال ةيآلا تضتقا دقو ثنحلا لبق ةبجاو ريغ اهنأ
 هارأ هنأ انيلع ةرافكه امس امل ًاضيأو هيف ثنحلا ريض دارا نأ تبثف ثنحلا دعب الإ
 ىمسي الو ةقيقحلا ىلع ةرافكب سيلف بجاوب سلام نأال اهببوجو لاح ىف امم ريفكتلا
 ىف هلوق كلذكو نيك اسم ةرشع ماعط] هترافكف منح اذإ دارملا نأ انملعف مسالا اذهب
 نإذ + ًافنآ هانيب ١ متثتحو متفلح اذإ هانعم | متفلح اذأ مناي ناجأ ةرافك كللذ | ةوالتلا قسف
 ةاكز لولا لبق ةاكزلا نم هلجعي ام ىمسي ام اهب وجو لبق ةرافك ىمست نأ زوحي ليق
 دوجو لبق ةرافك ةحارجلا دعب هلجعي ام ىمسي اكو باصنلا وه ىذلا بيلا بوج ول
 ةرافك فلاحلا هلجعيام نوكي نأ زوحي كلذكف لاخلا هذه ىف ةبجاو نكت مل نإو لتقلا
 ةرافكلا نأأ انب دق هل ليق اهزاوج ىف ثنحلا راضإ تايثإ ىلإ جاتحي الو 58 لبق

 سيلام مظتني نأ عنتمأ ةبجاولا ةرافكلا اهب ديرأ اذإو ةيآلاب ةدارم ثنحلا دعب ةبجاولا
 اهم ديرأ ثيح نف 00 سيل او باحيإلل ًايضتقم دحاو ظفل نوك ةلاحتسال اهنم
 نوكالو ومنو ماعطلاب عربتما نأ تبث دقق ًاضيأو بجاو اهنم سيل ام ىنتثأ بجاولا

 نأ تي ىطعأ امب اعربتم ثنحلا لبق رفكملا ناك ايلف فلحي مل اذإ هب عربت اهب ًارفكم
 لبق لعقلا ةرافك ءاطعإ امأو ه هب رومأسلل العاف نكي مل هلعف ىتمو ةرافكب سيل جرخأام
 سلو عوطت ءالؤه جرخأام عببتج نإاذل وحلا لبق ةاكرلا ليجعتوةحارجلا دعب توملأ

 ضرفلا موزلعنمي عوطتلا اذه جارخإ نأ ةلالدلا تماق ا هانرجأامنإ و ةاكز الو ةرافكب

 . لوخلا لوؤحو توملادوجوب

 لثم روذنملا نود نيمب ةرافك طرشب هرذن دقع نم ىلع بجوب نم جتحو ( لصف )
 ىلاعت هلوق رهاظب ثنخل كلذ وحن وأ ةبقر قتع وأ ةجح ىلع هلل رادلا تلخد نإ هلوق
 اذإ مكنامأ ةرافك كلذ 1 ىلاعت هلوقبو أ هتراقكف ناميآلا متدقع 8 : ىذخأؤي نكلو |

 نود نيدلأ ةرافك ثنحلاب هيلع بجاولا نوكي نأ بجو ًافااح اذه ناكاملف لاق | متفلح
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 روذنملاب ءافولا بجوي رذنلا نال كلذو لئاقلإ اذه نظام اذه سيلو هنيعب روذنملا
 نوفويإ ىلاعت لاقو | متدهاع اذإ هللأ دوعل اوفوأو ] ىلاعت هلوقل نيدلاريغ لصأ هلو هتيعل

 .هلضف نم اناثآ نثل هللا دهاع نم مبنمو ]ىلاعتلاقو [دوقعلاب اوفوأ أ| ىلاعت لاقو | رذنلاب
 مرمذف [نوضرعم ممواولوتو هب اولخم هلضف نم مثاثآ انلف نيحلاصلا نم نتوكتلو نقدصتل
 .نيمب ةرافك هيلعف همسي | اردت نم نم ِةَيِلَي ىنلا لاقو روذنملا سفنب ءافولا كرت ىلع ىلاعت
 ةدوقعملا نيهلا ىف | مكناعأ ةرافككللذ ] ىلاعت هلوق ناكو هب ءافولا هيلعف هام ارذنرذن نمو
 0 ءافولا موزل ىف انركذ ىتلارخ ”الإ لوصاألا لع ةلومتروذنلا تناكو لجوزع هللاب

 اورذحاو اهف ثنحلا نم مكسفتأ او ظفحا هانعم نولئاق لاف | مكئاجأ | رافحاو] ىلاعت
 للامق هلوقرمغ لع ناجألا نم اولقأ نورخآلاقو ةيصعم ثنحلا نكي مل نإ وابيف ثنحلا

 : رعاشلا لوقب كلذ لاق نم دهشتساو [ مكنامإأل ةضرع هللا اولعجت الو ]
 ترب ةيل الا هنم تردب اذإ هنيهل ظفاح اب الثالا ليلق

 ءىثلا ظفح نآل اهف ثنحلا دنع ةرافكلا اودؤت ى ل اهوعار انعم نورخآ لاقو
 0 اذإ ثنحلا نع ع ىهننم ريغ هنالل هل ىبعم ال اذ لوألا امأف حييحيصلا وه أذهو هتاعارم وه

 .تأيلف اهنم ًاريخاهريغ ىأرف نيم ىلع فاح نم 0 هم لاق دقو ةيصعم لعفلا كلذ نكي

 اولوأ لئأي الو ] ىلاعت هللا لاق دقو ايف ثنحلاب هرمأف هنيمب نع رفكيلو ريخ وهىذلا
 1وفعيلو هللا يبس ىف نيرجابملاو نيك ملا ىبرقلا ىلوأ أوتي نأ ةعسلاو مكسنم لضفلا

 قيدصلا ركب وبأ فاح نيح ةثاثأ نب حطسم نأش ىف تلزن امنأ ىور ةيآلا [ اوحفصيلو
 قفن ناك دقو ةشئاع مأ ىف ضوخلا نم هنم ناك ال هيلع قفني ال نأ هنع هللا ىضر
 هيلع قافنإلا ىلإ عوجرلاو هنيع ىف ثنحلاب ىلاعت هللا هرمأف هنم ةبارق اذ ناكو هيلع
 ىلإ [ كل هللا لحأ ام مرت مل ىنللا اممأ اب ] هلوقب معلب ىنلا صأو ركب وبأ كلذ لعفف
 تدثف هسفن ىلع مرح امع عوجرلاو ةرافكلاب ؛[مع 5 4 2 مكل هللا ضرف دق] هلوق

 ىنعم نوكب نأ زئاج ريذف ةيصعم ل فلا نكي ملاذ نبل ىف ثنحلا نع ىبنم ريغ هنأ كلذ
 ديشتساو ف احلا نعىهنأا هانعم نإ لاقنم امأو ثنحلانع ايمن[م كنامبأ اوظفحاو] هلوق
 نيملا ن دع أيمن نيملا طظفح س "الا نوكب نأ زث ”أج ريغ هنآ طق لوذم هلوقف تيلاب

 قاعارم هلوقن ام عود تيبلا ىتعمو هيسكت ال نأ ىنعمب كلام ظفحا لاقي ن آزوجيال اك



 >3 نامبألا باب

 لاق مث هنامبأ ةلقب ًايدب ربخأف هنيعل ظفاحاي ال“ الا ليلق لاق هنآلل ةرافكلا ءادأل ثنحلا
 فئاخلا لاقام ىلع ناكولو ثنحلا دنع اهترافك ىد ؤيل اهل عارم هنأ هانعمو هنيهل ظفاح
 « ثنحلا دنع اهترافك ءادآأل اهتاعارمب ىعآلا هانعم نأ صف هركذ دق ال ًاراركتت ناكل
 بيسملا نب ديعسو ةشئاعو رمعو ىلع نع ىور [ نيك اسم ةرثع ماعط 1 ىلاعت هلوق

 رب نم عاص فصن نيكسم لكن يعلأ ةرافك ىف نسحلاو دهاجمو مهاربإو ريبج نب ديعسو

 نبا لاقو اكيلمت مامطلا ماطعأ اذإ انباهصأ لوق وهو رمت نم اءاص وأ ةشئاعو رمع لاقو
 لوق وهو نيكسم لكل رب نم دم نيرخآ ىف ءاطعو تباث نب ديزو رمح نياو سابع

 بعك نب دمحو ىلع نع ىورف كيلمت ريغ نم ماعطإلا ىف فاتخاو ه ىعفاشلاو كلام

 نب كلامو انباخصأ لوق وهو مهيشعيو مهيدفي ةداتقو ميهاربإو ىغشلاو لاسو مسافلاو

 لا لاقو ىرجت ةدحاو ةبجو ىرصبلا نسحلا لاقو ىعازو"الاو ىروثلاو سنأ
 الو همادإل دمو ماعط نم نيدم ريبج نب ديعس لاقو مهيطعي ىتح ماعطإلا ىزحي ال

 سواطول وحكمو دنرز نيرباجو نيريس نب! نع ىو رو مهطعي نكسلو مومعطيف موعمج
 ةلمج مهيطعي ال ىعفاششلا لاقو كلذ لثم سنأ نع ىورو ةدحاو ةلكأ مهمعطي ىعشلاو
 ةرشع ماعطإ هترافكتف ] ىلاعت هللا لاق ركب وبأ لاق ه ادم نيكسم لك ىطعي نكلو

 نم لك الاب ماعطإلا زاوج هرهاظ ىضتقاف [ مكيلهأ نومعطت ام طسوأ نم نيك اسع
 هنم لقع دق [ ًانيكسم هيح ىلع ماعطلا نومعطيو ] ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ ءاطعإ ريغ
 مايإو واعد مدام امإ و ماعطلا معطي نالف لاقيو كيل“ ريغ نم مهل ةحابإلاب مهماعطإ

 ىلع مهماعط] زاج اذإو هزاوج بجو ةحابإلا لوانتي مسالا ناكاملف هماعط لكأ ىلإ

 فالخالو ةحابإلا نم رثكأ هن"ال زاوجلاب ىرحأ كيلقلاف كيلمت ريغ نم ةحابإلا هجو
 نومعطت ام طسوأ نم ] ىلاعت هلوقل مهبشعيو مهيدي اولاق انإو كيلمتلا زاوج ىف
 لقأالاو تارم ثالث ةداعلا ىف رثك الا نال ءاشعو ءادغ نات وهو [ مكيلهأ
 اذإ مقلب هللا لوسر لاق لاق ةديرب نبأ نع ثيل ىور دقو نات طسواالاو ةدحاو

 عاص فصق ربلا نم ناكماطعأ اذإ انباعصأ لاق امنإو هاشعو هؤادغ وهف اسباب ًازيخ ناك
 ىذالا ةيدفىف ةرجينب بعك ثيدح ىف علي ىنلا نع ىورملاءاص ردتثلاو ريعششلا نمو
 ةتس رك نم عصأ ةتس معطأ رخآ ثيدح ىفو نيك اسم ةتس ماعط نم ععصآ ثالث معطأ وأ



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 18

 ريدقت نيب قرفي مو رب نم اعاص فصن وأ رمت نم اعاص نيكسم لكل لعل نيك اسم
 لِي ىلا نع ىورو ابلثم نيميلا ةرافك نأ تدق نيميلا ةرافكو ىذآلا ةيدف ىف ماعطلا
 ةرافك ىف تبن الو اعاص نوتس قسولاو ًانيكسم نيتسل رمت نم ًاقسو رابظلا ةرافك ىف
 ىف امه. واسق ىلع عيمجلا قافتال اهلثم نيميلا ةرافك تناكر م نم عاص نيكسم لكل رابظلا
 فصن ربلا نم نوكي نأ بجو عاص رمتلا نم تبث اذإو ماعطلا نم امهيف بحيام رادقم
 ىلاعت هلوق ء عاص فصن ربلا نم بجوأ رمتلا نم اعاص ايف بجوأ نم لكنأل عاص
 ناكو توق ةئيدملا لهأل ناك لاق سابع نبا نع ىور [مكيلهأ نومعطتام طس وأ نم]
 1 مكيلهأ نومعطتام طسوأ نم] تازنف كولمسلل ام رثكأ رحللو ريغصلا ام رثكأ ريبكلل
 نأ سابع نبا نيب ركبوبأ لاق ه هلئم ريبج نب ديعس نع ىورو هسخأب الو هلضفأب سيل
 نيخلا هطسوأ لاق رمع نبأ نع ىورو امودام نوكي نأب ال رادقملا ىف طس و'"الادارملا
 نمسلاو زيدخلا ةديبع نعو محللاو زبخلا انلمأ معطف ام ريخو ترذلاو زيخلاو رمتلاو
 نمسلا هطسوأو محللا هلضفأ نيريس نبا لاقو لخلاو رمتلاو زبخلا نيؤر ونأ لاقو
 ةملس قلي ىنلا مأ ركب وبأ لاق ه هلثم دوعسم نبهللادبعزعىور ربخلاعمرمتلا هنسحأو
 رخخآ ءىئثب هعم هرمأي لو رمت نم اءاص نيكسم لكءاطعإب راظلا نع رفكي نأ ريخص نبأ
 نيك اسم ةتسىع ماعط م عصآ ةثالثب قدصتبنأ ةرخج نب بعكم أو مادإلا نم هريغ
 ماعطلا رادقم ىف نيميلا ةرافكو رابظلا ةرافك نيب دحأ دنع قرف الو مادإلاب هرمأي مو
 طسوالا ةبآلاب دارملا طساو الا نأو ماعطلا عم بجاو ريغ مادإلا نأ كلذب تبثف
 [ نيكاسم ةرشع ماعطإ هن رافكف ] ىلاعت هلوقو هيلإ مادإلا ص ىفال ماعطلا رادقم ىف
 نيكسم ءاطعإ زاوج ىف هب جاجتحالا حصيف مهنم مسالا هيلع عقي نم عيمج ىف مومع
 انك ىناثلا مويلا ىف هانعنم ول انأال عاص فصن موي لك مايأ ةرشع ىف ماعطلا عيمج دحاو
 ىف ليخددق نميف اسال ضعب نود مسالا همظننأ أم ضعب ىف ىحلا انصصخ دق
 رك ذ الل لئاق لاق نإف ٠ ىرحي ال ىمفاشلاو كلام لاقو انباعصأ لوق وهو قافتاالاب ةب آلا
 [ ةدلج نينامث مودلجاف ] ىلاعت هلوةك مهنود نم ىلع راصتقالا رجب مل نيكاسم ةرشع
 ىلع راصتقالا زوحجيال ةروكذملا دادعأ الا رئاسو [ ًارثعو ًاربشأ ةعبرأ ] ىلاعت هوقو
 قدصقلا ناكامل هل ليق روك ذملا ددعلا نم لق" الا ىلع راصتقال ازئاج ريغ كل ذك اهم ودام



 0 ناميألا باب

 مهيلع رركتي نأ دعب ةعاججاو دحاولا مكح هيف فاتخي مل نيكاسملا ةعوج دس كلذ

 .ىنعملا ناكف ةعوجلا دس هب لصم ام بح ىلع مايأ ةرشع ىف مهنم دحاو ىلعوأ م اعطإلا

 مايآلا ددعف ماعطإلاو مفدلا راركت دنع دحاولا ىف ًادوجوم ةرشعلا ءاطعإب دوصقملا

 راركت هيف دصقملا ناكذإ عفدلا راركتب دحاوىلع ةرشعلا ماعط] مسا قالطإ عدت سلو

 .قلطأف دحاو لالهوهو 0-5 نع كن ولئسب | ىلاعت لاق كنيكاسملا راركنال عفدلا

 ولو راجحأ ةثالثب ءاجنتسالاب علي ىنلا ماوروبشلا ىف ةيؤرلارارع :] عججلا مما هيلع

 ىر ولو تايصح عبسب راملا ىرب لا كلذكو هأرجأ فرحأ ةثالث هل رجح ىجنت-ا

 قى دصقملاو تارم عبس ى مرلأ لوصح هيف دصقلا نأ هأرجأ ت تام عبس ةدحاو ةاصح

 جارخ] ىف دصقملا ناك ا كلذكف راجح ألا ددع نود تاحاسملا لوصح ءاجنتسالا

 نيبو ماي“ الاف هيلع كلذ رركت اذإدحاولا ركح فلتخم ملنيك اسما ةعوجدس ةرافكلا

 باوثأ ةرشعمهتوسك نأ مولعمو [مهتوسكو أ | ىلاعت هلوق ًاضيأ كلذ لعل ديو ةعامجلا

 ىزحي نأ بجوف ةءامجي الو دحااو نيكس اهصصخم مل مث باوُثأ ةرشع وأ هريدقت راصف
 نيكاسم ةرشع ةوسك تيطعأ لوقت نأ زوحي هنأ ىرت الأ مهنم دحاولا اهؤاطعإ

 ىلع روصقم ريغ هنأ ىلع هجولا اذه نم لدي [ مهتوسكو أ | ىلاعت هلوقف آدحاو ًانيكسم

 ىذلا هجولا ىلع ماعطلا ركذ هيلع لد ىذل اهجولا نم ًاضيأ لديو ةرشع نيك اسملا دادعأ

 ًايوث موي لك هيطعي نأ الإ ًادحاو ًانيكسم اهاطعأ اذإ مدنع ةوسكسلا ىرحيت الوان ركذ

 قرفي ملذإة وكلا ىف هلثم بجو ماي الاف هقيرفت نم ماعطلا فانفصوام تيئامل هنال

 لوصح هيف دصقملا نأ تبث ال ةوسكنلا و ماعطلا ةميق ءاطع] انباحصأ زاجأو امني دحاو
 ماعطلاب هلوص- لثم ةميقلاب عفنلا نم مل لصحو لالا نم ردقلا اذهم نيك اسءلل عفنلا
 ىف هلثم بجو.رظنلاو راثآلا ةبج نم تاوكزلا ىف ةميقلا ءاطعإ مص أو ةوسكلاو

 ىطعأ نم ىلع مسالا قالطإ مات سيلف كلذ عمو أمهناي قرفب ملًادحأ نأال ةرافكلا

 كلذ قالطإناماذإ وداسك همعطأ دق لاشي نأي ةسلبو هلكأي ام اهم ىرتشي مهارد هريغ

 هلك أيف هلدحيسب نأي هايإ همعطي نأ ماعطإلاةقيقح نأ ىرت الأ آلا ظفلهمظتنا ائاس
 لوصعظفلا1ةقيقحهلوانتي ملنإو هأرجأ هعابو نيكسملاهلكأي ملودايإ كلم ولف كلذ عمو

 لكأالا ةبجنم هب عفتني ملو همعطإ م نإو هيلإ لاما نمردقلا اذهل وصو ىف دصقملا
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 الصوم ناكذإهئاطعإب ًايساكدل نكي مل نإو ابعاب و اهم سكب ملف ةوسكماطعأ و كلذكو
 معطملا لوصح دصقملا سيل هنأ كلذب تبثف هايإ هئاطعإب لالا رم ردقلا اذه هيلإ
 مهاردلا مكح ذئنيح فلتخي الف لاملا نم ردقلا اذه ىلإ هلوصو دصقملا نأو ءاستكإإلاو
 اعاصوأ رب نم عاض فصن رطفلا ةقدص ىف ردق ملي ىننلا نأ ىرت الأ ماعطلاو بابثلاو
 ىنغلا لوصح دوصقملا نأ ربخأف مويلا اذه ىف ةلأسملا نع مث ونغأ لاق مث ريعش وأ رم نم
 هلوصك ةميقلا» لص ةلأسملا نع ىنذلا ناكذإ هنيعب ماعطلا رادقم ال ةلأسملا نع مهل
 لاملا نم ردقلا اذه لوصح هف دصقملا ناكو ةميقلا تزاج ول لاق لاق نإف ه ماعطلاب
 لاوح"'الا رثكأ ىف اهتميق توافت عم ةدئافةوسكلاو ماعطإلا ركذل ناكامل نيكاسملل
 سبل هنأو ةميقلا ىلإ امهادعتي نأ زئاج ريغ هلأ ىلع ةلالد ةوسكلا وأ ماعطلا هركذ فو
 مالا سيل هل ليق ةوسكلاو ماعطلا نيع نودلاملا نم ردقلا اذهب عفنلال وصح دصقملا
 ركذامي انلدو اهركذ هنأ كلذو دئاوفلا مظعأ ةوسكلاو ماعطلا هركذ فو تننظام ىلع
 ىطعي وأ اوسكي وأ معطي وأ ةطنح ىطعي نأ نيب اريخع نوكنيل اهتميق ءاطعإ زا وج ىلع
 سكو' الا ىلإ عفر ال! نع لودعلا ىف ًاعسومن وكيف بايثلا نع وأ ةطنحلا نع ةميق مارد
 امهئايعأب نيروكذملا ىأ ىطعي وأ عفر'الا ىلإ سكو'الا نع وأ ناتميقلا توأفت نإ
 وأ ناتاشو ضاخم تنب هنم ذخأ دجوت لف نوبل تنب هلبإ ىف تبجو نمو هِي ىنلا لاق 3
 روك ذا! ضرفلاىهو نوبل تنب ىرتشإ نأ ىلع ردشب وهو كلذ ىف هريفع امهرد نورشع

 ةميق ًاضيأ ريئاندلاو مماردلا نم اهنأ ىلع ةم"الا تقفتاو لبإلا نم ةئام ةيدلا لعج اكو
 نإو هنم لبق هنيعب هب ءاج نإف طسو دبع ىلع ةأرعأ جوزت نو أهيف مهفالتخا ىلع لبإلل
 ةيمسنلا مكح عضاوملا هذه ىف ةميقلا ذخأ زاوج لطب ملو ًاضيأ هنم تلبق هتميقب ءاج
 لثم ةميقلاف قتحااو ماعطلاو ةوسكلا نيب هريخ هنأ ىرت الأ انفصوام كالذكف اهريغل
 ةوسكلاو ماعطلا ففلتخت دق تناكنإو روك ذا نيبو اهني ريخع وهو ءايشآلا هذه دحأ
 لمفامممأو ةصخر سكوأ الا ىلع هراصتقا ىفو ةليضف ةدايز عفر الا ىلإ هلودع ىف نال
 نإف ةبآ رادقم اهنم ضورفملا نأ ةالصلا ىفةءارقلا فلوقنام لثم اذهو ضورفملا وهف
 ىمسي ىذلا ءزجلا وه عوكرلا نم ضورفملاو ضورفملا وه عيمججاناك ةءارقلا لاطأ
 ناك عوكرلا لاطأ ول هنأ-ىرت الأ هنم لوعفملا عيمج ضرفلا ناك لاطأ نإف ًاعكاردب



 شل ناعرألا باب

 ةرافكلا نم ضورفملا نوكي نأ عنتميال كلذكو هتعكرل اكردم عوكرلا رخآ ىف ةكردم
 ًاضيأض ورفلاوه ناكعفرألا ةميقىلإ لدع نإف ةوسكلاوأ ماعطلا نم سكو ألا ةميق
 بوث نيكسم لكل نيملا ةرافك ىف ةوسكلا انباحأ لاقف ةوسكلا رادقم ىف فلتخا دقو
 ىرجت ليوارسلا نأ دمع نع ةعامس نبا ىورو ءاسكو أ هابق وأ صيق وأ ءادر وأ راذإ
 ىورو لاجرلا ليوارس ناك اذإ ثنح ليوأرس ىرتشاف بوث ىرتشي ال فاحول هنأو
 لاقو فسوب ىبأ نعرشب ىور كلذكو ةماهعلاالو ليوارسلا ىرحجتال هنأ دمت نع ماشه
 ىرجتام ىدأ كلذو ًارامخو اعرد نيبوث ةأرمللو ًابوث اسك ل جرلا اسك نإ ثيللاو كلام
 ةماهعلا ىرجت ىروتلا لاقو ةءامعلا ىزجت الو ةأرملا دحاو بوث ىرحي الو ةالصلا هيف
 نيصح نب نارمع نع ىور ركبوبأ لاق ةعنقملاو ليوارسلاو ةمايعلا ىزجت ىعفاشلا لاقو
 هرهاظ ركب وبأ لاق نيكسم لكل بوث ىرهزلاو سواطو دهاجمو نسحلاو ميهاربإو
 وأ هريغ هيلع سيل ليوارسلا سبالو هسيل اذإ ًايستكم ناسنإلا هب ىمسي ام ىضتقي
 ىرحي ال نأ بجاولاف ةوسنلقلا سبالك ًايستكم ىمسي ال اهريغ هيلع سيل ةمايعلا
 سقكم ريغ ًانايرع نوكي ءايش"الا هذه دح"ال هسبل عم هنآآل راتخلا الو ةمامعلاو ليوأرسلا
 ا هيلع قلطي ىتح هندب معي كلذ نم دحاو لك نإف هوحنو صيمقللاو رازإلا امأو
 ةيرحلا عاقب اهريرحتو ةبقر قتع ىنعي | ةبقر رب رحت وأ | ىلاعتهلوق هأرجأ كلذلف ىستكملا
 قلطيو هتبقر كفت 'ىذلا ريس الاب هل ًابيبشت صخشلا ةلمج هب دارأو ةبقرلا ركذو اهيلع

 قتعي هنأ ةرح كتبقر لاق اذإ انباصأ لاق كلذكو صخشلا نع ةرابع ةبقرلا ت
 نأ الإ هلاكب صخشلل مسا هن"ال تاهاعلا نم ةميلس ةبقر ظفللا ىضتق او رح تنأ هلوةك
 ىف سنجلا ةعفنم ءاقب انباصأ ريتعاف اهزاوج عنمب ال ريسيلا صقنلا نأ ىلع !وقفتا ءارقفلا
 نف | ىلاعت هلوق اهزاوجل ًاعنام ءاضع الا كلت نم سنجلا ةعفنم تاوف اولعجو اهزاوج
 مايصف | ىبأ نع ةيلاعلاوبأو دوعسمنب هللا دبع نع دهاجم ىو | مايأ ةثالث مايصف دحب مل
 لاقوتامباتتم مايأ ةثالث مايصف انتءارق ىف ىعخنلا ها ربإ لاقو | تاعباتتم مايأ ةثالث
 تدثف قيرفتلا اهق ىزجي ال تاعباتتم نه سواطو ةداتقو مهاربأو دهاجو سابع نبأ

 وهو ًاتباث يكح او ةخوسنم ةوالتلا ن وكزاوجل ةوالتلا تبن ملو ءالؤه لوقب عباتتلا
 0 ريش ا ا 235. 0 هلأ كد هقفاا لوصأ يف كلذ انبب دقو قيرفتلا هبف ىزحي ىعفاشلاو كلام لاقو انباحصأ لوق

 راصف
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 باطخلا ءاقب عم ةردقلا عم ريفكتلا باجبإ ىضتقي [نيكاسم ةرشع ماعطإ هن رافكف | ىلاعت

 ةثالث مايصف دحي مل نف | لاق هنأال ايدي روكذملا مدع عمم موصلا زوجي امو ةرافكلاب
 [ئاقةرافكلاب باطخلا ماد اهف ابمدع دنعموصلا ىلإ ةثالثلا ءايشأالا دحأ نع هلقنف | مايأ
 دحأب باطخلا هنع طقسي مل مودلا ىف هلوخدو لصأالا دوجو عم موصلا هرجب مل هيلع

 دجاو وهو هدسفأ مث لوألا مويلا موص ىف لخد ول هنأ هيلع ليلدلاو ةثالثلا ءايشأالا
 ضرف هنع طةسي مل موصلا ىف هلوخد نأ كلذي تبتف اهدوجو عم موصلا رحي مل ةبقرلل
 ريفكتلاب باطلا ناكذإهدعبو موصلا ىف لوخدلا لبق ةبقرلادوجو نيب قرفالف لصأالا
 . نيلاحلا ىف هيلع ًامئاق

 رثخا ميرحت باب
 ناطيشاا لمع نم سجر مالز“الاو باصن الاو رسيملاو رذلا امإ | ىلاعق هللا لاق

 سجرلا نآلإ سجرإ هلوق اهدحأ نيرجو نمر ذا ميرحت ةبألاهذه تضتقا |هوينتجاف
 ًاضيأ اذهو سجنلا رذقتسملا ءىثلا ىلع سجرلا مسا عقي و هبانتجا همزلب املعرشلا ىف مسا
 ىلاعت هلوق رخآلا هجولاو اهمانتجا موزل سجر اهنأب اهأيإ هفصو بجوأف هبانتجا مزلي
 نيذه نم رذا ممرمحت ةبآلا تمظتتاف باحيإلا ىضتقي سمآلاو صمأ كللذو | هوبفتجاف |
 ضعب ىمس دقو رمخ هنأ هيلع قفتم كلذو دتشملا ىنلا بنعلا ريصع ىه راو نيبجولا
 نإو رمتلا عيقاو رسبلا عيقن وهو خيضفلا لثم اهب اهبيشت رذخلأ مساب ةع رحنا ةيرشأالا
 .لوغم نب كلام ىورام اهنم ةفلت#ع راث آرثخا ىتعم ف ىوردقو قالطإلا مسا اشوانتي ل
 ةنيدملاب ناك هنأ انملع دقو ءىشاهنم ةنيدملاب امو رخلا تمرح دقل لاقرمع نبا نع مفأن نع
 ءايسآلا هيلع قع نم رمعنبا نكي ملو ةيرشألا نم امهنم ذختيام رئاسو رسبلاو رمتلا عيقن
 نبا نع ةمركع ىورو ًارمخى مست هدنع نكست مل لخنلا ةبرشأ نأ ىلع لدي اذهف ةيوغللا
 نأ زئاجو رمخ خيضفلا نأ سابع نبا ريخأف خيضفلا وهو رخلا ميرحت لزن لاق سابع
 تنكلاق سذأ نع ليوطلا ديم ىورو ه امر ًابارش ناك ثيح نم ًارمخ هأهس نوكي
 لجر انب رف ةحلط ىبأ تيب ىف رفن ىف ءاضوب نب ليهسو بعك نب ىنأ و ةديبع ىلأ قسأ
 مث سفأ اي كئانإ ىفام ق رهأ اولاق ىتح نيبتن ىت> اولاقام هللاوف تمرح دقرنلا نإ لاقف

 سنأ ريخأف ذئموي انرمخ وهو رمتلاو رسبلا هنأو لجورع هللا اوقل ىت> اهف اوداعام



 فدا رثخا ميرحت باب

 ؟رمخ هامس امر ناك انا نوكي نرأزئاج اذهو رمتلاورسبلا تمرح اموي را نإ
 ىلع هل مسا كلذ نأ ال اهماقم هن وم. قيورفا ىرجم ةنورحي أوناك مهنأ دارملا نوكي نأو
 رم ذتموي اهدمن امن] لاقو ثيدحلا اذه سنأ نع ىور ةداتق نأ هيلع لديو ةقيقحلا
 .نع تباث ىورو ه رذلا ىرجب اهنورحب مهتأ ىنعم ىلع ارم اهنودعي !وناك مهنأ ريخأف
 انروخةماعو ليلقلاالإ بانع الا روم دجن امو تهرح موي رذخلا انيلع تمرح لاقسنأ
 .باطو برشلا ىف رخلا ىرجي هنورحي اوناك مهنأ هانعم ًاضيأ اذه عمو + رمتلاو رسبلا
 لاق لمفلف نب راتخلا ىورو ه رمتلاو رسبلا بارش ناكامبإو سفنلا ةبيطو راكسإلا
 لسعلاو رمتلاو بئعلا نم ىهو رفا تمرد لاف ةبرش"الا نع كلام نب سنأ تلأس
 .نم هنأ لوألا ثيدحلا ىف ركذف رمخ وهف كلذ نم ترمخ امو ةرذلاو ريعشلاو ةطنملاو
 .نم ركسأ ام نأ هدنع ناكف ءايشأ ةتس نم اهنأ ثيدحلا اذه ىف ركذو رمتلاو رسبلا
 ىمس اسي هنأ لع لدي اذهو رمت وهف كلذ نم ترمخ امو لاق مث رمخ وبف ةبرشألا هذه
 هنأ رمع نع ىور دقو 0 رمخ سلف هنم ركسي الام نأو راكسإلا لاح ىف ًارخ كلذ

 رماخامرذلاو ريعشلاو لسعلاورمتلاو بذعلا نم ءايشأ ةسمخ نم ىهو تمرح ر ثا نإ لاق
 رخاو هلوقل هنم رثكأ اذإ ركسأ ام لاح ىف ًارمخ هامس امنإ هنأ ىلع لدي ًاضيأ اذهورقعلا
 عم هنأ هثدح هنأ ىعشلا نع ليعامس] نب ىرسلا نع ىوردقو * لسقعلا صاخام
 آرمخ ريعشلا نم نإو ارم ةطنجلا نم نإ علي هللا لوسر لاق لوقي ريشب نب نايعنلا
 نوكي ام ميج نإ لقي ملو ارم لسعلا نم نإ و ًارمخر متلا نم نإو آر مخ بييزلا نم نإو
 نوكيف هنم ركسيام هب ديرب نأ لمتحو ًارمخ مهنم نأ ربخأ امنإو رمخ فاتصآلا هذه نم
 فائص الإ هذه نم ةذختملا ةيرش" الا هذ مسأ كلذ نأ كلذيد ري ملو لاجلا كلتىف ًامرح
 هذه نمرثلا نوكي نأ قيام ثيدحلا اذه دانسإ نمسصأ ديناسأب هنع ىور دق هنأال
 ليغامسإ نب ىموم انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دم انثدحام وهو فانصألا
 نمحرلا دبع نب ديزي وهو ىربنملا ريثك ىأ نع ريثك ىبأ نب ىحىثدح لاق نابإ انثدح لاق
 انثدخو بنعلاو ةلخنلا نيترجشلا نيتاه نم رجلا لاقل هللا لوسر نأ ةريره ىنأ نع
 ةدبع انثدح لاق ىلصوملا رامع نبا انث دح لاق متاح نب ديبع انثدح لاق عناق نب قابلا دبع
 هلاق ةريره ىنأ نع ريثك ىأ نع رأهع نب ةم ركع نع ةيورع ىبأ نب ديعس نع نامملس نبا
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 عيمجم ع ىضقي ربخلا اذهو بنعلاو لخنلا نيترجشلا نيتاه نمرثلا تلي هللا ل وسر لاق
 م جراخلا ن زعرخلا م ىفأ نمضت دقو هدنس ةحصب باتكلا - َّق هركذ م در ام.

 ًآرمخ ىمسلام عيمج كلذب بعوتسساف سذجلل مسأ رخل هلوق نال نيت ريشا نيام ريغ

 نأ ًاضيأ ريخلا اذه ىضتقاو رفا مساب ىمسم امهريغ نم جراخلا نوكي نأ كلذب ىنتناف
 امهنم جراخلا ل وأ ىلع وهو نيترجشلا نيتاه نم جراخلا نم مسالا اذهب ىمسملا نوكي
 نال رانلا هريخت نأ لبق رسبلاو رمتلا يقنو دتشملا ىنلا ريصعلا وه كلذو هنه ركسي ام
 وه را نم قافتالا هيلع لص- ىذلاو ركسي ام امهنم جراخ لوأ ىضتقي امهنم هلوق

 اذإ اذه ىلع لمتحيف ديزلاب فذقو الغ اذإ دتدملا ىلا بنعلا ريصع نم هركذ انمدق اه
 نيتاه رم رخلا كلَ كلي ىنلا نع ةريره ىبأ ثيدح ىنعم نوكي نأ انفصو ام رثا ناك
 مكنأب ملأ سنإلاو نجلا رشعم اب | ىلاعت لاق امك امهادحإ نم اهنأ هدارم نأ نيترجشلا

 امنإو | ناجرملاو اؤللا امهنم جرخي ] ىلاعت لاقو سنإلا ٍنملسلا انو | كتم لسر
 ةقيقحلا ىف رمخب سيل اهادد ام نأو انركذ ام وه رخلا نأ ىلع لديو امهدحأ نم جرم

 لحتسم نأ ىلع مهقافتاو ةرورضلا لاح ريغ ىف رخلا لحسم ريفكت ىلع نيدلسملا قافتا

 ًارفاك ملح دم نأكل ًارمخ تناكو لف رفكلا ةمسا قحتسم ريغ ةبرشألا هذه نم اهأوساع

 رذلا مسا نأ ىلع ليلد كلذ ىفو بنعلا ريصع نم دتشملا ىلا لحتسك ةلملا نع اجراخ

 9 2 ىف هددقتالإ ع عرولا نم هعم سيل نم ضعب ,عزو انفصوام لوانتي امنإ ةقيقملا يف

 ثيداحألاو لج ورع هللا ب اتكنأ تحسلا لك ًاوماتيألا لاومأ نع عروت دلا نودذيبنلا

 ةمئاقلا ةغللاو ىه ام را ريسفت نم ثيدحلا ىف ءاج امو وكلي هللا لوسر نع حاحصلا
 رمخ ورف ركسأ ءىث لك نأ ىلع لدي , مهو قعب بابلألا اووذ هفرعي امو رظنلاو ةروهشملا

 نم ركنلا لثم بنعلا نم ركنلا نأ ملف [ آر كس هنم نوذختت | هلوقف هللا باتك امأذ
 سيلو ةيآلا الت مث رمت رف ركسأ ام نأ ىلعلدي هللا باتك نأ لئاقلا اذهىعداف لختا

 وهامإف ةقيقلا ىلع آرمخ ركسلا ناكنإف رخخ ركسلأ نأ الو وه أم ركسلا نأ 9 هال

 كلذ عمو [ بانعألاو ليخنلا تأارمث نمو ] لاق هنآل .بنعلا ريصع نع ةليحتسملا رجلا

 ليخالا فان اهنف انيلع دتعا ىلاعت هنثال اهف روك ذم ركسلا ةحابإل ةيضتقم ةيآلا نإخ
 مرحت ىلع ًاذإ ةيآلا ىف ةلالدالف نبللا نم اهبف قلخامو ماعنألا مفانمب دتعا مبانعألاو



 ١ رثخأ ميرحت باب

 .نوكن رثلا نأ ىلعتلد امل رم ركسلا نأ ىلع تلد ولو رمخ ركسلا نأ ىلع الو ركسلا
 .ناكف اهريصع نم ةليحتسملار خلا نوكت اهنم ىتلا بانع”الا ركذ ايفذإ ركسيام لك نم

 ىنلأ نع هركذ انمدقام كلذ ىف ثيداح"الا نمرك ذو ةحيضصريغ باتكلا ىلع اهاوعد

 رمخ ركسم لك لاق هنأ لِي ىنلا نع ىورام انركذو ههجو انبي دقو فلسلا نعو ميلي

 نم اهوحنو مأ مارح هليلقف هيك ركسأ امو مارح ووف ركسأ بارش لكو مأر > ركسم 3

 انركذ امل قفاوملا اهريغ نود راكسإلا دوجو لاح رايخ الا هذه ىف ىنعملاو رابخأ الا
 .نعراثألا ترتاوت دقو عامجإلا ةلالد نم انركذامو ًارمخ اهنوكل ةيفانلارابخ"الا نم

 ىف ةديربو ءادردلا وبأو هللا دبعو رمع مهنم ديدنقلا ذيبنلا برش فلسلا هيلع نم ةعامج
 ديدشلا ذيبنلا نم برش هنأ قلي ىنلا نع ىورو ةيرشألا ىف انب اتك ىف مان ركذ دقنيرخآ

 .قايلا دبع انثدحو ًارمخ اوب رش دق اونوكي نأ لئاقلا اذهل وق ىلع ىغبنيف رخأ رابخأ ىف

 ىلكلا نع شايع نيركب وبأ انث دح لاق سف وي نب دمحأ انئد> لاق نيطم انثدح لاق عناق نبا

 سابع نبأ انلقف مارح ركسم لكل ؟ هّيلأ لوس ر لاق لاق سابع نبأ نع اص بأ نع

 ركسإ ملح ادقأ ةعسأ 7 دحأ برش نإ اذكم سيل لاق انركسي برشن ىذلا ذيبنلا اذه نإ

 .نبرشب انثدح لاق عناق نبق ايلا دبع انثدح مارح هفو ركسأف رشاعلا برش نإف لالح و رف

 نيب رعشألا ضع نع محلا ىلأ ن نع نانس نب فوع انثدح لاق ةدوه انثدح لاق ىسوم

 ةتقعين كنإ هللا لوسرأ , كلقف نمبلا ىلإ اذا مو ريل هللأ لوسر ىنثعي لاق ىرعشألا نع

 لاق ركسي ىتح دتشي ةرذلاو ريعشلا نم رزملاو لسعلا نم عل ابنم ةبرشأ امم ضرأ ىلإ

 ةالصلا نع ركسي ىذلا ركسملا مرح ام] لاقف ماكلا مم اوج هلع مقلم هللا لوسر ىطعأو

 قابلا دبع انثدحو هريغ نود ركسلا بجوبام هم مرحما نأ ثيدحلا اذه ىف كل دارس ريخأق

 .نب نمحرلا ديع انثدح لاق راكب ع نب سابعلا انثدح لاق ىتالعلا ارك نيد ”دح لاق

 ةيرشألا نع عكِلَي هللالو در تاأسلاةىلع نع ثراحلا نع قاخنإ ىبأ نع ىنافطخلا ريشب

 ًاضيأ ثيدحلا اذه ىفو بارش لكنم ركسلاو اهنيعب رخلا مرح لاقف عادولا ةجح ماع

 هلاق عناقنب قابلا دبع انثدحو ركساأ بجويام وهو رفا ىوس ةبرشألا نم مرحام ناب
 .برح نب كامس انثد- لاق صوحألا وب ًاانثدح لاقددسم انثدح لاق ىنثأا نب ذاعم انثدح
 را هللأ لؤسر تحمس لاق رايث نب ةدرب ىلأ نع هسيبأ نع نمحرلا دبع نب مساقلا نع



 صاصجلل نآرقلا ماكحا دعا

 ناكام ىلإ فرصنم فورافلا ىف أوبرشا هلوةف اوركسن الو فورظلا ىف اوبرشا لوقي

 ركسي ام هدارم نأ مولعموربخلا اذبم اهنم برشلا حابأف ةيعوألا ىف برشلا نم هرظح
 هجوب ركسيال ءاملا ناك اذإ !وركست الو ءاملا اويرشا لاقي نأ زوال هنأ ىرت الأ هريثك
 برش نم ةباحصلان ع ىورامامأو هريثكه ركسيام ليلق برش ةحاب] هدام نأ تدئفام
 هيف ىورام ضعب انهه ركذنو ةبرشألا باتك ىف افرط هنم انركذ دقف ديدشلا ذيدنلا
 ناربم نب ديز: اثدح لاق تاتقلا رفعج نب نيسح انثدح لاق عناق نب قابلا دبع انث دح

 ةمقلع نع مهاربإ نع شعألاو نيصح ىبأ نع شايع نب ركب وبأ انثدح لاق زابخلا
 ديدشلا ذيدنلا انيقسف هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع ىلع لخدن انك لاق د وسآلاو
 نب دمجحأ انثدح لاق ىضرفلا نوعوبأ انثدح لاق ىخركلا نيسحلا نب هللا دبع انثدحو

 ةفوكلاب ناطقلا ديعس نب ىح دنع انك لاق دامح نب ريع انثدح لاق ىدامرلا روصنع
 تكسأ ركب وبأ لاق هيلع فقو تح شايع نب ركب وأ ءاخ ذيبنلا مرحت ىف انثدح وهو
 ًاذيبن دوعسم نب هللا دبع دنع انبرش لاق ةمقلع نع ميهاربإ نب شمالا 1ث دح ىصاي
 باطلا نب ريع تدهش لاق نوميم نب ورمت نع قامس] وأ انثدحو ركسي هرخآ الص

 ىورو ىبصأي تكسأ ىبحيل ركب ىبأ لوق نم انبحي لاق هب رشف ذدنلاب نأ دقو نعط نيح
 رمع بارش نم برش ًايبارعأ نأ ةمقلعو ديعس نع ىبعشلا نع قام بأ نع ليئارسإ
 مث ءاملاب هرسكف هب ارث رمع اعدف كب ارش نم تبرش امنإ ىب ارعأالا لاقف دحلا رمع هدلخل

 رع نع ىعختلا مهارإ هآورو ءاملاب هرسكيلف ءىش هبا رش نم هبار نم لاقو هنم برش
 لاق عناق نب قابلا دبع انثدحو ىبارع الا برض ام دعب هنم برش هنإ هيف لاقو هوحن
 لاق رمع انئدح لاق براوشلا ىبأ نب كلملا دبع رب دم انثدح لاق ىرمعملا انثدح
 ناب رشي اناك امهمأ ةحلط ىنأو مياس مأ نع كلام نب سنأ نعاةوميم ىبأ نب ءاطع ىتثدح

 لاقف اذه نع ىبن متلي هللا لوسر نإ ةحلط ابأ اب هل ليقف هناطلخ رقلاو بييزلا ذيبت
 اذه ىف لِي ىنلا نع ىور امو نارقإلا نع ىهن اك نامزلا كلذ فزوعلل هنع ىبن امن
 انه هتداعإب ليوطتلا تهركو ةب رش الا اني اتك ىف فرط هنم انركذ دقو ريثك .بابلا
 هيلعت ايف انباصأ احب ىتلا ةب رش الا همي رحت نيعباتلاو ةباحصلا نم د>أ نع ىورامو
 أشن نأ ىلإ ثلثلا ىلإ ريصعلا نم درب لامو رّقلاو بييزلا عيقن ميرحت مهنع ىورامتإو



 ١1 رخخا ميرحت باب

 لقنلا درول امري ذيبنلا ناكولو همي رحت ىف ديدشتلاب ةماعلا دنع |وعنصآ وشحلا نم موق

 درو امرسبلاو رملا ذهن مهتب شأ ةماع تناكذإ هب تناك ىولبلا مومحأ ًاضيفتسم هل

 ىفو مدنع تناكاهتاقل رخلا برشب اهنم معأ ذيبنلا برشب مهاولب تناكدقو رثخلا جرحت
 رثاس نم كلذ ىف مالكلا انيصقتسا دقو هر ىجوم لوق نالطب ىلع لسيلد كلذ
 لاقو رسيملا نم جترطشغلا لاق هنأ ىلع نع ىور دقف رسمملا امأو ه ةبرشألا ىف ههوجو
 رسيملا نم هلك راهغلا ملعلا لهأ نم موق لاقو درنلا نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامجو ناهنع

 جرخ نف اهن وليحي ىتلا ماهسلا وهو هيف راهقلا لع عامتجالاب روزجلا ىمأ ريسبت نم هلصأو
 جني و ءىثبإ ءىطخ ال تح مهضعب قفخأ امب رف مهسلا ةمالع هبجوتام هنم قحتسأ هموس
 نالطب ىف لضأ وهو ه ةرطاخنا ىلع لاملا كيلمت هتقيقخو رفاولا مهسلاب ىظحيف ضعبلا
 اذإ اهوحنو تاعايبلا دوقعو تاقدصلاو تايهلاك راطخألا ىلع ةعقاولا تاكيلقلا دوقةع

 نال ورع جرخ اذإ كل هتيهووديز مدق اذإ كتعب دق لوش نأب راطخألا ىلع تقلع

 هقاقحتسا نأكف اذكر وزجلا نم قحتسأ همبس جرخ نم لوقي نأ روزجلا رايإ ىنعم
 بيبطت امهدحأ نيينعم ىلإ مسقنت قوقحلا ىف ةعرقلا و ٠ رظحلا ىلع ًاقلعم هنم مهسلا كلذ
 ةعرقلا لم هيلع اوعرتقا ام هظح سؤ الو نيعرت#ملا نم دحاو قاقحإ ريغ نم سوفنلا

 ىف انوفلاذ هاعدا امم ىناثلاو ىضاقلا ىلإ موصخلا دقت ىفو ءاسنلا مسق ىفو ةمسقلا ىف
 رسبملا سنج نم انه انيفلاخ لوقف مهريغ هل لام الو ضيرملا مهقتعأ ديبع نيب ةعرقلا
 هيف و ةعرقلاب هريغ ىلإ هيلع تعقو نمع ةيرل!لقن نم هيف | باتكلا صنب ةروظ#لا

 قو هقح مهضعب ءافيقسأو ءىشب هنم ءىطخال ىح هقح سخو مهضعب قاق-إ نم ًاضيأ

 وأ مص نم ةدابعلل بصنام ىبف باصن“الا امأو ٠ ىنحلا ف رسيملانيبو هنيب قرف الو هريغ

 ىهو حادقلاىهف مالز“الاامأو « ةدابملل بصنيام رئاس نم كلذ ريغوأ روصهريغرجح
 نومتمامرئاس ف نولمعيف كاذو و لعفتالو لعفأ تامالع أبياع نولعحب اوناك ماوس
 اهنولمعتسيو ىن وأ تابثإ وأ ىهم وأ سمأ نم ماهسلا كلت هجرخت ام ىلع محاعأ نم هب
 ىهو هوتبثأ معن جرخ نرإو هوقث ال جرخ نإف اهيف | وكش اذإ ًاضيأ باسنألا ىف
 ملي ىذلا وه سجرلا نإف | ناطيشلا لمع نم سجر | هلوقامأو ه ًاضيأ رسمملا ماهس
 داريف سجن سجر لاقي ةنأال ميظعت وأ هدابع هب لعفي ام مبقل امإو هتساجنل ام] هبانتجا



 صاصجلل نآر قأأ ماكحأ ١م

 ىرج امو ناشطن ناشطعو نسب نسح مهوقكرخآلا امهدحأ عبتيو سجنلا سجرلاب

 | زجرلا انع تفشكن كل | ىلاعت هلوق ىف باذعلا هنإ هيف لبق دق زجرلاو ه كلذ ىرجم

 بدذو | هلرقو )َ رجثاف زجرلاو 1 هلوق ىف ا سجرلا ىعم ْق نوكي دقو باذملا ىأ

 دك أف هب صأيو هيلإ وعدي هنآل | ناطيشلا لمع نم | ىلاعت لاق امنإو | ناطيشلا زجر مكنع

 تزاجو تافرحن او حئابقلاو ىصاعملاب الإ سمأي ال ناطيشلا ناكذإا مر حت مكح ًاضيأ كلذب
 ىرغأ ول ىرت الأ هل نيزللو هيلإ ىعادلا وه ناكذإ زاجلا هجواىلع ناطيشلا ىلإ هتبسن
 ناطيشلا ديرب امنإ | ىلاعت هلوق ه كلمع نم اذه هل لاقي نأ زاج هل هنيزو هيسب وأ هريغ
 ناطيشاا وعديام هب ديرب امنإف ةنآلا | رسيملاو رذلا ىف ءاضغبلاو ةوادعلا كدي عقوي نأ
 هئاسلج ىلع دب رعيو حئابقلا ىلع مدقيف امبراش اهنم ركسي ىتح رثا برش نم هنيزيو هيلإ
 لجرلا ناك ةداتق لاق كلذ ىلإ ىدوي راهقلا كلذكو ءاضغبلاو ةوادعلا ىلإ كلذ ىدؤيف

 سانلا نمو هاضغبلاو ةوادعلا كلذ هبسكسف ًابيلس ًايرحقبيورمقيف هلهأو هلام ىفرماقي

 هيجوياملثم ءاضغبلاو ةوادعلا نم بجوي هنمركسلا ناكذإ ذيدنلا م رحت ىلعدب لدتسي نم

 ايف دوجوم ريغ هنم كسلا بجوب اهف دوجوم ىرمعل ىنعملا اذهو رثلا ىف ركملا
 ةلعلا هذه تسيلف رثخا ليلق امأو هنم ركسلا بجوب اه 2 رحت ىف فالخ الو هبجوبال
 سيل | ىلاعت هلوق ذيبنلا ليلق مجرحت ىضتتقت ةلع هيف سلو هنيعل مرح وهف هيف ةدوجوم
 نب ءاربلاو رباجو سابع نبا لاق [ اومعط ايف مانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىلع

 1 لاجر تام دق ناكرتلا مرحامل كاحضلاو ةداتقو دهاجمو نسحلاو كلام نب سنأ و بزاع
 نمي فيك ةباحصلا تلاقف مرحت نأ لبق رخغلا نوبرشي مد هني ل هللا لوسر باحصأ نم

 دبع ىلأ نع بئاسلا نب ءاطع ىورو ةيأآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف اهنوب رشي موانم تام

 ةيآلا هذه اولوأتو لالح انل ىه اولاقو ماشلاب أآوبرش ًاموق نإ ىلع ن رع ىملسلا نمحرلا

 دبع قريخأ لاق ىرهزلا ىورواولتق الإو اوبات نإف اوباتتسي نأ ىلع ىلعو رمع عمجأف

 نب ةمادق ىلع ادهش ةريره اأو سيقلا ديع ىنب ديس دوراجلا نأ ةعمسر نب رمأع نب هللا

 ىلاعت هللا نآل كلذ كلل سيل ةمادق لاقف هدلجب نأ رمع دارأو رخلا برش هنأ نوءظم

 تأطخأ دق كنإ ٍرمع لاقف ةيآلا [حانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىلع سيل لوقي
 مومكحب ةمادق ىلع !ودكح لذ كيلع ىلاعق هللا مرحام تبفتجا تيقتا اذإ ةمادقاب ليوأتلا



 قط مرحللا ديصلا باب

 اط نيلحتسم اهوبرش كنئلوأ نآل مهكح هنكح نكي لو ماشلاب اهوب رش نيذلا ىلع

 الدتممم اهرشي ملف تنوءظم نب ةمادق امأو مموباتتسا كلذلف رفاكهللأ مردام لحتسمو

 7 هللا ركذ ىتلا ةفصلا دوجوو الع وه ىتلا لاحلا نأ ىلع ةيآلا لوأت امنإو اهمرشل

 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىلع سيل | ىلاعت هلوق وهو هب ونذل ةرفكم هيف ةيآلا ىف

 وقنا مث اونمآو اوقتا مث تاخحلاصلا اولمعو اون هاو اوقتاام اذإ اومعط اهف حا انج

 ةبوقعلا قحتسيال هنأوةبآلا هذه لهأ نم هنأ هدنع ناكف | نيئسحملا بحدتلاوا| أو

 ةيآلا ىف ءاقتالا ركذ داعأو هتءاسإ هناسحإ ريفكتلو ارعرحتل هداقنعا مم اهب رش ىلع

 فاسامف قتان رف لوألا امأف ىرخالاب دارملا ريغ امهم دحاو لكب دأ رأاو تارم ثالث

 . مهل] ناس>إلاو دايعلا ملظاقت 1ث ثلاثلاو تاقوأآلا ليقتسم قمهنم ءاقث الإ ناثلاو

 00 مرحملل ديصلا باب

 نم عضوم ىف ليق [ ديصلا نم ءىشب هللا ك:ولبيل !ونمآ نيذلا اهمأ اب] ىلاعق هللا لاق
 ديص نود مأر ردحإلا ديصو رحبلا ديصنودرلاديص دار لأن وكي نأب ن ضيعبتلل اب تأ ان ل

 باب كلوقو [ ناث وألا نم سجرلا أوينت ةتجاف ] ىلاعت هل وقكزيممتلا اهنإ ليقو لالحإلا

 ًاديص نكي مل نإو ديصلا ءازجأ نم نوكب ام ديري نأ زئاجو نطق نم بوو ديدح نم

 نوكنتف هثازجأ رئاسو شيرلاو خرفلا كلذكو ديصلا نم ضيبلا نآل خرفلاو ضيبلاك

 ديص وهو لاو> “الا ضعي ىف ديصلا ضعب مرحملا نوكيو ىتاعملاهذه عيج ةلماش ةيآلا

 ضيبلاك هنع امنو ديصلأ ءازجأ نم ناكام ميرحت ًاضيأ ديفيو مارحإلا لاح ىف ربلأ
 خارف لاق [ ميدي هلانت | ىلاعت هل وق ىف سابع نبأ نع ىور دقو هريغو ريولاو خرفلاو

 نأ هنع هللا ىطر ىلع نع ىوردقو ضيبلاو خسرفلا دهاجم لاقو شحولا راغصو ريطلا

 ابلبقي ملف لكأت ال انإو نومرحم انإ لاف تاضيب سمخب ىبارعأ هانأ كِل هللا لوسر

 ماعت ضيب ىف ىذق ا هللا لوسر نأ ةرع نب بعك نع سابع نبأ نع ةمركع ىورو

 ىف ىسوم ىنأو سابع نباو دوعسم نب هللا دبعو رمت نع ىورو هتميقب مرا هباصأ

 هلوقو + كلذف معلا لهأ نيب افالخ ملعف الو هتميق هسيلع نأ مرا هبيصي ةماعنلا ضيب

 مئأأ و ديصلا اولتقت ال ],ىلاعت هلوق ه ديصلا رابكس ابع نبا لاق [ مكحامرو ] ىلاعت

 عب ماكحأ ود



 لوخد ىفناثلاو ةرمع وأ جسحت نومرح اهدحأ لمت اهلك هجوأ ةثالث هيف ليق [مرح
 قارعلا ىتأ اذإقرعأو ادجن ىتأ ذإ دجنأ لاقياكمرحلا لخداذإ لجرلا مرحأ لاقي مرحلا
 : رعاشلا لاق 5 مارحلا رهشلا ف لوخدلا ثلاثلاو ةماهت ىتأ اذإ مهتأو

 امر ةفيلخلا لتق

 هجولانأ فالخالو هنع هللا ىضر نافع نب ناّْثع ديرب وهو مارحلا رهشلا ف ىنعل

 نالوآألا نابجولاو ديصلا رظحي ال مارحلا ربشلا نأو ةيألا هذبم دارم ريغ كلاثلا
 دارم هنأ لدف مرجناو لالحلل مرحلا ديص نع ىهنلا تلي ىنلا نع تبث دقو نادارم
 ردص هنأب مع نأ بجاولاف نآرقلا ظفل همظنني مح قلي ىنلا نع تبث ىم هنآأل ةيألاب
 همودع ىضتقي | مرح متنأو ديصلا اولتقت ال | لجو زع هلوقو ٠ أدتبم ريغ باتنكلا نع
 دارملا نأ تيثف [ هماعطو رحبلا ديص كلل لحأ ] هلوقب هصخام الول رحبلاو ربلا ديص
 هلوق لد دقو رحبلا ديص نود ةصاخ ربلا ديص [ مرح متنأو ديصلا اولتقت ال ]هلوقب
 هللا نأل ىذ ريغ وهف ديصلا نم مرح هلتقي ام لكنأ [ مرح متنأو ديصلا اولتقت ال]
 امو ةاكذلا طئارش ىلع حوبذملا لكأ زوجي امنإو هلكأ زوال لوتقملاو التق هأمس ىلاعت
 لرق كلذكو ىذم ريغ هنأ ديفي الوتقم هنوك نآل ال وتقم ىمسيال نآويحلا نم ىَذ
 ام تسيل ةسخلا هذه نأ ىلع لد دق مرحلاو لحلا ىف مرح ا نولتقي سمخ هَِيَي ىنلا
 نكي ملو التق نوكنت ال هحور ةتافإ تناكىكذم ناكولو ذم ريغ لوتقم هنأال لكؤي
 هلل لاق ولو حبذي نأ هيلع نأ ةاش حيذ ىلع هلل لاق نميف انياوكأ لاق كلذكو كلذب ىمسي
 هيلعف هرحن وأ ىدلو حيذ ىلع هلل لاق نميف انباهصأ لاق كلذكو ءىنث همزأب لةأش لتق ىلع
 ىف عرشلا محب قاعتم حييذلا مسا نال ءىبث همزلي مل ىدلو لدتق ىلع هلل لاق ولو ةاش
 اولتقت ال 11 هلوق ف بيسملا نب ديعس نع ىورو لتقلا كلذك سيلو ةيرقلاو ةحابالا

 هلتقاملكأ ىنميةيآلا هذهفف مارح هلكأو ةبآلا هذه ىف مارحدلتق لاق [مرح متتأو ديصلا
 ةتيم ديصلا كلذف ءارجلا هيف بحي ديص لكلاق نسحلا نع ثعشأ ىورو هنم مرحما
 نع سنوي نع ةللس نب دامح ىورو لكؤال هنأ ًاضيأ سنوي هنع ىورو هلكأ لحال

 ديصلا مرحخا باصأ اذإ و كا هلا محملا باصأ اذإ ءاطع نعو لالحلا هلكأي لاق مرحلا هذ ديصلا ىف نسحلا

 انركذ دقو نايف لوق وهو لالحلا هلكأي رانيد نب ورمعو مكحلا لاقو لالحلا هلك أيال



 لف مرحنأ هلئقي ام باب

 هعرجت نأ لع لديو ىذم نوكي ال هنأو ديصلا نم مرحما هباصأام ميرحت ىلع ةبآلا ةلالد
 هبف كرت امو ىتثولاو ىسوجلا ديص هيشأف ىلاعت هللأ قدح هنأ ىلع نيدلا اويرط نم هيلع

 قلعت همرحت نآلل ةبوصغم نيكسب جيذلا ةلزنم سيل ةاكذلا طّئارش نم ءىث * وأ ةيمسقلا
 ىلاعت أ - ةاكذلا تناكذإ ةاكذلا ةوع عم ملف زاج هحابأ ول هنأ ىرت الأ ىدأ قع

 . للاعت هنأ أقح ناكام اهبطورشف

 مرحا هلق ام ب

 ردعبلا ديص نود ربلا ديص ىف 0 اولتمت ال ىلاعت هلو

 هصخ ام الإ ربلا ديص ر كاس مر هت همو مع ىضتقا صيصخت 1 نم ةيألا قايس ىفان : ركذ 1

 نولتش سم لاق يلا نع ةشئاعو ديمس بأو رح ن .آو سابعنبا ىوردقو لب لدلا

 فالتخا ىلع روقعلا بلكلاو ةرأفلاو بارغلاو برقعلاو ةيحلا مرحلاو للا ىف مرحلا
 دسآلا روقعلا بلكلا لاق ةرير ره ىلأ ن ع ىورو قسأو 0 نه امضعي قو اهضعب ف م

 بئذلا لتقب كل هلو ىن ١ أ لوقب رمت نل تعمس لاق ة ةرو نع ةاطرأ نب جاجح ىورو

 لاق كلام نع ىزعقلا ر 2 5ذو بئذلا ثيدحلا | ذه فر 5 دف ةأدحلا و بأ رغلاو ةرأفلاو

 بئذلاورمنلاو دسألا ل م مهيلع ادعو ساتلا لتقامهلتقب مر امأ ىذلا روقعلا لكلا:

 امو ةرغاو بلعثلاو عبضلا ىل إثم ودعي ال 5 نم ناكام امأو روقعلا باكلا وهو

 قات دق ركب وأ لاق ه هادف انش نرنم لستق نإ م رحل نولتشي الف عابسلا 5 م نيهشأ

 فات دقو مرحدلا ةسلا ءايشألا لتق ةحابإ ىف هولمعتساو لويقلا ب رلا اذه ءابقفلا

 ليوأتلا اذهل دبشيو دسألا هنأ هيف ةياورلا انمدقام ىلع ةريرهوبأ لاقف روقعلا بلكلا ىف

 نإ هل ليق دس الا هلكأف هللا بلك كلكأ لاقف بهل ىنأ نب ةبتع ىلع اعد متلي ىنلا نأ

 نبأر ايخأ ضعي قى ىورو بئذلا وه روقعلا باكلا
 امو بئذلا باكل عض وم ف ري

. 

 بئذلا ةفص هذهو مهرقع و س انلا ىلعودملا هنأش نمي لك كلذ دافأ روقعلا بلكلا ركذ

 ىذألاب هأدتباو مرا ىل امادعام لك نأ ىلع لد دقو بئذلا انه بلكلاب ءايشألا ىلوأق

 ةانباعصأ لاق كلذكو هيلع لدي روقعلا باكلا هركذ ىو نال ةيدف ريغ نم هلتق هلزئاخل
 م ومعل ءاوجلا هي لعق عيسلا أدتا ىذلاوه ناك نإو هيلع ءىث الف هلتقف عيسلا أدتبا نميف

 سح وتم ل اصأ الأ عنتملك ىلع عقاو ديصلا مس أو | مرح م 7 ًاوديصلا اولعقتال ىلاعت هل وق



 ساصجلل نآرقلا ماكحأ فخ

 . نم ءىثب هللا مكتولبيل | ] ىلاعت هلوق هيلع ليو هزيغ نود هنم لوكأملاب صتغ الو

 حابملا صصخم ملو !نحامرو انيديأ هلانت امب هنم كحلا قلعتف | كحام روكيديأ هلانت ديصلا
 سم ركذو ريا ىف وكلا ءايشالا هي تلا صخ مم لكلا روظلا نود ن»

 لكذأ ىلع اليلد روقعلا بلكلل هركذو ءايش"الا هذهل هصيصخت ناكف روقحلا بلكلا

 .اهنأش نمةروكذملا ءايش "الا نال هلتق ٍمرحملل حابق ديصلا نم ىذ ”الاب ناسنإلا أدتباام

 .لاحىف ءىدتتال دق تناكنإو بلغ" ال ىف املاح كح اهركح ى لمخ ىذ"الاب هىدتت نأ

 ركذأل مث ردانلا ذاشلل 5 الو رثكألا معالاب. ءايشالا ىف قلعتت ان ماكحال ١ نآل

 هبئذلا ناكنإو ىذ الاو رقعلاب دصق اذإ هلت ةمسابأ اه اماف دسالاوه ليقو روقعلا بلكلا

 ص وصخ ومفهتلالد تماقو رباب كلذ نم تلي ىنلا هصخاف بلغ" الا ىف هنأشنم كلذف

 هيلع لديو ابهومع ىلع لوم وبف هصيصخت ةلالد مقت ملو هصخم ملامو ةبآآلا مومع نم
 لوسر ىهن دقو مرحمنا هلتق اذإ شبك هيفو ديص عبضلا لاق هلي م ىنلا نأ رباج ثردح

 ىنلا لعجو عابسلا نم بانلا ىذ نم عبضلاو عابسلا نم بان ىذ لك لكأ نع لي هلل
 ههمل لكؤي الام وهو اهانعم ىف ناكام سلا لع ت لق اله لبق نإن ٠ اشيك اهنا ثم

 ىلع سايقلا اندنع رئاج ريغو ةيآلا مومع نم ةسؤلا ءايش الا هذه صخ افإ هل ل ليق

 سمخلل نكت مل الف صخ ام ةمئاق ةلالدوأ هيف ةروكذم هتلع نوكت نأ الإ صوصخلا
 .للع هتلالد هجو انبب دقو ىل مالا مونمعب صيصخت ىف اهلع سايقلازحي ملاهيف ةروكذم ةلع

 نم ةلالد هيلع مق مل محللا لركأم غ هنوك كو عاب سلا نم ىذ "لاي ناسفإلا هىدتري أم

 مرحلا دنيا ايف ىاالخال هنإ ًآضيأ ارا زحي ملف هيف ةروكذم هتلعالو رخلا ىو

 ايو خلا هصخي لايف ةيآلا مومع كح قير عامجإلا هصيصخت زاخ ءازجلا طوقس ىف

 .مرحن أ نولتقي سمخ لاقف ددعب هرصح هن“ال هلثم ف سايقلا ىلأي نم انباصأ نعو عامجإلا

 ظفللا ةلالد طاقسإ ىف سايقلا لاهعت -.ازئاج ريخف روظحم هادعام ن أ لعلي يلد كلذ فو

 ام]وةلع نوكي ال قنلاو ىن كلذ نال لوك أم ريغ هن وكب لالتعالا ةنص ىبأي نم + مهنمو

 نإف ةلع نوكي نأ زوجي سياف ةفصلا قن امأو لولعملا لص'الا ىف ةتباث فاصوأ لاعلا
 .نأال ًاضيأ كلذ حيض م ] لكأالا مر ع هنأ ةلعلا لعجو فصو تابثإ إب محلا ريغ

 ام لالتعالا مصب مق ةفصل ًايفان نوكي نأ نم لحم مف لك الا قنب كلا وه ميرحتلا



 لدخو مرحلا هلتقي ام .باب

 ' هلتق نمو ] ىلاعت هلوق هيف مرحا ىلع ءازج الف ديصلا نم لكؤي الام نأ ىمفاشلا معزو

 رورمجا مون ولئاق لاقف هجوأ ةثالث ىلع كلذ ىف سانلا ففاتتخا ركبوبأ لاق | ادمعتم كنم

 ةوالتلا قسن فركذلاب دمعلا هصيصخت ةدّئاف !واعجو ءارجلا هيلعف أطخوأ ًادمع هلتق ءاوس

 ءىطخملا نأال أطخلا نود دمعلاب صتخ كلذ [هنم هللا مقتنيف داع نمو] ىلاعت هل وق نم

 عوج رحصيل هلثم نايسنلاو أطخل!ناك نإوركذلاب دمعلا صقن ديعولا هقدحأي نأز وجبال

 لوقلاو راصمأ الا ءابقفو ميهاربإو ةياور نسحلاو نايثعو رمع لوق وهو هيلإ ديعولا

 أطخلا فىرب ال ناك هنأ سابع نبا نغ هامس دق لجر نع ةداتق نع روصنم ىورام ىناتلا

 قعبجلا رباج ةياور ىف دهاجي ىلوق دحأو مماقلاو ملاسو ءاطعو سواط لوق وهو ًائيش

 ًادمعتم نم هلتق نمو دهاجم نع بجبن 0 نبا نع نايفس ىورام ثلاثلا لوقلاو هنع

 ًادماع همارحإل ًاركاذ ناك نإو ءازجلا هيلعف همارحإل آيسان هلتقل ًادماع ناك اذإ لاق

 نع ىور دقو ىدهللا هيلعو هجح تدسف دق تاياورلا ضعب ىفو هيلع ءارج الف هلتقل

 لوقلاو همأرحإل ًايسانهلدقل ًادماع ناكاذإ بحب امن] ءارجلا نأ ىف دهأجي لوقوحن نسحلا

 روذعملا ريغو روذعملا اف فاتذال مارحإلا تايانج نأ تيث دق هنأل حبحصلاوه لوألا

 هسأر نم ىذأ هب نمو ضيرملا رذع دق ىلاعت هللا نأ ىرت الأ ةيدفلا بوجو باب ىف
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 ريغ 4 :اهريغ وأرذعل جملا تاوف ق نالخ ال كلذكو ةراقكلا باجيبإ ن 0 اميل لو

 ءازجلل ًاطقسم نكي ىل ًارذع أطخلا ٍناكو مارحإلا تايانج كلذ تدث املوكحلا فاتنع

 باحيإ ىف صن ءىطخلا ىف سلو سا ايق تارافكلا تا | دنع زوحيال ل رماق لاق نإف

 هلوق ىف ديصلا لتق نع ىهنلاب درو دق صنلا نآل اا ايق اندنع اذه سيل هل ليق ءاوجلا

 نع ىبنلاك هفلتم ىلع لدبلا باحيإ ىضتقي اندنع كلذو | مرح متتأو ديصلا اولتقت ال ]

 اذه ىف ءازجلا ىرج ادلف هقلتم ىلع لدبلا باجي ىضتقي هلام فالتإو أ ىدأآلا ديص ل5

 مش هفلتم ىلع لدب باجبإ هلتق نع ىهنلا ىضتقأ ديصال الثم هللا هلعجو لدبلا ىرجب هجولا

 روذعم ار يغو روذعملا لأح ءاوتسا تين أمل هنإف ًاضيأو قافتالاب ءارجلا نوكب لدبلاكلذ

 ءىطخلاو دماعلا لاح ىواست ىهنلا رهاظ نم ًآمورفم ناك مارحإلا تادانج رئاس ىف

 سايقب سيل ةريرب ىف عقلي ىنلا كح امب ةريرب ريغ ىف انمكح نأ اك ًاسايق اندنع كلذ سيلو

 سيل هيف تام اذإ نمسلا كح تيزلا ىف انمكحو ةرأقلا مكحب روفصعلا ىف انيكح كلذكو



 صاصجبلا نآرقلا ماكحأ ١1غ

 انفصوامب مكحلا دو رو لبق كلذ ىواسق تب دق هنأل نمسلا ىلعو ةرأفلا ىلع ًاسايق وه
 موص ءاقبب متلي ىنلا ْ نإ اباحصأ لاق كلذل و هعيمج ىف مك ناكهنم ءىش درو اذإف
 .نم امهم قامت ايف نيفلتخم ريغ امهنأل ايسان عماجما موص ءاقبب هيف كح وه ايسان لكألا
 طئاق وأ لوب نم ةالصلا ىف ثدحلا هقبس نميف اولاق كلذكو موصلا لاح ىف ماكحألا
 ريغ كلذ ن'ال اهيلع ءانبلا زاوج ىف رثثالا امهيف ءاج نيذللا ءقلاو فاعرلا ةلذنمب هنأ
 ناك كلذ ضعب ىف رثثالا درو ايلف ةالصلاو ةرابطلا ماكحأ أ نم امهم قلعتي ايف فلتخم
 هناف دهاجلا امأو أطخ ديصلا لتاق م كلذك نا كلذ سيلو هعيمج يف م> كلذ
 [ معنلا نم لتقام لثم ءا رج ادمعتم مكنم هلتق نمو | لاق ىلاعت هللا نآل ةيآلا رهاظل كرات
 ىنعمالو ءارجلاهيلع بجاوف م الاهل دقفديصلا لتقل ًادماعدما رحال ارك اذ ناكنث
 لئاق ةرافك ىلع ىلاعت هللا صن 97 اق لاق نإف هلتقل ًادماع همأ رحل ًايسان هنوكرابتعال
 اجلا باحيإب دمعلا لئاق ىلع ىلاعت هللا صن امل كلذك دمعلا لتاق هيلع أودرت ملفأ أطخلا
 1 ا لات هللا نأ اهدحأ هوجو نم اذه نع باوجلا هل ليق أطخلا لتاق ىلع اهءاحيإ رجيم
 رخآلا ىلع امهدحأ سايق زحي مو املا معتسا بجو نيلتقلا نم دحاو لكم كح ىلع هللاصت
 دمعلا لتق نأ ىرخأ ةبجنمو ضعب ىلع اهضعب تاصوصنملا سابق اندنع زئاج ريغ هنأل

 طخ ديصلا لتاق انيلخأ ىتمو ةيدلاو ةرافكلا نم ملعأ و ه ىذلا دولا باحيإ نم لل
 راج يف كاذو كح نم ًايراع ًاوغل نوكيف رخآ ءىث هيلع بجي م ءارجلا باجيإ ن

 لو روظحلاو حابملاو أطخلاو دمعلا ىف ةفاتخم لوص *الا ىف لتقلا ماكحأ نإف ًاضيأو
 ىدألا لتق ىق فلتخاو هيف أطخلاو دمعلا كح ىوتسا كللذلف دما ىف كلذ فلت 2

 لثملا نأ سابع نبا نع ىورف لثملاب دارأ 1١ قف فلتخا | لتق ام لثم ءأ رخل | ىلاعت هلوق

 قداتقو ريبج نب ديعس لوق وهو ريعب ةماعنلا فو ةاش ةيبظلا ىفو ةرقب ىور ”ل] ىف هريظن
 ه ريظن هل امف كلذو ىعفاشلاو نسحلا نب دممو كلام لوق وهو نيعباتلا نم م نيرخأ ف
 دما و ءاطعنع جاجحلا ىورو ةميقلا هيفف هوحنو روفصعلاكهنم هل ريظن الام امأف ىعنلا
 وأ لاقو ىدملا ! هنأ ىرخأ ةياور دهاجم نع ىورو مأرد ةميقلا هنأ لثلا ىف يهاربإو
 آماعط ىرتشا اش نإو ءاشنإ ايده ةميقلاب ىرتشيو ةمئقلاوه لثملا فسويوأو ة ةفينح
 ركب وبأ لاق ًاموي عاص فص لك نع ماص ءاش نإو عاص فص نيكسم لك 3 ىطعأو



 قول مرح هلتقراام باب

 ىذلال ثلا اندجوو معتلا نم ه ريظن لبعو هسئج نم ريظنلا ىلعو ةميقلا ىلع عقب مسا لثملا
 نأ همزايف ةطنح لجرأ كلهتسا ن :؛ك هسنج نم امإ نيبجو دحأ ىلع لوصألا ف بجي

 نع جراخ ة ةميق الو هسنج ريغ نم لثملاو ًادبع وأ ًابوث كابتسا ن نك ةميق نم امإو املثم

 ةيألاب دارملا لثملا نوكي نأ بجوف بجاو ريغ هسنج نم لالا نأ اوقفتاو لوصألا
 ىلع اوةفتا ام ىلع هلمح بجو ىناعلل المتحم ًابباشتم كلذ ناك امل ًاضيأو ةميقلا ره
 هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نف إ ىلاعت هلوق وهو نآرقلا ىف روكذملا لثأا نم هانعم

 ةميقلا وه هسنج نم هل لثمال امف مضوما اذه قلثلا ناكاملق | م ,كيلع ىدتعاام لثع

 ةبآ ىف للا نأ اههدحأ نيوجو نم هيلع الو ديملل روكذلا لثملا نوك نأ بجو

 نأ 5 هريغ ىلإ هدر بج هباشتم اذهو ءاهقفلا نيب هانعم ىلع قفتم رك ءادتعالا

 ةميقلل مسا لثملا نأ تبث دق هنأ ىناثلا هجولاو هنم هانعم ىلع قفتا ام . ىلع دو ودرس نوكت
 زب ملو هل امسأ تي دق ام ىلع هلمح بجوف معتلا نم ريظنلل مسأ هنا هنأ تبي مو عرشلا َْق

 يلق ال امف لثملا اذهب ةدارم ةميقلا ١ نأ اوقفتا دق ًاضيأو هل مسا هنأ تبكي ممل هلح

 ةميقلا نأ تبث دق هنأ امهدحأ نيبجو نم ةدارملا ىه نوكتت نأ بجوف معنلا نم هل
 ةميقلا نأ تي امل هنأ ىاثلاو معنلا نم ريظنلا مظتني الف الع صن ول لونك وهف ةدارم
 ىلع نوقفتم مهم 0-0 اوريلظفل ف ًاعيج امتد هل ديتسالا معن :ل]١ نم ريظنلا قتلا ة ةدآ

 نمو أهريغ ىتثأ ةدأرم ةميقلانأ تد ىتمو ىعنلا نم رظنو أ“ ةميق نم امهدحأ دارألا نأ

 ايفو ريظن هل اميف اماع ناكامل 1 - متأو ديصلا اولتقت ال | ىلاعت هلوق نأ ىرخأ ةبج
 نأ بجو | لتق ام لثم ءارخل ًادمعتم مكنم هلتق نمو | هلوق هيلع فطع مث هل ريظن ال
 ناكةميقلا ىلع لمح اذإ هنأال 37 كذب ةميقلاو روك ذملا ميج ىف اماع لثملا كلذ نوكي
 مكحو ضعإ نود هضعب ْق ًاصاخ ناكر يظنلا ىلع لمح اذإ مروكذل عيمج ىف اماع لثملا
 نمو ىلوأ ةميقلا رابتعا نوكب نأ بجو كلذلف كلذ نكمأ ام هم ومع ىلع هلاعتسا ظفللأ
 مس 1 ناكاذ ذإ ليق نإ ف صضعبأ لأ نود روك ذملا ضعب 6 ًاصاخ ظفللا نلعج ريظنلا ريتعأ

 ايفو ريظنلا لع ريظن هل ايف امهامعتسا نف ىرخأ ريظنلا ىلعو ةرات ةميقلا ىلع عقب لثملا
 وأ ةميقلا ىف امإ همومع ىلع لثملا ظفل لامعتسا نم لدم ملف ةميقلا ىلع معنلا نم هل ريظنال
 1عارمأ ,ظنلا فو صوصخلا لع ةميقلا ف لمعتسم وه لب كلذك سل هل ليق ء لثملا

 قل روكملا نو ص وتلا ىف 2



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ اذه

 نم ىلوأ ةميقلارابتعاب مسالا همظتنا ام عيمج ىف مومعلا ىلع هلاعّتساو ًاضيأ صوصخلا

 سيل و ريظنلل مسا لثملا لئاق لاق نإف نيينعملا نم دحاو لك ىف صوصخلا ىلع هلاعتسا
 اذههلليق ةبآلاب ال عامجإلاب ديصلا نم هل ريظن ال ايف ةميقلا تبجوأ امنإو ةميقلل مساب

 مكيلع ىدتعنف | ىلاعت هلوق ىف الثم ةميقلا ىعس نق ىلاعت هقلا نأ اهدحأ هوجو نم طلق
 هيلع نأ ًادبع كلبتسا نميف راصمالا هأبةف قفتاو مع بلع ىدتعاام لثم هيلع اودتعاف

 نابف رسوم ناكاذإ هتميق فصنب هريغ نيبو هني دبع قتعم ىلع رق ثِلَي ىدلا مكحو هتميق

 ملةيآلانإ كلوق نأ وهو رخآ هجوو ةميقلانع لثملا مسا هيفن ىفلث :اتلا اذه طلغ كلذب

 هلوق مومع ىف كلذ لوخد عم ليلد ريغب امل صيصخت هل ريظن ال ايف ءارجلا باجيإ ضتقت

 نع ةيانك هلتق ىف ءاهاو | ًادمعتم مكنم هلَدق نموإ هلوقو | مرح مث آو ديصاا ارسال

 لاسر يغكلذو ليلد ريغب هتصصخ دقف هضعب هنم تج رخ اذإف ديصلا نمروك دما عيمج

 ةاش ةماخلا ىف مهنع ىور دق ةباحضلا نم ةعامج نأ ريظنلا نود ةميقلا لما نأ ىلع لديو

 ليق نإف + ةميقلا هجو ىلع! ام وبجوأ مهنأ انءدلعف رظنملا ىف ةاشلاو ةماملا نيب هباشت الو

 هيف ةلالد الو هتميق تناك كلت نآل هل ليق ًاشبك ع بضلا ىف لعج هنأ ولي ىنلا نع ىور

 لمحو ليو أتلا اذه غوسي ناكامنإ لئاق لاق نإف هل ًاريظن ناك ثيح نم هبجوأ هنأ لع
 ىف لثملا ىنعم ةيآالا قسن ىفرسف دقو لثملاب دارملا نايب ةبآلا ىف نكي لو ةميقلا لعقبالا
 سصنلا عم ليوأتلا غاسم الو معنلا نم لثملا نأ ريخأف | معنلا نم لتقام لثم ءارجل | هلوق
 وهو كاوعد طقسأ امب هلصي لو كلذ ىلع رصتقا وأ تيعدأ ام ىلع نوكي ناك 1 هل ليق

 وأ نيك اسم ماعط ةرافكو أ ةبعكلا غاب ايده مكنم لدع اوذ هب مكحي معنلا نم |هلوق
 ركذ نأ كللاذب تبث رييختلا فرح هيلع لخدأو ركذ امب هلصو يلف | ًامايص كلذ لدع
 الثم اسيلو اعيمج ماي يصلاو مامطلا ركذ دق هنأ ىرت الأ لثبلل ريسفتلا هجو لع سدل معنلا
 لثم ءارؤ لوش نأ نيب ةيالا بيرت كللذ ناكذإ قرف الو معنلا| نيبو أمهندب وأ لخدأو

 بجو ال ةوالتلا ىف معتلا ركذ ميدقت نأآل ًايده معنلإ نم وأ ًامايص وأ ًاماعط لتقام
 ماعطإ هترافكف | ىلاعت هلوق نأ ىرت الأ ًاعم روكذم هنأك عيجلا لب ىنعملا ىف هميدقت

 ضتقي مل[ ةبقر ريرحت وأءمهتوسك وأ مك 5 كياهأ نومعطتام طسوأ وأ نم نيك اسم ةرشع

 هنأك لكلا لب ىنعملا ىف قتعلا ىلع ةمدقم ةوسكلا الو ةوسكلا لع امدقم ماعطلان وك



 ١ ؟ا/ : مرخلا هلثقي ام بأب

 هلوقب الوصوم | مع دل ٠ نم لتقام لثم ءازجل | هلوق كلذكف عم دحاو ظفلب رو ذم

 ركذ نكي م ١ نيكأ سم م اعط ةرافك وأ ةبعكلا غلاب ًايده كدم لدع اوذ دب محب ]

 ريغ هسفنب فتكم مالك| لتقام لثم ءارج | ىلاعت هلوق نإف ًاضيأو لثلل ًاريسفت معنلا

 ةبعكلا غلاب ايده مكنم لدع اوذ هب مكحي معنلا نم | هلوقو هريغب هنيمضت ىلإ رقتفم

 لعجي نأرجي ملف لشلا ريسفتلا هجو ريغ ىلع هلاهعتسا نكمي | نيك اسم ماعط ةرافك و أ

 هريغب هنيمضت زئاج ريغ مكح هلف مالكلكنأل هنع مالكلا ءانغتس ا عم معنلاب ًانمضم للا

 مرحنا ةدار]ر يمض هيف نأ مولعم [ معنلا نم | هلوق ًاضيأو هاوس هيلع موقت ةلالدب الإ
 ماعطلا دارأ نإ ماعطلاو ىدحلا دارأ نإ ايده مكنم لدع اوذ هب مكح رعنلا نم هانعف

 ليق نإف روكذملا لثللل ًاريسفت اسيل مايصلاو ماعطلا نأ اكلثملل اريسفت اذإ وه سيلف

 دقو فلتخت ميقلا نأ مولعمو ةنديب ةماعنلا ىف اودكح مهنأ ةباحصلا نم ةعامج نع ىور

 لوقت اف هل لبق اهناصقنو ةميقلا ةدابز ىف ديصلا رابتعا ريغ نم كلذ ىف لوقا اوةلطأ
 ابضافتإو 08 هتميق عافتر رأ ىف ديصأا رايتعا ريغ نم ةندب ةماعف لكف بجو : له اه تنأ

 امتإ] والليق ناف ةعيضو ةندب ماعنلا عفرأ ىف ى بجوتو ةعيفر ةلدب ةماعنلا ىلدأىف بجوتف

 ىلع ةندبف ةعيضو تناكنإو ةعيفر ةندبف ةعيفر تناكن إف ةماعنلا ردق لع ةندب بجوأ

 نيب اوقرفي مأو ديصلا لاح نع اولئسي مل مهل ةياحصلا تفلاخ دقف هل ليق اهردق

 اودكح مهن : ىلع لوم اذه ليق نإف ١ وربتعا أم فالخ تريتعاف ةيندلاو اهنم ةعبقرلا

 كلذكل هل ليق ىوأرلا هلقش ملو كلذ اؤركذي مل نإو ةماعنلا لاح بسح ىلع ةندنلأع

 نإو تقولا كلذ ىف اهتميق ناك كلذ نال ةيديلاب اكس م ] ةميقلاب نولئاَقلا كلل لوس

 لدي له مهل لاقيو ةماعتلا ةميق تناك اهتميق نأ ىلع ةدلا اونكح مهنأ انيلإ لقي مل

 مهل لبق ١ أولاق نإف مايصلاو ماعطلا نم اهريغ زوحيال هنأ ىلع ةندبب ةماعنلا ىف مومكح

 ةميقلا زاوج ىنتىلع لاد ريغ ةندبلاب اهف مهلكح كلذكف

 ءازجلا ةفاضإو هضفخ ءىرقو لثملا عفرب | لثم هازل | ىلاعت هلوق هىرقو ( لصف )

 نف ىزاجملل العف نوكيف ًاردصم نوكيو لعفلا, بجاولل مسا نوكي دق ءازجلاو هيلإ

 معنلا نم ريظنلا وأ ةميقلا وهو لعفلاب قحتسملا ءازجلل ةفص لثملا لعج نيونتلاب هأرق

 نم هجر ام ناكف لاما ىلإ هفاضأو آردصم هلعج هفاضأ نووسهسيف مهفالتخا ىلع



 صاصحلا نآرقلا ماكحأ ١م

 ىلإ اناضم بجاولاوه ىذلا ءارجلا نوكب نأ لمتحو روك ملا لئلا لإ ًافاضم بجاولا
 رابتعا بجاولا نأو هل ةميقال مرحم ةتيم ديصلا نأ ديفيف ديصلل الثم نوكي لثللاو لثملا
 ًامسا ءارجلا ناكءاوس نيل احلا ىف ىنعملا ةحيمص ةفاضإلاف ةميقلا باح ىف ًايح ديصلا لثم
 لمت [مكسنم لدعا وذ هب مكحي| ىلاعت هلوقو منغلاو رقبلاو لبإلا نم معنلاو اردصم وأ
 لاوحأ فالتخا بسح ىلع فاتخت قلا نآل معنلا نم ريظنلا وأ ةميقلا نم ًاعيمج نيلوقلا
 لاق نمو همي وقت ىف نيكملا مكح فانيتسا ىلإ ديص لكفو نيح لكى جاتحيف ديصلا

 ىّتح ضافختا وأ عافترا نم هسفن ىف ديصلا فالتخال نيدكحلا لوق ىلإ عجرف رظنلاب
 ىلإ هيف جاتحي كلذو ىندلا ىندلا فو طسولا طسولا ىفو رينلا نم هنم عيفرلا قايجوي
 لتق مرحم ىف الاق رم نباو سابع نبا نع ةكيلم ىبأ نبا نع ىورو ه نيمكحلا داهتجا
 نب ةفدص نغ رمعم ىورو + نينكسم نطب ىف ةاطق نم ريخ دم اثلثو دم الث هيف ةاطق
 هبحاصل امهدحأ لاقف ًايسان مر وهو اهحذ ةلجح نع ًالاسو مساققلا تلأس لاق راسي
 لب لاق دم فصنوأ ريخ ىه لاقف دم انلث لب لاقفدم اثلث وأ ريخ لججر نطب ىف ةلجحأ
 معن تلق كلذ لعفت وأ الاق ةاش ىنع ىرجتأ تلق لاق دم ثلث وأ ريخ ىه لاق دم فصن
 راح هلتتف امامح راطأف ةودنلا راد ىف دوع ىلع هءادر عضو رمح نأ ىورو + بهذافالاق
 ىورو ه رمعاهب مأف ءارفع ةينب قانعب اك ىلع كح !ثراحلا دبع نب عفانو نامثعل لاقف
 * هد ىلإ الجر رمع لأسف ًايبظ لتق امر نأ رباج نب ةصيبق نع ريمع نب كلا دبع
 نبا ىتفتسملا اهمأ هل تلق هدنع نم انق الف ةصيبق لاق اهمحلب قدصتي نأو ةاش حيذب هرمأ
 وف هللا رئاعش مظعو كنتقان رحناف ًائيش هللا نم كنع نغت ل باطخلا نبأ ايتف نإ باطخلا
 رمع اذإو رمع ىلإ تمقف هبنج ىلإ ىذلا لجرلا لأس ىتح لوقيام باطخلا نبا ملعام هللا
 ايتفلا ىدعتو مارحلا لدقتأ هللا كلئاق لوقي وهو اعفص ىحاص ىلع ةردلا هعمو لبقأ دق
 لدب اذبف [ مكسنم لدع اوذ هب مكحي | أردن امأ هبنج ىلإ نم لأس ىتح رمع ملع ام لوقتو
 رمع نباو سابع نب اورمع نأ ىرت الأ داهتجالا قي رط نم كلذ ىف نيدكسحلا مكح نأ ىلع
 قذتا اءلف بجاولا رادقملا ىف هداهتجا نع هبحاص لأس مهنم دحاو لكأملاسو مساقلاو
 هللا ةحابإل ثداوحلا ماكحأ ىف داهتجالا زاوج ىلع لدب اذهو هب يح ءىش ىلع امهأر
 تاكلهسملا يوقت نأ ىلع ًاضيأ لديو هيف بحي امو ديصلا ميوقت ىف داتجالا ىلاعت



 ليلا مرح | هلتقي ام باب

 .نيدكسملا لوق ىلإ عوجرلا بجوأ ككل تسملا ىلع هب ناكحنيلدع داهتجال الإ لوكوع
 نم ءاشام 5 رحخا رات مث ةميقلاب هيلع ناكحي ةفينح ىبأ دنع نايملاو ه ديصلا مدقت 5
 مايص وأ ماعط وأ ىده نم ناري اع ناكع ناكل دمه لاقو مايص وأ ماعط وأ ىده

 نم ىدهلا نإ , ةبعكلا غلاب ايده | ىلاعت هلوق امأو ىدهب نأ هيلع ناكىدملاب كح نإف
 فالخ الو ىدهلا نم رسيتسا اف مترصحأ نإف | ىلاعت هللا لاقو منغلاو رقبلاو لبإلا
 ءازج ف امأف راصحالا ف اذه اهم هاش اممأ فانصألا هذه لجأ نم ىدم نأ هل نأ

 ىدلا راتخا نإف كلذ دعب هريخ إف ديصلا ةميق هيلع بجاولا لعجب نم نإف ديدلا
 نإو اهحذ ةاش غلب و غلبت : نإف اهحذ ةرش غلبو ةندب غلبت : نإو اهرحت ةندب هتميق تغلبو

 ىدهلاب هيلع مكحأ هنإف معنلا نم ريظنلا بجو نمو هأزجأ ةاش ةعامج ةميقلاب ىرتشأ

 .ءازج ىف زوجي ىذلا نسلا ىف فلتخا دقو ه ةاش وأ ةرثب وأ ةندب نم هب -- اع ىدهأ

 نارقلاو راصحإلا ىفو ةيضألا ىف ىردجتام الإ ىدم نأ زوال ةفينح وبأ لاقف ديصلا
 نأ لوآل ا ةمص لع ليلدلاو ديصلا ردق ىلع قانعلاو ةرفجلا ىرجي دمحو فسوب وبأ لاقو
 اموجو قلعت ىلا ايادسملا راس َُق اوقفنا دقو مارحالاب هبوتججو قلعت ىده كلذ

 ىنثلا وأ نأضلا نم عذبجلا وهو ىحاضالا ىف ىرجبام الإ اهنم ىرحب ال اهنأ مارحإلاب
 ىلاعت هللا هامس امل ًاضيأو ديصلا ءازج ىده كلذكف ادعاصف رقبلاو لبإلاو زعملا نم
 ىذلا نسلا نود ىرحي الف نآرقلا يف ةقلطملا ايادملا رئاس ةلزنم ناكقالطإلا ىلع ًايده
 ةرفج عوبربلا ىف نأ ةباحصلا نم ةعامج نع ىورام ىلإ دممو فسوي وبأ بهذو انركذ
 زئاخ ةباحصلا نع ىو رام امأن اهداوعيذ تدلوف ءاش ىدهأول هنأللعو قانعينرآلا فو

 نم ملا ىف ىذلا قحلا ىرسيف اهل عبت هنإف ىدحلا دلو امأو ةميقلا هجو ىلع نوكي نأ
 نوكي نأ حصي هنأ ىرت الأ عابتالاب هسفنف الصأ ناك ام رابتعا زوحي سيلو عبتلا ةمج
 حيصي الو ةياعس ريغ نم ىلوملا تومب هقتعو لام ريغ هنوك ىف همأ ةلزنمب دلولا مأنبا
 دلو كلذكو مآلا مكح ف لوخدلاو عبتلا هجو ريغ ىلع هل مكحلا اذه بامجيإ ءادتبا
 + ةريثك كلذ :اظنو حصل قولعلا ةباتك أدتبا ولو قولع وهو بتاكم وه ةيتاكملا
 ىف فالخ ال مرحلا ىف هحيذ ةبعكلا هغولبو ىدبلل ةفص | ةبعكلا غلاب | ىلاعت لوقو
 .هنآآل اهعابر عيبزوجي الهتأو ةعرحلاىف ةبعكلا ةلزنمب هلك مرحلا نأ ىلع لدي اذهو كلذ
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 دجسم هلك م مرحلا نأ رقم "ا لَم ىنلا نع سابع نبأ نع ىوراكوهو مرا نع ةيعكلاب ربع

 مهنآل جملا لاعمو هلك مرحلا هب دارملا [ مارحلا دجسملا اويرقي الف | ىلاعت هلوق كلذكو

 2 موعي مهاربإ لاقذ 57 موقت عضأ وم ف فاتخا دقو جلا نم ةيالاهذهم أوعنم

 لوق وهو ايلإ نارمعلا نم نك امألا برقأ ىنف ةالف ىف ناكنإف هباصأ ىذلا ناكملا

 ريتعيف تاكلهتسملا مو قتك هنأ حيحصلا وه لوألا ىنوأ ةكع موقي ىعشلالاقو انباصأ

 صيصخت نآلو ةميقلا هيف ىدؤي ىذلا عضوملا ىف الو كالبتسإلا هيف عقو ىذلا عضوملا

 ىور لئاق لاق نإف زوي الف ليل د ريغل آلا صيصخت اقبل رئاس ن نيب نم ىنمو م

 عضوملا نع لئااسلا الئسي ملو ةأشب ىظلا ىف اكح امهمأ فوع نب نمحرلا دبعو رمع نع

 ةأش هيف هتميق نأ لع عضوم ىف هلتق علا لئاسلا نوك نأزوجب هل ل )ف هيف هلتق ىذلا

 نيونتلاب ءىرقو ةفاضإلاب ةرافك ءىرق هنإف [نيكاسم ماعط ةرافكوأ] ىلاعت هلوقامأو
 دهاجو ءاطعو مهاربإ ةياور سايع نبا لاقف ماعطلا ريدقت ىف فاعا دقو ةفاضإ الب

 ىورو عاص ف صن نيكسم لك م عطيف ماعط مماردلاب ىرتشي مش مثارد ديصلا موي مسقمو

 دهاجي نع هلثمىورو اماعطىدحلا ةميقب ىرتشي مم ىدملا موقي ةياور سابع نبا نع

 كلذ عيمج نآل كلذو مصأ لوألاو ىمفاشلا لوق ىتاثلاو انباأ لوق لوألاو ًاضيأ

 هريظن 2 وأ هتميق ف امإ ديصلا آريتعم ءازج ناك ثيح نم ىدهلا ناكاف ديصلا ءازج

 ماعط ةرافك وأ  هلوق ىلإ  لتقام لثم ءازجل ] لاق هنأل هلثم ماعطلا نوكي نأ بجو
 هرابتعا نم ىلوأ ديصلا ةميقب هرابتعاف ةميقلاكةرافكو ءازج ماعطلا لعجل [ نيك اسم

 هل ريظن ال ايف اوقفت دق ًاضيأو ىدهلا نمال هنع» ارجو ديصلا نم لدب وه ذِإ ىدهلاب
 امس جالا ككل طتللا ف ىلا ف د لا 1 اا 1 ل ١

 ةمظدنم ةيالأ ن 2 لوطا هل امك فلل ذل ديصلا ةميق وه إ ] ماعطلا رابتعا نأ معنلا نم

 لاقو هلثمرخآلا ناك ديصلا ةميقب ماعطلا رابتعا دارملانأ امهدحأ ىف اوقفت | ايلف نيمألل

 نم عاص فصن نيكسم لك معطأف اماعط ديصلا ةميقب ىرتشا ماعطإلا دارأ اذز انباهصأ

 هلوقو فلس اهف هانيب دقو ىذ“الا ةيدفو نيملا ةرافكك كلذ نم لقأ هيرجب الورب

 مسقمو دهاججو ءاطعو مهاربإو سابع نبأ نع ىور هنإف [ امايص كلذ لدع وأ ] ىلاعت

 هنأ ًاضيأ ءاطع نع ىورو انباحصأ لوقوهو أموي عاص فصن لكل اولاق مهنأ ةداتقو

 وهف مايصلاو ماعطإلاو ىدحلا نم ةبآلا هذه ىف ىلاعت هلا هركذ امو ًاموب دم لكل لاق



 ؟١ مرحما هلتقي ام باب

 ةرشع ماعطإ هترافكف] نيملا ةرافك ىف ىلاعت هلوقك كلذ ىضتقي وأ نأل رييختلا ىلع
 .ىلاعت هلوقكو | ةبقر ريرحت وأ ممتوسكو أ مكيلهأ نومعطت ام طسوأ نم نيكاسم

 .نسحلاو ءاطعو سابع نبا نع كلذ و ىورو | كسن وأ ةقدصوأ مايص نم ةيدفق

 بهترتلا ىلع اهنأ ىرخأ ةياور سايع نبا نع ىورو انباخأ لوق وهو ةياور مبهاربإو
 بيت رثلا ىلع اهنأ ىرخأ ةباور ميهاربإ نعو هلشم ىدسلاو ىبعشلاو دهاجم نع ىورو

 الو هنم سيلام هيف داز بيترتلا ىلع هلمح نمو ظفللا ةقيقح هنآآل لوآلا وه حبحصلاو

 نسحلاو سابع نبا نع ىور | هنم هللا مقتنيف داع نمو | ىلاعت هلوق ةلالدب الإ زوي

 له تولثسي اوناكميهاربإ لاقو هنم مهتلي ىلاعت هللاو هيلع مكحن 0 رع داع نإ حيرشو

 ريبجج نب كيعس لاقو هيلع مكحال لاق نإو هيلع نوكحي يل معن لاق نإف هلبق امش تيضأ

 لأسف مر وهو هباصأ ديص نعر.اج نب ةصيبق رع لأسو ًادبأ هيلع مكه دهاجو ءاطعو

 ءابقف لوق وهو ايش هلبق تدضأ له هلئسي لو هيلع يح مث فوع نب نمحر لا ديع رمع

 ءازجلا بج وب ١ ءاوخ ًادمعتم مكنم هلتق نمو | ىلاعت هلوق نآل حيحصلا وهو راصمألا

 |هلمأ لإ ةيلسم ةيدوةنم وم ةبقر ريرحتف أطخ أنموم لتق نمو 1 ىلاعت هل وةك ة لم لكف

 برات ] دح لعج دق ىلاعت هللا نأ ىرت الأ ءارجلا بوجو ىفانب ال دئاعلل ديعولاهركذو
 هلوقب ديعولا ركذب هبقع مث | هلوسرو هللا نوبراحب نيذلا ءازج اعإ | هلوقب هل ءازج

 ماقتنالا ركذ ىف اذإ سيلف [ مظع باذع ةرخآلا ىف مهو ايندلا ىف ىرتش مهل كلذ ]
 هيق ةلالدال |هنم هللأ مةتليف داع نموأ ىلاعت هلوق نأ ىلعو ءازجلا باجيإل قأ دئاعلا نم

 [ فاس امع هللا افع] هل وق نآل هلبق رخخآ ديصل هلتق دعب ديصلا لتق ىلإ دئاعلا دارملا نأ لع

 ناك تنإو ميرحتلا دع ىعب داع ندو مجرحتلأ لبق فلس امع هّللأ افع هب ديري نأ لمتح

 ديصلا لتق ىف دئاعلا نأ ىلع لدي مل كلذ لامتح1 هيف ناكاذإو ةبآلا لوزن دعب ديص لوأ
 . ماقتنإلا الإ هيلع سيل ىرخأ ةرم هلثق دعب

 نم لكأ اذإ مرحمأ ىف ةفينحىبأل هب يتح | هرمأ لابو قوذل | ىلاعت هلوق ( لصف )
 بج ,أ هنأ ريخأ ىلاعت هللا نال هب قدصتب لكأام ةميق هيلع نأ هؤ ارجهمزل ىذلا ديصلا
 نم عجر دقف هنم لكأ اذإف هلام نم ردقلا اذه جارخإب هرمأ لابو قوذيل مرغلا هيلع
 نخأو ًائبش مرغ نم نال هسمأ لابو كللذب قئاذ ريغ وهف هنم لكأ ام رادقم ىف مرغلا
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 ماص مرحلا ءاش نإ انباوصأ لاقورهلوق ةعص ىلع كلذ لدف هرمأ لابو ًاقماذ نوكي ال هلثع
 عملا او زاجاف ًاضعب معطأو ضعب نع ماص ءاش نإ و ًاموي ماعطلا نم عاص فصن لكنع

 عمجا اوزيحجب ملقم املإلا عم نيملا ةرافك ىف مأي صلا نيبو هتياوقرفو ءامطلاو مايصلا نيب

 ءطرو دبع فص قّدعي نأ نيل ة ةرافك ىف 5 اعطلاو قتعلا نيبو هنبب ًاضيأا اوقرفوامبنب

 لبق نم مامطلا نيبو هنيب عما اوزاجأ اه :إذ ديصلا ءازج ىف موصلا امأف نيك اسم ةسمخ

 هلأمولعتو امايص كلذ لدعوأ ]| هلوقب هل الثمو ماعطلل الدع مايصلا لعج ىلاعق هللا نإ

 نيبو مايصلا نيب هباشت الذإ هانعم ةقيقح ىف هل الثم نوك نأأ كلذ لدع | هلرقب دريل

 ًاضعل ماص نأ هنع هتبانو ماعطلا م اقم همايق ىف ميدي ةلثامملا دارألا نأ انملعف ماعطلا

 ةرافك ىف : ايصلا امأو ام اعط عيمجلا ناكق ما ءطلا ىلإ همم زاؤ كلذ ردقب معطأ دق هن اكف

 نأ نم ولخم ال ذإ امهثي عمجأ زئاج ريغف هنم لدب وهو م اعطلا مدع دنع زوجي امئإف نيعلا

 دجاو ريغ ناك نإو مايصلا هزجب مل ماعطلل أدجاو ناك نإف دجاو ريغ وأ ًادجاو نوكي
 نيفلا دحأ ىلع حسم اك ةنم لديملاو لديلا نيب مها نتاج ريغو هنم الدب هض رف مرمص 5-55

 الح لذ الو كل ىر## ىرج امو ءوضولاو مميئلاكو ىر الا لجرلا لسغو

 زج مل اميإف ماعطلاو قتتعلا امأو نيملا ةرافك ىف ما ماد دطلاو مارصلا نيب مهنا زا ربج عانتمأ

 معطأو , فصلا قتعأ اذإف ةثالثلا ءا ايشاأألا ردأ نيعلا ة َة رافكل ادج ىلاعت هللأ انآل عملا

 ةميقلاب عيمجا ن زع ىزجيف موتي د ال قتعلاو هرج ملف ايهدحال لعاف ريغ ورف فصلا

 نيذه نم دحاو لكنأل ةميقلاب ىرجيف ةلمخ مخ معطيو ة ةسمخ وسكت نأ لث هوه سلو

 . ةميقلأب !اب امهددأ نع ىزجيف موقتم

 ةعادجاو دحاولا مظتني | لتقام لثم ءازجخل ًادمعتم كتم هلدق نمو ]ىلاعت هلوق (لصف)
 باجيإ ىف هلايح ىلع دحاو لكلو 1 نم نآل د>او لك ىلع م ا ءازج با] ىف اولتق اذإ

 ا ةنمؤؤم ةيقر ريرحتف أطخ ًانمَو رم لتق نمو | ىلاعت هلوق هيلع ليلدلا اان عج

 نمو | ىلاعت لاقو ةدحاو سفن اولتق اذإ نيلئاقلا نم دحاو لك ىلعةبقرلا بأ + | ىضتقا دق

 لتقي نمو | لجو زع هلوقو هلايح ىلع دحاو لكل ًاديعو | ًاريبك ًاباذع هقذن مم ملظي

 هتوعفادتيال ةخللا لهأ دنع مولعم اذهو نيلئ اقل اقلا نم دحاو لكل ديعوإ| ًادمعتم ًانمؤم

 ةد م ميج ىلع تناك الجر ةعاج لتق ولف لئاق لاق نإف ةاهيف هل ظح ال نم هلبجب امتإو



 نك مرحنأ هلتقي ام باب
 ةقيقتم هيضتقي ىذلا هل ليق ةبقرلا لوخد بسح ظفللا ىف تلخد امنإ ةيدلاو ةدحاو
 الإو عامجإلاب ةدحاو ةيدىلع هيف رصتقأ امنإو نيلتاقلا ددعب تايد باجي همومعو ظفللا
 هلايح ىلع هل لتاق هنأك امهنم دحاو لك ناك ًادمع هالتق ول امهمأ ىرت الأ هيضتقي رهاظلاف
 لتق نم ةلزنع ناكول هنأو ثرال نيلئاقلا نم دحأو لكنأ ىرت الأ هن ًاعيمج نالتقيو
 آعيمج امهنأ ىلع عملا قفتا الف هريغ هنم هلتق اع ثاريملا مرحي ال نأ بجول هضعب
 تناكذإ ةرافكلأ باجيإ ىف كلذك هدحو هل لتاق هنأك امهنم دحأو لكنأو ناثريال
 ىلع بجتف هلايح ىلع ديصلل فلتم هنأك دحاو لكديصلا اولئاق كلذكو ضعبتتال سفنلا
 ماعط ةرافك وأ | هلوقب ةرافك كلذ ىمس ىلاعت هللا نأ هيلع لديو ةمأت ةرافك دحاو لك
 ءارخ | ىلاعت هتلا لاق امل لئاق لاق نإف لتقلا ةرافك تييشأف ام وص اف لعجو | نيك أسم
 وأ ةعامج اونوك نأ نيب قرش لو دحاو ءازج وه امن] ءازجلا نأ ىلع لد 1 لتقام لثم
 ءازجلا اذه هل ليق كلذ نم رثكأو ةثالثو نأ ازج مهيلع بحب لوقت تنأو ًادحاو
 ةثالثو نآ ازج مهنم دحاو لك ىلع بجي هنإ لوقن ال نونو مهنم دحأو لكىلإ فرصتي
 ىلامت هلوق دحاو لكىلإ فرصنم هنأ ىلع لدي ىذلاو دحاو ءازج هيلع بجي اعإو
 حرش باتك ىف كلذ انبي دقو دحا و دارأ هنأ ىلع لدف اولتق لقي لو , لتقام لثم ءازجل |
 دحاو ءارج الإ هيلع بجي ال هنإف نراقلا ىف ةيآلا هذه انيلع جتح مصخلاو كسانلا
 ههضرم ىف هرك ذنسام ىلع نيما رحأب اندنع مرت هنأ اذه نع باوجلاو باتكلا رهاظب
 الو ركب وبأ لاق نيمدب امهربخت نأ بجو امهيلع صقنلا لخدأ مث كلذ انل حص اذإو
 ىف كانه هذي نأ ةبعكلا هغولب نأو ةكمب الإ ىزجي, ال ىدحلا نأ ءابقفلا نيب فالخ
 لاقو هرم لاقو هريغ رخآ ايده هيلع نأ هذي نأ لبق مرخلا هل وخد دعب كام ول هنأو مرا

 نآلل ءىث هيلع نك مل كللذ دعب قرس نإف ةبعكلا غولب دعب مرخلا ىف هحيذ اذإ انياوعأ
 همرلب الف قرسف محللا اذهب قدصت أ نأ ىلع هلل لاق نك راصف جيذلاب هيف عنيعت ةقدصلا
 انباحصأ لاقف ماعطلا ىف اوفلتخاو ةكمريغ ىف موصلا زاوج ىلع أضيأ ءاهقفلا قفتأو ءىش
 ميم نيك اسم ىطعي نأ الإ ىزجي ال ىعفاشلا لاقو ءاش ثيح هب قدسصتب نأ زوجي
 ىف مومع كلذو | نيك اسم ماعط ةرافكوأ | ىلاعت هلوق ءاش ثيح هزاوج ىلع ليلدلاو
 صخ دقذ 7 نيك اسم ىلع هرصق نمو ةلالدب الإ ناكم هصيصخت اج ريغو مرااس
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 ف اهؤادأ زوج ال ناكمب ةصوصخ ةقدص لوصألا ىف سهل ًاضيأو ليلد ريغب ةبآلا

 نم اهرئاظن ىلع سايق عضاوملا رئاس ىف اهزاوج بجو ةقدص كلذ ناك املف هريغ

 رهاظو لوصألا نع جرخ امو لوصألا نع جراخ ناكمب هصيصخت نآلو تاقدصلا

 وهو ةقدصلا هليبس ىده لاف لئاق لاق نإف لوذرم طقاس ورف ليواقألا نم باتكلا

 مث مرحلا ىف هحذ ول هنأ انراصأ لاق كللذكو ءاش ثيل ةقدصلا امأف مرلاب صوصخم

 وهو كم ريغ ىف مايصلا زاوج ىلع اوقفتا الل ًاضيأو هأزجأ هريغ ق هب قدصتف هج رخأ

 . ةلعلا هذه ماعطلا ىف هلثم بجو حبذب سلو ديصال ءاز

 رحبلا ديص باب ش

 تبأثنيديزو سابعزب| نع ىورو [هماعطو رحبلا ديص ل لحأ] ىلاعت هللا لاق

 ًايرط ديص ام هديص اولاق دهاجمو ىدسلاو ةداتقو بدسملا نب ديعسو ريبج نب ديعسو

 ةداتقو سايع ن نبأو رمعو ركب ىبأ نع ىور دقف | هماعطو |هلو مةامأَف اهوحنو كاب قلاب

 ةداتقو بيسملا نب ديعسو ريبج نب ديعسو ًاضيأ سابع نبا نع ىورو اتيم هفذقام !ولاق

 هنم ذيص ام نيفنصلا ةحابإ مظتني هن"ال ربظأ لو لإ ل لوقلاو هنم حولمملا اولاق دهاجيو

 ىلع [ هماعطو | هلوق نوكيو [ رحبلا ديص ] هلوق هلوانت دقف حولمملا امأو دصي ملامو

 ىاطلا ةحابإ ىلع لدي اذه لئاق لاق نإف لو"الا ظفللا همظتنا امل ًاراركت ليوأتلا اذه

 هلوق فاسلا ل وأت امإ هل ليق دصي مل ىفاطلاو دصي مل امو هنم ديص أم مظتنا دق هناال

 ىاطلا امإو فاطب سيلف ًاتيم رحبلا هفذق ام نأ اندنعو رحبلا هفذقام لع هماعطو ]

 دق نوكي نأ بجوي اذهو ًاتيم رحبلا هفذقام !ولاق ليق نإف هفثأ فتح رحبللا ىف توعام

 رحبلا هفذق ام لكس يلو هل ليق ىفاطلا هب اودار أ دق مهنأ ىلع لدي اذهو هفذق مث هيف تام

 هريغوأ رحوأ درب نم هلت ةف هيلعأ رط بدسل رحب لا فق توع نأ ز اج ذإ ًايفاط نوكي ًاتيم

 نع ىوردقو بأتكلا اذه نم مدقت ايف قاطلا ىف مالكلا انيب دقو ًايفاط نوكي الف

 بوبحلاو ريعشلاو ربلاهماعطو رحبلا هلكاذه رح ءارواملاق | ةماعطو | هلوقىف نسحلا

 هلعجوو هايملا روح عضوملا اذه ىف رحبلا لعجي ملف نسحلا نع كلملا دبع نإ تعشأداور

 سرفلل علي ىلا لوق هنموأ رحب عستا أم ىمست 7 برعلا نال ضر الا ن م عستا أم ىلع

 نع ريبزلا نإ بيبح ىور دقو وطخلا عساو ىأ آر < هاتدجو ةحلط ىأ ال هيكر ىذلا



 برعلا نأل راصمأللا رحبلاب دارأ هنأ | رحبلاو ربلا ىف داسفلا روظ] ىلاعت هل وق ىف ةمركع
 رحبلاو ربلا ىف داسفلا ربظ ةمركع نع مهضعب نع نايفس ىورو رحبلا راصمألا ىمست
 ريغ نسحلا نع ىور ىذلا لبوأتلاو ىرقلا رحبلاو ءىث اهبف سيل ىتلا ىنايفلا ربلا لاق
 دري مل هنأو ءاملا رحب هب دارملا نأ [ رحبلا ديص مكل لحأ ]| ىلاعت هلوقب ملع دق هن“ال حبحص
 [امرح متمدام ربلا ديص مكيلع مرح و ] ىلاعت هلوق هيلع بفطع هنأال راصم الا الو ربلا هب
 ةعفتم اولاقةداتقو نسحلاو سابع نبا نع ىور [ ةرايسللو مكل اعاتم ] ىلاعت هلوقو

 ديص ةحابإ [ رحباا ديص كل لحأ ] ىلاعت هل وق ىضتقا له لئاق لاق نإف رفاسملاو يقلل
 ربلا ىف داسفاا رهظ] ىلاعت هلوق هنمو أرحب رهلا ىمست برعلا نآل مدن هل ليق راهنألا
 ىرج اذإ هنأ الإ اسلم هؤام نوكي ىذلا وه رحبلا ىلع بلغألا نإ ليق دقو [رحبلاو
 ناويح رئاسف ءاملا ديص هيف دصقملاف ًاضِيأو ًاضيأ راجن“الا مظننا ةلمجا قيرط ىلع هركذ
 ل لحأ ] ىلاعت هلوقو ءابقفلا نيب كلذ ىف افالخ ملعن الو هدايطصا مرحمال زوجي ءاملا
 هيف معلا لهأ فاتخا دقو رحبلا ناويح عيمج لكأ يبطي نم هب جت [ رحبلا ديص

 :٠ رلعأ هللأو

 كلذ ىف فالخلا ركذ

 وأ هنع هاور ىروثلا لوق وهو كمسلا الإ ءاملا ناويح نم لكؤي ال انباصأ لاق
 ةيحو عدفضلا نم رحبلا ف نوكي ءىث لك لكأب سأب ال ىلبل ىبأ نبا لاقو ىرازفلا قام
 لاقو حيذيو ىروثلا لاق ىروثلا نع هلثم ىورو سنأ نب كللام لوق وهو كلذريغو ءلملا
 رحبلا ةتيمم سيل دعس نب ثيللا لاقو دهاجم نعهأورو لالح هلكر حبلا ديص ىعازوأالا

 لاقو ءاملا ريزنخ الو ءاملا ناسنإ لكؤبالو ءاملا سرف هل لاقي ىذلاو ءاملا بلكو سأب
 حابأ نم جتحاو ءاملا ريتخي سأب الو هتاكذ هذخأو هلكأ ل>ءاملا ف شيعيام ىعفاشلا
 ًائيش صصخ م ذ] هعيمج ىلع وهو [ رحبلا ديص مكعأ لحأو ] ىلاعت هلوقب هلكءاملا نأويح
 ىلع وه امنإ [ رحبلا ديص مكل لأ ] ىلاعت هلوق نال اوركذ ام ىلع هيف ةلالد الو هنم
 هلوق هيلع فطع هنأ هيلع ليلدلاو هلكأ ىلع هيف ةلالدالو مرحملل هيف ام دايطصا ةحابإ

 مدت نا م ربلأ كييح يكسأع م رحرأ ربلأ ديص كح فات ! ناب جرم مالكلا جر [امرح متمدا 1 ىلا ل قع

 « عب ماكحأ ١١د



 عقب دق ناكنإو دايطصالل مسأ وهو ردصم مسا ديصلا نإف ًاضيأو مرحنا ىلع رحبلاو
 دايطصالل ًامس1ناكًاردصم كلذ ناكاذإو ًاديص تدص لوقت كنأ ىرتالأ ديصملا ىلع
 هب ربعيدق ناك نإو لكلا ةحاب] ىلع كلذ هب ديرأ اذإ هيف ةلالد الو دئاصلا لعف وه ىذلا
 امن هريغ مساب ءىثلا ةيمستو ل فلا ساب لوعفملل ةيمسق هنالزاج كلذنأ الإ ديصملا نع
 انث تلحأ ملي بلا لوق ءاملا ناويح عيمج حمابأ نم لوق نالطب ىلع لديو ةراعتساوه

 صوصخلا نأ ىلع ليلد كلذ ىفو نيذه تاتيملا نم صفع دارجلاو كمسلا نامدوناتتيم
 امهادعام نأل امهريغ نود ناذهوه | ةتيملا يلع تمرح | هلوةب ةمرحلا تاتيملا ةلمج نم
 | ةتيم نوكم نأ الإ ] ىلاعت هلوقو | ةتيملا ,كيلع تمرح ] هلوقب معرحتلا مومج هلعث دق

 روك ذملا ددعلاب حابملا هرصح لعجي نم انباصأ نمو رحبلاو ربلا ةتيم ىف مومع كلذو

 تاتيملا نم امهريغ نيبو امهنيب قرفو ركذلاب امهصخ امل ًاضيأو هادع ام هرظح ىلع ةلالد

 مومع كلذو [ريزنخلا محلو | ىلاعتهلوقو ًاضيأ هيلع لديو (يطاح ىفالتخا ىلع هقرفت لد
 هاهسنإ هل لبق ءاملارامح ى مسي امنإ ءاملاريزنخ نإ ليق نإفربلا ريزنخ ىف ووك ءاملاريزنخ ىف

 هيلعلديو مرحتلا مومع همظتنيف ةغللا ف هلدورعملاري زنا مسأ كلذ هبلسي مل ًارامحناسنإ

 لاق ناهنع نينمحر لا دبع نع بيسملا نيديبعس نع دلاخ نب ديعس نع بئذ ىبأ نأ ثيدح

 هلتق نع علي ىنلا ىهنف ءاودلا ىف نوكب عدفضلا ركذو قلي ىنلا دنع ءاودلا بيبط ركذ
 نع تلي ىنلا ىهم الل اغئاس هب عافتنالاو ًازئاج هلكأ ناكولو ءاملا ناويح نمعدفضلاو
 معنال اناث هتباثع كمسلا ىوس ءاملا نا ويحرئاس ناكرثآلاب عدفضلا م رحت تون الو هلثق
 ديعس نع مهلس نب ناوفصنعسنأ نب كلام ىور امب هوحابأ نيذلابتحاو مبني قرفدحأ

 رحبلا ىف لاق هنأ وكلي ىنلا نع ةريره ىبأ نع ةدرب ىبأ نب ةريغملا نع قرزلا ةملس نبا
 اذه ف فلو دقو هتياورب عطق. ال لووجب ةملس نب ديعس و هتئيم لخلاهُؤ أم رورطلا وه 1 امأأ مى

 نع ةدرب ىبأ نبأ وهو هللا دبع نب ةريغملا نع ىراصنألا ديعس نب ىح ىورف دانسإلا
 ثراخلا نب ورمعو ةعيبر نب رفعج نع بوبأ نب ىمح هاورو هِي هللا لوسر نع هيبأ

 نأ ىسارفلا نع ىجلدملا ىثخم نب سم نع ىولعلا ةيواعم ىبأ نع ةدوس نب ركب نع

 انثدحلاق قابلا دبع انثدحو ء هتتيم لحلا هؤام رووطلا وه رحبلا ىفهللاق لع هّللا] وسر
 وبأ انثدح لاق ليتح نب دمحأ انثدح الاق سوديع نب دمتو ليتح نب دمحأ نب هلأ دبع 000 رلعا ل سأل ديلا 5 أ 21



 ١ لالحلا ديص مل مرحنا لكأ باب
 رباج نع هللا دبع ىندي سقم نبانع مزاح نبا ىنعي قاس اثدح لاقدانلا نأ نب
 هذهو هتتيم لحلا هوام روهطلا وه لاقف رحبلا نع ل ردم م ىنلا نأ هللا دبع 0

 تاحأ هلوق ىف هنيبام ىلع الوم ناكتدث ولو ثيدحلاب ةقرعم هل نم اهب جتكال ر اخالا

 تومام ركذ امت]و هريغ نود ءاملا ناويح كلذب صصقخمي ل هءأ كلذ ىلع لديو ناتتيم أنل
 تنئثف كلذ درب هنأ ملع دقو هيف اتام اذإ ًاعيمج ربلاو ءاملا نا ويح هرهاظ م ىب كلذو هيف

 هيف هداقتعأ ممصي الو مومعلا هيدر م هنأ لع دقذإ هاوسام نود ةصاخ كمسلا دأر هنأ

 رينعلا امل لاقي ةياد م ق ولأ رحبلا نأو طبلا شج ىف رباج يدب # نوحيبلا ساو

 ليلدال اذهو ؛ هين ومعأطت ٠ مى هنم مكعم ل له لاقف رقم هلا لوسر اولأس مث اهنعاو اكأو

 اتوح مهل ق لأ رحبلا نأ هقف اوركذو ثيدحلا اذه اووردق ةعامج نآل اولاقام ىل إع هيف

 ىلع ةلالد الو هيف فالخال اذهو كمسلا وهو ًاتوح تناكاهتأ اوريخأف رينعلا هل لاق

 . هاوس ام ةحابإ

 لالحلا ديص مخل مرج لكأ باب

 سابع نبآو ىلع نع ىؤرف [ امرح متمدام ربلا ديص مك-يلع مرحو , | ىلاعت هللا لاق

 ىوقب سيل ىلع ثيدح دانسإ نأ الإ لالح هداطصأ ديص لكأ مرحملل اهرك امهنأ
 ةحلطو نامثع نع ىورو مهضعب هفشيو متل ىنلا ىلإ هعفري مهضعبو ديز نب ىلع هنورب

 نب ءاطعو ةداتق ىبأ نب هللا دبع ىورو هددحأب | مريغو رباجو ةداتق ىأو هللا ديب ع نبآ

 شحورامح تبصأىنإ تلي هلال وسرل ت اقف شحو رامح توصأ لاق ةداتق ىبأ نع راسي

 وبأ رقع لاق راج نع رييزلا وبأ ىورو نوم مو او اك موقلل لاقف ةلضف هنم ىدنعو

 ىودذ ير يل هللا لوسر انعمو هنم انلكأف لالح وهو نومرحم نينو ش>و رامح ةداتق

 بلا ديص يَ هللا لوسر لاق لاق هلا دبع نب رءاج نع بطنح نب هللا دبع نب بلل

 ريغرخأ رابخأ هتحابإ ىف ىور دقو مكل داطصي وأ هوديصت ملام مرح متن أومكل لالح
 هلوش هرظح ضم جتحاو + 3 هيلع راصمألا ءابقف قافتال اهركذب ة ةلاطإلا ىهرك كلذ

 هةيسفت ديصملاو دايطصالا لواش هموم و [ ًامرح ممداع ربلا ديص مكيلع مرحو ]

 لوانتي ناكذإ ربا ديص مكيلع مرحو] هلوقىلإ بهذ هحابأ نمو امه 5 مسالا عوقول

 محللا امأو ًايح ماد دام ًاديص ىمع اع نأ ويجلا اذ م نإف هسقد ديصملا ميرحتو دايطصالا



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ١4

 . (مأف ًاديص ناكهنأ ىلع هب ىمسي امنإف كلذب ىعس نإف يذلا دعب مسالا اذهم ىمسم ريغف

 .مظتني مل ةيآلا ظفل نأ ىلع لديو ةقيقح محللا ىلع عقي نأ زوحي سيلف ديصلا مسأ
 هوجو رئاسو عيبلاو ىرشلاو فالتإلاب مدللا ف فرصتلا هيلع روظحم ريغهنأ محللا

 هيلع لمتشا دق ةيآلا مومع ناكولو هلكأ مسرحتب نيلئاقلا دنع لكألا ىوس فرصتلا

 امرحم ناكاذإ هفلتم ىلع ناكلو ًايح ناكاذإ وبك لكلا ريغب هيف فرصتلا هل زاج امل
 متمدام ربلا ديص ركيلع مرح و] ىلاعت هلوق نآل ىحلا ديصلا فالتإ نامض مزلب اكدنايض

 ديصلا ضيب لئاق لاق نإف مارحإلا لاح ىف ديصلا ىف انلاعفأ رئاس رحت لوانتي |[ ًامرح

 .نآل كل ذك سيل هل لق همخل كل ذكف ًاديص ىمسمالو ًاعنتم نكي مل نإو مرح ا ىلع مرحب

 .ضيبلا فالتإ نع ىهنم وهو هنمضي مل هفلت أولو ديصلا محل فالتإ نع ىبنم ريغ مرا
 اهل مك ًاعنتم ًاديص ناريصي دق خرفلاو ضيبلا نإف ًاضيأو هنامض همزليو خرفلاو

 ذإ تاناويحلا رئاس موحل ةلزنمب ناكف لاحب ًاديص ريصي ال ديصلا محلو ديصلا مكسحي
 ةيألامومعب ضيبلاو خرفلامرحن لانإف ًاضيأو ديصهنم ءىحي الو لاحلا ىف ديصب سيل
 ىنلا ىلإ ىدهأ هنأ ةماثج نب بعصم ثيدح ىف فلتشا دقو قافتالاب اههانم رحامإو

 لاقفةهاركلا هبجوف ىأرف مرح وهو شحو رامح محلا هريغوأ ءاوب"الاب وهو كك
 نب هلأ ديبع نع ىرهزلا نع هأورف كلام هفلاخو مرح انكحلو كيلع در انب سيل
 وأ ءاوب "الاب وهو عللي ىنلا ىلإ ىدهأ هنأ ةماثج نب بعصم نع سابع نبا نع هللا دبع

 .نب | لاق مرح انأ الإ كيلع هدرتولانإ لاقو لع هللا لوسر هيلع هدرف شدو رامح نأدوب

 مالغ كاذ مالغ كاذ لاقف شحو رامح لجر لوقي نايفس نإ كلام ليقف سيردإ

 شحو رام هل ىدهأ هنإ هيف لاقو كلام ةياورك دانسإب ىرهزلا نع يرج نب ا هاورو

 ةماثج نب بعصم نأ سأبع نبا نع ريبج نب دسيعس نع بيبح نع شعألا ىورو
 اذبف كنم هانلبقل مرحانأ الول لاقو هدرف مرحب وهو شحو رام لس ىنللا ىلإ ىدهأ

 < هيلع ةاورلا ءالؤه قافتال كلام هاورام سيحصلا نأو نايفس ثيدح ءاهو ىلع لدي

 يبأ ديز نب راج نع جيرج نبأ نع ةيواعم وبأ ىورام وهو رخخآ هجو هيف ىوردقو

 هل اوبسحأ لاقف هنم لكأي ديص محلب ىتأ مرح نع قلي ىنلا لمس لاق هيبأ نع ءاثعشلا

 هب ديري نأ لمتحي اذهو الف الإو لكأيف مرحي نأ لبق ديص ناكنإ ىندي ةيواعم وبأ لاق



 1١4 ةيلا . مارحلا تيبلا ةبعكلا هللا لعجج : ىلاعت هلوق

 ةروظ#ملا بابس الا نم كلذ وهو هيلع لد وأ هيلع ناعأوأ هب سمأ وأ هلجأ نم ديصاذإ

 كلذ لعج هنأ دارأ هنإليق بألا [سانلل ًامايق مارحلاتيبلا ةيعكلا هللا لعج ] ىلاعت هلوق
 ورف هرمأ هب ميقتسيام وهو ةكالمو سآلا ماوقوه مطوق نم مهل ادام ومهشياممل ًاماوق

 ًامايق ليقو محلل احالص سانلل ًآماوق هلوق ريبج نب ديعس نع ىورو متايندو مهنيد ماوق
 كسانملا ىف أل مهنيد ماوقورف مهشياعل فرصتلا ىف هب مهنمال مهمادبأ هب موقت ىأس انلل

 جحلاىف امونمآلا نم مرا رهشألاو مرحلا ىف امو نسحلال] ءاعدلاو حيبقلا نعرجزلا نم

 لجرلا نأدئالقلاو ىدحلافو سشاعملاح الص نماهف قافآلا نم سانلا عامتجاو مساوملاو

 دإقتي ناكمهنم مارحإلا دارأ نم نإليقو هن وضرعياال !وناك ًادلقم ىدحلا هعم ناك اذإ

 فافخلاو لاعنلابرقبلاو لبإلا ديلقت نم دئالقلا نسحلا لاقو نمأيف مرحلا رحت ءاهلنم

 ىدهلا قوس كلذكو ةب رقندبلا ديلقتنأ ىلع لدي اذهو نيدلا ىف هب دبعتلا حالص ىلع اذ

 ةغللا لهأ لاقو بعيب رتل ةبعك تيمس امنإ ةمركعو دهاجي لاق مارحلا تيبلل مسا ةبعكلاو

 وتنلاوهو ةبوعكللا نم كلذ لصأو هالعأ عبرت هتبمكن آل تفيضأف تيبلا ةبعك ليق امنإ

 ناسنإلا بعك هنمو أتت أذإ ةيراجلا ىدُت بعت هنمو عيرملا ايأوز وتنل ةبعك عيبرتلل ليقف

 نع نائئانلا امهءوضولا ىف لسغلا أمهيلإ ىهتني نيذللا نيبعكلا نأىلع لدي اذهو هوتنإ

 هالخوهديص م رحتل هلكم رحل ادارأ هنآأل مارح تيبلاىلاعت هللا ىمسو قاسلا لصأ ىنج

 امأو مرحلا دارملاو [ ةيعكلا غلاب ايده | ىلاعت هلوق لثم وهو هيلإ أل نم لتق ميرحتو

 هج رخأف مرحلا روشالا وه لاق هنأ نسحلا نع ىورهنإف | مارحلا روشلاو | ىلاعت هلوق

 ةجحلا وذو ةدعقلا وذ ىهو درس ةثالث ربشأ ةعب رأوهو سنجلا دارأ هن”ال د>اولا جرخع

 مهن"ال سانلل امايق مارحلا رهشلا لمج هنأ ىلاعت ربخأف بجر وهو درف دحاوو مرحناو

 هللا هركذ ىذلا اذهو مهماوق هيف ناكف مهشياعم ىف امف نوفرصتبو اهف نونمأب اوناك

 مولعمو دئالقلاو ىدهلاو مرحلا ربش"الاو مرحلاو جملا كسانمب سانلا ماوق نم ىلاعت

 رخآىلإو لِي ىتلا نامز ىلإ مالسلا هيلع ميهارإ نمزىف جلا تقو ءادتب أ نم دهاشم

 ناعإلا دعيداعملاو شاعملا حالص نمهب قلعت ايندلاو نيدلا سمأ نم ايش ىرتالف رهدلا

 هنادلبلا رئاس نماهيلع نودري ىتلا مساوملا ىف جاحلا عفانم ةرثكىلإ ىرت الأ جحلاب قاعئام

 مهشياعم ةرثكو مهب سانلا عافتن او مويلاهأ ىلإ اوعجرب نأ ىلإ ةكعو ىتع نوزاتجي ىتلا
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 ةبوتلا ثادحإو جيلا ىلإ جورخلل بهأتلا نم نيدلا عفانم هيفام مث مهعم مهن اراجتو
 .فواختا عطقو هيلإ رفسلا ف قاشملا لامتحا مث هلام لحأ نم هتقفن نوكت نآل ىرحتلاو
 هلل درجتلاو مازحإلا مث كم اوغلبي نأ ىلإ مجريسع ىف نيلاتحناو صوصللا ةاساقمو
 هللا 'ركذ ةرثك مث ةمايقلا ةصرع ىلإ مروبق نم روشنلا موي نيجراخملاب هبشقلاو ىلاعت
 ًانقوههرات -أب قاعتلاو تيبلاكاذدنعهل ةينلا صالخ] وىلاعق هللا ىلإ أجللاو ةيبلتلاب ىلاعت
 مث هب كسقلاب هل صالخال هنأو ةاجنلا هب وجرب امب قلعتملا قيرغلاكم ريغ هل ًاجلمال هنأب
 فقوأا روضح مث كله هنع داح امو اجن هب كسمت نم ىذلا هللا لبحب كسلا رابظإ

 نيكرات اين دل رومأ نم ءىث لك نع نيفلختم ىلاعت هلل نيجار نيعاد مادقألا ىلع مايقلاو
 كسانم رئاس ىف امو ةمايقلا ةصرع ىف مهفوقو وحن ىلع مهلاهأو مدالوأو مهلاومآل
 هبرقلا رئاس نم جحلا هيلع لمتشيام مث ىلاعت هلل دايقنالاو عوشخملاو ركذلا نم جحلا
 .ناسللاو بلقلاب ركذلاو تابرقلاو ةقدصلاو مايصلاو ةالصلا ريغ ىف ةفورعم ىه ىتلأ
 نيدلا عفانم نم اهلكهذبف لوقلا هب لاطل هركذ انيصقتسا ول امو تيبلاب فاوطلاو
 رابخإ |[ ضرألا ف امو تاومسلا ىفام ملعي هللا نأ اوملعتل كلذ |ىلاعت هلوق ه ايندلاو
 هببجملا رييدتلا اذه هريدف ايندلاو نيدلأ مفانم نم حلا ةعيرش هيلإ ىدؤي ام هيلع نع

 ناكىلاعت هللا نأ الولف ةمايقلا موي ىلإ اهرخآو ةمأالا ل وأ نم قلخلا حالص هب مظتناو
 نم ركذأم ىلإ ًايدؤم روم الا هذهل ريبدت ناكامل اهم وكل بق املكءايش "الاب و بيغلاب ًاماع
 | لعف هنم ىتأتي ال هنوك لبق ءىثلا ملعيال نم نأال مايندو مهنيد ىف هدابع حالص
 نيذلا اهمأ اي | ىلاعت هلق ايندلاو نيدلا ىف هعفن ةم"الا عيمج معي بيت رتو ماظن ىلع نقتملا

 نع نيصح ىبأ نع عيبرلا نب سيق ىور | مؤست مل دبت نإ ءايشأ نع اولئستال اونمآ
 لاقف ربنملا لع سال هبجو رمح] دق نابضغ هلي هلا لوسر جرخ لاق ةريره ىبأ
 رخآ هيلإ ماقف رانلا ىف لاقف انأ نأ لاَقف لجر هيلإ ماقف متبجأ الإ ءىش نع ىنولئسنال
 نآرقلاب و ًانيد مالسإلابو ابر هللاب انيضر لاقفرمع ماقف ةفاذح ك وبأ لاقف ىبأ نم لاَعف
 انؤاَبآ نم معي ىلاعت هتلاو كرشو ةيلهاجي دبع ىثبدح انكهللا لوسراي اين دمحمبو امامإ
 مكل دبت نإ ءايشأ نع اولئست ال اونمآ نيذلا امأ اي | ةيآلا هذه تلزنو هبضغ نكسف
 ا لس لاح تيكر 2 را نام: ناك رتب بلا اهيابح كأ :ايئأة مانأ نع عايع ىلأ نعى رجطأ ميهاربإ ىورو [موست
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 ىبأ نم لاق ىذلا لجرلا ىف تازن اهنأ ةمركع ىورو كلذ وحن ةمامأ نعو ماع لكفأ
 مسقم لاقو ةيئاسسلاو ةريحبلا نع ِرَيَِي هللا لوسر | ولأس نيذلا ىف ريمبج نب ديعس لاقو
 ارلك تاياورلا هذه مييحصت عنتمب سيل ركب وبأ لاَ تانآلا نم مهءايبنأ مهألا تلأس |مف
 هلأس مكتبجأ الإ ءىش نع ىنولتستال لاق نيح علي ىننلا نوكيف ةبآلا لوزن بيس ىف
 نيذلا نم دحاو لكهلأسو هبسن ىف ملكتي ناكدق هنأ ال وه نم هيبأ نع ةفاذح نب هللا دبع

 نع ىنعي | ءايشأ نع اولئست ال | ىلاعت هللا لزنأف اهفالتخا ىلع لئاسملا هذه مهنع ركذ

 ًاتباث ةفاذح نم هبسن ناكدقف ةفاذح نب هللا دبع امأف اهيلإ ةجاح مهم نكي مل هن" ال اهلثم
 نوكي نأ نمأي ناكهن "الو هنم وه نم هام نم هن وك ةقيقح ةف رعم ىلإ جيتح لف شارفلاب
 الو لئاطالب هسفن نيشيو همأ كتمو ىلاعت هللا هرتس دق رمأ نع فشكسف هريغ ءام نه

 شارفلا بحاص هن“ال ةفاذح نم تبا ريغ ءام نم هن وك عم ذئليح هيسن نال هيف هل ةدئاف

 اذبف كاذب مقلم ىنلا رابخأب الإ ىسفن نكست مل لاقف كلا سب ىنتققع دقا هل تلاق كلذلف
 ًايبنم ناكف رهاظلا ريغ فداصول ًاريثك ناك هيلع امنع باوجلاررض ناكىتلا ةلئس الا نم
 نم نإف هللا رتسب رتتسياف تاروذاقلا هذه نم ًائيش ىتأ نم لاققِلَِي ىنلا نأ ىرت الأ هنع
 ول انزلاب رارقإلاب زعام ىلع راشأ ناكو لازهل لاقو هللا باتك هيلع اذقأ ةحفص انأ ىدبأ
 ًاينغ ناىدق انأ نيأ هللا لوسراب لاق ىذلا لجرلا كلذكو كل ًاريخ ناككب وثب هترتس
 كلذكو هب ىلوأ رثسلا ناكدقو هرتس كتبف ايندلا ىف هسفن ىلع رتسلاو ةلأسملا هذه نع
 نأال دحأال ناس ريغ اهنع ىهنم تازجعملا نم ربظ ام رووظ عم تاي آلا نع ةلأسملا
 نم وحنلا اذهف ممتاوهشورافكلا ءاوه"ال ًاعمت نوكت نأ ز وحال ءايبن الا تازجعم
 جيلا ةيآ عماس ىلع ناك دقف ماع لك ىف جحلا لاؤس امأو ةهوركم ةحبقتسم لئاسملا
 ةدحاو ةجحاهنإ عقلي ىنلا لاق كلذلو ةدحاو ةجح اهماحيإ نم اههكح بجومب ءافتك الا
 ىلإ ةجاحدي نكي ملف ةبآلا نود هلوقب تيجول معن لاقول هنأ ريخأف تبجول معن تلقولو
 نع لئس هنأ ركذ نم لوق تاليوأتلا هذه دعبأو ةيألا كح ءازتجالاناكمإ عم ةلأسملا
 وأ وه ام ةريحبلا ىنعم نع هلا وس نوكي نأ نم ولخم ال هن"ال ةليصولاو ةبئاسلاو ةريحبلا
 ةيلهاجلا ىف هدنع ةمولعم ءايشأال ءايسأ ابعم ركذ امو ةريحبلا تناكدقو اهزاوج نع

 اهتحابإ نع عقو لاؤسلا نوكي نأ ًاضيأ زوحي الو اهنع ةلأسملا ىلإ نوجاتح اونوكك لو



 ملع دقف مالسإلا دقتعا نف مهناثوأ ىلإ هب نوبرقتب ًارفك ناك كاذ نأال اهزاوجو
 ًاضيأ اوجتحاو ثداوحلا ماكحأ نع ةلأملا رظح ىف موق ةيآلا هذهب جتحادقو هنالطب

 نيدلسملا مظعأ نإ علي هللا لوسر لاق لاق هيب أ نع دعس نب رماع نع ىرهزلا هاورامب

 سي ركب وبأ لاق هتلتسم لجأ نم مرخ امارح نكي مل ءىش نع لأس نم امرج نيبلسملاف
 نع ىبنلا ىلإ اهب دصق ام هنآل ثداوحلا ماكحأ نع ةلأسملا رظح ىلع ةثالد ةبآلا ىف

 مهيلع لب اهيلإ نيجاتحم ريغ مهو ابملعب رثأتساو مهنع ىلاعت هللا اهافخأ ءايشأ نع ةلأسملا
 نب هللا دبع هلأس ايلف شارفلا دلولا لاق هن "ال باسنآلا قئاقك مهل تيدبأ نإ ررض اهف
 شارفلا ىلإ هتبسن نم هب ىلاعت هللا مكحام نود وه نم هام نم هقلخ ةقيقح نع ةفاذح

 ىف هبيع فشك ىلإ ةجاح هب نكي لانأ نيأ لاق ىذلا لجرلا كلذكو كلذ نع هللا هاهم
 قاعت رظحلا نأ ىلع ةلالد ةيألا ىوخ ىفو ءايين الا تانآلا ؤسكو رانلا لهأ نم هنوك
 ةيآلا ىنعي ان نيرفاكابم اوحبصأ مث مكلبق نم موقاهنأس دق | ىلاعت هلوق انفصو امب

 لاؤسلا امأف مسقم لي وأت قيدصت اذهو رمايإ هلا ماطعأت مالسلا مهيلع ءايبن”الا اهولأس

 ال بدنج نب ةيجان نأ هيلع ليلدلاو ةيآلا رظح ىف خدي لف ةصوصنم ريغ ماكحأ نع
 أهرحنأ لاقف أهنم بطع امب عنصأ فيك ل آق ةكمب أاهرحنيل ندبلا هعم علي ىنلا ثعب

 دحأ الو تنأ لكأت الو سانلا نيبو اهنيب لخو امتحفص اهب برضاو اهمدب ابلعت ميصأو
 اولأس مهن أ عدخا دب فار تيدح ىفو هلاؤس قلم ىنلا ركشي لو ًايش كتقفر لهأ نم

 ىف ةيمأ نب لعب تبدع هيلع هيلع هركني لف ىدم انعم يلو ادغ ودعلا وقال نإ لَم ىنل

 موق لاؤس ىف ةريثك ثيداحأو هيلع هركدب ملف هت رمع ىف عنصي امع هلأس ىذلا لجرلا

 عورو دحأ ىلع روظحم ريغ هيلع صوصنم سب ايف نيدلا ئارش ماكحأ نع هرلأس

 ىتإ هللا لوسراي تلق لاق لبج نب ذاعم نع مَع نب نمحرلأ دبع نع بشو> نب رهش
 [ءايشأ نعاولتستال !ونمآ يذلا اهمأاي] ةبآلاهذه ناكم ىنمنميو سأ نع كلئسأ نأ ديرأ
 ال نأ ةدابش ريسيل هنإو امظع تلأس دق لاق ةنجلا ىناخد ىذلا لمعلا تلق وهام لاقف
 لق ناضمر موصو تيبلا ج -و ةاكرلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو هللا لوسر ىتإو هللا الإ هلإ

 نأ لبق اورقفت لاقرمع نحم فنح”الا نعني ريس نب دم ركذو هركسني ملو لا وسلا هعنج

 لئاسملاثادوح نوركلذت, دجسملا ىف نوعمتحي عالي هللا لوسر بامصأ ناكو اووسق
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 امنإو اذه انموي ىلإ ءابقفلا نم مدعب نمو نيعباتلا سمأ ىرج جابنملا اذه ىلع ماكحألا ىف
 اهماكحأو اهناعمب مهل ملعال رابخألا نم ءايشأ !ولمح دق لابج وشح موق اذه ركنأ
 برو هيقف ريغ هقف لماح بر عقلي ىنلا لاق دقو اههقف طابنتساو اهيف مالكلا نع اوزجمف
 اولمح ن يذلا لثم | ىلا عت لاقن نك كلذل ةركسملا ةفئاطلا هذهو هنم هقفأ وهنم ىلإ هقف لماح
 هانعم | كوست مكل دبت نإ ىلاعت هلوقو [أر انفسأ لمح راها لثك اهولمحي ل مث ةاروتلا
 لجرلاو ةفاذح نب هللادبع لاوس لثم لأسنميف هدام ن أ ىلع لدي اذهو مكل ربظت نإ

 اهنع نولئسيام] مهم”ال نيلئاسلا ءوسيال ثداوحلا ماكحأ رابظإ نآل انأ نبأ لاق ىذلا
 دين نآرقلا لزنب نيح اهنع اولئست نإو | ىلاعت هللا لاق مث ه اهنف ىلاعت هلأ ماكحأ اوملعيل

 كلذو مكل اهربظي ا نإ تاع نقل در كل لو سف [مكل

 مدخاؤي ىل لئاسملا نم برضلا اذه ىعي | أهلع هللا افع | ىلاعت هلوقو « مرضي كؤسي مب

 ةعسوتلاو ليبستلاعوضوملا اذهىف وفعلاو ه اهقئاقحنع فشكلاو اهنع ثحبلاب اهم هللا
 مكيلع لوس هانعمو [ مكنع افعو مكيلع باتف] ىلاعت لاق امابنع لاؤسلا كرت ةحابإ ىف
 هلثمو ةعسوتو ليهست ىنعإ وفع ورف هنع تكس امو هللا لحأ ام لالحلا سايع نبإ لاقو

 نم مرق اغسل | ىلاعت هلوق قيقرلاو ليخلا ةقدص نع مكل توفع تي ىنلا لرق

 مث ةدئاملا !ولأس مالسلا هيلع ىسيع موق س أيع نبا لاق [ نيرفاكاوب أاوحبصأ مث مكلبق
 اذه ىدسلا لاقو اهم | اورفكو اهورقع مث ةقانلا ! اولأس لا باص موق هريغ لاقو اهب اورفك

 هذه لثم نع مهين اولأس ًاموقن !ليقو ًايهذ اصلا مهل لوح نأ لَ 0 ىبنلا اولأس نيح

 أوبذكف مم» أم مهيدن هب مثريخ أ ايلف انأ نبأ لاق نمو ةفاذح ني هللا دبع لأس ىلا ءايش الإ

 ىورأ ماح الو ةليصو الو ةيئاس الو ةريحب نم هللا لعج ام | ىلاعق هلوق م أورفكوهب

 نم ةيئاسلاو تيغاوطلل اهرد عنمب لبإلا نم ةريحبلا لاق بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا

 ىثن'الاب ىنثت مث ىثث'الاب ركبت ةقانلا تناك ةليصولاو مهتيغاوطل مت وبيسي اوناك ليإلا
 مهتيغاوطل اهنوحبذي اوناكف ركذ امهندب سيل نيتنثا تلصو نولوقي ةليصولا اهنومسيف
 هربظ ىمح لاقب كلذ غلب اذإف دودعملا بارضلا برضي ناكلبإلا نم لحفلا ىاحلاو
 نذأ ترحب لان , اهنذأ قشت ىتلا ةقانلا ةريحبلا ةغللا لهأ لاقو ىناحلا هن ومسيف كرتيف
 ناكو لاق هتسل رحبلا هنمو ًاعساو اهتققش اذإ ةريحو ةروجبم ةقانلاو ارحب اهرحأ ةقانلا
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 اهنذأ اورحب ار كذ اهرخآ ن وكي نطبأ ةسمخ جتنت نأ هو ةريحبلا نوم رح ةيلهاجلا لهأ
 اقل اذإو وعر نع عنمت لو ءام نع درطت ملو اهرتو اهبوكر نم اوعنتماو اهومرحو

 مودَقَل لجرلا رذن اذإ ةيلهاجلا ىف اوناكو ةبيسملا ىهو الخلا ةيئاسلاو لاق اممكري مل ىبحملا

 م.رحتلا ىف ةريحبلاك تناكف ةيئاس ىتقان لاق كلذ هبشأ ام وأ ضرم نم ءرب وأ رفس نم

 ثاريمالو ءالوالو لقع امهندب ن ك4 مل ةيئاس وهلاقف ًاديعقت ع اذإلجرلا ناكوةياختلاو

 تلصواولاق رك ذي تدأو اذإ متغلا نم ىثنألا اهنأ ركذةغللا لهأ ضعب نإف ةليصولا امأف

 ًاركذ تدلو اذإو وه ىف تا تدلو اذإ ةاشلا تناكمهضعب لاقو اهرحذي ملف اهاخأ

 مهتلال هوعذي ملف اماغأ تالصو اولاق ئتأوأر 5 تدلو اأو مسد ىف منال ءرج

 الف هربظ ىمح اولاق نطبأ ةرشع هبلص نم تجتتن اذإ لبإلا نم لحفلا ىاحلا اولاقو
 ةيلهاجلا لهأ هدقتعا ام نأب ىلاعت هللا رابخإو ه ىعرم الو ءام نم عنعيالو هيلع لمتح

 هيلإ بهذي ام ىلع ةيئاسلا قتع نالطب ىلع لدي ةبآلا ىف ركذ امو ةيئاسلاو ةريحبلا ىف
 لم نأ نيلسملا ع ةعامج الور هم هل ءالو الف ةيئاس هدبع قتعا نم نأب نولئاقلا

 لَ ىنلا لوقو | ةيئاس الو | هلوقب ىلاعت هللا هلطبأف كلذ نودقتعي اوناكدق ةيلهاجلا

 . هنيبنو ًاضيأ كلذ دكؤي قدعأ نإ ءالولا

 ركدملا ن ع ىبلاو فورعملاب صماأل | باب

 عضاوم ىف ركدملا نع ىهنلاو فورعملاب ىمآلا ضرف ىلاعت هللا دكأ ركب ركب بأ لاق

 79 فالسلا عمجأو هيف هناع ةرتاوتم رابخأ 2 هلع هّللأ لوسر هةئليو هباتنك نم

 اف توكتلا امعم عسي ةيقتلا نم لاوحأ ضرعت دق ناك نإو هبوجو ىلع راصمألا

 ركستملا نع هنأو فورعملاب مأو ةولصلا مقأ ىنب اي ] نامقل نع ًايكاح ىلاعت هللا هركذ

 كماسأم ىلع ريصأو ملعأ هللأو ىعي | | رومألا مزع نم كلذ نإ كباصأ ام ىلع ربصاو

 ةديع نع كلذ انلىلاعت هللا ىح امت]ور 3 نعىهنل آو فورعملاب مل دنع هوركم لا ن 7

 نوبئاتلا] ةباحصلا نم نيهحلاصلا فلاس هب حدم ايف ىلاعت لاقو هيلإ ىبتنو هب ىدتقتل

 | هللادود+ل نوظفاحلاو ركنملا نع نوهانلاو فورعملاب نورمألا  هلوق ىلإ  نودباعلا

 نب ليغ انثدحو [ نولعفي اوناكام سئيلهولعف ركنم نع نودانتي ال اوناك ] ىلاعت لاقو

 ةيواعم وبأ انثدح الاق ىرسلا نب دانهو ءالعلا نب دمع انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب



 3 هه ركدلا نع ىهلاو فورعم لاب رمآلا بأبي

 قراط نع 5206 نعو ديعيم ىلأ نع هيبأ نع ءاجر نب ليعامسإ نع شعألا ن 0
 أركنم ىأ ر نم لو قلي جم هللأ لوسر تعمس لاق ىردخلا ديعس ىنأ نع باهش نبا
 كاذو هبلقيف عطتسإ م 9 هناسلم 0 سل 0 نإف هديب هريغيلف هديب هريغي نأ عاطتساف

 انثدح لاق ددسم انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دم انثدحو نامالا فعضأ
 دلي هللا ل وسر تحمس لاق ري رج نع ريرج نبأ نع قاحسإ وبأ | انثدح لاق صوحألا وبأ

 ةلف هيلع اوريغي نأ ىلع نورد ىصاخملاب مهف لمعي موق ىف نوكي لجر نم ام لوب
 فورعملاب ملا ضرف ىلاعت هللا مكحأف اوت وعنأ لبق نمباذعب هللا مهباصأ الإ اوريغي

 خوسفم كلذ نأ 1م الن نظ امبرو هلوسر نأسل ىلعو هناك كنملا نع ىملاو
 مكيلعاونمآ نيذلا اهب أاي] ىلاعت هللا لوق هيف لوأتو لاح نود لاح ىلع م يملا روصقمرأ
 تدرجتول ناظلا اذه نظيام ىلع ليو تلا سدلو [ميدتها اذإ لضن 5 ذال مكسفنأ
 لض نم مرضي ال اهوظفح | ىنعي [ [مسقتأ 8 اع ] لاق هن" ال كلذ و هنيرق نع : | مذه
 ىلع آاذإ | يف ةلالد الف انريغ قواتسفتأ ىف هللا معأ جابت !ءادتهإلا نمو متيدت دهأ اذإ
 ليوأت ىف فاسلا نع ىور دقو ٠ نكدملا نع ىهنلاو فورعملاب سم "الا ضرف طوقس
 ىطساولا دمع نب رفعج انثدحام اهنف ىنعملا ىف ةقفتم ىهو رهاظلا ةفاتفع ثيداحأ ةنآلا
 ىطساولا ديزي نب دمع انثدح لاق ديبع وبأ انثدح لاق ناميلا نب دم نب رفعج انث دح لاق
 ابمأ اب لوقي رينملا ىلع ركب ابأأ تعمس لاق م زاح ىلأ نب سبق ن دع دلاخ ىنأ نب ليعاوسإ نع
 لض نم كرضي ال مكسفنأ كيلع ونمآ نب لا مآ ي] ةبآلا هذهن واوأت ارأ ىنإ سانلا
 ملو ىصاخملاب مهيف ع اذإ سانلا 1 لوقي متلي هللا لوسر تعمس ىفإو [ متيدتها اذأ
 كرت ىف اهف ةصخرال ةبآلا هذه نأ ركب وأ ف هباقعب هللا مممعي نأ كشوأ اوريغي
 مايقلاب وه ىدتهأ اذإ لض نم لالض هرضيال هنإو ركدنملا نع ىهنلاو فورمعملاب مالا

 رفعج انث دح لاق دمت نب رفعج انثدحور ركسنملا نعىهنلاو فورعملاب مألا نم هللا ض رف

 رزيبج نب ديعس نع رشل ىأ نع ميشه انئدح لاق ديبع وبأ انثدح لاق ناملا نبا دمحم نبأ
 ديبع وبأ لاقو باتكلا لهأ نم ىنعي لاق | متبدتها اذإ لض نم مرضيال | ةيآلا هذه ىف
 نمو ىزاصنلاو دوييلا نم لاق ةبآلا هذه ىف دهاجم نع حيرج نب! نع جاجمح انئادحو
 ةنريضي الف مرفك ىلع ةيزجلاب أورقأ دق ءالؤه نأ ىلإ ابهذ امهن "أكف ريغ نم لض



 مهرابجإب مثدبعضقن انلزوحبالو نودقتعي امو مهلخت نأىلع درعلا مانيطعأ انآل مرفك

 ىصاعملا نم هيلع رارقإلا زوحي ال ام امأو هنع كاسمإلا انرضي ال اذهف مالسإلا ىلع

 هطرش ام ىلع هلعاف ىلع راكنإلاو هرييغت نيملسملا لك ىلع اذبف روجلاو ملظلاو فوسفلاو
 دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمع انثدحو هانمدق ىذلا ديمس ىبأ ثيدح ىف لَم ىنلا

 ميكح ىبأ نب ةبتع نع كرابملا نب انئدح لاق ىكتملا دواد نب ناميلس عيبرلا وبأ انثدح لاق

 ةبلعت ابأ تلأس لاق ىقابعشلا ةيمأ وبأ انثدح لاق ىمخللا ةيراج نب ورمع ىنثدح لاق

 دقل هللاو امأ لاقف تح فنأ مكيلع ةيآلا هذهىف لوقت فيك ةبلعث ابأ اي تلقف ىنشخلا

 نع أوهانتو فورعملاب اورمتثا لب لاقف تلي هللا لوسر اهنع تلأس ًاريبخ اهنع تلأس

 هيأرب ىأر ىذ لك ب اجيإو ةرثؤم ايندو ًامبتم ىوهو اعاطم ًاهث تبأر اذإ ىَّح ركسملا

 لماعلل رجلا ىلع ضيقك هيف ربصلا مايأ مكئارو نم نإف ماوعلا كنع عدو كسفن كيلعف

 رجأ هللا لوسراي لاق هريغ قدازو لاق هلمع لثم نولمعي الجر نيس رجأ لثم ايف
 فورعملاب رمآلا ضرف طوس ىلع هيف ةلالد هذهو مكنم نيسمخ رجأ لاق مهنم نيسمخ

 ناسللاو ديلاب ركنملا رييغت رذعت نع ءىنت لاحلا كلت رك ذ نثال ركذام لاحلاتناكاذإ

 هراكن] لاحلا هذه لثم ىف ركنملا نع ىهنلا ضرفو ةماعلا لع هتبلغو داسفلا عويشل

 هبلقبف عطتسي مل نإف هناسلبف عطتسي مل نإف هديب هريغيلف مال سلا هيلع لاق اىباقلاب
 ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب صالا ضرف ناك ركذ ام ىلإ لالا تراص اذإ كلذكف

 نوكي نأ دعب ةيقت هرابظإ كرتو نامبإلا ءاغخإ زوحي دقو هرييغت رذعتلو ةيقتلل باقلاب
 ةلزنم هذهف [ ناميإلاب نمطم هيلقو هرك أ نم الإ | ىفاعت هللا لاق ناعإلاب بلقلا نيمطع

 دم نب رفعج انثدحاموهو رخآ هجو هيف ىور دقوركنملا نع ىهنلاو فورعملاب آلا

 دابع نع ربسم وبأ انثدح لاق ديبع وبأ انثدح لاق نايلا نب دمت نب رفعج انثدح لاق

 ةيباجلاب نيسلاج اناك ًابعكو ءادردلا ابأ نأ ىنابيشلاو رع ىبأ نب ىبح ىنثدح لاق صاوخلا

 نإ لجر لاقف هريغي نأ هارب نم ىلع ًاقح ناكًارمأ مويلا تيأر دقل لاقف تآ اصانأف

 [ ميدتها اذإ لبض نم رضي ال ركسفنأ مكيلع !ونمآ نيذلا اهمأ اي ] لوقي ىل : هللا

 ىقأي ىتح كتلئاع نع بذت اك ىلاعت هللا مزاحم نع بذ ًائيش لوقي ال اذه نإ بعك ل اقف
 5 . ا عكا سا ورسم خل لك ش14 علال 7 ةامءنا

 ىنبو قشمد ةسيتك تمده اذإ لاقف اهليوأت ىنأب تم لاقف ءادردلا وبأ اه هبتتأف أملي وأت



 6١ا/ ركنملانعىهنلاو فورعملاب رمآلا باب

 ابليوأت نم كلذلف تايراعلا تايساكلا تيأر اذإو اهليوأت نم كتذلف دجسم اهناكم
 دبعب ةسينكلا مده ناكو روسم وبأ لاق اهليوأت نم كلذلف ارظفحأ ال ةثلاث ةلصخ ركذو

 ىنعم ىلع ًاضيأ اذهو اهب هتعس ىف دازو قشمد دجسم ىف ابلخدأ كلملا دبع نب ديلولا

 فوحلاو ةيقتلل ناسللاو ديلا نود باقلاب ركنملا راكثإ لع راصتةالا ىف لوألا ثيدحلا

 ىثلا مايألا نم تناكم هب ارضأو ديلولاو جاجحلاو كلملا دبع مايأ نأ ىرمعلو سفنلا ىلع
 ىكح دقو سفنلا لع فوخلاو كلذ رذعتل ديلاو لوقلاب مهيلع راكنإلا ضرف اف طقس

 شميعأشفيخأ اناتأ هنإف هتنس انع عطقاف هتمأ تنأ مبلل ا نسحلا لاق تام أ جاجحلا نأ
 قرطخو هتمج لجرب لجو رع هللأ لييس ىف نأنع اهف قرع ام هللأو نانيلا ةريصق ديب دمي

 هقوف ىحتسي سانلا نم الو قتي هللا نمال ةالصلا هتوفت ىح رذهف رينا دعصيو هتيشم

 .تاهيه نسحلا كلاق مث لجرلا اهمأ ةالصلا لئاق هل لوقيال نوديزب وأ فلأ ةئام هتتو هللا
 ةعبللا موب جباجحلا جرش ريمع نب كلما دبع لاقو طوسلاو فيسلا كلذ نود لاح هللاو
 مل تح مهمذي قأرعلا لهأ نع ةرمو مهحدمب مالا لهأ نع ةرم ربعي لاز اف ةرجاحلاب

 نذأ مث ةعمجلا انب ىلصف نذأف نذؤملا رمأ مث دجسملا فرش ىلع ةرمح الإ سمشلا نم رث

 اوناك فلسلا ءال ؤهف ذئموي تاواصلا نيب عمجل برغملا انب ىلصف نذأ مث رصعلا انب ىلصف

 مْوارقو نيعباتلا ءابقف ناكدقو ناسللاو ديلاب ريكنلا كرت ف تقولا كلذ ىف نيروذعم

 كلت مني ترو هروجو هللظو هرفكل مهنم آراكنإ ثعشألا نبا عم هيلع اوجرخ

 هيلع ركني دحأ قبب مل ىتح ماشلإ لهأب مهتطوو لتق نم مهنم لتقو ةروهشملا بورحلا

 انثدح لاق دمم نب رفعج انثدح ام كلذ ىف دوعسم نبا ىور دقو هِبلقب الإ هينأي ًاكش

 نع ىزارلارفعج ىنأ نع جاجح انثدح لاق ديبع وبأ انثد> لاق ناملأ نب دم نب رفعج
 ميلع ] ةيآلا هذه هدنع ركذ هنأ دوعسم نب هللا دبع نع ةيلاعلا ىبَأ نع سنأ نب عييرلا

 نيح لزنأ نآرقلا نإ دعب ابلي وأت ءىحي مل لاف | متيدتهأ اذإ لض نم يرضيال كسفنأ

 .ىنلا دبع ىلع نوليوأت عقو ىآ هنم ناكو نازي نأ لبق نولي وأت ىضم دق ىآ هنم و لزنأ

 هنمو مولا دعب نرلي وأت مقي ىآ هنمو ريسبب مقلي ىنلا دعب نوليوأت عقو ىآ هنمو يب
 اف لاق راذلاو ةنجلا نم باسحلا موي نبلب وأ" عقب ىآ هنمو ةعاسلا دنع نوليوأت عقي ىآ

 55 كم اوكا 5 5 ةهساكلا 5 55 00002 5 لمص 5

 ضعب سأب مكّضعب قذي لو اعيش أوسنلت لو ةدحاو كوأوهأو ةدحاو مكبولق تءاد



 صاصحلل نآرقلا ماكحأ 4

 قاذو اعيش متسبلو ءاوهآلاو بولقلا فلتخا اذإفركنملا نعاوهناو فورعملاب اورمأف
 هللادبع ىنعي ركبوبأ لاق ةءآلا هذه ليوأت ءاج كلذ دنع هسفن و أ رماف ضعب سأب مكطعي
 حالصل ركنملا رييخلا ند نينكم اوناكهرصع َّق سانلا نإ دعلا ابليوأت *ىكج م هلوقب

 فورعملابرمالاكرت يفر وذعم مهمدحأ نكي لفراجفلل راربألا ةبلغو ةماعلاو ناطلسلا
 راجفلا تيلغو لوبقلا كرتو ةيقتلا لاح ءاج اذإ مث ناسللاو ديلاب ركنملا نع ىهنلاو

 ىتلا لاحلا ىف ًآضيأ توكسلا عسي دقو بلقلاب راكنإلا مم لالا كلت ىف توكسلا غوس

 هنأب نظلا ىف بلغيو ديلاب راكنإلا نكسمي الو ًاروظحم لعفي هنأ ركنملا لعاف لع دق

 « ةبآلا ليوأت ىف دوعسم نبأ نعهوحن ىور دقو توكسلا عسي ذئليخ لتق اذإ لبقيال

 لاق ريشه انثدح لاق ديبع وبأ انثدح لاق دمع نب رفعج انئدح لاق دم نب رفعج انث دحو

 اهولوق لاق | مكسفنأ مكيلع | ةيآلا هذه ىف دومسم نبا نع نسحلا نع سنوي انريخأ
 نم ةعس ىف هنأ دوعسم نبا ربخأف مكسفنأ مكيلعف مكيلع تدر اذإف مكنم تلبق ام

 نع مثوت نأ زوجي هل هثاال هديب هريدغت هنكم ملاذإ كلذو لقت ملو تدر اذإ توكسلا

 لاق دمع نب رفعج آزثدح هرييغأ ناكمإ عم ركنملا نع ىهنلا كرت هتحابإ د وعسم نأ

 ورم نع رفعج ف ليعامسإ انثدح لاق ديعوبأ انثادح لاق ناملانب د نب رفهوج انثدح

 لوسر لاق لاق ناملا نب ةفيذح نع ىلهش "الا نمحرلا دبع نب هللا دبع نع ورم ىنأ نبأ
 باقعب هللا ممعيلوأ ركنملا نع نوهنتلو فورعملاب نرمأتا هديب ىسفن ىذلاو قلي هلا

 تايزلا ةزمح نع جاجح انثدحو ةديبعوبأ لاق + مل هبيجتسي الق هنعدتل مث هدنع نم

 لامعأب لمعأ ىتإ لاقف باطخلا نب رمع ىلإ لجر ءاج لاق ةرضن ىلأ نع نايفس ىبأ نع
 دّقل لاق ركنملا نع ىمنأ الو فورعملاب مآ ال لاق امه امو لاق نيتاصخ الإ ابلكر يذلا

 انثدحو كدب وبأ لاق كب ذع ءأش نإو كأ رفع ءاش نإ مالسإلا ماهس نم ناوهس تثسملعا

 ناتضيرف ركنم لا نع ىمنلاو فورعملاب سال لاق كاحضلا نع ربي وج نع ديزي ْن دمي

 لاق ةنبيعنب نايفس نع ىنوريخأ ديبع وبأ لاق لجو رع هللا امهيتكى لاعت هللا ضنا رف نم

 رفي مل ةثالث نم رف نمو رف دقف نينثأ نم رف نم سابع نبأ ثيدحب ةمربش نبأ تندح
 نع لجرلا رجعي ال اذه لثم ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب مالا ىرأف انأ امأ لاقف
 ةثام < م م نافا لأعت هل ق لا كلذ ف ماع .] هذو اهضاش وأ ام 0
 هنام مجله نذي لإف | ىناعل هل وق ىلإ ح د ق سامع نبأ بهذدو اماه وأ ام سان لنآ نيش أ



 3 رفسنلا ىف ةيصولا ىلع ةداهشلا باب
 زئاجو | نيرباصلا عم هللاو هللانذإب نيفلأ اوبلغيفلأ مكنم نكي نإو نيتئام اوبلغي ةرباص
 مكيلع | ىلاعت هلوق ىف لوحكم لاقو ركنملا رييغت نم مذلي ايف الصأ كلذ نوكي نأ
 لض نم كرضي ال كسفن ذليح كيلعف ظرعوملا ركنأو ظعاولا باه اذإ | كسفنأ
 . قفوملا هللاو تيدتهأ اذإ

 رفسلا ىف ةيصولا ىلع ةداهشلا باب

 انره ةدارشلا ىنعم ف فلتخا دق | ركشي ةداهش | وتمآ نيذلا اهمأ اي ] ىلاعت هللا لاق
 ةيصو ىلع ةمذلا لهأ ةداهش اهب اوزاجأو رفسلا ىف ةيصولا ىلع ةداهشلا ىه نولئاق لاق
 آدحأ دج لو ًاقوقدي ىفوت السم الجر نأ ىسوم ىنأ نع ىعشلا ىورو رفسلا ىف مسملا
 دعل ىسوم ىبأ اميفلحأت باتكلا لهأ نم نيلجر دهشأف هتيصو ىلع هدهشي نيملسملا نم

 ىضمأةهتكرتو لجرلا ةيصول اهمأ و اريغالو اهتكال والدب الواب ذك الو اناخام هللاب رصعلا
 لاقو هيلي هلا لوسر دبع ىف ناكىذلا دعب نكي مل سمأ اذه لاقو امهتدابش ىموم وأ
 نورخآ لاقو هترضح اذإ هتدبش كلل وق نم نييص ولا روضح مكن ةدابش ىنعم نورخآ

 وبأ بهذف دهاج لوق وهو امهم ةثرولا باترا اذإ هللاب ةيصولا ناعأ انه ةدابشلا امنإ
 ريغ تباث ,ك> اذه نأو أو ماكحلا دنع ام تءذت ىتلا ةيصولا ىلع 5 ةداهشلا | أ ىلإ ىموم

 نع ىو هدو ى ,عازوألاو ليل ىلأ نباو ىرو ولا لوق وه حب رش نع هلثم مه ىورو خوسنم

 وأ ىبعشلاو حب رشو ة ةديمعو ني ريس نبأو ريبج نب ديعسو بيسملا نب ديعسو سابع نبأ

 امأف مكستايبق ريغ نم ىر مزلاو نسحلا نع ىورو مكتلم ريغ نم ممن نم نآرخأ

 نإو هنع بوغرم لوقف ماكحلا دنع ماقت ى !| ةدابشلا نود نيملا ىلع اهلوأت نم ل ,وأت

 نآل ١ هللاب تادابش 2 عبرأ مدحأأ ةدابشف | ىلاعت هلوق ون ىف ةداهش ىمست دق نيهلا تناك

 ١ ودهشتساو] [ هلل ةدارشلا اوميقأ و] ىلاعتهل وقك ف راعت ا ةدارشلا ىوف تقلطأ اذإةداهشلا
 | مكنم لدع ىوذ اودهشأو |[ ( اوعدام اذإ ءادبشلا بأي الوأ ]| | مكلاجر نم ني ديبش

 [مكسي ةداهش | ىلاعت هلوق كلذك و ناعألاال قوقحلا لع تاداهشلا هب لقع دق كلذ لك

 نأ دعو [ ترملا مدحأ رضح اذإ | ىلاعت هلوق هيلع لديو ةفراعتملا ةداهشلا هيف مورفملا
 مش * نامألل الا سدل توملا لاح نال توملا مدحأ رضح اذإ مكي ناميأ دأ رمان وك

 نإ ملعأ هتلاو ىنمي [ ريغ نم نارخآو أ مكنم لدع اوذ نانثا | هلوقب ًانايب كلذب داز



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ لك

 هلوقو موهدعو لدعلا ىوذ دوجو نيملا مكح ىف فلتخم الو مكنم لدع اوذ دجوت مل

 ةبوتكم ريغ ةرهاظ ةدوجوم نيملا نآل ًاضيأ كلذ ىلع لدي | هللا ةداهش متكن الو ] ىلاعت

 ىه نيملا ىه ىتلا ةداهشلا امنإ و تيملا لام ىلع نييصولا فالتخا دعب ةثرولا نيمب ركذ مث
 ةدابشلاب اوتأين أى دأكلذإ هلوقمث | امهتداهش نمقحأ انتداهشل] ىلاعت هلوق فةروكذملا

 اببجوأىلعنيملاب اوتأي نأ,لوقي نأ,زئاج ريغذ] ةيصولا ىلع ةداهشلا هب ىنعي | اهبجوىلع
 هنآل ةداهش لوألا نأ ىلع ًاضيأ لدي | مهمامأ دعب نامبأ درت نأ اوفا وأ ] ىلاعت هلوقو

 نم نارخآ وأ ] هلوق لوأت نم ليوأت امأف ارظفل ةقيقح ةدحاو لكنيعلاو ةداهشلا ركذ

 ظفلب مهيلإ هجوت باطخلا نآل هفالخ ىلع لدتةيآلاو هلىنعم الف مكتليبق ريغ نم | ريغ
 وأ | لاق مث [مكشي ةدابش أونمآ نيذلا اهسأ اي] ىلاعت هلوق ىف ةليبقلل ركذ ريغ نم ناميإلا

 ةيانكتا هيلإ عججرت ىتح ركذ ةليبقلل رحب لو نينمؤملا ريغ نم ىنعي | ريغ نم نارخآ
 لاخلا ةلالدب مولعم وأ باطخلا ىف روك ذم روظلا ىلإ امإ عجرت امنإ ةيانكلا نأ مولعمو
 ىف هركذ مدقت نمىلإ ةمجاراهنأ تبي اهيل] ةيانكلا عجرت لاما ىلع ةلالدانهن كت مل اف

 لهأ ةدابش ؤاوج ةيآلا تضتقاف نينم ولا ريغ نم دارملا نأ مصو نينم ملا نم باطخلا

 ىبأو دوعسم نب هللا دبع نع ةيآلا ليوأت ىف ىور دقو رفسلا ىف مسالا ةيصو ىلع ةمذلا

 لاق ركب نب دم انث دحام ةبآل ا ىنحمب اههبشأو ةفلتخم هوجو ةداتقو ةمركعو حيرشو ىسوم
 ةدّئاز ىبأ نبا انثدح لاق مدآ نب ىح انثدح لاق ىلع نب نسحلا انثدح لاق دوأد وبأ انثدح

 جرخ لاق سابع نبا نع هيبأ نع ريبج نب ديعس نب كلملا دبع نع مساقلا ىبأ نب دم نع
 الف سم اهب سيل ضرأب ىمهسلا تاف هأدب نب ىدعو ىرادلا يمت عم مهس ىب نملجر

 ماجلا دجو مث كلي هنأ لوسر امبفلحأف بهذلاب ًاصوخم ةضف ماج أودقف هتكرتي امدق
 نحأ اندابشل انلخ ىميهسلا ءايلوأ نم نالجر ماقف ىدعو مهم نم هانيرثشأ اولاقذ كم

 | مكشي ةدابش اونمآ نيذلا اهمأ اي ] مف تلزنف لاق مهبحاصل ماجلا نأو امهتدابش نم
 ايرتشا امهنأ ايعدأ ال مثهذخأب امهومهمةثرولا نآل ًآيدب عقلي هللا لوسر امهفلحأف
 هبشيو ماجلا اوذخأو عبي مل هنأ ىف موق لوقلا لعجو ةثرولا فلحتسا تيملا نم ماجلا
 كلذ نأو رفسلا ف ملا ةيصو ىلع نييمذلا ةدابش لوبق ىف ىسوم وبأ لاقام نوكي نأ
 سابع نبأ ثيدح ىف ىلا ةصقلا هذه وه نآلا ىلإ للي هللا لوسر دبع ذنم نكي مل



 كا رفسأا ىف ةيصولا ىلع ةداهشلا باب

 مح ءاقب ىف فلتخاو سابع نبا ةياور وحن ىرادلا مبمت ةصق ىف ةمركع ىور دقو
 ةتباث ىه حيرشو ىموم وبأ لاقف رفسلا ىف ملسملا ةديص و ىلع ةمذلا لهأ ةداهش زاوج
 مهنأ ىلع لدي نيدلسملا ريغ نم هنأ | ريغ نم نارخآ وأ | لاق نمو سابع نبا لوقو
 ءاقب مهنع ظفح الو رفسلا ىف ملسملا ةيصو ىلع ةمذلا لهأ ةدامش زاوج ىلع ةبآلا اولوأت
 كلذ ناكلاق [مكسي ةداهش] ىلاعت هلوق ىف لسأ نب ديز نع ىورو هخين وأ كلا اذه
 ضراألاو مالسإلا لوأ ىف كلذو مالسإلا لهأ نم دحأ هدنع سيلو ىفوت لجر ىف
 ةنيدملاب نوثراوتي سانلا ناكف ةنيدملاب ِميَي هللا لوسر نأ الإ رافك سانلاو برح
 ميهارب| نع ىورو هاب نولسملا لمعو ضن ارفلا تضرفو ةيصولا تخسن مث ةيصولاب
 بدنج نب ةرمض ىورو | مكشم لدع ىوذ اودبشأو | اهتخسن ةخو نم ىه لاق ىعخنلا
 اهلالح اولحأف الوزن نآرقلا رخآ نم ةدئاملا هِي هللا ل وسر لاق الاق سيق نب ةيطعو
 اف تلزن ةروس رخآ نم ةدئاملا تلاق ةقئاع نع ريفن نب ريبج لاق اهمارح اومرحو

 قامت وبأ ىورو هوهرحتساف مارح نم متدجو امو هولحتساف لالح نم اهف متدجو
 خمسملب ملنسحلالاقو خوسنم اهيف سيلو ةضإرف ةرشع ىلاع ةدئاماىف لاق ةرسم ىلأ نع
 رهاظ هيضتقي ىذلاو ٠ خوسنم ءىث ةبآلا ف سيل هنأ ىلإ اوبهذ ءال بف ءىش ةدئاملا نم
 وأ مب ةيصولا ىف ناك ءاوس رفسلا ىف ملسملا ةيصو ىلع ةمذلا لهأ ةدابش نا وج ةيآلا
 هدّقع اذإ ةيصولا مسأ هيلع لمتشي هلك اذه ةقدص وأ ةبهوأ ءىشب ةيصو وأ نيدب رارقإ
 نود ةيصولا اهم صصخمي مل ةيصولا هيلع امهتداهبش زاجأ ىلاعت هللا نأ ىلعو هضرم ىف
 هنم ءىث نيبةي الا قرفت مل هريغونيع لامع وأ نيدب رارقإ نوك< دق ةيصولا نيحو أهريغ

 ةدئاملا نأ اوركذ دق موق ناكنإو نآرقلا نم لزن ام رحتآ نم نيدللا ةبآ نأ ىوردق مث
 امرخآ نم ملوقب اوديرب نأ عش سلو لزأ ام رخآ نم

 ةيان ةلاع ال نيدلا ةيآف كلذك ناك نإو لزن ام رخخآ نم اهنم ةبآ لكذأ ىلع ال ةلمجلا
 ىعسم لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ | هلوقل رفسلا ىف ةيصولا ىلع ةمذلا لهأ ةداهش زاوجل
 هجوتباطخلا نآل ةلاحعال نويلسملا مو | مكلاجر نم نيديهش أودهشتساو - هلوق ىلإ-
 نم | لاق مث مرنم ىف ةماع ىبف اهريغ نود ةيصولا لاح اهب صصخمي ناميإلا مساب مهلإ
 نيدلا هيأ تامضتق قيضسلا ىلع ةداهشلا قنييض رو راها سنن و | ءاذوسلا نع لوح ز 1 5006 8 5ع نع عم أ ا ءادرشلا نم نوضرت انأأ اعقدايشأا ف كلا رسلو 5

 ىف تلؤن ةروس رتخأ نم لزن

 عب ماكحأ رود



 تمظتناف اهريغو ةيصولا ىفوأر ضحلا فو رفسلا ىف نيملسملا ىلع ةمذل ا لهأ ةداهش خسف

 ةيصو ىلع اهزاوج ىلع تلد ثيحنمو ململا ةيصورلع ةمذأا لهأ ةداهش زاوج ةيآلا
 ملسملا ةيصو ىلع اهزاوج اهبف خسن مث ىذلا ةيصو ىلع ًاضيأ ةلاد ىهفرفسلا ىف ملسللا

 ىف ءاوس رضحلاو رفسلا ةلاح تناكذإ هريغو رفسلا ىف ىدذلا ىلع اريكح قب و نيدلا ةيآب
 تيملا نأريسفتلا ىف نآل تيملا ةيصو ىلع نييصولا ةداهش زاوج ىلعو تادابشلا 3

 تيملل هدي ىف مف ىصولا لوقلوقلا نأ لع تلدو هتيصوىلع ادهش امهنأو امهيلإ ىصوأ
 ةلوبقم ريغ تيملا نم ءىش ىرش امهأوعد نأىلعتلدو افلحتسا كلذ ىلع امهنآل هنيمب عم

 ىلاعت هلوق ٠ مهناهيأ عم امهنم كلذ عبي مل تيما نإ ةثرولا لوق لوقلا نأو ةنيب الإ

 اولدبي الو اومتكب ال نأ برقأ ملعأ هللاوىنعي | امهج وىلع ةداهشلاب اوتأب نأ ىندأ كلذ]

 لام نم ءىشملعرثع مش امتك الو اريغام افلح اذإ ىنعي مهناعأدعب ناعأدرت نأ اوذاخضنوأ

 ىلع امتكالو اريغام امهنأ ادب مهناجأ نم ىلوأ ةثرولا ناعأ لعجت نأ امهدنع تملا

 امهت وسمحت | ىلاعت هلوقو + ءادب نن ىدعو ىرادلا ممن ةصق ىف سابع نبأ نع ىورام

 دعب افلحتسا امنإورصملا دعبافلحتساف ةداتقو نيريس نبا نع ىور هنإف | ةالصلا دعب نم
 [ىطسولا ةالصلاوةاولصلاىلعا وظفاح ] ىلاعق لاق اي مظعملا تقولا ىف نيميلل أظيلذت رصعلا

 دقو ه ةصقلا هذه رصعلا دعب فلحتسا هنأ ىموم ىلأ نع ىور دقو رصغلا ةالص ليق

 نم لاق قِلَي ىنأا نأ رباج ىورو ةمظعملا ةعقبلا ف فالحتسالاب نيهلا ظيلغت ىور

 ربخأف رضخأ كاوس ىلع ولو رانلا نم هدعقم أوبتيلف ةمث ]نيم ىلع ربنملا اذه دنع فلح

 تادابعلل ةموسوملا عضاوملا رئاس كلذكو ًامثأم مظعأ رينا دنع ةرجافلا نيهلا نأ
 رخلا برش نأ ىرت الأ آمن مظعأ ايف ىصاعملا نوكتت اهيف هركذو ىلاعت هلل ميظعتلو

 ربنملا دنع نيهلا تسيلو هريغ ىف هنم ًامئأم مظعأ ةبعكلا ىفو مارحلا دجسملا ىف انزلاو

 ىحو + باقعلا فيوختو بيهرتلادجو ىلع كلذ امنإو ةبجاوب ىواعدلا ىف دجسملا فو

 ىذلا رباج ثيدح هباصأ ضعب هل جتحاو رينملا دنع ةنيدملاب فلحتسي هنأ ىعفاشلا نع

 رجاف لجر هنإ لاق هنيمي كلل ىرضحلل لاق مقلي ىنلا نأ رجح نب لاو ثيدحبو أن ركذ

 لام ىلع فلح نم لاق فاحيل ريدأ الف فلحيل قاطناف كللذ الإ هنم كلل سيل لاق ىلابب ال
 فلحيل قاطلاف هيفو سيق نب ثعشأ ثيدحتحو ضرعم هنع وهو هللأ قل الظ هلكأيل



 "١ رفسلا ىف ةيصولا ىلع ةداهشلا با
 نوكت تناكدق نامآلا نأ ىلع لدي ةمن ]ني : ىلع ربنملا اذه دنع فالح نم هلوق اولاقق

 هلي ىتلا نآل كلذ لاق امنإو نونسم كلذ نأ ىلع ةلالد هيف سيلو ركب وبأ لاق ه هدنع
 3 مظعأ ربنملا دنع نيهلاو وهلا دنع فالحتسالا عقب ناككلذلف كانه سامي ناكدق

 لفانلاو ربنملا دنع نوكت نأ ىغبني هنأ ىلع هيف ةلالدالف عضوملا ةمرحل ةيذاكتناكاذإ

 دقف رضخأ كاوس ىلع ولو ثيدحلا ىف ركذ دقو رينملا دنع هفاتلا ءىشلا ف فاحتسيال

 ال هنإف لاقام لي ىنلا لاقربدأ املهنأو فحليل قلطنأ هلوق امأو هلصأ ىلع ربخلا فلاخ

 مث | ىلاعق لاق هيل هيلع ميمصتلاو ةمب ةمردلا كلذي دارملاامنإ]و عضرم ا ىلإ ىلإ بهذ هنأ ىلع هيف ةلالد

 رارصإلاو قحلا نع كوتلا دارأ امبإو عضوملا ىلإ باهذلا هب درب مل| ريكتساو ريدأ

 هنال كلذ ناكامئإف ماقملاو نكرلا نيبو ربنملا دنع فلحلا ىف ةباحصلا نع ىورامو هيلع

 بجاوب سيل هنكلو ظاغأ كانه نيملا نوكت نأ ركني الو كانه ةموكلا قفني ناك
 نيعلا ظيلخت ىأر نإ ماحلا نكلو ناكمب امصصخم ملو هيلع ىعدملا ىلع نيدلا قل هلوقل

 ىمأ كلذ هل ذاج دك تاكنإ مارحلا دجسملا ىفو ةنيدملاب ناكنإ ربنملا دنع هنا 5

 تقوو هنومظعي رافكلا نه اريك رصعلا ةالصدعب نييصولا نيذه فالحتساب هللا

 سمشلا بورغ

 ىلع مبضعب ةمذلا لهأ ةداهش زاوج ىلع ةلالدلا ةيآلا هذه تنمضت دق ( لصف )
 زوجأ ةمذلا لهأ لع ىهو نيملسملا ىلع مهاب زاوج تضتقا دق اهنأل كلذو ضعب
 اهنم خسن |1و رفسلا ىف ةيصولا ىف ةمذلا لهأ ىلع مهتداهش زاوج ىلع ةيآلا تلد دقف

 ىمسم لجأ ىلإ نيدب متتيادت اذإ اونمآ نيذلا اهمأ اي | ىلاعت هلوقب نييلسملا ىلع اهزاوج

 لهأ ةداوش زاوج كلذب قب | 0 نم نيديبش اودهشتسأو  هلوق ىلإ  هوبتكاذ

 ىلع اهزاوج ىف اهتلالد مح قبد | مديغ نم نارخآ وأ 1 هلوق كلذ , ميسو مولع ةمذلا

 ىف ةمذلا لهأ ىلع اع اهزإوج ىف ذ ًايقابأ ا كح ناكاذإو رفسلا ف ةيصولا ىف ةمذلا لهأ

 لهأ ىلع اهزيجب نم لكنأل قوقحلا رئاس ىف مهلع اهزاوج ىضتقا رقدلا ىف ةيصولإ

 ىف ةمذلا لهأ ىلع اهزاجأ كلذ ىف نيدلسملا ىلع اهزاوج عنمو رفسلا ىف ةيصولا ىف ةمذلا

 لهأ ةداهش نوزيحي ىعازوألاو ىروثلاو ليل ىبأ نب | نإف لئاق لاق نإف « قوقحلا رئاس

 ىذلاى ع اهنوزيجالو مير شو ىموم ىبأ نع ىورام ىلع رفسلا ىف ملسملا ةيصو ىلع ةمذلا



 رئاس ىف ةمذلا لهأ ىلع ةيقاب نيدلسملا ىلع ةخوسنم اهنأ انبي دق هل ليق « قوقحلا رئاس ىف
 نامثئعوانبامصأ ل وق موللم تفلتخ نإ و ضعب ىلع مهضعب ةمذلا لهأ ةداهش ل وبقو قوقحلا

 لك لهأ ةداهشزوجت ثيللاو اص و نسحلاو ىعازوأل اويل ىأنب ١لاقر ىروثلاوىتبلا
 لهأ ةداهش زوجنال ىعفاشلاو كلاملاقو اهريغ ةلم ىلع زوجنالو صضعب ىلع مهضعل هلم

 للملا لهأ تادابش ىواست ىضتش ةيآلا ةلالد نم ان ركذ امو ضعب ىلع مهطعل رفكلا

 للملا نيب قرفت ملو مركذب ءودبملا نينمؤملا ريغ ىنعي | كريغ نم نارخآ وأ | ىلاعتهلوقب
 زاوجيىلع ةلأد ىهو رفسلاىف ملسلل ةيصو ىلع للملا لهأ ةدابش زاوج تضتقأ ثي>نمو

 ةمذلا لهأ ةداهش زاوج بجوب امو ه موالم فالتخا عم كلذ ىف 'رافكلا ىلع مهتداهش
 لإ اًواج دوولا نأ رع نبأ نع عفان نع كللام ىورأام ةنسأأ ةبج نم ضعي ىلع موضعل

 ىورو امهمجرب هيلي ىنلا سمأف اينز مهنم ةأرماو الجر نأ اوركذف عتب هلا لوسر
 ىدوم مللي هللا لوسر ىلع م لاق بزاع نب ءاربلا نع ةرم نب هللا دبع نع شعألا

 ىننلا نأ ىعشلا نع رباج ىورو هيب هللا لوسر همجرف ىتز اولاقف اذه نأشام لاقف ممت
 دبشف نودبشي مكنم ةعبرأب ىفوتئا لِي ىنلا لاقف اينز ةأرماو لجرب دوهبلا هءاج لَ
 ىلع مهضعب باتكلا لهأ ةداوش زوجت لاق ىبحشلا نعو يي ىنلا امه#جرف مهنم ةعبرأ
 هيبلعم كلام فلاخ بهو نبأ لاقو هلثم ىرهزلاو زب زعلادبع نب رهو حي رش نع و ضعل

 اهنوزيحي ةعيب رو ديعس نب ىحو باهش نبا ناكو ضعب ىلع مهضعي ىراصتلاةداهش در ىف
 نع دجو اف بابلا اذه تعمجل وقي مثك أ نب ىح تعمس نب اصأ نم نارمع ىنأ نبا لاق 9
 هنع تدجو ىنإف ةعيبر نم الإ ضعب ىلع مهضعل ى راصنلا ةداهش در نيمدقتملا نم دحأ

 تبيور ىتأ هوجولا ىلع ةبآلا مكح انركذ دق ركب وبأ لاق امتزاجإ هنع تدجوو اهدر
 هنايب عم اهقايس ىلع ةيآلا ركذنلف كمملا تباث اهنم وه اموأهنم يسن امو فاسلا نعاهيف
 ىلاعت هلوق نأ قيفوتلا هللابو لوقنف هيف تلزن ىذلا ببسلا ىلعاريدترت هاضتقاام ىلع اهدكح
 يىوذ نينثا ةدابش - ةداهش امهدحأ ناينعم هروتعي 8 ةدابش اونمآ نيذلا امأانز
 وهف كني ةداهش مكيلع لمتحيو دارملاب نيبطاخلا ملعل ةينانلا ةدابشلا ركذ فذ مكنم لدع
 1[ مكلاج ر نم نيديهش اودهشتساو | نيدلا ىف ىلاعت هلوقك لدع ىوذ نينثا دابشإب ىمأ

 ةيصو ىلع نيرلسملا ريغ نم نيرخآ وأ نيدلسملا نم نيلدع نيدهاش داهشإب ىمآلا دافأف



 39 رفسلا ىف ةيصولا ىلع ةداهشلا باب

 ميت ةصقف سابع نباةباو رنمهركذ مدقت ىذلا ببسلا ىلع اهوزن ناكو رفسلاف ملسملا

 ضراآلا ىف يرض من نإ لاق مثالا ىف بيسلا ضعب ركذف ءادب نب ىدعو ىرادلا

 لاح ق نوكت ن أ ةيصولا ىلع نييمذلا ةدارش لوبق طرشلءخ |تولل ة ةبيصم - اصأف

 ىصوملا نآأل نيبصولا امه نادهاشلا نوكي نأ نمضت دق | ةيصولا نيح | هلوقو رفسلا
 ةبصو ىلع نييصولا ةداهش زاوج كلذ نمضف ةيصوب !دهشف !ءاج مث نييمذ ىلإ ىصوأ

 امهنوسبحت ] لاق +٠ ىصوملا توملا ةصق ىنعي | توملا ةبيصم مكتباصأف | لاق مث + تيما
 هأورام ىلع هذخأو تيملا لام نم ءىش سدح ىف ةثرولا امبمهتا 1 ىنعي | ةالصلا دعب نم

 ابذكالو اناخام نييمذلا هفالحتساىف ىسوم وبأ هلاقام ىلع وىرادلا يمت ةصق ىف ةمركسع

 ىلاعت هلوق هيلع لديو نيدهاش ناك ثيح نمال افلحتسا كلذلو امهلع ى عدم راصف

 امف ىنعي | هللا ةداهش مت كن الو. ىبرقاذ ناكولو 3 هب ىرتشنال متلثرأ نإ هللاب نامسقيف |

 ىنعي | انإ اقحتسا ابن ىلع ارثع نإف ] ىلاعت لاق مث ه هيلع اهدبشأو تب لا هب ىصوأ
 نم امهمديأ ىف روظ ىذلا ةضفلا ماج وهو كلذ دعب امهديأ ىف تيملا لام نم ءىبث رووظ

 [امهماقم ناموةب نارخآق | ىلاعت لاق مث تيملا لام نم ايرتشا اناكامهنأ امعرف تيملا لام
 ىلعو ةثرولا ىلع نيعلا تراصف ىرشلل نييعدم لاحلا هذه ىف اراصامهنأل نيدلاىف ىنعي

 نم ] لاق هنأ ىرت الأ افلحتسا كلذاف امهلع ىعدم اناكف ناثراو الإ تيملل نكي ىلهنأ
 هذه نإ ىنعي [ اممتدابش نم قحأ انتداهشأ هللاب نامسقيف ناي اباوألا مهيلع قحتسا نيذلا

 ىف اراص نييصولا نآل الدبالو اناخام امهأ نايصولا اهم فاح ىتلا نيملا نم ىلوأ نيهلا
 امهليميب ًايدب 0 2 امر ناكدقو أمهءلع ىعدم ناثراولا راصو نييعدم لاحلا هذه

 نيثراولا ناعأ تراص تيملا لام نمءىثت امهمديأ ق روظ اءلفةيصول ىلع امهتدارثتضف

 لاق ريبج نب ديعس نع ىورف | نايلوأالا ] ىلاعت هلوق ليوأت ىف فاتخا دقو ه ىلوأ

 عضوملا اذه ىف نام الا ىهو ةداهشلاب ن ايلو الا ليقوةثرولا ىعي تيملاب نايلو "الى دم

 نيملا تبجوأ امنإو هب ادهش امف نيدهاشلا ىلع نيهلا باجيإ ىلع ةلالد ةيآلا ف سيلو
 هذه ىفركذام ضعب راصف تيملا ةكرت نم ءىث ذخأو ةنارخلا امهيلع ةثرولا ىعدااملامرملع

 هلوقل قوقحلا ىلع ةدابشلاكةيصولا ىلع ةدابشلا مهضعب لاقو اناعأ تاداوشلا نم تايآلا
 سس 1 . ءامألإ 1 سل م سأللا دال اول 1 سلا رهف ا يحل هدأ يك وا ص
 محنم لدع ىوذ نانثإ | هلوقل قوقخأ تاداهش أمم ديرأ ةلاح ال | منيب ةداهش | ىلاق

 1 5 م



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ حا

 نارخآف | لاق مثنيهلا ريغ لمتحال | هتلاب نامسةيف| كلذ دعب هلوقوإ ميغ نم نأ رخآوأ
 نيهلا اهم ىنعي | انتداهشل للاب نايسقيفنايلوألا مهيلع قحتسا نيذلانمامهماقم ناموقيب
 نم لمتحو امهييمب نم لمت [ اممتداهش نم قحأ ]| هلوقو نيئراولا ناأ هذه نآل
 ةداهشنمقحأ ثراولا نيم تراصو نيميو ةداهش امههناكدق نييصولأ نال امهتداهش

 امهاوعدحيحصت بجوتم اصانيعوةزئاج ريغ امبسفن الامهتداهشن ال اهني ونييصولا
 [امهجو ىلع ةدابشلاباوتأي نأ ىندأ كلذ ] ىلاعت لاق مث تيملا نم هءارش ايعداام ءارشيف
 ىلاعت هللا محام نأ ىنعي اوريغي الو اونوخمال نأو ةيصولا ىلع ةداهشلاب لعأ هللاو نعي
 ىلع ةراتو ةنايخلان م امهبلع ىعدا امف دوبشلا ىلع ةراث اهماجبإو نامألا نم كلذ نم هب

 ةدابشلاب اوتأ كلذ اوملع ىتم مهنأو تيملأ لام نمءىبث ىرشنم دوهشلاىعدا اهف ةثرولا
 ىلع اورصتقي الو مهنامعأ دعب نامبآ درت نأ اوفاخم وأ اهمجو ىلع تيما ةيصو ىلع
 ةثرولا فلح اذإ هارث اوعداو هومتك ام مهلع قحتسي نأ نم كلذ امهر الو مهناعأ
 . ملعأ هللاو كلذ ىلع

 ( ماع" الا ةروس )

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نيملاظلا ةسااجم نع ىهنلا باب

 . هللا مأف ةيآلا | مهنع ضرعأف انتابآ ىف نوضوخم نيذلا تيأر اذإو | ىلاعت هلالاق
 رابظإو بيذكتلاب نآرقلا ىهو هللا تابآ ىف نوضوخ نيذلا نع ضارعإلاب هن
 اوك رتب نأ ىلإ مبنم نوكي امل ةهاركلا رابظإو مهلعراكنإلا ىضتقيًاضا رعإ فافختسإلا
 رئاسو نيدحلملا ةسلاجم كرت انيلع نأ ىلع لدي اذهو هريغ ثيدح ىف اوضوخيو كلذ
 انكو هراكنإ اننكيل اذإ ىلاعت هللاىلع زوحجال امو كرشلاو رفكتلا مرابظ] دنع رافكلا
 نأ الإ هب هللا هرمأ ايف قلي ىنلا عابتا انيلع نال ناسللا وأ ديلاب هريبغت نم ةيقت ىف
 نإ دارملا [ ناطيشلا كنيسني امإو ] ىلاعآهلوق هنم ءىثب صوصخع هنأ ىلع ةلالدلا موقت
 كلن ىف كيلع ءىش الف ىهنلل سان تنأو مبعم تدعقف لغشلا ضعبب ناطيشلا كاسنأ
 هللا ىبن ركذتام دعب ىنعي [نيملاظلا موقلا عم ىركذلا دعب دعقت الف] ىلاعت لاق مثلاحلا
 كرشلا لهأ نم نيملاظلا رئاس ةسلاجم نع ىبلا ىف مومع كالذو نيملاظلا عم دعقت ال ىلاعت



 1 نيملاظلا ةسلاجم نع ىبهلا باب

 هناسلب وأ هديب هريبغت نم ةيقت ىف ناكاذإ كلذو ًاعيمج مهيلع مالا عوقوأ ةلملا لهأو

 ريكدلا كرت عم مهتسلاجم دجال رئاج ريغف هيلع مثام حب 53 نيلاظلا ىلع ةجحلا مايق دعب

 نع ماع ىهنلا نآل هل نيربظم ريغ وأ حئابقلاو مظلل لاحلا كلت ىف نيروظم !وناكءاوس

 هريظنو مهلعفب اضرلا ىلع ةلالد ريكنلا كرت عم أر اتخع مهتسلاجي ىف نأال نيملاظلا ةسلاجم
 هيف ىورام ركذ مدقت دقو تابآلا [ ليئارسإ ىنب نم اورفك نيذلا نعل | ىلاعت هلوق
 اوذختا نيذلا رذو ]ىلاعت هلوق | رانلا مكسمتف اودلظ نيذلا ىلإ اونكرت الو ]| ىلاعت هلوقو

 ةداتق لاق [تبسكامب سفن لست نأ هب ركذو اندلا ةايحلا مهترغو ًاوطو بعل مهيد
 ةبج ىلع هنكل ةخوسنع تسيل دهاجم لاقو [نيكرشملا اولتقأ] ىلاعت هلوقب ةخوسنم ىه

 لاقو نهترت ءارفلا لاق [ لب: ] لوقو[ ًاديحو تقلخ نمو ىنرذ ] ىلاعت هلوقك ددهنلا
 هلصأ ليقو مضفت سابع نبا لاقو سرحت ةداتق لاقو لست ىدسلاو دهاجمو نسحلا
 اذهو هنم تلفت ال هب ةنهترم هتسيرف نال لساب دسأ لاقيو محرحتلا ليقو نابترالا
 نال هترجأ ىأ هتلسب قارلا ىطعأ لاقيو هب نهترب ام هن الكيلع مار -ىأ كياعرس
 ىلاعت هلوق هيف ملسأ امب نمترملا ةلزنم هن“ال ملستسملا لسيتسملاو ةرجأالاب نهترم لمعلا
 كلذلاق هنأ اهدحأدجوأ ةثالث هيف ليف[ دانه لاق ًايكوك ىأر ليللا هيلع نجاملف ]

 اوناكدق هموق نال هنظ ىف بلغو همهو ىلإ قبس ام ىلع هلالدتساو هرظن لاح لوأىف

 مصو سمشلا ممِصَو لحز مص اذه نولوةيف بك اوكلا ءامسأ ىلع ناثو"الا نودبعي

 حصل 4 ىذلا هلّمع ىلامتدتأ لاك ] ليقو هغولب لبقلاق هنأ ىتاثلاو كللذ وحنو ىرتشملا

 ىلع ىعاودلاو رطاوخلا هكر حو روم "الا هسلقب ترطخ دقو كلذ لاقق فيلكدلا

 تناكدمأ نأ ربخلا ىف ىورو ىلاعت هللا ديحوت ىلعةلادلا ثدا وحلا نم هدهاش امف رفكلا
 ايلف نامزلا كلذ ىف نيدولو لا لاقط الا ا لتقي ناكهن الدور نم افوخ راخم ىف هتدلو

 هجو ىلع كلذ لاق هنأ ثلاثلاو بك اوكلا دهاش نيح لوقلا اذه لاق راغملا نم جرخ
 رعاشلا لاق ىبر اذهأ دارأو فل" الا فذحو هموق ىلع راكنإلا

 الايخ بابرلا نم مالظلا سلغ طساوب تيأر مأ كنيع كتبذك
 : رخآ لاقو كتبذكأ هانعمو

 ع 5 اها رتل كيوخ ان اولاقو قوفر
 مب



 هتيبحال ابر ناكولو برب سيل هنأب رابخ] [نيلفآلا بحأال] هلوق ىنعمو م مأ هائعم
 نوكيام حم صأ نم هقيرط رميهاربإ كإس ىذلا لالدتسالا اذهو برلا مب ظعت هتمظعو

 ىلع هسفنررق هئايضو هولع ىف ب بك و كلا ىأر امل هنأ كلذو دضوأو لالدتسإلا نم

 اكرحتمو القأ ًاعلاط هآر الذ ًابويرم آقولخع وأ ًاقلاخ ًابر هن وك نم هنكح هيلإ مسقتيام

 ريغ ثدحملا نألع هنأل برب سيل هنأو ثدحلا تالالد] هتنراقمل ثدحم هنأب ىضق الئاز
 ًاثدحع ناكذإ هنم كلذ لاحتسا اه هيف ليحتسم كلذ نأو ماسجألا ثادحإ ىلع رداق
 نم هدجوف رمَقلا عع امل مث ابر ًاقلاخ هنوك عانتماو ثودحلا ةبج ىف هل هتاواسمب مخ
 هنكح ىلع هسفن ًاضيأ ررق بكاوكلا فالخ ىلع رونلا طاسبنناو قارشإلاو مظعلا
 عولطلا نم ثادوحلل هتئراقم باب ىف هاتعم ف هدجو هلاح لمأتو هاعر املذ ىلو اذهل اقف
 دهاشام هعتع لو هنم أوضأو ربك أ ناكنإو هنكحب هل مح لاوزلاو لاقتنالاو لوفألاو
 هيف ثدحلا تالالد دوجول ثودحلاب هل ىطقي نأ نم ءايضلاو مظعلا نم امهف الّتخا نم

 اهناأل ىلر اذه لاق اهئايض لماكتو ابقا رشإو اهمظع ىف ةعلاط سمشلا ىأر سبص صأ ام مث
 ثودحلاب امل م ةلقتنم ةلفآ اهآر ال 9 فاص وألا هذه قرمقلا وبكاو كلا ف الخ

 اق هلل اربخأ ايفو عبي همجلل ثدحلا ةلالد لومشل رمقلاو بكاو لا مكحفابنأو ًاضيأ

 ا هموق ىلع م مارإ اهأن نت انت بح كل دإ | كلذ بيقع هوقو مالسلا هيلع ميهارنإ ن نعي

 نيلئاقلا وشحلا لوق نالطب ىلعو ديحوتلا ىلع لالدتسإلا بوجو ىلع ةلالد حضوأ

 ايلف مالسلا هيلع ميهاربإ هب مالوأ ناكل ديلقتلاب تك نأ د> "ال زاجول هنال إل ديلقتلاب
 ىف لاق دقو هلثم انيلع نأ كلذب تد' هموق ىلع هب جتحأ و هللا ديحوت ىلع ميهاربإ لدتسا

 [ هدتقا مادهف هللا ىده نذلا كئلوأ | ابين "الا رئاس عم هايإ هركذ دنع ةوالتلا قسن
 و ىلع هب جاجت ةحالأو ديحوتلا ىلع لالدتسالا ىف هب ءادتقالاب ىلاعت هللا انعأف

 ر ريغ هب وبرضو ةقلاخ ريغ ةقولخم اهنأ لع بكاو كلا هذه لآ وحأ تلد ثيح نمو

 باهذلاو . ىجملاو لاوزلاو لاقتنالا ىف اهلاح لثم ىف ناكنم نأ ىلع ًاضيأ ةلاد ىبف
 هيلع زوجي ال ىلاعت هللا نأ ىلع لدف آايوبرم نوكب هنأو ًاقلاخ اير نوك نأ زوحيال

 نأب مالسلا هيلع مهاربإ كالدتسا ١ ةيضقل باهذلا الو ءىجيا الو لاوزلا الو لاقتنالا
 هللاي ملاع ريغ ورف هتفص هذهأم دبع نم نأ كألذب تدثو ثد# وهف ةفصلا هذهم ناك نم



 ل ا سا سس لا ١ نيملاظلا ةسلاجم نع ىبنلا باب
 هللا ةفزعم نأ ىلع ةلالدلا هيفو ةقولخملا ءايشآلا ضعبوأ ًايكوك دبع نم ةلزنمب هنأو ىلاعت
 لبق اهيلع لدتسا مالسلا هيلع ميهاربأ نآل لسرلا لاسرإ لبق لقعلا لاب بجت ىلاعت
 ىلع ميهاربإ اهانيت 1 انتجح كلتو | ىلاعت هلوق ه مالسلا مهيلع ءايبنألا يجح عمسي نأ
 سمشلاو رمقلاو بكوكلا ثودح ىلع لالدتسالا ند رك ذام لعأ هللأو ىعل ا هموق

 لاق ممدنع كلذ ررق املو ًاِإ نوكي ال هل ثداوحلا ةنراقم نم املاح لثم ىف ناكنم نأو
 اه دبعي نماولاقىتشةلآ ديعي نم مأ قحأ ادحاوأهل] كيعلا نمأ نمألاب قحأ نيقبرفلاىأ

 كابذت نأ ىاخت امأ هل اولاق امل مهنأ ليقو نيجوجح اوراصف مهسفنأ ىلع ورقأف ًادحاو
 كلذ لطبأف ةدابعلا ىف ريبكسلا عم ريغصلا معمحب مكلبخت نأ نوفاخت امأ مهل لاق انته
 لطبأو مهلصأ ىلع هلثم مهمزلاف هانإ همازلإ !ودارأ ام مهيلع عجر اثييح نم هيلع موجاجح

 نمي ءادتقالاب انل سمأ ( هدتقا مادهف هللا ىده نزلا كئلوأ | ىلاعت هلوق هلوقب مهلوق
 لالدتسا نم انركذ ام وحن ىلع ىلاعت هللا ديحوت ىلع لالدتسالا ىف ءايرنالا نم ركذ
 0 هنأب ءايسنألا ند انليق ناك نم مث ارش موزل ف ةموهعل جتحو مالسلا هيلع ميهاربإ

 انيب دقو عيمجأ ىلع وهو ةيعمسلا عنا رشلا نم ديحوتلا ىلع لالدتسالا كللذب صصخ
 نإ لاقي [ راصب الا كردي وهو راصبألا هكردتال | ىلاعت هلوق هقفلا لوصأ ىف كلذ
 ماعطلا كردأو ةفينح ابأ كردأو روصنلل نامز كردأ كلوقوت قوحللاهلصأ كاردإلا
 كاردإولاجرلا لاح قحل اذإ مالغلا كردأو ةرملاو عرزلا كردأو جضنلا لاح قمل ىأ
 تكردأ لئاقلا لوق نأ ةغللا لهأ نيب فالخال هن ال هأي] هتيؤرب هل هقوخل ءىثلل رصبلا
 تيبلإ نال ةطاحالا كاردإلا نوكي نأ زوجي الو ىرصيل هتيأر هأئمم اصخش ىرصبس

 !ذهوراصب الاءارتال هأئعم ا راصب الإ هكردتال | ىلاعت هلوقفدل اكردم سلو هيف اع طيع

 نع هيفنب هللا حدمت امو ا موأ الو ةدس هذيخأتال | ىلاعت هلوقكر اصب الا ةيور قش حدمت

 ةفصلا قاقحتسا لطبول كلا هضيقن تايثإ زئاج ريغف صقنو مذ ةدض تايثإ نإف هسفن
 رحب هنع رصبلا ةيؤر ىف سده املف صقن ةفص لإ الإ لطم مل مون الو ةنس هنأت الب

 ًاصوصخم نوك نأ زوم الو صقن ةفص تابثإ هيف ناكذإ لاحب هيضقنو هدض تايثإ
 راظتنا هنم نامل لمتع رظنلا نال ا ةرظان امر لإ ةرضأت دئموي هوجو ا ىلاعت هلوقب

 ضارتعالا رجب 1 لب وأتلل المتحم كلذ ناكارلف فلسلا نم ةعامج نع ىور مباوثلا
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 وهو تم وأ ملعلا اهم دارملا امنإ ةيؤرأا ىف ةيورملا رابخآلاو هيف ليوأتلل غوسم الب هيلع

 ةرووشم معلا ىنعمب ةيؤرلا نآل كوكشلاه يف ضرعئالو ةهبش هب وشتال ىذلا ةرورضلا لع

 كرشلا دض ىلع اونوكي نأ هللا ءاش ول هانعم | اوكرشأ ام هللا ءاش ولو ] ىلاعت هلوق ةغللا ىف
 نوكب ال نأب ال نوكي نأ لعفلاب قاعتت امن ةئيشملا نآل اوكرشأ ام ًارسق ناعإلا نم
 عاطقنالاب ًارسق كرشلا ىفانت ىتلا لاحلا ةثيشثما هذهم دارا امنإو فوذحم ةئيشملا قاعتف
 هذهم ةيصعملا نم عنملا نآل ىلاعت هللا اهأشي ال لاحلا هذهف ءاجلاو ًاعنمو اربع كرشلا نع

 اوبست الو | ىلاعت هلوق ةرخآلا ىف باقعلاو باوثلل لاطبإو ةعاطلا نم عنم هوجولا

 مانص"الا اوبست ال ىدسلا لاق | ملع ريغب ًاودع هللا اوبسبف هللا نود نم نوعدي نيذلأ

 لوجلاو ظيغلا مولمحيف مانص'الا أوبسنال ليقو اميع نم هيلع تأ مب مكرمأ نم اوبسيف
 فك نأ هيلع قحملا نأ ىللعليلد كلذؤو نوديبعي نم متييس اكن ودبعآ نم أويس نأ ىلع

 ةيصعملا ىلع ثعبلا ةلزنمهن“الهل ةلباقملا هجو ىلع هيسىل] نوع رستي نيذلا ءاهفسأا بس نع

 هانعمو ىمأ هرهاظ | نينمؤم هتابآب منك نإ هيلع هللا مسأ ركذ امم اوكف | ىلاعت هلوق

 |ضر' الا فاو رشتنافةالصلا تيضق اذإف  اوداطصاف ملحاذإو] ىلاعت هل وقك ةحابإلا

 هلكأ ىف هيف نذإلا ةمص داةتعا ىف بيغرتلا لمتح ةحابإ ورف ذذلتلا هلكأب دارأ اذإ اذه

 نم سانلا نمو آر وجأم لاحلا هذه ىف هلكأ نوكيف ىلاعت هللا ةعاط ىلع هب ةناعتسإلل

 هئاضتقال هيلع هللا مسا ركذي ملام لكأ رظح ىلع لدي [ نينم وم هتابآب متنك نإ | لوقي

 ىف مو. | هيلع هللا مسأ رك ذامم | هلوقو هيلع هل مسأ رك ذي ملام لك أ ىف نيك رشملا ةفلاخم

 نيكسب يذلا ىفو ةب وصغلا ةاشلل بصاخلا حيذ لكأ زاوج ىلعهب جتحمو راكذأالا رئاس

 اعكلذناكذ] [ هيلع هللا مسا ركذ امم اولكف ] ىلاعت هلوقل اهلك أ ةاشلل كلاملا نأ ةبوصغم

 لهأ ناككاحضأإ لاق [ هنطأب و مثإلا رهاظ اورذو ] ىلاعت هلوق هيلع هللا مسا ركذدق

 رهاظ اورذو ] ىلاعت هللا لاقف مثل ريغ هب رارسسإلاو آمثإ انزلا نالعا نورب ةيلهاجلا

 ووف ةينالعو ًارس ةكرت هيلع نأ مسالا اذهب ىمسيام رئاس ىف مومع وهو [ هنطابو مثلا

 [ ديبك مآل امهيف لق رسيملاو رفا نع كنولئسي ] ىلاعت هلوقل ًاضيأ رخل ميرحت بجوي

 تاداقتعإلا نم هبلقب هلعفي ام هنطابو حراوجلاب هلعفي ام مثإلا رهاظ نوكي نأ زوحيو

 هللا مسا ركذي ملام اراكأت الو ] ىلاعت هلوق اهنم هلعف هيلع رظح امم اهوحنو لوصفلاو
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 كلاقف كلذ ىف فاتخا دقو هيلعرهللا مسا ركذي ملام لكأ نع ىهن هيف [ قسفل هنإو هيلع
 آيسان اهكرت نإو لكؤي مل ًادمع ةيمسنلا ملسملا كرت نإ للاص نب نسحلاو كلامو انباصأ
 ىف ًاضيأ فاتخا دقو ىعازوألا نع هلثم ركذو نيبجولا ىف لكؤي ىعفاشلا لاقو لكأ
 ,نب ديعسو حار ىبأ نب ءاطعو دهاجو سابع نباو ىلع نع ىورف ايسان ةيمسنلا كرات

 امإ ىلع لاقو هيلع ةيمستلا ىملو حيذام لكأب سأبال اولاق سواطو باهش نباو بيسملا
 كرشلا ىف م ال م لاقو هبلق ىف هللا ركذ ململا سابع نبا لاقو ةللا ىلع ىه

 هللأ 0 هنأ نعم أوه مسملا ىلا اعل هّللأ مسأ ة ةيمسك ملسملا» ءاطع لاقو ةللا ىف نايسنلا رضيال
 مالا داخوبأ ى ورو جياذلا ةيمست نمؤملاو هتامسأ نم مسا وه نمؤملاو ىلاعت
 و 0 آق دق لاو هللا مس لق هللا ديعأت هل لاق رمع نبال امالغ نأ مفان ن هع نالع

 ا نبا لاقو هنم كأي لف يذق لاق ح تأق دق لاق هللا مدل لق لاق تلق دق لاق هللا

 ىلع ىتأ هنأ هببأ نع ع شيرةل ىلوم نع ديبع نب سنوي ىورو لك ا ًايسان ةيمسقلا كرت

 رمع نبأ هرمأف ابلع هللأ ممأ ركذي نأ ىفو ةأش جذ باأصق دنع اق رمع نبال مالغ

 .ىورورتشتالف اهكذب ملهذه نإل وقي رمع نب | لاقىرتشي ناسنإ ءاج اذإف هدن دع موقي نأ

 لكأيال نأ ىلإ يبحأ لاق ىهسإ نأ ى منيف بذي لجرلا ىف مهاد نع دام نع ةبعش
 ةلالدلا نأ الإ ًادماع وأ كلذ ناك ًايسان هيلعدللا مساكرتام ممرحت !بجوم ةيآلا رهاظو
 هلوقف دمع ب ممستلا كرت مه هلكأ انأ نم امأف هدام ريغنايسنلا ن ا ىلعان دنع تماق دق
 ةيمسنلا باجنإ ىف ةيورأ 1 راثألل هتفلاخع عم | اذه لاحابمكملا] لمعتسم ريغ ةيآلإ فلاخم
 هيلع لديو نوكرشملا ابحيذ ىتلا جناب ابذلا ىهنلاب دارملا نإ ليق نإف ةحيبذلاو ديصلا لبع
 امأ نوكرشملا لاق لاق سابع نبأ نع ةمركلع نع برح نب كاس نع كبير ش ىورام
 ههيدأ لإ كاما ىحوأف هنولك أ أتف متذو متثأ مئلتقام امأو هولك 5 الف تاف مكبر ل |دقام

 قسن ىف ىلاعت هلوق كلذ ىلع لديو ةئيملا لاق | هيلع هللا مسأ ركذب ملام اواك أت الو | هب
 نيكرش لل حئابذ ىفو ةئ دلل ىف ةيآلا تناكاذإف [ميداجب يل مهئايلوأ ىلإ نوحويل] ةوالتلا
 بجوال بيب ٠ ىلع ةيآلا لوزن هل لب نيدلسملا جئابذ | مف لخدي لَو محلا ةدوصقم ىوف
 جئابذ دارا ناكولف بيسلا نم رعأ ناك اذإ مومحلل م كلا لب هيلع اهمكحب راصتقالا
 !ومس نإو نيكرش أ! نأ انيلع دقو ةيمستلا كرت ركذ لع رصتشإ ملو اهرك نل نيكرشملا
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 ةلوك أم ريغ ميرا تاكذإ نيكرشم ا 3 درب مل هنأ ىلع كلذ لثم لكؤتا مونانذ ىلع
 هذه ريغ ىف نيك رشم جئابذ مرح ىلع ىل اع هلأ صن دقو أو مسي ىل ملوأ أ ايلع هللا اوم

 ةتيملاوأ نيكرشملا حتابذ دارأ ولف ًاضيأو [ بصنلا ىلع حبذ امو | ىلاعت هلوق وهو ةآلا
 ًايلع ةيمسنلا كرت لعج ذإ ةيمسنلا كرتب ةيكاذتلا داسف ىلع يق ةيآلا ةلالد تناكل

 نع ىوردق هنأ أ ىلع و ةتيم ووف هيلع ةيمستلا تكرتام لك نأ ىلع كلذ لدف ةتيم هنوكل

 نع ليئارسإ هاورام وهو رفاكلا ةحيبذ نود ةيمسنلا دارملا نأ ىلع لدي ام سابع نبأ

 نولوقي اوناك لاق مهنايل وأ ىلإ نو>ويل نيطايمشلا نإو سابع نبأ نع ةمركع نع كامس

 ولك أت الو| ىلاعت هللا لاقف هولكف هللا مسا ركذي ملامو هواكأت الف هيلع هللا مسأ ركذام

 كرت ىف تناك مهنم ةلداجلا نأ ثيدحلا اذه ىف سابع نبا ربخأف | هيلع هللا مسا ركذي ملام
 نأ ىلع لديو ةتيملا الو نيكرشملا حئابذ قيرط نمال اماجبإ ىف تازن ةيآل نأ و ةيمستلا

 . ةاكذلا دسفب ًادماع ةيمسنلا كرت
 جراوجلا ن زم متءلع امو تابيطلا مكل لحأ ىل لق مل لحأ اذ ام كنولأسي ! ىلاعت هلو

 هنأو باحيإلا ى د سأ كل الأ مولعمو [ هيلع هللا مسأ اوركذأو  هلوقىإ - نيبلكم

 نيماسم |وناكدق ن ولئاسلاو دايطصالا لاح هيدا رأ هنأ لع لد لكألا لع بجاو ريغ
 اهلع هللا مسا أو ركذاف | ىلاعت هلوق هيلع لديو ةيمسنلا ةطيرشب الإ لكألا هل حب لخ

 بيقعتلل افلاو [امبونج تبجو اذإف ] لاق ىلاعت هلا نآل رحنلا لاح ىف ىنعي [ فاوص
 باكلا ديص نع ملي ملم ىنلا لأس نيح مت اح نب ىدع ثيدح ةنسلا ةبج نم هيلع لديو

 تدجو نإو كيلع كسمأ اذإ لكف هيلع هللا مسا تركذو ملعملا كباكتلسرأ اذإ لاقف
 دقو هريغ ىلع هركذت ملو كبلك ىلع هللا م ١ تركذ امنإف هلكأت الف هلتق دقو رخآ ًاياكهعم

 ةيمستلا مدعدنعلكألا هعنمو بلكلا لاسر ىلع ةيمسنلاب هرمأف ايام متاح نيىدعناك

 مساركذي ملام لك أ نع ىهنلا ةب ةيألا تضتقا دقو كيلكى لع هللا تركذ امن افدلك أاتالفهلوقب
 هنإو | ىلاعتهل وق كلذ نع ىبنلا ديك أت ىلع لديو ا ضيأ ةيمسنلاكرت نعىهلاو هيلعللا

 دارملا نأ ىلع ًاضيأ لديو لك ألا نمو ةيمستلا كرت نم نيرمآلا ىلإ عجار وهو [ قسفل
 دبع ىورام هيلع لديو ه قسفلا ةمس هقدلت نأ زوحيال ىسانلا ناك اذإ ادمأع ابك رت لاح

 هللا لوسرا, اولاق سانلا نأ ةشئاع نع هيب أ نع ةورع نب ماشه نع ىدرواردلا زيزعلا



 واع ةيآلا : ملجأ |ذ ام كنولأسي : ىلاعت هلوق

 هللا مسا اوركذ ىردت ال رفكب دبع وئيدح مثو مثدنع انتيف محللاب نوتأي بارعآلا نإ
 ميلع امو لاقل ةاكذلا طرش نمةيمسنلا نكت مولف اواكو هيلع هللا اومس لاقف ال مأ هيلع
 زاوجلا ىلع ةلومت نيماسملا رومأ نأ لص'الا نال اواك لاق هنكسلو ةيمسقلا كرت نه
 لسملا كرت دارا ناكول ليق نإف ةلالدب الإ زوجي ال امو د اسفلا ىلع لمحت الف ةحصلاو
 قفا افا | قف ! هنإو | ىلاعت هلوقل | ًاقساف هلكأ حابتسا نم نوكي نأ بجول ةيمستلا

 ةتيملادارملا نأ لع لد قسفلا ةمسب قدتسهريغ ادع ةيمسل كراتلا مما نأ ىلع 0
 ممريغو نيملسملا نم عيا ىلع دئاع |[ قسفل هنإ و] هلوقر هاظ هل ليق نيكرشملا جتابذ وأ

 ملسملا ىلع ب مسكلا ب باجي ق ةنآلا م ءاقب عنام ريغ موضعب ص وصخ ىلإ اع ةلالدلا مايقو

 .كلذكوقسافوه ام وج ردات 8 [دماع ةيمستلا كرتنم لوقت انإف ًاضيأو ةحب يذلا
 نمامأو قسفلا ةمس هتقحل دقف ابطرش نم كلذ ن "ال داقتعالا حس م هلييس [ذهام أ نم
 هلاوزل ًاقساف نوكم ال هنإف نيلسلل نود كرشلا لهأ جحئابذ وأ ةتيملا ف كلذ نأ دقتعا
 هتمادتساف بجاوب سيل ًاركذ ةيمسقلا تناكامل لئاق لاق نإف ليوأتلاب ةبألا ركحدنع
 دماعلا هيف كوتا آبجاو ناكولو هئادتبا ىف ًابجاو نوكي ال نأ بجو هئاهتلا ىفالو
 قحتسي الف لصأ ىلع هدري ل ضخم ىوعدوبف هركذ ىذلا سايقلا امأ هل ليق ىسمانلاو
 لك اش امو ناذيتسإلاو ةيبلتلا فكل ذكو نيتداهشلاو ناهإلاب ضقتنم هنأ ىلع باوجلا
 ىف ةبجاو ىهف كلذ عمو اهناهتاو اهتمادتسا ىف ةبجأوب تسمو دل تناكأذإ هذه نآل اذه

 ىلاعت هلوق نأ لبق نم ةاكذلا ةد اص علم ال ايسان ةيمسقلا كرت نإ انلق امنإو ءادتبإلا
 .ىلاعت هلوق هيلعلديو ىسانلا نوددماعلل باطخ ا هيلع هّللأ مس هنأ ركذوملا 1 ام اولكأتالو ٌ
 ريغ هنايسن لاح ىف ىسانلا نآأل و ىسانلل ةفص كلذ سدلو | قسفل هنإو | 1 ةوالتلا قسن ىف
 هللأ ديع نع ريمع نب ديبع نع حابد بأ نب ءاطع نع ىعازوألا ىورو ةيمستلل فاكم

 !وهركتسا امو تايسنلاو أط4لا ىتمأ نع هللا زواجت متلي هللا لوسر لاق لاق سابع نبا
 كرت هدسفي الف هب رومأملا هجولا ىلع ةاكذلا عقوأ دقف ف يمس ًافلكم نك ملاذإو هيلع
 ةريبكت نايسف لثم كلذ سيلو هنم كلذ تاوفل ىرخأ ةاكذ همازلإ زئاج ريغو ةيمسنلا
 زو الو رخآ ضرف وه ركذلا دعب همزاي ىذلا نآل اهوحنو ةرابطلا نايسن وأ ةالصلا
 ةتاكذلا طئارش نم ةيمسالا تناكول لبق نإف ابل تاوفل ةاكذلا ىف رخآ ض رف همزلي نأ



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 1

 ًاسأر ةيمسنلا طقسأن م نيقيرفلل لاؤسلااذهو جادو ألا عطق كرتك نايسنلا اهطقسأ ا
 ىف اهطوقس ىلع انقافتاب انيلع لدتسي هنإف اهطقسأ نم امأف نايسنلا لاح ىف اهبجوأ نمو

 ةيمستلا نأ ىلع لدفجادوألا عطقك رتكن ايسنلا ارطقسيال ةاكزلا طئارشو نايسنلا لاح

 جادوألاو موقلحلا مطق كرتب اههبشي نايسنلا لاح ىف اهجوأ نمو اهف اهطرشب تسيل

 لاؤسلا اذه نإف ًاسأر ةيمسقلا ض رف طقسأ نم امأف ةاكذلا ةعص عنب هنأ ادماع وأ ًايساغ

 ًاعيمج امو ةرابطلا لعف كلذكو ةالصلا ضورف نم مالكلاكرت نأ معد هنأل هل مصيال

 ةينلا كاذكو ًايسان ةالصلا ىف ملكتملا نيبو ًآيسان ةراهطلا كرات نيب قرف مث اهبطورش نع
 حمي مل ًايسان ةينلا كرت ولو هتمص هيف طرش ًاضيأ لكلا كانو موصل ةمم ىف طرش

 امأو لئاسلا اذه لصأ ىلع ضقتني لاوس اذبف هموص دسفي مل ًايسان لكأ ولو هموص

 عطق نآل ًاضيأ كلذ هل حصياال هنإف جادوألا عطقب لدتساو 0 ذلا لاح ىف اهبج وأ نم

 ةطو رشم ةيدنستلاو ةتيملا نم هب لصفني و هفنأ فتح هت وم فاني ىدلا يذلا سفن وهجادوألا
 هج رم لف نايسنلا لاحنو ودرك ذل! لاح هدنعاوم رومأم ىع لب يذل سفن اهنأ ىلعال كلذإ
 ًارذاع قا ىلعجو ] ىلاعقهلوق اهلتخا ؛ كلذلف حبذلادوجو نموهسلاهجو ىلع ع ةيمستلا مدع

 عرزأل راثت ىلا ضر الا ثرحلاو عرزلا ثرحلا ةبآلا | ًابيصن ماعث"الاو ثرحلا نم

 أزج مهشاومو مهثورح نم اور ةلالضلا لهأ نم سانأ دمع داق و سابع نبا لاق

 ىلاعت هلل اورج ام مهتاكرشل اًورج امم ءىش طلاخ اذإ اوناكف مهئاكرشل أرجو ىلاعت هلل

 اؤرجام اورفوو ىلاعت هللا رجامب اوناعتسا ةئسلا مهتباصأ اذ]أوناكو مهتاكرش ىلع هودر

 نولعفي الو ىلاعت هللام هلدب اوذخأ مهمناثو"ال ىذلا كله اذإ اوناكمهمأ ليقو مهئاكرشل
 هولعجام ضعب نوفرصي اوناكم هنأ ليقو ىدسلاو نسحلا كلذ لاقىلاعق هللايف كلذ لثم

 ناثوآلا لعج امنإو ناثوألل هولعج ايف كلذ لثم نولعفي الو مهناثوأ ىلع ةقفنلا ىف هل

 هلوق مهمعن ىف اهوكرامشف اهيلع اهنوقفني مطاومأ نم آاببصن اهل اولمج مهن"ال مهئاكرش

 مهناثو "ال هواعج ىذلاعرزلا ثرحلا كاحضلالاق [رجح ثرحو ماعنأ هذه !ولاقو | ىلاعت

 ىف اهيلع ةقفنلل ثرحلا اواعج اكمهماثو"ال هواعج ام وف الوأ اهركذ ىتلا ماعن“الا امأو

 ترك ذ ىتلا ماعن“الا امأو ناثوألل ًانابرق اهنم لعجام ليقواهرمأ نم بوني امو اهتتدس

 نإف ًاثلاث تركذ ىنلا امأو ىاحلاو ةليصولاو ةيئاسلا ىهالاق ادهاجمو نسحلا نإف ًايناث



 ١و ةيالا . رجح ثرحو ماعنأ هذه اولاقو : ىلاعت هلوق

 لاقواهيلعهلا مسا اوركذي ل اهويكروأ اهوحذوأ اهودلواذإ ىتلا ىه اولاق هريغو ىدسلا
 هلصأو ًامارح ىنعي ةداتق لاق | رجح | ىلاعت هلوقو « اهيلع نوجحال ىتلا ىه لئاو وأ
 ىفام اولاقو] ىلاهتدلوق ًامرم ًامارح ىأ [ ًاروجحم ًارجح نولوقبو ] ىلاعت هللا لاق عنملا
 ةداتق نع ديعس لاقو نبللا نونعي سابع نبا لاق [ انروكذل ةصلاخ ماعثألا هذه نواب
 تناك نإو ءاسنلا نود روكذلل تناكر ئاحبلا انروك ذل ةصلاخ ماعن"الا هذه نوطب ىفام
 ًابفس مدالوأ اولتق نيذلا رسخ دق ] ىلاعت هلوق ٠ مهئانأو مروكذ اهيف كرتشا ةتيم
 ًاع رحت ىماحلاو ةليصولاو ةيئاسلاو ةريحبلا ىنعي ةداتق لاق [هللا مهقزرام أومرحو ملع ريغب
 ةنج“الا اهمىتعي ماعن"الا هذه نوطب قامىدسلاو دهاجلاقو ه مهاومأ ىف ناطيشلا نم
 ىتعم ىلع نوكي ىذلا وه صلاخلاو ه ًاعيجج ةنجالاو نايل'الا اهب دارأ مجريغ لاقو
 لمعلا صالخ] و ديحوتلا صالخإ هنمو صلاخلا بهذلاكهريغ نم ءىث هب وشيال دحاو

 ثينأت ىلع ليقو ةياورلاو ةمالعلاكةفصلا ىف ةغلابملا لع ةصلاخ نأ امنإو ىلاعت هلل
 نم اهنوطب ىف ام ثينأتا ليقو رادلا ىركذ ةصلاخب هنمو ةيفاعلاو ةبقاعلا وحت ردصملا
 [ءاكرشديف مهف ةتيمنكي نإو] ىلاعت هلوقو + هناصاخو نالف ةصلاخن الف لاقيو ماعنأ الا
 ركب وبألاق ًاعيمج اهواك أف اهف ممائثأو مروكذ ىوتسا ةتيم تناكاذإ ماعنأالا ةنجأ ىتعي

 قوف ام أرفاف برعلا لمج ملعت نأ تدرأ اذإ لاق سابع نبأ نع ريبج نب ديعس ىورو
 لع ريغب ًامغس ممدالوأ اولتق نيذلا رسخ دق ] هلوق ىلإ ماعن“ الا ةروس نم ةثاملاو نيثالثلا
 ىذلا وهو ] ىلاعت هلوق [نيدتبم اوناكامو !ولض دق هللا ىلع ءارتفا هللا مهقزرام أومرحو
 [ هداصح موي هقح اونآآو  ىلاعت هلوق ىلإ  تاشورعم ريغو تاشورعم تانج أعنأ
 ضعب عفروهو اهوكو موركدا نم سانلا شرعام تاشورعم ىدسلاو سابع نبا لاق

 ىلع ةيواخ هنمو عفرلا هلصأو طئاح هيلع رظح نأ هشيرعت نأ ليقو ضعب ىلع اهناصغأ
 عرزلا ىلاعت هللا ركذ هعافترال ريرسلا شرعلاو اهنم عفترا امو اهلاعأ لع ىأ اهشورع
 وهو [هداصح مويهقح اوت آو رمأ اذ ]1ةرمم نماولك] لاق مث نامرلاونوتيزلاو لخنلاو
 ةروك ذلا رايثاو عورزلا رئاس ىف قا باحيإ كلذ ىضتقاف روكذملا عيمج ىلع فطع
 نبأ نع ىورف [هداصح موي هقح اوت آو ] ىلاعت هلوقب دارملا ف فلتخأ دقو ةيأآلا ىلع

 نب ديزو سواطو بيسملا نب ديعسو نسحلاو ةيفنحلا نب دهتو ديز نب رباجو سابع



 ىرخأ ةياور. سابع نبأ نع ىورو رشعلا فصنو رشعلا هنأ كاحضلاو ةداتقو ملسأ

 اهتخسن لاق نسحلا نعو رشعلا فصنورشعلا ابخسن مهارأو ىدسلاو ةيفنحلا نب دمحو

 اهنأ دهاجورمع نبا نع ىورو نآرقلا ىف ةقدص لكةاكزلا تخسن كاحضلا لاقو ةاكزلا

 دادج نع ىهن هنأ لِ ىنلا نع ىورو ةاكزلا ريغ مارصلا دنع بجأو قح هنأو ةكمحم

 دهاجم لاق ورضي ىنيك املا لجأل اذه ةنيدع نب نايفس لاق ليللا مارص نعو ليللا

 نوعبت نوكرتيو تسدك أ اذإو تننظ اذإ كإذكو هنم نيك اسءلل تحرط تدصح اذإ

 اذإو هتاكز تلزع هليك تملع اذإو هنم هل توئح هليكىف تذخأ اذإو نيداصحلا راثأ
 تارع هليك ت يلع اذإو هليكى تذخأ اذإ كلذكوهنم ملتح رط لخنلاددج ىف تذخأ
 هقح اونآو | ىلاعت هلوق نأ ميهاربإو ةيفنحلا نب دمحو سابع نبا نع ىورامو هتاكز
 ةنسلاب نآرقلا خسف زيوت مهههذم نأ نيبي رشعلا فصنو رشعلاب خوسنم [ هداصح موي

 هيف بجوملا فنصلا ىف امهدحأ نيبجو نم رشعلا هيف بح امف ءابقفلا فاتخا دقو
 . هرادقم ىف رخآلاو

 هيف بجوملا ف فالخلا ركذ

 بصقلاو بطحلا الإ رشعلا ضرألا هجرختام عيمج ىف رفزو ةفينح وبأ لاق

 ةيقاب ةرمث هل ناكام الإ ضرآلا هجرخت ايف ءىشال دمحو فسوي وبأ لاقو شيشحلاو
 نخدلاو ةرذلاو تلسلاو ريعشلاو ةطنحلا ةاكزلا ايف بجت ىتلا بوبحلا كلام لاقو
 نوتبزلا فو بوبحلا نم كلذ هبشأ امو ءايوالأو نابلجلاو سدعلاو صخاوزرآلاو

 ةطنحلاو بهيزلاو رقلا الإ ةاكز عرؤلا نم ءىث ىف سيل ىروثلاو ليل ىبأ نبا لاقو
 زخديو تاتقيو سبني ايف بجت امنإ ىمفاشلا لاقو لاص نب نسحلا لوق وهو ريعشلاو
 دهاجمو رمعو بلاط ىبأ نب ىلع نع ىوردقو ماد] هنأل نوتيزلا ىف ءىث الوالوكأم

 نمذخأي ناك هنأ س أبعنب نع ىورو ةقدص رضا ىف سيل هنأ رأنيد نب ورمو ءأطعو

 ىنعم ىف فاسلا ىالتخا ركذ مدقت دق ركب وبأ لاق ه ةرصبلاب رشعلا ثاركلا جتاسد

 ىف فاسلا نيب مالكلاو هخسن وأ هنكح ءاقب ىفو [هداصح موي هقحاوت آو ] ىلاعت هلوق

 وأ رشعلا فصنو'رشعلا وهو راهثلاو عرزلا ةاكز دارملا له اهدحأ هجوأ ةثالث نم كلذ
 ةمالا قافت اخو سنم ريغ هنأ ىلع ليادلاف خوسنم ريغ وأ خوسنموه لهو هريغ رخآآ قح



 ال هيف بجوللا ىف فالحخلا ركذ

 اندجو ىتمو رشعلا فصنو رشعلا وهو رالاو بوبحلا نم ريثكىف قحلا بوجو ىلع

 بجاوف هنع ةرابع نوكي نأ حصيو همظتني باتكلا ظفلو ةمآلا هتلمعتسا دق اكح
 ةيآلاب دارملا كحلا وه هيلع !وقفتا ام نأو باتكلا نع ردص امن قافتالا نأ كحي نأ
 زئاج ذإ رشعلا ءامسلا تقس ايف ملي هلوقب هخسن تابثإ مث هريغ ًاقح هتايثإ زئاج ريغو
 رشعلا ءامسلا تقس اهف هلوق نوكيف ع ىنلا هنيب ىذلا رشعلا وه قحلا كلذ نوك كب نأ

 مهارد ةسمخ مثردىتئام ىف هلوق نأ 5| هداصح موي هقح اوت آو | ىلاعت هلوقب دارعلل ًانابب

 انجرخأ امو متبسك ام تابيط ند اوقفنأو | هلوقو | ةاكذلا اومآآو | ىلاعت هلوقل نايب

 اخوسنم | هداصح موي هقح اوتو ] هلوق نوكي نأ زث د انج ريغو [ ضرألا نم مكل

 اهيعامجا مصي ام امأف امعامتجا مسصيال ام عقب 16] خسنلا نال رشعلا فصنو رشعلاب

 هداصح موي هقح اوتأآو لودي َ مص هنأ ىرت 3 ب خشنلا عوقو زئاج ريغف أعم

 قحلا اذه لعج نم امأو هب اغوسنم نوكب نأ ري 0 كلذك كلذ ناكالف رشعلا وهو

 سايدلا دنعو داصحلا دنع بجب " رشعلا ريغ رخآ قد هنأ هنأ معذو وسلم ريغ كل لأ تباث

 بوجولا هدنع هدارم نوك/ نأ امإ نيينعم دحأ نم اذه هلوق ولخمال هنإف ليكلا دنعو
 فرص زئاج ريغ ذإ هيلع ةلالدلا ةماقإب الإ كلذ هل خس ملهدنع ًايدن ناكنإف بدنلاو 0

 درب نأ بد وأ معذاكناكولف ًايجاو آد نإو ةلالد الإ بدتلا ىلإ باجيإلا ن نع مالا

 بوجو لقت ىف هلق نوك نأ نم لقأ الل ناك أو هيلإ ةجاحلا مومعل ًارتاوتم هبأ !لقنلا

 تدق دارم ريغ هنأ انلع ءابقفلاو فاسلا ةماع كلذ فرعي ملالف رشعلا فصنو رشعلا

 مولي جرخت ال ةاكزلا ليق نإف ٠ كلم هننب ىذلا رشعلا فصنو رشعلا ود قحلا اذه نأ

 عقلا م ها داصحلا هل ليق « ةاكزلا هب درب ملهنأ ىلع لدف ة ةيقنتلا دعب جرخت امت]و داصحلا

 قلا ج رخ اعإ ام ماك رضلاف كلذ عمو هنن ف قى راصام رشع جار رخأ هيلعف ةعطق ىف

 [ هداصح موي هقح اوناآو ] ىلاعت هل و نإ لبقو هريغ ءىش هب رظتنم ريغ داصحلا موي

 ىذلا قملا اوتآو لاق هنأك هقحل فرظ وه امنإو هب رومأملا ءاتيإلل ًافرظ مويلا لعج )ل
 اوتآو] هلوقب داما نأ نركذ اب تيئاملو ركب وبأ لاق ه ةيقنتلا دعب هداصح موي بجو

 ةلإ ضر الأ هج رذتأ 2ع ف رشعلا بوجو ىلع لد رشملا وه |[ هداصح مولا هفح

 ركذو 5 مم موج هذ ؛عرالا ر رد د لق ىاعت هللا لا ه2 ليادلا ةصحخ هفانصأ رئاسمل مظتنب مومع ظفلب عرزلا ركذ دق ىلاعت هلا نأال ليادلا هصخام

 عب ماكحأ هس اأالب



 ميمج ىلإ دئاع وهو | هداصح موب هققح اوتاأو | هلوقب هبقع مث نامرلاو نوتيزلاو ىلخنلا

 باجيإ كلذب بجوف ليلدب الإ كلذ هل مسي م هنم ءىث صوصخ ىعدا نف روك ذملا

 اذه ىلاعت هللا بجوأ امن لبق نإف ه نامرلاو نوتيزلا ىفو اهريغو رضخلا ىف قملا

 هترك قبن لاحىلإهريصمو هماكحتسا دعب الإ نوكي ال كلذو هداصح موي ركذ ايف قحلا

 كلذ عمو ظفللا هلوانتي ملف ةبطرلا هكاوفلا نم داصحلا تقو غولب لبق هنم ذخأ امامأف
 عطقلل مسا داصحلا هل ليق ظفللا مومع ىف الخدي ملف نادصحال نامرلاو نوتيزلا نإف

 ةكم حتف موب هَِلَي ىنلالاقو | نيدماغ ًاديصح مهانلعج ىتح | ىلاعت هللا لاق لاصيتسالاو

 ىف نوكي دق كلذف هعطق موي وه هداصح مويف ًادصح مودصح1 شيرق شابوأ نورت

 دق اضيأو ًابطر رضخا وأ ًاعلاب ناك ءاوس ةرث نع رامثلا نم .عطقيام لكفورضخلا

 | هداصح موا هقح اوتآ د ىلاعت هلوقب ءابقفلا عيمج دن ء لخنلا رم ىف رشعلا ةنآلا بجوأ

 داصخلا ركذ ةدئافو لخنلا رمث عطقل داصحلا مسا لومشل هعطق موي دارملا نأ ىلع لدف
 هيحاص دي ىف لصحي ىت>ح هغولبو هجورخ سفنب هجأر رخ] ٠ بجأو ريغ قحلا نأ انبه

 هعطق لبق هجورخ همز دق قحلا نأ هوتي ؛ أر وحبا نأك دقو هجارخإ 4 هزلي كئلشل

 هدب ىف هنم لص مو هنم فلثام نود هدب ىف لصحام . ةأكز هي اع نأ أ كلذب دافأت هذخأو

 امو متبسك ام تابيط نم اوقفتأ | ىلاعت هلوق جراخلا عيمج ىف رشعلا برجتل اع لدي م

 اهنم لقمت ال ةقفنلا ليق نإف ه جراخلا عيمج ىف مومع كلذو | ضرآل | نم مكل انجر

 5 ةقدصلا ريغ ابنم لّقمي ال ةقفنلا نأأ أهدحأ هوجو نم طلغ اذه هل ليق ه ةقدصلا

 نلاو | ىلاعت لاقو 1 نوقفنت هنم ثيخلا اومميت الو 1 ىلاعت هللا لاق باتكلا درو

 نيل ىلاعتلاقو | [ماأ باذعب مرشيف هللا ليبس ىف اهنوقفشالو ةضفلاو بهذإ!نوزنكي

 ان ركذا ةبجوملا ىألا نم كلذ ريغو ةبألا [ةنالعوأرس رابتلاو ليللاب محلا ومأ نوقف

 ىنتتقي وهو أ | متيسك ام تابيطنم اوقفنأ اونمآ نيذلا اهسأاي | ىلامت هلوق نإذ ًاضيأو

 اضيأو ةبجاو هلاع ىلع ةقفنلا ذإ رشعلاو ةاكرلا ريغ ةبجاو ةقفن انره سيلو بوجولا

 هيلع ةبآلا لم ىنعم الف ىمآلا ىلإ ةرقتفم ريغ ةلوةعم هدالوأو هسفن ىلع ةقفلا نإف
 ىلع ملا نأ امهدحأ نيبجو نم طلغ اذه هل لبق ه عوطتلا ةقدص دارملا لبق نإف

 نأ الإ هيذخاآب متسلو | ىلاعت هلوق زئاثلاو ليلدب الإ بدنلا ىلإ فرصي الف بوجولا



 أ هيف بجوملا فالخلا ركذ

 بجاولا نيدلا ءاضتقا ىف نوكي اممإ ضامغإلا نآل بوجولا ىلع لد دق | هيفاوضمخت
 ةنسلا ةبج نمو هيف ضامغ] الف يرو لضف وبف هنم هذخأ ام لكف بجاوب سيلام امأذ
 ,قس امو زشعلا هيفف ءامسلا تقسام لاق هلي ىنلا نع رباجو رمع نباو ذاعم ثيدح
 رتاوتلا زيح ىفورف هولمعتساو ل وبقلاب سانلاهاةلت دق ريخ اذهو رذعلا فصنف ةيقاسلاب
 ةبيش نب بوقعي ثيدحت اوجتحا نإف ه جراخلا فانصأ عيمج ىف قحلا بجوب همومعو
 نع بئاسلا ن ءاطع نع باهش نب ثراحلا انثدح لاق ىردحجلا لماكو بأ انثدح لاق

 هل ليق ه ةقدص تاوارضخلا ىف سيل لاق هِي هللا لوسر نأ هيبأ نع ةحلط نب ىسوم

 ثيدح لوقي نيعم نب ى ناكو ركنم ثردح اذه نإ ةبيش نب بوقعي لاق دق

 نع ثيدحلا اذه برح نإ م السلا دبع ىور دقو ىحي لاق فيعض باهش نب ثراحلا

 ىسوم ثيدحلصأ امنإو ةقث مدلسلا دبعو السم ةحلط نب ىسوم نع بئاسلا نب ءاطع

 ناهثع نب ورمع انثدح لاق نوع نب رفعج انثدح لاق ةببش نب بوقعي هاورام ةحلط نبأ

 سيل لاقذ هضرأ ةقدص ىف هيلإ ثعب ءارمألا ضعب نأ ةحاط نب نوم نك ءبهوم نبأ
 ةطنخلاو لخنلا نم ذخأي نأ أرمأ امنإ ًاذاعم نإ 0 باطرورضخ ضرأ أىم أمنإو ةقدص اهيلع
 ذخاللاي أ هنأ ذاعم ثب دحل لي وأت وهو ةحلطنب ىسوه ثيدح لصأ اذهف بنعلاوريعمشلاو

 نأز وحيدنأل اهأ وسامعقحلا قن ىلع إع ةلالد تدثول كلذ ف سلو ركذ ىّتلا فانصالا نم

 ىسوم دنس ماقتس أولف ًاضيأو واه ريغ نود فائصأالا هذه ىلع لمعتسا امنإ أذ اعم نوع

 رشعلا فصنو رشعلا ىف ذاعم ربخ ىلع هب ضارتعالا رحب مل هتقيرط تحصو ةحاط نبأ
 نب ىسوم ثيدح لامعتسا ىف نوفلت مهو هولمعتساو لوبَقلاب سانلا هاقلت ربخ هناال

 ىف اوفلتخاو امهدحأ لامعتسا ىلع ءابقفلا قفتاق ناربخ لي ىنلا نع درو ىتمو ةحلط
 وأ كلذ ناك صاخ امهنم هيف فلتخلا ىلع ًايضاق هلامعتسا ىلع قفتلا ناكر خآلا لاهعتس+
 سبل ةحلط نب ىسوم ربخ ىلع ًايضاق رشعلا هامسلا تقسامف هلوق نوكي نأ بجوف ًاماع
 لوقةيام ىلع رشعلا ىلع هب رع اهف ريخلا اذه لايعتسا نكم ًاضيأو ةقدص تاوارضخلاف
 ىف المعتسم رشعلا ءامسلا تقس ايف ذاعم ربخ نوكيو رشعلا هنم ذخأب ال هنأال ةفينح وبأ
 بلطي ؟تاوارضخلا اهتعارزب اهئاه بلط دصقي ضر الا نأ رظنلا ةبج نمو عيمجلا

 بطخلا هيلع مزلي الو بوبحلاكرشعلا ايف نوكي نأ بجوف بحلا اهتءارزب اهوا
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 داكي سيلو ةعارز ريغ نم ءاملا هفداص اذإ ةداعلا ف تبني كلذ نآل ششحلاو بصقلاو

 هذه نع قملا بوجو قاف فاللخالو ءىش اهف بحجب مل كلذلف ضرآلا ابم دصقي

 بحاص لكأ اذإ فسوب وبأ لاقو ضرآللا بحاص هلكأ ام هيلع بسح ىروثلاو

 اهف بجي ىتلا عاصلا ةثامئالث نم قبام رشع هنم ذخأ هقيدصو هراج معطأو ضرآلا

 رشع هيلع نكي ملارمعطأو عاص ةئامئالثلا لكأ ولو معطأ وأ لكأ امم هنم ذخ ب الو ةاكرلا
 بوبحلا ةاكز ىف ثيللا لاقو رشعلا فصنوأ قبام رشع هيلعف ريثك وأ ليلق اهنم قب نإف

 ىذلا بطرلاةلزنم هيلع بستح ال هنإف هلهأو وه كي رف نم لكأ امو ةقفنلا لبقامم أدبي
 صراخلا كرت ىعفاشلا لاقو هيلع ص رخم ال هلهأو وق هلك أيام طئاخلا لم'ال كرب

 بستحي مل بطر وهو هلت نم لكأ نمو هيلع هصرخال هلهأو ود هلك أيام طئاحلا برل
 عيمج ىف قحلا بوجو ىضتقي | هداصح موي هقح اوتآو | ىلاعت هلوق ركب وبأ لاق هيلع

 ءاتيإب صأ امن ليق نإف عيجلا ىلع وبف هلهأو وه هلكأ ام ىلاعت هللا صصخم لو ةوخألا

 اكن عطقلل م ءاداصحلا# ]يق داصحلا لبق هنمذخأ اهف قحلا بجي الف داصخلا مدا ق قحلا

 [هداصحموب هقح اون آو] ىلاعت هلوق ىف سلف آضيأو هرشعجا ارخإهمزل امش هم عطق

 مى عيملا قع اوتآو كيري نأ زناج 4 خا داصخلاأ لبق لخأ مع بوجولا ف : ىلع ليلد

 نب بيبح نعةبعش ىورأع لوك أملاب بست نمجتحأو قايلاو هنم لوك ألا هداصح

 فدك انسلعمىلإ ةمثحىلأ نب لوس ءاج لوش دوعسم نب نهر ل ادب ء تدع لاق نمر لاديع

 لمتحياذهو عب رلافشلتلا اوعدت مل نإف ثلثلاا وعدو وذ تصرخ اذإ لاق هل ىنلانأ

 لجر هءاخ ا صراخ ةمئحابأ ثعب هلل ىنلانأ 5 ةمثح ىنأ نب لهس ىورأم هانم نوكي نأ

 معزب كنع نباذإ علو هللا : لوسر ره لاقت ىلع دا زدق ةمثح ابأ نإ هللا لوسر 8 لاقف

 نيكأسلل م عطل امو له هلهأ ةيرع ردق هل تكرت دقل هللا لوس رأب لاقف هيلع تدودق كنأ

 كلذب م اا ةقدصلاىه اب ارعلأو ك كفصنأو كمع نبا كداز دقلاقف جرلا بيصي امو

 ىلا لوحكم نع دوعسم نإ سدق نع مزاح نإ رب رج ثيدح هي لع لدبو ةقدص كثلثلا

 ةيرعلا نيب عمج ةيصولاوةيرعلا لالا ىف نإف صر#لا ىف اوففخ لاق كلي هللا لوسر نأ
 ىنلا نع ىردالا دعم ريأ ىورو ةفدصلا دارا ولأو وأو لاق هنأ هلي ئ كك! دع أ ةفدصلا ا دا رأ هنأ نأ لع لدف ةيص



 ذأ قحلا هيف بحجب ام رابتعا ىف فالخلا

 نأر خلا ةدئاف امنإو ةقدص اهسفن ةيراعلا نآأل ةقدص اهيف بجوب ملف ةقدص ايارعلا ف سيل
 . اهنمضي الو ةقدص ابق بجي الو هل بستحت رشعلا بحاص هب قدصتام

 ملا هيف بجبام رابتعا ف ىفالخلا ركذ 000
 انمدق ام الإ هريثكو ضراآلا هجرختام ليلق ىف رشعلا بحي رفزو ةفينح وبأ لاقف

 غلبي ىتح بحي ال ىعفاشلاو ثيلل او ىليل ىنأ نباو كلامو دمو فسوب وبأ لاقو هركذ
 نإفاليكم نكي لل نإف اليكم قحلا هيف بحيام ناكاذإ كلذو قسوأ ةسمخ قولا هيف بجبام
 ام قسولا ىف لخدت ىتلا ءايشآألا ىندأ نم قسوأ ةسمخ هيف نوكي نأ ريتعا فسوي ابأ
 رشعر يتعا هنأ ىورو لاطرأ ةرشع ربتعا هنأ هنع ىور هنإف لسعلا ىف الإ رشعلا هيف بحي

 رظنب هنإفدمج امأو قسولا ىف لخديام ىندأ نم قسوأ ةسمخ ةميق ربتعا هنأ ىورو برق
 نإف نارفعزلا ومن كللذو هلاثمأ ةسمخ غلبي نأ هنم ربتعيف ءىثلا كلذ هب ردقي ام ىلعأ ىلإ
 هيلإ بسب وأ فعاضيهنإف نللا ىلع دازام نآل ءانمأ ةسمخ هغوأب ريتعيف 8 م هريداقم ىلعأ

 ىلعأل لإ نال لامحأ ةسمخ نطقلا ىف ربتعيو نم عبرو نم فصنو ةثالثو ناونم ل لاقيف

 جتحيو هب ردقبام لعأ قرفلا نال قارفأ ةسمخ لسعلا ىفو هل فيعضتف داز امو هريداقم
 روك ذملا عيمج ىلا داع كلذو [هداصح موي هقح اوتآو] ىلاعت هلوقب كلذ ىف ةفينح ىلا

 نايبلا ىلإ رقتفم لمت [هقح] هلوق نال بجاولا رادقملا ىف المج ناك ن إو هيف مومع وبف
 ىلاعت هلوقب هيف جتحصو رشعلا فصن وأ رشعلا وهو بجاولا رادقم ىف ناييلأ درو دقو

 جراخلا عيمج ىف ماع كللذو [ ضر الا نم مكل انجرخأ امو متيسك ام تابيط نم اوقفتأ]
 نمو ريثكلاو ليلقلا نيب لصفي ملو رشعلا ءايسلا تقس اهف هّتَي ىذلا لوق هيلع لديو
 رادقملا رابتعا طقسي نأ بجوف هيف لوحلا رابتعا طوقس ىلع عيمجا قافتا ر ظنلا ةهجنا

 ورم انربخأ لاق قئاطلا لم نب دم ىور امب رادقملا اوريتععم جتحاو مئانغلاو زاكرلاك
 وأ عرزلا نم ءىث ىف ةقدص ال متلي هللا ل وسر لاق ل )اق هللا دبع نب رياج نع رانيد نبإ

 نعرمج نبا نعمفان نع ميلس ىنأ نب ثيل ىورو قسوأ ةسمخ غلبي ىتح لخنلا وأ مركلا
 جفاتنع ءىموم نب بوبأ اورو ةقدص قسوأ 5 ةسمخ نود امف سيل لاق هني هللا لوسر

 هببأ نعلاص ىنأ نب ليهس نعرمعمن وع كرابملا نبأ ىورو هيلع افوقوم رمت نبأ نع

 اهدحأ هوجو نم ةفينح ىف "هل اذه نع باوجلاو ه هلثم تلي ىتلا نع ةرير م ىبأ نع
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 لارعتساىلع ءارقفا|قفتاوصاخ رخآلاو ماءامهدحأ ناربخ ملي ىنلا نع ىور اذإ هنأ
 ناكاملف هيف فلتذلا ىلع ضاق هلايعتسا ىلع قفتملاف رخآلا لامعتسا قفلتخاو امهدحأ

 هم ومع ىلع رشعلا نيخ لامعتسا ناكر ادةملار بخ ىف !وفلتخاو هلارعتس ىلع ًاقفتهرشعلا ربخ
 الومع هلي وأت نوكي وأ اغوسنم رخآلا نوكي نأ امإف هيف فاتخلا ىلع ًايضاق ناكو ىلوأ
 ىف ماع رشعلا ءامسلا تقتس ايف هلوق نإف ًاضيأو رشملا ربخ نم ًائيش ىفانب ال ىنعم ىلع

 نأزئاجريغف هريغ نود قوسوملا ف صاخ قسوأ ةسفللا ربخو هريغو قو.سوملا ىف هباحيإ
 نايبلا ىضتقا ام عيجلالماش نوكينأ نايبلا مكح نآلرشعلا هيف بحيام رادقمل ًانانب نوكي
 رشعلا ربخ ناكو هريغ نود قسولا رادقم ركذ ىلع ًاروصقم قاسوأللا ريخ ناكابلف

 نإف ًاضي او رشعلا هيف بجيام رادقأ نايبلا دروم درب مل هنأ انبلع هريغو قسوملا ىف امومع
 امو قءسوأ ةسمخ هرادقم غولب قحلا باحيإ ىف ربتعي قسوي ام نوكب نأ ىضتقي كلذ

 دقفو رشعلا ءامسلا تقس ايف مالسلا هيلع هلوقاو هريثكو هليلق ىف بحب قوسوع سيل

 هب لئاقلاو حو رام لوق اذهو قاسو الا ىف لدي ال ام رادقم صيصخت بجوب ام

 ع ئرةقرلاىف 2 هلوقك كلذ سفلو هفالخ ىلع فخ او فاسلا قافتال لوزرع طقاس

 لخادوهو الإةقرلا نم ءىشال هن 5 كلذو ةاكذ قاوأ سم نود اهف سيل هلوقو رشعلا

 ربخلا فةروكذملا ةقرلا عيمجر ادق ًآناب نوك نأزاؤ نزوللةروكذمقاو الاون زولا ىف

 ام ةاكولاب تحسن مش ا ريغ لاملا ىف ةمجاو اقوقح هل نأ انر رك ذ دقق ًاضيأ و رخآلا

 زئاخ نآرقلا ىف ةقدص لك ةاكرلا تخسن الاق كاحضلاو ىلع نب دم رفعج ىبأ ن نعىور

 اذإو] ىلاءتهلوقوحت تخدنف ةبجاو تناكىتلا قوةحلا ىف ًاربتعم ريدقتلا اذه نوكب نأ
 دهاجم نع ىورام وحنو [ هنم موةزراف نيك اسملاو ىاتيلاو ىلرقلا اولوأ ةمسقلا رضح

 هتاكز تلزع هليكت يلع اذإو تيقن اذإو تسدك اذإو نيكاسمللل تحرط تدصح اذإ

 ناك قسو' الا ةسنخلا ريدقت نم ىورام نوكب نأ زئاج مويلا ةبجاو ريغ قوقحلا هذهو
 هب هلقن ىلع قفتملا رثآلاو ةبآلا صيصخت رحب مل كلذ لمتحا اذإو قوقحلا كلت ىف ًاربتعم
 نأب ةراجتلا ةاكز هب ديرب نأ رئاج ةاكز قسوأ ةسمخ نود ايف سيل ىور دف ًآضيأو

 هيف ةاكز ال نأ ربخأف ةراجتلل رمت وأ ماعط قسوأ ةسمخ نم لقأ نع لئاس لأس نوكي
 هببسلا ركذكرتو ُهَِلَي ىنلا مالك ىوارلا ل ةنف تقولا كلذ ىف باصنلا نع هتميق روصقل



 ل جارخلاو رشعلا عاتجا ف فالحلا

 . رابخ الا نم ريثك ىف كلذ دجوي اك

 جارخلاو رشعلا عامتجا ىف فالخلا ركذ

 نب نسحلاو ىروثلاو كلام لاقو ناعمتجي ال رفزو دممو فسوب وبأو ةفينح ونأ لاقف

 ىف جارخلاو جراخلا ىف رشعلا هيلعف جارخ ضرأ تناكاذإ ىعفاشلاو كيرشو ملاص

 ىلع عضو داوسلا حتف امل باطخلا نب رمع نأ ناعمتجي ال امهمأ ىلع ليلدلاو ضرألا

 هابإ مهتقفاومبو ةءاصلا ةرواشمب كلذو جرالا نم رشعلا ذخأي لو جارخلا ضرآلا

 نيرمع !هبعمجل اميعامتجإ زاجولو فلخلاىذم هيلعو فاسلا نم اعامجإ كلذ راصف هيلع

 قس اهفو رشعلا ءامسلا تقس امف للي ىنلا لوق هيلع لديو هنع هللا ىضر باطخلا
 جارخلا بجوولف امهنم دحاو لك ىف بجاولا عيمجيرابخإ كلذو رشعلا فصن حضانلاب
 ًازيفق نوكي دقو عبرلا وأ ثلالا نوكب دق جارخلا نآل بجاولا ضعب كلذ ناكل هعم

 واف اهبحاص تمزل ىتلا ةنوملا لجل فصنلا ىلإرشعلار دق هِي ىنلا نإف ًاضيأو امهردو
 بحيناكلو جارخلا ةئم موزلل قابلا رثعلا فصن طوقس مزل ضر الا ىف جارخلا مزل
 ءامسلا هتقس : نيب ْهَلِلَي ىنلا فلاخ اي هيف فلخت امو ةنؤملا هيف ظاخت امم فات نأ

 نع هيبأ نع حلاص ىبأ نب ليهس ثيدح هيلع لديو ةنؤملا لجأل حض ضانلاب قسام نيبو

 رشعلا ناكول وعنمتسم هأن نعم واهمهر دواهزيفق ىفارعلا تعنملاق متلي ين هلا نأ ةربره ىأ

 نأكجار كل عنم نم نأ ال عونم ريغ رشعلاو هنم اعونم جار 1 نو نأ لاحت ال ًابجاو

 ةناقمدن أىورو جارخلا ضرأ ىف رشعال نأ ىلع ةلالد رشعلا ركذ هكرت ىف وعن :مأ رثملل

 نأًاضيأىورو ارا ترا خا نإ جارخلا اهنم فخري نأ رمع بتكف تملسأ كلما رمت

 ًابجاو رشعلا ناكولو جارلا كنم انذخأ كضرأ ىلع تقأ نإ ىلع هل لاقف ملسأ اليفر
 رشملا ناكامل ًاضيأو ةباحدلا نم دحأ كلذ ىف امهفلاخع ملو هب وجوب اربخ ال كلذ عم

 عيمج|قافت هيلع ليلدلاو دحاو تقو.ىف هيلع امبعامتجا رح مل ىلاعت هلل نيقح جارخلاو
 ةرجأ الا ةلزنم جارخلا نإ ليق نإف ةراجتلا ةاكزو ةمئاسلا ةاكز بوجو عانتما ىلع

 عامتجا زوحي كلذك جراخلا ف رشءلاو ضرأالا رجأ عامتجا زاج اكف ةقدص رشعلاو

 ابعرازل حيبأ امنإو ءىفلا كح ىلع ةاقبم جارخلا ضرأ نال كلذو رشعلاو جارخلا
 اقرأ هكا مم ةملأ وج و كلذ منع <« الف ضر ل رجأ رهو جارخلاب ام عافتنالا



 صاصجلل نآرقلا ماكحا ١

 رجأت لا ىلع ةرجالاو رشعلا عمتجال ةفينح ىبأ دنع نأ اهدحأ هوجو نم طلغ اذههل

 ةرجاألل ذخآلا ضر'الا بر ىلع رشعلا ناكف رشعلا هنع طقس ةرج“الا هتمزل ىتمو
 ىلع ةاقبم اهمأو اباهأل ةكولمريغ جارخلا ضرأ نإلئاقلا لوقو هنع طقاس ما رالااذز

 نإ هلوقو عضوملا اذه ريغ ىف 7 مالكلاو ابله ال ةكوام اثدنع امثال أطخ ميلا
 لختلا راجيتسا زو ال هنأ فاالخ ال هنأ اهدحأ هوجو نم ًاضيأ أطخ ةرجأ احل

 ةراجإلا نإف اسيأر : ةرجأب سيل هنأ تبثف امهنع ىدويي جارلا نأ مولعمو رجشلاو
 ةدم ج َج ارخلا ىضارأ بابرأ ىلع ةمن هلأ نم لجأ دقتعل مو ةمولعم ةدم ىلع الإ حصتال

 ذخ وي نأ ز ئاج يخف ءىلا كح ىلع نورةمارلهأو جارخلا ضرأ تناكنإف ًاضيأو ةمولعم
 قات :ةرشعلاو جا رخلاعامجا ءافتنأ ىلعلدب اموهيلع ةبزجال دبعل 1ن ال موسؤ ر ةيزج مهم

 ءىفلا لاومأ رئاسو ةيزجلا عضوم عضوي هن"ال رفكلا هببس جارخلا نال كلذو امهببس
 ةلومح ماعن' الا نمو | ىلاعت هلوق اههايدسم ىفانت امهابيس قانت ايلف مالسإلا هيدس رشعلاو

 ةلو اا اولاقدهاجو ىرخأ ة 4 :اوردوعسمنيأآونسحلاو ة 4 ءاورسابعنبأنعىودإ ًاشرفو

 ةياورنسحلاو ىدسلاوكاحضلاو سنأ نب عيبرلاو ةداتق لاقوراغصلا شرفلا و لب إلا ابك
 لكقلو خلا لاق ىرخأ ةياور سابع نبأ نع ىورو منغلا شرفلاو لبإلا نم لمحامةلوجلا
 رفاحلا ماعذالا فلخدأف منغلا شرفلاوريماو لاغبلاو ليخلاو رقبلاو لبإلا نم لحام
 نيينعم دحأش رفلا ف فلسلال وق ناكورفاحلا ىلع عقيال مامن“ الا مسا نال عابتالا ىلع
 اهفاوصأ نم مهل قلخام شرفلاب دارأ ملعلا لهأ ضعب لاقو منغلا امإو لبإلا راغص امإ
 اذه ناكل انرك ذام لع فلسلا لوق الولو اهبلع نوساحجبو اهنوشرتفي ىلا اهدولجو

 لاوحأالا رئاس ىف امرابوأ و ماعتألا فاوصأب عافتنالا زاوج ىلع هب لدتسي رهاظلا
 افتنالا زاوج ىلع ًاضيأ هب لدتسيو ةايحلا لاح ىف وأ توملا دعب اهنم تذخأ ءإ ءآوس

 غابدلا لبق دولجلاب عفتني ال هنأ اوقفتا دق مهنأ الإ هل مومعلا ءاضتقال توملا دعب اهدولحب
 ماع "الا نمو | ىلاعت هل وقو غابدلا دعب ام عافت الا ىف تباث ةيآلا مكحو صوصخم وهف

 ا هلوق ٠ ًاشرفو ةلومح ماعن"الا نم مكل أثنأ ىذلا وهو رابخأ هيف | ًاشرفو ةلومح
 نم لدب جاوزأ ةينامت هلوغنيلاظلا ىلإ |نينثا ازعملا نمو نينثا نأضلا نم نم حا اوزأ ةينام ]
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 نم دحأو لكف جاوزأ ةينأم ًاشنأ لاق هنأك ءاشنإلا ىف هلوخدل [ اشرفو ةلومح | هلوق



 امه ةيزالا . ىلإ ىحوأ ايف دجأ ال لق : ىلاعت هلوق

 ام اضيأ جوذ نينثإلل لاقيو اجوز ىمسي امثانأو اهروكذ نم ةعبرألا فانصالا

 ةيناقلا جاوزألا هذه هدابعل لحأ هنأ ىلاعت هللا ريخأف مصخ نينثإللو مصخ دحاولل لاقي
 هولعج امو ىناحلاو ةليصولاو ةيئاسلاو ةريحبلا نم | مرام اومرح نيكرشملا نأو
 قون 1 لاف لع ريغب سانلا اولضيل ناهربالو ةجح ريغب كلذ لبق هنبام ىلع مهتاكرشل

 امإ ملعلا قير ط نآل |[ اذهم هللا ماصو ذ] ءادهش مت مك مأ ] لاق مث | | نيقداص متتك نإ م 3

 ةلالدلا ةماقإ نع مزجعل نايف هن , قحلا كاردإ ىف ءالقعلا كرتشي ىذلا ليلدلاوأ | ةدهاشملا

 دجأ ال لقإ ىلاعتهلوق كلذ نم اومرحام ميرحت ف مط وق نالطب نيمجولا نيذه دحأ ن

 اوناك ةيلهاجلا لمهأ نأ سواط نع ىور ةآلا [ ةمعطل معاط ىلع 7 رع ىلإ ىحو 1

 ام[ ًامرحم ىلإ ىحوأ ايف دجأ ال لق ] ىلاعت هللا لاقف ءايشأ نوم رحو ءايشأ نولحتسي
 هللا نآلل كلذو سواط لاقام ىلع لد: ةبطاخما ةقايسو ةبآلا ةتيم نوكي نأ الإ نولحتست
 هب نابأو عموفنع و هلحأ أم ميرحت ىلع مهمذو ماعن"الا نم نومرحي اوناكام ركذ مدق دق
 ىلإ ىحوأ ام امف دجأ ال لق ] ىلاعت هلوق فطع مث ة ةجح ريغ |وهر رح مهم ”ال مولوج نع

 ىلعاهم ل !الدت لا زجل ةيآلا ريد كلذ ناكاذإو 9 رك ذام الإ هنوم رحتام ىنعي| مر رع

 امو ةذوقوملاو ةقنخنملا مرن ةدئاملا لوأ ىف ركذ دق ليق نإف ةيألا نع جرخام ةحابإ

 امو ةقنخملا نأ امهدحأ ناباوج كلذ ىف هل ليق ةدآلا هذه نع ةجراخ ىهو أبعم ركذ
 مكيلع تمر | هلوق ىف ةتيملا جرحت ىلاعت هلل ركذ امنإو ةئيملا ف تلخد دق ارعم ركذ
 ىلع ةتيملا مسأ لمتشأ دقف ةتيم اهنوكتل ةبجوملا بابس“الاو امهوجو رسف مث | ةتيملا
 كلذ ىف مرح دق نوكي ال نأ زئاجو ةيكم ماع الإ ةروسس ن نأ ىناثلاو اهرث اظنو ةقنختملا

 فو نآرقلا نم لزئام رخآ نم ىهو ةيندم ةدئاماو ةيآلا هذه ىف ركذ دق امالإ | ىقولا

 اهلايح ىلع هيلع تلخدام دحاو لكتب ىف ننلا ىلع تلخد أذإ وأ نأ ىلع ل ليلدةب الادذه

 هل وأ احوفسم امد وأ ةتيم نوكب نأ الإ | ىلاعت هلوق نأال ًارييخت ىضتقت الابنأو
 فلسلا نم ريثك جتحا دقو + هلايح ىلع كلذ نم دحاو لك ميرحت بجوأ دق [ ريزنخ
 نب نايفس ىو و ةيله"الا ردا موحل اهنف اب ةيألا هذه ىف ةروك ذا ادعام ةحابإ ىف
 نع ىهن تلي ىنلإ نأ نومعزب مهن] ديز نب رباجل تلف لاق رانيد نب ورمع نع ةنيبع
 0 ىب لا نع اندنع ىرافغلا ورمع نب مكحلا كلذ لوقي ناكدق لاق ةيله" الارخلا مو
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 ىلع امرحم ىلإ ىحوأ اهيف دجأ ال لق] أرقو سابع نب هللا دبع ىنعي رحبلا كللذ ىبأ نكلد

 اهنأ ةثاع نع مساقلا نع ديعس نب ىح نع ةيلس نب دامح ىورو ةبآلا [ همعطي ذ معاط

 ةيآلا هذه تأرقو ًاسأب قورعلا ىلعأ ىف نو ىذلا مدلاو عابسلا موحلب ىرت ال تناك

 نإف ةيلهألا رجلا موملا امأق ةنآلا | همعطي معاط ىلع آءرحم ىلإ ىحوأ ايف دجأ ال لق |

 هتحابإ نم انركذام س أبع نأ نع ىورو هن 5500 ىعفاشلاو ىروالاو اكلامو انباحأ

 ةيلهآل رمل 5 لك أ نعىهنلا ف ةضيفتسم رابخأ تدرودقو ه موق كلذ ىلع هعباتو

 نس ىلع عمج هن أامهبأ ن رع ةفينخلا نب دمح ىبا هللا دبعو نسحلا نع ىرهزلا ثيدح ابنم

 .نعو ةيسناالا رمخلا موحل لكأ نع هي هللا لوسر ىهن سابع نبال لوقي ب لاط ىبأ

 نمرلا ديع نع ملأ س نب هللا دبع نب ى نع بهو نبأ ىور دقو ربيخ موب ءاسنلا ةعتم

 مول نع ربيخ موي ىمن هلي ىنلا نأ سابع نبا نع دهاجم نع ىىوزذلا ثراحلا ن

 بهذي ناكامع عجر قلي ىنلا نع ىهنلا ىوري ًايلععمس امل هنأ ىلع لدي اذهو ةيسن'الار "5
 هللا لوسر ىهن لاق رمع نب نع عفان نع هللأ ديعو ةفي يأ ىورو ةحابإلا نمي

 نب دم نع رانيد نب ورمع نع ةنديع ع نياىورو ةيلهأ الارجل مو ل نع ربيخ موب 1

 ورمع نغ ديز نب دامح هآورو ةياه'الا رخلا موخل نع ىهن هل ىلا نأ رباج نع ىلع

 ةيعش ىورو ةيله“الا موحل نع ىمن هل ىبنلأ نأ رباج نع ىلع نب دمح نع رانيد نبا

 ىدانف اهانخيطف رييخ موي ار انيصأ لاق هنم هعمس بزاع نب ءاربلا نع قاحسإ ىبأ نع

 نبا كلي هللا لو سر نع اهنع ىهنلا ىورو رودقلا اوئفكا نأ لَو هللا لوسر ىدانم

 ءادتب | اهضعب ىف نيرخآ ىف ىنشحلا ةباعث وبأو ةرب ره وبأو عوك الا نب ةملسو ىفوأ ىلأ

 نولئاقلاقف امنع ىبن هلجأ نم ىذلا بيسلاو رييخ ةصق ركذأ اهضعبو هلع ينل نع يب

 لاقو تاقدق رخلا نإ هل ليق هن النور مخآ لاقو اه وبهتنا ةيبن تناكابن ال اهنع ىبمن اعإ

 .نمو هوجولا هذهدحأ ىلع علم لَو ىنلا ىهن اهحابأ نم لوأتف ةلالج تناك اهمال نورخآ

 لحال لاق هنأ أ اق ى لا نع ةعاجهاؤر اماهدحأ ايشأب تاليوأتلا هذه لطبأ اهرظح

 هاور ام ىناثلاو امهريغو ىنشحلا ةيلعُت وبأو بركىدعم نب مادقملا مهنم ىلم"الا رالا

 ىلا حت ا لاق كللام نب سنأ ن زرع نب ريس نبأ نع قايتخسا ب ويأ نع ةثييع نب نآايفس

 ريل هوم ال ودم ز ىدامت كد هلوسرو هللا نإالأ عَ هللال وسر ىدانم ىدانف اهنم اهوخبطف ارح اوباص أ
 ربيخ هلو
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 هلثم داتسإب بوبأ نع ىنقثلا باهولا دبع ىورو رودقلا اوئفك اذ سجن اهنإف اهنع مام
 اهنإف ةيلهألار امو نعمابنيهلوس روهتلا نإ ىدانف ايدانم وَِلَي هللا لوسر أف لاق
 ةببنلا ىلع ىهلا لوأت نم ليوأت لطب اذهو روفتل اهنإو رودقلا تفك أف لاق سجر
 ئضتقي كلذو سجن اهنأ ربخأ هنآأل ميذلاب ةيلهألا رملا ءانف فوخ ىلع هلوأت نم ليوأتو
 لج “ال ىهنلا ناكولو تفتك أذ رودقلاب ىمأ هنأ هيلع لديو اهريغ ببسل ال اهنيع مرحت
 نأب اهماعصأ م أ ريغب ةحوبذملا ةاهلا ىف كلذب سمأ اكنيكاسملا معطي نأب صال اوركذام
 هيلع مرحي انع كلي هللا لوسر لأس هنأ ىنشخلا ةيلعت ىبأ تيدح ىفو ىرس'الا معطي
 تالبوأتلارئاس طبي ًاضيأ اذهف عابسلا نم بان ىذ لكالو ىله “الا راما لكأت ال لاقف
 رجلا مودل نع ىبمن ملي ىنلا نأ ريبج نب ديعس نع ىور دقو اهيحيبم نع اهان رك ذ يتلا
 .ناك ىذلا ىبلل ليوأتلا اذه مص نإف ةرذعلا لكأت تناكابمأل ربيخ موي ةيلهاالا
 ماهمإ بجوي ربيخ موي ريغ ىف اهنع مها ؤس ىف هريغو ةبلعت ىلأر بخ نإف ربيخ موي هنه
 نع لفغم نب نمحرلا دبع نع ىوري ثيدح ىف ىور دقو اهئايعأ ريغ ةلعل ال اهعيرحت
 لوسرأي لاق هنأ بلاغ نيرحلا مهضعب لاقو رحيالا نب بلاغ مهضعب لاقف ةنيرزم نم لاجر
 كلهأ معطأف لاق ىل تارمح ريغ ىلهأ هيف معطأ نأ عيطتسأ ءى لام نم قب م هنإ هللأ
 ريخلا اذبم ةيله“الا رم مابأ نم جتحاف ةيرقلا لاوج كل تهركامنإَف كلام نيعم نم
 اهلك ةيله"الا رجلاو ةيرقلا لاوج مكل تهرك لاق هنأ ال اهنع ىهنلا ىلع لدي ريخلا اذهو
 دقو ةيقحولا رجلا ىلإ تفرصنا ان] ثيدحلا اذه ىف اندنع ةحابإلاو ىرقلا لاوج
 راجلا ىف ىمفاششلاو اص نب نسحلاو انبامصأ لاقف نجد اذإ ىشحولا راما ىف فلتخا
 لمعي راصو نجد اذإ كلام نع مساقلا نبأ لاقو هلكأ زئاج هنأ فلأو نجد اذإ ىثحولا
 نع هجرخي ال له“الا شحولا نأ ىلع اوقفتا دقو لكوؤيال هنإف للهأالا ىلع لمعي مكهيلع

 ىذ ىف فاتخا دقو ركب وب أ لاق شحولا نم سنأ ام كلذك لك الا ميرحت ىف هسنج مكح
 لحي ال دمحو رفزو فسوي وبأو ةفينحوبأ لاقف ريطلا نم باخ ىذو عابسلا نم بانلا
 الو شحولا عابس لكؤب ال كلام لاقو ريطأا نم باخلا ىذو عابسأا نم بانلاىذ لكأ
 لكأب سأب الو عابسلا نم ءىث الو عبضلا الو بلعثلا الو ىلهأ الا الو ىثحولا رغا
 2252 د و لاقو لكأي ال امو اهم فيجلا لكأ اه اهريغو روسنلاو نابقعلاو ىخرلا ريطلا عابس
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 رحلا لكأب سأب ال ثيللا لاقو مخرلا نوهركي مهنأ الإ لالح هلك ريطلا ىعازو"الا
 دسآلا سانلا ىلع ودعت ىتلا عابسلا نم بان وذ لكؤي ال ىعفاشلا لاقو عبضلا هركأو
 ىلع ودعت اهنالل هوحنو ىزابلاو رسنلا لكؤي الو بلعتاو عضل لكؤنو بئذلاو رثاو
 جاجح انثدح لاق هللا دبع نب مهاربإ انثادح لاق عن عناق نب قايلا ديع انثدحو سانلا رويط

 ةنيم ةجاجد لاق بارغلا نع لئس ةم ركع نأ ريبج نب نارمع انثدح لاق دام انثدح لاق

 , ةنيعم ةجعن لاقذ عبضلا نع لئسو

 نعكلام نع ىنعقلا انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمت اتثدح ركب وبأ لاق

 نع ىهن لِي هللا لوسر نأ ىنشحلا ةيلعث ىبأ نع ىنالوخلا سيردإ ىبأ نع باهش نبأ
 ددسم انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دم انثدحو عابسلا نم بان ىذ لك لكأ
 لور ىهن لاق ضايع نإ نع نا رهه نب نوميم نع رشب ىنأ نع ةنا وع وبأ انثدح لاق

 ن ىلع هاورو ريطلا نم بلخم ىذ لك نعو عابسلا نم بأن ىذ لك لكأ نع لي مقلم هللا

 ىذ ميرتيف ؛ ةطيفتم م رأق 1هذبف ايفر ريغو وةريره هربأو برك دعم نب مادق دلو و بام ىبأ

 كلذ ىف ةلخاد د ممخرأ رلآو رسنلاو رغآو باعثلاو ريطلا نم باذخ ىذو عاب سلا نم بانل

 خسن بحوي ام اهوبق ىف سيلو هصيصخت بجوي ليلدب الإ اهنم ءىش ءانثتسال ىنعم الف

 هنأب رابخإ هيفا 2 هنآل | همعطي م عاط ىلع امر < ىلإ ىحوأ هيف دجأ ال ل لق ىلاعت هلوق

 رابخألا كلذكو ةحابإلا لصأ اعآ [يقاب ناكمادع ام نأو روكذلا ريغ مرحخنا نكي مل
 لهأ قافتاب ةصاخ ةيآلا هذه نإف كللذ مهو اهنكح اذه ةيلهآلا رمخأ مول ف ةدراولا

 ابصيصخت ىف داحألا رابخأ لوبق زاجخ ةيآلا ىف ةروكذم ريغ ةريثك ءايشأ ميرحت ىلع ملعلا

 ىور امل ىعرزلا بارغلا اوهركي ملو فيجلا لكأب هن'ال عقبألا بارذلا انباحصأ هركو

 ق مرجلا نولتقي قساوف سمخ لاق هل ىلا نع ةشّئاع نع بيسملا نب ديعس نع ةداتق

 فيجلا لكأي هن"ال كلذب عقب الا صفت عقب الإ بارغلا اهدحأ ركذو مرحلاو لملا ىف
 مرحلا نولتقي سمخ مالا + هيلع هلوق فيجلا لكأي ام ههابشأ ةهارك ىف الصأ راصف

 لكؤيامتناكو لو ةاكذم ريغ ةلوتقم الإ نوكتال اهتأو سلا هذه لكأ مرت ىلع لدي

 انئدح لاق عناق نب قابلا دبع انثدح امب ليق نإف لتقلاب مرحت الثا اهتاكذو اهحبذب سال

 ليعامس] ىنثدح لاق ملسم نب ىح أنثدح لاق متاح نب دم انثدح لاق لضفلا نب ليعامسإ
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 معن لاق ىه ديصأ تاق معن لاق عب ضلا لكي لمأر اج كأس لاق ريزلا ىنأ نع ةيمأ نبأ

 أ نع هيهن نم ِعّقِلرِي ىنلا نع ىورام هل لق م ل لاق لَ ىنلا نم اذه تعمسأ تاق
 هلامعتسا ىلع ءاوقفلا قافت ال كلذ ىلع ضاقريطلا ن زم بلخم 0 سلا نم بان ىذ لك
 ىعفاشلاو كالاملاقو انباحصأ ههركف بضلا لكأ قفاتثاو كلذ لايعتساف مهفالتخا

 كيع نع ىنهجلا بهو نب ديز نع شمعأالا ىورام انلوق ةمص ىلع ليلدلاو هب سأي ال

 رودقلا نإذ اهنم انخيطف ةعاجب انتباصأق بايضلا ةريثك ًاضرأ انلزن لاق ةنسح نينمحرلا
 ليئارسإ نب نم ةمأ نإ لاقف اهانيصأ بابض انلةفاذهاملاقف قلي فا لوسر ءافاج لغتل
 هنالل هرظح ىضتقي اذهو اه وُءفك اقهذه نوكت نأ ىثخأ ىفإو ضراللا اود تخسم
 دمه انثدحو لاما ةعاضإ 9 أ جئَي هنأال رودقلا ءافك إب ىم 1 لكألا حابم ناك 2
 .لاق مهثدح عفان نب كحلا نأ ىقاطلا نوع نب دمه انث دح لاق دوادوبأ انثدح لاق ركب نب

 ديع نع ىتاريحلا دشار ىبأ نع ديبع نب حيرش نع ةعرز نب مطمض 0
 دامس نع ةفي دحوبأ ىورو بضلا ملأ نع ىمبن كلي لي ها لوسر نأ ليش نب نمحرلا
 هلكأ نع هتل أسف شل خي هللا لوسرأ يباع لخدف بضل ىدهأ هن أ هنأ ةشئاع نع ءريهاربإ ن ع

 .نيلك أتالام هيما كي هللا لوسر اهل لاقف اهاوإ هلوانت تماقف لث اس ءاخ هنع اهاهنق
 لكأي مل هِي ىلا نأ يسايع , | ىور دقو بضلا لكأ نع ىهنلا بجوت رابخأاا هذهف
 .نأو هتدئام ىلع لكأ ام امارح ناكولو 2 هللا لوسر ةدئام ىلع لك أو بضلا نم
 ىوق ضرأب نك ركب مل لاق هنأ رابخ الا ضعب ىو ًارذقت هلك أ كرتامنإ لكي هيام هللا لوسر
 دبع انئدحو هبنب لف عي زم هللا لوسر ةرضحب هلأ ديلولا نب دلاخ نأو ف هفاعأ ىدجأف
 ميرلان , قاع اندح لقلس رمع انث دح لاق ىسوم نب رشب انثدح لاق عئاق نب قابلا
 .دحاو ريغ عنبل هللا نإو ءاع ءأعرلا هذه ةماع ماعط بابضلا هذه نإ | رمع لاق لاق نسحلا نع

 .دبع انثدحو هرذق هنكلو همرح ل ل هللا لور نأ هتلك ال ىث اهم ىدنع ناك ولو
 .ىلأ نع رحب انثدح لاق لوس نب رم انثدح لاق ىسوم نب رشب انثدح لاق عناق نب قابلا
 ديلإ بحأ ةنون كلا ةبضلا هيلإ ىدهتل ) اندحأ ناك نإ لاق ىردخلا ديعس ىأ ن ع نوراه
 هنأ اهف نآال هر - لع ةلالد اهفو رابخ“ الا هذه هوحيبم جتأف ةنيمسأ جامل نم
 وهو الإ ًاسجن نوكت الو سجن وهف َِْلَي ىنلا هرذق امو هرذق هنأ أو آرذقت هكرت هلي ىنلا
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 درو ىتمو رظحلا رابخأ اهتضراعل رابخ"الا هذه ةحابإلا تدث ولو لكأالا مرح

 دراورظحلا نآل كلذو ىلوأرظحلا ربت رظاحرخآلاو حيبم امهدحأو ءىش ىف ناربخلا

 دورو تبني لو اهيلع هىراط رظحلاو ةحابإلا تناكلصألا نآل ةحابإلا دعب ةلاح ال

 انباحصأ هركف ضرآلا ماوه ىف فاتخاو ةلاحال تباث رظحلا مك رظحلا ىلع ةحابإلا

 نبا لاقو ضرالا ماوه عيمجو براقعلاو رأفلاو ذفنقلاو عوبريلا ضرألا ماوه لكأ

 طرتشي مل هنأ الإ ىعازو الاو كلام لوق وهو تيكذ اذإ ةيحلا لكأب سأبال ىليل ىبأ

 لاقو هوحنو رهلاو نبجلا دودو لحنلا خارفو ذفنقلا لكأب سأب ال ثيللا لاقو ةاكذلا هنم

 سأبال هنأ كلام لوق سايقو مساقلا نبا لاق عدفضلا لك أب سأبال كلامنع مساقلا نبأ

 ىمفاشلالاقو هدسفي ال ءاملا ف هتوملاق هن ال اهدودو اه راقعو ضرأالا شاشخ لكأب

 ةأدحلاوةيحلاو بارغلاودس الاو بئذلاف ثئابخلان م وبف هرذقتست برعلا تناكام لك
 عبضلا لكأت تناكو تئابخلا نم ةمرح ىبف ىذ" الاب دصقت امن"ال ةرأفلاو برقعلاو

 مرخيو | ىلاعت هللا لاقركب لاق لالح امبف امهمأينأب سانلا ىلع ناودعيال امهن ال باعتلاو

 دلاخ نب ميهاربإ اتثدح لاق دواد وأ انث دح لاق ركب نب دهم انثدح لاق[ ثئابخلا مهيلع
 نع ةليم نب ىسع نع د نب زيزعلا ديع انثدح لاق روصنم نب ديعس انث دح لاق روثوبأ

 امرحم ىلإ ىحوأ ايف دجأ ال لق | التف ذفنقلا لكأ نع لئسف رمع نبا دنع تنكلاق هيبأ
 هلي ىلا دنع ركذ لوقي ةريره ابأ تعمس هدنع خيش لاقف ةيآلا | همعطي معاط ىلع

 هامسف لاق اكورف اذه تلي هللا لوسر لاق ناك نإ رمع نبا لاقف ثئابخلا نم ةثيبخ لاقف

 | ثئابخلا ميلع مرتو | ىلاعت هلوقب ميرحتلا كح هلمشف ثنابخلا نم ةثيبخ لَم ىنلا

 ىوروذفنقلا ىلع أسايقمرح ومفاهتا رشح نم ناكام لكف ضرأالا تارشح نم ذدفنقلاو

 نع بيسملا نب ديعس نع دلاخ نب ديعس نع بئذ ىبأ نبا ىنريخأ لاق بهو نب هللا دبع

 ءاودلا ىف نوكي عدفضلا ركذد هبي هللا لوسر دنع ءاودلا بيبط ركذ لاق نمحر لأ ديع

 ولو ءاودلا ىف هلعجيف هلتقي نأ هاهن هن"ال هعرحت ىلع لدي اذهودلتق نع هلي ىنلا ىهف

 ةضيفتسم رابخأ عقلي ىنلا نع تدئثدقو هب عافتنالا هلتق نع آيهنم ناك امل هب عافتنالا زاج

 لخلا ىف مرا لدتقي لاق هنأ ممريغو ةشئاعو ديعس وبأو رمع نباو سابع نبا اهاور

 نولتقي هرمأ ىفف ةيحلاو رابخ “الا ضعب ىفو برقعلاو ةرأفلاو بارغلاو ةأدحلا مرحلاو
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 هيف ىتأتت امف امتاكذ ىلإ لصوتلاب منال لكؤت امم تناكول اهنأال نولكأ مرحت ىلع ةلالد
 امو ةلوك أم ريغ اهنأ تدث ةاكذلا هجو ىلعال نوكم امنإ لتقلاو املتقب ىمأ ايلف اهنم ةاكذلا
 نم ناكام نأ ىلع لدو اهلثم فيجلا لكأيام رئاس ناك ةأدحلاو بارغلا ىف كلذ تن
 ه رأفلا نم سنج هنآل عوبريلا كلذكو ةيحلا و برقعلاك مرحم وهف ضراآلا تارشح
 نم وهف كلذك ناكام نإو هرذقتست برعلا تناكام هرابتعا ىف ىعفاشلا لوق امأو
 نم بان ىذ لك لكأ نع هلي ىنلا ىهن نأ اهدحأ هوجو نم هل ىنعم الف ثئابخلا
 الو هنم سيلام هيف ديزي نأ زئاج ريغو هعيمج ممرحتب ضاق ريطلا نم بلخم ىذو عابسلا
 اذ هن وك لعج امنإو ىعفاشلا هركذام هلع ىننلا ربتعي لو م ومعلا هلوأنت دقأم هنم جرخي

 تينت ملامب هيلع ضارتعالا زوحي الف ميرحتلل اءلع ريطلا نم بلخم اذو عابسلا نم بان
 صتخم مل مهيلع تئابخلا ميرحتب سانلل ىلاعت هللا باطخ نأ ىرخأ ةبج نمو ةلالدلا هب
 باطلا ىف نولخاد فرطتلا لهأ نم مهنم ناك ن م مهلكس انلا لب مجعلا نود برعلاب
 عمو ةيآلا ىضتقم نع جراخ هيلع ليلد ال لوق ممريغ نود برعلا هرذقتسيام رابتعاف
 ريتعا ناك نإف مهضعب وأ مهعيمج هرذقتسي برعلا تناك ام ربتعي نأ نمولخ سيلف كلذ
 رأفلاو باثذلاو دسآلا الو براقعلاو تايحلا رذقتسي نكي مل برعلا عيمج نإف عيمجا
 دارملا نوكي نأ زو الف ءايش “الا هذه لكأ بيطتست بارع"الا ةماع لب ركذام رئاسو
 نم دساف وف هرذقتسي برعلا ضعب ناكام دارأ نإو هرذقتسي برعلا عيبج ناك ام

 ضعب نع مهضعب رابتعإ زوجي ف يكف برعلا عيمج ناك اذإ باطخلا نأ امغدحأ نيبجو
 هبيطتسي ىذل | ضعبلا نمرابتعالاب ىلوأ ناك كل ذكر ذقتسملا ضعبلا راص امل هنأ ىناثلاو
 تناك برعلا ن"ال باعثلاو عبضلا حابأ هنأ معزو ههوجو عيمج نم ضقتنم لوق أذهف
 لكأ نم عنتمي مل مهنم نكي مل دسأالاو ةأدحلاو بارغلا لكأت برعلا تناك دقو هلك 5
 لاو الا رئاس ىف سانلا ىلع ودعي هب دارأ نإف سانلا ىلع ودعي ام هرابتعا امأو كلذ
 ىف مهيلع ودعلا هب دارأ نإو اممرح دقو بارغلاو ةيحلاو ةأدحلا فدجوب ال كلذ نإف
 ضعب ىف روثلا كللذكو ناسنإلا ىلع ودعي دق جئاحلا لجلاو ًاعئاج نكي مل اذإ لاح
 هتحابإو لكأالا ممرحت ىف ءايشأالا هذه ىف هريغ الو وه كلذ ربتعي مو لاوحأالا
 ةلالجلا ليإلا موحل ُّى فاتخا دقو نامرحت اههو سانلا لع ناودعيال رونسلاو باكلاو



 موحلب سأب ال ثيللاو كلام لاقو ةرذعلا ريغ لك أي نكي مل اذإ ىعفاشلاو انباحصأ اههركف

 لاق ةبيش ىلأ نب ناهثعانثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دم دمح انثدح جاجدلاك ةلالجلا

 لوسر ىهن لاق ريع نبا نع دهاجم نع حجب ىلأ نب ,أ نع قاحسإ نب دمش نع ةدبع أنث دح

 انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمع انثدحو اهنابلأو ةلالجلا لكأ نع ٍرثلَم هللا

 نأ سابع نبا نع ةمركع نع ةداتق نع ماشه انثدح لاق سماع وبأ انثدح لاق ىثملا نبا
 انركذ ىتلا لئاسملا هذه ىف فااخ نم لكف ركب وبأ لاق ةلالجلا نبل نع ىبن : لي ىلا

 حابأو [همعطي معاطىلع امرحىلإ ىحوأ ايف دجأال لق | ىلاعت هلوق ماكحأب انئادتا ن

 ىحوأ ايف دجأال لق ىل اهئ هل ودب هيف نوجتح مهنإ ة هرظح >- ىلإ هيف انبا مصأ .هذام أ

 هاكح امم ةيلهاجلا لهأ همر < ناكايف بيس ىلع ج رخ كلذ نأ اني دقو ةبآلا [ امر < ىلإ

 ىذلا بيسلا ىلع هلوزن نكي ملولو ماعنألا نم هنومرحبا وناكام ةيآلا هذه لبق مهلع هلل

 ابمظتنت مل ءايشأ م رحت ىف داحألا رابخأ لوبق كلذب عنتمي مل أدتبم ًاربخ ناكو انركذ
 نم مرا نكي مل هنأي رابخالا هيفام نآل هند ريثك رظح ىف سايقلا لايعتسا الو ةبآلا

 دورو لبق ةحابم تناك دق ءايشألا هذه نأ انملع دقو ةيآلاىف روك ذملاالإ عرشلا قيرط

 اذهام ممرحت ىف ًاغئاس سايقلا لامعتساو ًازئاج داحألا رابخأ لوبق ناك دقو عمسلا

 هديغ محن عنام ريغ ةبآلا ىف روكذملا الإ عرشلاب ا مرحي مل هنأب هللا رابخإ كللذكو هفصو

 مرحلا نأ ىلع لدي ا ةمعطل معاط ىلع | 1 ىلاعت هلوقو 0 سايقلاو لوح أولآر ربخ قير رط نم

 فاظلاو مظعلاو نرقلا 3 غوبدملا دل لوانتي ملف اهنم لكلا هيف قأتبام ةتيملا نم

 ظافلآلا ضعب ىفوابلك أ مرحامنإ ةئوميم ةاش ىف هِي ىنلالاق كلذاواهوحنو شيرلاو

 ناكام مدلا نم مرحما نأ ىلع لدي | أاحوفسم ًامد وأ ] ىلاعت هلوقو اههل مرح امنإ

 ةشئاع نع ىور كلذكو مرح 9 مدلا ءازجأ نم قود ى قبب ام نأو احوفسم
 حوفسم سيل هناال مرحمب سيل هنأ ردقلا ىلعأ ىفو أ عبذملا ىف ىذلا مدلا ىف اهريغو

 ليق 3 نإف حوفسكب سلذ ذإ سجاب سل يابذلاو ثيغاربلا و قبلا مد نأ ىلع لدي اذهو

 هنأب ًارابخإ ناك نإو و[ همعطي معاط ىلع امر ىلإ ىحوأ ايف دجأ ال لق ] ىلاعت هلوق

 هب خسف دق هنإف ةيآلا ىف روكذملا ىلع تالوك أملا نم ٍمِِي ىنلا ةعيرش ىف مرحلا سيل
 238 م ىسلا ءاشف ليكس ةليغاس لاوذن زأق نيم دعدملا ءايشت دا ةنسلا ىلع تار روصخا نم | ريثك زعم شكلا ءأقب اكس هاشم تن الم ةماعلا ةئسلأ اع تأ . لفحلا 00 ٠
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 ضارتعالا زوحيالف اعرشثهتحابإ ىلع صن دقام مكح ىف نوكي لب ةيلصألا ةحابإلا 5
 تارواظحملا نم ًاريثك كلذب خسن دق هنأ ىلع ليلدلاو سايقلاب الو دحاولا ربخي هيلع
 رقملا نمو رفظ ىذ لك انمرح اوداه نيذلا ىلعو | ىلاعت هلوق ءايدنألا نم هريغ ناسأ ىلع

 ريثك كلذكو انا ةحابم امهم وشو [امهروبظ تامحام الإ امهم وش مييلع انمرح منَعلاو
 نم ةنآلا ف روكذملا ادعام جرخت ال ترك ذام هل ليق رافظألا تاوذ تاناويحلا نم
 ملانل ميبأو كلذ نم كتلوأ ىلع مرحام نآل كلذو لصألا ىلع حابملا كح ىف نوكي نأ
 اذه ىلإ بقوم ناكامإ ميرحتلا كلذ كح نأ رتل ىبن هلا نيبو تلي انيدنل ةعيرش رصي
 اذه ىف هنيب قرف الف ةحابإلا م نم هيلع ناكام ىلإ هداعأ تقلا ى ذم نإو تقولا

 ربخ لوبق نم ان ركذام ناك يعد ام كل انيس ولف آضيأو طق رظح ملام نيبو هجولا
 ىلاعتهلوق ىنعأ قافتالاب صوصخع كلذ نآل آفئاس انفصوايف سايقلا لاهعتساو دحاولا
 ميرحت ىلع ءاوقفلا نم عيبا قافتال | همعطي معاط ىلع امر ىلإ ىحوأ ايف دجأ ال لق]
 هصوصخ تنث املف اهريغ و ثاساجتلا وةدرقلا محلو رخلاكةبآلا ىف ةروكذم ريغ ءايشأ
 اوداه نيذلا ىلعو 1 ىلاعت هلو هيف سايقلا لامعتساو د>اولا ربخ لوبق غاس قافتالاب

 وه ماو ىدسلاو ةداتقو ريبج نب ديعسو سابع نبا لاق ةيآلا [ رفظ ىذ لكانمرح
 معلا لهأ صضعب لاقو طبلاو زو ”الأو ماعنلاو لبلاك عباص' للا حوتفمب سبل ام لك

 لاق ريطلا نم هرفظب داطصي أم رثأسو ريئانسلاو بالكلاو عابسلا عاونأ عيمج ىف ل زخدب

 اندنع مرحتلا كلذ محل ءا بت الا ضعب ناسل ىلع كلذ ىلاعت هللا مرحت تبث دق ركب وبأ
 بالكلا ميرحت خسن تيك ملو هحخسف تيلي نأ الإ مقلب انين ةعيرش نوكي نأب تباث

 هلي انيدنل ةعيرش هنو 5و ًايدب هللا مرحتب ةمرع نوكت نأ بجوف أهوحنو عابسلاو

 فلاحلا ثنحأ نم هب لدتسي [امهرورظ تلمحام الإ امهم وحش ميلع انمرح] ىلاعت هلوقو
 وهو ميرحتلا ةلمج نم امهروولظ ىلع ام هللا ءانثت سال ريطلا مش نم لكأف امهش لكأب ال نأ
 الو ةداعلا ىف ًانيعس اد ىمسي امن] روظلا ىلعام ةفينح ىلأ دنعو دمعو فسوي ىنأ لوق
 نكي ملذإ نيملا ىف هلوخد بجوتال امن هايإ هللا ةيمستو قالطإلا ىلع محشلا مسأ هل وانتي

 لخدي الو اجارس سميشلاو اخ كمسلا ىعس دق ىلاعت هللا نأ ىرت الأ نزاع هل 09
 ىدسلاو دهاجيو ةداتقو ريبج نب ديعسو نسحخلأو سأب ناأنع ىورأ وو أو نيل للأو باع هات رانا وطأو

 ء عب ماكحأ ١م د



 ىلاعتهلوةامأو محشلا اهيلع ىثلا ءاعمألا , !لاقيو نبللا تانب ىه مهريغ لاقو رعابملا اهنأ

 امال ةيلالاو بنجلا مث هنأ حيرج نبا و ىدسلا نع ىور هنإف| م ظعب طاتخا ام وأ]

 ام دحاو لكن ىضتقي يفتلا ىلع وأ لوخد نأ نم انركذام 50 لدي اذهو ,ظع ىلع

 طلتخا ام وأ اياوحلا وأ امهروبظ تلمحام الإ ] ىلاعت هلوق نآل هلايح ىلع هي اء لخد

 ةعاط نع ىبن 1 ًاروفك وأ مآ مهم مطقالو |ىلاعت هلوق هريظنو عيمجلل ميرحت | م ظبي

 ملكامهعأ هنأ انالف وأ رالف ملك أ ال هللاو لاق نميف أن ,اوعأ لاق كلذكو امهئم دحأو لك

 ءاشول اوكر 03 نيذلا لويس 1 ىلاعت هلوق ةدح ىلع امهنم دحا و لكم الك قن هلال ثنح

 نيكرشملل بذك أديف | مبلبق نم نيذلا بذك كل ذك  هلوقىلإ  انؤابآ الو انكر شأ ام هللا
 [ ميلبق نم نيذلا بذك كلذك | ىلاعت لاق هنأأل انؤابآ الو انكرشأ ام هللا ءامشول مهطوقب
 ءامول مهوقب رافكلا بذك نع ىلاعت ربخأف هبيذكتت ىف بذاك وهف قحلاب بذكن مو

 انك رش 0 ام هلا ءاش ول مهلوق ىف نيبذاك اوناكامل كرشلا ءاش دق هللا ناكولو انكرشأ ام هلل

 ظلا الإ نوعبتت نإ |هلوقب ًاضيأ كلذ دكأ دقو ك و كرشلا ءاشيال ىلاعت هللا نأ ناب هيفو

 ءاشدق هنأو ا أ ريغ ىلاعت هلل ١ نأ تنك نوبذكت 8 6 خقالإ متأ نإو

 اوناكمهتكلو ًارداق هب ىلع ناكل ا رسق مهنم اعلا هللا اش ولوأر رايتخإ نامإلا مهنم

 نإ نأ رقلا ىف هيلع هللا صن ام لثم ىلع لوقعلا تلد دقو دلل وباوثلا هب نوقحتساال

 هيلإ ءاعدتسا كرشلل ةدارإلا نآل كلذو هيفس هب سآلا نأ هيفس جنابقلاو كردشلا ديم

 كلذلو هيف مهيغرو هيلإ ماعد دقف دابعلا نم هللا ءاش ام لكف هيلإ ءاعدتسا هب ىمئالا نأ اي

 كلذكس يل و هولعف اذإ مهنمةعاط نوككيو هيلإ ماعد دقف هب هللا ىمأ ام لكنأ ايةعاط ناك

 نوكب نأ الو هيلإ ًايعدتسم هب ملاعلا نوكي نأ بجوب ال ءىشلاب ملعلا نال كرمثلاب ملعلا

 مهجاجتحاي نيكرشملا هللا ركنأ امنإ لبق نإف هدرب ل اذإ ةعاط 0 لعق نم م ولعملا

 لاقل ملوق ىف مهي كت هدارم ناكولو ةجح كلذ سيلو هءاش دق ىلاعت هتلا نأب مهكر شل

 ناكل مهنم رفكلا ءاش دق هللا ناك ول هل ليق فيفختلاب ؛ يلق نم نيذلا بذك كلذك

 ناك امنإ هنأ ملع كلذب مرجاجتحا هللا لطبأ ايلف هلل ةعاط مهلعف ناكل و ًاحيعص مهجاجتحا

 نيرجو نه لوقلا اذه ىف ىلاعت هللا مهذكأ دقف آن ًاضيأو أهي مل ىلاعت هللا نال ال كلذك

 نإو | هلوقىاثاو اب دان او نود ال قحاب بذكلملاو قحلاب م آب رخأ هنأ امدحأ ل لأ ق داملا د ذاك الأ ن ىي ال ةطلاامذكملا مك ا



 ١م ةيالآ ٠ سشنلا ]والتقت الو : ىلاعت هلوق

 هللأ نأ نودبشي نيذلا ممادبش له لق | ] ىلاعت هلوق نويذكت قع [نوصرخت الإ هنأ

 مونكي لذ[ اذه مرح هللا نأ الإ ةلالدلا ةماقإ نع مزجعل لطبأ ىندي ةيآلا | اذه مرح
 سيلو نيهجولا نب .ذه دحأ نم تبثي م امو عمس الو لسقع ةوج نم هوعدأ أم ت تاثإ

 ةدابشلل اوعد ملف ليق نإقبجأو هنالطبب مكحلاو دسم هب ملعلا قير طف دهاششم سو سحمع

 مط وق نم مجري ىذلا هجولا اذه ىلع اودهشي مل مهنأل لبق مهم لبقت مل اودهش اذإ ىتح

 ءابتا نع ىهنو ةحص هتداهشب تبقت نم مريغ نم ء ءادهش اوفلك مهن] ليقو ةَقث ىلإ هيف

 هيلإ قيس نم ىوه اهدحأ هوجو نم نوك ىوهلاب بهاذملا داقتعأو ةلضملا ه ارهألا
 ةقشملل ءاصقتسالا كرت ىوهاهنمو امنع هلقع رجا وزعم هسفنيف تلح ةببشل نوكي دقو. 0

 ىلاعت هلوق ه هلقعب هنسحتسا أمم زيمتم كلذ لكو هل ةفلآلل هتداع هب ترجام ىوهابمو

 فوخ نهنم تانبلا ءايحأ اهدالوأ نفدت برعلا تناك قالم] نم مدالوأ اولتقت الو |
 وهو ادن هلل[ لدجت نأ بونذلا مظعأ هلل ىنلا ثيدح هنمو سالفإلا وهو قالمإلا

 ىتلا ةدؤوملا ىهو كر اج ةليلح ىنزت نأو كلعم لكأت نأ ةيشخ كدلو لتقت نأو كقلخ
 عم كلذ نع هللا ماه ا تلتق بنذ ىأب تائس ةدؤملا اذإو وهل وق ىف ىلاعت هللأ اهركذ

 هلوق ء ممدالوأ قزارو مهقذار هنأ ريخأو مهنولتقي هلجأ نم اوناكىذلا بيسلا ركذ
 حاكن اهنم روظ ام سابع نبا لاق [ نطب امو اهنم روظام شحاوفلا اوبرقت الو | ىلاعت
 ار الو | ىلاعت هلوقو انزلا نطب امو كلذ وحنو نيتخ" الأ نيب عملو ءانب“ الأ لمالح

 لتاقأ نأ ترمأ لاق هنأ لَو ىنلا نع ىور ركب وبأ لاق | قحاب الإ هللامرح ىتلا سفنلا
 2 الإ مهاومأو امد ىنم اومصع اهولاق اذإف ها الإ هلإ ال اولوقب ىتح سانلا
 ترمأ لات هِيَ ىنلا نإ هل اولاق ةاكرلا ىعنام لاتق ركب وبأ دارأ الو هللا ىلع مهءاسحو

 الإ مهلا مأو مهءامد ىنم اومصع اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ
 هك 0 لوسر ىلإ هنودؤي اوناكام الاقع وعتمول اهقح نم اذه ركب وبأ لاقف امقحب

 ناصح] دعب انز ثالث ىدحاب الإ لم ءىرمأ مد لحي ال هِي ىنلا لاقو هيلع مهتلئاقل
 هنكح هيلع ررقشو لدقلا قحتسي نم اندنع اذهو سفن ريغب سفن لتقو نام] دعب رفكو

 ذشأو لجر لتق دصق نمو جرا وخلا ىلتق لثم عفدلا هجو ىلع ءال وه ريغ لتق بحي دقو
 هلوق لتقلا قحتسي مل كلذ نع فق ول هن ل كلذ نم منملا ةبج ىلع هلق زوجيف هلاع و حج زيسللا س_سش 0 1 فللاك ىلا عك 1 ناكل "3 ها :٠ ف هأأع

 ا
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 هب انرمأ اهف ركذلاب ميتيلا صخ امإ | نسحأ ىه ىتلاب الإ مهتيلا لام اوبرقت الو | ىلاعت

 نخأف ىوقت ع عالطألا تناكالوهلاه ن نع ريغ عنمو هسفنأ راصت :الا 9 هزجعل كلذ نم

 لدا | نسحأ ىه ىتلاب الإ | ىلاعت هلوقو ركذلاب هصيصختب هلام ذخأ نع ىبنلا دكأ هلام
 ةيراضم وه هب لمعي نأو ةءراضم ميتيلا لام عفد هل ذو< مب يلا لع ةيالو هل نم نأ ىلع

 هلام ىف رجتيو فرصتي نم رجأتسيو عضبي نأو نسحأ كلذ ىأر اذإ هحر قحتسيف
 ةميق رثكأ مهلبلا ى طعيام نوك نأ وهو ميلا ًاريخ ناكاذإ هسفن نم هلام ىرتشي نأو

 لاقو ةبآلا هذهم ميتيلل ًاريخ ناكاذإ هسفنل مهّيلا لام هأرش ةفينحوبأ زاجأو هنم هذخأب 5

 هي هيا ل ظفح نأ زوجي غولبلا دعب هنأ ىلع لدف غولبلا طرشي ملو | هدشأ غلي ىتح | ىلاعت

 هل زوحجب الهدشأ غلب اذإ هنأ ىلع لديو هيلإ هيلإ هعفدي الو دشرلا سونأم ن نكي ملاذإ هلام

 3 لعج هنآل القاع نوكب نأدعب هدشر سنوي وأ دشرلا هنم سنآ ءاوس هلام توفي

 مقبلا لام نم لكأي نأ هل زوجي ال ىصولا نأ ىلع لديو هلام برق ةحابال ةباهن دشألا

 وبأ لعجو مهترل ًاريخالو نسحأب سدلكلذ نآل هنمضرقتسي الو ًاينغ وأ ناك ريقف

 تكلالذو اهوتعم نك ملام هلام هيلإ عف دامغلب اذإف ةنس نيرشعو ًاسمخ دش“ الا غولب ة ةفينح

 آذلاب ناكابغلب ىتمنسلا اذه ء ناكف نظلا بلاغو ىأرلا داهتجا كلذ قيرط نال

 .لاقو محلا غول وه ملسأ ن , ديزو ةعيب ر نن ماع لاَقف دش بالا غرب ىف فاتخادقو هدشأ

 ىلع ةنس نيرشعو أسخ ةفي :> وبأ هلعجو ةئس ةرشع أن ليقو ةنس نوثالث وهىدسلا

 هلصأو هعافت رادنعيابشلا ةوق وهو دش اهدحاو دش"الا نإ ليقو ان ركذ ىذلا وحتلا

 : رعاشلا لاق هعافترا دنع ءايضلا ةوق وهو راهنلا دش نم

 قو نيديلا ءأقنأ ةليوط ةنيعظ راهنلا دش هب فيطت

 نمأ هيف [ امعسو الإ ًاسفن فلكت ال طسقلاب نازيملاو ليكلا اوفوأو | ىلاعت هلوق

 انيلع ليلقلا لقأب ديدحتلا امبف رذعتي نزولاو ليكلا ناكاملو لايكلا ىلع قوقحلا ءاغيإب

 ىلصأ اذهو نزولاوليكلا ةقيق- نود ىرحتلا ىف داهتجالا انفلكامنإ و كلذ انفلكي ملهنأ

 دابتجالاب ةبولطملا ةقيقحلا تناكنإو بيصم دمتم لكنأو ماك“ الا ىفداهتجالا زاوج ىف

 دق ىلاعت هللا دنع ةمولعم ةقيقح ليكدلا نم ب ولطملا ر ادقملل نأ انيلع دق انأل ةدحاو
 ٌكناكف اهبملع اليلد 8 لعجي م اذإ اتباصإا انفك لَو مف ذ داباج الإو امرحتب ات نم , 5 أ



 ١6 هوعبتاف امقتسم ىطارص اذه نأو : ىلاعت هلوق

 ًارصاق كلذ نوكي نأ زوحيدقو هب اندبعت ىذلا مكحلا ورف كلذ نم انداهتجا هيلإ انادأ ام

 كلديو انع اهبكح طقسأ اهيلإ اليس انل لمح ملال هتكسلو انيلع ًادئازوأ ةقيقحلا كلت نع
 ليكلا هيلع داعي مث نزوي وأ لاكي دق هنأ ًاديقي ةكردم ريغ ةبولطملا ةقيقحلا كلت نأ ىلع
 هللا فلكي ال | ىلاعت هللا لاق كلذلو هرادقم رْثك امف اسال صقنب وأ ديزيف نزولا وأ
 دقو هداهّتجاب هأ رحتي امم رثكأ هيلع سل هنأ ىنعي عوضولملا اذه ىف | اهعسو الإ اسف

 هلوق هب ههبشو ماكحألا ىف نيدهتجما مح ىلع نزولاو ليكتلا سمأب نابأ نب ىسيع لدتسا

 ىف لوقلالدعو قدصلا ىرحت كللذ مظننا دق | ىبرق اذ ناكولو اولدعاف تلق اذإو | ىلاعت

 هلوق ريظن ىهو هيف ديعبلاو بيرقلانيب ةيوسنلاو سانلا نيب كحلاو رابخألاو تادابشلا
 نإ نيبرقألاو نيدلاولا وأ كسفنأ ىلع ولو هلل ادهش طسقلاب نيماوق !ونوك | ىلاعت
 | اوضرعت وأ اوولت نإو اولدعت نأ ىوه ا اوعبتت الف امهم ىلوأ هللاف ًاريقف وأ ًاينغ نكت
 ايندلا حلاصم ا ولدعاف مئلق اذإو هل وق 5 مظنن أ دق و هعضوم ف مدقت اج امِف كلذ ْ انب دقو

 نمو ىرح -لمفلا ف قف لدملا ىرحتب وف لدعلا ىف لوقلا قدص ىرت نم نآل ةرخآلاو

 دبعلو | ىلاعت هل وق كالذل قيفوتلا هللا ليسن ةرخآلاو اي ايندلإ ريخ زاح دقف ةفصلا هذه ناك

 ا مدآىباي كيلإ دبعأ ملأ ] ىلاعت هلوةكهرجاوزو هم أ اوأ لع لمتشي دبع | اوفوأ هللأ

 اوفوأو ]| هلوق ىلإ ىرت الأ برقلا نم هسفن ىلع دبعلا هبجوب امو روذنملا لوانتي دقو
 ىطارص اذه نأو] ىلاعت هلوق | اهديكوت لعل نامالا اوضقنت الو متدهأع أذإ هللا دبعب

 وه طارصلاو هدابعامم هللا ديعت ىتلا ةعيرشلا طارصلاب دارملا ن نإف ةنآلا [ه هوعبتاف امقتسم

 ىلإو ال] قيرط وبف ةنجلا ف باوثلا ىلإ ىدؤي هنأل ق قيرطلا عرشلل لبق امثإو قيرطلا
 عرشلا عابتاب سم"الا زاج امنإ و اهنم هللا انذاعأ رانلا ىلإ قيرطف ناطيشلا ليبس امأو مييعنلا

 ليلحتلا نم هيفام عم هعابتاب سمأالا زاج اكمسابملاو لفنلاو بوجولا نم هيلع لمتشي ام

 ضرفلا بوجو ور وظح ا مهبق نم هبت رت ىلع هتحص داقتعا وه امبإ هعايتأ كلذو مرح حتلاو

 عرشلا ىضتقم بسح ىلع كلذ نم ءىث لكب لمعلاو حابملا ةحابتسا و لفنلا ىف ةبغرلاو

 5-5 ىذلاىلع ًامامتباتتكلا ىسومانيت آ مث] ىلاعت هلوق ةحابإ وأ لفن وأ باحيإ نم هل

 لقز هلوق ىلع فطع هنأ ال ًامامت باتكلا وم انيتآلق ماعم نإ[ مث] هلوق ىف لبق

 [ديبش هللا مثإ هلوقك باتكلا ىسوم اندت ]و هانعم ليقو [ مكيلع مكبر مرحأم لق أ اولاعت
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 اونمآ نيذلا نم ناكو هانعمو | اونمآ نيذلا نم ناكمث ] هلوةكو ديهش هللاو هانعمو

 انيت انأ كت ربخأ كل تركذام دعب مث هانعم نوكبو مالكلا ةلص نوكي نأ لمتحو.

 هوعبتاف كرايم هانلزنأ باتك اذهو ]| ىلاعت هلوق مالكلا نم هوحنو باتكلا ىسوم
 ةحابإ وأ لفن وأ ضرف نم هنمضت ام بسح ىلع باتكلا عابتاب سأ وه |[ اوقتاو

 لوأال تايث ةفص هللا كرايتو هومنو ريا توبث ةكربلاو ه هاضتقم ىلع هنم لكداقتعاو

 اولوقت نأ | ىلاعت هلوق هل كير شال هدحو ىلاعق هللا الإ هقحتسيال مظعت اذه رخآ الو هل
 ىدسلاوةداتقو دهاجونسحلاو سابع نبأ لاق | انلبق نم نيتفئاط ىلع باتكلا لزنأ اهإ

 دوييلا مث باتكلا لهأ نأ ىلع ليلد كلذ ىفو ىراصنلاو دوهلا امهب دارأ يرج نباو

 ثالث اوناكل باتك لهأ اوناكول مهمآل باتك لهأ اوسبل سوجملا نأو ىراصنلاو
 نيكرشملا نع كلذ هللا كح امن ليق نإف ٠ ناتفئاط مهنأ ىلاعت هللا ربخأ دقو فئاوط
 ىلع باتكلا لونأ امنإ اولوقت الثل كيلع باتكتلا لزنأ هنأب مهيلع جاجتحا اذه هل لبق
 امن] باتكلا نأب اوجتح نأ لطبأو نآرقلا لازنإب مثرذع هللا عطقف انلبق نم نيتفتاط

 ميدتأت نأ الإ نورظني له ] ىلاعت هلوق ءانيلع لزني ملو انابق نم نيتفئاط ىلع لزنأ
 باذعلاب كبر أ ىتأي وأ [كب ر ىتأب وأ] ىلاعت هلوق ىف لبق [ كب ر تأ وأ هكسئالملا

 ءايلوأ هانعمو [ هللا نوذؤي نيذلا نإ ] هلوق ف فذ> ؟فذحو نسحلا نع كلذ ركذ

 كبر ىنأي وأ مهحاورأ ضبقل ةكنالملا مههتأت ليقو هتاآ لئالحي كبر أي وأ ليقو هللا

 كلذ ىورو اهم رغم نم سمشلا عولط كب ر تايآ ضعب ىنأب وأ ةمايقلا موي كب ر عأ

 دهاج لاق [ًاعيش اوناكو مهيد اوقرف نيذلا نإ] ىلاعت هل وق « ىدسلاو ةداتقو دهاجم نع

 ىراصتلاو دوييلا ةداتق لاقو نيململا ىلع ناثوآلا ةدبع نوثلامب اوناكمهنآل دوولا مم

 هذه نم لالضلا لهأ ةريره وبأ لاقو دوهلا كلذكو ًاضعب رفكب ىراصنلا ضعب نأل
 نسسحلا لاقو نيدلا ىلع ةفلآلاو عامتجالا ىلإ ءاعدو ةملكلا قرفت نم ريذحت وهف ةمآلا

 هلعجو هب هللا مرمأ ىذلا ليق دقف مهنيدامأو ةفصلا هذهم مهلك م هنآل نيكرشملا عيمج مث
 نيذلا قرفلا عيشو هيف ةلاوجل ضعبل مهضعب رافك إل هيلع مث ىذلا نيدلا ليقو مه ًانيد
 موق نم روبظلا هلصأ ليقو هريغف مهفالتخا عم دحاو أ ىلع ًاضعب مهضعب هىلاع

 هطول ةوييك او هقب 5 5207 4 يعهقك (| 400 مس يل 5 5

 1 م هال ىف 9 اال 7 ا ا 0 تس | هل وةوهعبتأ اذإدأرملا لعهعياش كلوةنم عابتالا هلصأ ليقو ررظاذإ ريخلا عاش



ع نإ لق : ىلاعث هلوق
 ةيالا . كنو ىال

 ا

ها او قالص نإ لق : لايت رو
 

 دس

 ةدعابملا | ءىث ىف مهنم
هعم عمت نأ نم ةمانلإ

 مهبهاذم نم ىتعم ىف م
 سلو ةدسافلا

 ضب ىلع مهضعب كلذك
 ىنعم ىف نوعمت< مهناألل

ف اوقرتفا نإو لطابلا نم
 سيلف هريغ ى

نم هىرب هنآل ءيش ىف مونم
 ةنسحلا [ اهلاثمأ رشع هل ةنسح اب ءاج نم ]ىلاعت هل وق هعيمج 

او هاا نآل نسحلا ىف ىلعأللل مسا
ض و رفلا لخدتف ةغلابملا ت

لخدي الو لقاوتلاو[
 

لع قحتسي ال حاملا نآل آي تاكنإو حابمل
 بغر كلذإو باوث الو دح هي

 ى هللا

ةءاط تناكو ةنسملا
 تاسحإلا كلذكو 

دي هنإف نسحلا امأف د] هيلع قحتس
 . هيف لخ

 تلخو اذإف هيف باوثال عر و نسح حام لكن ال حاملا
عال امساتراص ءاهلا هيلع

 ىل

هلوق تاءاطلا ىهو نسحلا
او ميعنلا ىف هانعم [ اهلاثمأ رشع لذ ] ىلاعت 

 هب درب ملو ةذلل

ل ميظعتلا ةلزند نثال كلذو فما مظع ىف اهلاثمأ
اطلاب الإ اغلي نأ نوحي ا

 هذهو ةع

هفويل ]| ىلاعت لاق ايابيلع قدتسم ديغ هللا لضفب ىم امنإ ةفعاضإا
 مديزيو مروجأ م

رئاب ديغو[ هلضف نم
تلا ةلزنم ىواست نأ 

تلا ف باوثلا ةلزنم ليضف
 زاج ول هنأؤل ميظع

ف امج مهتدتيب نأ زاجل كلذ
اجلو لمع ريغ نم ةنجلا ى

 معنلا مظعأب معنما نيب ىواسي نأ ز

تهلوق معني مل نم نيرو
قاده ىنإ لق ] ىلاع

دمقتسمطارص كإ ىفر 
 مهأربإ ةلم يق اني

ي [امق ايد ] هلوق[ ًافينح
ا فينملاو مهاربإ ةلمهنأب هفصوو ايقتسم ىع

 ةدابعل صلخل

ق نم ليما هلصأ ليقو نسحلا نع كلذ ىورب ىلا نإ
 لئام ناكاذإ فنحأ لير مه و

قلخ ىرخالا ىلع امهنم ةدحاو لك لابقإب مدقلا
اثأ ىمسق ضراع نم ال ة

 ىلإ لئ

وجرال هنأال ًافينح مالسإلا
و ةماقتسإلا هلصأ ليقو هعم ع

 مدقلا لئالل فنحأ ءاج اهنإ

 كلذ ىف و مياس غيدلل ليق 5 لوامخلا ىلع
م نم خشي ملام نأ ىلع ليلد

 مالسلا هيلع يهاربإةل

انيدنل ةعيرش تراص دف
بخإل لسو هيلع هللا ىلص 

 ىاعت هلوق مهاربإ ةلم هنيد نأب هرا

نو قالص نإ لق ]
 دعس لاق [ نيملاعلا بر هلل قاعو ىايمو س

 ةداتقو ريمج نب

اقو ةرمعلاو يحلا ىف ىبد كن ىدسلاو كاحضلاو
 لاقو ىبد ست ملا ل

 مثديغ

هيلع بلغ'الا نأ الإ قّدايع
لإ ب برقتي ىذلا عبذلا وه 

كسان نالف هوقو ىلاعتت هتاى
 

 ىو ر دقو هلل دب أعهانعم
اق ىلع نم عفار ىلأ نب هللا دبع

 حتتفا اذإ ِهْنِلَو هللا لوسر ناكل 

ف ىذلا ىهجو توجو لاق جالا
ح ضرالاو تاومسلا رط

نيكرشملا نم انأ امو افين
 

عو سنو ىتالم نإ لق
عسوب أىورو نيءلسأل نم هلوقىلإ نيماملا بر هلل فاعو ىأي

 وبا دي
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 كرت ةالصلا ىلإ مايقلا دنع سيبستلاب سمأو كلذ لزت املف [ موقت نيح كبر دمحب حبسف / لني نأ لبق دنع هلوقي ناكلوألاو كديغ هلإالو كدج ىلاعتو كمسأ كرابتو كدمحبو موللا كناحبس لاقو هيدي عفر ةالصلا متتفا اذإ ناك ولي ىبلا نأ ةشئاعو ىردخلا
 ىمست اهنال ةيحضأالا ىكسنو ديعلا ةالص اهم ديرب نأ زوحي [ ىتالص نإ | ىلاعت هلوق ًاعيمج يوردق امهن ال امين عمج فسوب وبأ لاقو دمتو ةفينح ىبأ لوق اذهو لوألا
 الو ] لجورع هلوق ةم“الا هذه نم نيملسملا لوأ ةداتق و نسحلا لاق [نيملسملا لوأ انأو] ىلاعت هلوق بوجولا ىضتقي صاالاو [ت رمأ كلذبو ] ىلاعت هلوقل ةيحضأالا بوجو ىلع لدي اذهو ةيحضأالاو ديعلا ةالص دارملا نأ ىلع لد ةالصلا ىلإ كسنلا نرق الو اكسن ًاعيج حبذلاو ةالصأا ىمسف :ذلا مث ةالصلا اذه انموي ىف انكسن لوأ نإرحنلا موب ىف كِلَي هللا لوسر لاقو ةأش كسنلا قلي ىنلا لاقو [ كلسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف] ىلاعت هللا لاق كسن ىف ىلاعت هللا ىلإ ةبرقلا هجو ىلع ةحيبذ لك كاذكو اكسن
 هم ومحب جتحيف اه ريغ نود اهب ةقلعتم سفن لكلامفأ ماك-أ نأ ىلاعت هللا رابخإل هتلالد تماقام الإ هريغ ىلع دحأ قفرصت زاوج عانتما هب جتع [ اهلع الإ سفن لك بكت
 تيملا نأ كليب ىنلا نع ىورام ل وأت نم لوق در ىف ةمئثاع تجتحا دقو ءايألا بنذي ءانب الا بذمي ال هنأو هريغينذب آدحأ ذخا وال ىلاعت هللا نأ, رابخإ [ىرخأ رذو ةدذأو رزت الو ] ىلاعت هلوقو ه لئاسملا نم كلذ رئاظن ىفو هسفن لع سفن لكب استك اب ىلاعت هللا رابخأل آهفس ناكنإو هسفن ىلع لقاعلا غلابلا فرصت زاوج ىو هيلع كالمأ عب زاوج عانتمأ ىلع رجلا نالطب ىفو اهنذإ ريغب ةريبكسلا ركسلا جودت زاوج عانتمأ ف
 ىف ىرج هنكلو [ رزوال الك ] هلوق نم ًاجلملاو رزولا هلصأ نأ ليقو عضوملا اذه ريغ ىف كلذ هجو اندبدقو هيلع نوكسس مثو بذسعيأ هنأ لاَقف هيلع كب ىدوبب 2 ىزلا سم اعاو[ ىرخأ رزو ةرذأو دزت الو ] ىلاعت هللا لاق تلاقف هيلع هلهأ ءاكيب بذعيل
 . باوملاب لعأ هللاو روم الاف هيلإ أجلي كلما نال ابلملا ىنعم ريزولاو مثإلا ىنعمي هلكو روزوم وهف دذوي رزوو رزوي رزوو رزب دذو لاقو أجلم ريغ ىلإ أجتلا نو هبشو مثإلا ىلع بلغأالا



 ولما فارعأآلا ةروس

 ( فارعألا ةروس )

 محرلا نمح را هللا م

 بطاخملا ىهن هانعموىهنلا جر هجر خخ [هنم جرح كر دص ف نكي الف ] ىلاعت هلوق

 الف هانعمو هلصأ كلذو قيضلا هنأ جرخلا ىف نسحلا نع ىورو جرحلل ضرعتلا نع

 دهاجيو سابع نبا لاقو هب راذنإلا كيلع امنإف هقحب موقت ال نأ افوخ كردص قيضي
 0 انعم 6 هب راذنإلا موزا ىف كشت ال ىنعي كشلا انه جرخلا ىدسلاو ةداتقو

 ونمؤي من | مهران آ ىلع كسفن عخاب كاما ] لامن رق كان ايإ مويذكتب كردص

 هف رصت نوكي نأ وه |[ مير نم مكيلإ لزنأ م اوعبتا | ىلاعت هلوق [ ًافسأ ثيدحلا

 ريغ هلعف فو هدام عابت ا ىف هب ماين أ وهو ماهتتالا ريظن وهو» سأ دارم ىلع ًاروصق#
 نوكيدق هل ليق لجو رع هللا سأ ال ًاعبت 2 حابملالعاقنوكي له لبق نإف هريبدت نعجراخ

 1و امأو هن ةنم ًادارم لعفلا عوقو نكمل تاو ! داقتعا ىفه أ عابت 71 هب دصق اذإ ًاعبتم

 هلعق حتا فاتر هبوجو داقتعا اهدحأ نيبجوىف عابتال ١ نو دق هنإف بجاولا لعاف

 امهم دحأ و لكىل اع ناكذإ داقتعالا ىف بجاولا حا الل عراض ايلف هب رومأملا هجولا ىلع

 لمتشي نأ زاج باجيإ وأ ةحابإ ىف هماظنو هبيترت لع ين هلا كح داقتعالا بوجو
 ميلإ ل زئأام اوعبتا |هلوقو بجا ولا حابملا ىلع [ مدن مكيلا ل زتأ ام اوعبتا] هلوق
 همكح ىلع رضا رثعالازئاج ريغ هنأو لا لك ْن ارقلا عابتا بوجو ىلع لولد | معبر نم

 تيا ريغ دحاولا ربخ لوبقو ليزتتلا صني تفث دق ة هعابتأب رمال ن نآل داحالار راخأو

 ريخو ملعلا بجوي قي رط نم تنث دقنآرقلا عابتا مو نانآل 58 زئاج ريغف ليزنتلا صنب
 لوق ةمص ىلع لدي اذهو هيلع هب ضارتعالا الو هكرت زو الف لمعلا بجوي د>اولا

 هلي ىنلا نعىور دقول وبقم ريغداح آلا رامخأ ىفنآرقلا فااخ نم لوق نأ ىف انباحصأ
 باتك فلاخامو ىنعورف هللا باتكق فاو اف هللا باتك ىلع هوضرعاف ىنم مءاج ام لاق هنأ
 رتاوتلاقيرط نم تد ام امأفداحألا قيرط نم هدورو ناك اهفاندنع اذرف ىنع سيلف هللا
 نع مكامن امو هوت لوسرلا مال م ] ] هلوق هخسن كلذكو هب نآر ملا صيصخت رئاخ

 هضعب صيصخت زاؤي نآرقلاةل نع مكحلا باجي ىف هنإف هلاق هِي ىنلا نأ انقيت افا وبتاف
 !اودجسأ كئاللل انلق مث  كاتر وص مث 1 انقاخ دّقلو 1 ىلاعت هأ وق هخسن كأذكو ضع
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 | ةكمالملل انلق مث | لاق هنآآل مدآ هب ىنعي مكان روص مث مانقلخ نسحلا نع ىور [ مدأل

 انعفرو مكقاثيم انذخأ ذإو ] ىلاعت هل وةك كلذو هريوصتو مدآ قلخ دعب كلذ لاق امن

 هللا ءاين أن ولتقت ملف ] ىلاعتهلوق ون روطعأ يقف انفرو 5 انآ قاثيم ىأ [ روطلا مكقوف

 ىلإ عجار [مث] ليقو ءايبناألا اولتقي مل رتل لَم ىذلا نامز ىف كلذب نوبطاخنلاو [ لبق نم

 ىنعم انبه [مث] شفخألا نع ىو اللا الق نأ كرينا :] مث لاق هنأكةبطاخملا ةلص

 هللا مث ] ىلاعت هلوق هريظن وركب وبأ لاق نييوحنلا دنع أطخ كلذ نأ جاجزلا ركذو واولا

 [ كتمأ ذإ دجست الأ كعنم ام ام | ىلاعت هلوق ديهش هللأو هانعم و [ نولعفت ام ىلع ديهش

 هنأل باجإ ىف ةني رق ىلإ جاع ريغ هدورو سفنب بوجولا ىضتقي مآلا نأ ىلع لدي

 ةدكؤم ةلص انره ال نأ [دجسق ال نأ] ىلاعت هلوق ىف ليقو قلطملا رمآلا ةكرتب مذلا ق اع

 نارجو مدآل دوجسلا ىف ليقو كجودأ امو دجسق ال نأ ىلإ كاعد ام هانعم نإ لبقو
 محلة لبق هيف ةمعنلاب هركذو هدابع ىلع هب نتما دق هللان آل ةمركتتلا اهدحأ ه4 ةاق ناكهنأ ىتاثلاو هيف 3 كابو ؟ ذ ىداع اعو ١ رم ا د“كل نو < كلا هر أ5

 رعاشلا لوقك ىتتيبخ هيف ليق [ ىتيوغأ ايف | ىلاعت هلوق ه ةبعكلاك

 امئال ىغلا نم مدعي ال وني نمو

 .ىوغ لاقي لاق فار ءاّللإ نيانع باعت نع باعت مالغ رمج وبأانل ىكحو به نه ىنعي

 مدأ ىصعو ] ىلا هل هلوق هنموهسفن ىف وه دسف وأ هرمأ هيلع دسف اذإ أ غ ىوُعي لجرلا

 همأ نبل ص ورب ىل اذإ اذإ ليصفلا ىوغ لاقي و لاق ةنجلا ىف هشع هيلع دسف ىأ [ ىوغف هير

 قشوغأ لي 3و ىب مأالضب تنكح ىأ ىت :ةللضأ كل وةك ىباوغب تنكح ىأ ىتيوغأ ق ليقو

 [ىوغف هير مدآ ىهعو] ىلاعت هل وةو سيلب] ىف ةلمتعثالثلا هوجولا هذبف ىنتكلهأ ىأ
 مكسحلا الو كاله لمتحي الو ةبيخلا ىنعم ىلإ عجرب وهو ةنجلا ىف هرمأ داسف لمتحو

 نم مهنيتآل مث ] ىلأعت هلوق مهملع كلذ زوحجيال هللا ءايبنأ نال لالض ىهىتلا ةباوغلاب

 مهاربإو سابع نبا نع ىور [ مهلئامش نعو مهناسأ نعو مهفلخ نمو مهدبأ نيب
 نم مهترخآو مهايند لبق نم [ مهفاخ نمو مهمديأ نيب نم ] ىدسلاو مكحلاو ةداتقو

 ليقو نورصيبال ثيح نمو نورصبي ثيح نم دهاجم لاقو مهتائيسو مهتانسح ةبج

 هللا ةمحر نال سايع نبا لاق مهقوف نم لقي ملو يلع لايتحالا نكي ةج لك نم

 هب ديرأ اذإ عنتم هنم نايثالا نأال ىلجرأ تحت نم لقب ء لزنت
 يل د لا 2 اكن نم لع ملو مهةوف نم مهل بك



 او فارعألا ةروس

 ةرجشلا امهم رق نرق [ نيملاظلا نمانو كنت ةرجشلا هذه ابرقت الو | ىلاعت هلوق ةقيقحلا
 طال اونايسناابذخا ورال هنآلهب معلا عم لك الا دمعتو هيف ركذلا طرش مولعم هنأ الإ
 نم ةريغص تناكلب ةريبك ةيصعم ةرجشلا امهلكأ ن 9و مطءاق ليلد هيلع مقي ملاهف
 ,لو ىسنف | لاق اذهل باد]ال بابحتساىمن هنأ انظو ديعولا ايسن امهأ اهددحأ نيبجو
 سنجلا دارملا ناكو نيعلا دارملا انظو اهنيعب ةرجت ىلإ امل ريشأ هنأ ىناثلاو | امرع هل دن
 نيعلا ال سنجلا دارأ اهنإو ىتمأ اكلبم ناذه لاقف ًاريرحو ًابهذ ذخأ نيح متلي هلوقك
 .سابلو ًاكيرو مآ سس ىرأ وبآسابل مكيلعانل نأ دق مدآ ىبب اي | ىلاعت هلوق رع نود
 سانلااهسأ اي. ] ىلاعت هلوق 3 ناكاك نييمدآلا نم نيفلكملا رئاسل ماع باطخ اذه |[ ىوقتلا
 رئاس لهأ نم نيفلكملا نم هدعب ءاج نمو ويلي ىنلا رصع ىف ناك 1 ًاباطخ [ [ عبد اوقتا
 ىلاعت هل وقو لقعلا لاك غوابو دوجولا طرش لعر دوجوم ريغ ناك ىملانأ الإ [راصعألا
 .قرو نم امميلع نافصخت اقفطو ] ىلاعت هلوقوأ 3 اوس ىراوت سايل مكيلع انلرن 1 دق]
 انو هب انتآوس ىراونل ًاسايل انيلعلرنأ هنأ هرابخال ةروعلا رتس ضرف ىلع لدي[ 5
 اهفاوصأو ناويحلا دولج نم وأ ضر'الا تابن نم نوكي سابللا ن ال [انلزنأ زد
 كابن تاكرلا ن "هل لازنإلاب هفصو هنإ ليقو ا لزانلا رظملاب امعيمج ماوقو
 أوقد[ سانلل عفانمو ديدش سأب هيف ديدجلا انلزت :أو] ىلاعت لاق م ءامسلا نم قأت ابنأ
 لايلا هام شا ليقو راثدلاو شرفلا وحن تيبلا عاتم م نم ثاثآلا هنإ ليق [ ًآشد]
 سابع نبأ نع حلاصلا لمعلا هنإ هيف ليق |[ ىوقت لآ سايلو | هلوقو رئاطلا شزر هنمو
 ىدسلاو ةداتق لاقو دربلاو رحلا بايثلا نم سابللا قب 5 باقعلا تب هنآل ًاسايل هامسو
 سايل وه لعلا لهأ ضعب لاقو ىوقتلا مهيسكب ىذلا ءايحلا وه نسحلالاقو نامإلا وه
 ىلع ةمآلا تقفتا دقو ةدابعلا ف كلسنلاو عضاوتلل سيات ىتلا نم نشخلاو فوصلا
 لَي ىلا نع راثآلا هب تدروو ةروعلا رتس ضرف مدن نم ةبآلا هيلع تلد ام ىنعم
 اننم أت ام انثروع هللا لوسرابي تاق لاق هدج نءهيبأ نع ميكح نيزجم زهم ثءدح اهنم
 اذافهللا لو. راي تلق كنيع تكلماموأ أكتجوز نم الإ كتروع ظفحأ لاق رذنامو
 هيلع هنع ىردخلا ديعس وبأ ىورو هنم ايحتسي نأخ هللا نإف لاق ًايلاخ اندحأ ناك
 و و و ر و رئادرزو وى ردق أر رلأةر ءىلإ ةأ لال جرلا َه عىل مل رظنب , ال لاق هنأ مالسلا
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 نم اوضغي نينم لل لق] ىلاعت هللا لاق هيخأ ةأوس ىلإ رظن نم نوعلم لاق هنأ ويل
 ق فالخ الذإ تاروعلا نع نع ىنعل ا نهراصبأ نم نضضغل ت انمؤملل لقو - سب

 مكيوبأ جرخ أنا 0 ةةيالمدأ ىإ اب | ىلاعت هللا لاق ة هروع )| ريغ لكإر ظل زاوج

 باطخلاو ةهبشلا وأ ةورشلا ةمج نم ةيصحملا ىلإ ءاعدلاب ةنحما اهمنأ ةنتفلا ىف لبق [ ةنجلا نم

 مازلإو ناطيشلا ةنتف نم ريذحتلا هانعم امنإو ناطيشلا ةنتف نع ىهنلاب ناسفإلا ىلإ هجوت'

 ىلإ ةنجلا نم امهجارخإ فاضأف [ ةنجلا نم مكبوبأ وبأ جرخ أ اك | ىلاعت هلوقو هنم زرحتلا

 نع ًايكاح ىلاعت هل وةك اهنم جارخإلا هب اقحتسا ام العف ىت> اضاوغأ هنإف ناطيشلا

 امهسال عزت فاضأ ىنعملا !ذهىلعو هسفنب هلوتي 8 مااعأو | مءانبأ مذيا نوع
 527 هل مو ا هم 01 0 1 وع رك

 برضي ال وأ هصيق طيختال فلح نميف هن : جنم اذهو [ امهسابل امهنع عزني | هلوقي هيلإ
 فاح اذإ كإلذكو ثن م هلم هريغ هب ىمأ نإ هنأ أ ةيسفن 4 برضلا ىلوت ال نمت وهو هديع

 1م لدا [|ه ءلسض .أكإ ا ناك ىذلا سامللا ىف اق امأاننل خا أك رولا احلل
 بادن نم بأن نأ هلآ امهمذع ن5 ىدلا سأبللا ق ليقو د اهانيق ةريعرمأق مراد ىدي ذل

 هلوق © ًارون امهسابل ناكهينم نب بهو لاقو رفظلا امبسايل ناك سابع نبا لاقو ةنجلا

 لكتابق ىلإ اورج وت ىدسلاو دهاج نع ىود | دجسم لكدنع مكهوجو اوميقأو | ىلاعت

 نثول ال ىلاعت هلل صاالخإلاب اآورجوت سنأ نا عيب رلا لاقو ةماقتس أ ىلع ةالصلا ف د سم

 ىلع اهم رومألملا ةلبقلا ىلإ هجوتلا امهد>أ نيينعم كلذ ىوح دق ركب وبأ لاق هريغ الو

 لعق بوجو ىلع لدي كلذو دجيسملا ُْى ةالصلا لف ناثلاو اهنع لداع ريغ ةماقتسا

 رايخأ ني هللا لوسر نع ىور دقو ةعامجلل ةينبم دجاسملا نآل ةعاجج ىف تأبوتكملا

 نع ىهنلا ىضتقبام ىور امف اهيف بيغرتلا ىف رخأ رابخأو ةعامجىف ةالصلا كرات ديعو ىف

 هل لاق نيح موتكم مأ نبال هلوقو هل ةالص الف بحي ملف » ءادنلا عمم نم تي هلوق ابكرت

 تمص دل هلوقو 12 كل دجأ ال لاقف مف لاَقف ءادنلا 0 لاقف عساش ش ىلزنم نإ

 ُّق مه وب ةعامجلا نع نيفلختملا ىلع قرحيف ب رم م سانلاب ىلصي الجر رمأ نأ

 سمخب ذفلا ةالص نع لضفت ةعاجللا ةالص نأ بيغرتلا نم ىور امو اهون رابخأ

 رشب هلوقو مدقملا فصلا ف نولصي نيذلا ىلع نولديل ةكئالملا نأو ةجرد نيرشعو

 نسحلا وبأ انخيش ناكو ةمايقلا موي ماتلا رونلاب دجاسملا ىلإ ليلا مالظ ىف نيئامشملا
 0 مهيلع ةالصلا 0 مكاااع تف عدم هاأ نا د 1#
 ىئ ةالصأاو مهنقدو ىنومل ليسعما هب اهخلا لع ض رف ىذنع وه توه ىح رخلا
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 لاق [دجسم لكدنع متنيز اوذخ مدآ ىباي] ىلاعت هلوق نيقابلا نع طقس مهضعب أهم ماق
 كل ىف ءابقفلا فاتخا دقو ةالصلا ىف ةروعلا رتس ضرف ىلع لدت ةبآلا هذه ركب وبأ
 ةالصلا ف ضرف ىهدايز نب نسحلاو نسحلا نبدمحو فسوبوبأو رفزو ةفينح وبأ لاقف
 ةيزجت ةالصلا ثيللاو كلام لاقو ىعفاشلا لوق وهو هتالص تدسف ناكمإللا عم هكرت نإ
 بابحتسا امهدنع تقولا ىف ةداعإلاو تقولا ىف ةداعإلا نابجويو ةروعلا فشك عم
 !اوذخ ]لاق امل هنأ اهدحأ هوجو نم ةالصلا ىف ةروعلا رثس ضرف ىلع ةبالا هذه ةلالدو
 كلذ الول ةالصلل رتسلا دارملارنأ انءلع دج.ملاب سماألا قلعف [ دجسم لكدنع مكتنيز
 اهرتس دارملا ناكولو ةالصلا ىف مشيز اوذخ اهريدقت راصف ةدئاف دجسملا ركذل نكي مل
 دجاسملا ىف مهنم رثكأ اوس“ الا ىف سانلا ناكذإ ركذلاب دجسملا صخ امل سانلا نع
 - 1 اضيأو ةالصلاب ةصوصخم دجاسملا تناكذإ ةالصلا ىف هبوجو دجسملا ركذب دافأف
 اذإو دجسملا ف ابلعف اذإ ةالصلا ىف رتسلا ضرف ةيآلا رهاظب بجو دجسملا ىف هبج وأ
 .ن ال تاعف ثيح تاولصلا نم اهريغ ف بجو دجسملا ىق ةلوعفملا ةالصلا ف بجو

 لاق ايهسفن دوجسلا نع ةزابعرن وكي نأ زوحي دجسملا نإف ًآضيأو امبني قرفي ملا دحأ
 رتسلا موزل ةيآلا تضتقا كلذكن اك اذإو دوجسلا دارملاو [ هلل دجاسملا نأو ] ىلاغَت هلل
 امهني دحأ قرفي مل اذإ ةالصلا لاعفأ رئاس ىف مزل دوجسلا ىف كلذ مزل اذإو دوجسلا دنع
 .نوفوطي اوناكنيكرشملا نأ ىرهزلاو سوأطو دهاجمو ميهاربإو سابع نبأ نع ىور
 !وناك امنإ مهن ليقوركي وبألاق [دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ] ىلاعت هلال رئأفةارععدبلاب
 ليقو اهنم نودرجتيف مومحز ىف ىصاعملا اهتسند دق بايثلا ن"ال ةارع تيبلاب نوفوطي
 .نب كلامل جتحي نم ضعب لاقو بونذلا نم ىرعتلاب الؤافت كلذ نولعفي اوناك مهن]
 .نأ بجو نايرعلا فاوط وهو ةبآلا لوزن بيس اوركذ امل فاسلا ءالؤه نأ سنأ
 بوس ىلع اندنع ةبآلا لوزن نال كلذك اندنع اذه سدلو هيلع ًاروصقم ابمكح نوك
 ناكول هنأ للعو بيسلل ال ظفللا مومعلان دنع مكحللا نأال هيلع ارك راصتقالا بجويال
 ةالصلا ىف وبف فاوطلا ىف رتسلا بجو اذإ هن "ال ةالصلا ىف هبوجو كلذ عنمب ال ركذاك
 ةالصلا ةمص رثسلا كرت منمب ال نأ ىغينيف لئاق لاق نإف امهنب دحأ قرفي مل ذإ بج وأ
 .نالطب ىضتقي هرهاظ هل ليق ًاصقان عقو نإو ةبأالا تلزن هيف ىذلا فاوطلا ةمصعنمب م15



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ "7 3

 زوحبال ام ىهنلا عم م فاوطلا زاوج ىلع تماق دق ةلالدلا نكللو رثسلا مدع دنع عيجل

 نآلو اناي رع 3 زاوج ىلع ةلالدلا مقت مو هنع ًايبنه ناك نإو رتسلا عم مارحإلا

 ضورف ضعب كرتو ةلبقلا لايقتساو ةرأرطلا لثم اهدسفي ةالصلا ضورف ضعب كرت

 مر>أول كلذكوهما رحإ حص مرحأ مث تقولا فمارحإلا كر وأ هنآآل هدسفيال مارحإلا

 فاوطلاو ةالصلا نم هئاقب ىف قدك مار لآ راصق همارحإ مق مقو هتأرمال عماجم وهو

 نأ ىلع لديو هعوقو مدي الو رتسلا كرت هدسفي ال نأ بجوف مارحإلا تابجوم ن

 مكلفيز اودخ ىلاعت هلوق ةالصلا اهم دا را نأو فاوطلا ىلع روصقم ريغ 013

 هدارم نأ ىلع لدف هريغ ىف لعفب الو دحاو دجسمب < صوصخم فأ وطلاو | دجسم لكدنع

 جارعألا ن نع دأت انرلا ىلأ ثيدح ةنسلا ةبج نم هيلع لديو دجسم لكف حصأ ى ١ ةالصلا

 هجرف ىلع سيل دحاو بوث ىف مدحأ لصي ال لاق هل هللأ لوسر نأ ةريره لأ ن ع

 لاق ميلي هلال وسر نأ ةشّئاع نع ثراحلا تنب ة ةيفص نع نب ريس نب دمت ىو رو ءىش هنه

 سأرلا ةفوشكم اهتاصف ضيحلا تغلب نال وبق ىقنف راخي الإ ضئاح ةالص هللا لبةيال

 أ كلذب تدثف رووط ريغب ةالص هللا لبقي ال هِي هلوقب ةرابطلا مدع عم احل وبق ىف اك

 ةالصلا يف ةروعلا رثسب رومأم هنأ ىلع عيمجأ قفتا دق ًاضيأو اهضورف نم ةروعلا رثس

 بجو ةكرت نع ًايهنمو رثسلاب ًارومأم نا ”ءاكاذإف تقولا ىف اهتداعإب انفلاخ هرمأي كلذلو

 نأو ةيأآلا نع ذوخأم لا اذه نأ امهدحأ نيبجو نم ةالصلا ضورف نم نوك نأ

 موقت نأ الإ لعفلا داسف ىضتقي ىهنلا نأ ىناثلاو ةالصلا ىف رتسلا اهم ديرأ دق ةيأل)

 عم ةالصلا تزاج ال ةالصلا ضورف نم رتسلا ناكول لاق لاق نإف زاوجلا ىلع ةلالدلا

 مل اذإ نايرعلا ةالص تزاج ادلف ةرابطلا لثم هماقم موي لدبب الإ ةرورضلا دنع همدع
 طقاس لاؤس اذه هل ليق هضرف نم سيل هنأ ىلع لد رتسلا نع لدب ريغ نم ًابوث دحب

 موأ مع لدب ريغ نم ةءارقلا مدع عم سرخألاو ىلا ةالص زاوج ىلع عيمجا قافتال

 لمع نم بوثلا ناك ول هنأ كلام جنحي نم ضعب معزو ًاضرف نوكي نأ نم كلذ ابجرخي

 ىوني و ةالصلل هنأ بوثلا سيلب ىوني نأ ناسنإلا ىلع بجول اهضرف نمو ةالصلا
 نآل كلذو ىنعملا فعض عم ةرابعلا دساف ًادجءاو مالكاذهو ةالصلا كلتل هنأ حاتنفإلاب
 5 5 3 8 7 3 355 1 1 حج 5 5
 ىتأأ امطورش نم ةروعلا رتس نكلو اهضورف نم الو ةالصلا لمع نم نوكت ه2 بولا
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 ةين ىلإ لابقتسالا جات الو ارطورش نم ةلبقلالابقتسا نأ اكةرارطلاكهب الإ ميمتال
 نمل امضورف نم حاتتفإلا لاح ىف مايقلاو ةين ىلإ ان دنع جاتحت الو اطورش نم ةرابطلاو
 اهضورفنم م ساتتفإلا دعب دوجسلاو عوكرلاو ةما رقلاومايقلاو ةينىلإ جا م الو هيلع ردق
 هذه ةينلا ديدجت نع تنغأ دق ةالصلا ةين نآل لبق ناف ةين ىلإ كلذ ىلا ان الو

 اوذخ 1 ىلاعت هلوقو رتسلل ةين ديدجت نع تنغأ دق ةالصلا ةين كلذكو هل لكلامخألا
 امم فيظن بوث ذخأ ىلإ دجسملا روضح ىف بودنم هنأ ىلع لدي | دجسم لكدنع 5-5 َز
 لاستغالاب م أ 5 دايعأل او عملا فكلذ ىلإب دن لاقهنأ 2 ىلا نع ىوردقو هب نيتي

 ةيآلا|! وةرستالو اوبرشاو | راكوإ ىلاعتهلوقو هلهأ طر م سك نأو ةعمجاو نيديعلل
 لاوحألا ضعب ىف ةحابإلا هب ديرأ دقو فارسإريغنم برشلاو لكلا بجوي هرهاظ
 هقحلب نأ فاخي ىتلا لالا يه برشلاو لك'الا ايف بحب ىتلالاحلاف امضعب ىف باحيإلاو
 تابج اولا ءادأ نع هفعضي وأ هئاضعأ ضعب وأ هسفن فاتب برشلاو لكلا كرت نوكب ررض
 ايف ناحابمامهىتلا لاحلاو رضا فوخ هعمل وزبام لكأي نأ لاحلا هلق ىف هيلع بجاوف
 تاللوك املا رئاس لكأ زاوج ىضتَقي هرهاظو ه اهكرتب اهف ًاررض فاذعال ىتلا لاخلا ىه
 ال كإذ نم هيتأي اهيف افرسم نوكي ال نأ دعب لولد هرظحال ام ةبرشأ الا رئاس برشو
 دح ةزوايوه فارسإلاو امهف ًافرسم نركب ال نأ ةطيرشىلع برشلاو لكألا قاطأ
 قافنإلا ىف دحلا ةزواجع نو ةراتو م رخل ىلإ لالحلا ةزوأجمب نوك# ةراتف ءاوتسالا
 نم هدضو فارسإلاو [ نيطايشلا ناوخإ !وناكنيرذبملا نإ | ىلاعت هللا لاق زم نوكسيف
 لاق ىلاغلاو روصقملا نيب هللا نيد ليق كلذلو طسوتلا وه ءاوتسإلاو نامومذم راتقإلا
 هيبنل لاقو [ ًاماوق كلذ نيب ناكو اورتقي لو اوفرسي مل اوقفنأ اذإ نيذلاو ] ىلاعت هللا
 ا آروسحم ًامولم دعقتف طسلا لكابطست الو كقذ ء ىلإ ةلواغم كدب لمجت الو | هلع
 مرحب كلذف ررضلا ىلإ يدوب ىتح عبشلا قوف لك أي نأ لك الا ف فارسإلا نوكي دقو
 ىور [ قزرلا نم تابيطلاو هدابعل أ رخأ وا هللا ةنيز مرح نم لق | ىلاعت هلوق ًآاضرأ
 لاقو كلذ ىلاعق هللا لزنأف رئاحبلاو بئاوسلا مرحت تناك برعلا نإ ةداتقو نسحلا نع
 يالا هذه ىلاعت هللا لزتأف ناهد الاو نمسلا لكأ ارحالا ف نومر# اوناكو ىدسلا

 ةيأآلا | دجسم لكدنع متنيز اوذخ | هلوق ىف هتحابإ مدق امل ديكأت هبفو مهوقل أدر



 لوك أ1انم هذلتساو ناسنإلا هباطتساام امهدحأ ناهجو هيف لبق | قزرل نم تابيطلاو |
 قاثلاوهميرحنةلالد تماقامالإ بورشملاو لوكأللا رئاس ةحابإ ىضتةيوهو بورشملاو

 |ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا ةايحلا ىف اونمآ نيذلل ىه لإ ىلاعتهلوق قزرلا نم لالحلا
 رردكتلاو صيغنتلا بئاوش نم مل ةمايقلا موي ةصلاخ ىهو اهح ابأ ىلاعت هللا نأ ىنعي

 روظام شحاوفلا ىبر مرح امنإ لق | ىلاعت هلوقو نيكرشملا نود محل ةصلاخ ىه ليقو
 نطب ىذلا وهو انزلا شحاوفلا دهاجم لاق | قملا ريغب ىغبلاو مثإلاو نطب امو أهنم

 مث ًايدب اهركذ لجأ شحاوف ابلك مئابقلا ليقو ربظ ىذلا وهو فاوطلا ف ىرمتلاو

 ىلع سأرتلا بلطو م ىغبلاو هللاب كارشإلاو ىغبلاو مثلا اهنم نأ ركذف اههوجو لصف
 نأب رسيملاو رثخلا هفصو عم | مثإلاو | هلوةو ق> ريغب مهلع هلآ طتءالاو روقلاب سانلا

 رخا ميرحن ىضطتقي [ريبك مثل امهف لق لق رسوملاو رنا نع كنولع سي | ىلاعت هلوقو مثلا مهق

 لاق ءاعدلل ءافخإلاب رم"الا هيف | ةيفخو اعرض: كبر اوعدأ | ىلاعت هلوق ًاضيأ رسيملاو

 ىدان ذإ | هءاعد ىضر ملاص دبعل لاقو مكبر نوعدت فيك مكسلع ةيآلا هذه ىف نجلا

 الإ عمسي الو ءاعدلا ىف نودهتي اوناكلاق نسحلا نع كرابم ىورو | ًايفخ ءادن هبر
 لاقفمهتاوصأ نومفر مهعمسف ريلي ىنلا دنع انكل اق ىرعشألا ىسوهوبأ ىورو ًاسمه

 لاق لي ىن ل نأ كلام نب دعس وروي ءاغ الو مصأ نوعدت ال مكنإ سانلا اهمأ اب
 لاق سنأ نع رارض نع سينخ نب ركب ىورو كي ام قزرلا ريخو لا ركذلا ريخ
 نع هيب أ نع ملاس ىورو ةدايعلا فصن ءاعدلاو ةدابعلا فصن هلكربلا لمع رق هللال وسر

 .لاق هبجو امه جيسي ى> امههدربال ءاعدلا ىف هيدي عفر اذإ ملم هللا لوسر ناكلاق ر 3

 536 م لضفأ ءاعدلا ءافخإ نأ ىلع ل يلد راثآلا نم انركذ امو ةيآلا هذه ىف ركب وبأ

 نأ ىلع ليلد كلذ فو نسحلاو سايع نبا نع كلذ ىور ءرلا ىف ةيفخلا نآل

 3 ليلدلاو ءاعد هنآل هرابظإ نم .لضفأ ةالصلا ف باتكلا ةهاف ةءارق دعب نيمآ

 نوراهو وعدي ىسوم ناك لاق | موعد تديجأ دق ] ىلامت هلوق ليوأت ىف ىورام

 هب وشيالهنآل لضفأءاعدلا ءافخ] ناك امن لعلا لهأ ضعب لاقو نييعاد هللا امهامسف نم و
 اذإ اعرض عرضي لجرلا عرض لاقي تاهجلا ىف ليملا هنأ ليق دق هنإف عرضتلا امأو ءابر

 هيلإ ل 3-3 نيللأ نأ ةاشلإ عرض هةسلمو لاق الذو افوخ الاثر انيك ةيعبصأب ل لام



 3 ةيآلا . ةليل نيثالث ىسوم اندعو اذإو : ىلاعت هلوق

 ناك هنأ هلع ىتلا نع ىور دقو ةبراقملا وحن هش ىلإ ليمت اهنآل ةبماشملا ةعراضملاو

 وعدي هيدي ار ةفرع ةيشع هل ىنلاىؤر دقل سابعنبا لاقو ةبايسلاب ريشيو وعدي

 ىتح هيدي دف قستسأ ويلي هللا لوسر تي أر سنأ لاقو ةيطبإ تحتام ىريل هنأ ب

 ةيايسلاب ةراشإلاو ءاعدلا ف نيديلا عفر نم قلي ىنلا نعىور امفو هبطب] ضايب تبأر
 ىلاعت هلوق الامثو 3 233 عبصإلا ليو# ىلع عرضت دل لوأت نم ليوأت ةح ىلع ليلد

 ركب وبأ لاق [ ةليل نيعبرأ هبر تاقيم متف رشعب اهانممتأو ةليل نيئئالث ىسوم اندعاوو |
 | رشعب اهانمهتأو ةليل نينالث ] لاق امل هنأال , ةليل نيعبرأ هب ر تاقيم تف |ىلاعت لاقامنإ
 نيمالث راصف رشعب اهمتأ مث ةليل نيرشع ناكهنأ نيعماسلا ضعب مهو ىلإ قبسي نأ زاج

 هلوق ابيلع ةدايز اهريغ رعب نيثالثلا متأ هنأ مخأو زوجتلاو مموتلا اذه لازأف ةليل
 هموقل ب اوجلا جارختسا ةرج ىلعةيؤرلا لأس هنإ لإ كيلا اننأرأ أ براق | ىلاعت
 ءابقسلا ىلعف امي انكلبأ ] ىلاعت هلوق هيلع لدبو ةروج هللا ىر' ىتح كل نموت نل اولاقامل
 نوكي ال كلذ نأ هل ىلاعت هللا نيبف ةرورضلا لع ىه تلا ة يؤ را هلأس هنأ ليقو [ انم
 زو لهو ىلاعت هللا ىلع ةزئاج ريغ ىهو ةيؤرلا لئسي نأ زاج ملف لبق نإف « ايندلا ىف
 مظلا هلعف ىف ةهبش ال هن“ال هل ليق ه ملظلا نم ىللاعت هللا ىلع زوحي الام هلئسي؛ نأ اذه ىلع
 ةلالدلاب الإ همكح ررظي الو ةهيش هيفام كلذكو هلثم لاوس زوحبالف مذو صقنةفص هنأ
 ىدسلاو سنأ نيعيرلاو نسما نع ىورام ىلع هييشت ريغ نم ةيؤرلالأس ناكنإ اذهو

 لاؤسلا اذبف هموقل باوجلا جار رختساوأ ةرورضلا معى ىتأ 3 !! ةيؤرلا لأس امن :! ناكنإ و
 نأ لمت و ريف نذإلا لبق ةلأسإ مدقتلا نم تناكامت] ىسوم ةبوت نإ ليقو طقاس

 لمالد رووظ دنع هلثم نيملسملا ةداع 0 ىلع حيبستلا هجو ىلع ةنوتلا ركذ نوكت

 نيبجو ىلع ىلجتلا نإف [ لبجلل هب ر ىلجت املف ] ىلاعق هلوق + ميظعتلا ىلإ ةيعادلا تابألا
 اهثدحأ ىتلا هتابآ رورظ ورف ىلاعت هللا ىف ةايحتسم ةيؤرلاو ةلالدلا وأ ةيؤرلاب رورظ
 نأ ىلاعت همكح ىف نال هب كدكدن ام لبجال هن وكلم نم زرأ هن هنإ ليقو لبجلا ىرضاخحلا

 نم رصنخلا ردق زربأ هنأ ىور امءامسلا ف ىذلا توكلملا نم زربي امل موقت ال ايدلا

 وهو هيف بتكام نسجأب ليق ] اهسحأب اوذخأي كموق ىمأو ] ىلاعت هلوقو « شرعلا
 ىدايع رشف هل ]وق كالانك وابأو مم الو هيف دجال ىذلا حاملا كود لفأ ونلاو ضنا رفلأ

 ءعل ماكحأ سولو(



 صاصبجلل نآرقلا ماكحأ هَ

 نود خسانلا امنسحأ ملعلا لهأ ضعب لاقو [ هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا
 لاقي الف حيبق هنع ىهمملا ح َح وسنملا لعف نآلز نوحي ال اذه نإ ليق دقو هنع ىهنملا خا وسما

 | ضراألا قنو ربكشي نيذلا أي ] نع فرصأس س] ىلامتهلوق ه ميقا نمىدحأو حلا

 ةرخآلاو ايندلا ىف ةعفرلا ب سك ىلا ةلالدلاب ةمأ ركلاو.ز زعل ]| نم ىتانأ ن نع هانعم ليق

 زوجي الو سانلل رابظإلا نم عتملب وأ لاطبإلاب ىتاب ىلع ضارتعءالا نعميفرص لمتحو

 هنم عنمي مث ناعإلاب ىمأب نأ زوجيال هن“ال ىتابآب نامإلا نع فرصأس هانعم نوكي نأ

 .ىثلاب مدقتلا ةلجعلا نإ ليق دق | مكبر سأ متاجأ | ىلاعت هلوق ٠ ًاتبعو امفس كلذ ناكذإ
 ليجعت نوكي دقو ةمومذم ةلجعلا تراص كلذلو هتاقوأ لوأ ىف هلمع ةعرسو هتقو لبق
 ه٠ فيصلا ىف امم درسو ءاتشلا ىف ررلظلا لجعي ناك ىنلا نأ ىور ا« هتقو ىف ءىثلا

 ةءاهإلا هجو ىلع ال ةبتاعملا هجو ىلع ناك | هيلإ هرحي هيخأ سأرب ذخأو |ىلاعت هلوقو
 هجو ىلع هلءق ذئنيح ةداعلل نكت ملف ةداعلاب اب ارماكحأ فات لاعف الا هذه لثم نأالو

 همأوعإو هتفش ىلع هضعو هدي ىلع هبضغ دنع انم لجرلا ضيق ةلزنم هنإ ليقو ةناهإلا

 هنأ ماللا نيكستي فاخ ىف بلغ'الا نإ لبق [ فلخ مدعب نم فاخت ] ىلاعت هلوق

 ديبل لاقو مذال

_ 

 برج الا دك فخ قاتيقبو

 سح لاق ًاضيأ حدملا ىف نيكستلاب ءاج دقو

 عبات هللا ةعاط ىاتلو اتفلخ و كيلإ ايلعلا مدقلا انل

 اذه ضرع لاقي هثبل ليام ضرعلا 5 ليق [ىد "هلأ اذه ضرع نوذخأب أ, ]ىلاعت هلوق

 ةلقل باحسلا ىنعي [ انرطم ضراع اذه ] ىلاعت لاق مزاللا فال ضراع وهف الا

 نإوإ ىلاعت هلوق محلا ىلع ةوشرلا هانعم نأ [ىند"الا اذه ضرع] هلوق ىف ىورو هئيل

 .لاقو بونذلا ىلع رارصإ لهأ ىدسلاو ةداتقو دهاجم لاق |[ هوذخأي هلثم ضرع مهتأب

 مرورظ نم مدآ ىنب نم كبر ذخأ ذإو | ىلاعت هلوق ءىث موعبشي ال هنأ هانعم نسحلا

 مهسفنأ لع مدنأر و نرق دعب ًانرق ةيرذلا جرخأ هنإ لق | مهسفنأ ىلع مديشأو مهتيرذ

 اوراص ىت> ةموبرلاب رآ رقإلا ىضتقت ىكل ةعزانملا نم * مرطف و مه وقع ىف لعج اه
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 "0 ةيآلا . ةعاسلا نع كنولتسي : ىلاعت هلوق

 هلوقك ةبقاعلا مال هذه | سنإلاو نجلا نم ًاريثك منرجل انأرذ دقلو ] ىلاعت هلوق هئايبنأ
 هطاقتلا ىف كلذ مهضرغ 0 رحو اودع مه وكت نروعرف لآ ةطقتلاف | ىلاعت
 رعاشلا لوق هنمو مهف كلذ قلطأ هىمأ ةيفاع كلذ ناكال هنكلو

 بارخللاونباو توبلل اودل
 : ًاضيأ لاقو

 دلاولا تذغام تومللف ىعزجت الف كامم مأو

 هيف [ ءىث نم هللا قلخ امو ضرألاو تاومسلا توكلم ىف اورظني م وأ | ىلاعت هلوق
 ىلعو هيلع لدي هنإف هريبدتو هعنصو هللأ قلخ ىف ركفتلاو لالدتسالاو رظنلا ىلع ثح

 طيرفتلامرذحوهيلإ عادو هيلع اليلد هقلخام عيمج ىف نأ ريخأو هلدعو هدوجوو هتنكح
 هللا ةف رعم ىلع هب لالدتسالا هنكمي ناكام تاوفو توملا لولح تقو ىلإ رظنلا كرت

 ثيادح ىأف مبلجأ برتقا دق نوكب نأ ىسع نأو | ىلاعت هلوق كلذو هديحوتو ىلاعت
 نايأ | هلرق ةيآلا | اهيسرم نايأ ةعاسلا نع كنولئسي ] ىلاعت هلوق [ تونمؤي هدب
 هبجو ىلع نامزلا نع لاؤس وهو ىتم ىنعمي نانأو اهمايق ىدسلاو ةداتق لاق[ أهمدس مح

 كلذ نوكيف هنم رذ> ىلع داعلا نوكيل اه ةو نع ىلاعت هللا مدع ل ]ف لعفلل فرألا

 لايجلا هنمو ليقثلا ءىثلا رقتسم ىمرملاو ه ةيصعملا نع رجزأو ةعاطلا ىلإ ىعدأ

 اهتثأ اهريغ اهاسرأو اهرقتسم ىف تتيث اذإ ةنيفسلا تيسرو تاتباثلا ىنعي تايسارلا
 اهنع تلأم ةداتقو نسحلا لاقو دوبل لإ نم موق ةعاسلا نع نولئاسلا ناك سابع نبا لاق

 ىلاعت هلوقو ه اهدشأ كللذو ةلفغ ةلفغ ةدانق ة لاق | ةتغب الإ مكيتأت ال ] ىلاعت هلوق شيرق

 تاومسلا لمأ ىلع اهلع لّقث هريغو ىدسلا لاق [ضرألاو تاومسلا ف تلق 1

 ضراآلاو تاومسلا لهأ ىلع اهفصو مظع نسما لاقو هل اك اردإ هوقيطي ملف ضرآلاو
 تاومسلا ىلع تاقث ةداتق لاقو لابجلا رييستو تاومسلا ريوكتو موجنلا راثقنا نم
 كاحضلاو دهاجم لاق [:اهنع قح كنأك كنولئسي | ىلاعت هلوقو ه ارمظعل ارقيطت الف
 قح كن أك اهنع كنولثس ىدسلاو ةداتقو نسحلاو سابع نبأ نءوابع ماع كنأكر معمو

 لاَقيو | ًايفح ى ناكهنإ | هلوق نم مهانإ كريب فيطل طا كنأك ىأ ريخأتلاو , مدقتلا ىلع مهب
0 00 5 
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 صاصجلل نآرقلا ماكحأ قو

 وهو افحلا هنمو هذخأىف ىصقةتداو هلصأتسا اذإ براشلا حأ هنمو هيف ملأ اذإ لاؤسلا

 قحو كل ربلاب هحاحلإل كريب فيطالا حلاو لعق ريغب ىتملا احلال همدق جحستي نأ

 ىعدب نملوق نالطب لعل يلد ةبالا هذه قو 3 اببلع بلطي هحاحلال ام ملاع ىعم اهنع

 نم اهنم قابلا نأو ةنس فالآ ةعيس ايندلا نأ ىور ام لدتسيو ايندلا ةدم ءاقبب

 ًامولعم ةعاسلا مايق تقو ناكل كلذكن اكول هنآلل ةنس ةئام سمخ لِي ىنلا ثعنم تقو

 مدقتب مل ةتغب ىتأت اهنأو وه الإ اهتقول اهلحي ال هنأو هدنع اهملع نأ ىلاعت هللا ربخأ دقو

 ةدم ءاقب ف رابخأ ىنلا نع ىوردقو ةتغبلا ىنعم كلذ نآل اهنوك لبق مب ملع مهل

 ىطسولاو ةبابسلاب راشأ و نيتارك ةعاسلاو تثعب هلوق لثمتقولل ديدحتأبف ساوأيت 7

 ىردخلا ديعس ىنأ نع ةرضن ىلأ نع ديز نب ىلع نع هريغو ةيعش هآور اهف هلوق وحنو

 ايندلا نم قيب مل هنإ لاق سمشلا بيغم ىلإ رصعلا دعب ةبطخ عقلي هللا لور انبطخ لاق
 هنأ لي ىبلا نع رمع نبا ىور امو بيغق نأ ىلإ سمشلا هذا نم قب 1ك الإ ىضم ايف

 نم اهوحنو سمشلا بورغ ىلإ رصعلا ةالص نيب مك ملبق 3 ىذكم نم لجأ َّق مكلجأ لاق

 سس وأتىف ىوردقو تقولا ب رقت هيف اعإو ةعاس م مايق تقو ديدحتاهف سلر اخالا

 اعإ لقإ ىل ىئ اع هللالاقو أب طارش رشأ نم 2 آب ىبلا ثعبم نأ ]ابطا رشأ ءاج دقف | اع هلوق

 رخآلابوا قو معلو آلاف دار هنأ ل يق هنإفإ | هللا دنع | ملع امإ لقإ لاق مث [ىبر دنع |مملع

 لقأ اهجوز اهنم لعجو ةدحأو سفن نم 1 كقلخ ىذلا وه | ى لاعت هلوق 3 ارهنك لع

 رضأو سنجلا د وز سفن ند لعج لاق هن 5 امجوز سفن لك نم لءج هيف

 ًايوس ًامالغ نسحلا لاق | آل نبل | ىلاعت هلوق ه ءاوحو مدآ نم ليقو كلذ
 امهات املف| ىلاعت هلوقو ه ةميهم 90 0 ناقفشي امهمآل ًايود آر شب سابع نبا لاقو
 سفبلا ىلإ دياع "المج ف ريمضل ١ ةداتقو نسحلا لاق ا امهات امف ءاكرش هل 4 هلعج احلاص

 ناك هنأ ىنعم حلاصلاداولاىلإعجار امهريغ لاقو ءاو>و مدآ ىلإ ال مدآدلو نم هجوزو

 5 تناكماو> ناآإل نينثأ ىلإ ريمضلا درو هند قال هقلخ ف حالص كلذو هدب ف أعم

 مكلاثمأ دايع هللا نود نم نوعدت نيذلا نإ ىلاعت هلوق 0 ىتاأواركذ دحاو نطب ىف

 فدك و عفانملا بلط ىناثلا ءاعدلاو ةمآ مانصأالا مهتيمست لوأالا ءاعدلاب ىنع [موعداف
 بم *د ًادايع أهامس أعإ لق ]مك لاثمأ 3 ا هلوقو مهم رسول ام كلذو مم ١ نم راضملا



 كو ةيالا . فرعلاب صأو وفعلا ذخ . ىلاعت هلوق

 نع كلذب جرخم سيل هنأ ربخأف عفنتو رضت اهنأ اومهوت مهن'ال ليقو ىلاعت هلل ةكولم

 هلوق ملاثأ ة ةقولخع ناث وألا هذه نوعدي نيذلا نإ نّسحلا لاقو نيقولخما دابعلا <

 ىلع ةيبش ال ذإ هتفص هذه نم مهتدابع ىلع مهل عيرقت | اه نوشعي لجرأ ملأ | عت
 عقني نأ زكمي ةحراج هل نم دبع نم مولأ ورف هتفص هذه نم عبق نم نأ س 7 ىف دحأ

 مانصألاو اه نوفرصتب حراوج مهل نآل انم لضفأ مهنأ مردق هنإ ليقو رضي وأ اهم

 تلي ىنأا عابتا نم مهتفنأ نم بجعلاو هنم لضفأ مث نم نودبعي فيكف اهل فرصتال

 نم نع وق و ميلثم رشل هنأل ةرهابلا لئالدلاو ةرجعملا تايآلا نم هب هللا هديأ ام عم

 ةأب لاو رضلاو عفنلا ىلع ةردقلا ىف هنم لضفأ مو فرصت الودل ةردقال رجح ةدابع

 ديع نع هببأ نع ةورع نب مأشه ىور | فرعلأب سأو وفعلا ذخ ]قاعت هلوق ه لعلاو

 لاق [ نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب سمأو وفعلا ذخ | لجو رع هلوق ىف رييزلا نب هللا

 ءىثلقثأ لاقدنأ عقلّيىنلا نع ىور دقو سانلا قالخأ ىف الإ ةيألا هذه هللا لزتأ ام هللاو

 لجر لكس لاق هنأ رمع نبا نع ءاطع ىورو نسحلا قلخلا ةمايقلا موي نم ملا نازيم ىف
 انثدح لاق عناق نب قابلا دبع انثدحو ه ًاقلخ مهنسحأ لاق لضفأ نينم ملا ىأ قيَط ىنلا

 ىروثلا نآيفس انثدح لاق ريثك نب دمه انثدح الاق ىبارعألا دمت نب ديعس و 0 نب ذاعم

 لاق علي ىنلا نع ةريره ىلأ نع هيبأ نع ىرقملا ديعس ىلأ نب ديعس نب هللأ دبع نع

 ىورو قلخلا نسحو هجولا طس هركلتم مهعسي نكلومكلاومأب س ,ءانلانوعستال مكنإ
 وه وفعلاو سانلا قالخأ نم وفعلا لبش نأب هلا هلي ىن 0 مأ لاق دهاعجو نسحلا نع

 ءاصقتسالا كرتو سانلا قالخأ نم لبسام لوبقو وفعلا لامعتس |ىدملاف ريسيتلاو ليبستلا

 | وفعلا ذخ | ىلاعت هلوق ىف سابعنبا ىورو « هوحنو رذعلا لوبقو تالماعملا ىف مهلع
 ىدسلاو كاحضلا نع ىور كلذكو ةاكرلا ضرف لزني نأ لبق لاومألا نم وفعلا لاق

 هل كرت ىنعي [ ءىث هيخأ نم هل ع نف | ىلاعت هلوق هنمو كرتلا وفعلا لصأ نإ ليقو

 ةورعو ةداتق لاق [ فرعلاب أو ] ىلاعت هلوقو هيلع ةبوقعلا كرت بنذلا نع وفعلاو

 لوسانث دح لاق هلأ دبع نب ب مهأرنإ انثدح لاق عناق نب قابلا ديعانتدحو فورعءملافرعلأ

 رباج ىرج وبأ لاق لاق ىميجهلا ديبع نع ليلخلا نب مالسلا دبع انثدح لاق راكب نبا

 وهاذإف دجسملا بابب ىدوعق تخنأف هتبلطف ةكمىلإ تقلطنا مث ىدوعق تيكر مياس نا



 لاقو هللا لوسر اي كيلع مالسأ| تلقف رمح قئارط هيف فوص نم درب هيلع سلاج
 اهم هللا ىعفني تاملكى ءلعف ءافجلا انيف موق ةيدابلا لهأ رشعم انإ تلق مالسلا كيلعو

 ايش فورعملانم نرقحت الو هللا قتا لاق تدعأف بع دعأ لاقف توندف ًاثالث ندأ لاق

 كبسؤرما نإو قستسملا ءانإ ف كولد لضفنم غرفت نأو طسنم هجوب كاخأ قلت نأو
 ايش نيسآ الو ًادذو هيلعو ًارجأ كل لعاج هللا نإف هنم لعق امب هبست الف كنم ملعي اع

 الو ةاش ال ًائيش هدعب تبيسام هسفنب بهذ ىذلا وف ىرج وأ لاق ىلاعق هللا كلو ام

 لوقعلا ىوذ دنع ًاركنم نكي ملو هلعف لقعلا ف نس>ام وه فورعملاو ه اريعب

 ىلع ءابفسلاو ةلارجلا ةلباقم كرتب ىمأ [ نيلهاجلا نع ضرعأو ] ىلاعت هلوق + ةحيحصلا
 ضرفلان أل لاتقلاب آلا لبق نوكي نأ هبشي ممعأهللأو أذهو مهنع سفنلا ةنأيصو مههفس

 ىلوت نع ضرعأف | هلوق لثم وهو مهيلع ةجحلا ةماقإو مهغالبإ لوسرلا ىلع ذتنيح ناك
 نيلطبملا سمأ ررقت دقف لاتقلاب ىمآلا دعب امأو | ايندلا ةايحلا الإ درب لو انركذ نع

 ةراثو طوسلاب ةراتو فيسلاب ةراث مولعف راكنإ نم ةمولعم هوجو ىلع نيدسفملاو

 عيعس هنإ هللاب ذعتساف غزن ناطيششلا نم كنغزني امإو | ىلاعت هلوق ١ سيحلاو ةناهإلاب
 ليقو بضذلا دنع نوكي ام رثكأو ةسوسولاب ءاوغإلا هنأ ناطيشلا غزن ىف ليق [ يلع
 ايلف هيلإ ةيعادلا ةنصخلل ناطيشلا نم ةغزن هذه لاقي و رشلا ىلإ ةكرحلاب جاعزإلا هلصأ نإ

 هيل] عرفلاب هرشو هديك نم صالخلا فيك انيلعر شلال انايإ. ناطيشلا م خزن ىلاعت هللا لع

 هلا لإ دبعلا أل ىتم هنأ اهدعب ىتلا ةيآلاب نيبو هديكو ناطيشلا غزن نم هب ةذامتسالاو

 مهسم اذإ اوقتا نيذلا نإ ] هلوقب هتريصب ىوقو هنم هسرح ناطيشلا غزن نم ذاعتساو
 ا را نا [ ور هريغ؛ ااقوغزناا و وهفيطلا سابعنبا لاق [نورصبم مهاذإف اوركذت ناطيشلا نم فئاط

 هنم هذاعأ ناطيشلا رش نم هللاب ذاعتسا ىتم هنأ ىضتقب كلذو ناب راقتم امهو ةسوسولا

 ةلازنم سخأ ىف هآرو هيلإ هآرو هيلإ هاعد ام دعابتلاو هساوسو در ىف ةريصب دادزاو

 ىلاعث هلوق « هتووشىعاود هدنع نوهو هقفاو نإ هتبقاع ءوس نم ملعي 1 ةروص مبقأ و

 ناو*+إ ىدسلاو ةداتقو نسحلا لاق | نورصقي ال مث ىغلا ف مهودمب مهتاوخإو |

 ,ممامسو ناطيشلا نم نيكرشملا ناوخإ دهاجب لاقو ناطيشلا مدع لالضلا ىف نيطابشلا

 ىلإ ميضعب نينحو هب فطاعتلا ف بسنلا نم ةوخ لاك ةلالضلا ىلع مهعامتجال ًاناوخإ



 "ا مامإلا فلخ ةءارقلا باب

 مهفطاعتل | ةوخأ نونموملا امنإ ] ىلاعت هلوقب آناوخإ نينموملا ىم اكهلجأل ضعب
 هت ريصب ىف هسوأسو و ناطيشلا غزن نم هللاب ذاعتسا نم لاح نع ريخأف نيدلاب مملص!وتو

 هركذ ىلإو هللا ىلإ هعوجرب هتاوهشىعاود نمودنم دعابتو هيلإدوعديأم حبقب هتق رعمو

 نوكت نأ زئاجو مبجرلا ناطيشلا نم هتلايذوعأ هلوقب نؤكت نأ زوجت ةذاعتسالا هذهو

 ماود نم لاخلا هيلإ هب لوي امو هيهاون و ه سماوأ ىفو هيلع ىلاعت هللا معن ىف ركفلاب
 ىلاعت رخأ مش * امم ناطيشلا تاغزنو هتاورث ثداوحوهأوه ىعاود هدنع نوونف ميعنلا

 م فلا ف مهنودم مهنا وخإو | لاقق هب ةذمتسالاو هلا رك ذ نع ض رعأ نم لاح نع
 نيرصقم ريغ هيغو ناطيشلا سواسو عم اوضم ركذلا نع اودعابت ايلكف | نورصشبال

 ىلاعت هلوقو[ اكنض ةشيعم هل نإف ىركذ نع ضر ءأنمو | ىاعت هلوق ريظن وهو هنع

 . قيفوتلا هللاو | ءامسلا ىف دعصي انأك اجرح ًاقيض هردص لع هلضإ نأ درب نمو

 مامإلا فلخ ةءارقلا باب
 ركبوبأ لاق [نومحرت لعل اوتصنأو هل اوعمتساف نآرقلا هىرق اذإو] ىلاعتهتالاق 0
 هيلعاوطافت دي اهصأ هعم أرقو ةالصلا ىف أرق عتب هللا ىن نإ لاق هنأ سابع نا نع ىور

 نب ديعس نع نالحي نب تباث ىورو [ اوتصنأو هل اوعمتساف نآرقلا ءىرق اذإو ] لزنف
 نمؤالالاق [ اوتصنأو هل اوعمتساف نآرقلا ءىرق اذإو ] ىلاءئدل وق فس ابع نبا نع ريبج

 ىورو ىخ أ وأ رطف وأ ةعمج مولا وأ ةضورقفم ةالص ف الإ هيلإ عامسال الأ نم ةعس

 ىحهفلخ ن وعمجأ هباحأ أر رق ىلص أذ ! ةليشأ ىأ ناكلاقةيلاعلا أ نع دلخعوب 1 رجاوملا

 لَو هللا ل وسرأر 3و موقلا ت كل ؛ اوتصنأو هل اوعمتساف نآر ثلا ءىرق اذإو] ح ]زن

 ىورو هلثم دهاجم نع ة رح أ نب مهاد ىددد 0 لأ يورو

 أرقي ةالصلا ىف وهو راصنألا نم ىف ةءارق عمج هلي تلط ىنلا نأ دهاج نع حيبجن ىلأ نبا
 ىهنأدهاجي نع ىورو ةالصلا ىفأ رق هنأ بيسلا نب ديعس 0 ننف

 ةبطخلا ىف نآرقلا عض وم نأإل عضوملا اذه ىف اهل ىنعم ال ةيطخلاو ةبطخلاو ةالصلا

 ف نوملكتي اوناك مهنأ ةررره ىبأ نع ىورو تاصنإلاو عامتسالا بوجو ىف هريغك
 ىف ىذلا نآال ةيآلا ىنعم مثال الل ديعل ليوأت أ: ًاضيأ أآاذهو ةيآلا هذه تأزن ىتح ةالصلا

 عاهتس الاي ا روم أمن وك نأ ةلاحتسالو ريغ ةء ارما تان 2 و عامس ةابرسصاو وهاعإ هذ ناد الارأ 2 نأ ةلاحتساله ريغ ةءارقإ تاصنالاو عامسالاب ءأوهاإ آلا



 خلي ىنلا فلخ نوملكتي اوناك مهنإ ثيدحلا نعم نوكي نأ الإ هسفن ةءارقا تاصنإلاو
 كرت ىلع هل نيرخآلا ليوأت ىنعم ىف ورف كلذك ناكح نإف ةءآلا تلزنف ةالصلا ىف

 مامإلا فلخ ةءارقلا كرت ديرأ دق هنأ عيمجلا قافتا نم لصح دقف مامإلا فلخ ةءارقلا

 بوجو ىف اطوزت ىلع مهقافتا فاسلا نع تيثي ملولو هتءارقل تاصنإلاو عامتسالاو
 حوضوو !مظفل مومو اهانعم رورظ ىف ةيفاك ةبآلا تناكل مامإلا فاخ ةءارقلا كرت

 اذإو | ىل لاعت هلوق ن ل كلذو ماهإلا ة ةءارقل تاصنإلاو عامسالا بوجو ىلع اهتاالد

 ةءارق دنع تاصنإلاو عامتسالا بوجو يضتش [ أوت طصتأو هل اوعمتساف نآرقلا ءىرق

 اهريغف تاصنإلاو عامتسالا كرت زاوج ىلع ةلالد تماق نإف اهريغو ةالصلا ف ن رآرقلا

 مامإلا فلخ ةءارقلا نعىهنلا ىلع ةيالا تلد اموأهيف كلذهباحيإ ىف هتلالد مكح لطبي مل

 ةءارق دنع تاصنإلاو عامسسالا بجوأ هن"ال ىنخ ايف ىبنلا ىلع ةلالد ىهف هب ربحي اف
 اذإو تاصنإلاو عانسالا انيلعف روج اذإف ءافخإلا نمر وجلا لاح هيف طرتشي لو نآرقلا
 ةءارقلا ىف ءابقفلا فلتخا دقو نآرَقلل ءىراق هب انملعل ظفللا ع تاصنإلا انيلعف قخأ

 أرقيال حلاص نب نسحلاو ىروثلاو ليل ىبأ نبأو نيريس نباو اني اوصأ لاقف مامإلا فلخ

 مف أرقي الو رس أ امفأ رقي كلام لاقو رسأ ايفو ربج امف أرق ىعفاشلا لاقو روج اهف

 رسأ اهفأرقيهنأى طيوبلا ىو ىرملا ةباور ف رسأ 3 روجامف أرقي ىعفاشلا لاقو روج

 أ ال مامإلا هيف روج امفو نيرخآلا ىف تآرقلا مأو نييلوآلا ْق ةروس او تآرقلا مأب

 ركب وبأ لاق ه ىعازوألاو ثيللا لودي كلذكو ىطي وبلا لاق نآر ملا مأب الإ هفلخ نم
 لاقو ءافخإلاو رهجلا لاح ىف ماهإلا ةءارق دنع تاصنإلا بوجو عدلا ةلالد انيب دق

 .ىراقلا نوكي الو ةءارقلا عامسال توكسلاو مالكلانع كاسمإلا تاصنإلا ةغللالهأ يك حل ا. >< ا دأ|أ ىالأ ىبا مزال 5
 كي رحتلا نع ةلالا نيكست وهو مالكلادض توكسلا نآل كلذو لاح اك اسالو ًاتصنم

 ملكتملا ىلع ناداضتي اههف ماظنلا نم ًابرض ةموظنم ةعطقم فورح وه ىذلا مالكلاب
 كرحتم نكاس لاقبال اكرلكتم تكاس لاقي ال هنأ ىرت الأ ةفشلا كب رحتو ناسللا ةلآب
 ةءارقلا قخم ىمسي دق لئاق لاق نإف تكاس ريغ وبف ملكت نمو ماكتم ريغ وهف تكس نف

 ناك لاق رب ره ىأ نع ةعٌْرْز ىفأ نع ةرامع ىور م« ةعومسم هته أرق نكت كا

 تيأرأ ىأو تنأ ىنأب هل تاقف ةءارقلاو ريبكت !! نيب تكس ربك اذإ هلي هللا لوسر



 ؟ ا مامالا فلح ةءارقلا

 ىاباطخ نيبو ىنب دعاب موللا لوقأ لاق لوقت ام ىنربخأ ةءارقلاو ريبكستلا نيب كتاتكس
 لدف ًايفخ اوعدي وهو ًاتكاس هامسف ثيدحلا ركذو برغملاو قرششملا نيب تدعاب اك
 ابك اس هانيمس امنإ هل لبق ًاسأر هكرتب سدلو لوقلا ءافخ] وهام] توكسلا نأ ىلع كلذ
 برقلهمساب هاهس هجولا اذهىف تكاسلا هبشأ املف اتك اس هنظي هعمسي ال نم نآل ًازاجم
 ىف لاق اكو هلاح هذه نمي ًاريدشت | ىمع مكب مص | ىلاعت لاق ايت اسلا لاح نم هلاح
 نإف ةقيقحلا ف رظانب وه سيلو رظني نمي محل اهيبشت | كيلإ نورظني ممارتو ] مانصآلا
 نسحلاىور ا كلذو هتوكس لاحىفأ رقي اه]ومامإلا ةءارقلاحف مومأملاهأ رقي اللبق

 ىرخاألاو ةء أرقلا لبق اههادحإ هتالصىف تاتكس هي ىنلل ناك لاق بانج نب ةرع# نع

 ةالصلال وأ اوكردأ نيذلا أرقيل ةءارقلا لبق 3 هل نوكت نأ مامإلا ىغبتيف أهدعب
 كردي مل نم أرقيل ىرخأ ةتكس تكس غرف اذإف مامإلا ةءرقل تصني مث باتكلا ةحتق
 لدي ل توثولو تباث ريغ وهف نيتتكسلا ثيدح امأ هل ليق ه باتكلا ةحتاف ةالصلا لوأ
 ةلالد الف تتبث نإ ةيناثلاو ماتفتسالا ركذل ىهامنإ ىلوألا ةتكسلا نآل تركذام ىلع
 عوك را ريبكت نيبو ةءارقلانيب ل اصف ىهاإ و باتك- ]| ةتاف أ رقي ام ر ادقعأمت 3 لعاريف 0

 لكناتتكسلا تناكو لو اهم الوص و مناك اذإ ةءارقلا نم ريبكشلا نأ ملعي ال نم نظإ 3ك
 ايلف ًارهاظ ًامئاش هلقنو ًاضيف يفتسم كلذ ناكل باتكلا ةحتاف ةءارق رادقم امهنم ةدحأو

 رف ءاد"ال ةلوعفم تناكذإ هيلإ ةجاحلا مومج عم ةضافتسالا قيرط نم كلذ لني 0

 نوجالو املا دب نأ مومأأملا لب دس نإف ًاضيأ و نيتتباث ريغ ايهنأ تن مومأملا ن رم ةءارقلا

 أرقي ىد ع ارقلا دعت مامإلا ت تكسي لثاقلا اذه لوق ىلعف مومأنلا ًاعبات مامإلا نوك ن نأ

 ىلع م "هلأ نوكي كلذ عمم هب متؤيل مامإلا لمج امن فَي هلوق فالخ اذهو مومأللا

 وهو مامإلل تاصنإلاب مومأملا مأف اوتصناف أرق اذإو هلوق نم هلو هب أ ام سكع
 نأ ىرت الأ لوقلا نم فلخ كلذو هل ًامبات هلعجيو مومألل تاصنإلاب مامإلا ىمأي
 آيهاس مومأللا ماق ولو هعابتا مومأملا ىلع ناكل ًايهاس ربظلا نم نيتنثلا ىف ماقول مامإلا
 لو مامإلا اهسو و وهسلل همام] الووه دجسي مل مومأملا امس ولو هعابتا مامإلا لع نك
 ايقلاب ًارومأم مامإلا نوكي نأ زو< فيكف هعايتا مومأملا ىلع ناكل مومأللا هل
 هيصرفء سم زألأ مام ال !فالبخ ةءارعلا نع ىونلا ف ى رامو ء راثأ ءامال !فلخ ةءارقلا نع ىبنلا ف ىور دقو مومأللا أرقيل ًاتكاس

 مأي



 ناطح نع ريبج نب سنوي بالغ ىلأ نع ةداتق ثيدح أهنف ةفاتخم ٠ احنأ ١ ىلع ري ىنل ىبنلا

 ثيدحو أوت قاف مامإلا أرق اذإ لاق ع هللا لوسر نأ ىسوم ىلأ نبأ نع هللأ 9

 لعج ام] هني ميم هللأل وسر لاق لاق ةربرهىبأ نع ملاصوأ نع ملسأ نب , ديز نع نالت نب

 مامإلا 5 - دنع تاصنالا ناججوب نارخلا ناذبف اوتصناف أرق اذإف هب متي ! اا

 ماما مام الإ نم نأ هلم رابخإ أوت صئاق رق اذإف 4ب موي | مامإلا ىل اهج اما هلوقو

 ول هن ”المومأملا ةءارقل مامإلا تصير نأ رئاج ريغ هنأ ىلع لدي اذهو هتءارقل تاصنإلا

 1 م مانام او ًامومأم مامإلا ريصيف 44 ماتت الاب ارومأم - ناكل هل تاصنإلاب ًارومأ م ناك

 رقف مامإ هل ناكنم لاق ٍكِلَي ىنلا نأ رباج ثيدح اهنمو دساف اذهو ةدحاو ةلاح ىف

 .كال هق ءأآرقف مامإ كل ناكاذإ طافل" الأ صضعودل فو رباج نع ةعاج هأآور ةءارق هل مامإلا

 مامإلا فلخ ةءارقلا نع ىهم هت ىنلا نأ نيصح نب نارمع ثيدصح ابنمو ةءارق
 8 ركذ دقو نيصح نب نارمع نع وأ ن , ةرارز نع ةداتق نع ةأطرأ نب جاجحلا ه اور

 بهو ريعت ىبأ نع كلام ثيدح اهنمو + ىواحطلا رصتخم حرش ىف رابخأألا هذه ديئاسأ
 ارش مل ةالص ىلص نم مقلم هللا لوسر لاق لوقي هللا دبع نب رباج مم هنأ ناسدك ن 1

 .ةحئاف ةءارق كرت نأ ريخأف مامإلا ءارو ال ] لصي ملاهضعب ىو جادخ ىبف نآر هلا مأب ايف
 بجو اهكرت ناكل أرقي نأ َن ًازاجولو ةالصلا ف اناصقن بجوال مامإلا فاخ 8 كلا

 نأ ةريره ىأ نع ىلا ةميك 9 نع بابش ن , نع كلام ىورو دره اك أهف اص

 اكو كم دحأ ىعم 1 رق ل اه لاف ة هء رهاب اهيف عج ةالص نم ف رصنأ "ا هللأ ل قوسر

 اهيف ةءارقلا نع سان | سة لاق 1 عزانأ ىلام لوقأ ىإ لاق هللا لوسداب م مذ اولاق

 ىقخأ هفلخ ء ةىراقلا نأ ىلع كلذ لد - دحأ ىحم | رق لد تلي مالم هللأ لوسر ف روج

 ىلام لوقأ قإ لاق مث كنم دحأ نعم م لهأ رقأ ا اهب رهج ناكول أل اهم ربحي لو هتارق

 هرابخإل تفاخت ىتلا ءاهيف ربح ىتلا ةالصلا مكح ءاوتسا ىلع ليلد كلذ ىفو نآرقلا عال

 رمج اهف ةءارقلا نع سانلا ىهتاف هلوق امأو نآر لا ةعزان1 ةبج وما ىه موعأملا ةءارق نأ

 كلذ نأ لبق نم هيف رسي اف مامإلا فلخ ةءارقلا زاجأ نأ هيف ةجح الف هلا لوسر هيف

 اهنمو ءاقخإلا و روجلا لاح نيب قرف عقلي ىنلا نأ هيف سلو هنم ليؤأتو ىوارلا لوق
 أرقن انك لاق هللا دبع نع صولا ىبأ نع قاحسإ ىنأ نع قاحإ ىنأ أ نب سنون ثيذتح 1 قن انك لاق 1 7 سا رأ



 50 مامإلا فلخ ةءارقلا

 لاح نيب ةيوسقلا ىلع لدب ًاضيأ اذهو نآرقلا ىلع متطلخ لاقف هِي هلا لوسر فاخ
 لم ره نب نمحرلا ديع نع ىرهزلا ىورو + امه 5 ركذيب 1ذإ هءافخإلاو رجلا
 ىف ًافنآ دحأ ىعم أرق له لاق متلي ىنلا نأ مقلي ىنلا باعصأ نم ناكو ةنيح نبأ نع
 هعم ةءارقأا نع سانلا ىبتناف لاق نآرقلا عرانأ ىلام لوقأ ىنإف لاق معن اولاق ةالصلا
 رولا نيب قرفي و هفلخ ةءارقلا مهكرت نع ثيدحلا اذه ىف ربخأف كلذ لاق ذنم

 ريوأ هن روي اهف مامإلا فاخ ةءارقلا نع ىبنلا بجوي ابلكر ابخألا هذهف ءافخإلاو
 رابظإو مامإلا فلخ ةءارقلا نع ىهنلا نم ةباحصلا ةلج نع ىورام كلذ ىلع لدب امو
 ناكلوهيلإ ةجاحلامومعل ةباحصلا ىلع هرمأ قخ ًامئاش كلذ ناكولو هلعاف ىلع ريكنلا
 ةجاحلا تناكذإ ةالصلا ىف ةءارقلا اوفرع اهوفرعلو هيلع ةعامجلل فيقوت عراشلا نم

 ىور الف مامإلاوأ درفنملل ةالصلا ىف ةءارقلا ىلإ ىبك مامإلا فلخخ ةءارقلا ةفرعم ىلإ
 ةءارقلا نع ع ىهن نمف ةزئاج ريغ اهنأ تيب ؟ءامإلا فاخ ةءارق ءارقلا راكنإ ةباحصلا ةلج نع
 نباو ديعس وبأو ءادردلا وبأو سأب بعنب او رباجو دعسو دوعسم نياو ىلع مامإلا فلخ
 ٍمامإلا فلخ أرق نم لاقى لع نع ليل ىبأ نب , نمحرلا ديع ىور سنأو تباثنب ديزو رم
 رقم لاقتباث نبدي ز نع هللأ دبع نع ةمقلع نع قاح مع] وبأ ىورو ةرطفلا اأطخأ دقف
 دايز نع دعس نب ىسوم نع دمت نب رمح نع عيكو ىودو ًايارتهوف ءىلم مامإلا فلخ
 أرثأ سابع نبال تاق ةزمح ح وبأ لاقو هل ةالص الف مامإلا فلخ أرق نم لاق تباث ن 1
 مامإلا | فلخ ةءارقلا سنأ لاق مامإلا ةء أرق كيفكي ديعس وأ 1 لاقو ال لاق مامإلا فلخ
 يما ربإ نع روصنم لاقو حاتفتسالا ركذو عوكا ف حيبستلا لعأ هللاو ىتعي حيبستلا
 دعس لأقو هقلخ او رقف هومهتاف باذكلا راتخخلا ناكىتح ماهإل الا فل ةء ءارقلاب 51
 مامإلا فاخ ةءارقلا وبجوم جتحاو ةرج هيف ىف مامإلا فلخ أ أرقي ىذلا نأ تددو
 لص لاق تاما نب داب نع عدرا بدو نع لوحكم نع قاحس] نب دمحم ثيدحب
 معن اولاق ىفلخ نؤرقتأ لاق ملس اللف ارّلا هيلع ىتاعتف رجفلا ةالص كلي هللا لوسر
 د اواج ر ل ةدلصال هنا بات .كلا ةحتافب الإ اولعفت ال لاق هللا لوسرأب
 ىنع دقاو نب ديز نع دلاخ نب ةقدص هأور هنأ كلذو هعفر ىف فلتخم دنسلا برطضم

 دقو فرعي ال لورجي اذه دوم نب عفاثو ةدابع نع ةعيبر نب دوم نب عفان نع لوحكم



 ةدابع ىلع ًافوقوم عيب رلا نب دوت نع ةويح نب هاجر نع نوع نبا ثيدحلا اذه ىور

 لَم تلي هللا ل وسر ىلص لاق سنأ نع ةبالق بأ نع بويأ ىور دقو لَ ىنلا هيف رك ذيل

 لاق لعفتل انإ اولاف ثالث مهلأسف اوتكسف أرقي مامإلاو نؤرقتأ لاقف هرجوب لبقأ مث مث

 سنوب هأورام ةدايع ثيدح 0 ائإو باتكلا ةحتاف ءانثتسا هف رك مف ذ اولخفت ال

 يَ هللا ل وسر لاق لاق تماصلا نب ةدابع نع عيبرلا نب دومتىف ربخأ لاق ماشه نبا نع

 ددسلا ىف بارطضالا اذه ةدايع ثيدح برطخضا اءلف نآرقلا أرقب مل نإ ةالص ال

 ةءارقلل ةيفانلا حاحصلا راثالاونآ رقلار هاظ ىلع هب ضارثءالا زحي / ةضر ,اعلاو عفرلاو

 فاخ اهتءارق باحيإ هيف سيلف نآرقلا مأب الإ ةالص ال قلي هلوق امأو مامإلا فاخ

 ءالعلا ثبدح كلذكو ةءارق هل مامإلا ةءارق تناكذإ ن ارقلا أب ةالص هذه نآل مامإلا

 نم تلي ىنلا نع ةرب ره ىبأ نع ةرهز نب ماشه ىلوم بنا 00 ,ع نمحرلا دبع نا

 نوك أ نإ ةريره ابأ اي تلقف مامت ريغ جادخ ىرف نآرقلا مأب اهيف أرقي مل ةالص لص

 نآل هيف مهل ةجح الف كفن ىف ىسرافاب آرقا لاقو ىعارذ نمغف مامإلا فلخ انايحأ
 اهلع ةالصلا مماعوقولزا وجل ا ىلع لديوناصقنلا رهام جادخلاوجادخ اهئأهيفام رثكأ

 فلخ ةءأ رقل قن ىفاهانمدق ىتلا رابخألاو ةيآلا نيبو هني عمجيل درفنملا ىف هنإف ًاضيأو

 هلوقو لي ىنلا ىلإ كلذ ز ري ل هنإف كسفت ىف ام أرقا ةريرع ىبأ لوق امأو مام الآ

 نع ىهنلا ىف اهاعتسا ىلع ع ميهجأ قافتأ ىلوأ انرأب أ نأ ىلع لدي امو ةجح هب تيدنال

 هلايعتساىلع اوقفتاام ناكفنيف فاتنع مريخو مامإلا رهج لاح ىف مامإلا فاخ ةءارقلا

 ادع ايف ىهنلا رابخأ نوكنيف اهلكر ابخألا لمعتسن ليق نإف هيف فاتخا امم ىلوأ لاح ىف

 ىبنلا هركذامب لطبي اذه هل ليق باتكلا ةحناف ىف ةءارقلاب مالا رابخأ و باتكلا ةمتاف

 ةحتافب صتخالنآرقلاو نآرقلا عزانأ ىلام هلوقو اهيدجلاحكضمب نأ تلع هلوق نم قل

 رباج نع ناسيك نإ بهو ثيدح ىف لاقو عيملا دارأ هنأ انيلعف اهريغ ندد بات ولا

 صنق مامإلا ٠ ءارو الإ جادخ ىبف باتكلا ةحتافب اهف أرقي ال ةالص لك يلي ىنلا نع

 اهدار تنأ لب ياخ لامعتساب كلوقو كليوأت لطبي كللذو مامإلا فلخ ا اس ىلع

 مجفلاخ 59 مهنآل هيف ليادال ةناحضلا لوق نم هب تللدتسا ام ليق نإف اهل ل لمعتسم ريغ

 باوج نع قابيشلا ناميلس انثدح لاق دايز نب دحاولا درع هاورام كلذ نف ف مو أر ظف



 قفا مامإلا فلخ ةءارقلا

 مامإلا فلخ أ رقا هل لاق الجر تعم وأ باطخلا نب رمعل تلق لاق كلي رش نب ديزي نع
 لاق ةيش ىبأ نع ضيفلا ىلأ نع ةبعش ىورو أرق نإو لاق أرق نإو تلق لاق معن لاق
 هتءأرق عمست مل ! اذإو اهوحو دحأ هللا وه لقب أر أرقاف مامإلا ةءأ ةءارق رق عمسل تنك اذإ ذاعم

 ىورو مامإلا فلخ ة 0 ارقلاي سمي ناك أ الع ن نأ د امو مانع عا ثعشأ ىورو كسفت قف

 اذإف رمل وأ مامإلا رهج باتكلا ةحتافي أر قت نأ عدتال سابع نبأ نع ءاطع نع ثيل
 .تيثت فيكف امكرت مهنع ىورو مامإلا فاخ ا ةلاوهنع ىو ىوردق ةباحصلا ءال وه ناك

 ىلع كثساددحو ةجيح هلثع تيل ال دنسلا لوبجفم ذاعمو رم ثمر دح امأ هل ليق ةدح هب

 هأور آذه سابع نأ ثددحو هلاسرإل هلثم لبش ال انفلاذعو دامحو رملا نع وم ا

 انجاجتحا نكي ملف كللذعمو ىهنلاةزمح وبأ هنع ىور دقو فيعض وهو مياس ىنأ نب ثيل

 .تمع ىتلا ضورفلا نم هلييس اذه ناكام نإ انلق امتإو بس ةباحصلا لوق ةوج نم
 ىهنلاب نيلئاق ماندجو املف هباجيإ ىلع م فيقوت نم مهيلخال هل ىلا نإف هيلإ ةجادلا

 .لاق نم لوف ريصي الو ةجاو ريغ اينأ تدثف هيلع ةفاكلل فريقوت هنم نكي مل هنأ !انماع

 هيلع فيقوت لِي ىنلا نم نكي مل هبفام رثك أ نأ لبق نم انركذ امف احداق هباحأب مهنم
 هقيرط كلذ لشمو سايق وأ ل ليوأتب اهتءارق باحيإ ىلإ نوبهاذ مهنم بهذف ةاكلل
 عوكرلا ُّق مامإلا ك ردم نأ ىلع عيش قافتأا موتججو قث ىل اع لديو ةمآلا لقنو ةفاكلل

 .ةالصلا لاعفأ راسو ةرأب طل لاح م ابكرت زاج ا ًاضو تناكرلف ةءأر ملا كرت عم هعبات

 ةعكرلا تاوذ فوخ هل لبق ةعكرلا تاوف فوخ وهو ةر ورضلل الذ زاج امنإ لبق نإف
 :اهالصول هنأ ض رقب س١ مل مامإلا فلخ ةالصلا ل عف نأا هدحأ أهوجو نم ةرورضب سدل

 .هنإف اضيأو اهكرت ىف ةرورضب سيل اهتاوف فوخ ًآذإف ةليضف وه امنإو هأزجأ ادرفنم
 ىف ةكردأ ول كلذكو ةرابطلا كرتل آديبم ةءامجلا تاوف فوخ نكي مل ًاثددحم ناكول
 لاخلا هذهىف ةءارقلاكرت زاجابلف عوكرلا طوقس زا أوج ىف ةرورط هل نكت مل دوجسلا

 معي ا قافت | ض رغب تسيأ اهنأ ىلع لدبو ضرفب تسيل امن لع لد ضورفلا ر مساس نود

 تناكولف ةحتافلا عم ةروسلا أرقبال امف روحي ىتلا ةالصلا ىف مامإلا فلخ ناكندا نأ ىلع
 .نأ ىلع 0 قاقتا أضيأ + هيلع اع لد و و ةروسلا ة 3 ارق 6 اهتسا م م ناكل ًاضرف ةء ارقلا



 ايف ربحي ىتلا تاولصلا نم ةعامج,ةالص تناكذإ ضرفب تسيل اهنأ ىلع ليلد كلذ فو

 ًاضرف تناكول ءافخإلاو رجلا ىف مومأملاو مامإلا مك فاتختال نأ ىغبني ناكو ةءارقلاب

 ركب وبأ لاق | ةقيخو اعرضق كسفن ىف كب ر ركذاو | ىلاعت هلوق مامإلا ىلع ىبك هيلع

 اذهو هتابأو هتردق لئالدو هلالجو هللا ةمظع ىف ركفلا امهدحأ نيرجو ىلع ركذلا

 ركذلاو هيلإ لصوتي هنو هاوس راكذألا رثاس ىلع باوثلا قحتسي هب ذإ راكذألا لضفأ

 ةءارق نوكيو ىلاعت هللا ىلع ءانث نوكي دقو ءاعد ركذلا كلذ نوك< دقو لوقلا رخآلا

 ركمفلا نم ًاعيمج نيرك ذلا دارا نوك< نأ زئاجو هللا ىلإ سانلل ءاعد نوكيو نآرقلل
 هتايآو هللا لمالد ىف ركفلا وه | كسفن ىف كبر ركذاو ] ىلاعت هلوق نوكتيف لوقلاو

 زوحي ركذلا اذهو ناسللاب ركذلا ىلع صن هيف | لولا نم روجلا نودو | ىلاعت هلوقو

 ىلع ءافخإلا ءاعدلا ىف لضفألا نوكتيف ءاعدلا ديرب نأ زئاجو نآرقلا ةءارق هب ديرب نأ

 ىنعم ىف ناكنآرقلا ةءارق هب دارأ نإو [ ةيفخخو اعرضت مكبر اوعدا ] ىلاعت هلوق وحن
 ءافخإ ناكام] ليقو [ اليبس كلذ نيب غتباو ام تفاخت الو كتالصب روجت الو | هلوق

 هذهتناكذإةباجتس الاب ردجأو صالخإلا نم برقأو ءايرلا نم دعبأ هنأل لضفأ ءاعدلا

 هىرق اذإ و ] هلوق ىلع فواطعم هنأل آر هلل عمت ةسملأ باطتخ كلذ نإ لسبيقو هتفص

 نيفلكملا رئاسل ماع ىنعم او قلي ىنلل باطخ هنإ ليقو [ !وتصفأو هل اوعمتساف نآرقلا

 . تايشعلا لاصآلا ةداتق لاقو [ ءاسنلا مقلط اذإ ىنلا اهمأ اي ] لجو رع هلوقك

 لافنآلا ةروس

 محرلا .وعرلا هللأ مس

 ءاطعو ةمركعو ةداتقو كاحضلاو دهاجمو سايع نبا لاق هيلع هلا ةمحر ركب وبأ لاق

 ىلإ لصي ام لافنآلا نأ ءاطع نع ىرخأ ةبآور سابع نبأ نع ىورو مهانخلا لافتأللا

 ثيح هعضإ هلع ى دلل كلذف عاتم وأ دبع وأ ةباد نم لاتق ريغب نيك شملا نع نيملسملا

 تناك نسحلالاقو سلا لهل هللا هلعج ىذلا سلا لافنألا نإ دهاجم نع ىوروءاشي

 قحتسملا ىلع ةدايزلا ةغللا ىف لفنلاو ظع الا شيجلا مامأ مدقنت ىلا ايارسلا نم لافنألا
 زوحي الف هدعب امأف ةمينغلا زارحإ 7 نوكي ام اةدنع وهو عوطتلا ىهو ةلفانلا هنمو
 1! رولا آكل 5 دلال ل ّبانأي د لإ دم الإ
 لبق ميما نم زيح عيرلا وأ نسق ١ لعب عل رئا حسا ةيرسلا لوقي نأب كلذو س م0 نم 41



 ققو لافنالا ةروس

 ودعلا ىلع ةيرضتللاولاتقتلا لع ضيرحتلا هجوىلع هلورف ًاثيش باصأ نم لوقيوأ سخخلا

 بيصن نم لفني نأ زئاج ريغف ةمينغلا زار>] دعب امأو هباس هلف اليتق لتق نم لوقي وأ

 دعس نع ىورف ةبآلا لوزن بيس ىف فاتخا دقو سلا ن نم لفت نأ هل زوحيو شيجلا

 تذخأ ك ثيح نم هعض لاَقِف هينلفن تأقف "ا ىبلا هب تدتأق ًافيس ردب مون تدصأ أ لاق

 كفيس ذخو بهذا لاقو مقلي هللا لوس ر ىناعدف لاق | لافنألا نع كنولئسي | تازنف

 | لافت "الا نع كنولئسي | سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع نع ملاص نب ةيواعم ىورو
 هللا لزنأ مث ءىش اهيف دح ال سيل ةصاخ لي هللا لوس رل تناكىتلا مئانغلا لافت“ الا لاق
 ىريخأ جيرج نبأ لاق ةنآلا ,لوسرالو هسمخ هلل نأ ءىث نم متمنغ امهنأ اوملعاو | ىلاعت

 ل ىنلا نأ امم ريغو سابع نباآو تماصلا نب ةدابع ىورو دهاجج نع ناملس كلذب

 وحن مهضعب لاف ةبادصلا فاتخاف هلورف ائيش ذخأ نم لاقو ةفلتخم الافنأ ردب موي لفت

 تمءاسو انفلتخا الف لاق ,كل أدر انكو مقلي هللا لوسر انيمح نحن نورخآ لاقو انلقام

 ىوقت كلذ ىف نأكو س 5 نع همسقف ل ىلإ هلعذ انيدبأ نم هللا هعزتنا انقالخأ

 اق لافت الا نع كنولئسي ] ىلاعت هلوقل نيبلا تاذ حالصو هيي هللا لور ةعاطو

 نيماسملا ىوق دريل ثَ هللا لوسرلاق تماصلا نب ةدابع لاق  لوسرلاو هلل لافناالا

 ل قلع هللا لوسر لاق لاق ةرب ره ىنأ نع ملاص ىبَأ نع شمع"الا ىورو مهفيعض ىلع '
 ردب موي ناكاشلف اهلك اتق ءامسلا نم ران لزنت تناك مكلبق سؤرلا دوس موقل ةمينغلا لت
 باذعمتذخأ ايف مكسملق قبس هللا نم باتك الول] !] ىلاعت هتيالزت ,نأف مئانغلا ف س رسانلا ع رسأ

 ل ىنلا نأ سابع ناو ةدايع ثيدح ىف رك دقو[ ايل الالح متدنغ ع اولكف يع

 3 اذه نإ لاقي و اذك هلف اليتق لق نمو هل وف ًائيش ذخأ نم لاتتلا 8 ردب 3
 خلي ىنلا ن :عىور دق هنا كلذو هباس هلف اليتق لتق نم نينح موب هلل ىنلا لاق ام

 [لا ا نع كنول ولئسي] ىلاعت هلوق نأو ريغ سو« .رلا دوس موقل ما لت | لاقمنأ

 لقا وباصأ ام مهلفن عقلي ىنلا نأ ىور نم ةياور نأ انملعف ردب مئانغ ةزايح دعب تازأ

 نم لاق هنأ هطلغ ىلع لدي اممو لاتقلا دمب تناك امنإ اهتحابإ تناكذإ طاغ لاتقل
 لا لما ريغ هنا كلذو ءا وسلاب لاب ميني اهمسق مث اذك هل اليتق لدق نمو هلورف امش

 حيحصلاو و هريغ هّواطعإو هنم هذخأو ناسنإلا هلعجام عاجرتسا الو دعولا فلخ متم
 - هع



 صاصجلل نارقلا ماكحا افك

 ى اوعزانت لاتقلا نم اوغرف ادف لاتقلا لبق مئانغلا ىف لوق لس هلي ىنلا نم مدقتي مل هنأ

 ابلعحي نأ ىف لَ ىنلا ىلإ اهرمأ لمجخل | لاقنألا نع كنولئسي ]ىلاعت هنا لزتا مانغا

 نأف .ىثنم ممتغ امنأ اودلعاو | ىلاعت هلوقب كلذ خ خسن مث» ءاوسلاب مهن دب ارمسقف ءاش

 باتكلا ىف نيدلسملا هلم سلا لعج دهاجو سابع نبا نع ىورام ىلع [ هسمخ هلل

 لق ةلفتلا مكح قبو لجارلاو سرافلا موس لي ىنلا نيبو نيمتاذلل سامخألا ةعبرألاو

 امو سلا نمو هل وبف ًايش باصأ نمو هبلس هلف اليتق لتق نم لوقبنأب ةمينغلازارحإ

 عقو امو ءاشي نمل هلعجب ىنلل الفن ناككلذ لكف لاتق ريغ نم نيكر ملا نم دش

 تناكامنإ ردب 9 انغ ةمسق نأ ىلع لديو سلا نم ةمينغلا زارحإ دعب لفنلا ىف خسنلا

 مهني اهمسق ٍرَثلَ ىنلا نأ نآلا | امتمسق ىلعال اهتمسق لع ىنلا هلعج ىذلا هجولا

 لزع حلالا لا مئانغلا ةمسق ةموسقم تناكولو ىلا ابنم جرخم ملو ءاوسلاب

 0 ىذ دلل اممدحأ ناسرف شيلا ىف ناكدقو لجأرلا ىلع سراأفلا لضفاأو هلهأل سل

 هلل لافت الا لق ] ىلاعت هلوق نأ انيلع ةب د مهني عيمجلا مسق املف دادقملل رخآلاو

 زارحإ دعب لفنلا خسن مث ىرب نم اهيطعيل هيلإ | اهرمأ ضي وفت ىضتقا دق [لوسرلاو

 أمو ودعلا ىلع ةيرضت 9 شيلا ضيرحت ةبج ىلع اهزارحإ لبق هنكحام 5 قبو ةمينغلا

 طاغ نأ ىلع لديو هاش لع ذا نمو مسقلا , لمتحيال امو نول هيلع فجوي م

 هريغو لتاقلا لفن هنأو هل وف ايش باصأ نمردب موي لاق هني ىنلا نأ ىف ةباو را
 مدأعن ءركيىأ 0

 هلال وراي تلقف فيس ردب مو دلل ىنلا ىلإ تج لاق هيبأ نع دعس نب بعصم نع

 ىل سيل فيسلا اذهنإ لاقف فيسلا اذه ىل بوف ودعلا نم مويلا ىردص ىش دق هللا نإ

 لاقف لوسرلا ىنءاج ذإ انأ انيبف ىالب لبي ملنم مويلا هاطعي لوقأ انأو تبهذف كلل الو

 فيسلا اذه ىتتلأس كنإ عقلي ىنلا ىل لاقف تتجخل ىالكب ءىش ىف لزن هنأ تننظف بجأ

 لق لافنالا نع كنوائسي ] أرق مث كل وبف ىل هللا هلعج دق هللا نإو كلالو ىل وه سيلو

 لافن” الا ةروس لوز:لبق دعسلالو هل نكي ملهنأ قلي ىنلا ريخأف [لوسرلاو هلل لافن"الا

 قلي ىنلا نأىور 3 ةياور داسف ىلع ليلد كل فو هب هرثآهل هللا هلعج امل هنأ ربخأو

 نيتفئاطلا ىدحإ هلل هللا دعي ذاوز ىلاعت هلوقو هل وبف اع ذخأ نم لاقو لاتقلا لبق مولفت



 م لافنآلا ةروس

 ىدحإ نأب مهاب هرابخإ اهدحأ ةوبنلا لئالد نم بورض ةصقلا هذه ىف ا مل اهنأ

 اهتباحل اوجرخ نيذلا مهشيجو ىهلاومأ اهف تناكىلا شيرق ريع ىهو ممل نيتفئاطلا
 ىنعي [ كل نوكت ةكوششلا تاذ ريغ نأ نودوتو ] ىلاعت هلوقو هدعوام ىلع هدعو ناكف
 اوجرخ مهمآل كلذو ةلتاقملا ةلقو لاومألا اهف امل رفظلا نودوب اوناكنينمؤملا نأ
 ىلاعت هلوقو مهلاتقل جرخت ًاشيرق نأ اونظي + ل مهعآل برحلل نيدعتسم ريغ نيفخت م

 عطقىف محل هدعوم زاجنإ وهو [ نيرفاكلا رباد عطقيو هناملكب قحلا قحي نأ هللا ديرو]
 نيذدر كئالملا نم فلأب دم ىإ 3 ٍِب اجتساف ] ىلاعت هلوقو مولتقو نيرفاكلا رباد 7

 3 ربخأ ىلع رايخألا هذه رب دجوف [ ميواق هب نّئمطنلو ىرشب الإ هللا هلعجامو

 [ هنم ةنم أ ساعنلا كيشغي ذإ | ىلاعت لاقو هب ربخأ ام نينم ما بولق ةشنأمط نم ناكف
 حالسلاو ةدعلاب مهلعودعلا لالظإب ساعنلا هيف ريطي ىذلا تقولا ىف ساعنلا مهلع ىف أو

 مهف ن هل ةبانجلا نم ىنعي[ 4 مكروطيل هام ءامسلا نم مكيلع لدنيو | لاق مث مهفاعضأ مثو

 م [ مكي ولق ىلع طبدلو ] ما دا ىف هتسوسو نم هن "ال ناطيشلا زرح > وهو ملتحا نآكنم

 نيوجو نم لمتحي | مادقأ الأ هب تبثيو | هللا دوعو+ ةقثلاو ةنمالا نم مهبولف ىف راص

 المر ناك مهعضو هنأ ى اثلا ومادق الا تابثل ةب 9 ةقئلاونم الاو ةريصبلاةحص اهدحأ
 مادق *الإ هيلع تدو لمرلا دبل ام رطملا نم ىلاعت هللا لزنأف مادق اللا هيف تيلتال آسمد
 عرصتأ ىأ ا م ىأ الملا لإ كبر ىحوي ذإ ىلاعت هلوق ريسفتلا ف كلذ ىوردقو

 هيبنتلاو رطاخلاب نينمؤملا ىلإ مؤاقلا امهدحأ نيبجولمتح كلذو | اونمآ نيذلا اوتبثف |
 لمت ورافكلا ىلع ممرحتو مهتابثل ًايبس كلذ نوكيف نيرفاكلا ىلع مرصني يس هللا نأ
 كاذب قلي ىنلا ريخيف نينمؤأأو هرصايس هللا نأ مق ىنلا رابخإب تيبثتلا نوكي نأ

 كاذو | ىد تان :كللو تيمر اذإ تبهر امو ] لاق مث تابث يا ىلإ كلذ موعديف نينمؤل
 الإ دحأ مهنم قبب لو اوهزوتاف مههوجو هب رو بارت نم أ ًافك ذخأ كلي ىنلا نأ
 مهن ويعو مههوجو بارتلا كلذ ماب هللا نأ كلذب ىنعو هنيع ىف بارتلا 34 نم لخد
 ناك ىذلا عضوملا نم مهن ويع بارتلا كلذ غايب نأ نيقولخلا نم دحأ عسو ف نكي لذ ذإ

 ربخأام ىلع رابخ الا هذه تاربخم دوجو اهنمو ةوب ا ةلالد نم ابلكهذهو ديلي ىبلا هيف
 ىتَح لمرلا دبل ىذلا راما نم لزنأ ام اهنمو انيمختو أص رت ايلثه قف تأ زوحي الف هب

 عل ماكحأ د اهو



 صاصببلل نآرقلا ماكحأ اقل

 الحو تراص مهضرأ نأ رخلا ىف نال مودع ىللعالابو اوراصو هيلع مهم ادقأ تن 0

 شيجلا ءاقلل مهتهارك دعب مهبولق ىف تراص ىتلا ةنيئأمطلا اهنمو ريسملا نم مهعنم ىح

 ةميزهو بارثلا هيمر اهنمو ساعنلا اهيف ريطي ىتلا لاحلا ىف مهيلع عقو ىذلا ساعنلا اهنمو

 . هب رافكلا

 فحزلا نم رارفلا ىف مالكلا

 ىور | ف ىلإ ًازيجتم وأ لاتقل ًافرحتم الإ هربد ذثموب ملوي نمو ] ىلاعق هللا لاق
 ذئموي اوزاحئاول مهن ال ةرضن وبأ لاق ردب موي ناكامإ كلذ نأ ديعس ىبأ نع ةرضن وبأ

 ديدسن سدل ةرضن وبأ هلاق ىذلا اذهو مثديغ ملسم ذئموي نك مد نيكرشملا ىلإ اوزاحنال

 أونوك لو جورخلاب هلي ىنللا مثمأي مو راصن"الا نم ريثك قلخ ةنيدملاب ناكدق هنأال

 لوقف هعم فخ نميف متلي هللا لوسر جرخن ريملا اهنأ او دظاعإو ل نق نوكي هنأ نودي

 امل طلغ نيكرشملا ىلإ اوزاحنا اوذاحنا ول مهنأو ممريغ ملسم كانه نب مل هنأ ةرضن ىبأ

 ىلص هللا لوسر عم !وناكمهنأل ذئموي زايحنالا م ل ًازئاج نكي مل مهنأ ليق دقو انفصو
 نمو ةئيدملا لهأال ناكام ] ىلاعت هللا لاق هنع ممر ”اجزارنالا نكي لو ملسو هيلع هللا

 ملف [ هسفن نع مهسفنأب اوبغرب الو هلأ لوس نع اوفلختب نأ بأ رعاالا نم مهوح

 لفكت دق هللا ناكنإو هويلسيو هنع اوفرصميو هل مهبن اولذخم نأ محل زوج نك

 ًاضرف كلذ ناكو | سانلا نم كمصمي هللاو ]ىلا هل هللا لاق اس انلا نم همصعو هرصنب

 ناكنمو ذئهوي نيملسملا ةنف ناكتلي ىنلا نإف ًاضيأو اورثك وأ مؤادعأ تلق مهلع
 ناكو ةئف ىلإ زايحنا نوكب نأ طرش ىلع زايحنالا هل زوج ناك امنإف لتقلا نع زادنم

 _ سانلا صاخ شيج ىف تنك رمع نبا لاق هريمغ ةئف نكت ملو ذئموي مهتف ذ رقي ىنلا
  تاكيف مكتتف انإ علي ىنلا لاقف نورارفلا نحن انلقف يدلل لإ انعجرو ةدحاو ةصيح

 تلي ىنلابةف ىلإ زايحنالا هل زوحي ناكامنإف رافكلا نعزاخ | اذإ قي ىنلا نم دعبلاب

 افلا مه زوجي نكي ملف هيلإ نوزاحني هريغ ةثف كانه نكي مل لاتقلا ىف مبعم ناكاذإو
 هللأ لاقو ردب لهأ ىلع تددش لاق [هريدذ ذكموي مهوب نمو .] ىلاعت هلوق ىف نسحلا لاقو

 [ اورسك ام ضعبب ناطيشلا مهل زتسا ام ناعما يتلا موب مك |ولوت نيذلا نإ | ىلاعت

 ىلع قل مهقاف وَ نلا نع اورف نينح موي كاذكو يَ 3 ىنلا نع اورف مهن ال كلذو



 فخ فحزلا نم رارغلا ىف مالكلا

 تقاضو ايش ركدع نغت نلف كت رثك مكتبيأ ذإ نينح مويو | ىلاعت هلوق ىف كلذ
 هلَي ىنلا عم اوناكاذإ مولكح ناكاذبف [ نيربدم متيلو مث تبحر امب ضرأالا كيلع
 ىنلا امأاي |ىرخ أ ةيآ ىف ىلاعت هللا لاقو أ دش هيف اد اذإ رثك وأ ودعلا ددع لق

 مكنم ن رك نإو نيتئام اويلغي نورباص نورشع مكنم نكي نإ لاتقلا ىلعنينم ملا ضرح

 آر ضاح ملتي ىنلا نكي مل ىتلا لاحلا ىف ملعأ هللاو اذه | اورفكن يذلا نم ًافلأ اوبلغي ةثام
 رثكأ ودملا هدع ناكاذإت م مع اوبرهم الو نيتئامل | اولتاقي نأ نيرشعلا لع ناكف مرعم
 هلوقب كلذ سن مث ؟ لاتملا ير ةرصن مهيق نيءلسملا نم 4 2ث ىلإ هي 11 مه جابأ أ كلذ نم

 اويلغي ةرباص ةئأم م نكي نإف :ًافدض كب 95 نأ معو منع هل هللأ ففخ نآلا | | ىلاعت

 بتك لاق هنأ سابع نبأ نع ىورف | هللا نذإب نيفاأ اوبلخي فلأ ؟كنم نكي نإو ني: راع
 | ًاقمض 2 نأ ملعو مكنع هللا ففخ نآلا | تلف مث ةرشع .مدحاو ريال نأ ميلع
 9 نم لجر رف نإ سابع نبا لاقو نيتئام نم ةئام رفيال نأ كيلع بتكف ةيآلا

 دارملا ف>زلا نم رارفلا رف دقذ هلوقب ىنعي خيشلا لاق رش " ةثال نم رف نإو رف دقف

 ددع داز نإ رافكلا نم نيلجرل دحاولا ىلع لاَتقلا ضرف باحيإ ةيآلا ىف ىذلاو ةيآلاب
 دارأ نإ امأف ةرصن اف نيدلسملا نم ةئف ىلإ زيحتلا دحاولا ذئنيح رئاخ نينثا ىلع رافكلا
 هلوق ىف روكذملا ديعولا لهأ نم ورف مبعم ةرصن ال نيدلسملا نم موقب قحليل رارفلا
 نم بضغب ءاب دقف ةذ ىلإ ًازيجتم وأ لاتقل افرحتم الإ هريد ذئم وي مطوي نمو | ىلاعت

 نب ديبع ابأ نأ هخلب ال باطلا نب رمع لاقو 7 لك ةفانأ ! لاق كلدلو | هلل عانأ ا1 باطلا نب علاقو ل اك ةظانأ قي ى دلل لاق كلذل ىو!

 ةئق هل تنكل ىلإ زاتاول ديبع ابأ هلا محر مزهني لو لتق ىّتح لا موي لتقتسا دوعسم
 تبأث اندنع كمحلا اذهو مهفنعي مل 5-5 ةثف انأ لاق ديبع ىأ باعصأ هيلإ عجر الف
 الإ مهيلثم نع اومزولي نأ مل و ال افلأ رشع ىتثا نيدلسملا شيج ددع غلبي ملام

 جورخ ون نم مودعل نيدياكم هريغ ىلإ | عضوم نم أو ريصي نأ وهو لاتةل نيف رحتم

 نوك الام كلذ وخنو مودعل أونمك وأ وأ قيم ىلإ ة ةعس نم وأ ةدسف لإ قيضم نم

 أآودلب اذإف موعم مهنولتأ 35 نييلسملا نم هَ لإ ني زيدعتم وأ برحلا نع فارصتا هيف

 اورفي نأ محل سيلف كل ذك اوغلب اذإ شيجلا نأ ركذ نسحلا نب دم نإف ًافلأ رشع ىنثا
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 نع ىرهزلا ثيدح ممتحأو هيف أنبأ ا نيب رذاذي مأو, و متودع ل نع ىرهزلا ثيدح يتحاو هيف ائياعصأ نيب اقالخ رك ذب ىلو مددع رثك نإ و مودع نم
0 



 ريخو ةعب رأ بامصالا ريخ تلم هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نأ هللا دبع نب هللا ديبع

 .نلو ةلق نم ًافلأ رشع انثا توي نلو فالآ ةعبرأ شويجلا ريخو ةئام عبرأ ايارسلا

 .ىواحطلا ركذو مهتلكت عمتجا اذإ ًافلأ رشع ىنثا نوغلبي موقبلغام ابضعب فوبلذي

 اهريغب مكحو هللا ماكحأ نع جرخ نم لاتق نع فلحتلا انعسيأ هل ليقف لتس اكلام نأ
 .نم ةعس ىف تنأف الإو فاختلا كعسي مل كلم ًافلأ رشع انثا كعم ناكنإ كلام هل لاقف

 بهذا ا اذهو رمع نب هللا دبع نب زيزعلا ديع نب رمع نب هللا دبع هل لئئاسلا ناكو فاختلا
 .لصأ وهف ًافلأ رشع ىنثا ىف هيلي ىنلا نع ىور ىذلاو نسحلا نب دم ركذ امل قفاوم

 مهفاعضأ اوناكنإو مهنم !ورفي نأ مل زئاج ريفف نيكرشملا دع رثكنإو بابلا اذه ىف
 اوقتاو | ىلاعت هلوق مهتلك عمج كلذب مهيلع بجوأ دقو مهتلكت عمتجا اذإ متلي هلوقل

 نم هنأ هللا ديع نع ىورف هوجو ةنتفلا ف ليق ا ةصاخ ركنم اودلظ نيذلا نييصت ال ةنتف

 .باذعلا ىه ليقو ةيلبلا ةنتفلا نسحلا لاقو | ةنتف ؟هالوأو ؟لاومأ امنإ ] ىلاعت هلوق
 هللا رمأ لاق هنأ سابع نبا نع ىورو ملظب هيف سانلا بكري ىذلا حرفلا ىه ليقو
 لبق هنأ ىورام هوحنو باذعلاب هللا مهمعيف مثربظأ نيب ركنملا اورقي ال نأ نينمزملا

 هنأ كلي ىنلا نع ىورو ثبالا رثكاذإ معن لاق نوملاصلا انفو كلبعأ هللا لوسراي

 .باذعب هللا مرمع الإ اوركني ملف لمعي نم رثك ُ مثو ىصاعملاب مهف لمعي موق نمام لاق

 مع اعل ليقو هركسش ُ اذدإ صعلا 4 نمو نيصاعلا نم عييمجا معل بادع نم هللا ارد

 امو | ىلاعت هلوق مهنم دحاو لك ىلع امهررض لخد اعقو اذإ ةنتفااو حرفلا نأ لبق نم

 مهذعيل ناكام ىنعي | نورفغتسي مثو مهمذعم هللا ناكامو مهف تنأو مهمذعيل هللا ناك

 ىح مهيف وهو نوبذعي الو نيملأعلل ةمحر ثعب ع هنأل موق تنأو لاصيتسالا باذع

 يملا نأ ىرت الأ مهني نم تلي ىتلا جور خ دعب باذعلاب مهمعيف ةمعنلا بلس أوقحتسي

 جلاصو طول وهن مهيب نم جورخلاب هءايبنأ هللا رمأ لاصيتسالا اوقحت-١ امل ةفلاسلا

 نبا لاق | نورفغتسي مو مهيذعم هللا ناك امو | ىلاعت هلوقؤ مهلع هللا تاولص بيعشو

 .ىدسلاو ةداتقو دهاجلاقو نينم وما نم ةيقباهذ تيقب كم نم يي ىنلا نرخ | سابع
 دجسملا نع نودصي مو هل مويذعي الأ محل امو | ىلاعت هل وق مهذعي ملا ورفغتساول نأ

 ها ةرخآلا باذع اذه نآل ىلوالا ةءالا ىف روكذملا باذعلا ريغ باذعلا اذهو [ مارحلا



 فلا مئانغلا ةمسق ف مالكلا

 نامجو هيف ليق |[ هءايلوأ اوناكامو | ىلاعت هلوقو ايندلا ىف لاصيتسالا باذع لوآلاو
 هجولاو مهلع كلذ هللا درف مارحلا دجسملا ءايلوأ نحت أولاق مهن نسحلا لاقام امهدحأ

 ةلالد هيفف دجسملا ءايلوأ هبديرأ اذاف نوقت ا الإ هلل ايلوأ نإ هللا ءايلوأ !اوناكامرخآلا
 ناكام | ىلاعتهلوق لثم وهو هنرامعب م ايقلاو مارحلا دجسملا لوخد نم نوعونم مهنأ لع

 ءاكم ال الإ تدبلا دنع 0 ناكامو | لجو رع هلوقو | هللا لوح اسماورمعي نأ نيكرشملل

 رمع ناو سابع نب نع كلذ ىور قيفصتلا ةيدصتلاو ريفصلا ءاكملا ليق ة | ةيدصتو

 مدص ةيدصتلا نأ ريبج نب ديعس نع ىورو ىدسلاو ةداتقو ةيطعو دها#عو نسحلاو

 قيفصتلاو ريفصلا نوميقي اوناكمهمآل ةالص ةيدصتلاو ءاكملا ىعسو مارحلا تيبلا نع

 ىتح مولتاقو | ىلاعتهلوق مهتالصوف كلذ نولعفي اوناك مهنإليقو حيدستلاو ءاعدلا ماقم

 لاقو كرش نوكي ال ىتح نسحلا و سابع نبا لاق | هلل هلك ن يدلا نوكيو ةئتف نوكت ال
 زئاجو رفكلا اهم ديرب نأ زئاج انبه ةنتفلاو هنيد نع نمؤم نتتفي ال ىتح قاعإ نب دهم

 ر ءرانأز' نك نم وم نش

 لاتف ةنآلا مظتنتف داسفلا نم هيف امل ةئ 2 ىوس امنإ | رفكل نا داسفلاو ىغبلا امم ديرب رم نأ

 ه ةيغايلا ةئفلا لات بوجو ىلع لدت ىهو داسفلاو ثيعلا له ىغبلا لهأو راف امكلإا

 الإ رفكلا لهأ فائصأ رئاس س لاتق بوجو ىلع لدي هلل 4 ا اعث هلوقو

 5 نوري مهنإف سوجملاو باتكلا لهأ موس لاو باتكلا نم ليلدلا هصخام
 فل ةثالثلا فائنصألا ءالؤمالا ةمذلاب مهيد راف مكلارثاس ريال لوقي نم هب جتحيو

 7 1 وأ ؟! سس اع ةالدلا
 .٠ هب زج اهرأرثؤإ رار ىلع هل ةدلا

 مئانغلا ةمسق ىف مالكلا

 !راكف | ىرخأ ةيآ ىف لاقو | هسمخ هلل نأف ءىشنم ممنغ اأاريلعا د| ىلاعت هللا لاق

 لق ] ىلاعت هلو قل ةضصان ةبألا هذه نأ دهاجمو سابع نبأ نع ىورف | ًابيط بط لالح متمنغ امم

 نمل لاتقلاب هزرحأ ام لفن تلي ىنلا لعج ناكدق هن آل كلذو [ لوسرلاو لقا

 دقو ردب موي ناككللذ نإو هل ويل ىنلا هلعج نم الإ هيف دحأل قحال سانل ان نا مءاش

 ىنلا لاقذ رد مو م ىثلا نم هب رهوتسأ ىذلا 57 ملا ةصق ف دعس ثسدح 1

 كنإ لاقو هاعد [ ل وسرلاو ل افنألا لق ] لزن اخ مث كل الو ىل سيل فيسلا اذه ع

 ىفأ ثيدحو كل هتلعجو ىل هللا هلعج دقو كل الو ىل وه سلو فيلا اذه ىتلأس



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 01

 1ث دح لاق ىموه نب رشب انثدح لاق عناق نب قابلا دبع انثدحاموهو هلع ىلا نع ةريره

 لاق ةريره ىلأ نع اص ىبأ نع شمعألا نع ص وحلا وبأ انثد> لاق اص نب هللا دبع
 لحن مل َْيَي هللا لوسر لاقف مئانفلا نم ١ وباصأف نيملسملا نم سان لجعت ردب موي ناك

 .نم لزنتف مهمئانغ اوعمج هباعأو وه منغ اذإ ىتلا ناك مكلبق سؤرلا دوس موقل مئانغلا

 باذع متذخأ ايف مكسمل قبس هللا نم باتك الول ] ىلاعت هللا لزتأف اهلك أتف ران ءامسلا

 ,لاق دوأد وبأ انثدح لاق ركب نب دمج انثدح لاقو | ًاييط الالح متمنغ ام اولكف مظع

 قنملا كامسانث دح لاقرامعنبةم ركع ان ريخأ لاق 3 وبأانثدحلاق لينح نب دمحأ انئثدح
 ردب مون ناك امل لاق هنع هللا ىضر باطلا نب رمع ىنثدح لاق سابع نبا ىنثدح لاق

 - هلوق ىلإ - ىرسأ هل نوكي نأ ىنل ناكام ] ىلاعت هللا لزنأف ءادفلا تلي ىنلا ذخأف

 اع مئانغلا نأ نيريخلا نيذه ىف ريخأف ما غلا ملل لحأ مث» ءادفلا نم [متذخأ ايف كسمل

 ابنأو [ لوسرلاو هلل لافنآلا لق ] ىلاعت هلوق لع بتم اذهو ردب ةعقو دعب تلحأ

 ريبخت ةبج ىلع مئانغلا اهب تحيبأ ةنآ لوأ ةيآلا هذبف لِي ىنلا ىأر ىلإ ةلوكوم تناك
 هلا نأف ءىث نم ممنغ اغأ اودلعاو | ى !اعت هل وق لزن مث ىأر نم اهئاطعإ ىف هلي ىنلا

 لوزن دعب ناكىراسألا ءادف هئأو ا ًابيط الالح متمنغ اماولكف | ىلاعت هلوقو [ هسمخ

 ىرسألل| نم ءادفلاذخأ ىف مهلع ريكتلا ناكاتإو [لوسرلاو هت لاقثألا ىلق] ىلاعت هلو

 .تلعج ىذلا هجولا ىلع كلذ لبق تلحأ دق نكت مل مئانغلا نأ ىلع هيف ةلالد الو ًايدب

 لؤقي كلذكو اروظع ىرس الا ءادفو ةحابم مانغلا نوكست نأ رئاج هن“ال قب ىنلل
 اوقحتسا اونوكي مل شيجلا نأ ىلع لديو نيكرشملا ىرسأ ةدافم زوجت ال هنإ ةفينح وبأ
 ردب مئانغ سمخي مل لَم ىنلأ نأ مهل كلذ ىنلا لعحي الإ ردب موي مهني ةمينغلا ةمسق
 ءىثث نم متمنغ امنأ اوملعاو ] ىلاعت هلوق لزن نأ ىلإ لجارلاو سرافلا ماهس نيب ملو
 ةروكذملا هوجولل سؤللاو نيمناغلل ةمينغلا سامتأ ةعب رأةبآلا هذهم لعجل [ هسمخ هلل نأف
 نأ وحن ةمينغلا زارحإ/لبق هطرش ناكام الإ لافن“الا ن * لي ىن دلل ناكام هب خسنو
 ىلاعت هلوق همظنني مل كلذ نئال هبلس هلف اليتق لتق نمو هل وبف ًاثيش ب اصأ نم لوش

 .فلتخا دقو هلتاق وأ هذخآ ريغل ةمينغ كللذ لصح مل ذإ [ ءىث نم متمنغ اهنأ اودلعاو]
 . ةمينغلا زارحإ دعب لفنلا ىف



 فش هيف الخلا ركذ

 هيف فالخلا ركذ

 هلف اليتق لتق نم لوقي نأ لفنلا امن ةمينغلا زا رحإ دعب لفنال ىروثلاو انباحصأ لاق

 ىف لفني ناكةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف ىعازوألا لاقو هل ورف ًائيش باصأ نمو هيلس
 ةمينغلا زارحإ دعب لفني نأ زوجي ىعفاشلاو كلام لاقو ثاثلا ةعجرلا ىفو عيرلا أدبلا

 نأ ومن ةمينغلا زارح] لبق لفنلا زاوج ىف فالخ الو خيشلا لاق داهتجالا هجو ىلع

 لوسرنأ ةملسمنب بيبح ىوردقو هبل هلف اليتق لق نمو هل وهف ًاكيش ذخأ نم لوقي
 دقف ةأدبلا ف ليفنتلا امأف سلا دعب ثلثلا هتعجر ىفو عب رلا هتأدب ىف لفن هِي هللا

 بيصياماهدحأ نيوجوب لمت هنإف ثلثلا ةعجرلاىف هلوق امأ و هيلع ءابقفلا قافت اان ركذ 8

 نأ نأ مولعمو سلا دعب ثلثلا كلف هءىش نم ميما ام مل لوقب نأب ةءجرلا ىف ةيرسلا

 نيب مل هنيعب ءىث ىف متلي ىنلا لعف ةباكح ىه امإو مئانغلا رئاس ىف مومع ظفلب كلذ

 ةعجرلا رحل لعجو ةعجرلا ىف ةيرسلل هلوق نم هان ركذام هانعم نوكي نأ زئاجو هتيفيك

 نم نوكيو اهزارحإو مئانغلا ظفح ىلإ جاتحي ةعجرلا ىف نآل ةأدبلا ىف هلعجا اهرثكأ

 مهضرأ ىلإ شيجلا عوقوب ربخلا راشتنال لاتقلل نيدعتسم نيبهأتم رافكلا مهلاوح

 ىذلا تقولا ىف كلذ ناكو ةمينغلا زارحإ دعب كلذ نوكي نأ نأ دئاج هنأ رخآلا هجولاو

 ركذ ليق نإف انركذ ام 0 كلذو مهم ءاش نما راج قل ال ابك ةمينغلا تناك

 اودعأو] هلوقدعب ناك كلذ ن ألع لدبأ ذهف سل | دعب ثأث 1 نإ بييح ثيدح ىف

 سلا هنأ ركذي مال تركذام ىلع هيف ةلالدال هل ليق | هسمخ هل نأف ءىكنم متمنغامأ

 سمخ ىلع نوكي نأ زئاجو [ هسمخ هلل نأف ]ىلا مث هل وقب ةمينغلا ةلمج نم هلهأل قحتسملا

 انفصوام ةيلسم نب بييح ثيد>لمت>االو فصنلاو ثاثلا نيبو هنيب قرفال ةمينغلا نم

 هه هسمخ هللا نأف هىش : نم متمنغامأ ١ ودلعاو | ىلاعت هلوق رهاظ ىلع هب ضارتعالا رجيم

 هله سلا باجبإ هاضتقأ نيماغلل س امخالا ةعبرألا باجإ ىضتقي كلذ وق ناكذإ

 نأ زئاج ريغف ةيآلا رهاظب اهف عيجلا قح تبث دقف ةمينغلا تزرحأ ىتف نيروكذملا

 انثدحو ةبأآلا صيصخت هلثع زوج امب الإ ةيآلا ىضتقم ريغ ىلع هريخل اهنم ءىش لدحي

 لاق هللا ديبع نع ىح انثدح لاق ددسم انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دم

 ىنأ انمابس تغلبف نرش ف ل هّللأ لوسر أنثعب لاق رمع نب هللأ ديع نع عفان ىلبدح



 صاصحلل نآرقلا ماكحأ ذهن

 ربخأو شبجلا نامبس ثي دحلا اذهىف نيبف ًاريعأ أريعب رق ملم هللأ لوسرانلفنو ًاريعب رشع

 نأ ىلع لديو سلا نم كلذو نامبسلا دعب 0 ةمينغلا ةلمج نم نكي 1 لفنلا نأ
 دوادوبأ انثدح لاق ركب نب دمج انثدحام سنلا نم الإ زوحال ةمينغلا زارح] دعب لفنلا
 مالسابأ عمسدنأ ءالعلا نب هتلادبع انثدح لاق ديلاولا انث دح لاق ةبتع نب ديلولا انث دح لاق
 نم ريعب ىلإ جلي هللا لوس رانب ىلص لاق ةسبع نب ورمع تعمس لاق لوي دوسألا نبأ
 الإ اذه لثم 8 انغ نم ىل لح الو لاق مث ريعبلا بنج نم ةربو ذخأ ملس الف منغملا
 مئانغلا نم سلا ىف الإ فرصت ]| زئاج نكي مل هنأ قلي ربخ طدرحم يخلو سنا
 ابلمأل وهف ةمينغلا نم زرح ام نأ ىلع ل يلد كلذ ف ون نيم اغلل سامخألا | ةعب رآلا نإ و

 ون نم سانلا هعئاتالو هل ةميق الام نأ ىلع ليلد ثب دحلا اذه ىو هنم ليفنتلا زوجبال

 ذخأ ٍمكلَب ىنلا نآل هلفنيو هذخأي نأ ناسنإلل زوجي اهب ىرب ىتلا قرخلاو ةنبت )او ةاونلا
 ريعب بنج نعةربو 525 مه رب هذخأي نأ ىف ىنعي اذه لثم مكمئانغ نم ىل لحي ال لاقو متتملا نم !اذو اهم < 1 1 اصال

 لاقدقف ليقنإف ةميق ةريولا كلتأ ن نكت ذإ مهتعامج نود هريغل هلعجيوأ هب عفت ذبو هسفنل

 هذخأ دق هنأ هتيعب كاذال سانلا هعئات ايفاذه لثم دار أ امنإ هل ليف ذه لثم ىل لال

 نع قيقش نب هللا دبع نع ءاذحلا دلاخ انثد> لاق كرابملا نب| ها ور ام ارك ذام ىلع لديو

 هلل هسمخ لاق لاما اذه ىف لوقت ام هلل الوسراب انلو لاق ةصق ركذ و نم لجر

 نم كمبس تعزتنا ول لاق دحأ نم هب دحأ قح أله تاق لاق شيجلا هساخ أ ةعبرأو

 ىصخل !دلاخىفأ بهو نع ليبنلا مصاعوبأ ىورو ملسملا كيخأ نمهب قحأب نكست مل كبنج
 ىلام لاف ةربو ذخأ ركب ىنلا نأ ةيراس نب ضابرعلا اهيبأ نع ةبيبح مأ ىتتثدح لاق
 موي هبحاص ىلع رانشو ملا هنإف طيخلاو طيخلا اودأ أف سنخلا الإ هيف ىلام هذه مكيف

 دامح انثدح ليعامسإ نب ىسوم انثدحلاق دوأد وبأ انثدح لاق ركب نب دمج انثدحو ةمايقلا

 مث لاقو نزاوه مئانغ ركذ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع قا#] نب دم نع
 اذه نم ىل سيل هنإ سانلا اهمأ اب لاق مث همانس نم ةربو ذخأف ريعب نم قلي ىنلا اند
 طيخلاو طيخلا اودأف مكيلع دودرم سذملاو سذملا الإ هيعبصأ عفرو اذه الو ءىث ءىنلا
 خل هللا ل وسر لاَقف ةدرث| 3 ملصال هذه تذخأ لاّعَف رعش نم ةبك هدب ف لجر ماقف

 امنوا ف ىلب ,رأالف ىر ,أام تغلب اذام امأ لاقف كلل وهف بلطملا دبع ىنبلو وىل ناكامامأ



 فخرا هيف فالخلا ركذ

 ةيلسم لا بفةيح ثعب د نم هفلاخ م ىلوأ ورف باتكلا رهاظل ةقفاوم رابخألا هذبف

 قح سامخألا ةعبرألا ُْق نرك نأ عضم انعجو هانفصو ىذلا ليوأتلل هلبدح لايحا عم

 ن سنأ نأ نيريس نب دمحم ىورو اهف هل قح ال هنأ اهف لع ىنلا ربؤضو نيمئاغلا ريغل
 ًاسنأ ىطعي نأ هللا ديبع دارأف ًايبس اوياصأف ةارغ ىف ة ركب ىبأ نب هللا ديبع عم ناككلام
 ال شاديبع لاقف سئل نم ىطعأ مث مسقأ نكلوال سنأ لاقف مسي نأ لبق ىبسلا نم
 ديع انثدحو سلا نم هيطعي نأ هللا ديبع ىبأو لبش نأ سنأ ىبأت متانغلا عيمج نم الإ
 ورم نا لم نع دام اننتادح جاجح انثدح هللأ دنع نب مهاد انثدح لاق مناق 3 قالا

 نمهي ديرب نآزوجي هللا هدبأ خيشلا لاَ هل ىنلا دعب لفنال لاق هنأ بدسملا نب ديعس نع

 ةحصاوب جتحي اماذهو ةمسقلا ةبآب خسف مثلافنألا هل تناكدق رخل ىنلانآل ةميئفلاةلج
 لاوح الا مومع 6 رتل ىتنلا دعت لفت لح الل نو ال نأ ىضتش هرهاظ ْن ال انيهذم

 هل كلذ ريصي هنأ هبلس هلف اليتق لتق نم لاق اذ مامإلا نأ ىف ةلالدلا تماق دق هنأ الإ
 دقو هل ءىش الف مامإلا كللذ لقي ملاذإ هنأ ىف هاضتقم ىلع قابلا قبو هانصصقت قافتالاب
 ىطعأ دق لبق نإف + ساخلا نم لفنلا نوطعي سانلا ناكلاق بيسملا نب ديعس نع ىور
 نص» نب ةنييعو سباح نب ع رقأالا وهن اباطع برعلا ديدانص نينح مئانغ نم متلي ىنلا
 كالذ موطعي ل هنأ مولعمو ةيمأ نب ناوفصو ب رح نب ناس ىأو ردي نب ناقرزلاو

 دحاأو لكىطعأ هزل اياطعلا هذه عسل نك مأ ذإ سلا نم همهسو ةمينغلا نم همهس نم
 ةمهوس ىوس سلا ماوس ةيقب نم مويطعيل ناك مأو لبإلا نم ةئام متريغو ءالؤم نع

 مل املو ةمينغلا ةلج حرم مثاطعأ هنأ تيئف ءارقف ءالؤه اونوك ماو ءارقفلل اهنأال
 هال وه نإدل ليق لفني نأ هل ناكدق هنأو لفنلا هجو ىلع ماطعأ هنأ ىلع لد هيف مهتذأتسي
 تاقدصلا نم امبس مهمولق ةفلؤدلل ىلاعت هللا لعج دقو مهمولق ةفلؤملا نم | وناكم وقلا
 رئاخ مييلإ ةفورصملا تاقدصلاكءارقفلا ىلإ فورصم هنأال ةقدصلا ليس سلا ليسو
 . تاقدصلا نم مييطعي كسلا ةلمج نم ماطعأ هَ ىنلا نوكي نأ

 شبجلا ةمينغنم بلسلا ىروثلاو كلامو انباحصأ لاقف ليتقلا بلس ىفماتخا دقو
 بلسلا مفاشلاو ثيللاوىعازوألا لاقو هباس هلف اليتق لتق نم لاق ريمألا نوكي نأ الإ

 نم متمنغامنأ اودعاو ] لجو زع هلوق هللا هديأ خيشلا لاق ريمآلا لقب مل نإو لتاقلل



 ءىشب صاصتخالا مهم دحأل زئاج ريغف نيمناغلا ةعام ةمينغلا بوجو ىضتقي | ءىث

 اهوزاج ىلا ىه| متمنغ ] هلل يق ةمينغ باسلا نأ ىلع لدي نأ ىغبفي لبق نإ هريغ نود اهنم

 هبلس هذسخأو ليتقلا اذهل هلتق ناك الف ةمينغلا ذخأو لاتقلا ىلع مرزاوتو مبعاتجا

 ناكل لتق ريغ نم هيلس ذخأ ول هنأ هيلع لديو ةمينغ نوكي نأ بجو ةعاملا رفاظتب

 مف أدر فصلا ىفآمئاق ناكو لتاقب ل نم كلذ و مهتو قب الإ هذخأ ىلإ لصي مذإ ةمينغ

 كلذك ناك اذإو تذخأو تلصح هتضاعمو هررظب نآل اماغ ريصيو ةمينغلا قدتسم

 اولكف] ىلاعت هلوق ًاضيأ هيلع لديو مئانغلا رئاسك ن وكيف ةمينغ بلسلا نوكب نأ بجو

 ةئسلا ةرج نم كلذ ىلع لديو مهل وبف ةعامجلا همنغ ام بلسلاو [ ابيط الالح متمنغ ام

 نب ماشهو كرابملا نب دمع انثدح ىح نب دمح انثدح ىروزجلا دلاخ نب دمحأ اثدحام

 ةيمأ ىلأ نب ةداتق نع لوحكم نع راسي نب ىسوم نءدقاو نب ورمع انثدح الاق ةرامع
 دق سربق بحاص نأ ملسم نب بدبح غليف حارمل ىلا نب ةديبع وبأ انيلعو قب اد انلؤن لاق

 ىح لبج ىف جرف جايدو زلؤلو توقايو دجربز همم ناجيرذأ قيرط ديرب جرخ

 ةديبع ابأ اي بيبح لاقف هسمخم نأ دارأف أَ ةديبع ىأ ىلإ هعم ناكام ءاجو بردلا ىف هلتق

 لبج نب ذاعم لاقف لئاقلل بلساا لحج هني هل وسرو هللا نإف هلل هينةزر اقزر ىمرحت ال

 اغإ لِي هلوقف همامأ سفن هب تباطام أرملل امن] لوقب هبي ىلا تمعم ىفإ بهبحاي البم

 همام هاف من نم همأمإ سفن بطق ملام رظح ىضتقي همأمإ سفن هب تباط أم ءرملل

 نع ىور دق ليق نإف بلسلا نأش ىف كلذ نأ ذاعم ربخأ دقو | يس ال باسل 4 لعمل !

 نم لاق ِهّتلَي ىنلا نأ مهديغو بدنج نب ةرمسو ةحلطو ةداتق وبأ مهنم ةعامج للي ى

 ديلولانبدلاغو كلام نب فوعوسأب بع نباو عوك آلا نب ةبلس ىورو هب 00

 قحتسي نأ ىضتقي هنإ امهدحأ نيينعم ىلع لدي اذهو لئاقلل باسلا لمج جاي ىنلا نأ

 سفن هب تباط ام ءرللل امن ذاعم ثيدح ىف هلوق ىنعم نأ رسف هنإ ىناثلاو باسلا لقاقلا

 الإ ءربلل سيل ل هلوق هل ليق ةمئآلا مامإ وهو كلذب لئاقلل تباط دق هسفن نإ همامإ

 وهو ذاعم لقع كلذكو هتعاط همزاي ىذلا هريمأ هنم مورفملا همامإ سفن هب تباطام

 ىذلا اذهف ىسفن هب تباطام ءرملل امنإ لاقلهسفن كلذيدارأولو هّتِلَِي ىنلا نع كلذ ىوار

 أمإف لئاقلل باسلا نأ ىف ذأ ور ملا رابخألا امأو هل ىتعم ال طقاس ليوأت لئاسلا اذه هركذ



 و ليتقلا بملس ف لوقلا

 ىلعةيرضتو م ل ًاضيرحتكللذ لوةي ناكو لاتقلل ايف ضح ىتلا لاحلا ىلع رخ مالك كلذ
 دمج انث دحىروزجلادلاخ نب دمحأ انث دح اكو هل وهف ايش باصأ نم لاق هنأ ىوراكودعلا
 هللأديع مأ ىتآث دحلاق ة ةرجح نإ , بلاغ انثدح ليعامس] | نب ىموم انثدح ىتاهدلا ىحي نبأ
 هبلس هلف لوم ىتأ نم لاق هلي ىنلا نأ هيبأ نع اهبأ نع بلتلا نب ماقلملا ةنبأ هو
 قحتسي الهنأ فالخال ذإ ةماخ برها كلت فلاحلا ىلع روصقم ّ كلذ نأ مولعمو
 لخد نمو نمآ وهف نايفس ىف د رادلخد نم ةكم تق ةمويهلوقك آبل لوم هذخأب باسلا

 باسلانأ ىلع لديو نمآورف هحالس قلأ نمو نمأ وهف هتبب لخد نمو نمآ ورف ددسملا
 نب دمج انثدح ام هبلس هلف اليتق لتق نم ريمألا لاق دق نوكب نأ الإ لتاقلل قحتسم ريغ
 ناوفصىثدح مسمن نيديلولا انثدحلاق ليتح نب دمحأ انثدحلاق دواد وبأ انثدحلاق ركب
 .لاق ىعجت ال١ كلام نب فرع ن رع هيبأ نع ريغث نب ديبج نإ ن :حرأا ديع نع ورمع نيأ

 ريغهع هع سيل نقلا ل اهأ ٠ نم ىددم ىبقفارو ةتؤم ةوز .غ قف ةث راح نب ديز عم تعج رخ

 هذؤتاف هابإ هاطعأف هدلج نم ةفئاط ىددملا هلأ سف اروزج نيملسالا نم لجرر رحتف هفيس
 جرس هيلع رقشأ هل سرف ىلع لسجر مهفو مورلا عومج انيقلف | دئضمو قردلا ةئيبك
 رق ةرخص فلخ ىددملا هل دعقو نيملسملاب ىرغي ىورلا لمك بهذم حالسو بهذم

 لجورع هللا حتف اللف هحالسو هسرف زاحو هلتقف هالعو رتخو هسرف بقرعف ى ورلا هب
 امأ دلاخاب تقف هتيتأف فوع لاق بلسلا هنم ذخأف ديلولا نب دلاخ هيلإ ثعب نيم
 هئدرتل تأقف هتزكتسا نكلو هلي ل اقف اهف لتاقلل بلسلاب ىطق 2 هلأ لوس رذأ تيلع

 لوسردنع انعمتجاف فوعلاق هيلعدر. نأ ىبأذ كلي هللا لوس ر دعا كنق رعأل وأ هيلإ
 كلحامدلاخاي لَ هللا لوسر لاقف دلاخ لمفامو مر يدلل 5 ةصق هيلع تصصقف تلي هللا
 تذخأام هيلع در رداع لي ملم هللا ل وسر لاف هترثكتساهللا لوسراي لاق تعن امل
 هتريخأف كاذا 1 تلي هلل ا لوسر لاق كل فأ ملأ دلاخاي كنود تلقف فرع لاق هنم
 ةوفص مل ىلا م مأ اوكرات متتأ له هيلع درت ال دلاخاي لاقف هِي هللا لوس ر بضفف لاق
 لاق ليتم نب أ انثدح لاثدواد وبأ دثدح لاق ركب نب دج اندح هردك مهلعو مرمأ

 نب ريبج نع ادعم نب دلاخ نع ىثدك ثيدحلا اذه نعأروث تلأس لاق ديلولا ان
 ككل ملل

 ىلع كلذ لدهيلع درت ال دلاخأب ع ىنلا لاق أملف هرحت ىعجم الآكلام نب فوع ن زرع ريقت



 هلوق نأ ىلع كلذ لدو هعنمب نأ زاج ال هقحتسا ول هنأل لئاقال قحتسم ريغ بلسلا نأ

 نم كلذ نوكي نأ زئاجو لفنلا هجو ىلع ناك امنإو باحيإلا ةرج ىلع نكي مل هعفدا ًايدب

 نع هيبأ نع ميهاربإ نبا اص ىثدح لاق نوشجاملا فسوب ىورام هيلع لديو سخلا

 لاقف لوج ابأ التق حبلا نب ورمع نب ذاعمو ءارفع نب ذاعم نأ فوع نب نمحرلا دبع

 امهمأ هرابخ] عم امهدحال هب ىضق ايلف ورمع نب ذاعمل هبلسي ىضقو هلتق مالك قلي ىنلا

 هلتق مث هبلس هلف اليتق لتق نم لاق ول هنأ ىرت الأ لعقلاب هاقحتسي مل امهنأ ىلع لد التق
 دججو ول نوكي نأ بجول بلسلل ًاقحتسم لتاقلا ناكولف نيفصن بلسلا اقحتسانالجر

 آقحتسم هل نآل ةطقل نوك< لب ةمينغلا ةلمج نم هبلس نوكب ال نأ هلتاق فرعي ال لينق

 ىلع لد ةمينغلا ةلمج نم ةكرحملا ىف هلئاق فرعي مل نم بلس نأ ىلع عملا قفتا املف هتيعب

 امتإو رابدإلا ىف بلسلا قحتسي ال لئاقلا نإ ىعفاشلا لاق دقو هقحتسي ال لتاقلا نأ

 نإف رابدإلاو لابقإلا لاح نيب قرفي مل بلسلا ىف دراولا رثآلاف لابقإلا ىف هقحتسي

 مهقافتالعيمجلل ةمينغ نوكي نأ بجوي رظنلافرظنلاب جتحا نإو هفلاخ دقف ربخلاب جتحإ

 ةنواعمهلتق هنأ امهنيب عماجلا ىنملاو ةمينغناكو هقحتسي مل رابدإلا لاح ىفدلتق اذإ هنأ ىلع

 مدقت اذإ هقحتسي ان لتاقلانأ ىلع لديو هقاقحتسا ىف لوقريمألا نم مدقتي ملو عيملا

 وأ البقم هلتق مث هبلس هلف اليتق لتق نم لاقول هنأ ةمينغلا زارحإ لبق لوق ريمآللا نم

 سفنب ًاقحتسم بلسلا ناكولف رابدإلاو لايقإلا لاح فاتخم ملو هبلس قحتسا ًاريدم

 نب ءأربلا ليتق ىف رمت نع ىور دقو لابقإلاو رابدإلا لاح ىف هنكح فلتخا امل لتقلا

 فلتخاو هيسماخالإ انارأ الو الام غلب دق ءاربلا بلس نإو بلسلا سمختأال انكانأ كلام

 لاق ام وهىعازوآلاوىروثلاو انباضصأ لاقف هل ورف ًائيش باصأ نم لاقاذإ ريمآألا ف

 ىمفاشلالاقو لمحلاتق هنأل هل وهف.ًايش باصأ نم لوقي نأ كلام هركو هيف سمخالو

 باصأ نم لوقي نأ زاوج ىلع اوقفتا !1 ركب وبأ لاق لوتقملا باسالإ هباصأام سمخ

 سلا زهأ قوةح مطق زوجي ال نأو هيف سمخ ال نأ بجو قحتسي هنأو هل وهف ًائبش

 ةلذنم هل ومف ايش باصأ نم هلوق نإف ًاضيأو هنع نيمناغلا رئاس قوقح عطق زاج او هنع

 رئاس كالذك كلذ ريم الا لاق اذإ سنا بلسلا ىف بحي ىل ايلف هبل هلف اليتق لتق نم
 امك 1 1| جلل » 1: .خ اراد ل دا لإ س سو الع[. أ سل لع
 ويلعاو | قاعت ةل وعإ مع ةميذع راص مق سما بجو) اع] ىلاعت هللا لاق اًض)! و ةميدعلا



 ىنأي ةمينغلاو بلسلا ىف لوقلا

 زئاج كلذ ىف ريمألا لوق نآل مهل ةمينغ رصي مل اذهو | هسمخ هلل نأف ءىش نم متمنغ أ
 لخدي لجرلا ىف فاتخاو هيف سمخ ال نأ بجو محل ةمينغ رصي ملاسلف شيجلا ىلع
 سمخالو ةصاخ هل وهف همنغ ام اتباهصأ لاقف مامإلا نذإ ريغب ًاريغم هدحو برحلا راد
 هيفف ةعسق اوناك اذإ فسون وبأ لاقو ًاديش ةعنلا ىف دم دحب لو ةعنم ل نوكت ىتح هيف
 مامإلا ءاش نإ ىعاز وألا لاقو هل قابلاو هذخأ ام سمخم ىعفاشلاو ىروثلا لاقو سنخلا
 امنأ اوملخاو | ىلاعت هلوق ركب وبأ لاق هل قايلاو باصأ ام سمخ ءاش نإو هم رحو هبقاع
 مهنم ةمينغلا لوصح نآل ةعاج نومئاغلا نوكي نأ ىضتقي | هسمخ هلل نأف ءىث نم متمنغ
 نيذلا اولئاق - و  نيكرشملا اولتقا | ىلاعت هلوق ةلزنم كلذ سيلو قاقحتسالا ىف طرش
 هعم نكي مل نإو هلايح ىلع دحاولا لتق موزل ىف رخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤي ال
 بجو: ال ةعاجلا لقب صئالاو ةعاملا لتقب سمأ كالذ نال اكرتشم ناك اذإ ةعامج
 وهو طرشلا ىنمم هيف | متمنغ امنأ اوملعاو | ىلاعت هلوقو طرش هيف سيل ذإ عيمجلا رابتعا
 نإ رح ىديعف ةعامللا ءال ؤه تناك نإ لئاقلا لوقك وهف ماتقب و مط ةمينغلا لوصح
 نأ ىلع عيملا قفتا ا ًاضيأو اهضعب مالكب ثنح الو ةعامجلل مالكلا دوجو ثنحلا طرش
 اودهشي ل مهنأال سامخلالا ةعب ر'الا ىف نيملسملا رئاس مهكر اسشي مل اومنغ اذإ شيجلا
 همنغام قحتسا هدحو ريغملا اذه نوكي نأ بجو ةميدغلا ةزايح مهنم نكست ملو لاتقلا
 نأ وهو مهترصنو نيدلسلا روظي تاصح ىتلا ةمينغلا نم قحتسي امنإف سلا امأو
 هن"ال مامإلا ةرصن نم ريت دقف ًاريغم هدحو برحلا راد لخد نمو نيماغلل ةئق اونوكي
 زاكرلا ىف انبامصأ لاق كلذل و سنملا هنم قحتسي ال نأ بجوف» ىمأ ريغ لخاد هل صاع
 ولو سلا هيف بجو مالسإلاب هيلع ًاروبظم عضوملا ناك امل مالسإلا راد ىف دوجوملا
 سمخ مامإلا نذإب هدحو لجرلا لد اذإو سنخلا هيف بحي مل برحلا راد ىف هدجو
 ةعامج ماقم مئاق مامإلاو هتطايحو هترصن نمضت دقف لوخدلا ىف هل نذأ امل هن ال منغام
 محل ةعامج مامإلا نذإ ريغب نوريخملا ناك اذإ امأو سنملا ممل قتساف كلذ ىف نيدلسملا
 ىف مهف [هسمخ هلل نأف ءىث نم متمنغ امنأ اودعاو] ىلاعت هلوقي سنخخلا هيف بحي هنإف ةعنم
 جارخإب مهيلإ باطخلا هجوتلو مهل ةعنملا لوص4+ل شيجلاو ةبرسلا ةلزنمب لاخلا هذه
 ةمدغلأ زارحإ لبق برحلا رأد ف شجلا قدا ددملا 2 فلتخاو مهعانغ نم سلا



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ فر

 مالسإلار اد ىلإ ابجارخ] لبق رخآشيج مهقحلمث برحلا راد ىف اومنغ اذإ انباحص أ لاقف

 لاق مهتوكراشي ال ىعفاشلاو ىعازوأألاو ثيللاو ىروثلاو كلام لاقو اهف ءاكرش مخ

 راد ىف زارحإلاب قحلا ايف تيثي امنإ ةمينغلا نأ انباصأ دنع كلذ ىف لصالا ركب وأ

 ًامحابف مهل تبثيال برحلا راد ىف مهمديأ ىف الوصحو ةمسقلاب الإ كلج الو مالسإلا

 اذإ امونغم ريصإ ال برحلا راد نم شيجلا هيف لصح ىذلا عضوملا نأ هيلع ليلدلاو

 ىذلا عضوملا رصإ : أهودحتفف رخآ شدج لخد مثاوجرخول مهنأ ىرتالأ اهوحتتفي مل

 مهنأ هيف ىنءملاو برحلا ضرأ أ عاقب ن :رم هريغ كح هنكح ناكو مهل اكلم نول والا هيفراص

 راد ىلإ | مهجورخ لبق مهدي أ ىف لصعام رئاس كلاذكف مالسإلا راد ىف هوزرح مل

 زار الا ل ةرخآ شي موقحل اذإف اذإف اذان رادف ةزاي لاب الإ قدح هيف رهط تبل مل مل مالسإلا

 هيف عيجلا كرتشف برحلا لهأ ىدبأ ف م -- ةوذخأ ام مح ناك مالسإلا ر اد ىف

 مك ذإ مرعي 5-9 ةمدغ نوع نأ ىضت 2 ا ءىش نم مجمنغ اغعأ أ اودعاو ]أ ىلاعت هلوق ًاضيأو

 ىلإ نوجانع مه برحلا راد ىف ومادام مهنأ ىرت الأ مالسإلا راد ىف ًازرح راص

 مهديأف ا ةوصح ناكولو موكا ام اهذعأ لبق ميقحل ول ماهذا >1 ىف و ءال هه د وعم

 هئطو ىذلا عضوملا ريصإ نأ بجول مالسإلار اد ُّق اهزارخإ لبقأ اقحاهف مه تيد

 نأ ىلع مرجلا قات ىفو مالسإلا أراد تراصل اهوحتتفا ول كمالسإلا راد نم شيجلا

 تبشيال قحلا نأ ىلع ليلد مالسإلا راد ند هلعجب ال برحلا راد ف عضومل شيجلا هطو

 ىفأ ن رع كيعس نب ةسنع نع ىرهزلا ىورأع ددملل مسي مل نم جتحاو ةزايحلاب الإ هيف

 دعب ريخن هبات و نابأ مدقف دج لبق ةب رس ىلع ديعس تينانأ ثعن ٍمُكِلَم ىنلا نأ ةريره

 تاقف ةريره وبأ لاق هللا لوسراب انل مسقأ نابأ لاق فيللا موليخ مزح نأو تحتف ام
 لف نابأ اي ساجإ هَ ىنلا لاق دن ربواي اذهب تنأ نابأ لاق هللا ىناب ًاثيش مه مسقت ال

 !ذهوامع لع رخل ىنلا رووظب مالسإلار اد تراص ربيخ نأ ال هيف ةجحال اذهو م مسق

 رامع نع دز نب لع نع ةيلسن نب داح ى يورام ود هو رخآ هجو هيف ليق دقو هيف فالخال

 اهنإف ريخ الإ ىل مق الإ انخم هللا لوسرل تدبش ام لاق ةريره ىنأ نع رامع ىنأ نبا

 ةصاخ ةيبدب دحلا له" ال تناك ربيخ نأ ثيدحلا اذه ىف ريخأف ةصاخ ةيديدحلا له ال تناك

 0 مدعو ناك اك ىلاعت عق هللأ ل الما اوس "نم نود اهودهشي مل وأ اهودوش



 اا دسم ا

 فوابأ ليخلا ناهس باب

 لجمف اهنوذخأت ةريثكمناخم هللا كدعو] هلوق دعب 8 هللا طاحأ دق اهباع اوردقت مل

 رديخ حتفدعب يَ 0 هلي هلا] وسرىلع انمدقلاق ىسوم ىلأ نعةدرب وبأ ىور 0 ا هذهكل

 ىنلا نأ ثيدحلا اذه فقر 5ك ذف ان ريغ متفلا كهشلا مل دحالل مسي ملو ان دل مسقق ثالث

 ملو ة ةعقولا اودهشي مو رييخ متانغ ن 97 .هباصأو ىسوم ىنألم مسق مسو هيلع هللأ ىلص

 ةيديدحلا لهأ نم اوناكمهمأل نوكي نأ لمت < اذهو ةعقولا دهشي ملدحال ال اف مسقي

 نم رفن نع هيبأ ن نع كارع نب ميج ىور م ةمينذلا لهأ سفنأ ةييطل نوك نأ لمتحو

 هللأ لوسر جرخ دقو ائمدقف لاق هموق نم رفنو وه ةنيدملا مدق ةريره نأ نأ هموق

 9 وكرشأف سانلا ملكف رديخ حتتفا دقو ع هّللأ لوسر ىلع ائمدق يح ةنيدملا نم انجرخل

 رادف مثو شجلاب قمل اذإ ددلا نأ ىلع ةلالد رابخألا هذه ن نم هىش ف سيلف لف موماهس مق

 نأ بابش نب قراط نع سم نب سيق ىوردقو ةمينغلا ىف مهنوكرشيال مهن :أبرحلا

 ُآ آرمسقنالا نأ 03 رصيبلا لمهأ دأ ارأذاو روظو ةف وكلا لمأ مدمأف 57 واهاوزغ نع 5 رصيبلا لهأ

 عدج لأ اأ دراطع ىنب نم لجر لاقف ةفوكلا لمأ لع ر امع ناكو ةفو كلا لهآل

 رمع بتكف ربع ىلإ كلذ ىف بتكف تييس ىل ذإ ريج لاقف انمئانغ ىف اتكراشت نأ ديرن

 نيلسملا نآلانإوق فاللخ ىلع هيفةلالدال ًاضيأ اذهو ةعقولا دهش ن ل ةمينغلا نأ كللذ ىف

 ةمينغلا نإ لاقاع إف ة كانه رافكلل قبت مذ ] مالسإلا راد تراصو دنواهم ىلع أوررظ

 رامع ىأر دقف كلذ عمو مالسإلا راد تراصام دعب موقحل منال | مق ةعقولا دهش نمل

 ١ هوخ مهن ال موكرشيال نأ ر ىاأرو موت رشي نأ نمو قط يعل ه هرال نأ يعامأ هك ده همم هم

 . مالسإلا ر اد نم تراص ضرالا نادل مالسإلا ر د

 ليخلا نأمهس باب

 ىضتقي هرهاظركب وب أ لاق  هسمخ هلل نأف ءىش نم متمنغ امنأ اوملعاو | ىلاعت هللا لاق

 قى همينغلا ةزايع دعن ه ةمضخلا جة نايس نعت

 ىرتالأ مسالا اذه مهلهش دقو نيمناغلا عي باطخ وهو لجارلاو سرافلا نيب ةاواسملا

 نيقاقجستسا هرهاظ نم لمع دق ,كرتام الث نولف نيتلثا قوف ءاسن نك نإف] ىلاعتهلوقنأ

 ليضفتلارك ذي ملام ةاواسملاب مل نإ ءالؤهطدبعلا اذه لاق نم كلذكو ةاواسملا ىلع نيثاثلل

 ا مماغ 1 هلوق نال نيواستم | وأو 5 نأ ىطتش أم مع ا 1 ىلاعت هلوق ىضطتقم كاذك

 . سرافلا مه قا فاتخا دقو هل ميكللم نع ةرابع



 كلذ ىف فالخلا ركذ

 ليل ىبأ نباو دمعو فسوب وبأ لاقو مهس لجارللو نامهس سرافلل ةفينح وبأ لاق

 ىورو مهسلجارللومهسأ ةثالثس رافلل ىعفاشلاو ىعازوألاو ثيلل او ىروثلاو كلامو

 لجارلاونيمهس سرافلل لعج هنأ رمع لماع ةصمح ىبأ نب رذنملا نع ةفينح ىنأ لوق لثم

 مق مدق لاق قات] ىلأ نع كي رش ىورو ىرصبلا نسحلا نع هلئمو ه رمع 0 امهس
 برضا نأ كتزئاج لعجا لاقف اومنغ دقو ناسارخ نايثع نب ديعس ىلع سابع نبأ

 ةيالا ره أخ نأ انيب دق ركب وبأ لاق ها موس ىسرفلو مهسب ىل برضا لاقف مهس فل بكل

 هاتلضف موس سس رافلا ليضفت ىلع عيملا قفت أ ايلف لجارلاو سرافلا سب أ واسملا ىطتشي

 انثدح لاَ عناق نب نب قام 1 كسي ادعو هادع امف طظفالا ْحح قبو رهاظلل 2 انصصخو

 نب هللا دبع انثدح لاق ىارج رجلا حا ايصلا نب دمع انثدح لاق ىناهعلا ناليغ نب بوعي

 نلَي هلا لوسر نأ رم ع نبا نع فات نع رمع نب هللا ديبع نع ىروألا نايفس نع ءاجر

 نب نب دمت ريغ ىروثلا نع هب هى م قابلا دمع لاق امهس لجأرلل و نيمهس سر اهلل لعج

 ىديملا انئدح لاق ىسوم نب رشب انثدح لاق قابلا دبع انثدح دقو ركب وبأ لاق ه حابصلا

 سرافلل ملط مالم هللا لوسر لاق لاق رمع نب بأ نع عفان ن زع هللا ديبع نع ةماس أوبأا انثدح لاق

 زئاجو 5 ف رمح نب هللأ ديع كثب د فلتخا دق و ةهسر مل ن نامهسو هل مع مه أ ةثاالش

 ىرخأ ةمينغ ىف هأطعأ 3 *قحتسملا وهو نيمهسب ًايدب هاطعأ توك نأب نيديحص ان وكب نأ
 قحتسملا عتب ال و ىلا نأ مولعمو لفتلا هجو ىلع دئازلا مهسلا ناآكو مهسأ هند

 انمدق دق ثيدح ىف رمع نبا ركذ م لفتلا هجو ىلع قحتسم سيل امي عرش نأ زئاجو

 تلي هلا ل وسر انلفنو آريعب رشع ىنثا اننامهس تغلبف لاق ةبرس ىف ناك هنأ هدنس ركذ

 أدع لاق ىلصوملا تينكلا نب نسحلا | ةدح ل عناق نب قابل دبع اثدحر ريب ديب

 نأ رم نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع ن ع لاس نإ فيفع انثدح لاق رأ رانيد نب حبص

 ةجح الف تدث نإ اذهو امبس لجارلاو نيمهس سرافلل ردب ماوي م مهسأ ل هللا لوسر

 لافنآلا لعج ىلاعت هللا نآل شجلا ةقحتسم نكت ملردب موب ةمسق نآل ة ةفينح ىبأل هيف

 ةدسق نكن مل ائاج ناكل أت 0 ب لاف هديخو يَ لوسرل

 وى نف مهم ارث | ىاعل تمم هموت ةهحتس ةم.لعلا مارش خه منغ انأ او رلعأو ]ىلا هل ودب كد دعلا ت وامت و ةقحت م ءءء



 4١" كلذ ىف الخلا ركذ

 نب عمج ىور دقو ةميدخلا ةلمج ىف لوسرلل اهلعج ىتلا لافنألا اذه خيسنو | هسمخ هلل نأف
 نبا ىورو امهس لجارللو نيمهس سرافال لعل ربيخ مئانغ مسق ْمَكِلَي ىنلا نأ ةيراج
 ربيخ موي قلي هللا لودر مسق لاق سابع نبا نع حلاص ىنأ نع جاجحلا نع ليضفلا
 عمجأن د دقو ةيراج نب عمج ةياور الخ اذهو امس لجارلو مسأ ثلا سراقلل
 مهسأ ةثالث مهضعبل مسقو قحتسملا وهو نيمهس ناسرفلا ضعبل مسق نوكي نأب امهنيب
 ىف هاطعأ مقلي ىنلا نأ عوكألا نب ةملس ىور ا لفنلا هجو ىلع دئازلا مهسلا ناكو
 ىطعأ هنأ ىور ايكو ذئموي الجار ناكو لجارلاو سرافلا مهس نيمهس درق ىذ ةوزغ
 داع نب ىحي نع ةورع نب ماشه ن دع ةنديع نب نايفس ىورو مهسأ ةعبرأ ذئموي ريبزلا

 تناك ةدأيزلا هذهو موسأ ةعب رأب منخلا ىف هل برضي ناكريبزلا نأ ريبزلا نب هللأ ديع نبأ

 باصأ نم لوقي وليتقلا بلس لفني ناكل يللا فاحيإ ىلع مهل ًاضي رحت لفنلا هجو ىلع
 اذههل ليق ىلوأرئازلا ربخ ناكراب اخاللا تفاتخا 1 ليق نإف لاتقل لع ا درت هلورف أد خش

 تيثت ملف لفنلا جو ىلع ن وكت نأ لمتح-ا اذإ امأف قاقحتسالا هجو ىلع تناكةدايزلا تتدث
 صقت ابك هنآل لجارلا مهس ] ةدايز تابثإ انربخ ىف نإف ًاضيأو ة ةقحتسم ةدايزلا هذه

 ا1 سرفلا نأ رظنلا قيرط نم انركذام ىلع لديو لجارلا بيدن داز سرافلا بيصن
 قالاو دحا اولا مهسا !| فس ايقلا انكرتف تالألا رئاسكهل مهسي ال نأ سايقلا ناكةلآ ناك

 رضح ولو ًائيش قحتسي مل لجرلا نود سرفلا رض ول اذه ىلعو سايقلا ىلع لوم
 ىلوأ هب سرفلا ناك ا دحاو ًامهس لجرلاب زواحي ملاسلف قحتسا سرفلا نود لجرلا
 اورثك نإو لاجرلا نأ ةلالدبي سرفلا ن مرسلا قاقحتسا ىارمأ دك 1لجرلا ايو
 دحاو سرفل الإ قحتسي مل دحاو ل 0 سأرف ذأ ةعامج ترضح ولو موماهس اوقحتسا
 كلذب ىرحأ سرفلاف مهس نم رثك أ قحتسإ ملو سرفلا نم أ ًارمأ دك آ لجرلا ناك ايلف
 ءاوس سرفلاو نوذربلا ىعفاشلاو ىروثلاو كلامو انباصأ لاقف نيذاربلا ف فلتخاو
 ةنتفلا تجاه ىت> نيذاربلل نومهسي ال فلس اهف نيملسملا ةمئأ تناك ىعازوألا لاقو

 ناقحاي الو دحاو مهس نوذربلاو نيجولل ثيللأ لاقو ديزي نب ديلولا لتق دعب نم

 | مودعو هللا ودع هب ٍنوبهرت ليخلا طاب ر نمو | ىلاعت هللا لاق ركب وبأ لاق بارعلاب
 مساب لقعل | ريمحاو لاغبلاو ليخلاو ]لاقو [ باكرالو ليخ نم هيلع مئفجوأ اف | لاقو

 عب ماكحأ - أ!



 انوتسي نأ بجو ليخلا مسا املمش اءلف بارعلااهنم لقعاكنيذا ربل تاءألا هذه ىف ليخلا

 سرفلا بكار هب ىمسي ًاسراف ىمسي نوذربلا بكار نأ هيلع لديو نامبسلا ىف

 مع مهس لجارالو نامهسسرافلا لي هل ىنلا لاقو سرافلا مسأ امهيلع ىرجأ ايلف ىبرعلا

 فاما نأ ب جاوف ليخلا نم ناكنإ ًاضيأو بارعلا سزاف مع 5 نوذرلا سراف كلذ

 ثيللا انقفاو املف ايش قدتسي ال نأ بجاوف ليخلا نم نكي ملنإو ىبرعأأ مهسو همهس

 ًاضيأو ىبرعلا نيبو هنيب قرف ال هنأو ليخلا نم نأ ىلع لح هلوبسي هنإ هلوةب لاق نمو

 لدف هيف مهفالتخاىلع هرظح و هلكأ زا وجف ىبرعلا سرفلا ةلزنمب هنأ ىف ءارقفلا فلتخمال

 نيمسلاو ليزشاو تالا ورك ذل نيبامقرفك امهتنيام قرف راصف دحأو سنو امهنأ ىلع

 ًاضيأو امبماهس فالتخا بجوب مل هوجولا هذه ىف امهفالت 2انأو هتود امودا وجلاو

 حالسلا لمح لع هنم ىوقأ نوذرلا نإف نوذربلا ناكنم ىرجأ نإو ىبرعلا سرفلا نإف

 ىبرعلا لاخلا كلذك ماهسلا مح ىف نافلتخ ال ىمجعلاو ىرعلا لجرلا نإف ًاضيأو

 ديعس لاقف نيذاربلا ةقدص نع بيسملا نب ديعس تلأس 0 نب هللا دبع لاقو ىمجعلاو

 لوأ لوحكم لاقو ليخلا ةلزنمب نيذاربلا لاق هنأ نسحلا نعو ةقدص نم ليلا ف لهو

 ىأر ال ليخلا نامهس فصن نيذ اربلل مسق قشمد موي دي هياولا نب دلاخ نيذاربال مسق نم

 هيف ربخأ دقو عواقم ثيدح أذهو أمهس امبس نيذأربلا ى طع ناكف امتوقوا مج رج نم

 ىوردقو فيقوتب سدل ) ًاذإف أ أهتوق نم ىأر امل دابتج الاو ىأرلا قيرط نم هلمف هنأ

 نادمه نملجر سانلا | ىلعو ماشا لي 4١ تراغألاق هب 0 نع رشتنملا نب دم نب مهارب .

 تكردأو امموب نم بارعلا ليلا تكردأف ىعداولا ةصخح ىنأ نب رذدملا 1 لاق

 رمح بتكف هيف رمع ىلإ بتكف كردي ماك كردأ ام لعجأ ال لاقف دغلا نم نداوكلا

 كلذب نيذاربالمهسي مل نمجتحاف لاقامىلع اهوضمأ هب تركذأ دل همأىعداولا تابه

 هيف غوسب ام هنالل هزاجأ ان ]ورع ىأر ناك كلذ نأ ىلع ثيدحلا اذه ىف ةلالد الو

 ةفينح وبأ لاقف س !رفأب ب وزغل نميف فاتخاو هزفت أف شيجلا أ دقو دابتج الا

 ىعازوألاو ىروثلاو فسويوبأ لاقودحاو سرفل الإ مهسي ال ىعفاشلاو كلامو دمحو

 اوناكدق شجلا نأ مولعم هنأ لوآلا لوقلا ةمع ىلع لدي ىذلاو نيسرفل موس ثيللأو

 0 .٠ 2 ما [ 7 08

 نم اهريغو نياحو دكمو ربيخ هل مال ال روظا دعب ل هلأ لوسرو ما لوزعز



 قو سثل| ةمسق باب

 ىنلا نأ لقني ملو رثكأ وأ ناسرف هعم نوكي نأ نم مهنم ةعاملا ولخي نكي م ]و ىزاخللا
 برخل ال نأ سايقلا ناكو ةلآ سرفلا نإف ًاضيأ و دحاو سرف نم رثكال برض لَ 00

 تين لو هانتيثأ دحاولا سرفلا مهس قافتالاو ةنسلاب تبث املف تالآلا راك يس
 . هعنع سأيقلا ناكذإ فيقوتب الإ ةدايزلا

 سلا ةمسق باب

 ناو نيك اسملاو ىاتيلاو ىبرقلا ىذلو لوسرللو هسمخ هلل نأف | ىلاعت هللا لاق
 نع حلاص نب ةيواعم ىورف لصألا ىف سلا ةمسق ةيفيك ىف فلسلا فلتخاو | ليبسلا
 نا اهنم ةعب راف سامخأ ةسمخ ىلع مسقت ةمينغلا تناك لاق سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع
 ةبأ رق ىنمي ىبرقلا ىذلو لوسرلاو هل عبرف ةصيرأ ىلع م هب دحاو سمخو اهلع لتاق

 5 2 عع ع طع ارلا ميرلاو نيكاسالل ثلاثلا عيرلاو ىماتيلل ىتاثلا ؛لاو اني سنحلا نم 8 هلا
 لاقو هلثمةم ركع نعقدأتق ىورو نيبلسملاب لزنب ىذلا ريقفلا فيضلا وهو ل رييسلا ن ال

 سمخ لوسرللو هلل مهسأ ةسمخ ىلع سزل | مسقي لاق | ةسمخ هلل نأف 2| ىلاتك هلوق ىف ةدانق
 ءاطع لاقو سمخ ليبس نبالو سمخ نيك اسملل و سمخ ىاتيللو سمخ عقلي ىنلا ةنارقلو
 نايفس ىورو مالكلا حاتفم وه ىمعشلا لاق دحاو لوسرلا 5-5 هللإ سمت ىعشلاو
 لاق |هسمخ هت نأف | لجورع هلوق نع ةيفنلا ب دم نب نسجل تلأس لب سن نع
 [هسخ هن نأف ةا|راز نس ] نب ىح لاقو ةرخآلاو اينالا هلل بيصأ هلل سد ] مالكحأ فم أذه

 نعسنأ نب عيبرلأن ءىزارل أ رفعج وبأ ىو رو سلا سمن هِقَ ىنلل امنإو ءىث لك هلل لاق
 هلعج هىش نمأبف عقو اف هديب برضيف ةمينغلاب فؤ هلع 00 هللا ل وسر ناكلاق ةيلاعلا ىلأ

 ىرقلا ىوذلو ماس 0 م ىنلل نوكسيف ةسمن ىلع قيام مسا مش * هللا تدب ماس وهو ةيعكلا

 لا وه ةيعكلل هلعج ىذلاو 0 ليجلا نبالو مهس نيك اسبللو موس ىااتيللو مهس
 ناك لاق رباج نع ريبزلا نع راوس نب ثءشأ نع فسوي وبأ ىورو ىلاعت هلل ىذلا
 كلذ ريغ ىف هلعج لاملا رثك اءلف مولا ةيئان هنم ىطعي و ىلاعت هللا ليبس ىف سلا لمحت
 مسقب ناك ىذلا سخلا نأ سابع نبا نع حلاص ىبأ نع ىباكملا نع فسوب رنأ ىورو
 مهس ىئتيللو موس ىنرقلا ىوذلو مسلوق مس ةسخا يلم هللا] وس ردرعىلع

 أ ةث الث ىلع ىلعو ناهثعو رمع ركب وبأ مسق مث مهس ل اييسلا نبأو مهس نيك أسللو



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 1

 هذه ىلع سخلا ةمسق ىف فلسلا فاتخاف ركب وبأ لاق ليبسلا نباو نيك اسملاو ىناتيلل

 هللأ موس ةعبرأ ىل إع تناك ةمسقلا نأ ةحلط ىفأ ن , ىلع ةباور ىف سابع نبا لاقهوجولا

 ًائيش سلا نم ذأ لَ ىنلا نكي م هنأو ًادحاو ناكىبرقلا ىذ مهسو لوسرلا مهسو
 ,ىعشلاو ءاطع لوق وهو ةسمخ ىلع مد وهو مالكم اتتفا | هل ] هلوق نورخآ لاقو

 دحاو لكلو ةيعكلل لمحي موس هلل موسأ ةتس ىلع اموسقم ناك ةيلاعلا وبأ لاقؤ ةداتقو

 هومسق ةعبرألا ءافلخلا نأ ى 5 ثيدح ىف سابع نياربخأو مهسقيآلا ف ىف نيملسملا نم
 موقلاةبن 8 هنمىطعيو هللال يبس قى سلا نم لمح ناكها دبع نب رباج لاقو ةثالث ىلع

 هلأ لعج ةنيدملا لهأ نم نيرخأتملا نم وهو ةءاسم نب دم لاقو كلذ ريغ ىف لعج مث

 تخسنف ةمينغلا ةمسق ةنآ لوزن لبق هل لافنألا تناكاكوّتلِي هيبن ىلإ سلا ىف ىأرلا

 هلي ىنلا:ئأر ىلإ الو كوم هيلع ناك ام ىلع سنا كرتو سامخألا ةعبرألا ىف لافنألا

 ىاتيلاو ىبرقلا ىذلو لوسرلاو هللف ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هلا ءافأ ام | لاق اكو

 كوسرلا مات آامو] ]لاق مث | مكنم ءاينغألا نيب ةلود نوكي ال 5ليبسلا نباو نيكاسملاو

 .لوكوم هنأ هرخآ ىفنيبف [هوذفت لوسرل مات 1 امو| لاقمثهوجولا هذه ركذف | هوذخن

 هيلإ ةلوكوم هتمسق ىنعي [ لوسرللو هلل | هنأ هيف لاق سنا كلذكو قلب ىنلا أ ىلإ
 نب دحاولا دبع ثيدح كلذ ىلع لدي و رأت اتخيو ىريام لعام اعمسقي ىلا ءوجولا نيب م

 تلي ىتلا نأك فيك لئس هنأ رباج نع ريزلاوبأ انثدح لاق ةاطرأ 2 جياجحلا ن هع دايز

 كلذ :قىبعملاو لجرلا مّ * لجرلا 3 + لجرلا هللأ ليه -ق هنم لمح ناك لاق س زاب عصا

 تناك ةمسقلانإ لاق نم لوقامأو ًاسامخأ همسقب نكي ملو نيقحتسملا هنم ىطعي ناك هنأ

 كللذ ناك ول هنآل هل ىنعم الف ةبعكلا ىلإ افورصم ناك هلل 7 نأو ةتس ىلع لمصآلا ف
 ايلف كللذ لاهعتدساب سانلا ىلوأ هع لب ىنلادعب ءافلخلا تن ئاكوأ وتم هب لقنلا د رولأ#ب 1

 آبو من وكي نأب ىلوأب سيل ةبعكا اا مهس نإف ًاضيأو تباث ريغ هنأ ملع ,معكلذ تبأي مل

 ىلإ برقلا هوجو ىف فورص» ابلكذإ ةنآلا ف ةروكذملا ماهسسلا رئاس نم ىلاعق هللا ىلإ

 ايلف ةيعكلا مهسب صوصخ ريغ [ هسمخ هلل نآف | هلوق نأ ىلع كلذ لدف لجو رع هللا

 .هانيكح ام ىلع مالكلل احاتفم نوكي نأ امإ نيوجو دحأ نم كللذب دارملا لع مل كلذ لطب

 نأ وأ همساب رومألا ماتتفاو هللا ركذب كربتلا انمماعت هجو اعو فاسلا نم ةعاج نع
 قة روم 2 | حاتتف او هللا رك ذب كريتل امهيذتا ةقحاو ىف و اهاسلا ن *(ن



 3 سنل] همسق باب

 لاققموجولا كلت نيب مث ىلاعق هللاىلإ برقلا هوجو ىف فورصم سلا نأ هانعم نوكي

 نإف اهلمجأ ىتلا هوجولا رسف مث سنخلا مكح ًايدب لمجأق ةبآلا | ىبرقلا ىذلو لوسرللو ]
 واولا لخدي نكي ملو | ىبرقلا ىذلو لوسرللو هسمخ هل نأف | لاقل تاقام دارأ ول ليق

 لاخد] ةغللا ىف زئاج هنأ لبق نم كلذ بحال هل ليق هللا لوسر مساو ىلاعق هللا مسا نيب

 واولاو | ءايضو ناقرفلا نورهو ىسوم انيتت آ دقلو | ىلاعت لاق 29 اهؤاغلإ دارملاو واولا

 نآل نيبجلل هلك ايلسأ 1 هأتعم ا نيبجلل هلو ملأ الف | ىلاعت لاقو ءا . رض ناقرفلاو ةأغلم

 : رعاشلا لاق اكو نيبجلل هلت هباوجو و ىضتقي | املسأ املف ]| هلوق

 ريثكح هلطابو ًانايحأو 2ءىث ضعب قفاوب ءىث لب .

 : رخآلا لاق اكو ةاغلم واولاو ًاتايحأ ءىث ضعب قفاوي هانعمو

 ًاردصم مالا ردصإ ىدح لمفيل نكت م ناور نباو ًاديشر نإف

 34 رخآلا لاقو نآوم نب ديشر نإف ةانعمو

 [هسمخ هلل نأف] هلوق نأ انركذ امب تبثق ءاوس ابجوردخو اهل وخد عضاوملا هذه ىف واولاو

 مظتنيف اهل ةيآلا لاهتحال نيدارم ًاعيمج نوكي نأ زئاج و ان ركذ نيذللا نيينعملا دخأ ىلع

 هللا ىلإ برقلا هوجو ىف فورصم سلا نأو ىلاعت هللا ركذب رومآلا حاتتفا انميلعت

 نم لجر مهسك ةمينغلا نم مهسو ىئصلا هل ناكو سلا نم مهس مقلي ىنلل ناكف ىلاعت

 سيقلا دبع دفو لاق هنأ قلم ىنلا نع سابع نب نع ةزمح و بأ ىو رو لاتقلا دمش اذإ دنجلا

 قصلاو مئانغلا نم هللا مهس اوطعتو ةالصلا وميقتومتلا الإ هلإ ال نأ ةداهش عبرأب كرمآ

 نسحلا نع مل سم نب سق نع نايس ىورف هتوم دعب ل ىلا مهس ق فاسلا فاتءاو

 مهسو لوسرلا مهس ىف عقلي هللا لوسر ةافو دعي سانا ب فاتخا لاق ةيفنحلا نب دمج نبأ
 ىبرقلا ىذ موس ةفئاط ت تلاقو هدعب نم ةفيلخلل لوسرلا مهس ةفئاط تلاقف ىبرقلا ىذ

 هللا ليبس ىف ةدعلاو عاركلا ىف نيمهسلا نيذه اولعج نأ ىلع اوعجأو ةفيلخلا ةءارقل

 ىصلا طقس اكهمهس طقس ىفوت املف ًايح ماد ام هل ناكامنإ ِوِلَي ىنلا مهس ركب وبأ لاق

 ىوذ موس 2 فات خاو بئاوذلل دعت 1 اهيإ عجر م ةمينغلا ةلمج ىلإ ةمومس مسج ر 3 هنو

 نيك اسملاو ءارقفال مهسأ ةثالث لبع ساملا | مسقي ريغصلا عماجلا ىف ةفينح ونبأ لاقف ىبرقلا



 صاسجلا نآرقلا ماكحأ قدح

 هلوسرلاو هللا سمخ لاق ةفينحوأ نع فسويوأ نءديلولا نبرشب ىورو ليبسلا نباو

 ىروثلالاقو سلا سمخ ةيآلا هذه ىفىلاعت هللا هامم فدصلكل ىبرقلاوذ سمجو دحاو

 كلام لاقو ىلاعت هللا ىمس ىلا تاقيطالف قب امو سفخلا سدخ وه سنملا نم ملينا 7
 ةمينخلا 5 ىعازوأدلا لاق دهتجيو ىربام ىلع تلي هللا لوسر ءاب رقأ سنخملا نم ىطعي
 ركب وبأ لاق ممريقفو مهنغ نيب ىبرقلا ىوذ موس مسقي ىعفاش اقل لاقو ةيآلا ىف ىعم نمل

 ىبرقلا اذ نآل كلذو مومعب سيلو نايبلا ىلإ قتفم لم ظفا [ىبرقلا ىذلو] ىلاعت هلوق

 سانلا رئاس ءابرقأ | اهب دري ل هنأ مولعمو سانلا نم هريغ نود هيلي ىنلا ةبارقب صتخم ال

 هَ ىنلا ءابرقأ ديرأ دق هنأ ىلع فلسلا قفتا دقو نايبلا ىلإ ًارقتفم المج ظفللا راصف
 نأو ةرصن مل تناك نيذلا ُم هاي رق الا نم سنا مهسأ نيقحتساا نإ لاق نم مهنف

 دعب ثدح نم ةرصن سيل نم نأو ةرصنلاو ةبارقلا نم نيرم'الاب اقحتسم ناك مهسلا

 نع ىرهزلا ثيدح كلذ ىلع نولدتسيو ءارقفلا رثاس هقحتسي اكرقفلاب هقحتسي امإف

 0 ىرقلاىوذ 3 هللا لوسر مسق لاق معطم نب ريصج نعبسملا نيديعس

 اك« ميلضف ركننت المش اه اونب ءالٌوههّللا لوسرأب انلقف ناهّعوان أ هتيتأ بلطملا ىنبو

 9 ةلدنع كنم حنو ماو لو انتعنمو متيطعأ بلطملا ىب تيأرأ مهيف هللا كعضو ىذلا

 دحاو ءيش بلطملا اونبو مشاه أونب اأو مالسإ الو ةيلهاج ىف ىنوقرافي مل مهنإ هَل
 نأ امهدحأ بسخ ةبارقلاب قحتسم ريغ هنأ ىلع نيوجو نم لدي أذبف هعب أصأ نيب كمشو

 طعي لو بلطملا ىب ىطعأف ءاوس هلي ىنلا نم برقلا ف سم دبع ىبو بلطملا ىف

 جرخ كلذ يري ىنلا لعف نأ ىناثلاو مهدي ىواسل ةبارقلاب ًاقحتسم ناكولو سمشدبع ىبب
 هجو ىلع درواذإ هلع ل ىنلأ لعفو ىبرقلا ىذ ركذ نم باتكلا ىف لجأ نايل جرم

 هللا دام كلذ نأ ىف لع لد ةبا رقلا عم ةرصنلا هيَ ىنلا ركذ ايلف بوجولا ىلع وهف نايبلا

 نوقفتم ةعبرألا ءافلخلا نإف ًاضيإو رقفلاب هقحتسي امبإف ةرصن مهنم هل نكي مل نف ىلاعت

 ىلع لعف ام تاقف ىلع نب دمحم تلأس قاححإ نب دم لاقو رقفلاب الإ قحتسي ال هنأ ىلع

 نأ هركو رمحو ركب ىبأ ليهس هب كلس لاقف ىلو نيح ىبرقلا ىوذ مهسبهنع هللا ىضر
 ف امهفلاخ دق هن ال ب ىضق امل هيأر اذه ن كب مول ركب وبأ لاق امبفالخ هيلع ىعدي

 ءاوس ناكامسأ زو ةيازالا تق ىف ءاوس ناكامهمأرو هنأر نأ تيف رخأ ءايشأو اياطعلا ىف ةيوسنلاو دجلا لثم ءايش 3



 ؟ سلا ةمسق باب

 تتبث هيلع ةعبر"الا ءافلخلا عمجأ املو مهنم ءارقفلا هقحتسي اهنإ ىبرقلا ىوذ مهس نأ
 ثيدح ىفو ىدعب نمنيدشارلا ءافلخلا ةنسو ىتنسي ميلع ريلي كلم هلوقل مرعامجإب هتدجح

 ىذ موس نع هلأس نيح ىدورت ةدج لإ هب بنك ايف ابع نب نع شره نب ديزي

 انمرغم نع هنم ىضقتو انهأ هنم جوزن نأ ىلإ رمع اناعدف انل هنأ ىرت انك لاقف ىنرقلا
 انمع نب انيلع كلذ ىلأ أذ ظافلالا ضع قوات نمو انيلع كلذ ىبأوانل هيلسال نأ انييأف

 سابع نيآ لوقو مهتاينغ غأ نود مهئارقفل هوأر ىنلا بامصأ مهو هموق نأ ربخأت

 لج قافتاو ةئسلا عم ى أرلل ظحح الو ىأرلا قي رط نم لاق هنأ رابخ] انل هنأ ىرن انك

 ثيدح هنع سابعنيأ هاكح اف رمع لوو ةمص ىلع لديو ةعبر الا ءافلخلا نم ةباحصلا

 لضفلاو هنأ ثراحلا نيةعيب ر نب بلطملا نع لفون نب ثراحلا نب هللا ديع نع كر زلا

 ىدؤتف تاقدصلا هذه ىلع انرمؤتل كانت حاكتلا انغلب دق هللا لوسراب الاق'س

 دمع لآل ىمذت ال ةقدصلا نإ هلل ىنلا لاقف نوبيصيام ببصنو لامعلا 0 كي 1

 كلذ نأ ىلع لدي اذهو سنلا نم امبقدصي نأ ةيمح ىعأ مث سانلا اسوأ ىهامنإ
 جيودتال هيلإ اجاتحا ىذلا قادصلا رادقم ىلع اهل ىضتقا أ] ناكذإ رقفلاب قحتسم

 نايبسلا ىلع هتمسق قحتسم ريغ ساخلا نأ ىلع لديو ةجاحلا نع لضف امب امل رمأي لو

 مكيف دودرمسنخلاو سنلا الإلاملا اذه نم ىلام ملت هلوق مامإلا ىأر ىلإ لوكو م هنأو
 نوقحتسي ءارقفلا رئاسك هيف ,منأ ىلع كلذ لد ممريغ نود هنم ءىشب ةبارقلا صصخم لو

 هدعب ىرسك الف ىرسك بهذي نِلَي هل وق هيلع لديو ةلخلا دسو ةيأفكلا رادقم هنم

 هللا ليس ىف اهزونك ن قفنتل هدب ىسفن ىذلاو ًادبأ هدعب رصيق الف رصيق بهذيو ًادبأ

 ىلإ الوكوم ناكهنأ ىلع لديو موق نم اموق هب صصخ لو هللا ليبس ىف قفني هنأ ريخأف
 انركذ ام ىلع لدف سخلا ةيآ ىف ركذ مهل مهل سيلو مهبولق ةفلؤللا ىطعأ هنأ كلم ىنلا ىأ أر

 لييسلا نباو ىماتيلا مهو رقفلاب الإ ا ال سنملا ةنآ ىف ىعس نم لكنأ هيلع لديو

 كلذ ميقأ ةقدصا | مهلع مرح الل هنأ هيلع لديو سنخلا نم موس هنآأل ىبرقلا وذ كلذكف
 مهقأ ىذلا لصألا نأ اكريقف الإ مونم هقحت ةدسإ ال نأ بج وف امم ميلع مرح أم ماقم مط

 78 ن اواخدي مو ةقدصلا ملال م دام ىنب ىلاوم ليق نإف ريقف الإ هقحتسإ ال هماقم اذه

 ]1 سنخلا نم مهس ط ماع ىف ا نال طلغ اذه هل ليق سؤخلا نم موسلا قاقحتسا
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 نوقحتس لي لَم هللال وسرةب ارق تناك اذإ لبق نإف مئام ىنب ] وهام بمسح ىلع « ءارقف اوناك

 ليق نيكاسملا ةلمج ىف أولخد دقو رك ذلاب ماي هصرصخ تهجوامم ةجاحلاو رقفلاب مومهس

 هللأ ىعت ال ًاضيأو رقفلاب 1 الإ هن وهحتسإ الو رك نلاي ليسلا ناو ىانيلا سخ كهل

 ةدآلا | نيكاسملاو ءارقفال تاقدصلا امن | لاق 5ليبسلا نباو نيك اسملاو ىناتيلل سخلا

 ناظ نظي نأ زاج سذخلا ىف مهمسي ملولف دنع لآل لحت ال ةقدصلا نإ لِي ىنلا لاق م
 نأ انل هنم امالعإ ممامسف تاقدصلا نم اوطعي نأ زوجي ال امهنم مو اطعإ زوجب ال هنأ

 سلا نم م نأ لأ 0 ىلا ى طعأ دق ليق نإف تاقدصلا ىف مولي مايهس فالؤ هيف موليبس

 نيوجو نم اذه نع باوجلا هل ليق مهن ءارقفلاو ءاينغأللل هنأ لع لدف راسي اذ ناكو
 الو ةيلهاج ف ىف وقرافي مل مهن وكلي هلوقل ةبارقلاو ةرصنلاب ماطعأ هنأ ربخأ هنأ امهدحأ
 نوكي نأ زئاجهنإ ىناثلاو ةبارقلاو ةرصنلا ف مهمواستل ىنغلاو ريقفلا هيف ى ا

 ىف فاتخا دقو هسفنل هطعب لو مشاه ىنب ءارقف ىف هقرفتل ساسعلا ىطعأ اعإ هلع ىنل ىن

 هتابأرق وذ ِم ةقدصلا مهلع مرحت نيذلا ا ىنلا ةبأرق انباصأ لاقف مث نم 0

 نيديز نع كلذ و ىورو باطمادبع نب ثراحلا دلوو ليقع لآو رفعج لآ مثو هلو

 مهضعب لاقو سخان « ماطعأ لَ مقلي ىنلا نآل مهف نولخاد بلطملا ونبنوزخآلاقو قرأ
 509 نأ مي ىنال نأ الإ سال نم مهس رحل نيذلا هلي ىنلا ءابرقأ نما 0

 وب امأو هئأبرق اووذ مهنأ» ءارقفلا نيب فالخال ة مأنر 5 نمأمأ ركب وأ لأق مهم ىأ

 ةءارقلايف اولخدب نأ بجو نإف ءاوس 2 ىنلانمبرقلاف سه دبعونبو مهف بطللا

 ةجردلا ىف مثايإ م ”اواسملا 5 ام سن دبع ىبب نوكينأ بجاوف ةقدصلا يلع مر تن يذلا

 قوق رافي مل لاق هنآلةرصنلاب سمش دبع ىب نود هب ءال وه صخامنإف سنا ممئاطعإ امأف
 نأ تيئق ءارقفلا عيج دنع ةرصنلاب امعرحت قلتي ملف هق دصلاامأو مالس سإ الو ةيلهاج ىف

 ىلاومو سم كيع ىبك م لع ةقدصلا مرحت نيذلا هلي ىنلا لآ نم اوسل باطملا ىب

 دقو ةبارقلاب ًاثيش نقلا نم نوقةحتسي الو مهل ةبأ رق و ةقدصلا ميلع مرت مث ماه ىب

 نإف ٠ ارطعي ملو ديمحتلاو ريب كلا ىلإ اهلكوذف سلا نمامداخ اهنع هللا ىضر ةمطاف هتلأس

 دقف هل ليق « هأب رق ىوذ زم هيلإ برقأ اهمال ها هاب رق ىوذ نم تسلا اهنآلا طع مل ان]ليق

 ةمطاف مم تيهذ نييدح ومع ٠ تأنب ضعبأ لاقو قرقلا ىوذ نع وهو كاذ لع 9 يلع بطاخ



 لكما قل سنحلا ةمسق باب
 نم م رك أنآل مشاه ىب نم نكي مل نم ردب ىماتي ىفو ردب ىناتي نكقبس همدختست هيل]
 ىلإ ب لدع الو امبقحاممعنمأمل هابإ امبعنم زوجي الائيش ةيارقلاب اتقحتساولو راصنألا
 ىأر ىلإ الو كوم ناكم أ سلا نم مومهس نأ اهدحأ نيينعم بع ليلد اذه قوامههريغ
 هل قلعت ال هعنم وأ سنا نم مهءاطعإ نأ قاثلاو مهنم ءاش نم هيطعي نأ ىف متلي ىنلا
 تارن ال هنأب كلذل جمتحي هنإف املكش يرق متلي ىنلا ةبارق نألاق نم امأو ةقدصلا ميرحتب
 شيرق نوطبل نالف ىنباي ىدع ىبباي روف ىنباي هِي ىنلا لاق | نيبرق ألا كت ريشع رظأو]
 ىنبايلاق هنأو ىؤل نب بعك ىباي لاق هنأ هنع ىورو ديدش باذع ىدي نيب ملرذش فل
 نوعبرأ مثو مشاه ىبب ىل عمجا ىلعل لاق هنأ هنع ىورو فائم دبع ىنباي ىصق ىنباي مثاه
 ىلإ ال وكوم سنا نم موسلا ءاطعإ ناكو هئابرقأ نم اهلك اشي رق نأ تدثث ايلف اولاق الجر
 عقاو ةبارقلا مسا ركب وبأ لاق + مثريغ نود ةرصق مهنم هل ناكنم هاطعأ قلي ىنلا ىأر
 | نيبرقألا كت ريشع رذنأو ] ىلاعت هلوق لوزت دنع مثايإ هلل ىبلا ءاعدل مرلكءالؤه ىلع
 اهدحأ ةثالث ماكحأ عقلي ىنلا فرق ىوذب قلعت دقف عينا لوانقي مسالا نأ كلذب تبتف
 ىلع مهنم ءارقفلا مهو [ ىبرقلا ىذلو لوسرللو | ىلاعت هلوقب سنخلا نم مهس قاقحتسا
 ىلع لآ مو مهيلع ةقدصلا ميرحت ىناثلاو اهف نيفاتخلا نع اهركذ انمدق ىلا طئارشلا
 تب لهأ م ءالؤهو بلطملا دبع نب ثراحلا دلوو رفعج لآو ليقع لآو سابعلا لآو
 ولو لِي ىذلا تيب لهأ اوسيل من1 محلا اذه ىف بلطملا ىنبل ظحالو مكي ىنلا
 الو هلآ نمو هِي ىنلا تيب لهأ نم ةيمأ وزب تناكسل كلي ىنلا تيب لهأ نم اوناك

 جلا يل ىاعع

 كلي ىنلا نم مهسن ىف هابإ مهتاواسمل بلطملا ونب كلذكف كلذك اوسبا مهتأ فالخ
 اراك شي رق نوطب كالذ ىظتناف نيب رق الا هتريشع راذنإب هيبنل ىلاعت هلا صيصخت ثلاثلاو
 راذنإلاب نيب رق" الا هت ريشع صخ امنإو ةيآلا لوزن دنع مهايإءراذنإ ىفرث الا هبدروام ىلع
 ءاعدلا ىف ةنهادملاو ةاباحلا قن ىلإ برقأو نيدلا ىلإ ءاعدلا ىف ةيألا لوزن دنع غلب أ هنأال
 ممرذنإو هللا ريغ ةدايعىلع هن ريشع لمت ملهنأا وملعاذإ سائلا راس نال لجوزع هللا ىلإ
 ىلوأ هّؤأب رق فاكل دحأل كلذ 95 ةأباحملا تزاج ول ذإ مهم كاذب ىلوأ هنأ مانو

 ةدرفنملا ةيبارلا هنمو دارفنالا وه ميلا ةقيقح نإف | ىاتيلاو | ىلاعت هلوقو اهم سانلا
 سانلا ىف صتخا دق هنأ الإ ةميقي ىمست جاوزأالا نع ةدرفنلا ةأرملاو ةميني ىمسن
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 لاق كلذلو قالطإلا دنع ًاضيأ كلذ عم رقفلا ديب وهو هوبأ تام دق ىذلا ريغصلاب

 مهن ءارقفلل 6 ةزئاج ةيصولا نأ نوصحم ال مثو نالف ىنب ىئاتيل ىصوأ نميفانب امص

 مطل ظح ال ماتيألا نم اينغألا نأو ةيآلا هذه ىف رقفلا ملا عم ديرأ دقأ فالع الو

هلوق ا نود هونأ تام دق ىذلا ريغصلا ىلع عش مس أ متيلا َن أ ىلع لديو هيف
 للي 

 هببأ لبق نم همي نإف ناسنإلا الإ همأ لبق نم ملي دلو لكنإ لبق دقو اح دعب ع ال

 نإو هدلب ىلإ ه ب لمحت ام ىلإ جاتحلا هب عطقتملا رفاسللا هنإف| لييسلا نيآو | ىلاعت هلوقو

 هتجاح هئاطعإ بوجو ىف ىنعملا نآل هل لامال ىذلا ريقفلا ةلزنمب ويف هدلب ىف لام هل ناك

 هيف فلت+ادقف نيكسملا امأو ه هل لامال نم نيبو هيلإ ىل لصي الام هل نم نيب قرف الف هيلإ

 امإ ميتيلاو ليبسلا نبا نأ ىلع عيملا قافتا فو تاقدصلا ةنآ نم سس ىف هركذنسو

 ىلإ هفرص سناب دصقملا نأ ىلع ةلالد مسالا ن نود ةجاحلاب سلا نم اممقح ناقحتسإ

 ملظعأ هيف هلل فق ىبرقلاىوذ ركذ ف: 0 رّقفلا وه ىنملل ناكاذإ ليق نإ نيك اسما

 سلا نأ ناظنظي نأ ئاج ناكةقدصلا م ملع تمرح امل هللظ ىنلا لآ نأ وهو دئاوفلا

 ةنآلا 2 مهتيمسأب ىلاعت هللا نانأف 3 ءأ رقفا لإ هفرص هليدس نك اير مهلع مر

 ليدسلا ناو ىااتيلا ىطعي نأ لا سس اذه مزلي و رشفلاب سؤ نم مهن ؛اطعإ زاوج نع

 ليبسلا نبأ هتيمسقل ناك ام رقفلاب اقحتسم ناكول نأب هتبضق نع ةجاحلا ن نود مسالاب

 هللا اوركذاو اوتيئافة ةئف م قل اذإ 1 ىلاعت هلوق رقفلاب هناقحتسي ام امو ىعم مباو

 اذإ فيسلاب هسأر تأ نم .م هلسأو اهريغ نع ةعطقنملا ةعاملا ىه ةثفلا نأ ليق ا أريثك

 هلوق ىنعم ىف وهو مهلاتقو يطل تابثلاب مرمأف رافكلانم ةعامج انره ةئفلاب دارملاو هتعطق

 ركذام ىلع بتم مان 0 [رابدأ الا مولوت الف قدحز أور فك نيذلا متي بقل اذإ ]| ىلاعت

 بترمو موعم لتاقيل نيملسملا نم ةقف ىلإ زايحنالا وأ لات كلل فرحت لاا وج زم هذه ىف

 نإف ًافعض كيف نأ معو ب هللا ففخ نالآ | ىلاعت هلوق نم اذه دعب ركذام ىلعأ ضي

 مم امنإف | هللا نذإب نيفلأ اويلغي فلأ مكنم نكي نإو نيتئام اويلغي ةدباس ةأم كم ن 5

 زايحنالا مهل زئاخ ميفاعضأ ةثالث اوناكنإف مولثم ودعلا ناك اذإ مه أيثلاب نو رومأم

 نيبجو لمتحي | ًاريثك هللا اوركذاو | ى 05 هلوقو مرعم نولتاقي نيلملا نم لق لإ

 رك د أمهدحأ نيج وىلع كلذو باقلاب ركذلا رخألا و ناسللاب ىلاعت هيا ركذ ايهرحأ



 كل سنل] ةمسق باب

 ركذ ىاثلاو رارفلا باقع ركذو نيكرشملا هللا ءادعأ دابجل تابثلا ىلع ربصلا باوُث
 بورضو هئادعأ دابج 2 هضرفب مايقلا نم م مهيلع هقحتس امو هدأيع ىلع همعتو هلثالد

 ىلع ةأرجلاو هللا نم رصنلا اهب ىعدتسيو تابثلاو ربصلا ىلع نيعت اهلك راكذآلا هذه
 امعيمج مسالا لومشأ راكذ“الا عيمج ةيألاب دارملا نوكي نأ زئاجو مهم ةناهتسالاو ودعلا
 رشب انثدح لاق عفاق نب قابلا دبع انثدحام ةيآلا ىنعم ىنقفاويام هيلي ىنلا نع ىوردقو
 دايز نب نمحرلا دبع نع ىروثلا نايفس انئثدح لاق ى# نب دالخ انثدح لاق ىسوم نبأ

 ودعلا ءاقل اونمت ال قلي هللا لوسر لاق لاق رمع نب هقا دبع نع ديز نب هلل دبع نع
 اوجضوأ اويلجأ نإو إو ًريثك هل اوركذاو اوتبئاف مثومتيقل اذإف ةيفاعلا هللا اواثساو
 بهذتو اولشفتف اوعزانت الو هلوسرو هللا اوعيطأو | ىلاعت هلوق تمصلاب مكيلعف
 فالتخالا نع اهم ىهنو هلوسر ماطر تحالب ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا 0 محير
 عرف نم بأقلا فعض وهو لقفلا ىلإ ىدؤي عزان انتلاو فالتخالا نأ ريخ ريخأو عزاتتلاو

 ىلإ نيبدؤملا عزانتلاو فالتخالا تنل ىمأالا ١ ةالأ ةعاطب ىرخأ ةبآىف ىف ىمأو قحاب
 ءىثش ىف متعزانت نإف مكنم مالا ل لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ ] هلوق ىف لشفلا
 متعزانتلو , متلشفا كبك أ راو ] ىرخأ ةبآ ىف لاقو |لوسرلا و هلأ لإ هودرف ءىش
 ارفف ًاريثك موُأر اذإ اوعزانتي الثل اليلق مهمانم ف « ماد هنأ ىلاعت ربخأف [ م لاى
 مهتمك تعمتجأ اذإ ةلق نم ًاهلأ رشثع قس أ ١ باغي ن لاق هنأ م ىنلا ن2 ىوؤرو

 اعفلا لإ ]ىدي كلذ نأ ربخأو ع عزأت انتلاو فاالتخ الأ نع .ءيبلا ابلك ةيألا هذه تنمضتف

 مم هللأ اهتعس ىت )| رصنلا خبر ىتعملا نإ ل قو ا مير بهذتو | هلرقب ةلودلا باهذ ىإو

 نم متاود بهذت ةديبع وبأ لاقو ةداتق نع كلذ ىورو هلذفع نم ىلع هرصني نم

 نم مهم درشف برحلا ىف مهنفقثت امإف | ىلاعت هلوق هتلود تب هذ ىأ هير تبهذ مكرق
 موفلخ نم مجد رشف ريبج نإ ديعسو ةداتقو نسحلا لاقو مهفداصت هانعم مهفقتت 1 مفلخ
 افا هرغ لاقو كنم ًافوخ دبعلا ىضقان نم مديغ درشت اليكست مج لكتف مهتم أاذإ

 هب صمأام نوي نأ هيشيو كلأتق ىلع نواعتلا نع موفلخ نم هب 5 قرفتام لتقلا نم
 نم مهما نارينلاب م ارحاو ة ةد رلا لهأب ليكنتلا نم هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وب
 ندير رللأ رثأس ديرشل ىف هب ال!ليوأت نأ ىلإ هيف بهذرأبألا ىف ف مهحرطو لابجلا سؤر
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 ذيئاف ةنايخ موق نم قنفات امإو 1 للاعت هلوق نيملسملا لاتق ىلع عامتجالاو نواعتلا نع

 نييلسملاب موعاقيإو مهتعدخ و مردغ تفخ اذإ ملعأ هللأو ىنعي ةيآلا اأو ب ىلع مهلا

 خسف ميل ق ولأ ىتعي هاوس ىلع مهيلإ ذبناف دبعلا ضقن اوروظي ملو ًايفخ كلذ اولعفو
 هلوق ىنعم وهو كلذ ةفرعم ىف علي يما ىوتسي ىح ةندطلاو دبعلا نم 0 كتيب أم

 ىلع | ءاوس ىلع | ليقو برحلا بصنب دبعلا تضقن كنأ اوضوتي الثل | ءاوس ىلع |

 : : رجازلا لوق نم لدع

 ءاوسلا ىلإ كوبي د ءادعألل ردغلا هوجو ب رضأف

 : ناسح لاق كهلادتعال ءاوس طسولل لبق هنمو

 ىدحلملاءاوسف بيغملادعب «هطهرو ىلا راصنأ ميواب

 ارناكدق مهنأل مهل 1 ديف نأر يغنم ةندطأ دعب كم ىل |هأ ل ىنلا از ارْغ دقو هطسوفف ىأ

 ءاج كلذإو ع دلل ءافلح تناكو ةعارخ ىلتق 3 ىلع ةنانك ىنب واع دبعلا اوضقت

 ىلإ لي ىنلاهبحي لف شي رق نيبو هدب دبعلا ديدجت لِي ىن )1 لئسي ةنيدملا لإن ايفس وأ

 برحلا بصنب دبعلا ضن !وررظأ دق !وئاكذإ مهل ذبنلا ىلإ جت ل كلذ لجأ نف كلذ

 وأ انثدح لاق ركب نب دمه انثدح هى هلا نع ةيآلا ىندم وحن ىورو مَنِ ىنلا » ءاقلخلا

 لقول ميلس نع ضيفلا ىبأ نع ةيعش 2 لاق ىرغلا ورع نب صفح انثدح لاق دواد

 ون ريس ناكو دبع مورلا نيبو ةيواعم نيب ناكلاق ريمح نم لجر سماع نب ميلس هريغ

 ربك أ هلل هللا لوي وهو نوزرب سرف ىلع لجر ءاجخ مماز زغ درعلا ىضقنأ اذإ ىتح مدل

 تعمسلاقف هلأسف ةبواعم هيلإ لسرأف ة ةسعن ورع اذإف اورطنف ردغال ءافو ربكأ هلأ

 ىضقنب ىتحاراعالو ةدّقع دشيالف دبع موق نيبو هنيب ناك نم لوقي ني هللا لوسر

 نم متعطتسا أم م اودعأو ] ىلاعت هلوقو ةيواعم عمجرف ءاوس ىلع مهلإ ديني وأ اهدمأ

 عاركلاو حالسلا دادعإب ةيآلا هذه ىف نينمملا ىلاعت هللا سأ [ لي 4| طابر نمو ةوق

 دقو نيكرشملا لاتقل ًادادعتسا ليخلا طابت را ىف مدقتلاو ودعلل ًاباهرإ لاتقلا تيقو لبق

 نب ديعس اثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركن دمع انثدح ىمرلا اهنإ ةوقلا ىف ىور

 نب ةمامم ىلع ىأ نع ثراحلا نب ورمع ىنربخأ لاق بهو نب هللا دبع انثدح لاق روصنم

 رتنملا ىلع وهو ليلا لوسر تدم لوقي ىنوجلا ماع نب ةبقع عمس هنأ ىنادمحلا نش.



 بوب ةيآلا .ةوق نم متءطتسا ام م اردعأو : ىلامث هلوق

 نإ الأ ىرلا ةوقلا نإ الأ ىرلا ةوقلا نإ الأ [ ةوق نم متعطتساام مف اودعأو ]لوقي
 نب لضف انثدحلاق لضفلا نب ليعامس] انثدح لاق عناق نبقايلا دبع انئثدحو ىرلا ةوقلا

 لاقلاقهدج نع هببأ نع و رمع نع لالب نب نايلس نع سيوأ ىلأ نبا انثدح لاق بت
 نمؤملا ول لكو اويكرت نأ نم ىلإ بحأ اومرت نإو اوبكراو اومرا ِهَتِبَي هللا لوسر
 دمج انثدحو قملا نم نهمإف هتأرما هتيعالم وأ هس رق هيندأت وأ هسو#ب هيمر الإ لطاب

 كراملا نب هللا دبع انثدح لاق روصنم نب ديعس انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نبا
 ةبقع نع ديز نب دلاخ نع مالس وبأ ىنث دح لاق رباج نبديزب نب نمحرلا دبع ىنثدح لاق

 ةنجلا رفن ةثالث دحاولا مهسلاب لخدي هللا نإ لوقي متلي هللا لوس ر تدمس لاق سماع نبا
 ىلإ بحأ اومرت نإو اوبكراو اومراو هلينمو هب ىمارلاو ريخلا هتعنص ىف بستح هعئاص
 هسوّب هيمرو هلهأ هتبعالمو هسرف لجرلا بيدأت ةثالث وللا نم سيل اوبك رت نأ نم
 دبع انثدحو اهرفك لاق وأ اهكرت ةمعن اهنإف هنع ةبغر هملع ام دعب ىمرلا كرت نمو هلبنو
 نب ناهثع انثدح لاق نمحر لأ دبع نب ةريغللا انثدح لاق قامسإ نب نيسح انثدح لاق قالا
 نع مقار ىبأ ىلوم ناهيلس ىبأ نع بابشش نبا نع لاهنم نب حار جلا انث دح لاق نمحرلا دبع
 ةحابسلاو هللا باتك هيلعي نأ دلاولا ىلع دلولا.قح نم وقلي هللا لو سر لاق لاق مفار ىبأ
 ةوقلا نم هدادعإ بحي ام مظعم نم هنأ ىرلا ةوقلا نإ الأ عتب هلوق ىنعمو ٠ ىرلاو
 ناعتسيام ميه لماشلا ظفللا مومع لب ةوقلا نم هريغ نوكي نأهب فني ملو ودعلا لاتق ىلع

 انثدح لاق قابلا ديع انثدح دقو برخلا تالآو حالسلا عاونأ رثاس نمو ودعلا ىلع هب

 ىسيع انثدح لاق ماششه نب ريثك انئ دح لاق رفعج نب ىبحي انثدح لاق ليتقلا ىلأ نب رفعج
 ى رافظأآلا من ال نأ تي هللا لوسر ان ممأ لاق ريمع نب مكحلا نع ىلاهثلا ميهاربإ نبأ
 روعأم وهف ىدعلا ىلع ىوقيام عيمج نأ ىلع لدي !ذهو رافظألا ىف ةوقلا نإ لاقو دابجلا
 .كرت ىلع مهمذف [ ةدع هل اودعأل جورخلا اودارأ ولو | ىلاعت هللا لاقو هداد_عتساب
 -هىطاويام ليخلا طابترا ىف و ىلا نع ىوردقو ودعلا ءاقل لبق مدقتلاو دادعتسالا

 .لاق ىرتستلا قاعس] نب نيسحلا انثدح لاق عفان نب قابلا دبع انثدحام وهو ةبالا ىنعم

 ىدزألا ميكح ىبأ نب ديبع نع ةعيل نبا نع بهو نبا انثدح لاق رمع نب دمحأ انثدح
 لاق لوقي هللا دبع نب ريأج تعم“ لاق محبصملا ىبأ نع ىرلألإ ةلمربخ نب نيصخلا نع 5 6. - - 1 0



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 4 6 ع

 نوناعم اهماحصأو ةمايقلا موب ىلإ لينلاو ريخلا اهيصاون ىف دوقعم ليخلا قلتي هللا لوسر
 ةمينغلاو رجالا وهريخلانأ لوألا ربخلا ىفنيب ركبوبأ لاق راتوألا امودلقت الواهودلق

 ًاضيأ لدي وهو دابجلا هب ديرأ اذإف ىلاعت هللا ىلإ ةبرق اهطايترا نأ بجويام كلذ ىفو
 رع هللا ليج ىف دارجلل اهطابتر اب ًاقحتسم رجالا ناكذإ ةمارقلا موي ىلإ دابجلا ءاقب ىلع

 رتولاب اهقانتخا ةيشخ امهدحأ ناينعم هيف لبق رانو "الا اهودلقت الو هلي هلوقو لجو

 راو الا موليخ اودلق لوخدلاو راتو الاب اويلط اذإ اوناكةيلعاجلا لهأ نأ ىناثلاو
 "ا ىلا لاطبأت ام 6 م لطي نم لتق ىف نودهتج رات وألا + نوم !اط مبنأ ىلعا م نولدي

 ورق ةرثأمو عمد لك دإ الأ د م تف موا هع ىنلأ لأَق كلذلو ةيلهاجلا لوخدب بلطلا

 . ثراحلا نب ةعبر مد هعضأ مد لوأو نيتاه دق تحت عوض وم

 ةعداوملاو ةندهلا باب 0
 0 .فسلا تحتج لاقي هنمو ل يملا حونجلاو | اخر 5 ملسلل أ وحتج نإ وإ ىلاعت هللالاق

 نم ةمالسلا بالط ىهو ةملاسملا ىلإ أولام نإ مكأ ُةيالاىب ىعمر ةلأسملا ملسلاو تلام اذإ

 دقو ةملاس | نع ةيانكهن'ال [ ال حنجاف | لاق امنإو مهنم كلذ ل 5 أو ملاسف برملا

 ىلاعت هلوقب ةخوسنم اهنأ ة ةداتق نع رمعمو دعس ىورف 5 لا اذه ءاقب ىف فاتخا

 نب نامعوجي رجنيأآىورو هلثم نسحلا نعئيورو ا م ومكدجو ثيح نيكر هلأ أ ولتقأف إ

 اولتاقإ | محمل لاق |[ امل د اوحنج نإو | سابعوبانعزناسار 4 اءاطع نع ءاطع

 نورخآ لاقو | نورغاص مثو هل وق ىلإ  رخآلا مويلاب الو هللأب 00 ال نيذلا

 ةدبع ىف [ نيكرشملا اولتفاف | | ىلاعت هلوقو ب اتكلالهأ ةعداوم ىف اهن'ال اهف خيسأ ال

 مو نيكرشملا نم ًافانصأ ةنيدملا مدق نيد دهاع 0 ىنلا ناكدق ر 5 وبأ لاق َن اموالا

 ةنده شي رق نيبو هندب تناك مث نيكر هلا نم لئابق دهأعو ةظيرقو عاقتيقا ونبو ريضنلا

 هلق فات لو كلم ىنلا ءافاخ ةعارخ اما هب ديعلا كلذ شي رق تضقن نأ ىلإ ةيبدحلا

 نوبلسملا رثك ايلؤدلهأ ىوقيومالسإلا لمأرثكي نأ | لبق و كلذو كلذ ىف ىزاغملاو ريسلا

 رع هلو فيسلا وأ مالسإلا الإ مهم لبقي و برعلا رشم ل لدعب سأ نيدلا ىوقو

 وأ اولس ىح باتكلا لهأ لاتق َُك مأو ا مو دوحو ثيح نيكرشملا اولتقاف إ لجو

 3 11 تال ىذلا ١ ىلتاق |! ىلأعت هل شب د 0
 - هلوق ىلإ -رخ آلا مويلاب الو هللاب نونموي ال نيذلا اولتاق | ىلاعت هلوقب ةيزجلا اوطعيي



 و ةعداوملاو ةندهلا باب

 الوزن ناكو نآرقلا نم لزن نم رخاوأ نم ةءارب ةروس نأ ارفلتخي لو | نورغاص مو
 تاز لافتألا ةروسو ةرجحلا نم ةعساتلا ةنسلا ىف جحا ىلع ركبابأ هِي ىنلا ثعب نيح
 لمعتسمةء ءارب ةروستاعءداوملاو دورعلاو مث من :غلاو لاقنألا كحاهؤ نيب ردب موي بي 2

 ان وأضيأ تباث مح محل اهيلإ نوكرشملا لام اذإ ةملاسملاب مالا نم ركذامو دروامىلع
 ددع ةلق لاح ىه ةلأسملاب اهيف ىمأ ىتلا لاحلاف نيلاحلا فالتخ ال نيتبألا كح فاتخا
 ىّتح باتكلا لهأ لاتقبو نيكرشملا لتقب اف سمأ ىتلا لاحلاو مودع ةرثكو نيملسملا
 اوعدتو اونمتالف | ىلاعت لاق دقو ودع ىلع م ممم وةونيملسملا ةرثك لح يم ةيزخلا و طع

 0 ودعلا روق ىلع ةوقلا دنع ةللاسملا نع ىهف ا عم هللأو نولعألا متنأ و لسلا لإ

 زج مل مهتمواقمو ودعلا لاتق ىلع روغتلا لمأ ضعب ردق اذإ انبأ 0 لاق كلذكو

 1 ملت سارا و ةيزجلاب الإ رفكلا ىلع مترأر 3 مط زوحي الو مهملاسم

 من برحلا عضو ىلع مهتداهو رافكلا فانصأ نم ًاريثك ع ىتلا لاس اك ىهتملاسم
 * ءاوس ىلع مهلإ اوذن ملاتق ىلع كلذ دعب اووق نإف اولاق منم اهذخأ ةي رج ريغ نم
 نآأل كلذ مهل زاج محل هنول ذيب ام الإ مهسفنأ نع ودعلا عفد منكم منإو اولا مولا
 ىح ندا رامث ففصت ىلع باز رحال موي هريغو نصح نب ةنييع حلاص ناكدق هَ هني ىتلا
 ىبنلا لاقف ةديكملاو ىأرلا مأ هب هللا كمأ سمأ وه هللا لوسراب اولاق راصذألا رواشامل
 ميعفدأ نأ تدرأف ةددحأو سوق نع مت مردق برعلا تيأرفآل 3 ىأرو هم لبال "ل

 أون ركب مل مهنإ هللا ل وسراب هللاو ذاعم نب دعسو ةدأب ءنب نادعسلا لاةفام موب ىلإ مدع
 ميطنلال مالم الاب هللا انزعأ دقو فيكف رافك نحنو ىرشو ىرقالإ انم اذ نوعمطي
 مومفدب نأ مهل زاج نيكرشملا اوفاخ اذإ مهتأ ىلع لدي اذهف ةفيحصلا ءاقشو فيسلاب الإ
 ىف ةلمعتسم ىهو ةنسلاب اهبضعبو نآرقلاب تباث اهضعب ماكحأ هذبف لاملاب موسفنأ نَع

 ثاريم ىف ارك ذامريظن اذهو اهف هلي ىبنلا املمعتساو اه ىلاعق هللا ىمأ ىتلا لاوحآلا
 مدع لاح ىف [ | ميبب رص موت آف مئامأ تدّوع نيذلاو | ىلاعت هلوقب تياث 7 هنأ فيلحلا

 07 نمىلوأ مهف ةقاتع ءالووأ بسن وذ كانه ناكاذإف قاتعلا ءالوو باسن الا ىوذ
 فلأو] ىلاعتهلوق ثاريملا لهأ نم نوكي < نأ نم *جرخي لو خأالا نم ىلوأ نبإلا نأ اك

 هب دأرأ هنأ ىور ةبآلا | مهولق نيب تفلأام أ اعيمج ضر "الا قام تقفنا ول م«ولق س



 مهم ولق نيب هللا فلأف مالسإلا لبق ءاضغبلاو ةوادعلا ةباغ ىلع اوناكو جررخلاو سوألا

 وهدهاجي لاقو ىدسلاو قاحسإ نبأو ىراصنألا تباثث نب ريشب نع كلذ ىور مالسإلاب
 رخآ ىلإ |نيتنام اوبلغي نورباص نورشع مكنم نكي نإ | ىلاعت هلوق هللا ىف نيباحتم لك

 لاق ديبعويأ انثدح ناملا نيدتنءر فعج انثدحلاةىطس اولادمي نب رفءجانث دح ةصقلا

 هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب لع نع حلاص نب ةيواعم ن ءحلاص نب هللا ديع انث دح

 نم لجرلا ىلاعت هللا أ لاق | نيتئام اوبلغي نورباص نورشع مكنم نك نإ | ىلاعت

 8 ةرباصةلامكتمنكينإف| لاقف مبحرف مهلع كلذ قشف رافكلا نم ةرشع لئاقي نأ نيملسلا

 نب رفعجانث دحلاق دمحنب رفعج انثدحو [ نيفلأ !وبلغي فلأ ى:م نكي نإو نيتثام اويلي

 سابع نبا نع ءاطعنع يجن ىبأ نبا نع ميهاربإ نب ليعام( انثدح ديبعوبأانثحل اقدم

 هذهىف ركذام سابع نبا ىنع امن إورفدقف نينث | نمرف نمور في ملف ةثالث نم رف لج رامألاق

 دامب ةحصا راغكلا نم ةرشعلا لاتق دحاولا ىلع مالسإلا لوأ ىف ضرفلا ناكوتبألا

 ل نكي مل نم م طلاخ نورخآ موق لسأ امم مليش قدصو تقولا كللذ ىف نيئمؤملا

 واتم دحاولا ىلع ضرفف آادحاو ىرع مثار أو عيمجأ ن رع ففخ مهناينو مرئاصب

 ىوقلا فعض هب درب مل[ ًافعض ميف نأ معو منع هللأ ففخ نآلا | ىلاعت هلوق نينثالا

 مهئافعض ضرف عيا ضرف لعجخ نيكرشملا ةءراحم ةينلا فعض دارملا امنإو نادبآلاو

 هلل لزنأ ىتح هللا ريغ هلاتقب ديرب نيماسملا نم ًادحأ نأ تننظ أم د وعسم نب هللأ دب مل

 تايثلا هذه لثم ىلع نولؤألا ناكفإ ة 9 رخآلادي 5 نم مكنمو اين كلا فيت نم مكنم |؛

 ىلع ةلالد ةيآلا هذه ىو ضرفلا ىف عيمجبأ نيب ىوس هلاتق 9 يندلا ديري نم مهطل 5 :

 لاق هن'ال هلوقب ًادقتعم هلئاق نكي مل ن]و لَ ىنلا ةعيرشفف خسنلا دوج و ىلأ نم نالطب

 [نيتئام !وبلخي ةرباص ةثام كتم نكي نإف ًافعض مكيف نأ لعوكنع هللا ففخ نألا] ىلاعت
 تثق هنم فخأ وه ام ىلإ هنع لفنلا وأ ضرفلا ضعب لاوزب الإ نوكي ال فيفختلاو
 هن“الخسنلا راكن] نم ان ركذ امب لئاقلا معزولو "الا ضرفلل ةضصان ةيناثلا ةيألا نأ كلذب

 لكفاكامإو دعولا رجتأ طرشلاب فو ىتُف ةطيرشب دعولا هيف امنإو سمأ ةيآلا ىف سيل
 نيتئامللن ب رشعلا ةمواقم نم رك ذأم نيلو الا ىلع ناكف مهتعاطتس ار دق ىلع ريصلا نم موق

 نينثإلا دحاولا ةمواقم اوفلكف نيلوألل ام ل إثم ةريصيلا ذات نم مهل نكي / نورخآلاو



 ؟ةا/ ىراسآلا باب

 امتإو نيتئادلل ةئاملا كاذكو ةضورفم ريغ نيتئاملل نيرشعلا ةمواقمو لاق نيتئادلل ةئاملاو

 نع جراخضقانتلاو لالتخالا ديدش مالك اذه ركب وبأ لاق معزاكخسن ةيآلا ف سلف
 ناكض رفلا نأ ف نورسفملاو لقنلا لهأ فاتخمال هنأل كلذو اهفلخو اهفلس ةمآلا لوق
 مكدم نك نإ ] ىلاعت هلوق نأ ًاضيأ مولعمو ةرشعلل دحاولا ةمواقم مالسإلا لوأ ىف
 ىلاعت هلوقك سلا هانعف ربخلا طظفا هلظفل ناكنإو [ نيتئام اويلغي نورباص نورثدع

 ًاريغ اذهناكولو ةرشعلا نم دحاولا رغبال نأب أ وه امنإو كلذ عوقوب ًارابخإ وه
 ال هي رومأملا ىف نوكي اسإ فيفختلا نأال ىنعم [ مكنع هللا ففخ نآلا ]هلوقل ناكامل
 ةرشع مهنم دحاولا مواقي نأب نيرومأم اوناكن يذلا موقلا نأ ًاضيأ مولعمو هنع ريخلا ىف
 دق لامع الذ [ًاقعض مف نأ معو ع هللا فخ نآلا] هلوق ىف نولخاد نيكرشملا نم
 مرئاصب تصقن دق موقلا كتلوأ نكي ملو كلذ نم هب اودبعق !وناك ايف مهنع خسنلا عقو
 ىلاعت هلوقب نوينعملا مو مهتاينو مرئاصب لثم ممل نكي مل موق مهطلاخ امنإو مربص لقلو
 نأ لئاقلا اذه رقأ دقو انفصو اب لئاقلا اذه لوق كلذب لطبف [ ًافعض مكيف نأ معو ]
 . باوصلاب ملعأ هللاو خستلا ىنعم وه اذهو ةيئاثلا ةيآلاب مهنم لاز دق فياكتلا ضعب

 ىراس الا باب

 دم انثدح [ ضر الا ىف نخشب ىتح ىرسأ هل نوكي نأ ىنل ناكام ] ىلاعت هلل لاق 07
 انربخأ لاق حون وبأ انثدح لاق لبنح نب دمحأ انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نبا
 باطلا نب رمع ىنثدح لاق سابعنب | ىنثدح لاق ىننحلا كامس انثدح لاق رام نبأ ةم ركغ
 هل نوكي نأ ىنل ناكام ] ىلاعت هللا لزنأف ءادفلا ِهَتِلَي ىنلأ ذخأف ردب موي ناكامل لاق
 قابلا دبع انئدحو مئانفلا هللا لحأ مث ءادفلا نم [ متذخأ ايف مكىل  هلوق ىلإ - ىرسأ
 صوح الا وب أ انث د لاق للاص نب هللا دبع انئد لاق ىسوم نبرشب امدح لاق عاق نبا
 نيبلسملا نم سان لجعت ردب موي ناكلاق ةربره ىبأ نع ملاص ىبأ نع شع” الا نع
 ىنلا ناك كليف سؤرلا دوبم موقلمئانغلا لحت مل هيَ هللا ل وسر لاقف مئانغلا نما وباصأف

 0 عب ماكحأ زاد
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 الول | ىلاعت هللا لزنأف اهلكأتف ران ءامسلا نم لزنتف مهمئانغ اوعنمج هءاحصأو وه منغ اذإ

 ىورو | آبيط الالح متمنغ امم اولكف ٍيظع باذع متذخأ ايف مكسمل قبس هللا نم باتك
 لاق هللا ديع نع ةديبعىأ نع ةرص نب و رمت نع ش ثعألا افرام وهو رخآ جو هيف

 لتتقلاب رمع راشأو ءاقبتسالاب ركب وبأ راشأف ردب ىراسأ ىف هبا محأ هلي ىنلا روأ
 نيح رميهار] لثم ركب ابأ اي كلثم قلي ىنلا لاقف قارحإلاب , ةحاور نب هلأ درع راشأو

 مهبذعت نإ | لاق ذإ ىسيعلثمو | ميحر روفغ كنإف ىناصع نمو ىنم هئإف ىنعبت نف | لاق

 نيرفاكلا نم ضرألا ىلع رذت ال | لاق ذإ حون لثم رمعاي كلثمو ةبآآلا | كدابع مهنإف

 مهنم نالقني الف ةلاع متنأ ةبألا | مهلا ومأ ىلع سمطا انبر | لاقذإ ىسوم لثمو , ًارايد

 مالسإلا ركذ هنأف ءاضيب نب ليهس دهس الإ دوس ١ لاقف قنع ةيرطوأ٠ ادفب لإ دحأ

 ىح ىرسأ هل نوكك نأ ىنل ناكام] كامت هللأ ف ءاضن نب لييسالا لاق مث تكسف

 ركب ابأ راشتسا قلب ىتلا نأ سابع با نع ىورو نيتب آلا رخآ ىلإ | ضرآلا ىف نخش

 د كور لتقلاب رمعر امأو ءادقلاب رك وبأ رأ اق ردي ىراس أ ىف ًايلعو رمعو

 اذ عي يي هللا لوسر لإ تح دذلا نم ناك املف رم لاقام ىوجي لو ركب بأ لاق هَ

 3 ىب ءىش ىأ نم + ىتربخأ هللا لوسراب تأقف نايكس تادعاق رك وبأو وه

 مكياذع ىلع ضرع دقل ءادفلا مذخأ نم كباهصأ ىلع ضرع ىذلل ىبأ لاق كبحاصو

 هل نوكب نأ ىنلناكام ] ىلاعق هللا لزناذ غاي ىنلا نم ةبي رق ةرجش ةرجشلا هذه نم ىندأ

 ماذأ ثم انا ق مدتتأا ساع نأ ؟ كف ةيَيأ يأ 11| مع أ
 78-5 ثيدحو بأبلا ىف مدهتما سم نبأ ثيدح ىف رك دف ةصقلا رجا فأ | ىرسا

 مذخأ ىف لزن امن | ميظع باذع متذخأ اف كل قبس هللا نم باتكالول ] هلوق نأ
 ىف ناكامنإ ديعولا 0 رخألا سابع نياو دوعسم نب هللا دبع ثيدح ىف رك ذو مئانغلا

 هلوقل ةيآلا ىنعم ىلوأ لو ”الاودب هيلع مهتراش ]و هلل هللا لوسر ىلع ءادفلا 0

 نوكي نأ ليحتسي هنإف كلذ عمو مترشأ و ّمض ل لو [ متدخأ ايف كسل ] ىل

 نمووحوبىحوالإو ه نإ ىوطانع قطنيال هن 0 الم هللا لوسرهلاق لوق ف 7

 هيلي ىنلان وكب نأاضيأ ذ وحيو ىأرلا داهتجاقب رطنم قلب ىنلا ىلع كلذ زين مسانلا

١ 

 ىف ركذ دتوأ ملع نيماسملاو هللا هيتاعف ةريغص ةيصعم كلذ ناكو ءادفلا ذخأ م حابأ
 مالم م وو ع لل كل هس لا سن مص شا ب :

 كلذ ىلع لديام ةبالا فو دحال انيدن لبق لمت مل مئانغلا نأ بابلا ردص ىف ىذلا ثيدحلا
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 عئارش ىف ناكف [ ضرألا ىف نخثب ىتح ىرسأ هل نوكي نأ ىنل ناكام ] ىلاعت هلوق وهو
 ىضتقاو ضرألا ىف نخشي ىتح اهب رحت انيبن ةعيرش ىفو مئانغلا م.رحت نيمذقتملا ءاينألا
 نيكرشملا لقب نير ومأم ردب موي اوناك دقو ناخنإل دعب ىرسألاو مئاشلا ةحابإ هرهاظ
 ىرخأ ةبآ ىف ىلاعت لاقو [ نانب لكمهنم اوبرضاو قانعالا قوف اوبرضاف ] ىلاعت هلوقب

 ضرفلاناكو [قاثولا اودشفمومتتختأ اذإ ىتح باقرلا برضف اورفك نيذلا متبل اذإف]
 لبق ءادفلا ذخأ ناكو ءادفلا ةحابإ ذئنيخ نوكرشملا نختأ اذإ ىتح لّقلا تقولا كلذ ف
 ىرسأالا اوذخأو ردب موي مئانغلا اوزاح هلي ىنلا باحصأ ناكدقو اروظحم ناخنإلا
 كلذلو كلذ ىف مين ىلاعت هللا كل قفاوم ريغ مهلعف نم كلذ ناكو ءادفلا مهنم اوبلطو
 دعب ءادقلا مينم ذخأ هلي ىنلا نأ ىزاغملا ةاورو ريسلا ةلقن فلتة# لو هيلع مهبتاع
 قخأ رظح نوكي نأ بجوي كلذو قنع ةبرض وأ ءادفب الإ مهنم تلفني ال لاق هنأو كلذ
 هل نوكي نأ ىنل ناك ام ]ىلاعت هلوق وهو ةيالا هذه ىف ةروكذملا مهتادافمو ىرسأالا
 ذخأف [ ميظع باذع متذخأ ايف مكسم قبس هللا نم باتكالول ] هلوقب اغوسنم [ ىرسأ
 تناك ىذلا هنيعب وهواخوسنم كلذ نوكي نأ نوحي فيك ل يق نإف ءادفلا مهنم قلي ىنلا
 ذخأ نإ هل ليق دحاو ءىث ىف رظحلاو ةحابإلا عوقو عنتممو نيماسلل هللا نم ةيتاعملا
 ابحابأ ىلاعت هلا نإ مث اوذخأام أوكل ملف رظملا هجو ىلع ًايدب عقو ىرسالاو مئانغلا
 هلوق ىنعم ف فلتخا دقو الوأ روظح ريغ وه ًايناث حابملا ذخ"الاف اهايإ مبكلمو مهل
 نبا نع ليمز وبأ ىورف [ ظع باذع متذخأ ايف مكسسمل قبس هللا نم باتك االول ] ىلاعق

 !اذهو ةياور نسحلا نع هلثم ىورو ةيصعملا أوبلعي نأ لبق ةحرلا مه تقبس لاق سابع

 بتكورئابكلا مهمانتجاب اهنا رفغ هللا دعو دقو ةريغص ةيصعم كلذ ايأر امهمأ ىلع لدي
 ناك ىلاعت هللا نأ دهاجمو ًاضيأ نسحلا نع ىورو ةريغصلا ةيصعملل مهلمع لبق كلذ مل
 مكح ركب وبأ لاق ةمينغلا مهل لحت نأ لبق اولمف ىذلا اولعفف ةمينغلا ةم“الا هذه ًامعطم
 الو اهلالح] لبق رظحلا كح مهنع ليزيال ليقتسملا ىف ةمينغلا مهل لحتس هنأب ىلاعت هللا
 همولعم ىف ناكمنأ لج ال باقعلا ةلازإ نأ ليوأتلا ن وكي نأ زوي الف هب اقع نم ففخي

 بذي ال نأ هللا نمق بس الاقدهاجم نعوأضيأ نسحلا نع ىورو هدعب مهل مئانغلا ةحابإ
 آودعي مل مع ال كلذو ميم هجو اذهو بيف مهلل] مدقت نكي ملو همدقت دعب الإ اموق ءهيذإ
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 ريكي انيبن ةعيرش نم مهيلع محلا اذه ءاقبو نيم دقتملا ءايبنأألا ىمأ ىلع مكانغلا م.رحتب

 اهمبرحت ىف لوق كلي ىنلا نم مهل مدقت دق نكي ملو ةحابم اهنأ مهنم نظ ىلع اهوحابتساف

 ةيصدم كلذ ىف مؤطخ نكي لق ةفلاسلا مم لا ىلِ اب رحتب مايإ هنم رابخأ الو مهلع

 دقو مئانغلا ةحابإ هيف | يلع الالح متسع ام وكف | لامق هلوق باقعلا اباع قحتسي

 نأ ةريره ىلأ ن ءملاص ىبأ نع شعأآلا ثيدح انركذ دقو كلذ لبق ةروظ< تناك

 نب ديعس نع ىرهزلا ىورو مكلبق سوءرلا دوس موقل مئانغلا لمت ىل لاق هلو ىلا

 ىل تلعج ىلبق دحأ نوطعي مل اسمخ تيطعأ لاق ملتي ىنلا نغ ةريره ىبأ نع بيسملا
 رجالا لإ تلسرأو مئانغلا ىلشلحأو بعرل رلأب ترصنو ًاروبطو ادجسم ضر ,الأ

 نم دح“ال لمت مل مئانغلا نأ نيريخلا نيذه ىف لع ربخأف ةعافشلا تيطعأو ضيب ”الاو

 اذإ مهل مئانغلا كلم عوقو ىضتقا دق | متمنغام ا أرك | هلوقو هلبق اهمتأو ءاسن”الا
 0 ا هولا . تلا ا و 11 ا 3
 هن 2 تلذب ض الا صخ امئإو لك الا وه ةيالا ظفل ىف روك ذألا نكنإو اوذخأ

 هؤجو رئاس كيلمت كلذ دارأو ةايحلا ءاقبو نادي" آلا ماوق هب هن ذإ كالم" الا عفانم مظعم

 كلذب ميلا صن [ ريزتخلا حلو مدلاو ةتيمل ميلع تمرح |ىلاعت لاق كو هو اهغفانم
 ىدون اذإ | ىلاعت لاق اكو هموحل ىف !ممظعمو هعفانم ىغتبم هنأال هلاز زجأ عيمج دارملاو

 كلت ىف ر الا عيببلا صن | عيبلا اورذو هللا ركذ ىلإ اوعساف ةعجلا موي نم ةالصلل

 + مظعم هنأ هصيصخت هجو ناكو ةالصلا نع لغشي ام رئاس دارملاو لاخلا

 هلث مو ظفللا موؤوفم ف كلذو كاذب ىلوأ أ هنوداق [روظح همظعم نأك اذإف تقولا كلذ ىف

 ىلعهب لدو ركذلاب لك الا صفت [ ًايلظ ىئاتيلا لاومأ نولك أي نيذلا نإ ] ىلاعت هلوق

 الولو هلثم ىف درو اذإ ظفللا مك اذبف لكأالا ةبج ريغ نم فالنإلاو ذخ“الا رظحع

 ةحابإ تناك امل انركذ ىذلا هج ولا ىلع ظفللا نم الوقعم ىنعملا نوكو ةلالدلا مايق

 نأ هل سيل هنأ هماعط لكأ لجرل حابأ نميف انباحصأ لاق كلذلو كيلمتلل ةبجوم لك “الا

 كيلقلا ةيآلا باطخ مورفم ىف نا هتكلو بسك لك الا هلامنإو هذخأي الو كلمتي
 امنأ اويلعاو ] ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت هللا لاق دقو كيلقلا بجوأ انركذ ىذلا هجولا ىلع

 كيلثلا ىضتقي كلذ و محل ةمينغ سامخأالا ةعبر الا لمخل [ هسمخ هلل نأف ءىث نم متمنغ

 ممايإ امكلمت دافأ دقف مهلإ ةمينغلا فاضأ امل [ متمنغام اواكف ] ىلاعت هل وق رهاظ كلذكو

 فرصتلا عفانم



 أ ةرجحلاب ثراوتلا باب

 اولكلاقول ككيلقلا نم هنمضقام فنب م الع لكلا هفطع مث هيف ةمينغلا ظفل هقالطإب

 هيلع ءافلا لوخخد كلذ لع لديو كلملا ةعص نم ًاعئام لك ألا ظفل قالطإ نكي مل متكلم ام
 لاتقب نيكرشملا لاومأ نم ذخأ امل مسا ةمينغلاو ه اولكف كلذ متكلم دق لاق هنأك
 ءىث نم متمنغ امنأ اودلعاو | ىلاعت هلوقب نيمئاخلل هسافمخأ ةعبرأو ىلاعت هلل هسمخ نوكيف

 ىور لاتق ريغب نيملسملا ىلإ نيكرشملا لاومأ نم راصام لكورف ءىنلا امأو [ هسمش هل نإف
 لكءىبلا ركب وبأ لاق ه ًاضيأ ىروثلا نايفس نعو بئاسلا ن ءاطع نع امهنيي قرفلا اذه
 رفكلا هذغأ بيس ناكذإ لاتق ريغب وأ لاتقب نيدلسملا ىلإ نيكرشملا لاومأ نم راصام
 ةعداوملاو ةئدحلا هجو ىلع ودعلا نم مامإلاهذخأي امو جارخلاو ءىف ةيرجلا انياصأ لاق
 [ لوسرللو هقف ىرقلا !هأ نم هلوسر ىلع هللا ءافأام ] لجو زع هقلا لاقو ًاضيأءىف وهف
 ناكف نارجن ل هأ نم ذخأامو كدف لثم نوملسملا هيلع فجوي مل امف اذه نإ ليقف:ةبآلا
 ىلاعت هلوقب تخسنف مئانغلا ىف تناكهذه نإ لبقو هوجولا هذه ىف هفرص تلي ىنلل

 نأو ةخوسنم نوكت ال نأ اندنع زئاجو [ هس هلل نأف ءىش نم متمنغ امنأ اوملعاو |

 ةيآو لاتقلاب مهيلع روظو باكر وأ ليخب نودلسملا هيلع فجوأ اهف ةمينغلا ةنآ ن وكنت
 مكةندحلاو ةعداوملا هجو ىلع مهنم ذخأو نوملسملا هيلع فجوي ملايف رشحلا ىف ىتلا ءىلا
 .باوصلاب لعأ هللاو لاتق ريغب مهنم هذخأ ام رئاسو كدفو نارجن لهأب مقلي ىنلا لعف

 ةرجهلاب ثراوتلا باب

 هللا ليبس ىف مهسفنأو مهلاومأب اودهاجو او رجاهو اونمآ نيذلا نإ | ىلاعت هللا لاق
 نم ملام اورجاهم لو اونمآ نيذلاو ضب هايل وأ مهضعب كتلوأ اورصنو اووآ نيذلاو

 رفعج انثدح لاق ىطسأولا دمت نب رفعج انئثدح ةبآلا [ اورجاهم ىتح ءىث نم مهتيالو

 ءاطع نب ناهئعو جيرج نبأ نع جاجح انثدح لاق ةديبع وبأ انثد> لاق ناهبلا نب دمم نبأ

 اودهاجو اورجاهو اونمآ نيتلا نإ | ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع ناسا رخلا ءاطع نع
 وهو هرب الو ىنازعألا ىلوتي الر جاهملا ناكلاق ةبآآلا [ هللا ليبس ىف مهسفنأو مهاومأب
 ىف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو ] اهتخسنق رجابملا نارعألا ثري الو نمؤم
 هللا ل وسر ىحتأ لاق مساقلا نع ىدوعسملا نب هللا دبع نب نمحرلا دبع ىورو | هللا باتك

 ام نوثراوتي ةوخأ ماوعلأ نب ريبزلاو دوعسم نب هللا دع نيب ىخأو ةباحصلا نيب ل 1[ اعوام نأ 1 5 25 5
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 فاتخا ركب وبأ لاق ٠ ثيراوملا ةيآ هللا لزنأ ىتح |مهءابرقأ اوكرتو اورجاه مهنا
 قلَي هللا لوسر اهب ىخآ ىنلا ةوخآلاو ةرجحلاب مهنيب آتباث ناك ثراوتلا نأ, ف فلسلا

 ءابلوأ مهضعب كئلوأ | ىلاعت هلوق نأو ةيآلا هذه دارم كلذ نأو ماحرألا نود مهني
 ىتح ءىش نم مهتيالو نم كلام ] هلوق نأو مهني ثراوتلا باحجيإ هب ديرأ دق [ ضعب

 قالطإ نأ ىلع ةلالد اذهىفو مهني ةالاوملا هيفنب مهيب ثراوتلا تايثإ فن دق[ اورجامب

 دوجو بسح- ىلع مهغيمج نود مهضعب هب صتخي دق ناكنإو ثراوتلا بجوب ةالاوملا

 باسناألا ىوذ ضعب ناك نإو ثاريملا هءقحتسي بيسبسنلا نأ هل ةدكؤملا بايسألا

 لتق نمو ] ىلاعت هلوق نأ ىلع ليلد اذه ىفو هبيس دكأتل لاوحالا ضعب ىف هب ىفوأ

 ءانلا  نأو هتثرو رئاسل دوقلا تايثإل بجوم [ ًاناطلس هيلول انلعج دف ًامولظم

 نأ ىلع ًاضيأ لديو هثاريم قحتسم نم مهنوك ىف مهمواستل ءاوس كلذ ىف لاجرلاو

 عبجل ةيالولل تدثم ىلوب الإ حاكنال عقلي هلوق نأو ثاريملاب ةقحتسم حاكنلا ىف ةيالولا
 جيوزت ملل زئاج هنأو بيسلا ديكأتو برقلا بسح ىلع ثاريملا لهأ نم ناك نم

 ةيالولا لهأ نمتناكذإ ةفينحوبأ هيلإ بهذيام ىلع بأ مل نكت ملاذإ راغضلا اهدالوأ
 1كم كلَ ىنلا متف نأ ىلإ قلي ىنلا رجاه نيح' ًاضرف ةرجهلا تناكدقو ه ثاريملا ىف

 ةرجطاض رف طوقس ةرجهلابثراو لا خيسنف ةينو دارج نكلو حتفلا دعب ةرجمال لاقف

 باتك ف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو] ىلاعت هلوقب باسنألاب ثراوتلا تينأو

 ىلاعت هللا لؤنأف نوملسملا رثك ىت> ةرجحلاب نوثراوتب توملسملا ناك نسا لق[ كا

 ةدبع نع ىعازو الا ىوروماحرألاب اوثراوتف [ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو]
 ءاطع نع ًاضيأ ىعازوأ م ىورو حفلا دعب ةرجطا تعطقن ا لاق رمع نيا نع دهأجم نع

 هللا ىلإ ةرجحلا تناكامتإو ةينو دابج نكلو هيف دازو هلثم ةشئاع نع حاب ر ىنأ نبا
 هاشناو مالسإلا هللا عاذأ دقو هنع اونتفي نأ نم مهنيدب نورفي نونمؤملاو هلوسرو

 ثاريملا عطقو باسن الا نود ةاخاؤم او ةرجحملاب ثراوتلا باحيإ ةيآلا هذه تنمضتف

 اذإ رجاهي مل ىذلا نمرثملا ةرصن باحيإ ًاضيأ ىضتقأو رجاوم مل نم نيبو رجابملا نيب
 نيدلا ىف كورصنتسا ناد] ىلاعت هلوقب دبع هنييو مهني نكي مل نم ىلع رجاهملا رصنتسا
 كم 0 ىلع هلإ بلاك تم
 مهتيالو نم مكلام] ىلاعت هلوق ىف ىور دقو [قاثيه مهلبي و مكنني موق ىلع 21 رصلا مح كح



 0 ةرجهلاب ثراوتلا باب

 دهاجيو نسحلاو سابع نبا نع ثاريملا فن ىف هركذ اندي دق ام | اورجاهم ىت> ءىش نم
 نمو ةرصنر جاوملا ىلع ذئنيح نكست ملف ةرصنلا باحيإ قن دارأ هنإ ليقو نيرخآ ىف ةداتقو
 ضقني الف دبع هنبيو هنبي ناكنم ىلع الإ هترصن هيلع نوكتف رصنتسي نأ الإ رجال

 ةرصنلاو ثراوتلا فن نم ًاعيمج نيرمألل ًايضتقم ةبالولا ىف نوكينأ عدتمب سيلوهدبع
 هطاقسإو رجابم ريغ وأ ناك ًارجابم ماحرآلاب ثراوتلا باحيإب ثاريملا فن خسف مث
 مهضعب تانمؤملاو نونمؤلاو | ىلاعت هلوقب ةرصنلا باحيإ قن خسنو بس ةرجهلاب
 ىدسلاوس ابعنءالاق , ضب ءايلوأ مهضعب أو رفكن يذلاو | ىلا هلوقو | ضعب ءايلوأ

 الل ركب وأ لاق 2 قامححبإ نبأ لوق وهو ةنواعملاو ةرصنلا ىف ةداتق لاقو ثاريملا ىف ىنعي

 هايل وأ مهضعب كنلوأ  هلوق ىلإ  !ودهاجو اورجاهو اونمأ نيذلا نإ | ىلاعت هلق ناك
 اورجاهم ىو اونمآ نيذلاو | ىلاعت هلوق ناكو ةرجهلاب ثراوتلا تابثإل ايجوم | ضعب

 نيذلاو | ىلاعتهلوةنوكب نأ ب جوثاريملل ًايفان [اورجاهم ىتح ءىثنم مهيالو نمكلاع
 ةرابع تراص دق ةبالولا نآل مهني ثراوتلا تايثإل آبج وم [ضعب ءايلوأ مهضعباورفك
 نم موضحل رافكلا رثاس نيب ثراوتلا تاثإ ] همومع ىضتقاف مهن 7 ثراوت دل تانئإ] نع

 للملا لهأ نيب ةب ةيآلا ق قرش م لو 0 الأ نأاإل موللم فالتخا عم ضعب

 هاضتقال راغصلا مدالوأ لعر ,افكلا ةيالوتاشإ ىلع ًاضيأ لدي وأرافك اونوكي نأ دعب

 ىلاعت هلوقو + نونجلاو رغصلا لاح ىف لالا ف فرصتلاو حاكنلا زاوج ىف هل ظفللا

 هب مت سمأ ام اولعفت نإ ملعأ هلا أو ىنعي [ ريبك داسفو ضر الأ ىف ةنتذ نكت هواعفت الإ |

 اعطت نمدو ةرجطأوة ةوحخ "لاب ثراوتلاو رمصأ انتلاوةالاو 1 باجي ن 2 نيتبآلا نيئاه 2

 0 "الآ هانعمو ربا جرم هجرخم !اذهوريبك داسفو ضرأ الإ ىف ةسؤ نكت ةرجطلا كرتي

 ىلإ وعدب امم لضفلاو نامإلا نم هلام رهاظ ىلع لضافلا نم ولا لودي ملاذإ هناال كلذو

 ىلإ كلذ ىدأ هروجلو هلالض نع فرصي امب لاضلاو رجافلا نم أربتي لو هلاح لثم
 هب خسن | هللا باتكىف ضعبب ىلوأ موضعي ماحر الا | ولوأو | ىلاعت هلوق ةنتفلاو داسفلا
 وهف ممريغو تابصعلا نيب هيف قرفي مو ةالاولأو فاحلاو ةرجحلاب ثراوتلا باجإ
 اف 0 ركذ دقو بيصعت الو مف ةيميكال نيذلا ماحر الا ىوذ ثاريم تايثإ ق ةجح

 ىلوم نم ىلوأ ماحر "الا ىوذ نأ ىلإ دوءسم نب هللا دبع بهذو ءاسنلا ةروس ىف فلس
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 ةنبا نأ ىور دقو ةءاحصلا رئاس دنع كلذك وه سيلو ةيآلا رهاظب هيف جيتحاو ةقاتعلا
 ةنبإل هفضنو هتنبإل هئاريم فصن قلي ىنلل لمجل ًاتنب كرتو تامو ًادبع تقتعا ةزمح
 تلي ىنلا لاقو ماحرألا ىوذ نم ثاريملاب ىلوأ ةبصعلاو ةبصع ابلعجل ةبالولاب ةرمح

 هيف ليق [ هللا باتك ىف ] ىلاعت هلوقو ه بهز الو عاببال بسنلا ةمحاك ةجل ءالولأ

 ىف الو ضرألا ىف ةبيصم نم باصأ ام ] لاق ا؟ظروفحما حوللا ىف امهدحأ نابجو

 . ىلاعت هللا مح ىف ىناثلاو [ اهأربن نأ لبق نم باتك ىف الإ مسفنأ

 ( ةءآرب ةروس )

 ركبوبأ لاق [ نيكرشملا نم متدهاع نيذلا ىلإ هلو سرو هللا نم ةءارب ] ىلاعت هللا لاق
 نم ةءارب هذه هانعم نإ ليقو نامأألا لاوزو ةمصعلا عافتراو ةالاوملا عطق ىه ةءاربلا
 لجورع هلوق ىضتقاف ىلإ ف فرظلا هربخو ءادتبا وه ليقو عفترا كلذلو هلوسرو هللا
 نيب ناك ىذلا درعلا ضقت [ نيكرشملا نم متدهاع نيذلا ىلإ هلوسرو هللا نم ةءارب ]
 وحن ىلع وهو مهني و هنلب لاتقلاو برحلا بص مالعإو نامآلا عفرو مهنيبو كلَ ىلا

 ةنآلا هذه ىف ركذ ام ناكف [ءأ ءأآوس ىلع مهلإ ذبناف ةنايخ موق نم نفاخت امإو ] ىلاعت هلوق

 اومهو ةنايخلا اورهضأ نميف ًاصاخ ناك كلذ نإ ليقو درعلل ًاعفرو مهلإ ًاذبن ةءاربلا نم

 هلوقب هبقع 1 هنأ الإ مهل كلذ ركذ لاح ىف درعلا عفري نأ ظفللا اذه مكح ناكو ردغلاب

 ىهامن] مهلإ ذبنلا اذهو ةءاربلا هذه نأ هب نيب | رهشأ ةعب رأ ضرألا ىف وحرف | ىاعت
 لاق ةدملا هذه رخآ لإ قأب مم ليم فلا أذه نم دوعلأ ىوذ دهوع نأو رهشأ ةعئرأ دعت

 عقر قأ هدرع مهتم ناك نمو اه مل] طح رهشأ ةعب رأ نم رك أ هدبع مهم ناك نف نسحلا

 ةدعقلا ىذ نم نيرشع نم اهلوأ درعلا ربشأ ىه ىتلا ربشألا ةعبرألا هذه نإ ليقو اهلإ

 ةنسلا كلت ىف جملا نال لوألا عيبر ربش نم مايأ ةرشعو رفصو مرحماو ةجحلا وذو

 ل ىنلا أ نمانلاىلعةءارب ةروس بلاط ىنأ نيىلع اهيف أر قو ركب وبأ اهف جح ىلا
 ىف لي ىنلا اف جح ىتلا ةنسلا ىهو ةيناثلا ةنسلا ىف جحلا راص مث ةدعقلا ىذ ىف ناك
 رووشلا نوتسني اوناكنيكرشملا ن“"الجبحلا ىلاءق هللا هتقو 50 ولاوهو ةجحلا ىذىف
 ًايدب هيف ىلاغتهقلا هضرف ىبذلا تقولا ىلإ كلي ىنلا اهيفجبح ىتلا ةنسلا ىف جملا دوع قفتاف
 1[ هاجر 2 سانلا ف لءأو | 1 الا ُك وتأي جحلاب سانلا ف ن ذأ ]1 هلوقب هيلإ سانلا ماعدي هيف هى مأو مهأرب 2 ىلع
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 هللا قلخ موي هتئيبكرأدتسا دق نامزلا نإ الأ تافرعب فقاووهو ِهَيِلَي ىنلا لاق كلذلو
 رحنلاو ةفرع موي وهو ةجحلا ىذ نم عساتلا مويلا ىف جحلا تدق ضرالاو تاومسلا
 عطق و ةحايسلل ابلعج ىتلا ربش الا ةعبر الا نإ لوقي نملوق !ذبف هنمرشاعلا مويلاوهو
 ةبج ىلع هتدم ىضم لبق دوعلا ضقن زاوج ىف ليق دقو مهدبعو نيك رشملا ةمصع أهرضمب
 مردغ فاخي نأ اهدحأ هوجو نام الا لاوزو برحلا بصن مهمالعإو مهل] ذبنلا
 طرش ىف نوك نأ رخآلاو ًارهاظ مهيل] ذبنيف آرس مردغ تبني نأ رخآلاو مهتايخو
 مرفأ رييخ لحال لِي ىنلا لاق اكءاش ىتم هضقنبو ءاشي ام نامألا بع ممرقي نأ دبعلا
 مهب رح نم نامآلا توبث هيف ةمولعم ةدم ىلإ طورشملا دبعلا نأ رخآلاو هللا كرقأ ام
 مهمرح نمنامألا عفر مهدلعأى م هنأو نوراغ مو اودصقيال نأو مهملعريغ نم مهلاتقو
 ىف ناكو فخن مل وأ ممردغ فاخ ءاوسو دوعلا نومضم ىف مولعم كلذو ممل زئاج كلذف
 ذبلت تأ مالسإلل أظح كلذ انيأر ىتمانل نإف نكي مل وأ انئش ىّتم هضقانل نأ دبعلا طرش
 ميتأي نأ دوعلاو نام الا ر فخ نال دبعلل رفخالو ةنايخ الو انم ردغب كللذ سيلو مهل
 الو ًابرح اوداعو نام الا لاز دقف مهيلإ انذبن ىتم امأف اننامأب نوراغ مثو نام”الا دعب
 نكت ل اذإودعلان داي نأ مامإلل نأ انباحصأ لاق كلذلو مهيلإ نام" الا ذبن ىف ماضل جاتحي
 ميلتاقيو مهل ذبنينأ هل ناك مهاتق !وقاطأو نوملسملاىوق نإف مهلاتق ىلع ةوق نيملسملاب
 نام الا عفر زاوج سيلو :هلعفي نأ مامإللف نيملسملل حالص هيف ناكام لك كلذكو
 ةعبر الآ هذه نأ سابع نبأ نع ىوردقو مولبق نم ةنايخلاو ردغلا فوخ ىلع اظوقوم
 ةءاربةروس تناكدقو مرحنا رخآ ىلإ ةجحلاوذو ةدعقلا وذو بجر ىه مرخلا ربشالا
 ةدعقلا ىذ ىف ةنسلا كلت ىف محلا ناكو جملا ىلع ركب ابأ قلي ىنلا ثعب نيح تاز
 مرحلا رهشأ ىه ىلا ربشالا ةعبر'الا رخآ ىلإ مدرع قب ا6] لوقلا اذه ىلع مهناكف
 ىلع عم تنك لاق هيبأ نع ةريره ىبأ نيررهلا نع ىعشلا نع ةريغم نعريرج ىور دقو
 انرمأ ناكو وص لوح ىّتبح ىدانأ تنكف نيكر شملاىلإ ةءاربب هي هللا لوس رهثعب نيح
 نمؤمالإ ةنجلا لخ ديالو نايرع تيبلاب فوطي الو كرشم ماعلا دعب نجحيال لوقت نأ
 ربش الا ةعبر“الإ تضم اذإف رهشأ ةعب رأ ىلإ هلجأف دبع هللا لوسر نيبو هنيب ناك نمو

 تق نم ربش الا ةعبر الا هذه نوكت نأ
 دي اجو هلوسرو نيك رشا نم ءىرب هللأ نآف



 ىور دقو مرحلا رهش“الا نم رهشأ ةعيرأ مانت اهم دب ٠ نأ رئاجو هابإ مهمالعإو هلادن

 نأ ربك ”الا جحلا موي هثدب قلي ىنلا نأ ىلع نع عيش, نب ديز نع قاحتإ ىبأ نع نأيف.-

 دعب كرشم جح الو ةملسم سفن الإ ةنجلا لخدي الو ًانايرع تيبلاب دحأ فوط
 نم ىلع ثيدح ىف لمجل هتدم ىلإ هلمجاف دبع كلي ىلا نيبو هنيي ناك نمو اذه همأن

 هدوعف ةرب ره ىبأ ثيدحيف لاقو هريغ نم روشأ ةعبرأ صصخت لو هلجأ ىلإ هدبع دبع 4

 ةعبرأمهضعب لجأ لعج نوكي نأ و نيحيمص ناينعملا نوكي نأ زئاجو رهشأ ةعب رأ لإ

 ةدملا تلاط هتدم ىلإ مهضعت لجأ لعجو مرخلا ربشأ ىه ىلا رهشأ ةعبرأ مامتوأ روشأ

 اوحيسف ] ىلاعت هلوةل قفاوم ةرره ىلأ ثيادح ىف ربشألا ة ةعبرأألا ركذو ترص# أ

 ىلاعت هلوقلقفاوم ىلع ثيدح ابلجأ ىلا ةدملا تايثإ ركذو [ رهشأ ةدبرأ ضرألا ىف

 اوما آف ادحأ مكيلع !اورهاظي لو حش موصقتي مث نيكرشملا نم متدهأع نب ,ذلا الإ 1 ١

 هك هعل رأمهتابخو ممر كغ فب يس نب ذإ| م و بضعل ا مس ]أ هى 1
 مدمهضعب لجأ ناكف [ مهتدم ىلإ مثدبعملإ وق را 3 غر 114

 هلي ىبلأ ثعب لاق قامخإ ىلأ نع سفوي ىور دقو هنادم ىلإ مردغ شخ ل نم لجأو

 هلل هقالوسر نيب ام ضقن ىف ةءارب تلزنو ركب وبأ جرفع مست ةنس نم جحلا ىلع ًاريمأ
 ذو دحأ تيبلا نع دصت ال نأ مهنيو هدب امق هيلع اوناكىذلا دهعلا نم نيكرشملاو

 كلذ نيب تناكو كرشلا لهأ نيبو هنيب اماع ًادبع كاذ ناك 2 انما ربشلا ىف دحأ فاخي

 ةءارب ] تلزتف ةأيسم لاجأ ىلإ صئاصخ برعلا لئا بق نيبو يم ا كوسرت دربع

 نم كرشلا لهأ نم ماعلا دهعلا ! لهأ [ نيكرشملا نم متدهاع نيذلأ ىلإ هلوسرو هللا ن

 هل وقو هجحلا هذه دعب نيكرشألا نم ءىر هللا نأ أ [رمشأت ةعبر الا ىف اوحيسف | برعل

 خلسنا اذإف ] ىمسملا لج“ الا ىلإ صاخلا دبعلا ىنعي [ نيكرشملا نم متدهأع نيذلا الإ ]

 دنع متدهأع نيذلا الإ ] هلوقو الجأ رمل هبرض ىتلا ةعبر“الا ىنعي [ مرحلا رهشأالا

 .ىلإ ةيبيدحلا موي شيرق دبع ىف اولد !اوناكن يذلا ركب ىنب لئابق نم | مارحلا دجسملا

 شيرق نم ىحلا اذه الإ اضقن , نكي لف ن شن رق نيبو و 2 ادد تناكىتلا ةدملأ

 اف ] هتدم ىلإ ركب ىنب نم هضقن نكي ل نم دبعلا مامتإب هلي هللا لوسر ىمأف لئدلاونب و

 نبأ نع ةحلط ىبأ نب ىلع نع حلاص نب ةيواعم ىورو [ مف اوميةتساف مل اوماقتسا

 لوسر اودهأع نيذملا هللا لعج لاق [ رهشأ ةعب رأ ضر ولاا وحيسف ] هل وق قف سابع



 ان ةءارب ةروس

 مرحلا رهشألاخ السنا درعهل سيل نه لجأو !ؤاش ثيح اهيفن وحسب رمشأ ةعبرأ ريكي هللا
 اولخدي ملو اودهاع نميف فيسلا عضي نأ مرحلا رهشألا خاسنا اذإ هرمأو ةليإ نيم
 اذه ىف سابع نبأ لعج ر كب وبأ لاق ء قائيملاو دبعلا نم محل ىعسام ضقنو مالسإلا ىف

 دينع مهنم هل نكي مل نمو دبع مهنم هل ناك نمل دبعلا رهشأ ىه ىتلا ربشالا ةعب رذلا ثيدحلا
 ةجلاىذ نهرشعلا وهو جحلا تقو نم ةليا نيسمخ مامت وهو م رجلا جالسا هلجأ لعج

 هلوسرو هللانم ةءارب | هل وقف دهاجم نع حيرجنبا ىورو مرحلا رهشأ تقو رخآ كلذو
 نم دبع هل نأك نمو حيدمو ةعارخ نم دبعلا لهأ ىلإ | نيك شملا نم متدهأع نيذلا ىلإ

 ةعب رأ اونمأي نأ دووعلا باحصأ اونذآف ًايلعو ركب انأ علم هللا ل وسر ثعب مث لاق مجريغ
 عيبر روش نم ولخم رثع ىلإ ةجملا ىذ نم رش نم تابلاوتملا مو 11 ربشألا ىهو رهشأ
 دهاجم لع ركب وبأ لاق ايف أون<آ مهنأ لج أ نم مرحلا ىهو لاق محل ديعال مثرخآلا
 تسيبلو ايف لاتقلا مرحتل كلذب تمس امنإ ا< أى بعذو دبعلا رهش مشأ ىف مرلا ربشألا

 |هيف اتق مارحلا ريشا نع كنولئسو | لاقو [, 5 يتلا روش الا ىه
 لاق كلذكو بجرو مرحنأو ةجحلا وذو ةدعقلا وذ ىه ريشألا هذه نأ فالخ ال هنثال
 ةعل رأ أ ضر الا ىف اوحيسف | ىدسلا لاقو لمتحم كلذ ىف دهام هلاق ىذلاو عل ىنلا

 الو نحال نامأ ال مث رخآلا عيب ر نم رشع ىل !] ةجحلا | ىذ نم قس نورشع لاق [ ربشأ

 ىبأ نب نسحلا انثدح ىزورملا قامسإ نب هللا دبع انثدحو فيسلا وأ مالسإلا الإ دبع
 ىف أوحيسف | هلوق ىف ىرهزلا نع ع رسم انربخأ قازرلا دبع ةربخأ اجرا عيرلا

 وذو ةدعقلا وذو لاوش ربشأ ةعبرأ هو لاوش ىف تلزن لاق [ ربشأ ةعبرأ ضرأالا
 ْن هرشعو لو“الا عيرو رفصو مر لاو ةجحلا ىذ نم نورشع ةداتة لأق مرح او ةجحلا

 ىذلادهاجم لوقل قفاوم ةداتق لوق ركب وبأ لاق مهنيي ىذلا دوعلا ف كلذناكرخألا عير

 ىذىف تلزن ةءارب ةروس نأ ١ وفلتخي ل ةاورلا نال امهو هنظأف ىرهزلا لوق امأ هانيكح
 ةروس هجور رخل كل تلزت مث جسما ىل ع ركب ابأ تلي ىبنلا ثعب ىذلا تقولا ىف ةجحلا

 نيب ناك ذ قد اين ”ةال| هذه نم انر كذا تباف سانلا ىلعاه أرقيل لععم اهم ثعبف ةء رب

 د أ فاخي الو تيبلا نع مهم ه آدحأ دصيال نأ وهو ماع دبع نيكرشما نيبو لَ ىبنا

 ضراالا ىف اوحيسف 3 ىلاعت هلوقيار رمشأ ةعب رأ مدبع ىلاعت هلل ( لعجل م ارخلأر شل ىف



 مامتأو مح ءافولاب سعأو ةأمسم لاخآ ىلإ دورع مهنم صاوخ نيبو هنيب ناكو [رمشأ ةعبرأ
 نم متدهأع نيذلا الإ 1 ىلاعت هلوق وهو مهتايخو مثردغ شخن ل اذإ مهتدم ىلإ مثدوبع

 اذه وإ مهتدمىلا مديعميلإ ا رمانأدحأ مكيلع اورهاظي مو ايش موصقنيإ م مث نيكرشلا

 لاتقلا مرحوملاعت هللا ناكدقئتلا مرحلار وشال رخآ ىلإ نوكنت نأ امإ مهتدم نأ ىلع لدي
 رحنلا موي وهو مهيلإ ذبنلاتقو نمر مشألا ةعبرألا رخآ ىلإ مهمتدم نوكت نأ زئاجو اهيف

 ميرحتل دهاج رك ذام لعمرحلاربشألا اهايسفرخآلا عير هش نم نيضم رشع هرخأو

 ءاوسارلك دورعلا مفدةدملا هذه ىذع بجوأ و دبع كلذ دعب مهنم دحأل نكي ملف اهيف لاتقلا

 هرظحو تيبلا نم ممعنمكرتىف هدهع مهم نيذلا نيكرشملارئاسوأ صاخدرع مهنمهل ناكنم
 مرخلارهشالا رخآوه ىذلا مرحملا خالسنا هدام نوكي نأ زئاجو مرحلا رهشأ ىف مهلتق

 هللانمناذأو] ىلاعت هلوق سابعنبا نع هانيور دقو اهبف لاتقلا هرظح ىلاعت هللا ناك ىتأل

 ىأ اذكب ىتذأ لاقي هلوسرو هللا ن رم مالعإ ىتعي [ ربك "الا جحلا موي سانلا ىلإ هلوسرو

 هنأ رابخ“”الا ضعب ىف هِي ىنلا نع ىورف ربك“ الا محلا موب ف فلتخاو تلق ىنلعأ
 ةياورلا نم فالتخا ىلع كلذ وحن دهاجمو ءاطعو سابع نبأو رمعو ىلع نعو ةفرع موي

 دوعسم نب هللادبعو سابع نباو ىلع نعو رحنلا موي 4 هنأ هلي ىنلا نع ًاضيأ ىورو هيف

 دهاج نعو ةاورلا نم هيف فالتخا ىلع ريبج نب ديعسو هارب و فوأ ىبأ نب هللا ديعو

 مايأ ىف لاتقلا ناك دقو نيفص موي لاش اك عئاش أآذهو اهلك جحلا مايأ ىروتلا نايفسو

 دأو رفإلا رغص إلا جحلاو نارقلا ريك الإ جملا ل لاق ًاضيأ دهاجم نع دامح ىورو ةريثك

 موي نارقللو هنيعب موي دارفإلل نو < نأ بجوب هنأ لبق نم ليوأتلا اذه فعض دقو

 جحلل مويلا ليضفت ةدئاف لطبتف جحلل دارفإلا موي وه نارقلا موي نأ ملع دقو هنيعب

 جحلا موي ] ىلاعت هلوقو نارقلا موي ىف كلذب ءادنلا نوكي نأ بج ناكف ربك "الا

 نوكي نأ بجو ةرمعلا رغص' الا جحلا ناكو رحنلا موي وأ ةفرع موي ناك امل [ ربك "الإ
 هنأ نيريس نبأ نع ىور دقو جحلا مايأ ىف ةرمعلا لعفت الف ةرمعلا مايأ ريغ ج هلا مايأ

 ججح ىذلا ماعلا وهو هبف تعمتجا لاملا دايعأ نال [ ربك“*الا حلا موي ] لاق امن لاق
 رك وبأ اهف جح ىلا ةنسلا ف تناك كلذب نذإلا ْن : طلغ اذه ليقف للي ىنلا هش

 ةنسلا ىف كلذ نع .ىهنلا مدقتل نوك ؟رشملا اهبفجح مل متلي ىنلا | أف يح ىتلا ةنسلآ ىف هنأ هلو
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 نبا نعو ةرمعلا رذصألا جبلاو رحتلا موي ربك "آلا جحلا دادش نب هللا دبع لاقو لوألا
 جلا ] هلوق ركب وبأ لاق هلثم دوعسم نب هللا دبع نعو ىرغصلا ةجحلا ىه ةرمعلا س
 نب هللا دبع ن نع ىورام ىلع ةرمعلا وهو رغصأ يح كانه نوكي نأ ىضتقا دق | 0
 نأ تدث اذإو ىرخصلا ةجحلا ةرمعلا لاق هنأ هي ىنلأ ن نع ىوردقو سابع نياودادش
 لك ىف جحلا لاقف هلأس نيح سباح نب عرقألل ب ىنلا لاق مث ةرمعلا ىلع عقب جملا مسا
 ةرملا بوجو ىلع لدب اذهو ةدحاوةجح لبال لي ىنلا لاقق ةدحأو ةجح وأ ّ
 نأ ىلع لدب اذهو ةفرع ا يَ ىنلا لاو ةدحاو ةحح ف الإ بحمل ى ىنلا ىف
 كسانملا ءاضق ع مامت هيف نآل رح رحنلا موي ن : نأ لمتحو ةفرعمويو وه ربكألا -

 لمقب صوصخع 4 ول ربك" الإ هصخو دهاجت نع ىورام ىلع ىنم مايأ لمتحيو ثفتلاو
 موي نم م نك ”الا جحلا موي نوكي نب وأ رحنلا موي نإ لق دقو ةرمعلا نود هيف جن 4
 مهضعب و اليل مم طعب أبت ًايدق ةفرعو كسانملاءاضقل جحلاهيف عمتي ىذلا مويلا هن "هل ةفرع
 هللا لاق رحنلا موي زئاجو ةفرع موي وكي نأ وتاج ةءارب ةروسب ءادنلا امأو راجت
 اص نب ,ةيواعمىور | مثومدجو ث كثيح نيك دلل اولتقاف م مرخلار هش الاخلسنا اذإف | ىلاعت
 تنأ امو ] لوقو [ رطيسع مهلع تسل | هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع نع نع
 نيذلل اورفغي اونمأ نيذلل لق] هلوقو [ حفصاو مهنع فعاف ] ىلاعت 5 هلوقو | رابح مهلع
 هلوقو [مموهتدجو ثيحنيكرشملااول ةفاف] ىل اعتهل وقدلك اذه خسن لاق [هللا م ايأنوجر.ال
 ناكدق ةيقعنب ىسوم لاقوة لا [رخآلا مويلاب الو هللاب نونم رب ال نيذلا اولتاق] ىلاعت
 مكل هللا لمج اف ملسلا مكيلإ 1 وقلأو| ىلاعت هلوقب هلتاقي ل نبع بنكي كلذ ل )بق كلي ىنلا
 ربشالا خ لسنا اذإف] لاق مث هلورو هللا نم ءارب | هلوقب كلذ خي مث اليس مهلع
 .باتكلا لهأ نم نيكرشل دما رئاسلتق ىضتقيهمومع ركيوبأ لاق| نيكرشملا اولن مرح
 مدا رقاب باتكلا لهأ صخ ىلاعت هنأالإ فيسلاو أ مالسإلاالإ مهتم هلبقال نأ رعريغو

 ذخأو ةيآلا | رخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤي ال نيذلا اولئاق | ىلاعت هلوقب ةيزجلا
 هيبأ نع ةديرب نبأ ن نع دسم نب ةمقلع ثيدح ىف لاقو رم سوحب نم ةءز 0 هلي ى
 ؟وبأ نإف مالسإلا ىلإ موعداف نيكرش ل مقل اذإ لاق ةيرس دس اذإ ناكهنأ تلي 0

 .نيكرشلا رئاسف موعكلذر مهنءا وفل و مهن :مموذقت [ولعف نآف هب وجلاء أدأ, لإ موعد أو



 ثيح نيكرشملا اولتفاف | ىلاعت هلق راصو ةيآلاب برعلا كرشم نم نكي مل هنم انصصقت

 | مثورصحاو موذخو | ىلاعت هلوقو مثريغ نود برعلا رشم ىف ًاصاخ [ مومتدجو

 سبحلاوهرصحلا نآل مهمالسإل راظتنا مولتقب ءاقبتسالاو ذخأللا دعب موسيح ىلع لدي

 هلثق زوجي ال نم موق ناكنإ موندهو مهن وصح ىف رافكلا رص> زاوج ىلع ًاضيأ لديو

 هم ومع ىضتقي | نيكرشملا اولتفاف | ىلاعت هلوق راصحلاب اوقلي نأو نايبصلاو ءاسنلا نم

 لتق نعو ةلثملا نع ىهنلاب تدرو دق ةنسلا نأ الإ لتقلا هوجو رثاس ىلع مولتق ذاوج

 ملتق اذإ لاقو ناميإلا لهأ ةلتق سانلا فعأ مقلي ىنلا لاقو هوحنو لبتلاب ربصلا

 ةدرلا لهأ لتق نيح هنع ها ىضر قيدصلا ركب وبأ نوكي نأ زئاجو ةلتقلا اونسحأف

 ىلإ هيف بهذ ام] رابألا ف سيكنتلاو لابجلا سومر نم ىمرلاو ةراجحلاو قارحإلاب

 نأ زئاج نيدترم اموق قرحأ نيح هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع كلذكو ةمآلا رهاظ

 8 ةيآلا موم ربتعأ وكي

 اولخت ال | موليبس اولفع ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأو اوبات نإف | لجو رع هلوق

 لامفآلا هذهدوجو نوكي نأ نم [ ةاكزلا اوت آو ةالصلا !وماقأو اوبات نإذ ] ىلاعت هلوق

 وه هيف ىلاعت هللا سأل دايقتالاو كلذ لوبق نوكيو مهنع لتقلا لاوز ىف ًاطرش مهنم

 لاوزفةلاحم ال طرش كرشلا نم ةبوتلا دوجو نأ مولعمو لعفلا دوجو نود طرشلا

 تقو تقولا نكي ملو ةاكزلاو ةالصلا لمف ىف هللا مأ اولبق ول مهنأ فالخ الو لتقلا

 لوبق وه مهنع لتقلا لاوز طرش نأ انباعف ةروظح مهئامد نأو نوءلسم مهنأ ةالص

 مزاي ال ةاكزلا جارخ] نآلو ةاكرلاو ةالصلا لعف نود ارموولب ىفارتعالاو هللا ماوأ

 لتقلا لاوز ىف ًاطرش ةاكرلا جارخإ نوكي نأ زئاج ريغف لوح دعب الإ مالسإلا سفنب

 فارتعالاواممازتلاو ضئارفلا هذهلوبقهطرش امنإو هيف طرشب سيلةالصلا لعف كلذكو

 عم طرشف | ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأو اوبات نإف ] ىلاعت هللا لاق امل ليق نإف اهءوجوي

 ىلإ عوجرلاو رفكلا نع عالقإلا ىه امنإ ةبوتلا نأ مولعمو ةاكرلاو ةالصلا لبق ةبوتلا

 الإةبوتلا مصتال ذإ اهب ف ارتعالاو ضُئارفلا هذه ماذتلا ةيوتلا هركذب لقع دقف ناممإلا

 ناعإلا داقتعاوه لتقلل ليزملا ىنمملا نأ ىلع لد ةاكرلاو ةالصلا ةبوتلا عم طرش امل مث هب

 7 58 أمم حل ا كيرأ هي
 تقو ىف ةاكزلاو ةالصلا كرات لتق كلذ بجوأف ةكرلاو ةالصلا لعفوهطئارشب اي < م
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 نم ةاكؤلاو ةالصلا لعف ناك وأ هل ليق هعئارش موزاب افرتعم نامولل ًادقتعم ناك نإو
 عم هتاكز دوب مل نمعو ةالصلا تقو ريغ ىف لسأ نمع لتقلا لازال لتقلا لاوز طئارش
 مورزلل نامإلل هدأقتعا دعب هرمأ انفصو نمع لتقلا لاوز ىلع عيمجأ قفتا ايلف همالسإ
 راوظإهطرش نأو لدقلا لاوز طق 'رشنم سبل ةاكزلاوةالصلا ل مف نأكلذي تبن هعئ ارش
 مكلذف ًاطرشن اكمل هعئارش 2 مازتلاو ناعإلا لوبق نأ ىرت الأ هعئارش لوبقوناعإلا

 ةاكزلا ىعفام ىرارذ تيس ةباحصلا تناك دقو كللذ ضعبب هلالخإ دنع لتقلا هنع لزب
 اوناكفا دج لوقو و ةاكزلام أزتلا نم اوعتنما مم ال ةدرلا ل هأموعسو م مهل اقم لتقو
 مولكح ىر رجأ كلذ ىلعو هلك هب رفك دق نأر ملأ نم هيب رفك نم نال كلذب نيدت ع

 نم مهعانتماب نودترم مهنأ ىلع لديو مهولتاق نيح ةباحصلا رئاس عم قيدصلا ركب وبأ
 لَو هلا لوسر ىقوت !1 لاق سذأ نع ىرهزلا نع رمعم ىورام لأ ضرف لوبق
 0 ركب وبأ لاقف ةفاكيب رعلا لاقت نأ ديرتأ ركب ابأ اه رمع لاقف ةفاك برعلا تدترأ
 ةدلعلا ارمقأو هل !لوسر دمت نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودبش اذإ يلي هللا لوس ر لاق
 وسر ىلإ نوطمي ارناكامم الامع ىنوعنم ول هللا ومحلاو هأر و مءامد ىفوعنم ةاكرلا اونآو
 2 لوسر ضيق امل لاق نسحلا نع ةاف نب كرا ىورو هيلع مهتلئاقل قلع قلم هللا
 ًآذإف اولاقف برحلا رط ركب وبأ بصق ةنيدملا له هأ الإ مالسإلا نع برعلا تديرا
 معد اولاقو ركبىبأ ىلإ نويردبلاو رمع ىف قرن الو صفو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت
 نخأ ا الاقمع ىودنم وأ هللاو لاف اودأ تنثَو مهولق ىف مالسإلا رقتسا اذإ مهنإف

 هلاالإ هلإال نأ ةداهش ثالث ىلع ِمَلَي هلا لوسر لتاقو هيلع مهتلتاقل ويلي هللا لوسر
 اوافن ةاكزلا اونآو ةالصلا اوماقأو وبات نإف | ىلاعت هللالاقو ةاكرلا انو“ ةالصلا ماقإو
 ابعفدنالو قزن نون ركبابأ اي هل اولاقف نونود رضقأ الو نبقوف لْسأ ال للاوأ | مليهس
 ىورو اهعضاوم ابعضأو عقلي هللا لوسر اهذخأ م اهذخآ ىتح هللاوال لاقف كيلإ
 هللادبع نب هللا ديبع نع ىرهزلا ىورو هلثم ني ريس , نب دم نع بوبأ نع ديز نب دامح
 نم دئرأ نم دتراو ركب وبأ فلختسا و لِي هللا لوسر ضبق امل لاق ةريره ى نع
 لوسر عمست مأ كب ايأ اي رمع هل لاقف مالسإلا ن ع دئرأ نم لاتقل ركوبأ ثعءب برعلا

 !ومصع كلذ !ولمف اذإف هللاالإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لئاقأ نأ ترمأ لوقي ملي هللا



 هنود, اوناك ام الاقع ىن وءنهول لاقف هلاىلع مهءاسحو امقحبالإ محلا ومأو مثءامد ىنم

 برعلانم اودترأ نيذلا نإ ةاورلا ءالثه عيمج ربخأف هيلع مهتلئاقل هلي هلا لوسر ىلإ

 ءادأ نم اوعنتما مهنأ ىلع اندنع كلذو ةاكرلا ءادأ نم موعانتما ةرج نم مهتدر ناكامنإ

 قيدصلا ركبوب أ ربخأ دقو كلذ لجأ نم نيدئرم !ومسف اهوبقكرتو الد رلاةبج ىلع ةاكزلا

 ام.وجوب نيفرتعم اوناك نإو هيلإ ءادآلا كرت ىلع مبلتاقي هنأ نسحلا ثيدح ىف ًاضيأ

 هلال وسراهذخأ م اهذخآ ىت-هللاوال لاقف كيلإ اممدوت الو ىرن كلذ دعب اولاق مهنآل

 فارتعالاو ابمازتلاك رتهج و ىلع ةاكزلا عنامنأ امعدحأ ةلالدلا نم ننرض كلذ ىفو هلل

 ىدأ نم نأ تيثف لاتقلا قحتسي اهب ف ارتعإلادعب مامإلا نم اهعفام نأو دترم اهوجوب

 مامإلا ىلإ اهعفد نم عنتماىتم هنأو ام هل بستحال مامإلا نإ ءارقفلا ىلإ هيشاوم ةقدص

 انأو لَم ىنلا نإف لاومألا ةاكز امأ و ىثاوملا تاقدص ىف انباعصأ لاق كلذكو ابيلع هلئاق

 سائلا بطخ ناين مانأ ناك الف ىثاوملا تاقدصن وذخ اك ابن وذخأي اوناكدةرمعو ركب

 بابرأ ىلإ ءادألا لم هلام ةيقب كزيل مث هدؤيلف نيد هيلع ناك ن ف اكن ربش اذه لاقف

 ةاكرلا ىعنام ىف ركب وبأ هلعف ىذلا اذهوابئادأ ىف مامإلل ءالكولا ةلرنع اوراصو لاوم“الا

 كلذ ىف هدابتجاو هيأر ةمص اونيدت ام دعب مهنم فالخ ريغ نم ناك ايإ ةباحصلا ةقفاوع

 هبجو# اهنأ معذو ةنألا هذبم ًادماع ةاكزلا عئامو ةالصلا كرات لتق بجوأ نم جتحو

 ىلاعت هلوق ىف ىنعملا انب دقو ةاكذلا تي و ةالصلا مقيو نمي .نرأ الإ كرشملا لتق

 امبلعف نود امبضرف مازتلاو امهموزل لوبق دارملا نأو | ةاكرلا اوتآو ةالصلا اوماقأو |

 تيجوأ امن امتأ لبق نم هيلإ اوبهذ ام ىلع ةلالدلا نم اوعدا ام ةمآلا ىف سيلف ًاضيأو

 ريغ وبف اههرقأو هضورف مزتنلاو مالسإلا ىف لخدو ك رشلا نم بات نمو نيكرشملا لتق

 ناك نم ىلع لتقلا باجيإ ىف ًاروصقم ابنكح ناك ذإ هلتق ةبآلا ضقت ملف قافتاب كرشم

 نيطرشب هنع لتقلا لازأ امنإ اولاق نإف كرشمب سيل ةاكرلا عئامو ةالصلا كراتو اكرشم

 ليق ةاكرلا ءادأو ةالصلا لعف ىناثلا هجولا و هعئارش لوبقو نامإلا ىهو ةبوتلا امهدحأ

 ةمس مهنع تااز ىتف [ نيكرشملا اولتقاف | ىلاعت هلوقب نيكرشملا لتق ًايدب بجوأ امنإ هل

 اذه لاق نإف هريغ نم ىرخأ ةلالد ىلإ هباحيإ ىف جاتحو لتقلا لاوز بجو دقف كرشلا
 . 55 . 0 ا ا ا ا

 كلذو تننظام ىلع مالا سل هل ليق ةيالا ىف نيطرشلا ركذ ةدئاف لاطبإ ىلإ ىدؤي



 و ةبآلا . ةالصلا اوماقأو اوبات نإف : ىلاعت هلوق

 بوجو ىف ًاطرش ةاكزلا ءاتبإو ةالصلا لعف نم نيب رقلا نيذه لعج امنإ ىلاعت هللا نآل
 دعب كلذو | ميلييس اولفع ةاكرلا اوت آو ةالصلا اوماقأو اوبات نإف| لاق هناآل مملييس ةيلخت
 قاب سيملاو رصحلاف كرشلا ةمس لاورب لتقلا لاز اذإف رصحلاب نيكر شلل لتقلا هركذ

 زاج ةاكزلا عنمو هيلع رصأو ًآدماع ةالصلا كرت نم نآل ةاكزلا عنمو ةالصلا كرتل
 مكح ةيآلا تمظتناف ةاكرلا ءادأو ةالصلال مف دعب الإ هتيلخت بحيال ذئنيف هسح مامإلل
 هلوق اميلعفي ىتح مالسإلا دعب ةاكزلا عنامو ةالصلا كرات سيحو كرشملا لف باي
 هذه تضتقأ دقإ © 3 مالك عمسلل ىتح هرجأف ك راجتسا نيكر ش شملا نم دحأ نإو |ىلاعت

 ىلاعت هلوق نآلم السمالا ة هل الد عمسل انم كلذ بلط اذإ ىبرحلا نامأزا زاوج ةنآلا

 ىذلا هللا مالك عسي ىتح هنمأق هانعم | هرجأف |ىلاعت هل وقو كنمأتسا هانعم كراجتسا |
 بلطاذإ رفاكلا نأ ىلع لدي اذهو 59 ىنلا ة ةوبن ةعح ىلعو ديحوت | ةص ىلع ةلالدلا هيف

 ناك ةلالد وةجحل اههدقتعي ىت> ةلاسرلاو ديحو لا لثالد ناييو هيلع ةجملا ةماقإ انم

 بلطاذإ هلتق انل زئاج ريغ هن 3 ع ىنلا ة ةودن ةحسو هلل اديحوت ناب و ةجحلا ةماقإ انيلع

 عمسي ىتح نامآلا هئاطعإب انرسأ دق هلل نآل ةجحلا ةءاقإو ةلالدلا ناب دعب الإ انم كلذ
 رومأ نم ايش هفي رع انم سلا نم لك ميلعت انيلع نأ ىلع ًاضيأ ةلالدلا هيفو هل مالك

 هل قو نبدا ةحص ةفرع رعم ساعلا دصقامإ هللا مالك مسيل ةراجتسا ىذل ارفاكلا نآل نيدلا
 عمو ةطايحو ريجتسملا ىبرحلا اذه ظفح مامإلا ىلع نأ ىلع لدبإ هئمأم هخلبأ مث : ىلاعت

 ىلع ًاضيأ ليلد اذه ىف دأ هنمأم هئلب أ مث * | هلوقو إ هرجأف | 1هل ٍ رشب هلوأتت نم سانلا

 هنأ ىلع ةلالدلا هبفو ميل ىلإ ىطختلاو ورهتذأ نم عنملاو ةمذلا لهأ ظفح مامإلا ىلع نأ
 ءاضق رادقم الإ ايف ل ال هنأو ةليوط ةدم مالسإلا راد ىف ىبرحلا رارقإ زوحيال
 دعب برلا راد ىلإ هدرب سأفأ هنمأم هغلبأ أ مث هللا | مالك ع مست ىتح | | ىلاعت هلوقل هتجاح
 امقم مالسإلا راد ىف ىبرحلا كرتي نأ مامإلل ىغبفيال انباححأ لاق كلذك و هللا مالكه عامس
 ماقأ نإف هراد ىلإ جورخلاب هيلإ م دقتي نأ هيلع نأو هتماقإ بجوب بيس الو رذع ريغب

 فيك ]| ىلاعت هل وق جا 0 را هلع مضوو أ مذ راص مالسإلار اد ىف ةنس هيلإ مدقتلا دعل
 لاق م ارملا ديسلا دنع مثدهاع نيذلا الإ هلوسر دنعو هللا دنع دبع نيكرشملل نوك

 نم ةءأرب | هلوقب نيكرشملا نيبو عى ّى دلا نيب درعلا عطق ةرك ذب ةروسلا ءادتبا رك وبأ

 عا ماكحأ ا ام



 ىتلا نبو مهني ناكدق ءالٌؤه نإ ليف دقو| نيكرشملا نم متدهأع نيذلا ىلإ هلوسرو هللأ

 ةعبرأ ةدمف مهل حسفو ًارهاظ مهيلإ ذبنلاب هيبن هللا سأف هب اومهو او رسأو اوردذف دبع

 3 و هني ناك ىذلا دبعلا دارأ هنإ ليقو | رهشأ ةعبرأ ضرألا ىف وحيسف | هلوقب رهشأ

 واولت 0 8 نأو جمل د هلوخد نم نيك رشملا نم دحأ عشمال نأ َّى ةماع نيكرشملا

 مث نيش رف نيذه دحأ ف ا هلوسرو هللا نم ةءارب | لوق ناكف مارحلا رهشلا ىف اولتقي

 هب اومهب 7 ارردغي لو صاخ دبع هللا لوسر نيب و مهني ناكاموق ءال وه نم ىنثتسا

 اومتأف ًادحأ أ مكيلع اورهاظي مو ائكش موصقني مل مث نيكرشملا نم مدماعنلا الإ| لاق

 ملو مثوصقني لو ىلع اوتبث نيذلا ءالؤه - نيب ف رقف | مهتدم ىل ] مدبع مهل

 دحأ مثو نيلو ان ىل 1 إذ !اي صعأو مهمه ىلإ دبع مامإب صعأو 0007 ءادعأ 0

 هلإ وحأرتا اس َّق صاخ دوع 2 ىنلا نيبو هدب ني ملو 1 هيلإ ًادصاق رداق نم نين ر 5

 هلوقو + ىباتلاميمج هيف نمأي ناكىذلا مرحلا روشألا ىف نامآلاو وجحال ةكم لوخد
 نيام عم وخد ىف لب

 ضقن دقف انل اودع انيلع نواع ىتم ده عملا نأ ىلع لدي [ًادحأ | كيعاو اورهاظي مو] ىلاعت

 روش أءاضقنا دعب عفرف |[ نيك رثملا اولتقاف مرحلا 0 خاسنا اذإف | ىلاعت 1 لاق مث هدبع

 دلع دبع نيكرشلل نوك فيك ]ل ادكلاق مثماع نمو صاخ نم درع ى ىذ لكدبع مرخلا

 دجسملا دنع ”مودهأع ن ,ذلا مولع ىقتسا مث ؛ اوميقتسإ مو اوردغ من0 ال [هلو- ردنتوهللا

 مم دهاجي ْلاقو شي رق نم مث سابع نبا لاقو ةنانك ىب نم موق مقاحتإ أ لاق أرجلا

 05 نوكتنأرت اجو هب ءافولا اقف ملا وهاقتساا مدرع ءأق لأن مل 3ع!
 ل ا ام مث معلا ولاد نيس 1! اف ةعارخ نم

 نيكرشملا اولتقاف مرا ربشألا خا طسنأ اذ ذاف] لاقهنأل مرحلارمشأ ىضم نود ببعلا ف ءال وه

 رافكلاو نيملسملا نيب تناك ىب هلأ دورعلا رثاس عفر ىضتقي هموععو [ مثوعدجو ثيدح

 م م ةباورمأت :م نيصوصخخ اوناكومرخلا ربشأللا ءاضقنا دعب 37 مةدمنوكنانأ ارئاجو

 ةنايخو ردغلهأ | وناك نم موق ىف ًاصاخ ناك ١ اع كذ نأو م مرخأ روش الا خالستا دعب

 آوهات 7 نإف | ىلاعت 0 ةدمع هرص ىلو م 4 اوميقتساف كل اوماقتسا ف ] لاق هنثال

 ماقأو ناعإلا | :اروظأ نم نأ ىلع لدي [نيدلا ف كلا ا وتو ةالصلا اوماقأو

 هداقتعإ نوع نأ د رجو عم هرمأر ماظىلع دلال قال أوم أن طعف ةأ ؟ لاى آو دالصلا
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 محلليد ف ونعط و مدرع دعل نم مهناعأ 1 وكن نأو | ىلاعت هل وق « هفالخ بغلا و



 ا ةبآلا .٠ مهناعأ اوثكن نإو : ىلاعت هلوق

 هيلع اودهوع ام ايش اوفلاخ ىّتم دبعلا لهأ نأ ىلع ةلالد هيف | رفكلا ة6أ اولتاقف
 ضعب ةفلاخم نوكي نامأالا ثكن نآل كلذو دبعلا اوضقن ددقف اننيد ىف اونحطو

 الوورمعالو ًاديز تاكا هللأو هلوقكفىينلا هجو ىلع هيف نيعلا تناكاذإ هيلع ف وللا

 نعطلا كلذ ىلإ مض امل مث هثيمب تكنو ثنح لمف امهحأ هذه الو رادلا هذه تلخد
 لمأ نإو اننيد ىف نعطلل مهكرت مدرع ءاقب طورش نم دبعلا لهأ نأىع لد نيدلا ىف

 ءابقفلا نم لوقي نم لوقل دهشي وهو نيملسملا نيد ىف نعطلا رارظإ نم نوءون“ ةمذلا
 فاتخا دقو هلتق بجوو هدبع ضقن دقف ةمذلا لهأ نم بَ ىنلا متش ررظأ نم نإ
 نع مساقلا نبا ىورو ىروثلا لوق ومو لتقي الو رزعي انياهعأ لاقف كلذ ىف ابقفلا
 ملسم نب ديلولا ىورو ملسإ نأ الإ لتق ىراصنلاو د وهيلا نم َكِلَي ىنلا متش نميف كلام
 لكن بات نإف باتتسي ةدر ىه الاق ِهَكَِي هللا لوسر بس نميف كلامو ىعازو' الا نع
 اقرذ ركذي لو ةثام برض ءىرب وه اذإ ىتح كرتب مث ةثام برضي لاق لنق بتي مل نإو
 لتقيو باتتسي الو رظانبال هنإ ويلي ىنلا بسي ملسحلا ىف ثيللا لاقو ىذلاو ملسملا نيي
 نمنأر اقكلا نم نيحلاصملالع طرتشيو ىعفاشلا لاقو ىراصنلاو د وهيلا كل ذكو هناكع
 جاكت مساب امباصأوأ ةللسمب ىتز وأ ىغبني ال امب ميلي هللا لوسر ًادمح وأ هللا باتكر كذ
 وأ نيملسم ا ىلع ةلالدب برحلا لهأ نامأ وأ 5 رط هيلع عطق وأ هنيد نع السم نتف وأ

 ةيألأ رهاظو هلوسر ةمذو هللا ةمذ هنم تئربو همد لحأو هدبع ضن دَعُذ مل ًانيع ىوأ

 ىلاعت لاق هن"ال هدبع ضقن دقف درعلا لهأ نم ملي ىنلا بس روظأ نم نأ ىلع لدي
 ىقنعطلا لدخ | رفكلا ةمئأ اولتاقف كنيدي اونعطو مدرع دعب نم مهناعأ اونعن نإوإ
 نيدلا ىفنمطلاو نامي الا تكن لمحي نأ درب ملهنأ مولعم ذإ ناعأالا ثكن ةلزنم اننيد
 اوروظي ملو نيملسملا لاتقب نامب"الا اوثكتنول مهنا درعلا ضن ىف ًاطرش امرعومجع
 ركب ىنب شيرق ةنواعم ْعِلَي هلا لوسر لعج دقو دبعلل نيضقان !وناكل نبدلا ىف نعطلا
 رابظإ مهنم نكي ملو رس كلذ نولعفي اوناكو درعلل ًاضقن كلي ىبنلا ءافلح رهو ةعازخ ىلع
 ىف اونعطو ,هدبع دعب نم ,هتاجأ اوثكن نإو ةيآلا ىنعم نأ كلذب توثق ندلا ىف نعط
 دبعلا لهأ نم قلب ىتلا بس ربظأ نم ناك كلذ تث اذإف رفكلا ةمأ اولئاقف كنيد
 ولماملا هب جتحب هج و أذبف نيردلا ف نعطلا رثث 1 نم يَ هللا »لو بر بس دو دج نولئاقلادب متحهجو اذبف نيدلا ف نعطلا رثك أ نم غلي هللا لو -ر بس ذإ دوعلل أضقان



 لجر نع نمحر لا دبع نب نيصح نع فسوي وبأ ىورام كلذل هب يتحاممو « انفصو امب

 انإ هتلتقل هتممس ول لاقف رق ىنلا بس ًايهار تعمس ىنإ هل لاق الجر نأ نأ ر مع ىبأ نع

 اوروظيال نأ مه لع طرش دق نوكي نأ زئاجو فيعض دانسإوهو اذهىلع ديعلا م ماطعت مل

 لاقذ خلع نا ىلع 0 ًايدوج نأ سنأ نع ةدانق نع ديعس ىوردقو لل ىنلا بس

 لاقف كلذ لثم لاقق مجر مثرعذ !ولاقف لاقام ن وردتأ تلي هللا ل وسر لاقف كيلع ماسلا

 نع ىرهزلاىورو كيلع اولوةف باتكلا لهأ نم دحأ مكيلع مس اذإ يلي هللا لوسر

 تلاق مكيلع ماسلا اولاقف "ا ىبنلا ىلع دوهلا نم طهر لخد تلاق ةشئاع نع ةورع

 ف قف 9 بح هللا نإف ةشئاعأب اليم لِي ىنلا لاقف ةنعللاو ماسلا مكيلعو تلاقف اهتمرفف

 هلثم نأ مولعمو مكيلع تاق مقلم ىنلا لاق اولاقام 35 ملأ هللا ل وسر اي تاقف هلك الا

 نع ةيعشىوررو كاذب 2 ٍ م مو لتقللا ةحتسم ادن رمهي راصل ملسم ن ل ناكر

 لكأف ةمومسم ةاشب عللي ىنلا تقأ ةيدوهم ةأرما نأ كلام نأ نعد ديزي نب ماشه

 هلي هلا لوسر تاوبس ف 0 كر اف لاق ال لاق ا الأ اولاقف اهم ءىجل اهنم

 كتارم هنأ أ مالسإلا لوحتي نع وهف كاذب لع ىلا دصق ند نأ نيملسملا سب فاللخ الو

 هل ىنلا بس رابظإ كلذكف تلعف اع اهمدل ة ةدحيربم هلع ىنلا ل لع مو لت لأ قدح

 دهاجيو سابع نيا ىور| رفكلا ةمئأ اولئاقف | هلوقو ه هل ملسملا رارظإل فلاخم ىىذلا نم

 وربع نب ليسو ةعببر نس 3 دعو فلخ .٠ نب ةيمأو لبجوبأ 5 ةدا 23 لاقو شي رق ءاسؤر من

 م معتق دعب تلزن ةء ءارب ةروس نأ ىف فلتخ مو ركب وبأ لاق هجارخإب ١ أوم نيذلا متو

 ةنسلا ىهو عسل ةنس سأنلا ىلع اهأرقيل ب : لاط ىلأ نب ىلع عم أم ثعل تلي ىنلا نأو

 اولتق اوناكدق ةعيبر نب ةبتعو فلخ نب ةيمأو لوج وبأ ناكدقو ركب وبأ اهف جح ىلا

 اذهو ةءارب لوزن تقو ىف رفكلا رهظي دحأ شيرق ءاسؤر نم قب نكي ملو ردب موي

 نم اموق دارملا نوكي نأ الإ موللا هو شيرق ءاسؤر ىف كلذ ىور نم ةياور نأ ىلع لدي

 هبلق قني مل نم هب ارحأو نايفس ىبأ وت نم ءاقلطلا مهو مالسإلا اوروظأ !وناكدق شيرق

 !وروظي ما نيذلا نيكرشملا نم درعلا لهأ نود ءالؤه ةيآلا دارم نوكيف رفكلا نم

 دعب برملاو لاتقلاب مثردبو ةكم نم لوسرلا جارخإب اومهاوناك نيذلا مثو مالسإلا
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 اوناك نيذلا برعلاأ ءاسؤر رئاسو أرك د نيدلا ءال وه هدأآرم نوذي نأ زباجو ةرجهأ



 ااا ةيالا , نيكرشبل ناكام : ىلاعت هلوق

 نإميلتقو م و رطاتقب ىلاعت هللا ىمأف نيملسملا لاتقو قلب ىبنلا برح ىلع شيرقل نيدضاعم
 ناعأ ال هانعم [ مل ناميأال مهنأ| ىلاعق هلوقو ا اونعطو مهناعأ اوثكن ره مه
 مهتاميأ اوثكن نإدإ ًايدب لاق دق هنآل مهنم نامالاد وجو هب فني ملوام اقوث ومةيفاومحل

 تيثف | ميناجأ اوثكت اموق نولتاقت الأ | هلوق ًاضيأ كلذ ىلع فطعو | مثدبع دعب نم
 ىلعلدياذهو امم ءافولاقندب دارأ امنإو الصأ ناميألا ىنن [ مل نامأ ال ]هلوقب دري م هنأ
 ننسلا ىف ةدوجوم رئاظن كلذلو لصألا نن نود لضفلا ن دارملاو ال قالطإ زاوج
 نمأي النم نم سيلو دجسملايف الإ دجسملا راجل ةالصال كلي هلوقك سانلا مالكفو
 نإ رفكلإ ىف ةمامإلا قاطأف كلذ وحنو هللا مسا ركذي مل نا وضوالو هقئاوب هراج

 [رانلا ىلإ ن وعدي ةمتأ ممانلعجو] ىلاعت هللالاق رشلاو ريخلا ىف عبتملا هب ىدتقملا وه مامإلا
 ف ماهإلاو دتبم داه ريخلا ىف مامإلاف [ انرمأب نودهم ةمأ مانلعجو ] ريخلا ىلاقو

 هللا لوسرب اوردغ اوناك نيذلا دوهملا ىف تلزن ةيألا هذه نإ | لبق دق لضم لاض رشلا

 نم هءادعأ هيلع اونيعي ال نأ 1 نامألاو دورعلا نم اوطعأ اوناكام اوشكنو هلي
 ريخأ و ةئيدملا نم هي ىبنلا جارخ] ىلع رافكلاو نيقفانملا ةنواعمب اومهو نيكرشلا
 رئاجوإ[ | مكيدبأأب هللا مهبذعي ل هلوقب م هاَتَمِب سمأو دهعلا تكنو ردغلاب ادب مهمأ
 نوكي نأ "اجو [ مدرع دعب نم مهنا أ اوثكن نإوإ هلوقىلع آينم كلذ عب نوم نأ

 ملسح م 3 ىلاعت هلوق [ مهناعأ اوثكن اموق نولتاقت الأ ] هلوقب دمعلا اوضقن اوناك دق

 الو هلوسر الو هللا نود نم اوذخس ملو وكم اودهاج نيذلا هللا ملعب 1 واوكزت نأ

 هللا لع اودهاج اذ ذإ مهنآل اودهاجت ملواوكرتت نأ ميسح أدام نإف ة [ةجيل و نينم ْؤ 0

 مهتم كلذ دوجو هللا ملي ى د> داما ضرفب مرمأي ف هيادأر رأو ملعلا أ مسأ ةاطأو مهم كلذ

 عابتا موزل ىضتقي | ةجبلو نينمؤلا اوهلو وسر الو هللا نود نم اوذخت, ملو |هلرقو

 عامجإلا ةجح موزل ىلع ليلد هيفو قلب ىبنلا عابتا مؤلب اك مهنع لودعلا كرتو نينمزملا
 هلو: نينمٌؤألأ لييس ريغ عبط و ىدهلا 1 نيبت ام دعب نهلوسرلاققاشي نمو] هلوةكرهو

 ريغ لخدم هل نوكي نأ زوحيال لاق هنأك لخد اذإ لبو لاقي لخدملا ةجيلولاو [ ىلوتاه
 ةطلاخملاو ةلخادملا نم ىهو ةناطءلاو ةليخدلا ىنعمي ةجيلولا نإ لاو نينمؤملا لخدم

 مهلح ادهو ني م وحلا ربع ةطلاخ اخ !دمو نينمؤملا ريغ ةطلاخم نع ىهنلا ىلع لد دقف اذه ىنعملا ناك نإف ةسناؤملاو



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ 5-17

 [ منود نم ةناطب اوذختت ال ] لاق نيدلا رومأ ىف مهم ةناعتسالا كرتو

 نيينعع نوكت دجسملا ةرامع | هللا دجاسم اورمعي نأ نيكرشملل ناكام | ىلاعت هلوق

 اذإ رمتءالاقيهناآل كلذ وهنم مرتساام ديدجتو هثانبب رخآلاو هيف نوكسلاو هت رايز امهدحأ

 اييل] ىضما ريثك ناك اذإ دجا.ملا رامع نم نالفو تيبلا ةراي زاهنال ةرمعلا هنمو راز

 نمرأ فكلاعنم ةيآلا تضتفاف هل هنايشغ رثكأ اذإ نالف سلجرمعي نالفوامف نوكسلاو

 هلوق نيرمأللا ظفللا ماظتنال اهم مايقلاو اهحلاصم ىلوتو اهئانب نمو دجاسملا لوخد

 ىلع رفعلا اوحتسا نإ ءايلوأ متاوخإو مءابآ اوذختت ال اونمآ نيذلا اهمأ اب ] ىلاعق

 ضي وفتو مهب راصتتسالاو مهترصنو رافكلا ةالاوم نع نينمؤملل ىمن هيف | ناعإلا

 ناوخإلاو ءاب الا نيب ءاوسوميمأ رك ]ومهميظعتك رتو مهم ىربتلا باحيإ ومعلا !إ مرومأ

 هلوقب فورعملاب هتو رفاكلا بآلا ىلإ ناسحإلاب كلذ عم ىمأ دق هنأ الإ كلذ ىف

 ! ريا ام ىف كرشق نأ ىلع كادهاج نإو  هلوق ىلإ  هيدلاوب ناسنإلا انيصوو ]ىلاعت

 نم اوزيمتيل كلذب نينمؤملا مأ امتإو | افورعم ايندلا ىف امهحاصو امرعطت الف لع هب

 ممول اذإ ميميظعتو ميمارك ! نوروظيو رافكلا نولوتي نوقفانملا ناك اذإ نيقفانملا

 ًايلع ةيآلا هذه ىف نمؤملا هب ىمأ ام ىلاعت هللا لف ةطايحلاو ةبالولا ل نورمظيو

 ةبوقعلل قحتسم هسفنل ملاظ ورف كلذ لعفي مل نم نأ ريخأو قفانملا نم نمؤملا هب زيمش

 | اذه ميماع دعب مارحلا دجسملا اوبرقي الف سجن نوكرشملا نإ | ىلاعت هلوق ه هبر نم

 بحي امهبانتجا بحي هدقتعي ىذلا كرشلا نأ ةرج نم كرشملا ىلع سجنلا مسإ قالطإ

 نيوجو لع فر صنت عرشلا ىف ةساجنلاو د ماوس كلذلفراذقألاو تا ناجتلا ن انتجا

 ىلع فرصني وجولاو سجرلا كلذكو بونذلا ة-ا رخألاو نايعأللا ةساجمت اههدحأ

 سجر مالزالاو باصنآلاو رسيالو رخخا امنإ | ىلاعق هللا لاق عرشلا ىف نيبجولا نيذه
 مهلإ متباقنا اذإ كل هللاب نوفلحيس ] نيقفانلا فصو ىف لاقو [ ناطيشلا ىلع نم

 دقو اسي نيكرشملا مس اك ًاسجر مهامسف |[ سجر مهنإ مهنع اوضرعأف مهلع اوضرعتل

 ريبطت انيلع ناكذإ رذعل الإ دجمملا لوخد نع موعنم [ سجن نوك رشملا امنإ | هلوق دافأ

 لق [ اذه موماع دعي م ارحلا دجحسالأ اورش الف / ىلاعت هلوقو ء ساي الا نم دجاسملا

 هل رمعص 2 ىحك املعلا و اسك اه لذقك مث# اها داعم عزانت كلام لاق مارحلا دجسملا ك ريعملا لخدي ال ىمقاقلاو كلام اعف لعلا لهأ هانعم عز



 ؟ا/ ة,الا . سجين نوكرشملا امتإ : ىلاعت هلرق

 ةموصخلل دجسملا ىف احلا ىلإ لخدي ىذلا وحن نم ةجاحلا الإ دجاسملا نم هريغ الو
 لوخدىذالز وج انباكصأ لاقو ةصاخ مارحلا دجسملا الإ دجسم لك لخدي ىعفاشلالاقو
 نيكرشملا ىف ًاصاخ ىهنلا نوكي نأ امإ نيبجو دحأ ىلع ةبآلا ىنعم ان]َو دجاسملا رئاس
 مهنم لبقي ال ناكوة وةمذم للنكت مين دجالارارككم لوخد نمي ونم اوناك ني ذلا
 هم لوخد نم 9 7 رملا نوكي نأ وأ برعلا اوكرشم مو فيسلا وأ مالسإلا الإ
 ىور اهف ركب وبأ اهف جح ىتلا ةنسلا ف رحنلا موي ءادنلاب ٍويِلرَي ىنلا سمأ كلذلو جحلل
 رحئلا موي نذؤي نميف هثعل ر ب ابأ ن نأ ةريرهىأ ن ع نحر دبع نيديح نع ىرعألا

 هيف جح ىذلا م ماعلا ىف جسح ملف س انلا ىلإ ر كب وبأ ذينف ك رشم ماعلا دعب جمع ال نأ ىنع
 اممأ اي ] نيكرشملا ىلإ رك وبأ هيف دن ىذلا ماعلا ىف ىلاعت هللا لزنأو كرشم كيب ىنلأ
 غلبت نأب لي ى لأ هرمأ نيدح ىلع ثردح فو ةنآلا ا سج ن وكر شملا ام مذلا

 و وق دار 1 ىلع ليلد كلذ ىفو كرشم ماعلا دعب جحب الو ىدأت ةءارب ةروس هنع

 قوس ةليع مث نأدإ ةوالتلا قسن ىف ىلاعت هلوق هيلع لديو | مأر للا دجسملا اوبرظ

 نم مرعتع 7 وملا كلت عاطقنال ةليعلا ةيشح تناكاعإو ءأش نإ هلضف نم هلل | كينغي

 كلذ لدف ج ها مس أوم 2 نوكت تناك ىّت | تاراجتلا ؛ نوعفتلا اوناك مهنآل 3

 فوقولاو 3 1-4 نم نيكرشملا عنم ىلع نيبلسملاقافتا هيلعلديو جحلا ىلا ةنألا دارم نأ ىلع
 نم نيعونمم ةمذلا لهأ نك ملو دجسملا ىف ىككي نإ جحلالامفأ رئاسو ةفلدرملاو ةق رعب
 لمح اذإ هنال حلا ريغل دجسملا برق نود حلا وه ةيآلا دام نأ تنث عضاوملا هذه
 كلذ ًاصاخ ناك دجسملا لوخد ىلع ل امح اذإو نيكرشملا رثاس ىف ًامومع ناك كلذ ىلع
 هب دجيسملأ صيصخت زئاج ريغف دجسملا برق نع ء ىهنلا ةنآلا ىف ىذلاو دجسملا برق نود

 صاعلا ىبأ نب ناهثع نع ن نسحللا نع ديمح نع ةيلس نب دامح ىوردقو هنم برقي ام نود

 هللا لوسرأاب اولاقف دجسملا ىف ةبق مف برض هَل هللا لوسر ىلع اومدقأ 1 فيقثدفو نأ
 امنإ ءىش سانلا ساحنأ نم ضر' الا لع سيل هنإ قلي هلل !كوسر لاقف ساجنأ موق
 نايفسابأ نأ بيسملا نب ديعس نعى رهزلا نع سنوب اىورو مه أىع سأنلا ساجنأ

 هللا لوقل مارحلا دجسملا ىف ليال كلذ نأ ريغ رفاكوهو هلي ىبنلا دجسم لخدي ناك
 00 حتف دعب !واج مهنإف فيق دف وامأف ركب رك كب وبأ لاق مأر للا دجسملا وبرقي الف ىلاعت
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 قلي ىبنلا مه زئاف عسقةةنس ىهو ركبوبأ اهيف جح ىتلا ةنسلا ف تلزن ةبآلاو هلي ىبنلالإ

 ماجن نأ ىلع ةلالد كلذ ىفو دجسملا لو خد عنمبال ًآساجينأ مهنوك نأ ربخأو دجسملا ف

 ايدجتل علب ىنلا ىلإ ءاج هنأب نايفس وبأ امأو دجسملا لوخد نم رفاكلا عنمبال رفكلا

 كلذ دعب الوزن ناكنإو ةيآلاو ذئنيح اكرشم نايفس وبأ ناكو حتتفلا لبق كلذو ةندهلا

 راس رافكلا لوخد نم عنملا صضتقت ملو مارخلا دجسملا برق نع ىهنلا تضتقا امنإف

 كلذ وحن وأ ًاييص وأ ًاديع نوك< نأ الإ مرحلا لوخد رفاكلل زوج ال ليق نإف دجاسلل

 هنع هللا ىضر ىلع نع عيشي نب ديز ىوراكلو | م ارحلا دجسملا اوبرقي الف | ىلاعت هلوقل

 نأ دار اف لظفللا اذه مص نإ هل ليق كرشم مرحلا لخدي ال هِي ىنلا سمأب ىدان هنأ

 كالذكوك رشم م أعلإ دعب جال نأ ىدا هنأ ىلع نعرابخأ ىف ىور دقو جحلل هلخدي ال

 ثحعشأ نع كيرش ىور دقو جحلل مرحلا لوخد دارملا نأ تدق ةرب ره ىنأ ثيدح ىف

 مأ رحلا دجساا نوكرشملا برقي ال لاق 2 ىنلا , نع هللا دبع نب راج نع نسحلا نع

 03 ادلل ةمالاو دم لال وخد حا ايأف ةجاجل هلي ةمأو أ ادع نوكأ نأالإ اذه ميمأع دعب

 رجلاو ديعلا نيب دحأ قرفي مل 28 هو ال هلوخد هل ىذلا رحلا نأ ىلع ع لدي اذهو جحلل ال

 جحلل م الا بلغألا ىف هنالخدي ال امهنألل ركذلاب لعأ هللاو ةمآلاو دمعلا صخ امنإو
 قاجر 1 عيب رلا ىبأ نب نسحلا انثدح لاق ىزورملا قاح] نب دمج نب هللا دبع انثدح دقو

 هللا دبع نب رباج ممس هنأ ريبزلا وبأ ىتربخأ جيرج نبا ان ربخأ قازرلا دبع انريخأ لاق

 ًادبع نوكب نأ الإ [مارحلا دجسملا اويرقي الف سجين هن نوكر شمل ملا 5 هلوق ىف لوقي
 نوكيف نيحصص نوكي نأ رئاجو رباج ىلع رييزلا وبأ هفقوف ةمذلا لهأ نم ًادحاو وأ
 كرشملا لخدي ال لاق ءاطع نع حرج نبا ىورو ىرخا اهب ىتفأو ةراث هعفردق رباج

 مارحلا دجسملا ءاطع لاق[ اذه ميماع دع مارحلا دجتسملا اوبرش الف أ ىلاعت هلوق التو

 ربعي هلك مرحلاو ركب وبأ لاق كلذ لثم رانيد نب ورمع ىللاقو جيرج نبا لاق هلك مرحلا

 ىذلا مارحلا دجسللاو 1 ىلاعت هللأ لاقو دجسملاب ةقاعتم هم رح تنا 15 ذإ دجيسملاب هنع

 مث ] ىلاعت هلوق كلذكو هب دام هلك مرحلاو [د دايلاو هيف فكاعلا ءاوس سانلل هانلعج

 رتاج هأرجأ ندبلا رحن مرحلا ىأ ىف هنآل هلك م رحلا هب ديرأ دق [ قيتعلا تدبلا ىلإ الحم
 سه يجو 1( عار سا اك 1) عا اسس كوع 00

 11 1 ا 38 ١ 1 أ اوبره الذإ ىلاعت هلوعب دارألا نوكي نأ أذه ىلع همم : رهن ل 2 - : لآ
 ذإ محلل هظ مرخأ | ماآرخأ دج

 كل ا قل



 4١" باتكلا لهأ نم ةيزجلا ذخأ باب

 مرح نع ريعف انفصو ا دجسملا كح ىف هلك مرحلاب ًاقلعتم كسانملا لاعفأ رثكأ ناك
 الإ | ىلاعت هلوق مرحلا انوه دجسملاب دارملا نأ لبع لديو مرحلاب حلا نع ربعو دجسملاب
 ناكك لذ نأ مولعمو | مهل !وميقتساف مك اوماقتسا اف مارحلا دجسملا دنع متدهاع نيذلا
 اهضعب نأ كلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا ركذو مرحلا ريفش ىلع ىهو ةيديدجلاب

 دنع ىف امبإو مارحلادجسملا دنع اهنأ اهبلع ىلاعت هللا قلطأف مرلا نم اهضعبو للا نم
 اوناك ذإمهتطلاخع كرتو مهمانتجا ىضتقي نيكرشملا لع سجنلا مسا ىلاءآ هقالطإ و مرحلا
 دارملا نأ ركذ ةداتق نإف | اذه مهماع دعب | ىلاعت هلوقو ساحيألا بانتجاب نيرومأم
 ةرجهلا نم نيضم مستقل وهو ةءارب ةروسىلع التف قيدصلا ركب وبأ هيف جح ىذلا ماعلا
 هلضف نم هللا مكينغي فوسف ةليع ممفخ نإو | ىلاعت هل وقر شع ةنس عادولا ةجح هدعب ناكو
 : رعاشلا لاق رقتفا اذإ ليعي لاع لاقي رقفلا ةليعلا نإف | ءاش نإ

 ليعي ىتم ىنغلا ىرد امو هانغ ىتم ريقفلا ىردب امو

 هنأ ىلاعت هللا ربخأف نيكرشملا عن رجاتملا عاطقنا !وفاخ !وناك ةداتقو دهاجي لاقو
 ءاقياب رابخإلا دارأ ليقو نيكرشملا نم ةذوخأملا ةيزجلا دارأ هنإ ليقف هلضف نم مهينغي
 نويلسيس ىجعلا نرادلب لهأو برعلا نأ ًالاع ناك هن"ال نيملسملا ةبجج نم رجاتملا
 هلوق ريظن وهو نيكرشملا روض> نم مثرجأتم عقانم نم نولاني اب نوتغتسف نوجحنو
 | دئالقلاو ىدهلاو مارحلا ربشلاو سانلا ًامايق مارحلا تدبلا ةيعكلا هللا لمج | ىلاعت
 ىف مي اصمو سانلا عفانم نم دئالقلاو ىدحلاو تيبلا جح ىف امع ىلاعت ريخأف ةبآلا
 نولادي امع | هلضف نم هللا ,كينغي فوسف ةليع متفخ نإو | هلوق ىف ريخأو مهنيدو مثايند
 ةئيشملاب ىتغلا قاع امنإو ةبآلا لوزن تقو ىف نيليلق اوناك نإو نيملسملا جحب ىنغلا نم
 غلي الو تومي نم مهنم ناك امل نإ اههددأ ًادارم نوكي نأزئاج امهنم دحاو لكن يينعملا
 رومأ حالصإ ىف هللا ىلإ لامأآلا مطقنيل ىناثلاو ةئيشملا طرشب هقاع هب درعوملا ىنغلا اذه
 . | ني: :[ هللا ءاش نإ مارحلا دجسملا نلخدتل | ىلاعق هلل لاق مكندلاو ايندلا

 باتكلا لهأ نم ةيزجلا ذخأ باب
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 مرحام نوم رحيالو رخآل م ويلاب الوهللاب نوتم هي ال نيذلا أولتاق] لجوزع هلل



 ض0 ل لااا

 دين :ع ةيزجلا اوطعي ىح باتكلا اوتوأ نيذلا نم قولا نيد نوئيدي الو هلوسرو هلل

 الا مويلاب الو هللا نونم وي ال مهنأ باتكلا لهأ نع ىلاعت ربخأ [نورغاص مو

 دار نرك , نأ اهدحأ اهوجو لمتحي كلذو ثعبلاو روشنلاب ن نامإلا مهرابظإ عم

 ىف باتكلا لهأ ديلخت نم هيف هللا مكح ى رجب ىذلا هجولا ىلع رخآلا مريلا , نونم يال

 ممهنأب مهف لوقلا قلطأ كلذب نينمؤم ريغ !وناك الف ةنجلا ىف نينم زا ديلختو راثلا

 باتكلا لهأ لوقت اكهيف هؤاضقو رخآلا م موب مكح هدأ مو رخ آلا موبيل اب نونمؤرال

 !ا قي رط ىلع مهف كلذ قلطأ هنإ هيف ليقو ريلي لي ىبلا ةوبنب دارملاو ىنلاب نينم م ريغ

 0-5 اعتق هلا ةدابعىف نيكرشملا ةلزنمب مهن 6 مرحلا مظع ىف هب رقي ال نم ةلزنم مهن" ال

 مرثكأو 7 اعإ كلذ نكي م ةفرعم ريغ نع مثرارقإ تاكأل ًاضيأ ليقو هودقتعا ىذلا

 هللا لاق مالسإلا وه ق ملا نبد نإف ٍ | قحلا نيدنونيدب الو | ىلاعت هلوقو ةفصلا هذهم

 دايقنالاو هلسر هب تءاجامو هلام ال ميلستلا وهو| مالسإلا هللا. دنع نيدلا نإ | ى |

 : ىشع الا لاق ءارجلا اهنمو رمقلا اهنمو ةعاطلاا+ رم هوجو ىلع فرصتي نيدلاو هن لمعلا و هل

 لايصو ةوزغذب احههارد نيد دلاوهر كذأ ب ابرلا ناد وه

 [نيدلا مو كلام] ىلاعت هلوقو هلدايقنالا اونأو هتعاطإ وه هركذأ بابرلا ربق ىنعي

 ريغ مهنأال ق ولا نيد ريغ ىراصتلاو دوملا نيدو نأدت نيدت اكهنمودا رجلا موي م هنإ لبق

 نيدب نوئيدب مهف ل ريق نإف ليا ذيل ةوبن مثدو و>جل هل نيعئاط الو هللا م ثلا

 انرعأو انين ركذ ليجنإلاو ةاروتلا ف هل لق هل نيداقنم هب نوفرتعم م

 قحلا نيد نيعبتم ريغ مهف هل نوكرات لب كلذب نيلماع ريغ مثو هما رش عامتا و نامإلاب

 وه سيلف لالض خسنلا دعب ام لمعلاو تخسن دق ليجنإلاو ةاروتلا ةعب رث نإف ًاضيأو

 هاوهتام ىلإ اهولازأوامعضاوم نع اهوفرحو ىتاعملا او ريغدق مف ًاضيأو قحلا نيد ًاذإ

 نم ] ىلاعت هلوق قحلا نيد نينئاد ريغ ميف ىلاعت هللا باتك مهلع هبجوأ ام نود مهسفنأ

 ىلا هلوقل ىراصتلاو دولا مرافكلا نم باتكلا لهأ نإف | بات اتكلا ارتوأ نيذلا

 مأ نم مريغ وأ سوا ناكولف [ انلبق نم نيتفئالم ىلع باتكلا لزنأ امنإ اولوقت نأ ]

 تك لهأ نأ ةبآلا تضتقا دقو فئاوط ثالث اوناكل باتكلا لهأ نم كرغلا
 ١ 00 0 ا

 م م 0م و ف هاني باتكلا لهأ مث لهو نيئباصلا مح ىف اضيأ مالكلا مدقتو فاس أمف هأني دقو نآتفئاط



 فو باتكلا لهأ نم ةيزجلا ذخأ ب اب

 ىراصتلا نم فنص انغلب اف مو جئاطبلاو رك ركسك ىح اونب امهدحأ ناقيرف مثول م أ
 ةيوقرلا ينل ةريثك قرف ىراصتلا نآل مهتايد نم ريثك ىف محل نيفلاذع اوناكنإو

 مهنمنوءريةبب وقعبلا وةيكلم لاو ةبروطسفلان م ثالثلا قرفلاو ةينوراملاو ةيسويرألاو

 ىلا هللا بتك اهنأن وعز ًايتك نولحتنب وثيشو اي ركذ نب كن ىلإ ن نومي مه والوم رح

 أبلمحي ةقرفلاهذرف ةيسانحوي مهيمست ىراصنلاو اي ركز نب ىحو مدأ نب ثدش ىلع اهلزنأ
 ىرخأ ةقرفو مهئاسن كل انمو مهحئابذ لكأ حسو بات :كلا لهأ نم هللا هحر ةفينح وبأ
 نومي الو ناثو لا ةدبع مو نأ 85 ةيحان يذلا نوبنارحلا مو نيتاص !اي تمسق دق

 الو باتكلا لعأ اوسيل ءال رف هللا بتك نم ًائيش نولحتب الو ءايبنأالا | نم دحأ ىلإ
 .هلعج ىف ةفينح ىبأ بهذ مواسن مكست الو ممحنابذ لكؤت ال ةلحنلا هذه نأ فالخ

 الات دمحو فسوب وبأ امأو ىلو الا ةقرفلا هدارمىلع لوم بات ىلا لهأ نم نيئباصلا
 فالتخا كلذ ىف ىوردقو نيقيرفلا نيب اولصفي لو باتكلا ل هأ اوسل نيئاصلا نإ
 نع لجر هثدخ ةنيع نب محلا دنع انك لاق فرطم انرخأ مشه ىورو نيعب الا نيب
 تنك دق سيلأ ن نسحلا لاقف شوا ةلزنم مم نيئباصلا قلوقي ناكمتأ ى رصبلا نسحلا

 لاق دمهاجم نع ةزب ىلأ نب مس واما نع ماوعلا نب داع ىورو كلذب كت ربخأ
 كلامو ىعازو "الا لوق ة كلل ذكو باتك مه سل ىراصتلاو نيكرشملا نم موق نوئباصلا

 رياج ن ع مره نب ورمش نع بؤبح ىلأ نب بييح نع نورأه نب ديزني ىور وسنأ نبأ
 لاف نياسملا لحم واستو وموهاعطومباتكلال اهأ نمأ نيئباصلا ن رع لمس هل أديززبأ

 مه اونس لاق هنأ هيَ ىنلا نع ىورأ او ةيآلا ةلالدب باتك لهأ اوسيلف سوجلا امأو
 نميف معلا لهأ فالتخادقو باتكلهأ اوسيل مهنأ ىلعةلالد كلذ ىفو بات كلا لهأ ةئس

 لاقفةبرجلاب ىراصنلاودوملا رارقإ زاوج ىلع مهقافتا دعب رافكلا نم ةيزجلا مهلم ذخو#

 نم باتكلا لمهأ م لبقتو فيسلا وأ مالسإلا الإ برعلا قرشم نم لبق ال انباحصأ

 ةيرجلا عيجملا نم لبقتهنأ كلامنع مساقلا نبا ركذو ةيزجلا مجعلا رافك ر ئاس نم برعلا
 ىورو مالسإلا ىلع نوربأ|وبس اذ ] موتو نزلا ىف كلام لاقو برعلا ى رشم نمالإ
 لمتحيو ةالصلا ىلع ناثو'الا لهأو ةبزجلا ىلع باتكلا لهأ لئاقي لاق هتأ دهاجم نع
 5 مث أويس | اذإ وهو نوبسإ ال برعلا ىروثلا لاقو برع !! نم ناثو الإ له هب دير نأ ا / لإ اهأ هب ديرب نأ
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 صاصجلل نأرقلا ماكح 1

 ًآمحي وأ اوناك أب رع باتكسلا لهأ نم الإ ةيزجلا لبقت١) ىمفاشلالاقو هلو ىنلا مهكرت

 نيكرشملا رئاس لتق ىضتقي | موهتدجو ثيح نيكرشملا اولتقاف | ىلاعت هلوق ركب وبأ لاق

 سوجلاو باتكلا ل هأ نود ناثوألاة ةديع ىلع روصقم همومع نإ لوشي نم سأنلانف

 ىلاعت هلوقب سدح و بان كلا لهأ نيبو نيك رشملا نيب ظفالا ىف قرف دق ىلاعت هتلانآل

 فاعف | اوكرشأ نيذلاو سوجلا و ىراصنلاونيئباصلاو اوداهنيذلاو اونمآ نيذلا نإ |

 نإوناثوألاةديعب سصتخي ظفللا ذه قالطإ نأ ىلع كلذ ذ لدف فانص "ال اهذه ىلع نيكر ثلا

 ةدامعب تك رشأدقىراص هان ال كلذ ونيكر ةلانيئباصلاو سوجن أو ىراصنلا نم عب را نأك

 ناقيرف نوئباصلاو لاق دن ادن هلل اولعج ثيحنم نوك رشم سوجلأ و معيسملا ةدايعو هلأ

 رخأ هوججو ىف نوكرشم مهكلو ناثوالا نوديعي ال رخآلاو ناثوأإلا ةديعاصدحأ

 [نيكرشملا اولتقاف | ىلاءقهل وق بجو لف نا” والا ةدبع لو راني كرشلا ظفل قاللمإ نال

 تالاقم ىف ًادوجوم كرشلا ىنممناكام نورخآلاقو م ريغن ود نام والا ةدبع لتق الإ

 ةيآ دورو الواو ظفللا ميمظتنا دقف نيئباصلاو ملا ا صتلا نم قرفلا هذه

 ًابرع ةيآلا كح ىلع نولو مت مهادع نم مو ةلخا نم اوصخ بات كلا لهأ ىف صيصختلا

 فق هو ىلا ن زع ىور دقو ةيرجلاب سوما رارقإ زاوج ىف | وفلتخ مل مو امي وأ اوناك

 باطلا نب رمع نكي ىف لوقب , ًادلاج عمس هنأ هنأ و رمع نع ةنيبع نب نايفس ىورو رابخأ كلذ

 3 رجلا ذخأ هلي هلل !لوسر نأ ف وع نب نحر لأ ديع دوش ىبح سووا نم ةيزجلا ذخأب

 ىردأام لاقف سوا ركذ رمع نأ هيبأ نع دم نب رفعج نع كلام ىورو رجم س وج نم

 لوقت لي هت لور تعمس دهشأ فوع نب نمحرلا دبع لاقف مرمأ ىف عنصأ ف فيك

 زاجم ىبأ نع ةداتق نع ىد وعسملا نع مدآ نب ىح ىورو باتكلا لهأ ةنس مهم أونس

 كلذف انتديبذ لكأو انتالص لصو انتلبق لبقتسا نم هنأ رذنلا ىلإ متلو ىنلا بتك ل لاق

 هيلعف ىلأ نمو نمآ ووف سوهجيلا نم كلذ بحأ نمو هلوسر ةمذو هللا ةمذهل ىذلا ملسملا

 نيرحبلا سوجي ىلإ بتك لع - ىينلا نأ دمج نب نسحلا نع ملسم نب سيق ىورو ةيزجلا

 مه لكؤت الو ةيزجلا هيلع تبرض ىفأ نمو هنه لبق مونم ملسأ نفمالسإلا ىلإ رهوعدي

 نمح ر لا ديع انثدح لاق ةدتق نب راكب نع ىواحطلا ىورو# اما م سكنت الو ةحيبذ

 طرأ
 لئساف دع امأ ةأ رأ نب ىدع ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتك فوع انثدح لاق نارمع نبأ



 ؟مو ةيآلا .٠ |وداه نيذلاو اونمأ نذلا نإ 0 ىلاعت هلوق

 .ىتاللا ءاسنلا نم نوعمحجامنيبو سر ل ا نيب اول وح نأ ةمئألا نم انابق نم عقيام نسحلا
 .ةةيزجلا نيرحبلا سوجم نم لبق هلي هلا لوسر نأ هريخأف هلأسف مريغ دحأ نوممحجيال
 .ىرضحلا نب ءالعلا نيرحبلا ىلع ذئموي يلي هللا لوسر لماعو مهتيسوجم ىلع مرقأو
 هلع ىبلا نأ ىرهزلا نع رمعم ىورو ناملعو رمعو ركبوبأ هلي هللا لوسر دعب هلعفو
 نب ديعس نع ىرهزلا ىورو برعلا نم مهنم ناك الإ ةيزجلا ىلع ناثوألا لهأملاص
 نم اهذخأ باطلا نب رمع نأو رجم سوجم نم ةيزجلا ذخأ هِي هللا لوسر نأ بيسملا
 ةيزجلا ذخأ هلي ىنلأ نآرابخألا هذه ىفو ريرب نم اهذخأ ناهثع نأو داوسلا سوجب
 نيب افالخ معن الو برعلا ريغ نم ناثوآلا ةدبع نم اهذخأ هنأ امضعب ىفو سوجما نم
 ةيزجلا باطخلا نب رمع ذخأ ةمآلا تاقن دقو سوجنل نم ةيزجلا ذخأ زاوج ىف ءاهقفا
 كلذ ف جتحو باتكلهأ سوجلان "ال اهذخأ امنإ لوقي نم سانلا نف داوسلا سوجم نم
 ركبابأو ل ىنلا نأ ىلع نع مصاع نب رصن نع ديعس ىبأ نع ةنييع نب نآيفس ىورامي
 باتك لمهأ !وناك مهم سانلا ملعأ انأ ىلع لاقو سوجما نم ةيزجلا اوذخأ ناهثعو رمعو
 ةلالدلا نم مدقت ايف انركذ دقو مرودص نم كلذ عزف هنوس ردي لع لهأو هن وءرقن
 مهنأ كلذ ىف ىلع نع ىورام امأو ةنسلاو باتكلا ةبج نم باتك ل هأ اوسيل مهنأ لع
 هرابخإل باتك لهأ اوناكمرفالسأ نأدارملا نإف ةياورلا تح نإ هنإف باتك لهأ اوناك
 لهأ او سيل مهنأ لعل دي و باتكلا اذهىف باتك لهأ اوميل اذاف مثرودص نم عز كلذ نأب

 .ىفأ نم نإ نبرحبلا سوي ىف لاق 2 ىنلا نأ دمع نب نسحلا ثيدح ىف ىورام باتك

 اوناكو لو ةأ ما مهل مكننت الو ةحيبذ مهل لكؤت الو ةيزجلا هيلع تب رض مالسإلا مهنم
 باتكلا لهأ نمكلذ حاب ادقىلاعتهقلا ن"المهئاسن ةك انمو موحتابذ لك أ زاجل باتكل هأ
 نم اهذخأ زاوج تبث باتك لهأ اوسيلو سوما نم ةيزجلا هيي ىنلا ذخأ تبثاملو
 ىنلا ن"ال برعلا نم ناثو“الا ةدبعالإ باتك لهأ ريغ وأ اوناك بانك ل هأ رافكلا رئاس
 [مثوهتدجو ثيحنيكرشملا اولتقافإ ىلاعتهلوقب و فيسلاوأ مالسإلا الإ مهنم لبق م يَ
 ىوسنيكرشملا رئاسنم ةيرجلاذخأ زاوج ىلع لديو برعلا نم ناثوأ الا ةدبع فاذهو
 .ثعب اذإ ناك يلي ىنلا نأ هيبأ نع ةديرب نبأ نع دئرم نب ةمقلع ثيدح برعلا رشم

 مما ,ٍ مودع مي 1 ادم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةدابش ىلإ مرعدأف نيكرشملا نم ودع متيقل اذإ لاق ةيرس 13 5 جدولا ككادف هك حل مالكا اه : 1 ماموول 0



 صاصجأل نآرقلا ماكحأ 1

 انصصخو نيكرشما رئاس ىف ماع ِكلذو ةيزجلا ءاطعإ ىلإ موعداف اوبأ نإف هللا لوسر

 . مهف هلْلَي ىنلا ةريسو ةبآلاب برعلا كرشم مهنم

 بلغت ىب ىراصت مح باب
 نم - هلوق ىلإ  رخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤي ال نيدلا اولتاق | ىلاعت هللا لاق 00

 مل نإو مهلحن نولحتني مهنآل مهنم بلغت ىنب ىراصنو | بانكلا اوتوأ نيذلا اونرك
 ىلاعت هللا لعجل | مهنم هنإف - رض وتب نمو | ىلاعت هللا لاقو مهعْئارش ميمي نيكسمتم

 ول مهنأ بلغت ب ىراصت ق سابع نبأ لاق كلذلو ميكس 3 وف يطع اموةىلود م

 كلذو مهنم هنإف نم مطوتي نمو | ىلان# هل وقل مهنم اوناكل ةياالولاب الإ مهنم !ونوكك مل

 سابع نبالاق رمخا برشب الإ ةينارصنلا نم اوةلعت ل مع] هنع هللأ ىطر ىلع لاق نيح

 هللا الإ هلإ ال لاهي نأ الإ لوقت امأ هل لاذ هءاج نيح متاح نب ىدعل عري ىنلا لاق كلذ

 ذخأتتسلأ لاق معن لاق ًايسوكر تسلأ كنم هب ملعأ أنأ جتك ىنلا لاق اند ىل نإ لاقف

 هرابخ] عمىراصنلا نم فنص ىلإ هيسنف كنيد ىف كل لال كلذ نإفلاق معذ لاق عاب رملا

 تدثف ىراصتلا نرد ىف ةحابم ريغ ةمينغلا عب ر وهو عاب رملا هذخأف هب كسمتم ريغ هنأب

 اونوكي نأو مهمكح مهنكح نوكي نأ بجوب ىراصتلا ندل بلغت ىبب لاحتنا نأ كلذب

 دحاو ةيزجلاو ءارجلاومهنمةيزجلاذخأ بجو باتكنلا لهأ نم !وناكاذإو باتك لهأ

 ًارادقم اهل ةيآلا فركذي ملورفكلا ىلع مهتماقإ ىلع ءازجو ةيوقع مهنم لاما ذخأ وهو

 ةرتاوتهرابخأ تدرو دقو هلوانتي ةيوجلا مسا نإفهجولا اذه ىلع مهنم ذخأ امهمو امولعم

 لهأ لوق وهو نيملسملا نم ذخأبام ىلع مهلاومأ قف ةئدصلا فيعضت ىف فاسلا أ نع

 هقتعأاذإىفارصتلا ف كلاملاقوىمفاشلال وقوهو ىروثلاو هباعصأو ةفينح ىنأو قارعلا

 ظنحت الواتيشدعفنيملو هب رضأدق قتعلا ناكاةب رجلا هيلع تامجول و هيلع ةيرج الف مسالا

 ىابيشلا قاعتإ ىبأ نع مالسلا دبع انثدح لاق مدآ نبى ح ىورو ايش باغت ىنب ىف كلامنع

 ريمأ اب باطخلا نب رمعل لاق هنأ نايعنلا نب ةرامع نع سودرك نب دواد نع ماسلا نع

 ودعلا كيلع او رهاظ نإ ودعلا ءازإب مهنأو مهتكوش تملع دق بلغت ىنب نإ نينمؤملا

 ممدالوأ اومسقي ال نأ ىلع موحلاصف لعفاف ايش مهطعت نأ تيأر نإف مهتؤم تدتشأ
 . 0 3 هد ع اع 1 1 0 5

 اآذهو مه درع الف اولعف دق لرش ةرامع ناكو لاق ةقدصلا مويلع فعاضقو ةينارصتلا ىف
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 لئثم وهو المع عئاشلا لقنلاو ةياورلا هب تدرو دقو ةفوكلا لهأ دنع ضيفتسم ريخ
 اهوحنو نيضرألا ىلع جارخلا عضوو ثالثلا تاقبطلا ىلع دا وسلا ل هأ نم ةيرجلا ذخأ
 لع نع ىوردقو امهزاوجو اهذافن ف اوفاتخ ملف ةمالا ةفاكى لع اهدقع ىلا دوقعلا نم
 تيتك نإ كلذو ةيرذلا نيبسألو ةلتاقملا ناتقّأل بلغت ىب ىراصنل ترقب نثل لاق هنأ
 دحأ كلذىف رمع فلاخع لو مدالوأ اورصنيال نأ لِي هللا لوسر نيبو مهني باتكلا
 بيعش نور ثيدحيف 2 ىنلالاقو موقافتا هباتذثو ميعامجإ هب دقعتاف ةباحصلا نم
 رهوأ مييلع دقتعيو ماندأ مهتمذي ىعسيو مؤامد ًافاكشت نودلسملا هدج نع هيأ نع
 مهنم ةيرجلا دخأب هللارمأ ليق نإف ه ةمأالا بع لدعلاةّمأ دوقع زاوج ملعي هللاو هانعمو
 ةيزجلا هل ليق ه ةيزجلا نم ممؤافعإو مهنم ةقدصلا زخأ ىلع مهم راصتقالا انل زوجي الف
 ىلع مهتماق] ىلع ةبوقعو ءازج ىه اعإو اهظفل رهاظ هيضتقي ايف مولعم رادقم ال سمل
 ذوخأملاو هاوسام نود لاملا نم عونب الو هريغ نود رادقع صتخيال ءازجلاو رفكلا
 يطل ةقدص ال هنأال ءبلا عضوه عضوتو ةقدصب تسل ةيزج اندنع وه بلغت ىب نم

 ىدؤت بلغت ونب لاق دقو مهم ةبرق الو ةبرقلا هجو ىلع ابعوقو ةقدصلا لبس ناكذإ
 متكشام متأ اهومخو ةيرج اندنع وه رمع لاقف ةيزجلا ءادأ لبق الو ةفءاضمو ةقدصلا
 تناكول ليق نإف ٠ مهعرذو مهيشاوم نم اذوخأم آد تناكنإو ةيزج اهنأ رمع ريخأف
 نم ةيرجلا ذخأ زوجي هل ليق ه نييلع ةيوج ال ءاسنلا نال مهئاسن نم تذخأ ا ةيزج
 نولا نادلب ضعب ىلع هنأ أ ضعن سعأ هلأ رالي ىنلا نع ىوراو حلصلا هجو ىلع ءاسنلا
 ىلاوم نم ذخؤت انبامصأ لاقو رفاعملا نم هلدع وأ ًارانيد ةملاح وأ لاح لكنم ذخأي نأ
 ربع نأال مهلا ومأ ىف قوقحلا ميلع فعاضت الو رجلا ًارافك اوناكاذإ بلغت ىب
 ةمذل | لهأ رئاسك< ىلع نوقاب مهلاوه ىلاوملا هبف ركذي لو كلذ ىلع بلغت ىنب لاص اهإ
 ايمييلاوم مكى اونوكب نأ بجاوب سلو ةم ولعملا تاقبطلا ىلع مهنم سؤ رلاةيرجذخأ ف
 نإف هنع ةيزجلا طوقس باب ىف هالوم مكح ىف نوكب ال ًاينرصن ًاديع قتعأ اذإ مسا نأ
 باستنالا ىف مهم هنأ هدارم هل ليق ه مهسفنأ نم موققلا ىلاوم قلي هللا لوسر لاق لبق
 لقعلاو ةرصنلا قو ايمي ىمسي ميك ىنب ىلومو ايمشاه ىمسي ماه ىنب وموت مهلا
 هنكح نأ ىلع هيف ةلالدالو مهنم موقلا ىلاوم هلوق ىنعم اذبف باسن الا ىوذ هنع لقعي 5
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 اودارأ اذإ ةئارصت لا ىف مدالوأ مسبال نأ طرش هنأ رابخالا ضعب ىف ىوردق هنإف

 دقو هودارأ اذإ ] مالسإلا مدالوأ اوعنع نأ مس دل هنأ كلذب مهلع طرشامإف مالسإلا

 لوي ديبع ابأ تعمس لاق فوكلا ةيطع ن ب دمحأ انئدح لاق مركم نب دحأ نب مركما دندن

 ناكو مقيم هنإف نسحلا نب دمشالإ مهلك س اننا /| ماقف ديشرلا لبقأذإ نسحلا نب دمح عمانك

 ياعأ نم سانلالخدو لخدو 5 نحل نب دمخ ىلع باقلا لتعم دايز نب نسحلا

 لمت هيأ عرج نسملا نب د ماقف نذإلا جرخ : مث ًاريسي ديشرلا لومأف ةفيلخلا

 نأ تهرك لاق سانلا عم مقت ل كلام ىل لاق لاق ارو رسم سفنلا بيط جرخ مث لبمأف

 ةمدخلا ةقيط ىلإ رع تهركف ملعلل ىف :تلهأ كنإ اهف ىتلمج ىلا ةقبطلا نع جرخأ

 أوبتيلف امايق لاجرلا هل ليع نأ بحأ نم لاق لَو كمع نبا نإو هنم ةجراخ ىه ىتلا

 ةبه رهف كلاا زازعإو ةمدخلا قح ماق نف ءايلعلا كلذب دارأ امنإ هنأو رانلا نم هدعقم

 فرواش مثادمتاو تقدص لاق مل نيز وهف تذخأ نع ىتلا ةنسلل اعابتا دعق نمو ودحلل

 مءانبأ اورصن دقو مدالوأ اورصني ال نأ ىلع بلغتوب حلاص ب داطخلا نب رمع نإ لاف

 رمع دعل مثدالوأ ١ ورصن دقو كلذ ب ثيم رمع نإ تلق لاَ ىرت اف م ءامد كللذب تلحو

 موف ننسأ | كالذب ترجو كيلع هبافخال ام معلا نم ناكو كلمع نيا ونامثع كللذ لمتحاو

 أل لاق ىلعأ كيأرو رم كل تفشك دق و كلذ قكاقحلب . ىث الوهدعب ءافاذلا نم حاصأ

 ىتلا ةئاملا مام روبشملاب هيدن أ هعسإ لج هلا نإ هلا ءاش نإ هورجأ ام ىلع هيرجن انكسلو

 هالو نأ ءآعدلاكيلع نكلو هللا قيفوتب لي ربج هيتأيف هرمأ ىف رواشي ناكف هل هللا املعج

 لام هل جرت لاق كبادكأ ىلع هقرفت ءىشب كلل ترمأ دقو كلذب كباهصأ ىمو كرمأ هللا

 نم هيلع مهام ىلع بلغت ىب ءافلخلا را را فدع هركذ ىذل اذرف ركب وأ لاق هقرفذ ريثك

 ىراصتلا رئاس ةلزاع مهنأو هيلع مام ىلع بك ركرت ىف ةجح ةي ارصنلا ىف مدالوأ موعيَص

 نأ امإ نيينعم دحأ نم ةيئارصتلا ىف رهدالوأ اوغبصي ال نأ مهايإ رمع ةحلاصم اولخت الذ

 رفكلا ىلع مهو :كنينأو مالسإلا أودار أاذإ رفكل لا ىلع م 0 وهركيال نأ ومدارم نوكي

 نم نيعباتلا مهدالوأ م ًادحأ اومنم مهنأ تبي ل هنإف لوألا دارأ نِإف ,هرغص نم

 دارا نك نإو ةمدلل نيعلاخو ديعلل نيضق أنهن أوريصيقر فكل ىلع مهوهركأو مالسإلا
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 ديعلا ىف كلام لوق امأو مولتقي لو مهيلع اوضرتعي مل نامثعو ًايلع نإف ىتاثلا هجولا
 نيب قرف ال ذإ ةلالد ريغب ةبآلا رهاظل كرتف هيلع ةيزج ال هنأ لسملا هقتعأ اذإ ىنارصنلا
 ناكل ةيزجلا هيلع تلعجول هلوق امأو اوقتعي ل نيذلا رافكلا رئاس نيبو لم هقتعأ نم
 هلامنآل ةيرجلا همرلت مل امن]قرلا لاحوف هنآأل كلذك سبلف ًائيشدعفني ملو هبرضأ دق قتعلا
 ةيوقعرافكلا لام نم ذخوت امن ةبزجلاو هنم ةيزجلا ذخأ زوحجيال ملسملا ىلوملاو ءالوا
 تيجو لاما كلمو قتع اذإف هنم ذخؤتف هل لام ال دبعلاو رفكتلا ىلع مهتماقإ ىلع مهل
 كلم لاوزو هسفن ىلع فرصتلازاوج ىف قتعلا عفانم هبلسي مل هنم ةب رجل اانذخأو ةيزجلا
 همد أهم نّوح دق هلام نم ريسإ ءزج ةيوجلا امإو هلاومأ رئاس ةكيلمتو هنع هرمأو ىلوملا

 . هل ةلصاح قتعلا ةعفنف

 ةيزجلا هنم دخت نم باب

 مرحام نومرحي الو رخ آلا مويلاب الو هللاب نونم يال نيذلا اولتاق | ىلاعت هللا لاق
 نم الوقعم ناكف | نورغاص ممو دي نع ةبزجلا !اوطعي ىت هلق ىلإ هلوسرو هلأ

 ةلاستسال لاتقلا لهأ نم مهنم ناك نم ةذ وخأم ةب زجلا_ىرأ اهنومضمو ةبآلا ىوخل
 نوكيو نينثا نيب الإ نوكي ال لاتقلا ذإ لاتقلا لهأ نم سيل نم لاتقب ىمألاب باطخلا
 لهأ نم ناكنم ةذوخأم ةيزجلا نأ تبث كلذك ناك اذإ و هبحاصل التاقم امرنم دحاو لك
 لاتقلا لهأ نم نكي مل نم نإ انبادصأ لاق كلذل و نيف ةرتحملا نم هؤادأ هنيكسع نمو لاتقلا
 رسو٠ وهو ًاينافًاريبك اشيش وأ اجولذم وأ ًآنمز وأ ىمعأ ناك نم اولاقف هيلع ةيزج الف

 ىمحألا ىف فسوب ىبأ نع ىورو ةروبشملا ةءاورلا ىف ًاعيمج م هلو وهو هيلع ةيزج الف

 ىبأ لوق لثم هنع ىورو نيرسوم اوناك اذإ ةيزجلا مهبلع 4 ريبكلا خبشلاو نمزلاو
 باذت ىنب نم ةمذلا لهأ تيأرأ تلق لاق هردأون ىف دم نع مسرب ىورو ةفينح
 امنإو دم لاق مهيلع ءىش ال لاق ءىث ىلع نوردقي الو لام الو ةفرح ممل سيل مهريغو
 .ىث هل لضفيالو بستكي ىفارصنلا ىف دمحم لاقو مهنم لمتعملاو ىنخلا ىلع جارخلا عضوي
 اوناكاذإ نيحايسلاو عما وصلا بامصأ ىف اولاقو هسأر جارخب ذخوي ال هنإ هلايع نع
 لهأنم اوساذإ مهلع نجال نايبصلاو ءاسنلا كل ذكو ةبزجلا مه.لعف سانلا نوطلاخضال

 ءعب ماكحأ إ!هد



 صاصجلل نآرملا ماكحأ و

 اولتاةيالنأشويجلاءامأىلإ رعبتكل اق ٍلسأ نع عفان نعهريغو بويأ ىورو لاتقلا

 بتكو ىساوملاهيلع ترج نمالإ اولتقي الو نايبصلاو ءاسنلا اولتقي الو مهلتاق نم الإ

 اهوبرضي الو نايدصلاو ءاسنلا ىلع اهوبرضيالو ةيرجلا اوب رضي نأ دانجأللا ءاسمأ ىلإ

 لبجنب ذاعم نع قورسم نع لئاو ىبأ نعرصاع ىورو ىساوملا هيلع ترج نم ىلع الإ

 رفاعملا نم هلدعوأ ًارانيد ملاح لكنم ذخآ نأ ىرمأو نهلا ىلإ ألي هللال وس رىتثعب لاق

 رهاظىف نكن ملف [نورغاصمثودي نعةيرجلا !وطعي ىتح] ىلاعت هللا لاق ةءزجلارادقم امأو

 رسوملا ىلع انباحصأ لاقذ اهرادقمف ءابقفلا فلتخأ دقو هنيعب اهنم رادةمىلع ةلالدةيألا

 لمتعملا ريقفلا ىلعو امهرد نورشعو ةعبرأ طسولا ىلعو امهرد نوعبرأو ةينامث مهنم

 بهذلا لهأ ىلع ريئاند ةعبرأ كلام لاقو اص نب نسحلا لوق وهو ايهرد رشع انثا

 ىعفاشلا لاقو صقني الو دازي ال ءاوس ريقفلاو ىنهلا قرولا لهأ ىلع امهرد نوءبرأو

 باطخلان ب رمع ثعبلاق برضم نب ةث راح نع قاعإ وبأ ىورو ريقفلاو ىنغلا ىلع رانيد

 نيرشعو ةعبرأو امترد نيعبرأو ةينامجارخلا داوسلا ل هأ ىلع عضوف فينح نب نايثع

 لاق وميم نبو رمع نع رجابم نب مهاربإ نع شءعألا ىورو امهرد رشع ىثثاو امهرد

 ىلع فينح نب نامثلع ثعبو ةلجد ءارو ام ىلع ناهلا نب ةفيذح باطلا نب رمع ثعب

 لجر لك ىلع انعضو الاق ضرألا لهأ ىلع امتمعضو فيك اهطأسف هايئأف ةلجد نودام

 نوميم نب ورمع ركذف الوضف مل نإ الاق اذه قيطي نمو لاق رهش لكفف مثارد ةعبرأ

 ثالثلا تاقبطا| ل يصفت برضم نب ةثراح ركذوتاقبطلا لصفي ملوامهرد نوعبرأو ةينامث

 ةيزجلا نم عضوام رثك أ هدارم نأ ىلع نوميم نب ورمع ثيدح ىفام لمحت نأ بجاولاف

 رمع نأ ملسأ نع عفان نع كلام ىورو لفسلاو ىطسولا نودايلعلا ةقبطلا للعام وهو

 قازرأ عم امهرد نيعبرأ قرولا لهأ ىلعو ريئاند ةعب رأ بهذلا لهأ ىلع ةيوجلا برض

 ةفايضو نيملسملاقازرأ نآل نوميم نب رمع ةياور وهن اذهو مايأ ةثالث ةفايضو نيملسملا

 تاقبطلا ليصفت هيف ىذلا ربخلا ناكف امهرد نوعب رأو ةينامث نب نيعب رآلا عم مايأ ةثاالث

 ىلع امعضو نم نآلو ةقبط لك مكح نايبو ةدايزلا نم هيف امل لامعتسالاب ىلوأ ثالثلا

 كرات وهف نيعب ر الاو ةيناملا لعرصتقا نمو نيعب رئالاو ةينامثلا ربخع لئاق ورف تاقبطلا

 لاق نم جتحاو اهنم رادقم دحاو لك صيصختو تاقبطلا زييمت ركذ هيف ىذلا ربخلل



 ذل ةيرزجلا هنم ذخؤت نم باب

 نأ هرمأ نولا ىلإ هثعب نيح لي هللا لوسر نأ ذاعم ىورامب ريقفلاو ىنغلا ىلع رانيدب
 نوكيوأ ماصلاهجوىلعهنم ناك مف اندنع اذهو رفاعملانمهلدعوأ ًارانيد ملاح لكنمذخأي
 ىلا نأداعم رابخأ ضعب ىفىورام هيلع ل يلدلاوزئاج اندنعكلذو مهنم ءارقفلا ةيزجكلذ
 ةيرجلا.اهنم ذخأتال ةأرملانأ فالخالو ًارانيد ةملاحوأ ملاح لك نمذخأب نأ هرمأ لع
 لوسر بتك لاق محلا نعروصنم نعريرج نعديبعوب أ ىورو هيلع ملصلا عقي نأ الإ
 ديبءوبأ لاق رفاعملا نم هلدع وأ ًرانيد ةملاحلاو ىلاحلا ىف نأ نيلاب وهو ذاعم ىلإ هيلي هللا
 لاق رييزاأ نب ةورع نع دوسألا ىلأ نع ةعيطل نب هللأ دبع نع اص نب ناهثع انثدحو
 اهنع لقني ال هنإف ةينارصن وأ ةيدوو ىلع ناكنم هنأ نهلا لهأ ىلإ تلي هللا ل وسر بتك
 ىلع لديو رفاعملا نم هتميق وأ رانيد ةمأ وأ دبع ىثتأوأ ركذ ملاح لكىلعو ةيزجلا هيلعو
 فلتخاو ةقاطلا رادقم ىلع لعج نيضرألا جارخ نأ ثالثلا تاقبطلا ىلع ةيرجلا نأ
 ةسمخ اهضعب ىلعو امهردو ًازيفق اهضعب ىلع لعل اهتاغو ضراآلا ىف اهفالتخا بسحم
 ىلع سؤرلا جارخ مكحكلذكن وكي نأ كلذ ىلع بجوف مثارد ةريشع اهضعب ىلعومثأرد
 لهأ اهلمح اكلع] فينح نب نامثعو ةفيذحلرمع لوق كللذ ىلع لديوةقاطلاو ناكمإلار دق
 ةقاطلا رادقمب رابتعالا نأ ىلع لدي اذهو الضف مهل انكرت لب الاقف نوقيطي الام ضرألا
 رادقم ىلع ةيزجلا نأ مدآ نبا حب ركذو راسبلاو راسعإلا ىلاح رابتعا بجو كلذو
 ةدايزلاز وجتال هنأ اص نينسحلا نعىحو عامجإلا فالخوهو تيقوتر يغب لامحالا
 ورمع نع محلا ىور دقو ةقاطلا بسح ىلع ناصقنلا زوجو رمع ةفيظو ىلع ةيزجلا ُّى

 نم بيرج لك ىلع تعضو نل هللاو فينح نب ناهثعل لوي رم دهش هنأ نوميم نب
 تناكو لاق مدبجيالو مهيلع كلذ قشيال نيمضرد سأر لكى عو امهردو ًازيفق ضرألا
 سيل اذهو ثيدحلا اذهب ةدايزلا زاوجي لاق نم جتحاو نيسخخ اهلعجل نيعب رأو ةينامث
 نع وربع نب ناوفص نع ناهلا وبأ ىورامب ًاضيأ اوجتحاو ةياور هب تبت لو روهشعب
 اندنع اذهو نيرانيد بهار لك ىلع تارايدلا نابهر ىلع ضرف هنأ زيزعلا ديع نب رمح
 ىوراكهل مهلا تحا نم ىأر ام ىلع مهلع كلذ بجوأف ىطسولا ةقبطلا نم بهاذ هنأ ىلع
 ةيزجلانم ماشلا ل هأ ىلع رمح عضو مل ادهاجم تلأس لاق حيجن ىلأ نب | نع ةنيبع نب نايفس
 . راسيلل لاق نيلا لهأ ىلع عضوام رثكأ



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ١
 تك ل لا

 تاقيطلا زييمت ف

 ةينامث تفصو ام ىلع تاقبطلا ىلع مهنم ذخوت جارخلا باتك ىف فسوب وبأ لاق

 هبيبطلاو حاعلاو رجانلاو ةعنصلا بحاصو زازبلاو ىفريصلإ لثم رسوملا ىلع نيعبرأو

 ردق ىلع ةراجتوةعانص لكلهأ نمذخأ اه.فرتح ةراجتو ةعنص مينم هذي ىف ناكنم لكو

 هتامتحانم طسوتملانم نورشعوةعب رأو رسوما لع نوعبرأ وةينامثمهتراجتو مهتعانص

 انثاو هنم كلذ ذخأ نبرشعو ةعبرأ تلمتحا نمو كلذ هنم ذخأ نوعبرأو ةينامثهتءانص

 ربتعي ملف مههبشأن مو فاكسإلاو رارجلاو غابصلاو طايخلا لثم هديب لماعلا ىلع رشع

 مهنم رسعملاو رسوملا ىف سانلا ةداع هب ترج ام ىلع تاراجتلاو تاعنصلا ريتعاو كلملا

 .ىلوألا ةقبطلا نأ انباعصأ نم دحأ ىلإ كلذ ىرع نأ ريغ نم ىمقلا ىسوم نب ىلع ركذو

 هل ناكنف نوفرتحلا ءارقفلا مو نيملسملا ىلع ةاكرلا هلثم ىف بحيام هل سيلو ف رت نم

 .ىئام لجرلا لام غابي نأ ةيناثلا ةقبطلاو لاق ةقيطلا هذه لهأ نم مهف مرد ىتئام نم لقأ

 ًاءاسم ناكولةاكزلا هيلع بجت ىنغمرد اتئامل نمنأل مرد فالآ ةعبرأ ىلإ دازاف مثرد

 ىضر ىلع لوق نم ىالألا ةعب رآلا رابتعا انذخأ امنإ و لاق ءارقفلا ةقبط نع جراخ وبف

 نأ زوحي دقو لاق ريثك و بف كلذ قوفامو ةقفن اهنود اف فالآ ةعبرأ رمع نباو هنع هللا

 .نمورف كلذ ىلع داز امو مهرد فالآةرشع ىلإ مثرد ىتئام كلم نم ةيناثلا ةقبطلا لعجت

 ىبأ نع فيضأأ ىلأ نع نب ركن ب هللا دبع نب ةحلط نع ةيلس نب دامح ىور املةثلاثلا ةقبطلا

ةمايقلاموي اهم ب ذعي حئافص تاعج ,هرد فالآ ةرثع كلرت نم لاق هل ىنلانأ ةريرغه
 

 هباوص هنظ ىف باغ نأهب لوقلاغوسي داهتجا وه ىمقلا ىسوه نب ىلع هركذىذلا اذهو

 ءالعتسالاو ةردقلاو ةوقلاىلإ ديلا ف بهذ هنأكر بق نع ةداتق لاق | دي نع ]ىلاعت هلوقو

 .ديلا رك ذ اءإ ورفاكلا دب نع ىنعي دب نع ليقو ,هرهقو مهيلع ملم ءالعتسا ىلع لاق هن'اكف

 وهو !هيطعي ىتح لاقدن اكف همدارم ًانقاحاهب ًايضار هديب أمطعي نال بضغلا لاح قرافيل

 .مهنم فارتعا نع ةيزجلا اوطعي ىت>هريدقت نوكيف ةمعل نع دب نع لمتحو اب ضار

 ةديبعو.ألاقو ديب دي مهو قنمدقت نع ىنعي دي نع مهضعب لاقو مهنم الوبقب اهف ةمعنلاب

 دقف هذي ىف دي نم هل روقو سفن بيط ىع هاطعأ ءىثب رهاقل عاطأ نم لكىثملا نب رمعم
 اق اع ءأ لاقاثي ئاع ةيارتنتا 5 001 ا ا

 هلو سابع نبأ لاف | لو رعاص ىهو | هلؤفو ريقخأ لياذلا رغاصلاو لاق دب نع هأطعأ



 اهنا تاقبطلا زيي ىف

 مييلع ةقحتسم اهمآل ًاراغص ناكامن] ليقو نيدوخت ريغ نيم ومذم ناملس لاقو نيببم اهب

 سلاج ذخآلاو ًامئاق ةيزجلا ءاطعإ راغصلا ةمركع لاقؤ اهيلع نوباثي الو ابب نوذخؤي

 تبرض ] هلوقب مهيلع هللا اهيرض ىتلا ةلذلا هب دارملا نوكي نأ ز وحيو لذلا راغصلا ليقو
 هللا اهدبع ىلا ةمذلا لبحلاو | سانلا نم لبحو هللا نم لبح الإ اوفقث امنيأ ةلذلا مهيلع

 بحتسي ناكهنأ بيسملانبديعس نع ىرزجلا مي ركلادبعىو رو مهف اهب نيملسملا ىمأو محل
 مهفيلكت الو مهيذعت كلذب درب وركب وبأ لاق مهنم تذخأ اذإ ةيزجلا ىف طابنألا بعتي نأ
 انثدح لاق مناق نب قابلا دبع انثدحو مهالذإو مم فافختسإلادا رأ انو مهقاط قوف

 لاق ةريرهىبأ نعهببأ نع ليهس نع نايفس انثدح لاق ةفيذح وبأ انثدح نسحلا نب قاحإ
 ىلإ مورطضاومالسلاب مجومدبت الف قيرطلا ىف نيكرشملا متيقل اذإ تلي هللا لوسر لاق

 ركب وبأ انثدح لاق رافصلا فسوب انثدح لاق ريطم انثدح لاق قابلا دبع انثدحو هقيضأ

 دووملا اوخاصتال خيي هللا لوسر لاق لاق ةريره ىبأ نع هيبأ نع ليهس نع شايع نبأ

 اهمأاب| ىلاعت هلوقهوحنو ممرفكب رافكلا هللا سيلأ ىذلا راغصلا نم هلكاذبخ ىراصتلاو
 ءالوأ ىراصتلاو دوما ! اوذختتال | لاقو ةيآلا | تود نم ةناطب اوذختتال اونمآ نيذلا

 رافكلاةالاوم نع تايآلا هذه ىف ىهنفأ | مهتم هنإف كتم ىط وتب نمو ضع ءايلوأ مهضعي

 نمهيف |1 نيملسملا رومأ ىف مهم ةناعتسإلا نع ىهنو مهالذإ و مهتئاهإب صأو مهمارك]و

 كرشلا لهأ نم دحأب نيعتسي نأ هابنب ىموم ىبأ ىلإ رمع بتككلذكو ديلا ولعو رعلا
 مودرت ال لاقوإ الابخ مكتولأب ال تود نم ةناطب اوذختنال | ىلاعت هلوق التو هتباتك ىف

 ىضتقأ دق [نورغاص مثو ديزع ةيزيلا اوطعي ىتح | ىلاعت هلوقو هللا مهالذإ دعب زعلا ىلإ

 هذه ىلع زئاج ريغف ةلذلاو راغصلا هجو ىلع ةيرجلا مهنم ذخؤت نأ ىلإ مهلتق بوجو

 ناكذإ ىهنلاو سمألاذافنو تابالولاب نيململا ىلع اوطل لت اذإ ةمذ مهل نوكست نأ ةيضقلا

 اذه ىلع بجاوف نيرغاص مهن وكو ةيزجلا ءاطعإب مهءامد نقحو ةمذلا مهل لعج امنإ هللا

 هالو ناطلسلا ناكءاوس لظلاو بئارضلا ذخأو بوصخلاب نيملسملا ىلع طلست نم لتق

 لامعأ نولوتي نيذلا ىراصنلا ءال وه نأ ىلع لدي اذهو ناطلسلا ىمأ ريغب هلعف وأ كلذ
 ممءامد نأو مهل ةمذ ال بئارضلا ذخأو نيملسملا ىلع ءالعتساو ف مهن روظو ناطاسلا

 لاومأ ذخأل ديصارملا ىلع دوعقلاو مالسإلا لحتني نم بئارضلا ذخآ ناكنإو ةحابم



 هلام ذخال انانإ دصق نمو قيرطلا عاطق ةلزنع ارئاكذإ مههامد ةحابإ بجو سانلا

 وهف لتقف لئاقف هلام بلط نم علي ىنلا لاق كلذكو هلتق هل نأ ءابقفلا نيب الخ الف

 .لتق نمو ديبش وهف هلهأ نود لتق نمو ديبش ورف هلام نود لتق نم رخآ ر بخ ىفو ديهش
 .لدتني نم وهو ًايصغ هريغ لام ند بلط نم - اذه ناكاذإف ديهش وهف همد نود

 ةيآلا رهاظ هاضتقا ام امهدحأ نيوجو نم لتقلا قحتسا كلذ لعف اذإ ىذلاف مالسإلا
 . ًايلظ هلام ذخأب ملسملاهدصق رخآلاو هلتق بوتجو نم

 ةيزجلا بوجو تقو باب
 مو د نع ةيزجلا أوطعي ىد - هلوق ىلإ هللأب نونمؤي ال نيذلا اولتاق | ىلاعت هلئأ لاق

 ةقيقحاذه ةياغ ىحناال مهنعهعقرل ةباغ 03 رجلا ءاطعإ ] لعجو مهلاتق بجو ف أف | نورغاص

 ةحابإ رظح لق | نروطي ى >-نهود رقت الوز هلوق نأ ىرت الأ هرهاظ نم مووفملاو ظفللا

 يح امش ًاديز طعتال لئاقلا لوق نم مووفملا كلذكو نهربط دوجو دعب الإ نمرق

 لهأ لاتقل ةبجوم ةبآلا نأ كلذب تبتف هلوخد دعب الإ ءاطعإلا عنم رادلا لخدي
 ةمذلادقعب تبجو دق ةيزجلا نأىلع لدي اذهو ةيزجلا ءأطعإب مهنعكلذ ةليزم باتكلا
 نمذخ زتاللات فسوي ىبأ نع ةعامس نا ركذو ىخركلا نسحلاوبأ لوي ناككلذكو
 واو نب رهشإ أم ضعب ابنم نأربش ىنميو لحد ىد ةيزخ كلذ - ثب هيلع ام رضعي ان م نأ نك م ةئسلأ اخدت عع اةبد هلآ ىذلإ

 وبا لاق هنم تذخأ كلذ وحن وأ نارهش ىضعي ناكابلك ةبيرضلا ةلزنمب ةيرجلا ىف لماعي

 .نيح هنم كلذ ذخوي الو فسوب وبأ لاق تاراجإلا ىف ةرج'الا ةبيرضلاب ىنعي ركب

 ركب وبأ لاق هتنس ىلع كللذ لماعي نكلو ةنس سلا متت ىف مح هنم كلذ ذوخؤي الو ةنسلا لخدت

 ةيآلا رهاظ هنمض' امل ةمذلا ىلع اهابإانرارقاب ةبجاو ىهو ةيفوت وهام نب ربشلل هركذ

 هس أر جارخ هنم ذخَوي ىذلا ىف لاق هنأ ةفينح ىبأ نع فسوي ىبأ نع ةعامس نبأ ركذو

 هنأ ىلع ةفينح ىبأ لوق نم لدي اذهو هنم ذخؤي ل ةنسلا تضقت | اذإف اهف مادأم هتنس ىف

 ةعسونو بجأولل ةيفوت وه امن] ةنسلا ضعب أهريخأت نأو مل ةمذلا دقعب ةبجاو اهآر

 ةيزج بجوب ةيناثلا ةنسلا لوخد نأال هئم ذخو ملةنسلا تضقنا اذإف لاق هنأ ىرتالأ

 طقس ال اميعامجا دمحو فسو ىبأ نعو امهادحإ تطقس اتءمتجا اذإف ىرخأ

 ممم رفكلا ىلع مهتماقإل ةب وقعلا هجو ىلع ةبجأو ةيزجلا نأ ةقينح ىنأ لوق هجو امهأدحإ



 "و ةيزجلا بوجو تقو

 ةقحتسم تناكذإ دودحلا تببشاف مامإلا ىلإ اهيف ذخ“الا قحو لاتقلا لهأ نم مهتوك
 سنج نم دودخلا عامتجا ناكابلف مامإلا ىلإ ذخالا قو ةبوقعلا هجو ىلع لصألا ىف
 ىلإ عقرب مثآرارم قرسي وأ ًارارمىفزي نأ لثم امهنم دحاو ىلع راصتقالا بجوي دحاو
 ىلع ةقحتسم تناكذإ ةيزجلا مح كلذك لاعفآلا عيمج.دحاو د-الإ بحي الف مامإلا
 انباعصأ نيب ىفالخ ال هنأل دودحلا نم الاح فعضأو ًارمأ فخأ ىه لب ةب وعلا هجو
 لام ىف اقحو ًاتيدكلذ ناك ام ليق نإف « مالسإلاب دودحلا طقستالو ارطقسي همالسإتأ
 راغصب سيل نيضرألا جبار خ هل لبق نيضرألا جار خونويدلاك هعامتجاهطقسي مل نيملسلا
 وحن ىوردقو ملسم نم ذخ ونال ةيزجلاو نيلسملا نم دخَي هنأ هيلع ليلدلاو ةب وقع الو

 تكرادت اذإل اق سواط نءلو> أل !ناهيلسنع جي رج نبا ىورو سواط نعةفينح فأل وق
 هيلع تيجودقو لسأ اذإىذلا ف ءاهقفلا فلتخا دقو ةيرزجلاكىلوألا فخ تالف تاقدص
 نإلاقو نسحلا نب هللادوبءوكلام لوقودو ذخؤيال انباصأ لاقف اهيذخ وي له ةيزج
 مالسإلا نأ لعل يلدلاو كلذ باسحب هتمذخأ ةنسلا ضعب ىف لسأ اذإ ىعفاشلاو ةمربش
 اوطعي ىتح  هلوق ىلإ  هللاب نونم وب النيذلا اولتاق | ىلامقهلوقةيزجلا نم بجوام طقسي
 اههدحأ انلقام ةص ىلع نيبجو نمةلالدلاة آلا هذهتمظتناف نورغاص ممودي نعةيزجلا
 هلاتق بحي مل لسأ ىتمواهدوي ملنإ رفكلا ىلع هتماقإلهلاتق بحب نم ةيزجلا ذخأب رمالا
 ىلع مهنم اهذخأب رمأق | نورغاص مهو دي نع | ىلاعت هلوق ىناثلا هجولاو هيلع ةيزجالف

 اذ ىلع اهذخأ نكم ريغذإ مالسإلا دعب مودحم ىعملا اذهو ةلذل هلا !ذهو ةلذلإو راغصلا هجو 1
 ىلع ذخأ ام ىه ةيرجلا نال ةيزج نكست ل هجولا اذه ريغ ىلع اهانذخأ ىّتمو هجولا
 لاق سابع نبا نع هيبأ نع نايبظ ىبأ نب سوباق نع ىروثلا ىور دقو راغصلاهجو
 نيب قرفي ملو ملسملا 0:ر» اهذخأ ملي ىتف ةيزج ملسم ىلع سبل ِهّتِيَي هللا لوس لاق
 طاقس] كلذ رهاظب بجوف مالسإلا دعل بلا 0 ام نيبو رفكلا لاح ىف هيلع بجوام

 ىلعةماقإلاءا رجمانعم ودح!وءارجلاو ةيزجلا نأ اهطوقس ىلع لديو مالسإلاب هنع ةيزجلا
 رئاج ريغذإ رفكلا ىلع ةازاجما مالسإلاب هنع طقس ملسأ ىتف لاتقلا لهأ نمناك نمرفكلا
 تاوذل توملابانبامصأ اهطقسأ رايتعالا اذطو تفيلكتلا ءاقبو ةلمملا لاح ىف بئاتلا باقع
 تمجو نعيفاولاق اذهىلعو ةيزجهدخ ًايامد وكت الف 4 ومدعل راغصلادجو ىلع هنماهذخأ



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ لا

 اهذخأ ليس نال هئم مامإلا اهذخأي الو طقست اهنأ تاف هيشاومو هلام ةاكز هيلع

 هتأ ما ةقفن هيلع بجو نميفاولاقو توملا ابطقسي تادابعلا لبس لص“ الافابعوضومو

 تسيل ذإ ةلصلاعوضوم مهدنع ابعوضوم ن"الطقست اهنأتتاموأ تافىضاقلا ضرفب

 دودحلا ليق نإف ةلعلا هذه اهوطقسأف توملا دعب ىتأتي ال ةلصلا ىنعمو ءىش نع الدب

 ىف قرسوأ ىذ دقو ملأ ًابمذ نأ ول كاذكو اب طّمستال ةبوتلاو ةبوقعلا هجو ىلع ةبجاو

 ىلع لصألا ىف دحلا بوجو ناكنإو هدحل نيطقسم هتبوتو همالسإ نكي مل هرفك لاح

 دحلا امأ هل ليق هتب وت هنم تح دق لعف ىلع باقعلا قحتسي ال بئات و ةبوقعلا هجو

 دحلا وه سل اهدعب هيجوت امو ةبوتلاب طقس دقف ةبوقعلا هجو ىلع ًايجاو ناكىذلا

 هبوج و ىلع انل تماق ةلالدب ةنحلا هجو ىلع بجاو جح وه لب ةبوقعلا هجو ىلع قحتسملا

 لاملا ذخأ بوجو ىلع ةلالد تماق نإف ةبوقعلا هجو لع لو الإ دحلل ةيجوملا ةلالدلا ريغ

 مسأ !نآلةيرج نوكيال هنأالإ هباجيإ بان ا ةيوقعلاو ةيزجلا هجو ىلعال همالسإ دعب هنم

 نإف همالسإ دعب ةيوجلا هنم قخخوتت هنأ معزت امإف تنأو ةبوقع ابنوك نمضتي ةيزجلا

 بحي امنإو تطقس دق ةبجاو تناكىتلا ةيزجلا نأو ةيزج ريغ هنمذ وخأملا نأب تفرتعا

 ىضتقي بدس ريغ نم ملسم ىلع لام باحيإ انتم لجر تنأ امنإف ةيزجلا ريغ رخآلام

 نأ ىقثلا هللادبع نب دمحم نع ىدرعسملا ىور دقو ةلالدب الإ هبكل مست ال اذهو هباحيإ

 كضرأامأو كيلعةيرج الف تنأ امأ ىلع هل لاقف هنع هللا ىطر ىلع لإ ماقف لسأ اناقهد

 لاق دم نع بويأ نع رمعم ىورو اهب ق-أ نحف اهبنع تلوحت نإ رخآ ظفل ىفو انلف

 نإ ًاذاعمل مالسإلا ىف نإ لاقف مالسإلاب دوعتم كنإ هل لبق قو جارخلاب ذخأف لجر لسأ

 دامح ىورو ةيزجلا هنع عفرف لعف نإ اذامم مالسإلا ىف نإ هللاو لجأ رمع لاقف تلعف

 نتتخاو انتليبق لبقتساو أنتدابنش دبش نم زيزعلا دبع نب رمع بتك لاق ديمح نع ةيلس نأ

 نيبو مدلسإلالب ةةبجاولا ةيزجلا نيب فلسأا ءالؤه قرفي : ةيزجلا هنم اوذخأت الف

 نم لسأ نم ةيزجلا نوذخأب ناورم لآ ناكدقو سم + لك نع اهيفن ىف مالسإلادعب هلا

 هتبيرض دبعلا مالسإ طقسي الف دبعلا ةبيرض ةلزنمب ةيزجلا نأ ىلإ نوبهذيو ةمذلا لهأ

 ىلو نأ ىلإ ةورعةو رع مالسإلا ضقنو نيدلسملا نم هويكترا ام بنج ىف للخ اذهو

 هللا نإف دميامأ نمحرلا دبع نب ديحلا دبع قارعلاب هلماع ىلإ بتكف زيزعلا دبع نب رمع
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 لهأ نم ملسأ نمع ةيزجلا عفراف اذه ىناتكتلاتأ اذإفآيب اج هثعبي لو ًايعاد قلي ادم ثعب
 زاجتسا اهلىتاا بابسالادأ ناكو نيملسملا ىلع اهداعأ كلملا دبع نب ماشه ىلو ايلف ةمذلا
 نيملسملا نم ةيزجلا ,هذخ أ هتلاامهنعل جاجحلاو ناورم نب كلا ملا ءابقفلاو ءارقلا
 لاقط اصب لادم ىورو مهتمعت بلسو مهتلود لاوز بابسأ دحأ أ ًاضيأ كللذ راص مث
 اهدبن دعب آلا ذه تنأام أ لا بيس يأ ندي نع نارمع نب ةامرح انثدح
 وق امأو نيملسملا نم ةيزجلا مثذخأو ةبعكلا مهفارحإو نامثع مولتق لاصخ ثالث
 مالسإلارومأ ص ادابج دق ذإ مولبج نم اذه عدبب سيلف دبعلا ةبيرض ةلزنم ةيزجلا نأ

 قرلا مهنع لاز امل اديبع اوناكولو ًاديبع اوسيل ةمذلا لهأ نآل كلذو هنم مظعأو رهام
 ىلع مهتماقإل اهم اوبقوع ةبوقع ةيزجلا اء]و هقر ليزي ال دبعلا مالسإ نأ ميمالسإب

 قخوؤتال ىنارصنلا دبعلا نأ ىرت الأ مهنم اهذخأب اوبقاعي نآأرحب ا اولسأ ىف رفكلا
 . ةيرجلا ب مينم ذخأ ال ًاديبع ةمذلأ لهأ ناكولف ةبزجلاهنم

 ةيزج وه له ضرألا جار خخ ىق

 ملسملل هركب لهو راغص وه له نيضر "الا جارخ ىف معلا لهأ فلتخا ركوبأ لاق 0
 هتهارك نيعباتلا نم ةعامجو رمع نباو سابع نبأ نع ىورف جا ارا ضرأ كامي نأ

 ام ةيزجلا نورخأ + لاقو كي رشو ىح نب نسحلا لوق وهو ةيزجلا يآ قالخاد ءاورو

 لوةوهوراخعب كلذ سيلوجأر 2 ضرأ ىرتشي نأ ملسلل هركي الوسوءرلا جارخ ى
 ىوراموهو ههركي مل هنأ ىلع لديام دوعسم نب هللادبع نع ىورو ليل ىلأ نباو انباحصأ
 دوعسم نب هّللأ دبع نع هببأ نع ىط نم لج ر نع ةيطع نب رمش نع شمع الا نع ةبعش

 ناذاريو هللا دبع لاق ايندلا ىف اويغرتف ةعيضلا آوذ_ختت ال ل هللا لوسر لاقلاَق

 ناذار نأ مولعمو ةنيدملاب ةعيضو ناذارب ةعيض هل نأ ىعل ةنيدملابام ةنيدملابو ناذاربام

 باطخلا نب رح نع ىورو جارملا ضرأ كلم قا ديع ركب مف جاد خلا ضرأالا نم

 نبانأ ىودو جا ارش انذخأ امضرأ ىلع تماقأ نإ تيلسأ ن نيد كلملا رهن ةناقهد 2

 ىلع تقأ نإ لاق مس ض رالا لهأ نم لجر ىف ىلع نعو كلذ لثم لاقف ملسأ ليفرلا
 نب ديعسو صاقؤ ىبأ نبدعس نع ىورو اوم ىلوأ ن حنف الإو جارخلا كنم انذخأ كضرأ
 تعنم لاق هل ىنلا نع هريره ىبأ نع هيبأ نع حلاص ىبأ ن نب ليبس ىورو كلذ لثم ديز
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 اكمتدعو امدرأ رصم تدامو اهرانيدو اهادم ماشلا تعنمو اهمثردو |مزيفق قارعلا

 ىلع لدي اذهو همدو هنع ىلاعت هللاىضر ةرب ره ىبأ مشل كلذ ىلع دبشي تام ثالث متأدب

 ىتلاجارخلا ضرأ كلم مهل هركي هنأ امهدحأ نيوجو نمراغصب سيل ضرألا جارخنأ

 ضرتفملا هللا قحلا مهعنم نعربخأ هنأ ىناثلاو هركذلاهو ركم كلذ ناكولومهردو زيفقاهيلع
 رئاسك هنأ ىلع لدف هللا قح عنم ىف ىنعي متأدب تدع هلوق ىنعم وهو مالسإلاب مهيلع
 ًاضيأو ةلذلاو راغصلا هجو ىلعال تارافدكلاو تاوكزلا لم ىلاعت هلل ةمزاللا قوقحلا

 آراغص ناكولف ضرألا نع طقسي الو سوءرلا ةيزج طقس مالسإلا نأ اوفلتخي ل

 هنأىلع لد سودرلاةيرج كللذكو يف نيضرألا جارخ ناكامل ليق نإف مالسإلا هطقسأل

 ءارقفلا ىلإ فر صيام هنمو نيمئاغلا ىلإ فرصيام ءىلا نم نآل كلل ذك سيل هل لبق راغص

 نأ كلذ بجوب سلو هيف فرصي ىذلا هجولا ىف مالك اذهو سلا وهو نيكاسملاو

 ىف بجو دق ام امأف هيلع بجي ىذلا هب أدتبي ام وه ءولا ىف راغصلا نآل ًاراغص نوكي

 مدقتم اهف ةبوجو ناكذإ هليزي ال هل ملسملا كلم نإف ملسم ايكلم مث قحلا ند ضرأالا

 تناكامإو ايف تناك ثيح نم ًاراغص ةيزجلا نكت ملو نيدلسللا ةفاكل قح وهو كلل

 بحي هوتعملاو ىصلا ضرأ نأ ىرثالأ ةبوقعلاهجو ىلع نيضر“ الا جارخ سيلو ةبوقع

 . كلاذك سيل نيضر” الا سارخو ةبوةعةيرزجلا ن"الةيزجلاامهنم ذخؤتالو جارخلا امهف

 ةيزجلا ءادأب مثرفك ىلع رافكلا رارقإ زاج فيك نيدحاملا نم لئاق لاق نإ (لصف)

 مهكرش ىلعممئاقبل ةحابإ الو مرفكب ًاضر مهمةي رجلا ذخأ سيل هل ليق مالسإلا نم الدب

 مانك رث ول ىبك ةيزجلاب مهرفك ىلع مهتيقبت و رفكلا ىلع مهتماقإل مه ةب وقع ةيزجلا انو

 قبب نأ زاج ا1 كل ذك ناكولهن "ال مبلتق باحيإ لقعلا ف سيل ذإ مهنم ذخوت ةيرج ريغب
 نم ةبوتلا ىلإ مهل ءاعدتسا ةيقبتلا عم اهم مهقاعي ةبوقعل ماقب ًاذافنيع ةفرط ًارفاكللا

 نم مهنم نأ هللا ملع ىف ناكذإ مهابإ هلامعإ ًاعنتم نكي مل ناعإلا ىلإ مل ةلامساو مرفك

 .نيدلسمللام عمةحل ملأ مظعأ كلذ 2 ناكف هتلأي نمؤي نم هلسأ ند نوكي نم مهنمو نمي

 بج ويام ةيزجريغب ميلتق كرتو رفكلا ىلع ,هرارقإ ف ًاذإ سيلف ةعفنملاو قفرملا نم اهف

 ىف زئاج ةيزجلاب مهابمإ كلذكف مهكرشو مهداقتعال ةحابإلا ال ' مهرفكب اضرلا

 نم موقحلب اموهو مه رفكي قحتسم ا مهباقع ضعن ليجعت نم رثك أ هيف سيل ذإ لّوعلا
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 نبا حيسملا ىراصتلا تلاقو هللا نبا ريزعد وبلا تلاقو] ىلاعتهلوق اهثادأب راغصلاو لذلا
 كلذ تعمس دق دوهلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو كلذ تلاق دوهيلا نم ةقرف دارأ هنإ ىلبق | هلل
 لافطاألا لدقو ضارعتسالا ىرت جرا ولا لئاقلا لوةكوهو هركنت ملف لِي ىتلادبع ىف
 لاق سابع نبا لاق موضعل دارللاو ميت ونب ىءاج كلو قكو مهعيمجال مهنم ةقرف دارملاو
 قوأ نب ناهعنو مكشم نب مالسممو كلذا ولاقف هني ىبنلا ىلإ اوءاج دوهملا نم ةعامج كلذ
 لوي نم دوملا ىف سيلو ةبألا هذه ىلاعت هللا ل زئأف فيصلا نب كلامو سيق نب ساشو
 نوئماضي | ىلاعت هلوق تضرقناف كلذ تلاق مهنم ةقرف تناكامنإو معن اهف نآلا كلذ
 اهمال ضيحت ال ىتلل ءايبض ةأرما هنمو مهنوهباشي ىنعي | لسبق نم اورفك نيذلا لوق
 هناحبس هقل ءاكرشش مانص" الا اولعج نيذلا نيكرشملا ىواسف هجولا اذهنم لاج رلا تهشأ
 م نيكبرشو هل نيدلو هلل ناقلخ امه نيذللا ًاريزعو مييسملا اولعج ءالؤه نال ىلاعتو
 | لبق نم اورفك نيذلا ] سابع نبا لاق ىلاعت هلل ءاكرش ةقولخملا مانصأ الا كنل وأ لعج
 ممن] ليقو ىرخأالا ةثلاثلا ةانمو ىزعلاو تاللا اودبع نيذلا ناثوالا ةديع هب ىنعي
 ليقو هللا انبأ يسمو ريزع ءالؤه لاقو هلل تانب ةكنالملا اولاقككلوأ نال مهن وئهاضإ
 ىلإ عج ربال هنأ ىنعي | مههاوفأب مطوق كلذ] ىلاعت هلوقو مهفالسأ ديلقت ىف مهن وتهاضي
 | هللا ميلتاق | هلوقو مههاوفأ ىف هدوجو نم رثكأ لوصعالو هل ةقيقح الو حي ىبعم
 نم هللا هافعأ ىأ هللا هافاع هلو ةك هللا مهلتق هانعم نإ ليقو هللا مهنعل سابع نبا لاق
 ممرابحأ اوذختا | ىلاعت هلوق لجو زع هللا ةوادع ىف هريخا لئاقلاكل عج هنإ ليقو ءوسلأ
 ريبجت هتعانص ىذلا ملاعلا ربخلا نإ ليق , ميم نب حيسملاو هللا نود نم ًابابرأ مهتابهرو
 نم ًابابرأ | هلوقو ىراصنلا ىسنتم ىف المعتسم راص دقو نابهرو بهار لاقي ةيشحلا سابل هيلع ربظي ىذلا ىثاخلا بهارلاو ريبحو ربح هيف لاقي اهنع نايبلا نسحب ىناعملا
 اولحأ اذإو هومرح ًائبش مهيلع اومرحاذإ | وناكممنأ امعدحأ ناهجو هيف ليق | هللا نود
 قلي ىنلا التف لاق لِي ىنلا ىنأ م متاح نب ىدع ثيدح ىف ىورو هولحتسا ًائيش مه
 اونوكي لل مهتإ هللا لوسر أي تلق لاق | هللا نود نم ًبابرأ مهنابهرو مرابحأ اوذختا |
 لاق هولحأ ايش ملا ولحأ اذإو هومر> ًائيش مهيلع اوهرح اذإ | وناك سيلأ لاق مهنودبعي
 ملاعلا ةبج نم الإ زوحي ال ميرحتلاو ليلحتلا ناكاملو متايإ مهتدابع كلتف لاق معن تلق
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 مم سس اا ل١

 مهنم هولبقو ميرحتلاو ليلحتلا ف مهمايهرو مرابحأ ءالؤم مرابحأ اودلق مث حلاصملاب

 كلذ لوبق ىف مولزن ذإ باب رأ مهل نيذختم اوراص للحو مرح اهف ىلاعت هتلارمأ اوكرتو
 اذإ من ودجسي مهنآل برلا مظعتك م ومظع مهن] هانعم نإ ليقو باب رآلا ةلزنم مهلم»

 نيذختم اوناكمبف كلذ !واغف ايلف ىلاعت هللا ريغ هقحتسيال ميظعتلا نم برضلا اذهومموأر.

 [ هلك نيدلا ىلع هربظيل قحلا نيدوىدهلاب هلوسر لسرأ ىذلا وهز ىلاعت هلوق ًابابرأ

 هؤالعإ وهو نايدآلا رئاس ىلع مهنيد رابظإو مرصنب نينمؤمللو لي ىنلل ةراشب هيخ

 اهولعو هتمأ رورظب هبربخأام ىلع هربذ دجودقو ملا رئاسل هتمأ ربقو ةبلغلاو ةجحلاب

 نأ ىلعو هي ىنلا ةوبن ةمص ىلع ةلالدلا هيفو مالسإلا نيدل ةفلاخلا ممآلا رئاس ىلع

 فام ةرثك عم نيباذكلاو نيصرختملل قفتبال هلثم نآل كلذ و هدنعنمو هللا مالكنآرقلا

 لزني الو هربخو همالك آذإ وبف هللا الإ بيغلا ملعي ال ذإ بويغلا نع رابخإلا نم نآرقلا'

 نابهرلاو رابحآلا نم ًاريثك نإ !ونمآ نيذلا اهمأ اب | كلاعت هلوق هلوسر ىلع الإ همالك هللا

 ىورو ةروظحما ةرجلا نم هكلمت وه لطابلاب لاخأ لكأ | لطايلاب سأنلا لاومأ نولكأيل

 مفانملا هوجو دارملاو لك”الا ركذو محلا ىف ىثرلا نوذخأي أوناكم نإ نسحلا نع

 مكلاومأ اولكأتال | ىلاعت هلوقكو هو برشلاو لك “الا هعفانم مظعأ ناكذإ فرصتلاو.

 -و - مهاومأ اواكأت الو | ىلاعت هلوقكو عفانملا هوجو رئاس دارملاو [ لطابلاب كتيب

 الو ةضفلاو بهذلا نوزنكتي نيذلاو] ىلاعت هلوق [ ىاتيلا لاومأ نواكأي نيذلا نإ

 قحال ديعولا نال لاملا عيمج قافنإ باحيإ هرهاظ ىضتقي ةنآلا [هللا ليبس ىف اهنوقفني

 دارا ناك ول لبق نإف ابنم نوقفني الو لقي ملو| امتوةفني الو | هلوقل عيمجأ قافنإ كراتب

 نوةفني الولاق هنأكهيلع لولدم ىلإ عجر مالكلا نءال هل لبق امهنوقفتي الو لاقل عيجلا

 ةراجمت اوأر اذإو ] ىلاعت هلوقك زاحيإلل رخأآلا نع امهدحأب ىنتكي نأ ر خآلاو زونكلا'

 : رعاشلا لاق | الإ اوضفنأ اوه وأ

 فليت ىأرلاو ضار كدنع ام تنأو اندنع م ند

 رخآلانود امههدحأ ىلإ عجر ول هنأ ًاعيمج امهلإ عجار هنأ ىلع ليلدلاو نوضار ىنعملاو

 نوزنكي نيذلاو ] هلوق ناكذإهل ىندمال ًاعطقنم امالكن وكيف هريخ نم, راع ايضدحأ قبل

 ىعم ىف ىوردقو هيلع راصتقالا زوحي ال هنأ ىرت الأ ربخ ىلإ ارقتفم [ ةضفلاو بهذلا



 ١ ةيالا . ةقدص ملا ومأ نم ذخ : ىلاعت هلوق

 .نب كلام نع سنأ ىنأ نب نآرمع ىتثدح لاق ةديبع نب ىسوم ىوررابخأ ةنآلا رهاظ

 ًرانيد عمج نه اهتقدصلبإلا ىلوقي ل ىنلا تحمس لاق رذ ىبأنع ناثدحلانب سوأ

 موي أهم ىوكي ىكىبف هللا ليجس ىف هقفني الو ميرغل هدعيال ةضف وأ ربت وأ امهرد وأ

 سانلا ىف تشف دق لاومألا هذه نإف مكي هللا لوسر نع :ىجيام رظنأ تاق لاق ةمايقلا
 ىف نأ هرهاظ ىضتقاف ةيآلا | ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو | نآرقلا أرقت امأ لاَقف
 امهعيج جارخ] ةضفلاو بهذلا ىفو ةضورفملا ةقدصلا ىهو امعيمج ال اهتقدص لب الا
 دمجىورو ةضفلاو بهذلا راخدا زوحي ال هنأ هيلع هللا ةمحر رذ ىنأ بهذم ناككلذكو
 آيهذ دحأ لثم ىلنأ بحأام لاق هد هللالوسرنأ ةريره ىبأ نع ةيلس ىبأ نعرع نبأ
 ىلع نيدل هدصرأ نأ الإ ةقدص ىنم هلبقي ًادحأ دجأ ال نأ ءىث هنم ىدنعو ةثالث ىلع رع
 دديعو ركذي ملو هقافنإ راتخاو هسفنل كلذ بح مل تلي ىنلا نأ ثيدحلا اذه ىف ركذف
 لهأ نم لجر ىفوت لاق ةمامأ ىأ نع بشوح نب ربش نع ةداتق ىورو هقافنإ كرات

 رانيدلاذخأ هنأ ملع لي ىنلا نوكي نأ زئاجو ةيك يري ىنلالاقف راني دهعم دجوف ةفصلا
 يكلي هنع ىور اي هنع هانغ عم ةقافلا رابظإب هريغ هلأس وأ هقح نم هعنم وأ هلح ريغنم
 .نوكي نأ لاق هللال وسراي هانغامو انلةف منبج رمج نمر ثكتسي امن إف ىنغ ربظ نع لأسنم
 .بوجوو شيعلا قيضو ةجاحلا ةدش تقو ىف كلذ ناكو مهيشعيو مه.دغيام هلهأ دنع
 ىلاعت هلوقب ةخوسنم اهمأ زيزعلا دبع نب رمع نع ىور دقو ضعبل اهضعب نم ةاساوملا
 .ضيفتسملا لقنلاب هلم ىنلا نع تبث دق ركب وبأ لاق | مررطت ةقدص مهلا ومأ نم ذخ |
 ضئارف بجوأ اك رانيد فصن ًارانيد نيرشع ىفو مارد ةسمخ مرد ىتئام ىف هباحيإ
 ريدقتلا ناكامل ةضفلاو بهذلا نم ًابجاو لكلأ جارخ] ناكولف لكلا بجوب ملو ىثاوملا
 دبعو نايثع لثم ةمج لاومأو رهاظ راسي ووذ موق ةباحصلا ىف ناكدقف ًاضيأو هجو
 .جارخإ نأ تدثف عيمجلا جارخإب مهرمأي ملف مهنم كلذ هلي ىنلا لعو فوع نب نمحرلا
 رومأ ثدحت نأ الإ ةاكزلا وه هجارخإ ضورفملا نأو بجاو ريغ ةضفلاو بهذلا عيبا
 .نم هل سيل تيم وأ رطضملا ىراعلاو رطضملا عئاجلا وحن ءاطعإلاو ةاساوملا بجوت
 .ىنلا نع سيق تنب ةمطاف نع ماع نع ةزمح ىأ نع كيرش ىوردقو ه.راوب وأ هنقكي

 لبق مكهوجو اولوت نأربلا سيل | ىلاعق هلوق التو ةاكزلا ىوس قح لاملا ىف لاقدنأ هع



 الو هب ديري نأ لمتحي [هللا ليبس ىف امتوةفني الو] ىلاعت هلوقو ةبآلا [ برغم او قرشملا
 ذخ أي م أف | ةقدص مهلاومأ نم ذخ | هلوقب هندب دقو اهديرب وهو نم فذ اهنم نوقفني

 الو هدارم نوكي نأ زئاج ذإ لوألا سن بجويام كلذ ىف سيلو هعيمجال لاما ضعب

 : ىلذحلا لاق ضعب ىلع هضعب ءىثلا سدك ةغللا ف وهف زنكلا امأو اهنم نوقفني

 زونكم ربلا ىدنعو ىلا فرق مكلزان تمعطأ نإ ىرد ردال

 رمع نع ىورو هتاكز دؤب ملال عرشلا ىف وهو ةرصوقلا ىف هتسبك اذإ رقلا تزنكلاقيو

 نم مهف زنك و هف هتاكز دوي ملام اولاق ىدسلاو ساعو نسحلاو ريع نياو سابع نيآو

 عرشلا ءامسأنأ مولعمو ان وذدم ناكنإو زنكب سيلف هتاكز ىدأ امو ار هاظ ناكنإو لاق

 ناك كل ذك ناكاذإو ةضورفملا هتاكز دوي ملام مسا زنكلا نأ تكف ًافيقوت الإ ذخوتال
 ةضفلاو بهذلا ةاكز نودؤي ال نيذلا | ةضفلاو بهذلا نودنكب نيذلاو ]هلوق ريدقت

 دقو بس ةاكزلا بوجو الإ ةيآلا ضتقت ملف هللا ليبس ىف ةاكزلا ىنسي اهنوقفني الو

 ىلعي نب ىب انثدح ة ةيدش ىبأ نب نايثع انثدح لاق دوأد ونأا ذل دج لاق ركب نب دمج انثدح

 تازئامل لاق سابع نبأ نع دهاجم نع ساي] نب رفعج نع ناليغ انثدح ىبأ انثدح ىلراما

 جرفأ انأ رمعلاقف نيبلسملا ىلع كلذ ربك [ ةضفلاو بهذلا نورنكي نيذلاو | ةيآلا هذه

 ضرغب مل هللا نإ كلي ىنلا لاقف ةيالاءذه كباحأ إع ربك هنإ هللا ىناب لاق قلطناف مكتع

 ريكف لاق دعب نأ نوكتل ثيرا ولا ضرف امو كلا ومأ نم قيام ب بيطيل الإ ةاكزللا

 هترسس اهيلإ رظن اذإ ةحلاصلا ةأرلا ٠ رملازنكي ام ريخج ريخأ ال نأ لي هللا لوسر لاق مث ربع

 ضعب قافنإ دارللا نأ ك ثيدحلا اذه هى ريخأت هتظفح اهنع باغاذ اذإو هنعاطأ اهرمأ اذإو

 انثدحلاق ةعيهل نبا ىورو ةاكزلا عنم هبدارملا| نورنكي نيذلاو | هلوق نأو هعيمجاللاملا

 دقف كلام ةاكز تيدأ اذإ لي هللا لوسر لاق لاق ديعس ىنأ نع مثيلا ىلأ نع جارد

 وه لاما فبجاولاق+لانأ آضيأ ثيدحلا اذه ريخأف كيلعبحي ىذلا قملا تيضق

 نمام متلي هللا لور لاق لاق ةربره ىبأ نع هيبأ نع حلاص ىأ نإ ليبس ىورو ةاكزلا

 جو هب هب ىمحبف اكو ةمابقا موي هب «وجالإ ذك ىدؤي ال زنك بحاص

 ةاكزلا وه زنكلا ىف بجاولا قحلا نأ ثيدحلا اذه ىف ربخأف هدابع نيب هللا كح ىتح

 هل وق ىعم دارأ هنأ ىلع لدي هتوجو هينجأهم ى يمحيف هَل وقو هعبج بكي الهنإو هريغذو ود



 م ىلحلا ةاكذ

 مرورظو مهي ونجو موهابج اهم ىوكنتف - هلوق ىلإ - ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو]

 ىسوم نب رشب انثدح قابلا دبع انثدحو هتاكز اودؤت مل ىنعي | مسفنأل متدنكام اذه
 رانيد نب هللا دبع نع نوشجاملا ةيلس ىبأ نب زيزعلا دبع انثدح حلاص نب هللأ دبع انا دح

 ناتسيزمل عرفأعاجت هللثمع هتاكزىدؤيال ىذلانإ "ا هللآل وسر لاق لاق رمت نبا نع

 وه 'هتاكز ىدؤت ال ىذلا لاملا نأ ريخأف كرنكانأ كرنك انأ لوقيف هقوطي وأ همزاي
 ىف اهتوقفني الو ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو ] هلوق نأ انفصوام تيئاملو زنكلا
 ناكذإةضفلاو بهذلا رئاس ىفةاكزلا باحيإ هم ومع بجوأ ةاكزلا عنم هدام | هللا ليبس
 زف ةعنصلا نود مسالا دوجوب امهيف ةاكزلا باحيإ ىضتقاف مسالاب امهفوكحلا قلعامتإ هللا
 ظفللا مومعب هتاكز هيلعف كلذك ةضف وأ ريتوأ بورضم وأ غوصم بهذ هدنع ناك
 نيذلاو] هلوقف نيعومتبامهيف قحلاهباحيإل ةضفلا ىلإ بهذلا مض بوجو ىلع ًاضيأ لديو
 للا ةاكز ىف ءاوقفلا فلتخا دقو | هللا ليس ىف امن وقفني الو ةضفلاو بهذلا ن وزنك
 نع ىروثلا نايفس هأور دوعسه نإ أو رمع نع هلدم ىورو ةاكزلا هيف انياحصأ بجوأف

 ةاكز ال ةشئاعو رمع نباو رباج نع ىورو دوعسم نبا نع ةمقلع نع مهاربإ نع داح
 ةدحاو ةرم ىزت ىلحلا نأ كلام نإ سنأ نع ىورو ىعفاشلاو كلام لوق وهو ىلحلا ىف
 ء هل مسالا لومشل ىلحلا ىف اهم وجو ىلع ةبآلا ةلالد هجو انركذ دقو كلذ دعب ىزتالو
 هيأ نع بيعشنب ورمع ثريدح اهنم ىلحلا ةاكز باجيإ ىف راثآ لِي ىبلا نع ىوردقو

 ةاكز نيطعتأ لاقف بهذ نم ناراوس امهمدبأ ىف نيتأ م! ىأر هَ ىنلا نأ هدج نع
 ةاك زل! بجوأف راننم نيراوس ةمايقلا مويامهم هللا كروسي نأ كرسيأ لاق ال تلاق اذه
 انثدح لاق ىسع نب دمع انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دم انثدحو راوسلا ىف
 بهذ نم احاضوأ سدلأ تنك تلاق ةيلس مأ نع ءاطع نع نالحم نب تباث نع باتع
 !ذهىروحدقورنكي سيلف كرف هتاكز ىدؤتنأ غلبام لاقف وه زكأ هللا لوسرأ تاقف

 نب دمحانثدحو هتاكزدؤتتلامزنكلا نأر خآل ا وللا ةاكزبوجو امهدحأ نيينعم ربخلا
 قراطنب عييرلا نيورم انثدحىزارلا سي ردإنب دم انث د>لاقدوادوبأ انثدح لاقركي
 هللادبع نعهربخأ ءاطعنب ور مخ نب دمحم نأ رفعج ىلأنب هللا ديبع نع بويأن ب حانت دح

 هللا لور ىلع لخد تلاقث هلع ىنلأ جوذ ةفئاع لع انلخد لاق هنأ داغأ نب دادش نبأ
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 لو.سراي كلن يزتأ نهتعنصتاقف ةشئاعاب اذهام لاقف قرو نمتاحتف ىديفف ىأرف هلي

 ربخلا اذه مظتناف اناا نم كبسح وه لاق هلا ءاشام وأ ال تلق نهتاكز نيدوتأ لاق هللا

 تاحتف تلاق امال اقرو ىمسي غودصملا نأ رخآلاو لحلا ةاكز بوجو امهدحأ نيينعم

 قرولاو ةقرلا نآل للا ىف ةاكرلا باي] رشعلا عبر ةقرلاىف هلوقرهاظ ىضتقاف قرو نم

 امهمايعأب اميف ةاكرلاب وجو قلعتيةضفلاو بهذلا نأ رظنلا ةمج نم هيلع لديودحاو

 كئابسلاو رقنلا نأ هيلع ليلدلاو امهملإ مضني ىنعمب ال ةاكزلا لهأ نم ناكنم كلم ىف

 امهريغ نآل لا ومالا نم امهريغ اذهب اًرافو ءاهنلل ةدصرم نكت مل نإوةاكزلا امهيف بجت

 فاتخم ال نأ بجوف ءاهلل ةدصره نوكست نأ الإ كلال دوج وب امهيف ةأكزلا بجيال

 هيف بجت لجرلا كلم ىف ناكاذإ ىلحلا نأ اوفلتخيمل ًاضيأو بورضملاو غوصملا كح

 لجرلا مح فاتخعال ًاضيأو رينائدلاو ماردلاكةأر ال كلم ىف ناك اذإ كلذكف ةاكرلا

 رقنلاك ىلا لبق نإف ه ىلحلا ىف افلتخ ال نأ بجوف ةاكزلا نم امهمراي اهف ةأرملاو
 نوكي نآباموف ةاكزلاب وجو قلعتب امهادعام نأ انيب دق هل ليق ء ةلذبلا بايثو لماوعلا

 مهاردلا ةلالدب امهتايعأل ةضفلاو بهذلاو بجت مل ىنعملا اذه دجوي ملاق ءامثلل ًادصرم

 نكي مل ال اضيأو املا بلط ال ةيقبتلاو ةينقلا امهم دارأ اذإ كئابسلاو رقنلاو ريئاندلاو

 ةحنصلا دوجوي مكحلا فلتخ ال نأ بجو لاح ىف امبنك> ريغي ملو اموف ريثأت ةعنصلل

 ةاكزلاوةبجاو ريغ ةيراعلا نآل طلغ اذه هل لبق هتي راع لحلا ةاكز لبق نإف ء ابمدعو

 ىلا ىف بجت ةاكزلا نأ كالام نب سنأ لوق امأو ةاكز ةيراعلا نوكست نأ لطبف ةبجاو

 . لو> لكى تبجو ةاكزلا هيف بجتام سنج نمناكاذإ هن”ال هل هجو الف ةدحاو ةرم

 ىضتقاف امبعومجمب ةضفلاو بهذلا ىف ةاكزلا بوجو ىلع ةيآلا تلد دقو ( لصف )

 |مهردأ مضيانب امصأ لاقف كلذ ىف ءابقفلا فلتخ أ دقو ضب ىلإ اهضعب مض ب وجو كلذ

 مضي ةفينح وبأ لاقف هتيفيك ىف انبامصأ فاتخاو كر اهم باصنلا لك اذإف رخألا ىلإ

 ىعفاشلاو ليل ىنأ نبا لاقو ءازج"الاب مضي دمو فسوي وبأ لاقو ضو رعلاك ةميقلاب

 ىلع ليادلاو ةداتقو جيش" الا نب هللا دبع نب ريكيو نسحلا نع مضلا ىورو ناهضي ال

 امنوقفني الوةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو] ىلاعت هلوق نيعومج امهف ةاكزلا بوجو

 دق | اموقفني الو | هلوق نأال نيعومج ةاكرلا امييف ىلاعت هللا بجوأف | هللا ليبس ىف



 م ةضفلاو بهذلا ةاكذ بوجو

 وهو امهف قملا بوجوىفناقفتم امهنأ مضلا بوجو ىلع لديو ًاعيمج امهقافتإ هب دارأ
 عبر ايف بجاولا ناكامل ةراجتلل تناك اذإ ةفلتخملا ضورعلا ةلزنم اناكف رشعلا عبر
 مثرد ةئام هل نميف ىعفاشلا لاق دقو اهساتجأ فالتخا عم ضعب ىلإ اهضعب مض رشعلا
 مم ةثاملا ىلإ ضرعلا مضف هيلع ةبجاو ةاكذلا نأ مثرد ةئام ىواسي ةراجتلل ضرعو
 نمنيسنجااك ةضفلاو بهذلا سيلو رشعلا عبر بوجو ىف امهقافتال نيسنجلا فالتخا

 ةاش نيعبرأ ةاكز لثم لبإلا نم سمخ ةاكز لبق نإف ةفلتء امهماك ز نآل منغلاو لبإلا

 امهقافتانأ لقنمل هل لبق رخآلاىلإ امهدحأ مضل جومبجا ولا قا ىف امهقافت ا نكي لو

 عير بوجو ىف امهقافتا نأ انلق امنإو رخآلا ىلإ اههددأ مظ بجو بجاولا رادقملا ف

 رشعلا عبر بوجو ىف امهقافتا دنع ةراجتلا ضورعك مدلل بجوم لا ىنعملا وه امهفرشعلا

 رشعلا عبر تسيل ةاشلا نآل رشعلا عبر امهيف بجاولا سبل منغلاو لبإلاو مضلا تقو
 ًارايخ من منغلا نوكي نأزئاج هنآل آضيأ انش نيعب رأ نم رشعلا عب الو بالا نع سخخ نم

 نإف 7 7 مأذلإ اذهف اهرشع عبر نم م لقأ نوكيف اطسو ةأاشأ أف بج اولا نوكنو

 ناكءاوسايفف ةأكولا بجو. كلذو ةقدص قأ وأ سمخ نودامف سبل مهي هلوقب أوجتحأ

 مص بوجو ةقدص قاوأ سمخ نوداهف سيل هل وق عنم : ملامهل لبق نكي ل وأ بهذ اهمم

 نن لون كلذك ضو رعلا نم هريغ هعم نكي ملاذإ 79 هانعم ناكو ضو رعلا ىلإ ةئاملا
 هلوق لأ - رمش رشع انثا هللا دنع روهشلا ةدع نإ / ىلاعت هلوق ٠ بهذلا ىلإ هض ىف

 ةلهآألا نع كنولئسي | لاقو | تامولعم رهشأ جحلا | رخأ عضاوم ىف ىلاعت لاق ال[ مرح
 ىف نيبو نيدلاو ايندلا طلاصم ندأري ا قاعف [ جحلاو سانلل تيقاوم ىه لق
 مدقاا رخؤي الواهنم رخؤأا مدقيال دحاو جاهم ىلع ىرجت امنإو رووشلا هذه ةيآلا هذه
 رورشلا هذه امو هللا | نأ امهدح أ نيبجو لمت م« كلذو.| هللا دنع روهشلا ةدع نإ |لاقو

 هلاسنأ ىلع كلذ لزنأو ضر الاو تاومسلا قلخ موا هيلع اهيترام ىلع اهئامسأب اواوسو

 هيلع تناكام ىلع قأب اهمكحو | هللا دنع رووشلا ةدع نإ | هلوق ىنعم وهو ةلزنملا هبتك ف

 ءاعس الأ ف مدقملا ريخأتو رخّؤملا ميدقتو اهماوس" ال نيكرش 3 رييغأ اهدترت نع اهزيمل

 ءاممأ ريخأت نم ةيلهاجلا ىمأ هياَع ناك ام ضفرتو اهيف هللا نمأ عبقنل انل كلذ ركذو اهنم
 هنلَو ىنلا لاق كلذلو اهيلع اه ويت ر ىلا ءامس "الأ ىلع م اكح'الا قيلعتو اهعدقتوروبشلا

 ء علا ماكحأ 055



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ب

 اهأ ةبقعلاب هتبطخ ىف لاق هبي ىنلا نأ ةركب وبأو رمع نبا هاورام عادولا ةجح ىف

 تاومسلا هللا قلخ موي هتئيبك مويلا ووف رمع نبا لاق رادتسا دق نامزلا نإ سانلا

 ةدع نإو ضرألاو تاومسلا هللا قلخ موب هتئيبكر ادتسا دق ةركبوبأ لاقو ضرألاو
 ةجحلا وذو ةدعقلا وذ تايلاوتم ثالث مرح ةعبرأ اهنم ًارهش رشعانثا هللا دنع روبشلا

 لاق ةيآلا رفكلا ىف ةدابز ءىسنلا نأو نابعشو ىدامج نيب ىذلا رخم بجرو مرحم او

 الالحاماع مرا نولعجبو الال>اماعو اما رحاماع رفص نولع | وناك مهن]كلذو رمع نبا

 دق روبشلا نامز ىنعي نامزلا نأ تت ىبلا ربخأف ناطيششلا نم ءىسنلا ناكو امارح اماعو

 ىذلا عضوملا ىلإ داعدق ربش لكذأو ضرألاو تاومسلا هللا قلخ موي هتئيهكر ادتسأ

 بصحأومو هدجنأ مجنملا ىفب دالوأ ضعن ىل ركذ دقو هماظنو هيلث رت ىلع هب هلأ هعضو

 تاومسلاهللاقلخ ءادتب اذنم ةلهألاروهش بسحهيلإ نومتني ىذلا مجنملا ىموم نب دمع

 ققَي ىنلا ركذ ىذلا تقولا ىلإ رمقلاو سمشلا عقوم ىف تداعدق اهدجوف ضرأالاو

 دنع رحنلا موي ىني تناكمذه هتبطخ نال عادولا ةجح نم رحنلا موي هيلإ داعدق هنأ

 هياء ناك امىلع ةجحلا ىذ نم رشاعلامويلا كلذ ناكف نينس ىنامت ىف كلذ بسح هنإو ةبقعلا

 دق هنأ هلي ىلاركذ ىذلا عضوملا ىف مويلا كلذ ىف رمقلاو سمشلاو روهشلا ءادتبا موب

 روهشلا ءامسأ رييغتو نوئسني ةيلهاجلا لهأ ناكدق ىذلاب ءىسنلا عم هيلإ نامزلا داع

 امنإو هيف جحا عضو ىذلا تقولا ىه قيدصلا ركب وبأ اهيف جح ىتلا ةنسلا نكت كلذلو

 هجولا امأو بجر ةعيبر هيمسي ىذلا ناضمر نود نابعشو ىدامج نيب رضم بجر لاق

 هللا نأ رف |[ هللا باتكىف ًاربش رشع انثا هللا دنع روهشلا ةدع نإ ] هلوق ىتعم ف رخآلا

 ابنم امسقرشعنثإلا جوربلا نم ج رب لك سمشلا ل وزن لمج امسق رشع ىثثا نامذلا مسق

 اهنم مسق لك بيصن ءىجيف موي عبرو موي نيتسو ةسمخو ةثامثلث ىف كلفلل امعطقن وكيف
 كلفلا عطقي رمقلا راصفرمقلا ريسم ىلع ًاضيأةنمز"الا مسق رسكو ًآموي نيثالث ماي“”الاب

 موي نيسمخو ةعبرأو ةئاهثلث ةيرمقلا ةنسلا لعجو موي فصنو ًاموي نيرشعو ةعسن ىف

 ىلاعت هلوق ىتعم اذهو هلك كلفلل رمقلا عطقل ًابراقم جربلل سمشلا عطق ناكف موي عبرو

 ليللا ةيآ انوحف نيتيآ راهنلاو ليللا انلعجو ] ىلاعت لاقو | نابسحب رمقلاو سمعلا ]

 الف [ باسحلاو نيئسلا ددع اوملعتلو مر نم الضف اوغتبتل ةرصبم رابلا ةنآ انلعجو



 ؟.ا/ حلا رادتسا دق نامزلا نإ لع هلوق ىتعم
 الا اال

 رشع ىنئا اهروهش ناكو رشع ينثإلا جوربلا ف سمشلا لوزن ىلع ةموسقم ةنسلا تناك
 رشع ىنئا اهروهش تناكو رشع ىنثإلا جوربلا ىف ةيرمقلاو ةيسمشلا ةنسلا تفلتخاو
 بيرقتلاب ًامزيرشع دحأو هو امهني ىذلارسكلا ىف ةيرمقلاو ةيسمشلا ةنسلا تفلتخاو
 نكي و عرشلا ماكحأ نم ابب قلعتي امف نيرشعو ةعسنو نيثالث رمقلا روهش تناكو
 ىلا ةمسقلا وه كلذ ناكف مح موي .نيرشعو ةعسن ىلع ةدايز و مه ىذلا مويلا فصنل
 عئارش نم م ريثك نع ةلداعلا ممألا تريغ م * قاخلا عضو ءادتبا ىفةنسلا 0 هللا ممق
 نيرشعو ةينامت اهضعبو نيرشعو ةينامث اهضعب مورلا روهش تناكف بيترتلا | أآذه ءادنألا
 قروبشلا رابتعا نم ىلاعت هللا ردأ ام فالخ ىلع كلذو نيثالثو ًادحاو ابضعبو ًافصنو
 هنإف هامداب وهو ادحاوأربش الإ نيثالث اهرووشسرفلا تناكمث اق ولعتت ىلا ماكحألا

 ةئالثةنسلا ريصتف الماك أ رهش ةنس نير شعو ةئام لكىف سبكت 7 تناكمش وثالث و ةسمخ
 ىهو ناصقن الو اهف ةدايز ال ًارهش رشعانثا ةنسلا رووش ةدع نأ ىلاعت هللا ربخأ رشع
 لاق كلذلو نيئالث نوكت نأ امإو نيرشعو ةعست نوكن نأ امإ ىلا ةيرمقلا روبشلا
 هني ٌؤرأ ) اورطفأو هتيؤرل اوموص لاقو نوثالث رهشلاو نورشعو عت ربشلا هي ىبلا
 نوئالثف ةرتق وأ ماهنل هبتشا نإف لالحلا ةيؤرب ربشلا لعل نيثالث اودع يلع م غْنإف
 تاومسلا قلخ مو هللا ب اتك ىف رهش رشعانتا هللادنع رووشلاةدع نإ| هلوقب هلل هلثأ !انلعأف

 ةسيكلا هب لطبأ و اهيلع ةدايز ال ًاربش رشع انثا ةئسلا روهش ةدع نإ ىنعي [ ضرألاو
 نأ 2 ىنلا ربخأو ةئسلأ ضعب ىف ًارهش رثع ة ةثاالث اهلعجتف سرفلا اهسكت تناكىلا
 هذه . هل انيلعأذ نويثالث ةراتو نورشعو ةءسق ةراتف لالحلا ةبؤرب رووشلا ءاضقنأ
 ىلإ نامزلا دوع مي ىننلا ربخأ قلخلا ءادتب ا ىف نينسلاو رووشلا عضو كلذك هنأ ةبألا
 نينسلا ىف هب داز امو ابهاظنو روبشلا بيرت نم نوكرشلاهرغام هب لبأو يلع ناك
 نم ىلاعتو كرابت ملع ال لص'الا ىف ىلاعت هلا هعضوام ىلع رقتسادق رمآلا نإو روهشلاو
 نوكيف هجولا اذهىلع نينسلاو روبشلا نوكي موعئارش و يهتدابع ىف سأنلا لاصم قاعت
 كلذكو ءاتشلا ف ىرخأو فيرخلا ف ىرخأو فيصلا ىف ةراتو عيبرلا ىف ةرات موصلا
 هوأراملف كل ذك ناكىراصنلاموص نأ ا ف ىود دقو ٠ كلذ ىف ةحلصملاب هملعا جحلا
 ىف اودازو عييرلا نامز ىلإ هولقن نأ ىلإ اوعمتج فيصلا ( ىلإ نينسلا ضعب يف رودي



 ىف ابعوقو نم قفتيام ىلع ةقلطم رمقلا روبش رابتعا نم هب اودبعت ام اوكرتو ددعلا

 ًابابرأ مهتايهرو مرابحأ اوذختا مهنأ ربخأو هب ىللاعت هللا مس اممهوحنو اذهو نامزآلا

 اولضف ىلاعت هللا ماوأ نود امبوجو مداقتعاو مماوأ موعابتا ىف هللا نود نرم

 وذو ةدعقلا وذ اهنأب كلي ىنلا اهنيب ىتلا ىهو | مرح ةعبرأ اهنم | ىلاعت هلوقو اولضأو

 نيينعمل ًامرح اهامسا الو دق دحاوو درس الل لوقت برعلاو بجزو مرح او ةجحلا

 لاقو اهف لاتقلا مرحت نودقتعي ًاضيأ ةيلهاجلا لهأ ناكدق و اهيف لاتقلا مرحت امهدحأ

 هكلاهتن ا مظعت ىناثلاو | ريبك هيف لاتق لق هيف لاتق ة مار لا ربشلا نع كنولئسي ] ىلاعت هللا

 كلذ ىلاعت هللا لعف 0 أ أهف تاعاطلا ميظعت واه ريغ ىف هميظعت نم دشأب اهيف مراح

 نم تاعاطلا ىلإ ةردابملاو هللا كح ىف اهتلزنم مظعل اهيف ملظلا كرت ىف ةحلصملا نم هيفا

 ناضمر موصو هنيعب موي ىف ةعملا ةالص ضرف اك اهريغو موصلاو ةالصلاو راهتعالا

 نم مظعأ تاروظحما ةعفاومو تاعاطلا مكح ىف نكامألا ضعب لعجو نيعم تقو ىف

 هذه ىف حئابقلاو ملظلا كرت نوكيف ةنيدلا دجسمو مارحلا هللا تيب وحن هريغ ةمرح

 هذه ىف املع ةيظاوملاو تاعاطلا لعف ريصيو هريغ ف اهكرت ىلإ ًايعاد عضاوملاو روبشلا

 امو دايتعالاو رورءلل اهريغ ىف اهاثمأ لعف ىلإ ًايعاد ةهفرشلا عضاو لا هذهو روبشلا

 هبايك !دنع نالذخلانم ديعلاق حلي امو هتعاطملإهلابق| دنع هقيف وت نم دبعلا هللا بحصي

 مظعأ ن ركاماألا ضعنو روهشلا ضعب ميظمت ىف ناكف اهب هسنأ و هراهتشأو ىصاعملا ىلع

 دعابتو اهلاكشأ ىلإ رحي ءايش"الا ن 3 حئابقلا كرتو تاعاطلا ىلإ ءاعدتسالا ىف حلاصملا

 وعدي ةيصعملا نع راثكتسالاو اهاثمأ ىلإ وعدي ةعاطلا نم راثكتسإلاف اهدادضأ نم

 سابع نبا دنع[ نهي : اراك همس مكسفنأ نويف اوملظق الف | ىلاعت هلوق اهلامأ ىلإ

 | ةفاك نيكر تا اولئاقو| هلوق ومرحلا ةعبرأ الأىلإ دئاعوه ةد اتقلاقو رووشلا ىلإ عجار

 ةمذلاب مهنم مصتعانم ال]كرشلا لهأ فانصأ رئاس لاتقب مالا امهدحأ نيبجو لمتحي

 نيدضأعتم نيعمتج ملئاقت نأيرم'الا رخآلاوةبألا هذهريغ ىف هنبب ام ىلع ةيزجلا ءادأو

 0 برم الا كلذ نمضتف نييفانتماسيل ذإامبيلع ناكنيرجولا لمت>ااملو نيقرفتم ريغ

 ةفاك كنولتا ها ِإ هلوقو لاتقل ىلع نيدضاعتم نيعمتج اونوك نأو نيكرشملا ع 5-3

 ف 0 4 :ولتاقب ؟لمتحيو هنودقت هلو كب ف كلذ نوري موت عاج نأ يمي



 8 دابجلاو ريفنلا ضرف باب

 تناك ىلا مهذلاو دووعلا عفرل ةنمضتم | مهو دجو ثيح نيكرشملا اولتقاف | هل وق ىنعم

 لاح ىف نيعمتجم نوكن نأب سلا وهو ىنعم ةدابز اهفو نيكرشملا نيبو هِي ىنلا نيب
 ةئيسنب عيبلا هنمو ريخأتلا ءىسنلاف | رفكلا ىف ةدايز :ىسلا ام | ىلاعت هلوق ماايإ انلاتغ
 تابح اذإ ةأرملا تئسنو اهرخؤنىأ | اهأسننوأ ةبآ نم خسننام | و هترخأعببلا تأسنأو
 اصعلا ةأسنااو رخأتلا نع اهترجز كنأأل ريسلا ىف اهتعفد اذإ ةقانلا تأسنو اهضيح رخأتل
 ءىسنلا هركذ ىلاعت هللا دارمو رخأتلا نم عنميف اهب قاسيو رجزيو ىذألا اهم أسنب ىتلا
 هتقو ريغ ىف جحلا عقب ناكف روهشلا ريخأت نم هلعفت برعلا تناكام عضوملا اذه ىف

 لاقو آرفص مرح ا نولعحي اوناك سابع نبا لاقف هنامز ريغ ىف روبشلا ةمرح داقتعاو
 لكىف ةجحلا اذنوقفاوي ًامايأ رهشأ ةتس لكىف لخدت شيرق تناكهريغو ميجن ىبأن ب!
 هللا قلخموي هتئيرك مهنامز ةرادتسا هتجح ىف هلوسرل ىلاعت هّملا قفوف ةنس رشع ثالث

 ه ةجحلا ىذ ىلع جلا فقوو روهشلا ددع ىلع مالسإلا ماقتسافضرألا و تاومسلا'
 ءىبنلا اسنأ نملوأ ةفيذح همسأو سناقلا هل لاقي برعلا نم كلم ناك قاحتإ نب ألاقو
 تايلاوتم تامرح ثالث تناكه مرح اذإ ناكف ًاماع هم رحيو اما لحن ناكف مرح أسنأ
 ىف رفص هناكم لخد هلحأ اذإف هيلع هللاتاولص مهاريإ دبع ىف هللا مرحىتلا ةدعلا ىهو»
 تمرحدق الإ ر هش لحأ ىنأل تناك 5 ةمبرألا تلك أ دق لوقي ةدعلا ءىطاوتأ مرح
 ىلاعت هللا لزنأف لص“ الا ىف هيلع ناك ام ىلإ مرحلا داع دقو ِهيِلَي ىنلا جل ارهش هناكم
 هنواعفي !وناك ىذلا ءىسنلا نأ هللا ربخأف | ًارمث رشع انثا هللا دنع روهشلا ةدع نإ |

 لحأام مهمب رحتو هللا مرحام مطالحتسالا رفك الإنوكتال رفكلاىف ةدايؤلا نال رفك

 . ءىدنلاب ًارفك اودادزا مث كرشلا مداقتعاب ًارافك موقلا ناكف هللا

 دابجلاو ريفنلا ضرف باب ش
 ىلإ متلقاثا هللا ليبس ىف اورفنا كل ليق اذإ مكل ام اونمآ نيذلا اهمأاب | ىلاعت تلا لاق

 رهاظ ىضتقا | ريغ آموق لدبتسيو املأ ًاباذع كبذمي اورفنت الإ  هلوق لإ - ضرأالا

 بجوأف [الاقثو ًافافخ اورفتا | اهدعب ةنآىفلاقو رفنتسيمل نم ىلع ريفنلا بوجو ةبآلا
 عيطتسم لك ىلع دابجلا بوجو هرهاظ ىضتقاف رافنتسإلا طرشب ديقم ريغ ًاقلطم ريفنلا

 لناس نا نا 0 ديبعويأ انثدح لاق ناملأ نب دمت نب رفعج انثدح لاق ىطساولا دمت نير فعج انثدحو هل



 .نباو ةرسيم ن نمحرلا ديع نع نامّثع نب ريرج نع امهالكجاجحو ناملاوبأ انثدح لاق

 دوسآل ا ايأاءتلقف لاق رج وهو دوسألا نب دادقملا فاو هنأ ىناربحلا دشار نع لالب ىبأ
 ةروس انيلع تنأ لاف و رغلا نع دوعقلا ىف ىنعي هللا كرذع دق لاقوأ كيلإ هللا رذعأ دق

 يأ نع بويأ نع ميهاربإ نب ليعامسإ انثدح ديبع وبأ لاق الاقثو ًافافخ اورفنا ةءارب

 الإ نيملسملا ةازغ نع فلختي مل مث تلي هلا لوسر عم ًاردب دهش بويأ ابأ نأ نيريس
 لمعتسا نم ىلع امو كلذ دعب لاق مث باش لجر شجلا ىلع لمعتساهنإف ًادحاو اماع

 هدانسإبو اليقث وأ ًافيفخالإ ىندجأ الف [الاقثو ًافافخ !ورفنا ] هللا لاق لوقي ناكق ىلع

 ةحلطاب أ نأ كلام نب سذأ نع ديز نب ىلع نع ةملس نب دامح نع ديزي انثد> ديبع وبأ لاق

 اخويشو انايش ان رفتتسي الإ هللا ىرأ ام لاق | الاقثو ًافافخ اورفتا | ةيآلا هذه أرق

 هلاق وأ اهف هنفدن ةريزج هلاندجو ام كلت هتارغ ىف تامو رحبلا بكرف هنزل قوزوج

 ةبآلا هذه ف دها# نع جرج ىأ نع جاجحا:ثدح ديبع وب لاقهعباس دعب الإ اف هن ونفدي

 ًافافخ او رفن || ىلاعت هللا لاق هرمأ هياعرشتنملاو ةعنصلاو ةجاحلا وذو ليقتلا انيف اولاق لاق
 لوألاةيالاو اورفنتسي مل نإو ءادتبأ ريفنلا ض رف ىلع ةبآلا هذه ءالؤه لوأتف [ الاقثو

 اهدحأ هوجو هليوأت ىف ركذ دقو اورفنت-ا اذإ ريفتلآ ضرف بوجو اهرهأظ ىضتش

 .لوسر عم ريفنلا ناكف اهيلإ سانلا هرب ىنلا هيلإ بدن ال كوبت ةورغ ىف ناككلذ نأ
 وق لثم وهو رفنت .نم مظوح نمو ةنبدللا لماال نام وة لثم وهو رفنتسا نم ىلع ًاضرف لي هللا
 كلذك سيلو اولاق [هسفن نع مهسقتأب 1 اوبغريالو هلال وسر نع اوفلختي نأ بارع الا
 دواد وبأ انثد لاق ركب نبدمح انثد> ةخوسنم ةيآلا هذه نإ ليقو هريغ عم ريفنلا كح

 .ىوحتلا ديزي نع هيبأ نع نيسحلا نب ىلع انثدح لاق ىزورملا دحم نب دمحأ انثدح لاق

 ا ميغ موق لدتسو هلأ أباذع كذب أورفنت الإ | لاق سابع ن نبا نع ةمركمع نع

 ةيتخسف [هللا لوسر نع اوفلختي نأ بارع الأ نم مهل وح نمو ةنيدملا له ”الناكام ]و

 امهنم ةدحاو ىف سيل نورخآ لاقو | ةفاك اورفنيل نونم ولأ ناك امو ] ابيلت ىتلا ةيآلا

 سانلا لع ضرفف اورفنتساو ودءلاروغتلا لهأ مواقي ملىتف نيلاح ىف تب اثامهلكمجو خسف

 ةورفنتسا ءاوس كانه نع مهئافتكاب مونع ىغتسا نإو روغتلا اويحتسي ىتح مييل] ريفنلا
 نمع مهسفتأب اونغتساو دارجلا ضرفب ودعلا هجو ىف نيذلا ماق ىّتمو اورفنتسي مل وأ
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 شلح دابجلاو ريقتلا ضرف باب

 لاتقلل جورخلا مهله ءاش نم ءاشي نأ الإ دابجلا ضرف متءارو نم ىلع سلف مءأدو

 ةءافكلا ىلع ضرف دابجلا نآل آيدب دوءقلا ىف ًاروذعم ناكنإو ضرفلل العاف ن وكيف

 انثدحلاق دواد وبأ انثدح لاق ركب بدم انثدح دقو نيقابلا نع طقس مهضعب هن ماق ىتمو
 لاق سابع نبا نع سواط نع دهاجم نع رودنم نع ري رج انثدح لاق ةبيش ىلأ نب نامثع

 اورفتافمترفنتسا نإوةينو دامج نكلو ةرجمال كم حتف حتفلا موا هَ 00 هلي هللا ل وسر لاق

 اذإ مكلام اونمآ نيذلا اهممأ اي ] ىلاعت هلوق رهاظل قفاوم وهو رافن إلا دنع ريفنلاب صأق
 رافنتسإلا نم ان ركذام ىلع لو#وهو | ضرآلا ىلإ متلقاث ا هللأ ليهس ىف اورفنا كل ليق

 سلف مثريغ ىلإ ةجاح مهل نك 3و مي اوفتكا ىّتم روغتلا لهأ نآل مهل] ةجاحلل
 لهأ نم ودعلا هجو ىف نم ةيافك عم مامإلا مهرفنت-ا ول نكلو نورفنتسي نوداكي

 رفنتسا نم ىلعف مهرايد أطيو برحلا لهأ وزغي نأ ديرب هن“ال نيملسملا شويجو روغتلا
 نع ىحل دابجلا ضرف ىف ءاهقفلا نيب فالخلا عضوم وه ذهو اورفني نأ نيءلسملا نم

 مكيلع بتك | اولاقو ضرفب سيلو عوطق داهجلا نأ نيرخخآ ىف ىروثلاو ةمربش نبأ
 عدحأ رضح اذإ | مي بتك | ىلاعت هلوةك بدنلا ىلع لب بوجولا ىلع سيل |لاتقلا
 كلذ وحن رمع نبا نع هيف ىوردقو | نيب رق”الإو نيدل اولا ةيصولا ًاريخ كرت نإ توما

 رفعجانث دح لاق محلا نبدمح نب رفعج اثدحام وهو هنع ةيأورلا ةص ىف ًافلتخم ناكنإو

 نع قرلا مييلملا ىبأ نع دبعم نب ىلع انثدح لاق ديبع وبأ انثدح لاق ناملا نب دمم نأ

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ىلإ لجر اخ رمع نبا دنع تنك لاق تارهم نب نوميم

 هلإ ال نأ ةدابش ضئارفلا لاقف همالكع مسي ثيح سأأج رمع نيأو ضئار فلا نع هلأسف

 ناضمر مايصو تفيلأ جحو ةاكذلا ءاتيإو ةالصلا ماقأو هللأ لوسر ًادمع نأ وهلا الإ

 هلإ ال نأ ةداهش ضُنا رفلا لاق مث كلذ نم بضغ رمع نبا ناكف لاق هللا ليبس ىف دابجلاو
 لاق ناضمر مايصو تيبلا حو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو هللا لوسر ادم نأو هللاالإ
 رفعج انث دحلاق د# نب رفعجان:دح هو رانيد نب ورمسو ءاطع نع ىورو داهجلا كرتو

 وزغلا بجاوأ ءاطعل تاقلاقيرج نبا نع جاجح انث دح ديبع وبأ انثدح لاق ناهلا نبأ
 كلامو دمحو فسوي وبأو ةفينح وأ لاقو هانءلعام رانيد نب ورمعو وه لاف سانلا ىلع
 اذإ ةبافكسلا ىلع ضرف هنأ الإ ةمايقلا موي ىلإ ضرف داهجلا نإ راصمأ الا ءاهقف رئاسو



 صاصجلل نآرقلا ماكأ ضل

 ناك ىروتلا نايفس نأ ديبع وبأ ركذ دقو هكرت نم ةعس ىف نوقابلا ناك م هضعب هب ماق

 ىلع مهضعب هيف ىزحيو هكرت ىلع اوعمحي نأ سانلا عسيال نكللو ضرفب سيل لوقي

 بهذا قفاوموهو ةاف 5 ىلع ضرف هنأ هيهذم نإف نايفس لوق اذه ناكنإف ضعب

 ودعلانم روغتلا لهأ فاخ اذإ هنأ نيملسملا عيمج داقتعا ف مولعمو هان ركذ ىذلا انباحصأ

 ةفاك ىلع ضرفلا نأ مهيرارذو مهسفنأو ممدالب ىلع اوفاقع مهل ةمواقم مهف نكت 3

 سيلذإ ةمآللا نيب هيف فالخال اذهو نيدلسملا نع مهتيداع فكي نم مهلإ رفنب نأ ةمآلا

 ميرارذ ىسو نيملسملاءامد اوحيبتسي ىتح مهنع دوعقلا ةحابإ نيبلسملا نم دحأ لوق نم

 ودعلا ةياغ نوفاخي الو هل نيمواقم ودعلا ءازإب ناكىتم هنأ مهنيب فالخلا عضوم نكلو

 نبا لوق نم ناكف ةيزجلا اودؤي وأ اوملسي ىتح مهدابج كرت نيملسللل زوحي له مهلع

 نأو مثورغي ال نأ نيءاسملاو مامإلا زئاج هنأ ةمربش ناو رانيد نب ورمعو ءاطعو رمع

 اردؤي وأ اوملسي ىتحأدبأ ممورخي نأ نيدلسملاو مامإلا ىلع نورخآ لاقو مهنع أودعقي

 ىف ةحلط وبأو دوسألا نب دادقملا فلسلا نم انركذ نمو انباعصأ بهذم وهو ةيرجلا

 اهنم امهسركذو مهسأ ةينامت مالسإلان اهلا نب ةفيذح لاقو نيمباتلاو ةباحصلا نم نيرخآ

 انثدح لاق ديبع وبأ انثدح لاق ناملا نب رفعج انثدح لاق دم نب رفعج انثدحو دارجلا

 نأ ناميأر شع فاحي مث ةلبقلا لبقتسي لوحكم ناك رمعم لاق لاق جيرج نب | نع جاجح
 انثدح ديبعوأ انثدح رفعج انث دح لاق رفعج انثدحو متدز مشنإ لوقب مث بجاوورغلا

 لاق باهشنب نع هريغوأ ثراحلا نب ءالعلا نع أص نب ةيواعم نع اص نبهللا دبع نع

 رفنتسانإ و ناعأ هب نيعتسا نإ ةدعورف دعقنف ًادوءق وأ اوزغ سانلا لع دابجلا هللا بتك

 نوكي نأ زئاجو ةيافكلا ىلع ًاضرف هارب نم لوق لثم اذهو دعق هنع ىنغتسا نو رفن

 هضرف سيل هنأ هب نونعي ضرفي سيل دارجلا نأ ىفرانيد نب ورمعو ءاطعو رمعنبا لوق

 ضرفل ةبجوملا تايآآلاو ةيافكلا ىلع ضرف هنأو موصلاو ةالصااكد أ لكىلع ًانيعتم

 ىضتقاف | هلل نيدلا نوكيو ةنتف نوكن ال ىت> مولتاقو | ىلاعت هلوق اهنف ةريثك دابجلا

 مزخيو هديب هللا مهم عي مهولتاق | لاقو مالسإلا ىلإ !وبيحج ىتح مهلاتق بوجو كلذ
 وت الف ]لاقو ةبآلا | رخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤي ال نيذلا | ولتاق | لاقو ةبآلا

 [ مومتدحو ثيح نيكرشملا اولتقاف | لاقو | كعم هتلاو نولعألا متأو ملسلا ىلإ اوعدتو



 ضو ش دابجلاو يفنلا ضرف

 اودهاجو الاقثو ًافافخ اورفنا | لاقو | ةفاك كنولتاقي مكةفاك نيكرشملا اولئاقو ] و
 موق لدبتسيو اهلأ ًاباذع مبذعي اورفنت الإ | لاقو [ هللا ليبس ف مسفنأ وكلا ومأب
 ىلع مكلدأ له اونمآنيذلا اهمأ اي ] لاقو [ ًاعيمج او رفنا وأ تايث اورفناف |لاقو[ كديغ
 ملاومأب هللا ليبس ىف نودهاجيتو هلوسرو هللا, نونمؤت ملأ باذع نم مكيجتت ةراحجت
 هليبس ىف دابجلابو هلوسرو هللاب ناعإلاب ىه امنإ هب اذع نم ةاجنلا نأ ربخأف | مكسفنأ و
 ىلإ هنرق هنأ امهدحأ نيرجو نم دابجلا ضرف ىلع ةلالدلا ةبألا تنمضتف لاملاو سفنلاب
 قحتسي الب اذعلاو نامإلاب وهب هللا باذع نمةاجتنلا نأب رابخإلا رخآلاونامبإلا ضرف
 هلوةكض رف هانعمو [ مكل هرك وهو لاتقلا مكيلع بتك | لاقو تابجاولا كرتب الإ
 نإ توملا مدحأ رضح اذإ مكيلع بتك | هلوقك وه لبق نإف | مايصلا مكيلع بتك ]|
 تناكدق هل ليق ضرفب تسيل بدن ىه امو | نيبرقألاو نيدلاولل ةيص ولا ًاريخ كرت
 مو ثاريملا دعب تخسن مث ثيراوملا هللا ضرف لبق كلذو ةيآلا هذوم ةبجاو ةيصولا
 بدن هنأ دابجلا ىفةلالدلا مقت ملوبدنلل ةلالدموقت نأ الإ باجيإلا ظفللا كح نإف كلذ
 ىلع اهريغبو ةيآلا هذهب نيفلكملا رئاس ىلع داوجلا ضرف ىلاعت هللا دكأف ركب وبأ لاق
 ضرحو كسفن الإ فاكن ال هللا ليبس ىف لئاقف ]| تكي هيبنل لاقف ناكمإلا بسح
 هروض-ولاتقلا ةرشابمو هسفنب امهدحأ نيرجو نم دارجلا|ضرف هيلعبج وأف [نينمؤملا
 هيلع هضرف ايف ركذي ملف لام هل نكي مل هلق هنالل نايبلاو ثحلاو ضيرحتلاب رخآلاو
 نم مزلأف [ مكسفنأو ركلاومأب اودهاجو الاقثو ًافافخ اورفنا | هريغل لاقو لاملا قافنإ
 ءاجو | ىرخأ ةبآ ىف لاق مث هلامو هسفنب دابجلا ضرف لام هلو لاتقلا لهأ نم ناك
 أورفكن يذلا بيصيس هلوسرو هللا اوبذك نيذلا دعقو مهل نذؤيل بارعألا نم نورذعملا
 نوقفني ام نودحي ال نيذلا ىلع الو ىضرملا ىلع الو ءافعضلا ىلع سيل ملأ باذع مهنم
 رجعلل هلامو هسفنب دارجلا ضرف هنع طقسأ نم لفرلف [هلوسرو هلل اوحصن اذإ جرح
 دابجلا ضف هيلعو الإ نيفلكملانمدحأ سلق هل وسر و هلل حصنلاب هضرف باحيإ نم مدعلاو
 نيورمع نع انث دحام اهنف ةريثكر ابخ أ هضرف ديك أت ىف ىو ر دقو انفصو ىلا هبت ىلع
 مي نب ةلبجج نع عيبرلا نب سق انثدح لاق ىلع 2 مصاع أنث دح لاق ىمودسلا صفح

 مالع هل تلقف هميارأ قلَم ىبنلا تيتأ لاق ةيصاصخملا نب ريشب نع ةزافع نب رثؤم نع
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 هدبع ًادمت نأو هللا الإهلإ النأ دهشت نأ ىلع لاف هدي هلال وسر دف هلال وسراب ىنعيابت

 موصقو ةضورفملا ةاكزلا ىدؤتو نهنقول تاب وتاكملا سا تاولصلا ىلصتو هلوسرو

 ءاتيإ نيتنثا الإ قيطأال الكهتلا لوسرا» تلقف هللا ليبس ىف دهاجتو تيبلا جحنو ناضمر

 عشخت نأ ف اخأق نابج لج رينإف دابجلا امأو هب نوموقي امو ىلهأ ةلوم الإ ىلاف ةاكرلا

 الو دارج ال ريشباب لاقو هدب هيلي هللا لوسر ضبقف هللا نم بضغب ءوبأف رفأذ ىسفن

 انثدحو نييلع هتعيابف هدي طسف كدي طسبأ هللا لوسراب تاقف ةنجلا لخدت مف ةقدص

 ان رمخأ دامح انثد> لاق اجح انثدح لاق هللا دع نب ميهاريإ انثدح لاق عناق نب قابلا دبع

 مسفنأو مكلاومأب نيكرشملا اودهاج لاق تلي هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع ديمح

 ضرف هلوسرو هللاب نامإلا دعب سيلو هب دابجلا نكمأ ام لكب دارجلا بج وأف متسلأ و

 ءادأو مالسإلا رابظإ نكمي دارجلاب هنأ كلذو دابجلا نم باحيإلاب ىلوأ الو دححتآ

 للعهضرف نأ الإ مالسإلا باهذو نيدلا سوردو ودعلا ةيلغ داوجلا كرت فو ضئارفلا

 نب دقأو نع رمع نب هلأ دبع نب ديز نب مصأع ىورامب جتحم جتحأ نإف ايبامىلع ةبافكلا

 نيندابشلا رك ذف سمخ ىلع مالسإلا ىنب لِي هللا لوسر لاق لاقر مع نبأ نع هببأ نع دمت

 اذهو دابجلا هيف ركذي ملو سنخلا هذه ركذف ناضمر موصو جحلاو ةاكزلاو ةالصلاو

 رمع نبا ىلع فوقوم لصآلا ىف ثيدح اذهو ركب وبأ لاق ضرفب سيل هنأ ىلع لدب

 ب مالسإلا تدجو لاق هنأ رمع نبأ نع هيبأ نع ديز نع دمح نب رمع نع بهوهاور

 هنم رثك أ وه ام هريغ دحي نأ رئاجو هبأر نم هلاق هنأ لع ليلد تدجو هلوقو سمخ ىلع

 نإف ٠ رمع نبا لوق ضراعي دارجلا اهدحأ مهسأ ةينامث ىلع مالسإلا ىب ةفيذح لوقو

 ةمركع تعمس لاق نايفس ىنأ نب ةلظنح انريخأ لاق ىموم نب هللا ديبع ىور دقق لبق

 لاقف اورغت ال نمحرلا ديعابأ اي لاقف رمع نبا ىلإ لجر ءاج لاق ًاسواط ثدح دلاخ نبأ

 دئسلا ميقتسم ثيدح اذبف ةسمخ ىلع مالسإلا ىنب لوقي هيلي هللا لوسر تعمس ىلإ

 رك ذ ىلإ دصق هنآل ةمخ ىلع رصتقا امنإ نوكي نأ زئاج هل ليق هلي ىنلا ىلإ عوفرم

 فورعملاب مآلانأ ىرتالأ ةيافكلا ىلع ًاضرفهنم نوكي ام نود هسفن ىف ناستإلا مزليأم

 ارلك مهنفدو مهنيفكتو ىتوملا لسغو نيدلا مولع ملعتو دودجلا ةماقإو ركنملا نع ىملاو

 نوكي نأ نم هركذ كرت هجرخم لو مالسإلا هيلع ىثب ايف كِل ىنلا اهركذي ملو ضورف



 عنو دابجلاو ريفثلا ضرف

 ىف هسفن ةصاخ ىف ناسنإلل ةمزاللا ضورفلا ركذ نايب ىلإ دصق امنإ لع هناأل ًاضرف
 انيب ىذلا دحلا ىلع ةيافكلا ىلع ضرف داوجلاو هيف اهنع هريغ بوني الو ةبترم تاقوأ
 .نع انثدحامم وهو هبوجو ىلع لديام هِي ىنلا نع رمع نبأ ىوردقو هركذي ل كلذلف
 86 ىبأ نب ثيل نع ريرج انربخأ لاق هيوهار نب قامإ ىنثدح لاق هيو ريش نب هللا دبع
 مردلاو رانيدلاب قحأ انما دحأ نأ ىرنامو نامز انيلع ىتأ دقل لاق رمع نبا نع ءاطع نع
 تعمس دقو ملسملا هيخأ نم اندحأ ىلإ بحأ مويلا مردلاو رانيدلا نأ ىتح ملسملا هيخأ نم
 بانذأ اوعيتاو ةئيعلاب اوعيابتو ممردلاو رانيدلاب سانلا نض اذإ لوقي متلي هللا لوسر
 نع انثدحو مهنيد اوعجاري ىتح مهنع هعزتيال الذ مهلع هللا لخدأ داجلا اوكرتو رقبلا
 .نع ثيل انث دح ثراولا دبع انثدح ىدوم نب ىلعملا انثدح لاق ىريكعلا و رمع نب فلخ
 ظفللا اذه ىضتقا دقف هوحن عللي ىنلا نع رمعنب| نع ءاطع نع ناملس ىنأ نب كلملا دبع
 .تاب وقعلاو دابجلا لع ةبوقع ركذب مهلع لذلا هللا لاخدإب هرابخإل دامجلا بوجو
 ىلع ضرف دابجلا ىفرمع نبا بهذم نأ ىلع لدي اذهو تابجاولا كرت ىلع الإ قحتستال
 نمانرك ذىذلاهجولا ىلع ىه امن] داهجلا ضرف ىننىفهنع تيور ىلا ةبأو رلأ نإو ةيافكلا
 طمو]ىلاعت هلوق ةيافكلا ىلع ض رفهنأ ىلع لديو نامز لكى لاح لك ىلع نيعتم ريغ هنأ
 .ىوتسي الإ هلوقو | ًاعيج اورفنا وأ تابث اورفناف] هلوقو | ةفاك اورفنيل نونمؤملا ناك
 لضف مهسفنأو مل ومأب هلال يبس ىف نودهاجماو ررضلا ىلوأ ريغ نينم وما نم نودعاقلا
 دارجلاناكولف | ىنسحلا هللا دعوالكوةجرد نيدعأقلا لع مهسفتأو مهلا ومأب نيدهاجما هللا
 نيمومذم|ون وكي ا وناك لب ىتسحلاب نيد وعومنودعاقلا ناك امل هسفنف دحأ لكى عاض رف
 وبأ انثدح ناملا نب دمج نب رفعج أنت دح لاقدمم نبرفعج انثدحو 3 رتب باقعلل نيقددتسم
 هلوة ىف سابع نب !نعىاسارخلا ءاطع نعءاطعنب ناينعو جيرج نبا نع جاجحانث دح ديبع
 اهتخسن لاق | الاقثو ًافافخ اورفتا| هلوق ىفو | ًاعيمج اورفنا وأ تابث اورفناف | لجوزع
 نيدلا ىف اوهقفتبل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف ةفاك اورفنيل نونمؤملا ناكامو |
 عم ةفئاط ثكمتو ةفئاط رفنت لاق | نورذحي مبلعل مهيلإ اوعجر اذإ ممموق اورذنيلو
 مهيلإ اوعجر اذإ مهتاوخ] نورذنيو نيدلا ىف نوبقفتي نيذلا مم نوثك املاف لاق هَ ىنلا
 رفعج انربخأ لاق درع نب رفعج ادعو هدودحو هياتكو هللا ءاضق نم لو مب وزغلا نم



 صاصجلل نآأرقلا ماكحإ نضام

 نب ىلع نع حلاص نب ةياعم نع لاص نب هللا دبع انثد لاق ديبع وبأ انثدح لاق نايلا نان

 مدعي لزن دقو عجرت تناكابارسلا نم ىنعي لاق ةبالا هذه ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ

 تلي ىنلا ىلع هللا لزنأ ام نويلعتن انارسلا ثكمتف لِلَو ىنلا نم نودعاقلا هللعت نآرق.

 أوعجر اذإمبموق اورذنيلونيدلا ىفاوبقفتيل ] هلوق كلذف لاق رخأ ابارس تعبي وممدعب

 دحأ لكل مزالب سيلو ةيافكلا ىلع ضرف هنأو داهجلا ضرف موزل انمدق ام تدثق | مهيلإ

 اودهاجو الاقثو ًافافخ اورفنا | ىلاعت هلوق هريغ كلذ هافك اذإ هلامو هسفن ةصاخ ىف

 ءاينغأ حلاص ىبأ نعو اخويشو انابش كاحضلاو دهاجمو نسحلا نع ىورةيآلا / مكلاومأب

 طارشن ريغو ًاطاشن ةداتقو سابع نبا نعو ليغاشم ريغو ليغاشم نسحلا نعو ءا رقفو

 هوجولا هذه لكر كب وبأ لاق ةعنص ىذ ريغو ةعنص اذ ليقو ةاشمو انايكر رمع نبا نعو.

 ملاومأب اودهاجو | هلوقو صيصختلا ةلالد مقت مل ذإ اممعي بجاولاف ظفللا هلمتحي

 وهو لام هل ناكن ف ًاعيمج سفنلاو لاملاب دابجلا ضرف بجوأف | هللا ليبس ىف كسفنأو

 هب وزغيف هريغ هبطحي نأب هلام دارجلا هيلعف لاتقلل ملصيال فيعض وأ دعقم وأ ضيرم

 لام اذ نكي مل نإو هسفنب دابجلا هيلع ناكهسفنب داوجلا هنكمأو دلجو ةوق هل نم نأ ا

 نمو لاملاو سفنلاب دأرجلا هيلعف لام هلو لاتَملا ىلع ىود نمو هغلسام دج نأ دعب راسيو

 الو ءافعضلا ىلع سيل | هلوقب هلوسرلو هلل مصنلاب داهجلا هيلعف امدعم هسفنب ارجاع ناك

 هلوقو | هلوسرو هلل اوحصن اذإ جرح نوقفني ام نود ال نيذلا ىلع الو ىضرلا ىلع

 نم ريخ امهدحأ نابجو هيف ليق دابجلا كرت ىف ريخال هنأ عم | ركل ريخ كلذ | ىلاعت

 هكرت ىف ال هيف ريخلا نأ رخآلااو داهجلا ضرف هيلع نيعتبال ىتلا لاحلا ىف حابملا ىلإ ةكرت

 اذه نأ !و.لعاف ةلمجلا ىف ريخلا نويلعت متنك نإ هيف لبق[ تودلعت متتك نإ | ىلاعت هلرقو.

 نوفلحيس 1 ىلاعت هلوق هتنجو هباوثث نم هب دعو ايف هللا قدص نويلعت منك نإ ليقو ريخ

 [مكمعم انجر ل انعطتسا ول] هلوق ىف هللا مهبذك أ | ةيآلا [ مكعم انجرخل انعطتسا ول هللاب.

 نأ ىف ربجلا بهذم نالطب ىلع لدي اذهو وجر ملو نيعيطتسم اوناكم هنأ ىلع لد.

 ىلاعت هللا نآل مهنم لعفلأ عوقو لبق فيلكتلا لاح ىف اوفلك ل نيعيطتسم ريغ نيفلكملا

 ىنلا ةوبن ةمص ىلع ةلالد هيفو جورخلا لبق مهسفنأ نع ةءاطتسالا مهيفت ىف مهمذك أدق

 2 افع | ىلاعت هلوق مهنم نوكسيسءنأ ربخأ اك اوفلخ اوال نوفلحيس مهنأ ريخأ هنآل عل



 ا داهجلاو ريفنلا ضرف

 اهدحأ هوجو نع فرصني وفعلا | اوقدص نيذلا كل نيتي ىتح محل تنذأ مل كنع هلل
 .كرتلا وفعلاو هللا وع هرخآو هللا ناوضر تقولا لوأ تلي هلوقك ةعسوتلاو ليهستلا
 [ اوفع ىت- |ىلاعت هلوقك ةرثكلا وفعلاو ىحللا اوفعاو براودللا اوفحا هيلي هلوةك
 بنذلا نع مفصلا وفعلاو هكرت هل تلبس اذإ اذكو اذك نم ًانالف تيفعاو او رثك ىنعي
 نأ زئاجو عضوم ا اذه ىف نارفغلا لم وهو هيلع باقعلا كرتو هتعبت نم هؤافعإ وهو

 رئاس كلذك و سمألا هيلع لهسو هيلع صقتسي ملف هبنذ نع افع اذإف ليهستلا هلصأ نوكي
 سانلانمو ةعسوتلاوكرتلا املصأ ن وكب نأ زو ةملكلا هذه اهيلع فرصنت ىتلا هوجولا
 كنع هللا افعإ ىلاعت هللالاق اذملو ره هنذإ ىف ريغص بنذ 2 ىنلا نم ناك هنإ لوب نم
 .تلعف للوقت نأز وحال 5 هلعف كلل تلعجام تلعف مل لوقت" نأ زوحيالذإ | م تذأم
 هنع وفعي نأ ز وج الاكهلءف هل لعج دق امع وفعلا قالطإ زئاج ريخف اولاق هلعفب كت ىمأ ام
 اهئإوةريبك الوةريخصال مل نذإلا ىف ةيصعم هنم نوكستال نأزئاج هنإ ليقو هب هرمأ ام
 نيلعف نيب ار يخم ن وكي نأ زئاجذ] هنم ىلوأ هريغامم هلعف كلت اعجام تلعف مللاق نأب هيتاع
 ريغ نيمايث نعضي نأ حانج نييلع سيلف | ىلاعت هللا لاق رخآلا نم ىلوأ اضدحأو
 ىوردقو لوأ اصدحأ لعجو ني مألا حابأف [ نمل ريخ نففعتسإ نأو ةنيزب تاج ربتم

 ىف هللا لزنأ مث نوعمست يتناك[ ىهل تنذأ ل كنع هللا افع | هلوق ىف ةداتق نع ةبعش
 نأ نذأف  هلوق ىلإ  هونذأتسي ىتحاوبهذي مل عماج أ ىعةمماوئاك اذإو ] رونلاةروس
 هلوق ؤ سابع نب !نع ةحاط ىبأ نب ىلع ىورو كلذ ىف ةصخر ىلاعت هللا هل | مهنم تئش
 نيح نيقفانملل هنيعب اذه | نوددرتي  هلوق ىلإ  هللاب نونمؤي ال نيذلا كنذأتسي امن ]
 ىلع هعم اوناك اذإو ] لاقف نينمؤملا هللا رذعو رذع ريغ نم دابجلا نع دوءقلله ونذأتسا
 امنإ ] هلوق سابع نبا نع ىناس ار خلا ءاطع ىورو [هونذأتسي ىتح ا وبهذي مل عماج أ
 عماج سمأ ىلع هعم | وناك اذإو ] هلوق اهبخسن لاق [ هللاب نونمؤي ال نيذلا كنذأتسي
 ىلعأب هلوسر ىلاعق هللا لءجل [ مهنم تْئش نمل نذأف - هلوق ىلإ -ه ونذأتسي ىحاوبهذي ل
 موق ىف [ مل تنذأ مل كنع هللا افع ] ىلاعت هلوق نوكي نأ زئاج ركب وبأ لاق نيرظنلا
 رظنيف مه نذإلا كرتب ممرمأ ءاربتسا تلي ىنلل نكسمي ناكف ةمهت مهتقحل نيقفانملا نم
 هيلع لديو كتلوأ ىف باث كح كلذ نوكيو جورخلاب ىمآلا دعب أوج رخم مل اذإ مقافت



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ --

 ىلع هعم اوناكاذإو] هلوق نوكيو | نيبذاكلا ملعتو اوقدص نيذلا كل نيبقي ىتح | هلوق

 ملول نيذلا نينمؤملا ىف | مهم تئشنمل نذأف] هلوقو | هونذأتسي ىتح اوبهذي ل عماج ىمأ
 كنذأتسيال | ىلاعت هلوق ىرخألل ةنعان نيتبآلاىدحإ نوكت الفاوبهذي مل مه نذأي.

 كنذأتسيال ىنعي ةيآلا | مهاومأب - هلوقىلإ  رخآلا مويلاو هللاب يرونمؤي نيذلا
 ةلالدل | اودهاحي نأ | هلوقف ال رمأو اودهاجيال نآلدارجلا نع فاختلا ف نونمؤملا

 ةمص ىلع لديو مهلع اروظع ناكفلختلا ىف ناذيتسالا نأ ىلع لدب اذهو هيلع مالكلا

 نسحلا نع ىورو آريغص ناكنإو بنذ نع وفع هنأ ىلع| كنع هلنأ افع |هلوق ليوأت

 نآل لوألا ىتعملا ىلإ لؤي وهو اودهاجي نأ ةهاركر يدقت ىلع هنأ اودهاج نأ | هلوق ى

 دارجلا ضرف بوجو ىلع لدم ًاضيأ ةيآلا هذهو ءاوس ةهاركلا راضإو هيفال راضإ
 ناذئتسإلا ىلع مممذق | مهسفنأو مخاومأب اودهاجنأ | ىلاعتلاق هنأ ًاعيمج سفنلاو لاملاب

 عاركلادادعإ ىف لاملاقافنإ امهدحأ نيمجو ىلع نوكي لاملاب دابجااو امهم دابجلا كرت ىف

 لااا قافتإ ىناثلاو هسفنل هيلإ جاتح امهارجم ىرجاامو دازلاو ةلحارلاو ةلآلاو حالسلاو

 اهنم بورض ىلع سفنلاب داوجلاو ٠ اهوحنو ةدعلاو دازلاب هتنوعمو دهاجي !ءهريغ ىلع

 باوثلا ركسحذو داوجلا نم هللا ضرتفا ام نايب امو لاتقلا ةرشابمو هسفنب جورخلا
 تاروعب رابخألا اهنمو ممالاو ضيرحتلا اهنمو هنع دعق نأ باقعلاو هب مأق نأ ليزجلا

 ملصألاو ىلوآلا ىلإ نيدلسملا داشرإو ىأرلا دادسو برحلا دياكم نم هيلعيامو ودعلا

 اذهأ هلال وسر اي لاقفردب كِل ىلا لزن نيح رذنملا نب بابحلا لاق اكبورحلا سأف

 فلخ هلدجتو هاملا ىلع لونت نأ ىرأ ىنإف لاق هتيأر ىأر لب لاقف ىحو مأ هتأر ىأر

 لوق لك نم كلذ وحنو كلذ مكي ىنلا لعفف ودعلا ةيحان ىف ىّتلا رابألا روعتو كربظ

 لاملاو سفنلا داهجأ لضفأ نيدابجلا ىأف ليق نإف ودعلا أ نهوب و نيدلسملا سمأ ىوقي

 نأ زئاج ريغ هنآأل هيلع عرفو ملعلا دابج ىلع ىنبم فيسلاب دابجلا هل ليق معلا داهج مأ

 ىلوأ لصالاو عرف سفنلا دابجو لصأ ملعلا داب رلعلا هبجويام فيسلا داهج ىف اودعي
 ةرعم فيخ اذ] هل ليق نيكرشملا دارج مأ لضفأ ملعلا لعق ليق نإف عرفلا نع ليضفتلاب
 لك ىلع دارجلا ضرف نيعت دقف هعفدي نم هئازإب نكي ملو نيملسملا ىلع مهمادقإو ودعلا

 مقو اذإ ودعلا ررض نآل رلعلا ملت نم لضفأ دارجلاب لاحلا هذه ىف لاغتشالاف دحأ



 ضنك دابجلاو ريفنلا ضرف باب

 ىلع ضرف ملعلا ملعت الو لاوحألا رئاس ىف نكم معلا ملعتو هيفالت نكسمي مل نيملسملاب
 نيملسملا نع هعفدي نم ودعلا ءازإب نكي مل ىتمو هسفن ةصاخ ىف دحأ لكىلعال ةءافكلا
 هيلع مسوم ريغ ناسنإلا ىلع ًآنيعم ًاضرف ناكامو دحأ لك ىلع دابجلا ضرف نيدت دقف
 لاختشالا لثم كلذو هنيعب هنع طقسو هريغ هب ماق ىذلا ضرفلا نم ىلوأ وبف ريخأتلا ىف
 دق ضرفلا ناكذإ لاحلا كلت ىف نيدلأ ملع ملعت نم ىل وأ وه اهتقو رخآ ىف روظلا ةالصب
 دابجلا ضرف داع دّمف ىنغو ةءافك هيف نم داهجلا ضرفب ماق نإف تقولا اذه ىف هيلع نيعت
 نم لضفأو ىلوأ لاحلا هذه ىف ملعلاب لاغتشالا نأ الإ ملعلا ملعتك ةيافكلا محى
 هنأو ملعلا تابثب داوجلا تابث نإف داوجلا ةبترم ىلع ملعلا ةبترم ولع نه انمدق امل دابجلا
 ن.دهاجما نم دحأ لك نإ هل ليق قاسفلا عم دابجلا زوحي له لبق نإف هيلع ىنبمو هل عرف
 ًآقاسف هدونجو شيجلا ريمأ ناك ن إو رافكلا دهاحي نأ هل زئاخل هسفن ضرفب موقي امبإف
 وبأ اغو قاسفلا ءارعثالا عم ةعبرأالا ءافاخلا دعب نوزغي هَل ىنلا باعحأ ناكدقو
 ةازغ نع فلختي ما هنأ بويأ ىلأ ثيدح انركذ دقو نيدللا ديزي عم ىراصن الا بويأ
 ىلع امو كلذ دعب لاق مث باش لجر شيجلا ىلع لمعتسأ هنإف ًادحاو ًاماع الإ نيملسسلل
 ًافيفخالإ قدجأ الف | الاقثو ًافافخ اورفنا ] ىلاعت هللا لاق ل وق ناكف ىلع لمعتسأ نم
 ةيجوملا ىآلارئاسو لودعلاعم هبوجوك قاسفلا عم بجاو دارجلا نأ ىلع لدف اليقثوأ
 اذإقاسفلانإفًاضيأو نيمحاصلا لودعلا عمو قاسفلا عم هلعف نيب قرفي مل داوجأا ضرفل
 عئارشش نم كلذ ريغو مايصلاو ةالصلا ىف هلل نوعيطم م اككلذ ىف نوعيطم موف اودهاج
 آنيأر ولو ركنملا نع ىهلاو فورعملاب مالا نم برض دابجلا نإف ًاضيأو مالسإلا
 هللاف دابجلا كلذكتف كلذ ىلع هتنواعم انيلع ناكر كنم نع ىهنيو فورعمب ىمأب ًاقساف
 مل ًادحاو مهلع ضرفلا ناك اذإف قاسفلا نود لودععلا داهجلا ضرغب صخب مل ىلاعت
 هلاودعالجورخلا ١ ودارأ ول و] ىلاعت هلوق قاسفلا عمو لودعلا عم داهجلا مكح فاتخم
 لدي اذهو ةيهآلا ريظن وهو لبقتسملا ىف هلعفب امل هثيهمو ناسنإلا هدعي ام ةدعلاو | ةدع
 متعطتسا ام محل اودعأو | هلوقك وهو هعوقو تقو لبق داوجلل دادعتسالا بوجو ىلع
 ناك مهجور خ ىنعي | مهثاعبنا هللا هرك نكلو] ىلاعقهلوقو | لوخلا طابر نمو ةوق نم

 جورخملاو مهني بيرضتلاو ودعلا نم موفي وختو نيدلسملا ليذختو داسفلا هجو ىلع عقب



 صاصجلل نارقلا ماكحا 5
 2س لاا

 بحال هللاو ةيصعم ناكذإ هنع مهطيثو ىلامئهَللا ههركف رفكو ةيصعم هج ولا اذه ىلع

 نوكم نأ زئاجو نايبصلاو ءاسنلا عم ىأ | نيدعاقلا عم أودعقا ليقو | ىلاعت هل وقوداسفلا

 ىلاق هلوق ضعبل مهضعب لاق نوكي نأ زئاجو نيدعاقلا عم اودعقا رحل لاق لِي ىنلا

 مهجورخ هجو نايب هيف ةيآلا | الابخ الإ مودازام كيف اوجرخول |
 أوحر خول

 ى ٍمِقَِي هيبنل هللا ةبتاعم نأ ىلع لدي اذهو مىفاخت ىف تناكنيملسءلل ةحاصملا نأ رابخإو

 نيدلسسلل روظيف ًاضيأ اوجرخي مل ممل نذأي مل ول هنأ ملع هللا نأ 1 مه تنذأ مل |هلوق

 نوكي ناكهجولا اذه ىلع اوجرخ ول مهجورخ نأ ىلاعت هللا ريخأ دقو مهقافتو مهذك

 ىأرلا فبارطضالالابخلاو [الابخ الإ 1 ودازام |هل وو « نينم ؤم الع ًاداسفوةيصعم

 ليذختلاو بولقلاداسفإو بي رضتلا ىفنينم ومما نيب ا وعسا اوجرخ ولم نأ ىلاعت هلاربخأف

 [الابخ الإ كودازام ]لاقل لفاق لاق نإف مها رآ با رطضا بجوب كلذ ناكف ودعلا نع

 هريدقت عطقنم ءانثتسا هنأ امهدحأ نيبجو لمتح هل ليق هيف دا زب لابخ ىلع اونوكك ملو

 اوتاكدق مهنم موق نوكي نأ لمتح هنأ رخآلاو لابخلا كل اوبلط نكل ةوق مودازام
 ىلع

 ءالؤههب وقيف باوصلا ىلع رقتسا نأ ىلإ نولتلانم سوفنلاف ضرءيامل ىأرلا ف لابخ

 لاق | مكلالخ اوعضوألو | ىلاعت هلوق ىأرلا باوص نع هب الودعم الابخ ريصي ىتح

 نإف [ ةنتفلا وغبي ] ىلاعت هلوقو مشب تاذ داسفإل ةميقلاب ملالخ اوعضوالو نسحلا

 اذهب ىمسي هنآل رفكلا هب ديرب نأ زوحيو ةقرفلاو ةملكلا فالتخاب ةنحنا انبه ةنتفلا

 هلوقو [ لتقلا نم دشأ ةنتفلاو ] لوقو [ ةنتف نوكنال ىتح مولتاقو ] ىلاعت هلوقل مسالا

 لاقو مكنم نوعمسيام مهل نواقني مهنم نويع دهاجمو نسحلا لاق [ نوعاوس منو]

 | لبق نم ةنتفلا اوغتبا دقل ] ىلاعت هلوق ىل وقعاعت دنع مهنم نولباق قادت] نباو ةداتق

 أوبلقو ] ىلاعت هلوقو ةفلالا دعب ةقرفلل بجوملا فالتخالا انبه ىهو ةنتفلا اوبلطىنعي

 ةديكملاو ةليلا هجول ابلط نطيل أربظ اهييلقتو روم الا فيرصت هب ىنعي |[ رومألا كل

 مثديك نمهمصعو هيينزارعإو هنيد رابظإ الز ىلاعت هللا ىبأق هرمأ لاطبإو هرون ءافطإ ىف

 تلزن دهاجمو سابع نبا لاق |[ ىتفت الو ىل نذئا لوقي نم مهنمو ]ىلاعت هلوق موليحو

 كلذ ناكوءاسفلاب رتيتسم ىنإف رفص” الا ىنب تاندب ىنتفت الو ىل نذيا لاق سيق نب دجلا ىف

 نايدعلاب ىمؤتال ةديبعوبأو ةداتقو نسحلا لاقو كوت ةورغ ىلإ هلي ىنلا ماعد نيح



 كلا دابجلا و ريفثلا ضرف باب

 | انالوموه انل هللا بتك اه الإ انييصي نل لق ] ىلاعت هلوق ةقرفلا بجوت ىلا ةفلاخلا ىف

 ىلع سيلف ظوفحلا وللا ىف هبتكام وهف رشو ريخ نم انبيصي ام لكنسحلا نع ىور
 ىفانييصي نل ليقوانب ر ريبدت ىلإ انرمأ عجري نأ ريغ نم انلامهإ نم رافكلا همهوتبام
 وأ اءعوط اوةفنأ لق ] ىلاعت هلوق اندعو ىذلا رصنلا نم انل هللا بتكامالإ ان ممأ ةيقاع
 ةيضعملاو ةعاطلا نم نكقلا نع نايبلا دارملاو سمآلا ةخبص هتفيص [ مكنم لبقتي نل اهرك
 ءازجلانإ هيف لخدي ىذلار خلا هانعمليقو [رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاشنف] هل وقك
 : ريثك لاق اك

 تأقت. نإ ةيلقم الو انيدل .. ةمولمال ىنسحأ وأ انب ىيسأ
 ممدالوأالو محلا ومأ كبجيعت الف] ىلاعت هلوق ىالت مل تأسأ وأ تنسحأ نإ هانعمو

 الف ةداتقو سابع نبا لاق هجوأ ةثالث هيف ليق [ ايندلا ةايحلا ىف اهم مهمذعيل هللا ديري امبإ
 ناكف ةرخأآلا ىف اهب مهمدعيل هللا ديرب اهإ ايندلا ةايحلا ىف مدالوأالو مهلاومأ كيجعت
 ىف قافنإلاب ةاكزلا ىف مهمذعيل نسحلا لاقو» ريخأتو مالكلا ميدقت ىلع امهدنع كلذ
 ةمينغو ىسلاب رافكلا ةفص نوكي دق ليقوبئاصملاب اهم مهمذعي ن ورخآلاقو هللا لييس
 نوكل ] ىلاعت هلوقك ةبقاعلا مال ىه[ مهمذعيل ] هلوق ىف ىتلا ماللا هذهو لاومألا
 مظمل ركذي ربخلا ديك أت فاحلا [ مكنمل مهن هللا, نوفلحو ] ىلاعت هلوق [ ًآانزحو اودع
 ريخلا ةفاضإ نم فلحلا نأ الإ نيملاو مسقلا ةعوضوملا فو رحلاو هللابو هللاو جأهنم ىلع
 ربخلا دارأ نوكي نأ رئاجو هللاب نيهلاب مهنع رابخ] [هللاب نوفلحيو ] هلوقو مظعملا ىلإ
 فنذح ول هتلدنم نيم وه هللاب فاحأ لئاقلا لوقو هللاب نوقلحيس مهنأ ىف لبقتسملا نع
 نوكي الف ةدعلا هب ديري نأ الإ هللاب فلاح انأ هلوق ةلذنمب هنآأل هللاب لاقو فاحلا ركذ
 دقتعأ انأ كلوقكلوقلا اذه فلحلا عاقيإ هنم رهاظلاو ىمملا لع فرصتي وهف ًآنيع
 هللاب فلحأ راضإ هيف ناك نإو نيميلل عاقيإ وهف هللاب هلوق امأو ةدعلا لمتحمو مالسإلا
 لامتحا لوزيو فلحلا عوقو ىلع لديل فاحلا ركذ فذدح امئإ ليقو هللاب تفلح دق وأ
 [متامهن]] ىلاعتهلوقودعاوال فلاج لئاقلا نأ ىلع لديل ناعفأل هللاو ف فذح ايةدعلا
 ناك اذإ ةرئاج مهنم ةفاضإلاو ىلاعت هللا مهبذك آف ةللاو نيدلاو ةعاطلاو ناميإلا ىف هانعم
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 مهنمو | ىلاعت هلوق ةلملاو نيدلا ىف مهقافتال ضعب ىلإ مهضعب بسنف | ضعل نم مهضعب

 ةرثكب بيعلاز مهل اور سب يعلا ردللا ليقو كبيعي نسحلا لاق [ تاقدصلا ىف كرملي نم

 مييطعي نأ اودارأ نيقفانمام وقاوناك الؤه نإ لاقيو كيلع نعطي ةداتق لاقو بيعلا

 ىلع اونعطفاملهأن م اوسيل مهنأل ابنم مهطعي نأ ًازئاج نكب لو تاقدصلانمهتلال وسر

 هلوق هيلع لديو هتدوم لهأو هءابرقأ اهم رثؤي اولاقو تاقدصلا ةمسق ىف لوما لوسر

 ظح ال هنأ ريخأو [نوطخسي مث اذإ اهنم اوطعي ىلنإو أوضراهنم اوطعأ نإف] ىلاعق

 اوضر مهنأولو] ىلاعت هلوق « ركذ نمو نيكاسملاو ءارقفلا ىه امن]وتاقدصلا ف ءالؤم

 باوجريمض هيف [هلوسرو هلضف نم هللا نيت قيس هلل انبسح اولاقو هلوسرو هلا مانآام

 با وجلا فذحو مهلعدوعأوأ م طآريخ ناكلهل وسر وهلا هاتآ اما وضر مهنأ واوهريدقت ول

 هئم عون لكم | بهذ سفن ا عم هركذ نع ىنغتسأ هب ريدا ديك 3 هنآ غلبأ هلثم مق

 بجوي هللا لعفب اضرلا نأ ىلع رابخ] هيفو هريغ نود هنم روكذملا ٍلعهرصقي ركذلاو

 |[ نيك اسما او هآرقفلل تاقدصلا امن م1 ] ىلاعت هلوق ه هلعف ىلع ىضارلل ءازج ريخلا نم ديوملا

 ىلأ نع ةعامس نبا ىورو لئسي ىذلا نيكسملاو لئسي ال ىذلا ريقفلا ىرهزلا لاق ةيآلا

 نيكسلل ىأر هنأ ىلع لد, اذهو اذه لثم نيكتملاو ريقفلا دح ىف ةفينح ىأ نع فسود

 رياجو نسحلاو سابع نبانع ىورو ريقفلا نم مدعلاو رقفلا دمج غلبأو الاح فعضأ

 ناكف لأسي ىدلا نيكسملاول أسال ىذلا ففعت ا ريقفل ١اولاق دهاجمو ىرعذلاو ديز نبأ

 نيذلا ءارقفلل 1 ىلاعت هلوق اذه ىلع لديو فاسلا ٠

 ففعتلا نم ءاينغأ لهاجلا مهسمضرآلا ىفآب رض نوعيطتسي ال هللا ليس ىف اورصحأ

 أاسملا كرتو فقعتلاب موفصوو ءارقف مافإ | افالإ سانلا نولئسيال ماسي مهف رع

 نإ لبقو مونم حيحصلا نيكسملاو ةجاحلا لهأ نم ةنامزلا وذ ريقفلا لاق ةداتق نع ىورو [|

 ال ده لوقل اقف ذاوم ةفينح ىنأ لوق

 م لاب وس

 ناكو ةقدصلا قاقحتسإ ىف هرمأ ديك أتل نيتفصلاب ركذ هنأ الإ نيكسملا وه ريقفلا
 انخيش

 ىدأهل ىذلاوه ريقفلاو هل ءىثال ىذلا وه نيكسملا لوقي هللا همحر ىخركلا نسحلا وبأ

 لاق هنأ مهضعب نع ىكح سابعلا وبأ لاقو لاق بلع ساعلا ىلأ نع كلذ ىكك و ةذاب

 دقنأو نيكسم لب ال لاق تنأ ريقفأ فأر عال تأق
 : ىبارعألا نبأ نع

 كرس هل كرتب ملف لايعلا قفو هنب ول> تناك ىذلا ريقفلا امأ



 خو نيكسملاو ديقفلا ىنعمنايب ىف

 ىوحنلا سنوي نع ىحملا مالس نب دمش ىحو لاق ةيولخلا دوجو عم ًاريقف هامسف
 ىلاعت هلوق ركب وبأ لاق ء هللءىشال ىذلا نيكسملاو هينغيام ضعب هل نوكك ريقفلا لاق هنأ
 ال دنأأل هينغي ام ضحب كلمب دق ريقفلا نأ ىلع لدي [ ففعتلا نم ءاينغأ لهاجلا مهبسعت ]
 هينغيام ضعبل ركلم نأ ىلع لدف ةنسح ةزبو ليمج رهاظ هلوالإ ًاينغ هلاك لهاجلا هبسحم

 ةريره ىبأ ثيددحي نيكسملا ةفص ىف لاقام ىلع دتسي نسحلاوبأ ناكورقفلا ةفصهبلسيال
 ةلكاألاو ناترقلاو ةرّقلا هدرت ىذلا فاوطلاب سيل نيكحسملا نإ لاق هِي ىنلا نع
 هدرت نمع ةنكسملا ىف ةغلابملا قن املف لاق هينغي ام دحيال ىذلا نيكسسملا نكلو نانلك لاو
 هلام فعضأ نيكسملا نأ لبع كلذ لد ًانيكسم هامسو كلذ دحيال نملاهتبثأو ناترقلاو ةركلا
 دق ىذلا هنأ ريسفتلا ىف ىور [ةيرتم اذ ًانيكسم وأ ] ىلاعت هلوق هيلع لديو ل اقريقفلا نم
 ةباغف نيكسملا نأ لع كلذ لدف ءىش بارتلا نع هبراويال.راع عئاج وهو بارتلاب قزأ
 [ رحبلا ف نولمعي نيكاسمل تناكف ةنيفسلا امأ ] ىلاعت هللا لاق ليق نإف مدعلاو ةجاحلا
 مهنأو اهيف ءارجأ اوناكم هنأ ىور دق هل لبق نيك اسم مامسو ةنيفسلا كلم ملت يئأف
 !ولخخدت ال ] ىلاعت هللا لاق 5 ايف نوكلاو فرصتلاب مهيلإ اهسف امن و املاك الم اون وكي م
 ىنلا ىلإ ةرات تويبلا فاضأف [ نكتويب ىف نرقو ] رخآ عضوم ىفلاقو [ىنلا توب
 نأ روجال هنأل نطوأهل اكلم نوكت نأ نم لل اهنأ مولعمو هجاو زأ ىلإ ةراتو ملي
 نآتبثف ةدحىلع مهنم دحاولكل أكلم اهنوك ةلاحتسال ةدحأو لاح ىفهلو نف نوكمت
 هنف انك اس ناكنإو نالف لزنم اذه لاقي ؟ىنكسلاو فرصتلا لجل ىامإ ةفاضإلا
 تناكف ةئيفسلا امأ ] هلوق كلذكو كاملا هب داري الو نالف دجسم اذهو هل كلام ريغ
 ةلزنم ةجاحلاىوذ نم هنالل كلذب ىم امن ريقفلا نإ لاقيو ىنعملا اذه ىلع وه [ نيك اسم
 نيكسملاو ًار قامت رفافتو ًاراقفإهللا هرقفأوأر تف لجرلارقف هنم لاقي هراقف ترسك دق نم
 نيكسملاو ريقفلا نيب قرفلا ف كاحضلاو ىعخنلا يهاربإ نعى ورو ةجاحلا هتنكسأ دقىذلا
 ءارقفلا] ىلاعت هلوقىلإ ابهذ امهم أك ني رجالا ريغ نم نيك اسملاو نورجامملا ءارقفلانأ
 ةئامز هب ىذلا ريقفلا لاق ةداتق نع ديعس ىورو [ مثرايد نم أوج رخأ نيذلا نيرجابملا
 رمعم ىورو هب ةنامز ال ىذلا جاتحما نيكسملاو ةجاح هب وو هدسج ضعب ىلإ ريقذ وهو
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 نمالاحنسحأ ريقفلا نأ ىلع لدي انمدق ىذلا اذهو بسكملا بيصيال ىذلا نيكسملا
 ثلث لاق نميف ةفينح أن ع فسوبوبأ ىور دقو هنمالاح:فعضأ نيكسسملا نأو نيكسملا
 قفاوم اذبف نيك اسملاو ءارقفلل ناثلثلاوثاثلان الفل نأ نالفلو نيك اسملاو ءارّقفلل ىلام

 هذهىف فسوب ىنأ نع ىورو نافتص امهنأو نيكسملاو زيقفلا نيب قرفلا ىف هنع ىورامل

 ءارقفلا لعج هنأ ىلع لدي اذهو نيكاسملاو ءارقفلل هفصنو نالفل تلثلا فصن نأ ةلأسملا

 ةقدصلا ةيابجل ةاعسلا مهنإف [ املع نيلهاعلاو | ىلاعت هلوقو ًادحاو ًافنص نيكاسملاو

 الو هلثمزيزعلا دبع نب رمع نعو مهتلامع ردقب نوطعي مهنأ رمع نب هللا دبع نع ىور

 لدي اذهو مهلمع ردقب اهنم نوقحتسي مهنأو نقلا نوطءيال مهنأ ءابقفلا نيب افالخ معن

 تاقدصلا ذخأ نأ ىلع اضيأ لديو ةينام ىلع تاقدصلا ةمسق بجوأ نم لوق نالططب ىلع

 مامإلا اهذخأ لمف نإف ءارقفلا اهتقدص ةيشامل بر ىطعي نأ ىرحي ال هنأو مامإلا ىلإ
 ال ءارقفلا ىلإ اهؤادأ لاوم الا باب رثال زاج ول هنال كلذو ىدأ امب هل بستح ملو ًايناث

 مامإلا ىلإ اهذخأ نأ ىلع كلذ لدف نيكاسملاو ءارقفلاب رضيف اهتيابجل لماع ىلإ جيبتحأ

 نوفلأتي اموق اوناكمهنإف [مممولق ةفل وااو | ىلاعق هلوق ءارقفلا اهؤاطعأ هل زو< ال هنأو

 مفدل رابكللاهادحإ ثالث تامحب نوفلأت, اوئاكو تاقدصلا نم نوطمي امب مالسإلا ىلع

 ةلاهتسال ةيناثلا ونيكر شملا نم مه ريغ ىلع مهب ةئاعتسإلاو نيبلسملا نع مهيْذَأ فكو مهترعم
 م,هوقنم ملأ نم اوعنمجبالثاو مالسإل ىف ل وخدل ىلإ راقكلا نم مهريغ بولقو مهمولق
 ىقيدح نيدلسملا نم موق ءاطعإ ةثلاثلاو روم“ الا نم كلذ وو مالسإلا ىلع تابثلا نم

 ىلأ نع ميدذ ىبأ نع هيأ نع ىروثاا ىور دقو رفكلا ىلإ اوعجري الثل رفكللاب دبعلا

 قلي هللال وسر ارمسقف ظورقم مدأى ةبهذب بلاط ىبأ نب ىلع ثعب لاق ىردخلا ديعس
 شي رقتدضخف ةثالع نب ةمقلعو نصح نب ةنييعو سنامح نب عرقالاو ريخلا ديز نيب

 نع بئذ ىلأ نإ ىورو ميفلأتأ امنإ لاق ديم لهأ ديداتتص ىطعي اولاقو راصن الاو
 هريغو ءاطعلا ل جرلاىطعال ىنإ ملي هللال وسر لاقلاق هيبأ نعدعس نب رماعنع ىرهزلا

 دبع ىورو هبجو ىلع منمج ران ىف هللا هبكب نأ ةفانع الإ كلذ لمفأ امو هنم ىلإ بحأ
 أولاق راصن'الا نم ًاسان نأ كالام نب سنأ ىفربخأ لاق ىرهزلا نعرمعم انربخأ قازرلا

 هيلا 1 هلا م4 1 ا 0 0 1 ١
 2 اجر ىطعل كو هللا لوسر ىهدو تراوه ل وما هل وسر ىلع هللا ءافا نيح نيذح موب
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 ىإ كلي لكي هللا لوسر لاقف هيف ائيدح ركذف مهنم لجر لكل إلا نم ةثاملا شيرق نم

 لا رمل ابسانلابهذي نأنوضزتالفأ موعتاصأ مرفلأتأر فكي دمع ىثيدحالاجر ىطع ال
 نم اموق ىطعي اه فلأتي ناكدق هنأ ىلع لدي اذهو كلاحر ىلإ هللا لوسرب نوعجرتو

 بيسألا نب ذيعس نع ىرهزلا ىوروأر افك أوعجرب الثل مالسإلاب دبع ىيدح نييلسملا

 ىنيطعي لازاف ىلإ سانلا ضغبأل هنإو يي هللا لوسر قاطعأ لاق ةرمأ نب نا وفص نع

 باصأ امل لاق يردخلا ديعس ىبأ نع 0 نب دوحتئورو ىلإ قلخلا بحأل هنأ ىت

 اذه دجو مسقام برعلار ئاس فوشي رق نم نيفلأتللا مسقو نين مئانخلا متلي ةالوسر

 متدجوأ محل قلب هللا ل وسر لاق هيف لاقو ثيدحلا ركذو مهسفنأ ىف راصن”الا ن هىجلا

 ىلإ كتلكوو اولسبل ًآموق اهب تفلأت ايندلا نم ةعاعل ىف راصن“الا رشعم اي كسفنأ ىف
 ىطعأ ال نإ لو "الا فو اوملسيل مهفلأت هن أ ثيدحلا اذه ف مالسإلا نم مكل هللا م قام

 دقو آعيمج رافكلاو نيدلسملا كلذب فلأتي ناكدق هنأ ىلع لدف رفك دبع قيدح الاجر 5

 مالسإلا لوأ ىف كلَط هللال وسر دبع ىف اوناكامت !اناصأ لاقف مهمولق ةفلؤملا ف فلتخا

 نع مهب ىغتساو ل و مالسإلا هللا زعأ دقو مودع ةرثكو نيملسملا ددع ةلق لاح ىف

 اودضاعتو !وعمتجا ىتمو دابجلا مهكرتل كلذ امنإف كلذ ىلإ اوجات>| نإف رافكلا فلأت

 انباهصأ لوق وحن ىور دقو نيدلسملا لاومأ نم هنوطعي لاعب مريغ فلأت ىلإ اوجاتح مل
 نبأ نع رانيد نب جاجح نع ىنراحملا دمج نب نمحرلا دبع ىور فاسلا نم ةعامج نع

 ةفيلخاي الاةف ركب ىلأ ىلإ سباح نب عرق الاو نصح نب ةنييع ءاج لاق ةديبع نع نيريس
 اهاتيطعت نأ تيأر نإف ةعفنم الو "الكابف سيل ةخبس ًاضرأ اندنع نإ هللا لوسر

 دبشيل رمع ىلإ اقلطنافرمع موقلا ف سيلو دبشأو ًاباتك الع امل بتكو امهايإ ارعطقأف

 لاقف ةئيس ةلاقمالاقوأ مذتف هاحف لفت مث امه-ديأ نم هلو انت باتنكلا ىفام مع عمساملف اهل
 أبهذا مالسإلا ىنغأ دق هللا نإو ليلق ذئموي مالسإلاو امفلأتي ناك لي هللا لوسر نإ
 قيدصلا ركب ىبأ كرتف هللا همحر ركب وبأ لاق امتيعر نإ اكيلع هللا ىعربال اكدرج ادرجاف

 بهذم فرع هنأ ىلع لدب مكسحلا هئاضم] دعب هلعف امف رمع ىلع ريكنلا هنع هللا ىضر

 .نراكيىتلا لاحلا ىلع ًاروصقم ناك مهمولف ةفلؤملا مهس نأو هيلع هيبن نيح هيف رمع
 ىف ًاغئاس داهتجالا رب ل هنأو رافكلا ددع ةرثكو ددعلا ةلق نم مالسإلا لهأ ايلع



 لد كلذ هل زاجأ ايلف هاضمأ ىذلا مكحلا خسف زاجأ ام هيف دابتجالا غوسول هنآل كلذ
 ليئارسإ ىورو هلثم ىف داهنجالا زاوج عانتما كلذ ىلع هايإرمع هييننب فرع هنأ ىلع

 نب رياج نع ًاضيأ ليئارسإىورو مهولق ةفلؤم مويلا سيل لاق رفعج ىبأ نعرباج نع

 اشرلاعطقن اركب وبأ فلختسا املف لب هللا ل وسر دوعىلعاوناكلاق مبولق فا بما ىف رمأع

 لوسر درع ىلع اوناك مه ولقةفل وما سيللاق نسحلا نع كرايم نع ةدئاز ىبأ نباىورو

 ىدوو- نمل سأ نملاق ةفلوملا نع ىرهزلا تلأبس لاقهقلاديبع نبلقعم ىورو هلي هللا
 ملعلا لهأ نإف | باقرلا فو | ىلاعت هلوق ًاينغ ناكنإو لاق ًاينغ ناكنإو تلق ىنارصن وأ

 نأ ىزيال نب ريس نب دهتو ريبج نب ديعسو ىعشلاو ىعخنلا مهاربإ لاقف هيف نوفلتنع

 ناكو كتاكز نم قتعأس ايع نبالاقو ىعفاشلاو انباهصأ لوق وهو ةبقر ةاكزلا نمقتعت

 نوعاتبب باقر اهنإ باقرلا فلاقو ءالولا رج ةفاخم ةاكؤلا نم قتعيال ريبجج نب ديعس

 ىعازو الا وكلام لاق نيقتعملا نود نيملسملا ةعاججل مثوالو نوكيف نوقتعيو ةاكزلا نم

 نوطعي الو ًارسعموأ هالود ناك ًارسوم آدبع الو ايش ةاكزلا نم بتاكملا ىطعيال

 ملعت ال ركب وبأ لاق ٠ ةنمؤم ةبقر الإ ةاكؤلا نم قتعيالكلاملاق ًاضيأت ارافكلا نم
 ةيالاب دارم هءاطعإ نأ تيثف ةاكزلا نم بتاكسم ا ءاطعإ زاوج ىف فاسلا نيب افالخ

 [باقرلا فو - هلوقىلإ  ءارقفلل تاقدصلا اهن]] ىلاعقهللا لاقو ةحص ةقدص هبلإ عفدلاو

 نم هذخأ أرعتاب نآل ةقدصب سلف ةبقرلا نم ىف ىطعأ امو ةفدص ىمسن ال ةبقرلا قتعو

 سيلاف باقرلا ىف تاقدصلا لعج امن] ىلاعت هللاو ةقدص ةبقرلا قتعب لصحت ملف هدبعل

 امنإو قتعلاب ايش كلع مل دبعلاو اكيلمت ىضتقت ةقدصلا نإذ ًاضيأو ءىرجم ريغومف ةقدصب

 نأ بجول هل لصحول هنآل ديعلل قرلا كلذ لصح مو ىلودلل كلم وهو هتبقر نع طقس
 اعإ ديعلل لصح ىذلا نأ تدثف ىلوملا فرصت مهتبقر ف فرصتف ىللوملا ماقم|ريف موق

 ةقدصلا نمًايزجم كلذ نوكي نأ زوحي الف ايش كلذب كلمب ل هنأو ىلوملا كلم طوقس وه

 ريغ ىلوملا كلم ىف عقاو قتعلا نإذ ًاضيأو هيلع قدصتملل كلملا عوقو ةقدصلا طرشذإ

 ةجحلا تماق ا وةقدصلا نع هعوقو زئاج ريغف هنم هٌوالو تنث كلذلو ريغلا ىلإ لقتنم

 ىقتنا اذاف هريغل ءالولا نوكي ال نأ بج و قتعأ نم ءالولا نأ ِهيَِي هللا لوسر نع

 نمحرلا دع ىور ًاضيأو نوبتاكملا هب دارملا نأ تب قتعأ نمل الإ ءالولا نوكي نأ
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 ف ًايزاغوأ هتيقرف اياكم ناعأ نم لاق 0 هللأ لوسر نأ هيب أ نع فايلح نب لهس نبأ

 ةقدصلا نأ كلذب تبئف هلظالإ لظ ال موي هلظ ىف هللا 'لظأ هللا ليجس ىف ًادهاجيوأ هترسع
 [باقرلا فوإ ىلاعتهلوقل قفا وم كلذو أوقتعي ىدح مهاقر 2 مط ةن وعم نيرتاكملا ىلع

 ىنلل ىنارعألاق لاق بزاع نا ءاربلا نع ةجسوع نب نمح لا دنع ء نعىلاملا ةحلطىورو

 قتعأ لأ أسأل تضر 8 دقل ةيطخلا ترصقأ تنك نيل لاق ةنجلا ىلخدي المع ىلع د

 نأ ةبقرلا كفو ابقتعب زوفت نأ ةمسنلا قتعال لاق ءاوس اسيلوأ لاق ةبقرلا كفو ةمسنلا
 عئاجلا معطأق كلذ قطت مل نإف ملاظلا م حرلا ىذ ىلع ءؤلاو بوك رلا ةحن 1 وامن“ ىف نيعلا

 نم الإ كناسل ف.كف كلذ قطأ ىلا نإف ركنملا نع هنآو فورعملاب صأو ن ناملظلا قساو

 ف نوك نأ ىلوآلا ثاكإ باقرلا فو | ا لاق الف ةيقرلا ١ كف ريغ ةمسنلا قثع لع ريخ

 نآلابقتعو اهعايتباوهسيلو قرلا نم هتبقر دبعلا كفي ىتح بتاكملا ىطعي نأب هنن وعم
 ىتح هسفن دبعلا ىطعي نأ ىف ةبرقلا اهإو ةيرق كلذ ىف سفلو عئابلا هذخأب ذئنيح نملا
 ًايتاكم ناكاذإو للود لصحع ابليق هيل ةباتكلادعب الإ ن وك ال كلذو هتمقر هب كفي

 ةبقرلا قتع نإف ًاضيأو ةاكزلا نم ىرجيف بتاكلل لصح امنإو ىلوم لا كلم ال هذخأب
 ةلزنع نوكيف ىلوملا نذإ ىلإ هيف جاتحي الو كيلمت ريغ نم هتيقر نع ىلوملا ق> طقسي

 نيد هب ىضقف مراخلا ىلإ هعفد نإو هتاكز نمىزحي الف هرمأ ريغب لجر نيدىنتق نم
 بتاكملا ىلإ هعفد !ذإ كلل ذك زاج هسفن نيد هب ىضقف مراغلا ىلإ هعفد اذإ كل ذك زاجهسفن

 الو هلوبق ريغل قتعلا لصحو ركذع مل هنأ هر مل هقتعأ اذإو ةاكذلا نعهأرجأ كلف

 هنأ ىلع ليلداذه قفونوندملا مهنأ اوفلتخ | ركب وبأ لاق | نيمراغلاو |للاعت هل وق هنذإ

 ترمألاق مب لع ل ىلا نآل ةقددصلا هل لت ريقف هنإف 7 ىئاف هند نع الضف كللع م اذإ

 نأ رخلاو ةيآلا عومجمب انل لصخ مكئارقف َُق اهدرأو 1 ”اينغأ نم ةقدصلا ذآ نأ

 ك<ئارقف ف اهدرأو 0 ع هلوق ة ةيضقإ ءأ ارّفلا الإ ىطعدتال ةقدصلا تناكذإ ريقف م راغلا

 ذإ هيلع ةاكزال هنأ لاهل هلاع طيح نيد هيلع ناك اذإ هنأ ىلع ًاضرأ لدي اذهو

 كلذو صضدن نود نيمراغلا صضعل ُّق ةصاخ ةنآلاو ةقدصلا ذخأ هل 2 ًاريقف ناك

 اماياديطم رجب مأو ةاكولا هل لت م مترد ةئام نيد هيلعو مثرد فلأ هل | ناكول هنال

 د ءأضق دعب هذي ف امم هل لضفأ ال هل ىذلا ميرغلا دا د رك نأ تدق 7 راغ ناك نإو
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 ريغ ىف هنأك هدي ىف ام نيدلاب قدتسملا رادقملا لمجبف اهمواسي اموأ مثرد ىتئام رادقم

 ًاضي أليلد نيمراغلل ةقدصلا هلعج ىفو هيلع نيدال نم ةلزنم هيف ورف هنع لضف امو كلم

 بسكتا ىلع رداقلانيب قرفت مل ذ] هل لحت ةقدصلانإف ًابستكم بوق ناكاذإ مراغلا نأ ىلع
 مثرد فلأ ةثام هلو مرد فال ةرشع ةلامح لمحت نم نأ ىعفاشلا معزو هنعزجاعلاو

 ةصينق ثيدح هيف جتحاو هل لحت مل ةلاخا ريغ نم نيد هيلع ناكنإو هل لت ةقدصلا نأ

 لجر ةثالثل الإ لمت ال .ةلأسملا نإ لاقف اهيف كي ىنلا لأسف ةلامح لمحت هنأ قراخملا نبا
 ىتح لئسف هلام تحاتجاف ةحناج هتباصأ لجرو امدؤي ىتح أهيق لئسيف ةلامح لمحت

 ٠ نم ىجحلا ىوذ نم ةثالث دبشي ىتح ةجاحو ةقاف هتباصأ لجرو شيع نمآماوق بيصي
 ىوسامو كسي مث شيع نم ًادادس بيصي ىتحةلأسملا هل تلك ةفافهتباصأ انالف نإ هموق

 وه ليملاو ةلافكلا ىه ةلاخا نآل ءاوس نويدلارئاسو ةلاما نأ م لعمو تحت ووفشا

 ةاواسم ل دقوةلاةكلا نيد نمهيلعام لجألةلأ.ل] هلزاجأ مقلي ىنلا ناك اذإف ليف
 ةحابإ ن نوكن كن نأ ى ةبنيف اهنم ءىش نيب قرف الف نويدلا رئاسل لع دقو ةلافكلا نيد

 ىفام ءازإب همزا ىذلا مرغلا ناكو اهئادأ ىلع ردقي مل هنأ ىلع ةلومع ةلامحا لجل ةلأسملا
 هلوق ىف رفعج ىلأ نب رياج نع ليئارسإ ىورو نويدلا رئاس ىف لوقن هلام نم هدي

 ىف ديعس لاقو هنع ىضقي مامإلا ىلع وح فرس ريغ ىف نيدتسملا لاق | نيمراغلاو | ىلاعت
 مل هللأ لم يقبل كو فالت] الوداسف ريغ نم نيد يع ان لاق [تيمراغلاد] هلوق

 !رذبم ناك اذإ هنآل ال داسفإ ال الو فرس ريغ نم هنأ نيدلا ىءالؤه رك ذاممإو امهسابف

 نيد ءاضق اوهركف داسفلا ىف هفرصيف هلثم نيدتسي نأ هنيد ىضق اذإ نمي ىل ًادسفم

 عقدو هلثم نيد ءاضق زاوج ىف فالخ الو داسفلاو فرسلا ىلإ ةعيرذ هلعحي الثا هلثم
 ىلعال ةهاركلا هجو ىلع نادتسا ايف ريذبتلاوداسفلا مدع ءالؤه رك ذ امنإو هيلإ ةأكزلا
 هلوق ىف دهاجم نع دوسألا نب نايثع نع ىسوم نب هللا ديبع ىورو باحيإلا هجو

 هل لجروأ هلام بهذأف قيرح هباصأوأ هلام ليسلا بهذ نم مراغلا لاق[ نيمراغلاو ]

 الف نيد هيلعسيلو هلام بهذ نم امأ ركب وأ لاق نيدتسيف مهلع قفني ام دحي ال لايع

 نيدلاهل نمو ًاهرغ ىمسي نيدلا همزل نف ةبلاطااو موزللاوه مرغلا نآل اعرغىمسي
 ىمسي أهو يرغب سيل هلام بهذ نم أمأف ةبلاطملاو مووللا هل نآل ًامرغ ىمسي ًاضيأ
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 ىف هل ليقف مرغملاو مثأملا نم هقلاب ذعتسي ناك ويلي ىنلا نأىور دقو ًانيكسم وأ ًاريقف
 نيدلاهمزل اذإ دارأ امتإو فلخأف دعوو بذكف ثدح مرغ اذإ لجرلا نإ لاقف كلذ
 لقأن يد هيلعو لام هل ناكاذإ هنال نبد هيلعو هلام بهذ نم دازأ دهاجم نوكي نأزوحيو
 نع فسويوبأ ىورو ةبآلاب نيدازملا نيمراغلا نم وه سيلف مهرد ىتئام رادقمب هلام نم
 ةلأسملا نإ لاق ملي هلال وسر نعكلام نب سنأ نعى نحلا ركب ىبأ نع طيمس نب هللا دبع
 عجوم مد ىذأ وأ عظفم مرغ ىذل وأ عقدم رقف ىذأ ةثالث دحال الإ مللصت الو لمنال
 ةيطع نع ليل ىبأ نبأ ىور [ هللا ليبس ىفو ] ىلاعق هلوق نيدلا مرغلاب هدام نأ مولعمو
 وأ هللا ليبس ىف الإ ىنغلةقدصلا لحت ال لاق َي ىنلا نع ىردخلا أ ديعس ىبأ نع ىفودلا
 لاقف كلذ ىف ءابقفلا فلتخاو هل ىدهأف هيلع قدصت نيكسم راج هل لجر وأ ليبسلا نبا

 ىطعبال ىمفاشلا لاقو ىعفاشلا لوق وهو ءارقفلاو مهند ءاينغألا نيدهاجملل ىه نولئاق :
 آرجأو اهوكلم !وطعأ نإف نيد_هاجما نم ءاينغالا ىطعي الو مهنم ءارقفلا الإ اهنم
 دقو أزجأف هتفصهذهن 1 لصحدقو هكيلمت ارطرشنأل هللا ليبس ىف هفرصإ مل نإو ىطعملا
 هل لاقف هب رتشي نأد ارأف كلذدعب عابيهدجوف هللا ليبس ىف سرفب قدصت رمع نأىور
 هللا ليبس ىف سرفلا ىلع لومحملا تلي ىلا عنمي ملف كتقدصف دعتال هل هللا لوسر
 هلام ىص وأ الجر نأ ر معنب !نعىوردقو ًاضيأ أرجأدهب ًاعطقنم اجاح ىطعأ نإو ابعيب نم
 رييكلا ريسلا ف نسحلا نيدمحلاقو هيف هلعجافدلل !ليبس ىف جحلا نإ رمعنب | لاقفهلل البس ف
 ىلع لدياذهو هب عطقنملا احلا فلعحب نأذ رحيدتأ هللا ليس ىف هلامعاتب ىصوأ لجر ف
 تلي ىنلا نع ىوردقو هب عطقنملا جاحلا دمدنعهب ديرأدق [هللا ليبس ىف و] ىلاعتهلوقنأ
 ليبس هلام ثاثب ىص وأ نميف فسوي ىبأن ع ىورو هللا لويس نم ةرمعلا وجحلالاق هنأ
 هلوقب ةقدصلا ذخأ ءارغلا ءاينغأال عَقِب ىنلا زاجأ دقف ليق نإف ةارغلا ءارقفلاةنأ هللا
 ثائأواهكسيرادب هدلبو هلأ ًاينغلجرلانوكيدق هل ليقدللا ليبسف الإ ىخل لحتال
 هل لحت الف اهتميق وأ مرد ىتتام لضف هلو هبكرب سرفو همدخم مداخو هتلي ىفهب كنأتي
 ىلإ ةدعلاو حالسلاورفسلا تال نم جاتحاو وزغ رفس ىف جورخلا ىلع مزعاذإف ةقدصلا
 حالسلا ىلع هرصموف هيلإ جاتحي امو هلاثأ نعل ضفلا قفنيف هتماقإ لاح ىفهيلإ اج ات نكي لام
 ضر'الا ةبادنم هيلإجاتحت امعلضفلا نوكينأ زئاجوةقدصلا هلزوجتف ةدعلاوةلآلاو



 هئاطعإ زاوج كلذ عنميف رصللا ىف هيلإ جاتح ال رفسلا تالآنم ًائيش وأ احالس وأ

 نأ زاج كلذ ىلإ جا اتءاف ورغلل جرخ وه 36 و مثرد ىتئام ىواسي كلذ ناكاذإ ةقدصلا

 ىنغلا ىزاغلل لم ٌّم م هلوق ىنعم اذرف هجولا اذه ىفىنغ وهو ةقدصلا نم ىطعي

 ىف لام هل ناك نإو ةقدصلا نم ذخأ» هب مطقتنملا رفاسملا وه [ليبسلا نباو| ىلاعت هلوق

 ىلع مزعل نم وه نور خأتلا ضع لاقو رفعج ىأوق ةداتقو دها# نع ىوركاذ و هدلب

 قيرطلا ف لصع 0 نف قيرطلا وه لييسلا نآلل أطخ اذهودهب لمتحام هل سيلو رفسلا

لو | ىلاعت لاقو ةمزعلاب رفاسم نوكي ال م ةميرعلاب كل ذكر بصيالو لييسلا نبا نوك ال
 ا

 كلذكف مميقيف ءاملا دحيالرفاسملا وه سايع نبا لاق | اولتخآ ىتح ليدس ىرااعالإ بنج

 ةقدص ذخأي امئإف فانصالا هذه نم ةقدصلا ذخأي نم ميمو رفاسملا وه لييسلا نبأ

 دب ىف ةقدصلا لصحت امنإو ةقدص اهنوذخأي ال اهلع نولماعلاو مهمولق ةفلوملاو رقفلاب

 اهيطعي و نيمل ل ارثا اسو ءارقفلانع مذ عفدل | اهنم ةفلؤملا م ان الأ ىلععي مث« ءارقفلل مام د الأ

 ترمأ 2 ىف الالوقل كالذاتلق امئإو 0 ةقدص | :أ لعال مهلابعأ نم أ طوع نيلمأ علا

 هارقفلا ىلإ ةفورصم ةقدصلا ن نأ نيبف ف 5 ارقف ىف اهدرأو 9 ”ايثغأ نم ةقدصلا ذخأ 1! نأ

 امإ نيروكذملا فانصألا نإو رقفلاب الإ ةقدص اهذخأ الآ ًادحأ نأ ىلع كلذ لدف

 . رقفلا بايسال ًاناب اوركذ

 ةقدصلا نم ىطعي نأ زوجي ىذلا ريقفلا باب

 ىف هب لخد لجرلا 2 ىذلا رادقالا ىف ملعلا لهأ فلتخا هللا همحر ركب وأ لاق

 هلهأ دنع ناكاذإ موق لاقف ةقدصلا هيلع تمرحو ريقفلا دح نم هب , جرخو ىنغلا دح

 ةقدصلا هل تلح كلذ نود هدنعناكنمو كلذب ةقدصلا هيلع تمرح مهشعيو مهدغيأم

 ةشك ىلأ نع ديزب نب ةعيب ر ىنث دح لاق رياج نيديزي نع نمحر لا دبع هآورام اوجتحاو

 سانلا لأسنم لوقي تلي هللا لوسر تعمس لاق ةلظنحلا نب ليهس ىثدح لاق ىل راسا

 دنع نأ معي نأ لاق ىنغ  ربظام لوسراي تلق منهج رمجنم رثكتسي امنإَف ىنغ ربظ ن

 بمذلا م اهدع وأ ايهرد نيعب رأ كلي ىتح نورخأ لاقو مهيشعي و مهمدخي م ءمأ

 لاق دسأ ىب نم لجر نع ر رأمستلا نب ءاطع ن نع ملسأ نب ديز نع كلام ىور باو وجتدإو

 لأس دقف اطدع وأ ةيقوأ هدنعو مكنم لأ س نم لجرل لوقي هتعمسف هلي ىنلا تيتأ



 مع ةقدصلا نم ىطعي نأ زوحي ىذلا ريقفلا باب

 نم اًهدعوأ امهرد نيسمخ كلم. ىتح ةفئاط تلاقو أامهرد نومبرأ ذئموب ةيقوألاو ًافاحلا
 نب نمحرلا دبع نب دمع نع ريبج نب مبكح نع ىروثلا ىورامب كلذ ىف اوجتحاو بهذلا
 الإ هينغيام هلو ةلأسم دبعلئسي ال وَ هللال وسر لاقلاق دوءسم نبأ نع هيبأ نع ديزي
 لاق هانغ امو هللا لور اب ليق ةمايقلا موي هبجو ىف ًاشودخ وأ ًاحودكو أ ًانيش تءاج
 نع هيبأ نع دعس نب نسحلا نع جاجحلا ىورو بهذلا نم امماسح وأ اممرد نوسمخ
 ىعشلا نعو بهذلا نمامضوع وأ امهرد نوسمخ هل نم ةقدصلا لحتال الاق هللا دبعو ىلع
 ىّلح نورخآ لاقو امه رد يسمح اهم ىطعن الو امهرد نوسمخ هل نم ةقدصلا ذخأب ال لاق
 ثانأو مداخو نكسم نم هيلإ جاتح امعالضاف ريغوأ ضر عنم اهدعوأ مرد ىئام كلي
 نب هللا دبع انثدح لاق قنحلا ركب وبأ ىورام كلذ ىلع ليلدلا وانباحأ لوق وهو سرفو
 سمخ لدع هلو لآس نم لوقي قلَي ىتلا عمسهنأ ةنيرخنم لجرنع ىبأ ىثدح لاق رفعج
 ديعس ىنأ نب ديعس ىبثدح لاق دعس نب ثيللا ىور ام هيلع لديو ًافاحلإ لأس قاوأ
 لاق الجر نإ لوقي كلام نب سنأ ممس هنأ رهف ىبأ نب هللا دبع نب كيرش نع ىربقلل
 مهلا لاقف انثارقف ىلع |ممسقتف انئاينغأ نم ةقدصلا هذه ذخأت نأ كرمأ هلآ هِي ىدلل
 ثعب نيح هيلي ىنلا نأ سابعنب] نع دبعم ىبأ نع قيص نب هللا دبع نب يي ىورو معن
 ىلإ درتو مهئاينغأ نم ذخؤت ةقدص مهيلع ضرف دق هللأ نأ مثريخأ هل لاق نها ىلإ اذاعم
 ةقدصلا لع ًايعاس تعب كلي ىلا نأ هيأ نع ةفيحج ىبأ نبأ نع تعش الا ىورو مهمتارقف
 نيفنص سانلا لَ ىنلا لعج املف انئارقف ىف أممسيف انئاينغأ نم ةقدصلا ذخأي نأ هرمأف
 انبه قت ل ءارقفلا ىف اهدرو ءاينغالا فنص نم ةقدصلا ذخأ بجوأو ءاينغأو ءارقف
 بجو ًاينغ اهكلامنكي ملامتود اموممرد ىتئامكلم ىذلا ود ىغلا ناكاملو امبنب ةطساو
 ءادغلان ود هل ناك نمنأ ىلع عينا قفت | املو اهذخأ هل زوجيف ءارقفلا ىف الخاد نوكي نأ
 ةتيملا ابعم لحت ىلا ةرورضلا ىلع ةفوقوم اهتحاب] تسيل اهنأ انيلع ةقدصلا هل لت ءاشعلاو
 ىتئام انفصو اه هيلإ جاتحي امع الضف كلع نأ وهو ىنغلا دح ىف هب لخدب ام رابتعا بجوف
 ىورام ىلعمردلا نيسخلاو امهردنيعب رآلا كلم امأو هريغ وأ ضرع نم اولثم وأ مثرد
 دقو ابعرحت ىف ال ةلأسملا ةهارك ىف ةدراو رابخ “الا هذه نإف انمدق ىتلا رابخألا ىف
 ةنبدملا ىلإ هلِلَ ىالا رجاهام لوأ ىف اهسال تقولا ىف هينعيام هدنع نأ ةلأسملا هركت



 صاصجلل نآرفلا ماكحأ اقف

 ةلأسملاكرتهيفكت ام هدنع نإ قلو ىنلا بحتساف مهديأ تاذقلقو نيملسملا ءارقف ة رثكع م

 نمو هللا ءانغأ ىنغتسا نم هني هلوق وحن وهو ايش دحبال نم هنم ىلوأ وه نم اهذخأيل

 اليح مدحأ ذخأي نآل هلي هلوقو انائسي نم انيلإ بحأ انلئسيال نموهتلا هفعأ ف عتسا

 نيسحلا نب ةمطاف نع ىور دقو هوهنم وأ هوطعأ سانلا لئسي نأ نم هل ريخبطتحيف

 ىنلا ىمأف سرف ىلع ءاج نإو قد لئاسلل متي هللا لوس ر لاق لاق ىلع نب نيسحلا نع

 نيعبرأ نم رثك أ ىواسق لاحلا رثكأ ىف سرفلاو سرفلل كلم عم لئاسلا ءاطعإب كلِ

 نب مهارإ نع مشاه نب ىلع انث دح لاق مدأ نب ىحي ىور دقو امهرد نيسمخوأ امهرد

 ىل نإ متلي هللا لوسر لجر لأس لاق سابع نبا نع هللا ديبع نب ديلولا نع ىكملا ديزي

 فسوب نب بوعي انثدحلاق عناق نب قايلادبع انثدحو رع لاقانأ نيكسفأ امهرد نيعبرأ

 ديزي نب مهأربإ انثدح لاق ىاعملا انثدح لاق ىورهلا ىسوم وبأ انثدح لاق ىعوطملا

 لوسراي لجر لاق لاق سابعنبأ نعثيغم ىبأنب هللا دبع نب ديلولا انثدح لاق ىررجلا
 امهرد نيعبرأل كلم عم ةقدصلا هل حابأف معن لاق انأ نيكسمأ امهرد نوعي رأ ىدنع هللإ

 بلاغ نع فسوب وبأ ىورو نيكاسلل ةقدصلا لعج دق هللا ناكذإ ًائيكسم هامس نيح

 نم هلو ةقدصلا مدحأ لبقب هيي هللا لوسر باعصأ ناكلاق نسحلا نع هللا ديبع نبأ

 أوناكلاق ميهاربإ نع شح ألا ى ودومثرد فال ةرشع ةمبق راقعلاو عاركلاو حالسلا

 هل نم لاق نسحلا نع ةداتق نع ةبعش ىورو مداخلاو تدبلا نم هل نم ةاكزلا نوءنمال

 ىطعي لأقريبج ني ديعس نع ةريغملا ىأ نب رفعج ىورو ةاكزلا نم ىطعأ مداخو نكسم
 دقو هيلإ جاتحاو ءىثلا كلذدل نك مل اذإ نم ىطعي حالسو سرفو مداخو راد هل نم

 نإو ةقدصلا هل لحت مل ًايستكم ًايوق ناكنم نولئاق لاقف رخآ هجو نم كلذ ىف فلتخا

 دعجلا ىلأ نب ملاس نع نيصح ىبأ نع شايع نب ركب وبأ ىوراامب اوجتحاو ًاثيش كلمب مل

 هآورو ىوس ةرم ىذل الو ىنغل ةقدصلا لحت ال هِي هللا ل وسر لاق لاق ةريره ىبأ نع

 هلثم ع ىنلا نع ةريره ىبأ نع حلاص ىبأ نع رفعج ىأ نع ًاضيأ شادع نب ركب وبأ

 لاق هَ ىنلا نع ورمع نب هللا دبع نع ديزب نب ناحير نع مهاريإ نب دعس ىورو

 ةبج ىلع ال ةهاركلا هجو ىلع اندنع اذهو بستكم ىوقل الو ىنغل ةقدصلا لحت ال

 ىلع ىغل ةقدصلا لحت ال هلوق لق نإف ةلأملا ةهإركىف انركذ ىذلا وحنلا ىلع مير حتلا



 3 ةقدصلا نم ىطعي نأ زوحي ىذلا ريقفلا باب

 ديرب نأزوحي هلل يق بستكملاىوقلا كاذك ةاكزلا هئاطعإ زاوج عانتماو مرحتلا هجو
 هلعجي ىذلا ىنغلاال مرد ىتثام نم لقأ هل نوكت نأوهو ةلأسملا نع هب ىنغتسي ىذلا ىنغلا
 نع هكلع امب هئانختسال اينغ ىمنسي نأ زوجي دق ذإ ةاكزلا هلثم ىف بجتام كلمي نم زيح ىف
 ةفدصلا لمت ال هلوق ناكف ىنغلا بوجو هلثم كلمب قلعتي ىذلا ىنغلا هب درب ملو ةلأسملا
 ثيدحنألعو هلاح لم ىف ناكنأ ةلأسملل ةهاركلا هجو لبع ىوس ةمم ىذل الو ىنغل

 هاورف هعفر ىف فلتخم ىوس ةرم ىذل الو ىنغل ةقدصلا لحتال هلوق ىف اذه ةريره ىنأ

 مزاح ىبأ نع نيصح رع فسوي وبأ هاورو انمدقام ىلع اعوف سم شايع نب ركب وبأ
 نب نسحلاو ةبعش هأور ورمع نب هللا دبع ثيدحو عوفر ريغ هلوق نم ةريره ىبأ نع
 ةلوقنم هيلع ًاقوقو» ورمع نب هللا دبع نع ديزي نب ناحير نع ميهأربإ نب دعس نع حلاص
 نع مهاربإ نب دعس نع نايفس هاورو ىوس ةرم ىذل الو ىنغل ةقدصلا لحت ال لاقو

 ىوقل الو ىنذل ةقدصلا لت ال لاق ِهَتِلَع ىنلا نع ورم نب هللا ديع نع ديؤب نب ناحر

 ماع | نيكاسملاو ءارقفلل تاقدملا امن | ىلاعت هلوق رهاظو هعف ر ىف اوفاتخاف بستكم
 مولعمقح محلا ومأ ىف ] ىلاءتهلوةكلذكوردقي ل نمو بسكلا ىلعمونم ردق نم ممرئاسف
 نيبوهني ةيآل | قرفت ملذإ بستكملاىوقلا لئاسلل قا بوجوىضتتقي | مورحن او لئاسلل
 ًايرض نوعيطتسي ال هللا ليجس ىف !ورصحأ نيذلا ءارقفلل ] ىلاعت هأآوق ًاضيأ لديو هريغ

 نيب و بستكللأ ىوقلا نيب قرفي ملو | ففعتلا نم ءاينغأ لماجلا مهيسح ضرالا ىف
 ىطعتال ةاكزلانأب لئاقلا ل وق نالأطبب ةيضاقابلك تاب. ال اهذهف ءافعضلا نه بستكي ال نم
 نيذلا ورمع نب هللا ديعو ةريرهىبأ ربخي امصيصخت زوحيالو آبستكم ًايوق ناك اذإ ريقفلل
 مهضعل وبستكم ىوق لوَقي مهضعب نآل هنتم بارطضاو هعفر ىف مهفالتخال انركذ
 نيئدحلا نيذه نم اقرط حصأو هضافتسا دشأ ىه رابخأ تيور دقو ىوس ةرم ىذل

 لصحت ال ةقدصلا نإ لاق متم ىنلا نأ قراخملا نب ةصيبقو سذأ ثيدح اهنم اهل ةضراعم
 هتباصأ لجروأ ةقاف هتباصأ لجروأ لاقو عقدم رف نهادح] رك ذف ثالث ىدحإ ىف الإ

 .نايلس ثيدح اهنموباستك الا نع زجعلاو ةوقلا مدع اهنم ءىث ىف طرشي مأو ةحناج

 .ىنلا باحأ نأ مولعمو لكأي ملو اولكهباحأل لاقف ةقدص هِي هللا لوسر ىلإ لمح هنأ
 اعو انمز مهم .نع ارجاع وأ ًآنمز مبنم ناك نم اهم هلي ىلا صخي مأو نيستكم ءابوقأ أوناك هني



 نم نيلجر نأرايخلا نب ىدع نب هللا ديبع نع ريبزلا نب ةورع ثيدح اهنمو باستك الا

 امهآ رف هب وصو رصبلا امهيف دعصف ٌةقدصلا نم هالأسف كَم ىنلا اينأ امهنأ هاثدح برعلإ

 امتئش نإ اهللاق املفبستكم ىوقل الو ىنغل اهف ظح الو اكتيطعأ اهتئش نإ لاقف نيداج

 هنأ كلذ عمربخأو امهتوقو امهدلج نم هل روظام عم امهاطعأام ًامرح ناكولو اكتيطعأ

 ةهازألا ةبحو ةلأسملا ةهارككلذب دارأ هنأ ىلع لدف بستكم ىوقل الو ىنغل اهبف ظحال

 هجو ىلع اذه لثم قلطي دقو ه اهنع هب ىنختسيف بسكلا ىلع ردق وأ هينذيام هعم ناكنأ

 هراجو ًاناعبش تيب نم نم سيل ملل ىنلا لاق اكىنعملا قيقحت هجو ىلعال ظيلختلا

 ناتمقللاو ةمقللا هدرتىذلا فاوطلاب نيكسملا سيللاقو هل ةنامأال نأ نيدال لاقو عئاج

 ىذلا مك هكح سيل دارأ امنإو ةقدصلا هيلع مرت ىح ًاسأر هنع ةنكسملا قن هدر لو

 ايف هقح سيل هنأ ىنعم ىلع بسنكم ىوقل الو ىغل ايف قحاالو هلوق كلذكو لئسبال

 مكاينغأ نم ةقدصلاذخآ نأ ترمأ هلي هلوقهيلع لديو بسكلا نع رجاعلا نمزلا قك

 تاقدصلا تناك دق ًاضيأو ءامص'الاو مهنه ىنمزلا هارقفلا رئاس معف مكئارقف فاهدرأو

 راصناآلاو نيرجابملا ره ةباحصلا ءارقف اهطعبف هلي هللا لوسر ىلإ لمحت ةاكزلاو

 اذه ىلعو ءاعص الا نود ىنمزلا اهب صخب نكي لو نيبستكم ءايوقأ !وناكو ةفصلا لهأو

 ءافعضلاوءابوقألاو ءارقفلاىلإ مماقدص ن وجر انمويىلإ هلي ىنلا ندل نم سانلا رمأ

 ةقدصلا تناك ولو ءاحص“الا ءايوقألا نود ةنامزلاو تاهاعلا ىوذ اهنم نوربتعي ال مهنم

 لِي ىنلا نم ناكل لفاونلاوأ ابنه ضورفلا نيبستكملا هابوق للا ىلع ةزئاج ريغو ةمرح

 رظح ىلع ةفاكلل فيقوت كَم ىنلا نم نكي مل املف هيلإ ةجاحلا مومعل هيلع ةفاكلل فيقوت
 هنم ناكول هنال ةجاحلا لهأ رم نيبسكتملاو ءارقفلا نم ءايوقألا ىلإ ةاكزلا مفد

 نيبسكتملا ءايوق”الا اهئاطعإ زاوج ىلع كلذلد ًاضرفتسمهب لقنلا درول ةفاكلل فيقوت

 . باستك الا نع نيزجاعلاو ىنمزلا اهئاطعإ زاوك ءارقفلا نم

 ةقدصلا مهاع مرحت نيذلأ ىنرقلا ىرذ باب م
ْ 

ىلع لاو سابع لآ م م ةقدصلا مهيلع مرحتنم انبامصأ لاق
 ليقع لآو رفمج لآو 

اطما ديع دلوو مهنع ىواحطلا ىحو اعيمج بلطملا ديع ب ثراحلا دلوو
 دجأ مو ب

ضورفلا تاقدصلا كلذ نم مهيلع مرحت ىذلاو ةباور مهنع كلذ
 سأب الف عوطتلا امأو ة



 معو ةقدصلا مهلع مرحت نيذلا ىبرقلا ىوذ باب

 نولخدي مشاه ىنب ءارقف نأ روهشملاب سيلو ةفينح نإ نع ىور هنأ ىواحطلا ركذو هب
 لاق نولخدي ال دمحو فسوب وبأ لاقو لاق نآرقلا ماكحأ ىف هركذ تاقدصلا ةيآ ىف
 رفعج لآو ىلع لآو سابع لآ نم هركذ انمدق نم ًاعيمج انباعأ نع روهشملا ركب وبأ
 ضورفملا ىف صاخ مهياع ةقدصلا رحت نأو باطلا دبع نب ثراحلا دلوو ليقع لاو
 ىنبل لمت مشاه ىنب نم ةاكزلا نأ فسوي ىبأ نع ةعامس نبا ىورو عوطتلا نود هنم
 لاقو لحي عوطتلاو دم لآل ةاكزلا لحتال كلام لاقو محلل ممريغ نم كلذ ل الو مثاه
 مرحت ىمفاشلا لاقو ضرفلاو لفنلا نيب اقرف ركذي ملو مشاه ىنبل ةقدصلا لال ىروتلا
 الإ دحأ لك ىلع عوطتلا ةقدص زوجو بلطملا دبع ىبو مشاه ىنب ىلع ضرفلا ةقدص
 ىنب ىلع ةمرحم ةضورفملا ةقدصلا نأ ىلع ليلدلاو اهذخأي ال ناك هنإف ِوَيَِي هللا لوسر
 ثالث الإ سانلا نود ءىثب 2 هللا لوسر انصخ ام لاق سابع نبأ ثيدح مشاه
 نب نسحلا نأ ىورو ليخلا ىلع ريما ىزننال نأو ةقدصلا لكأت ال نأو ءوضولا غابسإ
 لدتال دم لآ انإ لاقو ري هلا ل وسر اهجرخأف هيفىف اهامم ةقدصلا نم ةرم ذخأ ىلع
 ىبأ انئدح لاق ىلع نب رصن انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمج انثدحو ةقدصلا انل
 نأ فاخأ ىنإ الول لاقف ةرمت دجو لِي ىنلا نأ سفأ نع ةداتق نع سيق نب دلاخ نع
 لباإلا ىف نع ىنلا نع هدج نع هيبأ نع ميكح نب زم ىودو اهنكأل ةقدص نوكت

 اهوذخآ انإف ابعنم نمو اهرجأ هلف ًارجتؤم اهاطعأ نم نويل ةئبأ نيعب رأ لك نم ةمئاسلا
 ةقدصلا نإ لَم ىنلا نعةريثكه وجو نم ىورو ءىث اهنم دمع لآل لال هلام رطشو
 تاضورفملا تاقدصلا رحت راوخألا هذهب تيئف سانلا خاس وأ ىهامإ دم لآل لمت ال
 ريع مدق لاق سابع نبا نع ةمركع نع برح نب كامس نع كي رش ىور لبق نإف مهلع
 كيع ىب لمارأ ىلع امم قدصتف ةضف قاوأ جبد هعايق اعاتم هلع ىنلا اهنم ىرتشاف ةئيدملا

 ءالوه ىلع قدصت دقف ىدنع هن سدلو ايش اهدعب ىرتشأ نأ دوعأ ال لاق مث بلطملا
 لب تايشاه نكي ال نأ زئاجو تايمشاه نك نونأ ربا ىف سيل هل لبق تايمشاه نهو
 ىنيل اجاوزأ نكو ممريغ نم تايب رعلب بلطالا دبع ىب ريغ نم بلطملا دبع ىب تاجوز
 لع قد_صتي نأ زئاجو عوطت ةقدص ناك كلذ نإف ًاضيأو نوزع اوتاف بلطللا دبع

 ريخأ سأيع نبأ ثيدحن ال ىلوأ هان رك ذ ىذلا ةمركع كثيدح نإفاضِيأو عوطتاا ةقدصب ع 0 تا 1 8



 صاضجلت نآرقلا ماكحأ م

 باطما اونب امأو ىلوأ اذبف ةحابإلل رخأتم رظحلاف هي هللا لوس ر دعب مهف هكح هيف

 ةيمأىب نأ فالخ الو ةيمأ ىنب ةيار قك هنم مهتب ارق نآل هلي ىنلا تيب لهأ نم اوسيلف

 نم هلي ىتلا ماطعأ امل ليق نإف بلطملا اونب كلذكو للي ىنلا تيب لهأ نم اوسيل

 ىب ةلزنم مهنأ ىلع كلذ لد ةيمأ ىنب طعب ملو ماه ىب ىطعأ اكىبرقلا ىوذ مهس سنخلا

 نب ناهثع لاق امل هنآأل بس ةيرقلل مهطعي مل هقِلَي ىبنلا نإ هل لبق ةقدصلا محرحت ىف مشاه

 امأو كنم مهب رقل مبلضف ركنن الف مشاه اونب امأ هللا لوسراي معطم نب ريبجو نافع

 بلطملا ىب نإ هلي لاقف انطعق ملو مهتيطعأةدحاو ءىث بسنلا فهو نحتق بلطملا اونب

 لب بس ةبارقلاب موطعي ملهنأ 0 ىنلا ريخأق مالسإ الو ةيلهاج ىف ىقرافت م

 ميرحتلالصأ مالسإلاو ةيلهاجلا ف هلمهترصنو هايز مهتباجإتناكولو ةبارقلاو ةرصنلاب

 لهأ نم بلطملا دبع نب ثراحلا ل[ ضعب و بهل ىبأ لآ اهنم جرخم نأ بجول ةقدصلا

 مل مهنأال ةيمأ

 ىلإ لوكوف وهو مهنم صاخ هقحتسي امبإ سالا مس نإف ًاضيأو طقاس !ذهو هوفلاخت

 ًاضيأو تَِي ىنلا لآ ضعب ىف ةقدصلا مرحت صوصخ تبث ملو هيأرو مامإلا داهتجا

 نباو نيك اسملاو ىاتيلا نال ةفدصلا مر حتل الصأ سنلا نم موس قاقحتسا سيلف

 موس قاقحتسا نأ ىلع لدف ةقدصلا مهيلع مرحت ملو سما نم ًامهس نوقحتسي ليسلا

 لهو مشاه ىنب ىلاوم ىلع ةقدصلا ف فاتخاو ةقدصلا ميرحت ىف لصأب سيل سنخلا نم

 تاضورفملا تاقدصلاممرحتف مهتلزنمب مهيلاوم ىروثلاو أنبا ألاف ةقدصلا ةيآب أوديرأ

 لو'الا لوقلا ىلع لدي ىذلاو مبيلاوم ىطعي نأب سأب ال سنأ نب كلام لاقو مييلع

 أب ًاعيتتساف ةقدصلا ىلع ىرهزلا مقرأ نب مقرأ لمعتسا "ان ىنلأ نأ سايع نبأ ثيدح

 نم موقلا ىلوم نإو دم لآو دمع ىلع مارح ةقدضلا نإ هلي هللا لوسرلاقف عفار

 نمر ههل لاقي محلل ىلوم نع ىلع تنب موثلك مأ نع بئاسلا نب ءاطع نع ىورو مهسفنأ

 ىلومنإو ةقدصلا لك انال تيب لعأ انإ نالف ابأ اي هل لاق هلي هلا لوس ر نأ ناسيك وأ

 بنلا ةمحلك ةمح ءالولا هِي ىنلا لاق !1 ًاضيأو ةقدصلا لكأت الف مهسفنأ نم موقلا

 نوكي نأ بجو مشاه اونب ممو هِي ىنلا نم هبسن برق نم ىلع ةمرع ةقدصلا تناكو

 وب نم مالسإلا ىف دلو نم ىلع مرحت ال نأ ئغبنيو هوبيجب مل مهنآل هتبب

 مشاه ىنب ذخأ زاوج ىف فلتخاو بسنلاك ة هلعجدق هيلي ىنلا ناكذإ مهتباثم مهللاوم



 لكل نشل ةقدصلا مبيلع مرحت نيذلا ىبرقلا ىوذ باب
 ىبأ نعماركذ فالخر يف نم دمو فسوي وأ لاق 1ع اولمع اذإ ةقدصلا نم ةلامعلل

 امنإودمحلاق اهنم هتلامع ذخأي الو مام ىنب نم دحأ ةقدصلا لع لمعي نأ زوحبال ةفينح
 ذخأي ناكهنأ ىلعنملا ىلإ هجورخ ىف هنعهللأ ىضر بلاط ىبأ نيلع هذخأي ناكام علصإإ
 ذخأيل اهلمعي هنأ ىنعم ىلع ةقدصلا لع لمعي ال هلوقب ىنعي ركب وبأ لاق ةقدصلا ريغ نم
 ىف ِلعلا لهأ نيب فالخال اذبف ًائيش اش ذخأي ال نأ ىلع اعربتم اريلع لمع اذإ امأف اهتلامع
 .لوآلا لوقلا ةمص ىلع ليلدلاو ةقدصلا ن م ملل ةلامعلاب س سأب ال نورخآ لاقو هزاوج
 لاق رمعم انثدح لاق ددسم انثدح لاق دم نب ىلع انث دح لاق عناق نب قابلا دبع انث دح أم
 هينبأ ثراحلا نب لفون ثعب لاق سابع نبأ نع ةمركع نع شيج نع ثدح ىنَأ تعمس
 هللا ى اثدخ اءاخ ةقدصلا لبع اكامعتسي هلعل مع ىلإ اقلطتا لاف ع هللا ل وسرىلإ
 ةلاسغاهنال ءىث تاقدصلانم تدبلا لهأ كل لحال هيي هللا ىبن اهلل لاقف امهتجاح هيَ
 لس سابعلل لاق هنأ ىلع نع ىورو اميفكت وأ اكينغيام سنخلا سمخ ىف كل نإ ىدب هلأ
 بونذ ةلاسغ لع كامعت بال تنكام لاقف هلأسف ةقدصلا ىلع كلمعتسي نأ تلي ىنلا
 نأ وكي ىنلا الأس ثراحلا نب ةعيبر نب بلطملادبعو سابعلا نب لضفلا ىور و و سمانا
 5 ذخأ امرعنف دمع لآل لمت ال ةقدصلا نإ لاقف اهنم ابيصيل ةقدصلا ىلع امولمعتسي
 ىنلا نأب كذا نوحببملا جتحاو مهنم موقلإ ىلوع لاقو ًآضيأ كلذ عفارابأ عنمو
 3 تناكدق هن أ مولسوأ ميج ديعس وبأو رباج هأور ةقدصلا ىلع نما ىلإ | ًايلعثعب
 دقو أهنم هتلامع ذخأ [ الع نأ ر و 17 مهن ال ثول ال اذه ىفةجح الواهريغو تاق دصلا ىلع

 نم ذخأيب نكي / هلي هنأ مولعمو | ةقدص مهاومأ نم ذخ ]هل هل هيدنل ىلاعت هلأ لَ
 اب برخلاو هاضقلا ىلوف 7 لإ جرخ نيح بلاط ىبأ نب لع ناك دقو ةلامع ا
 نأزوحي دقف ليق نإف ةقدصلا ةبج نم اله ءىلا لأم نم هقزر ذخأ أ نوكي نأ نأ زاِخ
 ىنغلا ن'ال هل ليق م م داه أوتي كلذكف ةقدصلا هل لحت : نإو اهم هتلامع ىنغلا ذخأي
 لماعلا نإ ليق نإذ لاح اهنم ذخأي ال ىمثاطلاوأ م نخأ رقتف أول ةقدصلا هذه لهأ نم

 هلع ى لل ىدهت تناك ةريرب نأ ىور امهلمعل ةرج جأ ذخأي امن ]و ةقدص هتلامع ذخأي ال
 ةقدصلا نأ امرنب لصفلا هل ليق ةيدهانلو ةقدصاحل ىه 2 لوقيو اهيلع هب قدصتي امم
 ىبنلا كللم نيبو قدصتملا كلم نيب ناكف هيلي ىبنلل اهمدهت مث ةريرب كلم ىف لص تناك

 , عب ماكحأ ب مجم



 . صاصجلل نآ رق ماكحأ ْ قا

 اهنأل ةطساو لماعلا كلم نيبو هنمذ ءذوخألا كلم نيب , سلو رخآ كلم ةطساو متل

 7 + .لماعلا اهذخأب ىتح ءارقفلا كلم فل ضحت ال

 . ءارقفلا نم ةاكزلا نم ىطعي نأ نوحيال نم باب. 00

 نمل اهئاطعإ زاوج هرهاظ ىضتقاف | نيك.اسملاو ءارقفلل تاقدصلا امإ] ىلاعت هلا لاق

 دقو انرقألا ضعب ءاطغإ ]1 عنم ىلع ةلالدلا مايقأ الول اديغب وأ ناكًابيرق مهم مسالا هلمش

 لفسنإوأدلوالوالع نإو:دلاو اهنم ىطعيال ًاعيمج انباصأ لاقف كلذ ىف ءابقفلا فلتخا

 ةمربشنبالاقوهتققن همزلق نم ىطعيال اصب نسحلاو ىروإلاو كلام لاقو ةأماالو

 لاقو هلايع ف سيلو هثري ال نم ىطعي امنإو هنوثري نيذلا هتب أرق ةأكزلأ نم ىطعي ال

 هيلاوم ىلع قدصتيو هلايع نم أونوكي ملاذإ هب راقأ ءارقف هلام ةاكرب ىظختبال ىعازوألا

 ىعفاشلا نع ىنرملا لاّقو لوعي نم ةبجاولا ةقدصلا ىطعي ال ثيللا لاقودلام ةاكزأ ريغ نم

 دلولا أدع نم مثو هتب أرق نم هتقفن همولت ال نم :ةاكزلا نم لجرلا ىطعيو هرضتخم ىف

 اعوطق مهلعقفني ناك ن إو مريغ نماهن قحأ مهف ةجاح لهأ اوناكاذإ ةجوزلاو دلاولاو

 لديو ةاكزلا نم نوطعي. ال ةجوزلاو دلاولاو دلولانأ مهقافتا نم لص ركب وبأ لاق

 نإو هيسك نم لجرلا لكأ ام بيطأ نإ | لاقو كيبأل كلامو تنأ مقلم هلوق ًاضيأ هيلع

 ىطعأ تم ورف هبسكن مهنأب اق وصوم وهيبأ ىلإ افاضم لجرلا لام تاكا هك نمهدأو

 حمص اذإو ةحيمص ةقدص لصحت ملف .هيلإ بوسنم هنبأ كلم نال كلم ىف قاب هنءاكف هنبا

 ةدالولا قيرط نم-رخآلا ىلإ بوسنم امهم دحاو لك ذإ هلثم ب'الاف ن :رإلا ىف كلذ

 امهنم دحاو لكل عج ايلف .هبحاصل امهنم دحأو لك ةذاهنش نالطب اندنع تدث دق ًاضنأو

 هتيقيتك ةاكزل هاي هؤاطعإن وك نأ جو هسفنأ هلصح هن أك هيعاضل ةدا شب هلصع مف

 اج رخأ ىتمو ًاحيحص اجار خإ ريقفلا كلم ىلإ ابجارخإ ةاكزلا ىف هيلع ذخأ دقو كلم ف

 هزجب مل كالذلف كلم ق قاب وهام ةلزنمب وهو دنع هقح عطقتي لق هتدارش هل زوجت ال نم ىلإ

 قح ةقفنلا ن ال هل ىنعم الف ةقفتلا رايثعا امأو اهنم هتجوز ىطعي نأر حي أ ةلغلا هذهلو

 زاوج نم اهتوبث مع الف ضعب ىلع موطعب بأ تقبث ىلا نويدلا نم دك تسيلو همزلي

 ىلع ةلالدلا مقت ملو رقفلا م ات ةيلإ أبعقد زاوج ىضطتقي ةيآلا مومو هيلإ ةاكزلا عفد

 ةقدصلا ريخ هلل ىنأا لاق - أو امم ومع نم ةقفنلا لجل ابج أرخإ رجب ملف هصيصخت



 585 ءارقفلا نم ةاكزلا نم ىطمي نأ ز وحال نم باي

 نم ىلإ تاقدصلا رئاس عفد زاوج ىف مومع كلذو لوعت نمي أدباو ين ربظ نع ناكام
 داولاو دلاولا ءاطع] رحب مل امن ليق نإف ةلالدب ناجوزلاو دلاولاو دلولا'جزتخو لوبي .

 فافقكلا ردقب نيينْؤَتسم دلاولاو دلولا ناكول هنآأل طلغ اذه هل. لق هتقفت همراتهنآل
 عم اهنم ناعونم امهمآل ةاكرلا نم امهطعي نأ زاج امل امهتقفن لاما بحاص ىلع نكست ملو

 ىلإ بوسنم امهنم دحاو لك نأ امهيلإ ارعفد نم عئاملا نأ ىلع لدف ابطوقسو ةقفنلا موزل ..:
 ىف ةلع نيينعلل نم دحاو لكو رخآلل هتدامش زوج ال امهم ًادحاو نأو ةدالولاب رخآلا .

 كلامو ةفيتح وبأ لاق لاملا ةاكز نم اهجوز ةأرملا ءاطع] ىف.اوفاتخاو ةاكزلا عقدعنم
 دق هنإ لوألا لوقلل ةجحلاو هيطعت ىعفاشلاو ىروثلاو دححو فس وي وبأ لاقو هيطغتال
 دحاو ىطمي ال نأ بجوف ةزئاج ريغ هبحاصل نيجتوزلا نم دحاو لكةداهش نأ تدث
 نوزيجلا جيتحاو امهنم دحاو لك معفد نم ةعذاملا ةلعلا دوجول هتاكز نم هبحاص امهنم
 نع ْملِلَي ىنلا تلأس نيح دوعسم نب هللا دسبع ةأرما بنيز تيدح هبلإ اهتاكز عفدل
 ةقدصلا رجأ نارجأ كلل لاقف اهرجح ىف اهخأل ماتيأ لعو هللا دبع ارجوز ىلع ةقدصلا
 ركذ هن "ال كلذو هيلع لدن ثيدحلا ظافلأو عوطق ةقدص تناكدل ليق ةبارقلا رجأو
 ًايلح تعمج نكيلحبولو نقدضتلاقو ةقدصلا ىلع ءاسنلا عتب ىنلا ثح املاتلاق اهنأ هيف
 نإف عوطت ةقدص تناكابنأ ىلع لدي اذهو 2 ىبنلا تأأف قدصقأ نأ تدرأو ىل

 لاق متاح نب دمحأ انثدح لاق ةيجان نبا انثدح لاق عناق نب قابلا دبع انثدح امب ارجتحل :
 ةمقلع نع مهاربأ نب دامح نع ىررجلا ةسنأ ىبأ نب ىحي ىنثدح لاق تبأث نب ىلع انثدح
 اقوط ىل نإ تلاقف ويلي هللا لوسر تلأبس هللا دبع ةأرما ةيفقثلا بنز نأ هللا دبع نع
 ىل خأ ىنب ىرجح ىف نإف تلاق لاقثم فصن معن لاق هتاكز يدؤأفأ الاقثم نورشع هبف
 هل لبق اهتاكز نم تناكابنأ ثيدحلا اذه ىف نيبف معن لاق مهف هعضأ وأ هلعجأفأ امأتيأ
 كلذ زيجن نمنو اهيخأ ىبب هاطعإ هيف ركذ امن]و جوزلا ءاطعإ ركذ تيدحلا اذه ىف سيل
 لع عوطتلا ةقدص نع هتلأس نوكت نأ زئاجو
 حالا ىبب ىلإ ةاكزلا عفد زيجن نحنو اه زاجأف اهخأ ىنب ىلإ ارعفدو لحلا ةاكز نغ نخآ
 ىعفاشلاو ةمريش نباو ىروتلاو كلامو انباحصأ لاف ةاكزلا نم ىذلا ءاطعإ ىف فلتخاو
 ىطعي ال ىعقاشلاو ةمربش نبأو ىروثلاو كلامو انياهصأ لاّقو ةاكرلا نم ىنذلا ىطعي ال

 تقوىهتل أ سواهزاجأت اهخأىإوابجوز



 .ناكملاب سيل هنإف هل ليقف ىذلا ىطعأ السم دجيل اذإ نسحلا نب هللا دبع لاقوةاكرلا نم

 بهذ هنئاكف ملسم رخآ عضوم قو مسم هب وه ىذلا
 نيب وه ىذلا ىذلل اهثاطعإ ىلإ

 اهدرأو مكاينغأن مةقدصلاذخآ نأترمأ لَو ىنلالوق لوأل الو قللةجحلا اومهئاربظ

 نيملسملا ءارةفىلع ةروصقم مامإلاىلإ اهذخأ ةقدص لكن وكي نأ كلذ ىضتقاف ؟مارقف ىف

 نأ تيثراقكلاط عي ) نولسمكا:هناك اذإ هنأ عاوقفتا انورافكل!اهؤاطعإز وحيالو

 رقفلا دوجول لاح لكىف زاجل لاح مايا, اه زاطعإ زاج ولذإ ةاكزلا ىف مهل ظحال رافعلا

 نأزوحب انباتحأ لاقف دحاو لجر ىلإ ةاكرلا عفد ىف اوفلتخاو ه نييلسملا ءارقفلا رئاسك

 لجرلا ىطعي نأ سأب ال كلام لاقو ًادحاو ًانيكسم هتاكز عيمج ىطعي
 نع رطفلا ةاكز

س نم مهسلا لهأ ىطعيام لقأو ىعفاشلا نع ىنوملا لاقو ًادحاو ًانيكسم هلابعو هسفن
 .ماه

 ىللاعت هلوق ركب وبأ لاق  مهس ثلث نمض كلاثلا دب وهو نينثا ىطعأ نإف ةثالث ةاكرلا

 اذإ سانجآلا ءامسأو مهلإ عوفدمللا 9 عوفدملا ىف سنجلل مسا | ءارقفلل تاقدصلا امن إ

لو هاندأ امإو لكلا امإ نيينعم دحأ لايف محلا باحيإب تايمسملا لوانتت اهئإف تقلطأ
 ا

 قراسلاو] ىلاءتدلوق ىلإ ىرت الأ ددعلا ركذ اهيف سيل ذإ ةلالدب الإ د دع نود ددعب صتخت

م اهودنو | ًافيعض ناسنإلا قلخخو ] هلوقو [ ىنازلاو ةينازلا | هلوقو [ ةقراسلاو
 ءامسأ ن

 انباحصأ لاق كلذلو عملا قيرط لبعال هلايح ىلع اهداحآ نم دحاو لكلواتتناهأ سانجألا

 تب رش نإ لاق ولو مهنم دحاولا ىلع هنأ ديبعلا تيرتشا وأ ءاسنلا تجوزت نإ لاق نميف

 دارأول اولاقو هتحتأم عيبمج بأعيتسأ ىلعال اهنم ءرجلا ىلع ناكماعطلا تلكأ وأ ءاملا

 امإ نيينعم دحأ ظفالا ىضتقم ناكذإ ًادبأ ثدع لو اقدصم ناكس نجلا باعيتسا هتيم

ا هيلع عش ام قدأ وأ عيمجلا باعيتسأ
 كلذ 2 50 عيمجلال سملو همكم مسال

 ىعم اللف

قدصلا ةبآب درب مل هنأ ىلع عيمجا قفتاو اتفصوام تبث اذإو هيف ددعلا رايتعال
 باعيتساأ تا

س مهنم دحأو مر ال ىح هلك سنا
 رتعا نه لوق لطيف هيف ددحلا رابتعأ طق

 ةنالث

 هجولا اذهىف فرصيوملاعت هللا قح وه امن[ و هنيعب ناسنإل ًاقح كلذ نكيال ًاضيأ و مهم

 رابتعا بجو ول هن“الو ءاطعإلا زاوج ىف ةءابجلاو دحاولا مكح فاتخم ال نأ بجو

 نود ددعب مسالا صتخي ال ذإ ضعب نم رابتعالاب ىلوأ دادعألا ضب نكي مل ددعلا

 ىلع لد نوصع ال مهال هتافيتسا رذعت انيلع دقو ددعلا رايتعا بجو ا أضيأو ددع



 ع ار قفلا نم ةاكرلا نم ىطعينأ زوحيال نم باب

 دمحو فسوي وبأ فلتخا دقو هطاقسإ ىلإ هيدؤي ام هرابتعا ىف ناكذإ هرابتعا طوقس

 دمحم لاقو دحاو ريقف ىف هعضو مهمزحي فسوي وبأ لاقف :ارقفلل هلام ثلثي ىصوأ نميف
 عضوم ىف فلتخاو سيقأ وهو تاقدصلاب فسويوبأ هش ادعاصفنينث ا ىالإ ىرجتال
 الو هلارقف ىفدلب لكةقدص مسقت دمحو فس وب: وبأو ةفينح وأ انباحصألاقف ةاكزلا ءادأ
 نعوىزارلالعىورو هركوزاج ءارقفلا اهاطعأف هريغىلإ ابجرخأ نإ وهريغىلإ ابجرخم

 رخآ كلب ىلإ دلب نم ةاكزلا ثعبي نأب سأب ال لاق ةفينحىبأ نع كرابملا نبأ نع ناييلسىبأ
 اذه ىف انا سيلو نسح اذه لاقف نسحلا نب دمح هب تةدخ ناملسوبأ لاقهتب ارق ىذه
 ركذو ةفينح نأ ن عكر ايما نب | نعنسحلا نب دم هبتكف ناييلسو بأ لاق ةفينح أن رععامم

 نع نايلس ىنأ نع نسحلا نب دم نع انباضأ انربخأ لاق نأ رمع ىنأ نبا نع ىواحطلا

 ىذأل الإ ةنيدم ىلإ ةنيدم نم هتاكز لجرلا جرخال لاقةفينح ىبأ نع كرابملا نب هلل دبع

 مث ثيح راغصلا هدالوأ نعو وه ثيح اهمدؤي رطفلا ةاكز ىف ةفينح وبأ لاقو هتبارق
 لقنتف لضفت نأ الإ دلب ىلإ دلب نم لاملاةقدص لقنت ال كلام لاقو لالا ثيح لاملا ةاكزو
 رصم هلامو هيلع هتاكز تلح رصم لهأ نم الجر نأولو لاق مهلإ نادلبلا برقأ ىلإ

 لقتال ىروثلالاقو وهثيح رطفلا ةقدص ىدؤيوةني دملاب هاكر مشب هناف ةئيدملاب وهو

 لاقو داب كإ دل , نم |ملقت خاص نب نسا هركو هيطعي نم دجال نأ الإ دلب ىلإ دلب نم

 .ٍ بر تتاكنإ هنأ هدإب ريغ دإبب وهو هلام ةاكز هيلع تبجو نميف ثيللإ

 0 توجر وه ثيح اهادأ ولوأ رج ريف هدلب مدقب ىد كاذ رخؤب هنإف

 ابجرخأ نإ ىعفاشلا لاقو وه ثيح هتاكز دي هنإف اهم ماقملا دارأو ةليوط هتبيغ تناك

 ءارقفلل تاقدصلا امنإ| ىلاعت هلوق رهاظ ركب وبأ لاقةداعإلا هيلعنأ ىل نبي ل هدلب ريغ ىلإ
 كلذلو ءاش عضوم ىأ فو لاملا هيف ىذلادللا ريغ اهكاطعإزاوج ىطتقي أ نييك اس لاو

 ةصوصخع ةقدص لوصألا ىف رث ملانأ هيلع لديو هأرجأ هيفا ءدأ عضوم ىأ انباحصأ لاق

 رثاسو روذنلاو ناميأالا تارافك نأ ىرت الأ هريغ ف اهؤادأ زوج ال ىت> عضو

 لاق ًاداعم نأ سواط نع ىورو هريغنود ناكم ىق أبئادأب اهزاوج صتخم ال تاقدصلا
 سي هنإف ريعشلاو ةرذلا ناكم ةقدصلا ىف مكنم هذآ سيبل وأ سدمخب ىنوتثا نها لهآ

 نملا نم اهلقني ناك هنأ لع لدي اذبف راصفألاو نيرجابملا نم ةنيدملاب نمل ريخو يلع



 متاح ب ىدعقورو نيل لهأ ن لا ادئاك ةنبدملا ل !اهأ نآل كلذو ةنيدملاىل]

 ىدع ًاضيأ لقنو ةنيدملا نم دعبلاب مدالبو هلي الم هللا لوسر ىلإ ىط ةقدص لقن هنأ

 دالب نم هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ ىلإ اميموق تاقدص ردي نب ناقرزلاو متاج نبا تب

 اذإ هريغ دلب ىلإ ابلقت اوهركامنإو ةدرلا لهأ لاتق ىلع اهم ناعتساف مي ىنب دالبو ىط
 ' ٠ ميملغأ نهلا ىلإ هثمب نيح ذاع لاق متلي .ىنلا نأ ىور امل ةجاحلا ىف نيدلبلا لهأ ىواست

 كلذو مهئارقف ىف دريو مهئاينغأ نم ذحخؤي محلاومأ ىف آقح مهيلع ضرف دق هللا نأ
 هتب ارق ىذ ىلإ .اهلقندل ز وحي هنإ ةفينحو بأ لاق امئإو مهنم نيذوخأملا ءارقف ىف اهدر ىضتقي

 .لاق:ةيلس وبأ انثدح لاق دمع نب ىلع انثدح لاق عفاق نب قابلا دبع انثدح امل رخآدلب ىف
 نأرماغ نب نابلس نع ننريس نب دم نع بيبجو ماشهو بويأ نع ةيلبس نب دامح انئدح

 انثدحلاق عناقنب قابلا دبع انثدحو:ةلص و ةقدص هتب ارق ىلع لجرلا ةقدص لاق هِي ىنلا

 ةعيه نبا انئدَح ملاص نب نايثع انثدح لاق روصنم نب دمحأ انثدح لاق اي ركز نب ىسوم

 لوشرلاقف ةقدصلا ع عقلي ىلا لأس هنأ باطقملا نب رمت نع سابع نبا نع ءاطع نع

 هبنتيز ثيدح ىف للي ىنلا لاقو نبتسم فعاضق ةبارقلا ىذ ىلع ةقدصلا نإ لع ملم هلل

 ٠ كللاقف اهرجح ىف امل خأ نأ ىب ىب ماتيأو هللأ دبع ىلع اهتقدص نع هتلأس نيح هّللأ دبع ةأرما

 نيسحلا نب ىلع انثدح لاق عناق نب.قابلا دبع انئدحو ةبارقلا رجأو ةقدصلا رجأ نارجأ

 ب وأ .نع ىرهزؤلا نع جاجح نع ريك ( نبأ انثدح لاق ىبأ انثدح لاق قادصلا ديز زب نبأ

 محرلا ىذ ىلعلاق لضقأ ةقدصلا ىأ هللا لوسزاب تلق لاق ماز ردح نو مكح نع ريشب نبأ

 78 لضف أراد تدعب نإو مرا محرلا ىذ ىلعةقدصلا نأ رابخألا هذبم تدق مشاكلا

 ىف انباحصأ لاق امنإَو هتبارق اذ اهاطغأ اذإ رخآ دلب ىلإ املقن زوج لاق كالذلف ىنجألا ىلع
 : مهنَع ةادؤم اهمال م ثيح هدلوو هقيقر نعو وه ثيح هسفن نعاهمدؤي .هنإ رطفلا ةقدص

 ”: هنع ىدؤملا ثيح طفلا ةقدص ىدؤت كللذك ل املا ثيخ لاملا ةاكز ىدؤت اكف

 ا ةاكزلا نم دحاو نيكسم ىطعي اهف

 الو كأ رجأ هتيطعأ نإو ممرد قئام ةاكزلا نم ناسنإ ىطعن نأ هزكي ةفينح وبأ ناك
 7 نع ماش» ىورو ىلإ بحأ ًاناسنإ اهم ىنغي نإو لاق مثرد ىتئام نم لقأ هيطعت نأب سأب
 أدحاؤ لبقي هنأ نيضرديهيلع قدضتف امهر دنوعستو ةعستو ةئام هل لجر ف فسو ىنأ آددأ اميدنأ نيه رريهملع قدضتف اههردز هع اما أد 5



 21و ةاكرلا نم دحاو نيكس ىطعي اهف

 سنأنبكلامامأو اهقوف املبقي نأ هركو نيتناملا ماملبقي نآهل زاجأ دقف آدحاو دريو
 ةفينح ىلأ لوقك هيف .ةمربش نا لوقو فيقوت ريغ نم داهتجالا ىلإ هيف سمآلا درب هنإف

 لوق وهو امراغ نوكي نأ الإ امهرد نيس نم رثك أ ةاكرلا نم ىطعي ال ىررألا لاقو
 ةريثك ةاكزلاو لايع اذ ناكاذإ ًامداخ هن , عاتبي اما رادقم ىطعب ثيللا لاقو ملاص نب نسحلا

 تاقدصلا اك | ىلاعت هلوق ركب وبأ لاق ه:ةجاحلا عفرن ام ربتعاو ايش ىعفاشلا دحب ملو
 1 هبدريمل هنأ انيلعدقو مهنم دحاو لكى طعبام رادقم ديدحت هيف سل أ | نيث 5 اسملاو ءارقفلل

 ”ضعبىلإ اهعفد دارملا نأتي هرذعتو كلذ عانتم ال سو ءرلا ةدع لع !رقفلا ىلع اهقيرفت

 كلذب بطاخم لاؤمأللا باب رأ نم داو لك نأ مولعمو دحأو مولقأ و ناك ضعب ىأ
 رثكوأ عوفدلل لق دحاو ريقف ىلإ هتقدص عيمج مهم دخاو لكعفد زاوج كلذ ىضتقاف

 ريغ نم ءارققلا نم دحاو ىلإ ةاكزلا نم ريثكلا لإملا عفد زاوج ةبآلا رهاظب بجوف
 ليلقلا | فد نيب قرف الف ريق وهو هتاقداصي كيلعلاو مفدلا نإف ًاضيأو هرادقملل ديدحت

 قتئام اناسنإ ىطعي نأ ةفيثح وبأ هركامنإو ريقفلل نيتلاخلا ىف كيلقلا لوصحل ريثكلاو

 .هللا نأ مولعمو ةقدضلا كله مامت عم ًانغ نوكيف لماكلا باصنلا يه نيتئاملا نآل ممرذ
 نيكفلا هل لصحبالف اهوكلمتيو اب اوعفتنيل ءارقفلا ىلإ تاوكدلا عفدب ىمأ نإ ىلاعت

 نملقأ هيلإ عقد ىمو لماك باصن عقد كلذ لجأ ن زم هركف ىغ وهو الإ عافتنإلا نم

 ءاوسريثكلاو ليلقلاذإ ههركب ملف ريق وهو اهب عافتنإلا#ل, لص#و كلم هنإف باصنلا

 اأو 3 الأ نم نيكنلاو كيلتلا عرفو دنع باصن لا ًاينَغ عارض .هي(اذإ هجولا اذه ىف ق

 ىنغ ةنأشيبت مم كلذ 8 ءاطعأت نقفلا رهاظ الجر هناك ا نميف ف فاتخا و شاملا
 هنأ لع مث ملعي ال وهو ىذ ىلإ وأ هنبا ىلإ ابعفد نإ كل ذكو هيرحي دمحو ةفينح وبأ لاقف

 نب نعم كيدح فىور ام ىلإ كلذ ىف ةقينحوبأ بهذو هيزحي ال فسوب بأ لاقو هيزحي

 لاقف هيلع فق و حبصأ الف هق رع ال: وهو اليل هيلإ امفدفةقدص جرخأ هانأ نأ ليزنا

 تذخأام كلل نعمل لاقو ديزاب تيوونام كل هل لاقف قلب ىنلالإ امصتخاو تدرأ كابإ ام

 ةاكز اهأون نإ اهزاوج ىلع لدف ثي ونام كلل لاق لب 0 ٍريغ وأ ةاكرلا نم اهتيونأهلئسي لو



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 5

 ةرورضلا لاح ريغ ىف هجو نم ةحيحص ةقدص نوكتت دق ءال ؤه ىلع ةقدصلا نإف ًاضيأو
 اذإ ةبعكلا ىلإ ةالصلا هجولا اذه نم تهبشأف عوطتلا ةقدص مويلع قدصتي نأ وهو

 ةبجريغ ىلإ ةالصلا تناكذإ ةيضامهت الص تناكاه أطخأ هنأ نيبت مث مسيحص دامتجاب اهادأ

 ناكف ةلحارلا ىلع اعوطق لصملا وهو ةرورض ريغ نم ةحيص ةالص نوكن دق ةبعكلا

 اسغ] لبق نإف انركذ ىذلا ودنلا ىلع داهتجاب ةالصلا ءادآل ًامشم داوتجاب ةاكرلا ءاطع]
 هنآل هتالص هيزجت الف احن ناكهنأ ملع مث ًارهاط هنظي اع أضوت نم ةأكرلا ةلئسم هبشي

 نمراصدقف لع اذإ ىذ وأ هنب وأ ىنَغ ىلإ ةاكرلا ىد م كللذكن يقي ىلإ داهتجا نم راص

 . نرآلل كل ذك سيل هل ليق ةداعإلا هيلع تبجوو هدابتجا مكح لطبف نيب ىلإ دارتجا

 ةلبقلا كرتو هزاوج ىف ريثأت داهتجالل نكي ملف لاحت ةرابط نوكي ال سجنا ءاملاب ءوضولا

 ىف سجنلا بوثلا ىف زوي دق ةالصلا ليق نإف هبشأ هانركذ ام انتلئسف لاوحأ ىف رئاج

 هتالص تلطب ةساجنلا نيبت مث بوثلا ةرابط ىف هنم داهتجاب اهادأ ولف كلذ عمو لاح
 اهءادأزاوجل ابجوم لاحبسجنلا بوثلا ىف ةالصلازاوج نكي لو ةداعإلا هيلع تبجوو

 ةلبقلا كرت نإ انلق انآل انلالتعا ىنعم تافغأ هل ليق ةساجنلا نيتي ىلإ راص ىتم داهتجالاب
 اناكف ةرورض ريغ نم عوطتلا ةقدص نم ءالؤه ءاطعإ زاوكج ةرورض ريغ نم زئاج

 عوطتلا لعف ىف ةلحارلا ىلع ىلصملاب ةرورض ال هنأ ىرت الأ هجولا اذه نم نييواستم

 امبتشا هجولا اذه نم انوتسا الف انركذام ىلع عوطتلا ة ةقدص قدصتملاب ةرورضال ا

 ىوتسيو ةرورضلا لاح ىف الإ ةزئاج ريغف سجنلا بوثلا ىف ةالصلا امأو مكحلا ىف
 . افلتخا كلذاف لفنتم وأ ضرفلا ىلصم مح هيف

 دحأو ٠ فذدص ىلإ تاقدصلا كك باي

 ىلع أ اذ ال الاق 7 نبآو 09 نع ريبج نب ديعس نع ل ع

 نب رمع نع كلذ لدم ىورو هأرجأ ةيناقلا فانصأللا نم ًادحاو ًافنص ةقدصلا لجرلا

 ىوربإلو ةيلاعلاىبأو زيزعلادبع نب رمعو مهاربإو ريبج نب ديعسنعو ةفيذحو باطخلا
 هتضافتساو هروهظل هفالخ ًادحأ عسب ال فلسلا نم اءامجإ د اصف هفالخ ةباحصلا نع

 نب ميهاربإ نع ىروتلا ىورو مهيلع مهئارظن نم دحأ نم رهظ فالخ ريغ نم مهف



 ؟عم دحاوفنص ىلإ تاقدصلاعفد باي

 ةاكرلا ف ضورعلا نهلا لهأ نم ذخأب ناكهنإ لبج نب ذاعم نع سوأط نع ةرسيم
 كلامورفزو دمحو فسوي ىبأو ةفينتح ىبأ لوق اذهو سانلا نم دحاو فنصو ابلعجو
 نيقابلا ىف مسقتف فنص دقفي نأ الإ فانصأ ةينامث ىلع مسقت ىعفاشلا لاقو سنأ نبأ
 نئسلاوراثآلل فلاخخوفلسلا نم هركذ انمدق نمل وقل فلاخم لوق اذهو هريغ ى رجال
 ءارقفلااهوتؤتو اهوفخت نإو ىه اعنف تاقدصلا اودبتذإ| ىلاعت هللا لاق باتكلا رهاظو
 ماللاو فلآلا لوخدل سنجلل مسا هنآل تاقدصلا عيمج ىف مومع كلذو [ مكل ريخ وهف
 لدف ءارقفلا متو نيروكذملا نم دحأو فتصل تاقدصلا عيمج مفدةيآلا تضتقاف هيلع
 ةينامث ىلع اهتمسقال رقفلا ب ايسأ نابب وهام] فانص' الإ ركذ ىف ىلاعت هللا دام نأ ىلع
 ىضتقي كلذو | مورحم او لئاسلل مولعم قح مهطاومأ ىف | ىلاعت هلوق ًاضيأ هيلع لديو
 نإف ًاضيأو ةينامثىلع اهتمسق بوجوىني كلذو امهريغ نود نيذه ةقدصلا ءاطعإ زاوج
 نامز لك ىف امنء لصح امو تاقدصلا رئاس ىف مومع | ءارقفلل تاقدصلا امنإ | ىلاعت هلوق
 نمو نيدوجوألا نم نيروكذملا رئاس ىف ًاضيأ مومع هرخآ ىلإ | ءارقفلل | ىلاعت هلوقو
 نمو نيدوجوملا ىف ةقدصلا نم لص ام لك ةمسق مهنم دري ل هنأ مولعمو مهنم ثدحي
 ةقدص ءاطعإ ىرحي نأ بجوف ةعاسلا موقت نأ ىلإ كلذ ناكمإ ةلاحتسال مهنم ثدحي
 ماع لك ةقدص كلذك م رخآ فدصل ناث ماع ةقدص ءاطعإو دحاو فنصل دحاو مأع
 لجروأ دحاو ماع ةقدصنأ كلذب تدئفهتمسق ماهإلا ىربأم ىلع فانصأللا نم فنصل
 رئاج هنأ وةكرشلاب اهم وقحتسيال ءارقفلانأ فالخال ًاضيأو ةينام ىلع ةموسقم ريغ دحأو
 بجوف نبروكذملا ضعب ف اهف رص دصملا نأ تيثف ضعبلا ىطعيو مولم ضعبلا مر نأ
 ناك ول كلذ نآل ءارقفلا ضعب اهؤاطع] زاج 5 فانصآلا ضعب اهؤاطع] زوحي نأ
 ىورام هيلع لديو ركب وبأ لاق ضعبلا ءاطعإو ضعبلا نامرح زاج ال ًاعيمج مل مح
 نأ لَ ىنلا هرمأف معطي ام دحي لو هنأ ما نم رهاظ نيح رخص نب ةيلس ثيدح ىف
 مهتاقدص عفد هيلي ىتلا زاجأف مهتاقدص هيلإ عفديل قيرز ىب ةقدص بحاص ىلإ قلطني
 نيلجرلا ىف رايخلا نب ىدع نإ هللا ديبع ثيدح قودحأو فنص نم وه امنإو ةملس ىلإ
 امبلثسي لو مكتيطعأ اهتئش نإ لاقف نيدلج امهآرف ةقدصلا نم هيلي ىنلا الأس نيذلل)

 هلق هلوق رمفلاب ةقحتدسم اهنأ ىلع لديو فنصلا نم امهبسحيل امم قانصألا ىأ نم



 صاصجلا نآرقأا ماكحأ ضاع

 نهعلا ىلإ هثعب نيح ذاعمل لاقو كئارقف ىف اهدزأو 5كئاينغَأ نم ةقدصلا ذخآ نأ ترمأ

 مهئارقف فدريو مهئاينغأ نم طخؤي مهلا ومأ ىف اح مهياع ضرف ىلاعت هللا نأ مهملعأ

 ربخأو ةقدصلا عيمج مع هنأل رقفلا وه فادصألا عيمج قحتسي هب ىذأا ىتعللا نأ ربخأف'

 قحتسملا ىنءملا نأ ىلع لدي ةلالدلا نم نمضقاه عم ظفللا اذهو ءارققلا ىلإ ةفورصم اهنأ

 ىتح ءارقفلا ىلإ تاقدصلا عيمج عفد زاوج ىتضتقي هموم نأو رقفلا وه ةقدصلا هب

 لماعلا ليق نإف ترمأ ملي هلوقل كلذ ناحيإ ىضتقي ظفالا رهاظ لب مهريغ ىطعيال

 اهذخأب مثءارقفللةقدصلا لصحتامنإو ةقدصامنذخأب اون وكي ملهلليق رقفلابال هقحتسي

 اكو هل لمع لمع نع ًاضوعاهاطعأف هيلع قدصت ريقفكة قدص ال هلمع نم ًاضوع لماعلا

 ةفلؤملا نإف لبق نإف ةريرنل ةقدصو ىنلل ةيده ْهُكِلَر ىنلل هيدهتف ةريرب لع قدصتي ناك

 تناكامتإو ةقدص اهنوذخأب اونوكي ملهل ليق رقفلاب ال ةقدص اهنوذخأي اوناكدق مهمولق
 نيملسملا ءارقف نع مهتذأ عفادل مهسولق ةقلوملا كإ اهضغب مفديف ءارقفلل ةقدص لصحت

 فرصتف ةقدص لصحت تناك لب ةقدص اهنوذخأي اونوك ملف محل ةوق اونوكيفاودنسلو

 ىلب مامإلا ناك ذإ مهحلاصم ضعب ىف هفزص ًازئاج ءارقفلا لامناك ذإ نيملسملا طاصمىف

 ىلع رقفلا بابسأ نايبل هب ءاج امنإف فانص“ الا ركذ امأف مهحلاضم ىف فرصتيو ملع

 رقفلاو ةجاحلاب الإ اهنوقحتسيال يزاغلاو ليبسلا نباو مراغلا نأ هيلع ليلدلاو انيب ام
 دببع ىور لبق نإف ها رقفلا وه امنومحتسإ هب ىذلا ىتعملا نأ ىلع لدف امهريغ نود

 لوقب قادصلا ثراحلا نب دايز مم هنأ مع نب دايز نع مهنأ نب دايز نب نمحرلا

 ًاباتك كلذ ىل ٍبتكو لمفف مهتاقدص نم ىنطعأ تاقف موق ىلع هِي هللا وسر ىرمأ

 . مكح ضر مل لجو رع هللا نإ هلي هللا لوسر لاقف ةقدصلا نف ىنطغأ لاقف لجر هاأق

 ءازج "الا كلت نم تنك نإف ءازجأ ةيئامث اهأ رج ءامسلا نم اهف مكح ىتح هريغالو ىف

 كتيطعأ ءازج “الا كلت نم تنك ن لاق هن ال اناقام ةمص ىلع لدي اذه هل ليقاهنم كتبطعأ

 ىادصلل بتك هلي ىنلا نأ هيف رك ذو ءارج "الا هذه لهأ نم ناك نا. ةقحتسماهنأ نابف

 ىلاعت هتلانإ هلوقنأ عكلذ لدف وه فانص“الا ىأ نم هلئسي ملو هموق ةقدص نم ءىثب

 اجر خم الو مامإلا كلذ ىأر نإ امعيمج اهنم هرج لكفف عضويل ةامعم ءازجأ ةيئام اهأ زج
 ا 1س 111 1 ويا عسا 0 ا ك1 05

 امهب وا ةجاخاب وأ ىس زاب ةمدحسسم لوكم لآ نم هقدصلا ولخع سلف أاضلاو موعيتج نع
1 
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 . اهقحتسي نأب جون هنأامهدحأ نيرجول مسالا درجمب ةقحتسم ىه لاقي نأ دسافو اعيمج
 نوكي نأ بجي ناك هنإ.ىناثلا هج ولاو لطاب اذهو ًاينغ ناكنإو لويس نبا لك مراغلك .

 ابنأ ح 2 نابجولا ناذه لطب ايلف نيدهس قحتسإ نأ ليد دس ٠ ناو رقفلا هلا عمتجا وأ ْ ١

 ىطمتقن 6 ا نيك اس لاو ءارقفلل تاقدصلا امإ إ ىلاعت هل وق لبق نإف ةجاحلاب ةقجتسم

 مرحب مل دلاخو و رمعو 'ويزلهلام ثلثب ىصوأول ماهنم فنصجارخ]زوجتالق: ةكر كلا باجيإ
 ماعلا ةقدصىطعبف لوة:كلذكو تاقدصلا غيم ى ظفللا ىضتقماذه هلليق مهن م د>أو

 ةحاصملا ىرخيو مامإلا داهتجا ردق ىلع رخآ ًافتص رخآم اع ةقذص ىطعيو ًادحاو ًافنصأ
 ىق:سلو الك فانصألا اهقحتسي له ةدحاو ةقدصأ ىف م ديو اني فالؤلا انإو هيف

 انركذام ىلعاملكتاقدصلا مسقنف اهلك تاقدصلا مكح اهيفامإو ةدحاوةقدص مج نايبةيآلا 1
 راثآلاو اهركذانمدقىتلا ىألا رئاس انلمعت .اواهاضتقم نمابقح ةبآلاانيفو دق نوكنف ٠

 . درو ةينامت ىلع ةدحاو ة ةقدص ةمسق باجيإ نم ىلوأ كلذف ٍفلسلال وقو تلي ىنلا نع
 ةيصولا نمتاقدصل!تلصفتا انركذىذلا ىنعملااذيموانم دق ىلا نئسبلا ويلا را رئاس ماكحأ
 نأ نأ نم دب الف نيعم لام ىف ثلتلاو كلذكو نوروص# مغ نيدلسما .نآل نابعأل تلثلاب
 نيملسملل ةكرشلا هجو ىلع ةقحةسم ريغ تاقدصلا نأ ف الخلف أضيأ أو ةكرشلاب هوقحخت ةسلا
 مل ىصوملا ضعب جارخإز , اج الو ضعب نود مار قفلا ضعب ءاطعإ زاوج ىلع م ,قافتال

 ولا ىف كلذ زي مو ضعب ىلع ضعبل تاقدبفلا ىف لو : .ةقلطلا اباصولا ىف كلذ ضع اع ضعل تاقدضلا ف ليضفتلا راج ااضيأو ٠
 هجولا اذهنم اياصولا ةرافف ءارقفلا ضعب نامرح زاج ؟فانصالا ضع زاجكلذك .

 هسفنل اهقحتسي ىدآل ةبلاطمال هنأ ةلالدب ىدآلال ىلاعق هلآ ةقدصلا تناكامًاضيأو ش
 .."اهم مريغل ةبلاطمال ىدآل ق>نايعأل ةيصولاو اهعضوم ابعضو دّقف ىطعأ فاصوأق
 ةرافكلاف بجوأ هللازأ كلذ ىلع لديو نييمدآلل ىلا ق ةوقحلارئاسك, مولكاهؤةحتساف
 ىف نيك اسيل ىمسام ئطعي نأ .زئاج كللذكف زاج ءارقفلا ىطعأ ولو نيكاسم ماعطإ
 ' .ورمع طعي ملديزأ ىصوأ ول هن"ال كلذل ةفلانع ةيصولاو ءارقفلا تاقدصلا يأ

 .هللاب نمؤي ركل ريخ نذأ لق نذأ وهم نولوقيو ىنلا نوذويي نيذلا مهنمو] ىلاهت هلوق
 نذأ بحاص وه نولوقي كاحضلاو دهاجو ةداتقو سابع نبا لاق | نينمؤملل نهويو
 : رعاشلال رق عمس اذإ نذأي.نذأ نم هلصأ نإ ليقو دحأ لكىلإ ىغصي



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ؟عم

 راشم ىذام لثم ثيدحو هل خيشلا نذأب عام قف

 قدصي سابع نبا لاق [نينمؤملا نمؤي ]هلوقو رش نذأ الكل جالص نذأ هانعمو

 هانعمو [كل فدر نوكب نأ ىنع لق] هلوق ىف هلوخدك انره ماللا لوخدو نينمؤملا

 نموييو ليق اذإف نامآألا ناعإو قيدصتلا نام نيب ق ةرفلل ماللا تلخدأ امن] ليقو مقدر

 ىأ [ كل نموت نأ اورذتعتال لق | ىلاعت هل فقك وهو قيدصتلا رغد لقعي مل نينمؤملل

 ربخ لوبق ىف كلذب جت نم سانلا نمو |[ أتل نمؤمي تنأ امو | هلوقكو كقدصن نإ

 لدي ىرمعل اذهو هب هنوربخ امف نينمؤملا قدصي هنأ هيدن نع ىلاعت هللا رابخل د-اولا

 هلو ىنلا نكي ملف عرشلا ماكحأو تانايدلا رابخأ امأف تالماعللا رابخأ ىف هلوبق ىلع

 ىلاعت هلوق اف نودتقي هبو نوذخأب هنع عيبا ناكذإ دحأ نم امعمسي نأ ىلإ اجاتحم

 نآل ٍإ هوضري ] هلوق ىف دحاولا ريض در ام] هنإ ليق[ هوضرب نأ قحأ هلوسرو هللاوإ

 تي و وسو و تيل, دفق هللا ىضرلم لكذ] لوسرلا اضر هظتن ها اضر

 ابظمت ةيانكلا ىف هريغ مسا عم عمجبال ىلاعتهتلا مسانإ ليقو هيلع لاحلا ةلالدآل وسلا

 هللا عطي نم لاقف لِي هللا كوسر ىدي نيب ل الجر نأ ىور دقو ركذلا دارفإب

 ركنأفتنأ بيطخلاسئبف مق كِل ىنلالاقف ىوغ دقفامبصعي نمو دشر دقق هلوسرو

 ريغ مسأ عمج نع ىلا ع نع ىور دقو ةيانكتلا ىف همسأ نيبو هللا م أ نيب عملا

 هللا ءاش نإ اولوق نكلو نالفذ ءاشو هللا ءاش نإ اولوقتال لاقف عبجما فرح همسا ىلإ هلل

 اوناك دهاجيو نسحلا لاق | مهيلع لزنتت نأ نوقفانملا رذحب ] ىلاعت هلوق نالف ءاش مث

 ربخلا ةروصهتروص امهريغ لاقو نورذ مهنأب مهنعرابخإلا ىنعم ىلع هالمُخل نورذ

 نم رابخ] | نورذهام جرخم هللا نإ | ىلاعت هلوقو نوقفانملا رذحيل هريدقت مآلا هانعمو

 رابخ] كلذو هحضفيو هب هللا هلذخم امب هبحاص كتهو هرابظإو ءوسلا راضإ جارخإب هللا

 هللأو ] هلوق ىنعم فرو يكول ىرمشم راسم موا غو اا ع

 . ىلإ - بعلو ضوختانكامنإ نلوقيل مهتلأس نلو | ىلاعت هلوق [ نومتكتت متثكام ج
 ريغ ىلع رفكلا ةلكرابظإ ىف ءاوس داجلاو بعاللا نأ ىلع ةلالدلا هيف [ فعن نإ - 3 وق

 ممرفك نع هللا ريخأف بعل اولاقام اولاق مهتأ اوركذ نيقفانملاءال ئه نآل هاركالا هجو

 نأل جرلا !ذهوجر.أ كوبتةورغ خ ىف اولاق مهنأ ةداتقو نسحلا نع ىورو كذب بمللاب
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 هلوقلا اذه نأ ربخأف كلذ ىلع هيبن هللا علطأذ تابيه تاهيهاهن وصحو ماشلاروصق حتفي
 ف لزاحلاو داجلا ْح ءاوتسا ىلع لدف لزه وأ دج نم هولاق هجو ىأ ىلع مهم رفك

 رفك هنيد مث ارث نم ءىثبو هللأ تابآب ءازهتسالا نأ ىلع ًاضيأ لدو رفكلا ةلكرابظإ

 .ضعب ىلإ موضعي فاضأ | ضعب نم مهضعب تاقفانملاو نوقفانملا ] ىلاعت هلوق هلعاف
 ركنملاب سمآلاو قافنلا ىلع مدضاعت ىف نوهجاشتم نولك اشتم مهف قافنلا ىلع مهعامتجاب
 .نوضبقيو | ىلاعق هلوق ةلمجال هتلك اشمل هيلإ ءىثلا ضعب فاضي 5 فورعملا نع ىهنلاو
 ريخ لك نع ةدات# لاقو هللا لييس قى قافنإلا نع دهاجو نسحلا نع ىور هنأف ا مهيديأ

 نوكي كإذ عيمج نع مهديأ اوضيق اونوك نأزئاجو هللأ ل يجس قدابجلا نءوهريغ لاقو

 هرمأ اوكرت مهنأ هانعم نإف [ مهيسنف هللا اوسن ] هلوقو هنم ظفللا هلمتحاام عيمج دارملا
 لمعي ال 6 امش هنم !ولمعتسي م ذإ ىسنملا ةلزنع مدنع كلذ راص ىت> هتعاطب مايقلاو

 ةيوقع هنأل هتلباقل بنذلا مساب ةأمسو هنمحر نم مهكر تهنأ هانعم | مهيسنف | هلو قو ىسنملاب

 وحنو | املثم ةئيس ةئيس ءازجو] هلوقو ءازجلاب ءارجلا مو قك زاج وهو لعفلا بع ءازجو

 نب هللا دبع ىور | مييلع ظلغاو نيقفانأ او رافكلا دهاج ىنلا اهسأ اي | ىلاعت هلوق كلذ
 ىروفكاف عطتست مل نإف كبلقو كناسلبف عطتست ) نرإف كدب مدهاج لاق دوعس»
 ةداتقو نسحلا لاقو ناسللاب نيقفانملاو فيسلاب رافكنلادهاج سابعنبا لاقو مههوجو
 هلوق دودحلا بيصي نم رثكأ اوناكو دودحلا ةماقإب نيقفانملاو فيسلاب راغكلا دهاج
 نع رابخإ هيف [مهمالسإ دعب | ورفكو رفكلا ةلك اولاق دقلو اولاقام هللاب نوفل | ىلاعت
 1وناكو رظعلا ىف اهتازنم تغلب وأ هللا ةمعنل دحج اف ةءاكلكر فكلا ةلكو نيقفانملا رافك
 ني ديوس نب سالجلا رفكلا ةملكل لئاقلا نإ لاقيو مالسإلاو ةوبنلا ىف نونعطي
 كلذ ىور لاقام هللا, فلح مث ريمخلا نم رش نحنل ًاّمح دمت هب ءاجام نكن إ لاق تماصلأ
 نثل | لاق نيحلواس نبىبأ نبهللا دبعف تلزن ةداتق لاقو قا نباو ةورعو دهاجم نع
 ؟ولاق نيقفانملا نم ةعامج ناكنسحلا لاقو [ لذألا اهنم رعآلا نجر خيل ةنيدملا ىلإ انعجر
 هتيقبت مثهلوقو رفكلا داقتعاب مهنع هرايخ]و نيقفانملا نأش نم انيلع هللا صق ايفو كلذ
 هلوبق ىلع ةلالد مالسإلا نم نيدلسملاو هلي ىنلل نوررظي ١ وناك امل موايحتساو مثانإ
 .نم انا نثل هللا دهاغ نم مهنمو | ىلاعت هلوق نامبؤلل رهظملاو رفكلل رسملا قيدنزلا ةبوت
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 000 هب ءافولا همزأ ةبرق هيف أرذن رذن نم نأ ىلع ةلالدلا هيك نيتي آلا رخآ ىلإ | نقدضتل هلضف 0

 اهنم قدصتأ نأ ىلعف مرد فلأ هللا ىنقزر نإ هلوق وحن ٍباحيإلا و رذنلا وه دبعلا نآلا

 ءافولا همز اذن رذن نم نأ اهنم ًاماكحأ ةب آلا هذه تمظتناف كلذ وجن و ةنام سس مخ

 روذنملاب ءافولا:كرت ىلع ممفتعف [هب اولخ هلضف نم انآ ايلف] ىلامت هل وقا رذاملا سفنب

 باحيإ لطيأو ني« ةرافك هنيعب ءىث ىف بجوأ نم لوق نالطب ىلع لدي !ذهو هنيعب

 مدق نإلوَقِي نأ لثم طرشب رذتلا قيلعت زاوج ىلع ًاضيأ لديو هنيعب روذنملا جارخإ] ٠

 ..كإملا ف باحيإ كلملا ىلإ فاض ا رذنلا نأ ىلع ًاضيأ لديو مايصوأ ةقدص ىلع هتف نالف

 . هلعجو مدآ نبأ كلعال ايف رذنال ععِلَي ىنلا لاق دقو لاحلا ف ًادوجوم كمل نكي منإو

 هلل لوقي نأ كلم-ريغ ىف رذتلا نأ كلذب تدقق هب ءافولا همزلأو كللملا ىف ارذن ىلات هللا

 تنأف كتجوزت نإ ةيبنجأل لاق نم نأ ىلع لدي وهو هون وأ ديز بوتر قدصتأ نأ لع

 ريظفو كلملا ىف ًارذان كلملا ىلإ ذنلل فيضملا ناك ا حاكنلا ليقال حاكت.ىف قاطم هنأ قلاط

 الام نولوقت مل !ونمآ نيذلا اهمأ اي | ىلاعت هلوق هبجوم ىلع روذنلا سفن باي] ىف كلذ

 هنيعب لوقملا :لعف كلذ ىضتقاف | نولعفت الام اولوقت نأ هللا دنع تقم. ربك نولعفت

 اذإ هللأ كوعلا اوفوأو 1 ىلاعت هلوق هوو هتيعب لوقملا وذ سيل ني ةرافك جارخإو

 فوأ ئدبعب اوفوأو | هلوقو ريغال هنيعب دورعملا لعق وه امن درعلاب ءافولاو [ متدهاع

و ةئيعل روذنملا لعف لع موحدق ا رذنلاب نوفوي |هلوقو| مدوعب
 ىلاعت هلوق هرئاظن نم

 الإ مييلع اهانيتكام اهوعدتبا ةينايهزو ةمحر و ةفأر هودبتا نيذلا بولق ىف انلعجو |

 ىضتقاف لعفلابو لوقلابن وكي دق عادتبالاو [!هتياعر قح اهوعر اف هلاناوضر هاغتبا

 ةبرقلا نم عدتب | امكرات هللامذل العفوأ الوق ةيرق نه ناسنإلا هعدتبا ام لك احيإ كلذ

هيلعف ةاممو ًارذن رذن نمهلوةوهورذالاق هلل ىلا نعكالذ وحن ىو ردقو
 نهو هب ءافولا 

 نسا لاق | مهيولق ىف اقافن مهقعأف ] ىاعت هلوف نيم ةرافك هيلعف همسي ملو ًارذن رذن

 سلب ] مرح ام ةب ولا نامرحب كلذ هللا مهبةعأ دهاجم لاقو قافنلا مهبقعأ هورذن أب مبلخم

 | هنوقلي موب ىلإ | هلؤقو هدي هتبسك ام ىلعهلامذ أدبأ بوتبال هنأ ىلع ةلالذدلا بصنهانعمو

 ىلاعت هللا مسا ىلإ ريمضلا در مهبقعأ هللا نأ لإ بهذ نمو مولخي ءازج نوقلي هيف ليق

 | ممل هللا رفخي ناف ةرم نيعبس مهل رفغتست نإ م رفغتساالوأ مف رفغتسا | ىلاعت هلوق



 نيعبس مر فغتست نإ لاقمث رفغلا مهل بجو ال مف 2 يتلا رافغتسا نأب رابخإ هيف
 ىور دقو ةرفغملا نم ساأيلا 3 ةغلاملا هجو ىلع نيعبسلا ركذ [ م هللأ رفغي ناف لق

 أطخ اذهو نيعبسلا ل عنديز"ال لاق ةنآلا هذه ثلزت امل يلي ىتنلا نأ رابخاآلا ضعب ىف
 هللا لئسيل لِي ىنلا نكي ملف هلوسرو هللا او رفك مهنأ ربخأ دق ىلاعق هللا نآل هيوار نم
 ول لاق هنأ ىورأم هيف ةحيحصلا ةءاورلا امنإو مط رفق ال هنأب هيلع عم رافكبلا ةرفخم
 موقل رفختسا قلي ىنلا ناكدقو املع: تدزل محل رفغ نيعبسلا ىلع تدز ول أ تسلع
 نولئس مهم تيملأ تام اذإ اوناكف مهفاقتي هنم لع ريغ نم مهمالسأإ رهاظ ىلع ملف

 ىلاعت هللاهيلعأف نويلدم مهن أ لع مط رفختسي ناكف هلرافغتسالاو ءاعدلا هَ هّللأ لوسر
 الوز ىلاغت هلوق موعفنيال مط هلل ىنلا رافغتسا نأ كلذ عم ربخأو نيقفانم اوثام منبنأ
 ةالصلا لعف اهدحأ ناعم ىلع ةلالدلا هبف [ هربق ىلع مقتال و ادبأ تام مهنمدحأ لعلصت
 نأ ىلإ. بقلا ىلع مايقلا ىلع ًاضيأ لديو رافكلا ىنوم ىلع اهرظحو نيملسملا قوم ىلع
 نإ ريبع نع ملسم نب سيق نع عيكو ىور دقو هلعفب ناك دق ِهيلِ ىلا نأ ىلعو نفدي
 ةمقلع تدهش لاق سق ىنأ نع ىروثلا نايفسش ئورو نفد ىتع ربق ىلع ماق ًايلع نأ دعس

 رييزلا نبأ نأ ريمع نب كيبع نب هللا دبع نع مزاح نب ريرج ىورو نفد يح ربق ىلع ماق

 نأ ريقلا دنع رضح نمل ةنسلا نأ لع لدي اذوف هنفدن ىتح 5 ليل تيم هل تاماذإ نأك
 هلوق لعجوربقلا لع ةالضصلا ناوج ىلعكلذب لدتسي نف سائلا نمو نفدي ىح هيلع موقي

 لصتالو | لاقىملاعت هنآأل ليوأتلا نمأطخ اذهوربقلا لع ةالصلا مايق | هربق ىلع مقتالد |
 ىلع ةالصلا نع ةيهنك رقلا ىلع مايقلا نع ىف[ رق لع مقت ذل و ًادبأ تام مهم نحأ ع

 مايقلانإف ًاضيأو هنيعب هيلع فوطعملاوه فوطعملان وكي نأزئاج ريغف هيلع انتم كلما
 ركذت نأ زئاج ريغو اهنع ةءانكهلعجي نأ لثاقلا اذه ديري امنإو ةالصلا نع ةرابعوم ,رمدن
 ىلع مايقلا نأ كلذب تنتف اهنع ةءانك هلعجيف مايقلا اهياع فطمي مث اهمسا:حيرصب ةالصلا
 تعمس لاق سابع نب نع هقادبع نب هللاديبعزع ىرهزلاىور ًاضيأو ةالصلا ريغ ربقلا
 ىبأ اذه لاقف مقلي هللا لور ىلإ هنبا ءاج ىبأنب هللا دبع ىفوت امل لوي باطخلا نب رمع
 تدثوو ريلي هللا لوسر بثوف هيلع لصف ةفهربق ريفش ىلع هائنعضو دق هللا لوسرأب

 هللا وسر تلقو هردصٌ تّقو تاوحت هفلخ سانلا ماقو هلل هللال وسر ماق ايلف ههه
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 لوسر لاقف ةثيخلا همايأ دعأ اذكو اذك اذك موب لئاقلا هللا ودع ىبأ نب هللا دبع ىلع

 [ محل رفغتست ال وأ محلل رفغتسا | لاقف ترتخاف ىنريخ هللا نإ رمعاي ىعدتل تلي هللا

 لوسر ىثم مث تدزل هل رفغي نأ ةرم نيعبس ىلع تدزول ىنأ رمعاي.ملعأ ول هللا وف ةبآلا

 ىلع لصق الو | هللا لزنأ ىت> اليلق الإ ثبلي مل مث نفد ىتح هربق ىلع ماقو هعم ميلي هللا

 نم دحأ ىلع تلي هلا لوسر ىلص ام هللا وف | هربق ىلع مقت الو ًادبأ تام مهنم دحأ

 ًاعيج ربقلا ىلع مايقلاو ةالصلا ثيدحلا اذه ىف رمع ركذف هدعب هربق ىلع ماقالو نيقفانلل
 ذخأف ىلأ نب هللادبع ىلع ىلصي نأ دارأ ويلي ىلا نأ سنأ نع ىورو انفصوام ىلع لدف

 ىلاعت هلوق | هربق ىلع مقت الو ًادبأ تام مهنم دحأ ىلع لصت ال ] لاقف هبوثب ليربج

 اوحبصن اذإ جرح نوقفشام نودجال نيذلا ىلع الو ىضرملا ىلع الو ءافعضلا لع سل 1

 نيذلاو لوسرلا نكل ]هلوق ىف دابجلا ركذ نم مدقت ام ىلع فطع اذه | هلوسرو هلل

 نم نورذسملا ءاجو ] هلوق هيلع فطع مث [ مهسفنأو مهلاومأب اودهاج هعم اونمآ
 مث رذع ريغ نم دابجلا نع فلختلا ف ناذئتسالا ىلع مهمذق ا يف نذ ويل بارعألا

 مهسفنأب دابجلا نع نوفعضي نيذلا مهو ءافعضلا ركذف نينمؤملا نم نوروذعملا ركذ

 نم ةعنام لالعأ مهم نيذلا مثو ىضرملاركذو مسكلا ىف فعض وأ نس وأ ىمعوأ ةنامزل

 ءالؤه رذع ناكو نوةفنيام نودحب ال نيذلا ءارقفلا رذعو لاتقلل جورخلاو ضوملا

 هلوسرو هلل حصان ريغ وهو مهنم فلخت نم نآل هلوسرو هلل حصنلا ةطيرشب مهحدمو

 باقعلا اقحتسم امومذم نأكل ةنيدملاب نم بولق دأسفإ ىف ىعسلاو بيرضتلا كيري لب

 تاذ حالصإ ىف ىعسلاو هيف مهييغرتو دابجلا ىلع نيملسلا ثح ىلاعت هلل مصنلا نمو

 كلذ نأل ٍشغلا نم هلمعل ًاصلخم كلذ عم نوكيو نيدلا ىلع عقتلاب دوعي امهوحنو مهني
 نم لك نأ ىف موم< | ليبس نم نيئسحم ا ىلعام ] هلوق حوصنلا ةبوتلا هنمو حصتنلا وه

 راعتسا نموحت هيف فاتخا دقام لئاسمىف هب جت و هبف هيلع ليبس الف ءىش ىف آنسحم ناك

 ىف دقو نس هنأل هنيمضلك ف هيلع لييق الف كلبت اهلع جحيل ةباد وأ هيف ىلصيل ايون

 لوصح دعب هيلع نامضلا بوجو ىففلتخ امكلذ رئاظن وآماع ًايفن هيلع ليبسلا ىلاعت هللأ

 اذإ لوؤصلا لا نامض طاقسإ ىف انفلافع جتحو نامضلا وفان هب جتحيف هل ناسحإلا ةفص

 [ليبس نمنينسحما ىلعام ] ىلاعت هللا لاقو لمجلل هلت ىف نسح هنأي هلتقي نأ ىشخ نمدلتق
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 نوكرشملا امنإ ] هلوقك وه | سجر مهن] مهنع اوضرعأف | ىلاعت هلوق ةريثك هرئاظنو
 ىلع لدب اذهو عابتالا ىلع سجن سجر لاقيو سجنلا نع هب ربعي سجرلا نآل [ سجين
 ىلاعت هلوقو مهتيوقتو مهسانيإو مهتطلاخعو مهنالاوم كرتو رافكلا ةيناجم بوجو
 لدي [نيةسافلا موقلا نع ىضرءال هللا نإف مهنع اوضرت نإف مهنع اوضرتل كل نوفلح |
 ةيآلا نآل هرذع لوبقو هنع اضرلا بجويال امهنم ناك ن مم راذتعالا ىلع فللا نأ لع
 لقي مو [نوفلحت] ةيآلا هذه ىف لاقو مهنامبأ عم ءال وه نع اضرلا نع ىبنلا تضتقا دق
 رصتقاو ىلو ألا ف فاحلا ف هللا مسا ركذف | هللا نوفلحيس | ىلوآلا ةبآلا ىف لاقو هللا
 ىلع نوفلحن | رخآ عضوم ىف لاقو ءاوس امهنأ ىلع لدف فاحلا ركذ ىلع ةيناثلا ةبألا ىف
 هللاب اومسقأو ] عضوم ىف لاقف مسقلا ىف ىلاعت هللا لاق كلذكو [ نودعي مو بذكلا
 فاحلا ركذب ىنتك اف[ نيحبصم اهنمرصيل ١ ومسقأ ذإ | رخآ عضومىف لاقو| مهنامجبأ دهج
 هلوق نيبو فلحأ لئأقلا لوق نيب قرفال هنأ ىلع ليلد اذه فو ىلاعت هللا مسا ركذ نع
 ردجاو اةافنوأ رفك دشأ بارعألا ] ىلاعتهلوق هللاب مسقأ و مسقأل وق كلذكوهللاب فلحأ
 “لإ هدا صوب ارع الا نع ربخلا !ذهقلطأ [هلوسر ىلع هللا لزنأام دودح اولعيالا

 ردجأ مهنأ ربخأو قافتلاو رفكلا ىلع نيقفانملا نوئطأ وب !وناك نيذلا مو مهنم رثك الا
 عقلي ىنلل مهتسلاجمو نآرقلل عام ةلقل كلذو هل وسر ىلع هللا لزتأام دودح اوملعب ال نأ
 نآرقلا نوعمسي اوناكدق مهن”ال مقلي ىنلا ةرضحب اوناكن يذلا نيقفانملا نم لبجأ مف
 لبجلاف نآلا مكلذكو كتئلوأ نم عئارشلا دودحب لوجأ بارع"الا ناكف ماكحأالآو
 ءاتو راصم الا نم دعب نم ن النيبلسم اوناكنإو راصع" الا رئاس ىفو ننسلاو ماكحالاب
 انباحأءرك كلذلو مونم عمسو مهسلاج نم نئسلاو ماكح الاب لوجأ ناكءايلعلا ةرضح نع
 بارع"الا ىلع قافنلاو رفكتلا مسا قالطإ نأ ىلع لدبو ةالصلا ىف ىبارعأالا ةمامإ
 هللاب نهي نم بارع الا نمو | ةوالتلا قسن ىف ىلاعآ هلوق ضعب نود مهضعب ىف صاخ
 سابع نبا لاق ةبآلا [لوسرلا تاولصو هللا دنع تابرق قفنبام ذختيو رخآلا مويلاو
 ىلاعتهلوقو ةكربلاو ريخلاب محل هؤاعد ةداتق لاقو ,هل هرافغتسا لوسرلا تاولص نسحلاو
 ةلالدلا هيف | ناسحإب موعبتا نيذلاو راصن الاو نيرجارلا نم نولو الا نوقباسلاو ]
 هلو هل ماعإ وبف هل مبأت ىلاتلاو هقبسب هيل] عاددت “ال ىلاتاا ىلع ريخلا ىلإ قباساا ليضفت ىلع

 عب ماكحأ جاو



 موي ىلإ اهب لمع نم رجأو اهرجأ هلف ةنسح ةنس نس نم لِي ىنلا لاق او هرجأ لثم

 قباسلا كلذكو ةمايقلاموي ىلإ ام لمع نمرزوو اهرزو هيلعف ةئيس ةنس نس نموةمايقلا

 مطاقثأ نامحبلو] ىلاعت هللا لاقو هنس نم ىنعم ىف هنآأل هل عباتلا نم الاح أ وسأ رشلاهلإ

 كلذ لجأ نم ] ىلاعت هللا لاقو رشلا ىف مهب ىدتقا نم لاقثأ ىنعي [ مهلاقثأ عم الاقثأو

 سانلا لتق امت "كف ضرآلا ىفداسفوأ سفن ريخب قوق نأ ير يرعاك

 لوأ هنآآل همد نم لفك لتاقلا مدآ نبا ىلعو الإ ًالظ ليتق نمام هتِلِي ىنلا لاقو | اعيمج

 بدسألأ نب ديعسو ىسوم ىبأ نع ىورف ةيآلا تلزت نمبف فا ادق لتقلا نس نم

 ةعبب عيأب نميف ىعشلا لاقو نيتلبقلا ىلإ اولص نيدلا ىف تلزن | اهنأ ةداتقو نيريس نباو

 بارعألا نم كل وح نمو ] ىلاعت هلوقو ةرجملا لبق 5 لسأ نميف مهريغ لاقو ناوضرلا

 مث] ربقلا ىفو ايندلا ىف ةداتقو نسحلا لاق | نيترم مهبذعن س  هلوق ىلإ ةنآلا  نرقفانم

 ىنلا ن'الةحيضفلاب ايدلا ىف ىف سابع نبا لاقو منبج باذع وهو | مظع باذع ىلإ نودري

 عوجلاو ىبسلاو لَك ةلاب دهاجم لاقو ربقلا ف ىرخ“ الاو مهنايعأب مهنم الاجر ركذ هلي

 نأ هللا ىسع آ ايس رخآو |حلاص المع اوطلخ مهبو وثب اوفر دعا نورخآو ] لاعت لوقو

 اذإ ءىثلا رق نم رارقإلا ن "ل ةفرعم نع ءىثلاب رارقإلا فارتعالاو ا مهيلع بوت

 حبق ركذت نأال ةب وتلا دنع ةئيطخلاب فارتءالا ركذ امثإو ةفرعملا نم فارتثءالاو تنث

 وهام ىرديال نمم ةبوتلا ىلإ ىعديأم لاح نم دعبأو هنمةبوتلا صالخإ ىلإ ى عءدأبذلا

 بئذلاب فارتعالا حم عقت نأ ةبوتلا نم نوكي ام حصأق ررضلا نم هعقوم فرعي الو

 انل رفغت ل نإو انسفنأ انملظ انبر ] امهتبوت دنع هاوحو مدآ نع ىلاعت هللا كح كلذلو

 نيب اونوكسيل | مهياع بوتي نأ هللا ىسع | لاق امنإو | نيرساخلا نم ننوكنل انمحرتو

 بجأو هللازم ىبعنسحلا لاقو لامهإلاو لاكتإلا نم دعبأ | ون وكيف قافشإلاو عمطلا

 لمعي مادام ضرعي امإو ةبوتلا نم سأيلاهل زوحبال بنذلا نأ ىلع لالدةيآلا هذه ىفو

 عوجر بنذملل ناك ىتم هنإو | ًائيس رخآو ًالاص المع وطلخ | ىلاعت هلوقل ري + رشلا عم

 لاقو ةبقاعلا ريخ نومأم م حالصأا وتج سم هن ]بنذلا ىلع اقم ناكنإو ريخلا لعف ىف هللا ىلإ

 دبعلاف | نورفاكلا موقلا الإ هللا حور نم سأي ًايبال هنإ هللا حقرنم اوسأي 5 7 الوز ىلاعت هللأ

 ةبوتلا نأ ال هتبوت لوبق نم ًاسناب ريخلا نع فارصتالا هل رثا ا ريغف هب واذ تمظع نإو



 م ىلع نب نسحلا ةرواحم ىف

 ض رعأف هتاقب ومو هملاظم ترثكو هب ونذ تمظع نم امأف فيلكتلا لاح ىف قبامةلوبقم

 نم نوكي نأ كشوي هنإف هتبوت لوبق نم ًاسئاي ىلاعت هللا ىلإ عوجرلاو ريخلا لعفنع
 . [ نوبسكي اوناكام مهبولق ىلع نآر لب الك | لجو زع هللا لاق

 بر ةيواعم باحصأ نم ناكو ىروفلا ةملسم نب بدبحل لاق ىلع نينسحلا نأىورو
 تعبتا كنكلو لب نسحلالاقف الفكيبأ ىلإ ىريسم امأ لاقف هللا ةعاط ريغ ىف كار يسم
 كنيد ى كب دعق دقل كايند ىف ةيواعمكب ماقنتل هللا و ريسو ايندلا نم ض رع ىلع ةبواعم

 ًائيس رخآو ًاحلاص المع اوطلخ ]| هللا لاق نع تنك اريخ تلق ارش تلعف ذإتنك ولو
 اوناكام مه-ولق ىلع نار لب الك | هللا لاق نم تنأ كنكلو | مهلع بوتينأ هللاوسع
 مهف ةرشع اوناكسابع نبا لاق كوبت نع اوفلخت رفن ىف تلزن ةيآلا هذهو | نوبسكي

 مهتبوت تلزن نأ؟ىلإ دجسملا ىراوسب مهسفنأ مهنم ةعبس طبرف رذنملا دبع نب ةبابل وبأ
 هرهاظ [اهب مهيكزتو ممربطت ةقدص محل ومأ نم ذخ] ىلاعت هلوق ةبأبل وبأ م ةعيسليقو
 ىخغتستال ةءانكلا نآل مهونذبي اوف رثعا نيذلا مودلبت نيروك ذلل ىلإ با ةيانكل !! عوجر

 زئاجو ظفللاىضتقمو مالكلارهاظ وهأ اذبف باطخلاف ف هركذمدقت دق روك ذم ربظم نع

 انإ ] ىلاعت هلوقك هيلع لاحلا ةلالدل ًاعيمج ةيانكلا نوكستو نينمؤملا عيمج هب ديري نأ
 ض رآلا ىننيوهو | ةباد ن رم اهروظىلع كرت :ام| هلوقو نآرقلا ىنعي [ردقلا ةليل يف هاتلوت

 أهركذ ريغ نم رومألا هذه نع ىنكف سمشلا ىنعي | باجحلاب تراوت 2

 نأ لمتح | ةقدص مهاومأ نم ذخ | هل وق كلذك اهيلع لاحلا ةلالدل باطخلا ىف ةربظم
 نع ةيانكلا تناكنإف كلذ ىلع لدي [اهب مهيكرتو مروطت | هلوقو نينم ملا لاومأهب ديرب
 نم ذخالا بوجوىلع ةرهاظ هتلالد نإف مهبونذب نيفرتعملا نم باطخلا ىفنيروك ذملا

 مح مح لكنآل كلذو ليلدلا هصخام الإ نيدلا ماكحأ ىف عب حلا ءاوتسال نيملسملا رثأ

 رئاس ف مذال محلا كلذ اهريغ وأ هدابع ع نه صخش ىلع وأ صخش ىف هب هلوسرو هل هللأ

 أمببونذلا سجين ةلازإ ىعي | مثربطت | ىلاعت هلوقو هيف صيصختلا ليلد ماقال] صاخشألا
 نايعألا ةساجنب هل ًاميشت رفكلا ىلع سجنلا مسا قلطأ ال هناأل كلذو ةقدصلا نم ىطعي
 بونذلا مح كلذكواهت :ازإب نايعألا ةاجن ربطت 5 ريبطتلا مما هتلازإو هتلباقم ىف قلطأ
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 صاصجلل نآرقلا ماكحا نام

 كلذ نوقحتسي مهنأ هانعمو ىمتاقدص نم لِي ىنلا هذخأي ام : ميلع ريبطتلا مسا قلطأف

 نآلريبطتلا| وقحتسا الذ خاآلا ىف تلي ىنلا لعف الإ نكي ملول هنآل هل ىتلذإ اهتادأب

 نوريصي الو ريبطتلا نوقحتسي ال مهو ةقدصلا مهئاطعإو رهتعاط ىلع هل باوث كلذ

 !وراص كلذان مَنِ ىنلاىلإ ةقدصلاءال ٌوه ءاطعإهنومضم ىفنأ انيلعف مثريغ لعفب ءايكزأ

 ةرافك ىهوأ ةضورفملا ةاكزلا ىه له ةبآلا دارم ىف فاتخا دقو نيرهطتم.ءايكزأ اه

 ةرافك ىهامنإو ةضورفملا ةاكزلاب تسيل اهنأ نسحلا نع ىورق اهوباصأ ىتلا بونذلا

 تاركرلا امنأ حيحصلاو ةضورفملا ةكذا ىه هريغ لاقو اهوباصأ ىلا بونذلا

 ىوس سانلا رئاس نود ةقدص مهلع هللا بجوأ موقلا ءالؤه نأ تبثيمل ذإ تاضورفملا

 ماكحألا ىف ءاوس سانلا رئاسو هنأ رهاظلافربخ كلذبتبثي مل اذإ و لاومألا تاوكز

 ةيآلا ىضتقم ناكاذإ هنآلو سأنلا نم مهريغ نود اهب نيصوصخم ريغ مهنإو تادابعلاو

 ليلد هصخ نم الإ ماكحألا ى سانلا ىوأستل سانلا رئاس ىلع ةقدصلا هذه بوجو

 موق نود موقاهب صوصخ ريغ سانلأ عيمج ليع ةبجاو ةقدصلا هذه نوكت نأ بجاولاف

 تاقدصلا هوس قد سانلارئاسلاومأىف سلدإ ةضورفأ!ةاكزلا ىهتناك كلذ تبث اذإ و

 ديغ بونذلا ةرهكم ةقدص اهنأ ىلع هيف ةلالد ال | اهم مهيكزتو مر بطت | هلوقوةضورفملا

 نوجاتح نيفلكملا نم سانلارئاسو اهمد وم كنتو روطق أضِأ ةاكرلان آل ةضورفملاةاكزلا

 لجال ضتقمو فانصألا رئاس ىف مومج [مهاومأ نم ذخ | هلوقو مهيكزيو ممر وطياممل]

 باج<إ تضتقاف لأوم هل] مومع ىلع تطخد دقوض يحبتلا ىضتقم نم تناكذإ اهنم ضعبلا

 فنص نم ذخأ ىّتم هنإ لودي نم سانلا نمو اهضعب لاوم الآ فانصأ رئاس نمذخأ "لإ

 نسحلاوبأ انخيشلوةيناككلذكولو'الا وهان دنع حيحصلاو ةيآلا ةدبعىضق دقفدحاو

 ظفلب هباتكنم عضاوم ىف ةاكزلا ضرف باحيإ ىلاءث هللا ركذ دقو ركب وبأ لاق ىخركلا

 هتقوو هيف بجوملاو بجاولا ريداقمو هنم ذوخأملاو ذ وخألا ىف نايبلا ىلإ رقتفم لمي

 دخ] ىلاعت لاقو اماكهوجولا هذه ىف لمح ةاكرلا ظفل ناكف هيف فرصني امو هقحتسي امو

 لاومأ الا نأال لاوم” الا ظفل نود ةقدصلا ظفل ىلاجإلا ناكف | ةقدص مهلا ومأ نم

 ًابعيمج نود لاوم' الا ضعب ىف صاخ دارملا نأ تبث دق هنأ الإ ةنايمسم ف مو م مسا

 لئئاسلل مولعم قح ملا ومأ ىف] ىلاعقهلوق هريظنو هرئاسن ودنامزلا نم تقو ؤبوجولاو



 ناني ةاكرلا رادقم

 ىلاعتلاقو هِي ل وسرلا نابي ىلإ الوكوم كلذ عيمج ىف ىلاعت هللا دآم ناكو | مورخحنلاو

 دوادوبأ انثدح لاق ركب نب دم اثثدح | اوهتناف هنع مامن امو هوذقت لوسرلا مكان امو]

 نب درص انثدح لاق ىراصنألا هللا دبع نب دمع ىتثدح لاق راشب نب دم انثدح لاق

 مكنإ ديجي ابأ اي نيصح نب نارمعل لجر لاق لاق ىلاملا ًايببح تعمس لاق لزانملا ىنأ
 ىف متدجوأ لجرلل لاقو نارمع بضغف نآرقلا ىف الصأ اهل دجنام ثيداحأب اننوثدحتل

 اذكو اذك ًاريعب اذكو اذك نمو ةاش ةأش اذكو اذك لكن مو امهرد امه رد نيعب رأ لك

 هللا ئن نع هانذخأو انع هومتذخأ اذه متذخأ نمعف لاق ال لاق نآرقلا ىف اذه متدجوأ

 اهيف بجيت ىتلا لاوءآلا فانصأ نم هيلع ىلاعت هللا صن اهف اذه وحن ءايشأ ركذو هَل

 ليبس ىف امنوففني الو ةضفلاو بهذلا نوزنك< نيذلاو | هلوقب ةضفلاو بهذلا ةاكزلا

 انيبتو اديك أت امهئامسأ صخأب امهيف قحلا بوجو ىلع ص تق | ملأ باذعي مرا هللا

 هلوق ىلإ_تاشورعم تانج أشنأ ىذلا وهو | هلوق ىف راهثلاو عرزلا ةاكز هيلع صن

 بمذلا ةاكرلا اهف بجي : ىلا لاومالاف [هداصح موب همد اوت آورمأ اذإ هرم نم 0

 نم فالتخا ىلع رهلاو عرزلاو ةمئاسلا منغلاو رقبلاو لبإلاو ةراجتلا ضورعو ةضفلاو

 رادقللا امأو ماعنألا ةروس ىف لاو عرزلا ةقدص ضعب ركذ دقو كلذ ضعب ىف ءارقفلا
 ىنلا نع كلذ ىور دقو ًارانيد نورشع بمذلا باصنو مرد تام قرولا باصن نإف

 نوثالث رقبلا باصتو ةاش نوعبرأ من :ذلا باصتو اهنم سمخ امءاصن نإف ليإلا امأو هَل

 باصتلا غلب اذإ رشعلا عبر ةراجتلا ضورعو ةضفلاو بهذلا قف بجاولا رادقلا امأو
 ةقدص ىف فلتخا دقو عيبت ةرقب نيثالث ىو ةأش ةاشنيعب رأ ىفو ةاشلبإلا نم سمخىفو

 لاكعم لاملا ىلع لوحلا لوح وهف تقولا امأو هللا ءاش نإ اذه دعب هركذنسو ليخلا

 القاع ًاغلاب ًارح كلاملا نوكي نأ وبف هيلع بحجتنم امأو هرخآو لوحلا ءادتبا ىف باصنلا
 ركب نب دمج انثدح مرد اتئام هنع لضفي ال اب وأ هلا طيخحي هيلع نيدال كلما ميم السم

 ىحت نب ورمع نع ى رسنأ نب كلام ىلع تأرق لاق ىنعقلا انثدح لاق دواد وبأ 13 لاق

 نود ايف سبل مثل هللا لوسر لاق لوشن ىردخلا ديعس أي نأ تحمس لاق هنأ نع قزاملا

 ةقدص قسوأ ةسمخ نود مف سيلو ةقدص قاوأ سمخ نود اهيف سولو ةقدص دوذ سمخ

 نبأ ان ربخأ لاق ىروملا دواد نب ناييلس انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نبدمص انثدحو



 صاصخلل نآرقلا ماكحأ ؟ةوم

 روع الا ثراحلاو ةرمض نب مصاع نع قاحسإ ىنأ نع مزاحنب ريرج ىنربخأ لاق بهو

 لوملا اه اهيلع لاحو مرد اتمام كلل تناك اذإف لاق للي ىتلا نع بلاط ىنأ نبع نع

 كل تناكاذإفآرانيدن و رشع كلن وكيىتح بهذلا ىف ىف ءىش كيلع سيلو مام ةسمخ اهيفف

 هيلع لو ىتح ةاكز لام ىف سيلو رانيد فصن اهيفف لوحلا اهيلع لاحو ًارانيدنو رشع

 لوبقلاب هتقلت دق ءابقفلا نإف داحألا رابخأ نم ناكنإو لولا ىف ريخلا اذهو لوحلا

 كلم لجر ىف سابع نبا نع ىور دقو ملعلل بجاوملا رتاوتملا زبح ىف راصف هوامعتساو

 ىت> هيفةاكزال ةشئاعو رمسنباو رمعو ىلعو ركب وبألاقو هديفتسي نيح هيكري هنأ اباصت
 انيلع لولا هيلع لوح ىت> ءادآلادعب هيلع ةاكزال هنأ ىلع وقفتا املو لوحلا هيلعلوح

 نبأ لمعتسا دقو بحي ًاعيمج امهم هنأو لوحلا نود كلاب قلعتي مل ةاكزلا بوجو 3

 باجيإ فن لب هدعبو ءاد“الا لبق هنيب هلل ىنلا قرفي لو ءاد"الا دعب لوحلاربخ س

 باصن لكىف هلايعتسا بجوف لوحلا لوح دعب الإ ماع ًايفن لاوم الا رئاس ىف 5 1
 دوجوب ءاد"الا باحيإ دارأ سابع نبا نوكي ال نأ لمتح كلذ عمو هدعبو ءاد”الا لبق

 فلتخاو بوجولا رك ذريخلا ىف سيل هن*ال ةاكزلا ليجعت زاوج دارأ هنأو باصنلا كلم

 وهو هباسحنيتئاملا ىلع داز ايف رمع نباو ىلع نع ىورف قرولا نم نيتئاملا ىلع داز امف

 غابت ىتح ةدايزلا ىف ءىث ال هنأ رمع نع ىورو ىعفاشلاو كلامو دمعو فسوي ىبأ لوق

 نمحرلا دبع ىورامب نيعبرأ ةدازلا ربتعأ نم جتحيو ةيفنح ىبأ لوقوهو امهرد نيعب رأ

 غلب تح .ىث مرد يتلا لعد از ايف سيلو علي ىنلا نع لبج نب ذاعم نع منغ نبأ

 امهرد امه رد نيعب رأ لك نم ةقرلا ةاكزا وتاه لي ىنلا نع ىلع ثيدحو امهرد نيعبزأ

 ىلع امه رد مرد نيعب رأ لكى هلوق لامعتسا بجوف ةقدص قاوأ سمخ نودااهف سلو

 ةيلعلذيو ةاش ةأش ةثاملك ىفف منغلأ ترثك اذإو هي هل قك " مين بجاولا رادقم لعج هنأ

 باصتلا دعب وفع هل نوكي نأ بجوف لص” الا ىف باصن هل لام اذه نأ رظنلا ةبج نم

 وبأو هدنع لص“ الا ىفدل باصنال هن“”ال رايثلا ةاكز ىف كلذ ةفتنح ابأ مرلي الو متاوسلاك

 رادقم رابتعا بحي مل مث * لص الا ىف ًاباصن راثلا ةاكل نأ امهدنع ناك دممو فسوي

 هسايف ناك كلذاحل لس ولو ريناندلاو مهاردلا كل ذكر يشكلاو ليلقلا ف بجاولا لب هدعب

 نينسلا رركتب هيف قحلا بوجو رركتتي متاوسلا ن'ال رامثلا ىلع هنم ىلوأمثاوسلا ىلع
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 راركت بجويال لاوح الارورمو ةدحاوةرم الإ قولا هيف بحيال ضر'الا جرختامو
 هبوجوب ىلوأ هيف قحلا بوجو رركترام نوكي نأ بجاوف لبق نإف هيف قحاب وجو
 ضقتنم اذه هل ليق هيف قا بوجو رركتب ال ام هريثكو باصتلا ىلع دازام ليلق ىف
 لدي امو باصتلا دعب وفعلا رابتعا كلذ عنمب ملواهيف هبوجو رركستي قحلا نآل ماوسلاب
 طقسي ال نيدلا نأ ضرآلا هجرخت ام ىلع هسابق نم ىلوأ مئاوسلا ىلع هسايق نأ ىلع
 اهيلع اهسايق ناكف مئاوسلاو مهاردلا ةاكز طقسيو ضر الا بر توم كلذكو رشعلا
 ةفينح وبأ لاقف نيعبرأ ىلع رقبلا نم داز ايف فاتخاو ضر الأ هجرخت ام ىلع هنم ىلوأ

 رمع نب دسأ ىورو نيتس مابي ىتح هيف ءىش. ال دمحو فسوي وبأ لاقو هباسح داز اف
 ثيللاو ىعازو الاو ىروثلاو كلامو ىليل ىنأ نبا لاقو املوق لثم ةفينح قأ نع
 مهل ومأ نم ذخ | ىلاعت هلوقب ةفينح ىب'ال جتحو دنعو فسوي ىبأ لوقك ىمفاشلاو
 لخادلاملا اذه نأ ىلع عيمجلا قفتا دقو امس 5 لاوم الا رئاس ىف مو ع كلذو | [ ةقدص

 نب نسحلا هنع ىور دقو مومعلا قمح ريثكلاو ليلقلا ف بجوف اهم دارم آلا حف
 هلوقل جتحر ةئلسم عرو ة ةنسم اهف نوكلتف نيسمخ غلبت ى ا نلا ىف .ىثالهنأ دانز

 ضورف ىف كلذ سيلو رسكلاب ه هيلإ لقتف أ ءسل صقولا تاءثإ نم ولخال هتأروهشملا

 اذهو اذه لطب ألف رقب )|! صاقوأ فالخ نوكسيف رشع 0 عجب : وأ تاقدصلا

 بيسملا نب ديعس نع ىورو ةدانؤلا نمريثكلاو ليلقلاف هباحإ وهو كلاثلا] وهلا تدث

 ذاش لوق وهو ةاش رقبلا نم سمخ ىف نولوة» اوناك مهن] ةداتقو ىرهزلاو ةب الق ىبأو

 ىورو هنالطيب "ل ىأ لأ نع ةحرحصلا راثألا دوروو هفالخ ىلع ملعلا له 1 قافتال

 نايقس هركنأ دقو هأيش سمخ لباإلا نم نيرشعو سمخ ف ىلع نع ةرضض نب مصاع

 هلي ىتلا نع تدث دقو هدا طلغ نم اذه اذه لوقي ْن أ نم معأ ىلع لاقو ىروثلا

 نعمايش سمخذخأ بلال طىبأ نب ىلع نوي نأ أزوجيو ضاخم ةنبااهف نأ ةرئاوتاأر راثألاب

 ةثامو نب رشعلا ىلع ةدابزلا ف فات اوهنع اهضرف كلذ نأ ىوارلا نظف ضاخ تنب ةميق

 نع مساقلا نبا لاقو ىروثلا لوق وهو ةضي رفلا ليقتست ًاعيمج انب اهصأ لاقف لب إلا نم
 تانب ثالث ذخأ ءاش نإ رايخلاب قدصملاف ةدحاو ةثامو نيرشع ىلع تداز اذإ كلام
 نأ لإ نوبل تانب ثالث ابيفف ةدحاو تداز اذإ باهش نبأ لاقو نيتقح هاش نإو نوبل
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 اذه ىف كلامو بابش نبا لوق قفتي نوبل اتنباو ةقح اهيف نوك-تفةثامو نيئالث غلبت

 ىعازو'الا لاقو ةئامو نيرشعو عست ىلإ ةثامو نيرشعو دحاو نيب اهف نافلتيو
 لاق ةقح نيسمت لكى فو نوبل تنب نيعبرأ لكؤف ةئاملاو نيرشملا ىلع دازام ىعفاشلاو

 نيرشعلاو ةثاملادعب ةضارفلا فانئتسا هبهذم نم هنع هللا ىضر ىلع نع تبث دق ركب وبأ

 لئس نيح 2 ىبلأ نع ليإلا نائسأ ذخأ هنأ ًاضيأ هنع تبث دقو هيف فلتذال ثيحب

 ةفيحصلا هذهو سأنلا دنعام د لاقف رقم لَ هللال وسر نم ءىث مدنع له هل ليقف

 ىلع لوق تبن املو هني ىنل نع اهتذخأ بالا نانسأ ايف لاق ايف امو ليقت

 هناآل ًافيقوت كلذ 0 زب الا نانسأ ذخأ هنأ تدث و ةضي رفلأ فانتتساب

 نب ورمعل هيتك ىذلا باتكلا ىف هلي ىنلا نع ىور دق ًاضيأو هلل ىتلا فلاخال

 نم برضلا اذه تابثإ زئاج ريغ ًاضيأو نيرشعلاو ةئاملا دعب ةضيرفلا فانئتسا مزح

 ةئاملا ىف يتلا بوجو ىلع اوقفتا ايلف قافتإلا وأ فيقوتلا قيرط نم الإ ريداقملا

 رتاوتلا لقتلاب تبث دق شرف اممنال نيتقحلا طاقسإ ل

 دق هل لق نوبل ةنبأ تل لك فو ةقح نيسمخ ع قف نيرشعو لام ىلع لبإلا تداز

 ةدايزب رثكت ال لبإلا نأ مولعمو لبإلا ترثكاذإو اهضعب ىف لاقف هظافلأ تفلتخا
 لبإلانأ ملثم ىلع قلطي ةريثك ةداز الإ لبإلا تداز اذإو هلوقب درب ملهنأ ملعف ةدحاولا
 لبإلان وكت نأ وهو ةريثكلا ةدايزلا نم برضدنع كلذ بجون دقننو اهم ترثكدق

 ةدابزب ض رك رفلا رييغت بجو ضيا ونوبل تنبو قاقح ثالث | رف نوكستف نيعستو ةئام

 بج ويف هريغل وأ لص "الا ىفو اهبف بجويف ةديازلا ةدحاولاب هريغي نم ولخضالدحاولا

 لصْالاعم ةدايزلاف ب .جوأ نإف ايش ةدئازلاةدحاولا فب جوي الونيرشعلاو ةئاملا ىف

 . ىو نيعبرأ ىف اههجوأ امنإو نوبل ةنبا نيعبرأالا ىف بجوي مل وف نوبل تانب ثالث
 لعجيف ةدحاولاب ضرفلا رييخت بجو اإ ناكنإو علم هلوق فالخ كلذو ةدحاولا

 وفعلا ناكذإ لوص“ الا فلاخ دّقف وفع ةبحاولاو نيرشعلاو ةئاملا ف نوبل تانب ثالث

 ىعازو الاو ىروثلاوهكللامو انباتأ لاقف معلا ضن ارف ىف فلتخاو ضرفلا ريغي ال
 اقو هاش عبرأ اهف نوكنف ةئاعبرأ ىلإ هايش ثالث ةاثو نيتئام ىف ىعفاشلاو ثيللاو لات أ ايف ن كتف ةئاعن رأ ىلإ هاش ثالث ةاكو نيتثام ىف  ىفاشلاو ثمللإو
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 ةاش ةئامعب رأ تناك اذإو هايش عبرأ اهيفق ةاشو ةاش ةئامثلث منغلا تناك اذإ ل اص نبنسحلا
 هلع ىنلا نع ةضيفتسم راثآ تبث دقو كلذ وحن ميهاربإ ىودو هايش سمخ اهفف ةاشو
 رقبلاو لب إلا نم لماوعلا ةقدص ىف فاتخاو ملاص نب نسحلا لوق نود لوآلا لوقلاب
 كلاملاقو ءىث اهف سيل ىعفاشلاو اص نب نسحلاو ىعاز وآلاو ىروثلاو انباكصأ لاقف
 نب نسح انثدح لاق عناق نب قابلا دبع انثدحام لوآلا لوقلل ةجحلاو ةقدص اهف ثيللاو
 نع سواط نع ثيل نع بعصم نب راوس انثدح لاق هب ومح انثدح لاق ىرتستلا قاحح]

 لاق ركب نب دم انثدحو ةقدص لماوعلا رقبلا ىف سيل لاق تَي هتال وس ر نأ سابع نبأ
 قامسإ وبأ انثدح لاق ريهز انثدح لاق ليفنلا دمح نب هللا دبع انثدح لاق دواد وبأ انثدح
 ليق هينسحأ ريهز لاق هنع هللا ىضر ىلع نع روعأالا ثراخلا نعو ةرمض نب مصاع نع

 ءىث لماوعلا ىلع سيلو ةنسم نيعبر الا ىفو عيدت نيثالث لكف رقبلا ىفو لاق هلي ىنلا
 لاقوةفدعةبجلاىفالوةعسكلاىفالو ةخنلا ىف سيل لاق هنأ هتلر ىنلا نع ىوراضيأو
 ةقدصلا بوجو نإف ًاضيأو ليخلا ةببجلاو ريخلا ةعسكلا ولماوعلارقبلا ةخئلا ةغللا لمأ
 اهو باطي ةمئاسلاو اهسفنأ نموأ املسف نم ءايثل ًادصرم هنوكب قلعتم ةضفلاو بهذلا ادع اهيف

 بايثو ةلغلا رود ةلزنع ىهو ءاهلل ةدصرم ريغ ةلماعلاو اهسفنأ نم وأ املسن نم امل اهؤامن
 ناكو لف ةمئاسلا ىلإ ىهك لها وعلا ىف ةقدصلا بوجو ملعىلإ ةجاحلا آضيأو اهوحنو ةلذبلا
 ةمئاسلافهدورو نزوى ًارتاوتم هب لقنلا درول ةلماعلا ىف اهماجيإ ىف فيقوت هلي ىنلا نم
 ىنلا نم نكب مل هنأ انيلع ضيفتسم ىلقن ةباحصلا نعالو َلَي ىنلا نع كلذب د ري ملاملف
 هانمدقام اهنم اهنع ةقدصلا فن قف هلع ىلا نع راثآ تدرو دق لب اماجيإ ىف فيقوت ل

 لوسر نأ هغلب هنأ رانيد نب ورع نع حابصلا نب ىنثملا نع بوبأ نب ىح ىورام اهنمو
 مهاربأو هللا دبع نب رياجو ىلع نع ىورو ةقدص ةريثملا روث ىف سيل لاق لَ هللأ

 سنأ ثيدح هيلع لذيو لماوعلا رقبلا ةقدص قن ىرهزلاو زيزعلا دبع نب رمعو دهاجو

 ضرف ىتلا ةقدصلا ةضي رف هذه تاقدصلا ىف ًاباتك قيدصلا ركب ىب ال بتك لَ ىنلا نأ
 اهقوف لكس نمو ارطعيلف اههجو ىلع نونم ؤملا نم اهلتس نق نيملسملا ىلع هَ هللا لوسر
 ريغ نع ةقدصلا كلذب قزف ةاش اريف نيعبرأ تناكاذإ |متمئاس ىف منخلا ةقدص هطمي الف
 سمخ ىف تلي ىنلا نع ىور ليق نإفاهادع امع ةقدصلا ىنن وةمئاسلا ركذهنأال ةمئاسلا
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 لوقب لقي ملو انرك ذامهصخهل لبق اهريغو ةمئاسلا فبجو. مو كلذو ةاشلبإلا نم

 . هلبق دحأ لماوعلا رقبلا ىف ةقدصلا هباحيإ ىف كلام

 لاقو ةنسم راغصو ناسم ةاّش نيعبرأ ىف ملعلا لهأ ةماعو انباعصأ لاق ( لصف )

 ىلإ هقبسي ملو راغصلاب كلذ دعب دتعي مث نيعب رأ ناسملا نوكنت ىتح اهف ءىثال ىعفاشلا

 لاقف ىثاوملا تاقدص علي ىنلا نع ىلع نع ةرمض نب مصاع ىوردقو دحأ لوقلا اذه

 نع ةرتاوتملا راثألا ًاضيأو داز امو باصتلا نيب قرفي ملو اهريبكو اهريغص دعيو هيف

 لاقيف مسالا عيمجلاىلع قلط أ رابكلاو راغصلا عمتجا ىتمو ةأش ةأش نيعب رأ ىف عل ىنلا

 مل ًاضيأو تعمتجا اذإ رابكلاو راغصلا ىف اموجو كلذ ىضتقاف ةاش نوعبرأ هدنع

 باصتلا مكح كلذكف ابعم رابكلا دوجول باصنلا دعب راغصلاب دادتعإلا ىف !وفلتخم

 لكف ًاثانإو ًاروكذوأ ًامانإ تناك اذإ اهيف ةفينح وبأ بجوأف ةمئاسلا ليخلا ىف فلتخاو

 دمحو فسوي وبألاقوماردةسمت مرد ىتثأم لكن عىطعأو امموق ءاشنإو ًارانيد سرف

 هيبأ نع دحتنب رفعج نع ىدعسلاةورع ىورو اذ ةقدصال ىمفاشلاو ىروثلاوكالامو

 نب ديز نع كلام ثيدحو رانيد سرف لكىف ةمئاسلا ليخلا ىف هلل ىلا نع ريأج نع

 لجرل ةثالث ىه لاقو ليخلا ركذ علب ىنلا نأ ةري ره ىنأ نع نامسلا للاص ىبأ نع لسأ

 المجتو امركن اهذخت لجرلاف رتس هل ىه ىذلا امأف رؤو لجر ىلعو رتس رخآلو رجأ

 ىلع اوقفتا دقو ًاقح ليخلا ىف تيثأف اهروبظ ىف الو اهماقر ىف هللا تح ىسني الو

 نوحي لبق نإ ةدأرملا ىه نوكت نأ ب جوف مثاوسلاةقدص ىوس قوقحلا رئاس طوقس

 اهيفىلع هللا لزنأ ام لاقف ليخلا هركذ دعب ريا نع لثس دق هل ليق ةراجتلا ةاكز ديرب نأ

 لف | هرب ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو هرب ًاريخ ةرذ لاقثم لمعي نف | ةعماجلا ةبآلا الإ

 ىوس قوقح لاملايف ليققإف ريخلا ف اهبجوأل ةراجتلا ةاكز دارأ ولو ًائبش اهف بجوي

 تنب ةمطاف نع ىعشلا ثيدح هيلع ليلدلاو اهريغ ًامح دارأ نوكي نأ زوجيف ةاكرلا

 نأ ربلا سيل | ىلأعت هلوق التو ةاكزلا ىوس ق> لاملا ىف لاق هنأ كلي ىنلا نع سيق

 لبإلا ركذ هنأ هلي ىنلا نع رباج نع ريبزلا ىبأ نع نايفس ىورو | مهوجو اولوت
 نآرئاخ اهيمس ةحينمو اهولد ةراعإو ابلخ قارطإ لاق كلذ نع لئسف ًاقح ايف نإ لاقف

 ليخلاو ريما كح فلتخا امل كلذك ناكو لهل ليق كلذ لئم ليخلا ف روكذملا للا نوكي
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 ع :إ هنأو كلذ هدر مل هنأ ىلع لد امين هلي ىتلا قرف ايلف هيف نافلتخال قحلا اذهنآل

 نب قابلا دبع انثدح آبجاو ناك قح لك تخسف ةكزلا نأ ىور دق ة هنأ ىلعو ةاكزلا دارأ
 نب بيسملا انثدح لاق ديعس نب ىلع انثدح لاق ىرتسقل ١ قاحسإ نب نسح أ د دح لاق عناق

 ةقدص لك ةاكزلا تخسن لاق ىلع نع قورسم نع صاع نع بتكملا ديبع نع كيرش

 ىنلا باحصأ رواشف مهليخ نم ةقدصلاذخأب نأ رمع اولأس ماشأا له أ نأ ىوردق ًانيأو
 يلع مهقافتا ىلع لدبي اذهو مهتم اهذخأف 0 ةبزج ل ملام س بال ىلع هل لاقن ملي

 هنأ ىلع لدف عواطتلا ةقدص ىف مرواشي مل مل هنأ مولعمو ةباحصلا رواش هنا ايف قد

 ذخ يال هنأل مهيلعةي زج نكستولام سأبال ىلع لاق امنإو ةباحصأ| ةرواش# ةبجاو اهذخأ
 نع هنع هللا ىضر ىلع ثيدحن اهجوب : نم جتحاو ةقدصلا هجو ىلع لب ر اذصلا هجو ىلع

 سب ُهّب ىنلا نع ةرب . رهىفأ ثيدحو قيقرلاو ليخلا ةقدص نع مكل توفعع هيي ىننلا
 ىرت الأ بوكرلا ليخ + ىلع ةفينح ىنأ دنع اذهو ةقدص هسرف ىف الو هدبع ىف ملسملا ىلع

 ةفينح وب أل اقف لسعلا ةاكز قفاتخاو د يلا اذ ةراجتلل تناك اذإ اهتقدص فني هنأ
 كلام لاقو رشعلا هيفف رشعلا ضرأ ىف ناكاذإ ىعازو"ال الاو دمحو فيسوب وبأو

 هلثم زيزعلا دبع نب رمع نع ىورو هيف ءىث ال ىعفاشلاو اص نب نسحلاو ىروثلاو

 هدنع تنثو كلذ رع فشك نيد رشعلا هنم ذخأ هنأو كلذ نع عوجرلا هنع ىورو

 رشملا لسعلا ىف نأ ىنغلب لاق هنأ باهش نبا نع سنوي نع بهو نبأ ىورو هبف ىورام
 هنإ يحب لاقو كلذب ةعيبرو ديعس نب ىح نع ثراحلا نيورمع ىف ريخأو بهو نبأ لاق
 قخ | ىلاعت هلوق رهاظ ركبوبأ لاق ةنسلا تضم كلذب ماع لكف رشعلا هبف لوقب نم عمس
 نإف ةلممج تناك نإ ةقدصلاو هلام نموه ذإ لسعلا ىف ةقدصلا بجو |ةقدص مهلاومأ نم

 9 بجوي ال ذإ رشعلا تناك ةقدصل!تبجو اذإو ام ةقدض باحجيإ تضتقأ دق ةبآلا
 نيدحأ انثدح لاق دوادوبأ أ انثدح لاق ركب نب دمت انث دحام ةنسلا ةبج نم هيلع لديو هريغ
 نب ورحت نع ىرصا!ثراحلا نيورمحم نعنيعأ نب ىسوم !نثدح لاق ىلارحلا بيعشى أ

 لحن روشعب ٍرَلَع هللا لوسر ىلإ ناعتمىب دح أل اله ءاج لاق هدج نع هيبأ نع بيعش
 الف ىداولا كلذ هلي هلِلَي هللا لوسر هل ىمخ ةبلس هل لاقي هل ًايداو ىمحت نأ هلأسو هل
 بتكف كلذ نع هلئسي باطلا نب رمج ىلإ بهو نب نايفس ب:تك باطلا نب رمع ىلو



 صاصحجلا نآرقلا ماكحأ ع

 الإو ةبلس هل محأف هلحن روشع نم هيَ هللا لوسر ىلإ ىدؤي ناكام كيل ىدأ نإ رمع

 نب هللا دبع انثدح لاق عناق ن قابلا دبع انثدحو ءاشي نم هلكأب ثيغ بابذ وه امئاف

 ىسوه نب ناميلس نع زيزعلا دبع نب ديعس نع عيكو انثدح لاق ىبأ انثدح لاق دمحأ

 لوسر اي تلقف لاق رشعلا دأ لاق الحن ىل نإ هللا لوسراي تلق لاق ىعتملا ةرايس ىبأ نع

 لاق ىلعم انثدح لاق ناذاش نب دمج انثدح لاق قابلا دبع انثدحو ىل اهاهخ ىل ابمحأ هللا

 ب نإ رمع انيلإ بتك لاق بيعش نب رم نع ميركلا دبع نع ورمع نب هللا ديع قر بخأ

 ىلا ىلإ كلذ دنسي رشعلا فاوطلاب نحنو لسعلا ةاكز ىطعن نأ انمي زيزعلا

 م لاق زاوهألا دجسم مامإ بوقعي نب دمج انثدح لاق عناق نب قابلا دبع انثدحو

 نب ىسوم نع ةقدص انثدح لاقىدبعلا صفحوب أ انثدح لاق ىناتسجسلا باطخلا نب ريع

 قز لسملا نم قاقزأ ةرشع لك هني هللا وسد 9 لاق رمع نبا نع عفان نع راسي

 هجرخت امو رّقلا ىرجب هارجأ هنأ ىلع كلذ لد رشعلا ل علا ىف لِي تلا بجوأ امو

 ناكاذإو رشعلا هيفف رشعلا ضرأ ىف ناكاذإ ان لاقن رشعلا هيف بحي ام ضرألا

 ناك اذإو ءىث اهيف بحي ال جارخلا ضرأف ةرقلا نآل هيف ءىشالف ا جارخلا ضرأ ىف

 اهرئاظنو لئاسملا هذهفلوقلا انيصقت سادقو لسعلاكلذكف رشعلا 5 بر شعلا ضرأ

 قلعت امب اهتمالمج انه انركذ انو ىواحطلار فدج ىبأ رصتخع حرش ىف ةاكزلا لئاسم نم

 تاقدصلا ذخأ نأ لع لدي [ [ ةقدص مهلاومأ نم ذخ ]ىلاعت هلوقو ةيآلا رهاظب هيف محلا

 2 مئاق مامإلا قس نآل هرج مل نيك اسملا ىلإ هيلع تيجو نم اهادأ ىتم هتأو مامإلا ىلإ

 ىثاوملا تاقدص ىلع لامعلا هجوب لِي ىنلا ناك دقو هطاقسإ ىلإ هل ليبس الف اهذخأ

 فيقث دفول لي ىنلا هطرشام ىتعم اذهو ابعضاوم ىف هايملا ىلع اهوذخأب نأب مرمآيو

 قدصملا نكلو قدصملا ىلإ ىثأ وملا راضحإ نوفلكي ال ىنعي اورشعي الو اورشحال نأب

 تاوكز امأوراقلا ةقدص كلذكو مهنم اهذخأيف مهشاوم ناظمو موهايم ىف مهيلع رودي

 ربش اذه لاقف نامثعو رمعو ركب ىبأو علي هللا لوسر ىلإ لمحت تناكدقف لاومألا

 طقسو نيك اسلل ىلإ اهؤادأ ل لج هلام ةي ةيقب كيل مث هدؤيلف نيدهيلعناكن ف كتاوكز

 ىلع ذفان وبف لدعلا ةمئأ نم مامإ هدقع دةع هنآل اهذخأ ىف مامإلا قح كلذ لجأ نم

 عهثعب اكلاومآلا تاوكز ىلع ةاعس ثعبهنأ انغلبي لو مهلوأ | مهيلع دقعيو هلع هلوقلةمآلا



 "كم ةاكزلا رادقم

 نوكت امبإو مامإلل ةرهاظ ريغ لاومألا رئاس نال كلذ ىف راهلاو ىكثأ وم ا تاقدص ىلع

 ملو ممزارحأ لوخد ةاعسلل زئاج نكي ملو ةزيرحلا عضاوملاو تينا وخلاو رودلا ىفةأوبخي
 لماعلا ىلع ناك لب لماعلا ىلإ ىثاوملا راض>] !وفلكي مل م اهراضحإ موفلكي نأرحي
 لاوم”الا ةاكز ىلع ثعبي مل كلذلف كانه هتقدص ذخأو هعضاوم ىف لاملا عضوم روضح
 لاوم"الا هذه تربظ املو اهف الوبقم محلوق ناكو مامإلا ىلإ امنولمح !وناكف ةاعسلا
 بجوام اهم روذخأب لامعا« لع بصنق ىثاوملاتوشأ نادلبلا ىف اب فرصتلا دنع
 نم ملسملا هبرمب اما وذخأي نأ هلامع ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتك كلذلو ةاكزلا نم
 نيرشع لك نم هنم ْذْخْوب ىنذلا هب رم اممو رانيد فصنأر انيد نيرشع لك نم تاراجتلا

 ربع بتكو تلي ىبلأ عمس نم كلذب ىنريخأ لوح دعب الإ هنم ذخؤيال مث راتيدأر اند

 نمو رشعلا فصن ىذلا نمو رشعلا عبر ملسملا نم | وذخأب نأ هلامع ىلإ باطخلا نا
 اهب وجو طئارشاهف ربتعت ةبجاولا ةاك زل وهف كللذنم ملسملا نم ذخؤي امو رشعلا ىبرحلا
 ىذتحاف هنم ذخوت م هيلع تدجو دق ةاكزلا نكت ل نإف كلم ةعصو باصنو لوح نم

 ذإ عورزلاو راقلا روشعو ىثاوملا تاقدص ف "ل ىنلا ل أدق كلذ ىف باطخلا نب رمج

 عورزلاو ةمئاسلا ىئاوملا رووثك مالسإلا راد ىفاهب فات ةرهاظ الار تراص دق
 مالو ىنلا نع ىورام عم اعامجإ راصف هفلاخالو ةباحصلا نم دحأ هيلع ركني ملو راقلاو
 نب رب رج نع بئاسأ ]| نب ء ءاطع ىور ليق نإف هانركذ ىذلا زيزعلا دبع نب رمت ثيدح ىف

 روشعلا امنِإ روشع نيدلسملا ىلع سيل َقلَي هللا ل وسر لاق لاق همأ ىبأ هدج نع هللا دبع
 دفول لاق متي ىلا نأ صاعلا ىبأ نب ناهد نع نسحلا نع ديمح ىورو ةمذلا لهأ ىلع
 ث رح نب و رمت نع رجالا نب ميهاربإ نءليئارسإ ىورو اورشعت الو اورشحتال فيقث

 وشعلا ع عفدذإ هللا ودمحأ ب رعلا رشعماب مكي هللال وسر لاق لاق ديز نب ديعس نع
 دارلا سيلا لبق ال لاق نيملسملا رعي رمع ناك أ أ رمع نبال لاق راسب نب ملسم نأ ىورو

 ىذلا وهو سكملا نم ةيلهاجلا لهأ هذخأب ناكام وهامنإو ةاك زلا روشعلا هذه ركذب
 ةبقع نع ةساممم نب نم رلا دبع ن زرع بيبح ىلأ نب ديزي نع قاح] نب دمح ثيدح ف ديرأ

 ىنع هابإو ًارشاع ىنعي سكم بحاص ةنجلا لخدي ال هلي هللا لوسر لاق لاق ماع نب
 : هلوقب رعاشلا



 مرد سكم قرما عاباملك قو ةواتأ قارعلا لاومأ لكفو

 ةاكزلاامأف ةيلهاجلا لهأ هذخأي ناكىذلا سكملا وه رشعلا نم مللي ىنلا هافن ىدلاف

 تاقدص ذخأي اكدلهأ ىف هعضيف مامإلا هذخأب هلام ف بجو قح وه امإو سكمب تسيلف

 نيملسملانم هذخأ فن ىذلا نوكي نأ زوجي ًاضيأو جارخلاو نيضرألا روشعو ىثاوملا

 ىنعي ةمذلا لهأ ىلع روشعلا امن لاق كلذلو ةيزجلاو راغصلا هجو ىلع اذ وأم نوكي ام

 نيبو عورزااوىثاوملا تاقدص نيب قرفلل جت نم سانلا نموةءزجلا هجوىلع ذخ بام

 لاقو اهل مامإلا ذخأ اهف طرشي ملو | ةاكزلا اوت آو ] ةاكرلا ىف لاق هنأ كاومألا ةاكز

 نيك انسملاو ءارقفلل تاقدصلا ام ] لاقو [ مهربطت ةقدص مهلاومأ نم ذخ | تاقدصلا ىف

 مامإلا قح طاقسإهل زئاج ريغ هنأ ىلع لدي لماعلا بصنو [ اهيلع نيلماعلاو هل وق ىلإ

 طرش امنإف ممارقف ىف اهدرأو مئاينغأ نم ةقدصلا ذخآ نأ ترمأ ملي لاقو اهذخأ ىف

 نإو ةاكزلانأ ىلإ ب هذب اذه لوقي نمو تاوكرلا ىف هلثم ركذي لو تاقدصلا ىف هذخأ

 صخايلف اهوحنو ىثاوملاب صتخم مسأ ةقدصلاو أب صخأ ةأكررلا مسأ نإف ةقدص تناك

 نأ بجو مامإلا اهذخأي نأب ةقدصلا ىف مأو مامإلا ذخأ نود ءاتيإلاب س”الاب ةاكزلا

 اهذخأ هنإفرشاعلا ىلع هب رعام الإ لاوم”الا باب رأىلإ الوكومتاوكذلا ءادأ ن وك

 كتالص نإ مهلع لصو | ىلاعت هلوق ةمث'الا ىلإ تاقدصلا ذخأ نوكيو فلسلا قافتاب

 لجرماتأاذإ تلي ىنلا ناكلاق وأ ىبأ نبا نع ةرم نب ورمع نع ةبعش ىور | ىحل نكس

 تاثئورو ىفوأ ىبأل [لعلصموللا لاقف ىبأ لامةقدصب هتيت أف لاق هيلع ىلص هلام ةقدصق

 هلل هللا ل وسر لاق لاق هببأ نع رءاج نب نحر لادبع نعقا#] نب ةجراخ نع سق نبأ

 اولدع نإف نوغبب ام نيبو مهني اولخو مهب أوبحرف موءاج نإف نوضغبم بكر كيت /

 ةيلس ىورو مل اوعديلو ماضر ماكز مامتنإف موضراو مهيلعف اويلظ نإو م,سقنأألف

 هللا لوسر لاق لوقي ةريره ابأ عمس هنأ ىبأ ىفربخأ لاق ىرتخبلا انثدح لاق ريشب نبا

 امنغم اهلعجأ موللا لوقي لاق اهباوث امو اولاق اهماوث !وسنت الف ةاك دلا متيطعأ اذإ لِي

 ءاعدلا وه [مهيلع لصو | ىلاعت هلوقب دارملا نأ ىلع لدت رابخ” الا هذهو ًامرغم اباعجت الو

 نوعرامشف مهسوفن هب بيطتو هيلإ مهمولق نكست ام ملعأ هللاو ىنعي | محل نكس ] هلوقو

 مط ب ىنلا ءاعد ةكرب نم هنولاني ايفو هللا باوث ىف ةبغر ةبجاولا تاقدصلا ءادأ ىلإ



 سأل ةيآلا . ًادجس اوذخت!نيذلاو : ىلاعآ هلوق

 ةنسو هللا باتكب ءاددتقا اهحاصل وعدي نأ اهضبق اذإ ةقدصلا لماعل ىغبني كلذكو

 فاسلا نم ةعامج نع ىور ةيآلا [ ًارفكو ًارارض ًادجسم اوذختا نيذلاو | ىلاعت هلوق
 ءأنب + ىف لع يلم ىنلا اونذاتسا اوعس دق جرزخلاو سوألا نم الجر رشع ىنثا اوناكممنإ
 نيب قير هدام ناك امئإ ]و ممدصق كلذ نك لو رخل اورطللاو ةيتاشلا ةليلل دجسم
 ةملكلا فاتختل رخآ لوعسم 2 بزحو دسم قابز> ىلصيف اويرحشي 0 نأو نينمؤالا

 ل هلي ىنلا ىلع نعطلاب هيف اورفكيل ًاضيأ هب اودارأو ةعماجلا لا لاو ةفلآلا ١لطتو

 الف هيف نواخي !وناك مهنال نيملسملا نم فوخ ريغ نم مهب ايف نوضوافتيف مالس الاو

 سابعنب أ لاق | لبق نم هلوسرو هللأ براح نا ًاداصرإ و| ىلاعت هلوق ميغ هيف ميطلاخ
 ةاودعلا ديدش ناكو لبق بهارلا صاعوبأ هل لاقي ناكو قسافلا صاعانأ هب دارأ ًادهاجمو
 ىلإ هلي ىنلا ةرجم لبق سو لأ ىف تناك ى ملا هتساير باه منن ًادسحو د دانع تلي ىنلا

 دجسملا !ونيف هباحأو آدم هب جرخأت دن نأ و رصيق أي بس نيقفانملل لاقف ةنيدلأ
 ةدأ رولاب حبلا )وأ آنسحلا ف لعفلا بدترت لعمل هذه تلد دقو هل نيبقرتم ىنعي هل اداصرإ رإ

 ابهنع رجزت وأ هب هقيلعت ىلإ ةنكمملا وعدت ىتلا ىناعملاب لعفلا قلعت ىتلا ىهةدارإلا نأو
 ريخأ ام هب دأ ارأ انو لجو رع هلل ةعاط ناكل هيف تاولصلا ةماقإ هئاندب اودارأول مهن'ال ال

 ًاديأ هيف مقتال ] ىلاعت هل وق ًارافك نيمومذم اوناكمهتدارإ و مدصق نم منع هب ىلاعت هلأ

 دجسملا نأ ىلع ةلالدلا هيف أ هيف موقت نأ قحأ موي لوأ ن نم ىوقتلا ] ىلع ى رسسأ فسم

 هنن بن هللا نأال همده بحي هنأو هيف مايقلا زوجي ال ىصاعملاو نينمؤملا رارضل ىنمملا
 هلي ىزلا مايق هلهأ ىلع مرحو داسفلاو رارضلا ىلع ىببملا دجسمل اذه ف مايقلا ن ع هل
 ىلع لدي اذهو ىوقتلا ىلع سسأ ىذلا دجسمللا فالخ ىلع مب افافختساو مل ةنأهإ هيف
 نوكت دق ةالصلا نأ و ضع ن نم هيف ةالصلا لعفب ىل لو ا دق نك ام لإ ضعل نأ

 لص "ل ف هيلع ىنبام بس دجسألا ف ةالصلا هل ةليضف ىلع لديو ابضع ع فايع ةيهنم

 وهوأ موي لوأ نم ىوٌتلا لع سسأ] هلوقل هريغل قباسلا دجسملا قات مايضف لع لد 9و

 قحلا نمناكو لدج.لا اذهىف مايقلا نأ هانعم نأال [ هيف موقت نأ قحأ | ىلاعت هلوق ىنعم
 كلذو هريغ نم هيف مايقلاب قحأ ىوقت لا ىلع سسأ ىذلا دجسْللا | أله ناكل زوجي ىذلا



 صاصجلل نآرقلا ماكحا م

 ىنعملا نكي مل ولف كلذ نع هيبن ىلاعق هقلا ىهنل هيف مايقلا وحي ام نكي مل دارضلا دجسم نأ
 زوحي ال دجسم نم هيف موقت نأ ق-أ ىوقتلا ىلع سسأ دجسمل هريدقت ناكل ان ركذام

 ىلا نأ الإ غوسي دق اذهو كرت نم حلصأ ضرفلا لعف هلوق ةلزنمب نوكتو هيف مايقلا

 نع ىورف وهام ىوقتلا لع سسأ ىذلا دجسملا ىف فاتخا دقو مالكلا هجو وه لوألا

 ىردخلا دغش ىنأو بعك نب ىفأ نع ىورو ةنيدملا دجسم هنأ بيسملانب ديعسو رمع نبأ

 دجسم هنأ ةيطعو نسحلاو سابعنب! نع ىورو اذه ىدجسم وه لاق هنأ تلي ىنلا نع

 نأ ىلع ةلالد هيف | نيربطملا بحت هللاو اوربطتب نأ نوبح لاجر هيف | ىلاعت هلوق ءابق

 نعىور | اوروطتي نأ نوبح ] هلوقو هيف ةالصالو دجسملل ةليضف دجسملا لهأ ةليضف

 انثدح لاق ركب نب دم انثدح ءاملاب روطتلا هيف ليقو بونذلا نم نوروطتي لاق نسحلا

 ثراحلا نب سنوي نع ماشه نب ةيواعم انثدح لاق ءالعلا نب دمع انثدح لاق دواد وبأ

 هذه تلزن لاق هِي ىنلا نع ةريره ىبأ نع حلاص ىنأ نع ةنوميم ىنأ نب مههاربإ نع

 ميف تازتف ءاملاب نوجنتسي اوناكلاق | اوربطتي نأ نوبحت لاجر هيف] ءابق لهأ ىف ةيآلا

 وه ىوقتلا ىلع سسأ ىذلا دجسملا نأ امهدحأ نيينعم رخلا اذه ىوح دقو ةيآلا هذه

 نع رابخالا ترتاوتدقو راجحالاب هنم لضفأ ءاملب ءاجنتسالا نأ ىتاثلاو ءابق دجسم

 ءاملاب ىجنتسا هنأ ملي ىنلا نع ىور دقو العفو الوق راجحألاب ءاجنتسالاب هلي ىنلا

 قيرط ىلع هبفإىرشلا قلطأ | مهلا ومأو مهسفنأ نينم ملا نم ىرتشا هللا نإ ] ىلاعت هلوق

 انسفتأ كلام ىلاعت هللاو كلم الام ىرتشي ىذلا وه ةقيقحلا ىف ىرتشملا نآل زاجنأ

 اكىرش هامسف [ ًاتسحآضرق هللا ضرقي ىذلا اذ نم ] ىلات هلوقكهنكلو انلاومأو

 (هيف لماعلا كلم الام ىرجم هظفل ىرجأف هب امبف ٌباوثلا نامضل ًاضرق ةقدصلا ىمس

 لِلَو ىنلا نع ىور نومئأصلا مهنإ لبق [نوحتاسلا | ىلاعت هلوق هيف ًابيغرتو هيلإ ءاعدتسا

 ريبج نب ديعسو سابع نبأو د وءسم نب هللا دبع نع ىورو موصلا ىمأ ةحايس لاق هنأ

 ىف ةغلابملا نم نوكي ام متأ وه[ هللا دودحل نوظفاحلاو | ىلاعت هلوقو ٌموصلا هنأ دهاجيو

 ىف ًادودحملاعت هلل نآأل كلذو هرج اوز نع ءاهتالاو هرماوأب مايقلاو هللا ةعاطب فصولا

 ىف ىلو"الا وه امو هيف ريخ امو هحابأ وأ هيف بغرو هيلإ بدنامو هرجاوزو هرماوأ
 فصولا اذهب موقلا ءالؤه ىلاعت فصوف هللا دودح هذه لكو هللا أ ةقفاوم ىرحت
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 ابلبقىتلا ةيآلا ىف نيب دقو هنم هدارأامرئاسب ماقو هضُن رف عيمج ىدأ دقفكإذك ناكنمو
 ىلاعت هلوقب ناوضرلا ةعبب ىهو ةرجشلا تحت هوءياب نيذلا ةباحصلا ممو ام نيدارملا
 ةلزنم ةبآآلا هذه تنيبدقف نورئاتلا هيلع فطع مث | هب متعياب ىذلا مكعبدباورشبتساف |
 ىف نوكيإ نأ زوحي الو ىلاعت هللا دنع ملحو مالسإلاو نيدلا نم مهنع هللا ىضر ءالؤه
 دودحل نوظفاحلاو | ىلاعت هلوق نه م مفنأ الو غلبأ مالكللا ةعاطب مايقلاب ديبعلا فصو
 ةعاس ىف.هوعبنا نيذلا راصنآلاو نيرجابملاو ىنلا ىلع هللا بات دقل | ىلاعت هلوق | هللا
 ن'ال كوبت ةورغ ىف كلذ ناكو هتب وهصو هقيضو مآلا ةدش ىه ةرسعلاو | ةرسعلا
 ةعاس ىف.هوعبتا نيذل] صفت ررظلاو دازلاو ءاملا نه ةلقو رحل ةدش ىف جرخ هِيَ ىنلا
 ام اهي قحتسي ىذلا باوثلا ليجو املثم ىف عابتالا ةلزنم ملظعل ةبوتلا ركذب ةرسعلا
 مهريغت مل ذإ لاحلا كلت ىف مهنم نيقيلاو ةريصبلا نسحو اهيلع ربصلا عم“ ةقشملا نم مهقحل
 نع باقلا ليم ةبراقمب مهتم قيرف نع ىلاعت ريخأو نامزلا ةدشو سم" الإ ةبوعضص ابنع

 قمل نع باقلا ليم وه غب ميرا و | مهنم قب رق بولق غيزي داكام دعب , نم | هلوقب قحلا
 ىلا لاحلا لثميو مهتبوت لسبقو هب هلأ مذخأ 8 اولعف الو مهنم ق قيرف كلذ براقف
 لضف ابلثموراصت "الأ ىلع نب ر جاب 1| اهم لضف مريخ ىلع ةرسعلا لاح ىف ةيعبت :ه اهم لضف

 عابتالاب نيقلا ةعصو ةريصبلاة دش نم مهنم روظاملو ةقشملانم مهقحلا ا سانلا ىلع نيقبالا
 ىذ“ الا نم مهلبق نم مهقحلي ناكامو رافكلا صأ ءالعتساو نينم ٌوَملا نم دذع ةلق لاح ىف
 ةداتقو دهاجمو رباجو سابع نبا لاق | اوفلخ نيذلا ةثالثلا ىلعو | ىلاعت هلوق بيذعتلاو
 لاقو ةبوتلا نع !وفلخ دهاجم لاق عيب رلا نب ةرارمو ةيمأ نب لالهو كلام نب بعك مه
 نميف كود ةوزغ نع اوفلخت ةثالثل ءالؤه اوناك دقو كوبت ةوزغ نع اوفلخ ةداتق
 اورذتعاذ نوقفانملا ءاج كوب نم هلع ع ىنلا عجر أءلف مالسإلا ىحيحص اوناكو فلخت
 أوضرعتل مهلإ مينا اذإ ل هللاب نوفلحي س] مهنع هللا ريخأ نيذلا مو لطابلاب أوفلحو
 هللا نإف مهنع اوضرت نإف مهنع اوضرتل ل نوفلح < | لاقو [ مهنع اوضرعأف مهنع

 اوناكذإ مون دءاضرلان ع يد ضار ءالاب , ىلاعت ممأف [نيقسافلا موقلا نع ىضربال

 اوةدص نيلسم اوناكةمهنإف ةثالثلا امأو نونطبي ام ريغل نيربظم مراذتعا ىف نيبذاك
 لوسر مهل اًقفمدنلاو ة ةبوتلا اوربظأو رذعريغ ن همانفلخت انإ 2 ىبنللا اولاقو مهسفنأ نع
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 هللا لزنأف مِن ىلاعت هللا لوني ام رظفأ ىتحا وضماف كسفنأ نع متقدص دق كنإ مقل هللا

 مهوملكي ال نأ نيملسملا ىمأي نأو مهملكي ال نأ قلي هيبن سمأو مييلع ديدشتلا مرمأ ىف

 ني رومأماوناكدقمبمأآل مهب وتد ر ىتعم ىلع كلذ نكي ملو ةليل نيسمن وحن كلذ ىلع !وماقأف

 ىلع املعف اذإ ةبوتلا تقو ىف بوتي نم ةبوت لبقتال نأ ةلكحلا ىف زئاج ريغو ةبوتلاب

 ىو مهتبوت لازن] ريخأت ىف مهبلع ةنحنلا ديدشت دارأ ىلاعت هتكلو هب رومأملا هجولا

حالصتساو موحالصتسأ هيدارأو مهم الك نع سانلا
 الو اودوعيالثل نيملسملا نم مث ريغ 

 نيذلا نوقفانملا امأو حالصتسالا عضومب مهف هللا لعل هلثم ىلإ نيملسملا نم مريغ

 كلذب تدثف مهنع ضأ رعإلاب ىمأ كلذلف كلذب حالصتسا مضوم مهيف نكي ملف اورذتعا

 أديدشتو ةنحع ناكامإو ةب وقع نكي مل مهتبوت لازنإ ريخأتو مهمالكك رتب سانلا أ نأ

 براق ا بئاتلا ىلع بجاولا دهلا باحيإ ىف هلوقنام لثم وهو ديعتلاو فيلكتلا سأ ىف

 نوكي ناك ًابدب لعفلاب بجاولا دحلا ناكنإو ديعتو ةنح وه امنإو ةءوقعب سيل هنأ

 | تبحر اب ضرآلا مهلع تقاض اذإ ىتح | ىلاعت هلوق ةبوتلا لبق هيلع مقأ ول ةيوقع

 نم ايف لصح ىذلا مطلب مرودص تقاض ىنعي [ مهسفنأ مولع تقاضو | اهتعس عم نعي

 مهجاوزأ صأو مهتلماعمو مههالك نيدلسملاو متلي ىنلا كرت نمو مهتب وت لوزن ريخأت

 مط صلال نأ !ونقيأ مهم أ ىنعي | هيلإ الإ هللانم اجلمال نأ اونظو | ىلاعت هلوق مهلا زتعاب

 نأ مط زو الو هريغ كلذ كلما هتأو هللا ىلإ الإ هيف هام جرفلا بلط ىف مصتعم الو

 مهتب وت لوبق هيبن ىلع ىلاعت هلا لزنأ ذئنيخ هيلإ ةبغرلا وهل ةدايعلاهلبق نمالإ كلذ اويلطي

أ هريغ همط فشاك ال هنأ ملعو هيلإ عطقنا نميف ىلاعت هللأ ةداع كلذكو
 فشكيو هيجتيس هن

 ًاطول انلسر تءاجاملو ]هلوق ىف مالسلا هيلع طول نع العو لج ىح كلذكو همغ هنع

 ىوآوأ ةوق مكب ىل نأول - لاق نأ ىلإ - بيصع موي اذه لاقو اعرذ مهب قأضو مهم ءىس

 هنأ ملعو نيقولخملا لبق نمو هسفن لبق نم ةوقالو لوحلا نم أربتف | ديدش نكر ىلإ

 اولصينلكب رلسرانإ]| ولاةف جرفلا هءاجذئنيح ملاعق هللاالإ هيف وهام فشك ع ردقب ال

 قئالعلا عطقو هيلإ عاطقنالاوني نمو [ اجرخع هل لعحيهللاقتب نمو ] ىلاعت لاقو [ كيلإ

فن ال هنأب هيلعل اجرخم هل هللا لعهج دقف ةلزنملا هذهم ديعلا راص ىف هنود
 ىدحإ] نم ك

 بويأ لوق لثم مثاولب دنع ءايدنألا نع ىح ايهيجنيو هيف وهام هصلخم نأ امإ نيتازنم
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 ناطيشلاهيلإس وسوي ناكامص الخلا ىف هللا ىلإ أجتلاف [باذعو بصنب ناطيششلا ىسمىنأ |
 هسواس لالا هيلع قا تاولص نكي مو بدات ء مالت لزمه دن هل ناكل نب
 كلذ دنع هل هللا لاقف هب ىلوأ وه ايف ركفتلا نع هركفو هرطاخ لغشي ناكهنأ الإ
 لع وديلإ أجتلانأب هللا قتا نم لكك لذكف | بارشودراب لستغم اذه كلجر ضكرأ إ

 وأ 'لجاع جرف نم نيينسحلا ىدحإ ىلع ناك نيقواخنلا نود هرض فدك ىلع رداقلا هنأ

 بات مث] ىلاعت هلوق ايف امو ايندلا نم هل ريخ وه ىذلا هباوثو هللا دعو ىلإ بلق نوكس

 بوت تلي هن لع مهتب وتلزنأو ةثالثلا ءالؤه ىلع بات ملعأ هللاو ىنعي [اوبوتيل مهلع
 اوقتااونمآن يذلا اهمأاي ] ىلاعتهل وق مهتب وت لباقىلاعت هللا نأب مهيلعل مهيونذ نم نونمؤملا
 قسلذإ]هنع 0 ا لاق دوعسم ا | نيقداصلا عماون وكومللا

 نمربلا نكلو برغملاوقرشلا لبق هوجو أولو” ن نأربلا س د | ةرقبلا ةروس ىف ىلاعق

 كلي ىنلا باحصأ ةفص هذهو [اوقدصنيذلا كئاو ءأ  هلوقىلإ  رخآلا مويلاو هللابنمآ
 ميعابتا موزأ ىلع ل ]دف [ن نيقداصلا عم اونوكو] ةب ةبآلا هذه ىف لاق مث راصنلاو ن , رجاوملا

 بالام قلاقو اوقدصنب ذلا مه 2 ىف ركذام لعف نم نأب هرايخإل مم ءادتقالاو

 مهفلاخع | ان زئاج ريغ هنأو موعامجإب انيلع ةجحلا مايق ىلع لدفا ا نيقداصلا عم اونوكو |

 نيذلا راصنألاو نيرجاو 1و ىنلا ىلع هللا بات دق ) | ىلاعت هل هلوقو ميعابتاي انايإ هللا مال

 نيرجاملا ن ؟ءه كعم اوزغ نيذلأ دلي ى دل باوحأل دم هيف أ. ةرسعأأ ةعاس َق و هوعبتأ

 بات ٍدق هنأب ربخال ىلاعق هللا ن“ال مهتراهطو مرئاض نطاوب ةحصب رابخإو راصن الاو
 نيبسانلاو مهيلع نينعاطلا لوق در ىف صن اذهو مطاعفأ ىضرو مهنع ىضر دقو الإ مهلع
 رئارسلا حالصو رئابضلا ةمص نم هب مهفصوو ةراوطلا نم هيلإهللا مهبسفام ريغملا مهب
 نأ بارعأالا نم مطوح نمو ةنيدملا لهأال ناكام ] ىلاعت هلوق + مهنع هللا ىضر
 لوسرعم ةنيدملا لهأ ىلع جورخلا بوجو ةيألا هذه تيب لق أ هللا لوسر نع اوفلختي

 نيقفانملامذ كلذلو دوعقلا ىف هيلي هللا لوسر هل نذأ نمو نيروذعللا الإ هتاورغ ىف هللا
 اوبغريالو |هلوقوةمدقتملا تايآلا ىف دوعقلا ىف هلي هللا لوسر ن ونذأتسي اوناكنيذلا

 مهلع ضرفلا ناكل ب هسفن نود مهسفنأ ةيقوتب ةعفنملا نوبلطي ىأ [ هسفن نع مهسفنأب



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ا

 لذبو كلذ لعف نم راصنأألاو ني رجابملا نم ناكدقو مهسفنأب هلي هللا لوسر اوي نأ

 3 رافكلا ظيغي أطوم نؤطي الو | ىلاعت هلوق هيي هللا لوسراهم قبل لتقللهسفن

 أوأ م ماتق وهو مهنم لبنلا ةلزنم مراد ءطو نأ لع ةلالدلا هيف | الين ودعم نولاني

 طظيغي عطوم ءطو نيب ىوس دقو مونم لين هلكاذه مترايد نع مهجأرخ خإ]و أ مهلاومأ

 لذلا لخديو مهظيغي ىذلا وهو مرايد ٠ ءطو نأ ىلع كلذ لدف مهنم لينلا نيب ورافكلا

 هقدتسا امقر ابتعالا نأ ىلع ليلد كلذ قو رسألاو لت لاو ةمينغلا لين ةلزنم وه مهيلع

 ناكذإ لاتقلاو ةمينغلا هزايحن ال برحلا ضرأ لوخدب امبمامس نم لجارلاو سرافلا

 ىلاعت هلوق ان ركذام ىلع ةلالدلا ىف هريظنو مرسأو مبلتقو مانغلا ةزايحةلزنم لوخدلا

 رابتعا كلذ ىضتقاف | باكرالو ليخ نم هيلع متفجوأ اهف مهنم هلوسر ىلع هللا ءافأ امو /

 موق ءىطوام هنع هللا ىضر ىلع لاق كلل ذل و برحلا راد قباكرلاو ليخلا فاجيإ
 شع

 37 ةقرف ٍك نم 9 الولف ةفاكا ورفنيل نونم ملا ناكامو | ىلاعت هلوق اولذ الإ مراد

 ورفنا وأ تابث اورفتا | هلوق خت هنأ سابع نبا نع ىددإ نيدلاف !وبقفتيل ةفئاط

 ا رمل ناكام ىلاعت لاقف | الاقثو ًافافخ اورفتا ] هلوقو | أ ًاعيدج

 ميل اوعجراذإ5 فانا رذنت مث هقفتتل ةيقب قب و وهدحوةنيدملاب هلي ىنلا اوكرتيو

 ليوأتلا اذهو ةفلختملا | أممو# ىلإ تعجر اذإ رذنت مث ةرفاتلا ةفئاطلا هقفتتا ن سلا لاقو

 [ نيدلا ىف اورقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لكنم رفن الولف | ىلاعتلاق هنأ ةبآا رهاظب هبشأ

 تعجر اذإ أمموق رذنتو هقفتت ىلا ىه ةرفانلا ةفئاطلا نوكت نأ ىضتقي م "2

 اذإ ةفئاطلا رذنتو هقفتت ىتلا ىه ةفئاطلا اهنم ترفن ىتلا ةقرفلا لوآلا ليوأتلا ىلعو معلإ

 همدقتيام نودهيلي اع قاعتي نأ ف طعلا كح نأ امهدحأ نيبجو نمديعب وهواهل] تعجر

 هقفتت ىلا ىه ةفئاطلا نوكت نأ نأ | اوهقفتي 3 ةفئاط مهنم | هلوق نوك نأ اذه ىلع بجوف

 ةلازإ ىضتقي هنأال ةفئاط م مم رفنت نيدلا ىف هقفتت ة ةقرف لكن م هانعم نوكي الو رذنتو

 اورقفتيلا | هلوق نأ ىناثلا ها او هيف ريخ أتلاو دقت )ا تاشثإوه رهاظ نع مالكلا بيترت

 هقفتلل ةفئاطلا رفن نال كلذو ةفئاطلا اهنم ةرفانلا ةقرفلاب هنم ىلوأ ةفءاطلا | نيدلا ىف

 جورخ لجل اههقفت سيل ةفئاطلا اهنم ىلا ةقرفلاو هلجأ نم رفنلا عقب مووقم ىعم

 ترفن ةفئاطلا نأال ال هئرضح موزاو هب ىلا ةدهاشم هقفان امإ اهم ل أهنم ةفئاطلا
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 ىلا نأ تبثف | نيددلا ىف اوبقفتيل | ىلاعت هلوق ةدئاف لطبي كلذ ىلع مالكلا لمح اهنم
 ىفو ابيلإ تعجر اذإ اهموق رذنتو اهدلب ىف ةميقملا ةقرفلا نم ةرفانلا ةفئاطلا ىه هقفتت
 نم تنمضتام ةيافكلا ىلع ضرف كلذ عم هنأو ملعلا باطب وجو ىلع ةلالد ةبآلا هذه
 نونمؤملا ناكامو | هلوقل دوعقلاب نيقابلا مأو هقفتلل ةقرفلا نم ةفئاطلا رفنب ألا

 لي هللا لوسر لاق لاق كلام نب سنأ نع نوميم نب دابز ىور دقو | ةفاكاورفنيل
 ايف ملعلا بلط امهدحأ نيينعم ىلع فرصني اندنع اذهو سم لكىلع ةضيرف معلا بلط
 ابضورفو ةالصلادودح فرعي ال نم لئمهيلعتي نأ هيلعف هنيد رومأ نم ناسنإلاهب لتي

 اهيف هيلع بجيام ملعتب نأ هيلعف مجرد ىتئام كلم نم لثم و اهملعتي نأ هيلعفابتقو روضحو

 ىلع هنأ الإ لسم لكى لع ض رف هنأ رخآلا ىتعملاو ضورفلا رئاسوجحلاو موصلاكلذكو

 رومأ ىف دحاولا ربخ موزل ىلع ةلالد هيفو نيقابلا نع طقس مهضعب هب ماق اذإ ةبافكلا

 ةرومأم تناكامل ةفئاطلا نآل كلذو اهلإ ةجاحلا رعق الو ةفاكلا ملت ال يتلا تانايدلا

 رومألا لمف ىضتقي راذنإلا نأ امهدحأ نيبجو نم هيلع ةلالدلا هاو ظننا راذنإلاب
 مولعل ] ىلاعت هلوق نآل ةفئاطلا راذنا دنع رذحلاب انايإ هرمأ ىناثلاو آراذنا نكي ملالإو هب

 حقي مسا ةفئاطلا نآأل دحاولا ربخب لمعلا موزل نمضتي كلذو اورذحيل هانعم [ نورذحي
 نأ[ نول نم.ةفئاط امهباذع دهشيلو ] ىلاعت هلوق لي وأت ىف ىوردقو دحاولا ىلع

 اذإ نينثاإلا نأ فالخالو [ اولتتقا نينم ؤملا نم ناتفئاط نإو ] ىلأعت لاقو ًادحاو دارأ

 ءىثلا نم ةعطقلاو ضعبلا كلو قكةغللا ىف ةفئاطلا نآلو ةبآلا محب نيد م اناكالتتقا

 وأ اهضعب لاق ول هت)زنمب [ ةفئاط مهنم ةقرف لكنم ]هلوق ناكف دحاولا ىف دوجوم كلذو

 ناك نإو معلا باحيإ نع رصقملا ربخلا لوبق بوجو ىف ةرهاظ ةرآلا ةلالدف اهنم ءىش
 ىه امنإ هقفتت ىتلاو ةنيدملا نم رفنت امن ةرفانلا ةفئاطلا نأ سابع نبإ نع ىورام لب وأتلا

 اذإ ةرفانلا نال دحاولا ربخ لوبق موزل ىف ةمئاق ًاضيأ اهتلالدف دقي ىنلا ةرضح ةدعاقلا
 موزل ىلع آضيأ لدت هو ماكح الا نم لزن امب اهتربخأو رفنت مل ىتلا امترذنأ تعجر

 ةراذنب نيعماسلا ىلع رذحلا اماجبإل اهم ل ىزلأ نوك ع + ةئيدملاب دحاولا ربخ لوبق

 مكيف اودجيلو رافكلا نم متولي نيذلا اوت اونمآن ذل امي لام هلوق نيدعاقلا
 ةيعاف د د هاك 1ة!رحألا

 أولتقاف ] ةروسلا لوأ ىف لاقو رافكللا نم مهنولي نيذلل لاتقلاب رم الا صخ [ ةظلغ



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 3

 لاتق بجوأف ا ةفاكن يك رشملا اولتاقو |رخآ عضوم ىف لاقو | مهومهتدجو ثني < نييكرع كما

 اننكمال هنأ ًامولعم ناكذإ رافعلا نماننولي نيذلار ؟ذلاب صخ هنكل و رافكلا عي ا

 مهنم برق نم ناكف ةفئاط لاتق وه هنم نكمللا نإ َن ]ودحاو تقو ىف رافكلا عي لاتق

 لم ؤي ال برق نم لاتق كرت عم مهنم دعب نم لاتقب لاغتشالا نآل دعب نم لاتقلاب ىلوأ

 كلذلف 30 دهاجلا نم تاع اذإ ] مهدالبو مهئاسنو نييلسملا ىرارذ ىلع برق ند م # دعم

 دعب الل دحال ذإ دعبألا لاتق فيلكت حصياال أضيأودعب نم لاتف لبق برق نم لأت ةبرمأ

 نملاتق دعب الإ دعب ”الالاتق ىلإ ل وصولا نكم ريغف ًاضيأو برقأألل يلاقلا هنم أدت

 هلوقو برقألا لاتقب رمآلا صيصخت ىطتقت املك هوجولا هذبف ىهلالذإو مثروقو برق

 لوقلا ىف مهلاتقب انرم أ نيذلا رافكلا ىلع ةظلخلاب رمأ هيف [ ةظاغ مكيف اودجيلو ] ىلاعت

 ممولق ْق ٍبعرلاو مروددصوف أ دل ةبأ ملا عقوي كلذ ناكذإ ةلاسرلاو ةرظانملاو

 ريط اوربظأ ى دم و نياكر ثلال اتق ف دجلا و نيدلا ىف راصيتسالا 5 ةدش هياتم نوردشتسلو

 نينم وما هب هللا رمأام دح اذبف مهيف اوعمطو مويلع اوءرجتسا ةرواحناو لوقلا ىف نيللا

 . ةبوتلا ة ةروس رخآ مودعف ةريسلا نم

 سنوي ةروس

 محرلا نمرلا هللأ مسل 00

 نوكي املق هلديوأ اذه ريغ نآرقب تن انءاقل نوجربال نيذلا لاق لجو زرع هلوق

 [انءاقل نوجر.ال[ ىلاعتهلوق ىفليق [ف] ىحويأمالإ عبتأ نإ ىسفت ءاقلت نم هلدبأ نأ ىل

 مكلام ] هلوق هلثمو فوخلا ماقم ماي ءاجرلا نال انبامع نوفاخع ال امهدحأ نابجو

 انباوث فدوعمطتال رخآلا هجولاو ةمظع هلل نوفاختال هانعم ليق [ًاراقو هلل نوجرتال

 هليدبت نيبو هريغب نايتإلا نيب قرفلاو هباقع نم افوخو هللا باوثل ءاجر بات مهر قك

 عضوو هعفرب الإ نوكيي ال هليدبتو هعم هٌؤاقب زوج لب هعفر ىنتقل هيب نايتإلا نأ

 رخآ بيس اودحي لذإ ؟<كتلاو تنعتلاهجو ىلع كلذل مهلا ؤس ناكو هنم ءىشوأ هناكم رخآ
 نيلاع ريغ مهن*ال مهكحتو مرايتخا ىلع ًافوقوم رم الا نوكي < نأ ري ملو هب نوقلعتي

 تلاثلاؤو لو" الا ىف هلثم ىناثلا ىف اولاقل مط وقب هلدبي وأ هريغب أي نأز اج ولو حلاصملاب

 مولع ةجحلا تماق دقو ءابفسلا دصاقمل ةعبات ىلاعت هللا لئالد ريصن ناكف ىناثلا ىف هلثم



 ام سلوي ةروس

 ةيآلا هذهمجتحا امبرو هلثم ثلاثلا وىناثلاف مري عم كلذ مهعنقي نكي مل نإف نآرقلا اذهب
 ءاقلت نم هلدبأ نأ ىل نوكب ام لق] لاق هنآل ةنسلاب نآرقلا خسن زاوج ىلأي نم ضعب
 كلذو اونظ 6 اذه سيلو هسفن ءاقلت نم هليدبتل زيجم ةنسلاب نآرقلا خسن زيجمو [ىسفن

 اذهو هريغ نآرقب نايتإلا الو هلثم نآرقب نآرقلا ليدبت قي ىنلا عسو ىف سيل هنآل
 بابلا اذه ىف هلثم لدتسملاو ظفللا نود كلا ليدبت هولئسي ملو نوكرشملا هلآأسىذلا
 هللا لاق ىلاعت هللا لبق نم ىحو ىه ةنسب الإ اندنعز وحال نآر قلا خسن نإف ًاضيأو لفغم
 ام ةنسلاب نآرقلا 5 خسف [ ىحوب ىحو الإ وه نإ ىولا نع قطني امو ] لجو زع

 قزر نم مكل هللا لونأ ام متيأدأ لق ] ىلاعت هلوق هيَ ىنلا لبق نمال هللا ىحوب خسن وه

 ةافن نم ءايبغاألا ضعب جتحا امر ةنآلا [كل نذأ هلآ لق الالحو ًامارح هنم ملعخ

 هلئاقنم لوج اذهو لحصو هسايقب مرح سئاقلا نأ معذ هنآل هلاطيإ ىف ةيألا هذهم سايقلا
 هذه لكننسلاو صوصنلاكو ىلاعت هللا ليلد لّقعلا ةجح نأ ايىلاعت هللا ليلد سايقلا نآل

 هبصنب مرن أو لاح اوه هللانوكيف محلا ىلع ةلالدلا عضوم عبقي امنإ] سفئاقلاف لئالد

 اذاف هتايثإ ىف انعم همالكنكيلف لجو رع هللا ل يلد سايقلا نأ ىف فلاخ نإف هيلع ليلدلا
 مدعب هنالطب باحيإ: ىف ىتك ١ دقف هتايثإ ىلع ليلدلا مق مل نإو هلاؤس طقس كلذ تبث

 هتحصب تماقدقو ىلاعت هللا ليلد هنأ ىرب وهو الإ سايقلا ةحص دحأ دقتعي الفهتمص ةلالد

 ىف ًاضيأ اوجتحا ارو هتايثإ الو سايقلا قن ىف ةبآلل قاعن الو دهاو شلا نم بورض
 نآل هلبق امب هيبش اذهو [اوهتناف هنع مكاهن امو هوذخت لوسرلا كات آامو] ىلاعت هلوقب هيفن

 باتكلا لئالد نمهيلع ةجحلاهللاماقأ وهب لوسرل اناتأ امسايقلابلوقلانولوقينيسناقلا
 نع اولضيل انبر ] ىلاعت هلوق سايقلا نب قلعت ةآلا ذل سيلف ةم"الا عامجإو ةنسلاو

 نوعرف لآ هطقتلاف ] ىلاصعت هلوقك ةبقاعلا مال اهنأ امهدحأ نابجو هيف لسيق [ كليبس
 نء] ىلاعت هلوقك ال تفذخ كليبس نءاواضي الثل رخآلاو [ ًانزحو اودع مه نوكيل

 ةمايقلا موي اولوقت نأ ] هلوقو لضت الثا ىأ [ امهادحإ لضت نأ ءادهشلا نم نوضرت
 اولضةالنأ هانمم [اولضت نأ .كل هللا نيس ] هلوقو اولوقت الثا ىأ [ نيلفاغ اذه نع انك انإ
 نبدمحو ةمركعو ةيلاعلا وبأ لاقو امملإ ءاعدلا فاضأ [كت رعد تييجأ دق] ىلاعت هلوق

 1 51 أ أ
 تنذي أآذهو نييعأد هلثأ امعايسف نمؤي تورقو وعذب ىسوف ناكى سوه ْن عيب رلأو بعك



 صاصجلل ناءرقلا ماكحأ ضاع

 اوعدا:] ىلاعت هلوقل هب ربجلا نم لضفأ هؤافخإف ءاعد هنأ تبث اذإو ءاعد نيمآ نأ ىلع
 . مالسلا هيلع سنوي ةروس رخخآ [ ةيفخو اعرضق مير

 دوه ةروس نمو

 محرلا نر . رص رلا هللا مسب

 اميف مهو اريق مهام امعأ مهيل] فون اهتتيزو ايندلا ةابحلا ديرب ناكنم ] لجو رع هلوق
 المع لمع نم نأ رابخإ هيف [رانلا الإ ةرخآلا ىف مهل سيل نيذلا كتل وأ نوسخبب ال

 هلدزت ةرخآلا ثرح ديرب ناك نم م ]هلوق لثم وهو بيصن َة رخآلا ىف هب هل نكي مل ايندلل

 هلثمو.[ بيصن نم ةرخآلا ىف هل امو اهنم هتون ايئدلا ثرح ديري ناكنهو هثرح ىف

 المع مهنم لمع نف ضرألا ىف نيكسقلاو ءانسلاب ىتمأ رشب لاق هنأ لِي ىتلا نع ىورام

 هجو ىلع الإ لعشي ال نأ هليدس ام نأ ىلع لدي اذهو بيصن ةرخآلا قدل نك اندلل

 ةرجآلا ةيلع ذخأ ىف ايندلا ظوظح نم ةر لا نآل هيلع ةر جالا ذخأزوجال ةبر

 7 ملامعأ مريلإف ون] هلوق ىف ليقو ةنسلاو باتكلا ىضتقمب ةبرق نوكي نأ نم جرخ دقف

 كلذ وحن وأ آر رطضم محرب وأ الثاس ىطعي وأ احر رفاكلا لص نأ ايهدحأ نابجو ابيف

 عند ول وخايفنيعلا ةرقو قزرلا ةعسوتبايندلا ىف هلمع ءارجدل هللا لعجيف ربلا لامعأ نم

 وزغلاب ايندلا ةايحلا ديري ناكنم ىناثلا هجولاو كاحضلاو دهاج نع ىور ايندلا هراكم

 نم أذهو مخمل نم همهسو هيصن قدتسي هنإف ةرخآلا باوث نود ةمينغلا هلا ىلا عم

 نيم لا عم لاَتقلا دوش اذإ رفاكلا نأ ىلع لدي هنإف ىناثلا وه ليوأتلا ناك ن إف نيقفانملا ةفص

 مريغ لاتق ىفرافكلاب ةناعتسالا زئاج هنأ ىلعآضيأ لدي اذهو ًابيصن ةمينألا نم قحتسا

 مبيلع ىراجلا وه مالسإلا مكح ناك وبلغ ىتم اوناكاذإ انب امصأ لاق كلل ذكو رافكلا نم

 هقحتسي ىذلا نأ ىلع ةلالد ةيآلا ىف سيلو مهل خضر اورضح ىتمو رفكلا كح نود

 نأ تدرأ نإ ىحصن مكعفتي الو ] ىلاعت هلوق خضرلا وأ مهسلا وه لاتقلا روضحر فاكلا

 نوك نأ هنكح ض رتعملا طرشلا نأ ىف هب جتح [ ميرغي نأد ديرب هللا ناك نإ 8 ! مسنأ

 رح ىدبعف اديز تبلكنإ رادلا تلخد نإ لئاقلا لوق وهو ىنعملا ىف هليقام ي امدقم

 لو'الا طرشلا لع ضرتعم طرش تملكنإ هلوق نال لخدي مث ملك ىتح ثنحال هأ
 هلوق ىلع ضرتعا طرش [ كبوغي نأ ديرب هللا ناكنإ ] هلوقك هياوج ماهتتسا لبق



 كي ا ل ا ففي دوه ةروس

 ىحصن كمفني الو هريدقت راصف باوجلا مامتتسا لبق [ كل مصنأ نأ تدرأ نإ ]+
 فسوي ىبأنيب فالخ هيفىنعملا اذهو ركل مصنأنأ تدرأ نإ كيوغينأ ديري هللاناكنإ
 |[ ميوغي نأ ديري ] هلوقو ريبكلا عماجلا حرش ىف اهانركذ دق لئاسم ىف ءارفلاو دمعو
 : رعامشلا لاقو | ايغ نولي فوسف | هنمو آيغ ىوذي ىوغ لاقي هتحر نم مكبيخم ىأ

 اال ىغلا نم مدعي ال وُعِي نمو هرمأ سانلا دمحت ًاريخخ قلي نف
 ىوغي لجرلا ىوغ لاقي لاق ىبارعألا نبأ نع بلعت نع باعت مالغ رمح وبأ اندحو
 ىصعو ] مدآ ةصق ىف ىلاعت هلوق هنمو لاق هسفن ىف وه دسف وأ هرمأ هيلع دسف اذإ ًايغ
 لوآلا ىنعملا ىلإ لوؤب اذهو ركب وبأ لاق ةنجلا ىف هشيع هيلع دسف ىأ [ىوذف هبر مدآ
 مييخضنأب مرمأو كشع مكيلع دسفي | مكيوغي | هلوقف شيملا داسف اهيف ةبيخلا نأ كلذو
 ىرت اهتأكف اهارن ثيحب ىنعي [ انيحوو اننيعأب كلفلا عنصاو ] ىلاعت هلوق هتمحر نم
 ليقو كنع وسلا عفد كلميو كاري نم ظفح كابإ انظفح ىنعملاو ةغالبلا قي رطىلع نيعأب
 نم كيلإ انيحوأ ام ىلع ىنعي |[ انيحوو ] هلوقو كب نيلكوملا ةكتالملا نم انئال وأ نيعأب
 [نورخست اكمكنم رخسن انإف] ىلاعت هلوقو ابعنصأ نأ كيل] انيحوب زوحيو اهلاحو أهتفص
 ءارجو] ىلاعت هلوقكقحتسملا رادقملاب ةيرخسلا ىلعمذلا ءازج نال كلذ قاطأ امنإ و زاجم
 مهضعب لاقو [مهم ءىزهتسي هللا نوءزوتسم نحن امإ اولاق] ىلاعت هوقو [املثم ةئبس ةئيس
 نم ىنبا نإ بر لاق هير حوت ىدانو] ىلاعت هلوق نولوجتست 5 ملرجتسل اناذ هأئعم
 قوه نم ىلع هنأهلام ثلثي هلهاأل ىصوأ نم نأ ىلع لدي اذهو هلهأ نم هنبا ىمس | ىلهأ
 ةجوزال نوكي نأ سايقلاو انبامصأ لاق كلذكو ًايبنجأ وأ اعأوأ ةجوزوأ ناك نبا هلايع
 مالسلا هيلع حون لوقو لايع فو هوهلزنم هنمضت نم عين اعف نسحتمسا نكلو ةصاخ
 هانيجنو نوبيجملا معنلف حون انادان دقأو ] ىرخأ ةبآ ىف ىلاعت هللا لاقو كلذ ىلع لدي
 هيلعحون لوقو هلهأ نم هتنيفسو هلزنم هعض نم عيمج ىمسف [ ميظعلا بركلا نم هلهأو
 سي هنأ ىلاعقهتلا ريخأف مويجنت نأ ىتدعو ىذلا ىلهأ نم ىعل ىلهأ نم ىببأ نإ مالسلا
 لمع و ذهانعم هيف ليق [حلاص ريغ لمعهن]] ىلاعت هلوق مهيجنأ نأ كتدعو نيذلا كلهأ نم
 : ءاسنخلا تلاق م ةفصلا ىف ةغلابملا ىلع ءاجخ حلاص ريغ

 رابدإو لابقإ ىه اماف تركدا اذإ ىتح تعئرام عترت



 صاصحلل نآرقلا ماكحأ 1

 لاق ميهاربإو دهاجمو سايع نبا نع ىورو ةريدمو ةلبقم وأ رابدإو لابقإ تاذ ىنعت

 ريغ بصنو لعفلا ىلع [حلاص ريغ لمع هنإ] ىئاسكلا أرقو ملاص ريغ لمع اذه كلاس

 ىدأنو | ىلاعت لاق هنآأل هباصل هنب ا ناك هنإ كاحضلاو ريبج نب ديعسو سابع نب | نعىورو

 دهاجمو نسحلا نعىورو كنيد لهأ نم سيا ىنعي | كلهأ نم سيل هنإ | لاقو | هنبا حون

 رسيو ناعإلا روظي ًاقفانم ناكو نسحلا لاقو ةدشر ريغل ناكو هبلصا هنبا نكي ملهنأ

 لجوزع هللا ىمن عم بوكرلا ىلإ هوعديح ون ناكامتإو هنأ ما نبا ناكنإ ليقو رفكلا

 هنأك نامإلاة طي رش ىلعماعد#نإليقو نامي الا رابظإب قفاني ناك هنآآل رفاك اهيف بكر. نأءايإ

 ىلإ مهبسن | اهيف كرمعتساو ضرآلا نم أ كنأ وه ]| ىلاعت هلوق انعم بكراو نمآ لاق

 مالسلا هيلعمدآ نم مهلك س انلاو ضرآلا بارت نم قلخمدآ وهو مبلصأ نآل ضرآلا

 ابترامع نم كرمأ ىنعي |[ ايف ىرمعتساو | هلوقو ضرآلا ىف مكقلخ هنإ هانعم نإ ليقو

 ةينب الاو سارغلاو ةعارزلل ضرأالا ةرامع بوجو ىلع ةلالدلا هيفو هيلإ نوجات#ت اع

 كترمعألئاقلا ل وقك اذهو كرامعأ لوط مل ابلعج نأب ؟رمعأ هانعم دهاجم نع ىورو

 هتثرولو هل ىهف ىرمع رمعأ نم كلي ىنلا لاقو كرمع لوط كتكلم ىنمي هذه ىراد

 بِي ىنلا زاجأف هرمعل وام هكيلمت ىلإ عجار اهانعم نأ الإ ةيطملا ىه ىرمعلاو هدعب نم

 دعب هنأ لع كلذ نودقعي وناك مهن” ال هرمع ةكيلمت ىف طرشلا لطبأو ةبطأو ىرمعلا

 امالس تيلس لو"الاىنمم | مالس لاق امالس !ولاق ] ىلاعت هلوق بهاولا ىلإ عجريهتوم

 فاوخ هنأ الإ دحاو امهانعمو هعفر كلذكو مالس مكيلع هباوج ىناثلاو هبصن كاذلو

 مالسإلا لهأ ةيحت ناكدق مالسلا نأ ىلع ةلالدلا هيفو ةياكحلا موتم موتب الثل امبني

 ءىثلاذهنإ ًاخيش ىلعب اذهو زوج انأو دلأ- ىتلواي تلاق | ىلاعت هل وةو ةكمالملا ةيحت هنإو

 ةيورلاو ركفلا لبق ةيرشبلاعبطب تبجعت هللا رودقم ىف كلذ نأب اهيلع عم اهنإف [بيحي

 فت الو لبقأ | هل ليق تح ةيحاصملا تراص نيح ًاربدم مالسلا هيلع ىموم ىلو اك

 ةلام تقولا كلذ ىفهل ناكهنإ لاقي مالسلاه يلع مهارب]ن "ال تبجعق امن و [ نينمآلا نمكنإ

 هتاكربو هللا ةحرهتلامأ نم نيبجعتأ | ىلاعت هلوق ةئس نوءست ةراسلو ةنس نورشعو

 تمس دق هكالملا نال هتبب لهأ نم عقل ىنلا جاوذأ نأ ىلع لدي [ تيبلا لهأ يلع

 هلوق ىف هلي ىنلا جاوزأ ةبطاخع ىف ىلاعت هللا لاق كلذكو هتبب لهأ نم ميهاربإ ةأرما



 ضي دوه ةروس

 ءادتبا نأال 2 ىبنلا جاوذأ هيف لخد دق ا تيلأ لمأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديرب . امنإ هلوسرو هللا نعطأو  هلوق ىلإ  ًاحلاص لمعتو هلوسرو هلل نكنم تنقي نمو |

 موق َّق انلداحب ىرشدلا هتءاجو عورلا مهاربإ نع بهذ ايلف ]ىلاعت هلوق ء نحل باطخلا

 ممكلبل طول موقملإ اناسرأ انإ اولاق ىتح ةكنالملا لداج عزفلا هنع بهذ امل ىنعي | طول
 هنإ ليقو نسحلا نع كلذ ىور. هلهأو هنيجننل أمف نم ملعأ نحن اولاق اطول اههف نإ لاق
 اولاقف ةرشعىلإ هدن مث الا ولاق نينم ملا نم نوسمخ اهف ناكنإ مهن وكلمتأ لاقف ,هأس
 لهولاصتتسإلا باذع اوقحتسا ءىث ىأب ملعيل مهداج لاقيو ةداتق نع كلذ ىوريال
 جتحص نم سانلا نمو « ةعاطلا ىلإ اولبقيل ةفاخإلا ليدس ىلع مأ ةلاحال مهب عقاو كلذ
 نيجنملا نيبت مو طول موق كلمت ابنأ تريخأ ةكئالملا نأل نايبلا ريخأت زاوج ىف كلذب
 الجر اذك مهفو ممنوكلبتأ مه لاقو مهطداج مالسلا هيلع ميهاربإ نإف كلذ عمو مهنم
 هجولا نع مطأس مهاربإ نآل ءيثب سبا اذهو نايبلا ريخأت زاوج ىلع كلذب نولدتسف
 فيوختلا ليبس ىلعوأ ةلاحالمهب عقاو كلذ لهو لاصثتسإلا باذع اوقحتسا هب ىذلا
 ىف لعفت نأ وأ انوابآ دبعيام كرتن نأ كرمأت كن ولصأ | ىلاعت هلوق ةعاطلا ىلإ اوعجريل
 آك رشلا نع ىهاتلاو رهخلاب سمآلا ةلزنمب اهمال كأن كتولصأ لبق امنإو | ءاشنام انلاومأ
 لاح ىف كللذب مربخأ نوكي نأ زئاجو | ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ةولصلا نإ | ىلاعت لاق
 اذهم سئالا هيف ىأ كر أب كنبدأ نسحلانعو تركذام كرمأت كت ولصأ لاقف ةالصلا
 نوكسلا وه ءىثلا ىلإ نوكرلاو | رانلا كسمتف !وبلظ نيذلا ىلإ اونكرت الو ] ىلاعت هلوق
 مهيلإ تاصخإلاو مهتسناؤمو نيملاظلا ةسناجم نع ىبنلا كلذ ىضتقاف ةمحملاو سنآلاب هيلإ
 ناكامو ] ىلاعت لوقو | نيملاظلا موقلا عم ىركذلا دعب دعقت الف | ىلاعت هلوق لثم وهو
 مهنم نوكي ريغص ملظب موكتلم ال هيف ليق [ نوحلصم ابلهأو مِلظب ىرقلا كلبيل كبر
 ةصاخلا ب ونذب ةماعلا كابسال هللانإ هلي ىنلا لاقاكمهنم ليلق نم نوكي ريبك ملظب ليقو
 كلبسالهتأب رابخ]هيفو | ًاثيش سانلا ملظي الها نإ | هلوقك مهل ماظ وهو موكلهال ليقد
 لبق اهوكلمم نحن الإ ةيرق نم نإو] ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت لاقو نوحاصم ابلهأو ىرقلا
 كلذلوةعاسلا يارتقادنع داسفلا ةءاغىلإ نوريصي سانلا نأ ىلع كلذ لدف ا ةمايقلا موي

 .ىلاعت هلوق قلخلا رارش ىلع الإ ةعاسلا موقتال 0 ىلا لوق قأدصم وهو هللا مهكلم



 صاصجلل نآرقلا ماكحإ ىو

 ىلإ ءاجلإلاب كلذو نيملسم ميلعح ةداتق لاق | ةدحاو ةمأ سانلا لعجمل كبر ءاش ولو ]

 ىك] رارطضالا عم ةئم اوعنم هفالخ اومار ول مهنأل عنملاب ءاجلإلا نوكي امنإو نامإلا

 ةداتقو ءاطعو دهاجي لاق ا نيفلت# نولازب الو 1 ىلاعت هلوق هب ةعفنملا مظعو ةئسح

 فالتخا نم كلذ وحنو ئسوجو ىنارصنو ىدوبم نابدآلا ىف نيفلتن ىأ شمعألاو

 ضعبل مهضعب ريخست نم لاوح الاو قاز ر”الا ىف نسحلا نع ىورو ةدسافلا بهاذلا

 ى قالطإلاب لطابلاب نيفلتخما نم ءانثتسا وه امنإ [ كبر محر نم الإ ] ىلاعت هلوق

 [مبقلخ كلذلو] ىلاعت هلوق لطابلاب فالتخالا نم جان هنإف باوثلا ىلإ ىدوؤملا نامإلا

 آضيأ سابع, ا نع ىورو ةحرال مهقلخ كا>ضلاو ةداتقو دهاجو سابعا نع ىور
 ماللا نوكنت دقو اولاق ةبقاعلا مال ىهو ميفالتخاب هنم ملع ىلع ميقلخ ءاطعو نسحلاو

 ٠ مالسلا هيلع دوه ةروس رخآ ىب كربلو كرب ىلع كتم ركأ كلو قك ىلع ىنعم

 فسوب ةروس نمو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 سمشلاو ابك وكر شع دحأ تيأر ىنإ تبأ اي هيب “ال فسوي لاقذإ ]لجو رع هلوق

 هيلع فسوي نأال ءايبنالا ريغ نم ايؤرلا ةح نابب هيف [ نيدجاس ىل مهتأر رمقلاو

 سمشلاو هتوخأ بك وكلا ليوأت ناكو آر يغص ناكل ب تقولا كلذ ىف ابن نكي ل مالسلا

 اوديكيفكتوخإ ىلعلايؤر صصقتال] ىلاعتةلوق نسحلا نع كلذ ىورو هيوبأ رمقلاو

 رابظإ كرت زاوج ىف لصأ وهو هديك اوبلطو هودسح مويلع اهصق نإ هنإ لع [ اديك

 امأو] ىلاعت هلوقب هرابظإب مأ دق هللا ناكنإو هديكو هدسح ىشخي نم دنع ةناّتكو ةمعنلا

 لوؤي ام لبوأتلا نإف [ ثيداح الا ليوأت نم كيلعيو ] ىلاعت هلوق [ ثدحل كبر ةمعنب

 ثيداح"الا ليوأت ةداتقو دهاجم لاقو هعجرم وه ءىشلا ليوأتو هيلإ عجريو ىتعمب هيلإ

 نم كلذ ريغو هديحوت ىلع هلئالدو هللا تانآ ىف ثيداح”الا ليوأت ليقو ايؤرلا ةرابع

 اوضوافت ةيآلا [ انم انيبأ ىلإ بحأ هوخأو فسربل اولاق ذإ ] ىلاعت هلوق هنيد ررمأ

 أولاقو مهنود مهيأ دنع هتلزنم برقل هنورمضي اوناكىذلا دسحلا اورهظأو مهني ايف

 3 3 3 0 5 5 ما لد

 2 مدنع ناكو مهنم رغصأ ناكدن ال ىأرلا بإ وص نع نوذعي [ نيبم لالض ىفل انابأ نإ |

 ةبحنلب ىلوأ نينبلا نم ةعاملا نإف كلذ عمو رغص الا نم ةلزنملا ميدقتب ىلوأ ربك ثالا نأ



 4١ فسو ةروس

 مهل ايندلا سمأ ريبدتب هلعفنأ اوناكمهن] عمو [ةبصع نحنو] هلوق ىتعموهو دحاولا نم
 هميدقتو مهنود ةبحلاب هابإ هءافطصا نأ ىلإ اويهذف هيشاومو هلاومأب نوموقي اوناك
 مل لخي ًاضرأ هو>رطاوأ فسوب.اولتقا] ىلاعت هلوق باوصلا قيرطلا نع باهذ:مهلع
 هيبأ نع هل ديعبت وأ لتق نم نيذه دحأ ىلع مهنيب ايف اورمآن مهنإف ةيآلا [ مكيبأ هجو
 آموق هدعب نم اونوكنتو ] موق هيلع هلجأ نم اوءرجتساو كلذ اوزاجتسا ىذلا ناكو
 رجفيل ناسنإلا ديرب لب ]لاعت هلوق وحن وهو لعفلا اذه دعب ةبوتلا اوجرف [نيحلاص

 بوتأ مث لمفأ لوقيف اهدعب ةبوتلا ءاجر ةيصعملا ىلع مزعي هنأ ريسفتلا ىف ليق [ همامأ
 نيملاص ًاموق هدعب نم اونوكنتو اولاق مهنألةلوبقم لتاقلا ةبوت نأ ىلع ليلد كلذ ىفو
 ىف هوقلأو فسوي اولتقتال مهنم لئاق لاق] ىلاعت هلوق مهيلع هركني ملو مهنع هللا هاكحو
 لئاقلا اذه مريلع راشأ هيبأ نع داعبإ وأ لتق نم نيئيش دحأ ىلع اورمآن امل [بجلا ةبايغ
 هذخأيل هامل يلق بج ىف حرطلا وهو نيرشلا صقنأب نيذه دحأ نم دبال اولاق نيح
 لوصولا ف فطلتلل اوبان هبلع اومزعو ريبدتلا اومربأ الف نورفاسملا مهو ةرايسلا ضعب
 ىلاعت هلوقو نيتبآلا رخآ ىلإ [فسوي ىلع انمأت ال كلام انابأ اب ] اولاقف اودارأ ام ىلإ
 مكر لاقي ودالبلا فعاستإلاعق رلانإ ليق وىعري عقرب لبق[ بعلي و عت ريآدغ انعمدسرأ]
 هلةيقاطريغنمةحارلاو جيرفتلاهيدوصقملا لعفلا وه بعلل اودالبلا فد عسقي وهىألاملاف
 وحنك هيف مث الام وه واح امن وكب امهنفحرفلاووبللا ل وصخحال] هلعافل هيف دصقال وةدومح

 ىفو اروح نوكي ام هنموكلذ وحنو جرفتلاو برطتلل هسرف هب وكر وهلهأ لجرلاةبعالم
 مالسلاه يلعب وقعي ه ركزأل كلذالول احابم ناكموركذ ىذلا بعللا نأ ىلع ةلالدةبألا
 بئذلا هلكأي نأ فاخأو هب اويهذت نأ ىتوحيل ىنإ ] لاق موعم هلاسرإ هولأس املف مييلع
 هئالذ مم فئاخ هنإو هتدهاشم نع هدعبل هب مهمأهذأ هنزح م رك ذف [ نولفأغ هنع منَ و
 منتي هلأب هوباجأت فوخلاو نرحلا نآيش لاحلا هذه ىف هيلع عمتجاف بئذلا هلك أي نأ
 هيلإ انيحوأو ] ىلاعت هلوق نيرساخ اوناكل عقو ول كلذ نإو ةعامج مهو بئذلا هلكأي نأ

 هتقو ىفافسوب هنأب نورعشي ال سابع نبا لاق [نورعشال مو أذه مهرمأب مهتينتل
 هنأ هريخأو ةوبنلا هاطعأت بجلا ىف وهو هيلإ هلا ىحوأ نسحلا لاق كلذكو مهئبني
 آسلاج ناك ىعشلا نأ ىور | نوكبي ءاشع مجابأ اؤاجو | ىلاعت هلرق اذه مم سمأب مهئيط



 صاصبلل نآرقلا ماكحأ اكن

 نوكي نأ كشوي هترضحب لجر لاقف هملظ الجر نأ ىعديو ىبب لجرهءاخ ءاضقلل

 نوكيي ءاشع مايأ اوءاجو اوبذك وملظو اوناخ فسوب ةوخإ ىعشلا لاقف ًامولظم اذه

 ىهل نوكراشم مهنأ هومهوأو ةنايخلا نم مهسفتأ اوثربيل فسوي دقفل ءاكبلااورمظأف

 هلك أي نأ فسوب ىلع هفوخ نم مهل مالسلا هيلع بوقعي هربظأ ناكام اونقايو ةبيصملا

 ىلع ودعلاب قبتسف ليقو ىرلا ىف قابسلا نم لضتنن لاقي | قيتسف انيهذ انإ | اولاقف بئذلا

 اوءاجو قدصمب ىعي [انل نمؤم تنأامو بئذلا هلك ًافانعاتمدتع فسوب انكرتو] لجرلا

 لاق هيف بوذ كم ىنعي | بذكمدب ]| ىلاعت هلوق فسوي مد هنأ اومعزف مد هيلع صيمقب

 وهو هيفةرهاظ بذكلا ةمالع تناكفدقرذل بئذلادلكأ ناكول لاق دهاٍجو سابع نبأ

 قشلاو مدلا تايآ ثالث فسوي صيق ىف ناك ى عشلا لاقو قيرخت ريغ نم صيمقلا ةمص

 هللاو ىبأي لاق ًاسيحص صيمقلا ىأر ا نسحلالاقو اريصبدتراف هيبأ هجو ىلع هوماقلإو

 بوقعإ نأ ىلع لدي [ارمأ مكسفنأ ل تلوس لب لاق] ىلاعتدلوق اميلح بئذلا تدرعام

 ةمص نم هيلع لدتسأ ال بئذلا هلكأي مل فسوي نأو مبلظو مهتايخ عطق مالسلا هيلع

 بي ذكتتلا ف هلثم ف ةمالعلا نم ربظي امب مكحلا نأ ىلع لدي اذهو قيرذت ريغ نمصيمقلا

 هلوق مهبذك ةمالع روبظب هلكأي مل بئذلا نآب عطق مالسلا هيلع هنآل زئاج قيدصتلا وأ

 نم ةبيصملا هيضتقت امع نايبلا هيفو هيف ىوكشال ربص هنإ لاقي ا ليمج ربصف 1 ىلاعت

 لاح انل ىف ةيزجلا ةيعطقلا رومألا نم ضعي ام دنع هللا ةناعتسإلاو ليلا ربصلا

 ىلإ هعوجرو هنأزع نس>و هدنعزيزعلأ هدلو دقفب ىلتب أام دنع مالسلا هيلع بوقعي هيلن

 انإو هلل انإ اولاق ةبيصم مهتباصأ اذإ نيذلا | ىلاعت هلوق لثم وهو هب ةناعتسإلاو ىلاعت هللا

 بئاصملا لوزندنعهب ىدتقيل ةيآلا [ةمحرو مهبر نم تا ولص مهيلع كل وأن وعجار هيلإ

 لسرأ امل ىدسلاو ةداتق لاق | ةعاضب هورسأو مالغ اذنه ىرشباي لاق ] ىلاعت هلوق

 دجو هنأب هباحأ رشي ةداتق لاق مالغ اذه ىارشباي ىلدهلا لاقف فسوب اهم قلعت هولد

 لاق | ةعاضب هورسأو ] لوقو ىرشب هادان ىذلا لجرلا مسا ناك ىدسلا لاقو ًادبع

 هن صخرب هيف ةكرشلا مثولئسي الثل راجتلا قاب ىف هعم نمو ىلدملا هرسأ ىدسلاو دهاجب

 ةعاضبلاو هولتقي الل كلذ ىلع ,بعباتو موخأ هنأ اومتكو هتوخأ هرسأ سابع نيا لاقو

 ةراجتلا هيف اودقتعا مهنأ ةعاضب هورسأ ىنعم ىف ليقو ةراجتلل لعجت لاما نم ةعطقلا



 و فسوت ةروس

 هورشو] أرقورح هنأ طيقللاب ىضق هنأ ىلع نعنسحلانعديبعزع سنوي نع ةبعش ىورو
 ةليمج بأ نينس نع ىرهزلا ىورو | نيدهازلا نم هيف اوناكو ةدودعم مارد سف نمثب
 وه لاقف مهيال هنإ ليقف امو اريوغلا ىسع رمع لاَقف رمع دبع ىلع ًاذوبنم تدجو لاق
 وهو راغ ريغصت ريوغلا اسؤب اريوغلا ىبع هلوق ىعف هعاضر انيلعو هالو كلو رح

 نوك نأ ى مع لاقو لجرلار مع مهناف راغلا لبق نم سأبلا ءاج نكي نأ ىسع هانعم لثم
 هرمأ رتسلاب هل اودهش اءلف كئام نم نوكي نأب طيقللا ىصلا اذه ىف كلبق نم ءاج مالا
 اذهتايثإو هيلع ةيالولاو ةكاسم] انبه ءالولاب ديرب نأ ئاجو كل هؤالو لاقو هكاسمإب
 ريخأ دقو هيلإ ناس>إلاو هئايحإو هذخأب عربت هنآل هقتعأف هل ًادبع ناكولاكل قحلا
 هيلع قر الو لصألا رح هنأب رابخإلا هجو ىلع كلذ نوكي نأ نم ولخي الف رحهنأر م
 هنأ انيلعف هقتعيف هل ًادبع نكي لو كل مل رمع نأ مولعمو هلبق نم هيلع ةيرح عاقبإ وأ

 هؤالو تبلي نأ رجي مل لصآلا رح ناكاذإو قر هيلع ىرحي ال رح هنأب رابخإلا دارأ
 ىور امو ظفحلاو كاسمإلا ىف هتبالو كل ىأ هؤالو كل هلوقب دارأ هنأ انماعف ناسنإل
 اوكحا هانعم امنإف مريلإ اوتسحأو موقتعا انزلا دالوأ ىف الاق امهنأ ةشّئاعو رمع نع
 كلذو هقتعيف هي رتشبف اكولم هدحي نأ الإ هدلاو دلو ىرحيال علي ىنلا لاق ورارحأ مهنأب
 ف ميهأ ربإ نع ةريغملا ىور دقو هفانثتسا ىلإ جاتحي ال كلاب قاتعلا عوقوب هنم رابخإ

 ًاقيتع ناكهيلع ةبسحلا ىون نإو ًاقيقر ناكهقرتسي نأ ىون نإ لاق لجرلا هدحي طبقلل
 ًاقيتع رصي مل ًادبع ناكنإو طقتلملا ةينب ًاًديقر رصي مل ارح ناكذإ هنألل هل ىنممال !ذهو
 هاندجو نم نأ ىرت الأ رهاظلا وهو ةيرحلا سانلا ىف لصألا نإ ًاضيأو ًاضيأ هت
 هرارقإب وأ كلذب دبشت ةنيبب الإ دبع هلعجن الو هتبرحب كن انأ مالسإلا راد ف فرصتي
 ريغو رحوف ةرح دلو ناكنإف ةمأ وأ ةرح دلو نوكي نأ نم ولخيال طيقللا نإف ًاضيأو
 هوجولا قف هكطمتن نأ انل زوحي الف طقتلملا ريغل دبع ورف ةمأ دلو ناكنإو هفاقرتسا زئاج
 ةيرحلا لصألاو ءىراط قرلا نإف ًاضيأو طقتلبلل دبع طيقللا نوك# نأ زوحبال اهلك
 ًائراط*ىنعم ئعدب هنأل هقدصت الف هيلإ هلاوز هريغ ىعداو ناسفإل اكلم هانملع ءىثك
 طقتابلل يجوتاللاللا ةطقل ناكام ًاضيأ و طيقالا قرنم هل تبقي ايف طقتلملا كح كلذك
 نأ ىرجأ هقر ملعي ال ىذلا طيقللا طاقتلا ناك لصألا ىف كلم هنأب ملعلا عم ابيف اكلم



 اسلي دلل

 بيسملا نيديعس نع قاس ار لا ءاطع نع ةيلس نب دامح ىوردقو اكلم طقتاملا بجوبال

 لحتسا امبابقادصاحل تلي هللالو در لاقف رمشأ ةعبرأل تدلوف ةأرما جوزت الجر نأ

ثكأ 5 هيلع لومعم ريغ ذاش ثيدح وهو هل كوام اهدلوو امجرف نم
 دلو هنأ هيفام ر

 هلوقنارح طيقللاو انزلا دلو نأ ىف ءابقفلا نيب فالخالو رح وهف ةرح نم ناكاذإ انز

 نم الدب ةمذلا ىف تي ام نقلا ٠ ارفلا لاق | ةدودعم مهأرد سخي نمشي هورشو | ىلاعت

 م متاردلا ى ى# هتآل هيلع لذي . مالكلا رهاظ ركب وبأ لاق ريناندلاو مهاردلا نم تاعايبلا

 المسا نا نأ ربخأ اذإف ةغللا قيرط نم لوبقم « ءارفلا لوقو [ نمثب هورشو ] هلوقب

 هت كلذ ىضتقا ان مهاردلا ىلاعت هللا ىعس مث ان :ركذ ىذلا هجولا نم ةمذلا ىف تين

 تنيعتول األ اهنيعي مو ابقلطأوأ اهنيع اوس تاعايبلا دوقعىف الدب تلعج ىتم ةمذلا ىف

 نأ الإ ةقيقحلا ىف ًانامأ نوكتال نابعألا تناكذإ نم نوكت نأ نم تج رخل نييعتلاب

 كلذ تيث اذإو نما ًاهيبشت لديلا ىنعم ىلع نم أ مساف لأدب إلا ىرج ناسنإلا ارحب

 نم أهم هللا ابفصو ىتلا ةفصلا بلس اهنييعت ىف نآلل ريئاندلاو مثاردلا نيعتتال ال نأ بجو

 هلوقو هصقن اذإ هقح هس لاقي صقنلا سخبلاو انام نورك ال نابع اكلذإأ 3 اهنوك

 نعوامصرد نب رشع تناك !ولاق ةداتقو ساب ءنبأو دوعسم نبأ نعىور |ةدودعم ماردإ

 أهونزب لو اهودع ليقوأ اهتاقل ةدودعم اهامس امنإ | ليقو امهرد نورشعو ناتثا دهاجي

 سابع نبا لاقو امهرد نوعبرأ مهتيقوأو ة ةيقوأ غابت ىتح مادللا نونزبال اونأك ل يقو

 ةرايسأأ هعأب ةداتق لاقو مهنم هورتثافقبأ انلديع انهاولاقف ًاروضح اوناكهتوخإ] دهاجيو

 امإو نيدهازلا نم نألا ىف اوناكهتوخإ نإ ليق | نيدهازلا نم هيف اوناكو | ىلاعت هلوق

 هتأرمال رصم نم هارتشاىذلا لاق وإ ىلاعتهلوقو مهيأ هجو نع هوبيغي نأ مهضرغ ناك

 زيزعلا ةثالث ةسارف سنا نسحأ لق قا دبع نع ىورإ :عقتي نأ ىمع هاودم ىركأ

 تبأاي ىسوم ىف تلاق ني- بيعش ةئباو انعفني نأ ىدع هأوثم ىعرك أ هتأ سال لاق ني

 [ًالعو يح هانيتآ آهدشأ غلب املو | ىلاعت هلو رمت ىلو ني> قيدصلا ركب وبأو هرجأتسا

 دش الا سابع نبا لاقو ةنس نيتس ىلإ ةرشع قام نم ةوقلا اهنأ دش'الا ىنعم ىف ليق

 مو هب تمه دقلو | ىلاعت هلوق ه ةنس نيثالثو تالث نبا دهاجم لاقو ةنس نب رشع نبأ

 ةومشلاب ًاعيمجامه ليقومزعي مو ةوبشلا ةبجنم امبهو ةميزعلاب هب نسحلا نع ىور 05
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 ةبج نم نكي ملاهي فسوب مث نأ ىلع ليلدلاو ةعقاوم ريغ نم هتبراقم ءىثلاب مها نآل
 هلوقو |[ ىاوثم نسحأ ىبر هنإ هللا ذاعم ] هلوق ةوهشلا ىعاود ةبج نم ناكامبإو ةمزعلا
 ةءاربب ًارابخ ]كلذ ناكف [نيصلخلا اندابع نم هنإ ءاشحفلاو ءوسلا هنع فرصنل كلذك |
 نأ الول هانعمو ريخأتلاو ميدقتلا لع كلذ نإ لبقو ةيصحملا ىلع ةميزعلا نم هتحاس
 نأ ثوزيحيال مهنآل همدقت, نأ زوحيال الول باوج نآل كلذو اهم مث هبر ناهرب ىآر
 نأ الول | ىلاعت هلوق الول مدقت هريدقت ىلع نوكي نأ زئاجو ديز الول كتيتأ دق لوقن
 بوعي ةروص ىأر دهاجمو ريبج نب ديعسو نسحلاو سابع نبأ لاق | هبر ناهرب ىآر
 ءابفسلا لمع لمعتو ءايبن لا ىف بوتكم تنأ فسوباب ىدون ةداتق لاقو هلمانأ ىلع اضاع
 باّمع لع ةلالدلا نم هيلعام وه بعك نب دمم لاقو كلل ىأر هنأ سابع نبا نع ىورو
 نبا نع ىور ةبآلا [ لبق نم دق هصيق ناك نإ املهأ نم دهاش دهشو ]ىلاعت هلوقانزلا
 نبا نع ىورو دهملا ىف ىبص هنأ راسي نب لالهو ريبج نب ديعسو ةريره ىبأو سابع
 ا كلملا نإ ةمركع لأقو لجر وه !ولاق ةءركعو ةكيلم ىبأ نباو نسحلاو ًاضيأ سابع
 نم دق هصيق ناك نإ لاقف هل مع نبال كللذ لاق بابلا ىلع صيمقلا قوقشم فسوي ىأر
 هذهم تح نم سانلان هو هتيلط واهنم شف هنإف ريد نم ناك نإ وهنم تعئتماف اهيلط هنإف لبق

 عدم ى ءايعم ءدم ىف ءابقفلا فاتخا دقو ابفصوو عدم أهاعدأ اذإ ةطقللا ىف ةمالعلاب ؟جلا ىفةبآلا

 ىمفاشلاو دممو رفزو فسوي وبأو ةفينح وبأ لاقف اهف تامالع فصو اذإ ةطقللا
 نأ هعسيو ةمالعلاب هيلإ امعفد ىلع طقتلم ا ريحب الو ةنيبلا يقي ىتح ةمالعلاب أبقحتسيال
 ةمالعلاب اهقحتسي كلام لوق سايق ىف مساقلا نبا لاقو ءاضقلا ىف هيلع ربح م نإو ارعفدي
 كلام لاقو ًاثيش طقتاملا نمضي مل ةنيبب امةحتساف قحتسم ءاج نإف هيلإ اهعفد ىلع ربجيو
 ناطلسلا نأ ةنيب رمل تسيلو اهوعداف موق ءاج ةعتمأ مرعم دجو اذإ صوصللا كلذكو
 امعفدي ىح نب نسحلا لاقو قبلا كلاذكو مهلإ هعفد مريغ تأب مل نإف كلذ ىف مولتي
 هدسج ف ةمالع امهدحأ فصوو نالجر هاعدا اذإ طيقلل ا ىف انبامصأ لاقو ةمالعلاب هيلإ
 ةأرملاو لجرلا هيف فلتخا اذإ تيبلا عاتم ىف دمتو ةفينح وبأ لاقو رخآلا نم ىلوأ هنإ
 وبف ةأرخلاو لجرلل ناكلمو ةأربلل وهف ءاسنلل ناكامو لجرلل وهف لاجرلل ن وكي ام نإ
 عارص» ىف افلتخا اذإ رجاؤماو رجأتسملا ىف اولاقو عانملا ةئيه رهاظب هيف | وككخل لجرلل

 «عب ماكحأ ب مهد



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ىلا

 نإو رادلابر لوةلوقلاف ءانبلاف قاعمعارصمل ًاقفو ناكنإ هنأ رادلا ىف عوضوم باد

 شوقن هيلعو راد ىف حورطم عذج ناك ن]كاذكو رجأتسملا لوق لوقلاف هل ًاقفو نكي م

 تناك نإو رادلا بر لوق لوقلاف اهل ًاقذوو فقسلا عوذج شوقتل ةقفاوم ريواصتو

 اوركحي ملو ةمالعلاب اهضعب ىف اومكح دق لئاسم هذهو رجأتسملا لوق لوقلافاه ةفلاخع

 اهب ناقلعتم امهو ةبرق ىلع اعزانتول نيلجر نأ انباخصأ نيب فالخ الو ضعب ىف اهم

 امأف راطعلا ىلع كللذي ءاقسلا ىضقي الو نيفصن امهنبب هنأ راطع رخآلاو ءاقس امهدحأو

 ةنيبلا لي ىنلا لاقو هدي ةلازإ ديرب ا ىعدملاو ةحبحص دي هل طقتلملا نإف ةطقللا ىف موق

 نأ نم ىعدملا جرخي ال اطقتام هدي ىف ىذلا نوكو هيلع ىعدملا ىلع نيمو ىعدملا ىلع

 نآل ةنيبب تسبل ةمالعلاو دب هل تسيل ذإ ةنيبب الإ هاوعد ىلع قدصي الف ًايعدم نوكب

 ةمالعلا ركذ نكي ملطقتلم ريغهدي ىفىذلاوهتمالع ىطعأ و لجر ديف الامىعداول الجر

 هنب ا هنأ ىعدي دحاو لكاطيقلنايعدي نيلجرلا ىف انباتحأ لوق امأو  ًائيشأبم قحتسي ةنب

 طيقللا ىعدم نأ لبق نم اناسحتسا! ىلوأ هولعج امنإف هدسج ىف ةمالع اههدحأ فصوو

 الف هدب ىف وه نم دب لوزتو هلوقب هنم بسنلا تيثرو ةمالع ريغ نم هأ وعدي هقحتسي

 فصي ملول امل بسنلاب ىضقي نأ اقحتسا دق امهن”ال امهديأ ىف هنأكر اص نانثا هعزانت

 نم ًامهمديأ ىف نأكول هتلزنمب راص هدب ىفوه نمدي تلاز ألف هدسج ىف ةمالعامضدحأ

 ناجوزلاهريظنو ةمالعلارابتعا ذةليح زوجيف اذهدي ف هعيمجو اأذهدي ىف هعيمجكحلا قي رط

 امهدك آو ًافرصت امه ربظأ ربتعا عيجلا فدي دحاو لكل ناك امل تبا عاتمىف افلتخا اذإ

 ىف ايوتسا املف رادلا عيمج ىف دب هل ًاضيأ رجاؤملاو رادلا ىف دي هل رجأتسملا كلذكو ادب

 ًاحيجرت كلذ ناكو ىلوأ هاوءد ةحصل ةقفاوملا ةمالعلا هلدبشت ىذلا ناكع يما ىف ديلا-

 اوريتءا ىلا عضاوملا هذبف تانيبلاب قحتسي (مكلملاب هل مكحلا هب قحتسي هنأ الهدي ل

 ةمالعلا تراصف عيمجلا ف نييعدملا نمدحأو لكلديلا تو عم اهوريتعأ امإ ةمالعلا أبيف

 نم ءىثث امهمديأ ىف ناك اذإ نايعدملا امأو ةمالعلاب كلملا قاقحتسا نود ديلا ةجحنم

 دبا نأ مولعم هنإف هتعانص ىابلمعتس ىتلا هتل 1 نم وهو هلثم جلاعي نم امهدحأو عاتملا

 امهدح"ال انيكحولف ءىبث هنمرخألا دي ىف سيل اذهدي ىفام نأو فصنلا امهنم دحاو لك

 ةلزنع هيف أامهف هنود هل ىه اد هيلع انققحتسأ دق أننكل هعم ةمالعب وأ هتعءانص رهاظب
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 كلذ نأ لجل ىفريصلا دي قحتسي الف ىفريص دب ىف فخ بلاق ىعدا فاكسإ لجر

 دب قامحتسا ديرب امنإو هل دب ال ىعدملا نآل اهنيعب هذه ىه ةطقللا ةلئسماو هتعانص نم

 ةمالعلاك|ذكف ةمالعهعم نكنمل اذإ ىوعدلاب اهقحتسيال هنأ مولعمو ةمالعلاب طقتلملا
 ىنلا لأس الجر نأ دلاخ نب ديز ثيدح ىف ىورام امأو ريغلا دي اه قدحتسي نأزوحب ال

 ابحاص ءاج نإف ةنس امفرع مث * اهءاكوو اهءاعوو اهصاقع فرعأ 4 ةطقللا نع لع

 نوك نأ لمتح هنأ ةمالعلاب امقحتس ابيعدم نأ ىلع هيف ةلالدال هنإف اهم كلن أكف 5

 نوكم دقو ةطقل اهنأ ملعيلو هلاع طلتخي الك ءاكولاو ءاعولاو 0 ةف رحم هرمأ اع

 ةمالعلا رك ذل ن وكب دقو محلا ىمزلي مل نإوهيل] امعقد هعسيف ىعدملا قدصمملع هب لدتسي

 مكحلا ىف هيلع لمعي ال هنكلو هقدص نظلا ف باغي باقلا-ف ريثأت لاحلا نم ربظي الو

 قرخل بتذلا هلكأ ول هنأي فسوبي ةوخأ بذك ىلع م السلا هيلع بوقعي لدتسا دقو

 دهان نع حين ىأ نبأ ىور اذه وحن ايشأ ةيواعم نب, سايأو حب رش نع ىور دقو هصيق

 تلاقو ره دلو هذه اضادسحإ تلاقف ةره دلو ىف نانأ ما | حيرش ىلإ مصتخا لاق
 نإو اهل ىبف ترطبساو ترقو ترد نإف هذه عم اه وقلأ لاقذ قره دلو هذه مىرخألا

 سايإ نع رخم ىنريخأ لاق ةيلس نب دامح ىورو امل سيلف ترأبزاو ترفو تره

 0 تألاقف كلوغ تيبك مالع لاقو اضادحإب الفت لزغ ةبك اتعدا نيتأرما ن . ةيواعم

 تباصأ ىتلا ىلإ هوعفدف لزغلا اوضقةنف زيخ ةرسك لع تلاقف ىرخألاب الخو ةزوج
 مازلإو هب كلا ءاضم] هجو ىلع نكي مل اذه وحن نم ساب ]و حرش هلعفي ناكىذلا اذهو

 لطبملا كلذ دعب ررقيف هنم نظلا ىف 3 اب لالدتسإلا ةبج ىلع ناكامإو هايإ مصخلا

 هيلع محيف رديف ىوعدلا ىلع ةماقإلا ن م اذه لثم ريظاذإ ناسنالا ى تسل دقو أمهنم

 بنعلا ريصع رايخإ هبف لق أ ارمخ هعأ ىنارأ ف] امهدحأ لاق ] ىلاعت هلوق رار ةالاي

 رخلا ىلإ لوي ام رصعأ أ هانعم ليقو رصعلا اهنف ىقأت ال ةعئاملا رذخلا نآلل كلذو رمخلل

 نأب آرمخ بنعلا نم رصعي نأ زئاجو زاجنا هجو ىلع ًارمخ نكي نإورذخلا مممأب هأيسف

 رصعلا نوكيف ًارمخ بنعلا ىفام نوكيف للغي و شنب ىّتح كرثيو ةيباخلا ىف بنعلا حرطي
 هليوأتي انئبن | ىلاعت هلوق ارم بنعلا ىمست ةغل ىف كاحضلا لاقو ةقيقحلا هجو ىلع رمخلل
 ةدامع ف دهتجيو مهنيزح ىزعإو مهني م ىوأدي ناك ةدأتق لأق ا نينسحملا نم كارت أن]
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 ةرابع نينسحمانم ليقو ضيرملا دوعي و فيعضلا رصنيو مولأظملا نيعي ناكل بقو هير

 | هليوأتب امتأين الإ هناقزرت ماعط اكيتأبال لاق ] ىلاعت هلوق امهريغل ربحي ناك هنأأل ايؤرلا

 نم هيف امهددأ ىلع ىأر املاذمم رابخالا لإ ايؤرلاليوأت نع لدع جيرج نبأ لاق ةنآلا

 ةوبنلا نم ىلاعت هللا هصخام املعيل اذه مدق امن ليقو هب اه ريخأ ىتح هأعدي ملف هوركملا

 هللا كح )لذ انامز كلذ لبق مهني امف مالسلا هيلع فسوي ناكدقو هتلا ةعاطولإ البقيلو

 مهنآل كلذو ناثوآلا نودبعي 7 اوناكو هلا ىلإ ءاعدلا نم اش مهر كذ هنأ هنع

 لوقا مونم لمأ هناسحإب نيراع هيلإ نيلبقم متآرادف لوب لاو عامتسإلا ىف مهنم عمطي

 ةنآلا | رامقلا دحاولا هللا مأ ريخ نوقرفتم باب رأءنجسلا ىحاصاي ] لاقف عايتسإلاو

 تقو بقرتو | ةنسملا ةلطعوملاو ةكسملاب كير ليس ىلإ عدا ] ىلاعت هلوق نم وهو

 هب ىدتقنل انل كلذ هللا ىح امنإَو ةمكملاب هللا ليبس ىلإ هاعدلا نم لوبقلاو عامتسإلا

 | هير رك ذناطيشلا هاسنأف كبر دنع ىف ركذا امهنم جان ه هنأنظىذلل لاقو] ] ىلاعت هلوق هيف

 فل | ىلاعت هلوقك وهو ايؤرلا هيلع ربعام عإ وقد اق لع هنآل نيقيلا ىنعمب انبه نللا

 ىلع دوعت ءاحلا هذه | ناطيششلا هاسنأف | هلوقو تنقبأ هانعم و | هيباسح قالم ىنأ تننظ

 هئبل نأ نايب هيفو قاسلا لح قاسإ ن 0 نسحلا لاقو سايع نبأ ن رع ىورام ىلع فسوب

 كلذ ناكو كللل دنع هركذي نأ امهنم اج ىذلا لأس هنآل ناك امن نيئس عض نجسلا ف

 هيلع فسو ىسنأ ن ناطيشلا نإ س أبع نيا لاقام ص ليو تلا ناك نإف ةلفغلا ةبج ىلع هنم

 الو هللا ر 5 ذب نأ لاخلا كلت ال ىف ناك ىلوآلا نأو ىلاعت هللا ركذ ىنعي هبر ركذ مالملا

 هئللذ ىف ىلاعت هللا نع هلاغتشا راصف هبحاص دنع هركذي نأ امهنم ىجانلا ةلئسم لغتشي

 نالفقاسلاىسنأ ناطيشلا نإ !ليوأت !!ناكنإو نيئس عضب نجسلا ىف هاقبل ايس تقولا

 .ناطيشلا سواسوو هالخو قاسألل قيفوت هللا نم نكي مل كلذ قاسلا لأس امل فسوي

 هثالثلا نم وه سابع نبا لاقف عضبلا امأو سوي مأ هير ركذ هاسنأ ىتحدرطاوخو
 اولاق | ىلاعت هلوق نينس عبس ثبل بهو لاقو عسنلا ىلإ ةداتقو دهاجم لاقو رشعلا ىلإ
 ةحمص تناك ايؤرلا نأ انملع دق انإف | نيملاعب مالح” الا ليوأتب نحنامو مد ثاغضأ

 وهوبدجلاو بصخلا نس ىلعاهربع مالسلا هلع فسوب ن"ال مالحأ ثاغضأ نكت مو

 لو مالحأ ثاخضأ ىهاولاق موقلا نال ربعتام لوأ ىلع ايؤرلا نإ لوقي نم لوق لطب
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 هلوق تعقو تربع اذإف رئاط لجر ىلع ايررلا نأب ةياورلا داسف ىلع لديو كلذكع قت
 فسوب نإ لاقي ةبآلا | كبر ىلإ مجرالاق لوسرلا هءاج-|ملفهي ىنوتئ كلما لاقو | ىلاعق
 ةوسنلا نعل كسي نأب هيلإ لوسرلا در ىتح كلملا ىلإ باهذلا ىلإ مهبحب ملامت] مالسلا هيلع
 برقأو هروضح دنع هردص ىف لجأ نوكيف هتحاس ةءارب ربظتل نوم ديأ نعطق ىنآللأ
 هنخأل ىنأ عيل كلذ | ىلاعقهلوق هيلعدب ريشيام لوبقو ديح وتلا نم هيلإ هوعدياملوبقىلإ
 تددرامل إل وقي فسوبلوق نم اذه كاحضلاو ةداتقو دهاجمو نسحلا لاق | بيغلاب
 نع ةياكحلا ءادتبا ناكنإ و بيغلاب هنخأ مل ىنأز يزعلا ملعيل ةوسنلا لاس ىف هيلإ لوسرلا
 وحن كلذو ىنمملا ىلع ةلالدلا رووظل فسوي لوق نع ةباكحلا ىلإ مالكلا در هنإف ةأرملا
 اذاف | هلوقو | ةلذأ املهأ ةرعأ اولعجو |ةأرملا نع ةياكح هلبقو | نولعفي كلذكو | هلوق
 نإ |ىلاعت هلوق | هرحسب مكضرأ نم مكجرخم نأ ديري | اللأ لوق ةباكح هلبقو [نورمأت
 ناك نإو هسفن ءىربي الف ءوسلا ىلإ عازنلا ةريثك سفنلا نإ ىنعي | هوسلاب ةرامأل سفنلا
 فسوي لوق نم وه نولئاق لاقف لوقلا اذه لئاق ىف سانلا فاتخا دقو امعواطي ال
 ةفصلا هذبب سفنلاو .ىثلاب ىمأللا ةريثكلا ةرامآلا ةأرملا لوق نم وه نورخأ لاقو
 ىلإ ءوسلاب آلا ةفاضإ تناك دقو هلجأ نم لعفلا عقب اع هيلإ عزانتو هيهتشتام ةرثكلل
 ىسفن لاقيف ةقيقح راصو زاجنأ مسأ هنع طقس ىح رثك مث هلام عتسا لوأ ىف ازا سفنلا
 هسفن ناسنإلا رمأي نأ مصي مل امو هل وه ةرج نم اذك ىلإ ىنوعدتو اذكب ىف أت
 هسفن ناسنإلا كلب نأ لاو كلمالام كيلمتب رومأملل ًاييغرت رمألا ىف نآل ةقيقحلا ىف
 هب ىنوتتا كلملا لاقو ] ىلاعت هلوق هكلام وهام كلم امنإف ايش كلم نم نال كلع الام
 لهأ نم ناك امل كلما اذه [ نيمأ نيكم انيدل مويلا كنإ لاق هبلك ايلف ىسفنل هصاختسأ
 فعضو نطوقع ةلقل ءاسنلا عار اك جبيلا عئارلاهرظنم فس وي نمهعربملةياردلاو لقعلا
 ًابعي ل كلما نإو هلقعو هملع نود هلاجو هنسح رهاظ ىلإ نرظن امن نهنأو نيمالحأ
 لاقف [نيمأ نيكم انيدل مريلا كنإ | لاق هلعو هنادبب هلاكىلع فقوو هللكامل هنكلو كالذب
 قوظفحلاو ملعلاب هسفن فصوف [ميلع طظ.فح قإ ضرأالا ناازخ ىلع ىنلعجا | فسوب

 نم سبل هنإو هفرعي ال نم دنع لضفلاب هسفن فصي نأ ناسنإلا زئاج هنأ ىلع ةلالد اذه
 خأب ىنوتنا | ىلاعت هلوق | مفنأ ]وكرت الف ] ىلاعت هل وق ىف سفنلا ةيكرن نم روظحلا
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 ىضتقا ىذلا نإ لاقي | ىدنع مكل ليك الف هب ىنوتأت مل نإف  هلوق ىلإ مكيبأ نم كل

 مييلع هل مويبأ راثيإ اوركذ املف مهرابخأ نع لاؤسلاب مط هتضوافم مهيبأ نم خاألل هبلط

 ناكوكلذ ىفبديسلا معملا ةعلطتمهسفن نأو هاربنأ بى هنأ ررظأ هتيكح عم هانإ هتيحع

 ممل روظ نإ هرمأ هابأ اومتكي نأ فاخدق ناكو هدنع هل وصح ىلإ لصوتلا كلذ ىف هضرغ

 ىرجأف هيخأ عمو هعم عامتجالا نيبو هنيب اولوحي نأ ىلإ اولصوتي نأو فسوي هنأ
 اولخدتال ىنان | ىلاعتهلوق ةعم مهب رطضا دتشلام مييلع مجم الث جيردت ىلع هريب د5

 كاحضلاو ةداتقو نسحلاو سابع نبا لاق | ةقرفتم باوبأ نم اولخداو دحاو باب نم

 سانلادسح مبيلع فاخ مر يغ لاقو نيعلا ,يلع فاقتلامجو ةروص ىوذ !وناكىدسلاو

 نيعلانأ ىلع لديةعامجلا هتلاقامو كلم لع افوخ مهلتةيف مهشطبو مهتوق كلملا غلبي نأو مل

 هيخأ لحرف ةءاقسلا لعج | ىلاعت هلوق قح نيعلا لاق هنأ قَِي ىنلا نع ىور دقو قح

 ىف عاصلا لمحي نأب هباعصأ ضعب فس وي رمأ ليق | نوقراسل مكإ ريعلا اهتيأ نذ ثم نذأ مث

 ريعلا اهتيأ هذخأ نم وردي لو هودقف دقو ناعيصلاب نيلكوملا نم لئاق لاق مث هيبخأ لدحر

 اذه لوق نكي ملف كلذب فسوي ممرمأي ملو كلذكم هنأ مهنم نظ ىلع نوقراسل مكنإ

 مالسلاه يلع فسويلصوت اهفو هدنعوه امو هنظ بلاغ ىلإ هعجرم ناك ذإ ًابذك ل ئاقلا

 هنك- امب هريغ نم هقح ذخأ ىلإ لصوتلا ناسنإلل زئاج هنأ ىلع ةلالد هبخأ ذخأ ىلإ هب

 ىور | ميعزمبانأو ريعب لهم ءاجنلو | ىلاعتهلوق قحلا هيلع نم اضر ريغب هيلإ لوصرلا

 وبأ لاق ليفك لاق ميعز هب أنأو ىقاسأ رخلا ءاطع نع عير نب ديزي نع نامي نب ىد نع

 لمح .لءج كلذ لئاق نآل كلذك سيلو ناسفإ نع ةلافك كلذ نأ سانلا ضعب نظ ركب

 : رعاشلا لاق نماض ىنعي [ ميعز هب انأ ] هلوقب هدكأو عاصلاب ءاج نا ةرجأ ريعب

 اروزأ قتارفلا هنم ىرب ريس .آلسم تعجر نإ معذ فإو

 ةرجأآلا نامض هسفن مزلأ امنإو ايش ناسفإ نع نمضي مل لئاقلا اذبف كلذل نماض ىأ

 مثرد هلف اذك عضوم ىلإ عاتملا اذه لمح نملئاقلا لوةزاوج ىف لصأ اذهو عاصلا درل

 نب دم لاق كلذكو هنيعب الجر كلذ ىلع طراشي نكي ل نإو ةزئاج ةراجإ هذه نأو

 وأ اذك عضوم ىلإ باودلا هذه قاس نم شيجلا ريمأ لاق اذإ ريبكلا ريسلا ف نسحلا

 رجالا قحتسا هلمح نمو زئاج اذه نإ اذك هلف ذك مضوم ىلإ عاتملا اذه لمح نم لاق
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 راد هدب ىف تناك نميف ًاضيأ دمت نع ماشه ركذ دقو ةيآلا هذه ىف ركذ ام ىنعم اذهو
 اذه نأ كيلع متاردق ةرشع مو كمر اذهكموي دعب اهف تقأ نإ لاَقفا منكسي لجل

 ناكو ًاضر كلذ دعب هانكس لعل ىم ام موي لكهمزل لوقلا اذه دعب ابيف ماقأ نإو زئاج
 در نم نأ ريخأ دق هن*ال كلذ ىلع ةلالد 5/1 ىفو ناسللاب هلواقي مل نإو ةراجإ كلذ
 ةراجإلا لوبق ةلزنب كلذل هلعف لب ةراجإ دقع امهنني نك ملنإ و رج الا قحتسا عاصلا
 ممردب اذك عضوم ىلإ عات دا اذه لمح ىلع كن كن رجأت سأ لق رخآل لاق نميفاولاق اذه لعد

 نال ةراجإ نكي مل اذه نإ ليق نإف اطوبقب ملكتي نإ و ممردلا قحتسا هلمح نإ هنأ
 ىزوجيال ةراجإلا نال ةخوسنم ىهف ةراجأ تناك نإو ريعب لمح ىلع ميصق ال ةراجإلا
 ام رادقمل م أ ريعي لمح نأال مولعم ر جأ وه هل ليق مولعم ر جأب الإ هلي انين ةعيرش
 مالسلا هيلع فسوير . مالو كفوحنو قسدوراوو هوقكن زولاو ليكلانم
 ىلاعتهلوق خيشت ملامأ أتدنع تبأث اهمكح ءايدن الا نم انلبق نم عمئارشو هنيص لبع لد كلذ
 ىدسلاو رمعمو قاحإ وبأو نسحلا لاق [ها !رج وبف هلحر ىف دجو نم هؤارج اولاق ]

 ًاقيق قر هلح رف دجو نم ذخأ هؤازج هريدقت ناكف قراسلا اوقرتسي نأ مهتداع نم ناك
 هّتقرس ءازجدنأ طرشام ىلع هذخخأ هيخأ لحر ىف دجو اللف مدنع هناك اثدنع ءازج وبف

 ىف زوحي ناكدق هنأ ىلع لدي أذهو نسحلا نع كلذ ىور ًادبع هناكم اندحأ ذخ اولاقف
 ةوخإ ن“ال هريغلهسفن قرب نأ ناسنإلل زو ناكو ةقرسلاب رحلا قاقرتسا تقولا كلذ
 نع ىور دقو فسو» ى أ لدب ادب ءنوكسيل مهنم ًادحاو أولذب مالسلا هيلع فسوي

 ناكدق حلا اذه نوع نأ أ رئاخ ًارح ناكو هيلع نرد ىف هعاب د ىن لا نأ قرم دبع ع
 هظفحو فسوي ةصق نم انيلع هللا صق امفو هلي انيبن ناسل ىلع خسن نأ ىلإ ًاتبا
 لكى ةممألل نأ ىلع ةلالد ةجاحلا ردقب سانلا ىلع هن 5 بدجلا ىنس ىف ةمعطألل
 ىلإ اوعجرأ 1 ىلاعت هلوق طحقلا نم سانلا كاله اوقع اذإ كلذ لثم اولعفي نأرصع
 لاحلا رهاظ نع !وريخأ امتإ | انملع اب الإ اندهش امو قرس كتبا نإ انانأ اي اولوقف ميبأ
 ىف ناكف | نيظفاح بيغلل | دك امو | اولاق كلذلو اهطابب نيملاع اونوك ملذإ اهنطاب نعال
 يع | انيلع ام الإ اندوشامو | اولاقف هل ذخألا وه هنأ هلحر ىف عاصلا دجو ال رهاظلا
 رهاظلا قيرط نم ملعلا مسأ قالطإزاوج ىلع لدي اذهو ة ةقيقحلا نم ال رهاظلا مآلا نم



 | رافكلا ىلإ نهوعجرت الف تاتمؤم نهومتيلع نإف | هلوةكو هو ةقيقح عب م نإو

 هلوق ىف ليق دقو نبناعإ نم روظي ام ىلع وه امنإو ًايلع نهرئامضب طيحن الانأ مولعمو

 انك ام ةداتقو دهاجمو نسحلا نع ىور ام امهدحأ ناينعم | نيظفاح بيغلا انكامو 1

 ناف ه ةقرسلا ىف نمآلا نطاب ىردن الانأ وهو انمدقام رخآلاو قرسيس كنبا نأ رعشت

 ةءاربعم سانلا دنع هتمهت بجوي لاح ىلع هيخأ لحر نم عاصلا جارختسا هلزاج مل ليق

 كلذ ناك دقو حالصلا نم بورض كلذ ىف ناكهنآأل هل ليق هب هتودشإو هببأ مغو هتحاس

 هميت نأ دحال نكي ىملوامهتمالسب هيبأ مالعإ ىف فاطلتو كلذ ىلع هل هيخأ نم ةأطاوم نع

 ًاضيرعق كلذب هرمأ ىلاعت هللا نآلو هلحر ىف هلعج هريغ نوكي نأ ناكمإ عم ةقرسلاب

 باوثلامالسلاه يلع بوةعيل فعاضتيف ريصيل ًاضيأ هدقفب ىولبلل مالسلا هيلع بوقعيل

 ىف هةوخ] هب لماع امو فسوي ىمأ نم ىلاعت هللا كح امفو امهدقف ىلع هربصب ليزجلا

 ىف ةليحلا ةزاج] ىلع ةلالد [فسويل اندك كلذك- هلوق ىلإ - مزارجت مروج املف] هلوق

 لو هلعف نم كلذ ىضر ىلاعت هللا نآل كلذو قوقحلا جارختساو جابملا ىلإ لصوتلا

 ذخو] ىلاعت هلوق كلذ وحن نمو [ فسويل اندك كلذك ] ةصقلا رخآ ىف لاقو هركشي

 ذخأب ىلاعت هللا هممافآددع اهم رضي نأ فاح ناكو |[ ثنحت الو هب برضاف ًاثغض كديب

 حييرصتلا نعىبنلا هوحن نمو اويلإ ريبك ملأ لاصيإ ريغنم هنيميفرييل هب اهءرضو ثغضلا

 ديعسبأ ثيدح ةئسلا ةبج نمو ضيرعتلاب هتبغر اهمالعإىإ لصوتلا ةحابإو ةبطخلاب

 لوسر هللاقفرمتب هاتأف ربيخىلع الجر لمعتساهلأ كَم ىنلانع ةريرهىبأو ىردخلا

 ةثالثلاب نيعاصلاو نيعاصلاب عاصلا ذخأن امن هتلاوال لاقف اذكه ريبخ رمت لكأ لِي هللا

 نعسنأ نب كلام كلذ ىو اذك آرمت مهاردلاب رتشا مث مهاردلاب عيا عب لعفت الف لاق

 هللا لوسر هيلعرظفخ ةربره ىأو ديعسىلأ نع بيسملا نب ديعس نع ليوس نب ديجملا دع

 هلوق هيلع لديو ركلا اذه ذخأ ىلإ لصوتلا ىف لاتح فيك هءلعو رّقلا ىف لضافنلا هيَ

 ذخ أ ىلإ لصوتلاب اهرمأف فورمملابكدلوو كيفكب ام نايفس ىبأ لام نم ىذخ دن مل

 سئوب ىورو هريغب ىرو ًارفس دارأ اذإ ناك لِي ىنلا نأ ىورو اهدلو قحو ابقح

 انإف انوت؛ا نأ برح نب نايفس ىبأ ىلإ ةظيرق اونب تاسرأ لاق ىرهزلا نع رمعمو

 تلي ىنلل اعداوم ناكود وعسم نب يعن كاذ عمسف مهئارو نم نيدلسملا ةضرب ىلع ريخنس



 نايذلا فسوي ةدوس

 لبقأف هباهصأو نايفس ىبأ بارحألا ىلإ ةظيرق اونب كلذب تاس رأ نيح ةنيبعدنع ناكو
 لاقف بارحأللا ىلإ ةظيرق اونب تاسرأ امو اهربخ هربخأف ملي هللا لوسر ىلإ ميعف
 لوسر دنع نم كلذب لي هللا لوسر ملكي ميعن ماقف كلذبان أ انلعل لي هللا لوسر
 ىلإأ ًايهاذ مقلي هلال وم مر دنع نم ىلواملف ثيدحلا متكي ال الجر ميعن ناكو لاق ل مقلم هللا

 ناكذإو هضمأف هللارمأ نم أرمأ ناكنإ تلق ىذلا اذهام هللا لوسرأ# رمع لاق نافطغ
 كنع رثؤ امش لوقت نأ نم نردأ ةظيرق ىبب نأش نإف كلسفن لبق نم هت تأَر ًايأر اذه
 نع ىدهنلا نامثع وبأ ىورو ةعدخ برحلا نإ ىأر اذه لب علي هلا لوسر اقف
 نع 6-5 نع ةرامع نب نسحلا ىورو بذكلا نع ةحودنمل مالكلا ضيراعم ىف نإ لاق
 همالسو هللا ةأولص ميهاربإ لاقورعنلا رمح مالكا !ضي راعى سيااملاق سا ع نبأ نعدهاجي

 دارأا امنإو اهذخأب 97 ىتخأ ىهلاق كنم ىه نم لاقذ ةراس نع هلأ .س نيدح كلبلل هيلع

 مم أس ىفإ هانعم ناكو مهتحلآ رسكيل فاخت نيح ريقس ىنإ راقكلل لاقو نيدلا ف ىتخأ
 ىلع هريغ ىلإ هن ءهولأس امع همالكب ضرامف [ تيم كنإ 3 ]ىلاعت هللا لاق كتو رمُأ ىتعل

 حابملال] لصوتلا ف لايتح الابأميف هلع ىبلا سأ هوجو هذهف بذكلاه يف ق قحاب ال هجو

 هيلإ لصوتلاب انرمأ و انزلاب ءظولا هللا مرحدقو ًاروظ# هبف ةليخلا هجو الول ناكدقو
 ركنأ نف اهوحنو ةيطاو ىرشلاب هحابأو لطابلاب لاهل لكأ انيلع رظحو حاكتلا دقعب
 نيدلالوصأدرب اهنإف ةعيرشلا هتحابأ ىتلا ةبجلانم اروظحم ناكامةحابتسا لإ لصوتلا
 تيبسلا موب كمسلا ديص دوييلا ىلع ىلاعت هللا رظح لبق نإف ةعيرشلا هب تتبث دق امو
 ىلاعت هللا ربخأ دق هل لبق هيلعهقلا مهقاعف دحألا موي هوذخأو تبسلا موي كيسا اوسخ
 مهيلع ًاروظحم ناكدق تبسلا ىف مسيح نوكي نأ بجوي اذهو تيسلا ىف اودتعا مهنأ
 اهمأ أاب | ىلاعت هلوق | ت تدسلا ىف اودتعا | لاق ا امر م تبا ىلا مهسيح نكي ىلولو
 ريكدلا مالسلا هيلع فسوب كرتامل أ اتيلع قدصتو  هلوق لإ_رضلا ان اهأو انسم زيزعلا

 هيأأ ةجاحلادنع كلذ لثمر اهظإ زاوج ىلع كلذ لد 8 ملأ انلهأو انمسم | هلوق ىف مييلع

 9 رجأن أ ىلع لدف | ليكلا ان فوأف] هلوقو ىلاعت هللأ نم ىوكشلا ىرجم ىرحب ال هنأو

 اولاق دقو ليكلاب الإ نيعتي الو ىرتشبلل عيب لا نييعت هيلع نآل مئايلا ىل اع لايكلا

 ماعطلا عيب نع هيلي ىنلاىهن ليق نإف هيلع ناكدق ليكلا نأ ىلع لدف ليكلا انل فوأف
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 ىرتشملا ىلع ليكلا نأ ىلع لدي اذهو ىرتشملا عاصو مئابلا عاص ناعاصلا هيف ىرجت ىت>

 ىرتشملا هلاتك | ام وه ىرتشملا عاصو هعئاب نم عئابلا هبلاتك ا ىذلا عاصلا هدارم نآل

 زئاجولاتك ١ ىذل اوه عئابلا نأ ىلع هيف ةلالدال مئابلا عاص هلوق هل ليق عئابلا نم ىناثلا

 هيفةلالدالف هعئاب هل هلاكئذلا ىرتشملا عاصو هعئاب هب عئابلا لاكىذلا عاصلا هب ديرب نأ
 نوكي نأ بجاوف ليكلا نم انفصو ايف كلذ مص اذإو ىرتشملا ىلع لايتكالا ىلع

 ةرجأ هيلعف هنزوب الإ نيعتي الو عئابلل نذل نيس هيلع نآل ىرتشملا ىلع نازولا ةرجأ

 ىلع و مف عئابلا هيفوتسي نأ لبق هنأدحنعىورةعامسندمم نإفدقانلا ةرجأ امأو نازولا

 ىلع دقانلا ةرجأف عئابلا هضبف دق ناك نإ و احم هيلإ نمل مباست هيلع نال ىرتشملا

 للاعت هلوق هدر بح بيعم هنم ًايش نأ نيس نأ هيلعف ككلمو هضيق دق هنأال عئابلا

 اولئسي ملو رعسلا ىف ناصقنلاب لضفتلا اولأ امن] ريبج نب ديعس لاق | انيلع قدصتو |

 ىلع تمرح انو الالح تناكو ءايبنأ ممو ةقدصلا اولأس ةئييع نب نايفس لاقو ةقدصلا

 نم ىه امإ ةقدصلا نال ىلع قدصت مىللا هثاعد ىف لوقي نأ دهاع هركو حلو ىنلا

 هيف [ نولهاج متأذإ هيخأو فسويب متاعفام متءلع له لاق | ىلاعت هلوق باوثلا ىغتس

 تقولا اذه ىف نياهاجأ أ وكي مل مهن و مهنم لعفلا عوقو دنع نيلهاج اوناك مهن] رابخإ

 عراب دم دعب هولعف ول مهن"ال غولبلا لبق كلذ اولعف مهنأ ىلع كلذب لدتسي نم سانلا نف

 ةلامج ال ابصلا ةلابج دارأ امنإو لاحلا ىف نيفهاج اوناكلا بوت مهنم روظت ل مهنأ عم
 دعب هولعق 7 ىلع لدي [مكل هللا رفغي مويلا مكيلع ببرثتال ] فسوي لوقو ىصاحملا

 مهنأ ىلع لدي مالكلا رهاظو هنمرافختسالا مهيلعبحي مهنم آنذ ناك كلذ نأو غولبلا
 انابأ اي ]مل وق هيلع لديو | نيئطاخل انك نإو انيلع هللا كرث رثآ دقل | ملوق ومب اويات

 نأ لبق رغصلا لاح ىف ًاثيش لعف نم هلثم لوقي الو |[ نيتطاخ انك انإ انبونذ أنل رفغتسا
 لوصح عم ر افغتسالا ةلئسم مل زاج امن] [انب ونذ ان ]رفغتسا انابأ اي | هلوقورلقلاهيلعىرحب

 نأ زوجيو هلماعاع هذخاؤي نأ هبر لاؤسو مولظملا وفعب ةقاعملا ةيلطظمل لجأل ةبوتلا

 مكرفغتسأ فوس ] ىلاعت هلوق ةبانج ىف نكي مل نم ةلزنم هثاعدب هغلبب نأ هلأس امنإ نرك

 رخأ هنأ سيق نب ورم هعو حرج نباو ىميتلا ميهاربإو دوعسم نبا نبا نع ىورإ فر

 نرى: دلا نع سابع نبإ نع ىورو ءاعدلا ةباجإ ىلإ برقأ هنآلر دا ىلإ م طر | سال



 تسل ا سس مل عقم فسوب ةروس
 ىلاعت هلوق هئاعد ىف ًامئاد مهل رفختسي نأ هولأس امن ليقو ةعبجلا ةليل ىلإ كلذ رخأ هنأ
 اركش هلل اودجس مهن] ليقو دوجسلا تناككولملل ةيحتلا نإ لاقي | آدجس هلاورخو ]|
 ميظعتلا كلذب ١ ودارأو ةراسلا لاخلا لع فسوي م« عامتجإلا نم مهيلع هب معنأام ىلعدل
 ةلبقلا ريغ ىلإ صو ةلبقلل لص لاقب آي ًازاجم فسوي ىلإ دوجسلا فاضأف فسوبل
 سمشلا دوجس ىنعي [ لبق نم ىايقر لإ وأت اذه ]| فسوي لوقو ةبجلا كلل: ىلإ ىنعي
 سمشلا ناكو ةظّيلا ف دوجسلا وه ايؤرلا ىف دوجسلا ناكف بك اوكلاو رمقلاو
 همأ نأ [ شرعلا ىلع هنوبأ مفرو ] هلوق ىف لاقيو هتوخإو هبوب أ بكاوكلاو رمقلاو
 همأ تناك قامسإ ناو نسحلا لاقو ىدسلا نع كلذ ىور هتلاخ جوزتو تنام تناك
 نيعب رأ اهلي وأت نيبو ايؤرلا نيب ةدملا تناك دادش نب هللا ديبعو ناهلس نع ىورو ةيقاب
 تناك اذإ ليق نإف ةنس ةرشع ىنامث قام نبا لاقو ةنس نينا تناك نسحلا نعو ةنس
 هنأأل هل ليق فسوب ايؤر ليوأت عوقوب هملعب بوقعي لست البف ةقداص ءامنألا ايؤر
 ةقثلأ عم هبجوي 5 نزحلا بجو. بيبحلا نع ةبيغلا لوط نآل ليقو ىبص وهو اهأر
 مثو اييلع نوري ضر الاو تاومسلا ىف ةنأ نم نيأكو ]| ىلاعت هلوق ةرخأآلاىف ءاقتلالاب
 هللا ديحوت ىلع ام نولدتسي الو ابيف نوركفي.ال امهيف هيأ نم 3 و ىنعي [نوضرعم اهنع
 رييدت نم هيضتقي امف ركفلاو هلئالدو هتاب آب ىلاعت هللا ىلع لالدتسإلا لع ثح هبفو
 موجتلاو رمقلاو سمشلا ريبدت ىف كلذو اههبشي ال هنأو اهيلع رداقلا اه ماعلا اهريدم
 كردمو ساودلل رهاظ وهام كلذ ريغو نآويحلاو جاتنلاو تابنلاو راجت الاو حابرلاو
 سابع نبأ نع ىور [ نوكرشم ممو الإ هللاب مهرثك أ نمي امو ] ىلاعت هلوق نايعلاب
 ضر الاوت اومسلاقلخو هقلخ هللانأب مرارقإ ىف هللابمث رثكأ نمؤيامو ةداتقودهاجيو
 ليقو ناعإو كرش مبعم باتكلا لهأ م نسحلا لاقو نثولا ةدابعب كرشم وهو الإ
 عم نأ ىلع ةيآلا تلد دقو ةدابعلا ىف ناثو"الا نوكرشب مهو الإ هللا ةدابعب نوةدصبأم
 نايفانتب الن امإلاو رفكلانأ ىلع تاد دقاهم "ال هني دمحم ًارفكو ىسوم اناك] ىدوربلا
 أمبعامتجا لصحيال هنأالإ هجو نم ناميإو هجو نم رفك هيف نوكيف نيفلتخع نيوجو نم

 1 3 0 مي 7 اني كلذ ن ال نام الأ باوت قاق-ةساو نم ولا ىسأ قالطإ ةبج ىلع ان كلن ناكل ناعالا با مى
 كالذذ و رمهكلا هيف
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 ضعبي ناعإلا مط تيثأ دق [ ضعبب نورفكمو باتكلا ضعبب نونمؤتفأ ] هلوق
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 ناميإو هجو نم رفك هعم نوكي نأ زاوج كلذب تبثف رخخآ ضعبب رفكلاو باتكلا

 قالطإلا ىلع نمؤم ةفص نآل رفاكو نمؤم ةفص هل عمتجي نأ زئاج ريغو رخآه جو نم

 لاح ىف قالطإلا ىلع ًاعم نيتفصلا قاقحتسا ىفانتيو مذ ةفص رفاك ةفصو حدم ةفص

 هنأ ناي هيف | ىنعبت أآنمو انأ 5 ةريص» ىلع هللا ىلإ | وعدأ ليبس هذه لق ىلا هن هلوق ةدحاو

 نم نأو هنيعب هرصبب هنأكه رمأ نم ةريصب ىلع لجو رع هللا ىلإ سانلا ءاعدب ثوعبم

 سانلا ءامد نيملسملا ىلع نأ ىلع ةلالدلا هيفو لجو رع هللا ىلإ ءاعدلا ىف هلييس كلذف هعبتا

 ىرتالاجر الإ كلبقنم انلسرأ امو] ىلاعت هلوق كلذ هَ ىنلا ىلع ناك يىلاعت هللا

 ملعأ راصمألا لهأ نآل ىداوبلا نود راصمألا لهأ نم ليق [ ىرقلا لهأ نم مييلإ

 الو طق ةيدابلا لهأ نم اين هللا ثعبي مل نسحلا لاقو مهنم سانلا لوبقي ىرحأو مكحاو

 مهءاجا وبذك دق مهنأ اونظو لسرلا سئيتسا اذإ ىتحا | ىلاعتهلوق ءاسنلا نم الو نجلا نم

 هىرق اذإف ليقثتلابو فيفختلاب هىرق أ أ ويذك ] هل وو د عاطقنأ سأيلا | انرصت

 دهاجمو ريبج نب ديعسو دوعسم نيآو سابع نبا  .رع ىورام هانعم ناك فيفختلاب

 مل ىلادت هللا رصف نم هب موريخأ اهف موب ذك لس رلا نأ ممألا نظ اولاق كاحضلاو

 نب مهاربأ ى ىث دح لاق بادب نب ديعمس نع دب ديز نب دامح 0 ىوذو مه“ ”ادعأ كالهإو

 تاسرأورييج نب ديعس هيف انباعصأ نم سانت وعد ًاماعط تعنص لاقىرزجلا ةرحىبأ

 ديعس شن رق نم ىف لأ سف لاق هاج ىتح هعد أ ملف هت ف ىحي نأ ىبأف مدح أ نص نب 0

 ىأ تينت هيلع تأ اذإ إف فرحلا اذه أرقت فيك هللأ ديع ابأ اي هل لاقف ريبج ن

 اذإ ىد> معن لاق | أوبذك دقمهنأ اون ظو لسرلا سئيتسا اذإ ىدح | ةروسلا هذه 7

 لاةف ةففخع اوبذك لسرلانأ مهيلإ لس رملا نظو مموقدصي نأ مهموق نم لسرلا سئيتسا

 ناك نءلاىلإ اذه ىف تلحرول أكنلتيف لع ىلإ ىعدي الجر طق مويلاك تي أر ام كاحضلا
 ملسم هيلإ ماقف كلذب هباجأف هنع ًاديعس لأس راسي نب سم نأ ىرخأ ةياور فو اليلق

 اونقيأ هانعمناكديدعتلاب | ١ ١ 0 رقنمو ىنع تجرف اككنع هللا جرف لاقو هقنتعاف

 نسحلا و ةشئاع نع كلذ ى مينم دحعأ حلفبال ىح مهم اذ لكف م مثو وب ذك دق 1 مما نأ
 * اك 1

0 
 . فسوب ةروس رخآ مدان



 عقأل دعرلا ةروس

 دعرلا ةروس نمو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 ضرألا كاحضلاودهاجمو سايعن لاق [تارواجتم عطق ضرآلاىفو] ىلاعتهل وق
 دهاجو بزاع ن ءاربلاو. سابع نبا لاق [ ناونص ليختو ] ةيذعلا ضرالاو ةخسلا

 ىف ضعب ىلع اهضعب لضفتو هاو قسي ] ىلاعت هل وق دحاو ابلصأ تالخنلا ةداتق قو
 ثدحام ثودح ناكول هنأل عئابطلا باحصأ بهذم نالاطب ىلع ةلالد مض وأ هيف [لكألا
 بج ودام قافت ال كلذ نم ثدحتام قفتي نأ بجو ءاملاو ءاوهلاو ضرألا عبطب راها نم
 بجو: نأ زو الو اهنمثدعام قافت ا مدنع بجوت ةدحاولا ةعيبطلا تناك ذإ هثودح
 موعطلاو ناول“الا ةفلتخلا ءايشأالا هذه ثودح ناكولف نيداضتم نيفلتنع نيلعف
 قافتا عم اهداضتو اهفالتخا لاحتسال ةعيبطلا باحيإ نم لاكشألا و حيبار الاو
 ا نم لع لع المخا ىعاهشدحأ دق مك راقت رد 5 اف ثدحملا نأ نأ تندف هط بج وأنأ
 ديعسو سأبع نأ نع ىور | داه موق لكلو و رذنم تنأ امن ىلاعت هلوق ىلاعت هللا وهو

 ةمأ لكينوداملا ةدانقو اش هدبأ دماج نع ى ىورو ىلاعت هللا وه ىداحلا كاحضلاو دهاجو
 ةمركعو ىحضأاىأو ةداتقو نسحلا نعوقحلا ىلإ ىعادلا ىداحلا| ًاضيأ سابع نبأ نعو

 رذنملاو موق لكل داهو رذنم تنأ امن هريدقت نال حيحصلا وه اذهو قلي دمت ىداحلا
 لاق [ دادزت امو ماحر الا ضيخت امو ] ىلاعت هلوق رذنملا وه ًاضيأ ىدالاو ىداحلا وه
 ربشأ ةتسل دلو, دلولا نإف دادزتامو ةعستلا رش الا نم صقنت امو كاحضلاو سابع نبأ

 لاقو ماقلاب دادزت امو طقسلاب صقنت امو نسحلا لاقو شيمر نيتأسأ دلوبو شعيف

 تضاغا ذإ ةمركعلاقو تصقت اذإ هايملا تضاغ نولوقب مارتال الأ نامقتلا صضيغفلا ءارفلا

 لماحلا تأرام ضيفلا دهاجم لاقو لجلا ىف داز الإ ًاموي مدلاب محرلا تضاغام لاقو
 .ناصقنلا ماكوهو روُشأ ةعسأ بع دازام ةدايزلاو دلولا نم ناصقن وهو ابلمح ف مدلا ن

 ةمركعو دهاجم نع ىورام ىلع ناك نإ ريسفتلا نأ قادعإ نب ليعامسإ عزو ةدأب ارو
 نأ نم واخت سيلف محرلا نم جرخي مد لك نال لاق ضيحت لم حلا نأ ىفهنم يح وبف

 هىثب سل هركذ 0 اذهو قرع نم ورف ةضاحت إلا مدامأو 8 افنو أ ًاضيح نوكك

 ف علي هلرقو امهر يغن وكي دقو ًاسافنو ًاضيح نوكت دق ىحرلا نم جراخلا مدلا نأال



 دق مدلا نم محرلا نم جرخيام ضعب نوكي نأ عنام ريغ قرع مد هنأ ةضاحتسإلا مد

 مدن ريخأف ضرع ءادوأ عطقت ا١قرع مدوه امإ لاق متل مقام هنألل ةضاحتسإلا مد نوكب

 نوكي نألي 2 ىذلااف آضيأوقرع نم نكي من نإو ضرع ءاد نمن وكب دق ةضادت آلا

 ًاضيح نوكيالف جرخي مئاهبلإ مدلا ليسيف قرعلا عطقني نأب محرلا نم اج راخ قرعلا مد

 هنا هلوسر نع وأ هللا نع ريخب الإ ضيم ال لم اهلا نإ لاش الف لاق مث 3 ًاسافنالو

 نءو هللا نع ربخ الإ ضيحت اهنأ لاق ال نأ بجوت هتيضق نأ ىسلو بيغ نع ةياكح

 صضي 11 قت نأ وب دقلب هتدعاقو هعوطوم بسح ىلع بي 3 نع ةباكح «اللوسرلا

 مدل تأراذ إف ضئاح ريغ تناكابنأ انيلع دق انأل هتيثأ نملغوس الام لماحلا ن

 هتاناإ زئاج ريخُف ماكحأ تايثإ ضيخحلا تايثإ ىفو ضيح ريغ وأ ضيح هنأ افلا

 ىد ضيحلا م دع نم هم 1ع تناكام ىلع ةيقأب نوكت نأ بجاوو فيقوتب الإ آضيح

 ىلإ لييس ال 3 تأيثإ ًاضيح مدلأ تاي 1 ىف ناكذإ قافتا وأ فيقوتب ضيحلا تي

 دقو محرلا نم جر اخ مدلا كح وه ضيحانلوق نإ ًاضيأو فيقوتلا قب رط ند الإ هيلع

 الو ضيخلا م اهمانأ َْق 4 أر اا مكحيف ةدحاو ةئيه ىلع محرلا نم اجراخ مدلا دجوي

 نم رثكأب سيل ضرحلا ناك اذإف سافنلا كلذكو ةضاحتسإلا مكب ابمانأ ريغ ىف هتأر
 قاعت امنود٠ بس مدلا ن دعم رابع ضيخلا نك ىملو تاق وأ ىف دج و مدلا ماكحأ تايثإ

 لعجب نأ زجب ملف فيقوتلا قيرط نم الإ ملعي المدح -و رم مكحلا تايئإو مكحلا نم هب

 لو عامس لاق مث قافت | هيلع ىل صح الو فريقوت هي در ملذإ لماحلا مدل ًاتباث مكحلا اذه

 ةباكح هنآل هلوسر نعوأ هللا نع ربذب الإ ضيحت ال لماحل ! نإ لاقبال هلوق لع ًافطع

 نع كنولئسو | لاق دق ىلاعت هللا نال ضيم اهمأ لاق نم كلذ مزلب الو بيغ نع

 نال مومعلا كلذ ىف مزل ءاسنلا لبق املف | ضيحلا ىف ءاسنلا اولزتعاف ىذأ وه لق ضيم
 كنولئكسو 1 هلوق ركب وبا لاق هريغ ملعب ىد 4 ىلوأ ضيخحلاف أمجرف نم جرخ اذإ مدلا

 وم لق [ ىلاعت هلوقو هريغ نع هب زيمتا قدك ضيحلا ةفص نايب هيف سل [ ضيا نع

 ابعامج لجرلا بانتجاو موصلاوةالصلا كرت نم ضيحم اب قلعتي ام رابخ] وهاغإ [ ىذأ
 رات و ال هقدعو لم لاح لقدد وجو ىلع هيفةل الدال هلل انتجام 0 ل :٠ ضرحلا مد ةساجمم نعر رابخإ و

 |[ ضيحلأ قءاسلا اول عاف ] لاق 4 ”ل هل نعم ال مومعلا كلذ ىف مزل ءاسنلا ليق ال هلوقو



 عقلا ميهادإإ ةدوس
 لازتعإلا بجو ضيحملا تبث ىتمو وه ام ضيحلا نأ نايب هيف سيل ضيحلا ىف هلوقو
 نوكيال مصخلالوقو ال مأض يح وهله لما تقو ىفجراخلا مدلا نأ ىفافاتخا امنإو
 ناهربلا نم ةدر+ىوعد هبىلوأ ضيخلا اف مج رف نمجرخ اذإ مدلا نإ هلوقو هسفنل ةجح
 ليلدلا موقي ىتحهب ىل وأ ضيحلا ريغف امجرف نم جرخ اذإ مدلا نإ لوي نأ همصخلو
 مالكلا أآذه عيمج نم لصحع مف ضيخ ريغ محرلا نم اجراخ امد اندوجول ضيح هنأ ىلع
 قارولار طم ىور دقوأاهدضعي ليلدملإ رةتفمأ,عيمجو ضعب ىلع أاهضعل ةينبم ىواعدالإ

 نب دامح ىورو ةالصلا عدت ال اهنإ مدلا ىرت لماحلا ىف تلاق اهنأ ةشثاع نع ءاطع نع
 ىرتلماحلا ىف لوقت تناكاهنأ ةشئاع نع اندنع هيف فاتخال لاق ديعس نب ىبح نع ديز
 نادلواهنطب ىفىتاا لماحلا هب ديرتنأ لمتحي اذهو روطت ىت> ةالصلا نع كسمت ابنأ مدلأ
 وبأ لوقيام لع روطت ىتح ةالصلا عدت اهنأو لوآلا نم سافنلا نأ امهدحأ تدلوف
 لماحلا نأ انباحصأ دنعو اهنع ًاعيمج نيرا محصي ىت> كلذ ىف فسوي وبأو ةفينح
 انلوقل ةجحلاف ضيحن ىمعفاشلاو كلام دنعو ةضاختسا ورق مد نم هتأر 5 نإو ضال

 هءىريتسأ ىح لئاح الو عضت ىتح لماح أطوتال ساطرأ نايس ف 0 ىنلا نع ىورام

 ةءاربأ الع ضيخلا دوجو عراشلا لعج املؤ محرلا ةءارن ةفرعم وه ءاربتسالاو ةضيح

 ةءاربل ايلعضيخلا دوجو ناك مل هعم هدوجو زاجول هنآ ليلا عمم هدوجو زجب م محرلا

 ةلماح وأ عامج ريغ نم ًارهاط اهقلطيلف ةنسلا قالط ىف ٍمَِلي هلوق ًاضيأ هيلع لديو مح رلا
 لماحلا ريغك ةضيحب ابقالطو ارعامج نيب لصفل ضيحت لماجلا تناكولف امل نابتسا دق
 قالطلا نيبو هنبب لصف ريغ نم عامجلا دعب لماحلا ىلع قالطلا فاشيإ ميم هتحابإ ىفو
 . دعرلا ةروس رخآ ضيحت ال اهنأ ىلع ةلالد ةضرحب

 مهارإ ةروس نمو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسلإ

 سابع نبا نع نايبظ وبأ ىور [ اهبر نذإب نيح لكاملك أ نوت ] لجوزع هلوق
 ةتس لكى معطق ةلخنلا ىه لاق سابع نبأ نع ريبج نب ديعس ىورو ةيشعو ةودغ لاق

 ريثك ىنأ نب نالسو دعس نب ثيللا ىورو ةمركعو ىماعو دهاجب نع ىور كل ذكو ربشأ
 ىور كلذكو اهملوق نم دامحو مكحلا نع ىور كلذكو ةنس نيملا ىرأ لاق ىلع نع



 ١ صاصجلل نآرقلا ماكحأ 00

 لخنلا مرصق نيح نم نا رهش نيحا بيسملا نب ديعس لاقو هلوق نم ةبأور ىف ةمركع نع
 نيملا نأ هنع ىورو نيرمشالإ املكأ اهيف نوكتتال ةلخنلا نأ هنع ىورو علطت نأ ىلإ

 لاقف نيحلا نع لس هنأ سابع نبا نعمزاح ىبأ نع هللا دبع نب مساقلا ىورو رهشأ ةتس
 هأبن نيلعتل ةنس ةرشع ثالث | نيح ىح هتتجسيل | رومشأ ةتس | نيح لك اباكأ توت 1

 اذك تلعف نإ لاق الجر نأ ةمركع نع ناسح نب مادشه ىورو ةمايقلا موي نيح دعب
 نيهلا نم نإ تلقف اهنع ىلأسف هلأسف زيزعلا دبع نب رمع ىأف رح همالغف نيح ىلإ اذكو

 نيب ام كسي نأ ىرأف [ نيح ىلإ عاتمو مكل ةنتف هلعا ىردأ نإو ]هلوق كرديال نيح

 قوت ] نسحلا نع رمعم نع قازرلا دبع ىورو هبحيأ هنأكف ابامح ىلإ لخنلا مآرص

 تقو ىلع عقب مسا نيحلا ركب وبأ لاق ةعبسلا وأ ربشالا ةتس نيبام لاق [ نيح لكابلكأ
 نيحو نوسمن نيح هللا ناحبسف | ىلاعت هللا لاق ردقم تقو هب داري نأ رئاجو مهم

 تقوو روظلا تقوو رجفلا ةالص تقو ىلع اذهف | نوربظت نيحو | لاق مث [نوحبصت
 راصف تاقو الا هذه ىف ةضورفملا ةالصلا لعف هب ديرأ دقدن ال هيف ىفالتخا ىلع برذملا

 ةياورلا ىف سابع نبا نوك نأ هبشيو تاولصلا هذه تافو“ ال امسأ عضوملا اذه ىف نيح
 نيحو نوسمت نيح | ىلاعتهلوق ىنعم ىلإ بهذ ةيشعو ةودغ هنأ نيحلا ىف هنع تيور ىلا

 نوري نيح نوملعي فو.سو ] ىلاعت هلوقك تاقو "الا رصقأ هب داريو قلطيو [ نوحبصق
 ةنس نوعبرأ هب داربو قلطيو دتمت ريغ ريصق تقو وهو ةيؤرلا تقو ىلع اذهو [ باذعلا

 نيعبرأ دارأ هنأ [رهدلا نم ني نأسنإلا ىلع لأ له ] ىلاعت هلوق ليوأت ىف ىور هن"ال

 ليوأت نم انرك ذام ىلع ناربشلاو ةنس ةرشع ثالثلاو ربش"الا ةدسلاو ةنسلاو ةنس

 ىلعو مهبم تقو ىلع عقي مسا نيلا نأ تين كللذكك لذ ناكاملف لمتحم هلك ةبآلا فلسلا
 نأ فلح نميف انباحصأ لاق مث ملكتملا دصق بسحب ةمولعم ددم ىلعو تاقو”الا رصقأ

 ذإ تاقو”الا رصقأ هب درب لهنأ مولعم هن"ال كلذو ربشأ ةتس ىلع هنأ ًانيح ًانالف ملكي ال
 ةنس نيعبرأ هب درب مل هنأ مولعمو ةداعلا ىف هيلع فلحي ال تاقو'الا نم ردقلا اذه ناك
 ىلاعت هل وق ناك مث تيق وت ريغ نم ديبأتلا لع فلح ةنس نيعب رأ ىلع فلحلا دارأ نم نال
 تاقو الا رصقأ ناكاتفصوام ىلع هيف فلسلا فاتخا 1 [ ابر نذإب نيح لكابلك أ ىتوت ]
 رابتعا نهىلوأ وهو رمشأ ةتس علطلا ناوأ تقو ىلإ مارصلا نيح نم نال رهشأ ةتس هيف



 10١ مهاربإ ةروس

 ةتاس انربتعا اذإو ءىث هبف نوكي ال ىّتح عطقني لب ةنس دتمي ال ةرملا تقو نآل ةنسلا
 ناربشلا امأو رهشأ ةتس عطقنت و رهشأ ةتس معطق اهنأ ىف ظفللا رهاظل ًاقفاوم ناك رهشأ
 علطلا جو رخ تقو ىلإ مارصلا تقو نم نأ مولعم هن"ال امه ربتعا نم رابتعال ىنعم الف
 ىلإ ملطلاجورخ تقونم نأ انيلع دق انإف نيربش ةرْقلا ءاقب ربتعا نإف نب ربش نم رثكأ
 انفصو امب نيروشلا رابتعاو ةنسلا رابتعا لطب ابلف ًاضيأ نيروش نم رثكأ مارصلا تفو
 . مالسلا هيلع يهاربإ ةروس رخآ ىلوأ رهش الا ةتسلا رابتعا نأ تبث

 ( لحتلا ةروس هلوأو سماخلا ءزجلا هيليو عبارلا ءرجلا م )

 + دتتهتس





 مع ةشم ّ
 -_4 70 هم مكب 1

 ن«زز
 تب 00 مت“ 3-0 2

 ضان زازا طهر كى اوال راجل اذ

8.1011 





 ل

16 

1١1١ 

 , ممشلا باب

 . ءاملا مدع دنع هك

 اذإ : ىلاعن هلوقب لالدتسإلا لصف
 . ةيآلا ةالصلا ىلإ ْمَق

 . مميتلا ةفص

 هب ممل م

 . حلا ركب وبأ لاق لصف
 , لدعلاو ةدابشلاب مايقلا باي

 , ىلوملا نقد باب
 . نيب احنا دح باب

 . كلذ ىف فالتخالا ركذ
 . قراسلا عطق باي
 . زرحلا رايتعا امأو لصف

 . قداسلا عطقي نبأ نم باب

 . كلذ ىف فالتخالاو هيف مطقيالام
 . ماحدألا ىوذ نم ةقرسلا

 . كلذ ىف فالتخالا
 . هيف عطق دقام قرس نميف
 . ةقرسلا جارخإ ىلبق دجوي قراسلا
 . عطقلا دعب قراسلا مرغ

 . ةوشرلا بأي

 . باتكلا لهأ نيب مكحلا باب

 كلذ ىف فالخلا ركذ

 . ةالصلا ىف ريسيلا لمعلا باب
 . ناذآلا باب

 . هللا لأ ام رحت باب
5 5 
 . ناع 21 بأب

 ةحفص

 دقعنم لبع بجو» نم عبّتح و لصف 1
 . يع ةرافك طرشب ًارذن

 . رثخأ مرت باب ١؟
 . مرحلل ديصلا باب 9

 . مرحلا هلتقي ام باب ١»
 . لثمءازج : ىلاعتهلوق ءىرقو لصف ١0
 .هرمألايوقوذيل : ىلاعتهلوق لصف ١

 كتم هلتق نمو : ىلاعت هلوق لصف 6+

 . 3 أدمعتم

 . رحبلا ديص باب 4
 , كلذ ىف فالخلا ركذ ١4

 .لالمحلادبص ممل مرح لك أ باب 14

 تيبلا ةيعكلا هللا لمج : ىلاعت هلوق
 . ةيآلا مارحلا
 اونمآ نيذلا اهمأ اي : ىلاعت هلوق ٠٠

 . ةيآلا ءايشأ نع اولأسنال

 ىهلاد فورعملاب سلا باب ٠64
 .ركسملانع

 . رفسلا ف ةيصولا ىلع ةدابشلاباب 5
 . ا ةيآلا هذه تثمضلا دق لصف 1+

 ( ماعنألا ةدوس )

 . نيملاظلا ةسا اجي نع ىهنلا باب 155
 ركذيل ام !ولك أتالو : ىلاعتهلوق ٠٠

 . ةيالا هيلع هللا مسا

 لحأ !ذام كنولأسي :ىلاعت هلوق ب؟
 . ةيآلا ل

 .ةيآلا مامن أءذه |ولاقو : لام هلوق لع



 3 صاصجلل نآرقلا ماكسأ نم عبأرلا ءزجلا تسرهف

 ةحفص

 . هيف بجوملا فالخلا ب5

 . قحلاهيف بجي امرابتعاف فالخلا مو

 .جارخلاورشملا عاتجايف فالخلا درع
 ىحوأ ايف دجأ ال لق : ىلاعت هلوق مه

 . ةيالا ىلإ
 .ةيالاسفنلا اولتقتالو : ىلاعتهلوق وم

 باتكلاىسومانيت 1 مث : ىلاعتهلوق ١
 .ةيآلا اماه

 . سنو قالص نإ لق : ىلاعتهلوق
 ( فارعالا ةددس)

 . متيز اوذخ مدآىنباي
6 

 ىناعتهلوق ب.

 ىسوم اندعاو ذإو : : ىلاعت هلوق م.وب
 . هيلا ةليل نيمالث

 . ةعاسلا نع كنولأسي : ىلاعتهلوق "م

 .فرعلاب مأ و وفعلاذخ:ىلاعتهاوق م
 . مامالا فلخ ةءارقلا باب مرو

 (لاقتألا ةروس) +
 ٠ فحزلا نم رارفلا ىفمالكلا ؟
 . مئانغلا ةمسق ىف مالكلا مم.
 . هيف فالخلا ركذ معو
 . ليتقلا بلس ىف لوقلا ممم
 . ةمينغلاو بلسلا ىف لوقلا ؟مب

 . ليخلا نامبس معو
 .هيف فالخلا ء(.

 . سل ةمسق باب عم
 ممعطتسا ام مل اودعأو : : ىلاعتهلوق بوب

 . ةيالا ةوق نم

000 

 . ةعداوملاو ةةدهلا باب هع

 . ىراسألا باب موب
 . ةرجهلاب ثراوتلا باب د

 (ةءاربةروس) 54
 ربشألا خلسنا اذإف : ىلاعت هلوق م

 , ةيالا مرحلا

 ةالصلا|وماقأ و اوب ات نإف:ىلاعت هلوق مب

 . مهتاعأ اوثكن نإو : ىلاعت هلوق ؟ب؛
 نأ نيكرشملا ناك ام : ىلاعت هلوق مابي

 . ةيآلا هللا دجاسم |ورمعي

 . سي نوكرشملا اه] : ىلاعت هلوق مبو
 .باتكلا لهأنم ةيرجلا ذخأ باب م١
 .بلغت ىب ىراصت كح باب ؟مد

 . ةيزجلا هتم دخت نم باب ؟مه
 . تاقيطلا زي ىف ؟و9

 . ةيزجلا بوجو تقو 4

 . ةيزج وه له ضرآلا جارخ ىف ؟ واب

 . ةقدص ملا ومأ نمذخ : ىلاعت هلوق مم ١

 . لجلا ةكز م.م

 . ةضفلاو بهذلا ةاكز بوجو م.«

 رادتسا دق نامزلا نإ ٍةِليهلوق نعم +.

 . دابجلاو ريفنلا ضرف م.و
 . نيكسملاو ريقفلا ىنعم مومو
 . ءارقفلل تاقدصلا ام : ىلادتهلوق م» ع
 ةقدصلا نم ىطعي نأ ز وحب ىذل ا ريقفلا مع.

 ةقدصلا مهيلعم رحت :ندلاد رمل ىوذ موسع

 خلا ةاكرلا نم ىطمي نأ زوال نم معرب



 ةحفص

 . ةاكزلا نم دحاو نيكسم ىطعي ايف م4؟
 . دحإو فنص ىلإ . تاقدصلا عفد 44

 . ىنلا وذ ؤي نيذلا مهنمو :ىلاعن هلوق ع

 ةيالا هللادهاعنممهلمو : ىلاعت هلوق معه

 مهنم دحأ لعل صتالو : ىلاعت هلوق ءمؤ

 . ةبآلا ًادبأ تام

 نولوألا نوّباسلاو : ىلاعت هلوق مو

 بيبح عم لع نب نسحلا ةرواع مومو

 . سم نبأ

 ةقدص ملاومأ نم ذخ : ىلاهت هلوق

 .ةاكرلا رادقم قذر

 ةحفص

 .خا انب اهصأ لاق لصف مد

 آادجسم |وذخت| نيذلاو : ىلاعتهلوق مد

 . ةيالارارخ

 اوةلخ نذل ةثالثلا ىلعو :ىلامتهلوق م
 نموةئيدملا لهال ناك ام : ىلاعتهلوق مب

 .ةبالا بارعألا نم مشوح

 أولتاق اونمآنيذلا ابسأ اي : ىلاعتهلوق مابا
 سلوي ةروس ماع

 دوه ةروس ا

 فسوب ةروس مم

 مهارب] ةروس موو دعرلا ةروس موب
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