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 6-2 ةاراؤم

 لاق سابع نبأ نع ىور | عفانمو ءفداهف مل ارقلخ ماعنألاو | ىلاعت هللا لاق
 لاق اهراعشأو ابفاوصأو اهرابوأ نم هب فدتساام ءفدلا نسحلا لاقو سابللا هفدلا
 ةايح نم لاوحألا رئاس ىف اهراب وأو اهفاوصأب عافتنالا زاوج ىضتقي كلذو ركب وبأ
 ىحينع ىناوتسدلاماشه ىور | اهوبكرتل ريجاو لاغبلاو ليخلاو | ىلاعت هلوق توم وأ
 ريملاو لاغبلاو ليخلا موحل هركي ناك سابع نبا نأ ةمقلع نع عفان نع ريثك ىبأ نبأ

 لاغبلاو ليخلاو | بوكرلل هذهو لكأللا هذه نإ | مكل اهقلخ ماعنألاو ] ىف لوقي تاكو

 موحل هرك هنأ سابع نبا نع ةم ركع نع مثيلا نع ةفينح وبأ ىورو , اهوبكرتل ريجلاو

 رهاظ ليلد اذبف ركب وبأ لاق : ةنيزو اهوبكرتل ريماو لاغبلاو ليخلاو | لوأتو ليخلا

 لكأالا امنم ركذف اهعفانم رظعو ماعنأالا ركذ ىلاعت هلل نال كلذو بمول رظح ىلع

 ليخلا ركذ مث | نواكأت اهنمو عفانمو هفد اهيف مكل !مقلخ ماعن الاو | ىلاعت هلوقب

 مظعأ نم وهو امعف ترم الا ناكولف ةنيزلاو بوكرلا اهعفانم ركذو ريبخلاو لاغبلاو

 ٌق ةداضتم نا هيف ع 3 ىنلا ن رز** ىور دقو 0 الا فانم نم ركذ همر 5ك ذل عفاذملا

 لاق نا نع ةلان وأ نع رتك فأن . يبي نع ةرامع نب ةمركت ىورف رظحلاو ةحابإلا
 ةيسن"الا رخخاموحل لَ هللا لوسر مر اهوحجذف ةعاجب سانلا باصأ ربيخ موب ناكام
 ةسلخلا مرو ريطلا نم باخ ىذ لكو عابسلا نم باث ىذ لكو لاغبلاو ليخلا موحلو
 لوسراتمعطأ لاق هللا ديع نب رياج نع رانيد نب ورمع نع ةنيبع نب نآيفس ىورو ةبهنلاو

 نم ثيدحلا اذه رايد نيورمع عمسإ لو رجلا موحل نع اناهنو ليخلأ موحل هلع هللا

 دهشي مل رباجو رباج نع لجر نع رانيد نيورمع نع هأور جيرج نبأ ن ال كلذو رباج

 مو رباج نع رانيد نب ورمع نع ةركرك نب مالس نع ىور قاح] نب دم نأال ريبخ
 تدروف للا مول ىف نذأوردلا مول نع ىبن ِهّلَي هللا لوس رنأو ربيخ رباجدهشي
 درو اذإ هنأ امهدحأ نابجو اهف لاقي نأ ذئنيح ص رئاخ ةضراعتم كلذ ىف رباج رابخأ



 و لحتلا ةروس

 تقوف هحابأ عراشلا نوكي نأ زئاخ ىلوأ رظحلاف سيبم رخآلاو رظاح امهدحأ ناربخ
 ةحابإ ملعن الو ةلاحم ال اهلع ءىراط رظحلاو ةحاب إلا ناك لصالا نأل كلذو هرظح مث
 ةعامج نع ىور دقو رظحلا دعب ةحابإ تيت ' ذإ ةلاعال تباث رظحلا مذ رظحلا لعل
 سمشلا تفسخ لاقدعس نب ثيلل !نعىور بهو نبا نآال كلذو ىنعملا اذه فاسلا نم

 مهنم ريثك معلا لهأ نم لاجر ذئموي اهمو ةثامو رشع ثالث ةنس دك نحنو رصعلا دعب
 وعدن رصعلا دعب امايق انمقف لاق بيعش نب ورمعو ةدأتقو مزح نب دي واو تابت نأ
 دق ىهنلا لاق يلي ىنلا ىلص دقو نولصي ال ملام ىشرقلا ىموم نب ب وب ال تاقف هللا
 اذبف ىماالا عطقي ىبلا نأو نولصي ال كلذلف ىلصت ال نأ رصعلا دعب ةالصلا ىف ءاج
 م امهن أك اطق سف رباج اربخ ضراعتي نإرخآلا هجولاو رباج ثيدح ىف نيهجولا دحأ
 نع حاير ىبأ نب ءاطع نعىررجلا ميركلا دبع نع سنوي نب ليئارسإ ىور دقو ادرب

 ىورو الف لاغبلا امأ لاق لاغبلاف هل تلف ءاطع لاق ليخلا موحل لكأت انك لاق رباج
 دبع ىلع اس رف انرحت تلاق ركب ىبأ ةنبأ ءامسأ نع رذنملا تنب ةمطاف نع ةورع نب ماشه

 هب ملع هلي ىنلا نأ هيف سيل هن ال فلاخملل هيف ةجيحال اذهو هانلكأف هَل هللا لوسر
 رظحلا لبق ناكهنأ ىلع الو خت ناكهيلع مم رفأو هب لع للي ىنلا نأ تبث ولو هيلع مم رقأو

 هدج نع هيبأ نع مادقملانب ىح نب ملاص نع ديزب نب روث نع ديلولا نب ةيقبىور دقو
 ليخلا انيلعام ىرهزلالاقو ليخل !موخل نع ىمن هلي هللال وسر نأ ديلولا نب دلاخنع

 هوحن ىوروليخلا موحلب سأب ال ىعفاشلا ودمتو فسوي وبأ لاقو راصح ىف الإ تلكأ
 سيلو ميرحتلا هيف قلطيال ةفينح وبأو حيرشو ىرصبلا نسحلاو ديز نب دوس الا نع
 جتحو هيف ةحيبملاو ةرظاحلاراخ الا ضرامتل ههركي ]و ىله الا راها ىحلكه دنع وه
 عيمجا قافتأ ىرخأ ةبج نمو لغبلاو راجلا هبشأف ىلهأ رفاح وذ هنأ رظنلا قي رط نم هل
 همأ كح هنكح ناكل الالح همأ تناكولف سرفلا نم وهو لكؤب ال لغبلا محل نأ ىلع
 ىثح وراح نم تدلوول ةياهأ ةراح نأ ىرتالأ اهضعبكو هذإ مالا مكحدلولا مكح نال
 ًاعبات دلولا ناكف اهدلو لكأ لبهأ رامح نم ةيشحو ةرامح تدلو ولو اهدلو لكؤي ل
 نأ ىلع كلذ لد ًاسرف همأ تناكنإو لوك ام ريغ لخبلا محل ناك املف هربأ نود همأالا
 فسوي وبأ هب تح [ اهنوسيلت ةيلح هنم اوجرختستو ] ىلادت هلوق ةلوك أم ريغ ليخلا
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 ةفينح وبأو ًايلح هايإ هللا ةيمستل ثنحي هنأ أؤلؤل سيلف ًايلح سيلي ال فاح نميف دمعو

 هدحوؤلؤالا ةيمست فرعلا ف سيلو فراعتلا لع ةلومم نامبألا نال ثنحال لوقي
 [ًايرط ام هنما ولكأتل | أ ًاضيأا مفنإف ةيال امأو ىلح عاب ىمسيال هعئاب نأ ىرتالأ ًايلح

 ىلاعت هللا ةيمست عم ثنحال هنأ اكس لكأذ ال لكأيال فاحول هنأ مهب فالخالو

 . ًايرط امل هايإ

 ا ركسلا باب
 [ انسح اقزرو ًاركس هنم نوذختت بانعالاو ليخنلا تارم نموإ ىلامت هللا لاق

 ركسلا الاق امهنأ ريبج نب ديعسو نسحلا نع ىورف ركسلا ليوأت ىف فاسلا فلتخا

 ركسلااولاقنيزربأو ىعشلاو ميهارب| نع ىورو هنم لحأام نسحلا قزرلاو هنم مرحام
 ةمربش نبا ىورو رمخ ركسلا لاق هللا دبع نع ميهاربإ نع ةريغم نع ريرج ىورو رمخ

 خوسنم هنإ ءال وه لاقورٌقلا نم هنأ الإ رمخ ركسلا لاق ريرج نب ورمع نب ةعرز ىبأ نع

 .لاق ناملا نب دمه نب رفعج انثدح لاق ىطساولا دم نب رفعج انثدحو تلا مرحتب
 .نب ورمع نع سبق نب دوس الا نع نايفس نع نمحر لا ديعانث دح لاق ديبع وبأ انثدح

 اذه ركب وبأ لاق امه رمث نم لحأ امو امهينترمم نم مرح اموه لاق سابع نبأ نع نايفس
 انثدح لاق ناهلأ نب دمحم نب رفعج انث دح لاق دمت نب رفعج انثدحو نيلو الا لوق وحن

 سابع نبا نع ىناسارخلا ءاطع نب نامثعو حيرج نبا نع جاجيح انثدح لاق ديبع وبأ
 فلسلا هلوأتامل ركيويأ لاق بيبزلا نسحلاقزرلاو ذيبنلا ركسلا لاق ًاركس هنم نوذختت
 خوسنم هنإ مط وقو عيمجأ ىلع عقب مس الأ نأ تبث هنم مأر ١-1 ىلعو ذيبنلا ىلعو رخخلا ىلع

 هخسن تدث ىذلاو ذيدنلاو رخل رد ةحابإ تضتقا ةيآلا نأ ىلع لدي رذا ميرحتب

 هخسن تيثب لذ ] ةبآلا رهأ ظ 0 بج وف ذيدنلا ميرحت : تبقي لو رذخلا وه امن كلذ نم

 لوانتي.ال رثخا مسا ناكذإ ةلالدم الإ كلذ هل ع مسي مرخخ 8 | ممرحتب خوسنم هنأ ى ءدانمو

 .نوذبني ام نسحلا قزرلاو ميا رومخ ركملا لاق ةداتق نع ديعس ىورو ذينلا
 ةدئاملا ةروس ىف ابمبرحن ءاج امنإو رخلا مرحت لو ةبآلا هذه تلزنأ نولكأيو توللخو
 هببأ نع ناهلس نب ثعشأ نع قنحلا رباج نب بويأ انثدح لاق فسوي وبأ ىوردقو

 لاق ركسلا نع مثاهني نأ هممأ نيا ىلإ عقلي هللا لوسر هثعب ال لاق لبج نب ذاعم نع



 1 ركلا تاب
 نم هنوطب ىف ام مكيقسن ] ىلاعت هلوق رقلا عيقن وه اندنع مرحلا ركملا اذهو ركب وبأ
 ةاشلا نم بواحلا نبللا ةرابط ىلع ةلالدلا هبف [نيب راشلل ًاذئاس ًاصلاخ ًانبل مدو ثرف نيب
 ًايح هنم ذخؤي ام نيب قرف ريغ نم نبللا ةحابإ ىف ظفللا مومع امهدحأ نيهجو نم ةتبملا
 ناكذإ كلذ عم هترارطب هنكحو مدو ثرف نيب نم جراخ هنأ ىلاعت هرايخ] ىناثلاو ًاتيم وأ
 5 ةتبلا عرض وهو ةقللا عضوم ةساجنب سجن ال نللا نأ تدثف ةقلخلا عضوم كلذ
 هيف هناولأ فلتخم بارش اهنوطب نم جرخي| ىلاعت هلوق مدلاو ثرفلل هن رواجمب سجني مل
 هيف هخارفو تيملا لحنلا نم ولخي ال هنأ مولعمو لسعلا ةرامط نايب هيف [ سانلل ءافش
 الام نأ ىلع كلذ لدف سانلل ءافشلا نم هيف امع ربخأف هتراهطب كلذ عم ىلاعت هللأ مكحو
 نيذلا اف قزرلا ىف ضعب ىلع مكضعل لضف هللاو | ىلاعت هلوق هيف توميام دسفب ال هل مد
 مهن] ةداتقو دهاجمو سابع نبأ نع ىور أ. مهناعأ تكللمام بع مهقزر ىدارب آولضف

 مو موسفنال كلذب نوضربال مو ءاوس هيف اونوكي ىتح مهلاومأ ىف ممديبع نوك رشيال
 هنأو عيبا تقذر ىنأ ىف ءاوس مهن] هانعم ليقو ىناطلسو ىلم ىف ىديبع نوكرشي
 ةاواسملا ءافتثا ةب آلا تنمضت دق ركب وبأ لاق هايإ قزرب الإ هدبع قذ رينأ دحأ نكمال
 امهدحأ نيبجو نم كامبال دبعلا نأ ىلع ليلد كلذ ىفو كلملا ىف هدبع نيبو ىل وحلا نيب
 آيواسم نوكي ىتح هكلميف هلام هكلمب نأ زاجل هايإ ىلوملا هكلميام دبعلا كلمي نأ ذاجول هنأ
 كلملا باب ىف لضفأ دبعلا نوكي نآز وحي ناكل ب ىلوملا كلم لئم ديبعلا كلم نوكيو هل
 دق ةبآلا نآل هايإ ىلوملا كلم نإو كلمي ال دبعلا نأ ىلع ليلد كلذ ىفو اكلم رثكأو
 ناكو ناثوألا مهتادابع ىف نيكرشملل الثم هلعجامل ًاضيأ وكاللا ىفهل ةاواسلل فن تضتقأ
 رحلا نيبو هنيي ةكرشلا هيفنل كلمي ال دبعلا نأ ىلع لد ًائيش كللمتال ناثوأللا نأ امولعم
 [ةدفحو نينب مكجاو زأ نم مكل لعجو ]| ىلاعت هلوق ناث وألا نيب و هللأ نيب ةكرشلا ناك
 كدفح دقف كناعأ نم نسحلا لاقو ناوع الاو مدخلا ةدفحلا نأ سابع نبأ نع ىور
 ميهاربإو ىحضلا ىبأو هللا دبع نع ىورو مدخلا ةدفحلا سواطو ةداتقو دهاحجب لاقو
 هنمو لمعلا ىف عارسإلا دفحلا لصأ نإ لاقيو ناتخالا ةدفحلا أولاق ريبج نب ديعسو
 فاسلا هلوأت امل ركب وبأ لاق ةلكو لماكك لو قك دفاح عمج ةدفحلاو دفحنو ىعسن كيلإو
 هيفو امهيلع نوكي نأ بجو ناتخ'الا نمو ناوعأالاو مدخلا نم نيينعملا نيذه ىلع
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 نم مكل لعجو ]| ىلاعت هلوةل ةنوعملاو ةمدخلا هنبا ىلع قحتسي بالا نأ ىلع ةلالد

 قحتسي النأ هتمدخلهنب ا رجأتسا اذإ بألا نإانب امصأ لاقكلذاو | ةدفحو نينب مكجاوزأ

 ًادبع الثم هللا برض | ىلاعت هلوق ةراجإلا ريغب هيلع ةقحتسم ٍ :ل همدخ نإ رجألا

 ريخال ىذلا رفاكلل ب رض لثم هنأ ةداتقو سابع نبأ نع ىور ا ءىث ىلع .ردقي ال اكولمم

 ناثوألا مهتدايعل برض لثموه دماج و نسحلالاقوريخلا بستكي ىذل!نم وأو هدنع

 هذه تو دق ركب وبأ لاق ءىش لككلمب ىذلا هللا ةدابع نع لودعلاو ًائيش كلمتال ىتلا

 مئاش وف ةركن | اكولم ًادبع] هلوق اهدحأ كلميال دبعلا نأ ىلع ةلالدلا نم ًابورض ةبآلا

 ىمسي نم لكم ظتني كلذ نأ ًادبع اذه طعأو ًادبع ,اكت ال لئاقلا لوقكديبعلا سنجف

 مسالا اذه 0 م لكف | ةيرتم اذ ًانيكسم وأ ةبرقم اذ اهني | هلوق كلذكو مسالا اذهب

 55 ئاس ظننا دق | اكولم ًادبع | هلوق كلذك آر وكنم ًاظفل ناكذإ ركملا همظتنا دق

 امهفن وأ كلملا قنو 00 ىفن دارملا نوكي نأ نم ولخمال [«ىث ىلع ردقي ال | لاق مث
 'افلتخأ ثيح نم ةردقلا 3 ماتضال راو دبعلا ناكذإ ةردقلا ون هب درب ل هنأ 0 1

 تدثف ةردقلا فن هب درب مل هن أ اتملعف رجلا نم 0 نآل 3 رخلاو قرلا ىف

 مانصأألل الثم هلعج ىلاعت 0 أوهو رخآهجوو كالمالدبعلا ن ََن أىلع لدف كللملا ىف ئدار أ هنأ

 نأ بجوف ًائيش كلمت ال مانص"الا نأ مولعمو كلملا ىنن ىف نيكوامملا ديبعلاب اهيشف

 ذليح نوكي ناكو هب لثملا برض ةدئاف تلاز الإو اش كلمبال هب لثلا برض نم نوكي

 نم نوكي نأزاجو ايش كلمال هنيعب ًادبع دارأول ًاضيأو ا اوس رحلا ديعلاب للاب رض

 ىلعلد كلذبدبعلا صخاملف ءىشىلع ردقيال الجر الثم هللا برض لاقل كالمب نم ديبعلا

 نب ىلعي نع ةمركع نع مهاربإ ىور ليق نإ كلم نمي سيل هنأ هصيصخت هدو نأ ىلع

 تلزتف املسأ مث هديعو شيرق نم لجر ىف تلزن اهنأ ةيألا هذه ىف سابع نبأ نع هسبنم

 ناكلاق | ميقتسم طارص | هلوق ىلإ ءىث ىلع ردقيال مكبأ امهدحأ نيلج ر ىف ىرخ"الا
 ميقتسم طارص ىلع وهو لدعلاب قفني ىذلا هيلع قفشو هلفك ناهثع ناكو ناهثعل قل ود

 نم ديبعلا نوك نأ زوج دقو هنيعل دبع ف نوكي نأ بجوي اذهو مكبأ ريخآلاو

 سابع نبا نع ةفيعض ةياورل! هذه هل ليق كلاعال نم رارح “الا ىف نوكي اك ًائيش كلمبال

 ظفاب هركذي ملو ماللاو فل"الاب هفرعل هنيعب آدبع دارأ ول هنال اهبفني ظفللا رهاظو



 3 ةيآلا .اكولم ًادبع الثم هللا برض : ىلاعت هلوق

 ىرت الأ مهياع جاجتحالاو ناثو'الا ةديع ركذ ىف باطخلا نأ م ولعم ًاضيأو روكشم
 الو ًائيش ضر الاو تاومسلا نم اقزر مل كلمي الام هتلانود نم نودبعيو | هلوقىلإ
 ىلع ردقب ال اكولم ًادبع الثم هللا برض | لاق مث | لاثمألا هللا وبرضت الف نوءيطتسي
 نوعيطتسيالو ايش ن وكلي ال نيذلاكيلاهلا ديبعلا لثم نودبعي ام لثم نأ ريخأف | ءىث
 نأز وحي نم دبعلا كلذ ناكو هنيعب ًادبع دارملا ناكولو مك المأ نل اديك أت اوكلم نأ
 هيف ىنمملا نأ تدثف وذل ركذلاب دبعلا هصيصخت ناكو قرف رحلا نيبو هنيب ناكام كلم
 ردقي ال مكبأ اههدحأ نيلجر الثم هللا برضو ] لاق دقف لبق نإف ًاسأر ديبعلا كلم قن
 ًادبع هب دارأ امنإ هلليق ايش كلمال مبألا نأ ىلع لدي لو |هالوم ىلع كو هو ءىث ىلع
 ىلوملا ركذف | ريخب تأبال همجوي اهنيأ هالوم ىلع لكوهو ] هلوق ىلإ ىرت الأ بأ
 ىف منصلل الثم هلعجو مكبأ ريغ ًادبع الوأ ركذ هنأك دبعلا دارملا نأ ىلع لدي ههيجوتو
 هبجوب امن هالوم ىلع لك وهو :ىث ىلع ردقي ال مكبأ [هلوقب ًاصقن هدا زمث كلملا قن
 ريخلاةلقو صقتلاب ماتص الا فصوف ةغلابم مكبأ ادبع دارأ هنأ ىلع لدف | ريخم تأبال
 نبا نال همع نبا [ هالوم ىلع لكوهو ] هلوقب دارأ ليق نإف هيف فرصتم كول هنإو
 الك نوكي نأ الو همع نبا ةقفن همزلتال معلا نبا نئال أطخ اذه هل ليق ىلوم ىمسي معلا
 درب مل هنأانلع مكبألل نيينعملا نيذه ىلاعت هللا ركذ املف هرومأ ىف هبيجوت هل سيلو هيلع
 أنبه معلا نبأ رك ذل ىنعمال هنأ ىلعو بأ اكول ًادبع دارأ هنأو مع نبأ هل يدلارخا 4
 ليزي معلا نبأ ىلع هلمحل هب ىلوأ : معلا نبا نم هيلإ برقأ معلاو نئالا وب الا نادل
 ىلإ فرصي الو ةمعنلا ىلوم وأ قرلا ىلوم ىضتقي قلطأ اذإ ىلوملا نإف أضيأو هتدئاف
 الو اكولم اديع لاق هن "ال مانصأ الا دارملا نوكي :نأ زوجبال ليق نإف ةلالدب الإ معلا نبأ
 هلعجو انل اكوام ادبع رك ذ امنإ هن“ ال ةلالدلا عضوم تلفغأ دق هل لبق منصلل كلذ لاقي
 اكذ ايش نوكلم ال نيذلا انكتيلام ةلزنمب اهمأ ريخأو اهتودبعي اوناك ىلا مانصألل الثم
 نإ] هلوقب ًادابع مانص' الا ىمس دق ىلاعت هللا نأىلعو ديعلا كلل ذك لاح كلميال منصلا نأ
 انباعصأ لاقف ديعلا كللم ىف ءابقفلا فلتخا دقو [ مكلاثمأ دابع هللا نودنم نوعدت نيذلا
 لاق ةفين- وبأ ىور دقو ىرستبو كلم كلام لاقو ىرستي الو كللمال دبعلا ىعفاشلاو
 لحي ال لاق رمع نبأ نع ىربقملا ديعس ىبأ نب ديعس نع ىكملا ةيمأ نب ليعامس] انثدح
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 كلذكو كولمملا كلذب ىنعي زاج قتءأ وأ قدصت وأ بهووأ عاب نم الإ كولمملا جرف

 نيريس نبأو مهاربإ نع ىورورمع نيانع عفان نع هللأ ديبع نع ديعس نب ى ىور

 نع رمعي ىورو ىرستي دبعلا نأ سابع نبأ نع ىورو ىرستي ال ديعلا نأ مكحلاو

 نسحلا لاقو هيلع ركني الف ةيرسلا ذختي هقيقر ضعب ىري ناك هنأ رمح نبأ نع مفان

 نع ل وحكم نع ريثك نب ءالعلا نع فسوي وب | ىورو هديس نذإب دبعلا ىرستي ىبعشلاو

 هلوقب ىرستلا زاجل كلمول هنآل كلمبال هنأ ىلع لدي اذهو ىرسقي ال دبعلا لاق عَقِب ىبلا
 هلوق هيلع لديو | مهنايأ تكلمام وأ مبجاوزأ ىلع الإ نوظفاح مثوجرفل مث نيذلاو ]

 هلعج نأ امل هن”ال كلذو عاتبملا هطرتشي نأ الإ عئابلل هلاف لام هلو ًادبع عاب نم ِهتلَي

 هدي ىف ام ذخأ ىلوملا نأ هيلع لديو ءىثالب ًارفص هنم دبعلا جرخأ ىرتشملل وأ عئابلل

 هدي فام ذخأ هل ناك ال كلمب نمم دبعلا ناكولف هتبقرل كلم لج“ ال هنم هب ىلوأ وهو

 قلط كلم الل دبعلا نأ ىرت الأ هيف هيلع ىلوملل ليس الف هالوم نع ديعلا هب نابام نال

 هسفن نم دبعلاةكلعام رئاسكلذكو ىلوملا هكلمب مل ىلوملل ةمأ ىبف هتجوز ءطوو هتأ ما

 كلمي مل[ هل كلم لج "ال هنم هذخأ ىلوملل ناك ل لاملا ديعلا كللم ولف هنم ىلوملا هكلع م

 نال كلام ريغ هنأ ىلع لديال هلام ىلوملا ذخأ زاوج لبق نإف هكلم لج ال هتأ ما قالط
 هذخأي هن"ال هل ليق كلام ريغ نيدملا نأ ىلع لدي لو هنيدب نيدملا دي ىفام ذخأي نأ ميرغلل

 هتبقرل هكلم لج" ال هقحتسي ىلوملاو هيلع ىذلا هنيد لجل لب نيدملل كلام هنأال ال

 لج ال هنأ سما قالط كلل مل كهتبقرل كلم لج ال ىلوملا قحتسي مل اكلام ديعلا ناك ولف

 نم نأ فالخ ال هنأ وهو رخآ ليلدو كلميال دبعلا نأ ىلع ليلد كلذ ىفو هتبقرل هكلم

 هالوم كلم ىلع قتعم هنأو ىلوملل ءالولا نوكيو قتعي هنأ هادأف لام ىلع هدبع بتاك

 هرمأ ول هريغ ىلإ لقتني اكهيلإ لقتني الو هادأ ىذلا لاملاب هتبقر كالمل كلمب نمت ناكو لف

 لب ىلوملل ءالولا نوكي ال ناكل هسفن ىلع قتعل هتيقر كلم ولولام ىلع هنع هقتعي نأب

 ىل وم لا كلم ىلع قتعو لاملأب هيلإ هتبقر كلم لاقتنا مصي مل ملف هسفنل هؤالو نوكك ناك

 هتبقر تناك ذإ ىلوأ هتبقر كلمب ناكل كلمب نم ناك ول هن ال كلمال هنأ ىلع كلذ لد

 ديعلا نأ بع لديعئابلل هلاف لام هلو دبع عاب نم تلي هلوق لبق نإف كيلقلا هيف زوح ام

 هنأ مولعمو عيبلا لاح ىف عئابلل لاملا هِي ىنلا تيثأ دق هل ليق هيلإ لاما هتفاضإل كلي
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 عيمج دحاو لكل ناكلالإو كلمي نأ ةلاحتسال ديعلل اكل موىلوملل اكلم نوكي نأ زوحيال
 دبعلا ىلإ هتفاضإ نأ تبثف عئابلل اكلم دبعلا ىلإ ف اضأ ام تايثإ هنيعب ريخلا اذه ف لاملا
 كلامو تنأ هيلي هلوةكو كلامي سيلو ايف نك اسوهونالف راد هذهلوقناكديلا هجوىلع
 نب ريكب نع رفعج ىبأ نب هللا ديبع ىور دق ليف نإف بالا كلم تايثإ دري لو كيبل

 نأ الإ هل هلاق ًادبع قتعأ نم لاق هل ىنلا نع رمج نبأ نع عفان نع جشألا نب هللا دبع

 مل قتعلا لبق هكلمي مل ول هن"ال كلمي دبعلا نأ ىلع لدي اذهو هل نوكيف هلام ديسلا طرتشي
 ةداعلا نايرج نوكي نأ زئاج هن"ال كلمب ديعلا نأ ىلع اذه ىف ةلالدال هل لبق هدعب هكلعي
 لعجو هب قوطنملاك هلعج قتعلا دنع هنم ذخوي ال كلذ وحنو بايثلا نم دبعلا ىلعام نأب
 دقف ًاضيأو قتعلا دعب هايإ هكيلمتب هنم ىضر دق هنأ ىلع ةلالد هنم هذخ“ال ىلوملا كرت
 مفر ىف طلغ رفعج ىبأ نب هلا ديبع نأ ليق دقو هفيعضت لقتلا لهأ نم ةعامج نع ىور
 قتعأ اذإ ناكهنأ رمع نبا نع عفان نع ب وبأ هاورام هلصأ نإو هنتم فو ثيدحلا اذه
 ىور دقو هظفل ىفو هعفر ىف هللا ديبع ًأطخأف ثيدحلا لصأ وهاأذمف هلال ضرعي مل ًادبع

 هللا دبع نب دم انثدح لاق ىجكلا ملسم وبأ هاورام وهو لِي ىنلا نع كلذ فالخ
 اكوامت ناكو لاق هيب أ ن عر يمعنب نأ رمع نعر واسم لا ىبأ نب ىلع الا دبعانث دحلاق ىراصن' الا
 تعمس ىنإ كقتعأ نأ ديرأ ىنإف كلام ىل نيب ريمعاي هللا دبع هل لاق دوعسم نب هللا دبعأ
 قاحسإ نب سنوي هاور كلذكو قتعأ ىذلل هلاف ًاديع قتعأ نم لوش لع هللا لوسر

 نبا ىلع ًافوقوم هاور ىدوعسملا نأ انغلب دقو اعوفرم دوعسم نبأ نع ريصع نبأ نع
 مكنم ىناي'الا اوحكنأو ] ىلاعت هلوقب جتحم جتحا نإف اندنعهدسفيال كلذو دوعسم
 عبمج ىلع دئاع كلذو | هلضف نم هللا مهنغي ءارقف اون وكي نإ مكئامإو مدابع نم نيحلاصلاو
 كلع هنأ ىلع لدف رقفلاو ىنغلا دبعلل تيثأف ءامإلاو ديبعلاو ىأي الا نم نير وكذملا
 | هلضف نم هللا مهنغي ءارقق اون وكي نإ | هلوق ولخمال هل لبق ًاريقف ًادبأ ناكل كلم مل ولذإ
 ًاريثك اندجو املف لاملاب ىنغلا وأ مارا نع لالحلا ءطولاب ىنغلا هب دأرأا نوكي نأ نم
 هب ربخأ ام ىلع نئاك ةلاحعال هللا رابخأ ربذم نأ مولعمو لاملاب نونغتسيال نيجوزتملا نه
 نإ هنإف ًاضيأو مارحلا نع لالحلا ءطولاب ىنغلا دارأ امنإو لاملاب ىنخلا هب دري مل هنأ انيلع
 ديبعلا نود ةيآلا ف نيروكذملا رارح الاو ىناي الا ىلع روصقم هنإف لاملاب ىنغلا دارا
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 نآلانفل اه دنع لاملاب ىنذتسي ال ديعلا نإف ًاضيأو ليلدلا نم انركذ ام نوكلمي ال نيذلا

 اذه ىف ىنغلاف هنم هب ىلوأ هريغو هل لصح ١ ىف ىنغ ىأف هنم هلام عيمج ىلوأ ىلوملا
 ىنلا لوق لاملاب ًاينغ نوكي ال دبعلا نأ ىلع ليلدلاود.علا نود ىلودلل لصحام] -
 ذخؤي ال هنإ انفلاخم دنعو مكارقف قاهدرأو 5 امنغأ نم ةقدصلا ذخآ نأ ترمأ هلل
 ليق نإف فريلكت ( لمأ نم ىغ سم رهذإ ةاكزلا هلام ف نعول نع ناكولف ديعلا نم

 نال ىالطلا دبعلا كلم اهإ هل 000 ملاكلاملا كلم نأ بجو قالطلا للي دبعلا ناكالل
 هذخأ هل زوال نأ و هنم ىلوألا كمال نأ بجو لاملا ديعلا كم ولف هنم ركلعال ىلوملأ

 هيلع روجحنأ ديعلا نأ ىرتالأ هنم دكلع ال ديعلا نإف هدبع نم ىلوملا ١ كلعا أم لكدأل هنم

 0 نأ ىلوللل كلذكو همزل هب هيلع ىلوملا رقأولو قرلا فهمزل منيب رقأوأ
 هيلع ىلوملا رقأ ولو هنم ىلوملا هكلع ىنعم كلذ ناك ا هسفن جوني نا أ دبعلل سيلو
 كلعالدبلا نأ ىلع لي )دكلذ ىفوهسفن نم كلذ كلع دبعلا ن , دعو ملدح وأ أ صاصقب
 ناك نيح قالطلا ىف هيلع فرصتي ال ؟ هلام ىف هيلع فردتب نأ ىل وهل زاجال ملمولذإ

 5 هيف | نيح ىلإ اعاتمو ًاماثأ اهراعشأو اهرابوأو ابفوصأ نمو | ىلاعت هلوق كل ديعلأ

 دعب اهذخأ نيب قرفي مذ توملا دعب كلذ نم اهنم ذخؤي ام : عافتنالا زاوج ىلع ةلالدلأ
 نايت ملعأ هللا أو هب ىنعي | ءىث لكل ان نت باتكلا كيعاتموإو أاعق هل 3 هليقو توألأ

 سَ اف هللو 0 ةليلج ةثداح نم أف ةلالدلاو صنلاب , نيدلا رومأ نم ءىش لك
 ىلاعت هلوقب ب ادكلا نع ردص ألاف ركع ع ىنلا هني أف اليلد وأ اصل باتكلا ىف هنبب دق

 طارص ىلإ ىدبتل كنإو ىلاعت هلوقو | !وهتاف هنع ماجن امو هوذفت لوسرلا انآ امد|

 نع مم لوسرا هني ف 0 | ]وقو | هللا طارص ميقتسم
 لصح امو هرمأ عابتاو هتعاطن ٠ انايإ هللا ىمأل هل باتكلا نابت : نم وهو لجو زرع هللا

 عامجإلا ةجح ةمس ىلع لد دق باتكلا نأال باتنكنلا نع ًاضيأ هردصف عاجإلا هيلع
 بور راسو ىأرلا داوتجاو سايقلا هجوأ امو لالض ىلع نوعمت# ال مهن هو

 لق هل ا باتكلا نايت نم كلذ عيب لوح آولأ ربخ لوقو ناسحتسالا نم ل الدتسإلا

 ىلا هوجولا نم هنادت باتكلا ىو الز نيدلا ماكحأ ن م مح نم ف عمجأ كلذ للعلد

 كح ةثداحلل دجت ل اذإ ان ال كلذو سايقلاب لوقلا ةص ىلع ةلاد ةيالا هذ_هو انركذ



 1١ درعلاب ءافولا ىف

 ' باتكلا ىف نأ ىلاعت هللا ريخأ دقو عامجإلا ىف الو ةنسلا ىف الو باتكلا ىف ًاصوصنم
 ذإ هنكح ىلع سايقلاب لالدتسإلاو رظنلا ةقيرط نأ تبث نيدلا رومأ نم ءىث لكنايدت
 لالدتس الاب وأ فخ صنب لاقنمو ةرجلا هذه ريغ نم اهمكح ىلإ لصوب هجو كانه قبب مل

 رظدلاو ىأرلا دابتجا لامعتسا نم كفني الو ىنعملا ف قفا وم وهو ةرابعلا ىف فلاخ امنإف

 ىبرقلاىذ ءاتيإوناسحإلاو لدعلاب أي هللانإ | ىلاعتهل وة رعشبال ثيح نم سايقلاو
 لوقعلارظن فبجاو وهوفاصنإلا ورفلدعلا امأ | ىغبلاو ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنيو

 لضفتلا عض وما اذه ىف ناسحالاو هبوجو ديك أَي عمسلا درواعإو عمسلا دورو لبق

 صمأي | ىلاعت هلوقو محرلا ةلصب سآلا هيف ىنرقلا ىذ ءاتيإو ضرف لوألاو بدن وهو

 لدعلاب سأف [اولدعاف مئلق اذإو | ىلاعت هللا لاقلوقلاو لعفلا ىف لدعلا مظننا دق لدعلاب

 ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنيو ] ىلاعت هلوق امأو نيمألا مظتنت ةيآلا هذهو لوقلا ىف
 ءاشحفلاو اهنع ىبنملا رئامضلاو لاوق”الاو لاعف“الا و جنابقتلا رئاس ظنت ادق هنإف | ىغبلاو
 ادركت دقو هحبق مظعي ام وهو هوم روظيال امم هسفن ف ناسنإلا هلعفب ام نوكت دق

 اشحاف ليخبلا ىمست برعلا نال لحتلاو ةديقعلا ءوسا نوكن دقو شحاوفلا نم روظِإ

 وهو رئامضلاو تاداقتعإلا ىف ًاضيأ نوكبو هراكنإ بحي ام سانلل روظي ام ركنملاو
 هذه نم دحأو لكف هريغل لظلا ند هب لواطتي ام ىغبلاو هابأتو لوعلا هركدتست ام
 1 1 نم اهم لصفنت ةصاخ ناعم هسفن ىف هل ةثالثلا ر ومالا

 ديعلاب ءاقولا ىف

 لاق [اهديكوت دعب نامي الا اوضةنتالو متدهاع اذإ هللا دوعب اوفوأو | ىلاعت هللالاق
 [ لبق نم مدآ ىلإ اندهع دقلو] ىلاعت هللا لاق “الا اهنف هوجو ىلع ف رصني دبعلا ركب وبأ
 ىلع ةبآلا ةلالدو ًانيمي دبعلا نوكي دقو الا دا رملاو [ مدآ باي مكسيلإ دبعأ ملأ | لاقو
 [ اهديوت دعب ناع"الا اوضقنت الو ] لاق هن"ال ةرهاظ نيملا عضوملا اذه ىف دارملا نأ
 ثيدح ىف :وردقو فلاح هنإ اذك تلعف نإ هللا دبع ىلع لاق نم نأ انباحصأ لاق كلذلو
 املف هلل ىنلا عم اولتاقب ال نأ هللا دبع هنم اوذخأف هابأو نوكرشملا هذخأ نيح ةفيذح
 نع ىورو مهلع هللا نيعتستو مدبعب مل ىنت لاقف هللَي ىنلل كلذ اركذ ةنيدملا امدق
 تاعف نإ هللادوع ىلعلاق اذإ دهاجيو ىعختلا مهاربإو صاعو نيريس نبآو نسحلاو هاطع
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 هللا هبش | اثاكنأ ةوق دعب نم اطرغ تضقن ىتلاك اونوكست الو | ىلاعت هلوق نيمب وهف اذك
 لرغت ىتلا ةأرملاب همشي ملو هخسف مث ةبرق هيف ىلاعت هللأثيش هسفن ىلع دقع رم ىلاعت
 [ ةوق دعب نم ] هلوق ىنعم وهوأديدشالتف هتلتف نأدعب كلذ تضقن مث هه.شأاموأآر عش
 لخد وأ ةبرق بج وأ وأ ادّقع هسفن ىلع دقع نُ ةوق لتفلا ةدش ىمست برعلا نال

 لخد نم لك نإ بجوباذهو ةوق دعب اهرغ تضقن ىتلا ةلزنمب نوكتيف اهمال نأ اهف

 لبق هنم جورخلا هل زوحيال نأ برقلا نم كلذريغ وأ لفن موص وأ 0 ةالص ىف
 . ًاثاكتأ ةوق دعب نم اًطرغ تضقن نم ةلزنم نوكيف همامتإ

 ةذاعتسإلا ١ باب

 نبورمع ىور | مبجرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتساف نآرق ١) تأرق اذإف | ىلاعت هللا لاق

 - مقلم ىبتلا تعمم لاق هيأ ن نع معطم نب ريبج نب عفان ن 0 مصاع نب ةدابع نع ةم

 ديعس 0 ىورو هثفنو هخفنو هزمه نم ناطيشلا نم كب هو مهللا لاق ةالصلا متتفا
 5 مع نبأ ورمع نع ىورو ةءارقلا لبق هتالص ىف ذوعت تراك هلي ىنلا نأ ىردخلا

 لكل ةبجأو ةذاعتسإلا لاف ه اطع ن نع جيرج نبأ ىورو ةالصلا ىف ةءارقلا لبق ةذاعتسالا

 هللا مسب ةرم تأرق وأ ةرم تذوعت اذإ نيريس نب دمت لاقو 0

 .ةالصلا ىف ذيعتسي ناكو ىعختلا ميهاربأإ نع ىور كلذكو كنعأرج أ محرلا نحرلا

 - تأرق انك لاق ىرخأ ةياور نيريس نبأ نع ىورو نآرقلا مأ أرغب نأ 0 ةفتسإ نيح

 ىعفاشلاو ىعازوألاو ىروثلاو انبامصأ لاقو ذعتساف نيمآ لوقت نيح باتكلا ةكتاف
 ناضمر 0 ذوءتيو ةءارقلا لبق ةبوتكملا ىف ذوعتب ال كلام لاقو ةءارقلا لبق ذوعتي
 نوكت نأ هرهاظ ىضتقي | هللاب ذعتساف نآر لا تأرق اذإف | هلوق ركب وبأ لاق أرق اذإ
 0 ًادوعقو امايق هللا !وركذاف ةالصلا مايضق اذ اذإف | | هلوقك ةءإ ةءارقلا دعب ةذاعتسإلا

 ترج دقو ةءارقلا لبق ةذاعتسالا مان ر 5كذ ن ,ذلا فاسلا نعو لل ىنلا نع تدث دق

 اذإف ] هلوقو | اولدعاف متلق اذ ذإوإ لاعت هلوقك كلذ تدرأ اذإ دارملاو هلثم قالطإب ةداعلا
 باجي ءارو نم ؟طأست نأ ذا را سيلو [ باجح ء هارو نم نهولأساف اعاتم نهوملأس

 | ةقدص ماوي ىدي نيب اومدقف لوسرلا مت جان اذإ ٍ ىلاعت 0 مدقَتم لاوس دعب

 ليق ةذاعتسإلا مدقف تأ رق اذإ هأنعم ا 2 ذعتس اف نأرقلا ت تأرق اذإف] هلوق كالذكو



 و ةذاعتسالا باب

 اذإو قدصاف تلق اذإ لئاقلا لوقكو ذعتساف ةءارقلا تدرأ اذإ هانعم ةقيقحو ةءارقل
 اذإف | هلوق كل ذك كلذ تدرأ اذإ كلذ عيمجىفىنعملاومارحإلا لبق ىنعي لستغاف تمرحأ
 ةءارقلا نم غارفلا دعب ةذاعتسإلا لاق نملوقو ةءارقلا تدرأ اذإ هانعم [ نآرقلا تأرق
 امو | ىلاعت هللا لاق ةءارقلا دنع ناطيشلا س واسو ىفنل ةءارقلا لبق ةذاعتسإلا امن وذاش
 [ناطيشلا قايام هللا خسنيف هتينمأ ىف ناطيشلا قلأ ىنمت اذإ الإ ىن الو لوسر نم انلسرأ
 نآل ضرفب تسيل ةذاعتسإلاو ةلءلا هذه ةءارقلا لبق ةذاعتسإلا ميدقتب هللا سمأ امئإف
 هلوق ابميلعت نم هلخذم مل ًاضرف تناكولو ةالصلا هملع نيح ىلآ رعألا اهملعي مل متلي ىتلا
 .نع رمعم ىور | نا<إلاب نّيمطم هبلقو هرك أ نم الإ هنامإ دعب نم هللاب رفك نم | ىلاعت
 ناميإلاب نّيمطم هيلقو هرك أ نم الإ رساب نب رامع نب دم نب ديبع ىبأ نع مركلا دبع
 هكاذاكعف اودارأام ضعب ىف موبزاق ىتح مهوبذعف هعم ةعامجو !رامح ن وكر شملا ذخأ لاق
 وبأ لاق دعف اوداع نإف لاق ناعإلاب نّيمطم لاق كبلق ناك فيك لاق ِهتَِي هللا لوس ر ىلإ
 وه كلذل حيبملا ارك إلاو هارك إلا لاح ىف رفكلا ةلك رابظ] زاوج ىف لصأ اذه ركب
 لاحلا هذه ىفهل مييأف هب هرمأ ام لعفي ملنإ فلتلا هتاضعأ ضعب وأ هسفن ىلع فاخم نأ
 هروطخ عم كلذ لعفي مل نإف هلابي كلذ رطخ اذإ هريغ اهب ضراعيو رفكلا ةءاكربظي نأ
 رطخ: هيلي ادم تشي نأ ىلع رافكلا ههركأ اذإ نسحلا نب دمج لاق ًارفاك ناكهلابب
 هل ليق ول كلذكو ًارفاك ناك ديلي ىنلا متش دقو لعفب ملف هديغ رخآ ادم متشي نأ هلابي
 ناك بيلصال دجسو لعفب ملف هلل دوجسلا لعحي نأ هلابي رطفت بيلصلا اذهل ندجستل
 ارفاك نكي مل لدف وأ هيلع هركأ ام لاقو «ىثهلابب رطخي ملو ةيورلا نع هولحيأ نإف ًارفاك
 دقف انركذام هلابب رطخ اذإ هنآأل كلذو ركب وبأ لاق :راعإلاب ًانتمطم هبلق ناكاذإ
 اهركم ناك امنإ و ريمضلا ىلع اهركم نكي مل اذإ هِي ىنلا ريغل ةميتشلا لعفي نأ هنكمأ
 .نم رفكلا رابظإ راتخا دقف هلعفي ل ىف هريغ ىلإ ريمضلا فرص هنكمأ دقو لوقلا لع
 ةحابإلا هجو ىلع وه امنإ دعف اوداع نإ راهعل رتل هلوقو رفكلا مح هم وف هارك] ريغ

 ربظي الو ةيقتلا ىطعي ال نأ ل ضفألا انباعصأ لاقو بدنلا ىبعالو باحيإلا ةمجو ىلعال
 ديم لهأدارأ امل ىدعنب بيبخ نآل كلذو هلاحابم كلذ ريغ ناك نإو لقي ىح رفكلا
 ىف رابعنم لضفأ نيملسملا دنعو هلي ىنلا دنع ناكف لتق ىتح ةيقتلا موطعي مل هولتقي نأ



 نم ةلزنع ومف نيكرشملا ًاظيغو ندلل ًازارءإ ةيقتلا ءاطعإ كرت ىف نأالو ةيقتلا هئاطع]
 ىتح لوقلا اذه لئاق نع مثأملا طاقسإ عضوملا اذه ىف هارك لا ظل لّدق ىتحودعلا لتاق
 نايسنلا و أطخملا ىتمأ نع عفر لاق هنأ لِي ىنلا نع ىور دقو لقيمل نم ةلزنمب نوكي
 الجر نأ ولف هنع مثألا طاقسإ ىف ءىطخملاو ىسانلاكهركملا لعجل هيلع اوهركستسا امو
 فاتخادقو كح ام قلعت الو مثأما ,يفهيلع نكي مارفكلا ةملب هناسل قيسفأطخأ وأ ىسن
 كلام لاقو مزال هلك كلذ انباصأ لاقف هناعأو هحاكنو هقاتعو هركملا قالط ىف ءاوقفلا
 ىلاعت هلوق رهاظ ءايشآلا هذه مح موزل ىلع لدي ىذلاو كلذ نم ءىث همزا,ال ىعفاشلاو
 هركملا قالط نيب قرش ملو | هريغ اجوز سكنت ىت> دعب نم هل لحت الف اقلط نإف |
 ملو اهديك وتدعب ناج"الا اوضقنت الو متدهاع اذإ هللا دبعب ارفوأو | ىلاعتلاقو عئاطلاو
 قالطلك قلب ىنلا لاقو | متفلحاذإ مكنامأ ةرافك كلذ | لاقو هريغ و هركمملادوعنيب قرغي
 ىرهزلا عيمجنب ديلولا نع ريكبنب سنوي ىورام ًاضيأ هيلع لديوم وتعملا قالطالإزئاج
 ىلإ هجوت دقو هيلي هللا لوسر ديرت ننو ىبأو انأ تلبقأ لاق ةفيذح نع ليفطلا ىبأ نع
 دبعان وطع أف لاقةنب دملاديرتامتإ هديرت الانا قت اد نوديرتل 591 لاةف شي رق رافك انذخأةردب
 قلَيهتال وسرب انررف هتلاد,ع مانيطعأف هعمنولت |ق7الو ةني دما ىلإ نفرصنتل هقاثيمو هلل
 مدبحب مهى تلي ىنلا لاقف تنازل وبران ضأن اماناقو اسوم انه دانوبخاف ارتدته
 قلي ىنلا تيثأف مهعم روضحلا نم انعنم كلذف ةنيدملا ىلإ انفرصناف مهيلع هللا نيعتستو
 نيملا ىف كلذ تدث اذإف عوطلا نيميك ابلعجو هاركإلا هججو ىلع مثايأ نيكرشملا فالحإ

 نمحرلا دبع ثيدح هيلع لديو امهندب قرفي مل ًادحأ نآل اهلثم حاكتلاو قاتعلاو قالطلاف
 لاق هل ىنلا نأ ةربره ىنأ نع كهام نب فسوي نع حابر ىنأ نب ءأطع نع بيبح نأ
 نيب نوف 2 ىنلا ىوس املذ ةعجرلاو قالطلاو حاكتلا دج نط زهو دج نه دج ثالث

 عاقيإ ىلإو ظفلل ىلإ دصاق داجلا نأ لولاو دجلا نيب قرفلا سالو لزافلاو داجلا
 ىقن ىف ةدارإلل ظحال هنأ انءلع هدكح عاقبإل ديم ريغ ظفللا ىلإ دصاق لزاهلاو هنكح
 هركلاكلذكو امهيلع هدكح تيب نأ لوقلل نيدصاق اناكث يح نم ًاعمج امهنأو قالطلا
 ىلع هركملا ناك امل لبق نإف ءاوس لزاه اكو رف هنكح عاقبإإل ديرص ريغ لوقلل دصاق
 بجوب رفكلا ناكو هيف هارك لاو عوطلا مكح فلتخاو هتأرمأ هنم نيبتال رفكلا
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 رفكلا ظفل سيل هل ليق عئاطلاو هركملا قالط ركح فاتخ نأ بجو قالطلاك ةقرفلا
 ىلع هركملاو لصح اذإ ةقرفلا هب عقت اسنإو اح رصت الو ةبانك ال ةقرفلا ظافلأ نم
 عقت ملهاركإلا هجو ىلع رفكلا ةلكمرارظإب ًارفاك رصي ملاهلف آرفك نوكي ال رفكلا
 فلكم ظفل ىف هءاقيإ دججو دقو ةنونيبلاو ةقرفلا ظافلأ نم وهف قالطلا امأو ةقرفلا
 دجلا لا ىواست لئاق لاق نإف عوطلاو هاركإلا لاح ىف همكح فاتخعال نأ بجوف
 ىوتسي رفكلا نآل هيف عوطلاو هاركإلا لاح ىواست بجو ال قالطلا ىف لزحلاو
 نيب هلي ىنلا ىوس ام هنإ انلق امتإو هيف عوطلاو هارك لا لاح ىوتسي هلزهو هد ىوتسيام لك نإ لن مل نحن هل لبق هيف عوطلاو هأرك إلا لاح وتسي ملو هلزهو هدج ّ
 هنم دصقلا دوجو دعب عاقيإلل دصقلاب هيف رابتعا ال هنأ انيلع قالطلا ىف لزاشلاو داجلا
 عاقيإإلا ظفل دوجو دعب عاقيإلل دصقلا هيف رابتعا ال هنأ ىلع كلذب اذال دتساف لوقلا ىلإ
 دجلا ىلإ دصق نم نأ ىرت الأ لوقلاب ال دصقلاب هكح قلعتي امنإَف رفكلا امأو فاكم نم
 عقبال قالطلا عاقبإ ىلإ دصاقلا نأو هب ظفلي نأ لبق كلذب رفكب هنإ لزطا وأ رفعكلاب
 الو هقالط عقو قالطلاب ظفلت اذإ ىسانلا نأ امهنبب قرفلا كل نيبيو ظفللاب الإ هقالط
 رفكي مر فكل اب هئاسل قبسب طلغ نم كلذكو نايسنلاه جو ىلع رفكلا ظفلب ًارفاكر يصي
 ىلع نع ىوردقو نب سل | نيب قرفلا نيب اذهف هنأ ما تقلط قالطلاب هناسل قيسولو
 هركملا قالط اولاق ةداتقو ىرهزلاو ىعخنلا مهاربإو حيرشو بيسملا نب ديعسو رمتو
 سواطو ةمركعو ءاطعو نسسحلاو ريبزلا نبأو رم نباو سابع نبا نع ىورو زئاج
 اذإ لاق ىعشلا نع نيصح نع نايفس ىورو زوال هركملا قالط اولاق ديز نبراجو
 هركأ نميف انباحصأ لاقو رحيل ريغههركأ نإو زئاج وهف قالطلا ىلع ناطلسلا هه ركأ
 برشيالو لكأي الن أ هعسي مل ةتيملا لك أ وأ خا برشملع ءاضعاألا ضعب فلتو لتقلاب
 فول دنع ةرورضلا لاح ىف كلذ حابأأ دق ىلاعت هلل نآل آمي 1 ناكلتق ىتح لعفي مل نأو
 تام ىتح ةرورضلا دنع ةتيملا لكأب مل نمو | هيلإ متررطضأ ام الإ | لاقف سفنلا ىلع
 رفكلا ىلع هازكإلا ةلرنمب كلذ سيلو تو ىتحنبخلا لكأ كرات ةلزنمب ام آ ناك اعوج
 عمسلا قيرط نم هميرحت رخل برشو ةتبملا لكأ نآل لضفأ هيف ةيقتلا ءاطع] كرات نأ ىف
 روظحم رفكلا رابظإو تاحابملا رئاس مكح ىلإ داعو رظحلا لاز دقف عمسلا هحابأ ىف
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 اي الا ارا ا لا ا ا ل

 ىنعم ىلع ظفللا راوظإ هل زوجي اسن]إو تارورضلل هتحابتسا زوحب ال لقعلا قيرط نم

 ريصيف هيلع هركأام ىنعمل داقتعا ريغنم رفكلا ىنعم ريغ ىلإ ظفللاب ةيروتلاو ضي راعملا

 نإو لضفأو ىلوأ هراهظإ كرتناكف رفكلاب هناسل هقبسي ىذلاو ىمانلا ظفل ةل ننم ظفللا

 انزلا ىلع وأ لجر لستق ىلع هركأ نميف اولاقو فوخلا دنع هرابظإ هيلع 00

 الف قوةحلا ىف نايواستم امهو سانلا قوقح نم كلذ نآل هيلع مادقإلا هعسيال ةأ راب

 ىنعمب اهتم رح كابتنا هيف ةأرملاب انزلا كاذكو قاقحتسا ريغب هريغ لقب هسفن ءامحإ زوحب

 فذقلا ىلع هاركإلا مددنع كلذك سيلو راعلاو نينثلاب اهقاحلإو ةرورضلا هحيبت ال

 فوذقللا ىف رثؤي ال هاركإلا هجو ىلع عقاولا فذقلا نأ لبق نم لعفي نأ هلز وجيف

 هيف بجاو وهام اهنم انركذ ىلا هوجولا ىلع ةفلتخم هارك إلا ماكحأف ءىش هب هقحلي الو

 عمسلا هرظح قب رطامب كلذ وحنو ةتيملا لكأو رخطا برش ىلع هارك الا وهو ةيقتثلا ءاطعإ

 انزلا وحتو لتقلا قحتسيال نم لتق ىلع هارك إلا وهو ةيقتلا ءاطعإ هيفز وجي الام امو

 هركأ ام لعف هل زئاج وهام اهنمو هكاردتسا نكمي الو ىدأل ةيلظم هيف ام كلذ ومنو

 لثمب اوبقاعف متبقاع نإو | ىلاعت هلوق ههبشو رفكلا ىلع هارك الاك كرت لضفألاو هيلع

 نأ راسي نب ءاطعو ةداتقو ىبعشأا نع ىور | نيرباصلل ريخ وهل متربص لو هب تبق وعام

 أولشم ام مظعأ مهب نلثمل مهيلع هللا انروظأ نبل نوململا لاق دحأ ىلتقب !ولثمامل نيكرشملا

 امإف هوحن وأ بضغب لظ نم لكى وه ني ريس نءاو دهاجب لاقو ةيآلا هذه ىلاعق هللا لزنأف

 عيمج ىف اهم وم رايتعا اندنععنم ال بيس ىلع ةيآلا لؤزن ركب وبأ لاق لمعام لثمب ىزاحي

 الجر لتق نم نأ كلذ ىضتقم اهتحت ىوطناام عيمج ىف اهل[,عتسا بجوف مسالا همظتناام

 مطقىلولل نأ هلتق مث لجردي عطق نإو اهلثم ةحارج هب حرج ةحارجم-رج نمو هب لتق

 هأمرفأضرغ ةيصق وأ رجحلاب هسأر خضر الجر لتق نم نأ ًاضيأ ىضتقأو هلتق مث هد

 كم الذإ فيسلاب لتقي هنأ هلتق ىح رادقم ًاملع طيخن ال اناأل هلعف ام لثم ةبقاعملا ن

 فيسلاب ااةةهسفن فالتإ باب ىف هلثم ةيقاعملا اننكمب دقو هلأرادقموهددعو برضلا

 ىلع ًاضيأ تلد دقو لو“ الا هجولا نود هجولا اذه نم هيف ةيآلا مكح لامعتسا بجوف

 ةطنح هبصغ وأ هئانب ىف ارلخدأف ةجاس هبصغ اذإو هلثم هيلعف الام لجرل كلهتسا نم نأ

 ةجاسلا فو امبنج نم ا!مليكر ادقمب ةطنحلا ف لئملانآل ًاعيمج امهيف للا هيلع نأ اهتدطف



 ١ ليئأ رسإ ىتب ةزوس

 ءافيقسا نم لضفأ ىلاجلاو لاقل نع وفعلا نأ ىلع تلددقو هيلع تأددق ةلالدأ اهتميق

 ليئارسإ ئىإ ةروس

 ميحرلا نجرلا هللا مسي

 مأ نع ىور [ مارحلا دجسملا نماليل هدبعب ىرسأ ىذلا ناحبس | لجو 00

 نآل | مارا دجسملا نم] ىلاعت لاف ةليللا كلت اهتيب نم هب ىرسأ عقلي تلم ىنلا ن أ ءىلاه

 هسفن ىف ناكه انعم ةداتقو نسحلا لاقو فاس امف كلذ ركذ مدقت دقو دجسم هلك مرحلا

 هسفن ىلإ حا لاقي امكابملإف هانعم ليق [ + 68 متأس 5 نإو] لجو زرع هلوق هب ىرسأف

 ىلاعت لاقو تبراقت اذإ ضعب عضوم اهضعب عقي ةفاضإلا فورحو هسفن ىلإ ءاسأو
 أهانلعج ىنعي [ ليللا ةيآ ان وحف ] ىلاععت هلوق اهلإ 6 ىنعملاو [ اهل ىحوأ كبر نأب ]
 ان وح سابعنبا لاقو ةغالبلا ةباهت ىف وهو باتكلا نم ىحمب ا رصيدال اماه رصبب ال
 امنإ ليق [ هقنع ىف هرئاط هانمزلأ ناسنإ لكو ] ىلاعت هلوق رمقلا ىف ىذلا داوسلا ليلا ةنأ

 كريتيف نيملا تاذ نم ءىحي ىذلا رئاطلا ف برعلا ةداع ىلع رش وأ ريخ نم هلمع دار 2

 ًاعيمج رشلاو ريخلل امسا رئاطلا لعل هب مءاشتيف لامشلا تاذ نم ءىحب ىذلا رئاطلاو هب

 ىف هنأ يخأ و نيينعملا ىلع هتلالدل هلايح ىلع امهنم دحاو لك ركذ نود هركذ ىلع يصنف
 جالصلا ىلإ ءاعدتساو ريذحتلاو ظعولا ىف ةغلابم همزاليو هب طيح ىذلا قوطلاكهقنع

 امهدححأ ناهجو هيف ليق | الوسر ثعبن ىتح نيبذعم انكامو | هلوق داسفلا نع ارجو

 لوسرلا ةبج نم هيفعمسلا ةجح مايقب الإ لقعلا نود عمسلا هقيرط ناكايف بذعيال هنإ

 نوع اهوحنو ةاكزلاو ةالصلاب عمسي ملو برحلا لهأ نم ملسأ نم نأ ىلع لدب اذهو

 ةجح مايقدعب الإهلام .زال نكمل هنآل ملع اذإ اهنم ءىث ءاضق همزلي ال هنإ ةيعمسلا عُئارشلا

 تلوح دق ل أ نأ قرأت ماتأ نيح ءأيق لمأ ة ةصق ىف ةئسلا تدرو كل. ب و هيلع عمسلا

 ةلبقلا خسنب مهيلع ةجحلا مايق دقفل اوفتأتسي ملو ةبعكلا ىلإ اورادتساف ةالصلا 1 مثو

 ءاضقال هنإ هيلعةالصلا بوجوب ملعي ملو برحلا راد ىف ملسأ نميف انباحأ لاق كلذكو

 ءاضقلا هيلعذ هيلع ةالصلا ضرفب ملعي لو مالسإلا راد ملسأ ولو اولاق كرت امذ هيلع

 ارم داكحلا
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 ناسحتسالا ةجحو هيلععمسلاةجح مايق مدعلل وألا لثم نوكي نأ سايقلاو ًاناسحتسا
 ةلزنمب كلذ ناكف اهيلإ ءاعد كلذو ةماقإو ناذأب دجاسملاف نولصي سانلا ىأر دق هنإ
 هجولاو هانإ هعيبضت هنعابطةسي الف امضرف موزلب هايإ نيملسملا ةبطاخمو هيلع ةجحلا مايق
 ةفلاخع نإو لوسرلاب عمسلا ةجح مايق دعب الإ لاصئتسإلا باذع بذعي ال هنإ ىناثلا
 باذعهتلا كحىف بجوتاللو.سرلا ةبجنم عمسلا دورو لبق لوقعلا ماكحأ تايجوم
 ةعاطلاب او مأ د يعسلاق [اهيفرتم انرعأ ةيرق كلمن نأ اندرأ اذإو] ىلاعت هلوق لاصتتسإلا
 نغو نالف اونب ىمأ دق ةيلهاجلا ىف اورثك اذإ ىحلل لوقت انك لاق هللادبع نعو اوصعف
 انإ اذه ىلع هانعمو انرثكأ | انرمأ | دهاجمو ةمركعو ةيلاعلا ىبأو نيريس نباو نسحلا
 هنم ةدارإلا دوجو ىنعملا سيلو اهيفرتم انرثك أ ةيرق كالهإ انم انمولعم ىف ناكاذإ
 صعي مل نم بقاعب نأ زوج ال ىلاعت هللاو ةبوقع كالهإلا نآل ةيصعملا لبق مبك الهإل
 وه امنإو هنم ةدارإلا دوجو ىنعملا سيل [ ضقني نأ ديري ًارادج | ىلاعت هلومك وهو
 اكو مهل عبت مادع نمو ءاسورلا منال ركذلاب نيفرتملا صخو ضقنيس هنإ مولعملا ىف هنأ

 نيسيرألا مثإ كيلعف الإو ملأ رصيق ىلإ ملي ىنلا بنك اكو هل عبت هموقو نوعرف سحأ
 نع ىور [ نورقلا نم ] ىلاعت هلوق نيراك آلا مثإ كيلعف لست مل نإف ىرسك ىلإ بتكو
 ةنس ةثام ىنزاملا مسالا نب دمح لاقو ةنس نورشعو ةثام نرقلا نإ ف وأ ىلأ نب هللا دبع
 [ديرن نمل ءاشن ام ايف هل اناجي ةلجاعلا ديرب ناكنم] ىلاعت هلوق ةنس نوعبرأ نرقلا ليقو
 نم نأ ىلاعت هللا ربخأ [ةرخآلا نورذتو ةلجاعلا نوبحت لب الك | هلوقك ايندلا ةلجاعلا
 ابنم هيتؤي ام قلعف ديربام اهنم هل لحي ةرخآلا نود ايندلا بلط ىلع ًاروصقم هم نآك
 هرادقم نمضتب كلذو ىطعملا ف ىنثتسا كالذلف [ءاشناماهفهل اناجع| هلوق امهدحأ نيينعع
 ىف ىثتسا كلذلف | ديرن نمل ] لاقف رخآ ءانثتسا هيلع لخدأ مث هعطق وأ هتمادإو هسنجو
 ءاش نم مرحي و مونم ءاش نم ىطعي لب ايندلل ىعسي نم ميجا ىطعي ال هنإو نيطعملا

 مهنأب ايندلا نوبلاطلا قثي الثل نيئانثتسا اهنم ديرملا ءاطعإ ىف ةلجاعلا ةدارإ ىلع لغدأف
 اهيعس ال ىعسو ةرخآلا دارأ نمو | ىلاعت لاق مث نوديريام مهيعسب نولانيس ةلاحم ال
 ىلع مهنم ىعسلا عوقو دعب ايش نئتسي ملف | ًاروكشم مريعس ناو كئلوأف نمؤم وهو
 ” دمع لاق ابماوثل ًاديرمو ًاتمؤم نوكي نأ ةرخآلل ىعسلا ىف طرشو هب رومأملا هجولا
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 لمعو قداص ناميإو ةحيمحص ةين ةنجلا لخدي مل لالخ ثالث هيف نكي مل نم نالت نب
 ىعسو ةرخآلا دارأن مو | ىلاعت هللا لاق هللأ بات 5 نع لاق امو اذه نمتت اقف لاق بالصم

 ىف نثتسي ملو فاصوأب هل باوثلا قاقحتسا ىف ة ةرخآلا قلعف | نمؤم وهو اهعس اهل
 ىطعملاو ةيطعلا ىف ىنثتساو اهقلطأ لب فصوب ةلجاعلا ةدارإ صصخب ملو نيش دوصقملا
 ديرص ركذ مدسقت دق | كير هءاطع نم ءالؤهو ءالؤه دمت الك | ىلاعت هلوق انمدق ام
 همعن نأ ربخأ مث هتدارإو هدصقب امهنم دحاو لكهلانبام حو ةرخآلل ىعاسلاو ةلجاعلا
 ىرت الأ ةرخآلا ىف نيقتملل ةصاخامتإو ايندلا فر جافلاو ربلا ىلع ةطوسم العو لج

 ءاوملاو مفانملا نم |ويف امب ضرالاو ءامسلاو رمقلاو سمشلا نم ىلاعت هللأ مهف رئاس 9

 الامالإ | ةيفاعلاو مسجلا ةعسو ةيودآلاو ةيذغألاو ةلو 5ك أملا تاناودحلاو تابتلاو ءاملاو
 . قفوملا هللاو رجافلاو ربلل ةلماش معنلا نم ىصحب

 نيدلاولا رب باب
 كبر ىضقو | اناسحإ نيدلا ولابو هايل الإ اودبعت الآ كب ر ىضقو | ىلاعت هللا لاق

 ىنعملاو ًاتاسحإ نيدلاولاب ىصوأو هانعم ليقو ًاناسحإ نيدلاولاب ر مأو كبر رمأ هانعم
 عضوم ريغ ىف امهيلإ ناسحإلاو نيدلاولاريب ىلاعت هللا ىصوأ دقورمأ ةيصولا نآلدحاو
 ىلإ كيدلاولو ىل ركشا نأ | لاقو | ًاناسحإ هيدلاوب ناسنإلا انيصوو | لاقو هباتك نم
 ايندلا َّق امهي>اصو امهعطت الف لع هب هب كلل نفل ام ىبكرشت نأ ىلع كادهاج نإو ريصملا

 هنآأل كرشلاىف امهتعاط نع ىهنلا عم ورعملاب نيكرشملا نيدلاولا ةبحاصمب : رمأف | افورعم
 نيدلاولا قوقع رئابكلا نم نأ هيَ 35 ىنلا نع ىورو قلاخلا ةيصعم ىف قولخت ةعاطال
 ربكلا لاح تغلب نإ هيف لبق | اضالكوأ امهدحأ ربكلا كدنع نغلبي امإ | | ىلاعت هلوق
 نع ثيل ركذو فأ اهل لقت الذ امهدحأ وأ كاوبأ كعم قب دقو فيلكتلا لاح وهو
 فأ امل لقت الف رغصلا ىف كنم ايلي ناكام ربكلا نم أغلب اذإ ال لقت ال لاق دهاجم
 ذإ رمألا ىف طرش دلولا غولب نأ ةلاحم الو امهلع ووف نيينعملل لمتحم ظفللا ركب وب ألا
 ذإ فعضلاو ربكلا لاح امه اغلب دقو فيلكتلا لاح غلب اذإف غلابلا ريغ فيلكت مصي ال
 رجضلا ىلع لدت ةلاكىهو ىأ اهل لوقي نأ روجزموهو امهيلإ ناسحإلا هيلعف اغلبي مل
 فافشتسإلا هجوىلع امهرجزتال هانعم | امهرهنتالو] ىلاعت هلوق اب بطاخي نمي مربتلاو



 ماشه لاقو الهسنيلالوق | اجرك الوق امل لقو| هلوق ىف ةداتق لاق امل ظالغإلاو امه

 هناديرب ًاثيش امهعنمت ال لاق [ ةمحرلا نم لذلا حانج امل ضفخاو | هيبأ نع ةورع نبأ

 .امبعطأو تكلم ام اهل لذبت نأ لاق نيدلاولا رب ام لئس هنأ نسحلا نع ماشه ىورو

 امل ضفخا و | بئاسلا نب لصاو نع نامثع نب ورمتىورو ةيصعم نكي ملام كامأ اف
 .نم هدلاو رب ام ريبزلا نب ةورع لاقو امهيلع كدي ضفنتال لاق | ةمحرلا نم لذلا حانج
 .لاق | اجرك الوق ] هلوق نع بيسملا نيديعس تلأس لاق جايهلا ىبأ نعو هيلإ رظنلا دحأ

 .ىلاعت هلوقىف ءاطع ىن:دح لاق ىفاصرلا هللادبع نعو ظيلغلا ظفلا ديسلل ليلذلا دبعلا لوق
 كرصب دحتالو كي وبأ ىلع امهعفرتال كادب لاق [ ةمحرلا نم لذلا حانج ايل ضفخاو ]

 [ ةمحرلا نم لذلا حانج امل ضفخأاو | ىلاعت هلوق ركب وبأ لاق اهظعتو الالجإ امبيل]

 عضاوتلاو رلذتلا ف ةغلابملا دارأ هنمَتلو كلذ, فصويالو حانج هلسيللذلا نآل زاجموه

 : ليللا| فصو ىف سيقلا ءىرمأ لوقك وهو ال
 لكلكي ءانو ازاعإ فدرأو هيلصب ىلع امل هل تأقف

 .هءاوتساو هلماكت هب دارأ امنإَو زاجن وهو لكلكالو زاحيإ الو بلص ليلل سيلو
 .ةرقخملاو ةمحرلاب امل ءاعدلاب م آلا هيف | ًاريغص ىنايبر اكامرمحر ا بر لقو ] ىلاعت هلوق

 .نيكرشللاو رفغتسينأ اونمآ نيذلاوىنلل ناكام | رخآ عضوم ىف لاق هنأل نيملسم اناكاذإ

 .ىلاعت هللا نيبو نينمؤملاف صاخ نيدلاولل ءاعدلاب هدارم نأ انملعف | ىبرق وأ اوناكولو
 .لاقف ديحوتلاب رمألا ىلإ امهبلإ ناسحإلاب رمألا نرقف نيوبألا قح ديكأت ةيآلا هذهم

 امهيلإ ناسحإلا ةفص نيب مث [ ًاناسحإ نيدلاولابو هايإ الإ اودبعت الأ كبر ىضقو]

 رجضتلاو مربتلا نع ىبنو عوضخلاو للذتلا هجو ىلع ةليمجلا ةبطاخلاو لعفلاو لوقلاب

 ؟[امهرهنت الو ] هلوقب امل رجزلاو ظالغإلا نع ىهنو [فأ امل لقت الو] هلوقب امي
 ءاعدلاب رمألاب هبقع مث ةيصعم نكي ملام هب هءارمأبام ىلإ اهل ةباجتسإلاو لوقلانيلب رمأف

 .ىورو بألا ىلع ملا قدح مظع هنإ لل ىنلا نع ىوردقو ةافولا دعبو ةايحلا ىف امل

 هلاقف تلي هللا لوسر ىلإ لجر ءاج لاق ةريره ىبأ نع ريرج نيورم نب ةعرز وبأ

 نم مث لاق كمأ مث لاق نم مث لاق كمأ لاق ىتبامص نسحب سانلا قحأ نم هللا لوسرأي

 ديعس لاق [ًاروفغ نيب اوألل ناك هنإف] ىلاعت هل وق ١ كوبأ مث لاق نم مث لاق كمأ مث لاق



 ىف ةيآلا . اريذيت رذبت الو : ىلاعت هلوق

 ريبج نب ديعسلاقو ةب وتلاب رداب بنذأ ايلكةرم دعب ةرم بوي ىذلا باوأآلا بيسملا نبآ

 ىذلا باوآلا لاق دهاجم نع روصنم ىورو هنم ةبوتلاب هبنذ نع عجارلا وه دهاججو

 نع ىناييشلا فوع نب مساقلا نع ةداتق ىورو اهم هللا رفغتسيو ءالذا ىف هب ونذ رك ذب
 ةالص نإ لاقف ىحضلا نولصن مثو ءابق لهأ ىلع هلي ىنلا جرخ لاق م ةرأ نب ديز

 ركب وبأ لاق | هقح ىبرقلا 1ذ تآو | ىلاعت هلوق ىحضلا نم لاصفلا ا نيباو ارآلا

 قحرهلاومأ ىفو | ىلاعت هلوق لثم وهو نايبلا ىلإ رقتفم لمي ةيآلا هذه ىف روكذملاقحلا
 هللا الإ هلإ ال اولوقي تح سانلا لئاقأ نأ ترمأ هلي دلا لوقو |[ مور او لئاسلل
 لب ةيآلا ىف ىنعملا رهاظ ريغ قلا ١ أذبهف اهقحالإ مه اومأو مث ءامد ىم اومصع اهولاق اذإف

 دارملا ناك نإ سنا نم مهقح وه قحلا اذه نوكي نأ رئاخ نايبلا لع فوقوم وه
 ىئوذ ىف فلتخا دقو مهمحر ةلص ىف قحلا نم مهلام نوي نأ زئاجو ميلي لوسرلا ةبارق

 نع ىورو ناسنإلا ةبارق وه نسحلاو سابع نبا لاقف 00

 ركذب لصتم هنأل لوألا وه ليوأتلا نإ ليق دقو هي هللا ل وسر ةبارق هنأ نيسحلان ب بع
 فطعام كلذ كف سانلا عيمج ىف ماع نيدلاولا ىلإ ناس>إلاب رمآلا نأ مولعمو نيدلاولا
 هدارم نوكي نأ زوحي | ليبسلا نباو نيكسملاو ] ىلاعت هلوق هقح ىبرَقلا ىذ هاتي نم هيلع
 1 زئاجو ةيآلا [ نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امن ] ىلاعت هلوق ىف ةبجاولا تاقدصلا
 ىعشلا نع ةومح نبأ ىوردقو همأإ ةرورضلا دن ءهؤاطعإ همزلي ىذلا قهلا نوكي

 | 3 وت نأربلا سبل ] المو ةاكزلا ىوس قد لاملا ىف لاق هنأ لِي ىنلا نع سيق تنب ةمطاف
 لبإلا ركذ هنأ قلي ىنلا نع رباج نع رييزلا نأ نع نايفس ىورو ةنآلا [ مهوجو
 هلوق اهنيمس ةحينمو اهولد ةراعإو ابلخ قارطإ لاقف كلذ نع لئسف ًاقح اميف نإ لاقق
 ريذبتلا اولاق ةداتقوسابعنب اودوعسم نب هللا دبعنزعىور [ ًاريذبت رذبت 0 ىلاعت

 ىر نم ركب وبأ لاق ًاريذبت ناك لل ىف ادم قفنأ ول دهاجي لاقو هقح ريغ ىف لاملا قافنإ
 هنم هعنم مامإلا لع بجاولاف هنع أ ًايبنم ريذبتلا ناك ذإ ةيألا هذه جت ريذبتلل ر جملا
 ناك نإو رجحلا ىربال ةفين >وبأو هلثم ة ههفن رادقمب الإ هلام نيبو هندب ةلوليجلاو رجحلاب

 هرارقإ زوجيف هسفن ىلع فرصتلا ئاج وهف فيلكتلا لهأ نم هن"ال ريذبتلا لهأ نم
 هرارقإف ةهبشلا هطقست امم كلذو صاصقلاو دحلا ٍبجوي امب هرارقأ زوجي امهتاعاس و



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 1

 دنع ةرقبلا ةروس ىف كلذ انب دقو ةهيشلا هطةسق ال امم تناكذإ ىلوأ زاوجلاب هدوقعو

 اوناك نيرذبملا نإ | ىلاعت هلوق | ًافيعض وأ ًاميفس قحلا هيلع ىذلا ناكن إف ] ىلاعت هلوق
 ىلع مهم رجو مهراث] موعابتاب مهنا وخإ مهنأ امهدحأ نابجو هيف ليق | نيطايشلا نا وخإ
 ةمحرماغتبا منع نضرعت امإو ىلاعت هلوق رانلا ىف نيطايشلاب نونرقي مهنإ ىناثلاو مهتنس
 نيلئاسلا ةلئسم دنع هلعفيام انملع هنأ امهدحأ نابجو هيف ليق ةيآلا | اهوجرت كب ر نم

 نإ لاقف انيديأ تاذ ةلقو ىطعي ام زوع عم ىبرقلا ىذو ليبسلا نباو نيملسملا نمانل

 مويطعتل هللا نماهوجرت ةمحروقزرل ارظتنم تنك و مهيطعتامدجتال كنآل مهنع تضرعأ

 نع كلذ ىور دقو هللا قزري مطل لوقتف البس ًانيل ًاتسح الوق كلذ دنع هل لقف هنم

 ارطستال و كقنعملا ةلولخم كدي لمحت الو] ىلاعت هلوق مريغو مهاربإو دهاجمو نسحلا

 هدارهو زاجم اذهو مهل ةبجاولا مهقوقح نم عنملاب لخبتال ملعأ هللاو ىنعي | طسبلا لك
 نآل كلذو ايش هلام نم ىطعي الف هقنع ىلإ ةلولخم هذي نم ةلزنع نوكيف قافنإلا كرت

 عابلا ريصقو اليخ ناك اذإ نيفدكلا دعج نالف لوقتف ديلا قيضب ليخبلا فصت برعلا
 نكعرسأ هئاسنل هلي ىلا لاقو نيديلا ليوطو عارذلا بحر نالف هدض ىف نولوةبو

 تناك اهنآأل شحج تنب بنيز تناكف ةقدصلا ةرثك دارأ امنإو ادي نكلوطأ اقاحخل ىف

 : رعاشلا لاقو ةقدص نهرثكأ
 اعارذ مهبح أ ناك نكلو ًاماوس م ا أ ناك نإامو

 كتجاح عم كدي ىفام عيمج جرخت الو ىنعي | طسبلا ا طسبت الو | ىلاعت هلوق
 اذهو كدي نم جرخ ام ىلع ةرسح اذ ىنعي 00 آموله دعقتف هيلإ كلايع ةجاحو
 دشل ىد ع ناكو دغل ايش رخدب نك مله 2 لي ىنلا نآل ملي ىن لآ ريغل باطخلا

 ميك المأ عيمج هللا ليهس ىف نوةفني ةءاحصلا ءالضف نم ريثك 0 هنطب ىلع رجحلا

 قاطافإلا رع ىلاعت هللا ىهت ام]و مرئاصب ةدشو مهئيَقي ةحصل هلي ىنلا موفنعي ملف

 هدب نع جرخام ىلع ةرسملا هيلع فيش نم لالا نم هذي هتوحام عيمج جارخأو قافنإلا

 ةلجر نأ ىور دقو ةبآلاب دارم ريغف هقفنأ اف هباوث ليزجو هللا دوعومب قثو نماامأف

 كلمأام هتلاو ندعم نم هذه تبصأ هللا لوس راي لاقف بهذ نم ةضيب لثمب هلي ىنلا ىفأ
 ىف هيلو ىنلا اهذخأت ًاثلاث داعف هنع ض رعأف ًايئاث داعف هلي ىنلا هنع ضرع عأذ اهريغ
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 ىورو سانلا ففكتي دعقي مث كلءام عيمجي مدحأ ىنيتأب لاقف هترّقعل هتباصأ ولف اهم
 ماقف موقي نأب لجرلا أف ربدملا ىلع هلم ىنلاو ةثر ةئيه هيلعو دجسملا لخد الجر نأ
 ىلع سانلا لِي ىنلا ثح مث نيبو اهنم هيَ ىنلا هاطعأف ةقدصلل ًابايث سانلا حرطف
 هل نطفيل موقي نأ هترمأ اذه ىلإ اورظنا هِي ىنلا لاقف هسيبوث دحأ حيرطق ةقدصاا
 لاثمأ عنم امإف كبوث ذخ هل لاق مث اههدحأ ححرط دق مث نيب وب هتيطعأف هيلع قدصتيف
 ناك دقو كلذ نم موغنمب لِي ىنلا نكي ملف رئاصبلا لهأامأف مهلا ومأ عيمج جار خإ نم ءال ره
 هللا ليهش ىفو هلي ىنلا ىلع هلام عيمج قفنأف ريثك لام اذ هنع هللا ىضر قيدصلا ركبربأ
 سيل كلذ نأ ىلع لبلدلاو هيلع كلذ ركب ملو َِكِلِي ىنلا هفنعي ملف ةءابع ف قب ىح
 ىتلا نكي ملو | ًاروسعأةوامدعقتف | ىلاعت هلوق هريغ هب بطوخ امنإ و هَتَي ىنلل ةبطاخمب
 وهو يلي ىنلا ريغ دارملا نأ تيثف هللا ليبس ىف هدي هتوحام قافنإ ىلع رسحتب نك هلل
 هلوقو هريغ دارملاو علي ىنلل باطخلا | كلمع نطبحيل تكرشأ نْل ] ىلاعت هلوق وحن
 هذه تضتقاف طق كشي ملهنآل عقلي ىنلادب دريل | كيلإ انلزتأ ام كشف تنك نإف | ىلاعت
 ىلإ ناسحإلاو هللا ديحوتب سمألا | هايإ الإ اودبعت الأ كبر ىضقو | هلوق نم تاي آلا
 مهقوقح ليبسلانبأو نيكاسملاو هقح ىبرقلاىذ ءاطعإو امهتعاطو ال للذتلاو نيدلاولا
 نع ىهنلاو قافنإلا ىف داصتقإلاب ىمآلاو هللا ةيصعم ىف هقافنإو لاملا ريذبت نع ىهنلاو
 رذعت دنع نيكسملاو لئاسلا هب بيجيأم ميلعتو عنملا و ءاطعإلا ىف ريصقتلاو طارفإلا
 ببسلا ركذ نمضتب مالكو د [ قالمإ ةيشخ ىدال وأ اولتقت الو | ىلاعت هلوق ىطعيام
 ةقفنلا ىلإ جاتحي الثل رقفلا ةيشخ هتانب لتقي ناكنم برعلا نم نآل كلذو هيلع جراخلا
 مهف اعئاش ًاضيفتسم كلذ ناكو هتبب ىلعو هسفن ىلع نويلع هقافنإ ديربأم رف ويلو نييلع
 ىه ةدوءوملاو [تلتق بتذىأب تلئس ةدوءوملا اذادإ هلوقف هللأ اهركذوىبتلا ةدوءوألأ ىفو

 ليقف لي ىتلالئس دوعسم نب هللا دبع لاقو ءايحأ مهتانب نونفدي اوناكو ًايح ةنوفدملا
 كعمل كأي نأ ةيشخ كدلولتقت نأو كقلخ وهو ادن هنن لعجت نأ لاق بوثذلا ظعأ ام
 ىلع عيمجما قزر نأب رابخإ هيف [ م اياو مهقزرن نحن | ىلاعت هلوق كراج ةليلحب فزت نأو
 ىلاعت هللا نأ نايب هيفو مهسفنأ ىلعو دالوآلا ىلع نوةفنبام مهل ببسيس هللاو ىلاعت هللا
 ىلاعت هللا نيبو توملاب هقزر عطقبام] هنأو ةيقاب هتايح تمادام هقلخ نأ ويح لكقزريس



 قزرلا نم هل بدبس دق هللانأك ذإ هريغلام لوانتبالو ضعب ىلع موهضعل ىدعتي الثلث كلذ

 رابخإلاهيف [اليبس ءاسوةشحاف ناكهنإانزلا وبرقت الو | ىلاعق هلوق هريغ لام نع هنغيام

 نأ ىلع ليلد هيفو مظعو اهحبق شحافت دقىتلا ىه ةشحافلا نآل ميبق هنأو انزلا يرحتب
 دورول بق هلاح هب صصخب لو ةشحاف هامس هللا نآل عمسلا دورو لبق لّعلا ىف معيبق انزلا

 لبق نم اهدلول بسنال ةينازلا نأ لقعلا ىف مييبق انزلا نأ ىلع ليلدلا نمو هدعب وأ عمسلا

 قلعتيام عنمو بان الا عطق هيفف ضعب نم هب هقاحل هب ىلوأ ةانزلا ضعب سل ذإ بآلا

 دلولا ىلع دلاولا ق- لاطيإو ماحر'الا ةلصو تاك انملاو ثيراوملا ىف تامرهلا نه اهم

 ىف ركدتسم لوقعلا ىف 5 كلذو انز زلا عم لطبت ىتلا قوةحلا نم كلذ ىرجم ىرجامو

 بسنلا نك أ ول هن"ال رجحلا ا شارفلل دلولا قلي ىنلا لاق كلذلو تاداعلا

 بننلا نم ىلوأب شارفلا بحاص ناك امل شا رفلا كح ىف وه امو شارفلا ىلع ًاروصقم

 قوقحلا نم اهم قلعتب ام طاقسإو باسن الا لاطبإ ىلإ ىدؤي كلذ ناكو ىنازلا نم

 الإ ] ىلاعت لاق امنإ [ قحلاب الإ هللا مرح ىتلا سفنلا اولتقت الو | ىلاعت هلوق تامرحلاو

 دوقلا هجو ىلع هلتق كلذو ًاقح نكي مل نأ دعب ًاقح ريصي دق سفنلا لتق نال [ قحلاب
 انلعج دقف ًامولظم لتق نمو ] ىلاعت هلوق كلذ وحنو ةبراحملاو نصحملل مجرلاو ةدرلابو
 ةجح اولاق [ًاناطلس] هل قادها يع زر هيلو نفاد ع نبأ نع ىددإ ًاناطلس هيلول

 ذخأ نيبو لتقلا نيب ريخن هنأ ناطلسلا كاحضلا لاقو | نيبم ناطلسب ىندتأي ألوأ هلوقك

 ريغ لم ظفل ناطاسلا ركب وبأ لاق هيلإ هعفدي ىتح لتقلا بلطي نأ ناطلسلا ىلع و ةيدلأ
 اهنمو ةجحلا اهنف ةفلتخع ناعم ىلع عقيك رتشم ظفلهن "ال دارملا نع ةنايإلا ىف هسفنب فتكم

 دوقلا هبدي رأدق هنأ لعن وعمجب عيمجلا نأ الإ كلذ ريغو ىبنلاو رم"الا ىلإ ىذلا ناطلسلا
 تيثي ملو ًادوق ىأ اناطاس هيلول انلءج دقف هريدقتو ةيآلا ىف هب قوطنملاك دوقلا راصف

 ةثرولا تناك اذإ هنأ ىلع هرهاظ لد دوقلا دارملا نأ تبث املو اهتيثن ملف ةدارم ةيدلا نأ

 ىلوب سيل ريغصلاوىلو مهنم دحاو لكن" ال راذصلا غولب لبق اوصتقي نأ ًارابك و ًاراغص

 رابكلا صتقيال دمتو فسوبىأ دنعو ةفينح ىلأ لوق اذهو هوفع زوجي ال هنأ ىرتالأ

 ةفينح ىلأ لوق ىلإ عوجرلا دم نع ىورو اوفعي وأ موعم اوصتةيف راغصلا غلبب ىتح

 ريمج نب ديعسو دها#عو ن بملاو ءاطع نع ىور |[ لتقلا ف فرسي الف ] ىلاعت هلوق



 م ليئارسإ ىب ةروس

 ىدعتت تناك ب رعلا نآل كلذو هب لم الو هلئاق ريغ لتّةبال بيبح نب قلطوكاحضلاو
 ىنعملا اذهىلعو ىدعتي نأ هاهن ًاناطلس هل هللا لعج املف بيرقلاو ميلا نم لتاقلا ريغ ىلإ
 | ىثنآلاب ىثنآلاو دبعلاب دبعلاو رحلاب رحلا ىلتقلا ف صاصقلا مكيلع بتك | ىلاعت هلوق

 نأ الإ نوضري ال دبعلا مهنم لتق اذإ ناكف ىرخآلا ىلع لوط لئابقلا ضعبل ناكهنآل
 وبأ لاقو لتاقلا ريغ ىلإ ىدتعي نأب لتقلا ف فرسيال ةيآلا ىفلاقو مهنمرحلا اولتقي

 لوقي ربخلا زاجم ىلع مهضعب هعفرو ىهنلا ىلع مهضعب همزج لتقلا ف فرسيال ةديبع

 دئاع وه ةداتق لاق | ًاروصنم ناكهنإ | ىلاعت هلوق قحتسم هلتق نال فرس هلتقف سدل
 ءرصنو ةرخألا قفامإو ايندلا ىف امإ روصنم وه ليقو لوقا ىلع دهاجم لاقوىلولا ىلع

 ىلاعتهلوقو هوئيعي نأ نينمؤملاو هيَ ىنلا صأ هرصن لق وىلولل ىنعأ كلذب هللا كحوه

 ثراولا وه انه ىلولا نآل ءاسنلل صاصقلا تابثإ ىضتنقا| دق [ ًاناطلس هيلول انلعج دقف ]

 - هلوق ىلإ  اونمأ نيذلا نإ] لاقو [ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونموملاو ] لاق اك

 ىح ءىث نم مهتيالو نم مكلام اورجامم لو اونمآ نيذلاو ] لاقو [ ضعب ءايلوأ مهضعل

 ماحر'الا اولوأو ] لاق مث ةرجملا دعب الإ مهنيب ثراوتلا تايثإ كلذب قنف [ اورجامب

 لعج نأب ثاريملا تيثأف [ نيرجاوملاو نينمؤملا نم هللا باتك ىف ضعبب ىلوأ مهضعب
 مهني ثراوتلا تبئأف [ ضع ٠ ءايلوأ موضعي اورفكن يذلاو ] لاقو ضعب ءايلوأ مهضعب

 ةثارولا رثاسل دولا تايثإ كلذ ىضتقا | ًاتاطلس هيلول اناعج دقف ]لاق ايلف ةيالولا ركذي

 هنع ةثوروم صاصقلا نملدب ىهىتلا ةيدلا نأ لوتقملا نع ثوروم مدلا نأ ىلع لديو

 فيكو لاملاوه ىذلا هلدب نثرو ام صاصقلان ئرو دق ءاسنلا نكن ملولو ءاسنلاو لاجرلل
 لوقلا اذهرخآلا ضعبلا نم ثربالو تيما ثاريم ضعب نم ةثرولا ضعب ثري نأز وحي

 صاصقلا نم نييلإ سيل ءاسنلا نإ كلاملوقو لوصاللل فلاخعباتكلا رهاظل هتفلاخععم

 نبديعس نع ىورو لاجرلاعم ءاسنلا تئروالام لوحت اذإؤلاجرلل صاصقلا امبإو ءىش
 نإ انباحصأ لوق نمو مدلاو وفعلا نم ءىث ءاسنلا ىلإ سيل كلا ةداتقو نسحلاو بيسملا
 ىلاعت هلوق مهني ,اوم ردقب نايبصلاو ءاسنلاو لاجرلا نم ثراو لكل بجاو صاصقلا
 نسحأ ىه ىتلا دماج لاق [هدشأ غلبب ىتح نسحأ ىه ىتلاب الإ مهتيلا لام اوبرقت الو ]
 ركب وبأ لاق ءىث هيف ىغتبب ىذلل نوكي الو هللا لضف نم هب ىغتني ” ةلاسذملا لاق و ةراجتلا
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 كلذ ىلإ مبتيلا نآل سانلا رئاس لاومأ ىف ًابجاو كلذ ناك نإو ركذلاب ميتيلا صخ امنإ
 قفرصتلا زاوج ا نسحأ ىه ىلا !اب الإ ]هلوقرظتنا دقو رثكأ هلثم ف عمطلاو جوحأ

 ناكام نسحألا نآل هيلع هعفن دوءيام رئاسل بأ ىصووأ دج نم هيلعى لاول ميتيلا لام
 هيف مقبلا ىلع ررضال ام ميلا ىراشيو عبدا نأ كلذ ىلع 0

 تنوجرب الن ًاطح كلذ 00 دق سأنلا نآل هيف سأ دل ناغتي ام اهنم نار فلا لذو

 تبي ملف هيف نوموقملا فلتخم ام نا اصقنلا نم ردقلا اذه نآلو ةدايذلاو جحمرلا نم هيف
 هيف سانلا نياغتي ال ام ةميقلا نم رثكأب ىرتشي نأ زوحي الو ةقيقحلا ىف ةطيطح كانه
 ىبلاب الإ مقبلا لام برقي ن نأ هللا ىمن دقو نةيتم رهاظ كلذو متي لا لع ارر د هيف نآل

 ىذلا ميرلا نآلةب راضم هب لمعلاو ميلا ,اجإ زأ وج ىلع ةنألا تلد دقو نسحأ ىه

 نب ورمع ىور دقو هكرت نم نسحأ كلذف تراشلا لمعب هل لصح امنإ متيلا هقحتسي
 املكأت ال اريخ ماتيألا لاومأب اوغتبا لاق هنأ َتَِي ىنلا نع هدج نع هنأ نع مش
 لجرلا قفن أام 2 ىنلا ن زرع ىور دقو ةقدص ى مس 5 ةقفنلا نال ةقفنلا هانعم ليق ةقدصلا

 نيعباتلا نم ةعامجو ةشئاعو رمع نباو رمع نع ىور دقو ةقدص هل وهف هلابعو هسفن ىلع

 لام ىرتشي نأ بال نأ ىلع لديو ةبراضم هعفدي نأو مهتيلا لامي رجتي نأ ىصولل نأ
 ًاريخ كلذ ناك اذإ هسفنل مبتيلا لام ىرتشي نأ ىصولل نأ ىلعو هنم عيبيو هسفنل ريغصلا
 مبتيلا هذخأب ام نوكي ىتح 8 مل ةميقلا لثمب ىرتشا نإو لاق ةفين ا وف وهو متبل
 .لاح كلذ زوحي ال دمحو فسوب وبأ لاقو | نسحأ يه ىتلاب الإ | ىلاعت هلو قل ةمبق رثكأ
 الوزرخآ عضوم ىفلاقوركبوبأ لاق محلا ةعيبرو ملسأ نب ديزلاق | هدّشأ غلبي ىتح] هلوقو
 لاقو ةيآلا هذه ىف دش" الا ركذو انبه ربكللا ركذف | اوربكي نأ ًارادبو ًافارسإ اهولكأت
 أ مهلا ومأ مه لإ اوعفداف ادشر مهنه مسن 1 نإف جاكتلا | اوغلب اذإ ىد ىئاتيلا اولتباو |

 حاكنلا غولب ىرخأالا فو دش *الا ىرخأللا ىفو ًاقلطم ريكلا تايآلا ىدحإ ىف ركذف
 اذإ ى> سابع نبأ نع دهاجم ن ع ميثخ نب ما را داك يرو ادا ىناعاج

 رذعأ ىذلار معلا لاق ؟رمعت يل وأ ةنس نوعب رأ ى وتسأو ةنس نوثالثو ثالث هدشأ ل غلب

 بر لاق ةنس نيعبرأ أ غلو هدثأ غلب اذإ ىتح] ىلاعتلاقو ةنس نوتس مدآنبا ىلإهبف هللا
 دشالا غولب ةآلا هذهىف ركذو ءاوتسالاو دش ”الاغولب نيرا فرك ذف [ ىف :ءزوأ



 قفل ليثارسإ ىب ةروس

 لبقدشأالاغولبب دارملا نوك< نأ زئاجو ةنس نيعبرأ غولب و دش" الا غولب ىرخأالا ىفو
 ةداعلا ىف مولعم رادقم هل سيل دش الاف كلذك ناكاذإو ءاوتسالا لبقو ةنس نيعب رأ

 ةدم ىف دشأالا موضعل - هيف سانلا لا قخأ فلتخ دقو هنم صقني الو هيلع ديزل

 كلذف ملحلادعب بللاوع آرلا عامجا وه دشأالا غولب ناكنإ هن”ال ابلثم ىف هريغ هغلس ال
 ناكام لكو ًاضيأ فلتورف مسجلا لاكو ىوقلا عامتجا هغولب ناكنإو ةداعلا ىف فلتخم
 لإ هنع رصقي الو هزواجتي ال تقو ىلع هب عطقلا نكمي ريغف تاداعلا ىلع اينبم هلكح

 ةا» ىتح نسحأ ىه ىتلاب الإ ميقيلا لام اوبرقت الو | ةبآ ىف لاق الف عامجإ وأ فيقوتب
 لاق الو دشرلا 0 انيإ طرش ريغ نم دش الا غلب دنع هيلإ 00 كلذ ىضتقا ا هدّشأ

 طرش [م اوما مهيلإ اوعفداف ًادشر مهنم متسن [ نإف حاكتلا اوغلب اذإ ىتح | ىرخ أ ةيآ ىف
 الو | وق ىف ربكلا دح غول ىف كلذ طرشي ا انإ عادلا غواب دعب أمف

 ىت> عولبلا دعب هلام هيلإ عفدي ال ةفينح وبأ لاقف [ اوربكي نأ ًاراديوأف ارسإ اهولكأت

 دعت هلام هيلإ عقدي مث ةنس نورشعو سمخ وهو دشألا غابيو ربكيو ًادشر هنم سنوي

 [دبعلاب اوفوأو| ىلاعت هلوق هدن ءدشألا غولب ة ةدم هذه نوكنت نأ رئاخ القاع نوكي نأ

 همزلأف برقلإف لوخدلاو روذنلا نم هسفن ىلع هللا دهأع امب ءافولا باحيإ لعأ هللاو ىنعي

 نقدصنل هلضف نم اناتأ نّثا هللا دهاع نم مهنمو | ىلاعت هلوةك وهو اهمامتإ ىلاعت هللا
 انأفن مهبقع و نوضرعم مثو اولوتو هب اولخت هلضف نم مئات ايلف نيحهلاصلا نم ننوكنلو

 هظفح بوجوب مكيلع ةجحلا مايق م٠ مبتيلا لام ظفح ىف دعلاب | وفوأ ليقو [ مهمولق ىف
 [الوثسم ناك دهلا نإ] ىلاعت هلوقو دبع ووف هرجاوزو ةرعاوأ نم ةجحلا هن تماقام لكو

 دبعلا نإ ليقو دارملاب بطاخملا لعو لاحلا ةلالدب ءافتك | فذخ ءازجال هنع ال وسم هانعم
 لو الا ىنعم ىلإ عجري كلذو تلتق بنذ ى ىأب ةدؤوملا لئست اكتضقن مل لاقيف لئسي
 55 ابلئاقلر يرقتو فيقوت ةدؤوأ !لاؤس نأ امدبعلا ضقانل رو هناال

 ةلالد هيف [ مبقتسملا ساطسقلاب اونزو ملكاذإ ليكلا ١ وفوأو ] ىلاعت هلوق باذ ريغب
 نأ هيلع تعار ةذارف تانوزوم لا نم وأ ةلياكم تاليكملا نم ًايش ىرتشا نم نأ ىلع
 هذخأي نأ هل زئاج ريغ هنإو نزوب الإ انزو ىرتشملا الو ليكب الإ اليكى رتشملا ذخأي ال
 ذإ نزولاو ليكلاب وه لضافتلا ميرحتلا ف رايتعالا ١ نأ ىلع ليد كلذ فو ةفزاحي



 هريغ نود هنم لوك أملاب نوزوملا ف نزولا باحيإو ليكملا ىف ليكلا باحجبإ صصخم مل

 دحاو سنج نم ضعبب ابضعب ىرتشا اذإ تان وزوملاو تاليكملا رئاسن وكب نأ بجوف

 ةرونلاو صجلاوحن لوك أم ريغ وأ ال وك أم ناك ءاوليكب الإةفزاجم هذخأ زئاج ريغهنأ
 داهتجالا زاوجيىلع ةلالدلاهيفو تانوزوملا رئاسو صاصرلاو ديد+لا وحن نوزوملا فو

 داوتجالا قيرط نمالإ هيلإ انل ليبسال نزولاو ليكلا ءافيإ نال بيصم دوتجم لكنإو
 الو ةبحدي يال هنأي عطقلاهريخل لاك اذإ ىعدي نأ ًادحأ نكسمي ال هنأ ى رتالأ نظلا ةيلغو

 هللا كحل ًايصمنزاولاو لئاكلا ناكاملو هنظ ةبلغ ىلإ هقح ءافيإىف هعجرم امنإو صقني

 لئاسم مح كلذك ناكىلاعق هللا دنعرادقملا ةقيقح ةباصإ فاكي لو كلذ لعف اذإ ىلاعت

 انركذ الو نابقلا وه نسحلا لاقو ربك وأ رغص نازملا هنأ ساطسقلا ىف ليقو داهتجالا

 نوزوملا وأ ليكملا نم ءىش رخآ ىلع هل نميف انباحأ لاق نوزوملاو ليكم لا ىف ىنعملا نم

 بجوي نزولاو ليكلاب ص”الا رهاظو ايضارت نإو ةفزاجم هضبقي نأ هل زئاج ريغ هنأ
 ةلءلل ةفزاجم نيككرش نيب ناك اذإ امهتمسق زويتال كللذكو امهضارتب امبكرتزوحيال نأ

 ةفزاجم هضبقب نأ زاج نوزوملاو ليكملا ريغ نم ًاضورع وأ ًابايث تناكولو انركذ ىتلا

 ىلاعت هلوق نزولاو ليكلا ءافيإ هيف انيلع دجوي مل ذإ ةفزاجم امستقي نأ زاجو امبضارتب
 ةرخالاو ايندلا ىف ةبقاع نسحأو 5كل ريخ كلذ نأ هانعم [ اليوأت نسحأو ريخ كلذ ]
 هلوق عجر اذإ الوأ لؤي لآ مطوق نم هريسفتو ءىثلا عجرم هيلإ ىذلا وه ليوأتلاو
 ريصي امب لع الو ةريصب ريغ نم رثكالا عابتا وفقلا | لع هب كل سيلام فقت الو | ىلاعت

 ناكدقو بسنلا فات نم ايفو رثالا فاتقي نم اهيف برعلا تناكو ةفاقلا هنمو هيلإ

 لجرلا فوقت نولوةي ةقيقح ريغ نع ناسنإلا هب ربخ أمل مدنع اعوضوم مسالا اذه

 : ريرج لاق لطابلا لاق اذإ

 فوقتم حشاك نم ةثودصحأو ىونلاو نيبلا ةفبخ ىراذح لاطو

 : رخآ لاقو لطابلا هلوقب دارأ ةغللا لهأ لاق

 ايفاقتلا نعشي ال ءايحلا _.رهمب نكاس نينارعلا مش ىدلا لثمو

 مكح دقو ةقيقح ريغ نع نوكي هرثك أ نآل مسالا اذهب فذاقتلا مس امن و فذاقتلا ىأ
 تانم لاو نونمؤملا نظهومتعمس ذإ الول | هلوةب دووشلاب تأي مل اذإ فذاقلا ب ذكب هللا
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 [ لع هب كل سيلام فقت الو | هلوق ىف ةداتق لاق [ نيبم كفإ اذه اولاقو أري مهسفنأب

 ىمن كلذ ىضتقا دقو لمعت لو تبلع الوهرتملو تيأرالو عمست لو تدمع“ لت ال

 هلوقيال نأو نايسحلاو نظلا ةبجىلع هبهل ملع الام هلل ماكحأ ىف لوي نأ نع نامنإلا
 هربخ ىف مثآ وهف ملع ريغ نع ربخأ اذإ هنأ ىلع لدو هتمص ملعي الام ءوسلا نم سانلا ىف
 عمسلا نإ | ىلاعت هلوق كلذ نع هللا هاهن دقو ملع ريغب لئاق هنأأل اقدص وأ هريخ ناك ًابذك
 رصبلاو عمسلا فاح انيلع هلل نأ نايب هيف [ الوم هنع ناككئلوأ لكداٌوفلاو رصبلاو
 هلام ىلإ رظنلاو لح ال امل عامتسإلا نم حراوجلا هذهم هلعفي مع لوئسم ءرملاو داؤفلاو
 قنف [ لع هب كل سيل ام فقت الوإ هلوقب جتح نم سانلا نمو حقي ال ةدارإلاو زوجي

 امهبلئاقلاو ملعلا ىلإ انب نايضفي ال امهنآلدحاولا ربخ لاطبإو ةعيرشلا عورف ىف سايقلا
 ملح ريغب الوق سيلف هب لوقلا ةلالد تماقام نآآل كلذو هلئاق نم طلغ اذهو لع ريغب لئاق

 .قدصب نيملاغريغانك نإو امهتحصب ملءلل ةبجوم لئالد تماق دق داحألا رابخأو سايقلاو
 .نيدهاشلاةداهشنأ اكدب لمعلا بوجوو هلوبقزاوجعنامريغر خا قدصب ملعلامدعوربخما
 رابخأ كللذكو امهربخم ةحصب معلا انل عقب مل نإو ةلادعلا امهرهاظ ناك اذإ البق بحي
 هفقت الو | ىلاعت هلوقو ربخلا ةحصب ملعلا دقف عم لعلا لمأ عيمج دنع ةلوبقم تالماعملا
 سايقلاامأو تاداوشلادر بجوي ملاكداحآلا رابخأ درل بجوم ريغ , ملع هب كل سيلام
 اهف غوسي ىتلا ليواقألا نم ءىثب لئاق لكف دابتجإلا ربخ نم هنم نأكام نإف ىعرشلا
 ,لعلا نأ وهو رخآ هجوو هيلإ هداهتجا هادأام هيلع هللا كح ناكذإ لعب لئاق ورف داهتجإلا
 :لإىرت الأ رهاظلا ملعلا وه كلذ نم هب اندبعت ىذلاو رهاظ ملعو قبقح مع نيب رض لبع

 رهاظلا معلا وه امنإو [ رافكلا ىلإ نهوعجرت الف تانمؤزم نهومتملع نإف | ىلاعت هلوق
 .بيغلا انكامو انيلع امب الإ اندهش امو | فسوي ةوخأ لاقو نهرئاوض بيغم ةفرعم ال
 .كنيبانلعج نآرقلا تأرق اذإو | ىلاعت هلوق رهاظلا ملعلاب اودهش مهنأ اوربخأف | نيطفاح
 .هنيي نمي رهط هيبشتلا ىنعم ىلع هنإ لبق [ ًاروتسم ًاباجح ةرخآلاب نونمي ال نيذلا نيبو

 اوعفتنيف هوكردي نأ نع ًاباجح مهنيو هنيب ناكف نآرقلا ىف ةمكسلا نم هب ىتأي ام نيبو

 .لاخ نآرقلا الت اذإ ليللاب هنوذؤي اوناك موق ىف لزن هريغ لاقو ةداتق نع هوحن ىورو هب
 .كنيي نم ةلزنم هنعاوضرعأ اهيف مهتلزنم نسحلا لاقو هوذؤي ال ىتح هنييو مهنيب ىلاعت هللا
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 نم مهعنم هن] هيف ليق [ هووقفي نأ ةنك أ مهولق ىلع انلعجو ] ىلاعت هلوق باجح هنيبو

 ةلزنملا هذه من مكحلاب اهاتلعج ليقو "رو ىنلا اوذؤي اليل صوصخم تقو ىقاليل كلذ

 ىلاعتهلوق هنع مثروفنو مهضأ ر عإ عم هيلإ عاتنإلاو قحلا موقت نم عانتمإلا ىلع مل أمذ

 ليقأك ةرخآل ا فكشبلل وطلايندلا ىفاليلقالإ مثيل نأ نسحلا لاق[ اليل الإ متثبل نإ نونظتو]

 اونياعزيح ايندلاراقتحا هب دارأ ةداتق لاقو لزت مل ةرخآلاب كنأكو نكت مل ايندلاب كنأك

 سابعنب.ا نعىورإ[سانلل هنو الإ كانيرأ ىلا ايؤرلا اناوج امو] ىلاعت هل وق ةمايقلا مم

 ةليل ريغ انور اولاق كاحضلاو دهاجعجو مهاربإو ةداتقو نسحلاو ريو نب كليعمس ةءاور

 سابع نبأ نع ىورو هب اوبذك ىأر ا نيكرشملا ربخأ الف سدقملا تيب ىلإ ءارسإلا

 ىور [ نآرقلا ىف ةنوعلملا ةرجشلاو ] ىلاعت هلوق كم لخديس هنأءاي ؤرب دارأ هنأ ًاضيأ

 هنأ كادضلاو ةداتقو دهاجيو ريمج نب ديعسو مهاربإو ىدسلاو نسحلاو سابع نبأ نع

 ةنوءلمهلوقب دارأف [ثاألا ماعط موقزلا ةرجث نإ] لوقف اهركذ ىتلاموقزلا ةرجث دارأ

 فيكف رجشلا لك أترانلا هنودو هللا هنعل لمجىنأ لوقاهم مهتنتف تناكو اهلك أ نوعلم هنإ

 لوقملالعفب ةناهتساوديدهتاذه [كت وصب مهنم تعطتسا نم ز زفتساو] ىلاعتهل وةاهمف تبذت

 ىرتسفكدمجدرجا لئاقلال وق لم وهودنم ماقتنإلاوهيلع ءازجلا هتوفيال هنإو كلذ هل

 [كتوصب] هلوقو ددحأو ىعمي هلزتساو هزفتسا لاش لزتسا ززفتسا ىحمو كب لزني ام

 نبا لاقو ناطيشلا توص نم امهمأو ناروظحم امهو ووللاو ءانخلا هنأ دهاجم نع ىور

 نم ورف داسفلا ىلإ هب ىعد توص لكو هللا ةيصعم ىلإ هب وعدي ىذلا توصلا وه سابع

 قئاسلا نم ةبلحي قوسلا وه بالجإلا نإف [مويلع باجأو] ىلاعت هل وق ناطيشلا توص

 ةداتقو دهاعوسايعنا نع ىور |[ كلج رو كليخي] ىلاعتهلوقو ديديشلا توصلا ةلجلاو

 لجرلاوهليخو ناطيشلا لجر نمومف نجلاو سنإلا نم هللا ةيصعم ىلإ شاموأ لجار لك
 لاومألا ىف نك راشو 1 ىلاعت هلوق بكار عم ككرلاو رجات عقم رجتلاك للجار عمج

 هنويلطي ام هنمو مهم وبشب هن ويلطن ام هنم نإف كلذ ىف اكيرش نك هانعم لبق | دالوألاو

 سابع نبا لاقو انزلا ىنعي دالوألا ىف موكراشو كاحضلاو دهاجم لاقو مهم كئارغإل

 ديع مهيمست ةيأور سايع نبأ لاقو اورصنو أاودوه م ةداتقو نسحلا لاقو ةدوءوألأ

 أمعيمج ناكو امملع الو ناك هوجولا هذه لمتحا ا 03 وأ لاق سم ديعو ثراحلا



 مد ليئارسإ ىبب ةروس

 انمركدقلو أ ىلاعت هلوق هيلإ ءاعدلاو هب ءارغإلا ىف بيصن ناطيشلل ام كلذ ناكذإ ادار

 ممر رك هنأ اههدحأ نيوجو ىلع ناهملا رفاكلا مويفو سنجلا ىلع كلذ قاطأ | مدأ ىف
 رخآلا هجولاو ةفصلا ف ةغلابملا هجو ىلع ةمعنلاب , مركملا ةلماعم ميلماعو مويلع م اعنإلاب
 ةمأ ريخ متنك | هلوقك مهتعامج ىلع ةفصلا قيرجأ الل اذه لع نم مهيف ناكامل هنأ
 موي ] ىلاعت هلوق ةعاجلا ىلع ةفصلا ىرجأ كلذك وه نم مهيف ناك الإ سان ا تجرخأ
 اوتاه ىموم ىعبتم !وتاه ميهاربإ ىعبتم !وتاه لاقي هنإ ليق [ مهمامإب سانأ لكوعدن
 مث مهناعأب ميتك نوذخأيف ًادحاو ًادحاو ءايبنآلا اوعبتا نيذلأ موقيق لَو دمت ىعبتم
 سابع نبا لاقو هيبن همامإ ةداتقو دهاجي لاق جاهلا اذه ىلع لالضلا ةمأ ىعبتع وعدي
 ليقو ايندلا ىف هب نومتأي اوناكن مب ةديبع وبأ لاقو هلمع باتك همامإ كاحضلاو نسحلاو
 نمو | ىلا هل هلوق ضئارفلاو مأر لاو لالحلا هيف مويلع هللا لزنأ ىذلا مهبات كب ميمامإب
 ىهو ايندلا | هذه مأ ىف ناك نم ةداتقو دهاجمو سابع نب . نعىور ا ىمعأ هذه ىف ناك

 وم ىذلا قنا داقتعا نع ىبعأ اهف 0 بيلقتو ف رصتو اهريدي نم هل ةدهاش

 ةولصلا م 0 أ | ىلا 3 هلوقد١ اليدس لضأو َّى عأ هنع ةيئاغ ىه ىلا ةرخآلا ف وهو ءاهاضتوم

 الاق ىلا نمحرلا دبع ىلأو دوعسم نبأ نع ىور | ليللا قسغ ىلإ سمشلا كولدل
 ابليم سمشلا كولد رم ناو رياجو ىبلسألا ةزرب ىأو سابع نبا نعو اهنورغاركول
 ليلا كولدلا نإ اولاق ةاسملا ءالؤه ركب وبأ لاق نيعباتلا نم ةعامج نع ىور كلذكو
 لاورأل ليملا هب دآرب نأ. زاج كلذك ناك اذإو ةغللا لهأ نم مهنال هيف لوبقم موقو

 ءاشعلاو برغملاو رصعلاو بطلا ةالص مظتنا دقف لاوزلا دارملا نك نإف يوزتلأ ليلو
 لعفل ةباغليللا قسغ نوكي نأ زا ضورفلا هذه, ةلصتم تاق ةوأ هذه تناكذإ ةرخآلا
 ىلع كلذ لديف هفاصتنا للا قمع نأ رفعج أ نع ىوردقو اهتيقأوم ىف تاولصلا هذه
 لمت و هوركم هدعنأم ىلإ اه ريخأت آت نأو ةرخألا ءاشعلا ةالصل بحتسألا تقولا ر 0

 ىلإ سمشلا بورغ نم هنأ برغملا تقو نابي دارها نوكيف سمشلا بورغ هب ديرب نأ
 ىربخأ لاق نيصحلا نب دواد ن هع كلام ىورذ ليللا دا ااا قسغ

 دهاج نعكسل ىورو هتملظو ليللا عامتج !ليللا قسغ لوقي ناك هنأ سابع نبأ نع ريع

 بك 2 نيح ليلل | قسغ ىلإ سمشلا لوزت نيح سمشلا كولد لوش ناكمنأ سايع نان 00



 برغل نيحليللا قسغىل] سمشلا ب نيد سمشلا كولد دوءسم نبا لاقو لاق سمشلا

 ةريره ىبأ نعو ليللا قسغ اذه لاق سمشلا تب رغ ا هنأ ًاضيأ هللا دبع نعو قفشلا

 مهاربإ نعو ءاشعلاو برغم ا ةالصل يللا قسغ نسحلا نعو سمنشلا ةبوديغ ليللا قسغ

 لوأت نم ركب وبأ لاق هفاصتنا ليللا قسغ رفعج وبأ لاقو ةرخآلا ءاشعلا ليللا قسغ

 ًآضيأ اهو رغ هدنع ليللا قسغ ليوأت نوكي نأ زئاج ريغف ام.ورغ ىلع سمشلا كولد

 هسفنل ةباغ ءىثلا نوكي نأ رثاج ريغو هل ةياغ ليللا قسغو كولدلا ءادتبإلا لعج هنأل

 قفشلا امإ وهل يللا قسغف اهورغ كولدلا.دارملا ناك نإف ةباغلا وهو ءادتبإلا وه نوكف

 الإ عمتجيال هنآآل قفشلا ةب وبيغاضيأ وهو ةيلظلا عامتجا وأ برغملا تقو رخآ وه ىذلا

 ليللا فاصتنا وهو بحتسملا ةرخآلا ءاشعلا تقو رخآ نوكي نأ امأو ضايبلا ةبوبيغب

 رجفلا نآرق نإ رجفلا نآرقو ] ىلاعت هلوق ةرخآلا ءاشعلاو برغملا ذئنيح ظفللا مظتنيف

 هريدقت و [سمشلا كولدل ةالصلا مقأ] هلوق ىلع فوطعم وه ركب وبأ لاق ] ًادوهشم ناك
 بوجولا لع رمالا نآل رجفلا ةالصفف ةءارقلا بوجو ىلع ةلالدلا هيفو رجفلانآرق مفأ

 اذه هل ليق رجفلا ةالص هانعم لبق نإف «ةالصلا ىف الإ ةبجاو تقولا كلذ ىف ةءارق الو

 فرص هنآل ةالصلا نع ةرابع ةءارقلا لعجت نأ زئاج ريغ هنأ امهدحأ نيبجو نم طلغ
 دجبتق ليللا نمو ] ةوالتلا قسن ىف هلوق ىناثلاو ليلد ريغب زاجلا ىلإ هتةيقح نع مالكلا

 رجفلان أرق نع ةبانك [هب] هلوق ىف ءاهلاو اليا رجفلا ةالصب دجبتلا ليحتسي و [كلل ةلفان هب

 ةالص ىف ءورقملا نآرقلاب دجهتلا ناكمإل ةءارقلا ةقيقح دارملا نأ تدثف هلبق روكذملا

 تناكلل تركذ ام دارا نأ حص ول هنأ ىلعو رجفلا ةالصب دجبتلا ةلاحتساو رجفلا

 ةالصلا نع ةرابع ةءارقلا لمج مل هن الكلذو ةالصلا ف ةءارقلاب وجو ىلع ةمئاق هتلالد

 نع ىور [ كل ةلفان هب دجبتق ليللا نمو ] ىلاعت هلوق اهضورفو اهناكرأ نم ىهو الإ
 ليل! لوأ ماق اذإ ىدحأ بسحب لاق هِي هللا لوسر بحاص ىراصنالا ورمع نب جاجح
 ةالصلا مث ةدقر دعب ةالصلا مث ةدقر دعب ةالصلا دجهلا نكلو ال دجهم دق هنأ هرخآ ىلإ
 دعب دجولا الاق ةمقلعو دوس الا نعو ع هللا لوسر ةالص تناككلذكو ةدقر دعب

 امب ظقيتلا دجبتلا ليقو مونلا دوجهلاو هللا ركذل وأ ةالصلل ربسلا ةغللا ف دجهتلاو مونلا

 مدقت ام هل رفغ دق هن“ال تي ىنلل ةلفان تناكامنإو دهاجي لاق [كل ةلفان | هلوقو مونلا قاب



 م ليئارسإ ىب ةروس

 لاقو هبوئذل ةرافك هريغلو باوثلا ىف ةدايز ىأ ةلفان هتاعاط تناكف رخأت امو هبنذ نم
 ةمامأ وبأ انثدح لاق بلاغ وبأ انثدحلاقنايحنب نايلس ىورو ةليضفواعوطت ةلفان ةداتق
 آرجأو ةليضف كل تناك ىلصت تق نإو ًاروفغم تدعف هعضاوم رووطلا تعضو اذإ لاق
 قلع ىنلل ةلفانلا امنإ ال لاق ةلفان هل نوكي ىلصي ماق نإ تبأرأ ةمامأ ابأ اب لجر هل لاقف
 عنف أرجأو ةليضف كل نوي اياطخلاو بونذلا ف ىعسي وهو ةلفان كلذ نوكي فيك
 لاقرذ ىنأ نع تماصلا نب هللا دبع ىور دقو متلي ىنلا ريخل ةلفانلا نوكست نأ ةمامأ وبأ
 ىف م أتافتلقلاقةالصلا نورخ ب ءارمأ كيلع تناك اذإ تنأ فيك هيَ هلال وسر لاق
 بشو>- نب رهشنع ةداةىورو ةلفأن كل مبعم الصف مهتك ردأ نإف اهتقول ةالصلا لص لاق
 هل ليق ةلفان ةالصلا ريصت مث هلبقام رفكي ءوضولا لاق لي هللا لوسر نأ ةمامأ ىلأ نع
 عبرأ الو ثالث الو نيت ىم الو ةرم ريغ معن لاق لِي هللا لو سر نم اذه تعمس تنأ
 بجاولا دعب ةدايزلا ىه ةلفانلاو هريخل ةلفانلا ني ريخلا نيده لِي ىنلا تبئاف سمخ الو
 ةدايز شيجلا ضعبل مامإلا هلعحب ام وهو ةمينغلا ىف لفنلا هنمو ةليضفلاو عوطتلا ىهو
 هلوق هل وبف ايش ذخأ نمو هبلس هلف اليتق لتق نم لوقي نأب اهماهس نم هقحتسيام ىلع
 هنفو ابفلأ ىتلا هتداعلع ليقو هتعيبط ىلع دهاج لاق [ هتلكاش بع لمعي لكل ] ىلاعت
 هتلكاش ركب وبأ لاق هقالخأ ىلع ليقو هيلعرمتسيف هيلإ ةنك اسملاو داسفلا فل] نمريذحت
 لكاشي ىذلاو حالصلاو ريخلا سانلا نم ريا لكاشي ىذلاف ههبشيو هب قيلبو هلك شيام
 نيثيخلل مالكلا نم تاثيبلا ىنعي |[نيثيبخلل تاثيبخلا] هل وةك وهو داسفلاو رشلا رب رشلأ

 نأ ىوريو سانلا نم نيبيطلل مالكلا نم تابيطلا ىنعي [ نيبيطلل تابيطلاو ] سانلا نم
 كلذ ىف هل ليقف ًاتسح ًادر مهيلع درو يبق مالكب هوملكف موقب سم مالسلا هيلع ىسيع
 مأ نم حورلا لق حورلا نع كنولئسيو | ىلاعت هلوق هدنعام ناسنإ لك قفني امن لاقف
 نع ىورو ليربج هنأ سابع نبا نع ىورف هنع اولأس ىذلا حورلا ف فاتخا [ ىبر
 هللا ميسي ناسل فلأ نوءبس هجو لكل هجو فلأ نوعبس هل ةكئالملا نم كلم هنأ ىلع
 كلذ نع هلأس ىذلا ةداتق لاق مالكلا رهاظ وهو ناويحلا حور دارأ امنإ ليقو كلذ عيمجي
 هيفو ةايح هنم ءزج لكىف ةيناويح ةينب ىلع قيقر مسج ناويجلا حورو دوهيلا نم موق
 لبقو ندبلا هيلع بلغألا نم مهنم نأ الإ حور وهف ناويح لكو ملعلا لهأ نيب فالخ

 سك ماكخأ ح5



 صاصجلل ناءرقلا ماكحأ 41

 ضايترإلل اهلع ةلالدلا نم محلوقع ىف ام ىلإ اولكوي نأ ىف ةحلصملا نآل مهحي ملهنإ
 زعهقا مببحي لف نب سيلف حورلا نع باجأ نإ هنأ مهءاتكىف ىورو ةدئافلا جارختساب
 كل ذكو] ىلاعت هللالاق نآ رقلا اهنم ءايشأ هب ىمسي دق حورلاو مهءاتكىفاملافادصم لجو

 حورلاو ىحي هب ىذلا ناويحلا حورب ًايبشت احورهامس[ انرمأ نم احور كيلإ انيحوأ

 لق] هلوقو نآرقلا نم هب ىعسام وحن ىلع احور ىمس ميرم نب ىسعو ليربج نيمألا
 الإ ملعلا نم متت وأ امو ] ىلاعت هلوقو ىبر هملعي ىذلا ىمألا نم ىأ [ىبر سمأ نم حورلا
 هيلإ مكتجاح بسحب ريثك نم اليلق الإ هيلع صوصنملا ملعلا نم متيطعأ ام ىنعي [اليلق

 . زاوج ىلع ةيآلا هذه تلد دقو ةحلصملل هيلع صنلا حاصي ال ىذلا كورتملا نم حورلاف

 ريدتلاو ركفلا لامعتسا ىف ةحلصملا نم هيف ل هنع لتسإام ضعب نع لئاسلا باوج كرت

 ناكنإ امأف ىناعملا جار ختس او رظنلا لهأ نم نوكي ىذلا لئاسلا ىف اذهو جارختسإلاو
 نأ اهركحي ملاعلا ىلعف رظنلا لهأ نم سيلو !همكح ةفرعم ىلإ جاتحا ةثداح ب دق ًايتفتنسم
 نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا نبل لق ] ىلاعت هلوق هدنع هللا كح وه امب اهنع هبيح

 هزانيإ ل ودي نم سانلانف نآرقلا زاجع] ىلع ةلالدلا هيف ةيآلا[ نآرقلا اذه لثمب اوتأب
 ةيآلا هذه ىف هيدحتب كللذ ىلع لدتسيو هلايح ىلع اهبدترتو ىناعملا فو هلايح ىلع مظنلا ىف

 بجوف مظنلا قيرط نم نودحتب ال مجعلا نأ مولعمو سنإلاو نجلاو مجعلاو برعلا
 مهنمو ظافلألا مظن نود ماظنلا اذه ىلع اهبترتو ىناعملا ةبج نم مل ىدحتلا نوكي نأ
 نإ لوقب هنإف ةرابعلا ىف ةغالبلاو ظافلألا مظن ةبج نم الإ هزاجيإ نوكي نأ ىبأي نم

 راصتخإلاو ظفللا ىف ةغالبلا ةدوجو ىظنلا نسح ابنم ةريثك هوجو نم نآرقلا زاعإ

 طوخسم ظفل هيف نوكب نأ نم هيرعق عم ةريسبلا ظافل“الا ىف ةريثكلا ىتاعملا عمجو
 جابنم ىلع راج هوجولا هذه ىف هعيمجو داضت فالتخا الو ضقانتالو لوخدم ىنعمو

 ةدسافلا ىناعملاو ةطقاسلا ظافلألا هيف نوكي نأ نم لاط اذإ واخي ال دابعلا مالكو دحاو

 مالك ىف ةدوجوم مالكلا بويع نم انركذ ىتلا ىناعملا هذهو ىناعملا ف ضقانتلاو

 ىدحتلا نوكي نأ ئاج اهريغ نود ةيب رعلا ةغللاب صتخال تاغللا رئاس لهأ نم سانلا

 ىتلا هوجولا نم اهنجهيو اهبيعي ام ةيراع اهم نايتإلا ىف ىناعملا هذه لثمب ىجعلل ًاعقاو
 تناكنإو تاغللا رئاس نود برعلا ةغل اهب صتختال ةحاصفلا نأ ةمج نمو اهان ركذ



 ؟و ْ ليئارسإ قب ةروس

 ىدحتلان وكب نر ئاج ةغالبلا تاقيط ىلعأ ىف نآرقلا نأ انملع دقو ابحصفأ برعلا ةغل
 ىلاعتهلوق اهب نوملكتي ىتلا موتغلب ةغالبلا تاقبط ىلعأ ىف مالكب !وتأب نأب ًاعقاو مجعلل
 قحلا نع نايبلاب هانقرف ىنعي [هانقرف ] هلوق [ تكم ىلع سانلا ىلعهأرقتل هانةرفان آرقو |
 لمأتلاب هومبفيل فقوتو تبث ىلع ىنعي ثكم ىلع سانلا ىلع أرقت هلوقو لطابلا نم
 دقو ةفيرشلا مولعلاو مكحلا نم نمضتام جارختساب اوهقفتيو ركفتلاب هيفام اودلعيو
 هلوق ىنعم فوهو رخخأ ءىبث لزني مش هللا ءاشام نوثكميو ءىش هنم لزني ناكهنإ ليق

 أرق نيلجر نع دهاجم لئس لاق بتكملا ديبعنع نايفس ىورو [ المترت نآرقلا لئدو ]
 ءاوس امبعوكروامهدوجسو امهسولج ةرقبلا أرق لجرو نارمع لآو ةرقبلا امهدحأ
 [ ثكم ىلع سانلا ىلع هأرقتل هانقرف ان آرقو ] أرق مث ةرقبلا أرق ىذلا لاق لضفأ امهمأ
 ىلع وهو متتفلا موي لَ ىنلا تيأر لاق لفغملا نب هللا ديبع نع ةرق نب ةيواعم ىورو
 َى نع ةبلس نب دامح ىورو ةنبب ةءأرق حتتفلا ةروس نم وأ متفلا ةروس أ رقي وهو هنقان

 نأ نم ىلإ بحأ اهريدتاو اهلئرأف نآرقلا أرفأ نآل سابع نبا لاق لاق ىعبضلا ةزمح
 اؤرقنال لاق هتادبع نع صوحأل !ىبأ نع ةرامع نع شمعألا ىورو اذه نآرقلا أرقأ
 نب نمحر لا دبع نع يهأرب] ,نع شمج آلا ىورو عبس ىف وءرقأو ثالث نم لقأ ىف نآرقلا
 نافعنب ناهثع نع ىورو سمخ ىف ةمقلعو تس ىف دوسألاو عبس ىف هأرقي ناكهنإ ديزي
 لِي هال وسل ىنب لاق رمعنب | نع ةقدص نع ىليل ىبأ نبا ىورو ةليل ىف آر قلا أرق هنأ
 سانلا ىأ رفهسأر جرخأة هيف لصي ناكو ناضمررخآ ىف هيف فكدتعاو دجسملا ف فقس
 نأ ىلع ليلد كلذ ىفو هيجاني امب مدحأ ملعيلف هبر ىجاني ىلص اذإ ىلصملا نإ لاقف نولصي
 : هأرش أم هسفن نع موفيو هب هبر ىجاني ام ملعي هب هنأل ليترتلا بحتسملا

 ىورأإ ًادجس ناقذأألل نورخ مهيلع لتي اذإهلبقنم معلااوتوأ نيذلا نإ] ىلاعت هللا لاق
 | ًادجس ناقذّلل نورخ] ىلاعتهلوق ىفةداتق نعرمعم ىوروهوجولل لاق سابع نبأ نع
 فلا ىلع دوجسلا نع نيريس نبا لئسو ىحلل | نسحلا لاقو رمعم لاقو هوجولل لاق
 ترمأ لاق لِي ىنلا نع سابع نبا نع سواط ىورو [ ًادجس ناقذأثال نورخي ] لاقف
 ةسببجلا ىلإ راشأو سواط لاق آبوث الو ًارعش فكأ الو مظعأ ةعبس ىلع ددسأ نأ



 صاصبلل ناءرقلا ماكحأ راعأ

 ىتلا عمس هنأ بلطملا ديع نب سابعلا نع دعس نب ىماع ىورو دحاو ظع امه فنآلاو

 هكذرو هامدقو هاتيكرو هافكو هةرجو بارأ ةعيس هعم دجعس ديعلا دوس اذإ لوقي: كلي

 .نب لئاو ىورو ضرالا نم كفنأو كتبج نكف كندوجبسم اذإ لاق هنأ نِلَي ىنلا نع

 نب ةلس وأ ىورو ضرألا ىلع هفنأو هتربج عضو دجس اذإ قِلَي ىنلا تيأر لاق رجح

 .نم هتبنرأو ِهّيِلَي هللا لوسر فتأ ىف نيطلا ىأر هنأ ىردخلا ديعس ىبأ نع نمحرلا دبع

 مقلي ىنلاىأر لاقةمركع نعل وحأألا مصاعىورو لالا نم اورطم اوناكو دوجسلا رثأ
 رابخألاهذهو نيبجلا سم اماهنم فن الا سمب ال]ةالص لبقت ال ع ىنلالاقف ادجاسالجر

 لاق هللا دبع نب زيزعلا دبع ىورو ًاعيمج ةبجلاو فنآلا وه دوجسلا عضوم نأ ىلع لدت

 كاذ لاق ضرألا نم كفنأو كتهبج نكمت ال كلام ميعف ابأ اي ناسيك نب بهول تاق
 صاصق ىلع هتهبج لعدجس ملي هللا لوسر تيأرلوقي هللأ ديع نب رياج تحمس ىت" ال

 .كلذف هل ليقف ضر الا ىلع هفنأ عضي ملف دجس رمع تيأر لاق ءاثعمشلا بأ ىورو رعشلا

 ناك امهنأ ملاسو مسأقلا نعئىورو ىبج ونيشأ نأ هركأ انأو ىوجاو رح نم قنأ نإ لاقف

 .ىأرنوكي نأ ئاخ رباج ثيدحامأو ضر'الا اموفونأ سمت الو امرهابج ىلع نادجسي
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 .هيزجب ال دمحو فسوب وبأ لاقو هأرجأ ةبجلا نود فتأالا ىلع دوعس نإ هنأ ةقينح ىبأ

 ع
 دل

 مفاث نع دلاخ نب فاطعلا ىورو ًاعيمج مدنع هأرجأ فنأالا نود ةبجلا ىلع دجس نإو

 نع ةلظنح نع نايفس ىورو تدجس دقف ضر الا ىلع كفنأ عقو اذإ لاق رمت نبا نع
 .نع ةرسيم نب ميهأربإ ىورو د>او ةالصلا ىف ةعبسلا نم فن'الاو ةببجلا لاق سواط

 ش ::ةريخ وه لاهو نسللا نم: تن الا نإ لاق سواط
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 لوقلااذب.مبحدف [الوءفملانب ردعوناكنإ انبر ناحبس نولوقيو | لجورعهتلالاق
 نب ىسوه ىورو حيبستلا وه رك ذلا نم دوجسلا ىف نونس ا نأ ىلع لدف دوجسلا دنع



 ىف ليثارس] ىنب ةدوس
 هللا ل وسر لاق [ ميظعلا كب ر مساب حبسف ] لزن 1. لاق سماع نب ةبقع نع همع نع بوبأ
 اهولعجا هِي هللال وسر لاق [ ىلعألا كب رسا حبس ] لزنا.لف مكعوك رف اهولعجا كَ
 ناك لِي ىنلا نأ ةفيذح نع رفز نب ةلص نع ىعشلا نع ىليل ىبأ نأ ىورو مدوجس ف
 ةداتق ىورو ًاثالث ىلعألا بر ناحبس هدوجس ىفو ميظعلا ىبر ناحبس هعوكر ىف لوقي
 هدوجسوهعوك رف لوقيناك للي ىبنلا نأ ةشئاع نءريخشلا نبهللأ ديعنب فرطم نع

 نوع نع ديزي نب قاحس] نع بئذ ىبأ نبا ىورو حورلاو ال11 بر سودق حوبس
 ناحبس هعوكر ىف لقيلف كدحأ عكر اذإ لاق ْوََب ىنلا نع د وعسم نبا نع هللا دبع نبا
 ًاثالث لعأللا ىلر ناحبسهد وجس ىف ركذو هعوك رمت دقف كاذ لعف اذإف ثالث ميظعلا بر
 دوجسلاامأو برلا هيف اومظعف عوكرلا امأ لاق هنأ لِي ىنلا نع سابع نبا نع ىورو
 للي ىنلا نأ بلاط ىبأ نب ىلع نع ىورو مكل باجتسي نأ نق هنإف ءاعدلا هيف اورثكأف
 هاورام نوكينأ زئاجو ريثك مالك ف تنمأ كب و تدجس كلل مهللا هدوجس ىف لوس ناك
 سعأ كلذ لزن امل مث [ ىلعاألا كبر مسا حبس | لوزن لبق هل وقي ناكامبإ سابع نباو لع
 ىعفاشلاو ىروتلاوانب األ اقوم اعنب ةبقعهاوراكدوجسلا ف لعجيأ ِهتَِي هللا لوسر
 لاقو ًاثالث ىلعألا بر ناحبس دوجسلا ىفو امالث ميظعلا بر ناحبس عوكرلا ف لوقب
 هفلخ نيذلا كردي ىتح دوجسلا فو عوكرلا ىف ًاسمخ اهنوقي نأ مامإلل بحتسي ىروثلا
 تبسم مو نكمأ اذإ دوجسلاو عوكرلا ىف كللام نع مسأقلا نبأ لاقو تاحييبست ثالث

 ىف سانلا لوق عوكرلاو دوجسلا ىف كلام لاقو احيبست تقوب ال ناكو هنع ىزحي وهف
 دحب لو هركنأف هفرعأ ال ىلعألا بر ناحبس دوجسلا ىفو ريظعلا ىبر ناحبس عوكرلا
 ضرأالا نم هتهج نكميو عوكرلا ىف هيتيكر نم هيدب نكسمي نكلولاق ًاتقوم ءاعد هيف

 00 ع4 ذ سبلو دوجسلا ىف

 ةالصلا ىف ءاكبلا باب

 اورخ |ىلاعت هلوق هلثمو [اعوشخ مجديزبو نوكسبي ناقذألل نورخو | ىلاعت هللا لاق
 نال ةالصلا عطقيال هلا فوخ نم ةالصلا ىف ءاكبلا نأىلع ةلالدلا هيفو | ًايكبو ًادجس
 ةوالتلا دوجسو ةالصلا دوجس نيب قرفي مو دوجسلا ىف ءاكيلاب مهحدم دق ىلاعت هللا

 تحمس لاق دعس نب دمحم نب ليعامسإ انثدح لاق ةنيبعنب نايفس ىورو ركسشلا ةدجسو



 ىف أرقو فوفصلا رخآ ل ىنإو هنع هللا ىضر رمع جيشن تعمس لاق دادش نب هللا دبع

 ركش تا و وكشأ امن | غلب اذإ اذإ ىد- فسوب ةروس حبصلا ةالص

 ىلصي ناك هنأ مَ ىنلا نع ىورو اعامج] راصف هفلخ اوناكدقو ةءاحصلا نم دحأ هيلع

 مهءاكبنأ هب ىنعي [ اعوشخ ممديزيو ] ىلاعت هلوقو ءاكبلا نم لج رمل واكب ,زأ هردصلو

 ىت> ىللاعت هلل مهتاخم نأ لبع ةلالدلا هيفو مهعوشخ ىلإ اعوشخ مثديزي دوجسلا لاح ىف

 قوقح مايقلا نم بحب ام ىلع ةدابعلا صالخإو هللا ةعاط ىلإ ةيعاد ءاكبلا ىلإ مه.دؤت

 قفوملا هللاو هممن

 را ءاعدلاو ةالصلا ىف ةءارقلاب ربجلا باب

 نع ىور | اليبس كلذ نيب غتباو اهب تفاخت الو كتالصب روجت الو | ىلاعت هللا لاق

 نبا نع ىورو هن تفاخت الو كئاعدي ربجت ال ءاطعو دهاجمو ةشئاعو ةياور سابع نبإ

 نم عمسلا الو ربج اذإ هلي هللا لوسر نوذؤت اوناكنيكرشملا نإ ةداتقو ًاضيأ س ايع

 ىف ةءارقلا هب دارأ و [ كتالصب روجت الو ] ىلاعت هللا لزنأف كم كلذو تفاخ اذإ هفلخ

 نم دنع اهب تفاخت الو كيذؤي نم دنع اهتعاشإب ةالصلاب ربحت ال نسحلا لاقو ةالصلا

 ىرخأىف ةتفاخلا كلذ كرتو لاح ىف رجلا كرت دي رأ هنأ نسحلا دنع كلذ ناكف اهسمتلي

 ةالصب روجت نأب اليبس كلذ نيب غتباو ابعيمجت تفاخت الو ابلك كتالصب ررجت ال ليقو
 نب فيضغ نع ىسن نب ةدابع نع ىورو هب كلانرمأ ام ىلع رابللا ةالصب تفاختو ليللا

 9 ابر تلاق تفاخي وأ نآرقلاب رج هِي هللا لوسر ناكأ ةشّئاع تلأس لاق ثراحلا

 آر وط ضفخي لبللا نم ماق اذإ ناكهنأ ةريره ىبأ نع ىلاولا دلاخ وبأ ىورو تفاخامبرو

 ىأر هَ ىنلا ن نأ رجس نبأ نع ىورو هلي ىنلا ةءارق تناك اذكه لاقو ارو مفري و

 الو هيجانب امب مدحأ معيلف هير ىجاني ىلص اذإ ىلصملا نإ لاقف ناضمر رخآ ىف سانلأ

 هيلي هللا لوسر ىهن لاق ىلع نع ثراحلا نع قاحص] وبأ ىورو ضعل ىلع مكضعن ربح
 8 ةالصلا ىف هباححأ طلغي اهدعب و ءاشعلا لبق نآرقلاب « رجالا غر نأ

 هلِلَج ىتلا ناكلاق سابع نبا نع بيرك ىور ليللا ةالص ىف ةءارقلاب رهجلا ف رابخأ

 تيلص لاق ةمقلع نع ميهاربإ ىورو اجراخ ناكنم هتءارق عمسيف هرجح ضعب ىف أرقي
 لصاذإ ركب ابأنأ ىورورادلا لهأ عمسيف ةءارقلاب هتوص عفري ناكف ةليل هللا دبع عم



 وب فيكلا ةروص

 لاقاذه لعفتم ركب ىبأل هيلي ل ا هثوص ضفخ

 ظفوأ لاقف اذه لعفت مل رمعل لاقو تنسحأ قلي ىنلا لاقف ىتجاح ملع دقو ىبر ىجانأ
 ىبأل لاق ةيآلا [ كتالصب ربجت الو ] لزن نا لاقف ناطيشلا درطأو نامونلا
 تلاق ةقئاع نع و تعالى ا يلا يارا ائيش عفرأ ر 35

 اذبف دواد ل آر يمأ نم نم ًارامنم ىموم وبأ ىتوأدقل لاقف ىسوم ىنأ توص هَ ىنلا
 ءاربلا نع ةجسوع نب نمحرلا ديع ىورو هلع ىنلا هركشي ملتوصلا عفر نأ ل علدي

 نب رمع نع مادا دام ىورو مكتاوصأب نآرقلا اونيز هَ هللا لوسر لاق لاق
 لثس لاق سواط نع ا نآرقلاب متوصأ اونسح لاو ناكدنأ باطخلا
 هللا 0 »8 هتءارق تعمساذإىذل !لاق ةءارق سانلا نسحأ نم عي هللال وسر

 . ليئارسإ ىبب 0

 فيكلا ةروس
 3 نمحرلا هللا مس

 نولعاجلان] والمع نسحأ مهمأ موابنلاهل ةنيز ضرألا ىلعاماناعج انإ | ىلاعت هللالاق
 كلذ ريغو ناويخلاو تابنلا نم اهل ةنيز هلعجام نأ ناب هيف ا آزرج اديعصأ يبلع ام

 نم ىلاعت هللا ركذ امو بارتلا ديعصلاو ضرألا ديعصلاو ًاز رج ًاديعص هلعجيس
 لصحام لكذإ ضر "الا عبط نم مرام دفاشم وه ًاديعص أهل ةنيز ود أمم اهيلعام هتلاحإ
 اذإف ًابارت ليحتسي رهاوجلا نم هوحن وأ صاصر وأ ديدح وأ ناويح وأ تابن نم اوف
 ديعصلاب مميتلا كلذ عم حابأو رع ا تس ايططابزأ ريخأ دق العو لج هلا ناك
 اصاصروأ ًاديد>وأ ًاناويحوأ آتابن ناكىذلا ديعصلاب مميتلا زاوجكلذ مومعب بجو
 انباصأ لوق ةحص ىلع ليلد كلذ ىفو ديعصلاب مميتلاب س 1و ا املا انياهصأ ل ,ة ةحص اع للد كلذ ىفو ديعصلاب مميتلاب سم" الا ىلاعت هقالطإل كلذ ريغ وأ

 ةساجنب تسيا ضرأ لاحلا هذه ىف اهن"ال ةرهاط اهنأ ًاضرأ تلاحتسا اذإ تاساجنلا ىف
 سلو رهاط هسفن ىف دامرلان "ال رهاطهنأ ًدامر تراصف تةرحأ ةساجن ىف اولاق كلذكو
 دجوت ىلا ىه ةءاجنلا ذإ رهاطلا بشل دامر نيبو ةساجنلا دامر نيب قرف الو ةساجنب
 ةلاحتسإلا برض ىلإ تراصو قار>إلاب اهنع كلذ لاز دقو ةلاحتسإلا نم برض ىلع

 سيل لالا ىف هنال رهاط وهف الخ تلاحتسا اذإ رثلا كلذكو سيجنتلا بجوت ال ىلا
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 فيكلا ىلإ ةيتفلا ىوأ ذ] ] ىلاعت هلوق آرم اهنوكل ةبجوملا ةلاحتسإلا لاوزل رمخ
 ىلع نأ ىلع ةلالدلا هيف | ًادشر انممأ نم انل ءىهو ةمحر كندل نم انتآ انبر اولاقف
 رفكلا ةلكر ارظإل ضرعتب ال نأ هيلع نأو هيف ةنتفلا فاخ اذ]هنيدب برهم نأ ناسنإلا
 وعدي نأ ةنتفلا فوخ هنيدب برحلا دارأ اذإ هنأ ىلع لديو ةيقتلا هجو ىلع ناك نإو
 انل هاكحو متءاعد باجأو مهلعف نم كلذ ىضر دق هللا نآل منع هللا هاكح ىذلا ءاعدلاب
 [ ًادمأ اوثبل امل ىصحأ نيبزحلا ىأ ,لعتل ] ىلاعت هلوق مهنم ناك امل ناسحتسإلا ةرج ىلع
 ىلاعت هلوق ةربعلا نم كلذ ىف ال مهثبل ةدم ىف نيبرزحلا فالتخا ىف مولعملا روظيل هانعم
 مهسبلأ ام اهدحأ هوجو هيف ليق | ًابعر مهنم تلو ًارارف مهنم تيلول مهيلع تعلطاول |
 نم اوهتتنيو مييف هلجأ باتكلا غبي ىتح دحأ مويلإ لصي الثل بيها نم ىلاعت هللا
 شحوم ناكم ىف اوناك مهن] ىتاثلاو ةظقيلا دعب ال مبمون لاح ىف مهفصو كلذو مهتدقر
 تلاطمروءشو ممرافظأنإ ثلاثلاو نوملكتإالو نوسفنتي ةح وتفم مهنيعأ فركلا نم
 كلذ هللا ىح امل [ موي ضعب وأ اموي انثبل اولاق ] ىلاعت هلوق مهنم بعرلا ذخأي كلذلف
 ناكام ىلإ هردصم نآل كلذ قالطإ ىف نيبيصم اوناكمبنأ انيلع مهو قل ركنم ريغ مهلع
 هلوق ىف اذه كلذكو بيغملا ف ثبللا ةقيقح نعال مداقتعأ قو ثبللا رادقم نم مدنع

 هللا ركني لو [ موي ضعب وأ ًاموي تدب لاق تثبل مكلاق هثعب مث ماعةثام هللا هتامأف |
 مالسلاه يلع ىموم لوق كلذكوه صمأ بيغم نعال هداقتعاىفو هدنع امع ريخأ هنال كلذ
 |ًارمإ ائيش تثج دقل - و  ًاركن ًائيش تتجدقل سفن ريغب ةيكز سفن تلتقأ] رضخلا
 ترصقأ نيديلا وذ لاق نيح نكي مل كلذ لكَ ىنلا لوق هوحنو كلذك ىدنع ىتعي
 زاوج ىلع لديةيآلا [ةنيدملا ىلإ هذه قروب دحأ ارشباف] ىلاعت هلوق تيسن مأ ةالصلا
 مهضعب ناك نإو ةكرشلاب مهنيب ىذلا ماعطلا نم لكآلاو اهب ىرشلاو ةعامجا مهارد طلخ
 رافس الا ىف هنولعفيو ةدهانملا سانلا هيمسي ىذلا اذهو هريغ لكأي امم رثكأ لكأي دق
 هون و ةعامجلا ىلإ قرولا فاضأف ةنيدملاىلإ هذهكة روب مدحأ اوشبافا ولاق مهن ال كلذو
 نأو موماعطب مبتيلا ماعط طلخ كلذب مل حابأف | مكوخإف مموطلاخت نإو | ىلاعت هلوق
 ةبآلا هذه ىفو هريغ نم الكأ رثكأ مهضعب نوكي نأ زاوج عم ميديأ عم هدي نوكت
 : مه اليكو ناكهب اودعب ىذلا نال ىرشلاب ةلاكولا زاوج ىلع ةلالد



 5 نييلا ىف ءانثتسإلا باب
 نيملا ىف ءانثتسإلا باب

 اذه ركب ربأ لاق | هللا ءاشي نأ الإ ًادغ كلذ لعاف ىنإ ءىشل نلوقت الو ىلاعت هقلا لاق
 كلذو ءاآوس همدعو هدوجو نوك ىتح مالكلا مكح عفرل لدي ءانثتسإلا نم برضلا
 هنكح نأ ىلع لدف فاحلاب ًابذاكر يصي الثل ىلاعق هللا ةئيشمب ءانثتسإلا هبدن ىلاعت هلل نآل
 نإ ىندجتس ] مالسلا هيلع ىسوم نع ًايكاح لجو زع هلوق ًاضيأ هيلع لدي وانفصوام
 هانعم نأ ىلع لدف همالكىف ءانثتسإلا دوجول ًابذاككي ملو ربصي ملف | ًارياص هللا ءاش
 نيهلا ىلع هل وخد ىف هنكح فاتخمال نأ بجوف همكح عفرل مالكلا ىف هلوخ د نم انفصوام
 لوسر لاق لاقر مع نبا نععفان نع ب وبأ ىوردقو قاتعلا ىلعوأ قالطلا عاقيإ ىلع وأ
 دقف ظافلألا ضعب ىفو هيلع ثنح الف هللا ءاش نإ لاقف نيم ىلع فلح نم متلي هللا
 دوعسم نب هللا دبع نعوأبهيمج ىلعووف ناءألا نم ءىش نيب قرفب لو ركبربأ لاق ىثتسا
 ىور دقو ءىش لك ىف ءانثتسإللا اولاق مهاربأو دمايو سواطو ءاطعو هلثم هلوق نم

 لوسر لاقلاق بجنب ذاعم نع ل وحكم نع ىمخللا كلام نب ديمح نع شايع نب ليعامسأ
 قلاط تنأ هتأ مال لاق اذإو رحووف هللا ءاش نإ رح تنأ هدبعل لجرلا لاق اذإ ِهتَِي هللا
 رلعلا لهأ دنع هيلع لومعم ريغ دنسلا هاو ذاش ثيدح اذهو قلاطب تسيلف هللا ءاش نإ
 ءانثتسإلا هيف بصي ىذلا تقولا ىف ءانثتسإلا ةحص ىلع مهقافتا دعب ملعلا لهأ فلتخا دقو
 ةنس دعب ىثتسأ اذإ ةيلاعلا وبأو ريبج نب ديعسو دهاجو سابع نبأ لاقف ءاحنأ ةثالث ىلع
 ءاطعو مهاربإ لاقو سلجم ىف مادام ءانثتسإلا زوج سوأطو نسحلا لاقو هؤانثتسا حص

 تا لجرلا ىف ميهاربإ نة ىورو مالكلاب ال وصوم الإ ءانثسإلا حصي ال ىعشلاو
 هنأ ىلع اندنع لوم اذهو هنيمس ربج 5 ءانثتسالاب روج ىحال لاق هسفن ىف ىانتسنو
 انياعصأ لاقو نيدلاهنم عمسدقو هنم عمسي مو ىنثئسا ناكمنأ ىعدا اذإ ءاضقلا ف قدصيال
 طرشلا ةلدتمب ءانثتسإلا نآل كلذو مالكلاب الوصوم الإ ءانثتسالا حصياال ءاهقفلا رثاسو
 تنأ هلوق لثم لصف ريغ نم مالكلاب الوصوم الإ هنكح تبثي الو حلصيال طرشلاو
 بجوي مل تكسام دعب رادلا تلخد نإ لاق مث قلاط تنأ لاق ولف رادلا تلخد نإ قلاط
 مث اثالث قلاط تنأ هتأرمال لوقي نأ زاجل اذه زاج ولو لوخدلاب قالطلا قلعت كلذ
 ىفو لوآلل اهتحاب] ىف ناث جوز ىلإ جاتحت الو قالطلا لطبيف هللا ءاش نإ ةنس دعب لوقب



 دعب ءانثتسإلا نالطب ىلع ةلالد جوز دعب الإ ثدلثلا قالطلاب هيلع اهابإ ىلاعت هللا ميرخن

 نا ا انئتسإلا حصيالانأ قعاقيإلا ف كلذ حصاملو توكسلا

 اهبرض أرب نإ هنأ هتأر ما لع فلح نيح بوبأ نأش ىف ىلاعت هللا لاق ًاضيأو نيمبلا
 ًايخارتم ءانثتسإلا حص ولو ثنحي الو هب برضي و ًادْعْض هديب ذخأي نأ ىلاعت هللا هرمأف

 ىنلا لوق هيلع لديو هريغو ثغضلاب ام. رض نع هب ىتغتسيف ءانثتسإلاب ه رمل نيدلأ نع

 هنيع نع رفكيلو ريخ وه ىذلا تأيلف اهنم ًاريخ اهريغ ىأرف نيم ىلع فاح نم و

 هَلِلَي لاقو ةرافكلا نع ىنغتساو ءانثتسإلاب هرمأأل نيملا نع ًايخارتم ءانثتسإلا زاج ولو

 ترفكو ريخ وه ىذلا تيتأ الإ اهنمأ ريخ اه ريغ ىرأف نيمب ىلع فلحأ ال هللا ءاش نإ ىفإ
 ىنلا نأ ةمركع نع كامس نع سيق ىور ليق نإف هللا ءاش نإ تلقاالإ لقي لو ىنيمب نع

 دقف هللا ءاش نإلاقف ةعاس تكس مث ًاشيرقنورغأل هللاو ًاشيرق نورغأل هللاو لاق ْهِْطَي
 نوزغ'ال هللاو لاق هنأ لي ىنلا نع كامس نع كيرش هاور هل ليق توكسلا دعب 1
 ىضتقي كلذو نهرخآ ىف ىنثتسا هنأ ربخأف هللا ءاش نإ نهرخآ ىف لاق مث آمالث ًاشيرق

 نامأب فلح اذإ هنأ ىلع ًاضيأ ةلالد ربخلا اذه ىفو ائرك ذ ا ىلوأ وهو نيهلاب هلاصتأ

 هعب أت نمو سابع نبأ جتحاو عيمجا ىلإ ] ًاعجار ءانثتسإلا ناك نهرخآ ىف ىتثتس | مث ةريثك

 ًادغ كلذ لعاف ف ءىشل ناوقت الو | ىلاعت هلوقب نيمم ملا نع ًايخارتم ءانثتسإلا ةزاجإ ىف

 ىلع [ تبسن اذإ كبر ركذاو ]| هلوق اولوأتف [ تيسن اذإ كبر ركذاو هقلا ا نأالإ
 امالك ن وكي نأ مصي مي | تيس اذإكبر ركذاو] ىلاعتهل وق نال باو ريغ اذهو ءانثتسإلا

 هريغب هنيمضت 0 اذه ناك ايف زئاج ريغو هلبقأع هل نيمضآ نيغ نم هسفنب القت ةدمأدتبم

 دتف تيضغاذإ لاق | تيسن اذإ كير ركذاو | ىلاعت هلوق ىف ةمركع نع تباث ىوردقو

 ىور دقو ةلفغلاو وهسلا دنع هيلإ عرفي نأو ىلامت هللا ركذب رمآألا دارأ امنإ هنأ كلذب

 لزن امن] [ هللا ءاشي نأ الإ ًادغ كلذ لعاف ىنإ ءىشل نلوقت الو ] ىلاعت هلوق نأ ريسفتلا ىف
 لي ربج هنع أطبأف مربخأس لاقف نين رقلا ىذو فركلا بادصأ ةصق نع شيرق تلأس اهف

 لعف ىلع لوقلا قلطيال نأب كلذ دعب ىلاعت هللاهرمأو مربخداتأ مثامايأ مالسلا امويلع
 ناسحنب ماشه ىورام كلذو< ىفوىلاعت هللا ةثيشم ركذب ًانورقم الإ لبقتسملا ىف هلعفب

 نفوطأال هللاودواد نب ناملس لاق 2 هللال وسر لاقلاق ةريره ىبأ نع نيريس نبا نع



 2 نيهلا ىف ءانثتسإلا باب

 ءاش نإ لقيملوهللا ل يبس ف فيسلاب برضي امالغنهنم ةأرما لكدلتف ةأرما ةثام ىلع ةليللا

 نينسةثامتالث مفيكىف اوئيلو | ىلاعتهلوقناسنإ فصن تدلو ةدحاوالإ نبنم دلت ملف هللا

 ملعأ هللا لق | لاق هنآل دوريلا لوق نع ةياكح اذه نأ ةداتق نع ىور | ًاعست اودادزاو

 تناك اذه نأب ىلاعت هللا نم رايخ] هنإ ريمع نب ديبعو كاحضلاو دهاجم لاقو | اوئبلامب

 هللا هيف ليقو اوئبل امب ملعأ هللا باتكتلا لهأ كجاح نإ لق عقلي هيبنل لاق مث مهثبل ةدم

 اوتام نأ ىلإ اوثبل امب ملعأ هللا لق ليقو اهم نآرقلا هيف لزن ىذلا تقولاىلإ اوثبل ام ملعأ

 الإ هريغنع ةياكح هنأ ىلإ هللا رابخ] فرص زوال هنأل رهاظب سيلف ةداتق لوقاماف

 هللا نأب ملعلا عم باتكلا ىف روكذم ريغ مهثبل ةدم نابب نوكي نأ بجو هنآلو ليلدب

 ىلاعتهلوق هتثيشم ذافنو ىلاعت هللا ةردق بيجي ىلع هب لالدتسإلاو رابتعالا انم دارأ دق

 نابجو هللا ءاشام ىف لبق [ هللاب الإ ةوق ال هللا ءامئام تلق كتنج تلخد ذإ الولو]]
 ضرآلا ىف ًاقفن ىغتبت نأ تعطتسا نإف ] ىلاعت هل وةك فذ ناك هللا ءاشام امهدحأ
 00 : 00 هللا ءاشام وه ىتاثلاو لعفاق هنم فذخل [هامسلا ىف الس وأ
 كلذ لاق ول هنأ رابخإ هيف نآل ركلا كرتو ةمعنلا طابتراو نيعلا در مظتني هللا ءاشام

 الخلا نم س 5 هنأ أ ناب هيف [ نجلا نم ناكس يلبإ الإ ] ىلاعت هلوق باصأ ام اهبصي ل

 ووف [ مومسلا ران نم لق نم هانقلخ ناجلاو ] ىلاعت هللا لاقو نجا نم هنأ ربخأ هنآل
 ا ىحأ يماللا نأ ء .ىلكلأ ف الإ نأ يمدللا لح

 ميلصأ ةند اذا لأ قفورو نتج سنج ريغ سنج سنالا نأ 5 20 سنه ريغ سنع

 [امهتوح ايسن] ىلاعتهلوق رانلا نم نجلا صأو ضرآلا نم مدآ ىنب لصأ نأ ا حييرلا نم
 هيسناع]و مهداز موقلا ىسن لاقي ام امهلإ نايسنلا فاضأف نون نب عشوب ناكل ىمانلاو

 كمؤيلو امقأو انذأف امترفاس اذإ هلع نبالو ثريوحلا نب كلامل هلي ىنلا لاق اكو مدحأ
 امنإو [ركتم لسر مكتأي ملأ سفإلاو نجلا رشعماي] لاقو امهدحأ ميقيو نذؤي امن]إو اكدحأ

 اذه لئم رابظإ ةحاب] ىلع لدي[ ايصن اذه ان رفس نم انيقأ دقل | ىلاعت هلوق سنإلا نم مث

 ةياكشب سيل كلذ نأو ةبرق ىف ىعس ىف بعت وأ بصن ناسنإلا قحاب ام دنع لوقلا

 لعف نأ نأ . هيف رضخلا عم مالسلا هيلع ىسوم ةصق ىف ىلاعت هللا هركذ امو ةهوركم

 ىلإ ةيدؤملا هنكملا هجو ىلع هلعف زيوجت هيف ناكاذإ ركنتسي نأ زوحيال ررضلل ميكحلا

 ىذلا ىبصلا لثم وهوهيفسلا نم عقيام ىفالخ كلذ نم ريكحلا نمعقيام نإو ةحلصملا



 صاصجلل ناءرقلا ماكحأ 6:

 هيف ةكحلاو عفنلا ىنعم ةقيقح ملاع ريغ وهو هرهاظ ركنتسا ءاودلا قس وأ مجحاذإ
 . هنأ ةلالدلا مايق دعب هراكنتسا زئاج ريغ هب سأي ام وأ ررضلا نم هللا لعفيامكلذكف
 " مالسلا هيلع رضخلاو بابلا اذه ىف ريبك لصأ اذهو ةمكحو باوص وهامالإ لعفبال
 نينترملاهنم ملعتي نم لامتحا ملاخلل زئاجدنأ لعل دف تارمثالث نمرثكأ ىموم لمتكمل
 . هلاهتحا كرت ثالثلا دعب هل زئاج هنأو هرمأ ةفلاخم ىلع ثالثلاو

 وهام رنكلا ىف

 نبا لاقو لام ةمركع لاقو ملع ريبج نب ديعس لاق مهل زنك هتحت ناكو | ىلاعت هللالاق 0
 ئور دقو مع نم فحص دهاجم لاقو انه ايلع ناك امث]و ةضف الو بهذب ناك امس أبع

 هولوأت الو ةضفو بهذ لاق | امل زنك هتحت ناكو ] هلوق ىف هِي ىنلا نع هداردلا ىبأ نع
 عيمجلا ىلع عقي زنكلا مسا نأ ىلع لد ةضفلا ىلعو بهذلا ىلعو ملعلا ىلعو فحصلا ىلع
 ىف اهنوقفني الو ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو ] ىلاعت هللا لاقو هيلع هولوأتي ملهالول
 ةاكزلا اهبف بحتال ترثك اذإ ءايشألا رئاس نآل ركذلاب ةضفلاو بهذلا صخن [ هللا ليبس
 اناكنإو امبيف بحت ةضفلاو بهذلاو ءانلل ةدصرم تناكاذإ ةاكزلا اهبف بجت امنإو
 [امهدشأ اغلبينأ كبر دارأف اح اص امه وبأ ناكو | ىلاعتهلوق ءامنلل نيدص رم ريغ نيزونكم
 لاق هنأ لِي ىنلا نع ىور دقو ءابآلا حالصا دالوآلا ظفح هللا نأ ىلع ةلالد هبف ةيآلا
 الولو ] ىلاعت هلوق هوحنو هلوح تاريودلا ىفو هدلوو هلهأ ىف نمؤملا ظفحيل هللا نإ
 لخديل ملع ريغب ةرعم مهنم كبيصتف مطت نأ مودلعت مل تانمؤم ءاسنو نونمؤم لاجر
 باذعلا عفدب ربخأف [املأ ًاباذع مبنم اورفك نيذلا اني ذعل اوليزتول ءاشي نم هتمحرفف هللا
 | مهف تنأو مهمذعيل هللا ناكامو | ىلاعت هلوق هوحنو مهف نينم ملا نوكل رافكلا نع
 . فركلا ةروس رخآ

 ميس ةروس نهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 نأ ىلع ليلدلا هيفو ءاعدلا ءافخإب هحدف | ًايفخ ءادن هبر ىدات ذإ ] ىلاعق هللا لاق
 دعس ىورو [ ةيفخو اعرضت مكبر اوعدأ ] ىلاعت هلوق هريظنو هب رهجلا نم لضفأ هءافش]



 غ6 ميرع ةروس

 ناكمنإ نسحلا نعو نكي امقزرلا ريخو ىلا ركذلا ريخ لَم ىنلا نع صاقو ىلأ نبا

 تاوصألا عفر هبجعي ال ناكو هفلخ نم نمؤيو.تودقلا ىف مامإلا وعدي نأ ىرب

 مهتاوصأ اوعفر دقاموق ىأرف رفس ىف ناك قلي ىنلا نأ ىرعشألا ىسوم ونأ ىورو

 ديرولا ليح نم مكبلإ ب رقأ هنوعدت ىذلانإ ًابئاغالو ًامأ نوعدت ال مكن لاقف ءاعدلاب
 ىدسلاو حلاص ىبأو ةداتقو دهاجم نع ىور [ ىتارو نم ىلاوملا تفخ ىنإو | ىلاعت هلوق
 هلوق ليئارسإ ىتب رارش اوناكمهنآل نيدلا ىلع مهفاخ همامعأ ونب مهو ةبصعلا ىلاوملا نإ
 .نأ لجو رع هللا لأس [ بوةعي لآ نم ثريو ىئري ًايلو كندل نم ىل بوف | ىلاعت

 ليدبت ىلع همايعأ ىنب نم هفو1 هتوم دعب هب مايقلاو نيدلا رومأ لب ًاركذ دلو هقزرب

 ا بوقعي لآ نم ثريو ىثرب | ىلاعت هلوق ىف نسحلا نع ةداتق ىورو هنافو دعب هنيد

 دلو هل دلوب ال اهيقع ناكل اق سابع نبا نع ةمركع نع فيصخ ىورو هملعو هتوبن لاق
 نب ركذف هلثم اص ىبأ نعو ةوبنلا بوقعي لآ نم ثريو ىتثري لاف دلولا هبر لأسف

 ىلع ثاريملا مسا قالطإ زاجأ دقف ةودلا بوقعي لآ نم ثربو لاملا ثرب هنإ سابع

 ةثرو ءالعلا قلي ىلا لاقو ىلع ثرب [ ىتثري ] هلوقب ىنعي نأ زو كلذكف ةوبنلا
 هلي ىنلا لاقو ملسعلا اوثرو امنإو امهرد الو ًارانيد اويروي مل ءايبنألا نإو ءايبنآلا

 نع ىرهزلا يورو مهاربإ ثرإ نم ثرأ ىلع مكنإ :إف تافرعب د مرعاشم ىلع اونوك

 ةقدص انكرتام ثرونال لوس هِي ىتلا تعمس لاق قيدصلار كبأبأ نأ ةشئاع نع ةورع

 .باعصأ نم ًارفن دشني رمع تعمس لاق ناثدحلا نب سوأ نب كلام نع ىرهزلا ىورو

 .موقتهب ىذلا هللاب مدعتأ ةحلطو ريبزلاو فوع نب نمحرلا دبعو ناهثع مف هلل هِي ىنلا
 دّقف معن اولاق ةقدص انكرت ام ثرونال لاق ِهيِلِي ىبلا نأ نوءلعتأ ضرآلاو تاومسلا

 ارك نع ل لديو لاملا نوثرويال ءايبنألا نأ لَ ىنلا نع ةعامملا هذه ةياورب تو
 هقحتسم ىلإ هئوم دعب هلامريصم ىلع فسأ,نأزوحبال هللا ىننإ لاملاىثريهلوقب درب م

 ام نواك أتسيو اهنوفرحيف هباتكو همولع ىلع همامعأ وثب لوتس نأ فاغامنإ هنإو

 مولا اكأ نلف اموص نمحر لل ترذن ىنإ ِإ ىلاعت هلوق هنعسانلا نودصي وهنيد نو دسفيف

 هترذن امل كلذ الول ةبرق ناكدق تمصلا لامعتساو مالكلا كرت ىلع ةلالدلا هيف | ايسنإ
 .ترذن ىنإ | هلوق ىف ةداتق نع رمعم ىور دقو رذنلا دعب هتلعف الو مالسلا الع ميرم
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 نلف | اهوق تمصلا اهدارم نأ ىلع لديو ًاتمص فورحلا ضعب ىف لاق [ اموص نحرلل

 ليللا ىلإ موي تمص نع ىبن هنأ هللَي ىلا نع ىورامب خوسنم اذهو | ايسنإ مويلا ملكأ

 نم رادقملا اذه ىف امل نذأف سانلا ملكي ال نامزلا كلذ ىف ماص نم ناك ىدسلا لاقو

 تقولا ىلع هل ةنآ كلذ لعجو ًاثالث مالكلا نع يركز سيح ىلاعت هللا ناكدقو مالكلا

 جرم | ىلاعت هلوق سرخ الو ةف آ ريغ نم مالكلا نم اعونمم ناكف دلولا هيف هل قاخي ىذلا

 ليقو دجسملا بارحم هنمو سلجم ردص بارخلا ةديبع وبأ لاق [ بارما نم هموق ىلع

 هلوقو ىلصملا بارحن ا ليقو | بارا اوروست ذإ ] ىلاعت هلوق هنمو ةفرغلا بارحملا نإ

 عضوا اذهىف ةراشإلا تماقف هديب أموأو مويلإ راشأ هنإ هيف لبق [ مهيلإ ىحوأف ] ىلاعق

 ابلعلومعم سرخآل ا ةراشإ نأ ىلع لدي اذهو لوقلا هديفي امتدافأ اهنأل لوقلا ماقم

 امنإو هلوق ماقم موقتال حيحصلا ةراش]نأ ءارقفلا فاتخي لو لوقلا ماقم همزلي ايف ةمئاق

 لحي الام اهم لع دق اهيل] ةيعادلا ةرورضلاو نارملاو ةداعلاب هنأل كلذكس رخآلا ف ناك

 نميف انباححأ لاق كلذلو اهيلع لمعيف ةفورعم ةداع كلذ ىف حيحصلل سيلو لوقلاب

 ةيراج ةداع هل سيل هنأل كلذ ىلع لمعي الهنأ اهريغوأ ةيصوب راشأو أاموأف هناسل لقتعا

 ًايسن تنكو اذه لبق تم ىنتيلاي تلاق ] ىلاعت هلوق سرخآلا ىنعم ىف نوكي ىتح كلذب

 ركذ ريغ نم ةدالولا نم اهيلإ تعفد ىتلا لادلل توملا تنمت اسمن نولئاق لاق [ ًايسنم

 ةيضارىه تناك دقوابيلإ اهريصو اهم اهالتب ادق ىلاعتهللا ناك لاح هذهنال أطخاذهو

 ىلاعت هللا نآل ةيصعم هئاضقو هللا لعف طخستو هلل ةعيطم كلذي اهل ىلاعق هللا ءاضقب

 ابملعل هتنمت ان]و ىنعملا اذهل توملا نمت مل اهنأ انيلعف ةئكحو باوص وهامال] لعفيال

 نأ لبق تتام دق نوكت نأ تنمتف ابيسب نومتأيف ةشحافلاب اهتومريس سانلا نأب

 كاحضلاو ةداتقو سابع نبا لاق [امتحتنم اهادانف | ىلاعت هلوق اهدسب هللا سانلا ىصعي

 ىذلا هبنمنب بهووريبج نب ديعسو نسحلاو دهاج لاقو مالسلا هيلع لي ريج ىدسلاو
 ًايلعم دهاج لاق [ تنك اينيأ اكرابم ىناعجو | ىلاعت هلوقو مالسلا هيلع ىسيع اهادان

 ليق | ًايح تمد ام ةاكولاو ةالصلاب ىناصوأ و] ىلاعت هلوقو اعافن ىناعج ه ريغ لاقو ريخلل

 -هلوق ىلإ -ىقدلاوب ًاربو ] ىلاعت هلوق بونذلا نم ريبطتلا دارأ ليقو لاملا ةاكذ ىنعهنإ

 نأ ناسنإلا زوجي هنأ ىلع لدي [ ابح ثعبأ مويو تومأ مويو تدلو موي ىلع مالسلاو .
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 1 ميسم ةدوس
 هدد لشسلبل

 وهو راختفإلا ة ةبج ىلع ال هريغ ىلإ امفي رع دارأ اذإ ريخلاو دخلا تافصب هسفن فصي

 [ ميلع ظيفح ىنإ ضرألا نئازخ ىلع ىناعجا ] مالسلا هيلع فسوي لوق لدم ًاضيأ
 نسحلا نع ىور [ ًايلم قرجتاو ] ىلاعت هلوق هلا كلملل ًافيرعت كلذي هسفن فصوف
 كاحضلاو ةداتقو سابع نبأ نعو البو طأ رهد اولاق 000 ريبج نب كم يعسو دهأججو

 ناك اذإ ىمآلا اذه- لم نالف مطوق ن هم اذه ركب وبأ لاق ىتبوقع نم السي ,وس ًايلم
 اهوعاضأ زيزعلا دبعنيرمع لاك[ الملا اوعاضأ | ىلاعت هلوق هب ًاعاطضم هيف مآل الماك
 امإ مونلا ىف طبرفتلا سيل هَ ىنلا لوف لبو أتلا اذه ىلع لديو اهيقاوم نع اهريخأت
 هلوق ,اهكرتياهوعاضأ بعك نب دمع لاقو ىرخألا تقو لخدب ىد> ابعدي نأ طيرفتلا

 للاصت هلوقو ًاريبشو الثم جيرج نباو دهاججو سابع نب !لاق | ايمسدل ملعت له ] ىلاعت

 نم هل لمجي مل دهاجم لاقو رقأو ملأ هلثم دلت 1 اعنا لع[ رم لبق نم هل لعجي ل |

 01 له ] هلوق ىنعم ف ليق ةو همساب هلبق دحأ مسي م هريغو ةداتق لاقو الثم لبق
 اورخ نمحرلا تايآ مهيلع ىلتت اذإ | ىلاعت هلوقوم ريغ الإ ىمسي نأ قحتسي ال ًادحأ نأ
 ًاعيمج مهمأو امكح ىف ءاوس اييلاتو ةدجسلا عماس نأ ىلع ةلالدلا هيف | ايكبو ًادجس
 موي ةدجسالت هنإ تلي ىنلا نع ىوردقو اودجس اذإ اهل نيعماسلا دم دم هلال نودجسي

 نب ديعس و رمت نبأ نع ةيطع ىورو هعم نوبلسملا دجسو اهدجسو لزنف رينملا ىلع ةعملا

 ةلظنح نب ناهلس نع قاحس]وبأ ىورو معمم نه ىلع ةدجسلا اولاق بهسملانب ديعسو ريبج
 ىورو اطل سلج نم ىلع ةدجسلا اعإ لاقذ ةدجس دوعسم نأ دن ءتأرق لاق ىنابيشلا

 قرفالو امل ساج نم ىلع ةدجسلا ابجوأ دقركبوبأ لاق هلثم نايثع نع بيبسملا نب ديس

 مث * عامملا و هامل تعول ببسلا ناك ذإ يع دق نوكي ن نأ دعب ةدجسلل سلي نأ نيب

 نمةالصلا ىف ءاكبلا نأ ىلع اضيأ ةلالد ةيأآل ال | هذه ىف وةينلاب بوجولا ىف اهكح فات عال

 تاومسلا ف نم لكي طك نإ ًادلو ذختي نأ نمحر لل ىغيشبامو | !يلاعتهلوق اهدسفب ال هللا ف وخ

 نوكيف هدلو ىلع قب# ال دلاولا كلم نأ ىل اع ةلالدلا هبق هين[ دبع نحرلا ىتآ الإ ضرألاو

 دلولا نيب قرف ىلاعت هنأل كلذو كلم اذإ هيلع قتحي هنأو ءاش فيكهبف فرصتي هل دبع
 دلو ىرجب ال لاق هت لِي ىنلا نع ريره بأ ىورادقو ة ةوبن دلا ةيدوبعلا هتابث إب قنف ديعلاو

 مئابف نايداغ.سأنلا هك هلوقذ وهو ىرشلاب هقتعيف هيرتشف اكوام هدجب نأ الإ هدلاو
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 ام]وىرشلا دعب ًاقتع هسفنل ءىدتسي نأ كلذب درب مو امقتعف هسفن رتشم و ابَقب وف هسفن

 سيلو هكلميف هيرتشيف هلوقك وهو هقتعبف هيرتشيف هلوق كللذكف ىرشلاب اهقتعم هانعم
 .ىرشلا سفنب هيلع قتعي هنأ ىلع لديو هكلعي لب ىرشلا دعب رخآ كلم فانئتسا هنم دارملا

 هنبال ىرتشملا كلذكو قتع ىانئتسا ىلإ جاتح الو لصآلا رح هتمأ نم رحلا دلو نإ

 هتمأ نم دول وملا نبإلا ًاضيأ هيلإ جاتحال قتعفانئتسا ىلإ هنبالىرتشملا جاتحاول هنآل

 ىلإ كلذ لجأ نم جتحي لف لص“ الا رح هنم هتمأ دلو نإ ليق نإف ةكولمم ةمأالا تناكذإ

 هل لبق ًاقتع هل فتأتسي ىّتح ىرشلاب قتعي الف كوام ىرتشملا دلولاو قتع فانئتسا
 قبيالناسنإلا نأ ىف انقصوأم ىلع هنم لالدتسالا هجو منعالهجولا اذه نم امهفالتخأ

 هل قبب نأ هل زاج ول هن”ال كلذو هكلم اذإ هيلع قتعي نأ بجاو هنأو هدلو ىلع كلمهل

 داولا فاتخا امتإو هقتعي نأ ىلإ ًاقيقز هتمأ نمهدلو نوكي نأ بجول هدا و ىلع كلم

 هيلع ًاقتعمرخالانوكو لص الا رحلو الا نوك ىف ىرتشملا دلولاوهتمأ نمدولوملاو

 عوقو نم هارتشا اذإ دبالف هريغل اكلم ناكدق ىرتشملا دلولانأ لبق نم هنمءال ولأ تباث

 قاتعلا عقول هنأ ال هعئاب كلم ق لا عاقبإ زئاج ريغ ذإ ام رقتسي ىت> هيلعقاتعلا 1 4
 هلوصح نال عيبلا لاح ىف هعوقو اضيأ مصيالو قتعلا دعب هن“ال عيبلا لطبل هكلمف

 حيصي الو هكلم نم ىناثلا ىف قتعي نأ بجوف ايف عقب ىتلا لاخلا ىف عيبلا ةمص قنب قتعلا

 نأ بجو كلذلف كلم ىف ال قتع عاقيإ نوكي هن“ال كلملا لاح ىف قاتعلا عوقو ًاضيأ

 هيف أكلم هل انتيثأ ول انإف هتيراج نم كلم ىف دولوملا دلولا امأو كلم نم ىناثلا ف قتعي

 وهو هيفاني ام دوجو عم هكلم تيشب نأ زئاج الف كلا لاح ىف قتعلل قحتسملا وه ناك

 هكلم تبث ولو هيف كلم هل تيثب ملو لصأالا رح ناكف لاحلا كلت ىف قاتعلا قاقحتسا

 وهو هل بجوملا هببس دوجول هتايثإ ديربام لاح ىف قتعلاب ًاقحتسم ناكلهيف ءادتبا

 قنبالهجولا اذهنم امبفالتخاو هدوجو لاح ىف ىتني كلم تابثإ زئاج ريغو مآلل كلم
 اولمعو اونمآ نيذلا نإ | ىلاعقهلوق هتيرحوهقتعل ًابجومنيلالا ىفهدلول كلم نوكي نأ

 مهضعب بحي ةرخآلا ىف امهدحأ نابجو هيف ليق [ دو نمحرلا مط لعجيس تاحلاصلا
 . ميم ةروس رخآ ايندلا ىف ًادو دها#و سابع نبا لاقو دلوال دلاولا ةبحك ًاضعب



 ع هل ةروس
 متت

 هط ةروس نهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ليقو هريبدتو هفطلب ىوتسانسحلا لاق | | ىوت 0

 هريغ ديعلا هب ثدحام رسلا سايع نيالا ا قخ أورسلا لعب هنإف | ىللاعت هلوقو ىلوتسا
 رسلا ةداتقو ريبج نيديعس لاقو هريغ هب ثدح مل ام هسفن ىف 0 ام هنم قخأو ىنخ ىف
 [ كيلعن علخاف ] ىلاعت هلوق دحأ هريضأ الو نكي ىلام هنم ىخأو هسفن ىف دبعلا هرخأام
 0 وبأ لاق سدقملا ىداولا ةكرب همدقب رشابيل هيلعن علخب أ حييرج نب او نسحلا لاق
 كنا كيلعن علخأ هريدقتف [ ىو سدقملا داولاب كنإ | كلذ بيقع هلوق هيلع لدي
 وبأ لاق اهعلخم رمأ كللذلف تيم رامح دلج نم تناك ةمركعو بعك لاقو سدقملا داولاب
 نإ ليوأتلا نال كلذو لعنلا ف فاوطلاو ةالصلا ةهارك ىلع ةلالد ةيآلا ف سيل ركب
 هب ًاكرت هليبقتو رجحلا مالتساك هباكربت همدقب ىد يو لوالاوه ناك
 نإو هئيعب سدقملا ىداولا كلذ ىف لاحلا كلت لعأ روصقم لعنلا علي ر مالا !نوكيف

 ناكنإو تيملا راخلا دلج سيل ًاروظحم ناك دق نوكب نأ زئاجخ ىناثلا وه ليوأتلا ناك
 لص دقو روط دقف غب غبد ياه اعأ لاق ثنَع 1 ىنلا نآل م وهف كلذك ناكنإف اغوبدم
 مكلاعت متعلخ مكلام لاق لس الف مهلاعذ سانلا لع ةالصلا ىف اموعلخ مث هيلعن ىف ملتي ىنلا
 ىف ةالصلا ملي هني ىنلا هركب م آرذف اهف نأ ىنريخأ ليربج نإف لاق انعلفم تعلخ اولاق
 ًارذق اهف كا ليريجن ال اب هلخا امنإ هنأ مريخأو اهعلخ نيعلاخلا ىلع ركنأو لعنلا
 ةالصلا فنأتسال ةريثك تناك ول اهن الل ةريسي ةس اجي تناكابنأ ىلع لوم اندنع اذهو

 مظعتلاو حيبستل اب ايف ىنركذتل دهاججو نسحلا لم | قوت ذا ةذاعلا مقأو | ىاعت هلوق
 هالي ىنلا نأ بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا ىورو حدملاو» ءانالاب كرك ذأ نال هيف ليقو

 لوقب هللا نإ | لاقو سمشلا عولط دعب اهالصف سمشلا تعلط ىتح حيبصلا ةالص نع من

 ىسنن ملا هِي ىنلا نع سنأ نع ةداتق نع ىحنب مامهىورو [ى رك نإ ةالصلا أ |
 ىلعلدي اذهو [ىرك ذل ةالصلا مقأ | التو كلذالإاهل ةرافك ال اهركذ اذإ لسيف الص
 ةبآلاب ًادارم كلذ نوكو ةكورتملا ةالصلا لعف هب ديرأ دق [ىرك ل ةالصلا ةأ مقأ | هل وقنأ

 سم ماكحأ - ع »
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 هنأكف ةيفانتمريغىهذإ ًاضيأ ةدارم نورخآلا اهيلع الو أت ىنلا ىناعملا نوكستت نأ قنيال
 كركذأ نآل ميظعتلاو حيبستلاب ايف قركذتل ةيسنملا ةالصلا ترك ذ اذ] ةالصلا مقأ لاق
 باحيإ نمرثألا هب درو ىذلا اذهو ةبألاب ةدارم ىناعملا هذه عيمج نوكسيف حدملاو ءانثلاب
 فاسلا ضءب نع ىور دقو هيف ءارقفلا نيب فالخال ركذلا دنع ةيسنملا ةالصلا ءاضق

 نع ىسوم ىنأ نب ركب ىبأ نع رباج نع ليئارس]إ ىورف هيلع لمعلا سيل ذاش لوق هيف
 نع ىريرجلا ىورو دغلا نم اهلثم لصيلو اهركذ اذإ اهلصيلف ةالص ىسن نم لاق دعس
 ترك ذف اتقول دغلا نماهالص ةالصلا لجرلا تناف اذإ لاق بدنجنب ةرعنع ةرضن ىبأ
 فالخ كلذ عم امهو ناذاش نالوقلا ناذهو امتركذ اذإ ابلص لاقف ديعس ىبآأل كلذ
 ةالص لعف ريغ نم ركذلا دنع ةتفافلا ءاضقب هرمأ نم هلي ىنلا نع رثآلا هب دروام
 ةتئافلا ركذ بيقع | ىركذل ةالصلا مقأ | ىلاعت هلوق لِي ىنلا ةوالتو اهريغ ى رع
 ةتئافلا ءاضق ةبآلا دارم نوكي نأ بجوب اهركذ اذإ املصيلف ةالص ىسن نم هلوق دعبو
 دنع ةئئافلا لعفب ًارومأم ناكاذإ هنأل تئاوفلا ىف بيترتلا ىضتةي كلذو ركذلا دنع
 لاخلا كلت ىف تقولا ةالص لعف نع ةلاحال ىبنم ورف ةالص تقو ىف كللذ ناكو ركذلا
 ىتح داسفلا ىضتقي ىهنلا نآل ةئئافلا ىلع اهمدق نإ تقولا ةالص داسف كلذ بجوأف
 تئاوفلا نيب بيترتلا انبامصأ لاقف كللذ ىف ءابقفلا فاتا دقو هريغ ىلع ةلالدلا موقت
 ةنئافلل ةعس تقولا ىف ناك اذإ امهمود امو ةليللاو مويلا ف بجاو تقولا ةالص نيبو
 ممدنع بيت رثلا طقسي نايسنلاو بيترثلا بحب ل ةليللاو مولا ىلع دأ زنإف تقولا ةالصلو

 هنأ الإ ةتئافلا ىسن نإو بيترتلا بوجوب سنأ نب كلام لاقو ةئئافلا ةالصلا نايسن ىنعأ
 تئاوفلا تناك ن إو ىسن ناك ام لص مثتقولا ةالصبأدب ةريثكتئاوفلا تناكنإ لوقي
 ىلص نإو حبصلا تقو تاف نإو حبصلا لبق نهالص حيبصلا ةالص لبق نهركذ مث اسم
 تقولاتافاذإف تقولا ىف مادام حبصلا داعأ غرف اذإف ىسنام ىلص تاولص ركذ مث ميبصلا
 هنآل ريثكلاو ليلقلا نيب قرفلا هنع ورب ل هنأ الإ بيترتلا بوجوب ىروثلا لاقو دعي مل
 ةعكرب عفشإ هنأ ءوضو ريغ ىلع روظلا ىلص هنأ ركذ مث رصعلا نم ةعكر ىلص نمع لئس

 طاقسإ امهادحإ ىف ناتياور ىعازوآلا نع ىورو رصعلا مث ربظلا لبقتسيف سي مث
 نإف ةعكر ىلص دقو ةالص ىف وهو اهركذ اذإ ثيللا لاقو هباحيإ ىرخألا فو بيترثلا



 0١ هلع ةزوس

 لاقو هعم اهالص ىتلا ةالصلا داعأ مث ىسن ىتلا ىلص لس اذإ ىتح هعم لصيلف مامإ عم ناك
 ءاج نإف ىلو آلاف ىلو آلا ىضق نهنع مان وأ هوضو ريغب تاولص لصاذإ اص نب نسحلا

 نأ رايتخإلا ىعفاشلا لاقو اهغلبي ىتح اهتقو هتاف نإو املبق ام ىلصو اهكرت ةالص تقو

 لاق ريثكلاو ليلقلا نيب قرف الو هأرجأ تقولا ةالصب ديو لعفي ل نإذ ةتئافلاب أدبي

 مام] فلخ و هواه رك ذو ةالصىسذ نم لاقرمع نبا نع عفان نع كلام ىورو ركب أ

 نع ماوعلا نب دابع ىورو ىرخآلا ىلصي مث ىسن ىتلا لص غرف اذإف مامإلا عم لصيلف

 سمشلا تباغ دقو ةئيدملانمان وند ىتح انلبقأ لاق حلفأ نب ريثك نعني ريس نيدمتن ءماشه
 ةالصوف ممو مهتيتأف ةالصلا مهعم كردأ نأ توجرف برغملا نورخؤي ةنيدملا لهأ ناكو
 تيلص مث برغملا تيلصف تق مامإلا ىلص املف برغملا اهيسحأ انأو مهعم تلخدف ءاشعلا

 باعصأ ناكو تعنص ىذلاب قوريخأ ميلكف تاعف ىذلا نع تاأس تحبصأ ايلف ءاشعلا

 بدترتلا بوجوب ءاطعو نسحلاو بيسللا نب ديعس لاقو نيرفاوتم ذئم وياهم هيلي ىنلا
 راصف فالخ مهئارظن نم دحأ نع وري لو بيترتلا باجي مهنع ىور دق فلسلا ءال بف
 ريثك ىنأ نب ىحت ىورام تئاوفلا ف بدترتلا بوجو ىلع لديو فاسلا نم اعامجإ كلذ

 هتلالوسراي لوقو شي رقرافكب سيل مج قدن#لا موب ر مع ءاجج لاق رباجج نع ةيلس ىبأ نع
 تيلصام هللاو انأو ٍوَتِلَي هللا لوسر لاقف بيغت نأ سمشلا تداكىتح رصعلا تيلصام

 رصعلا ىلصام دعب برغم ا لص مث سمشلا تب رغام دعب رصعلا ىلص مث أضوتو لزنف دعب
 مث رصعلا مث ربظلا ىلصف لولا نم ىوه ناكىت> تاولص عيرأ هتتئاف هنأ متلي هنع ىورو
 تلي هلوق امههدحأ بيترتلا بوجو ىلع نيبجو نم لدي ربخلا اذهو ءاشعلا مث برغملا
 نأ رخآلا هجولاو هباحيإ كلذ ىضتقأ ب بيئرتلا ىلع نهالص بلف ىلصأ نومي أ راكاولص

 رثكَي ىنلا لمفو ةالصلا فاصوأ نم فصو بنترتلاو باتكلا نم لحت ةالصلا ضرف
 كلذ كلذ هلق ة ناك بيت رتلا ىلع تئاوفلا ىضق اءلف بوجولا ىلع ورف نايبلا هجو ىلع درو أذإ

 امهتأ ًاضيأ هبوجو ىلع ل ديو ٠ بوجولا ىلع نوكي نأ بجوف لما ضرفلا انايب

 ةقلدزااو ةفرع ىتالص اتييشأف ةليللاو مويلا ىف دحاو تقو اموعمج دق ناضرف ناتالص

 ةليللاو مويلا نوداهيف تئاوفلا مكح كلذ نوكي نأ بجو امهيف بيترتلا طاقس] رحب ملاملف
 تلي ىنلا هركش ملف بيغتنأ سمشلا تداكىتح رصعلا تيلصام ىنإ هِي ىنلل رمع لاقو



 صاصجلاناءرقلاماكحأ ه؟

 هلوق هيلع ةداعإالف سمدشلا بو رغدنعر صعلا لص نم نأ ىلع ةلالدلا هيف . ةداعإلاب سأي لو

 نوعرف كبحأ ىتح كبحأ كآر نم تلعج ىنإ ىنعي | ىنم ةبحم كيلع تيقلأو ] ىلاعت

 ىلع عنصتلو ] ىلاعت هلوق كتتبثف محارم تنب ةيسآ هنأ ا كتبحأو هرش نم ترلسف

 نب ديعس لاقأ ا انوتف كاتتفو | ىلاعت هلوق ىدارإو ىتبح ىلع ىذغتل ةدانق لاق | | قيع

 اي آراهن احل فتأتسا اقف | ًانوتف كانتفو | ىلاعت هلوق نع سابع نبا تلأس ريبج
 َْ 0 اهنإ املوأ اهنم هلل هصلخأ ةنع دعب ةن ىف هعوقو هانعم ىف ركذ مش ريمج

 همأ ىدث نمالإ عاضرلا هعنم مث لا ىف هؤاقلإ مث لافطالا حيذي نوعرف ناكىثلا ةنسلا

 نوعرف لتق هنع كلذ أردف ةردلا لدب ةرجلا هلوانت مث هلتَقب مث ىتح نوعرف ةيحل هرج مث

 هلوق ىف دهاج لاقو هل:3 نم هيلع اومزع امع هريخيل ىعسي هتعيش نم لجر ءىجب مث

 نإف | ىسفنل كتعنطصاو | ىلاعت هلوقو ًاصالخ كانصاخ هانعم | ًانوتف كانتفو ] ىلاعت

 .ىلاعت هلوق ىتبحمو ىتدارإ ىلع فرصتل ىسفنل ىنعمو فاطلالاب صالخإلا عانطصإلا

 ىسوم لاؤس هججو ىف لبق | اهيلع ًاكوتأ ىاصع ىه لاق ىسوم اي كنيميب كلت امو ]

 رجلا عقيل اصع هدب ىف ىذلا نأ ىلع هل ريرقتلا هجو ىلع هنأ هدي ىف امع مالسلا هيلع

 هايعإلا دنع اهيلع أكوتي اصع اهنأب ىموم باجأ اذإف ال لمأتلاو اف تيثتلا دعب 3

 كلذب درب ل هنأ مولعمو ايف ىرخأ أ عفان  اهف هل نإو همنغل قرولا اهب ضفنبو

 اياوج هنم لاؤسلاىضتقا امل هنكلو هنم كلذب ملعأ ن اك ىلاعت هللا نألل كلذ ىلاعت هللا

 اهعفانمب ًادادتعاو اهيف ةمعنلاب هسنم ًارارقإ اصعلا عفانم ركذب ةباجإلا نم دب هل نكي مل
 امنإ لوقيف كلذ نع لأسي نم لبجلا لهأ نمو هل ركشلا نم هيلع بحب امل امازتلاو
 .نع عقت لو اهتيهام نع ةلأسملا تعقو امإف | ىسوماي كنيميب كلت امو | هل هللا لآق

 .باجأ هنأ وهو انمدق ام كلذ هجوو هنم لدسي ملامع باجأ ملف هل حلصت امو اهعفانم
 ىلع اهف ذ عفانملا نم هل ىلاعت هللا لعج امع ربخأ مث ىاصع ىه هلوقب ًايدب ةلأسملا نع

 .ىلاعت هللا ءايبنأ ليس كللذكو اهنم هللا هحنمام ىلع ركشلارارظإو ةمعنلاب فارتعالا هجو
 هملاعت هللا لاقو اهيلع ركسشلا راهظإو اهرشنو ةمعنلاب د ادتعإلا ى هلثم دنع نينمؤملا

 [ ثدخ كبر ةمعنب امأو |

 0 العإ ك



 م؟ ءايبنألا ةروس

 ءايبناأللا ةروس نمو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 انكو موقلا مع هيف تشفن ذإ ثرحلا ىف ناكحي ذإ ناملسو دوادو | ىلاعت هللا لاق
 قاحإ نب ده نب هللادبع اثدح ا ايلعو كح اننتأ الكو ناهلس اهانميفف نيدهاش ميك

 رمعم نع قازرلا دبع انربخأ لاق ىناجرجلا عيبرلا ىلأ نب نسحلا انثدح لاق ىزورملا
 شفنلا ىرهزلا لاق رمعم لاقو موق ثرح ىف لاق | موقلا منع هيف تشفن | ةداتق نع
 نايلسهتلا اهموفف منغلا اوذخأي نأ ىضقف ةداتق لاقو راهنلاب لمحللاو ليللاب الإ ن !نوكي 3
 ابلسر نم جرخ ام مكلف منغلا اوذخ نكلو ال لاق مالسلا هيلع دواد ءاضقب ربخأ أ ايلف

 [نايلسو دوادو | قورسمنع ةرصنع قاحتإ وب :أ ىورو لولا ىلإ !مفاوصأو اهدالوأو
 ثرحلا باوصأل منغلاب ىنعقف دواد ىلإ اوعمتجاف اليل هيف تشفنف امرك ث رحلا ناكلاق

 ءالؤه موق اهنم نوبيصيف ءال وه ىلإ منغلا عفدت الوأ لاف هل كلذ اوركذف ناملسب اورف

 نب ىلع نع ىورو [ ناهيلس اهانميفف | ترق ميلع اودر ناك داع اذإ ىّتح مهثرح

 نف ركب وبأ لاق ناهلسو دوادةصق ىفهوحن هِي ىنلا نع فنحألا نع نسحلا نع ديز
 تدسف ؟اهنايش ملا بسام لعد هتدسفأف لجر عدزفاليل تشفت اذإ لوشي نم سانلا

 نكي ملذإ ًاراهن الو اليل ال انامض كلذ ىف نوري ال انباحصأو ايش نمضي مل اراب ناك نإو
 مالسلا امهيلع نايلسو دواد ةيضقب ن ولوأألا جيتحاو اهيف املسرأ ىذلا وه مَعلا بحاص
 دمحأ انثدح لاقدوادوبأ انثدحام وهو هيلي ىنلا نعىورامو نامضاا باج ىلعامبعامتجاو
 مارح نع ىرهزلا نعرمعم انثدح لاق قازرلادبع انثدح لاق ىزورملا تباث نب دمج

 هللا] وس رىضقفهتدسفأف لجر طاح ت تالخد بزاعن ءاربلل ةقان نأ هيبأ نع ةصد ح نبأ

 نيدمم انثدحو ليللاب اهظفح ىثا وملا لهأ ىلعو راهنلاب اهظفح لاومألا لهأ ىلع قي
 نع ىعازوألا نع ىنايرفلا انثدح لاق دلاخ ني دوم انثدح لاقدوادونأ | ا لوح لاقر 7

 ةيراض ةقان هل تناك لاق بزاع نب ءاربلا نع ىراصنأ الا ةصيخ نإ مارح نع ىرهزلا

 رابنلاب طئاوحلا ظفح نأ ىضقف اهنف متلي هللا 0 ملكف هيف تدسفأف أطئاح تاخدف
 مهنبش ام تباصأ ام ةيشاللا لهأ ىلع نأو املهأ ىلع ليللاب ةيششاملا ظفح نأو ابلهأ ىلع
 ركذو» اربلل ةقاننأ هيبأن ع ةصيخ نب مأ ارح لو" الأ ثيدحلا ىف ركذ ركب وبأ لاق ليللاب



 نامض لوآلا ثيدحلا يف ركذي لو بزاع نب ءاربلا نع ةصيخم نب مارح ثيدحلا اذه ىف

 هنتع ثيدحلا بارطضا ىلع لدي اذهو طقف ظفحلا ركذ امنإو اليل ةيشاملا تباصأ ام

 لوسر لمعجب مو لاف ةصيحم نب مارح نع ىرهزلا نع نيسح نب نايفس رك ذو هدنسو

 الو [ث رحلا ىف ناك ذإ نايلسو دوادو ] هَ هللا لوسر أرق مث ًائيش هيف هكر هللا

 دوادن أل كلذ و خوسنم كلذ نمدب اكحامب نايلسو دواد كح نأ للعلا لهأ نيب فالخ

 الواهفاوصأو اهدالوأب هل ناملس مكحو ثرحلا بحاصملا منغلا عفدي مكح مالسلا هيلع

 الورنغلا ميلست هيلع بحيال هنأ لجر ثرح ىف همنغ تشفن نم نأ نيلسملا نيب فالخ

 انيبت ةعيرشب ناخوسنم ًاعيج نيدكحلا نأ تبثف هيلإ اهفاوصأو اهنابلأ و اهدالوأ ميلست
 ةيفيك اهنمو منْغلا بحاص ىلع ناوضلا بوجو اهنم ىناعم ةصقلا تنمضت دق لبق نإف هلع

 تيئدق هل ليقخو نم هسفن نامضلا نأ تبي لو نامضلا ةيفيكهنم خوسنملا امنإو نامضلا

 وبأ ىور هولمعتساو لوبقلاب سانلا هاقلت دق ربخم لي ىنلا ناسل ىلع ًاضيأ كلذ خسن
 حرج ظافلاألا ضعب ىفو رابج ءامجعلا لاق ميلي ىنلا نع ليب>رش نب ليزهو ةريره

 تباصأ اذإ ةتلفنملا ةميبلا ىف ربخلا اذه لامعتسا ىف ءاهقفلا نيب فالخ الو رابج ءارجعلا

 دنعالمعتسمربخلا اذهناكاملف هيلعوه السرب ىل اذإ ايحاصىلع نامضال هنأ الاموأ انانسنإ
 دواد ةصقفف ركذامخسن كلذب تبث راهن وأ اليل هبيصتام نامض ني همومع ناكو عيمجا

 ًاضيأو اليل نامضلا باحيإ اهف نأ ءاربلا ةصق ىف ركذام خسنو مالسلا امهلع ناهلسو

 وأ نامضلا باحيإ ىف ليللاو راهلاب محلا اهيف فلتخال نامضلل ةبجوملا بابسأألا رئاس

 اهمكح كلذ نوكي نأ بجو ًاراهن ةيشاملا تباصأام نامض قن ىلع عيمجا قفتا ايلف هيفن

 وه اهبحاص ناكاذإ ءاربلا ثيدح ىف نامضلا بجوأ امن متلي ىنلا نوكي نأ زئاجو اليل

 طئاو+لاوعورزلا نيبليللاباهلقئاسلانأ مولعم هنأ ربخلا ةدئاف نوكيو هيف اهلسرأ ىذلا

 مل نإو عورزلا ىف هلاسرإو هقوسب نامضلا باحيإ ربخلا ةدئاف نوكيو اعرز تياصأ اذإ

 دواد ةيضق نوكنت نأ ًاضيأ زئاجو هيف لبجلاو ملعلا كح ىواسقام نيبو كلذب ملعي

 اهشفنب ملاعريغوهو ابقاسواليل اهلسرأ اهحاصن وكي نأب هجؤلا اذه ىلع تناك ناملسو

 عضوم ىلع ةلالد هيف تدثت مل المت كالذ ناكاذإو نامضلا هيلع امج وأف موقلاث رح ىف
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 نأب مهنم نولئاقلا ةثداحلا ىف دهتجنا مكح ىف نيفلتخل نم ناةيرفلا عزانت دقو ٠ فالخلا
 ىلع ةيآلاب مهنم لكل دتساف نيفلتخما ليواقأ عيمج ىف قحلا نأب نولئاقلاو دحاو قحلا
 [ نابلس اهانمرفف ] ىلاعت لاق املهنأ اومعز دحاو ىف قحلا نأب اولاق نيذلا نآلكلذو هلوق
 قحلا ناكولذإ دواد نود هللا دنع قحلا بيصملا ناكهنأ ىلع كلذ لد ميفلاب نايملس صفن
 دهتجم لك نأ, ن ولئاقلا لاقو ىنعم دوأد نود ميفلاب نايلس صيصختل ناكال امهيلوق ىف
 نيبيصم اناك ًاعيمج امهنأ ىلع لد هتنطختب مكح مو هتلاقم ىلع دواد فنعي ملا بيصم
 نوكي نأ رئاج هن"ال كلذو ًاثطخم ناكدواد نأ ىلع لدي ال ميبفتلاب نايلسل هدصيصختو
 نإو بولطملا نيع دواد بصي ملو مييفتلاب صخ كلذلف بولطملا ةقيقح باصأ ناملس
 قيرط نم ناك ًاعيمج ناهلسو دواد مكح نإ لوقي نم سانلا نمو فلكم ًابيصم ناك
 لاق ا ةيضقلا ىضمأ الو محلا مربأ دق نكي ملدواد نكلو داهتجالا ةبج نمالصنلا
 ةيضق تناك وأ هب ىقأ امب ءاضقلا ذاغن] ةبج ىلع ال ايتفلا هجو ىلع كلذ هل وق نوكي نأوأ
 هب خسنو هب كح ىذلا مكحلاب نايلس ىلإ ىلاعت هلل ىحوأف دعب لصفت مل ةطيرشب ةقلعم
 ةبجنمكلذالاق امهنأ لع ةيالا ىف ةلالد الو اولاق هذفني نأدارأ دواد ناك ىذلا مكحلا
 زيجي النم لوق اذهو خيسانلا محلا هميفت هب ىنعي [نايلس أهانمبفق | هلوقو أ ولاق ىأرلا
 رخآ صنلا قيرط نم هلوقي امنإو ىأرلاو داهتجالا قيرط نم هِي ىلا مح نوكي نأ
 . ءاينناالا ةروس

 جحلا ةروس نمو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 اهنأ سلا نم ىلو"الا ةدجسلا ىف راصم' الا ءابقفو فاسلا فاتخي مل ركب وبأ لاق

 عبرأ نآرقلا دوجس انباحصأ لاقف لصفملا ىفو اهنم ةيناثلا ىف اوفلتخاو دوجس عضوم

 لصفملا ف سيل ةدجسةرشع ىدحإ نآرقلا دوجس مثازع نأ ىلع سانلا عمجأ كلام لاقو
 عضومو لصفملا دوجسو هلك نآرقلا دوجتم ىف دجسي نأ بحتسا ثيللا لاقو ءىش امنم
 ةدجس ةرشع عل رأ نآرقلا دوجس ىعفاشلالاقو [ نودبعت هاب منك نإ ] مح نم دوجسلا
 يوردقو ًادوجس جملا رخآب دتءافركبوبأ لاق ركش ةدجس اهنإف [ص] 6 لوجمس قوس

 بيز وثلال وق ودو عضأ وم ثالث ف لصفمللا دوم و جحلا ينم ىلو الااهنم ةدوعس ةرشع
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 لاق امنيتي الا رخآب دجسأ مح ةدجس ف سايع نا لاقو |[صْ ىف دجس هنأ لل ىنلا نع

 دوعسم نب هللا دبع لاقو مجنلا ىف دجسي مل هِي ىنلا نأ تباث نب ديز ىورو انباحصأ
 تلج ىنلا كرت نم تباث نب ديز ىور امف سيل ركب وبأ لاق مجنلا ىف لِي ىنلا دجس

 هناأل دجس نوكي ال نأ زئاج هنآل كلذ هيف بجاو ريغ هنأ ىلع ةلالد مجنلا ىف دوجسلا

 هلدف زوجي تقو ىلإ هرخأف اهف دوجسلا نع ئبملا تاقوألا ضعب هتوالت دنع فداص

 ىورو رهاط وهو دجسيل هرخأف ةراوط ريغ ىلع ةوالتلا دنع نوكي نأ ًاضيأ زئاجو هيف

 كبر ماب أرقا - و  تقنا ءامسلا اذإ | ىف هِي هللا لوسر عم اندجس لاق ةريره وبأ

 رمع نباو سابع نبأو رمع نع ىورف جلا نم ةيناثلا ف فلسلا فلتخاو ا قاخ ىذلا

 تلضف ةروسلا هذهنإ اولاقوناتدجس جحلا ىف اولاقمهنأ ىمومىبأو راموءادردلا ىبأو

 سايع نبأ نع ةزمح ىبأ نع بعصم نب ةجراخ ىورو نيتدجس روسلا نم اهريغ ىلع

 نبأ نع ريبج نب ديعس نع ىلعألا دبع نع ةنييع نب نايفس ىورو ةدجس جحلا قلاق

 لاق سابع نبأ نع نسحلا نع روصتم ىورو ميلعت ةرخآلاو ةمزع ىلو الا لاق سابع

 بدسملا نب ديعسو ريبج نب ديعسو مهاربإو نسحلا نع ىورو ةدحاو ةدحجعس جحلا ف

 حلا ىقنأ مدقت امف سايع نبأ نع انور دقو ةدحأو ةدجس جيلا 2 نأ ديز نب رباجو

 هللأو هيف ىنعملاو مياعت ةيناثلاو ةمزع ىلو الا نإ ريمج نب كيعس ثم دح ىف نيب و نيت دجيس

 دوجسلا ركذ اهف ناك ةيناثلا نإو ةوالتلادنع الدف بج ىتلا ةدجسلا ىه ىل والا نإ ملعأ

 ميركلادبع نعنايفس ىوراملث؛موهو دوجسلاو عوكرلا اهف ىتلا ةالصلل ميلعت وه امإف

 ىلاعت هللا لاق ةدجس تسلو ةظعوم ىه امن جلا رخآ ف ىلا ةدجسلا لاق دهاجم نع

 دهاجم لوق ىنعم ىلع وه سابع نبا لوقف دجسنو عكرن نحنف | اودجساو اودكرا |

 ركذ هيف نأ اودارأ امنإ نيتدجس جحلا ىف نأ فاسلا نم هنع ىور نم نوكي نأ هبشيو
 لديو سابع نبال وق ىنعمىلع ةيناثلان ود ىلو “الا ىه ةبجاولا نأو نيعضوم ىف دوجسلا

 صوصخم دوجسلاو عوكرلانيب عمباو عوكرلا هعم ركذ هنأ دوجس عضومب سيل هنأ ىلع
 دوجس عضومب سيلد وجسلل امماظتنا عم ةالصلاب ساالاو ةالصلاب مأ اذإ ورف ةالصلا هب

 ىتنقا ميرماي ] ىلاعت لاقو دوجسلل عضومب سيل | ةالصلا ١ وميقأ ] هلوق نأ ىرت الأ

 كبر دمحب حبسف | لاقو ةدجس كلذ سيلو | نيعكارلا عم ىعكراو ىدجساو كبرل
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 اوعكراو ] ىلاعت هلوةك ةالصلاب ىمأ هنأأل دوجس عضوي سيل و | نيدجاسلا نم نكو
 قلخلا ةمات ريغو قلخلا ةمأت ةداتق لاق | ةقلخم ريغو ةقلخم | ىلاعت هلوق | نيعكارلا عم
 اهذخأ ,حرلا ىف ةفطنلا تعقو اذإ دوعسم نبا لاقو ةروصم ريغو ةروصم دهاجب لاقو
 تناكنإو ًامدماحرألا اهقذق ةقلخ ريغتناكنإف ةقلخم ريغوأ ةقلخض براي لاقف هفكب كلم
 لاق طقسا ةقلذ ريغ ةيلاعلاوبأ لاقو ديعس وأ قش ىثتأوأ ركذ هلجأو هقزر بتك ةقاخع
 ىضتقا ام اناسنإ ةغضملا نوكت ال نأ ىضتقي هرهاظ | ةقلخم ةغضم نم] ىلاعت هلوقركب و
 قل نيد هتلشمذافتو هتردق مامت ىلع كلذ انين امتإو بارتلاو ةفطنلاو ةقلعلاف كلذ

 ىلا ةفطنلاو ةقلعلاو ةغضملا ىهو ناسنإ ريغ نم ليدعتلا ندحأب الدعم ايش | ًاناسنإ

 نأ ام ًاناسنإ ةغضملا نوكنت ال نأ ىضتقاف ءاضعألال ليدعق الو بيكرت الو اهف طيطخنال
 مل ذإ ةدعلا اه.ىضقنت الف المح نكت مل ًاناسنإ نكت مل اذإو ناسنإب اتسيل ةقلعلاو ةفطنلا
 الو لمح اتسيل امهذإ ةقلعلاو ةفطنلا ةلزنم ذيح نوكتو ةيناسنإلا ةروصلا اهبفروظآ
 لاق هنآآل كلذ لع لديهانمدقىذلادوعسمنيالوقو م >حرلا نم امهجو رع ةدعلا امهم ىضقنت

 ريغتناكنإف ةقلذطريغوأ ةقلخم براي لاذ هفكب 1 اهذخأ ,حرلاىف ةفطنلا تعقو اذإ
 نيب هنمقرفي ملو لمح سي دل محرلا هفذقت ىذلا مدلا نأربخأف امد ماحر الا اهتفذق ةقاخم

 ناسنإلا قلخ نم ءىثهيف رهظي ملام نأ ىلع ليلد كلذ ىفو الئاس وأ ةقلع ًاعمتجم ناكام
 مل ًادلوان وكنت ملال ةفطنلاو ةقاعلانأ كدلوبوه سيل ذإهبىضقنت ال ةدعلا نإو لمح سلف
 انثدح لاق ريثك نيدمم انثد>لاق دوادوبأ انثد>لاقركب نب دمج انئدحو ةدعلا امهب ضقنت
 انثدحلاق دوعسم نإ هللأ كيع انثدح لاق بهو نب ديز انثدد لاق شمع”الا نع نايفس

 آموي نيعبرأ همأ نطب ىف حي كدحأ ق واخ نإ قودصملا قداصلا وهو 2 هللا لوسر

 عبرأب ممؤيف كلم هيلإ ثحبي مث كل كلذ لشم ةغضم نوكت مث م كلذ لثمةقلع نوكي م * ةفطن

 لكَ ريخأف حورلاهيف 82 مث ديعس وأ قش بتكي م هلمعو هلجأو هقزر بت 0 كاك

 ول اهنأ مولعمو ة ةفضم ا نيعبرأو ةقلع امو نيعب رأو ةفطن امو نيعبر أن وكي هنأ هل

 نكف مل ا ملا نم ةليحتسم ةقلعلا تناكنإو ةدعلا هبضقنت مل وهب دتعي ريل ةقلع هتقلأ

 اهم رابتعا ل ةيناسنإلا ةروص احل نكت ىل اذإ ةغضملا كلذكو ةيناسنإلا ةروص هل

 راملا نم ناسنإلا نيبتي هب ىذلا ىنعملانأ ًاضيأ كللذ ىلع لديو ةفطنلاو ةقلعلا ةلزنمب ىهو
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 طقسلل نكي ل ىتف ريوصتلاو لكشلاو ةينبلا نم برضلا اذه ىلع هدوجو ناويحلا رئاسو
 ىضقنت الف ءاوس ةفطنلاو ةقلعلا ةلزنم وهو دلوب كلذ سيلف ناسنإلا ةروص نم ءىث
 ناسفإلا ةروص هل نيبتتال ام هتطقسأ ام نوكي نأ زئاخ اضيأو 0 ةدعلا هب
 هلاهتحا هلا وح أ رثكأو ةدعلاهب ىضقنت ًادلو هلعجن نأ زئاجريغف ةدم وأ ءاد وأ ًاعمت#ي ًامد
 ةدعلاةيضةنهاملعجئالف ًادلو نوكي ال نأ زوجيو ًادلو نوكي نأ زوحي ناكام نوكي نآل
 ىنعم ال طقاس ًادلو هنم نوكي الو ًادلو هنم نوكي نأ زوحيأم رابتعا نأ ىلعو كشلاب هب
 ةفطنلا كلذكو دلو اهنم نوكي نأ زوحي دق ةقلعلا نآل لالا ىف هسفنب آدلو نكي مل ذإ هل
 ةفطن ًاموي نيعب رأ تكمت ةفطنلا نإ هلي الآ لاق دقو امهمضتو امهلع ىحرلا لمتشت دقو
 نب ليعامسإ معزو ةدعلا ءاضقنا ف ةقلملا دحأ ربتعي مل كلذ 2 ةقلع ًاموي نيعبرأ مث مث
 نيبتب ىتح دلولا مأ هب قتعت الو ةدعلا ه. ىضقنتال 00 نأ ىلإ اويهذ اموق نأ قاحسإ
 يتلا ةنضالانأ انزع تاو طل غاذه نأ رعد رمل نغرا دس رأ ا هلك قوت
 0 كلذ لدف ةقاخللا ركذ امكسانلا ق واخ نم ر 5ك ذ امف تاخد دق ةقاخم ريغ وه

 لامح ألا تالوأو | ىلاعت لاقو لمح وهف همأ نطب نم دلولا جرخي نأ ىلإ كلذ نم نوكب
 كلذو ةبالا ىضتقمل هنم لافغإ مولعمو ليعامس] هر 5 ىذلاو| نولقح نعضإ نأ نولجأ

 ةقاعلاو ةخضملا نم انقلخ هنأ ركذ امنإو لمح الودلو ةغضملاو ةقاعلا نأ ربخ ا هللا نآل
 ةغضملا نم انقاخ هنأ انريخأ نيح هنأ مولعمو بارتلا نمو ةفطنلا ن ةعمأل رلضام رثأ "٠ يأ هع هلأ ء دعم . نأ رلأ ١م. ةقفطتلا م انملخ هنأ ربخأ اك

 ةقلعلا تناك ولهنأل ةغضمالو ةقلع الو ةفطن دلولا نوك ال ن 1 كلذ ىضتقأ دقف ةقلعلاو

 هنمقلخ دقلة, نأز وجالاداو زرص>دقامذإ اهنماقولخعدل ولا ناكامل ًادل وةفطنلاو ةغضملاو
 سيل ناسنإلا قلخ اهف نيتسي مل ىتلا ةخضملا نأ كلذب تبثف داولا كللذ هسفن وهو دلو
 قاخ نم ركذ اف تاخد دق ةقلخم ريغ ىه ىتلا ةغضملا نأ انملعأ هللا نإ هلوقو دلوب
 ىف هلثم لوقي نأ همرإب هنإف ًاحمص الالدتسا اذه ناكنإ هنإف ةقلدخلا ركذ اك ناسنإلا
 نوكنت نأ ىغنيف ةخضملا رك ذ 5 سانلا قلخ نم ركذ اهف اهركذ دق هللا نأال ةفطنلا
 نم انقلخ هنأ هللا 6 دق ليق نإف هنم سانلا قلخ اهف امل هلأ ركذلا أدلوو الح ةفطنلا

 نأزاج اذإف ةرودملا ريغ 0 ريغو ةروصملا ىه ةقلخنلاو ةقلذم ريدغو ةقلخم ةغضم
 و 1 م وهو وذ عمدرو 3 وع ةر فلا نع نرك نأ د !ادل ةر صم ن 5 مةر صم ةددضضم نه ةلخ ل 3
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 هيف ربظ ام ةقلخلا ىنعم نوكي نأ زئاج هل ليق | ةقلخم ريغو ةقلخمةغضم نم | هلوق عم دلو

 ةقلخم سلام امأف هليمكتو قاخلا مامت اهنم مقلخ هلوقب رادأف ناسنإلا ةروص ضعن

 اهنمدلولا هنأ هنأ اهنم مكقلخهلوق لمن وكيف اهف ةروصلا مدعل ةفطنلا نيب و هنبي قرفالف

 نولجأ لامحألا تالوأو |هلوقامأو هرهاظو ظفللا ةقيقحو هاذه كلذ لبق ًادل و نكي نإو
 لكش الاذهو دارع سلف دلوب سلاف دلولا عضوددارمنأ مولعم هنإف | نول نعوض نأ

 نأ نم ةقلعلا نمابلبق امو ةغضملا هذه اولختال ًاضيأ ليعامس] لاقو لمأت ىتدأ هل دحأ ىلع

 دحأو اه دعت وقاخن نأ لبق ارك قل نأ ليق ادلو تن اك نإف دلو ريغ وأ اداو نوكت

 همأ هب امحتنيح تام اذإ هابأدلولا ثرب نأ ىغبذي الف قاخت نأ ىلإ دل وب تسيل تناكنإو
 مولعمهنآل كلذو ءارقفلا عامجإب ضقتنممالكو ناث لافغإ اذهوركب وب أ لاق قاخي نأ لبق
 نيتنس لما ةدم رثكأ لعجب نملوق ىلع نيتنسل دلوب تءاجو هتأ ما نع تام اذإ هنأ

 اع هنأ مولعمو هزت دلولا نأ يحس عبرأ لما ريك أ لعجب نم لوق ىلع نياس عبرأل وأ

 الو لمح تسيل ةفطنلا نأ فالخ الف كلذ عمو هثرو دقو بالا ةافو تقو ةفطذ ناك
 ضاقتناو هلالتعا داسف كلذ نايف دلولا مأ اهم قتعت الو ةدعلا اهب ىضقنتال هنأو دلو

 هب تبشيو ةدعلا ابم ىضقنت دلو وه تيما داولا نآل ًادلو هنوك ثاريملا ةلع تسيلو هلوق

 ىرت الأ شارفلاب هيلإ ًابوسنم ناك اذإ هث ريف هثام نم نوكي ال دقو مالا ىف داليتسإلا

 امب] ثاريملاةرشارفلا بحاصل ًآنبا ناكو ىنازلاب هبسن قدلي مل انزلا نمدلوب تءاجول اهنأ

 مدعل ىنازلا ثريال انزلا دلو نأ ىرت الأ هثام نم هنأب ال هنم بسفلا توبثب هنكح قلعتي

 ًادلو هنوكب قلعتع سيل ثاريملا توبث نأ كلذب انملعف هثام نم ناكنإو بسنلا توبث

 هابأ ثروامت] ليقنإف ليعامسإ لاق ان ركذ ىذلا هجولا نم هيلإةبسنلا لوصح نود هثام نم

 /! هب ىطقنت نأ ىغش الق هل ليق ثرويو ثر ارح راص نيح لصأالا كلذ نم هناال

 هبجوريغ نمةلأملا هذه ىف مالكو طيلخت اذهو ركب وبأ لاق ًايح جرخم ىتح هقلخ مت نإو
 مأ هب مالا نوكو ةدعلا ءاضقنال ةلع ثاريللا بوجو لعحي مل همصخ نال كلذو

 ةدعلا هب ىضقنت ًاعيمج مدنع تملا دولا نأال نيءلسملا نيب هيف فالخ ال اذهو دلو

 اههدحأ تعضوف نادلو اهنطيف ناكاذإةدعلا هب ىصقنت الو دلولا ثر دقو كثر الو

 ًاتيم هتعضو نإف رخآلا دلولا عضت ىتح ةدعلا هب ىضقنتالو هيبأ نم دلولا اذه ثرو
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 دقو هعضوب ةدعلاه. ىضقنتالو دلولل تي دق ثاريملا ناكاملف هب ةدعلا تضقنأو هثار مل

 مث هرابتعا حصل الو رخآلل لصأب سيل اهدحأ نأ انيلع ثرب الو ةدعلا هب ىضقنت

 مكحي هللا دبعتي نأ زوحي ال هل ليق كلذ ملعن ال انكلو لمح هنإ لبق نإف ه ليعامس] لاق

 اهمحروأ اهندي نم طقس مد وأ مخل نيب نقرفيو كلذ نفرعي ءاسنلاو هيلع ىلإ لييسال

 ةقلعلا نم اهمدو ةأرملا محل ءاسنلا عيمج ىلع سدتتلي الو دلولا اهنم نوكي ىتلا ةقلعلا نيبو
 امهتدامشتابق ةقلع أ ناتأرما تدبش اذإف فرعي نم نوف نوك نأ نم دبال لب

 ىرب هنإفهقلخ نم ءىث نيتست مل ةفضم وأ ةقلع تطقسأ اذإ امنأ ًاضيأ ىعفامشلا لاق دقو
 ثار فذ ان تش واانسلااوب كضقلا طمشرولا فلولا امدح قا ناف ةإتدادنلا
 نوكي نأ يسرد هب تيثيريلو ةدعلا هب ضقنت مل دلو اهلثم نم ءىجال ناق
 ًاداسفو ةلاحتسأ مالكلا ربظ أ نم 0 ىعفاشلا نع كلذ نم لاقام نخأ امإ ليعامس]

 دلولا انهن وكي الامني ودلولا ع نوكي ىتلا ةقلعلا نيب قرفلا دحأ 0 كلذو

 قرفلاةدابعلاب فرعيف دلولا هنم ن مل العو دل ولا هنم ناك ًاقلع دهاش ث دقنوكي نأ الإ

 ىرعفرخألانود اهدحأ ىف دجوت 0 دلو هعم نكي ملامنيبو دأو هنم نأكام نيب

 ةادتلاو لا اتم نوك قل ةباطسلا ننارع اللا قمررك فرس (نطلا رثك ازةداغلا

 معالا ىف فاخت داكت ال ىتلا تامالعلا نم هوفرع دق امب كلذو رطملا اهنم نوكي ال ىلا

 أبنم دلولان وك لبقناسنإ اهدهاشي نأ ليحتسف دلولا ابنم ناكى لا ةقلعلا امأف رثك "الا

 هيلع عاطا نم الإ هملعب هللا رثأتسا دق ءىش كلذو دلو اهنم نكي مل ىتلا ةقلعلا نم ةزيمتم

 لحي هللا ىلاعت هللا لاق ديعسوأ قش هلمعو هلجأو هقزر بكب هرمأب نيح هتكنالم نم

 ملاع وهو |ماح ر الا قام خف |لاقو | دادزت امو ما ضيغت امو ىنأ لكل محتام
 ا كا 111 ثلا 1 !ايث .هناح 6
 تاأنل امالعإعضوملا اذه ماحر مان , ملعلاب هسقت صخ هلم كلو قاعث و هن ادعس بش نلخت

 لوسر نم ىضقرا نمو هللا الإ هيلعيال ىذلا بيغلا ملع ن نم هنأو كلذ معي ال ه ريغ ًادحأ

 ا لوسر نم ىضترا نم الإ الإ ًادحأ ه هسبيغ ىلع روظي الف بيغلا ملاع 1 ىلاعت هللا لاق

 . ملعأ هللاو

 اهتويب ةراجإو هلم ىض ضارأ عيب باب

 ا دابلاو هيف فكاعلا ءاوس سانلل هانلعج ىئذلا مارحلا دجسْللاو 1 ىلاعت هللا لاق



 5١ اهتويب ةراجإو ةكم ىضارأ عب باب

 خانم ةكم لتي هللال وسر لاق لاق رمع نب هللا دبع نع هيبأ نع رجاهم نب ليعاممإ ىور
 نوري اوناكلاق سابع نب نع رييج نب ديعس ىورو اهتوبب رجاؤتت الو اهعابر عابت ال
 ن.نمر لادبع نع دايز ىبأ نب ديزنىورو ىدابلاو هيف فك اعلا ءاوسأ دجسم هلك مرحلا
 لزانملا ىف ءاوس نيرمتعملاو جاحلا نم ءىحي نم لاق | دابلاو هيف فكاعلا ءاوس ] طباس
 ءاوس] هلوق ىف سابع نبا لاقو لاق هنك اس هتيب نم جرف ال نأ ريغ اوءاش ثيح نولزني
 ىف هلهأو ىرخأ ضرأ نم هيتأي نم دابلاو هلهأ هيف فكاعلا لاق | دابلاو هيف فك اعلا
 نوع نب رفعج ىورو لزنملا ةراجإ ىدابلا نم اوذخأي نأ مهلل ىغبفي سيلو ءاوس لزفمل
 الو اهعابر عيب لكال هللا ام رح ةكم هي هللا ل وسر لاق لاق ميهارب] نع شمحألا نع
 ىسع ىورو هلثم لِي ىنلا نع دهاجم نع شعألا نع ةيواعم وبأ ىورو امتوبب ةراجإ

 ةلضن نب ةمقلعنع ناولس ىلأ نب نامنع نع نيسح ىبأ نب دوعبس نب رمح نع سنوي نبأ
 ىهست نامعو رمعو ركب ىبأ نامزو لع هللا لوسر نامز قف ةكم عابر تناكلاق

 لاق دهاجم نع روصنم نع ىروثلا ىورو نكس ىنعتسا نمو نكس جات! نم بئاوسلا
 هللا ديبع ىورو ءاش ثيح ىدابلا لزنيل ًاباوبأ مرودل اوذختت ال ةكم لهأ اب رمع لاق
 .ىورو جالا نود مثرود باوبأ اوةلغي نأ ةكم لهأ ىهن رمع نأ رمع نب نع عفان نع
 هنطي ىف ًاران لكأ امنإَف ةكم تويب ءارك لكأ نم لاق رمع نب هللا دبع نع مسيجن ىبأ نبأ
 نعشيل ىورو اهؤا كو ةكم توبب عيب هركب لاق ءاطع نع دوسألا نب نامنع ىورو
 هاطع نع ثيل نع رمعم ىورو ًاران لكأب امإف كم توب ءارك لكأ نم لاق مساقلا

 ىوردق ركب وبأ لاق كم عابر نم ًائيش اوعي نأ نودركي !وناك دهاججو سواطو
 عيب ةهارك نمانفصوام نيعباتلاو ةباحصلا نع ىورو انركذام كلذ ىف 2 ىنلا نع

 دجسملاو] ىلاعتهلوقل مهليوأت نأ ىلع لدي اذهو ءاوس اهيف مولك سانلا نأو ةكم توبي
 جيرجنبأ ىورواهٌؤاركو متو عب ةحابإ موق نع ىور دقو هلكمرحلا [مارحلا
 هلكلب ىرمأف اسواط تلأسف هيرك أ تنكف ةكع تدب ىل ناك ريج> نب ماشه نع
 ميظعت ىف ءاوسالاق [دابلاو هيف فكاعلا ءاوس] ءاطعو دماجب نع حيجنىفأ نبأ ىورو
 .نب مفان ىرتشا لاق خورف نب نمحرلا دبع نع رانيد نب درمت ىورو هميرجتو دلبلا
 ,ممرد فال ةعبرأب ةيمأ نب ناوفص نم باطخلا نب رمعل نجسلا راد ثراحلا دبع



 مما

 نع نمحرلا دبع داز مهرد ةثام عبرأ نا وف عاف ريع ضرب مل نإو هل عيبلاف رمع ىضر نإف

 اهضارأ عبب هركأو ةكم تويب هانب عيني سأب ال ةفينح وبأ لاقو رمع اهذخأف رمعم

 لجرلا ىفو مسوملا ف كم توب ةراجإ هركأ لاق ةفينح ىأ نع دم نع ناهلس ىورو

 دايز نب نسحلا ىورو ًاسأب مهنه كلذ ذخأب ىرن الف رواجلاو ميقملا امأف عجرب مث مهقي

 مارحلا دجسملا فلسلا ءالؤه لوأتي مل ركب وبأ لاق زئاج ةكم رود عبي نأ ةفينح ىبأ نع
 ىلع ةيآالا لوأتي نأ زئاج ريغ ذإ عرشلا قي رط نم هل لماش مسأ الوالإ هلكمرحلا ىلع

 نم مرحلا ىلع دجسملا مسا عوقو اوملع دق مهنأ ىلع ليلد كلذ ىفو ظفللا هلمت<ال ىنعم

 دارملاو ٌ مارخلا دجسملا دنع متدهاع نيذلا الإ ىلاعت هلوق هيلع لديو فيقوتلا قرط

 مزحلا ريفش :لبع اهنأ ىورو مرجلا نم ةبيرق دجسملا نم ةديعب ىو ةيببدحلا ىوراهف

 هالصمو لحلا ىف هب رضم ناك وقلي ىنلا نأ محلا نب تاورمو ةمرخم نب روسأ! ىورو

 . للاعت هلوق هيلع لديو هلكمرحلا انبه مارحلا دجسملاب دارأ هنأ ىلع لدي اذهو مرحلا ىف

 هب رفك و هللا ليس نع دصو رييك هيف لاتق لق هيف لاتق مارحلا ربشلا نع كنولئسي ٍ

 نيح ةكم نم نيملمملا جارخإ دارملاو [ هللا دنع ربك أ هنم هلهأ جارخإو مارحلا دجسملاو

 مرحلا عيمج دارملا نأ ىلع لديو مرحلا نع ةرابعمار حلا دجسملا لع ةنيدملا ىلإ اورجاه

 ةمرح كبتنا هب دارملاو | ملأ باذع نم هقذن لظب داحلاب هبف درب نمو | ىلاعت هلوق هلك

 سانلا ىواسق | دابلاو هيف فك اعلا هاوس ] هلوق ىضتقا كلذ تبث اذإو هيف ملظلاب مرحلا

 داقتعا بوجو ف نوواستم مهن هب ديرب نأ لدمتح ليق نإف هب ماقملاو هانكس ىف ميلك

 مهواست نمو هتمرحو هميظعت داقتعا نم ًاعيمج نيرمألا لع وه هل ليق هتمرحو هميظعت

 هانكس ىرتنملا ريغل نال هعبب زوحب ال نأ بجو كلذ تبث اذإو هب ماقملاو هانكس ىف

 لدي اذهو كالمإلاب عافتنإلا بسح هب عافتنإلاو همست ىرتشملل حصي الف ىرتشللا6

 رجاؤيلل اكلمءانبلا ناكاذإ ةفينح وبأ اهزاجأ امنإف تويبلا ةراجإ امأو كولم ريغ هنأ ىلع

 رخآل ضرأ ىف لجرلا ءانب لثم وهو زوم الف ضر“الا ةرجأ امأف كلم ةرجأ ذخأيف

 نم ةعامج نع ىور | دابلاو هيف فك اعلا | هلوقو ءانبلا ةراجإ ءانبلا بحاصا نوكي

 [ ملظب داحلإب هيف درب نمو ] ىلاعت هلوق هلهأ ريغ نم ىدابلاو هلهأ فكاعلا نأ فلسلا

 قش ىلإ لئام هن”ال ربقلا ىف دحللا ىمس امنإو لطابلا ىلإ ىلا نع لملا وه داحلالا نإف



 ب اتوب ةراجإو ةكم ىضارأ عيب باب

 هيلإ نودحاي ىذلا ناسل | لاقو | هتامسأ ىف نودحلي نيذلا اورذو | ىلاعت هللا لاق ربقلا
 | نهدلاب تينت ]هل وةك ةدئاز | داحلاب | هلوق ىف ءابلاو هيلإنونمؤي ىذلا ناسل ىأ | ىمجيأ
 لاق هنأ رمع نبا نع ىورو | ممل تنل هللا نم ةمحرااهبف |ىلاعت هلوقو نهدلا تينت ىأ
 داحلإلا هريغ لاقو داحلا هك ماعطلا راكتحإ رم لاقو داحلا تكأ هقوف اهف مداخلا ملظ
 هنأل مومدم داحلإلا ركب وبأ لاق هللاب كارشإلا داحلإلاب دارأ نسحلا لاقو بونذلا ةكع
 صخو مومذم مما داحلإلاف قحلا لإ لطابلا نع ليما ىف قاطي الو قحلا نع ليغل ممأ

 ديعولانأ ةيآلل نولوأتملا فلتخي لو هتمرحل |يظعت هيف دحلملا ف ديعولاب مرحلا ىلاعت هلأ
 ليلد كلذ ىفو دجسملا هب صوص ريغ هنأو هلكمرحلا ىف دحلا نم هب دارم داحلإلا ىف
 ديرأ دق | دابلاو هيف فكاعلا هاوس سانلل هانلعج ىذلا مارحلا دجسملاو |هلوق نأ ىلع
 ركذ مرحلل سيلو مرحلا نع ةيانك ءاهلا هذه [ داحلإب هيف درب نمو ] هلوق نآأل مرحلا هب
 ةرامعىور دقو هلك مرحلا انه دجسملابدارملا نأ تبثف [ مارحلا دجسملاو | هلوق الإ مدقتم
 لَو هللا لوسر لاق لاق ةيمأ نب ىلعي تعمس لاق دابز نب ىموم ىريخأ لاق ناب وث نبأ
 داهلإ ةكم ماعطلا عيب لاق دهاج نعد وس الا نب نايثع ىورو داحلإ هكمب ماعطلا راكتحا
 نوكف [ لظب داحلاب | هل وقب ادام بونذلا عيمج نوكي نأ منت سيلو ميقملاكبلاجلا سيلو
 هنم مظعأ مرحلا ىف بنذلا نأ ىلع لدي اذهو كرشلاو ملظلا كلذكو كلذ نم راكتحإلا
 اب بونذلا تناك امل هنأ ىلإ بهذ ةكمب راوجلا هرك نم نوكي نأ هبشيو هريغ ىف
 فعاضتت ىلا ب ونذلا ةعقاوم ةفاخم اه. راوجلا كرت ىف ةمالسلااو رثأآ اهب وقع فعاضتت
 ضرأالا لهأ باذع ف صن لم هيلع لجرةكمب دحلي لاق هنأ متلي ىنلا نع ىورواهتب وقع
 هلتاقريغلتق جرو مرحلا ىفلتق لجر هللا ىلع سانلا ىتعأ لاق هنأ متلي ىنلا نع ىورو
 ىلاعت هلوق + ةيلماجلا لوخدب لتقأل جرو

 ممدؤأ فيل و مالسلا ةيلع مف اربإ لاق | جخأب سانلا قفدداوأ ىلاعت هَل وو قدهاجج نع يمل“ ا يي م تارك لا ١ لا ؟همأ 1 ١١ خل > ذأ

 ثيل نع رهتعمىور | جيحلاب سانلا ف نذاوإ

 تراصفاوبيجأس انلااهمأايلاةفلاقا وبيجأسانلااهمأاي اوبمجأ سانلا اهمأ اي لوقت لاق
 ىتب | ا1 سايع نبأن ع ريبجنب ديعس نع يئاسلانب ءاطع ىورو كيبل مىللا كيبل ةيبلتلا
 هيلع ميها ري لاقف يحلاب سانلا ىف نذأ نأ هيلإ هلا ىحوأ لاق تيبلا مالسلا هيلع ميهأربإ
 وأ رج 5 رخص ند هحعسأم هل باجتساف هوجن نأ كمأو ادب نتا دقو ر نإ مالسلا
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 ىف ناكجحلا ضرف نأ ىلع لدت ةيآلا هذهو ه كيبل مهللا كيبل ءىث وأ بارتوأ ةكأ

 بوجولا ىلع ناكممأو جحلا ىلإ سانلا ءاعدب مهاربإ أ ىلاعت هللا نال تقولا كلذ

 ىلع خسن نوكي نأ زئاجو هيلي ىنلا ثعب نأ ىلإ ًايقاب جحا بوجو نوكي نأ زئاجو

 دعب جبحو نيتجح ةرجحلا لبق جح هلي ىنلا نأ ىور دق هنأ الإ ءايبناألا ضعب ناسل

 ىاهولخدأ دق ءايشأو طيلا# لع نوجح ةيلهاجلا لهأ ناكدقو عادولا ةجح ةرجحلا

 ميهاربإ نمز ىف ميهاربإ هب هللا صأىذلا جحلا ضرف ناكنإف كرشلا ةيبلت نوبليو جحلا

 لوأآلاو ةرجهلا ل ةوهللا هئعبامدعب نيتجح هل ىنلا جح دقق هلي ىنلا ثعل ىح ًايقا

 دقىلاعت هللا نإف ءأ ابنآلا ضعب نأسأ ىلع اخوسنم جيحلا ضرُف ناكنإو ضرفلا ىف امهف

 اهنإ ليقو | اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا 9 هللو | هلوقب ليزنتلا ىف هضرف

 اذهو للي ىزلا اهيف جحا ةن سلا ىهو ردع ةنس ىف تلزن امن نأ ىورو عسن ةنس ىف ت تلزت

 ناكذإ هيف رومأملا هتقو نع ضو رفملا جحلا ريخأت قلي ىنلاب نظنال انآل ةحصلاب هبشأ

 هللا فصوو هضورف ءادأ ىلإ مهقبسأو 2 5 ا هع سانا للا لِي ىنل
 ن وعراس ارثك | كامارو وب تاريخلا ىلإ يقاس مهيلع ى أف نيفلاس امام هلق ل1 ىلاعت

 نع فلتخيل هَل ىنلا نكي ملف | نيعشاخانل !وناكو ًابهرو ًابغرانن وءديو تاريخلا ىف

 دعا نم 0 ابنم هظح ناكلب تاريخلا ىلإ ةقباسملا ىف نيمدقتملا ءايدن “الا ةلزنم

 تقو نع جلا ريخأت هب نظي نأ زئاج ريغف ةوبنلا تاجرد ىف هتلذنم ولعو مهيلع هلضفل

 دارأنم لاقدنأ هع ىنلا نع سابع نبا ىور اهف هليجعتب هريغ ر مأ دقو امسال هبوجو

 هبوجو تقو نع هرخؤيو جحلا ليجعتب هريغ رمأيل ع ىنلا نكي ملف ة لجعتيلف جحلا

 هلوقب مزل جب 1 ضرف ناكنإف هبوجو تقو نع جحا رخؤي مل لَ ىنلا نأ كلذب تبثف

 وأ عت نم 3 لوك نأ نملوز خرا لخم مل هنأ ال | تيبلا جح سانلا ىلع هتو| ىلاعت

 جحلا تقو نأ وهو رذعلو رخآأ نإ ع ىنلا نإف عست ةنس ىف هلوزن ناك نإف رشع ةنس

 ىذلا جحا تقوى ًآعقاو نكي ملف هيف ءىسنلا لاغدإ نم 500000

 صض رف ىذلات قولا ىف هجح نوكيل ةن سلا كلت نع جل ١ رخأ كلذلف هيف ىلاعت هللا هضرف

 ىذلا تقولا ورف رشع ةنس ىف هلوزن ناك نإو هب رهتتف نانا رسب ملا هَ هّللأ

 لا نمز ىلإ مالسلا هيلع ميهاربإ نمز ذنم ًايقاب حلا ضرف ناكنإو ٍوِلرِي ىنلا هبف بح



 5و ايشام جحلا باب

 نيبجولا ف تثب لف لفتهادع امو ضرفلا وه ناك ةرجحلا لبق هلعف ىذلا جحلا نإف هب
 . ناكمإلا لاوحأ لوأ نع هبوجو دعب يحل ري 2 ىنلا نأ ًاعيمج

 ًايشام جحلا باب

 ىنأالإ ءىث ىلع ىسأ ام لاق سابع نبا نع بعك نب دم نع ديبع نب ىموم ىود
 ىنأ نبا ىورو [ الاجر كوتأي | لوقي ىلاعت هلل نآل ًايشام تججح تنكى نأ تددو
 نب مساقلا ىورو نيينشام اجح مالسلا امهلع ليعامسإو ميهارب | نأ دهاجم نع ميجن
 سابع نبا لاق لاق ريمع نب ةبتع نب هللا دبع نع ىفاصرلا هللا دبع نع ىبرعلا مكسحلا
 آسمخ ىلع نب نسحلا مح دقلو الجار جحأ مل ىنأ الإ ىتبيبش ىف ىتاف ءىث ىلع تمدنام
 لجورعهلا مساق دقل و هعم داقتل بئاجنلا نإ و ةكم ىلإ ةنيدملا نم ًايشام ةجح نيرشعو
 ىورو فلا كسيو فلا ىطعيو لعتلا كسمعو لعنلا ىطعيل هنإ تأرم ثالث هلام
 ىلاعت هللأ لرنأف نويكربالو نوجم اوناكلاق دهاجم نع أرز نب ورمع نع قازرلا دبع
 ءالعلا ىنربخأ لاق حيرج نبا ىورو | قيم جف لك نم نيتأي رماض لكىلعو الاجد |
 هلوق ركب وأ لاق ه هب اود داقتو ىثمي ىلع نإ نسا ناكل وقي ىلع نب دم تعم لاق
 هيف ةلالد الو ًابكارو ًايشام جحلا ةحابإ ىضتتقي | رماض لك ىلعو الاجر كوتأي | ىلاعت
 هيلع ةيآلا ليوأتو ًايشام جلا ممرايتخا ىف فلسلا نع هانيورامو امهم لضفألا ىلع
 مأ نأ وهو كلذ نع حصفي ام ل ىبلا نع ىور دقو لضفأ ًايشام جيلا نأ ىلع لدي
 ىدهتو بكرت نأ تي ىنلا اهرمأف ىلاعت هللا تنب ىلإ ىشمت نأ ترذن رماع نب ةبقع
 ايده اهملع هِي ىنلا بجوأ امل كلذ الول رذنلاب تمزل دق ةبرق ىثملا نأ لع لدي اذهو
 لكن م كاحضلا نع ربي وج ىور | قيمع جف لكنم نيتأ | ىلاعت هلو + ىثلا اركرت دنع
 لاق هنأكف قيرطلا جفلا ركب ونأ لاق ء ديعب ناكم ةداتؤ لأقو ديعب دب لاق قيمع جف
 بهاذلا قمعلاو ضر“ الا هجو ىلع بهاذلا قمعلا ةغللا لهأ ضعب لاقو ديعب قي رط نم
 : ةؤر لاق ضراالا ف

 قرتخلا ىواخ قامعألا مئاقو
 ضر“ الا هجولعهب اهذل ديعبلا قيمعلاف ضر الادجو ىلع بهاذلا اذه قمعلاب دارأف

 سم ماكحأ هو



 قيفعلا حزانلا رون نءعطقي : رعاشلا لاق

 تنوع تلاق ع ىنلا جوذ ةيلس مأ نع مآ تنب ميكح مأ تور دقو ديعنلا ىدعل

 ىورو هينذ نم مدقتام هلرفغ ةجح وأ ةرمعأإ ىصقألا دجسملاب لهأ نم لوش ع ىلا

 مرحأ هتأ سابع نبآنعو ةرهعل ةفوكلا ند مرحأ دوعسم نانأ دوسألانعقام] وبأ

 ةرصبلان م مرحأ نيص>نبنارمعو سدقملا تدب نم رمع نبا مرحأو ءاتشلا ىف ماشلا نم

 جحلااومتأو | ىلاعت هلوق نع ىلع ليس لاق ةيلس نب هللأ ديع نع ةرم نب ورهت ىورو

 الإ ردحعلا نأ ىرأ ام رمعو ىلع لاقو كلمأ ةريود نم امه مرحت نأ لاق | هلل ةرمعلاو

 نم وأ دذق ر عم نم مرحب لجرلا رع نبال ليق لاق لوحكم نع ىورو أدتبا ثيح نم

 ههرك هن اكف انل تقو ىذلا انتقو نم مسن انتيل ا لاقف ةفوكلا وأ ةرصبلا وأ ناسا رخ

 5 ةفاسملا دعيل ال مارحإلا هرظح ام ةعقاوم نم فاح ال ثردخحلا اذه ف

 جيحلا ف ةراجتلا بان

 امو ةراجتلا لاق دهاجم نع محي ىبأ نبا ىور [ ممل عفانم اودبشيل ١ ىلاعت هنأ لاق

 نبأ نع نيزر ىنأ نع دوجنلا ىبأ نب مصاع ئورو ةرخالاو انندلا رمأ نم هللأ ىطرب

 هرهاظر كب وبأ لاق ةرفخملا تعج ىلأ ن عو ايتدللالإ عفانملاركذام تناكقاوسأ لاقسابع

 هناأل كلذو دارت نأ ةزئاج ةراجتلا تناكنإو نيدلا عفانم هب ديرأ دق نوكي نأ بجوب

 اودهشيل قيمع يف لكن م نيتأب صاض لكى عو الاجر كوتأي جحلاب سانلا فنذأو ]| لاق

 نوك نأ لاغو مه مفانم اودهشيل جلاب اورمأو اوعد مهنأ كلذ ىضتقأف [ رط مفانم

 امنإو ايندلا عفانمل ًاعقاو حملا ىلإ ءاعدلا ناك لل ذك ن اكول هن "ال ةصاخ ايندلا عفانمدارملا

 جحلا كسانم رثئاسو ىدهلا رحنو ةفلدزملاو ةفرعب فوقولاو ىعسلاو فاوطلا حلا

 جحلاب ةدوصقملا ىهنوكت نأنود اهف ةصخ رلاو عبتلا هجو ىلع ايندلا معفانم اهفلخدبو

1 
 ف ةضخ كلذ اجا كب وم الضقأ ءتدت نأ انج ؟بلع دل | ىلاعت هللا لاق دق
 ٍ ر | ميدن وعملا ل 4 هديع نسي و

 هع و ه0 كو ل :

 | ةميهب نم مهةزرام ىلع تامولعم مايأ ىف هلا ما اورك ذيو ] لجو رع هللا لاق



 اهمأ ىف ميذاو هدعب نامويو رحنلا موي تامواعملا نأ رمع نباو ىلع نع ىورف | ماعنألا
 نع ىواحطلا ركذو قيرشتلا مايأ تادودعملاو رحنلا مايأ تامولعم ا رم نأ لاق تنس

 سايعلا وبأ بتك لاق ىضاقلا ىدنكلا ديلولا نب رشب نع نارمع ىنأ نب دحأ هخيش
 هباتك ب اوج فسوب وب أ لع لمأف تامولعملا مايآألا نع هلئسي فسوي ىبأ ىلإ ىموطلا
 كلذ ىلإو رحنلا مايأ اهنأ رمع نباو ىلع نع ىورف اهبف تلي هللا لوسر باتصأ فاتخا
 سابع نبا نعو رحنلا مايأ ىف كلذو | ماعنأألا ةميهب نم مهقزرام ىلع ] لاق هنأل بهذأ
 نعرمعمىورو قيرشتلا مايأ تادودعملاو رشعلا مايأ تامولعملا نأ ميهاربإو نسحلاو
 ىلاعت هلوق ىف سابع نبأ نع مسقم نع محلا نع ليل ىبأ نبا ىورو كلذ لثم ةداتق

 ىخركلان سحلا وب ا ركذو هدعب مايأ ةثالثورحنلا موي [تامولعم ماي أهلا اوركذاو]
 رحنلا ماي أ اهن أدمن عورشعلا تامولعملانأ ةفينح ىبأ نع دمتنع ىور ىراقلا دحأ نأ
 فسوي ىبأو ةفيتحىبأ لوق نم نأ ىواحطلاركذو هدعب نامويو ىضألا موي ةثالثلا
 مص أ مهتعنسحلا وبأ هاور ىذلاو قيرشتلامايأ تادودءملاورشعلاتامولعملا نإ دمحو
 ورشو | ىلاعت لاق اكةليلق اهن"ال تادودعم قيرشتلا ماي.أل ليق امن] هن] ليق دقو
 ىلعاثح تامولعم رشعلا مايل ليقو اهتلقل ةدودعم امامس هنإو | ةدودعم مارد سخي

 باطوربشلا لوأ ةفرعما:ردأهن أكف اهرخآ ىف جلا تقو نألجأ نم اهءاسحو اهملع
 نأ ىف كلذب ةفينح ىب"ال جتحيو رحنلا موي نهرخآ نوكيو ةرشع دعن ىتح هيف لالحلا
 مايأ نم امهو رحنلا مويو ةفرع موي ىف لوعفم رشعلا مايأ ىلع روصقم قيرشتلا ريبكت
 رحنلا مايأ دارملا نأ ىلع لد | ماعف"الا ةميهب نم مهقزرام ىلع | لاق امل لبق نإف رشعلا
 هللا اوريكشتل ] لاق !كماعن الا ةميهم نم مهقزر أل ديري نأ لمت هل ليق ىلع نع ىوراك
 لمتحيف ًاضيأو همعناهانعمو همعن ىلع هللاركسشأ لوقتاكو مك ادهامل هانعمو [ م ادهأم ىلع

 راركتبو رحنلا موي هب ديرب[ مهةزرام ىلع ىلاعت هلوة نوكو رحل موي هب ديرب نأ 0

 لضفأ رحتلا مايأ ىف ايادلا رئاس حيذ نأ ىلع لدت ةيآلا هذهو ًامايأ ريصت هيلع نينسلا
 مايأ ىف ملعلا لهأ فلتخاو هريغ وأ ديص ءازج وأ عوطق نم تناكنإو اهريغ ىف هنم
 هدعب مايأ ةثالث ىعفاشلا لاقو هدعب نامويو رحنلا موي وه ىروثلاو انباعصأ لاف رحتلا
 سفأو رععنباو سابع نباو ىلع نعانلوة وحن ىورو ركب وبأ لاق ه قيرشتلا مايأ ىو



 صاصجلل ناءرقلا ماكحأ دم

 نع ىعفاشلا لوق لم ىورو بيسملا نب ديعسو ريبج نب ديعسو ةريره ىلأو كلام نبأ
 موي رحنلا نيريس نبأ لاقو ناموي رحنلا نأ ىعختلا ميهاربإ نع ىورو ءاطعو نسحلا

 لاله ىلإ ىضألا الاق راسي نب ناهلسو ةيلس ىلأ نع ريثكىفأ نب ى ىورودحأو
 ريغو مهنع كلذ ضافتساو ةثالثاهنأ ةياحصلا نم انركذ نمع تبث دق ركب وبأ لاق مرحلا

 نإف ًاضيأو هتجح تبثف هفالخ مهثارظن نم دحأ نع وري مذإ مهفالخ مدعب نم زئاج

 لاق اللف سييأة ملا قيرط نم اهيل] لليبسال ذ] قافتالا وأ فيقوتلا رحنلا مايأ ريدقت ليبس

 .ضيحلا ةدم رادقم ىف اناق 65 ًافيقوت كلذ راص ةثالثلاب ةباحصلا نم هلوق انركذ نم

 .قيرطىئنلاريداةملا نماه أر جيىرج امو ةالصلا ضرف لاك ] فدهشتلارادقموروملا ريدقتو

 ًافيقوت كلذ ناكو هتجح تتبث ةباحصلا نم لئاق هب لاق اذإ قافتالا وأ فيقوتلا اهتاينإ

 .قيرشتلامايأرحنلا مايأ تناكول هنآل قيرشتلا مايأو رحنلا مايأ نيب قرفلا تبث دق ًاضيأو
 مايأ ىف ىررلا اندجو اءلف رخآلا نع بوني نيددعلا دحأ ركذ ناكو قرف امهنيب ناكامل

 اناقو قيرشتلا مايأرخآ ىلإ نولئاقلاقو رحنلا موي ىف رحنلا اندجوو قيرشتلا مايأو رحنلا

 وهو نيظفللا نم دحأو لك ةدماف تايثال امني ًاقرف بج وأ نأ بجو هدعل نامو» نم

 رحتلا لعج نم جتحاو أم ا أي ُ رخآ وهو رحنلا مايأ نم سلام قيرشتلا مايأ نم نوك نأ

 محطم نب ريبج نع نيد أو ١ نع ىسوم نب نايلس ىور مب قبرشتلا مايأ رخآ ىلإ

 اوعفتراو فةومةفلدزم ليوتنرع ع نع اوعفتراو فقوه تافرع لكلاق هله ىلا نع

 دحأ نع ركذ دق ثيدح اذهو جيذ قيرشتلا مايأ لكو ردحام ةكم جاج لكو رسغ نع

 معطم نب ريبج لم نيسح ىلأ نب . أ هةعمتسلا مل لاقف ثيدحلا اذه نع لء هنأ لينح نبأ

 جشألا نب هللأ ديع نب ريكب نب ةمر 2 هاورام هلصأ نإ ليق دقو وبس نع هتياور رثكأو

 .نع ءاطع نع ربت نيسح ىبأ نا هللأ ديعع تعم لوقي ديز ل ةماسأ تدم لاق هيبأ نع

 .ةفرع لك متلي هللا لوسر لاق لوقي هللا دبع نب راج تءمس لاق عمسي ءاطعو حابر ىأ

 هيف 0 لو ثيدحلا نلصأ) اذدهف ردعدم و ف ٍِرظ د جا لكو ردم ىم ا فقوم

 مد نموه امإظفللا اذههيف ركذىذلا ثيدحلا وك نأ هيشلو مذ قيرشنلا مايأ لكو

 مسأ هيلع عش اهيف ردحعتلا نأ تدل 1 ًاضيأو هركذي م هنلال هنود نم وأ معطم نب ريمج

 هيلع مقت ل داز امو ةثالثلا تبثي نأ بجو ةثالث ماي“الا مسا هلوانتبام لقأ ناكو ماي“الا



 ديو ةحيبذلا ىلع ةيمسنلا ىف

 . تبي مف ةلالدلا

 ةحييذلا ىلع ةيمسقلا ىف

 (ماعنالا ةميهب نم مهقزرام ىلع تامولعم مايأ ىف هقلا مسا اورك ذيو] ىلاعت هقلالاق ١
 طئارش نم كلذ نأ ىلع كلذ لد دقف ةحيبذلا ىلع ةيمسنلا رك ذلا اذه دارملا ناكنإف
 - هلوق ىلإ  جحلاب سانلا ىف نذأو ] لاق هن "ال كلذو اهبوجو ىضتقت ةيآلا ن"ال ةاكذلا
 كسانملا لاعفأ ىهمفانملا تناكف [تامولعم ماي أىف هللا مسا اوركذيو محل عفانم اودهشيل
 جحلا ىلإ ءاعدلا ناكذإ ةبجاو ةيمسنلا نوكنت نأ بجوف اهءاحيإ مارحإلا ىضتقي ىتلأ
 دنع لوعفملاروكذلا ىه ةيمستلاب دارملا ناك نإو جحلا كسانم رئاسل ابعوقوك اهل عقو
 نأ عنتمي سيلو ركذلا اذه بوجو ىلع ةيآلا تلد دقف قيرشتلا ريبكت وأ راما ىر
 امو عتقلا وأ نارقلل مارحإلاب ةبجوملا ايادملا لع ةيمسنلاوهو كلذ عيمج دارملا نوكي
 ل ةإرامجلا ىر دنع لوعفملا رك ذلاو قيرشتلا ريبكت اهب داريو مارحإلاب اهبوجو قلعت
 لوقي رمع نباناكلاقعفان نعبوبأ نعرمعم ىورو ةي الاب ةعنتم كلذ عيمج ةدارإ نكست
 لاق سابع نبأ نع نايبظ ىنأ نع شمع الا ىورو ربكأ هتلاو هللا الإ هلإ ال رحنب نيح
 ىبأ نع نايفس ىورو هتلا الإ هلإ ال ريكأ هللا لوقأ لاق ترحن اذإ لوقت فيك تلق
 هللاو هللا مسب لاقف شبكي رحنلا موي ىحض ًايلع نأ فيرش نب مصاع نع ىديزلا ركب
 . كل ىلع نمو كلو كنم مهللا ربكأ

 ا ع تل ل ب ايادغا مول لكأ ف باب
 ةميهم نم مهقزر ام ىلع تامولعم مايأ ىف هللا مسا اوركذيو ] لجو رع هللا لاق

 لعن وقفتم فلسلا نأ الإ لك ألا باحيإ ىضتقي هرهاظ ركب وبأ لاق [اهنم اولكف ماعنألا
 [ ماعنأألا ةميهب نم مهقزر ام ىلع ] هلوق نأل كلذو بوجولا ىلع سيل اينم لكلا نأ
 ىلا ايادملا وأ عوطتلاو نارقلاو ةعتملا ىدهو ىحاضألا هب دارملا نوكب نأ نم ولخي ال
 سب اللا ىلع بجي امو ديصلا مأزج وجب مارحإلا ف مرح نم عقت تايانج نم بجي

 لكاأل اهيلعروظحف تايانجلا ءامد امأف اهوحنوراص> إلا ىدهو ىذالا ةيدفو بيطتملاو
 بجاوي سيل اهنم لكأالا نأ ًاضيأ فالخ الف عوطتلاو ةعتملاو نارقلا مد امأو اهنم



 حيل نم مهنمو هلم لكأالا نيج ال نم مهتم نيلوق ىلع ةعتملاو نآرقلا مد 2 سانلا نأال

 اولكف ] هلوق نأ ءابقفلا نم مدعي نمو فاسلا نيب فالخ الو هبجوي الو هنم لك'الا

 ءاش نإ اولاق دهاجمو ميهاربإو نسحلاو ءاطع نع ىور دقو بوجولا ىلع سل [ أمم

 لاقو [اوداطصاف متللح اذإو] ىلاعق هلوق ةلدنمب وه امن] دهاج لاق لكأب مل ءاش نإو لكأ

 نإو لكأ ءاش نإف [اهنم اولكف] تلزن ىتح ندبلا نم نولكأي ال نوك رشملا ناكميهاربإ

 ىف سانلا ناكلاق نسحلا نع ىلذهلا ركب ىبأ نع ريكب نب سنوي ىورو لكأي ملماش

 ةراجحلا ىلع هوعضوو محللا !و>رشو ةبعكلا هةجو مدلاب اوخطل اوحذ اذإ ةيلهاجلا

 ءاجمالسإلا ءاج املف ريطلاو عابسلا هلكأت ىت> هلل هانلعج ائيش لكأن نأ انل لح ال اولاقو

 وه امنإف نآلا هعنصن الأ ةيلهاجلا ىف هعنصن انك ايش اولاقف للي هللا لوسر ىلإ سانلا

 كاذ نإف اولعفت ال قلي هللا لوسر لاقف [ اومعطأو اهنم اوكف ] ىلاعت هللا لزتأف هلل

 ىور دقو عدف تنش نإو لكف تئش نإف لكأالا مهيلع مزعي ملف نسحلا لاقو هلل سيل

 نوكي نأ ىضتقي ةبآلا رهاظو ركب وبأ لاق ء ةيحضأالا محل نم لكأ هنأ لِي ىنلا نع

 ةعتملاو نار قلامد ىه اهيلع ةيمسنلاب انرمأ ىتلا ماعنالا ةميهم نم ةبآلا هذه ىف روكذملا

 هيضتقيىذلا ناكنإو ءامدلا رئاسو ةعتملاو نارقلا مدل ةلماش نوكت نأ اهاوحأ لقأو

 اهنم اولكف ] ةوالتلا قسن ىف ىلاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلاو نارقلاو ةعتملا مد ةرماظ

 |[ قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو مثروذن أوفويلو مهثفت اوضقيل مث ريقفلا سنابلا أومعطأو

 هل ًازئاج ءامدلا رئاس ناكذإ نارقلاو ةعتملا مد الإ لاعف“الا هذه هيلع بترتت مدالو

 نأ ىمعفاشلا معزو ةعتملاو نارقلا مد اه.دارملا نأ تبثف اهدعبو لاعف ألا هذه لبق اهلعف

 سنأورباجى ور دقو هلوق نالطب ىضتقي ةيآلا رهاظو امهنم لكؤي ال نارقلاو ةعتملا مد

 نأ سابع نباو ًاضيأ رباج ىورو عادولا ةجح ىف ًانراق ناك هِيَ ىنلا نأ امهريغو

 ذخأو ترحاف اهتيقسب سأو نيس اهنم هديب رن ةندي ةئام عادولا ةجحق ىدهأ لع 5 و

 نم هلم لكأف هقرألا نم ىسكو اهنم لكأو تخبطو ردق ىف تعمُج ةعضإ ةندب لك نم

 الإ لامعألا نم راتخيل نكي مل هنإو ًانراق ناك تلي ىنلا نأ تبث امل ًاضيأو نارقلا مد

 سيلو كسن وم امنإ هب بجاولا مدلا نأو دارفإلا نم لضفأ نارقلا نأ تبثف ابلضفأ

 ىحاضالا نم لك أ, اكهنم لكلا زاج اكسن ناكاملو مارحإلا ىف هليخدأ صقنل نارحي



 /ا١ ايادهلا موحل لكأ ىف باب .

 لت ملو اولحسانلا لاب ام هللا لوسرا» تلاقةصفح نأ ًانراق ناكهنأ ىلع لديو ا
 ىرمأ نم تليقتسا ولورحنلا 1 الإ لحأ الف ىدملا تقس فإ]لاَعف كترع نم تنأ

 نأل لالخإلا هعنم أملاعوطت هيده ناكولف ةرمعا امتاعجلو ىدهلا تقس ام هتريدتسا أم
 حلا مارحإ ناك دق ًانراق هلك ىنلا ناكنإ ليق نإف لالحالا عمي ال عوط# لأ ىده

 تقولا كلذ ىف ًاعئام جحلا مارحإ نكي ملهل ليق كلذ ىف ىدبلل ريثأت الف لالحإلا هعنع
 هباحأ ىمأ كلم ىلا ناك دقو ًازئاج ناكج حلا خسف نآل رحنلا موي لبق لالحإلا نم
 ىذلا عتمتملا 0 تقولا كلذ ىف اوناكف 7 لمعب !والحتي نأ جحلاب اومرحأ نيذلا
 قوس نأالإ !جحلا 0 نيد امي ايف لالحإلا عنتم نكي ملف ذ أهم 3 رفم ة رمعلاب مرحب

 هل عناملا ناكو هنأرق ىف هلع ىنلا لاح تناكمذمو لالحإلا ن 97 كلذ هعئمم 980 ىدطلا

 نأ نم ان ركذ ام ةحص ىلع 1 لد كلذ ىفو جحلا مارحإ نود ىدهلا قوس لالحإلا نم
 نم عملا ف عيا طتلا ىدهل ريثأتال ذإ عولع طتلا ال نآرَلا ىده ناك هبط ىنلا ىده

 ا اذه ىف ىفر نم تآ ىنانأ دع لَم هل وق راق ناك هنأ ىلع لديو لا 92 لالحإلا
 ىلا رع اة رو يطيع قا اذضنأ عنت 26و ةرمعو ةجح لق لاقو كر رايملا

 مع دق نارقلا ىوأر نآال كلذو نأر هلا ىور نم ةباور ضرأعي ال محلا درفأ للم لم

 لَ ىنلا مع دا رفإلا ىدار نوكي نأ زئاجو كوأ وف رخالا هملعي مل مآرح] ] ةدايز

 نظو ةرمعلا نود جملا 9 ذ هعمس وأ ةرمعلا | ركذي هعمل ملو كي أ ميللا كيبل لو

 ةرمعل كيل لوقي نأ و ”اجو ةرمعلا نود ةجحب كيبل لوقب نأ أ نراقلل زئاج ذإ درفم هنأ

 ىلي هدي مهضعل و جحلاب ى 5 ب موضعلإ هعمعتو ًافئاس كلذ ناكالف ًاعم امهم ىلي نأ اجو

 أ ره در نأ متم هنإف ًاضيأو ىلو أ ةدايزلا ىور نم ةبآور تناكذ رم و جحن

 ىلعنيما رحإلل رصتقي لو ةرمعلالاعفأ درفأو جحلالاعفأ درفأ هنأ داف أو جحلالاعفأ جلا
 دق و ا يو اا انارط ان د نم لو كلذ : راني و ةرمعلا وحول ل اعف

 نع ءاطعىورو ةعتملاو نآرقلا ىده نم لك هلا نيعب أت او ةبادصلا نم ةعاج نع ىور

 نب هللاديبع ىورو رذنوأ ءارجوأ ءادف نم ناك امالإ لكؤي ىدهلا لكنم لاق سابعنبأ
 نسحلا نع ماهشه ىورو كلذ ىوس ام لكؤيو رذنلاو ديصلا ه أآزج نم لكؤيال لاقر 3

 اوزاجأ دق نوعباتلاو ةباحصلا ءال ئمف هارجلا الإ هلك ىدلا نم لكؤي ال الاق ءاطعو
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 اويتطأر ىلاعت هلو ٠ هرظح فلسلا نم ًادحأ ملعن الو عتقلاو نارقلا مد نم لكأالا

 كلأس نم لاق ريقفلا سئابلا اومعطأو ءاطع نع ورمع نيةحلط ىور [ريقفلا سئابلا

 تناك نم ىعس امتإولأس اذإ هديب لأسي ىذلا سّنابلا لاق دهاجم نع حبجن : ىنأ نبا ىورو

 فصولايف ةغلابملا ةبج ىلع اذهو ةلئسملل هدي دب هيلع سؤبلا رثأ رومظل ًاسئاب هلاح هذه

 دق ىذلاوهو رقفلاوةجاحلا ةياهن فوه نم نيكسملا نآل نيكسملا ىنعم فوهو رقفلاب هل
 هذهو لئسي ىذلاوهليقوًاثش دحبال ىدلا وهو لاحلا ءوسو ةجاحلل نوكسلا هيلعربظ

 ىلإ بدنلاو اهنملكألا ةحابإل ةيضتقم ىهو ىحاضاللاو ابادحلارئاس تمظتنادق ةبآلا
 اومعطأو اهنما ولكف ] ىلاعت هلوقل كلذ و ثاثلاب ةقدصلا هيف انباتحأ ردقو اهضعبب ةقدصلا

 ثاثلا اواعجخل اورخداو اولكف ىحاضأ الا مول ىف لِي ىنلا لاق [ ريقفلا سئابلا
 اومعطأو اهنم اولكف | ىلاعت هلوق ىفو ريقفلا سنابلل ثلثلاو راخدإلل كثلثلاو لكألل

 كلذ ىفو اورخداو اولكف لِي هلوق هيلع لديو امعيب رظح ىلع ةلالد | ريقفلا سئابلا
 ديع 03 0007 نع نايقس ىور اه ةيلغ لديو خبلا غنم 7

 0 او لع ىنلا ققسمعأ لاق ىلع ن ا

 ةرجأ 5 طعب نأ هلع ىلا عئاندتع نم هيطعن اناف ًاثشا رثم رزاجلا طعق الو اهلالحو

 الو عيبلا هجو ا 53 رجأ نم كلذ رزاجلا ءاطعإ ن "العيب لا نم غنم كلذىفو رزاجلا

 انباححأ لاق كلذلو عيبلا ةبج ريغ نم اهدولحج عافتنإلا زاوج ىلع لد اهنم لك الا زاج

 ناكىبعشلا لاقو ةشئاعو سابع نبأو رمع نع كلذ ىورو ةيحض“الا دلجب عافتنإلا زوحي
 هنأ ىعشلاو سواطو ءاطعو ميهارب] نعو هيلع لصيف ىلصم هتب ضأ كاسم نخب قورسم

 اهترازج ىف ايش ىدلا نم رزاجلا ىطعي نأ تلي ىلا عنم او ركب وبأ لاق هب عفتني
 امم هع اتالذ ايرملا تأ ا هدسأ .. اي هال ذ 11 | ةانأ لاو
 اهم ةيطعل ناك لذ نع روكا لاامع كلدحأ نايحعم لع ىنلد لذ اي دنع نم ةيطعت نإ لاقو

 رازجلا رجأ ىطعأ ال نأ ىفلرعأو ىلع ثيدح ظافلأ ضعب ىف ن"ال ةرج“الا هجو ىلع

 نمر زاجلا ىطعي نأ زئاج هنأ ىلع لدف ًائيش اهنم اهترازج ىف هيطعأ ال نأ امضعب ىفو اهنم
 ىنلا ن"ال ندبلا رن ىلع ةراجإلا زاوج ىلع ليلد هيفو سانلا رثاس ىطعي اكهترجأ ريغ

 انباحصأ زاجأو مولعم لمعلكىلع ةراجإلاز اوج ف لصأ وهو اندنع نم هيطعن نحن لا ْملي
 امني قرفلاو صاصقب لجر لتق ىلع ةراجإلا ةقينح وبأ عخفو ةأش حذ ىلع ةراجإلا



 م ةحيبذلا ىلع ةيمسقلا ىف

 وأ نيتبرضوأ ةبرضب هلتقيأ ىردي الو مولعم ريغ موهبه لتقلاو مولعم لمع حيذلا نأ
 ءاطع نع كلملا دبع ىور [ مهروذن اوفويلو مهثفت اوضقيل م* | ىلاعت هلوق + رثك أ وأ
 طيإلا فتنو براشلاو رافظألا صقو ريصقتلاو قاحلاو حيذلا ثفتلا لاق سابعنبا نع
 رمع نبأ لاقو ةديبع ىأو نسحلا نع كلذكو هلثم دهاجي نع دوسألا نب نامثع ىودو

 ميكسف لاق نسحلا نع كثعشأ ىورو كسانملا لاق [ مهثفت ] هلوق ىف ريبج نب ديعسو
 ليقو رافظألاو رعشلا لاق مهتفت اوضقيل مث ءاطع نع سيق نع ةيلس نب دامح ىورو
 لوأت ال ركب وبأ لاق هوحنو لاستغإلاو سأرلا قلحب هؤاضقو مارحإلا فشق ثفتلا
 هولوأت منال سأرلا قلح هئاضق نم نأ ىلع كلذ لدان رك ذ ام ىلع ثفتلا ءاضق فلسلا
 هنع ةرابع ظفللا سيلام ىلع ليوأتلا غوسيال ذإ هيلع هولوأت امل هل مساكلذنأال ولوهيلع
 قالحلا نإ لاق نم لوق لطبيف بوجولا ىلع مالا نآل قاحلا بوجو ىلع لياد كللذو
 ءايش ”الاهذه تناكذإ رظح نم قالطإ هنأ معزي نم سانلا نمو مارحإلا ىف كسنب سيل
 ةالصلا تيضق اذإف | هلوقو | اوداطصاف متللح اذإو | ىلاعت هلوقلو لالالا لبق ةروظحم
 كسانملا رئاس مظننا دق ثفتلا ءاضقب هرمأ نال مصأ لو'الاو | ضرأالا ىف اورشتناف
 كسانملا رئاس لعف نأ مولعمو فلسلا نم هلوق انركذ نمو رمع نبا نع ىورام ىلع
 ديرأ دق هنأ تي دق هن"ال قاحلا كل ذكف باحيإلا هجو ىلع لب ةحاب إلا هجو ىلع سيل
 [ مثروذن اوفويلو ] هلوقو قلحلا كلذ كف قلحلا ريغ ىف باحيإلا ثفتلا ءاضقب مالاب
 ناك نإ ركب ونأ لاق جبحلا ىف رذنام لكدهاجم لاقو ندبلا نم اورذنام رحن سابع نبأ لاق
 [اهنم اولكف ماعن"الا ةميهب نم موقزرام ىلع | ىلاعت هلوق نإف ةروذنلا ندبلا رحن ليوأتلا
 ةيبمحييذلاهركذدعي هركذا ادام ناكول هن*ال ايادهلاو نديلا نم هرحن رذنام هب درب مل

 أولكف ماعن الأ ةميه نم مهقزر ام ىلع ] هلوق نوكبيف اهنم لك الاب انايإ هرمأو ماعن الا
 روذنملا ىدهلا درب ملهنأ ىلع لدي نارقلاو عتملاو عوطتلا مد وهو هب روذنملا ريغف [اهنم
 ةبآلا ىف روكذملا ماعف“ الا ةميهب نم لك الاب ىملاعت هلا صمأ دقو هنم لكؤيال رذنلامدنأ
 ىناثلاوهنم لكؤي الهنأ اهدحأ ىتاعم هب دافأو رذنلا ركذ فتأتساورذنلا درب مل هنأ ىلعلدف
 روذنملا سفنب ءافولا باحيإ ثلاثلاو اهريغ ىف هنم لضفأ ماي'الا هذه ىف رذنلا عبذ نأ
 هوحنو فاوط وأ ةقدص نم جحلا ىفروذنلارئاس دارملا نوكي نأ ئاجو نيمب ةرافك نود



 صاصجلل نإ. رقلا ماكحا *:

 ىلع ةلالدلاهيفو ركبوبأ لاق لجأ ىلإ رذن لكوه لاق هنأ ًاضيأ سابع نب | نع ىور دقو
 ىلع لدي وهو بوجولا ىلع سم'الاو [ مهروذن اوفويلو ] ىلاعت هلوقل رذنلاب .ءافولا موزل

 ن'ال نيمب ةرافك هيلع نأ اهوحن وأ ةنديوأ ةرمعوأ ًاجح رذن نميف ىعفاشلا لوق نالطب
 . روذنملا سفنب ءافولاب انرمأ هللا

 ةرايزلا فاوط باب

 [ اوفوطيلو | لاق هنأ نسحلا نع ىورف | قيتعلا تيبلاب !وفوطيلو ] ىلاعت هللا لاق
 بوجولا ىضتقي هرهاظ ركب وأ لاق ٠ بجاولا فاوطلا دهاجم لاقو ةرايزلا فاوط

 ءاضقب سأالا ىلع افوطعم هب ىمأ هنأ هيلع لديو بوجولا ىلع صاو“الاو ىمأ هن'ال
 ةرايزلا فاوطالإ حبيذلا دعب رحنلا موي وهو تقولا كلذ ف لوعفم فاوط الو ثفتلا

 ىذلا مودقلا 9 ديرب نأ لمتح ليق نإف ه ةرابزلا فاوط دارأ هنأ ىلع لدف
 ةرمع هولعججو جحا | مارح] نم هب اولحو ةكم اومدق نيح هباحصأو تبي هللا لوسر هلعف

 » هتجح ىلع ىضمو لالحإإلا نم كلذ هعنف ىدطا قاس ناكدق هنإف هي هللا ل وسرالإ

 بيقع هب رومأم هنأ اهدحأ هوجو نم مودقلا فاوط هب دارملا نوكي 7 زوحيال هل ليق
 تامولعم مايأ ىف هللا مسا اوركذيو | لاق هن"ال رحنلا موي نوكي امنإ ىدهلا حيذو يذلا

 مفت اوضقيل مث ريقفلا سنابلا اومعطأو اهنم اولكف ماعف“ الا ةميهم نم مهقزر ام ىلع

 مودسقلاىخارتلاو بيتزتلل مث ةقيق-و | قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو مروذن اوفويلو
 اوفوطيلو | هلوقنأ ىناثلاهجولاو مودقلا فاوط هبدرب مل هنأ توثف رحنلا موي لبق لوعفم
 مودقلا ف اوطو بدنلا ةلالد موت ىتح بوجولا ىلع سص'الاو سمأ وه | قيتعلا تديلاب

 دارملا ناكول هنأ ثلاثلاو هتقيقح نع مالكلل فرص هيلإ ىنعملا فرص ىفو بجاو ريغ

 كلذ نال اخوسنم ناكل ةكم اومدق نيح هيلي هللا لوسر باححسأ هب رمأ ىذلا فاوطلا

 [هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو | ىلاعت هلوقب خوسنم كلذو حلا خسفل هب اورمأ امن] فاوطلا
 خل 0 * نب ا انن

 هللا لوسراي تلق لاق هيبأ نع ىنوملا ثراحلا نب لالب نب ثراخلا نع ةعيبر ىور ابو

 نايثعو رمع نع ىورو ةصاخ 5كل لب لاق ةماع سانلل مأ ةصاخ انل انتجح خسف تيأرأ
 لبق فاط نإ هنإو مودقلا جاحلا فوطي ال سابع نبأ 0 كلذ لثم مثريغو رذ ىبأو

 هنأ ىلإ بهذف [ قيتعلا تدبلا ىلإ ابلخم مث | هلوقب جبتحي ناكو ةرمع هتجح تراص ةفرع



 الو ةرايزلا فاوط باب

 مل قاب محلا اذه نأ ىلإ بهذي سابع نبا ناكف هدعب وأ ةفرع لبق هلعف فاوطلاب لحب
 هجح ريصيف ةف رعب فوقولا لبق فوطي نأب زئاج همامت لبق جحلا خ - نإو خسني

 رمع هدارأ ام ىنعم اذهو هخسن | هلل ةرمعلاو حلا اومتأو ] ىلاعت هلوق رهاظب تدث دقو

 امهيلع برضأو امهنع ىهنأ انأ هِي هلا لوسر دبع ىلعأ 0 باطخلا نبا

 لوسر فيقو: نم هيلعام ىلإو ةدآلا هذه رهاظ ىلإ هيف بهذو جحا ةعتمو ءاسنلا ةعتم
 ليوأت 1 : ل خوستم كلذ نأ تدثا اذإو ةصاخ م مط ناكج | خسف نأ ىلع متانإ مثلَ ملم هللأ

 ه ةرايزلا فاوط دارملا نأ انفصو امب تدئف هي د قيتعلا تيب وفوطيلو | ىلاعت هلوق

 موقت ىتح روفلا ىلع سآلا ناكذإ رحنلا مايأ ىضم لبق همبدقت بوجو ىلع ةلالدلا هيفو
 ىور دقو رحنلا مايأ رخآ ىلإ هريخأت ةحابإ ف فالخ الو ريخأتلا زاوج ىلع ةلالدلا

 هللا لوسر باأ نم سان عم بح هنأ هيبأ نع ديمح نب ملفأ نع هريغو ىرولا نايفس

 الاجر الإ رفنلا موب ىلإ تيبلا مهنم دحأ رزي مل رحنلا موي ناكاءلف بوبأ وبأ مهن هني

 موي نم ثلاثلا مويلا وهو لوآلا رفثلا اندنع كلذب دارأ انو اولجعتف ءاسن موعم تناك

 فاسلاقفتا امل هنأ الإ رحنلا موي نع فاوطلا ريخأت زاج امل ةيآلا رهاظو انيلخ ولف رحنلا

 هريخأت رحب ملو هان رخأر حنلا مايأ نم ثلاثلا مويلا ىلإ هريخأت ةحابإ ىلع راصمألا ءابقفو
 لاقو مد هيلعف قيرشتلا مايأ ىلإ هرخأ نم ةفينح وبأ لاق كلذلو قيرشتلا مايأ رخآ ىلإ
 هريخأتزاوج بجو ىخارتلا ىضتقت مث تناكأ 1 ليق نإف ه هيلع ءىئالدمعو فس وبوبأ

 ظفللا رهاظو ريخأتلاهيلع بجاوب سيل هنأ فالخالهل ليق ٠ فئاطلا ءاش تقو ىأ ىلإ

 ةلاحمال ًابجاوهلعف ناكو ًابجاو ريخأتلا نكي ملاءلف هتقيق ىلع لمحاذإ ريخأت باحإ ىضتقي
 ثفتلا ءاضقب هيفرمأ ىذلا تقولا وهو ريخأت ريغ نم رحنلا موي هلعف موزل كلذ ىضتقا

 عضوملا اذهىف مثنوك عم مح ريغأدبأ هريخأت زاوج ىلع ظفللا رهاظب كلالدتساف
 نميف ةفينح وبأ لاق اذو ىخارتلا ىلع هلعف بوجو نم اهانعم ةقيقح اهب دارم ريغ

 دق [ مهلفت اوضقيل مث ] ىلاعت هلوق نآأل ًامد هيلع نأ قيرشتلا مايأ رخآ ىلإ قلحلا رخأ
 : و قافتإلاب رحنلا مايأ رخآ ىلإ هريخأتح ابأو رحنلا موي ىفروفلا ىلعقلحلا لعف ىضتقا

 ىف رفا حابأ دق ىلاعت هللا نأ كلذ ىف ةفينح ى ثول هن , تحي امو ه كلذ نم رثك أ هحبب

 مايأ ىف هللا اوركذاو] ىلاعت هلوقب رحنلانم تلاثلاوهو قيرشتلا مايأ نم ىناثلا مويلا
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 ةرابزلا فاوطمدقت لبق رفنلا ةحابإ عنتمو | هيلع مئلالف نيمو ىف لجعت نف تادودعم

 دقف كلذ نمضت اذإف رحنلا نم ثلاثلا مويلا وهو لوألا رفنلا لبق هب رومأم هنأ تدتف
 ىلاعت هلوقو « مدب هناربج همزل هرخأ اذإف هريخأت نع ىبنم ةلاحم ال وهف فاوطلا مت

 فاوطلا زاوج ىضتقا دارملا نيب ىنعملا رهاظ ًاظفل ناكامل [ قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو ]
 ةلالد هيف سيلذإ ًاف-زوأ ًاسوكنموأ نايرءوأ ةباتجوأ ثدح نم هعقوأ هجو ىأ لع
 نيدئاز انك انركذ امو ةرابطلا هيف انطرش ولو هيف ًاطرش انركذ امو ةراوطلا نوك ىلع
 تلد دقف خسنلا هب زوجبام لثع الإ ةزئاج ريغ صنلا ىف ةدايزلاو هيف سلام صنلا ىف

 هلوقو ه اهنع ىبملا هوجولا هذه ىلع هلعف نإو زاوجلا عقوم فاوطلا عوقو ىلعتيألا
 كلذ ىأ زاوج ىضتقي [ قيتعلا تيبلا, اوفوطيلو مثروذن اوفويلو مهثفت اوضقيل مث |
 ءاضق لبق فاوطلا لعف نإف بيترتلا ىلع ةلالد ظفللا ف سيل ذإ بيترت ريغ نم هلعف

 بجوت ال واولا ذإ كلذ عيمج ىرحي نأ ةبآلا ىضتقم نإف فاط مث ثفتلا ىضق وأ ثفتلا
 ًاضيأ اوفلتخ ملو ةرايزلا فاوطلبق سبللاو قاحلا ةحابإ ىف ءابقفلا فلتخم ملو بيترثلا
 فاوطلا لبق ناحابم امه نولئاق لاقف ديصلاو بيطلا ىف اوفلتخاو ه هلبق عاملا رظح ىف
 نب رمع لاقو فاسلا نم نيرخآ ىف ةشئاع لوق وهو ءابقفلا ةماعو انباحصأ لوق وهو
 موق لاقو ةرايزال فوطي ىتح ديصلاو بيطلاو ءاسنلا هل لحت ال رمع نباو باطخلا

 نب نمحرلاديع نع ةنييع نب نايفس ىورو فوطي ىت> ديصلاو بيطلاو ءاسنلا هل لحتال
 فوطي نأ لبق هلحلو مرحأ نيح همرحل هللا لوسر تدبط تلاق ةسئئاع نع مساقلا
 فاوطلا لبق قاحلاو سبللا ةحاب] ىلع عيجلا قافتا رظنلا قيرط نم هيلع لديو تيبلاب
 ىلاعت هلوقو امبلثم ديصلاو بيطلا نوكي نأ بجوف مارحإلا داسفإ ىف ريثأت الل سيلو

 نآل قيتعلا تيبلا ىمس امنإ ريبزلا نبأ لاق لاق ىرهزلا نع رمعم لاق | قيتعلا تيبلاب |

 عضو تب لوأ هنإ ليقو ةربابجلا هكلمي نأ نم قتعا دهاجم لاقو ةربابجلا نم ةقتعا هللا

 كلذل ىمسف تدب مدقأ وهف مالسلا هيلع ميهاربإ هددج مث مالسلا هيلع مدآ هانب سانلل

 هّللأ مرحام بانتجا ملعأ هللأو هب ىعي ا هللا تامرح مظعي نمو كلذ أ ىلاعت هلوق اقيتع

 همأرح] ىف هنع هللا ىهنام ةعقاوملاماظعتساو لجو رع هلل امظعت مارحإلا تقو ىف هيلع

 ىلاعت هلوق هب نواهتلاو هماظعتسا كرت نم هير دنع هل ريخ وبف همارح]و هج ةئايص



 في © رورلا ةداهش باب

 باتك ىفكيلع ىلتيام الإ امهدحأ نامجو هيف لبق [ يلع ىلتبام الإ ماعنألا كل تلحأو]
 حبذ امو عبسلا لكأ امو ةحيطنلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو ريزنخلا محلو مدللاو ةتيملا نم هلل
 ممارحإ لاح ىف منغلاو رقبلاو لبإلا نم ماعنألا ةميهم مكل تلحأو ىناثلاو بصنلا ىلع
 [ناثوألا نم سجرلا اوبنتجاف] ىلاعت هل وق مرحنأ ىلع مرحيهنإف ديصلا نم ميلعىلتيام الإ
 ن وكر شملاهلعفي ناك ام ىلع اهل حئابذلا اوبذتجاو اهومظعتالف نأ" وألا ميظعت اوبنتجا ىنعي
 اوناكنيكرشملا نآل اهراذقتساب ممرمأ امن]و اهب افافختساو امل ًاراذقتسا ًاسجر اهامسو
 ىبق اهنومظعي تاساجنلا هذه عم اوناكو ءامدلا اهيلع نوبصيو مهاياده اهيلع نورحني
 ىتلا هوجولا نم اهتساجنو اهتراذقل ًاسجر اهامسو اهتدابعو أمميظعت نع نيملسملا هلل
 . ساجنألاو راذقألا بانتجاكاهمانتجا موزلل ًاسجر اهامس نوكي نأ لمتحيو انركذ

 روزلا ةداهش باب
 رئاس ىف ماع كلذو بذكلا روزلاو | روزلا لوق اوبنتجاو | لجو زع هقلا لاق

 ةدابش هيف لخد دقو لجورع هللا لع بذكلاو هتلاب رفكلا اممظعأو بذكلا هوجو
 ركب وأ انثادح لاق لينح نب دمحأ نب هللا دبع انثدح لاق عئاق نب قابلا دبع !ثدح روزأل١
 نب بيبح نع هييأ نع ىرفصعلا نايفس نع ديبع أنبأ ىلعيو دمع انثدح لاق ةيبش ىأ نإ
 ةدابش تلدع لاقمث مبصلا ةالص عةليشا لوسرانب ىلص لاق كتاف نب مرخ نع نايعنلا
 لوق اوبنتجاو ناثوآألا نم سجرلا اوبنتجاف ] ةيآلا هذه الت مث هللاب كرشإلاب روزلا
 هلاق دوعسم نب هللا دبع نع ةعيبر نب لئأو ىورو ١ هب نيكرشم ريغ هلل ءافنح روزلا
 لوق اوبنتجاو ناثوآألا نم سجرلا اوبذتجاف ] أرق مث هللاب كرشلاب روزلا ةداهش تلدع
 لاقيلع نب مصاع انثدح لاق بدؤملا سابعلا نب دمح ان دح لاق قابلا دبع انثدحو [روزلا
 رمع نب هللا دبع ىتربخأ لوقي راثد نب براح تعمس لاق ىميقلا تارفلا نب دم انثدح
 دقو رأنلا هل بجوت ىتح هامدق لوزت ال روزلا دهاش لوقي ِهّتلَي هللا لوسر عمج هنأ
 ًايئات ءاج نإ هنأ ىلع اندنع اذهو ررعي ال ةفينح وبأ لاقف روزلا دهاش مكح ىف فلتخا
 .برضي دمخو فسو وبأ لاقو رز هنأ مهني ىدنع فالخال هنإف ًارصم ناكنإ امأف

 .باطخلا نب رمع ىتأ لاق هببأ نع ماع هللادبع ىوردقو سحبو ربشيو ههجو مخسيو
 هسيح م هوفرعأف نالف نب نالف اذه لاقو امو سانلل هفقوأو هدر روز دهاش
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 ماشه نب فلخ انثدح لاق زازيلاديلولا نب سابعلإ انثدح لاق عذاق نب قابلادبع انثدحرو
 روزلا دهاش ىف لاق باطلا نب رمع نأ ل وحكم نع جاجحلاا نع ديز نب دامح انث دح لاق

 ظعي نمو كلذ | ىلاعت هلوق ء هسيح لاطيو هبجو مخسيو هسأر قاحو هرهظ برضي

 ىتلا ةمالعلا ىه ةريعش عمج رئاعشتلا ةغللا لهأ لاق [ بواٍقلا ىوقت نم اهنإف هللا رئاعش

 نإ اذه ىلع ليقف ىده اهنأ رعشي امب اهبلعت نأ وه ندبلا راعشإو هل تاعج امب رعشت
 ىورو ةورملاو افصلا نيب ىعسلاو رامجلا ىر اهنم اهلك ج حلا كسانم تامالع رئاعشلا
 بانتجاو هتعاط عابتا هللا تامرح لاف هتلارئاعش ند 0 هنأ ءاطع نع ملعملا بيبح

 أ هللا رثاعش ,ظعي نمو ]أ ءاطع نع رباج نع كيرش ىورو هللا رئاعش كلذف هتيصعم

 مظعي نمو | سابع نبأ نع دهاجم نع حيجن ىلأ نبأ ىورو اهماظعتساو اهنامستسا لاق

 كلذكو هلثم ةم ركع نعو ماظعتسإلاو نامستسالاو ناسحتسإلا ىف لاق [ هللا رئاع

 هوجولا هذه نوكن نأ زوجي ركب وبأ لاق هللا نيد هللا رئاعش نسحلالاقو دهاجب لوق
 . اهل الانتحال ةيآلاب ةدارم الك

 ةندبلا 00 ىف باب

 35 لا ىلإ ابلعب م 00 قمست 2 ىلإ ا 7 ا اهنايلأ ىف 3 نا ايف كل ةداتقو

 لوق وهو رحنت نأ ىلإ اهم عفتني هنإ ءاطع لاقو هلثم ىظرقلا 2 , دمخ نعو قيتعلا

 [ىمسم لجأ ىلإ] هلوق نأ ىلع هعبات نمو سابع نبا قفتاف ركب وبأ لاق ريبزلا نب ةورع

 لاقو بكرت نأ كلذ دعب اوهركو ىمسملا لجألا وه كلذف اندب ريصآ نأ ىلإ هب ديرأ

 اهل حداف ريغ اهيكري رييزلا نب ةورع لاقو ةندب ريصت نأ دعب اهكرب هفقاو نمو ءاطع

 اموكر حابأ أ نماهسجتحيرابخأ كلذف هلي ىنلا نع ىور دقو اهدلو لضف نع اه اهلحو
 أهس] لاقف أمرا كو هل لأقف ةندب قوسي الجر ىأر ِّتِلَي ىنلا نأ ةريره وبأ ىورف

 اذهو كلذ رحت تلي ىلا نع سنأ نع ةداتق نع ةبعش ىورو أميكرا كو لاف ةندب

 اهنم رخأ رابخأ ىف كلذ نيب دقو ابلإ لجرلا ةجاح نم هملع ةرورضل هحابأ امن اندنع

 وهو ةندب قوسي لجرب هِي ىنلا مم لاق سنأ نع ديمح نع رفعج نب ليعامس] ىورام
 ىدهلا بوكر نع رباج لئسو اهبكرا لاق ةئدب اهنإ لاق اهيكرا لاقف هنم غلب دقو ىشمي
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 دقو ًاربظ دجتىتحاهللإ تدجلأ اذإ فورعملاب اهبكرا لوقي هِي هللا لوس ر تعمس لاقف
 ىدحلا بوكرف ِهتِلَي هللا لوسر تعمس لاق رباج نع ريبزلا ىبأ نع حيرج نبا ىود
 ةحابإ نأ رابخألا هذه ىف نيبف ًاروظ دجت ىتح الإ تجتحا اذإ فورعملاب بكرا لاق
 نأ هل زوحيال هنأ اهعفانم كلجال هنأ ىلع لديو اهلإ ةرورضلا ةطيرشب ةدوقعم أب 0
 . تاكولمملا رئاس عفانك املع ةراجإلا دقع كلم اهعفانمل كلام ناكولف بوكرلل اهرجاؤي

 00 ىدطلا لحم باب

 ىلإ عفانم اهف مل  هلوق ىلإ  مكيلع ىلتي ام الإ ماعنألا مل تلحأو ] ىلاعت هللا لاق
 ةندب وأ ايده لعج ايف ىلاعت هدام نأ مولعمو [ قيتعلا تيبلا ىلإ املح مث ىمسم لجأ
 ىلإ هفصو اذه ناكام ل نأ ىلاعت ربخأف هتمذفف بجاو نم ايده لعجت نأ بجو اهف
 دجيسلا قالو تيبلا دنع يذتال اهنأ مولعم ذإ هلك مرحلا انوه تيبلاب دارملاو قيتعلا تيبلا
 وهوتبلاب ةقلعتمهلك مراة مرح تناكذإ تدبلا رك ذب هنع ربعف هلك مرحلا هنأ ىلع لدف
 دقو هلك مرحلا دارملا نأ فالخ الو | ةبعكلا غلاب ايده ] ديصلا ءازج ىف ىلاعت هلوقك
 اهلك ةفرع ِهِبَي هللا لوسر لاق لاق هللا دبع نب ربأج نع ءاطع نع ديذ نإ ةفاشأ كود

 فلتخا دقو اهنم ءىش نيب قرفت 0 ذإ هريغ ىف ىرحجب الو مرخلا اياأدحلا رئاس
 غلبي ىتح مكسوءر اوقلحت الو ] لاق هنأل كلذو مرحخلاف هحبذ هلحم انباعصأ لاقف راصحإلا
 هيف نيب | قيتعلا تيبلا ىلإ ابل مث ] لاق املف ةيالا هذه ىف الم لدغأ ناكو | هلحم ىدحلا
 اوفاتخ لو مرحلا راصحإلا ىده ل نوكي نأ بجوف لوألا ةيآلا ىف هركذ لمجأ ام
 عتقلا مدو ىذالا ةيدفو ديصلا ءارج لثم مارحإلاب امبوجو قلعت ىلا ايادهلا رئاس ىف
 مرا ف نوكي نأ بجو مارح لابهيوجو قلعتام راصحإلا ىده كلل ذكف مرحلا اهل نأ
 نمسلاب ةندبلالب ال !ندبلا نإ ليق | ريخ أهف ل هللا رئاعش نم مكل اهانلعج ندبلاو | هلوق
 ةبجلا هذه نم ةندب ال لبق امت]و نمس أذإ لجرلا ندب لاةيو اتنمس اذإ ةقانلا تندب لاب

 لع نوك نأ ىطتقي ةيآلا موتو رحامو تا ط 9 جاخ لكو روحتم ابلك ىنمو فقوم

 ىده ف ءاحخأ دق د أم

 ةرقيلا نأالإ ةغللا ف ريعبلاب صتةع أ ةنديلاف ةنروس وأ 500 لبإلا تريم م

 ةرقبلاو ةعبس نع ةندبلا لعج هيلي ىنلا نال كلذو اهماقم تماق ةندبلا مح ىف تراص امل
 ةرباب ىف ةندبلا دياقتك ةرقبلا ديلقت ناك كلذلو ندبيلا - ىف رقبلا راصف ةعبس نع
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 رئاسنود ندبلاامبب صتخناذللا ناينهلا ناذبف امهريغ دلقي الو !هةئاسل اهب مارحإلا

 هلل لاقنميف انباصأ فلتخاو ندبلا نم ةرّبلا لاق هللا دبع نب رباج نع ىورو ايادملا

 فسوبوبألاقو كلذ هلز وحي دمجو ةفينح وبأ لاف ةكم ريغب اهرحن هل زوجي له ةئدب لع

 ىلع هلللاق نمنأو كي هعذ هيلع نأ ايده رذن نميف اوفلتخ مو 33 الإ هر هل زوجبال

 هاش ثيح اهرمن ًاروزجرذن نم لاق هنأر مع نا نع ىورو هاش ثيح هحذي هنأ روزج

 دمت نب هللا دبع نع ىور اذكو ءاطعو نسحلا نع ىوراذكو هم اهرف ةنديرذن اذإو

 ثيل ةندب لاق اذإو ةكمبف ايده هسفن ىلع لعج اذإ الاق بيسملا نب ديعسو ملاسو ىلع نبأ

 ىضتقيالو رورجلاةلزنم ةنديلا نأ ةفينح ونأ بهذو ةكمالإ نديلا تسيل دهاجلاقو ىو

 هءاده] ىضتقي هنإفىدحلاامأواهونو ةاشلاورورجلا رذان ةلزنمب ناكف عضوم ىلإ اهءادهإ

 جت وىدهلا ةفصنم ةبعكلا غولب لعل | ةبعكلا غلاب ايده | ىلاعت هلا لاقو عضوم لإ

 ةندبلل مسا ناكف | ريخ اهيف مكل هللا رئاعشنم مكلاهانلعج ندبلاو] ىلاعتهلوقب فسوي 3

 ىده ارحب ملاملفهلل ال وعجمةبرق هنوك ىضتقي ىدحلا مسا ناكذإ ىدهلاك ةب رقاب وكل كل ًاديفم

 هحتذ ناكام لكس يل هنأ لبق نم مزاي ال اذهو ركب وبأ لاق ةئدبلا كح كلا ذكن اك ةك؟الإ

 ندبلل هفصوف نكامألا رئاس ىف ىف ةزثاج ىهو ةير ة ةيحخألا نآل م راب ضت# ووف ةبرق

 [فاوص اهملع هللا مسا اوركذاف] ىلاعتهلوق مرحلاب | رصيصخت ع هلأ رئاعش نم اهمأب

 ةكراب مواهرحت هتلحارغأدق جر ىلع ىنأ رمع نبا تيأر لاق دابز نع سنوي ىور

 هلوق ىف سواط نع لبان نب نميأ ىورو لَ مساقلا ىأةساةديقم امايق اهرضنأ لاقف

 لاق دهاجم نع روصنم نع نايفس ىورو امايق [فاوص اييلع هللا مسا او ركذاف ] ىلاعت

 شعألا ىورو ةلوقعم مايق نفاوصأرق 3 نمواهأدب ةمومضمةمئأق 2 أرق نم

 ربكأ هل هلأو هنأ أ مس لو ةلوقعم لاقنفاوص اهأرق ل لاو ساب 5 نان دع نايبظ ىبأ نع

 لاقفا وصقيألا هذهنع ءلئسو سابع نأ. تعمم” لاق ىحضلا ىبأ ن رع شمالا ىورو

 نفاوصونفاوص اهأرقي دوعسم نب ناك لاق كاحضلا نعرب وج ىورو ةلوقعم امأيق

 لاق ىفاوص اهأرق هنأ نسحلانع ةداتق ىورو ثالث ىلع موقتف امه.دي ىدحأ ل ةعينأ

 ركب وبألاق ةلبقلا ةلبقتسم رحدتاهنأ ريبزلا نب ةورعو رمع نبا نعو كرشلا نم ةصلاخ

 فاوصوامايق ةفطصم ىنعم فاوصاهدحأ ءاحنأ ةثالث ىلع كلذأ فاسلا ةءارق تاصح
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 | امونج تبجو اذإف | ىلاعت هلوق اهمايق ىف ةلقعم ىنعمب نفاوصو ىلاعت هللةصلاخ ىنعمي
 بوجولا ةغللا لهأ لاقو تطقس اذإ ممريغو كاحضااو دهاجمو سابع نبأ نع ىور
 : ميطخلا نب سيق لاق بيغبلل تطقساذإ سمشلا تبجو هنمو طوقسلا وه

 بجاو لوأ ناكىتح ملسلا نع مهاهن ًاريمأ فوع ونب تعاطأ
 اهموذجلا ت تطقسامايق ترح اذإ ندبلا كلذكو ضرألا ىلع طقس لوتقملوأ ىنعي

 طقست اهنإ لاقيال ةكراب تناكاذإ اهنآلل امايق فاوص هلوقب دارأ دق هنأ ىلع لدي اذهو
 مسا اهيلع قلطي ةلاحم الف 1 مث ةمماق تناكاذإو اهب ونجل تطقس لايف ةفاضإلاب الإ
 لمت ظفللاف انجل تطقسابنأ بنجلا ىلع تيلقناف تنام اذإ ةكرابلل لاقي دقو طوقسلا
 اذإف | ىلاعت هلوقو رحنلا دنع 8 طقستف ةمئاق نوكت نأ امهررظأ نأ الإ نيمماللل

 ىلع لدي اذبف اهتوه اممونجل امهوجوب ديرأ دقدنأ ىلع لدي [ اهنم اولكف اهبونج تبجو
 نع ةرابع اموجو لءجل تودلل اهطوةس دارأ امنإ هنأو بسخ اهطوقس دارملا سيل هنأ
 نمنانام 0 لِي هل وق هيلع لديو أبو م دعبالإ اهنم لكألا زوجبال هنأ ىلع لدي اذهو تو ملأ

 لهأن أ الإ اهنم لكألا باجيإ ىطتشإ ا اهنم أولكف | ىلاعت هلوقو ةتيمووف ةيح ىهوةميولا

 دقو هيلإ ًابودنم ًاتسحتسم نوكي نأزئاجو بجاو ريغ اهنم لك ألا نأ ىلع نوقفتم ملعلا
 موي لكأي ال ناكو عادولا ةجحف اهقاس ىتلا ندبلا نم لكأ هنأ هلي ىنلا نع ىور
 مون ن - كتبهم تنك لِي لاقو هتيمضأ مح نم ل 0 : مثديملا ةالص لصي ى >> ىضألا

 ا قامسإ ىلأ نع شايع نب ركبو وبأ ىورو اورخداو اولكف ثلث قوف ىحاضألا
 ةفرع موي ناك اذإ لاق هب عنصأ ن أ ىم أت اذام هل تلقف ةيدهم هللا دبع ىعم ثععب لاق

 ثاثب قدصتو الث لكف هبنجل بجو اذإف فاوص هرحناف رحتلا موي ناكاذإو هب فرعف

 ثلث ةيحضالاو كسنلا ىف ىتي ناكر ع نبأ نع عفان ىورو الث ىخأ ل اهأ ىلإ ثعباو

 لكو لاق هلثم ءاطع نع كلل دبع لاقو نيكاسملل ثاثو كناريج ىف ثلثو كإماألو كف

 ةيدق وأ ديص دارج نم ناكام الإ ةلزتملا هذمم ورهف اعوطت وأ ناك ًابجاو ندبلا نم ءىش
 زع ورمي نبا ةحاط ىور دقو نيكاسلل ىمسم رذن وأ كسن وأ ةقدص وأ مايص نه
 ىطعنو امثل لكأت و اهئلثب قدصتت نأ ِهتِلَي هلا لوسر انرمأ لاق دوعسم نبا نع ءاطع
 نأ زئاجو ًائيش اهنم رزاجلا ىطعت ال ىلعل لاق َِِي ىنلا نآل طاغ رزاجلاو اهثلث رزاجلا

 سم ماكحأ دو
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 ىطعي نأ ىبن امنإو ةرازجلا ةرجأ ريغ نم هئاطعإب انممأ امنإو ًاحيحص رزاجلا نوكي
 ءاينغألا هئاطعإ زاوج ىلع كلذ لد اهنم لكألا زاوج تبث املو هترجأ نم اهنم رزاجلا

 ثلثلا اوردق امنإو هلاومأ رئاسك ىنغلا هنم ىطعي نأ زوي هلكأ هل زوحبام لكنأل
 ىدهمو هضخبي قدصتيو هضعل لكأي نأ هل زاج امل هلال بابحتسإلا هجو ىلع ةقدصلل

 امل هنأ كلذ لبق انمدق دقو ثلثلا ةقدصلل لصح ىذلا ناكةقدصلا هجو ريغ ىلع هضعب
 سئايلا اومعطأ واهنم اولكف | ىلاعت هللالاقو اورخداأو اولكف ىحاضألا موخل ىف هيلي لاق

 زاوج هم ومع ىضتشي نديلا ىلع افطع| |امنم اولكف | لاعتهلوقو ةقدصلل ثاثلا ل صح | ريقفلا

 [ رتعملاو عناقلا اومعطأو | ىلاعت هلوق اهل ظفللا لومش ) عتقلاو نارقلا ندب نم م لكلا

 باعث مالغ رمع وبأ انربخأ لئاسلا عئاقلاو قزر امم ىضارلا نوكب دق عناقلا ركب وبأ لاق
 ةعانقلا نملاةيو ىلاعتهتلا هقزرام اضرلاةعانقلا لانا الا نبا نع بلعُت ان ربخأ لاق

 : عونقلا ىف خامشلا لاقو ركب وبأ لاق ريغ ال عناق لجر عونقلا نمو عنقو عناق لجر
 عونقلا نمفعأ هرقافم ىنةيف هحلصي ءرملا لامل

 ىذلا عناقلا اولاق ةداتقو دهامو سابع نبأ نع ىورف ةبآلاب دارملا ف فلسلا فاتخاو

 لئسي ىذلا مناقلا الاق ريبج نب ديعسو نسحلا نع ىورو لئسي ىذلا رتعملاو لئسيال

 رتعملاو ىذلا كراج عاقل دهاجم لاقو لئسي الو ضرعتي رثعاا لاق نسحلا نع ىورو

 نوك نأ ةبآلا تضتقا دقف ىنغلا وه عئاقلا ناك نإ ركب وبأ لاق سانلا نم كيرتعي ىذلا

 لئسيىذلاريقفلا ءاطعإو ىنغلا ءاطعإو لك “الاب مالا ايف نال ثلثلاب ةقدصلا بحتسملا

 هانعم ىف ليق ا حم ىوقتلا هلاني نكلو اهؤامد الو ابموحل هللا لان ن ) | ىلاعت هلوق

 هللا اضر غلبي نل لسيقو اهنم ىوقتلا لبقتي نكلو ءامدلا الو موحللا هللا لبقتي نل

 نوقحتسي امنإ مهنأ انايب كلذ لاق امنإو مكنم ىوقتلا هغلبي نكلو اهءامدالو اهموحل
 امنإو باوثلابب اوقحتسي نأ زوج الف قا لق ءامجلاو موحللا تناكذإ مهامعأب باوثلا
 كلذك إ ىلاعتهل وق اكذب ىلاعت هللا ممأ ةقفاوم ىرجوىوةتلاوه ىذلا مهلعفيهنوقحتسي

 تيطعأام ةعن ملا عابسلا فالخا نم نوديربامف دابعلا فيرصتل اهللذ ىنعي ا ل اهرذؤ

 عيبو عما وص تمدهل ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولو | ىلاعت هلوق ةلآلاو ةوقلا نم

 كاحضلا لاقو دوهلا سئانك عيبلاو نايهرلا عماوص دهام لاق ا دجاسمو تاوالصو
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 نيلسملا تاولص عضاوم تاولصلا نإ ليقو اتولص اهمنومسيو دوهملا سئانك تاولص

 مايأ ىف عماوص تمدهل ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الول مهضعب لاقو ىهزانم ىف ام
 ةعل رش ماييأ قدجاسم و مالسلا هيلع ىسوم ةعي رش مايأ 2 عبو مالسلا هيلع ىسع ةعيرش

 ةآلا ىف ركب وبأ لاق نينمؤملاب ةمذلا لهأ تايلصم مده نع مفدي نمسا لاقو مي دم
 نم دبع وأ ةمذ هل ناك نم ىلع مدهت نأ زوحي ال ةروكذملا عضاوملا هذه نأ ىلع ليلد
 نب دم لاقو مهرود رئاس نومده- او اهومده نأ مهل زئاجج برحلا راد ىف رافكلا
 ةينك وأ ةعيب نم ايف ناكام مده مل نيماسملل ًارصم تراص اذإ حلصلا ضرأ ىف نسحلا

 مهنإفنيماسلل ار صماهنم ران هنإف ةيزجلاب املع ابلهأ رقأو ةونع حتفام امأو ران تيب وأ
 نإ اهواعمب نأب نومؤيو مهيلع مده الو مهسُنأن انكو موعبب ف 0 أف نم نودنمم

 اوتآو ةالصلا اوماقأ ضرألا ىف مهانكم نإ نيذلا | ىلاعت هلوق ةنوكسم ًاتويب اؤاش
 نولتاقي نيذلل نذأ | ىلاعت هلوقب لاتقلا ىف مهل نذأ نيذلا ةفص هذه ركب وبأ لاق | ةاكذلا
 نإ نيذلا  هلوق لإ - ق> ريغل مثرايد نم اوجرخأ نيذلا - هلوق ىلإ - اويلظ مهنأب

 [ ركنملا نع اوهنو فورعملاب اورمأو ةاكزلا اونآو ةالصلا اوماقأ ضرألا ىف انكم
 مهنكم ن نإ هنأ ىلاعت ريخأق قحريغب مثرايد نم أوجر أن ,ذلا ا , رج أ ملأ ة ةفيدعو

 ةفص وهو ركنملا نع اوهنو فورعملاب اورمأو ةاكزل ١! اوتو ةالصلا او ماقأ ضرألا ىف

 هللا ىضر ىلعو نامدعو رمعو ركب وب أمو ضرال لا ىف هل هللا مهنكم كم نيذلا نيدشارلا ءافلخلا
 ضرألاىف اونكم اذإ مهنأب ىلاعت هللا رابخإل مهتمام] ةمص ىلع ةدضاولا ةلالدلا هيفو مهنع
 صاوأب نيمئاقلا ةمئأ | 0 نأ بجوف ضرأالا ىف اونكم دةومهيلع هللا ضورفب اوماق
 كلذب فصو اع هللأ نال ءالؤه ىف ةيواعم لخدب الو هيهاونو هرجاوز نع نيهتنم هللا

 ءاقلطلا نم وه لب نيرجاوملا نم ةيواعم سيلو مهرايد نم اوجرخأ نيذلا نيرجاوملا
 | هتينما ىف ناطيشلا قلأ ىنمتاذإ الإ ىن الو ل كلبق نم اننا امو | ىلاعت هلوق
 نأ سق نب دمحو ل نب دممو كاحضلاو ريبج نب ديعسو سابع نبا نع ىور ةيآلا
 ةثلاثلا ةانمو ىزعلاو تاللا متي أرفأ | هل ىبنلا الت امل هنإ ةيالا هذه لوزن ىف بسلا

 : هتوالت ىف ناطيشلا قلأ[ ىرخأالا

 مي رثا نوتعافش نإو ىلعلا قينارغلا كلت
 نى
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 اهيف ركذو ةروسلا هذه متلي ىنلا الت امل نولئاق لاةف ناطيشلا قلأ ىنعم ىف فاتخا دقو

 ىلإ تلي تلا غلب نيح مهنم لئاق لاقف بيعلاو مذلاب اهركذي هنأ رافكلا ملع مانصآلا

 ريثكلا عملا ةرضحب كلذو ىلعلا قينارغلا كلت | ىزعلاو تالا متي أرفأ | ىلاعت هلوق

 حدم دق ادم نإ هنم دعبلاب اوناكن يذلا رافكلارئاس لاقف مارحلا دجسملا ىف شيرق نم

 هلتي مل لَم ىنلا نأ نيبو مهل وق نم كلذ هللا لطبأأف هتوالت ىف ناككلذ نأ اونظوانتملا

 هنال اناطيش قلي ىنلا ةوالن لاح ىف كلذ ىقلأ ىذلا ىمسو نيكرشملا ضعب هالت امنإو

 درمتم لكل مسا ناطيشلاو [نجلاو سنإلا نيطايش ] ىلاعق لاق اكسنإلا نيطايش نم ناك

 دنعكلذ لاقو نجلا نيطايش نم ًاناطيش نوكي نأ زئاج هنإليقو سفإلاو نجلا نم تاع

 هنع ىلاعت هللا كح يمالسلا مويلع ءايبنألا نامزأ ىف زئاج كلذ لثمو هيلي ىتلا ةوالت

 ملراج فإو نما نم موبلا عل بلاغ ال لاقو مهامعأ ناطيشلا مط نز ذإو |هلوقب

 لأق اعإو | نورت الام ضو ىإ متم مىرب فأ لاقو ةيبقع ىلع صكن ناتئفلا تءارت ايلف

 روع 3ك روصت 5و

 لاق ىذلا نوكي نأ زئاخ ريبدتلا نم برضل بِي ىنلا نمذ ىف ًازئاج كلذ لثم ناكو

 ملكت دق متلي ىتلان وكي نأزئاج مهضعب لاقو هلاق هبل ىلا نأ موقلا نظف ًاناطيش كلذ

 ضعب ركذأو هيلع هلل هيأ نأ ثيأي الف رشب هنم ىردي ال ىذلا وهسلا ليبس ىلع كلذي

 هلغشيام ل ىنلا ردص قهسواسو قلب ناك ناطيشلا نإ ىنعم لا نأ لإ بهذو كلذ ءايلعلا

 نوءرفو مالسأا هيلع ىمومةصق وح ةماشتملا صصقلا ىف ًاطلغ أرقيف لوقيام ضعب نع

 معجر دق اولاق ابر نوكرشملاو نوقفانملا ناكف ظافل*الا ةفلتخم نآرقلا نم عضاوم ىف

 ىف طلخلا امأف هيلع ىلاعت هللا ههبنف ومسلا قي رط ىلع هنم نوكب كلذ ناكو أرق ام ضعب نع

 هلِلَي ىنلا سمأ ىف ةودنلاراد ف شيرق ترواشت نيح ىدجبلا خيرشلا ة

 ضحن لع طفغلا عوقو ز وجال 5 ثط ملأ هم هع قو هكاح رغ هتاف ةئا ذلا كلت ةءأ هم ة ا 2 هيف اسس درت 5 00 1 + امأك سنأ ءلل والسسا <
 «أج رم نر < هجوم ىلا 2 يك اديك © ::وكيت# يرقي ون نو وخا#

 الق امل هنأ نسحلا نع ىورو نآرقلا نم هنأ ىلع ةوالتلا فاعضأ ىف رعش داشنإب نآرقلا

 قراغامت نإو ىلعلا قنارغل اكعدنع ىه اهإ هِي ىنلا ىف لاق مانصأالا ركذ هيفاع

 الف هوكسان مه اكسنم انلعجةمأ لكل | ىلاعت هل وق مويلع ريكسلا ةرج ىلع ل وق ىف ىجنرتل

 فلأللا وهو رش وأ ريخ لسمعل داتعملا مضوملا كسنملا نإ لبق [ مالا ىف كنعاني
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 اكسنم سابع نبا لاقو جحلا تاديعتم ىبف هيف تادابعلا عضاوم جحلا كسانمو كلذل
 ةمركعو ًاضي د هاجو ءاطعلاقو هريغو ىع مدلاةقارإ ٌْق اديعتم ةداتقو دهاجم لاقو ًاديع
 ىنلا لاق ركب وبأ لاق اه هللا ىعأ ىتلا تادابعلا عيمج كسنملا نإ ليقو هوحاذ مث حئابذ
 انكسن لوأ نإ لاقف ىحضألا موي جرخ هت ىنلا نأ بزاع نب ءاربلا ثيدح ىف هلي
 ا نأ ىلع لدي اذهو اكسن ًاعيمج حيذلاو ةالصلا لع حيذلا مث ةالصلا اذه انموي ىف
 ىلع يذلا قالطإلا دنع ةداعلا ىف بلغ الا روظألا نأ الإ تادابعلا عيمج ىلع عقي كسنلا
 نوكي نأ عنتمي سيلو [ كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف ] ىلاعت هللا لاق ةبرقلا هجو
 نيرومأم اونوكينأ كلذ بجويف ةيآلاب ديرأ ام دحأ حيذلا نوكيو تادابعلا عيمج دارملا
 هب جاجتحالا غاس بذل أب نب رومأم انكذإو [ سمآلا ىف كنعزاني الف ] ىلاعت هلوقل حيذلاب
 جحلا ف بجاولا حيذلا ىلع هانلعج ولو ةاكزلاكنيرسوملا ىفةماءابءوقولةيضاأألا باجبإ ىف
 تناكذإ ءامدلا نم امهريغ نود حلا ىف نيكسن اناك ذإ ةعتملاو نارقلا مد ىف ًاصاخ ناك
 هجو ىلع هباحيإ نوكي الف ةيانجو صقن نآربج ةبج ىلع بجي امنإ جيحلا ىف ءامدلا رئاس
 ياحيإ ءادتباو رهاظ ىضتقي |[ هوكسان ُم اكسنم انلعج ] ىلاعت هلوقو هب ةدابعلا ءادتبأ
 ىنأ نع ىبعشلا ىورف ةيحضألا بوجو ىف راصمألا ءابقفو فلسلا فلتخاو هب ةدابعلا
 موا ىنثعبي سابع نبا ناك ةمركسع لاقو نايحضإ امو رمجو ركب ابأ تيأر لاق ةحرس
 نبا لاقو سابع نبأ ةيحضأ هذه لقف تيقل نم لوقيو أم هل ىرتشا نيمثردب ىضأ الإ
 ىحض'الا عد"ال ىنإ ىراصف“ الا د وعسم وبأ لاقو قورعمو ةنس نكسلو متح تسيل رمع
 الإ ةبجاو ةيحضالا ىعخنلا ميهاربإ لاقو ىلع متح هنأ ىتاريج ىر نأ ةفاخع رسوم انأو
 ىورو اوحضي مل اورفاس اذإو اوح اودهش اذإ اوناك لاق هنأ هنع ىورو رفاسم ىلع

 ةفينح وبأ لاقو ةبجاو ةيحض "الا لاق لوحكم نع زيزعلا دبع نب ديعس نع نامي نب ىحي
 نود نيميقملا ىرقلاو راصم الا لهأ نم راسيلا لهأ ىلع ةبجاو ةيحضأالا رفذو ديو
 ةقدص هيف بجتام كلذ ىف راسيلا دحو ًارسوم ناكنإو رفاسلا ىلع ةيضأ الو نيرفاسملا
 لاقو ةنس ىهو ةيجأوب تدسفأ اهتأ هنع ىورو كلذ لثم فسوب ىفأ نع ىورو رطفلا

 منصام سئ رذع ريغ نم اهكرت نمو مبقملاو رفاسملا ةيبضأ مهلكس انلا ىلع سفأ نب كلام
 نب هللا دبع لاقو اهكرتب سأب ال ىروثلا لاقو ةبجاوب تسيل ىعفاشلاو ىروثلا لاقو
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 ةبآلا هذه هل جتحي اهبجوي نمور كبوبأ لاق ىحضي نأ نم ىلإ بحأ هابأ اهم رثؤي نسحلا

 كلذبو هل كيرشال نيملاعلا بر هلل ىنامو ىايحبو ىكسنو قتالصنإ لق هلوقب هل جتحيو

 لديو ةيحض“الاهءد ارا عضوملا اذه ىف كسنلا ن'ال ةيض“ الان مالا ىضتقا دق [ترمأ

 كتيحضأ ىدوشاةمطافاب لاق قلي ىنلانأ نيصح نب نارمع نعريبج نيديعس ىورامهيلع

 ىامحو كسنو ىتالص نإ ] ىلوقو هيتلمع بنذ لكابمد نم ةرطق لوأبكل رفخي هنإف

 نإ | ةيضأالا ميذ دنع لوقي ناكدنع هللا ىضرأي ًايلع نأ ىورو [ قيماملا بر دق اعو

 لوسر اب ىحض“الا موي راين ني ةدرب وبأ لاقو ةبآلا | هلل قتامو ىايحمو كسنو قتالص

 كلذ لدف ميذلا مث ةالصلا اذه انموي ىف انكسن لوأ نإ متلي لاقو ىكسنب تاع ىنإ هللا

 [ ترمأ كلذبو | هلوقب هب رومأم هنأ ربخأو ةيحض'الا هَ د دق كسنلا اذه نأ ىلع

 0 او كبرل لصف] هلوقب هيف جتحيو بوجولا ىضتقي ر ماالاو

 بجأو وهف هل ىنلا ىلع بجو اذإو باجيإلا ىضتقي صئالاو ةيحض“الا رحتتل ابو ديعلا

 جمر د ةوسأ هللا لوسر ىف مل ناكدقل ] هلوقو [ هوعيتاف ] ىلاعت هلوقل انيلع

 ىنث د> لاق شايع نب هّللأ دبع نع , 0 اا لال نيلئاقلل

برقي الف مضي ملف راسي هل ناك نم هل هللا لوسر لاق لاق ةريره ىنأ نع جرع الا
 ن

 نب قابلادبع انثدح ديعس نب ى# مونم ةعامج اعوف مبا ضل عزتي ز نعم اووتكق ل نكانغم

 نبى <يانث دحلاق ةج راخ نب مثيلا انثدح لاق كراملا نب ديلولا نب سابع انثدح لاق عناق

 نم تي هللا لوسر لاق”لاق ةريره ىنأ نع جرعالا نع شايع نب هللا دبع نع ديعس

 قايلادبع انثد> اعوفرمآ ًاضيأأ ىلعي نب ىحي هأورو انالصمنبر قيالف مضي ملف ةعس ىلعردق

 نع ىلعي نب ىبحي انث دح لاق ءارفلا نامعنلا نب دمحأ انثد> لاق قاححإ نب نيسح انثدح لاق

 ةعسدجو ند هلع هللا لوس رلاقلاقةريرهىفأن زعجرع هلا نعسابعوأ شايعنب هللا دبع

 ةرئاره ىنأ نع جرع هلا نع رفعج ىنأ نب 0 هأوروأت 0

 قوف رفعج ىأ نب هللا ديبع نإ لاقيو انالصم ه نر شي الف مضي ملف ةعس دجو نم لاق

 هنأ حيحصلا نإ لاقيو هعفرب وزب ريو لعد رف اللا طلا ف ضاع 1

 نب فتخم نع ىننحلا ةلمر ىلأ ك ثيدحب ًاضيأ د فوقوم

 ةريتعلاو ركب وبأ لاق ةريتعو ةيمضأ ماع ىف تبب لهأ لك ىلع لاق هنأ كلَ ىنلا نع لس



 ما ا ىدهلا لحم باب

 نب!ناكدقو ةيبجترل! ىهو نورتعي مثبجر نوموصي اوناكم نإ ىهو قافتإلاب ةخوسنم
 الإ ربخلا ىضقتماةبجاو ىهف ةيحضألا خيسن ىلع ةلالدلا مقت ملو هنالعفي نوعنبأو نيريس
 ىرحيإلةيضألا نم يجاولا نأ مولعمو ةيحضأ تي لهأ لك ىلع ثيدحلا اذهىف ركذ هنأ
 ابيبج ول يتصامو تاحيإلادرب ل هنأ ىلع كلذ لديف دحاو نع ىرحي امنإو تيبلا لهأ نع
 نب ليعامس] رمعموبأ انثدح لاق ىروزبلا نوعىبأ نب دمحأ انثدح لاق قابلا دبع انث دحام
 الاق بزأع نب ءاربلاو رباجن عىعشلا نعدهاجمنع بدؤلا ليعامس] وبأ انثدح لاق يهاربإ
 ةالصلادعب يذيلف ةالصلا هذه انعم ىلص نم لاقف ىحضأللا موي هربنم ىلع لب ىنلاماق
 سبل لاق انعج ر اذإ انب امأ انعم لكأيل تحبذ ىن]هللا لوسر اي لاقف راين نب ةدرب وبأ ماقف
 اذه نم لدتسف كريغ نع ىز## الو كنع ىز# لاق زعملا نم ةعّذج ىدنع لاق كلسنب

 حيذيلفانعم دهشوةالصلا هذه انعم لص نم للي هلوق اهدحأ بوجولا ىلع هوجوب ربخلا
 كنع ىرجبت ّنِلَع هلوق ىناثلاهجولاو بوجولاهرهاظ ىضتقي يذلاب صاوهو ةالصلا دعب
 ءاضقلاو ىنع ىضق ىنعمب اذك ىنعىرج لاقي هنأل كنع ىضقت هانعمو ك ريغ نعى زجنالو
 ضعب ىف نأ ىرخأ ةبج نمو بوجولا كلذ ىضتقا دقف بجاو نع الإ نوكب ال
 دعأ هد ر ىأال لاق هنأ ابضعب ىفو هتيخا دعيلف ةالصلا لبق جبذ نف ثيدحلا اذه ظافلأ
 جيذيلف انعم دهشو ةالصلا هذه انعم ىلص نم هِي هلوقنإ لوقي كلذ ىنأي نمو كتبضأ
 عيملجا معاملو عيمجلا دنع ةالصلا دوهشب قلعتيال امم وجو نال باجبإلا درب م هنأ ىلع لدي
 زاوج هبدارأ امنإف كنعىر# هلوقامأو بدنلا دارأ هنأ ىلع لد ءاينغأالا هب صصخي لو
 ىف سلف ضرف زاوج رخآلاو ةيرق زاوج امهدحأ نيبرض ىلع ءاضقلاو زاوجلاو ةبرق
 ةدربوبأ نوكي نأ لمتح ًاضيأو بوجولا ىلع ةلالد ءاضقلاو زاوجلا ظفل قالطإ رهاظ
 ىلع ةلالد ةدرب وبأ هب بطاخ ايف سيل ًآذإف ةداعإلاب هرمأف رذن ةيحض“الا بجوأ ناكدق
 ١ 2 اماحجيإ قى لفل م ومع سنل نيعم صخش ىف كح هنأال بوجولا
 نإ ةدر قو لاق دق هل ليق هلثم هيلعبج ويل هتميق نع هلأ بجاو نع ءاضقلا دارأول
 ئوجرلا ىلع هلب ستحل اموىلو الا نم ريخ ةعذج+لاتناكف حل لاش نم ريخ ةعذج ىدنع

 عمزا 1 بوجولا ىف الصأ امل نأ الولف رذنلاب اهموزل ىلع عيملا قافتإ رظنلا قرط نم
 بوجولل هب جتحامو رذنلاب مزلتالف بوج ولاىف لصأ امل سيل ىتلا ءايش“ الا رئاسك رذنلاب

 لسع اء 2 سس

 ليق نإف دحأ



 ةاكرلا تخسنو اهلبق ناكهذ لك ةيحضأللا تخسن لاق رفعج ىبأ نع ىفعجلا رباج ىورام

 لسغ لكةبانجلا لسغ خسنو هلبق ناكءوصلكناضهر موص خسنو البق تناكةاكز لك

 خوسنملا نوكي الو هلبق ناكام هب خسن هنأل ىلا بوجوىلع لدي اذهف اولاق هلبق ناك

 ركب وبأ لاق بجاو وأ ضرف وبف هلبق ال خسان هنأ هركذام لكنأ ىرت الأ ابجاو الإ هب

 نيب اذاف بوجولا ةدم نايب وه بجاولا حسن نال بوجولا ىلع لديال ىدنع اذهو

 رخآ هىث باحيإ ىضتقي ام كلذ َْق نك م تقولا اذه ىلإ تن كباجيإلا ةدم نأ خسنل ا

 مل لعفت تناكىتلا حئابذلا رئاسو ةقيقعلاو ةريتعلا مكنع تخسن دق لاق ول هنأ ىرت الأ

 ةحيبذ لك ة يمض" الا تخسن هلوق ىف اذإ سيلف ىرخأ ةحيبذ بوجو ىلع ةلالد هيف نكت

 ةيض الاب عضوملا اذه ىف خسنلا ركذ ةدئافامنإو ةيحضالا بوجو ىلع ةلالد اهلبق تناك

 امموجوىن ندد جتحاعو ةبجاوىرخأ ةحيبذ كانه نكت م ةيضالا ىلإ انيدنام دعي هنأ

 باطلا نيزيزعلا كيع انثدح لاقهتأ كيع نب ميهاربإانثدح لاق عناق نب قابلا ديع انثدحام

 هللَي هلال وسر لاق لاق سابع نبا نع ةم ركع نع بابح ىبأ نع ىلع نب لدنم انثدح لاق
 تاينع وأ دمح نب ديعس أنئدحلاق قابلا دبع انثدحو ةئس ميلعوهو ةضيرف ىلع ىض الإ

 زرحم نب هللادبع نع ميلس نب ميحرلا دبع انثدح لاق دام نب نسحلا انثدح لاق ىنادجن'الا
 مزعل ملو رتولاو ىحضالاب ترمأ قلتم هللا لوسر لاق لاق كلام نب سنأ نع ةداتق نع

 لا ذو

 رع نب هللأ ديع انثدح لاق هيّقفلا سايعلا نب ىلع ندمت انثدح لاق قابلا ديع انثدحو ىلع

 للي ىنلا نع سابع نأ نع ةمركع نع نابأ انئدح لاق ثراولا دبع نب دمح انثدح لاق
 هنأ رابخ'الا هذهقف ىحضلاو رتولاو ىحض'الا عوطت كلو ةضيرف ىلع نه ثالث لاق
 باجإلل ةيضتقملا رابخ “الا تناكل تضراعتول رابخ”الا نأ الإ انيلع ةبجاوب تسيل

 هيف نأ ىناثلاو كرتلا ةحابإ ىلع ءىراط باحيإلا نأ امهدحأ نيبجو نم لامعتسالاب ىلوأ
 بوجولا ىقن ىف هب جتح امو ةحابإلا نم ىلوأ رظحلاو كرتلا ةحاب] هيفن ىفو كرتلا رظح

 دبع انثدح لاق هللا دبع نب نوراه انثدح لاق داود وبأ انثدح لأق ركب ني دمج انثدح أم

 لاله نب ىسع نع ىايتقلا شايع ىتثدح لأق بوبأ نب ديعس ىتثدح لاق ديزب نب. هللأ

 آديع ىحض"الا موب ترمأ لاق متلي ىنلا نأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ىفدصلا
 ال لاق امم ىحضأفأ ىثإ ةحينم الإ دجأ مل نإ تيأرأ لجر لاقف ةم'الا هذهل هللا هلعج



 مق ىدط ]ل < باب

 دنع كتيضأ مامت كلتف كتناعقاحتو كب راش صقتو كرافظأو كرعش نم ذخأت نكلو
 ذإ ةبجاو ريغ ةيحضالا نأ ىلع لد ةيحضألا ةلزنمب ءايشآلا هذه لعج الف لجو زع هقلا
 ىتثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمت انثدحو بجاو ريغ ءايش الا هذه لعف ناك
 شايع ىبأ نع بيبح ىنأ نب ديزب نع قاحس] نب دمح انثدح لاق ىزارلا ىموم نب مهاربإ
 3 نيج وم نيحلمأ نينرقأ نيشدك رحنلا موي 1 ىنلا حيذ لاق هللا ديع نب رباج نع

 أةينح مهاربإ ةلم ىلع ضراالاو تاومسلا رطف ىذلا ىوجو توجو ىنإ لاق امببجو

 كلذبو هل كيرشال نيملاعلا بر هلل تاو ىايحو ىكسنو ىتالص نإ نيكرشملا نم انأ امو
 اولاق حيذ مث ربك أ هللاو هللا مساب هتمأو دمحم نع كلو كنم موللا نيملسملا نم انأو ترمأ
 عبمج نع ةأش رجت مل ةبجاو تناكول اهن”ال ةبجاو ريغ اهنأ ىلع ةلالد ةم'الا نع هححذ قف
 دق نمع عوطتي نأ زئاجو كلذب عوطت هن "ال بوجولا ىننيال اذهو ركب وبأ لاق ةماالا
 تح امو همزليام بوجو هنع كلذ طقس الو هسفن نع لجرلا عوط#ب امكهيلع بجو

 ىلع نيمجو نم ةلالدلا هيفو هباحيإ ىن نم فلسلا نع هتياور انمدق ام بوجولا قن نم

 اهدحا كلذ

 بجولهيلإ ةجاحلا مومع عمابجاو ناك هنأ ىاثلاو هباحيإ ىن فلسلا نم طوق انركذ
 هب لقنلا درول كال ذك ناك ولو هب وجو ىلع هبا ال فيقوت لي ىنلا نم نو نأ
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 نمع ضافتسا دقو هفالخ فلسلا نم مه ارظن نم د نم ربظي م هنأ

 رطفلا ةقدص باحيإ دورو نزوفف هدورو نوكي نأ نم لقأ ال ناكو ًارتاوتم م
 هنأب هيف نحو بوجولا قأ ىلع ةلالد هيف ضيفتسملا لقنلا مدع فو هيلإ ةجاحلا مومعأ

 مل الف رطفلا ةقدصك هيف رفاسملاو ميقملا كح فلتخا امل لام ىف قح وهو ابجاو ناكول
 ًابجاو ناكول هنأب ًاضيأ هيف جتحو بجاو ريغ هنأ لبع لد رفاسملا ىلع ةفينح وبأ هبجوي
 رحنا مايأ ىضم طقسي هنأ ىلع عيمجلا قفتا املف تقولا ىنم هطقسأ ال لام ىف قح رهو

 ةقدصو ةاكلا وحن لاوم”الا ىف ةبجاولا قوقحلا رئاس تناك ذإ بجاو ريغ هنأ ىلع لد
 هدابجق ح هتللاف اودهاجو] ىلاعتهل وة تاقو“الا ىضم اهطقسيال اهوحنو رشعلاورطفلا
 ريهارإكيبأ ةلماوعبتاو هدابجقح هقلاف اودهاجمانمم لبق | هارب مكيأةلم هلوقملا-
 مسالا لصق راجلا فذح التأ الإ يأ ةلكدارأ هن ال بصق مهضعب لاقو بصن كلذلو
 تيثامالإ ميهاربإ ةعبرشعابتا انيلعنأ ىلعةلالد ةبالاهذه ىف وركب وب أ لاق بصتف لدفلاب



 صاصجلاناءرقلا ماكحأ 0

 انيبن ةلم ىف ةلخاد اهمآل ميهاربإ مكب هبأ ةلم لاق امنإ هنإ ليقو تلي انيبن ناسل ىلع هخسن

 مكيبأ ةلكهدابج قح هللا ىف دابجلا نأ ىنعي هنإف ميهاربإ كيب بأ ةلك هنأ ىنحملا ناكنإو هل
 هللأ ىف اودهاجو ]سس أدع نبأ لاقو هدابج قد هللا ىف دهاج هنا مالسلا هيلع 3

 مثال ةمول هللا ىف اوفاخت ال ًاضيأ سابع نبأ نع ىورو نيكرشملا اودهاج | هدابج قح

 ىلاعت هل وق لجو زع هلل قملاب اولمعا دل كك احضلا لاقو هدامج قع هلئأ ف دأ رج ودو

 جدحو دها# لاق كلذكو قيض نم سايع نبأ لاق | جرح نم نيدلا ىفكيلع لعج اموأ

 ةعسوتلا بجوأامو قنم ومف قيضلا ىلإ ىدأ ام نأ ثداوحلا نم هيف فلتخا ام لكف هب
 تاو هن جرتخأل قبض نم ةنإ عرج نم نيدلا ىف مكيلع لعج امو | ليق دقو ىلوأ وبث

 لييس الام مالسإلا ند َّق سلق ةيلظملا هب مرو : ام هامو ةيوتلاب هدم صاختي أم هنم نآل

 مهلك سيلو ا عيب باطلا | مهاربإ كي بأ ةلم | هلوقو هتب وقع نم صالخلا ىلإ
 نيملسملاىلع م مهاربإ ة ةمرح نأ دارأ هنأ نسحلا نع ىورف ميهاربإ دالوأ ىلإ هسنب اعجار

 باآوهو 5 رّقلا ضعب ىفو | مهتاومأ هجاوزأو ] ىلاعت لاق [؟ دلولا ىلع دلاولا ةمرك
 : امس هنا نإ ىتعي دهاجمو سابع نبا لاق | ل ابق نم نيملسملا كاس رم ]ىلاعت هلوق مل

 ا نمو 1م مهاربإ نع ًايك اح ىلاعت هلوشل نيملسملا ماع مب ا ليقو نيءلسملا

 نآرقلا ىو نارقلا لبق نم دهاجب لاق | اذه ىو لبق نم | ىلاعت هلوقو | كل ةملسم ةمأ

 نينعاطلا نمط نالطب كلذ قون ويضر لودعمهنأ ىلعلدب | [مابتجاوه] وه |ىلاعت هلوقو

 نيبطاخماةباحصلل حدمكلذ ىفو هتاضرم عابت وهتعاط لهأالإ ىتحيالهتلا ناك ذإ مهلع
 ادن أونوكتو ميلع ًاديهش لوسرلا نوكيل | ىلاعت هلوق مهترابط ىلع ليلدو كلذب

 ةعاطب مكيلع ًاديبش لوسرلا نوكسيل هانعم نآل ممءامجإ ةمص ىلع ةلالدلا هبف [ [ سانلا ىلع

 موصل اف م هامعأب سانلا ىلع ءادهش اونوكتو ىهكع ن م نايصعو هغيلت ىف عاطأ ند

1 0 000 01 
 ىلاعت هلوق ريظن ةيذ أ هذه هو مهيلأ ةنسو مهر باكل نه

 ةلادعلاب مهفصوو مهحدمب أدبف | ادهش يلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش !ونوكنل

 اونوكتو  هلوق ىإ - مابتجا 5 هم لاق مدعب نه ىلع ةجحو ءادهش مهنأ ربخأ مث

 فلتخم ةبرق باحيإ ىف جتا 4 جتحامبر | ريخلا اولعفاو | ىلاعت هلوق [ سانلا ىلع ءادهش

 مومعلا داقتعا مصإ الو .ىش باجيإ ف 44 جاجتتحالا جي هل اندنع اذهو اهموجو ىف

 كس و ااعجس .تلفلذل و 10 ؛انك ]|
 اسست



 6١ نونئمؤملا ةروس

 . جلا ةروس رخآ . هيف

 نينم وألا ةروس نمو

 ميحرلا نمرلا هللإ مس

 فوع نبا ىور | نوعشاخ مهالص ىف مث نيذلا نونمؤملا ملفأ دق ] ىلاعت هللا لاق

 مث نيذلا | تلزن املف ءامسلا ىلإ هشأز مفر ىلص اذإ هِي ىبنلا ناكلاق نب ريس نب دم نع

 ىف مث نيذلا ] تلزن ا لاق دمع نع ماه ىورو هسأر سكن | نوءشاخ مهتالص ىف
 عضوم هرصب زواحيال نأ بحت لجرلا ناكف ممراصبأ اوضفخ | نوعشاخ مهتالص

 ىورو هد وجس عضوم هرب زواحجبال نأ ةالصأا ى عوشلا ةعامج نع ىورو هدوجس

 نع نائس ىأ نع ىدوءسملا ىورو نوكسلا عوشألا ىرهزلاو دهاجيو مهاربإ نع

 باقلا ف عوشخلالاق | نوعشاخ مهتالص ىف مه نيذلا | هلوق نع ىلع لثس لاق مهنم لجر

 لاق نوفئاخ نوءشاخ نسحلا لاقو كتالص ىف تفتلت الو ملا هردلل كفتكنيلت نأو
 تافتلإلا كرتو للذتلاو ةالصأا ىف نوكسلا نم ابلكىناعملا هذه ىظتني عومتلا ركب وبأ
 ةالصلا ىف اونكسا لاق هنأ علي ىنلا نع ىور دقو ىلاعت هللا نم فوذملاو ةكرحلاو

 ًآارعش فكأ ال نأو ءاضعأ ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ لاقو ةالصلا ىف كيديأ اوفكو
 ةحرلا نإف لصي لجرلا ماق اذإ لاقو ةالصلا ف ىصخلا سم نع ىبن هنأو ًابوثالو

 هللا لوسر نأ بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا ىورو هنع تفرصنا تفتلا اذإف هبجاوت

 انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دم أنأدحو تفتاي الو ةالصلا ىف مسلي ناك تلي

 ىولسلا ىتثدح لاق مالس بأم هنأ مالس نيديز نعمالس نب ةيواعم انثدح لاق ةبوت 3

 ثيددلا رك ذو نينح موي هلي هللا لوسر عم اوراس مهنأ ةيلظنحلا نب لهس هثدح هنأ
 بكراف لاق هللا لوسر أب انأ ىونغلا دئرم ىبأ نب سنأ لاق ةليللا انسرحب نم هلوق ىلإ
 بعشلا اذه لبقتسا متلي هللا لوسر هل لاقف هيلي هللا لوسر ىلإ ءاجخل هل اسرف بكرف

 ىلإ لَو هلا لوسر جرخ انحبصأ ادلف ةليللا كلبق نم نرغي الو هالعأ ف نوكت ىتح

 بوثق هاتسسحأ ام هللا لوسر اب اولاق مكسر اف متسسحأ له لاق مث نيتعكر عكرف هالصم

 ملسو هنالص ىنضق اذإ ىتح بعشلا ىلإ تفتلب وهو ىلصي هلع هللا لوسر لعُخ ةالصلاب

 ىف وهو بعشلا ىلإ تفتلي ناكدنأ ثيدحلا اذه ىف ريخأق راف عءاج دقف اورشبأ لاق
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 كلت نم ودعلا ءىجب نم نمأي مل هنأ امهدحأ نيبجو نم ًارذع ناك اندنع اذهو ةالصلا

 ناك هنأ ىعختلا ميهاربإ ند ىورو علط نأ ىلإ سرافلاب هيلق لاختشا ىناثلاو ةيحانلا

 ليق لاق ةرق نب 0 نع ديمح نع ةملس نب دامح ىورو الامشو اني ةالصلا ف ظحلي
 اذكهو اذكه لوقن انكل لاق اذكه الو اذكه لقي مل لص اذإ رييؤلا ناكنإ رمع نبال

 تافتلإلا نأ اتملعف ةالصلا ىف تفتتلب ال ناكه نأ رمع نبأ نع ىورو سانلا لم نوكنو
 ىورو هنع ىهنمريغ هنإف ةرسيو ةنم ظحاي نأ امأف ةرسيو ةنم هبجو ىلوي نأ هنع ىبلا

 وبأ ىورو قلم بوث هنأك ةالصلا ىلإ ماق اذإ دوعسم نبا ناكل اق شمعألا نع نايفس

 هرصبو هندب وهت وص أمؤضفخ ةالصلا ىلإ ماقاذإ دوعسمنبا ناك لاق ةديبع ىنأنع ناي

 نيذلاو] ىلاعتهلوق ةبشخ هنأك لصي نأ دارأ ناكل اق ىاايلأ ريبز نع ملاص نب ىلع ىورو

 نم هفصو اذه ناكامو هيف ةدياف ال ىذلا لعفلا وه وغللاو أ نوضرعم وغللا نع ِم

 وه هيف ةدّياف ال ىذلا لوقلاو لطابلا وللا سابع نبا لاقو روظحم وهف لعفلاو لوقلا

 |نوظفاح مهجورفل مهنيذلاو | ىلاعتهل وق ةلجاعدُيا وف هب ىغتبي دق لطابلا ناك نإو لطابلا

 باغ اعمتجا اذإ ثنوملاو رك ذملا نآل ءاسنلاو لاجرلا ىف اماع دارملا نوكي نأ زوحي

 لاجرلا هب ديرأ دق [ نوعشاخ مهتالص ىف مث نيذلا نونمؤملا ملفأ دق ] هلوقك ركذملا

 لاجرلا فص اخ[ درسا تورلا مم نيذلاو وق نإ لوقي نم سانلا نمو ءاسنلاو
 ٠ أ نا عال ىللذ الأ ا ءللز 1| - كحل 1

 تك_امام وأ ممجاوذأ ىلع 21| ىاعت 5 كل ١ لاجرلا هباذ“ط رأ كيل ادع الكلذو | مهنا

 لاجرلا ف صاخءانثتسإلاو عيما ف اماع لوألا ظفللا نوكي نأ عنتمي سيلو ركبوبأ لاق
 لوألاف [ ىف كرشتل كادهاج نإو ] لاق'مث [ ًانسح هيدلاوب ناسنإلا انيصوو]هلوقك
 [نوظفاح مهجورفلم نيذلاو] هلوقو ظفلل ا” همظتن ام ضعب ىف فطعلاو عيمجلا ىف مودع

 كلذ ءارو ىغتبا نف| ىلاعتهلوق اهم روظحلا ةعقاوم نم اهظفح وهو هيلعلاحلا ةلالدل ماع
 كلذانيب دقو نيمب ةكولممالو ةجوزب تسيل ذإ ةعتملا حاكن م رحت ىضتقي [نوداعلا مكئلوأف
 ىدعتي نم ىنعي [ نوداعلا ] هلوقو كلذ ريغهانعم [ كلذ ءارو ] هلوق ىف ءاسنلا ةروس ىف
 ةلمجلا نم ءانثتسا [ مهناميأ تكلمام وأ مهجاوزأ ىلع الإ ] هلوق امأف مارحلا ىلإ لالحلا
 ةيآلا تضتقاف نيملا كلمو ةجوزلا ءطو ةحابإ نع رابخإو جورفلا ظفحلا ةروك ذملا

 تاجوزلا هطوةحابإ ىلع كلذب لدونامب آل! كلم و تاجوزلا ف نيف:دلا ني ذه !دعام رظح



 و نونمؤملا ةروس

 نأ بجول نوبطو ةحابإ ىف ام ومع كلذ ناكول ليق نإف نيف ظفللا مومعل نيدتلا كلمو
 وو ةهيشب ءطو نم ةدتعملاو ةجوزلا تاذةمآلا طوو ضيحلا لاح ىف نهؤطو زو<
 دق ةلالدلا نأ الإ لاوحألا رئاس ىف نهبطو ةحابإ ظفللا مومع ىضتقا دق هل ليق كلذ
 -- ءاقب كلذ عنم < مل ءىث هنم صخ اذإ مود.لا رث ”اسك ترك ذ نم صيصخت ىلع 0

 قلطي داكبالو ل ةمآلا هب لقع قلطأ ىتم نيدلا كلمو صخب ملاهيف مومعلا
 ةمالاو دبعلا كلم نأل كلذو نيملا كلم ةبادلاو رادلل لاقي ال مدآ ىنب ريغ ىف نيملا كلم
 كل الو ءانبلاو ضقنلاب رادلا ف فرصتلا كلمي هنأ ىرت الأ امهريغ كل نم صخأ
 .هلوق جورفلا ةيراع زوج الو ضورعلا نم اهريغو رادلا ةيراع زوجيو مدآ ىنب ىف كلذ

 ىلاعت هلوق ىف فاسلا نم ةعامج نع ىودأ نوظفاح ؟ ممتأواص ىلع م نذلاو / ىلاعت

 مونلا ف طيرفتلا سيل لاق هنأ تلي ىنلا نع ىورو تقولا ىفاباعف | اولاق [ نوظفاح |
 ةالصلا لع ظافحلا قورسم لاقو ىرخألا تقول خدب ىتح ةالصلا كرتي نأ طيررفتلا امن
 اهمثوضو ىلع نوظفاحي ةداتق لاقو نوءاد نوظفاح< ىعخنلا ميهاربإ لاقو اهتقول ابلعف
 ىلع اهتقو ىف ةيدأتلل اهناعارم اهيلع ةظفاحملا ركب وب لاقاقد رجس ارعوكرو اهتنقاوعو
 داعأو ةيآلاب ةدارم ىه ةظفاحملا فلسلا الع لوأت ىت جلا ىتاعملا عيمجو + اهطق ارش لاكتسا
 نورتو. نيذلاو أ ىلاعت هلوق أف عوشلاب وه اي ابلع ةظفاحملاب رومأم هنأل ةالصلا ركذ

 ديعس نب نمحرلأ ديع نع ل وغم نب كآلام نع عبي كو ىورةيآلا [ ةلجو مهمولقو اونآام

 وهأ ةلجو ممولقو اوتآام نوتؤي نب ,ذلا هللا لوسراب تلق تلاق ةشئاع نع بهو نبأ

 قدصتيو ىلصيو مودي لجرلا هنكلو ةشئاعاي ال لاق قرسيو رذخلا برشي لجرلا
 نوت وي رسنبإ نعو ةشئاع نع هثدح نمع ثيل نع ريرج ىورو هنم ل |يقبال نأ فاخنو

 نأ وتاب نع 2 6انأرقأ ترن قا لأق ن ملأ نع ىوربو ةاكرلا لاق اوت آام

 6 3 ب كلو 50 ااعك هل هل وقاع لع أويذمعلا نأ 5ك اديس 1ع 5 قفشأ مهلع درت 3
 3 لوعراس هرب راح ب 4 يق

 نودوتجيوهتلاب ناميإلالهأ اهلإ ]عراسي تاعاطلاانه تاريخا [ نوقباس الهو تاريخلا
 [ نوقباس اهل مهو ] هلوقو ءازجلا نسح نم اهب محل امب ًايلعو ايف ةبغر اهيلإ قيسلا ىف
 ةنجلا ىلإ نوقباس تاريخا لهأ نم مهو هريغلاقو ةداعسلا مط تقبس سابع نب لاق
 لاق [ كلذ نود نم لاعأ مهلو ] ىلاعت هلوق نوقباس تاريخلا ىلإ مو نورخآ لاقو
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 هيلع مام نودنم مط لامعأ دهاجيو نسحلا نعو قحلا نود نم اياطخ ةيلاعلاوبأو ةداتق

 مضو هاتلا حمتفب هىرق |[ ن ورجممأ ماس هينيريكتسم] ىلاعت هلوقو اه ولمعي نأ نم ديال

 ل ايهدحأ نالوق نورجم# ىف ليقف ميجلا رم و ءاتلا م ضل ءىرقو مجلا

 ءىسلاوهو رجهلا نولوة7 ريبج نب ديعسو دهاجج لاقو هنع ضار لا ولا نورجهت

 رجما لاقي هريغو سابع نبا نع رجهلا نم الإ سيلف نورجهت أرق نمو لوقلا نم
 لاقي اك ردصملا عضوم ىف هنآل راهسلا دارملا ناك نإو ًاسماس دحوو أده اذإ ضيرملا

 نورمسي اوناكو نورجهمت اليلريدقتب تقولا عضوم ىف هلآل دحو امن[ليقو ًامايق اوموق

 ةزرب ىلأ نع لاهنملا بأ نع ةبعش ىورف رمسلا ىف فاتخا دقو ةبعكلا 0 لييللاب
 روصنم نع ةيعشىورو اهدعب ثيدحلاو الب ٍقمونلاء ركب ناك هنأ هلي ىنل نع ىلسالا

 نبأ نعو رفأ ايتو لصم نيلجرل الإ رمس ال لاق لي ىنلا نع هللا ديع نع ةمثيخ نع

 مهارإ نع شعأالا ىوراف هيف ةصخرلا امأو - ١) دعب رمسلا نع ىهني ناك هنأ رمع

 نم رمالا ىف ركب ىبأ دنع ةليللا رمسي لازب ال مقلي ىنلا ناك رمع لاق لاق ةمقلع نع
 تزورأو نانيد نير كلدكو ءاغتلا دمي نمسي سابع نبا ناكو نينلبتملا نومأ
 . نينمؤملا ةروس رخآ . ليللا فصن ىلإ ىنايتخسلا

 رونلا ةروس نمو

 محرلا نمحرلا هللا مس

 ركب وبأ لاق [ ةدلج ةّثام امهنم دحاو لك اودلجاف ىنازلاو ةينازلا ] ىلاعت هللا لاق

 نيتأي ىتاللاو ] ىلاعت هللا لاق ام مالسإلا لوأ ىف نيينازلا دح نأ ىف فلسلا فاتخممل

 مكنم اهنايتأي ناذالاو - هلوق ىلإ  مكنم ةعبرأ نهلع اودهشتساف ا نم ةشحافلا

 كلذ خسف مث ريبعتلا لجر ملأ دح ناكو رييعتلاب ىذ م اوسحلا ةأراادح ناكف 1 اهوذآق 8

 خسأو و [ةدل 5 ةئام امينم دحاو لكاو دلجاو قاولاو ةينازلا|؛ ىلاعت هلوقب 1 نصح ريغ ن ع

 دقىع اوذخ را ىذلا نَع تماصلا نب ةدايع كثبادح َْق نال كلذو مجرلاب نصحملا نع
 هك 0

 جرلاو دلجلا بيثلاب بيثلاو ماع بيرذتو ةّام دلج ركبلاب ركسلا اليبس نحل هللا لعج
 ._.م ةضدافلا نينأي قاللاو ] هل وق قن , روك ذملا ىذ ةهالاو سجل ب بيقع كلذ ناكف

 هركذام نأ ىلع انايإ هلي ىنلاهيبنتل كلذو [اليبس نه هللا لعحج وأ  هلوق ىلإ -مكاسف



 ةو رونلا ةروس

 ناكو ل هنأل رخآ كح ةطساو امهنيب نكت مل هنأ مولعمو ةيآلاب دارملا ليبسلا وه كلذ نم
 وهليبسلاب دارملا نإ ةدابع ثيدح هيلي هلوقل امدقتم نط لوعجما ليبسلا ناكل كلذك
 نصحلا ريغ نع نيخوسنم سدحلاو ىذالا ناك كلذك ناكاذإو هريغ نود هركذ ام
 ىنصحلاريغو نصحلا دحف للعلا لهأ فاتخاو مج رلا وهو ةنسلاب نصا نعو ةيآلاب
 نصح انيغدلج ودل الو نصحملا مجري دمتو رفزو فسوب وبأو ةفينح وبألاقفانزلا
 هسيحز وك لف ةراعدلا هيفنىأر نإ مامإلا ىأرىلإ لوكوم وهاإو دحب هيفن سدلو
 عمتجيال اصنب نسحلاوىروثلاو ىعاذ وآلاو كلامو ليلىبأ نبالاقو ةبوتثدحتىت>
 ركبلا وني ليل ىبأ نبا لاقف دلجلا دعب ىننلا ىف اوفلتخاو انب امعأ لوق لثم مجرلاو دلجلا
 عضوملا ىف سبح ىفن نمو دبعلا الو ةأرملا قنت الو لجرلا ىئني كلام لاقو دلجلا دعب
 لاقو ىنازلا ني ىعفاشلاو ملاص نب نسحلاو ىعاز وآلاو ىروثلا لاقو هيلإ ني ىذلا
 ركببلا فن نأ ىلع ليلدلاو ةند فصن دبعلا ني ىعفاشلا لاقو ةأرملا نت الو ىعازوألا
 بجوي |ةدلجةثام امهنمدحاو لكاودلجاف ىنازلاو ةينازلا | ىلاعتهل وق نادحب سيل ىنازلا
 دلجلا ناكل هعم ًادح ىننلا اناعج ولف دحلا لاكهنأو انزلاب قحتسملا دحلا وه اذه نوكي نأ
 ةبج نمو دب سلو ربزعت وه امنإ نلا نأ تدثف ةيآلا خسن باحيإ كلذ ىفو دحلا ضعب
 آد ىننلان اكول ًاضيأو خسسنلا هب زوحيام لثمب الإ ةزئاج ريغ صنلا ىف ةدابزلا نأ ىرخأ
 عامس دنع اودقتعي الثل هيلع ةباحصلل فيقوت هتوال: دنع مت ىنلا نم ناكل داجلا عم
 ابلف ةيآلا لقت دورو نزوف هدورو ناكل كلاذك ناكولو هدح عيمج وه داجلا نأ ةوالتلا
 ىوردقو دحبسبل هنأ تبث داحألا قيرط نم هدورو ناكلب ةلزنملا هذهب ىننلا ريتش نكي م
 برغأ الر مع لاقذ لقرهب قحلف ربيخ ىلإ رفا ف فلخ نب ةيمأ نب ةعبب ر برغ هنأ رمع نع
 الو نادلحياينز اذإ نيركسلا ىف لاق هنأ ىلع نع ىورو انزلا نثتسي مو آادحأ اهدعب
 اهدِلْخ تنز هل ةمأ نأ رمعنب | نع عفان نع هللا ديبع ىورو ةنتفلا نم امهيفن نإو نايفني
 دح امهنأ ىلع داجلا عم ًاتباث قنلا ناكو لف ةنتف قئلاب نك ىعخنلا ميهاربإ لاقو اغني ملو
 دلاخ نب ديزو لبشو ةريرهوبأ ىورام كللذ ىلع لدبو ةباحصلا ءاربك ىلع ىنخال ىنازلا
 اهودلجافتنزنإ مث اهودلجاف تنز نإفاهدلجيلف تنزاذإ ةمآآلا ىفلاق هنأ ٍويِلَِي ىلا نع
 اههدحأ اناوق ةمص ىلع نيبجو نم ةلالدلا ربخلا اذه ىوح دقو ريفضب ولو اه وعيب مث
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 نيلعف ةشحافب نيكأ نإف ]لاق ىلاعت هللا نأ ىناثلاو دلجلا عم هركذأ ائباث قنلا ناكول هنإ

 لي دخأو ةرهلا دح فصن ةمالا دلج ناك اذإف [ باذعلا نم تانصحلا ىلعام فصن

 امنإ لبق نإف هيف قأ الو دلل! وه ةرحلا دح نأ ىلع كإذ لد قنلا نود دلجلاب اهدح ىف

 نصحت نأ لبق تنزاذإ ةءالانأ سابع نبا نع ىوردقو دحلا نود بيدأتلا كلذي دارأ

 تانصحم ا ىلعام فصن نييلعف ةشحافب نيتأ نإف نصحأ اذإف ]ىلاعت هلوقل املع دحال هنأ

 لاق هنأ عَقِب ىنلا نع ةريره ىبأ نع هيبأ نع ىربقملا ديعس ىور دق هل ليق [ باذعلا نم

 ةثلاثلا ف لاق مث تارم ثالث كلذ لاق اهيلع برثي الو دحلا اهدلجيلف مدحأ ةمأ تنزاذإ

 ول هنآل ىننتال 0 ريفضب ولو أبعب هنِلَو هلوقو ريفضب ولو اهعبيل مث ةعبارلا وأ

 ثا ؛دح فى ابق ن قت نأاع كح ن ل ايبلتت ىرتشملا ن رك الذإ| ] امعيب زاج ا اهقن بجو

 لوسر لاق لاق هم ةدابع نع هللا دبع نب ناطح نع نسحلا نع ةداتق نع ةيعش

 دل< ركببلا بيثااب بيثلاو ركبلاب ركسبلا اليبس نطل هللا لعج دق ىنع اوذخ ل هللا

 نع قيحملا نب , ةلس نع ٍبيؤذ نب ةصيبق نع نسحلا ىورو جربو داحي بيعلاو قتيو

 دلاخ ٠ نب ديزو ةريره ىبأ نع هللأ دبع ن دب هللا ديبع نع ىرهزلا ثسبدحو هلثم ا ىنلا

 ا ىوف اذهىع ًافيسعن اك ىنبا نإ هللال وراي لاقف علي ىنلا ىلإ ءاج الجر نأ

 نأو ماعبي رغتو ةثامدلج ىت أ ىلع نأ لع /|لهأ ىنربخأ مث ةاش ةثامو ةديلوب هنم هتيدتفاف

 نيضق الهديب ىسفنىذلاو ل ىنلالاةف ىلادتهثلا بات 5 اني ضباةرعرا اذهقأ رمأ ىلع

 ببرغتو ةئام دلج هيلع نإف كنبا ها ةديلولاو من ئغلا امأ هللا باكي اكن

 ريغ هل ليق اهجراف تفرتعا نإف اذه ة أرما ىلع سينأ اي دغا أ نم لججرل لاق مث ماع

 اهلارعتسا ناكمإ عم اييسال خسنلا بجويهنآل داحألا رابخأب ةبآلا مكح ىف ديزت نأ زئاج

 6 دح هنأ ال ريزعتلا هجو لبع هل اذكه ناك اذإ بجاولاق خسنلا بتججوا الل هجو ىلع

 ىأرف ذ ةياهاجلاب دبع ئيدحاو ناك مهن مهن ال ركسبلا قن تقولا كلذ ف هلي ى ىنلأ ىأ رف دلجلا

 رجزلا ىف غلبأ هن ال ىناوألا سكر رخلا اياور قشب رمأ 5 دلجلا دعب قثلاب مبعدر

 هن "ال كلذو دلجلا ةيآ لبق ةلاحال دراو ةدابع ثيدح نإف ًاضيأو ةداعلا مل عطقب ىرحأو

 لييسلا ناكل كلذ لبق تلزن دق ةآلا تناكولف الييس نذل هللا لعج دق ىنع اوذخ لاق

 دلجلا ةنآ نأ كلذب تدثف ةبآلا نع لب هنع ًاذوخأم مكحلا ناكااو كلذ لبق الوعي



 5 رونلا ةدوس

 نم ةدابع ثيدح ىف امل آذعان نوكي نأ بجوف ىننلا ركذ ايف سيلو كلذ دعب تازن ام
 ةمواعمدودحلانأدح سيلو ريزعتلا هجوىلع ىئنلا نأ ىلع لدي اموأدحنلاناك نإ ىننلا
 ركذي ملاملف اهنم ناصقتلا الو اهملع ةدايزلازوجتال ادودح تيمسكلذلو تاياهنلاوريداقملا
 لوكوم هنأو دحبسيل هنأ انملع دعبلاو ةفاسملا نمر ا دقمال وام ولعم ًاناكم ىنلل لكي ىنلا
 مامإلا ىأر ىلإ ال كوم هريدقت ناكم ولعم رادقمل نكي ملال ريزءتلاكمامإلا دابتجاىلإ
 ةدةنسلا تيقوتركذ كهيلإ ني ىذلا عضولملا ةفاسم هَل لَو ىنلار م ذإ !ادح كلذ ناكولو
 نصحلا نأ ىلع نوةفتم راصمألا ءابقف نإف نصحملل ىجرلاو دلجلا نيب عمجا امأو قنلا
 فيسملا ةصق ىف دلاخ نب 9 ةريره 0 3 ةحمص ىلع ليلدلاو دلحي الو مجرب

 ىنلا لقي لف مجرلا اذه ةأ ما ىلع اولاقف ملعلا ل أ نم الجر تلأس لاق ىنازلا ابأ نإو
 ل اههججراف تفرتعا نإف اذه ةأرما ىلع دغأ - لاقو دلجلاو مجرلا اهلع ل لب هلي 07

 زعأم ةصق تدرو دقو مجرلا ركذ كهل هركذأ م جرلا 00 5

 هداجل رجرلا عم ًادح دلجلا ناكولو دلج مجرلاعم 18 ءىش ف ركذي لو ةفاتخع تا -
 كلذكو رخآلا نم لقنلاب ىلوأب امهدحأ سيلذ ا مجرلا لقت او لقنل هدلج ولو تلي
 ادلج ر كذب لو تعضونأ دعب هلع جس تاور ا جرف انزلاب ترقأ نيح ةيدمأغلا ة ةصق ف

 نبا نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع ىرهزلا ثيدح ىفو ىلقنل تدلج تناكولو

 ىف مجرلا دجنال لئاق لوقي ىتح نامز سانلاب لوطي نأ تيشخ دق ربع لاق لاق سايع
 امه ومجرافاينز اذإ ةخيشلاو خيشثلا انأرق دقو هلل | اهلزنأ ةضيرف كرتب اولضيف هللا باتك

 0 هللا هض نا يا

 ةدابع ثيدح | 00 نم 0 هرك ذل م 00 أبجاو ا مجد هلل

 د ا م 1 هنأ عا مث 6 نا ىلا هب مأق 7 ا ىنز الجر نأ راج
 اهتتجرو هللا باتكب امتدلج لاقو | مجرما 0 | ةحارش دلج ًايلعن نأ ىورامبو مجرق

 نين ازلا دح 7 دراو هنأ انيلع دق انإف ةدابع ثيدح امأف هع هللا لوسر ةنسب

 اليس نط هللا لعج دق ىنَع اوذخ هلي ع هلوقب امهننب ةطساو هل 0 ىذاللاو سلا

 اهمجراف تفرتعا نإف اذه ةأرما ىلع سن أاب دغاو هلوقو ةيدماخلاو رعام مجد ناك مث

 سم ماكحأ الو



 صاصجلل ناءرقلا ماكحا همم

 ًاباث جرلاو دلجلا نيب عما نم ةدابع ثيدح ف ركذام ناكولف ةدابع كثياذح لعل

 دحلا ضعب هدلج نوكي نأ زئاخل رباج ثيدح امأو هوجولا هذه ىف ٍعكِلَي ىنلا هلمعتسيال

 ىلع ثيدح لمتحيو انباحصأ لوق كلذكو همجر هناصح] تون امل مث هناصحإب ملعي مل هنآل
 ىف ءابقفلا فلتخاو هجولا اذه ىلع نوكي نأ اهمجر مث ةحارش هدلج ىف هنع هللا ىضر

 دنعو اندنعناجر.ال امهمأ الإ نادحت ىمفاشلاو انباهصأ لاف اينز اذإن ادحيله نييمذلا

 اذإ نايمذلا دحتال كلام لاقو فاس امف كلذ انيب دقو نينص# اناكاذإ نامجر. ىعفاشلا

 | ةدلج ةئام امهنم دحاو لكاودلجاف ىنازلاو ةينازلا ] ىلاءثهلوق رهاظو ركب وبأ لاق ايئز
 اذإ 2 ىنلا نع ةريره ىبأو دلاخ نب ديز ثيدح هيلع لديو نييمذلا ىلع دحلا بجوب

 نيب قرفي لو كنابأ تكلمام ىلع دودحلا اوميقأ لِي هلوقو اهداجيلف ىدحأ ةمأ تنز
 ةاروتلا كحنوكي نأ نم كلذولخ الف نييدوملا مجد للي ىنلا نإفآضيأو ملسملاو ىذلا

 نآل هلي ىنلل ةعيرشراص دقف ةاروتلا محب امرمجر ناكن إذ َتلتِي ىنلا نم أدتبم اكح وأ

 ملام هِيَ انيبنل ةعيرش ووف قلي ىنلا تقو ىلإ قبم نيمدقتملا ءايدنالا عئارش نم ناكام

 بج ويام درب مل ذإ تباث وبف كلي ىنلا نم أدتبم كح هنأ ىلع امهمجر ناك نإو خسنب

 مح ةيقبت ىلعال هل ىنلا نم ةأدتبم ةعيرش هنأ ىلع امههجر هنأ اندنع حيحصلاو هحخسن

 ريغو نصحلاىذألاو سيحلا ناك مالسإلا لوأ ىف نييئازلا دح نأ هيلع ليلدلاو ةاروتلا

 اخوسنم ناك دق ةأروتلا ىف هللا همجوأ ىذلا مجرلا نأ ىلع كلذ لدف ءاوس هيف نصحملا

 تججتحا ىذلا ربخلا تفلاخ دقفامبمجرتال تنأو نييدوهلا مجر يي ىنلا نإف لبق نإف
 ان ركذام ىلع نييدوهيلا مج ر ريخ نم انلالدتسا هل لق نييمذلا ىلع انزلا دح تايثإ ىف هل
 امييلع دودحلا باحيإ ىف نيملسملا كح ىف امهمأ حص امهمجر هنأ تيث امل هنآل كلذ و حي

 هيف ناصحإلا طرش ايلف ناصحإلا مجرلا طرش نم نكي م هن"ال هلي ىنلا امبمجرامنإو

 ىنلا جر امن ليق نإف دلجلا اهدح راص نصحمب سلف هللاب كرشأ نم قلم ىنلا لاقو
 1 2 ا انهن ناسا اا ]7 مح >5

 ًآبجاودحلا نك ملول هل لبق هيلإ وك احتو ةمذنيب دوبيلل نكنت ملهنأ لبق نم نييدوها قلم
 نم ناك اذإ هنأال انركذام ىلع ةمئاق هتلالدف كلذ عمو امهلع لَ ىنلا هماقأ امل مهيلع

 كلذب ىرحأنيملسملا ماكحأ هيلع ىرحتو ةمذ هل نف انزلا ىف ملي ىنلا هدح دق هل ةمذال
 العف ناكذ] انزلا ف كلذكف ةقرسلا ىف عطقي ىدذلا نأ نوفلتخال مهنأ هيلع لدبو



 5 مولا ةنوس

 برشف ملسملاكوهسلو هب لسملا رجز بجو امدحلاب هنع رجزي نأ بجوف هيلع رقبال
 انزل لع الو ةقرسلا ىلع نيرقم اوسيلو اه.رش نيبو مهنيب ةيلختلا ىلع نورقم مهنأل رخل
 ههركأ نإو دح ناطلس ريغ ههركأ نإةفينح وبأ لاقف اءزلا ىلع هركأ نميف فلتخاو
 حلاصنب نسحلا لوق وهو اعيمج نيبجولا ف دحيال دمحو فسوي وبأ لاقو دحب مل ناطل
 امأف اعيمج طوق ىف دحتاالف ةهركللامأو ًاضيأ دحناطلسههرك أنإرفز لاقوىعفاشلاو
 ناطلسههرك أ ءاوسدحينأ سايقلا لاق ةفينح ابأ نإف هارك إلا لاح ىف هيلع دحلا باحيإ
 نيينعم ناطاسلا هارك] فهلوق لمتحو ناطلسلا هارك )ف سايقلا كرت هنكلو هريغوأ
 لوغناو ىسف دق هنأل دحلا طقسأ امنإف اذه دارأ دق ناكنإف ةفيلخلا هب ديري نأ امهدحأ
 هميقب اهئ دحلاو هيلع دحلا يقي نم كنه قبب ملف انزلا ىلع هأيإ ههاركإب ةفالخلا نع
 هب ديري نأ لمتحو برحلا راد ف ىنز نكدحلا مقي مل ناطلس كانه نكي ملاذإف ناطلسلا
 دحلا ءرد ىلإ لصوتلاب رومأم ناطلسلا نأ هبجوف كلذ دارأ ناكنإف ةفيلخلا نود نم
 ههارك ب هنآل اذإ هتماقإ هل زوجت الذ هباحيإ ىلإ لصوتلا دارأ امنإف انزلا ىلع هه رك أ اذإذ
 ناطلس ريغ ههركأ اذإ امأو دخلا طقسيو كلذ هل زوحي الف هباحيإ ىلإ لصوتلا دارأ
 اضرو عوط نع عقو امو اضرلا فاني هارك إلا نأ مولعم هنآل كلذو بجاو دحلا نإف
 هلعفي مل هنأ ىلع كلذ لد لعفلاب هنم اضرلا دوجوب ةدهاش لاخلا تناكابلف هيلع هركم ريغف
 فلتو فوخ لاح ىه هاركإلا لاح نأ مولعم هنأ انفصوام ىلع لاحلا ةلالدو اه ركم
 ةوبشلاو راشتنإلا هنم دجو الف لجولاو فوخلا امهفاني ةوهشلاو راشتنإلاو سفنلا
 هتيلغالو راشتناهنم ناك مل فئاخ اهركم ناكول هن"ال هركم ريغ هلعف هنأ لع لاحلا هذه ىف
 ليق نإف دحلا بجوف هاركإلا هجو ىلع مقي ل كلذ هلعف نأ ىلع ليلد كلذ ىفو ةوبشلا
 هلعف هنأ هاركالا روبظ عم لعف نيح انيلعف لعفلا كرت ىفاني ال راشتنإلا دوجو نإ

 ةداعلا ف ناك امل هنكلو اذكه ىرمعل اذه هل ليق هوحنو فذقلاو رثا برشك اهركع
 هركأ نم نأ ىرت الأ ًامئاط هلعف هنأ ىلع كلذ لد راشتنإلا ىفاني سفتلا ىلع فوخلا نأ
 لالا كلذكر هاظلا ىف هاركإلا دوجو عم ًارفاك ناك ًاعئاط هلعف هنأ رقأف رفكلا ىلع
 . دحيف كلذب هنم رارقإلا ةلزنمب ىه عوطتلاب ةدهاشلا



 صاصجلا ناءرقلا ماكحأ ٠6٠

 انزلا ىف برضلا ةفص بان

 دهاجمو ءاطعو نسحلا نع ىور | هللا نيد ىف ةفأر امهم مدخأت الو | ىلاعت هللا لاق

 هللا ديبع نع ةكيلم ىبأ نبا ىورو برضلا ةدش ىف ال دودحلا ليطعت ىف اولاق راجب ىنأو
 تاقف لاق اهروظو لاق هبس>أو اهيلجر برضف تنز رمع نبال ةيراج نأ رمع نبأ

 ىرمأي م ىلاعتهللا نإ ةفأر اهب ىنتذخأ ىتتيأ رو ىبباي لاق هللا نيدىف ةفأر امه كذخأت ال
 نيديعس نع ىو رو تب رض ثيح تعجوأ دقو اهس أر ىف اهدلج لعجأ نأ الو اهلتقأ نأ

 لاقف دودحلا فبرضلا ةدشف ءابقفلا فلتخاو . برضلا ىفاولاقىءشلاو يهاربإ وريبج

 نم دشأ انؤلا برضو برضلا دشأ ريؤعتلا رفزو دمعو فسوي وبأو ةفينح وبأ انباحصأ

 ىبرضلا ثيللاو كلام لاقو فذاقلا برضزم دشأ براشلا برضو براشلا برض

 برض نه دشأ انزلا برض ىروثلا لاقو نيبرضلا نيب ميربم ريغ ءاوس اباكدودحلا
 دشأ انزلا برض حلاص نب نسما لاقو برشلا برض نم دشأ فذقلا برضو فذقلا

 دحو ةيرفلا دح نم دّشأ ةينازلا دح لاق هءاطع نع ىورو فذقلاو برشلا برض نم

 نم دشأ فذقلاو فذقلا نم دشأ ائزلا برض لاق نسحلا نعو دحاو رثخلاو ةيرفلا

 ًادعاق الجر برض هنأ ىلع نع ىورو ريزعتلا برض نم دشأ برشلا برضو برشلا

 ا هللا ند ىف ةفأر امهم مد الو ] ىلاعت هلوق ركب وبأ لاق ىتالطسق ءاسك هيلعو

 نأ هرهاظىضتقا برضلا فيفخت نمو دحلا ليطعت نم هيلع فلسلا هلوأت امل المت ناك

 دشأ نوكب نأ ىضتقي كلذو برضلا ىف ديدشأ دخلا لطعي ال نأ ىفأ أاعيج امهاع نوكي

 زئاجدنأ كلذب اودارأو برضاادشأ ريرءتلا نإ اولاق امإو براشلاو فذاقلا برض نم
 خول هيف هك الذإ عدرلاو 0 ةبج ىلع البول برضلا ةدش ىف ديزي نأ مامإلل

 هداهتجاو مامإلا ايار ىلإ لوكوم هنآأل برضلا ١ دشأ ةلاح ال هنأ كلاب اروع ردا

 لعفلا كلذ ناكو ةءورم اذ ناكاذإ سيلا ىلع ريزعتلا ف برضلا نمرصتقي نأ ىنأرولو

 برضلا دشأ ريزعتلا مهوب مهدارم نأ تملعف هرزعي الو هنع ىفاجتي نأ 1 زاج ةلذ هنم

 دشاربأ نب عماج نع كيرش ىور دقو لءف عدرلا و رجزال كلذ مامإلاىأر اذإوه امإ

 هنع تضقف تاف نيد اهنع هللا ىضر ةءلس مآل خأ نب ىلع لجرل ناكلاق لئاو ىنأ نع

 نيثالث هبرضأ هلماع ىلإ رمع بتكف رمع ىلإ كلذ تعفرف هيف اهباع جرح اهيلإ بتكف



 و١٠١ دودحلا ءاضعأ نم برضي ام باب

 نع لصاو نع ةبعش ىورو ريزعتلا برض نم اذهف مدلا ردمتو ىحللا عضبت املك ةيرض
 اهوبرضأ اهبسح تدسفأ لاقف تنز ةأرماب باطخلا نب رمع ىتأ لاق ديوس نيرورعملا
 م ريزعتلا نم فخأ ىتازلا برض ىري ناكهنأ ىلع لدي اذبف اهدلج اهيلع اوقرحت الو
 ىلع قازلا برض ةدش ىلع [هللا نيد ىف ةفأر امهب كذخأت الوإ هلوق لددق ركب وأ لاق

 نآلو هيف برضلا ةدش ىلع هب ةيآلا ةلالدأ فذاقلاو تبراشلا برض نم دشأ هنإو اننب ام
 طوسلاب نوكي امنإ ىنازلا برضو لاعنلاو ديرجلاب متلي ىنلا نم ناك براشلا برض
 فذاقلا برضاولءج امنإو براشلا ب رضنمدشأ ىلاؤلا عر بجو اذهو

 دووشلاو كلذ ع ًادوهش هلنإ و هفذقىف اتداصن وكي نأز ,« اج فذاقلانأل برضلا فخأ

 كلذو ةداهشلا نع دوبشلا دوءقل دحلا هيلع بجو امإف ىتأزلا ىلع رثسلا ىلإ نوبودنع

 لاطيإىف ةبوقعلا هيلع تظلغ دق فذاقلا نأ ىرخأ ةبج نمو . برضلا فيفخت بجو
 لاق ةنييعنب نايفسىورليق نإف برضلا ةدش ةوج نم هيلع ظيلغتلارثاج ريغف هتداهش

 برضي ال فذاقلا نإ نولوةب قارعلا لمأ نإ ىرهزلل لوقي مهاربإ نب دعس تعم
 ةركب وبأ دلج نيح تخلسف ةاشب ت ممأ مم وثلك مأ همأ و دقلو ًاديدش ا

 برضلا ةدش ىلع لديال اذه هل ليق . ديدش برض نم الإ كللذ ناكل مهاب 12 هتسلأف

 ةرشملا 3 ةقر ند هم فداصي م بس ىلع فيفخلا برضلا ند. لل ف رؤي نأ زئاج هنال

 . هيلع اقافشإ كللذ تاعفق

 دودحملا ءاضعأ نم برضي ام باب

 برضي ام ركذي ملو [ةداج ةام امهنم دحاو لك اودلجاف ] ىلاعتو هناحبس هللا لاق
 هقرافيألا ءاهقفو فاسلا فلتخا دقو ءاضعألا غيمج برض زاوج ىضَدَِب هرهاظ هنم

 ىتأ هنأ هنع هللا ىضر ىلع نع هريمع نب رجابملا نع تباث نب ىدع نع ليل بأ ناىورف
 ريك اذملاو هجولا قتاو هقح وضع لك طعاو برضأ لأَقف دح وأ أ نآر كس لجر 1

 ىلع نع ةريمع نب رجاهم نع تباث نب ىدع نع رف ةاع ىنأ نع ةنييع نب نايفس ىورو

 كثيدحلا|ذهفركذف هقح وضع لكطعاو هزي ا ةهوف ريفا لاق هنأ هنعهللا ضر
 رمع نع ىورو ًاعيمج امهانثتسا دق نوكي نأ زئاجو هجولا لوألا ثيدحلا فو سأرلا
 نع ىدوعسملا ىورو ًائيش نثتسي لو هقح وضع لكطعأ لاقف دح ىف برضلاب مأ هنأ



 صاصجلل ناءرقلا ماكحأ ١

 ناطيشلا نإف سأرلا برضا ركب وبأ لاقف هنبا نم ىنتنا لجرب ركب وبأ ىتأ لاق مساقلا
 تايراذل!نعلأسنيح هسأر ىلع ليسعنب غيبص ب رض هنأ رمعنع ىوردقو سأرلا ىف

 دمحو ةفينح وبأ لاقو سأرلا بيصيال هنأر ع نبا نع ىورو تنعتلا هجو ىلع اورذ
 برضي فسويوبأ لاقو هجولاو سأرلاو جرفلا الإ املك ءاضعألا دودحلا ف برضي

 ىذلا نأ فس وي ىبأ باحصأ نع نارمع ىنأ نب دمحأ نع ىواحطلا ركذو ًاضيأ سأرلا

 نبا ركذو روظلا ىف الإ برضيال كلاف لاقو دحاو طوس دحلا نم سأرلا هب برضي
 ءاضعألا برضي دودحلا فو فالخ ريغب رهظلا برضي هنأ ريزعتلا ىف دمم نع ةعامس

 برضي الو ابلك ءاضعألا ريزعتلاو دحلا ىف برضي ملاص نب نسحلا لاقو انركذام الإ

 كرت ىلع عيملا قفت اركب وبأ لاق جرفلاو هجولا تدي ىعفاشلا لاقو ريك !ذملا الو هجولا
 هنأ هلل ىنلا نع ىور دقو ًاضيأ سأرلا انثتسا ىلع نع ىورو جرفلاو هجولا برض

 ىذلا نيشلا نآل هلثم سأرلاف هجولا برضي مل اذإو هجولا قتيلف عدحأ برضا اذإ لاق

 ةلعلا هذمهل هجولا بانتجاب ىمأ امتإو هجولا قحاب ىذلاك ب رضلا ريثأتب سأرلا قحاب

 قحليام نأ لعليلدلاودحلل بجوملا لعفلاب قحتسم وه امب رثكأ هنيشي رثأ هقحلي الثلو
 هجولاو سأرلا ىف اهكح جاجشلا رئاسو ةحضوملا نأ هجولا قحلي اكوه كلذ نم سأرلا

 بحت امنإ هجولاو سأرلا ىوس ايف ةحضوملا نآل هجولا اذه نم ندبلا رثأس اقرافو ءأوس

 لجأ نم بجوف هجولاو سأرلا ىف ةعقاولا ةحضول شرأ اهف بج الو ةموكح هيف

 نم عونمي هنأ وهو رخآ هجوو امهبرض بانتجا ىف هجولاو سأرلا مكح ءاوتسا كلذ

 برض نال سأرلا ىف دوجوم كلذو رصبلا ىلع ةبانجلا نم هيف فاخامل هجولا برض
 لقعلا ف طالتخا ًاضيأ هنم ثدح امبرو نيعلا ىف ءاملا ثدح امبرو رصبلا هنم ملظي س أرلا

 لتقم اضيأ وهو هيلع قفتف جرفلا بانتجا امأو سأرلا برض عنمت اهلكءوجولا هذبف

 ىعفاشلاو ثيللاوهبامصأو ةفينحوبأ لاقو لءفلاب قحتسم وه امرثك أ ثدحنأ نم وبالف

 برضي هنإف فذقلا دح 39 دودمم ريغ ًامئاق ادرج ريزعتلا ىفو اهلك دودحلا ىف برضلا

 ةفين>ىبأ نع فسوي ىبأ نع هيلرلا رشي لاوورقلاو ويفطلا هنع عروؤ هاج ةلعو

 هفسو, وبأ لاقو ءاضء الا ف ةصاخ ريزعتلا ىف قرفي الو رازإ ىف ريزعتلا برضي

 الو لجرلا درحبال ىروثلا لاقو ةفينح وبأ هأطقع ةءاق ةفذاقلا ةأرملا ليل ىنأ نبأ بر



 ١٠ دردجملا ءاضعأ نم برضزام باب

 نيبد وهلا هيلي ىنلا مجر ثيدح ىف ركب وبأ لاق امئاق لجرلاو ةدعاق ةأرملا برضتو دب
 ةأرملاو ًامئاقناكلج لانأ ىلعلدي اذهوةراجحلا اهمقي ةأرملا لع ىنح لجرلا تيأر لاق
 لاقف ةدش هبف طوسب رمع ىتأ لاق ىدهللا ناهنع ىبأ نع لوحألا م صاع ىورو ةدعاق
 نيطوسلا نيب طوس ىتأف اذه نم دشأ ديرأ لاف نيل هيف طوس 0 اذه نم نيلأ دب ديرأ

 الجر برض هنأ دوعسم نبا نعو هقح وضع لكطعاو كطبأ ىرب الو برضا لاقف

 طعاو كطبأ جرخت الو برضالاق مثال ىتح نب رجح نيب قدف مأف طوس اعدف ًادح

 نع ىسودسلا ةلظنح ىورو هقح وضع لكطعا دالجلل لاق هنأ ىلع نعو هقح وضع لك

 هب برضي مث نيرجح نيب قدي مث هترك عطقتف طوسلاب سمؤي ناكلاق كلام نب سنأ
 لاق فذقلا ىف ًامئاقالجر دلج هنأ ةريره ىنأ نع ىورو باطخلا نب رمع نمز ىف كلذو
 اهنمو طوسلاب دودحلا برض نأ ىلع مهقافتا اهنم ىناعم ىلع لدت رابخ"الا هذه ركب وبأ
 2 طوس برضي هنأ اهنمو مئاق وهو الإ هقح وضع لكماطعإ نكس الذإ | ًامئاق برضي هنأ

 هبايث هيلعو فذاقلا برضيو هيلإ لالا لصيل ًادرجم برضي هنأ اولاق انإ و نيطوس نيب

 الو لعفلاب قحتسم ريغ ماليإل الإ ىف ةدايز هيف نأال دال اولاق امنإو فخأ هبرض نأ ال

 نب ةديبع ايأنأ كلام نب ديلولا نع جاجحلا نع نوراه نب ديزب ىورو دحلا نم وه
 :ناأ !ّره ىدسجل ىغيذام لاقو هصيق عزفي ل |جرلا بهذف د> ىف لجرب قأ حار رجس

 ثيل ىورو هيلع هبرضف هصيق عي هوعدتال ةديبع وبأ لاقف ل نأ

 فذق اذإ لاق نسحلا نعو هبايث هيلعو فذاقلا دا الاق ميهاربإ نع ةريغمو دهاجم نع

 نوك نأ الإ امف فذق ىتلاهبايث ىف برضي نكلو فيصلا بايث سبل مل ءاتشلا ف لجرلا

 فرطم ؛ لاقو هنع كلذ عزتيف برضلا م عجو كاملا نأ نم هعنع وشح ذو ورف هيلع

 7 7 هنعهّللأ ىض رايلع دوش نمع تباث نب ىدع نع ةبعش ىورو كلذ لثم ىعشلا

 هذه ىف فلسلا نع ىور ال قفاوم انب اصأ بهذمو قطرق وأ ابق ىلع هبرضف دحلا لجر
 ريغ كلذل لعافلا نأ مالا لصي ملف ورفوأ وشح هيلع نم نأ هتك ىلع لدبو رابخ"الا
 ملف ورف وأ وشح هيلعو هب رضف انالف برضي نأ فاح ول هنأ ىرت الأ ةداعلا ىف براض

 . ًابراض ناك الاهيلإ لصو ولو هنيمب ىف ريب مو ًابراض نوكي ال هنإ مللالا هيلإ لصي



 صاصجللن]ءرقلا ماكحأ 1 ٠ ١
 يضم يحيي سل ااا

 نيا ودا يلق
 لوق وهو دجاسألا 2 دودحلا ماقت ال ىعفاشلاو دمخو فاسوت وبأو ةفينح وأ لاق 1

 لاقو ةفينحورأ هأطقتدجسملا قدح ليلوأ نب ١ ماقأو فاسو ف لاق حلاص ار نسحلا

 دحلاو عجوملا برضلا امأو اهوحنو طاوسأ ةسمخ دجسملا ىف بيدأتلاب سأب ال كلام
 نع رانيد نب ورمع نع ىكملا ٍلسم نب ليعامس] ىور ركب وبأ لاق دجسملا ىف ماَقي الف
 داولاب لتقي الو دجاسملاف دودحلا ماقتل لاق متي هلال وسر نأ سابع نبا نع سواط
 متاوصأ مفدو ميناجمو ِ ايدص مدجأسم اوبنج لاق هنأ " ىنلا نع ىورو دلاولا

 ةهجج نموردهاطملا اماوبأ ىلع أآوعضو مكعمج ف اهورمجو دود>ةماقإو مكعيبو كارشو

 هزني نأ هليبسام ةساجنلا جورخ نم دجسملاب دودحن نم نوكب نأ نمؤنيال هنأ رظنلا
 , هلع دجسألا

 طول موق لمع لمعي ىذلا ف

 لاقو انصح ل وأ ًانصحأ نامجرب ثيللاو كلام لاقو دح الو رزعي ةفينح وبأ لاق
 لوق وهو ائزلا ةلزنم وه ىعفاشلاو دمحو فسوي وبأو ملاص نب نسحلاو ىتيلا نامثع
 ىدحاب الإ ملسم ءىرصأ مد لحي ال ل ىنلا لاق ركب وبأ لاق ءاطعو ميهاربإو نسحلا

 الإ ملسملا لتق مثلي رصخ سفن ريغإ سفن لتقو ناعإ دعب رفكو ناص>إ دعب انز ثالث
 ىور اب اوجتحا نإف انز ىمسيال هنآل كلذ نع جراخ كلذ لعافو ثالثلا هذه ىدحإب
 لمعي ىذلالاق متي ىنلا نع ريرهىنأ نع هيبأ نع اص نب ليهس نع ورمج نب مصاع
 نع ىدرواردلا ىور امبو ًاعيمج امهومجراو لفسألاو ىلعألا اومجراف طول موق لمع
 لمعي هومتدج و نم لاق هيلي هللا لوسر نأ سابغ نبانع ةمركع نع ورمع ىبأ نب ورمع
 ورمع ىلأ نب ورمعو ورمع نب مصأع هل ليق هب لوعفللو لعافلا اولتقاف طول موق لمع

 اذإ تيث ول نوكي نأ زئاجو دح تابثإ امهم زوجي الو ةجح امهتياورب موقتال نافيعض
 اولتقاف هلوقو لتقلا قحتسي هنأ كلذ لحتسا نميف لوقن كلذكو هل نيلحتسم هالعف
 دح نآل هولتقاف هنيد لدب نم هلوق ةلزنمب هنأو دحم سيل هنأ ىلع لدب هب لوعفملاو لعافلا
 ةصخناك اذإ انزلاكهلعج نم دنع مجرلا وهامإو قالطإلا ىلع التق وه سيل كلذ لعاف



 ١ ةميهلا فأي ىذلا ىف

 وهسيل قالطإلا ىلعهلتقف ًامجر هلتقي امنإف هلتق بجوي نم انزلا ةلزنمب هلعجيال نم دنعو
 قرفلا كلي هكرت فو نصحلا ريغو نصحلا نيب هيف قرفل انزلا ةلزنع ناكولو دحأل الوق

 .دحلا هجو ىلع هيجوي مل هنأ ىلع ليلد امني

 ةميهلا أي ىذلا ىف

 ررعيو هيلع دح ال ىتبلا ناثعو كلامو دمحو رفذو فسوي وبأو ةفينح وبأ لاق
 مد لح ال لي هلوق ركب وبأ لاق دحلا هيل ىعازوألا لاقو رمع نب نع هلثم ىورو
 سفن ريغب سفن لتقو نام] دعب رفكو ناصحإ دعب انز ثالث ىدحإب الإ ملم ءىرأ

 قيرط نم الإ دودحلا تايثإ زوحي الو ةغللا ىف انزب كلذ سيل ذإ كلذ لعاف لتق فني
 دقو سيياقملا قيرط نم هنايثإ زوج الو انتائسم ىف مودعم كلذو قافتالا وأ فيقوتلا
 هوهدجو نم ِمَيلَي هللا لوسر لأق لاق سأبع نبأ نعةم ركع نع ورمع ىبأ نب ورم ىور
 ىوردقف كلذ عمو ةجح هب ترن ال فيعض !ذهورمعو ةميهلا اولتقاو هولتقاف ةميه ىلع

 هنإ ةميهب ىتأ نميف سابع نبا نع نيؤر ىبأ نع مصاع نع هنا وع اوبأو نايفسو ةبعش
 مولكو كيرشو صوحلاوبأو شايع نبركبوبأو ليئارس] هاور كللذكو هيلع دحال
 ام ًاتباث ورم ىأ نب ورمع ثيدح ناكولو هلثم سأبع نبأ نع نكد نع مصاع نع
 ني أ ادق 1 أ و سابع نبأ هفلاخ

 5 ربك ممص لوو 0 زيا فو ةازر وذو ل

 جراولا ممو مجرلا افالخ دعت ال ةذاش ةفئاط تركنأ دقو ركب وبأ لاق ( لصف )
 ضيفتسملا عئاشلا ربخلاو ةفاكلا لقنبو جلي ىنلا لعفب متلي ىنلا نع مج رلا تدث دقو
 رباجو ىلعو رمعو ركب وبأ مجرلا ىورف هيلع ةمّألا تعمجأو هيف كشلل غاسم ال ىذلا

 ٠ ةزدةسأ نم ىلع الوم َن

 نيرخآ ىفدلاخ نب ديزو ىملسألا ةديربو ةريره وبأو ىردخلا ديعس قو هللأ دبع نبأ
 ىف هتيمأل هللا باتك ىف رمع داز سانلا لوقي نأ الول لاقف رمع بطخو ةباحصلا نم
 ةيليوجلا ريبخ مهضعبو رعام مجر ربخ ىوري ةاورلا ءالؤه ضعبو فحصملا ضعب
 ةعبارلا رقأ امل مث تارم ثالث هددر هنإ ابنم ماكحأ ىلع لمتشي رعام ربخو ةيدماخلاو
 كلعل تسمل كلعل هل لاق مث هكرنتسا هنإو ال اولاقف ةنج هب له لاقف هلقع ةص نع لأس
 نيح بره ال مث هناصحإ نع لأ. انزلا يرصب رلرقإلا ىلع ممصتلا الإ ىبأ اءلف تلبق
 دعب هِلَقَع نع ةلأسملا مث تارم ثالث هديدرت فود ومتكرت اله لاق ةراجحلا هتكردأ



 صاصجللنأ» رقلا 6 لاح

 دودحلا اوفاعتلا قلي ىنلانأل ًاعب رأ هرارقإ دعب الإ ابت# ل دحلا نأ ىلع ةلالد ةعبارلا

 هنعلأسل ةدحاو ةرم هرارقإب ًايجاو دحلا ناكو لف بجو دّقف دح نم ىنغلب اف مسي ايف

 تابثتسالا مامإلا ىلع نأ ىلع لدي هلة نع هلهأو هناريج هتلئسمو هرارقإ لوأ ىف

 كلعل تس كلعل هلوقو وه امو وه فيك انزلا نع هتلئسمو دخلا ىف تايطايتحإلاو

 ىتح انزلا ىنعم ىف هتايثتسا نود انزلاب هرارقإ ىلع رصقيال هنأ امهدحأ نيركح ديفي تلبق
 نع عوجرلا هل نيقلت تلبق كلمل تسمل كلعل هلوقو انز هنأ هيف فلتخت ال ةفصب هني

 رمع نع ىورام هريظنو قرس هلاخأ ام قراسلل هنأ ىور اكسمللا دارأ امنإ هنأو انؤلإ
 امبر ةأرملا نإف ىكيكبي ام رمع لاقف تنز اولاقف كبت ىهو مسوم اب ىليح ةأ ماب ءىج هنأ
 تلتق ول رمع لاقف ةمثان ىهو امكر لجر نأ تريخأف كلذ اهنقلي امسفن ىلع تهركتسا

 لاق ًايلع نأ ىورو امليبس لفت رانلا نيبشخألا نيذه نيب ام لخدت نأ تيشخل هذه
 ةهركم ريغ ةعئاط تيتأ تلاق كسفن تيصع كلعل انزلاب هدنع ترقأ نيح ةحارشل

 لب م عنتما امل هنآل هرارقإ نع هعوجر زاوج ىلع لدي هومتكرت اله تلي هلوقو ابمجرف

 هلوق ناعمتجي ال دلجلاو مجرلا نأ ىلع لد هدلحي ملاملو هومتكرت اله لاق ايدي هل هسفن

 ةفئاطلا لاق دهاجم نع مسيجت ىبأ نبا ىورو [نينم وملا نم ةقئاط امهم اذع دوشيلو ] ىلاعت
 ادعاصف نالجر ءاطع لاقو [اولتتقا نينم ولأ نم ناتفئاط نإو] أرقو فلآلاىلإ لجرلا

 فعن نإ ] هلوق ىف ىظرقلا بعك نب دهم لأقو ةرشع ةفئاطلا ةديرب وبأو نسحلا لأقو

 ًادعاصف ةثالث [ةفئاط امهماذع دهشيلو] ىرهزلا لاقو الجر ناكل اق [ ركنم ةفئاط نع
 ةعبرأ دوهشلا نأال ةعبرأ ثيللاو كلام نع ىو مهل ةربعو ةظع 0 ةداتق لاقو
 نوكيف ممل ةربعو ةظع هنأ ةداتق هلاق ام ةفئاطلا روضح ىف ىنمملا نأ هبشي ركب وبأ لاق
 ةعامج ةفئاطلا نوكت نأىلو لاو هلثم نايتإنع هريغل اءدرو هلثمىل] دوعلا نع هل ًارجز
 0 م2 درلاو رج زلل ةع وضوم دودحلاز , ال هلغم نع سانلا عدتريف عيشيو اهب ريخلا ضيفتسي

 . قيفوتلا هللابو

 ةينازلا جدت باب نكت

 وأ ناز الإ اهحكنيال ةيئاؤلاو ةكرشم وأ ةيناز الإ ميكن ال ىئازلا] ىلاءت هللا لاق

 نع هيبأ نع يميعش 2 ورع نع ىور ركب وبأ لاق | نينم وما ىلع كلذ مرحو ك رشم



 1و ةينازلا يوزن باب

 مم ىأي ىتح ةكم نم ىرسألا لمح ناكو لث م ىنأ نب ديم هل لاقي لجر ناكلاق هدج
 نم هلمح نأ الجر دعو ناكو هل ةقيدص تناكو قانع اهل لاقي ىغب ةكمي ناكو ةنيدملا
 تلاقف انزلاهللا مرحدق قانعاي لاق ىدنع ةليللا ةأ هل تلاقتف هتأر اقانع نإو كم ىرسأ
 تأقف للم هللا ل وسر تدتأ ةنيدملا تمدق ملف مارسأ لمح ىذلا اذه ءايخلا لمأاي

 وأ ةينازالإ مكنبال قاذلا] ةبآلا هذه تلزن ىتح ىلع دري لف قانع جوزتأ هللا لوسراب
 ةيآآلا نأ ثيدحلا اذه ىف بيعش نب ورمع نيبف اهحكنتال مقلي هللا لوسر لاقف |ةكرشم
 انز ةكرشملا لسملا جوزت نإو كرشم وأ ناز الإ ابحكنيال اهمأ ةكرشملا ةيناؤلا ف تلزن
 د-# نب رفعج انثدخ اهكحو ةيآلا ليوأت ىف فلسلا فاتخا دقو هل لحتال تناكذإ
 ديعس نب ىح انثدح لاق ديبعوبأ انثدح لاق نامل نب دمع نب رفعج انثدح لاق ىطساولا
 ىنازلا ]| ىلاعت هلوق ىف بيسلا نب ديعس نع ىراصنألا ديعس نب ىبحي نع نوراه نب ديزيو
 لاق | مكنم ىايآلا اوحكنأو ] اهدعب ىتلا ةبآلا امخسن دق [ةكرشم وأ ةيناز الإ حكني ال
 ديبعوبأ لاق ةخوسنم ةبآلا نأ بيسملا نب ديعس ريخأف نيملسملا ناي أ نم ىه لاقي ناك
 | ةكرشم وأ ةيناز الإ مكنيال ىنازلا | هلوق ىف دهاجم نع حيرج نبأ نع جاجح انثدحو
 مهل ليقف ةيلهاجلا ىف كلذك نك تانلعم اياغب ناوز ءاسنب انزلا نوديري لاجر ناكلاق
 فصولا ىلع تاصوصخم ءاسن ىف ناكك لذ نأ دهاجم ركذف نوحاكت اودارأف مارح اذه
 هنإ | ةكرشم وأ ةينازالإ مكسنال ىنازلا | هلوق ىف رمعنب هللا دبع نع ىوروانركذ ىذلا
 جرخ ىبنلا نأ رمع نب هللا دبع ربخأف هيلع قفنت نأ ىلع ةيغب ةأرما جوزت لجر فلن

 ديعس نع ةرمعى أ نب بنيح ىورو انزلاو اهيلخت نأ ىلع اهجوزي نأ وهو هجولا اذه ىلع

 قازلا إ ةم ركع نع ةمريش نبا ىورو ابءامج حاكتلاب ىنعي لاق سابع نبأ نع ريبج نبأ ٠

 نبأ ىلوم ةبعش لاقو هلثم ةينازب الإ زي نيح ىنزيال لاق | ةكرشم وأ ةينازالإ مكشرال
 ةرطايبلا تاءارك تابار نهماوبأ ىلع نامحي ةيلهاجلا ىف نك اياغب سابع نبا نع سابع
 | ةيناز الإ مكي ال ىنازلا | ىعخنلا مهارب] نع ةريغم ىورو كلذ نقرعي سان نهيتأي
 ىنعم نأ ىلإ .الؤه بهذف ركب وبأ لاق هلثم ريبزلا نب ةورع نعو ىنزي نيح عاملا هب ىعي
 اننئاز لجرلا ناكاذإف كلذ ىف لجرلاكةأرملا نأو انزلا ىف امبك ارتشاب رابخإلا ةنآلا
 ىف امهتاواسم كلذ ىف ىلاعت كغ اهلثم لجرلاف ةأرملا تنز اذإو هتعواط اذإ هلثم ةأرملا



 صاصجلل ناءرقلا ماكحأ ٠١4

 ىرجامو ةالاوملا عطقو ة رخآلا باةعو دحلا قاقحتسا فامهتاواسم كلذديفيو انزلا
 ةيآلا هذه ىف نسحلا نع لو>ألا مصاع ىورام وهو رخآ لو هيفىورو كلذىرجم
 ركب بأن عىورف ةيئازلا جيوزت ىف فالا فلتخاو ةدود#م الإ جوزتيال دودحما لاق

 ىف ريبج نب ديعسو راسي نب نايلسو دهاجمو رمع نباو دوعسم نبأو سابعنباو رمتو
 نع ىوزو ابجوزتي نأ هل رئاخ هريغ اهم ىنز وأ ةأ ماب ىلز نم نأ نيعباتلا نم نيرخآ

 اعمتجاام نييناز نالاز.ال امهنأ دوعسم نبا نع نيتياورلا ىدحإوءاربلاو ةشئاعو ىلع
 نف ركب وبأ لاق تنز اذإ ىه كللذكو هتأرما نيبو هنيب قرف لجرلا ىنز اذإ ىلع نعو
 نأو حاكنلا زاوج ىلع نوقفتم راصمألا ءامقفو ةيآلا هذه هيف لوأت ةيئازلا اكن رظح
 ىئالا] ىلاعت هلوق ولخ الو امهنيب ةقرف ملأ بجو الو جوزأا ىلع أبمير 2 بجوال انزلا

 آب رحتو يبن 0 هتقيقح كلذو ًاربخ نوكي نأ امإ نيهجو دحأ نم | ةيئاز الإ ع
 ىعم ىلع لمح ن نأ عنتممو دقعلاوأ ءطولا انه حاكتلا ركذب دأ را نوك نأ نم ولخال مث م

 ريغ جوذتت ةينازوةيناز ريغ جواب انازأ 1دجو ان”ال ظفللا ةقيقح كلذ ناكنإو ريخلا

 سيلف كلل ذك ناكاذإف ىهنلاو م ؟جلا دارأ هنأ تدق رخلا ادروم در , ل هنأ انيلعف ىتاؤلا

 ىف هاني دقامل ةغللا ىف هط ولا وه حاكتل 2و دقحلاو ءطولادا رللا لي نم ول
 دارملا نأ هعبات نمو سابع نبا نعىورام ىلع هيلع الو مت نوكي نأ بجوف عضاوم
 ةقيقحلاهب ديرأ دق هنأ تي اذإ هن"الو زاجم هن"ال ةلالدب الإ دقعلا لإ فرصي الو عامجلا
 ًابجوم لجرلا وأ ةأرملا انز نكي مل دقعلا دارملا ناكولف ًاضيأو هيف زاجلا لود ىفتنا
 ىنازلا اكن ةحابإ تضتقأ دق ةيآلا نال نايناز امهنأب نيفوصوم ًاعيمج اناكذإ ةقرفلل

 نوكيال نأو ابوي نأ لبق اب ىنز ىذلا جورتت نأ ةأرللل زوجي نأ بحي ناكف ةيناولل
 زوحينأ بحب ناكو كلذ لودي آدحأ م را ا ةيجوزلا ىف لاح امعانز

 | ىف فال الو اكرشم جوز جد نأ ف فالخ الو اكرشم سورتت نأ ةينازلا ةأردللو ةكرشم جوزتي ن 1 0
 نيينعملا نحأ ىلع كلذ لدف 2 وسلم مرخ نيد ربع "5 حيوانو تاكرشملا حاكن نأو نأو

 ةيآلا كح نوكب نأ وأ 3 نمو سابع نبا نع ىورام ىلع عاملا دارملا نوكي 10
 حاكتلا لطيي الانزلا نأىف جتحنم سانلا نمو بيسملا نب ديعس نع ىورام ىلع اخوسنم
 ىبأ نع ىررجلا مركلا دبع هيوربو ديبع نب هللأ ديبع نع باير نب نوراه ىورامي



 1١م ةينارلا جب وزت باب

 هلع ىغ لأ رمأف سمالدب عنمتال أرما _ ع ىنلل لاق الجر نأ هلسرب امهالكو رييزلا

 لهأ ركنأ دقو انزلا ىلع اهديرب نم دحأ عن ال اهنأ ىلع كلذ لمحيف اهنم عات ةمتسالاب

 .قرألاب هتأرمآ ف صو لجرلا نأ ها هانعم ناك ثيدحلا اذه حصول اولاق ليوأتلا اذه معلا

 اذهو اولاق قراس نم هظظفحم الو بلاط ند هعنعال ىف هلام عيبضتو ىأرلا فعضو

 ىنلاي هبشأ و ىلوأ انركذام ىلع هلمحو زاججوةيانك طولا ىلعهطمحو ظفللا ةقيقح هنآل ىلوأ
 0 ىذلاهب اونظف ٍَِلي هللا لوسرزع: 0 اذإ هللا دبعو ىلع لاق اولي
 آمل عاما لع [ءاسنلا متسمال وأ ] ىلاعق هللا لاق لق نإف قئأ وه ىذلاو ًانهأ وه ىذلاو
 جرف لقب لو سمال دي لاق امنإو ًاسمال عنمتال اهنإ هل ىنلل لقب مل لجرلا نإ هل ليق
 نأ مولعمو | مهمديأب هوسلف ساطرق ىف أبا اتك كيلع انل رن ولو | ىلاعت هللا لاقو سمال

 :اموق ابعث اعل قطخلا حرج لاقو ديلاب سمللا ة ةقيفح دارملا

 سمال فك اوعنمت مل وه الولو 1

 - !اومأ عنمو ميضلا مكسفت أ نع نوعفد# ال نإ ]دارأ او ]و ءطولا هب درب ملهنأ مولعمو

 ةينازلا جود نإ لوشب نم سانلا نمو مظلاب مثراج نوهورت فيكف موقلا ءالؤه

 داسفإ قكلذرث 2000 ا نإو انزلاىل ع ةم فم تمادام هم ءىهم رواف ح كلا لعا رك اسمإو

 هلوقي باتل لا نمأ نمو تأن 2 تانمصخلا حاكن ع اعإ 0 هامل ل

 فئئافعلا ىتعي | [ملبق ند باتكلا اوتوأ نيذلا نم تأن صخغلاو تانم ولا نم تايدغارإ

 امت]وهلام 4 رو# وهب هقدلتق انزلا ن د دلوب قأت نأ نمؤال كلذك تناك اذإ اهم“ الو نهم

 اهانز نأىلع ليلدلانمو انزلا ىلع ة ةميقم ريغ ةيئاق اهنأ ىلعكلذ 3 صخر نم لوق لمحت

 ناكولف امهني ف رفتلاب 4 مش ناعللاب هتجوزأ فذاقلا َّق ْ < ىلإ 5 هللأ نأ 7 بجوال

 ةقرفلا بجو مي هفارتءالاهايإ ] هفذقيةق رفلأ عاقيإ بت و ولة ف رفلا بح وب أبنم 1 زلادو وجو

 اذهم ةقرفلا تعقول اهمطو ناكدق هاب انأ نآوأ ةعاضرلا نم 5 اهنأ رقأول هنأ ىرتالأ
 بجوب انزلا نأ ىلع كلذ لد ناعللا دعب ةقرفلا عاقبإب ىلاعت هللا كح 1 ليق ل نإف لوقلا

 .سفنب ةقرفلا تيجول تركذ اكن اكول هل ليق ناعللاب ةقرفلا تبجو امل كلذ الول مرحتلا
 ةقرفلا تعقو اه ليق نإفتركذام داسف ىلع لد فذقلاب عقت ملاءلف ناعللا نود فذقلا
 .لج' ال ةقرفلا عوقب مكحكلذب اهيلع كح ايلف انزلاب اهيلع ةداهشلا ةلزنمب راص هن“ال ناعللاب
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 ةيناز اهنوكب جوت ال انزلاب اهيلعهدحو جوزلا ةداهش نآل اضيأ طلغ اذهو هل ليق انزلا
 تسيل ذإ اهايإ هفذق ىف بذكلاب محلا هيلع بجوت ال باذكإإلاب هيلع اهتدابش نأ ؟
 انزلاب اهيلع هتدابشلوبقب هل موك جوزلا ناكولو ىرخألا نم ىلوأب نيتداهشلا ىدح]
 جوزلا لوقب انزلاب اهيلع موكسح ريغ هنأ ىلع لد كلذب دحت ملاملف انزلا دح دحت نأ بجول
 . باوصلاب ملعأ هللاو

 فذقلا دح باب 0

 نينامت مودلجاف ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث تانصحنأ نومري نيذلاو ] ىلاعت هللا لاق
 ىئازاا ىلع مجرلا بوجو هب قلعتيام امهدحأ نيبرض لبع ناصحإلا ركب وبأ لاق | ةدلج
 اهو اهم لخدو ًاححص احاكن ةأرما جوزت دق ًايلسم القاع آذلاب ًارح نوكي نأ وهو
 القاع غلاب ارح نوكي نأ وهو هفذاق ىلع دحلا بجوي ىذلا ناصحإلا رخآلاو كلذك
 تانصحلا ىلاعت هلا صخدق ركب وبأ لاق ىندملا اذهف ءابقفلا نيب ًافالخ معنالو ايفع ًاءلاسم
 فذاق لعب جاو دحلا نأو ةبآلاب نودارم نيصحلا نأ نيملسملا نيب فالخالو ركذلاب
 نومرب نيذلاو | هلوق نأ ىلع ءابقفلا قفتاو ةنصحملا ذاق ىلع هب وج وك نصحلا لجرلا
 كلذو صفريغنم هيلع ةلالد ظفللا ىوخ ىف ناكنإو انزلاب ىرلا هب ديرأ دق | تانصخلا
 وهو فافعلا دضب اهبمر ىمرلاب دارملا نأ لع لد فئافعلا نهو تانصحلا ركذ امل هنأل
 ىنعي | ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث | ىلاعت هلوق وهو ظفللا ىو ةلالد نم رخآ هجوو انزلأ
 ىلع لدف انزلا ف طورشم وه امبإ دوهشلا نم ددعلا اذه نأ مولعمو هب هوهرأم ةعص لبع
 نأوهورخآى عم لعكلذلديو انزلاب نهنومرب هانعم | تانصحما نومرنيذلاو | هل وقنأ
 دح هيلعدومشلاب ءاجاذإىذلاوهو انزلا عرصب فذقلاوه امبإدخلا هب بحي ىذلا فذقلا

 نودانزلاباصوصىمرلارك ذنكي مل هيلعةلالدلا نم ظفلل ىو ىف ام الولو هيلع ةوبشملا

 و فكاو رك ب رشو ةقرس اع يا هام لاعقلا مام و ايم نق ذأ انعم رلا مقن لأ روم دل | نم ةريغ
 كاحف د نءاسو نهلاو لك ارب و 8 رجم اي ل حيف د2

 فوةوم ال نوكي ناكلب هكح باحيإ ىف هسفنب ايفتكم ذئئيح ظفالا نكي لو ةروظحلا
 دارم انزلاب ىرلا نأ ىلع قافنإلا لصح دقفلاحلا تفرصت اهفيكهنأ الإ نايبلا ىلع مكسحلا
 ىلع عامجإلا لوص- ذإ انزلاب تانصحملا نومرب نيذلاو هلوق ةلزنب راص كلذك ناكاملو
 آروصقم فذقلا دح ب وجو نوكي نأ كلذب بجوف ظفللا ىف هركذ ةلزتمب دارم انزلا نأ



 لدلدل فذقلا دح باب

 وبأو ةفينح وبأ لاقف ائزلاب ضيرعتلا ىف ءابقفلاو فلسلا فلتخا دقو هريغ نودانزلاب

 ضيرعتلا ف دحال ىعفاشلاو ملاص نب نسحلاو ىروثلاو ةمربش نب دمتو رفزو فسوي
 رمع نب | نع ملاس نع ىرهزلا نع ىعازوألا ىورو دحلا هيف هيلع كلام لاقو فذقلاب

 نع لاحرلا ىنأ نع كلام نع بهو نبا ىورو ضيرعتلا ىف دحلا برضي رمع ناكلاق

 رخآلل امهدحأ لاقف هنع هللا ىطر باطلا نب رمع نمز ىف ابتسا نيلجر نأ ةرمع همأ

 همأو هابأ حدم لئاق لاقف سانلا رمع كلذ ىف راشتساف ةينازب ىأ الو نازب ىنأ ام هاو
 نينامث دحلا رمع هدلجل دما دلحي نأ ىرت اذه ريغ حدم همأو هيبآل ناكدق نورخآ لاقو
 كلذب تدثف مهفالخ لبقاوفلاخ اذإ نيذلا ةباحصلا الإ كلذ ىف روامشي مل رمع نأ مولعمو

 وه [تانصخلا نومري نيذلاو] هلوقب دارملا نأ تدث امل م" فلسلا نيب فالخلا لوصح
 قيرط نم دودحلا تايثإ ىلإ ليبس ال ذإ هريغ ىلع دحلا باحيإ انل ري ملانزلاب ىرلا
 رمع ةرواشم ضيرعتلا ىف مودعم كلذو فيقوتلا وأ قافتإلا اهقيرط اهنإو سياقملا
 ايأرو ًاداهبتجا لاق هنأو فيقوت هيف مثدنع نكي لهنأ ىلع ةلالد ضيرعتلا مح ىفةب ةءادصلا

 لامتحالاب دحلا باج زئاج ريغو 0 ةامتلا ةيانكلا ةلرنع ضيرعتلا نإ ًاضيأو
 لمتحلاو كنشلاب هداج الف دلجلا نم روظلا ءىرب لئاقلا نأ لصألا نأ امهدحأ نيوجول

 تدرأ ام تكي ىنلا هفلحتسا ةتبلا هتأ مما قلط ا ةناكر نب ديزي نأ ىرت الأ هيف كوكشم

 لعجمتال امنأ قالطلا تايانك ىف ءابقفلا لاق كلذلو لابتحإلاب ثالثلا همولي لف ةدحاو الإ
 تايبشلاب دودحلا اًوردأ لاق هنأ قلي ىنلا نع ىورام رخآلا هجولاو ةلالدب الإ اقالط

 ًآضيأو هطوةسف ةبش نوكي نأ هريغو فذقلل المتحم ناكنيح ضيرعتلا نارعأ لأ
 مكيلع حانج الو ] لاقف حيرصتلا نيبو ةدعلا ىف حاكنلاب ضي رعنلا نيب ىلاعت هللا قرف دق
 نكلو نوخو ركذتس مكأ هللا لع مقنأ ىف قى منك أ وأ ها ءاسنلا ةيطدخ نم هب مضرعاهف

 نوك نأبج وفسفنلا ف رادخإلا ةلزنم ضي رعتلا لعل اح كت نعي[ ًارس نهودعاوتال

 ناكلامتحا هيف ناكال ضيرعتلا نأ امهناب عماجلا قلاو فذتلاب ضي رعتلا كح كللذك

 وبأ لاقف فذقلا ىف دبعلا دح ىف ءارقفلا فلتخاو هيف لامتحالا دوجول ريمضلا كح ف
 ديعلا فذق اذإ ىعفاششلاو ىروثلاو ىتيلا نامثعو كلامو دمو رفزو فسوي وبأو ةفينح

 دم نب رفعج نع ىروثلا ىورو نينامت دلي ىعازوألا لاقو ةدلج نوعبرأ هيلعف ارح



 نع ناوكذ نبأ نع ىروثلا ىورو نيعب رأ ةيرفلا ىف ديعلا دلي لاق ًايلع نأ هيبأ نع'

 ممرأ ملف ءافلخلا نم مدعب نمو نامثعو رمسوركب ايأ تكردأ لاق ةعيب رب سصاعنب هللادبع
 نيديعسو ملاسوسايعنيأ بهذموهو ركب وبأ لاق نيعبر ألا فذقلا ىف كوامملان وب رضي
 دوءسمنب هللا دبع نأ نمحرلا دبع نب مساَقلا نع مياس ىل ] نب ثيل ىورو ءاطعو بيسملا
 ةيرفلا ف ًادبعزبرعلادبعنب رمع دلج دانزلا وبأ لاقو نينامثدلحي هنأ ارح فذق دبعىفلاق
 قرلا لجل رحلا دح نم فصنلا ىلع نوسمخ ائزلا ىف دبعلا دح نأ ىف اوفلتخ لو نينامت
 | باذعلا نم تانصحم اىلعام فصن نيياهف ةشحافب نيتأ نإف نصحأ اذإف | ىلاعت هللا لاقو
 دوجول امتازن دبعلا نأ ىلع عيا قفتاو ةرخلا دح فصن هنأو ةمآلا دح ىلع صنف
 هيف قرلا دوجول را دحنم فصنلا ىلع فذقلا ىف هدح نوكي نأ بحي كللذك هيفقرلا
 ىعفاشلاو طاصنب نسحلاو هباحصأو ةفينحوبأ لاقف ىصلاو نونجما فذاق فاوفلتخاو
 ملاذإ عماجي هلثم ناكنإو ىبدلا فذاق دحال كلام لاقو ىبصلا و نونا فذاقىلع دحال

 ثدللالاقو نونا فذاقدحو نصين ملنإو عماجم املثم ناكاذإ ةيبصلا فذاق دحبو غلب
 نآل انز مهنم دحاو نم عقيال ةيبصلاو ىصلاو نونجما ركب وأ لاق نونا فذاق دحب
 نوةحتسال ءال وهو باقعلاهيلعقحتسيام ومذمالعفانزلا ناك ذإانز نوك الهنم ءطولا
 مهنالو فذاقلا بذدكب ملعلا عوقول نونجما فذاق ةلذنمب مهفذاقف مهلاعفأ ىلع باقعلا
 مقو ول لدفلا كلذب نيش ميقحايال

 الأ هيف هماقم هريغ موقي نأز وحي الوزوجتال فوذقملا ىلإ دحلاب ةبلاطملا نأ ىرخأ ةمج
 بحي ملف فذقلا تقودحأل ةبلاطملا بجيت ل كلذك ناكاذإو هيف ةلوبقمريغ ةلاكولا نأىرت
 هيأ دحب ذخأي نأ لجرللف ليق نإف ريغال فذقلاب بحي امنإَف بجو اذإ دحلا نال دحلا
 نع بلاطي امنإ هل ليق فذقلا دحم ريغلا نع بلاطي نأ زاج دّمف تيم وهو فذق اذإ

 نمو كالذي ْطفذاقلا ىفذق مهنيشإ ال كلذكذ مهم

 نأ ىلع اوقفتا امل ًاضيأو ب"الا نع بااطي الو هبسن ىف حدقلا نم هب لصح امل هسفن
 الو فيلكتلا لهأ ريغ نم ًاعيمج امهم”ال ةيبصلا فذاق كللذك ناكدحب ال ىصلا فذأق
 لاقق ةءامج فذق نميف اوفلتخاو ةلعلا هذه نونولا كلذكف امهنم انزلا عوقو حصي

 دحاو لوقب مهفذق اذإ ثيللاو ىروثلاو كلامو دمتو رفزو فسوي وباو ةفينح وب
 لكل لاق نإو دحاو دح هسيلعف ةانزاب مط لاق اذإ ىلبل ىلأ نبا لاقو دحاو دح هيلعف



 1١1 فذقلا دح ىف

 هيلعف ةءامج فذق اذإ ىتيلا نامثع لاقو ىبعشلا لوق وهو دح ناسنإ لكلف ىنازاب ناسنإ

 ةركب ابأ برض رمع نآلل دحاو دح هيلعف ةنالفب تينز لجرإ لاق نإو دح دحاو لكل
 نادح هيلعف ناز نبافازاي لاق اذإ ىعازوألا لاقوةأرملل هدحي مو ًادحاو ادح هياحصأو
 هذه لخاد ناك نم لاق اذإ اص نب نسحلا لاقو دحاو دخل ةانز مكنإ ةعاجل لاق نإو

 اذإ هنع ىنزم] هاكح ايف ىمفاشلا لاقو اوفرع اذإ ابلخاد ناك برض ناز وبف رادلا
 هيلعف نيينازلا نبا اي دحاو لجرل لاق نإو دح دحاو لكلف ةدحاو ةملكب ةعامج فذق

 ركب وبأ لاق لجرلل دح ملو نعال لجرب هتأ ما فذق اذإ تآرقلا ماكحأ ىف لاقو نادح

 1 ةدلج نيناع م ممودلجاف أدهش ةعبرأب اوتأي )مث ت انصخما نومرب نيذلاو | ىلاعت هللا لاق

 ىر نمو ةيآلا ريدقت ناكف ةدلج نينامن : نيفذاقلا نم دحاو لكدلج هدارم نأ مولعمو

 نم رثكأ دل ذل تانصجملا نم ةعاج فذاق ن أ ىضتشي اذهو ةدلج نونا 2 ةيلعف انعم

 مكحل فلاذغ وهف دحاو دح نم رثك أ تانصخملا ةعامج فذاق ىلع بجوأ نمو نينامث
 دمع انثدح لاق دواد وبأ انثد> لاق ركب ني دمح انثدح ام ةئسلا ةمج نم هب لع ل 1

 لاله ن ١عاذم ركع 00 نأس> نيمأ عه انأينأ لاق ىدع ىلأ ن أ انث دح لاق رأ

 ىف دح وأ ةنيبلا هلم ىنلا لاقف ءاسمس نب كيرشب للي ىنلا يعد دا ةيمأ 00
 للي ىنلا لعخ 53 يملي هل أزد ىلع الجر اندخأ:ىأر اذإ هللا لوس راب لاف كربظ
 هللا نازنيلو قداصل ىنإ قحلاب كئعب ىذلاو لاله لاقف كربظ ىف دخ الإو ةشيلا لوقي

 ثيدحلا ركذو | مهجاوزأ نومرب نيذلاو ] تلزنف دحلا نم ىرهظ ءىربيام ىرمأ ىف

 نأ سنأ نع نع نيريس نبا نع ماشه نع نا , دلذع انثدح لاق ريثك نيدمم ىورو

 ةعب رأي تنالاقف رق لِي ىبنلا ىلإ كلذ عف رف هنأ اب ءاحمس نب كي رش فذق ةيمأ نب لاله

 اذهب تيم دق ركب وبأ لاق ناعللا ةيآ تلزنف ًارارم كلذ لاق 0 دك الإو ءادهش

 وبك تاجوزلا ىف اماع كح ناكةيآلا [ تانصحلا نومرب نيذلإو | ىلاعت هلوق نأ ربخلا

 ن“الو كررظ ىف دغ الإو ءادهش ةعب 00 لال 000 تايد آلا ىف
 هفذق عم ًادحاو ًادح الإ لاله ىلع هَتِلَي ىنلا بجوي 1 كلذ ىضتقا دق ةبآلا موه

 دحلا ماقم تاجوزلا ىف ناعللا ريقأف ناعللا ةبآ تازن نأ ىلإ ءاحمس نب كيرشلو هتأ مال

 فذذِق أذإ دحأو لح ىلع داصتقالا بوجو نه ربخلا بجوم خسلي مو تايدنجأ الا ىف

 نيو هاج درت



 رظنلا ةبج نم هيلع لديو دحاو دح الإ ةعامجلا فذاق ىلع بحيال هنأ كلذب تدنف ةعامج
 ارارم ىز نك ادحاو ًادح الإ بجويال ًارارم هنم دجو اذإ دحلا بجويام رئاس نأ
 ىلا دودحلا هذه عامجا ناكف ًادحاو ًادح الإ دحب ل ًارارم يفرق آارارم قرسوأ
 عماجلا ىنعملاو اهم دحأو ىلع راصتقالاو اهبضعب طوقسل ابجوم دحأو سنج نم ىه
 اذاف ىدأل قح فذقلا دح ليق نإف ةهيشلاب طقسي امإ تلق تش نإو دح اهنأ امني

 هنأ ىلع ليلدلاو هلايح ىلع هدح ءافيتسا مهم دحاو لكل نوكب نأ بجو ةعاج فذق

 دودحلا رئاسك ىلاعت هلل ق> وه دحلا هل ليق فوذقملا ةبلاطمب الإ دحصال هنأ ىدأل ق>
 هنوك سلو هسفن دحلا ال ىدأل ق> هب ةيلاطملا امت]و را برشو ةقرسلاو انزلا ىف
 دح نأ ىرت الأ ىدأل ًاقح هسفن دحلا نوكي نأ بجوي ام ىدألا ةبلاطم ىلع ظوقوم
 كلذكف ئدآلل اح 0 نأ كلذ بجو ملو ىدألا ةبلاطمالإ تبثيال ةقرسلا
 قافتا ىلاعت هلل قح هنأ ىلع لديو ثروب الو هنع 7 انباحأ زيجيال كلذلو فذقلا دح
 دبعلاو را فلتخا ال ىدآل مح ناكولو نيعبرأ فذقلا ىف دلجب دبعلا نأ ىلع عبمجا
 نم امهملع تشب امق نأ وتس رحلاو ديعلا نأ قر الأ فصتني أ م دلجلا ناكذإ هيف

 ناك نإو لتق دمع ناكاذاأ إف هقنع َْق مدلا تأ ديعلا لتق اذاف نييمدآلا ىلع تأ انجلا

 ا ا ىدآل [ة> فذقلا دح ناكولف ةيدلا تبجو رح هلتقول امهتءقر ىف ةيدلأ تناكأطخ

 لاوم الا كالبتساف نافلتخال رخلاو ديعلا كل ذكو ديعلا رجلا هفيصنت 7ناكمإ ] عمفلتخا

 ةبلاطم ريغ نم فذقلا د> ةماقإ ىف فاتءا دقو دبعلا ىلع تشب هلثش رلا ىلع تيثيام ذإ

 الإ دحب ال ىعفاشلاو ىعازو الاو دمتو رفزو فسوي وبأو ةفينح وبأ لاف فوذقملا
 هدحبال كلاملاقو فوذقملا بلاطي مل نإو مامإلا هدحب ىليل ىبأ نإ !لاقو فوذقملا ةبلاطع
 مامإلا عم ناك اذإ هدح رق فذ هوت مامإلا نوك نأ الإ فوذقملا بلاطي ىح مامإلا

 نب تايلس انث أن دح لاق دوادوب و أ انثد و لاق ركب نس دمع انثدح ركبو وأ لاق لودعد وهش

 00 ورمع نع ثدحي جييرج نبأ تعمس لاق 0 ,ملا دواد

 دب امف دودحلا اوفاعت لاق بِي تا لوسر نأ ص اعلا نب ورمع نب هللا دبع ن هع ةيبأ

 0 ف بم هِي ىنلا غلبام نأ كلذب'تبثف بجو دقق ددح نم ىذلب

 الإو نودبشي ةعب رأب ىنتثأ ءاحعس نب كيرشب هتأ ما ىفذق نيد ةيمأ نب لاله لاق املف



 نيا ا ب بنب ييحس حج ١ فذقلا ةداهش باب
 نأ ىلع كلذ لد دحلاب فوذقملا بلاطي مل نيح هدحي لو ًادومش رضحي لو كروظ ىف دخل
 دلاخ نيديز ثيدح ىف ىورام ًاضيأ هيلعلديو فوذقملا ةبلاط#ع الإ ماقيال فذقلا دح
 ىنلا هدحي ملف اذه ةأرماب ىنز ىنبا نإ لاق ىنازلا ابأ نإو فيسعلا ةصق ىف ةريرهىبأو
 قذقلا دح ناكاملو امجراف تفرتعا نإف اذه ةأ ما ىلع سينأاي دغا لاقو أمفذقب هِيَ
 نود هل ًاقح هب ةبلاطملا نوكتت نأ بجو هناصح] عم هفذقب هضرع نم كوتا ًآايجاو
 الإ تبثي مل هلام ذخأو قورسملازرح نم كهتنا امل ًابجاو ناكامل ةقرسلا دح نأ اكمامإلا
 هل ىتممالف دورشلادب دهشي وأ مامإلاهعمسينأ نيب كلام قرف امأو هنمقورسملا ةبلاطع
 مكحديف فلتخال نأ بج اوف فوذقملا ةيلاطم ريغ نم هتماقإ مامإلل ا ناكنإ اذه نآل
 . هعامس ريغ نم دوبشلا ةداوشو ماهإلا عام

 فذقلا ةداهش باب
 هقلا كحر كب وبأ لاق | نوقسافلا م كئلوأو ادبأ ةداهش مهل اولبقت الو] لجو رع هللا لاق
 نينامك دلج اهدحأ ماكحأ ةثالثب هفذقام ىلع ءادبش ةعب رأب تأب مل اذإ فذاقلا ىف ىلاعت
 موزل ىف ملعلا لهأ فلتخاو بوتي نأ ىلإ هقيسفتب محلا ثلاثلاو ةداهشلا نالطب ىناثلاو
 فذقلا سفنب هيلع دحلا بوجو ىلع مهفافت دعب فذقلاب هيلع امتوبثو هل ماكحألا هذه
 لبق قسفلا ةمس هتمزلو هتدابش تلطب دق نولئاق لاقف انزلا ىلع ةنيبلا ةماقإ نع هزجت دنع
 رفذو فسوت وبأو ةفينح وأ لاقو ىمفاشلاو دعس ل ثدللا لوق وهو هيلع دحلا ةماقإ

 قسفلاة مب موسوم ريغ هنإ مط وق نم ىضتَقي اذهو دع مل ام ةلوبقم هتداهش كلامو دمتو
 ةلطيم قسفلا ةمس تناكذإ هتداهش تزاج ال قسفلا ةمس هتمزل ول هال دحلا هب عقي ملاح
 ليلدلاو داقتعإلاو نيدتلا ةبج نمال لعفلا قي رط نم هقسف ناكاذإ ام مسو نم ةداجشلا
 نينا موداجاف ءادرشةعب رآباوتايإ مثتانصل !نومرينيذلاو | ىلاعتهلوق كلذ ةمص ىلع
 ىلع ةنيبلا ةماقإ نع هرج دنع هتداهش نالطب بجوأف | ًادبأ ةداهش مهل اولبقت الو ةدلج
 دحلا عشب ملام هتلادع حس ءاقبو هتداهش زاوج ىلع ةلالدلا نم نابرض كلذ ىفو هِفذَق ةحص
 كالذ ىضتقاف ةغللا ةقيقح ىف ىخارتلل مثو | ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث | هلوفامهد>أ هب
 هنآل فذقلاب قاسف ريغ اون وكب نأ فذقلا لاح نع ًايخارتم ءادهش ةعبرأب اوتأ ىم مهنأ
 نوةسافلا كتل وأفءادو,ثةعب رأب اوت أيل مثهريدقت ناكف ةب آلا | ءادهشةعبرأب اوتار مث | لاق



 صاصجلل نأءرقلا ماكحأ لآ

 موقسفب كح نفدووثلا ةماقإ نعزجعلا لاح ىف فذقلا لاح ن رغًايخ ارم موقسفب كح امنإف

 ةدودر ريغ فذاقلا ةداهش نوكت نأ كلذ بجوأو ةيآلا كح فلاخدقف ىدذقلا سفن

 لطبت هنداهش تناك ولف ًاضيأو هتداهش لطيت مل فذقلا سفنب نأ كلذب تيثف فذقلال جال

 لبق تلطبدق ىهو هتداهشل الطبم فوذقملا انز ىلع ةنيبلا ةماقإ هكرتناك | فذقلا سفنب

 ىلع ةنيبلا ةماقإ تمادام هتداشلطبت ال هنأ ظفللا اذه نم لوقعملا نأر خآلا هجولاو كلذ

 رادلا ىلخدت مل مث نالف تءلكنإ قلاط تنأ هنأ مال ىلجر لاقول هنأ ىرتالأ ةنكمم ةانز

 اهتوملبق ذئليحقاطتف تومتنأ ىلإ رادلا لوخد كرت ىتح قلطت مل ًانالف تءاكنإ اهنأ

 ناكو ةلزنملا هذبب ناكرادلا ىلخدت لو ًانالفتءاكنإقلاط تنأ لاقول كلذكو لصفالب

 قلاط تنأ هلوق نيب قرفالو قالطلا عوقولاطرش تومتنأ ىلإ لوخدلا كرتو مالكلا

 نم اقرتفا نإو اهيلخدت مل مث آنالف تملكنإ هلوق نيبو رادلا تلخد مث آنالف تلكنإ

 .ناكوكلذك كلذناكاملو هيفنرخآلا فو لوخدلادوجو امهدحأ ىف نيعلا ّط رش نأ 5 ةبج

 ىف نيطرشل ًايضتقم | ءادهش ةعبرأب اونأي مل مث تانص#لا نومرب نيذلاو ] ىلاعت هلوق
 نع ًايخارتم فوذقملا انز !ءدوبشلا مدعرخألاو ىرلا امهدحأ فذاقلا ةداهش نالطب

 قذاقلا ةموصختنكمنانؤلاب هيلع ةدارشلا ةماقإ تماد ف هر هيلغ ةداهشلا تاوقو فذقلا
 ولخم ال ًاضيأو هتدامش نالطبب موكسح ريغ هيلع ناكام ىلع هءاقب ةبآلا ظفل ىضتقا دقف

 اموكم نوكي نأوأ فذقلا سفنب هتداهش نالطبو هيذكب اموك#نوكي نأ نم فذاقلا

  هتداه#تلطي كلذلو - فذقلا سفنب هيذكب اموكم ناك ولف هيلع دحلا ةماقإب هيذكب

 ىف هيذكب 7 مكسحلا عقو دق ذإ انزلا ىلع ةنيب كلذ دعب لبقي ال نأ بجاوف

 0 أوفلت 2 مل اها راو هنعمل 1 هقدصل كم نم ةداهش ن 0 0 هفذق

 ريخ و رم نال كتر يك راذإ هتدارش 5 لطت هيأ بجاوف ف ايذاكن 1

 لطبت ال انزلاب هت :أرما فذاق نأ ىرت الأ هنداهمش هب لطبت مل هبذك نم هقدص هيف ملفا

 0 كالذك نأ و هفذق سفنب هبذكب اموك ند الو فذقلا سفنب هتداهش

 ؛ اهامر اف قداصل هنإ هللاب تاداهش عبرأ دهشي نأ سمأ !1و هتأ ما نيبو هنبب ناعللا

 دعل . ىنلا لاقالو امهم بذاكلا ناعللا ك رت ىف ظعو املو هبذدكب مكحلا عم انزلا نم



 11 1 11 1 1 ا تت ا ا ا ١١ / فذقلا ةدابش باب

 ريغب اههدحأ نأ ريخأذ بئان اكنم لبف بذاك اهدحأ نأ ملعي هللا نيجوزلا نيب نعالام
 فذقلا سفننأ ىلعل يلد كلذفو ةجوزلا نود فذاقلا ب ذكي مملو بذاكلا وه هنيع
 ةعبرأبهيلعاؤاج الول | لجورعهلوق هيلعلدي وهيبذكستب مكحلا الو هقيسفت بجوال
 فذقلا سفنب مهذب مكحي لف |ن وبذاكلا م هللا دنع كلتا وأف ءادهشلاب اوتأي ملذإف ءادهش
 ىف ةموصخلا دنع ءادهشلاب اوتأي مل اذإ دارلا نأ مولعمو ءادهشلاب | ونأي لاذإ لب طقف
 دعب ةنيبلا ةماقإ نع هزم وهو ةطيرشلا هذه دوج و لبق هتداهش لاطبإ زئاج ريغف فذقلا

 نُف مامإلا دنع ةداهشلا نوميش ان ءادبشلا ناكذإ ماهإلا دنع فذقلا دح ىف ةموصخلا

 ىلاعت هتلا لاق 1 ليق نإف ةيآلا فلاخ دقف فذقلا سفنب هتداهش لطبأو هقيسفتب مكح
 كإذلد | نيبمكفإ اذه اولاقو ًاريخ مهسفنأب تانمؤملاو نونمؤملانظ هومتعمس ذإ الول|
 ىتأي نأ ىلإ هتداوش درو هبذكب اودكح نأ رخآ فذقي نم اوعمس اذإ سانلا ىلع نأ ىلع
 ىلاعت لاق هنأل اهقذقو اهنع هللا ىضر ةشئاع نأش ىف تازن ةبآلا نأ مولعم هل ليق ءادهشلاب
 ةئيرب تناكدقو | هومتعمس ذإ الول  هلوق ىلإ : مكنم ةبصع كفإلاب اًواج نيذلا نإ |
 انظ اهوفذق امب]و كلذل مهنم ةيؤرب اهوفذقي مل اضيأ اهوفذاقو كاذب ةمهم ريغ ةحاسلا
 هلثم ىف نظ نع ربخأ نمو كلذ ىأر هنأ مهنم دحأ عدب ملو تفاخت نيح ًانايسحو مهم
 كتاوأف ءادهشلاب اوتأي ل ذإف | ةوالتلاق سن ىف لاق مل ًاضيأو هيلع ريكنلاو هءاذك ] انيلعف
 هلوقب درب مل هنأ انيلع ةنيبلا ةماقإ نع مربي دنع مهبذكب كحل | نويذاكلا مهلا دنع
 اذه اولاقو هانعم نإو فذقلا سفنب مهبذكب مكحلا باحيإ | نيبم كف] اذه اولاقو |
 اؤاجاذإ فذقلاد بش نأ معزي ىعفاشلاو دووشلاب فذاقلا تأي ما هوعع ذإ نيبم كف
 كلذ دعب اهلبقي ال نأ بجوف هتدامش لطب أ دق فذقلا ناك نإف ممتدامش تأبق نيقر فتم

 اذإ مهد هس

 ةبج نم انلوق ةمصىلع لديو فذقلا سفنب مهتداهش لطبتال نأ همي ام نيقرفتم !ًواج

 لوبق ىفو هبيذكستب مكحلا بجوف هفذقب قسف دق هنأل ثالث هعم دبش نإو

 هللا لوسرلاق لاقهدج نع هييأ نع بيعشنب ورمع نع ةاطرأ نب جاجحلا ىورام ةنسلا
 فذاقلاةلادع ءاقبب هلي ريخأف فذقف دود الإ ضعب ىلع مهضعن لودع نودسملا قلي

 ةضق ىف سابع نبا نع ةمركع نع دابع روصنم نبأ ثيدح ًآضيأ هيلعل ديو دم ملام
 لالم داجبأ تلي هللا لوسر لاقف هني هللا لوسر دنع هتأرم١ ىذق ام ةيمأ نب لاله



 نأ كلذب لدو هب دلجلا عوقوب قالعم هتدامش نالطب نأ ربخأف نيملسملا ىف هتداهش لطبتو

 وبأ لاقف ةبوتلادعب فذدقلا ىف دودحما ةدابش ىف ءابقفلا فاتخاو هتداهش لطب مل فذقللا

 لبقتو بات اذإ هتداهش لبقتال لاصنب نسحلاو ىروثلاو فسوب وبأو رفزو ةفينح
 لبقت ىعفاشلاو ثيللاو ىتلا نامثعو كلام لاقو بات اذإ فذقلا ريغ ىف دودحملا ةداهش

 لاق مالسإلاىف دودحم ةداهش لبقتال ىعازوألا لاقو بات اذإ فذقلا ىف دودحم ا ةداهش

 سابعنبا نعىناارخلا ءاطعنع ءاطع نب نامّثعو جحيرج نبأ ند اجلا ىور ركب وبأ

 ةدلج نينامث مهودلجاف ءادهش ةعبرأب اوتأي ل مث تانصحلا نومري نيذلاو | ىلاعت هلوق ىف

 [ اوبات نيذلا الإ | لاقف ىتثتسا مث [ نوقسافلا مث كئلوأو ًادبأ ةداهش مهل اولبقت الو

 انثدحلاقىطساولا دم نب رفعج انثدح . زوجتالف ةدابشلا امأو قسفلا نم مهي 5

 0 انثدحام ًاضرأ سابع نبأ نع درو دقو اسس اقدح لاقي نيد نب رج

 ةيواعم نع ملاص نب هللا دبع انثدح لاق ديبع وبأ انثد> لاق ناميلا نب | انثدح لاق دمت نب
 آدبأ اب 5 هل اولبقت الو ] ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط نب ىلع ,زع ملاص /

 ىف هتدابشف 3 بات نف لاق [ وبات نيذلا الإ ]لاق مث * لاق[ نوقسافلا م كئلوأو
 ثيدحلا ىف هنع ىور امل ًافلاذغ كلذ نوكي ال نأ لمتحو ركب وبأ لاق ةلوبقم هللا باتك

 لبقت الف دلج هنأ لعلوألاو باتو دلح مل اذ]ةلوبقم هتداهشنأب دارأن وكي نأب لوألا

 ريبج نبديعسو مهأر إو نسخأو بيسلانب ديعسو يرش نع ىورو بات نإو هتداهش

 ةبوتلاب مهن - مقر مها ربإ لاقو هن نيبوانيب ايقاةتيوت اه] تأت نإو هتدا,شزوجتال اولاق

 مماقلاريعشلاو دها#جوسواطو ءاطعنع ىورو ًادبأ زوحن الف ةدابشلا امأف قسفلا مسأ

 هجونم باطخلا نب رمع ا ا نبأ

 نعةنبيع ء نبا هاور هنأ كلذو كتدابشث تابق تنت نإ ةركب ىبأل لاق هنأ هيف نوعطم

 ىبأل لاق رمع نأ سق نب ربع وه لاقو كش مش * بيسملا نب ديعس نع نايفس لاق ىرهؤلا

 بيسملا نب ديعسف ةتيبع نب نايفس كشف بوتي نأ ىبأف كتدابش تابق تنت نإ ةركب
 اذه دانسالا اذه رمع نع تبشب عر ا رمع نإ لاقيو سيق نب رمعو

 غالب اذهو ةركب ىبأل كلذ لاق رمع نأ هغلب هنأ بابش نبا نع ثيللا هاورو لوقلا
 ةلو.ةمريغ هتدابش نأ بدسملا نب ديعس نع ىور دقو فلاخت | بهذم ىلع هيلع لمعي ال



 للف فذفقلا ةداهش باب

 ىفسيلف كلذ عمو هنم ىوقأ وهام ىلإ الإ هفلاخي لف رمع ثيدح هنع حص نإف ةبوتلا دعب
 وبأ لاق دلجلا لبق هلاق نوكي نأ زئاجو هدلجام دعب ةركب ىبأل كلذ لاق هنأ رمع ثيدح
 ردص امنإف بات اذإ فذاقلا مكح ىف راصمألا ءابقفو فلسلا فالتخا نم انركذام ركب
 ًاعيمج قسفلا ةمسو ةدابشلا لاطبإ ىلإ وأ قسفلا ىلإ ءانثتسإلا عوجر ىف مهفالتخا نع
 هب قسفلا ةمم لاوز نم هيليام ىلع مكحلا روصقم ءانثتسإلا نأ ىلع ليلدلاو امبعف ريف
 همدقتام ىلإ مجري الو هيليام ىلإ هعوجر ةغللا ىف ءانثتسإلا مك> نأ ةداهشلا زاوج نود
 تناكف [هتأ ما الإ نيعمجأ موجنمل انإ طول ل 1الإ | ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ةلالدب الإ
 ةئالث الإ متارد ةرشع ىلع نالفل لجر لاق ولو مهلت اهمال نيجينملا نم ةانكتسم ةأرملا

 مح كلذ ناخذ ةثالثلا نم ىلتسم مر ردلا ناكو مثار رد ةيئامت هيلع ناك مثرد الإ متأرد

 ملخد اونوكت ملنإف |هلوق نأ ًاضيأ هيلعلديو هيليام ىلع هب راصتقالا بجو ءانثتسإلا

 تلق بلا هنألل ءاسنلا تابمأ نود بئابرلا ىلإ عجار وهو ءانثتسإلا ىنعم ىف[ نمب
 نإفآضيأو همدقتام نود هيلبام ىلع ءانثتسإلا كح راصتقالا نم انركذام ةحص انفصو ام
 بجو امومج ءانقتسإلا اهبلع لخادلا ةلبججا تناكو صيصختلا ىنعم ىف ناكاذإ ءانثتسإلا
 موقت نأ الإ هيلب ايف هنكح تيت دق ءانكتسأب هعفرت ال نأو اتياث مومعلا ل نوكي نأ

 هلوسرو هللإ نوب راحي نيذلا ءا ءازج اعإإ ىلاعت هللا لاق ليق نإف ام لإ ] هعوجر ىلع ةلالدلا

 | مهلع اوردقت نأ لبق نم اوبات ن يذلا ال الإ لاق لإ ب دان يعرألا ن نوعم و

 ىلاعت لاقو ضعب ىلع هضعب افوطعم هنوكسل روك ذملا عيمج ىلإ ًاعجار ءانثتسالا ناكف

 ىح ليجس ىرباع الإ انج الو نولوقتام آوملعت ىب ىح ىراكس مت أو ةالصلا أوبرقت ال |
 متسمال وأ طق اغلا نم مكنم دحأ هاج رارقس قعرأ يشر مك لإ | لاق مث[ اولستغت
 ءوضولا همزل نمل هموزلكلاستغإلا همزل نمل مميتلا ناكف | اومميتف ءام اودجت ملف ءاسنلا
 نأ بحي ضعب ىلع هضعب فوطعم مالك ىلع لخادلا هان مسالا مكح كلذكف ثدحلاب
 هالو هيلبام ىلإ هعوجر ةغللا ىف ءانكت 0 انيب دق هل ليق هيلإ عجريو عيمجلا م ظن

 روك ملا عيمج ىلإ هعوجر ىلع ركذ امف ةلالدلا تماق دقو ةلالدب الإ همدقتام ىلإ عجرب
 اندجو دق انك اذإ ليق نإف روك ذملا ىلإ هءوجر ىلع هيف انفلتخا ايف ةلالدلا مقت

 ىف ًاروهشم املاعتم كلذ ناكو هعيمج ىلإ ةراتو روكذملا ضعب ىلإ عجرب ةرات ع 4
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 هعوجر نود هيلب ىذلا وهو ةلخجا ضعب ىلع هب راصتقالا بوجو ىلع ةلالدلا انف ةذلاا

 فقي نأ هليبسن اكل عيملا ىلإ هعوجر زاوج نم تيعدا ام كل انملسول هل لق عيملا ىلإ
 ظفللا ناكو كاذك ناكذإو روك ذملا عيمج ىلإو هيليام ىلإ هعوجر ىف لامتحإلا فقوم
 ريغذإ لاهتحإلاب هيلإ .انثتسإلادر حي ل لاوحألا رئاس ىف مكسحلا ًايضتقم امومع لوألا
 نود هيلب ام وهو نّويتملا ف همكح لاهعتسأ بجوو لايتسالا الاب مومعلا صيصخت زئاج
 ىلع 3 لوخد عم امومع لوآلا ظفللا نوكي ال نأ تركنأ ام 0
 هم ومع رابتعا سيل ذإ هيف مومعلا رابتعا لطبيو لامتحإلا زيح ىف ريصي لب مالكلا رخآ
 فقوب م ومعلا رابعا هيف لطب أ ذإو عيمجلا ىلإ هدوع نع ءانة و الأ مومع ر ايّتعا نم ىلوأب

 نم طلغ اذه هل ليق هيف ظفللا مومع ر رايتعا طقسف هنكح باجيإ ىف لايتحالا فقوم

 مودم ةغيص ءانثتسإلل سلو هيف اننيب عفادت ال مومعلا ة ةخيص لوال الإ اغفالا ة | ةخيص نأ لق

 نأو هيف المعتسم مومعلل ة ةيجوملا ةغيصلا مكح نو نأ بج وف عيبا عف ر ىطتشي

 ءانثتسإلا ظفل ىف دوج وء كلذ سلو مرمحلا عفر هتغيص ىضتقي ظفلب الإ هنع اهايزنال

 كللذكو عيمجلا ىلإ ءانئتسإلاعججر هتلا ءاشنإ قلاط 0 و رح هدبع لجر لاقول ليق نإف
 ءاش نإ اهيرق نورغأل هلا 55 او ًاشيرق نورغأل هللاو هلي ىنلا لاق

 سل هل ل يق ضعب ىلعاهضعب ةف وطعم تناكذإ ناعألا عيمج ىلإ اجار هؤانثكسا ناكف هللأ

 ا لعل اخادلا ءانئتسالل فااغع ءان ةلسال | نم بر لأ اذه نآل 7 ىث قهيف ن .2اماذه

 مفرل لخدي هللا ءاش نإ هلوق نآل كلذ وحنو ىوسو ريغو الإ ىه ىلا ءانئتسإلا فورح

 هلوخد زوال ءانئتسالا فرح رركذملا ءانثتسالاو ءىث هنم تيلي ال ىح مالكلا مكح

 عقب الف هللا ءاش نإ قلاط تن ألوقي نأ زوحي هنأ ىرت الأ آسأر مالكلا مكح عفرل الإ
1 

 هلوخد ةلادتسال الطاب ءانثتسالاو ًآدقاو قالطلا ناكقلاط الإ قلاط تنأ لاق ولو ءىث

 فوطعملا روك ذا عيمج ىلإ اعجاردتلا ءاشنإ هلوقنوكي نأ زاجل ذل و مالكلا مكح عفرل
 رح ىديعو قلاط تنأ لاق ناكولف لبق نإف انفصو ايف هلثم بجي علو ضعل لع هضعل

 تقلط تام ىتح نالف مدقي مل نإف عيمجلا ىلإ اعجار ءانثتسإلا ناكنالف م دقي نأ الإ
 نم تننظام ىلع كلذ بل هل ليق هللا أش نإ هلوق ةلزنم كلذ ناك و هديع قتعو هنأ ما

 طرشلا ىنعم ىف هنإف ءانثتسإلا ةغيص هتغيص تناك نإو نالف مدقي نأ الإ هلوق نأ لق



 ١١ فذقلا ةداوش باب

 ُظ وطعم هضعل ناكاذإ روك ذملا عي هي قلعت نأ طرشلا محو ناللو مدا ملنإ هلو 1

 ثيدح ن رم لجو زع هللأ 3 همدشم وه ىذلا ءانئتسالا هيشل طرشلا نال كلذو ضع ىف اع

 طرشلا دوي ملام هنأ ىرت الأ, ىث هنم تدشال ىدح > مالكلا م ةر ى المأع هدوجو ناك

 نم تبث الو ًاسأر مالكلا مكح لطبيف ًآدبأ طرشلا دجوي ال نأ زئاجو ءىش عب مل
 ةئشع م انتسإلاعوجر زاج ريكا عع ىلإ طرشأ أعوجر زاج كلذلف ءىث ءازجلا

 ان ةسالا ف ر> هيلع لخدنذإو طرشوه نالف م دقي نأ الإ هلوقو ركب , وبأ لاق ىلاعت هللا

 ىرج امو طول لأ الإ - و  اوبات يذلا الإ رولا قا انثتسالا امأو

 نأ ىرت الأ ءىش ةنم تلي جا ىدح اسأر مالكلا مك ع هلوذد زوال هناف هآرخي

 درنم نإوام تقو َّق ابا 0 0 أ أدبأ ةدا مش مط 01

 هلوق كلذكوا رضعل ّق هاك تابث دعل تاقوال 9 ضحن ىف د ع ورب م ف ةيلإ انثكسالا 2

 ضع ق لمع امئإو نيلو آلا نع ةاجنلا مكحل اعفار نوكي نأ زئاج ريغ ا طول ل 1الإإ

 5 انثتسإلا نم برغلا اذه ةَقيقح نأ ىلع انركذ امم لدتسو مومعلا طظفل همظتنا اه

 لاحتسا امهنألكلذو ةلالدبالإ همدقتام ىلإ درال نأو همدقتام نود هيلبامىلإ هعوجر
 نوكي نأ بجو ءىش هنم تبي ال ىت> ًاسأر مالكلا مكح عفرل ءاناتسإلا اذه لوخد
 وه هدق لمع ىذلأ ضعبلأ كالذ ناك كلذ بجو اذإف لكلا كود ضعبلا ُّق اللمعتسم

 لع ًارودقم هك نوكسيق هش مومعلأ داقتعأ حص# هل طظفل ةلزنمب هريغ تود نةيتملا

 ةئيشم طرش لوخد زاج او ءانثتسإلا كلذك مومعلا ظفل رايتعا نود نةيتملا لفآلا
 روكذملا عيمج ىف هلامعتسا بجو آسأر ظفللا مكح عفرل ناممألا طورش رئاسو ىلاعت هللا
 روصقم |أو أوبات نيذلا الإ| هلوق ىف ءا انثتسإلانأ لع لديو ةلالدب الإ ءىثث هنم جرخال نأو

 لكأ ًادبأ ة ةداوش م هم اوليقت الو ةدلج نينامت م 3 وداجاف| هلوق نأ همد 2: ام نود هيلي ام ىلع

 بج وف هيلع رع ماتا ريخ[ نوقسافلا م كن وأو | هلوقو عَ أمينم دحأو

 م كئلوأو | هلوق ىف واولا نآل كلذو آلا ىلإ هعوجر نود هيلع افوقوم نوكي نأ
 ظفل ملظتنب اع ريغشنأل عيمجلا نوكي نأ زئاج ريغ ذإ لابقتسإلل | نوقسافلا
 ًاديز طعأ نئاقلا لوق هريظنو ًارمأ ناكاذإ دحلا 0 عجرب مل كا ءاكلدو دعو
 ءانئتسإلا عوج رمالكلا ذه مورفم نأ هللا ءاش نإ جراخ تالفو رادلا لخدت الو امهرد
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 ةيآلا ىف ءانثتسإلا كحن وكي نأ بحي كلذك آلا ركذ نم مدقتام نود جورخلا ىلإ
 نوعسيو هل وسرو هللا نوبراحي نيذلا ءازج ا! ] | ىلاعت هللا لاق ليق نإف امهسب قرفال

 رخآلاف مه وايندلا فىزخ مهل كلذ - هل وقىلإ - اوباصيوأ اولتقي نأ ًاداسف ضرآلا ىف
 ك ما نأ مولعمو | مهيلع أاوردقت نأ لبق ة نم اوبأت ن نيذلا الإ | لاق مث | ميظع باذع

 ملو عيمجلا ىلإ ءان ئكساإلا عجرف ريخ | اين :دلا ىف ىوخ مه كلذ ] هلوقو سأ ةبآلا لوأ

 هللا نوب راح نيذلا ء ءازج امإ |هل وق نآألل كلذ زاج امنإ هل لبق سالاو ربخلا م ك> فات

 ةروص ف ع عيمجا ناكاشذف ريخلا ةروص هتروص نإف ةقيقحلا ىف ؟رمأ تاكنإوأ هلوسرو

 هلو ةدلج نيناع ؟ مود|جاذ / ىلاعت هلوق ناكاملو عيمجا ىلإ ءانثتسإلا عوجد ,زاج ريا

 عيبا ىلإ عجرب النأ بج وربخلا هيلع فطع مث ةقيقحلا ىلع ًارمأ | ًادبأ ةداهش مه اولبقت
 ٠ هيام كالا م جرب مل ضعب ىلع هضعب ف وطعم ا غيص فلتخا ىتم لوقن انإف كلذ عمو

 ١ هيلإ هدر زاج ا نإف ةلالدب الإ هتغيص لثم ىف سيل امم مدقتام ىلإ ]عجرب الو

 ىف هدكح ىلع قبم ورف هيف انفلتخا امف ةلالدلا مقت مأد نيب راما ةبآ ىف ةلالدلا تماق دقو
 ةداهش مف أوليةتالو ةدلج نيناع ء مم ودإجاف | لاقمث عمجلل واولا تناكالل ليق نإف لصأالا

 ايلفر الا ىلع يلم لح اولمدقت العم روك ذم هنأك عيجججار اص|نوقسافلا مكاو ًاوأدبأ
 ىلإ هع وجرنم ىلوأب روك ذملا نمءىث ىلإ« ا ءانثكسإلا هيلع لخدأ
 ةلزنع ىبملل ىف عيا ناكف بفترتلا ق ركح ضعن ىلع ارضع ميدقت نكي مل 3 !رخآلا

 ةداهشلا نالطب ىلإ هعوج رنم ىلوأب , قسفلا ةعم ىلإ ءانثتسإلاعوجر سلف 1 3 ذم

 هلاوزو ًاضيأ هعوجر كلذ ىضتقال دحلا ىلإ عجري مل هنأ ىلع ةلالدلا مايق الولو دحلاو
 ىمو فانئتسإلا نوك دقو ترك ذامىلع عميان ركن دقواولا نإهل ليقو ةيوتلاب هنع

 هاتعم فاتخ الايف عمجلل ن نوكت اعإ اهنآل نان ةةسالل ان وقسأافلا م كتلوأ و إ هلوق ف

 ىلإ مق اذإ | ىلاعت هلو وحن ف كلذو أ ءم روك ذاك لكلا ريصيف ةدحاو ةلج همظتنو

 اعلا هده ولسغاذلاو هنأك ىمأ عيبا نآلل ةيآلا رخآ ىلإ | مكهوجو اولسغأف ةالصلا
 هنآ هأو ساو الا هذهل ةمظتنملا ةدحاولا ةلخلاكتراصف رغألا ظفل هنعضآ دق عيمجأ ن نأ

 تناك كلذلف ةدحاو ةلمج امبمظتني نأزوحي الو ربخ اهرخآو رمأ اهءادتبا نإف فذقلا
 نيذلا ءازج امإ |هلوقو رماالا ظفل ىف ريا ىنعم لوخد زئاج ريغ ذإ فانئتسإلل واولا



 ١ فذقلا ةدابش باب

 ىلإ دئاعريغو هعم ركذ امو لتقلاب ىمآلا ىلإ ًادئاعهيف ءانثتسإلا | هلوسرو هللا نوبراح
 نوكي نأ زوحيال [مهيلع اوردقت نأ لبق نم اوبات نيذلا الإ] هلوق نآل هيلي ىذلا ربخلا
 لبق ةرخآلاب اذع ليزت ةبوتلا نآل | ميظع باذع ةرخآلا ىف مهلو | هلوق ىلإ ادئاع
 ليلدو ةرخآلا باذع نود دلل ةطورشم ةبوتلا هذه نأ انلعفلاهدعبو ميلع ةردقلا
 هذه نالطب نوكي نأ نم ولخنال [ ًادبأ ةداهش حل اولبقت الو | ىامت هلوق نأ وهو رخآ

 ىلع هلمح ناكايلف هديبأت ةيآلا ىضتقت هلايح ىلع مح ن وكوأ وأ أ قسفلاب اةاعّتم ةداهشلا

 الإ اهنالطبل ًايضتقم قيسفتلا ركذ ناكذإ هركذ ةدئاف لطبي قسفلا ةمس موزلب اهنالطب
 ةبوتلا كرتبالو قسفلاةمس قاعتمريغ هسأرب مح هل أع هلح بجو هنم ةبوتلاو هلاوزب

 ىلع هلمح ىفو ةلالدب الإ هريغب هنيمضت 7 زئاج ريغو هسفنب مئاق هك مالك لك نإف اف ًاضيأو

 ًآضيأو ظفالا ىضتقم فالخ كلذو هسفنب هلكح لاطبإو هريغب هتنيمضت فلا اذا هاعدأ ام

 لاطبإ نم ركذ امل ةلع ةبآلا ف روكذملا قسفلا نوكك نأ بجوب ىعدااه ىلع هلمح نإف
 ظفللا ةلازإ كلذ ىفو نوقساف مهنأال ادبأ ةدأ هش مط اولبقت الو هريدقت نوكيف ةداهشلا
 قى هسفنب مام نوك نأ ظفللا - < نال هيلع ةلالدال زاجم ىلإ هفرصو 0

 نأ كلذي تدثف هيلع فوطعمو هعم روك ذم وه ام هريغل ةلع لعجال نأو هنكح باجي
 فوقوم ريغ ةيآلا ىف روك ذملاديبأ هلأ هجو ىلع هسفنب مئاق - دلجلا دعب ةداهشلا 00

 نأ مولعم هن هل قدسفلا ىلإ هنم ىلوأ ةداهشلا ىلإ ءانثتسإلا عوجر ليق نإف ةبرتلا ىلع

 ديفب ةداهشلاىل] هدرو ًاديفم قسفلا ىلإ هدر نوكي الف ةيألا هذه ريغب قسفلا ليزت ةبوتلا

 ةيس ءاقي امأف ةبوتلا دوجو عم ةدودره ةدابشلا نوكت ن نأأو اج ناكذإ ةيوتلا اهزاوج

 ريغو ةب وقعو امذ قسفلا ةعم تناك ذإ معمالو لقع ىف زئاج ريغف ةبوتلا دوجو عم م قسفلا

 معلا اودبعلا نأ ىرت الأ ةداهشلا نالطب كلذك سيلو مذلا بئاتلا قحتسي نأ ئاج
 ىلإ ءانثت ةسإلا ع وجر ناكف ةدابع نكس فينعتلاو م مذلا هجو ىلعال ةداهشلا ىزئاج ريغ

 انإ ةيآلا هذه . فقر وكذا ةبوتلا نأ ليق قسفلا ىلإ هنم ةبآلا ةدئاف تابثإب ىلوأ ةدابشلا
 نأ ًازئاج ناك دقو قسفلا ةمس قدتسا هب هنأ ال هيف هسفن باذك ]و فذقلانم ةبوتلا ىه
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 لاوزب ىلاعت هللا ربخأف هسفت بذك م بونذلا رئاس نع باتاذإ هيلع قسفلا ة همس قبق

 دلجلا عوقوب هتمزل ات] قسفلا ةمم نأوهو رخآ هجوو هسفن بذكأ اذإهنع قسفلاة عم



 دنعةلو يقم تناكنإولاحلا رهاظوف ةلوبةمن وكت ال نأةءوتلا راهظإ دنع عنتمب نكي ملون
 نأو هتبوت ىلع هقدصف ال نأب انديعتي نأ ًازئاج ناكف هتبوت ةقيقح ىلع فقنال انا هللا

 دورو ًازئاج كلذ ناك املف ةبوتلا لهأ رئاس ىلو تنام بسح ىلع هالو تنال ةلمجلا ىلع هكرتن
 نإف هتبوت نمروظام ىلع هقيدصتو هنتالاوم بوجوو هتبوت لوبق ةيآلا انتداف د ةدايعلا
 نم كلذ لد باتو ملسأ اذإ هتداهش لبقت فذقلا ىف دودهلا ىذلا نأ ىلع اقفت١ 1 ليق
 ار ءانثتسإلان أ تيث دق هنأ امهدحأ فذقلا ىف دودلا ملسملا ةداهش لوبق ىلع نيوجو
 ًافوقوم ةدابشلا نالطب نوك هب ديرأ دقو ةبألاب ادام ىدذلا ناكذإ ةداوشلا نالطإ ىلإ
 دوجوأ هك رج 11 ناك هتداهش نالطيب محلا ةبوتلا تعفرامل هنأ ىناثلاو ةبوتلا ىلع
 كلذو ةيآلا ىف لخدب نمل ىبذلا نآل كلذو تننظام ىلع هيف نال سدل هل ليق هنم ةبوتلا

 دق ىذلاو فذقلا ةبج نم هقسفب مكحو دلج نم ةداهشن الطب تضتقا امن ةيآلا نآل
 هاندلج ام !وةبآلا ىف لذ دب م داجلاب ةمسلا هذه قدتس مأ اءلف قسفلا ةمس هل تمدقت

 00 ف عقاولا دلجلاب همالسإ دعب هتداهش نالطب ىلع قافتإلا لص م ]و قافتإلاب

 نوع ال نأ اذه ! ىلع بجيف ليق نإف اوس اذإ رافكلا رئاس ةداهش زوو اا : رجأف

 وه هل ليق هن هلل عوقوب قسفلا ةمس ثدحتي مل ذإ ةيآلاب ًادارم ةلملا لهأ نم قسافلا
 ىف دودمللا ىذلا ةدابش انباحأ زاجأ امنإ و ظفللاب ال ىنعملاب ارمكح ىف لخد امئإو كلذك
 اههردأ نيوجو نم ةلادعلا لطب فذقلا قدحلا نأ لبق نم هتبوتو همالسإ دعب فذقلا

 دحلا عوقو نوكسيف دح نيح السم نكي مل ىذلاو لمفلا ةلادع رخآلاو مالسإلا ةلادع
 دقف ةيوت ثدحأف ملسأ اذإف لعفلا ةبج نم هتلادع تلطب امنإ و همالسإ ةلادعل الطبم هب
 هتدابمثت تليق كللذلف ةبوتلاف ًاضيأ لعفلا قيرط نمو مالسإلا ةرج نم ةلادع هل تاصح
 ىرخأ ةلادع ةبوتلاب ثدحتي ملو نيدلا قيرط نم هتلادع طقسأ دق دحلا نإف ملسملا امأو

 كلذلذ لعفلا قيرط نمةلادع ثدحتسا امنإو هتبوتب ايد ثدحتي مل ذإ نيدلا ةبج نم

 ًاعيج لعفلاو نيدلا ة ةبج نم ةلادعلا دوجو ةداهشلا لوبق ط ا ذإ هتداهش لقت مل
 ءانثتسإلا نأ لع كلذلد هب دحلا عوقو لبق بات اذإ هتداهش لوبق ىلع انقفتا أل ليق

 دعب أهل وبقل ْضَتَمَم نوكي نأ اذه ىلع بجوف قيسفتلا ىلإ هعوج رك ةداهشلا لإ عجار

 محلا بجو الو هب دخلا عوقو لبق فذقلاب لطبت مل هتداهش نإ هل لبق هلبق ورك دحلا



 ١ فذقلا ةداهش باب

 امنإو ةلوبقم هتداهش تناكهفذق ىلع ماقأو بتي ملولو ةمدقتملا ةلأسملا ىف هانبب امل هقيسفتب
 3س هنع مفرامإ» ءانئتسالاف هب دحلا عوقو ىلع بت ىم قسفلا ةمس هم وزلو ةداهشلا نالطب

 قالو ةدا ملا ىف ءانثتسال اىلإ جات ريغف كلذ لب ةامأف او دعب همزل ىلا قسفلا

 دحلا طقستال ةيوتلانأ ىلع 0 دق انأ وهوانلوق ةمح ىلع رخ خأ ليلدو قيسفتلاب محلا

 اقلعت دقن ام أ ًاعيمجام أل هلثم ةداهشلا نالطي نوكي نأ ب جوف هيلإءانثتسإلا مجرب لو
 قيسفتلا امأو ةداهشلا ىلإ عجربالنأ بجودحلا ىلإءانثتسإلا عجريل ثيح نف فذقلاب
 ىدآل قدحلاب ةيلاطملا نأ ىرخأ ةبج نمو انفصوام ىلع مزاي الف رمأب سيل ربخ وهف
 ةبلاطع و هل دوهشملل ق>ىه امنإ تادارشلا نآىرت الأ ىدأل ق>ةداهشلا نالطب كلذكنف
 ءاوس انوكي نأ ب جوف فوذقللا ةبلاطم فذقلادح ةماقإ ممصت اك اهتماقإو اهؤادأ مصي
 ًاعجار ءانثتسالا ناكف دحالل هيف قح الف قسفلا ةمس موزل امأو امرعفرتال ةبوتلا نأ ىف
 فذقلا نم بئاتلاف ةداهشلا لوبقم رفكلا نم بئاتلا ناكاذإليق نإف هيلع ًاروصقمو هيلإ
 دح فذقلا نم بئاتلا نع لوزب الو لتقلا هنع لوز. رفكلا نم بئاتلا هل لبق هه ىرحأ
 هلو هتب وت لبقت نأ زاج رفاكلا نع لتقلا رفكلا نم ةبوتلا ليزت نأ ا مف فذقلا
 ريغايندلا تابوقع نإف ًاضي أ وهنع دلجلا ليزتال هتبوت نآلل فذقلا نم بئاتلا هيلع مز

 فذاقااودحل ا هيلع بجبال رفكللاب فذاقلا نأ ىرت الأ مارجإلا ريداقتم ىلع ةءوضوم
 ماكحأ ف فذقلار أ هب ظاغي لاب هجولا اذه نم فذقلارمأ ظاذف دحلا هيلع بحب انزلاب
 59 لدع ورف ممل اصأوب ات اذإفليق نإف 0 ا :دلا

 ةلادعلابجوتو لا ليزت ةيوتلاو ةبوقعلا هجو ىلع ًايدب هنتدارش نالطب ناك دقو ىملاعت

 ىلع هتبوتدعب هتدابش نالطب نوكي الهل لبق هتب وتدعب هتداهش نالطب زثاج ريغف ةيالولاو

 لب ةيوقعلا ةبج ٍٍط ب وتلا دعب هي هيلعدلا ةماقإ نوكت ال م ةنحا ةبج ىلع لب ةب وقعلاهجو
 نوكي دق ديعلا نأ ىرت الأ ةدلصملا هج ولع ءأش امب هدابع نحتمع نأ هللو ةنحلا ةبج لع

 ةداهشو ىمعألا كلذكو ةدابشلا لوبقم ريغ وهو ىلاعت هلل آيلو هلا دنع ًايضرم الدع
 قسفلا ىلع ًافوقوم لوص'الا ىف ةداهشلا نالطب سيلف هارجب ىرج نمو هدلول دلاولا
 بجوت ال فذاقلا ةبوت نأ ىلع لدي امو تركذ امب هيف ضراعي ىتح ةبوقعلا هجو لبعو

 هفذقب لطبت مو هايإ هدلجو دلجلاب هيلع احلا محي تلطب امنإ هتدارش نأ هتدابش زاوج



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ أ

 5 احلا م الإ امتزاجإ رب م 1 املا ع هتداهش نالطب قلعت املف فاس اف انبب دقالل

 نكت ملاملف ق وحلا رثاسو قالطلاو قاتعلاو كالمإلا< كلا قيرط نم هتوبث زوجي
 مكاحلا م تبث دق ام لاطبإ انل رجب مل ماحلا ام مَ الو هيف ةموصخلا ممصآ ام هتبوت

 امجوز» نأزو< دقو الا م ةقلعتم اه أر ىرج امو نينعلاو ناعللا ةقرف لبق نإف

 عنم ال كلذنإف مالا مب ًاقلعتم ناكنإو فذاقلا ةداهش نالطب كلذكذ حاعتلا دوعيف
 مل ىلا لالا ىلع ًاروصقم اهنالطبب ًايدب ماحلا مح نوكيو هتبوت دنع هتداهش قالطإ

 نكي مل ىنلا لاحلا ىلع ةروصقم ىفامن] كالا محب ةعقاولا ةقرفلا نأ امةبوت اهيف ثدحت
 لطبت نأ زاجخ هب كلا عوقو زوج امم ىناثلا حاكتلا نأال هل ليق لبقتسم دقع ايف امهنم
 تاموصخلا هيف تيت الف ماخلا ب حي ام تسيل ةبوتلاو مالا م ةعقاولا ةقرفلا هب

 ماج دنع ةدابشب فذاقلا دهّشول هنكدلو هتدابش نالطبب ماخحلا سى هب لطبيب نأ ند ملف

 تزاج هنكح دعب هتداهش زاوجب - ةبوتلا دعب فذقلا ىف دودحلا ةداهش لوبق ىرب

 ىو ةبوتلا دعب هتدارش تزاج بات م ماحلا هد ىلز الجر نأ ولف ليق نإف هتدابش

 محب هتداهش نالطب قلعتي مل ىنازلا هل ليق ةبوتلا دعب اهوبق نم ًاعنام َ اهلا مح نكي
 هتداهش نالطب قلعت, ملاءلف هقسف روبظل 7 احلا هدحص نأ لبق هانزب تلطب امنإو : اجلا
 اهف ادب ال هفذقب لطبت مل فذاقلا ةداهشو هتبوترووظ دنع تزاج هلعفب لب ماحلا مكحب

 لبق امأف هانإ ّ اك ادلج دنع هقسفو هبذكب مكحي امنإو اقداص نوكي نأ زئاج هن ال فاس
 نع روصنم نب دايع ثيدح ةئسلا ةرج ند كالذ ىلع لديو فذ مل نم مكح َْق وهف كلذ

 لاقف ءاع نب كي رشب هتأر ما فذق نيح ةيمأ نب لاله ةصق ىف سابع نبا نع ةمركع
 لوسر ريخأف ثيدحلا ركذو نيءلسملا ىف هتداهش لطيتو لاله دلجبأ عَِلَي هللا لوسر 8 2 1 0 اد 5 59 3 0. ا أ

 يور دقو اًطوبق 2 ةبوتلا طرش ريغ نم ةتداهش لطب 4 داجلا عوقو نأ هل هلأ

 نونلسملا لع هللأ لوسو لاق لاق هدج نعهببأ نع بيعش نور# نع ةاطرأنب جاجحلا

 هلم هب وتلادوجو هيف نئتسإ مو ركبوبأ لاق فذق ىف ادودع الإ ضعب ىلع موضحل لودع

 نأورم انثادح لاق حرش انثادح لاق دمحم نب دماح انثدح لاق مناق نب قابلا دبع انثدحو

 قلب هللا لوسر لاق تلاق ةشئاع_.رع ةورع نع ىرهزلا نع دلاخ ىبأ نبأ ديزي نع



 ١1 فذقلا ةداهش بأب
 سس اي بيسي يي 3 سسسس ل س77

 الو ًادحدولجمالو ةنئاخالو نئاخخالو زوز ةداهش هيلع برع ةداهش مالسإلا قزوجتنال

 لاطياب لوقلا 0 لطب أف ةبارق الو نينظالو تببلا لهال مئاصلا الو هيخال رع
 نأالإ هريغوأ فذق لوح َّق نيدودحلا نعاس ةداهش نالطب ىضتش هرهاظف دود# لا ةداوش

 ملو هيف دح أمم بات 7 اذإ فذقلا ريغ ىف دودجلا ةداهش لوبق ا ا
 ةداهش انلبق امنإو بتي مل وأ بات هظفل مومع ىلع وهف فذقلا ىف دودحنا ىف ةلالدلا مقن
 ةعس هنع تلاز ىيِف قسفلاب قاعتم هتداهش نالطب ن ل بات اذإ فذقلا ريغ ىف دودجلا
 وأ انز نم دهلا هب قدعت :سآ ىذلا لعفلا نأ كلذ ىلع لب ءلدلاو ةلوبقم هتدأ بش تناكقسفلا

 هثدارش نالطب قاعت اعتي مل املف هب دحلا عوقو لبق هقيسفت تيغوأ دق رم برش ث وأ ةقرس
 0 فذقلا د ود اامأو 7 ا.قتف اوبات اذإ قاسفلا رثاس ةلزنم ناكدلاب
 تاطب امنإ و هفذق قاقداص نوكي نأزئاج هن ل هب دحلا عوقو ل ريق هتداوسش نالطن فذقلا
 مل مث * تانصولا نومرب نذلاو | ىلاعت هلوق هتبوتبهنع كلذ لزت ملف هب دع عوقد هتداهش
 يةسرأ ا ززلا دورش توك نأ ةيآلا هذه تضتقا دق ركب و لاق |« ءادهش ةعبرأب اونأي
 ا كنم لدع ىوذ اودوشأو | هلرقو | لاسر نه نديبش اودهشتساو | [هلوق بج وأ
 قاس ىق ىلاءتلاقو هنم لقأ للعر ء.اصتقالا زاوج عان دمأو هيف يع ةدأ مش ل ودق 3

 ءادبشلاب | وتأي ملذ ذاق ءادهش ةعب رأي هيلع اوءاج الول | كذإلا باح أركذدن 5-0

 مكحو ةعب رأ د>لا نم فذاَقلل ءىربملا دووشلا دع لءخ ١ نوبذاكلا م هللا دنع كئلوأ

 قاللاو| ىلاعت هلوقىف انزلادو,شددع ىلاعت نيبدقو ءآدوش ةعل رأ ةماقإ نع هزيدنع ب
 دورشلا ركذ داعأو ةبآلا | مكنم ةعبرأ نييلع اودبشتساف ركئاسن نم ةشحافلا نينأب
 فاتخاو ةعبرأ ةدابش الإ للا نم هربتال فذاق الا نأ انل امالعإ فذقلا دنع ةعبر ل
 انباصأ لاقف انزلاب فوذقللا ىلع اودوشف قاسف ءادوش ةعبرأب ءاج اذإ قذاقلا ىف ءابقفلا

 دأيز نب نسحلا ىورو أقأسف اوناك نإ و دووشلا ىل ف درع إال دعس نب ثيللاو ى ىلا ناهثع و 1 . 5 1 1

 هنأ ناز هنأ نودهشي قاسف ةعبرأب ءاج مث انزلاب الجر فذق لجر ىف فسوي ىلأ نع
 كلام لاقو دورشلا نعو فذاقلا نع أردي رفز لاقو دووشلا نعأرديو فذاقلا دحب
 وأ رافك ةعبرأب ءاجول انباصأ فات ماو ركب وبأ لاق دووشلا د نسحلا نب هللأ ديمعو

 اذإ امأف فذقلل نودحي ًاعيمج دورشلاو فذاقلا نأ نايمع وأ ديبعوأ فذق ىف نيدودحم



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ ١4

 طوقس ىف طرشإ ملذإ مهوانت دق [ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث| هل وقر هاظ نإف اقاسف اوناك

 ذإ فذاقلا نع دحلا لاوز ةيآلا ىضتقع بج وف قاسفلا نود لودعلا فذاقلا نع دحلا

 ءادبشلاناكذإ ءادهشةعبرأب ىتأدقوهو ءادهشةعبرأب ىقأيالنأ دحلابوجو طرش ل عج

 هلليق موحنو فذقلا ىف نيدودحن او رافكلا ىف هلثم كمزلب لبق نإفةدارشلا ماقأ نا امسأ

 ةمهلل مهتداهش تدر ام] قاسفلا نإف ًاضيأو ةلالدب هانصصخ امنإو كاذ رهاظلا ىضتقا دق

 مهتدأوش اهلجأ نم تدروتلا ةهبشلاب مهيلع دحلا باحيإ زئاج ريخفاهدر ىفةيشكلذ ناكو

 ةيبقلا ليبسن اك ذإ مهنع اهانطقسأ اكةداهشلاهذم ًاضيأ فذاقلا نع دحلا طوقس بجوو
 ملف ىمعالاو ديعلاو رفاكلاو فذقلاف دودحنا امأودحلا اهب بحبالو دحلا اهب طقسي نأ

 دحلا ىهوةدامشلا ل طبت مهيف ةنقيتم ناعا اهانددراعإو ايف ةهشل الو ةمهلل مهتداهش درت

 نعو مهنع دحلا طاقسإ ىفريثأت مهتدابشل نكي لو و متانددح كذإف ىمعلاو قرلاو رفكلاو

 غوسي دقو ًادارتجا اهانددر امن]و ةدابشلا لهأ نم قاسفلا نأ وهو رخآ هجوو فذاقلا

 دق ةداهشلا در بجو. قسف هنأب نحن مكحنام ناكاذإ مهتدامش لوبق ىف انريغل داوتجالا
 ىلع دحلا باجيإ انل نكي ما كلذك ناكابلف ةداوشلا لوبق نم عفام ريغ انريغ هارب نأزو<ب

 قيرط سلف اههرئاظنو رفكلاو فذقلا ىف دحلا 37 داهتجالاب فذاقلا لع الو دوبشلا
 طاقسإ ىف ريثأت مهتدابشل نكي ملو اودحي نأ زاج كلذلف ةقيقحلا لب داوتجالا اهتايثإ

 ىعميب سيل ىسفلا ذإ هتدابش نالطبب موكحم ريغ قسافلا نإف ًاضيأو فذاقلا نعدحلا

 امم قسفلا ناكالو مول :دابش نالطب محي م ) الذ تانيلا هيلع عمسإ الو "كالا ب ع

 أملو مييلعددلا باحيإ 2 هيدايش نالطبب مكحلا رج مل ماسلا كف ع و تأ دل هب موقت

 أم وك ناك تانيبلا هيلع موقت وهب ُ ركل مق 5 ىهع 1 قرلاو رفكلاو فذقلا لد ناك

 اودحت نأ بجوف ةدأب أ لهأ نم اونوك نأ نم كاذب أآوجرخو مهتداهش نالطبب

 نإذ ًاضيأ و ةدابغل 2غ لهأ نم أواوكع ؛ نأ نم مرج سورا بح جوألأ يبيسلاب مكحلا عوقول

 لاحلا ىف هتب و , الدع ن وك نأ ز دماج ذإ ةدابس عل ؛ لاح 2 نةيتم ريغ دهاشلا ن 02 قسفلا

 عناملا وهو لئاز ريغ هنأ انيلع دقف قرلاو ىمعلاو دحلاو رفكلا امأو هللا نيبو هنيب اف

 هنب ابق آضيأ ملسأ دق رفاكلا نوكي نأ زئاج ليق نإف افلتخا كلذلف ًادهاش هن وك نم هل

 هنكم ىذلا عضوملا ىف هراهظإ نود مالسإلا هداقتعاب آاسم نوكي الهل ليق هللا نيبو



 ١ فذقلا ةداهش باب

 نأ زاج نإ هنأل روظأ ةلأسملا هذه ىف رفز لوقف هرفك ىلع قاب وهف هروظي مل اذإف هرابظأ
 دحلا طوقس باب ىف ةدابشلا لهأ نم اونوكي نأ نم مط جرخم ريغ دوهشلا قسف نوكي
 انزلا دووش ىف ءاوقفلا فاتخا ركب وبأ لاق فذاقلا نع هطوةس ىف مولكح كإذكف مهنع
 نسحلاوىعاروألاو كلامو دمورفزو فسوي وبأو ةفينحوبأ لاقف نيقرفتم اواج اذإ
 ىمفاشلا لاق مث مهتداوش لبقتو نودحيال ىعفاشلاو ىلا ناهنع لاقو نودحب حلاص نبأ
 نيذلاو] ىلاعت هلوةرهاظب افذاق ناكمدحو لوألا درش امل ركب وب أ لاق ًادح أو انزلا ناك اذإ
 زئاج ريغ ذ] هريغ ةعبرألا نوكي نأ ىضتفاف : ءادوش ةعبرأب | وتأي ل مث تانصحلا نومري
 فذقااوأ ةدابشلا دعب كلسفنب تنا لاقي الهنأل ةعبرألا ف هل وخد هنم لوقعملا نوكي نأ
 هنأ ةيناز تنأ امل لاق اذإ هنأ اوفلتخم مل مهن"الو كاوس ةعبرأب تئا لاقي نأ زوجالاك
 كنإ دبشأ هلوق كللذكف مبنم وه سيلو انزلاب نودوشي هريغ ةعب رأي ىتأي نال فاكم
 ظفلب هف ذقن اكماوىفذاق لكى عدحلا باحيإ ةبآلا رهاظىضتقا دقف كلذك ناك اذإو ةيناز
 عبارلاوثلاثلاو ىناثلا كح كلذك ناكلوآلا كح كلذناك اءلف ةدابشلا ظفا ريغب وأ ةدابشلا
 ةدامعب الإ هنم هنرس مل ودحلا هيلع هللا بج وأ دق ةنصحم فذاق مهم دحاو لك ناكذإ
 امأف ةدارشلا ءىجم ءىحب ملو ًافذاق ناك اذإ دحلا هيلع هللا بجوأ امنإ ليق نإف هريغ ةعبرأ

 أهايإ هفذق هل ليق فذاقب اذه سيلف ىنز نالف نأ دهشأ لوقي نأب ةدارشلا :ىجم ءاج اذإ 1 1
 ًاذذاق ناكل هريغ هعم دوشي مل ول هنأ ىرت الأ نيفذاقلا مكح نم هجرخب ال ةدامشلا ظفلب
 نأ نم هجر خالةدابشلا ظفلب فذقلا هداريإ نأ انيلع كلذك ناكابلف امزالهل دحلا ناكو
 [تاندحن انومري نيذلاو] هلوقمومع هلوانت دقف اضيأو هدحو نوكب نأ دعب ًافذاق نوكي
 ددعلاممو نيعمتجم ةعب رأ ءاج اذإ دهاشلامكح نمىئارلا مكح لصفني امو ًامارناكذإ
 ةعبر الا نودنم امأق ممريغب اوت أي نال نيفلكم نرن وك« الف ةداهشلاْل وبق ف طورشملا
 ىف ممريغب نايتإلل نيفلكم مم ذإ ةفذق مهنإف اهظفل ريغب وأ ةداهشلا ظفلب نيفذاق !ًواج أذإ
 ةمب رأ نأ هنع هللا ىضر رمع ىلإ بتك ثراحلا نب عفان نأ ىوردق لبق نإف مهفذق ةحص
 ملو ةلحكسلا ىف لياكهوأر مهنأ ةثالث دبشف انزلاب ةأرماو لجر ىلع نودبشي اًواج
 ةثالثلا هيلع دهش ام لثم ىلع عبارلا دهش نإ رمع هيلإ بتكف كلذ لثمب عبارلا دوش
 لخو ةثالثلا دلجاف ىلإهب تتك اب الإ دهشي مل نإو امبهجراف نينص# اناكنإو امهدلجاف

 , نم ماكحأ



 صاصجلل نا ءرقلا ماكحأ 00

 تابقو نودحي ال مهنأ رخآ ةثالثلا عم دوشول هنأ ىلع لدي اذهو ةأرماو لجرلا ليبس

 كلذو ترك دام ىلع ةلالد كلذ ىف سيل هل ليق نيدرفنم ًايدب ةثالالا نوك عم مهتداهش

 هىجج نيدمتح 4 لب مع درفش مل نورخألا هب دوش أمب دوش ] ىذلا لجرلا نآل

 حرص احرصي َن أ لجرلاب 1 أ ابلف انزلاب اودهش عيملأ نوك نأ زئاجو ةداب لأ

 دوبشملا دح موقلا هب ىنأ ام ىلع ريسفتلاب ىقأ نإف لجرلا فةوب نأب رمع مأف ةثالثلا هب

 لقي ملو مثدخ نيدرفنم ةثالثلا لعجو هتداهش لطبأ ريسفتلاب تأب م وه نإو امهيلع

 2 0 هنالثلا ةداهشأ الب ق نوكيف مهتدارش ليقف موعم دوشف عبار هاه نإ رع

 آوتنا مهل لقي م ]و ةدابشلا نع ةدايز لكن ا هبامأو ةركب ابأ دلج دقو ممدعب هاج دحأو

 مهم نع 0 هركش لف 5 4 ادصلا | ةرضح كاذ ناكو متداش لثع كبش رخآ دهاش

 5 مهيئتساو 4 فقول واج موعم دهشول مهنم ددحاو دهاش ةدأ بش لودق ناكولو

 نم هيلع مزعأ مرمأ فقوي ملو كلذ لقي ملاذإو رخآ دهاش متدارش لثع درشي له

 ةدابشالإ دحلا نم مهربي ن ل ملهنأو دحلا مهمزأ دق ة ةفذق ايراد مهنأ ىلع لد مدح

 ملو مكتدابش لثع تكودوشب 5 كم لع م 011 لهب مل ورق لق نإف نيرخأ ةعبرأ

 ف مهتدابش لثمب دبشول دحاولا دها كلا ىف كلذ كف كلذ زا وجل مهلع دحلا أ فقوي

 مودابش تناكل كلذب م طنودهشي نيرخأ ةعب رأي اواجول مهنأ مهلع قف نك مل هنأل هل

 كأذب نودوشي ةعبرأ ًادوبش كانه نأ اويلع دق اوناكولف الئاز منع دحلا و ةلوبقم

 هنإف هعم دهش ول دحاولا دهاشلا امأو كلذ مهملعي نأ جت مل كلذلف فيقوتلا هولأسل

 موفقول الوبقم كاذ ناكولف اهبالطب وأ موعم هتدابشزا وج قى مويلع كرا قح نع نأ 50-5

 . ناك نإ هب اوتأي ىد هأب نإ موملعأو هيلع

 4ك وامملا ىل اع دحلا مب نميف

28 2 1 00 
 نود مامإلا هميقي دم دمشو رفزو فسسوب وبأو ةفينح وأ ل

 فذقلاورذلا برشو انزلا ىف ىلوملا هد كلام لاقو ولاص نب ن سلا لوق وهو دودحلا

 دعس نب ثيللا لوق وهو مامإلا هعطقي امتإو ةقرسلا ىف هعطقب الو دوهشلا هدنع دبش اذإ

 رك ذو ىعجشألا ةياور انزلا ىف ىلوملا هدحت ىروثلالاقو هعطقيو ىلوملا هدحىمعفاشلالاقو

 كوملاهدح ىعازوألا لاقو هتدابش تزاج هقتعأ مث هدبع دح اذإ ىلوملا نإ ىباير فلا هنع



 قرف كولمملا ىلع دحلا معي نميف

 هنع هاور مكحلاو دودحلاو ةقدصلاو ةالصلا ًاعبرأ ءالؤه نم لاق نسحلا نع ئورو
 ةعمجاو ءقلاو دودحلا زيريحم نب هللا دبع لاقو ةمدللا ةالصلا لدي هنع ىدرو نوع نبأ
 ىبأ نع راسي نب ٍلسم نع ءاكبلا ىح نع ةملس نب دامح ىور دقو ناطلسلا ىلإ ةاكزلاو
 اوذخع ماعوهو كنع 3 نأ انمأي رم نبأ ناكو 0 ىنلا باوحأ نه لجر هللأ دع

 اذههتلادبعابأ نإليق دقو ناطاسلا ىلإ ةعمجاو هىنلاو دودجلاو ةاكولا لوي هتعمسف هنع

 أ نع معنالو كلذ مهنع ىور دق فاسلاو ءالوهف عفان هععاو ةركى أو خأ 5 نظي

 ماشلاب ًادحد وعسم نا هللأ دبع ةماقإركذ هنأ شمالا نع ىور دقو هقالخ ةباحصلا نم

 ١ كلذىلو ناكدق دوعسو نب هللأ ديع نوك نأزئاجو آوناك ثيح ءارمأ ٌُم شع”الا لاقو

 اياقب تكردأ لاق هنأ لي ىلأ نب نع ىور ليق نإف ةهديع ناكدوده#لا نإ ركذي ُ هناالا

 اولعف اونوكينأز وجبل ليق مهسل اجي ىف تنزاذإ مدئالو نم ةديلولا نوبرضي راصنأالا
 لبمامإلا ىلإ !معفربنيرومأم اونوك ل مهنآلدحلا ةماقإ هةجو ىلعال ريزمتلا هجو ىلع كلذ

 كلولمملا لع دحلا ةماقإ نأ لعل لدلاو مامإلا ىلإ اهعفر كرتو اهلعرتسلاب نيرومأم اوناك
 | ابسكامب ءارج امهمديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو | ىلاعت هلوق ىلوملا نود مامإلا! ىلإ
 نصحأ اذإف ] ىرخأ ةنآ ىفلاقو [ةدلجةئام امبنم دحاولكاودلجافزارلاو ةينازلا] لاقو
 اأذهدععم عرق نم لع دقو[ باذعلا نم تأنصخلا ىلعام فصن نولعف ةشحاقب نيتأ نإف
 ةيلف هريدقت ناكف سانلا ةماع نود ةمئآلا مكللذ,نيبطاخما نأ معلا لهأ نم باطخلا
 نيرومأملا نأ عيملاقافتاب تيثث امو ماكحلاو ةمئثالا ايهدلجيلو امهدبأ ماكحلاوةمألا
 نم نيدودحلا نيب تابآلا هذه قرفت ملو ةمئالا ُ رارح" الا ىلع دودحلا هذهةماقإب
 دودحلاةماقإب نوبطاخملا م ةمت”ال نكت نأو ًاعيمج ميذ نوكي نأ بجودييعلاو رارحأ الا
 ةدامش عمل نأ ىلودلزاجول هنأ ادعي أ كلذ ع لديو لاوملا نود دييعلاو رارحألال ع

 دوبشلانيمضت هلذوك نأ مهتدارش نعد ورشلا عجر مث هعطةيفةق رسلاي هدبع ىلع دوببشلا
 ٠ اونمضي مل مهتداشب مكح مل ولهن ال ةدارششلاب ك احلاكح قلعتي د وبششلا نيمضت نأ م ولعمو
 زوجال سانلإ نم ادحأ نأ مولعمو مويلع نآمضلا باحي إب هسفنل اك اح ريصي ناكف ايش
 ًاضيأو هعطق الو كلذب هدبع ىلع ةنيبلا عامتسا كلميال ىلوملا نأ انيلعف هسفنل مكحي نأ هل
 نأو لوبقم ريغ هيلع هرارقإ نأ ةلالدب ةم الاو دبعلا دحىف ءاوس ىنجأالاو ىلوملا نإ



 صاصجلانإءرقلا ماكحأ 0

 نيدنجألا مكح ىف كلذ ىف اناكاملف ىلوملا هدحج نإو لوبقم كلذب هسفن ىلع دبعلا رارقإ

 ةنيبلا عمسي نأ ؟احلل زاج امنإو هيلع دحلا ةماقإ ىف ىنجألا ةلزنم ىلوملان وكب نأ بجو

 ٍدحلاب مكحو ةنيبلا عمم كلذلف هنع دحلا بجويام توبث ىف لوبقم هلوق نال دحلا ميقيو

 ىلع دحلا ةماقإ كلذ عم كلمالو دحلا بجوي امب هسفن ىلع ناسنإلا رارقإ زنوج لبق نإف

 هرارتإزو<الن مهسفن ىلعدحلا قي الو هسفن ىلع هرارقإ زو< نم ناكاذإ هل ليقهسفن

 زاوج ةلع 1 مكاحلا لوق لعجي الف لبق نإف هيلع دحلا مق ال نأب ىرحأ هديع ىلع

 رارقإب سيلو دحلا هيلع بجوي ال ىدنع تبث دق ماحلا لوق نإ هل ليق هيلع دحلا -

 لبقالن رف محلا قيرطنم دحلا مقي هنإف هدنع تماق اذإ ةئيبلا كالذكو كح وهامإو هنم

 .فسوب ايأو ةفيثح انأ ل لق نإف دحلا ةماقإ الو ةئيبلا عامس كلميال وبف كحلا ىف هلوق

 هل ليق دودحلا ىف هللعي مك ال نالوق ايما دحللا بجو مب ماحلا لوق نالبقيال

 نالرا رقاب وأ ة ةنبب ىدنع كلذ تدث لاق اذإ لويقم ريغ مكاحلا لوق نأ كلذ ىنعم سل

 الجر دهاشولهنأ دودحلا ف هبلعب مكحال هنإ الو ق ىنعم ان]و لويقم كللذ نإ هه وق نم

 دووش ىدنع دهش دق لاق اذإ امأف هيلعي دحلا هيلع مشب مل رمخ برش ةوأ ةقرس وأ انز ىلع

 مجرلاب ماحلاو أ نم عسيو كلذ هنملوبقم هلوقنإف كلذب ىدنع رقأ لاق وأ كلذب
 دودحلا أوميقأ لاق هنأ هَ ىذنلا نع ىورأمب انأ ف فلانا يتحاو عطقيو مجري نأعطقلاو

 نإو اهدلجيلف تدأع نإو اهدلجيلف كدحأ ةمأ تنز اذإ هلوقو مكناعأ تكلمام ىلع

 0 قىور دقو ريفضب ولو اهغبيلف تداع نإف الع برثي الو اهدلجيلف تدع

 هيلإ اوبهذام ىلع رابخ”الا هذه ىف ةلالد ال ركب وأ لاق دحلا اهيلع مقيلف ثيدحلا اذه

 ةقر اسلاوقراسلاو ] ىلاعتهلوةكوه كتاأ تكل مام اعدودحلااو ل هلوقنأال كلذو

 مولعمو | ةدلج ةئأم امهم دحاو لكاودلجاف ىئازلاو ةينازلا | هلوقو | امهمديأ اوعطفاف

 سانلا رئاسو ةم“ الا مه دحلا ةماقإب نوبطاخملاف ددلا ةماقإل مامإلا ىلإ هعفر دارملا نأ

 ىلع دودحلا اوميقأ هلل ل هلوقكلذكف دودحلا 500 ىتح مهيلإ موعفرب نويطاخم

 سيل هنإف اهدلجي لق كدحأ ةمأ تنز اذ ذإ هلي هلوقامأ و ىنعملااذه ىلع وه م تاما كلتا

 ربخلا ةدبع انيضق دقف اهانرزع !ذ 0 )| هجو ىلع نوكي دق دلجلان ”ال ادح داج لك

 لو ىعل الع برشال هلوق رب زعل "0 دار أ هزأ لع لديو كلذ دع اهدلجين نأ زوج الو



 3 ناعللا باب

 ليكنتلاو رجزلا ىف غلبأ نوكيل سانلا ةرضحب نوكي نأ دحلا ةماقإ نأش نمو اهريعي
 ةعبارلا ف قلي هلوقهيلع لديو دحلا ال ريزعتلا دارأ هنأ كلذ لد الع برش, الو لاق الف
 لولا هب رمأ اكهب رمأو هركذل آدح كلذ ناكولو اهدلجب سأي ملو ريفضب ولو امعبيلف
 كرت زوجي دقو اهميقي نم دنع اهتويث دعب دودخلا ليطعت زوال هنا تلاثلاو ىناثلاو

 نوكي نأ بجول ريزعتلا ليق نإف ةحلصملا نم هيف مامإلا ىرب ام بسح ىلع ريزعتلا
 طقسيال ريزعتلا نآل دحلا الع بقي نأ ربزعتلا دعب مامإلا ىلإ عفر مث لولا اهرزعول
 مامإلا ىلإ ارعفري نأ اهالومل ىغبفيال هل ليق ريزعتلاو دحلا اهيلع عمتجا دق نوكيف دحلا
 رارقإلاب زعام ىلعراشأ نيح لازم هيي ىنلا لوقل اهيلع رتسلاب رومأم وه لب كلذ دعب
 رتتسيلف تاروذاقلا هذه نم ًاثبش ىتأ نم لِي لاقو كلل ًاريخ ناككب وثب هترتسول انزلاب
 دخلا عامتجا عنتم سيلف ًاضيأو هللا بآتك هيلع انقأ هتحفص انل ىدبأ نإف هللا رتسب
 رعاشلا ىثاجنلا نأ ىورو ريؤعتلا هجو ىلع دلجلا عم اندنع ىننلا بحي دقو رب زعتلاو
 هدلج مث رثخلا كبرشل اذه لاقو نينامث هبجو هللا مرك ىلع ههرضف ناضمر ىف رخحأ برش
 ًآرئاج كلذ ناكاملف ريزعتلاو دحلا هيلع عمجل ناضمر ىف كراطفإل اذه لاقو نيرشع
 . انزلا دح اهدح نأ مامإلا ىلإ ىلوملا ريزعت دعب ةم"الا هذه تعفر ول عنتمي مل

 ةدابتف مهسفنأ الإ ءادوش مهل نكي ملو مهجاو زأ نومري ىذلاو [لجووع هلل < 1 ناعللا باي
 ليلدلاوداجلا تاجوزلاو تايبنج الا فذاقدح ناكر كب وبأ لاقةصقلا رخخآ ىلإ | ممدحأ
 نودبشي ةعبرأب ىتتئا ءامحس نب كب رشب هتأ ما فذق نيح ةيمأ نب لاله ِهّيَِي هلوق هيلع
 تدثف نيملسملا ىف هتداهش لطبتو ةيمأ نب لاله دلحيأ راصن إلا لاقو كرهظ ىف دخل الإو
 دلجلاجاوز'الا نع خسن هنأو تايدنج الا فذاق دك ناكت اج وزلا فذاق دح نأ كلذب
 دقف كتبحاصي ىنتتئا نأعللا ةيآ تلزن نيح ةيمأ نب لالحل لاق هِي ىنلا نال ناعللاب
 م
 دوعسم نب هللأ دبع ثدح ْق كلذ ون ىورو أمهندب نعالو انآرق اهفو كيف هللا لزنأ

 نإو هومتدلج ملكت نإف الجر هتأرما عم دجو الجر نأول متيأرأ لاق ىذلا لجرلا ىف
 فذاق دح .رأ ىلع رابخ"الا هذه تلدف ظيغ ىلع تكس تكس نإو هومتلتق لتق
 جوذلا نإ انباصأ لاق كلذ لجأ نمو ناعللاب هخسن ىلاعت هللا نإو داجلا ناك ةجوزلا



 صاصجلل نآءرقلا ماكحأ ١ع

 هسفن بذك أاذإ هنأ يدحلا هيلعنأ امهتيب ناعللا بج ملف فذقفف ًادود#وأ ًادبع ناك اذإ

 تناكوأ فذقلا ف ةدود#ل!ىه ةأرملا تناكول اولاقودحلا هيلع ناكهلبق نم ناعللا طّقسف

 !مقيدصت ةلذنع ناكف اهلبق نم تاعللا طقس دق هنأل جوزلا ىلع د>ال هنأ ةيمذ وأ ةمأ

 نمف ءابقفلا فلتخاو دحلا جو زل | ىلع بحي ىل مترج نم ناعللا طقس امل قذقلاب ب زلا

 دمجو فسوي ونأو رفزو ةفينح وبأ ًاعيمج انبادكأ لاف نيجوزلا نم ناعللا امهنيي بحي

 ,نم ةجوزلا نوكي نأ وهو ناعللا هعم بحب مل دجو امهمأ نييتعم دحأب ناعللا طقسي

 دق وأ ةيمذ وأ ةكولم ةجوزلا نوكت نأ ومن ًايبنجأ ناك اذإ دحلا اهفذاق ىلع بحيال

 .نوكنأب ةداهشلا ل هأ ريغ نم امهدحأ نوكي نأ ىتاثلاو كلم ريغ ىف اما رح ًانطو تئطو

 .ناءللا بحي هنإف ًاقافوأ ىمعأ اممدحأ ناك اذإ امأف دبع وأ ًارفاكوأ ىفذق ىف ًادودحم
 ةم'الا كلام نع بهو نبالاقو اهنذةاذإ ةبدوهلا هتجوز لسملا نعالي ةمربش نبا لاقو
 هتجوز نعالي دبعلا كلذكو ملسملا رحلا نعالت ةيدوهيلاو ةينارصنلاو ةرحلاو ةيلسملا

 اهنأرلوقي نأ الإ اهفذق اذإ ناعلرفاكلاو ملسملانيب سيل كلام نع مساقلا لاقوةيد وهلأ

 اهدلو بسن قحليف تومأ نأ فاخأ لوقي هن "ال ربظي ملوأ لما رهظءاوس نعالتفىفزت
 .نعالي ال كلذكو كلذ ىوس مف اهنعالب الو لا مفد قرفاكلا ملسملا نعال امإوىب

 آعيمج ناجوزلا ناك نإو نعال فذقلا ىف دودحم او لاق لما ىنن ىف الإ ةم"الإ هتجوز

 هلاقو دلولا ني نأ دارأ اذإ ناعل اهني ناملسملا ناكولمملاو امهننب ناعل الف نيرفاك

 اذإ بحبو ًارفاكوأ ًاكولم نيجوزلا دحأ ناكاذإ ناعللا بحال حلاص نب نسحلاو ىروتلا

 .ىف دودحتا نيب الو باتكلا لهأ نيب ناعل ال ىعازو الا لاقو فذق ىف ًادودح ناك

 اهلع ىأر هنأ ىعداو ةرحلا هتأرما فذق اذإ ديعلا ف ثيللا لاقو هتأرماو فذقلا

 دلولا ىنن ىف اهنعال ةينارصن وأ ةمأ تناك نإف ًادينجأ ناكاذ] اهل دحي هن“ال اهنعالي الجر
 هتأرما نعالب فذةلا ف دودحلاو اهل دحيال هنأال ةيؤرلا ىف اهنعالي الو لمح اهم روظ اذإ

 ضرفلا اهمزلي نم تناك اذإ نعالب ضرفلا همزلو هقالط زاج جوذ لك ىعفاشلا لاقو

 هب كلذ بجو امنإَف ناعللا ناطقسي نيذلا نيهجولا نم لو”الآ هجولا امأف ركب وبأ لاق

 ىلع بجاولا ناك دقو تايبنج“الا ىف دحلا ماقم مهقأ جاوز الا ىف ناعللان أ لبق نم
 !وتأي ل مث تانصحملا نوهرب نيذلاو ] ىلاعتهلوقب دلجلا ًاعيمج ةيبنج"الاو ةجوزلا فذاق



 ا ' نامللا باب
 هماقم ناعللا ميقأو جاو زآلا نع كلذ خسن مث | ةدلج نينامث مثودلجاف ءادهش ةعبرأب
 ةعب رأب ىنتما ءاس نب كيرشب هتأ سما فذق نيح ةيمأ نب لاله متلي هلوق هيلع ىيلدلاو
 هتأرما عم دجو الجر نأول متيأرأ لاق ىذلا لجرلا لوقو كروظ ىف دخل الإ نودهشي
 نامللا ةيآ تارنأف ظيغ نع تكس تكس نإو هومتاتق لتق نإو هومدلج ملكتف الجر
 ناكايلف اهم ىتتئاف انآرق كتبحاص ىفو كيف هللا ل رئأ دق ةيمأ نب لالحل ولع ىنلا لاف
 بحي ال نم ذاق ىلع ناعللا بحي مل تايبنجألا ىف دحلا ماقم امئأق جاو زآألا ىف ناعللا
 عناق نب قابلا دبع انثدح ًادح ناعللا متلي ىنلا ىعس دقف ًاضيأو ىنجأ ارفذقول دحلا هيلع
 انثدح لاق ىموم نب نمحر لا دبع انثدح لاق قاسارخلا رصن نب دمح أ نبدمح انثدح لاق
 نعال ال لاق سابع نبأ نع ريبج نب ديعس نع محلا نع ىليل ىبأ نبا نع جارد نب حود
 هبشي نيمدقلا حرأ هب تءاج نإ لاقو امهني قرف امجوزو ةأرملا نيب ِْلَي هللا لوسد
 ريخأف اهتمجرلدملا نم ىضمام الو هلي هتلال وسر لاقف ههبشي هب تءاخج لاق هنم وهف اثالف
 ذإ ةكولمم ةأرملا تناك اذإ جوزلا ىلع هباحيإ زحي م ًادح ناكاملو دح ناعللا نأ متي ىنلا
 امل ًادح ناكول ليق نإف كولمملا فذاق ىلع بجي مادح ناك او دلجلا دح لثم ادد نأك
 دئاج ريغذإ ناعللا دعب هسفن بذكأ اذإ داجلا ةردا هتأر ما فذق اذإ جوزلا ىلع بجو
 ىلع ليلد هسفت هب اذك ]دنع هيلع فذقلا دح باجي] ىفو دحأو فذ نادح عمتجي نأ
 رثثلا مفد ىف رظنلا لامعتسا زئاج ريغو ًادح قي ىنثا هاعس دق هل لبق دحب سيل ناعللا نأ
 رخآلاو ًادلج امهدحأ ناك اذإ امأفآدلج ناك !ذإهيلع نيدخلا عامتجا عنتمي اهنإف كلذ عمو
 .ىتف محلا قيرط نم دح وه امنإ ناعللا نإف ًاضيأو هفالخ لوصألا ىف دحين ملانإف ًاناعل
 قبرطنم ًادح ريصيام ناك ذإ ًادح نوك< نأ نم ناعللا جرخ دحلا دلجو هسفن بذكأ
 1 3 او ًادح ةرات نوكي نأ زئاخل مكحلا

 قبرط نم ءىشلاب قلعت ام لك كلذ كف دحب سهل ةر انو |لرح مهران لوخ#
 طرش نم نإ انلق امئإو رخآ فصول ىرخأو فصو ىلع ةراق نوكينأ زئاخ مكحلا
 مبجاوزأ نومري نيذلاو] ىلاعتهلوقل ةداهشلا لهأ نم ًاعيمج تاجوزلا نوكي نأ ناعللا
 ىمس ايلف ةصقلا رخآ ىلإ | هللاب تاداهش عبرأ مدحأ ةداهشف مهسفنأ الإ ءادهش مهل نكي لو
 نومضمب بجو | ادبأ ةداهش مه اوليقت الو | فذقلا ىف دودن ىف لاقمث ةداهشامهئاعل هلا
 ثا ىف تين دودحلا ىف كلذ تبث اذإو فذقلا ىف دودحنلا نع ناعللا ءافتنا نيتبآلا



 صاصجلل ناءرقلا ٌماكحأ له
 هنأ ىرخأ ةبج نمو امه وحن ورفاكلاو دبعلا لثم ةدارشلا لهأ نم نوكي نأ نم جرخ نم

 ةدابشلا لهأ نم وه سل نم رئاس ىف هلثم بجو نعالب ال فذقلا ىف دودحملا نأ تدث اذإ
 انركذ ند ىلع هيج وبال دودخملا ىلع ناعللا بجوال نم لكنأل امهندب دحأ قرغي مذإ

 ولخيالف | مهسفنأ الإ ءادبش مهل نكي ملو | ىلاعت هلوق وهو ةيآآلا ةلالد نم رخآ هجوو
 ًاناعأ نوكي نأ وأ هيف ةدابشلا ىنعمر ابتعا ريغ نم بسه نامبألا نوكي نأ نم هب دارملا
 انلعا ميسا الز ءادبغ محل نكي مو] ىلاعت لاق املف هلوقنام ىلع ةداب ثلا ىنعم اهيف ريتعيل
 مهل نكي لو دارملا نوكي نأ رئاج ريغ ذإ ةدابشلا لهأ نم نعاللا نوك نأ دارأ هنأ
 0 ناسنإلا ىفالحإ زو الو هسفن ىلع الإ فلحي ال دحأ لكذ 0 الإ نوفلاح

 راانأ تدثف#ت ةدياقتأا زولادت سالم يسفتأ الإ نو ملاح مل ن ناك لو ىعمل ى ١ ناك ولو هريغ

 0 كلذ ىلع لديو اني كلذ ناكنإو ةداهسش ١م نم كلذف دهاشلا نوكينأ
 ةدابشلا ظفلب نايتإلا نوكي نأ نم دارملا لخي ملف | هللاب تاداوش عبر رأ مدحأ ةدابشف ]
 نأدعب اهريغبوأ 5 ةدابشلا ظفلب ناكءاوس امهنم دحاو لكنم فاحلاوأ ناع ”ةلاهذه ىف

 ًافااع ناك تناك هجو ىأ ىلع امهنم نيملا لوبق زارحي لئاقلا لوق ناكاملف ًافلح نوكي
 ىلاعت لاق 5 هللاب تاداهش 3 عب رأ ممدحأ ةداهشف | ١ لاق ىلاعت هللا ن آل ةنسللو ةيذلل

 8-0 ؟ لوز عك مك نم ةعارأ أ نيلعا ريشا ]لاوو |, ك!اجر نم ن .ديهش اودهشتساو |

 نعال نيد هلي ىنلا لعف كللذكو ةدابشلا ظفاب 15 نود راب اخألا ىلع راصتقالا

 كلذ ناكاملو اهنود نيولا ظفل ىلع رصتقي ملو ةداهشلا ظفلب ناعللاب امهرمأ نيج هلا نيب
 نإف نانعاليو ةدامشلا لهأ نم اهم فلا الا نوك نأ نامل !هذه طرش نأ أ الع كل ذك

 ةدابشلا لهأ نم قسافلا هل ليق نانعالبو ةدابشلا لهأ نم اسيل ىمعاألاو قسافلا ليق
 لو.قلاودرلاقفدارتجالاهقب رطن وكي دق الاول ع رم لا العدا هوجو نم

 لطبت مل الف ىاحلا هب رك نأ زوجي ال قسفلا ذإ هتدارش نالطبب موك ريغ هنإ ىناثلاو
 لاح هقسفنإ ك ثلاثلاو ةدامشلا لهأ نم نوكب نأ نم جرف 2 مكتلا قرط نم هتدابش
 دنع ًايضرم ال دع نوكيفىلاعت هنازيبو هني امف ايما ات نوكي نأ زئاج ذإ نقيتم ريغ هناعل

 ًايدب هقسف روربظ نم ملعام ل ]+أ نم درتف ريغلا ىلع امب قحتسي ةدارشلا هذه سيلو هللا

 كالذك سلو ةدابشلا لهأ نم هن وك هط ورش نم ناك نإو هناعل لوبق نم هقسف عنمي ملف



 قفز ناعللا بجوي ىذلا فذقلا بأب

 ناكف كلذ هنكمأ اذإ هرابظإب الإ السم نكي مل مالسإلا دقتعاول رفاكلازأل رفكلا
 ةداهشلا ىف ريتعت امن ةلادعلا نإف ًاضيأو مالسإلا ربظي ملام هريغأ هداقتعأ عم ًايقأي هرفك
 ةمهلا ق وقحلايف هتداوش تدر امن] قسافلاو ةمهال ام ع الف ريغلا ىلع اهب قحتسي ىلا
 لهأ نم هنإف ىمعاللا:امأو هطوةس ىف قسفلا رابتعا بحي ملف ةمهلا هلطبت ال ناعللاو
 نيبو هنيب نآأل قوقحلا ىف ةلوبقم ريغ هتداوش نأ الإ امهنب قرف ال ريصبلاك ةدارشلا
 ةيناز ىه لاق ول ذإ ىنزت اهتيأر لوقي نأ ناعللا ةداوش طرش سيلو الئاح هيلع دووشملا
 لج”ال هئاعل لطبي مل هب دووشملا ةنباعم نع رابخإلا ىلإ جتحي مل املف نعال كلذ رأ ملو
 نب قابلا دبع اًنثدحام اهنم رابخأ متلي ىنلا نع انباحصأ بهذم ىنعم ف ىور دقو هامع
 نب باتع انئدح لاق ىسوم نب مكحلا انثدح لاق جارسلا دوأد نب دمحأ انث دح لاق عناق
 لاق هَ ىنلا نع صاعلا نب ورم نب هللا دبع نع هيبأ نع هأطع نب نايثع نع ميهادبإ
 ةرخلاو ململا تحتينارصنلاوةيدوهيلا ةنع ةلام نيج او زأ نيبو نيتي سنل ءاسنلا نم عبرأ
 لاق رايس نب هب ومحن ب دمحأ انثدحلاق قايلادبع انث دحو رجلا تحت ةكولمملاو كولمملا-#
 انريخأ لاق ىصيصملا دلاجم نع ليعامسإ نب نسحلا انثدح لاق ىرتستلا رايس وبأ انثدح
 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ةبوث ىبأ ةقدص نع اص نب ةيواعم نع دلاخ نب دامح
 ةكولمملاو ملا تحت ةينارصنلاو ةيدوهيلا ةنعالم نيني سيل عب رأ لاق يي ىنلا نع هدج
 بسن هب قحاب الثل دلولا قن ىف بحي امن ناعللا ليق نإف كولمملا تحت ةرحلاو رحلا تحت
 هئكح همزأ ةماالا حاكن ىف لخد امل هل ليق ةرحلا ىو ةم الا ف دوج وم كلذو هنم سيل
 . هدلو قر ىف همكح همزل م امدلو بسن هنم ىئتنيال نأ هنكح نمو

 نينامث مودلجاف ءادبش ةعبرأب اوتأي مل مث تانصحلا نومري نيذلاو ] ىلاعت هل لاق
 ءاوس انزلاب تانصحما تايبج الا فذقدب دارا انأ ءاوقفلا نيب فالخ الو ةيآلا | ةدلج
 ًاضيأ فالخالو | مهجاوزأ نومري نيذلاو] ىلاعق لاق مثنيئذت كتيأرلاق وأ تينز لاق
 وبأ لاقف ناعلل بجوملا فذقلا ةفص ىف ءابقفلا فاتخا مث انزلاب اهيمر هب ديرأ دق هنأ
 نب كلام لاقو ناعللا بجو ةيئازاي ا لاق اذإ ىفاشلاو رفزو دو فاسو وبأو ةفينح
 نعالي ىمع”الاو اهنم آدلو وأ اهم المح فني وأ نينذت كتبأر لوقي نأ الإ نعاليال سنأ
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 --لوقيوأ الجر ابلع تيأرلوقي نأ الإ ةنعالم نوكست ال ثيللا لاقو هتأ سما فذق اذإ
 ىببلا ناهثع لاقو لاقام ىلعام هللاب فلحبو ىنم للا اذه سيلو اممحر تأ ر بتسا تنكدق

 نعالي مل مويب كلذ لبق امجوزت امنإو ناار خب ىهوارفذق نإو اهنعال ىنزت اهتيأر لاق اذإ

 كتأر لاق ءاود فذقلاب نامللا بايإ ىضتقي ةيآلا رهاظ ركب وبأ لاق ةمارك الو
 رك ذي لو هقلطأو أ كلذ ةنياعم ىعداءاوس امل مار وهف انزلاب اهفذق اذإهنأل لقي ملوأ نينزت

 نأ نيب هيلعدجلا بوجو ف هيكح فلتضال ةيدنجألا فداق نأ اوفلتخي ل ًاضيأو نايعلا

 نامالا ناكذإ اهايإ هفذق ىف جوزلا كح نوكي نأ بحي كلذك هّتلطي وأ ةنياعملا ىعدي

 تايددجألا فذق ىفدلجلا ماقم ميقأ تاجوزلا فذق ىفناعللا نآلو داجلا<فذقلاب ًاقلعتم

 ىمعألا نإ كلام لاق دّقف ًاضيأو فذقلا ظفل نم هب ن اًملعتش امف ايوتسن نأ بج وف

 8 أو اهنم انزلا ةيؤرب اهمر ناعللا طرش سيل , ايلف عن أر لوقت ال وهو نحل
 همزاي لما ريغ ىنن كلذكف ةيؤر ركذ ريغ نم لما قن ىف ناعللا كلام بجوأ دق
 . ةيؤرلا هيف طرشي ال نأ

 سا ناعللا ةيفيك باب 0

 ةنعانأ ةسماخلاو نيقداصلا نا هنإ هللاب تادابش عبرأ مدحأ ةدابشف | ىلاعت هللا لاق 0
 لاقف دلو نكي مل اذإ ناعللا ةفص ىف ىلعلا لهأ فلتخاو | نيبذاكلا نم ناكنإ هيلع هللأ
 نيقداصلا نأ هنإهللاب تاداهش عبرأ جوذلا كوش ىروثلاو دهتو فاسو وأو ةقينح وبأ

 نم هب اهامر اف نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ ةسما+لاو انزلا نم هب اهامر ف

 نأ ةسماخلاو انزلا نم هب اهامر ايف نيبذاكلا نا هنإ هللاب تادارش عيرأ ىمدمشتو انزلا

 دوشي هافن دو كانه ناك نإف انزل نم هب اهامرأ مف ذ نيقداصلا نم ناكنإ اه اع هللا بضغ

 ىخركلا سكاكر دلولا اذه قن نم هب اهامراهف نام هنإ هللاب تاداهش عبرأ
 0 نم هب كتةيمر مف نيقداص هلأ نأ ىلإ هللاب دهشأ لوقي نأ جوزلا ماب جل اخلأ نإ كأدأ . ؟ املأ ١:1 تأ تأب ركأ ل قر نأ - هلأ مأب الل نأ

 اميف نيبذاكلا نه تنك نإ ىلعلل هللا ةنعل ةسماخلاىف لوقب مث تأ عبرأ كلذ لوقيفاذه

 2 نيبذاكلا نأ كنإ هّللاب دبش لوقتف ىضاقلا اقرار مش * اذه كدإ و ىفن نم هب كتيمر

 هلأ بضغو ةسماخلا ق لوقت م *تاأرم عب رأ كالذ لوتف اذه ىدلو قن نم هب ىذيمر

 ىبأ نع رشب نب نايح ىورو اذه ىدلو ث نم هب ىتيمر اهيف نيقداصلا نم تنك نإ ىلع



 1 ناعللا ةيفيك باب

 بسن نم هتجرخأو همأ هتمزلأ دق لاقف امهنيب قرف دلوب ناعللا ناكاذإ لاق فسوب
 ةياور ىف الإ هتأرق امف لوقلاب دلولا احلا قن ركذ دجأ ملو نسحلا وبأ لاق بآلا
 هتباور قايس ىف دايز نب نسحلا ىورو ىدنع هجولا وهو نسحلا وبأ لاقرشب نب نايح
 لجرلا لوقيف ناسلاج وأ نانمئاق امهو امهنيب نعالي نأ هرضي ال لاق ةفينح ىبأ نع
 هلك كلذ فاررجا ويف الع هبجوب لبقي انزلا نم هب كثيمر ايف نيقداصلا نم ىنأ هللاب دهشأ
 مساقلا نبأ هرك ذامف كلام لاقو ةبجاوملاف كلذ لثم رفز نع ىورو ىه ًآضيأ هبجاوتو
 ىلع هللا ةنعل ةسماخلاو ىنزت اهتيأر ىنأ هللاب دوشأ لوي هللب تاداهش عب رأ فاحي هنأ هنع
 تار عبرأ كلذ لوقتف ىنزأ ىف آرام هللاب دهشأ ىه لوقتو نيبذاكلا نم تنك نإ
 عبرأ لجرلا دهشي ثيللا لاقو نيقداصلا نم ناكنإ اهيلع هللا بضغ  نرأ ةساخلاو
 ديشتو نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ ةسماخلاو نيقداصلا نمل هنإ هللاب تاداهش
 نم ناك نإ اهلع هللا بضغ نأ ةسماخلاو نيبذاكلا نمل هنإ هللاب تاداهش عبرأ ةأرملا
 ةنالف ىتجوز هب تيمر ايف نيقداصلا نمل ىنأ هللاب دهشأ لوقي ىعفاشلا لاقو نيقداصلا
 هركذيو مامإلاهدعقب مثتارم عبرأ كللذ لوقي ةرضاح تناكنإ اهلإ ريشي و نالف تنب
 هرمأ ىنم نأ ديرب هآر نإف هلا ةنعلب ءوبت نأ تقدص نكت مل نإ فاخأ ىنإ لوقيو هللأ
 تنك نإ هبج وم نييذاكلا نم تنك نإ هللا ةنعل ىلع كلوق نإ لوقيو هيف ىلع هدي عدي
 ةنالف ىتجوز هب تيمر اهف نييذاكلا نم تنك نإ ىلع هللا ةنعل لوقيف هكرت ىبأ نإف ًابذاك
 نمل ىنإ ةداهش لك عم لاقو نينثا وأ ناك آدحاو هنيعب هيمسي دحأب اهفذق نإف انزلا نم
 هللاب دوشأ ةداهش لك عم لاق اهدلو ىن نإو نالفو نالفب انزلا نم هناهتيمر ايف نيقداصلا
 دقف اذه لاق اذإف ىنموهام انزدلودلولا اذهنإو ائزلانم هب اهتيمر ايف نيقداصلا نم ىنإ
 نمل هنإ هللاب تادابش عب رأ مدحأ ةدابشف | ىلاعت هلوق ركب .وبأ لاق ناعتلإلا نم غرف
 أ هاظ ىضتقي | نيقداصلا
 اههدحأ ةدابشف دارملا نأ انملع انزلاب اهايإ هفذق ىلع عقاو نعالتلا نأ لاحلا ةلالد نم
 هب اهأمرام ون ىف ةعقاو ةأرملا ةداش كلذكو انزلا نم هب اهتيمر اهيف نيقداصلا نمل ىنإ هللاب
 ىلع لدف انزلاب اهنع جوزلا رابخإ ىلإ عجار بذكلاو قدصلاو بضغلاو نءعللا كلذكو
 ةلالدم ىنتك انيغوزلا ىر هب عقو ام ىلع تادابشلاو ناعتلإلا عوقو ةيذلاب دارملا نأ

 أمولعم نأث اكهنأ الإ ناعللا تاداوش ىق هيلع راصتق الا زأ وج هرم ) و14  .اكلك رماحلا ءأا ألا أ. 8 ملأ +
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 اذهو | نيقداصلا نا ىنإ] هلوقىلعرصتقاوانزلا نم هب اهتيمر اهف هلؤقنع دارملا لعلاحلا
 | تاركاذلاو ًاريثك هللا نيرك اذلاو تاظفاحلاو ممجورف نيظفاحلاو | ىلاعت هلوق 0

 ىفو هيلع لاحلا ةلالدآ فذح هندكلو هللا تارك اذلاو نهجورف تاظفاحلاو دار
 لجرلا دهشف 5 ىنلا دنع نيئعالتملا ةصق ىف سابع نبأو دوعسم نب هللأ ديع ثيدح

 هنإ كلام لوق امأو انزلا نم هب اهامر امف اركذي ملو نيقداصلا نمل هنإ هللاب تاداوش عبرأ
 ىف نآل ةنسسااو باتكلا ظفل رهاظا فااخف ىتزت اهآر هنإ هللب تادابش عبر رأ دهشي

 هلم ى يهل نعال كلذكو | نيقداصلا نأ هنإهللاب تادابش عبرأ مدحأ ةداوشف | بأت ىلا

 1 ىعم , الف أمنيعب أملإ ريشيلو اهببسنو اهمسأب اهركذي هنإ هنإ ىعفاشلا لوق امأو نيج وزلا نيب

 ىرتال أ عضوملا اذه ىف وذل بسنلاو مسالا ر كلو مسالا |ركذ نع ىنغت ةراشإلا نآل

 لجرلا اذهل نإ دهشن انأ مهداهش تناك ر ضاح وهو 3 لجر ىلع اودهش ولدوهشلا نأ

 . هبسنو همسأ ىلإ نوجاتحي الو مجرد فلأ لجرلا اذه ىلع

 داولا قن ىف هوو دل

 نعال نيمويب وأ موال هدد ا دلو نيد اهدلو قنف ةأرملا تدلو اذإ ةفينح وأ لاق

 دلولا همزلو قعد هاقث مث ناتنس وأ 0 تمم ىد دلوب نيد هفنو مل نإو دلولا قتناو

 ةليل نيعب رأ سافنلا رادقم دمحو فسوب وبأ تقوو أتقو كإذل ةقينح وأ تقول و

 مدق ذنم سأفنلا رادقم نو هددب امف هيقل نأ هلو مدقق ًايئاغ ناكنإ تفسوت وبأ لاقو

 تلأس ماشه لاقو ًادبأ فتني مل نيلوحلا نم هجورخ دعب مدق نإف نيلوحلا ىف ناكام
 ىضم اذإ لاقف هر كني مأو هعدي ملف دهاش ىلوأو داوب تءاج لجرل د ]و مأ ن عار

 مدقفأب ؛اغىلو ألا ناك نإف 4 تأق لاو ةردلأ ةلزنم ىهو همر هنإف هتدأ وموت نم أموب نوحعلرأ

 دمه لاقو همدأي هنإف هب فرع عىد هيلإ بسن نيالا ناك نإ دم لاف نو:س هل تتأ دقو

 دلولا | ميل مدق مو وف نم آموينيعب رأ تكس نإف هتدالوب ملعأ ل ]نه لاقو هيلإ بسأل منإو

 تناك ةرح هأفت نإو كلذ دعل فش 3 هتعضو نيح هقنيإ ملف ل اح ىأراذإ كلام لاقو

 ةر 2 اهنآل دحلا دلجي هنإف هنم فتل مف لماع اهآردقو هتدلو نيح ةنم قنا نإف ةمأ وأ

 كسللا لاقو هيفني نأ هلذ هتدلو مث مش مدقو لما نع أب ًايئاغ ناك نإو امل افذاق 1 ةللسم

 لاقو لما هموليو ةيؤر ىف نعال ىتزت اهتيأر كلذ دعب لاق مث هتأرما لمح رقأ نميف



 ١3 دلولا فن ىف

 هيفني نأ هل نكي مل ناعللا كرتف انيب اناكمإ ماحلا هنكمأف دلولاب جوزلا ملع اذإ ىعفانشلا

 سيل ركب وبأ لاق هيفني نأ هل نكي مل نيموب وأ موي ىف هفني مل نإ ميدقلا ىف لاقو ةعفشلاك
 اذإ ناعللاب دلولا ىنن هِي ىنلا نع تي دق هنأ الإ دلولا أ ركذ لجو رع هللا باتك ىف
 ةيلسم نب هللا دبع انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمه انثدح دلولا قنب امفذق
 للي هللا ل وسر نمز ىف هتأرما نعال الجر نأ ريع با نع عفان نع كلام نع ىنعقلا

 ركب نب دمع انثدحو ةأرملاب دولا قاأو امبنبب تلي هلا لوسر قرفق اهدلو نم قتناو
 .نيدايع ان ربخأ لاق نو راه نبديزب انثدح لاق ىلعنب نسحلا انثدحلاق دواد وبأ انثدح لاق
 هلهأدنع دجوف ًايشع هضرأ نم ةيمأ نب لاله ءاج لاق سابع نبأ نع ةمركع نعروصنم
 .نأ ىضفو ادهني متلي هللا لوسر قرفف لاق ناعللا ركذ رخآ ىلإ ثيدحلا ركذو الجر
 مزلي و نعالي هنأ اهدلو فن اذإ هنأ ىلع ءابقفلا قفتا دقو ركب وبأ لاق بآل اهدلو ىعديال
 نب اريخىفو ان ركذام ىلعدلولا قن تقوىف اوفلتخا مهنأ الإ هبيأ نم هبسن قتنيو همأدلولا
 داولا قولأو امهني هيلي هلال وسر نعالف اهدلو نم ىنتنا الجر نأ ىف انركذ ىذلا رمح
 ناعللا ناكذإ امهنني نعال امل كلذ الول ال فذق نم هتجوز دلو قن نأ ىلع ليلد مآلاب
 تضم اذافنظلا بلاغو دابتجالا هقبرط نإف دلولا قن تيقوت امأو فذقلاب الإ بحيال
 هل فان ريغ هنأ ىلع لديام هنم ربظوأ ةئنبتلل ل وق هنم ناكو دلولا قن اهيف هنكمي ناكدق ةدم
 ربتعاو تيب لفةلالد هيلع سيل تقولا ديدحتو ةفيتحى أ دنع هيفني ن [كلذدعب هل نكي مل
 اضر قوقحلا رثاس ىف هت وكس نكي مل ال ليق نإف هوحنو دلولاب اضرلا روهظ نم انرك ذام
 تضم اذإ كلذ توكسلا نأ ىلع عيمجلا قفتاا دق هل لق دلولا قن كلل ذك ناك امطاقسإب
 نيعبرأ اههف تقو نم رثك أو اهف اوفلتخا مهتأ الإ لوقلاب اضرلا ةلزنم نامزلا نم ةدم
 بهذو اهنم لقأ وهام رابتعا نم ىلوأب ةدملا هذه رابتءا سيلو هيلع ليلدال كلذواموي

 ةدالولا لاح ىه سافنلالاحو سافنلا رثكأ ةدم ىه نيعبرألا نأ ىلإ دمعو فسوي وبأ
 سافنلاب هل قلعت ال دلولا ىئن نآل ءىثب سيل اذهو هيفن لبق ةدالولا لاح ىلع تماد اف
 هنإف دحلا دلجي هنإف ةدالولادعب هأفن مث هنم فتني ملف الماح اهآر أذإ هنأ كلام لوق امأو
 دك آب سيل هنأ ىناثلاو هيفتريتعيف نةيتمريغ للا نأ اهدحأ هوجونم هلهجوالهأو لوق
 .كلذ دعب هافن نإو دلولا همزلي انامز تكسو هل ملعف لملاب لعب ملو هتأ ما تدلو نمم



 صاصبجلل ناءرقلا ماكحأ ١

 هنم نكي ملو دل ولا نب ةقلعتم ناعللا ةمح نكت ملذإ هنم دلولا بسن فتني ملو نعال
 نومرب نيذلاو ] ىلامت هلوق ًاضيأو دل نأ زوج فيكف قتلا دعب هسفنل باذك]

 هىثث هنم صخب الف جاوزألا رئاس ىلع ةبآلا مومعب ناعللا بجوأف ةيآلا [ مهجاوزأ

 . ناعللا طوقسو دملا بوجو ىلع كلذ نم هيف انفلتخا ايف ةلالدلا مقت و ليلدب الإ

 اهفذقي مث آنئاب اقالط هتأرما قلطي لجرلا باب

 ًآدلو تدلو نإ كلذكو دحلا هيلعف اهفذق مث ًاثالث هتأما قلط نميف انباحصأ لاق
 تناب اذإ كلام نع بهو نبا لاقوهدلو دلولاو دملا هيلعف اهدلو ئنف اهتدع ءاضقنأ لبق

 ثالثلا قالطلا دعب اهفذق نإو هنم نوكب نأ هبشي اهلمح ناكنإ أرنعال املمح ركتأ مث هنم
 ركن آن نإو نعال لو دح ايفذاقي نأ لبق قىزت اهآر هنأ معذ مثأب ارلمح رقم لماح ىهو

 اهفذقولو نعال ةنوذيلا دعب ابلمحر كنأ اذإ ثيللا لاقو ا اسال اناث ارقاطي نأ نأ دعت ايل

 نعالي ملو دحلا دلج اهايإ هقارف لبق الجر اهيلع ىآر هنأ ركذو هنم تناب نأ دعب انزلاب

 تناكنإو اهنعال هنم دتعب ىذلا ركنأو اهتدع ىف المح ةأرملا تعدأ اذإ ةمربش نبأ لاقو

 قنف المع ىلع ةيولغم ةأرما تناكنإو ىعفامشلا لاقو دلولا هب قحلأ و دلج ةدع ريغ ىف

 بلاطف ناعللا لبق ةأرملا تقام نإو د |ولا ىتنأو ةقرفلا تعقوو نءتلا اهدلو ابجوز

 هب قش نأ الإ ناعل الو دح ابفذق مث تقام ؛ نإو نعت نأ هيلع ناكابجوزابمأو اهوبأ

 هتأرهأ قلطي لجرلا ف سايعنبأ نع ديز نب رباج نع ةداتق ىورو نءتليف المحوأ ًادلو

 ىعشلا نع ىتابيشلا ىورو نعال رمع نبا لاقو دحي لاق اهفذقي مث نيتقيلطت وأ ةقيلطت

 كثعشأ ىورو ناعللا نم رف امن اهنعالي هنم ىنتئاف المح تعداف ًانئاب اقالط اقلط نإ لاق

 ءاطعو ىعخنلا !مهار] 1 و دلج الماح نكت مل نإو رارفلا ركذي ملو هلثم نسحلا نع

 هللا لاق ركب وبأ لاقهدلو داولاو ءاطع لاق دحلا دلج هنم تنأب أم دعب افق اذإ ىرهزلاو

 ناكو , ةدلج نينامث ممودلجاف ءادهش ةعبرأب !وتأي مل مث تانصملا نومري نيذلاو ] ىلا

 0 حسن مث * فلس امف ندب ام ىلع تاي داو تاجوزلا فذاق قم اع يح كلذ

 ناكىذلا 0 ةجوزب تسيل ةنئابلاو [مهجاوزأ نومرب نيذلاو | ىلاعت هلوقب تاجوزلا
 دعب ناعللا بجوأ نمو [تانصخلا ن ومري نيذلاو ] هلوق رهاظب افذق اذإ دحلا امجوز

 خسن زئاج ريغو هخسنب فيق و تدرب مل امةبألا هذه نم خسن دف ةيجوزلاعافتراوةنونييلا



 1 1 را ا ١س اهفذقي مث ًانئاب اقالط هتأرما قلطي لجرلا باب
 نامللا تابثإ ىف سايقلل لخدمال هنأ ىرخأ ةهجنمو ملعلا بجوي فيقوتب الإ نآرقلا
 قيرط نم دودحلا تايثإ ىلإ ليبس الو ِهَتلَي ىنلا نع انيورام ىلع ًادح ناعللا ناكذإ
 دلو ريشب اهفذق ول هنأ اوفاتخم ل ًاضيأو قافتالا وأ فيقوتلا اهقيرط امنإو سيراقملا
 قن ةيالا ف سيل ذإ دارم الو ة,آلا ىف لخاد ريغ هنأ تبتف ناعل الو دحلا هيلع نأ
 ناعللا باحيإب ةنسلا درت ملو ةنسلا نمذ وخأم دلولا نو فذقلا ركذ اهفامت]و داولا
 قتتني الو جوزلل قح كلذ نال دلولا قنل امهنيب نعالي امنإ ليق نإف ةنونيبلا دلولا ىننل
 ةيالا كح نيسف ىف سايقلا لاوعتسا اذهدلليق ةيجو زلا ءاقب لاح ىلع ًاسايق ناعللاب الإ هنم
 زاج ول ًاضيأو سايقلاب ةبآلا سن زوحي الف | تانصحنأ نومري نيذلاو ] هلوق وهو
 عافت ا دعب جوزلا نعدحلا لاوزلهب اجيإ زاجل ةيجوزلا عافتراعم دلولا ىننل ناعللا باجي
 كلذك ةيجوزلا مدعل دحلا لوزيل ناعللا بحي لو دح دلو ريغب اهفذق ول ناك الف ةيجوزلا
 مقلط اذإ ىنلاامأ اي ىلاعت هللا لاق ليق نإف ةيجوزلا عافت رأ عم دلولا ىننل ناعللا بحيال
 كلل منع لو ءاسنلا قالطب ىلاعت مخ نولجأ نغلبف ءاسنلا متقلط اذإو | لاقو | ءاسنلا
 اذه هل ليق نامللا ىف هلثم تركنأ اف ةدعلا ف تمادام ةنونيبلا دعب ابقالط نم كدنع
 قلطملا ءاسن ىلع قالطلا عوقوب مكح نيد ىلاعت هللأ نأ اهدحأ هوجو نم طقاس لاؤس
 ىلع فوقوم هيكل هئاسن ادع ام لب هئاسف نم تسيل نم ىلع هعوقو كلي فني ىل
 هنإف ناعللا امأو ةدعلا ىف هعوقو ىلع ةلالدلا تماق دقو هيفن وأ هفالط عوقو ىف ليلدلا
 نومري نيذلاو | هلوقبدحلا نييفبجاولاف تاجوزلا ادع نم ناآلو تاج وزلاب صوصخم
 اهخسندقف ةبآلا كح طقسأو هبجوأ نمو ناعلا ايفان ةبالاهذه بج ومناكف | تانصحلا
 نم ىلاعت هللا نإف ًاضيأو ةيجوزلا ءاقب عم الإ هانيفن كللذلو لطاب كلذو فيقوت ريغب
 ايف امهلع حاتج الف | هلوقب ةنونبلا دعب نوقإلطب - دقف ءاسنلا قالطب ٍ ثيح
 أ هريغ اجوز حكت ىّتح دعت نم هل لحت الف ارقلط نإف | هلوق هيلع فطع مث | تدتفأ
 باج ىف ةنساالو ةيآ كعم سيلو بيقعتلا ءافلا نال ةيدفلا دعب قالطلا عوقوب مخ
 زوي الو ةنونيبلادعب سيباقةملاقيرط نم قالطلا تابثإ رئاخ ًاضيأو ةنوذيبلا دعب ناعللا
 آضيأو هتايثإ ىف سايقلل لخدمال دح هنآل سايقلا قيرط نم ةنونيبلا دعب ناعللا تابث]
 ناعل باحيإل ىنعم الف ةنونيبلا عوقو دعب اهتايئإ مصيب الو ةئونيبلا بجوي ناعللا نإف



 هب قلعتي ملاذإف ةنوذيبلا باج] و شارقلا عطقل ثاعللا عوضوم ناكذإ ةنونب هب قلعت ال

 ةنونيبلل ةعوضوملا تايانكلا ىرجم هجولا اذه ىف اندنع ناعللا ىرخل هل مح الف كلذ

 ! الف اهوحتو ةتبو نئابو ةيلخ تنأ هلوق لثم ةيجوزلا عافترا دعب قالط ام عقب الف

 هافتنا ف ناعللا - كلذ نوك نأ بجو ةنونيبلا دعب تايانكلا هذه ّ ابقحلي نأ رحب

 هطرش سل ذإ قالا ؛ رص مكح كلا ذك س ؛ادةيسوزلا عاق راو قرفلا 6 دعب هنكح

 ىلو ألا دعب ةيناثلا قلط 7 ةدعلا ف ةعجرلاهعم تيت قالطلا نأ ىرتالأ ةنوذلا عافترا

 كلذلف ددعلا ناصقن بجوأ امنإو رحت الو ةنونيب ىف ريثأت ةيناثلا ىف نكي مل ةدعلا ىف

 ةنونيبل الو ميرحت باحيإل ال ددعلا ناصقنأ 3 ةوذيلا دعب ةدعلا ىف قالطلا امقحاب نأز اج

 ةنونجياو ةريغصلان ال ناعالا بوجول الصأ قالطلا حوقو نوكي نأ وحي سيلف ًاضيأو

 هنأ ما فذق نميف ملعلالهأ فاتخاو امهجاوزأ نيبو امبنب ناعل الو قالطلا امبقحلي

 قالظب فذقلا دعب هنمتنابأ اذإدممو رفزو فسوب وب أو ةفينح وبأ لاقف ثالث اقلط مث

 ىعفاشلاو ثيللاو ىعازوألا لاقو ىروثلا لوق وهو ناغل الو هيلع دح الف هريغ وأ

 تتافث اهنعالي نأ لبق ًادلو تدلو مث لماح ىهو ابفذق اذإ ملاص نب نسحلا لاقو نعالب

 دهلا برض تو“ ىت> ةأرملا نعتلت ملو جوزلا نعال نإو دحلا برضو دلولا همزل

 نعال مل اهنعالب نأ لبق امل تعضوف اهفذق دقو لماح ىهو اهقلط نإو امراوتو

 ب ل ل ركب وبأ لاق دخلا برضو

 حلاص نب نسحلا لاقام ىلع دحلا بحي نأ وأ انباعصأ لاقام ىلع دحلا بحيال نأ نم ناعللا
 نم هنع ناعللا طقس انيأ أو هسفنل تدك جوزلا نم ن 353 ملاذإ 0

 باذكاب إبال محلا ةبج نمناعللا طقسا فذقلا ىلع 4 ا مل زنمي رأ راصو م لاق قرط

 ناعللا ىلإ لقتنت مل اهج وزت مث ةيبنجأ ىهو !مفذقول ليق نإف دحلا بح 5 جوزلا نم

 أمف بجي دق حاكتلا لاح / ليق ناءللا لطب 5 ] تناب مث مث هتجوز ىهو اهفذق اذ اذإ كلذك

 حاكن ]| لاح ىف دحلا بجو هسفن تدك ول 1 5-5 < الأ ددلا هيف بجي دقو ناعللا

 هنأ ما لمح ني لجرلا ىف ملعلا لهأ فاتخاو لاح ناعللا هيف بج ال حاكنلا لاح ريغو
 نعالي مل مويدعب تدلو نإف اهل افذاق نكي مل ىنم لما اذه سيل لاق اذا ةفينح وبأ لاقف

 اذه دعب هب تءاج نإ دمتو فسوب وأ لاقو رفز لوق وهو ةدالولا دعب هيفني ىتح



 ١ اهفذقي مث ًانئاب اقالط هتأرما قلطي لجرلا باب

 لاقو ةدالولا لبق اهنعالينأ فسوي ىبأ نع ىور دقو نعال رهشأ ةتس نم لفل لوقلا
 ناكاذإو ءاد وأ احر نوكي نأ زئاجو نقيتم ريغ لما نآأل لما نب ناعللا ةفينح وبأ هبجوي امنإو دلت ىح نعالي هنأ عيبرلا هنع ركذو لملاب نعالب ىعفاشلاو كلام
 لمتحلا ضيرختلا.نأ ىرنالأ لامتحإلاب تبثيال فذقلا نآل افذق هلءجن نأ رمي ل كلذك
 آدإو هافتام نوكي نأ المتحم ناكاملف هب دحلا الو ناعللا باحيإ زوحيال هريغلو فذقلل
 ربشأ ةتس نم لقأل تعضو اذإ مث عضولا لبق هب ناعللا بجو نأ رحي ل هريغ لمتحاو
 لعاقلعم فذقلا نوكي نأ بجوي هنالل ًاضيأناعللا بحب ل الا تقوف تاج ناكهنأ انقيت
 نكي مل ةيناز تنأف تدلواذإ اهلاق ول هنأ ىرت الأ طرش ىلع قلعي نأز وجبال فذقلاوطرش
 دبع نع ةمقاع نعميهأربإ نع شعألا ىوراع لمخاب نعال نم جتحاو ةدالولاب امل افذاق
 ريرجو سنوي نب ىسيع هاورام ثيدحلا اذه لصأ امنإو لملاب نعال هْتَي ىنلا نع هللا
 دجو نأ أ أ لاق الجر نأ دوعسم نيانع ةمقلع نع مهارإ نع شم الا نع اع
 ظيفنع تكس تكس نإو هرمتدلج ملكت نإو ومتاتق هلتآوه نإف الجر هتأ ما عمالجر
 لجل ا ثيدحلا اذه ركذي لف هتأ رم نعالف هِيَ ىنلاىلإ ءاخل هب ىلتباف ناعالا ةنآتلزنأف
 سايعنأ نعد# نب مساقلا نع ديعس نب ىع نع ج برج نبأ ىورو لملاب نعال هنأالو
 نإ لاقو امبني لي هللا لوسر نعال مث الجر ىتأ را عم تدجو لاقو ءاج دلجر نأ
 امدح لاق راشب نب دمع انثدح لاق دواد وبأ انئدح لاق ركب نب دم أنث دحو اذكهب تءاج
 نس لاله نأ سابع نبأ نع ةمركع ىنثدح لاق نامسح نب ماشه انأينأ لاق ىدع ىبأ نبأ
 كربظ ىف دح وأ ةنببلا ليي ىنلا لاقف ءامعن نب كيرشب لَو ىنلا دنع هتأرما فذق ةيمأ
 هاور كلاذكو ءامس نب كبر شل ووف اذك هب تءاج نإف أه ورصبأ هلوق ىلإ ثيدحلا ركذو
 | ع ةم ركع نع روصتم نب دابع

 ةفينح وبأو أهفذق هنأ رابخ الإ هذه ىف رك ذف سابع ن نع ةمركع نعرو 5 م6 دل نت لو فن وو
 ليقنإف ذق ريغنم لمان اذإ هبجوبال منو الماح تناك نإو فذقلاب ناعللا بجوب
 ةيراجلا درت دقو | نبل نعضي ىتح نويلع اوقفنأف لح تالوأ نك تادإ ىلاعت هللا لاق
 ةفاخ نوعبرأ اهنم دمعلا هبش ةيد ىف ِعِلَِي ىنلا لآقو ىلبح ىه ءاسنلا لاق اذإ لما بيعب
 ةدملل تبجو امنإو للا لج"ال بجت الف لماحلا ةقفن امأ هل لبق اهدالوأ اهئوطب ىف
 لجلا ركذ امنإو ةيجاو اهتقفت لماحلا ريغ نأ ىرت الأ ةبجاو اهتقفنف امتدع ضقنت ملا
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 سانجلا نآءرثلا ماكخأ له

 ةيبشلا عمهن وكر ئاج هنإف بيعلاب درلا امأو ةقفنلا هب عطقنتو ةدعلا هب ىضقنت هعضو نآل

 كلذكو افلتخاكلذلف ةببشلاب هتابثإ زوجال دحلاو ةهثلا ابطةسنال ىتلا قوقحلا رئاسك

 هلثمو نظلا بلاغ ىلعاببجو هنإف اهدالوأ اهتوطب ىف ةقلخ نيعبرأ ةيدلا ىف بجوب نم

 هب عطةلازوحي الو ةضيح هنأ مدلا دوجو رهاظب َ اكاذهو هب دحلا باحيإ زوحال

 نإف ًاضيح مدلا اهتيؤر نوكتال لبحلا اهرمأ رهاظ ناكنم كلذكو مايأ ةثالث مي تح

 - نإ ةيمأ نب لاله ةصق ىف كلي هلوقو ًاضيح مدلا كلذ ناك الماح نكت مل اهنأ دعب نيبت

 ىلع لو# لاله ىلإ هفاضأ ايف هنإف ءامح نب كي رشل وهف تيكو تيك ة فص ىلع هب تءاج

 هلوقو اهل لاح ىفاهابإهناعلب هنمدل ولا فني ل هنأ ىلع لدي اذهو هنم بلا تابثإ ةقيقح

 ىف هئام نم هنأ دارأ امن]و هب بسنلا قال هدارم نوكي نأز وجي ال ءام نب كي رشل وف

 نإف رجحل ار هاعللو شارفلل دلولا تلَط هلوقل بسلا هب قدلي ال ىنازلا نآل ىأرلا بلاغ

 نيح ةيمأ نب لاله ةأرما ىف ىضق متلي ىنلا نأ سابع نبا نع ةم ركع ثيدح ىف ليق

 ةمركع نع روصنم نب دابع هركذ امنإ اذه هل ليق بآل اهدلو ىعديال تأ امتي نعال

 ءايشأ اذه روصنم نب داب» ثيدح ىف نأ ثيدحلاب ملعلا لهأ كشيال هاو فيعض وهو

 هنأ ىلع لديو روصنم نب دابع ريغ كلذ ركذي لو هيف ةجردم للي ىنلا مالكنم تسيل

 ىلإ اج ًايب ارعأنإ لاق ةرب ره ىلأ ثيدح ةربشلاب فذقلل تايثإ الو بسنلا فن زئاج ريغ
 لبإ نم كلل له هل لاقف هتركنأ ىنإو دوسأ امالغ تدلو ىتأ ما نإ لاقف علب ىنلا

 اهءاج كلذ ىرت ىناف لاق معن لاق قروأ نم اهيف له لاق رمح لاقاهناولأ ام لاق معن لاق
 دعبل هنع هيفن كلي هللا لودر هل صخرب لف هعزن قرع اذه لعلف لاق ابعزن قرع لاق

 . ةيبشلاب بسنلا قن زوجي ال هنأ ىلع ًآاضيأ لديو هنم هبيش

 بجي ال ىعفاشلا لاقو ناحللا هيلعف هتجوز دلو بسن ون اذإ انباحصأ لاقو ( لصف )

 دوادوبأ اند لاق ركب يدع اند زكي وبألاق انذلا نم هب تداع اهنإ ل وقر يح نافلل]

 لوسر نمز ىف هتأر ما نعال الجر نأ مع نبا نع عفان نع كلام نع ىنعقلا انثدح لاق
 هنأ ريخأف ةأرملاب دلولا قللأو امني للي هللا لوسر قرفف اهدلو نم ىنتناو عل هللا

 . ناعللا بجوي فذق اهدلو قن نأ تيثف دلولا هيفنل امهنب نعال



 1 ناعللا نيجوزلا دحأ ءابإ ىف

 امجوز ممدحأ انزلاب ةأرما ىلع اودهش ةعبرأ
 جوزلا نعالي ىعفاشلاو كلاملاقو ةأرملاىلع دحلا ماقبو ةزئاج مهتداوشاب امصأ لاق

 جوزلا نإ سابع نبا نع ىورو ىعشلاو نسحلا نع امهلوق وك ىورو ةثالثلا دحيو
 ١ ري مئاسنن م ةشحافلا نيتأب ىتاللاو] ىلاعت هللا لاقركب وبأ لاقةثالثلا دعو نعال
 لاقو نييبنجأ ًاعيمج اونوك< نأ نيبو مهيف جوزلا نوك نيب قرغي وأ مكنم ةعب رأ نيلع
 فذق اذإف ا ةدلج نينا مودلجأف ءآدهش ةعب رأب اوتأب ملم تانمع#لا نومرب نيذلاو |

 دحلا طوةسو مهتدابش زاوج رهاظلا ىضتقا جوزلا مدحأ ةعبرأب ءاجو ةأرما ىتجآلا
 رئاس ىف هتأرما ىلع ةزئاج جوزلا ةداهش نأ فالخال ًاضيأو | هيلع هباحيإو فذاقلا نع
 نأ بحي كاذكف برشلاو فذقلاوةفرسلا نم دودحلا رئاس ىفو صاصقلا ىفو قوقحلا
 نوكي نأ زوجي الف هتأرمأ فذق اذإ ناعللا هيلع بجي جوزلا لبق نإف انزلا ىف نوكتت
 بجيبامن]و هيلع ناعل الو ىفذقب سلف هريغ ةثالث 0 < ءاج اذإ هل لبق ًادهاش
 نأ الإ دحلا هيلع بجو فذق اذإ ى وج الام ادوش ةعبرأب تأ مل مث اهفذق اذ] هيلع ناعللا

 ادهاش ناكو افذاق ن كب مل انزلاب ١ ودبشف ةثالث عم ءاجولو انزلاب نودّهشي هريغ ةعب رأب نأ

 . جوزلا كلذكف

 ناعللا نيجوزلا دحأ ءابإ ىف

 لاقو نعالي ىتح سيح ناعللا نع لكذ امهمأ دمحو فسوي وبأو رفزو ةفينح وبأ لاق
 فذقلل دح لجرلا لكن نإ دح لكن امهمأ ىعفاشااو ثيللاو ملاص نب نسحلاو كلام
 نعالب لجرلا ف نسحلا نع كثعشأ نع ذاعم نب ذاعم ىورو انولل نيك نإو

 تجرزعالت نأ تيأو نعال اذإ ىعشلاو كاسنعلاو لوحكمنعو سدحتلاق ةأرملاىبأتو

 ةعبرأ نوملع ارادت متاسن ص ةشحافلا نيتأب ىتاللاو | ىلاعت هللا لاق ركب وبأ لاق
 هتأرمأ فذةنيح ةيمأ نب لاله رق لتي ىنلالاقو | ءادبش ةعبرأب اوتأي ل مث |لاقو| | منم

 لكةيدماخلاو ارعام تكي ىنلا د رو كربظ ف دخالإو ءادهش ةعب رأب ىتتتا ءابعن نب كبرشب
 اهلعدلا باجي] زوجيال هنأ تبث امرمجر مث انزلاب تارم عبر أرقأ ىتح امهم دحاو
 ىدحابالإ ملسمىرما مد لحال هي ىنلا لاقو رارقإ الو ةنيبب سبل هنآل ناعلل ا كرتي



 ,صاصجللن اءرقلا ماكحأ 4.١

 ركذامبالإ لتقلا ب وجو ىنف سفن ريغب سفن لتقو ناميإدعب رفكو ناص>]دعب انز ثالث

 ةنصش تناكاذإ مجرلا بحي ملاذإو اهمجر بحي الف كلذ نع جراخناعللا نع لوكنلاو
 لوانتي امن ٍلسم ءىرما لق نإف امهنب قرفي م ًادحأ نآل نصحلا ريغ ىف دلجلا بحمل
 اذه نإو كلذب ةدارم ةأرملا نأ ىفالخ ال هنآأل كلذك سيل هل لبق ةأرملا نود لجرلا
 هلوقو [دلو هل سيل كله ؤرما نإ | هل وةكسنجلل كلذ نإف ًاضيأو ًاعيمج امهف ماع محلا
 ىواعدلا رئاس ىف لوكنلاب قحتسيال مدلا نأ ف الخال ًاضيأو | هنخأ نم ءرملارفي موي]
 دهشيلو | ىلاعت لاق مل لبق نإف قحتسيال نأ ىلوأ ناعللا ىف ناكف دودجلا رثاس كلذكو
 عبرأ دهشت نأ ب اذعلا اهنع ق رديو ] لاق مئانزلا دحىنعي وهو | نينموملانم ةفئاطام مم اذع

 دهشيلو] هلوق فروكذملاباذعلا وهدارملا نأانءلعماللاو فل“ الاب هفرعف | هللاب تاداهش
 همزلب ىتح ًادحاو مك الو ةدحاو ةصق هذه تسدل هل ليق [ نينمؤملا نم ةفئاط مب اذع
 كلذ ناكدقو فذاقلا مكح مث نيينازلا ْ ناببأىف ىهامإ ةروسلا ل وأ نال تلقام هيف
 فذاق نع خسن نأ ىلإ همومع ىلع ًايراج تايدنج الاو تاجوزلا فذاق ىف ًاتباث ايكح
 ركذ مث عض وم ىف ائزلا دح هب ديرب وهو باذعلا هركذ يف سيلو ناعللاب تاجوزلا

 وه نيجوزلا ناعل ىف روكذملا باذعلا نأ هبجوي ام هريغ ىف ماللاو فل"الاب باذعلا
 نأ الإ | ىلاعت هللا لاق دقو هريغ نود دحلاب باذعلا صت سيل ذإ نيينازلا ىف روك ذل
 و ا هنحكذ الوأ ًاديدش ًاباذع هنيذع ال |لاقو دحلا هبدرب وأ ملأ باذع وأ نجيسل

 : صربألا نيديبعلاقو دحلاهيدري لو [ًاريبك ًاباذءهفذن مكنم لظي نمو ] لاقودحلادرب
 بيذست هل ةايحخلا لوط بيذكت ىف شاءام هرملاو

 ماليإلا نم عوتب صتخال باذءلا مسا ناكاذإف باذعلا نم ةعطق رفسلا ميلي ىنلا لاقو
 دحأ نم ظفللا لخ مل هيلع باذعلا بورض رئاس عيمج هب دري ملهنأ مولعمو هريغ نود
 اليوأ ناكدنم ب رض ىأ ًاباذع ىمسيام ىلدأ ىلع نوكيف سنجلا هب ديرب نأ امإ نيينعم
 ىف هركذ مدقتام وهدورعملا نال ادووعم دارملانوكب نأ زئاج ريغ ذإ نايبلا ىلإ ًارقتفم
 ايلف هيلإ هدوع دارملا نأو نيبطاخلا دنع ًارر تم هانعم ناكذإ هيلإ مالكلا عجريف باطخلا

 نجيب مأ ةأرملا ىلع دحلا قاقحتسا بجويام ناعللا باجيإو جوزلا ىفذق ركذ ىف نكي
 ىعدملل ًاَقح نوكتدق ناجألا تناكو كللذك كلذناك اذإ و باذعلاب دآرملا وه نوكي نأ



 1 هنم سيل دلواا نأ نيجوزلا قداصت باي

 كلذك ١وسب> اهيف نامبآلا نع ولكن ىتم ةماسقلا ىهو اهنع لوكنلا لجأ نم سيح ىتح
 دحلا باجيإ لوصألا ىف سيل هنأل هيلع دحلا باحيإ نم ىلوأ ناعلل | نع لكانلا سبح

 امل لدي امإ نيينعم دحأ ىلإ مسقني لوكتلا نإف ًاضيأو هب سبحلا باجيإ ايفو لوكتلاب
 زوجي ال ريغلا ماقم ماقامو حصيال دودخلا لدبو رارقإلا ماقم مئاق امإو هيلع فاحتسا
 لاجرلا عم ءاسنلا ةداهشو ىضاقلا ىلإ ىضاقلا باتكو ةداهشلا ىلع ةداوشلاكهيدحلا باجي
 ظفلااكو ضيرعتلاكهب دحلا تابئإ رجي مل رارقإلا حيرص نكي ملا لوكنلا نإف ًأضيأو
 نبأ ثيدح ىف ليق نإف فذاقلا ىلع الو رقملا ىلع دحلا هب بجي الف هريغلو انزال لمتحلا
 اهركذو ةأرملا ظعو امهنيب نعال امل كلي ىنلا نأ ةيمأ نب لاله ةصق ىف هريغو سابع
 باذعبدارأهنأ مولعمولجرلاكلذكوةرخآل ب اذعنمنوهأ اندلاباذعنأ اهربخأو
 ايندلا باذعب هدارم نوكي نأ نم ولخيال هنآل طلغ اذه هل ليق فذقتلا وأ انزلا دح ايندلأ
 دنع وبف دحلا دارأ نإو لوكنلا دنع وهف ندحلا دارملا ناكنإف رقأ اذإ دحلا وأ سبحلا
 بجوي لوكنلا نأ ى ع هيف هل ةلالد الف هسفنل جوزلا باذك ]و دحلا بجوي امب اهرارقإ
 هيلع بجي كل ذكواجوزلا ناميأو لوكنلاب دحلا الع بجي امنإليق نإف سيحلا نوددحلا
 نأ ىرت الأ دحلا هب قحتسي نأ زوجي ال نامبآألاو لوكنلا هل ليق ةأرملا نامأو هلوكش
 الو هيلع ىعدملا لوكنب دحلا ىعدملاقحتساالو فلحتس الهنأ افذق لجر ىلع ىعدا نم

 . نيعلا درب الو لوكنلاب ايف مكحيالو ايف فلحتسيالو دودحلا رئاس كلذكو هنيميب

 هنم سيل دلولا نأ نيجوزلا قداصت باب 0

 لاقو ناعللاب الإ هنم دلولا قنيال ىعفاشلاو دممو فسوي وبأو رفزو ةفينح وبأ لاق
 لاقو ًاديأ هنم بسنلا قتني الف ناعللإ لطبب انزلا نم اهدلو نأب هايإ اهقيدصت انباحصأ
 ةأرملا دحتو دلولاهمزلي ملهنم سيل هنأو هتدلو اهنأ ىلع ناجوزلا قداصت اذإ ثيللاو كلام
 ىهوربشأ ةعبرأ ذنه تنز اهنأ ةأرما ىلع ةعب رأ دهشول لاق كلام نع مساقلا نبا ركذو
 مدقف اجر مث تعضو ىتح مامإلا اهرخأف رهشأ ةعبرأ ذنم مجوز باغ دقو لماح
 دولا هب ىئتليو نعتلي هنإف اهتأريتسا تنك دق لاقو هدلو نم قتناف تمج رام دعب اهجوز

 رجال ارهاعلاو شارفلل داولا عقلي ىنلا لاقركب وبأ لاق ناعللا الإ انهههيفني الو هسفن نع

 قاحلإيف ةنسلا تدرو امل هنأ ريغ نشارفلا باص نع ًادبأ قتني ال نأ ىضتقب هرهاظو



 اموكلذب انيس راصمألا ءابقف كلذ لمعتساو ناعللاب بألا نم هبسن عطقو مألاب دلولا

 ركب نيدمج اثدحو شارفلل دلولا هلوق رهاظب جوزلل مزالوبف ةنس هب درت مل امم كلذ ادع

 ىحوبأ نوميم نب ىدبم اثدح لاق ليعامس] نب ىسوم انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق

 نب ىلع نب نسحلا ىلوم دعس نب نسحلا نع بوعي ىلأ نب هللأ دبع نب دمت انثدح لاق

 دوسأ امالغملتدلوف اهلعتعقوف ةيمور مهلة مأ لهأ ىنجوز لاق حابر نع بلاط ىبأ

 تدلوف هناسلب اهنط| رف هنح وبهل لاقي ىور ىلهأ نم مالغ امل نبط مث هلل دبع هتيمسف للثم

 لاق ناهثع ىلإ انعفرف هنحويل اذه تلاقف اذهام ال تلقف تاغزولا نم ةغزو هنأك امالغ

 هللا لوسر نإ كي هلا لوسر ءاضقب كتيب ىضقأ نأ نايضرتأ ال لاقف افرتعاف الأسف

 . نيكوام اناكو هدلجو اهدلخ شارفلل دلولا نإ ىضق ٌرْثِلَع

 ناعللاب ةقرفلا باب 0

 قرفي لن نإو قتلا تعفو كال نما اذإ ثيللاو لب ذم نب فزو كلام لاقو كاحلا

 ىلا ناثع لاقو هدحو جوزلا نايلي هفرعلا هلال ال ىعازوال أو ىروثلا نعو احلا امينب

 لك أ اذإ ىعفاشلا لاقو قاطي نأ ىلإ بحأو ًاثيش صقنت هنأ ما جوزلا ةنعالم ىرأ ال

 لاق نعتلت ملوأ تنعتلا ادبأ هل لحت الو هتأمما شارف لاز دقف ناعتل لاو ةدابشلا جوزلا

 هب لاق ًادحأ ملعتالو هب درفت لوق هنإف اميني قرفي ال هنأ ىف ىتبلا نامثع لوق امأ ا

 هابقفلا رئاس لبواقأ نع جراخ جوزلا ناعلب ة ةفرفلا هعاقيإ ىف ىعفاشلا لوق كلذكو هريغ

 نيدمح انثدح ام ماحلا قيرفتب الإ عقتال ناعللا ةقرف نأ ىلع ليادلاو فاس هيف هل سيلو

 دعس نب لهس نأ بابش نبا نع كلام نع ىنعقلا انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب

 الجر تيأرأ هللا لوسراب لاقف نبي هلل لوسر ىأ ىتالجعلا رعوع نأ هريخأ ىدعاسلا
 هلل 0 1 دق دققاطم هنأ : ِآ [ 1 1 00

 هل 2 مت هي ومع زان اعل زعش فيك مأ هنولتقتق هلتقيأ الجر هتأ أ عم دجو

 .لوسر دنع سانلا عم انأو انعالتف لهس لاا م تأف بهذا 1 ىأ١ أ ه  ىأَة
 36 5 صمضهدأك رق تفتيح اص قو تيق

 15 لبا قلاط ىوف امتكسمأ نإ هللأ 0 الع تبذك رعوع لاق انغرف انف رتل هلبأ

 قو نينعالت 1 ةنس تناكف باوهس ث نبا لاق علي ىنلا هرمأي نأ لبق اثالث رو تل

 نآل كلذو اهتكسمأ نإ اهلع تبذك هلوقل ةقرفلا بجوي مل ناعلا | نأ ىلع ةلالدربخلا اذه



 ١ نامللاب ةقرفلا باب

 دق ةقرفلا تناكول ذإ حاكنلا نم هيلع ناك ام ىلع ناعللا دعب اهل كسمب هنأي هنم ًاراخإ] هيف
 دعب ريخأ ايلفال كسمريغوهو اهتكسمأ نإ اهيلعتب ذك هلوق لاجتسال كلذ لبق تعقو
 عقت مل ةقرفلا نأ ىلع كلذ/ل د هيَ ىنلاهركسي ملو اهل كسمم هنإ وكلي ىنلا ةرضب ناعللا
 دق حاكن ةحابتس ا ىلعالو بذكلا ىلع ًادحأ هيَ ىبلا راقي نأ زئاجج ريغ ذإناعللا سفنب
 لاق عناق نب قابلا دبع انئدحام ًاضيأ هيلع لديوناعللا سفنب عت مل ةقرفلا نأ تبثف لطب
 ديزي نع ثلا انث دح لاق ريكب ن هللا دبع ني ى م انثدحلاق ناحلم نب يهارب] نبدمحأ انث دح

 لوسراي لاق ارب وعنأ هريخأهنأ دعس نب لهس نعركذي بتك باهش نبا نأ بيبح بأن
 اهم ءاخل كيف لزن دق هنإف كتر ماب تا لاق هلتقأأ الجر ىلهأ دنع تدجو نإ تبأرأ هللا
 ابقراف نكت مل هنإ ثيدحلا اذه ىف ريخأف اهقرافأ مل نإ اهيلع تيرتفا دق ىنإ لاق متاهنعالف

 قالطلا نأ ىعكلذلد ملي هركني ملوناعلل دعب ًامالئابقلطاملو تلي ىنلا هرمأو ناعللاب
 دعب هقالط أبقحاب الو جوذلا ناعلب هنم تنأب دق اهن] ىعفاشلا لوق ىلعو هعقوم عقو دق

 دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمع انثدحو ًاضيأ هجولا اذه نم ربخلا كفلاخ دقف ةنونيبلا
 ىرفلا هللا دبع نب ضايع نع بهو نبا انثدح لاق مرسلا نب ورمع نب دحأ انثدح لاق
 ثالث أمقلطف لاق رمب وع ةصق ىنعأ ربخلا اذه ىف دعس نب لوس نع باهش نبأ نع هريغو

 لاق لِي ىننلا دنع عنص ام نأكو هلي هللا لوسر هذفنأف لِي هللا لوسر دنع تاقيلطت
 امهني قرفي نأ نينعالتملا ف دعب ةنسلا تضف هِي هللا لوسر دنع اذه ترضح لوس

 ناعللا دعب ىنالجعلا قالط ذفنأ ِهكِلَي ىنلا نأ ثيدحلا اذه ىف ربخأف ًادبأ ناعمتجي ال مث
 تناكولو امهني قرفي نأ نينعالتملا ىف دعب ةنسلا تضف باهش نبا لوق ًاضيأ هيلع لديو

 لاقركب نيدمح انثدحام ًاضيأ هيلعلديو اهدعب قي رفتلا لاحتسال ناعللاب ةعقاو ةقرفلا
 ىرهزلا نع نايفس !:ثدح اولاق امهريغو نابب نإ بهوو ددسم|:ثدح لاق دوادوبأ أنئدح
 نأ انأو هلو هللا لوسر دبع ىلع نينعالتملا تدوش لاق ددسم لاق دعس نب لهس نع

 اهلع ىب ذك لجرلا لاقف انعالت نيح امهدب ملي هلا لوسر قرقف ةنس ةرشع سمخ
 ناعلل ادعب مهني قرف لِي ىتلانأ ًاضيأ ثيدحلا اذه ىف ربخأف اهتكسمأ نإ هللا لوسراب
 لاق ليعامس] انثدح لاقل بنح نب دمحأ انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمح انثدحو

 لوسر قرف لاق هيأ سا فذو لجررمع نبال تلق لاق رييج نب ديعس نعبويأ انثدح



 ١ صاصحجلل نا ءرقلا ماكحأ ْ

 اهددرب بئات 7 لهف بذاك امد>أ نأ ملعب هللأو لاقف نالجعلا فب ىوخأ نيا ا هللا

 ناعللا دعب امني قرفهنأ ىلع ًاضيأ كثيدحلا اذه ىف صنف امهني قرفف ايبأف تام ثالث

 قبأ نع عفان نع كلام نع ىنعقلا انثدح لاق دواد وبأ انثدد لاق ركب نإ ده انثدحو

 هلنأال وسر قرفف اهدلو نم قتناو الع هللأ لوسر نمزىف هتأ رمانعءال الجر نأ رم

 لوسر لعفب ناكقيرفتلا نأ ىلع صن هيف.ًاضيأ اذهو ةأرملاب دلولا قحلأو امهني هلي
 ام عقو امل عقلي هللا لوسر اهننبل جوزلا ناعلب ةعقاو ةقرفلا تناكول ًاضيأو هلي هللا
 جوزلا ناعلب ةقرفلا عوقوب مالسلا هيلع ربخض م الف ماكحالا نم ام قلعتو ميرحتلا نم

 نومرينيذلاو] لاق ىلاعت هللا نآل ةنآلا فالخ ىمفامشلا لوق ًاضيأو عقت لاهنأ تبث
 ةجورلا ىنعي وهو [ باذعلا اهنع ؤرديو ] لاق مث [ مدحأ ةداهشف ] لاق م[ مبجاو زأ
 هللا نآل ةيآلارهاظ فالخ كلذو ةيبنجأ ىهو تنعالل جوزلا ناعلب ةقرفلا تعقو ولف
 ريغب هنأرمأ فذق اذإ جوزلا نأ فالخال ًاضيأو نيجوزلا نيب ناعللا بجوأ اإ ىلاعت

 كلذك ىنجأ وهو نعالي نأ رحي ملاملف نعالي ال هنأ اهتابأ مث اهفذق وأ ةنونيبلا دعب دلو
 شارفالوش ارفلاعطقل وهامإ لالا هذه ىف ناعللا نآل ةيدنجأ ىهو نعالي نأ زوجبال

 ىنلا قيزفت ركذ اهيف ىتلا رابخأللا ىف ليق نإف ةجوز ريغ ئهو اهناعل عنتماف ةنونيبلا دعب
 هل لحت ال اهنأ ملي ىلا ربخأف ناعللاب تعقو ةقرفلا نإ هانعم امنإ نينعالتملا نيب هِي
 كل لحن ال هلوق نآل هانعمو هتقيقح نع مالكلا فرص أ1ذه هل ليق اهلع لييس ال هلوقب

 رابخإ وع انإو أمهندب 5 ىنلا نم قب رفتب سلف ةقرف 4 عمت م نإ اهيلع كال لييس ال

 نانعالتملا لاق هنأ قلي ىنلا نعىورليق نإف امهنيب اقرفمزوكي ال مكحلاب ربخناو مكحلاب
 قرفي نأ ىلإ ًايقاب ناكول حاكنلا نآل ةقرفلا عوقوب هنم رابخ] كلذو ًادبأ ناعمتحجال
 لإ قدور هبال اذه هل ليق نيعمتجي اناكل

 أميني قرف لاق ىلعو رمح نعىورامإو هلي ىلا ن

 ىغبذيف نعالتلا لاح ىلع اءادام ناعمتجي ال امهني قرف اذإ امهنأ هدارم انإف ناعمتجيالو
 اةةصوام هانعم ناك لب ىنلا نع حمص ول و ناعمتجي ال امهنأب مك ىتح ةفرفلا تبثت نأ
 امنإ ةقرفلا نأو ناعللا دعب ماكتلا ءاقب ىلع ةلادلا رابخ أل نم انمدق ام هيلإ مضي ًاضيأو
 ناعمتجيال نانعالتملا هانعم نوكي نأ نمضت ريخانيب وامي انعمجاذإف ىاحلا قي رفتب عقت
 هبشأف ماحلا دنع الإ اهكح تبثب ال ةداهش ناعللا نأ انركذ ام لع لديو قيررفتلا دعن



 ١٠ ناعللاب ةقرفلا باب

 الإ ةقرفلل ةبجوم عقتال نأ اذه ىلع بجاوف ماحلا دنع الإ اهبكح تيثيال ىتلا ةداهشلا
 فاحتساىتمو مكاحلا دنعالإ مكح اهب تبثيال ىواعدلا ىلع نامألا لبق نإف < احلا محي
 اذهو اهنم هتئارب ىف رخآ مكح فانئتسا ىلإ جاتح الو ةم وصخلا نم ءىرب الجر مكاحلا
 اناق ان"ال كلذو انركذام ىلع مزلي ال اذه هل ليق تركذ امب كلالتعا ضاقتنا بجو
 قوقحلا ىلع نامب الا تسيلو قوقحلا ىلع تاداهشلاك مكاحلاب امتحص قاعتت ةداهش ناعللا
 قوقحلا لع تادابشلاك تادابشلا ظفلب الإ مصي ال ناعللا نأ اذه لع كلذي تاداهش
 قحتسي اك اهسفن ةأرملاهب قحتست ناعللانإف ًاضيأو ى واعدلا لع فالحتسإلا كل ذكس يلو
 قاقحتسا ىف هيكح بجو ىكاحلا محب الإ هأعدأ امىع دااقحتسي نأر جي مل املف هتنيدب ىعدملا
 عطقت امنإو ءىث هب قحتسي ال هنإف ق وقحلا ىلع فالحتسإلا امأو ناعللاب اهسفن ةأرما
 نامعللا ةقرفتناكف ةمذلا ةءارب نم هيلع ناكام ىلع هيلع ىعدملا قبو لاحلاق ةموصلا
 ةقرفلل ًاببس ناعللا ناكامل اضيأو اهيلع فالحتسإلاب اهنم'هبشأ قوقحلا ىلع تادابشلاب
 عقت ملالف ىاحلا كب هقلعق ىف ةقرفلل ًاببس نوكىف نينعلا ليجأت هبشأ 5 احلا مكحب ًاقلعتم
 اتفصو امل ناعللا ةقرف ىف هلثم بجو مكاحلا قيرفت نود مدل ىطعي ليجأتلا دع ةقرفلا
 رئاسك ةقرفلاهب عقتال نأ بجوابم امير صتالو ةقرفلا نع ةيانك ناعللا نكي مأ اماضيأو
 نع ةبانكب سيل ءاليإلا ]يق نإف اهب ًاحيرصق الو ةقرفلا نع ةيانك تسيل ىتلا ظافلآلا
 نأ ممصي ءاليإلا نإ هل ليق ةدملا ىضم ددنع ةقرفلا هب تعق وأ دقو حيرص الو قالطلا
 سفنب هيف ةقرفلا عقت الف تايانكلا رئاس نم فعضأ هنأ الإ قالطلا نع ةيانك نوكي
 كبرقأالدشاو هلوق نأ ىرتالأ ةدملا ف عاملا كرتوهو هيلإ رخآ ىنعم ماهضناب الإ ءاليإلا
 الاد نوكي نأ ممصي سيلف ناعللا امأو برقلاع نم ميرحتلا ناكذإ ميرحتلا ىلع لدي دق
 كلذ بجوي الف هفذق ىف اقداص جوزلا نوكي نأ هيف ام نثك | نآل لاح ميرحتلا ىلع
 ءاس لأ «» ملحد اع 1 11 32 أ .ءآ. 5 1 ١ ص . ا الأ 2

 ءوقو رجب مل كلذاف لاق ميرحتلا ىلع هبف ةلالدال هنأ كلذب تبت دعبأ كلذف ةقداص ةأرأإو ابذاك ناك نإو ًاهرحن كلاذ بجوي مل انزلاب اهيلع ةنيبلا تماقول هنأ ىر
 ممصي مأ ١ :أ ًاضيأو مكاحلا لبق نم وأ جوزلا لبق نم ام] قيرفت ثادحإ نود ةقرفلا
 ءاليإلا ءاد تبا مص املو ةقرفلا نم هي قلعتام كلاذك ناك م احلا مكحب الإ ناعللا ءادتبأ
 ايضارتول امهنأ ىلعانةفت | امل ليقنإف ىاحلا ركح ىلإةقرفلا عوق وف جتح مل كاح ريغ نم



 ةقرفلا بجوأ دق ناعللا نأ ىلع كلذ لد امهْندب قرفو كلذو ايلخي مل خاكتلا ىلع ءاقبلا ىلع

 ىلع ض قتنم اذه هل ليق هريغرخآ بيس نود ناعللا سفنب هيف ةقرفلا عقت نأ بجاوف

 وهورخآ بيس ثودحم الإ ةقرفلا بجوبال ةأرملا دادترا نأ معزي هنآأل ىمفاشلا لصأ

 جاكتلا ىلع هاقيلا ل عايضارتولو ةقرفلا تعقو ضي> ةثالث تضم اذاف ضيح ثالث ىضم

 تجوزتول اندنعو رخآ ىنعم ثودحنود ةقرفلا اهسفنب ةدرلا بجوت مأ وكلذو ايلخيرل

 حاكتلاةيقبت ف نيجورلا ىضارت لمعي ,اةقرفلاب ءايلوألا بلاطو .فكريغ اجوز ةأرما

 دسافلالدتسإلا اذرف كالا قرفي ىتح ءايلوآلا ةموصخب ةقرفلا عوقو كلذ بجوي أ 5

 ناهربلا نم ةيراعىوعد ىلع تلص> امنِإ و لصأ ىلإ هدرت 2 كناذ ًاضيأو عيبا لصأ ىلع

 دلجل ةقرفلا لبق هسفن بذكأ ول هنآل ناعللا دعب حاكنلا ىل اع ءاقيلا اندنع زئاج ًاضيأو

 بايسالا نم امهوحتو عاضرلاو ثالثلا قالطلا لثم وه لبق نإف امهنيب قرفب ملو دحلا

 ببسي سيل ناعللاو مك احلا كح ىلإ ابعوقو ةحص ىف جاتح ال اهسفنأب ةقرفلل ةبجوملا

 ريغ دنع انعالت اذإ ةقرفلا هب عقت نأ بجو كلذك ناكول هنآل هسفنب ةقرفلل بجوم

 بجوي ام بابسألا نم هسفنب هبجوب سف هب قلعتب بيس لك سيل ًاضيأو احلا

 . نم بيصن عيب نأ ىرت الأ رخآ ىنعم ثودحب الإ هبجوي ال ام اهنمو هسفنب كلذ
 مكحب نأ نود ةموصخلاو بلطلا سفنب هيلإ لقتني الو كيرشلل ةعفشلا بجوي رادلا

 هذه كلذ وحنو غلب اذإ ريغصلا رايخو ضبقلا دعب بيعلاب درلا كلذكو مك احلا اهم

 مثالا ع رك نود بسح اهدوجوب خسفلا عقبال مث دوقعلا خض اهم قاعتش بابسأل :ب 3

 ىف بهذ ل ىلا نايثع امأو مك احلا قيرفت نود ناعللاب ةقرفلا بج وي نم ىلع وهف هب

 ولو ةقرفلا نع ةيأن كالو حيرصب س دل ناعلل | نآل لاح ةقرفلا بج وب ال ناعللا نإ هلوق

 ماقم مئاقج اوزالا ىفناعللا نآلو 2 احلا دنع كلذكف ةقرف بجو مأ أامهثنب ىف أتعالت

 د ناكر هسفن بذك أ نأب اهايإ هفذق ف جوزلا دح ولو تايبنج ألا ذاق ىلع دحلا
 نأ نينعالتملا نيب هل م ىنللا قيرفت ىف بهذو نعال اذإ كلذكو ةقرف كلذ بجوب ملأ

 ىورو امهنيي قرف كلذلف ناعللا دعب امثال اهقلط ناكو ىنالجملا ةصق ىف ناكامنإ كلذ

 ناعللا نم امهغارف دعب تاقيلطت ثالث ىنالجعلا اهةلطف لاق دعس نب لهس نأ باهش نبأ

 ىف ركب وبأ لاق ىنالجعلا ةصق ىف وه امنإ ًاضيأ رمع نبأ ثيدحو هلي هللا ل وسر هذفتأف



 ؟6١و ةنعالملل نعالملا حاكذ باب

 تضف ىالجعلاةصق ىنعي وكلي هللا ل وسر دنع اذه ترضخ لاق هنأ دعس نب لوس ثيدح

 ةصقلاهذه ىواروهو لهسربخأف ًادبأ ناعمتحجيال 0 قرفي نأ نينعالتملا ىف ةنسلا
 نب لاله ةصق ىف سابع نبا ثيدح ىفو جوزلا قلطي مل نإو قيرفتلاب تضم ةنسلا نأ
 قيرفتلا نأ تبئفهتأ ما قلطيل لالهو ركب وبأ لاق امهنيب قرف ٍدلَي هلل لوسر نأ ةيمأ
 هل ىنلانأ ىتالجعلا ةصق فهريغو رمع نبا ثيدح ىف ًاضيأو بجاو ناعللا دعب امهنب

 هللا لوسر هذفنأف ًاثالث وه اقلط مث امهني قرف هيلي ىنلا نوكي ن ,أ زئاجو امني قرف

 . الع كل ليبسال لاق هنأ هيفو رق
 ةنعالملل نعالملا حا اك باب

 ابجوزتي نأ هلف ناعل ابفذق اذإ اهجوز نيبو امهنيب بحي ال لاح ةأرما تراصو كلذ

 فسوبوبأ لاقوريبج نب ديعسو ىبعشلاو مهاربإو بيسم لا نب ديعس نع كلذوحن ىورو
 اندنعل ومع اذهو كلذل ثم دوعسم نيو رمعو ىلع نع ىورو أدبأ ناعمتحي ال ىعفاشلاو

 ناعللا ةقرف نأ ريبج نسديعس نع ىورو نءالتلا لاح ىلعامادام ناعمتحي ال امهنأ ىلع

 هب لش ىل ذاش لوق وهو هتأرما هيلإ تدر ةدعلا ىف هسفن بذك أاذإ هنأ نم اينوت ال

 ةقرفلاو قيفحاتلا نو رف هنأ ل وسر رز نوخ هتالظيو ةليلا ةيطف دقو هاريخ دعأ
 ومن تاك انلادوقمل ةحيبملا ىآلا موسمي لوألا لاوتلل تو ةنرتبلا م آل[ نوكتناال
 هلوقو | ءاسنلا نم مكل باطام اوحكناف | هلوقو [ مكلذ ءاروام ل لحأو ] هلوق
 مكاحلا حب ةقلدتم ةقرفلا هذه نأ انيب دق انأ رظنلا ةبج نمو للا 00 ١

 رئاس نأ كلذ ىلع ليلدلاو ادب وم اج رحت بجوت ال اهنإف ماحلا محب < تقلعت ةقرف لكو

 نيريغصلا رايخو نينعلا ةقرف لثم ًادبؤم ًامرحت بجوي. ال احلا مكب قلعتت تا قرف
 ابليسهذهلوصالاف كسل < ةقلعتملاو ا لا 58 رثد 5 1 1 11 جم ما مَ مشن ك انما اع دنع هلياللا 33 ىو

 هذهو ؟ احلا ك2 تقلعت نإو لاخلا ىف جيوزتل زتلا !عنمب ال الا تركذ ىلا ق قرفلا رئاس لبق ناف

 مكحب ةقلعتملا قرفلا رئاس قرافي نأ زاج اكف عيبا دنع لا>لا ىف امجوزت رظحت ةقرفلا
 ةقلعتملا قرفلا نم هل ليق ًاديؤم مرحتلا اهماجيإ ىف اهفلاخ نأ زاج هجولا اذه نم ماحلا
 نينعلا ةقرف لثم ًاديؤم ايرحت كلذ عم بجوت الو لاحلا ىف جيوذتلا عنمي ام 5 احلا مكح



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ 65 ١

 ملولاحلايف ساكتلا دقعل ًارظاح اج رحت تبجوأ دق ةدحاوالإ !مقالط نم ىن نكت مل اذإ

 هتأ را تلسأدقو مالسإلاىبأ اذإ ىذلا جوزلا كلذكو ًادبؤم اعرحت كلذ عم بجوت

 بجي ملف أديؤم ًامرحت بجو الو ةقرفلادعب ابحاكت نم كلذ عنم امه مك احلا قرفف

 ناعللا ناكول اضيأو اديؤم اج رحت هب بجوت نأ ةقرفلا دعب ابجي وزت انرظح ثرح نم
 رئاس اندجو انآل مكاحلا ريغ دنع انعالت اذإ هبجوي نأ بجول ادبؤم اهرحت بجوي

 لثم 11 ىلإهيف ةرقتفم ريغ اهد وجوب هيجوت اهناف ديؤملا ميرحتلل ةيجوملا بايس'الا

 هذهلكبسنلاو عاضرلاو ميرحتلل بجوملا ءطولاوم"الا مرحتل بجوملا حاكتلا دقع

 ميرحن قلعت م ايلف ماحلا دنع اهوك ىلإ رقتفت مل ديم ميرت ام قلعت امل بايسالا

 ًاديؤم ًامرحت بجوال هنأ تف هل رض هرمأب انعالتي أ وهو ؟ احلا م الإ ناعللا

 لبق هسفن يذك أول ًاضيأو

 دعب هلثم بجو هب عقاولا دحلاب هكح نالطبو نعالتلا لاح لاوزل كلذ ىف انفلاخ ال

 كلل ذك ناكول ليق نإف ناعللا مكح وهو ةقرفلا تبجو هلجأ نمىذلا ىنعملا لاوزل ةقرفلا

 لاوزا ةقرفلا لطبتو حاكتلا دوعي نأ دحلاداجو ةقرفلا دعب هسفن بذك أ اذإ هنأ بجول

 بال هل ليق ةقرفلا لبق ناعللا دعب هسفن بذكأ اذإ امهناب قرفي ال اك اهل بجوملا ىنعملا

 حالا ءاقبلال هب قلعت ىذلا مح رحتلا عافت رال ةلع نأعللا مك لاوز انلعجامإ انآل كلذ

 أبب قلعت دق ةقرفلا نأ الإ ليقتسم دقعب الإ دعي مل لطب هجو ىأ ىلمف حاكتلا دوعل الو

 فسوي وبأو امهني قرش ملو دحلا دلل ناعللا دعب ةقرفلا

 ثالثلا قالطلا نأ اكناللا كح عافتراب عفتري امن] عرحتلا كلذو ةنونيبلا ريغ مرحت
 لخد اذإفامب لخديناث جوزب الإ لوزيال اع رحت كلذ عم ًاضيأ بجوتو ةنوديبلا بجوت

 لوألا جوزلاحاكتدعي ملو ثالثلا قالطلا هبجوأ ىذلا ميرحتلا عفترا ىناثلا جوزلا اهم

 نأ وهو رخآ ليلدو لبقتسم دقع عاقيإو ةدملا ءاضقناو ىناثلا جوزلا قارف دعب الإ

 ليلدلاوهككحلاوزب عفترب نأ بجو ناعللا كب ةلعتم ناكامل ةقرفلاب عقاولا م رحتلا

 انيبأم ىلع دح ناعللا نأ مولعم هنأ دحلا دلجو هسفن بذك أ اذإ ناعللا كح عافترا ىلع
 دحاو فذف ىف نادح هيلع عمت<نأ عنتمو تايبنجألا ذاق ىف داجلا ةلزنم فاس امف

 باحيإ ىف همكحل ليزنمو ادح نوكي نأ نم ناعلل جرخم فذقلا كلذل بلجلا عاقيإف

 عانتمالناعللا مكح لطبي تركذ ىذلا اذهف ليق نإف هل بجوملا ببسلا لاوزل مجرحتلا



 ١ ناعللاب ةقرفلا باب

 لطب ال نأ اه ريخلهفذق ىف ًادح جوزاا دلجاذإ بجاوف دحاو فذقب هيلع نيدحلا عامتجا
 نأ نم جرخ دقف هفذق ىف [دودحم راص اذإ هل ليق اهم جوزتي الف امهنيب اف ناءللا مكح
 اندنع دحلا هيلع ناكو نعالي مل ىرخأدل ةأرما ف ذقول هنأ ىرت الأ ناعللا لهأ نم نوكن
 هذهىف ةدوجوم ريغ تناك نإو هتأ سما هيلع نعال |بف هسفن هباذك ] ىف ان ركذ ىتلا ةلعلاف
 اب اوجت-ا نإف ناعللا لهأ نم نوكي نأ نم هجورخ وهو رخآ ىنعم اهيلع اهسايق زئاجل
 .تضف ىرهزأالاق نينعالتملا ةصقىف دعس نب لوس نع ىرهزألا نع قاح] نب دمح ىور
 نثدح لاق ركب نب دمحم انثدح امبو ًادبأ ناعمتجيال مث امهننب قرف انعالت اذإ امهنأ ةنسلا
 دبع نإ ضايع نع بهو نبا انثدح لاق حرسلا نب ورم نب دمحأ انثدح لاق دواد وأ
 قالت امةلطف لاق ةصقلا هزه ىف دعس نب لهس نع بابهش نبا نع هريغو ىروفلا هّللأ
 لوس لاق هبت ىنلا منص ام ناكو لي هللا لوسر هذفتأف ِهَيَِي هللا لوسر دنع تاقيلطت
 مث امهني قرفي نأ نينعالتملا ىف دعب ةنسلا تضف هِي هللا لوسر دنع أذه ترضح
 هنأ الو اهنس مقلي ىنلا نأ هيف سبل ةنسلا تضم هلوقو ىرهزلا لوق هنإف لوألا ىرهزلا كيدحامأ هل لبق هريغ جوز دعب اهتحابإ ىف ًاثالث ةقلطملا كح ىللاعت هللا نيب اينيبل لاح هل .لكحت تتاكو ل اهنإف اهيلع كل لوبسال لاق ِهبَي ىنلا نأ رمع نبا ثيدحبو ًادبأ ناعمتحي ال
 نوكست دقو لي ىنلا نم نوكست دق ةنسلاو كلذي تضم هيلي ىذا ةنسذأ ًاضيأ هيف سيل لكلب ربأ ناعمتجي ال امهمأ نينعالتملا ىف دعب نم ةنسلا تضف دعس نب لوس لوق امأ و اهب كح
 وهو هب قاعتي 5 هفصي أذهو نينعالتملا ىف لاق هنإف ًاضيأو اذه ىف ةجح الف هريغ نم

 لاني ال هلوق و |[ ليهس نم نينسحلا ىلعام | ىلاعت هل وقك محلا لازذامللا لمهأ نم انوكي
 ىورادحأ ملعنام هل ليق أدبأ ناعمتجي ال نانع النخا لاق هنأ رقم ىدلا نع ىور دف ليث نإف ١000 فان و 0753.1 ذي ها حلا لاو هنأ قم ىنلا نع ىوردق ليقذإف محلا لاز ةفصلا تلاز ىتمو تافصلاب ةقلعملا ماكحألا نم كلذ وهنو | نيملاظلا ىدبع

 ىف امع ةنيبم ةرابعلا هذه نأ نظو لهس ثيدح نم ىوذرلا هذخأ امنإف ظفللا اذه مص

 عوقوب رابخإوه امن]وجاكلا م. رحتديفي هتاف اوبلع كل ليبسال هلوقامأو ذب ىذلأ ودنلا



 صاصجلا نآرقلا ماكحأ ١١4

 كاذ ديفي الو تايبنجأللا ىلع دحال لييس ال هنأب لوقلا قالطإ مصيال هنأل ةقرفلا

 نأ بجوي هزاوج ناكذإ دقعلا زاوج ني اهيلع كل ليبسال هلوق 7 نإف دقعلا م رحت

 ديرن الو ةيبنجالا ىلع كأل لييسال لوقن دق امال كلذك سيل هل ليق لييس اهلع هل نوكي

 ىف ارعضب كلم ال هنأ ديرن اكإو جيودتلاب ليبس اهيلع كل ريصيف امجيوزت هل زوحي < ال هنأ هب ٍِ

 ىلعام | هلوق نأ ىرت الأ اهدقعو اهاضرب ليس اهياع هل راص انف اهجوزت اذإف لالا

 قرقملا تايثال ةيضتةلل دوقعلا ىف ليس مهاع ريصإ نأ عم م ! ل مدمس نم نيد :.هلا

 اهلع كل ليبس ال هنأ دافأ امإ ام ءلع كل ليبس ال هلوق كتعرا ضر هيلع 0 دسلا

 ماضرب 5

 انركذدقو ناعللاب جوزلا نمىنني دقدلولا نأ ملعلا لهأ قفتاو ركب وبأ لاق ( 0

 نعاصن ناعللاب ب”الا نم هبسن مطقو م”الايدلولا قاحلإ ىف سابع نأو رمع نبأ ثيدح

 ل هلي هلوقب جتحاو ناعللاب هيسن قش الو جوزلل هنأ ذش نم ضعب نع ىكحو هي الم ىنلا

 ناعللاب جوزلا نم بسفأ| عطقب 2000 رفأل دلولا لاق ىذإاو شارفلل داولا

 هلو ىدم نأ تبثف شارفلل دلولا نأ فى ىور ام نودي كلذ ىف ةيورملا رابخ“ الا تسدلو

 قاحلتسا نم هيلعةيلهاجلا ! لهأناكام لطبالف 0 ناعللاب فتن مل هنأ شارفلل دلولا

 هايل ,, دمحأ انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب د انثثدح ام انرلاب بسنلا

 ةورع قربخأ باهش ن 0 لاق ديزب نب سنوي ىنثدح لاق دلاخ نب ةسينع

 ىلع ةيلهاجلا ىف ناك حاكنلا نأ هترمخأ لل لَم ىنلا جوز اهنء هللا ىضر ةشئاعنأ ريبزلا نبا

 مث اهقدصيف هتيلو لجرلا ىلإ لجرلا و ولا سانلا م اكن اهنم حاكدف :ة ءاحنأ ةعبرأ

 نالف ىلإ لسرأ اهئمط نم تربط اذإ هن 7 لوقي لج ار ع اكنو ابحكشي

 ىذلا لجرلا كلذ نم المح نيبتي ىت> ًادبأ| مسع الو امجوز اهل زتءيو هنم ىعض ساف

 دلولا ةباجين ىف ةيغر كلذ لعفي امنإو بحأ نإ ارجو اهماصأ ابلمح نيبث اذ ذإف هنم عضبتسإ

 نول ديفةرشعلا نودطهرلا مم ه# رخآ حاكنو و عاضبتسالاح ا 5 ىهسإ حاكنلا اذه ناكف

 مهيلإ تلسرأ اب امله مضت ؛ نأ دعب لايل صو تعضوو تلمح اذافا اهيص 0 ةأرألا ىلع

 نم ناك ىذلا متفرع دق مه لوقتف أاهدنع أوهمتحي ىح عشتع ا لجرلا .طتسإ لف

 جاكتو اهدلوهب قدليف همسأو مهنم تن م ىمسُتف نالفاي كنبا اوهو تدلو دقو 9
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 نيصسش نكاباغلا نهو اهءاج نم عنمتال 5 را ىلع نولخ ديف ريث كلا س انلا مس عار

 0: اوعج ام | لح تعض وف تام اذاف نويلع لخد نهدارأن 0 العن نكي نماوأ ىلع تانار

 كلذ نم عنتميال هنبأ هاعدو هطقتلاف نوري ىذلاب اهدلو اوقحلأ م ؟ ةفاقلا مل اوعدوامل

 لا مالسإلا لهأ حاكت الإ هلك ةيلهاجلا لهأ حاكت مده تلي ادم ىنلا هللا ثعب املف
 شارف ريغب ةيلهاجلا ف اك فطنلاب قست تت زاكدق باسنألا نأش ارغلل دلولا تلي هلوقىنمف
 شارفغللدلولا ٍمَتِلَم 2ك ىنلا لاق ني>ةعمز ةصقفف ىورامكل ذكو شا رفلاب هلع ب ىدلارتملاف

 هدرو ىنازلل دلو ال هنأ هنم ًارابخإ شارغلل وه لاقو ىنازلاب هقحلي ملف رجحلا رهاعللو
 ىف هنآل هل ىعدملاب أموس ناكذإ هعم ىدعت أ ةدودسل لاق ف ُهيبأ ةمأ نبأ ناكذإ دبع ىلإ

 مو

 بسفلاب ىضق ناك ولو ءىثب هب رسل ىف ضقت ل هنأ ىلع لدي اذهو دعس ىخأ ءام نم هرهاظ

 نع ةشئاع ىهن كهنع باجتحالا نع اهاهتو هتلصب اهرسأ ناكلب باجتحإلاب اهىمأ
 ىف ضقي ل هنأ لع لديو سيعقلا ىبأ وخأ ملفأ وهو ةعاضرلا نم ارمع نع باجتحإلا
 رييزلأ نب فسوي نع دهاجم نع روصنم نع ريرجو ىروثلا نايفس هأورأم ءىشب هبسف
 ةعمز تاف رخآ لجرب نظت تناكو اهنطيت ةيراج ةعمزا تناكلاق رييزلا نب هللا دبع نع
 رالي هل !لوسرل ةدوس هثرك ذف اهب نظي ىذلا لجرلا هبشي ناك امالغ تدلوف بح ىهو
 هبسن قنب ربا اذهىف حرصق أب كل سيل هنإفهنم ىجتحاف تنأ امأو هلثاريملا امأ لاقف
 هجولا اذهريغ ىلع ثيدحلا آذهىوردقو ةرخأ هنأ ديع رأرقإب ثأريملا ه ءأطعإ وةعمز نم

 دهرسم نب ددسمو روصنم نبأ انثدح لاقدواد وبأ اثدح لاق ركب نب دم انث دحام وهو

 صاقو ىبأ نب دعس ىصتخا تلاق ةشئاع نع ةورع نع ىرهزأا نع نايفس انث دح الا

 اذإ ةبتع ىخأ ىقاصوأ دعس لاقف ةعمز ةمأ نبا ىف هِي هللا لوسر ىلإ ةعمز نب دبعو
 ىبأةمأ نبأ ى أ ةعم زر نب لم م لاق هنا إف هشقأف ةسمز ةمأ ن أ ىلإ رظنأ نأ كم تمدق

 ىجج تعاو شارغ م دلولا لاقف ةتعب اندب مى قلي نأ كوحد تأذن شارف ىلع دلو

 نب ديعس هأورام حيحصلا ر 5 وبأ لاق ديعاي كوخأ وه لاقف ددسم داز ةدوسأي هنم

 ةطاقلالا ضعي فو ور دقو اهلع هقفاو ًادحأ ملعنام ددسم اهداز ىلا ةدايزلاو روصنم
 ديلأ تايثإ هب ديري نأ رئاج هنأل بسنلا تيأ هنأ لع كلذ لدي الو ديعاي كل وه لاق هنأ
 ةحاور نب هللا دبعلاةدقو هل وه لاقيف هيلإ] فاضي نأ زاج ءىث ىف ًاديق>تسي نم ناكذإ هل



 صاصجلل نأءرقلا ماكحأ كل

 مولعمو كلما هب دري ملو ىلف متئش نإو مكلف متدش نإ ربيخ رمت مهلع صرخ نيح دويلل
 دارأ هنأ انمصخ ىعداف كلل تابثإ دبع اي كل وه هلوقب درب م تلي قنلاورأ ًاضيأ

 وه هلوق نال هجولا اذه ىلع ةقيقحلا ف هيلإ هتفاضإ بجو ال كلذ ذو بسنلا تانثإ

 بسنلا تايث] ىلع هلمح سيلف ةقيقحلا هب درب مل ذإف كل سيل خلاو كلما ةفاضإ كل

 هب ديرب نأ كوخأ وه لاق هنأ ةياورلا تدك ول لمتحو ديلا تايثإ ىلع هلمح نم ىلوأب

 ركذام ثيدحلا لصأ نوكي نأ لمتحو رح هنأب هرارقإل دبعب سيل هنأو نيدلا ةوخأ

 ىلع هلمخ بسنلا ف هوخأ هنأ هانعم نأ ىوارلا نظو كل وه لاق هنأ ةاورلا ضعب
 خأب كل سيل لاق هنأ ريبزلا نب هللا دبع هيورب ىذلا ريرجو نايفس ربخ ىف هدنع ىنعملا

 لاق انركذ ىتلا هوجولاىلع انيور ىذلا ىرهزلا ربخ لمح بجوف هيف لامحا ال اذهو

 شارفلا بحاصل بسنلا تايثإ امهدحأ نييتعم ىضتقا دق شارفلل دلولا هلوةو ركب وبأ

 شارفلا هلوقكلذكو سنجلل مسا دلولا هلوق نال هل بسن الف هل شارفال نمنأ ىناثلاو

 لاق هنأكف ريخلا 1 دام وهو الإ دلو قبب ملف هيلع ماللاو فل'الا لوخدل سنجلل

 اس فذقلاو انزل نأ ىلع ةلالد ناعللا َة ةبآ نم هب ىلاعت هللا ح امفو شار هللالإ دلوال

 ناكنإهنأل ًادئرم نيجوزلا دحأ نوكي نا :رل رت اناك راما اهولعاف نه رقكي
 ةرفآك ةأراا نوكت نأ ب جاو فاقداصناكنإو ارث ن وكي نأ بجاوف اهفذقىف ًابذاكجوزلا

 محي ملو ناعللاب أمهيف ىلاعت هللأ مكح املف ناعللا لبق هتأ أ هنم نيبت نأ بحي ناكو اهانزب

 جراوخلا بهذمنالطب ىلعلدو رفكب اسيل فذقلاو انزلا نأ تبث ناعللا لبقهنم !هتن ونسب

 ناكاذإ ىلاعت هللا نم نعلل قحتسم فذاقلا نأ ىلع ًاضيأ ةءآلا لدتو رفك كلذ نإ !مهوق ىف

 ذإكلذب هللاامه أي نأز اج ا كلذ الول هللا نم بضغلا هب قحتسي انزلا نأو ابذاكهفذقىف
 وعدي نأزوحيالهأ ىر ىرت الأ هناقحتسال ام امبسفنأ ىلع اوعدي 1 انعاي نأ راج رغ

 كفإلاب اوءاج نيذلا نإ | ىلاعت 3 هقحتسي ال امم هبقاعيو هللا همءلظي نأب هسفن ىلع

 هنلاىضر ةشئاع اوفذق نيذلا ىف ت ازن | كل ريخ وه لب مكل ًارش هوبسحتال كنم ةبصع

 ةعامجو ركب ابأو هلي ىنلا لائو بذكلا وه كفإلاو بذك كلذ نأ هللا ريخأف اهنع

 مثربص نكي مور ًاريخ كلذ ناكف كلذ ىلع اوربصفنرحو ىذأو ليش مغ نيلسملا نم

 نم ًاضيأ مهةحل امو باوثلا نم هب اولان ام مل ًاريخ ناك لب رمل ًارش كلذب مهماهتغاو
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 ىلاعت هلوقو فذاقلا ىف كلا نم:اوفرع الو امترابطو ةشئاعةءارب هللا نايبب رورسلا

 مثإلا نم بستكا ام باقع لعأ هللأو ىنعي ا مثإلا نم بستك ١ ام مهم ءىرمأ لكل إ

 لول. نب ىنأ نب هللادبع هنأ ىور | هربك ىلوت ىذلاو | ىلاعت هلوقو هبستك | ام ردق ىلع

 : هنأزبو هدنع نوعمتحي اوناك مهنأل هيف نأك ام مظع نإو همظع وه هريكو ًاةفانم ناكو

 ىذأو مي هلا لوسر ىذأ كلذب دصقب وه ناكو هنوربظيو كلذ نوعيشي اوناكمرمأو

 مهسفنأب تانمؤملاو نونم ما نظ هومتءمس ذإ الول | ىلاعت هلوق امه.لع نعطلاو ركب ىنأ

 ةلادعلا هرهاظ ناكني ًاريخ اونظي نأب نينمؤملا ىمأ وه | نيبم كف] اذه اولاقو ًاريخ

 نع اوربخي مل ةقئاع اوفذق نيذلا نآل كلذو نظلاب مهملع اوضقي ال نأو ةحاسلا ةءاربو

 ناوفص لمججت بكر دق شيجلا نع ةفلختم اهوأر امل انايسحو اننظق اهوفذق امبإو ةنياعم

 الو ًاريخ هب نظي نأ ةلادعلام رهاظ ناك نأ بجاولا نأ ىلع لدي اذهو هدوقي لطعملا نإ

 مهفرصق رئاسو مهلاعقأو مدوقع ىف نيدلسملارومأ نوكي نأ بجوي وهو ًارشبتسم موق

 نظلاب هلعف زوجب الام ىلعو داسفلا ىلع ابلح زئاج ريغ هنأ أوزا وجلاو ةحصلا ىلع ةلومت

 هنأ حيودتلاب افرتعاف الجر ةيبنجأ ةأرمأ عم دجو نميف انباحصأ لاق كلذلو نابسحلاو

 ةنب امقب مل نإ امهدح هنأ أ سنأ نب كلام معذو امهقيدصت بحب لب اميبذكت زوحبال

 انأ نيرانيدو نيمهر ردي ًارانيدو ارد عاب نميف ذ انب امحأ لاق ام ًاضيأ كلذ نمو حاكتلا ىلع

 هلمح بجوف زوجام ىلع مرومأ لمحو نيئنمزملاب نظلا نسع انرمأ دقانأل امهنب فلاخن

 انإ مرد ىتأ اب مرد ةئام هيف لح اف هعأب أذإ كلذك امني ةفلاخملا زهو زوجبام لع

 هلمحنالو ًازئاجأد قع ادقاعت امهنأ ىلع امهرمأ لمحتف فيسلاب لضفلاو ةثاملاب ةاملا لعجن

 لودع نيملسملا نأ ىف ةفينح ىبأل وق ةحص ىلع ًاضيأ لدي اذهو زوحب الامو داسفلا ىلع

 ىلع مهف ذق نم بيذكتو نيملسملاب نظلا نسحب نيروم ًامانك اذإ انآآل ةبير مهنم روظت ملام

 رهاظب ةلادعلاب مه مكحلاو مهتالاومب ان رمأ دقف ةلادعلا طقسي اب نيمختلاو نظلا ةبج

 امنع فقوتلا بجوت ةبير مهنم روظت مل ام ةداهشلا لوبقو ةيكرتلا بجوي كلذو محلا

 هنإف نظلاو مايإ هِي ىنلا لاقو | 3 قدا نم ىنعي ال نظلا نإ | ىلاعت لاقو اهدروأ

 نييتعم لمتح هنإف | ؟ريخ نيسفنتا# تابموملاو ةونم لا نط |هلوقو ثيدحلا بذكأ

 ىنعملا وأ كسفنأ ىلع اولسف انوي متلخد اذإف | هل وةك أر يخ ضعبب مهضعب نظي نأ امهددأ

 سم ماكحأ وزد



 ىاثلاو ًاضعب ضع لتقيال ىنعي | كسفنأ اولتقتال ] هلوقكو ضعب ىلع مكضعب ملسيلف
 ىلع ىرج اذاف رومألا ن م اهيلع ىرجي امف ةدحاولا سفن لاك مملك نينم ؤملا لج هنأ

 دبع ونأ 1 انثدح لاق عناق نب قابلا دبع أنث دح اكموعيمج ىلع ىرج دق هن ”اكف هوركم مدحأ

 ديع أنث دح لاق روث ىنأ نيديلولا انثدح لاق ديمح نب رفعج انثدح لاق تسود نب دمحأ هللا

 مولصاوت ىف نيدلسملا لثم لاق قلي هللا لوسر نأ ريشب نب نابعنلا نع ريمع نب كلما
 ىجلاو ربسلاب هلك عججو هضعل عجب و اذإ دسجلا لثك مهني هللا لعج ىذلاو مرحارتو

 نب كلملا دبع نب دمحم انثدح لاق ةيجان نب دمج نب هللا دبع انثدح لاق قابلا دبع انثدحو

 نب كلام نع ديعس نب هللأ دبع رسم وبأ انثدح لاق ممصأن نب هللا ذيع أنث د لاق هب وجنز

 ًاضعب هضءب دشي ناينبلاكنينم ملل ن ونم ملا لكيلا لوسر لاق لاق ةدرب ىبأ نع لوغم
 م هللا دنع كتلوأف ءادوشلاب اوتأي م ] ذإف ءادرش ةعبرأب هيلع واج الول | ىلاعت هلوق

 تأب . لام فذاقلا ىلع بجو دحلا نأ ا ناينعم نع ةنآلا هذه تنابأ دق دق | نوبذاكلا

 اوتأي مل ذإف | هلوقو ءا دبش ةعب رأ نم لقأ انزلا تابثإ ىف لبقي الهتأ ىناثلاو ءادبش ةعبرأب
 نأ ةهدحأ نيم كلذ ىوحدق ركب وأ لاقإ نويذاكلا م هللا دنع كلو ف ءادوشلاب

 مييلع دحلا ب اجي ىف هللا دنع مهذكب نوم وكس موف ءادوشلا نم ةعبرأ اوميقي مل م
 مدح كلا آلا كلذ ىضتقيف نويذاكلا مه هللا م يو كدر ءاتيورخت

 نأب أنديعت دق 3 لاس زئاج كلذو هللأ دنع بيغملاف نيقداص !ون وكي نأ ا نأك نإف

 اًةساف نوكب نأ أ ازئاج ناك نإ وةلادعلاب تاثيسلا بنجتو تاريخلا لمع هنم روظ ن . مكن

 ابنع ىلاعت هللا ىضر ةقئاع نأش ىف تازن ةيآلا نأ ىناثلا هجولاو ىلاعت نادت بلال

 ق بنك هلأو مريخ بيغع | قويذاكلا م نا دع كلوأ أذ | هلوقب ربخأف | متفذق ىفو

 ذأ] 1 ىلاعت هلوق هللا ربل دار ورف ءالؤه قدص زوج نوف ةحص ىلإ هبف اوعجرب ,) ةقيقحلا

 5 ديديشتلاب هئوقلت هىرق | / لع هب كل سلام ء مكهأ وفأب نولوقت و ركستسلاب هنوقلت

 زارمتسالاو هر بذكلا قلونم 0 ةشناعن ا ضعل نع مهضعل هب وزي دهاج

 ال امب لوقلا ىلع مادقإلا ىلع ىلاعت ميمذق هيلع رمتسأ اذإ ريسلا ىف نالف قلو هنمو هيلع

 هفقت الو ]لور وعر ريدك شل ركن لأ نولوقت | هلوق كلذو هب مف لع

 كلذ نأ ريخأف | الوئسم هنع ناككتل وأ لكداؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ لع هب كل سيلام



 س ناعللاب ةقرفلا باب

 عقومب مولع دنع هلثم نعاوعدتريل هدنعم'إلا مظعومف مهتايسحو مهنظ فانيقي ناكنإو

 ناتبم اذه كناحبس اذهم ملكتن نأ انل نوكي ام متلق هومتعمس ذإ الولو | لاق مث هيف مثأملا

 هلوق ةحاسلا ةءآربو ةلادعلا هلاح رهاظ ناكن ميف هلثم عامس دنع هلوقن امب انل اهلعت | مظع

 لوقلا اذه لثم عامسب كبضغن نأ نم كلل اهسزنت ىأ | ميظع ناثوب اذه كناحبس ] ىلاعت

 اودوعت نأ هللا مكظعي | ىلاعتهلوقو مكحلارهاظ ىف ناتهمو بذكوهو هلئاق قيدصت ىف

 نم قحتسنام عمدحلاب ايندلا باقعو رجاوزلا هذه انرجزيو انظعي ىلاعت هنإف | ًادبأ هلثخ

 هلوسرل نيقدصم هللاب نينم ؤم تنك نإ ًادبأ لعفلا اذه لثم ىلإ دوعن الثل ةرخآلا باع

 ةيآلا هذهم هللا نابأ | اونمآ نيذلا ىف ةشحافلا عيسشت نأ نوبحت نيذلا نإ | ىلاعت هلوق

 بحأ نم ديعوباههفربخأف مهل حالصلاو ريخلا ةبحو نينمؤملا ىف داقتعإلا نسح بوجو

 قحتسي ىلا رئابكلا نم كلذ لعجو نينمؤيلل سيبقلا لوقلاو فذقلاو ةشحافلا رابظإ
 حراوجلا فك بوجوك نينمؤملل بلقلا ةمالس بوجو ىلع لدي كلذو باقعلا اهيلع

 نودلسملا|لسنم نمؤملا لاقدنأ تلي ىنلا نعرمعنب هللادبع ىورو مهم رضي امعلوقلاو
 هقئاوبهراجنم يال نم نم وم سيل لاقو هنع هللأ ىهنام رجم نم رجا لاوهديوهناسأ نع

 لاق نامثعنب لهس انثدح لاق ىزارلا سابعلا نب نسحلا انثدح لاق قابلا دبع انثدحو

 ركل ىنلأ نع رمح نب هللادبع نع ةمثيخ نع ةحلط نع ثيل نع هلأ دبع نب دايز انثدح

 هللأ الإ هلإ ال نأ دبشي وهو هتبنم هتأتلف ةنجلا لخديو رانلا نع حزحزي نأ هرس نم لاق

 لاققابلادبعانثدحوهيلإ!وتأينأ بحام سانلاىلإ ىأي نأ بحو هللا لوسر ًادمم نأو

 نأ سنأ نع ةداتق انثدح لاق مامه انثدح لاق ةبده انثدح لاق مشاه نب يهارب !انثدح

 ىلاعت هلوقريا نم هسفنل بام هيخاأل بحي ىتح دبعلا نمؤي ال لاق ُهلْيَو هللا لوسر

 ةعئاعو سابع نبا نع ىور [ىبرقلاىلوأ اوتؤينأ ةعسلاو مكنم لضفلا !ولوألتأي الوإ

 امهدحأ امبيلع قفني هرجح ىف اناكنيميتيو هنع هللا ىضر قيدصلا ركىلأ ىف تازئاهنأ

 امبعفنيال نأ ركبوبأ فاح اهتءارتلزن املف ةشئاعرمأ ىف ضاخنمناكو ةثاثأ نب مطسم
 هللاو ىل هللا رفغي نأ بحأل ىنإ هللاو لب لاقو هل داع ةبآلا هذه تار ايلف آادبأ مفنب
 ةنيدملا ىلإ ةكم نم ًارجارمو ًانيكسم ركب ىبأ ةلاخ نبا حطسم ناكو ًادبأ امهنءارعزنأ ال
 ىغبش هنإ اهنم ًاريخ اهريغ ىأرف نيم ىلع فلح نم نأ ىلعل يلد اذهفو نيب ردبلا نم



 صاصجلل ناءرقلا ماكحأ ا

 أهريغ ىأرف نيمب ىلع فلح نم لاق هنأ هِي ىنلا نع ىورو ريخوه ىذلا ىتأي نأ هل
 ىذلا ىتأي هنإ لوي نم سانلا نمو هني نع رفكيلو ريخ وه ئذلا تأيلف ابنم ًاريخ

 كلذ لوقي نم جشم هَ ىنأ نع ثيدحفف ًاضيأ ىور دقو هترافك كلذو ريخ وه

 ايف سيلو ةرافك هيلع بجو ملو ثنحلاب ركب ابأ ىمأ ىلاعت هللا نإو ةيآلا هذه رهاظب
 نكلو | هلوق ىف ةرافكلا ب 7 نيب دق هللا نآل ةرافكتلا طوقس ىلع ةلالد اوركذ

 كلذو | متفلح اذإ مك كناعأ ةرافككلذ | هلوقو [ هترافكف ناعألا متدقعام : خاوي
 ىلع فلح نيح بوبأ نأش ىف ىلاعت هللا لاقو هريغ ىو ريخ وه اف ثنح نميف مومج

 ناكثنحلا نأ انملع دقو ا ا ثنو الو هب ب رضاف ًاتغض كديب ل ذخو إ اههرضي.: .نأ هنأرما

 أ امل امترافك اهف ثنحلا ناكولو اهنم غلبي ال برضب ىلاعق هللا هرمأو هكرت نم ًاريخ
 نيمي ىلع فلح نم لاق هنأ هلي ىنلا نع ىورام امأو ةرافك الب ثنحي ناكلب اهم رضب
 ال بنذلا ريفكت هانعم نإف هترافك كلذو ريخ وه ىذلا تأيلف اهنم ًاريخ اهريغ ىآرف

 هرمأف هللا ةءاط كرت ىلع فاحي نأ نع ىبنم هنآل كلذو باتكلا ىف ةروكذملا ةرافكلا

 ىلاعت هلوق فلحلاب هفرتقا ىذلا هبنذ رفكي كلذ نأ ربخأو: ةبوتلاو ثنحلاب تلي ىنلا
 كاحضلاو دهاجونسحلاو سايعنبا نعىور| تائيبخال نوثيبخلاونيثيبخلا تاثيبخلا |
 تائيبخلا لاقدنأ ًاضيأ سابع نبا نعىورولاجرلا نم نيئيبخلل مالكلا نم تاثيبخا اولاق
 لمعت لك لق | هلوق وحن وهو لوآلا نم بن رة وهو لاجرلا نم نيةيبخلل تايسلا نم انهو 6 16غ ل او 3 ذا لأ م مكخلا تاسلا نم

 مكنال ىنازلا| هلوق وح * ىلع لاجرلا نم نييكيخلل هاسنلا نم تاثيبلاليقو ا هتاكاش ىلع

 | نينمؤملا ىلع كلذ مرحو كرشم وأ ناز الإ اهحكنيال ةينازلاو ةكرشم وأ ةيناز الإ

 . هعضوم ىف ثلث مب خوسنم كلذ نأو

 دش

 سانيتسإلا اولاقةداتقو ربها ربإ ودوعسم م ناوع كوي ايل 5 أر ١ راو

 نب ديعس نعرشب ىنأ نع ةبعش ىورو نذإلاب اوسنأتسا ىتح هانعم نوكيف ناذتتسالا

 ىورو .بتاكلا طلغ لاقو اونذأتست ىتح قرحلا اذه أرقي ناكهنأ سابع نبأ نع ريبج

 .لدام ةوالتلا قسن ىفو عخنتلاو منحنتلا وه لاق اوسنأت ست ىتح دهاجم نع عفان نب مساقلا



 نذأتسا 5 اونذأتسيلف حلا مكنم لافطألا غلب اذإو ]هلوق وهو ناذئتسالا دارأ هنإ ىلع .
 |[ ثيدحل نيسنأتسم الو | ىلاءتدل وقك ثيدحال نوكسي دق سانيتسالا [مهلبق نم نيذلا .

 رجم ني هل ةيرشم ىف درفنا ٍهَتلَي ىنلا نأ هيف ركذ ىذلا هثيدح ىف رمع نع ىور اكو .:

 تاقف لاق هيفو ءايشأ ركذف هل نذأ مث كمالك عمس دق نذإلا لاقف هيلع تنذأتسافهءاسن |
 دعب ناككلذو ثيدحلل سانيتسالا هب دارأ امنإو معن لاق هِي هللا لوسر اي سنأتسا |

 هب دآرملا نوكي نأ زوحيال [ اونأتست ىتح | هلوق ىف روكذملا سانيتسالاو لوخدلا .
 امئإو لوخدلل ناذتتسالا دارملا امنإو نذإلا دعب الإ ثيدحلا ىلإ لصي ال هنأل ثيدحلا |
 ولو كلذب تويبلا لهأ سنأ اوملس وأ اونذأتسا اذإ منال اسانيتسا ناذئتسالا ىمعس |
 وه ذإ مالسلاب ناذتتسالا عم ىمأو مهيلع قشو اوشحوتسال نذإ ريغب مهيلع اولخد |
 ةبلجبو ةنجلا لهأ ةيحت وهو مه هنم نامأ مالسلا نآلو ام اورمأ ىتلا نيملسملا ةنس نم |

 بوعي نب فسوب أنثدح لاق عناق نب قابلا ديع انثدح ةنغضلاو دقحلل فانو ةدودلل |

 نمح رلا دبع نب ثراحلا انثدح لاق ىسع نب ناوفص انثدح لاقركب ىبأ نيدمح انثدح لاق ٠

 مدآ هللا قلخ اللاق ملم ىنلا نأ ةرب ره ىأ نع ديعس ىلأ نب ديعس نع بابر ىأ ن

 مناقل كمر فير هللاقف هللا نذإب هللا دمك هلل دجلا لاقذ سطع حورلا هيف خفف

 ةمجحر و مكيلع مالس لاَقذ مكيلع مالسلا لقف سولج م منماالمو ياللا ءالؤوه ىلإ يبهذأ

 لاق مفاق نا قابلا ديع انثدحو مولي كتي رذ ةيحتو كتر هذه لاَقف هير لإ عجر م هلل

 نب ريصن نب ىبحي انثدح لاق ديعس نب ميماربإ انثدح لاق ةيطار نب قاحسإ نب ىلع انثدح

 ملسملا َقح هع هللا ل وسر لاق لاق ىلع نع ناداذ نع دامح نب لاله انثدح لاق بجاح

 سطع اذإ هتمشيو بيغلاب هل حصني و هاعد اذإ هبيجصو هيقل اذإ هيلع مسي تس ملسملا ىلع

 7 مهاربأ انثدح لاق قابلا دبع انثدحو تام اذإ هتزانج دهشلو ضرم اأذإ هدوعيو

 نع شعألا انثدح لاق ريهز انثدح لاق ىد_ْنلا ناسغ وبأ انثدح لاق ىبرحلا قاححإ
 الواونمؤت ىت> ةنل!نولخدتال هدب ىسفن ىذلاو لاق عقل هللأ لوسر نأ ةريره ىنأ

 انثدحو كسي مالسلا اوشفأ مباحت ةومتلعف اذإ ىمأ ىلع مكادأ الفأ اوباحت تح نونمؤت
 يلعم نب دمه انثدح لاق ديمج نب دمج أنثدحلاق لضفلا نب ليعامسإ انثدحلاق قابلا دبع

 لاق 0 ىنلأ نع رمع نبأ نع دهام نع تاتقلا ىع ىبأ نع ةمثيخ نب دايز انثدح لاق



 صاصجلل نإءرقلا ماكحأ لحما

 . مكي مالسلا اوشفاف مرودص نم لغلا جرخ نأ رس نإ

 هتيفيك و ناذئتسالا ددع ف بأ

 لاق ةريره ىبأ نع ناملع نب ورمع نع ريثك ىبأ نب ىحت نع نآرق نب ميهد ىور

 ةثلاثلاو نوحلصتسي ةياثلاو نوتصنتسي ىلوألاف ثالث ناذئتسالا لي هللا لوسر لاق

 لوسر تعمس لاق بدنجنع ملم نب ديلولا نعديبع نب سنويىورو نودريوأنونذأي
 انثدح لاق ركب نب دمج انثادحو عجريلف هل نذؤيرلف ًاثالث عدحأ نذأتسا اذإ لوقب تلي هللا

 نب رس نع ةفيصخ نب ديزي نع نايفس ان ريخأ لاق ةديع نب دحأ انثدح لاق دواد وبأ

 ىسوم وأ ءاخ راصنألا سلاجم نم سليف ًاسلاج تنكل اق ىردخلا ديعس ىبأ نعديعس

 تعج رف ىل نذؤي ملف ًاثالث تنذأتساف هتيئاف هين آ نأ رمعىف أ لاق كعرفأ امدل انلقف اعزف
 اذإ هِي ىنلا لاق دقو ىل نذؤي ملف ًاثالث تنذاتساف تثج دق تلق ىتبتأت نأ كعنمام لاقف

 ديغس وبأ لاقف لاق ةنيبلاب اذه ىلع نيتأتل لاق عجريلف هل نذؤي ملف ثالث مدحأ نذأتسا
 نأ رابخاألا ضعب ىفو هل دهشف هعم ديعس وبأ ماقف لاق موقلا رغصأ الإ كعم موقب ال
 اهضعب ىفو ديدش هلي هللا لوسر نع ثيدحلا نكلو كمهتأ مل نإ ىموم ىبآل لاق ريع

 هربخ رمع لبقي مل امنإ ركب وبأ لاق ٍكِلي هللا لوسر ىلع سانلا لوقتي نأ تيشخ ىنكلو
 نوكت نأ ركنتساف ةماع ةجاح هيلإ سانلاب ام ناذئتسالا ىأ نآل هدنع ضافتسا ىتح
 نأ ىف لصأ اذهو دارفألا الإ املقني ال مث اهيلإ ةجاحلا مومع عم ثالث ناذئتسالا ةنس
 لاق ركب نب دمع انثدحو ةضافتسالا رمخ الإ هيف لبقي ال ةماع ةجاح هيلإ سانلاب ام
 نايفس نع ىرفحلا دواد وبأ انثدح لاق هللا دبع نب نوراه انثدح لاق دواد وبأ انئدح
 تلي ىنلا باب لع لجر فقو لاقدعس نع جر نع فرصم نب ةحلط نعشمعألا نع

 ناذئتسالا لج امنإف اذكه وأ كنع اذكم هِي ىنلا هل لاقف بابلا ليقتسم ماقفنذأتسي
 > لاق دوأد ونأ انثدح لاق ركب نب دم انثدحو رظنلا نم

 نب هللا دبع نب ورمع نأ نايفس ىبأ نب ورمع ىنريخأ لاق يرج نبا انريخأ لاق رمصاع
 نيلب ملسو هيلع هللا لص هللا لوس ر ىلإ هثعب ةيمأ نب ناوفص نأ ةدلك نعهربخأ ناوفص

 ركيلع مالسلا لف عجرا لاقف ملسأ لو تلخدف ةكمىلعأب تلي ىنلاو سياغضو ةيادجو
 ركب وبأ انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمح انثدحو ناوفص لسأ امدعب كأذو

 نأ انثدح لاق راش بإانثد
 ولاء امن كححا نو راسل نب ااسف



 سي هتيفيكو ناذئتسالا ددع ىف باب

 صاع ىب نم لجر انث دحلاق ىعب ر نعر وصنم نع صوح آلا وب أ انثدح لاق ةبش ىبأن أ

 هملعف اذه ىلإ جرخأ همداخل تي ىنلا لاقف لجأ لاقف تيب وهو هَ ىنلا ىلع نذأتسا
 لخدأأ مكيلعمالسلا لاقف لجرلا هعمسف لخدأأ مكيلع مالسلا لق هل لاقف ناذئتسالا
 لمؤم انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب ي انثدحو لدف هِي ىتلا هل نذأف
 هللا دبع نع نمحرلا دبع نب دمحم انثاد> لاق ةيقب انثادح اولاق نير أ ىف ىنارخلا لضف نب

 نكلوهبجو ءاقلت نم بايلا ليقتسال موق بأي قأ اذإ رع مقلم هللا ل وسر ناك لاق رسب نب .

 اهلع ذئموي نكت مل رودلا نأ كلذو ىكيلع مالسلا لوقف رسيالاوأ نعألا هنكر نم
 ىضتقي | أوسن ويثأتسلا ىتح مكتوب ديغ ًانوبب اولخدت ال ] هلوق رهاظ ركب وبأ لاق روتس
 دماجي لاق كلذلو نذإ كيبلا بحاص نم نكي مأ تإو ناذئتسإلا دعب لوخدلا زاوج

 نميف تباثمكحلا اذهوهلوخدب م مواعين دأ رأ ام هناكف عختلا و تحنتلا س انئتسإلا
 1 هفذكخ لوخدلا ىف نذإلا هب ديرأدق هنأ مولعم هنأ الإ نذإ ريغب لوخدلابهتداع ترج

 ليعاعس] نب ىسوم انثدح لاق دوأد وبأانث دح لاق ركب نب دم انثدحدقو دارملاب نيبطاخلا

 لوسر لاق هل ىلا نأ ة ةريره نأ نع دم نع ماشهو بييح نع دام أند سسح لاق

 نب نيسح انثدح لاق هدا وبأ انثدح لاق ركب نب دمت انثدحو هنذإ لجرلا ىلإ لجرلا

 نأ ةريره ىبأ نع عفاراجإأ نع ةداتق نع ديعس انثدح لاق ىلعالا ديع انثدح لاقذأعم
 لدف نذإ هل كلذ نإف لوسرلا عم ءاجل ماعطلا عم مكدحأ ىعد | اذإ لاق هلل هللا لوسر
 دآم وهو | اوسنأتسل ى> > |هلوق نم فوذ# نذإلا نأ امهدحأ ني نعم ىلع رخلا اذه

 لدي وهو ناث ناذئتسا ىلإ 00 لوسرلا عم هاج اذإ نذإ ءاعدلا | نأ ىلالاو هب
 ليق نإف ناذئتسإلا ىلإ جاتحم ريغ هنأل وخدلا ةحابإب ةداعلا ترج دق نم نأ ىلع ًاضيأ
 دمتعال تنك ىنإهللاول 0 5 رهابأ نأ دهاجب نعرذ نب ريع نع مهو بأ ى وردق

 تدحعق دقلو عوجلا نم ىطب ىلع رجخلادشأل تنك ىإ عوج ! نم ضرألا ىلع ىدبكي

 0 ةبآ نعهتلأسف ركبوب أر ف هنم نوجرخ ىذلا مهقيرط ىلع امو:
 دتف قلي ىنلا ىف رف ل |ءفي ملورف كلذ لثم تلعفق رمع ىبرف لعفي م اورف ىندبشل
 هتعبت 328 ىضمويإ قحلا لاقهقال وسرايكيبل تلق رهابأاي لاق مث ىسفن فام ف رعوف آر
 ىدهأ !ولاق اذه نبأ نم لاقف حدق ىف ىف ًاثبل تدجوف هك نذأف تنذأتساو لخدف



 صاصجلل ناءرقلا ماكحأ ١ك

 ىل مرعداف ةفصلا لهأ قحلا لاق هلال وسر اي كيبل تلق ره ابأ اي لاق ةنالف وأ نالف كل

 ثعب ةقدص هنتأ اذإ لامالو لهأ ىلع نووليال مالسإلا لهأ فايضأ ةفصلا لهأو لاق

 ىتءاسف اهف مبكر شأو اهنم باصأف مهيل] لسرأ ةيده هتتأ اذإو ًاثيش اهنم لوانتي مل مهل] اهب

 اب ىوقتأ ةبرشاذه نم بيصأ نأ وجرأ تنكةفصلا لهأ ىف نإللا اذه امو تلقف كلذ

 نإللا اذهىنم غلي نأ ىسع اف مويطعأ انأ تنكف ىف اؤاج اذإف متلي هللا لوسر ىنأف

 انأ اي لاقف تيبلا نم موسلاجم اوذخأف مهل نذأف اونذأتسا ىتح !وليقآف مهتوعدف مهتيتأف

 برشيف لجرلا ىطعأ تاع حدقلا تذخأف مهطعأف ذخ لاق هللا لوسراب كيبل تلق ره

ىتح حدقلا ىلع درب مث ىوربى تح برشيف رخآ هيطعأفحدقلا ىلع درب مث ىورب ىح
 تهتن |

ع هعبض وف حدقلا لخأو مولك موقلا ىوردقو هي هللأ لوسر ىلإ
 مسيتف ىلإ رظنو هدب ىل

 لاقهتالوسراي تقدصعلق تنأو انأ تيقب لاق هللا لو سراي كيبل تلق رهابأ اي لاقو

 دجأام قحلاب كثعب ىذلاو تلق ىتح برشأف برشال وقي لازاف تب رشف برشاو دعقاف

 ةفصلا لهأ نذأتسأ دقف لاق لضفلا برشو هللا دمخ حدقلا هتيطعاف ىنرأف لاق اكلسم هل

 ةربرهىبأ ثيدحلفلاخعاذهو هَلْ هلال وسر مهيلعكلذ ركني ملو لوس رلاعم !ؤابدقو

 ةحابإ ُهَلَي هلوقنآل نيفلتخع اسيل هلليق هنذإ ل جرلا ىلإ لجرلا لوسر نأ وقلي ىنلا نع

 عم نكي مل اذإو ذةيح ريغ وه لب ناذئتسإلا ةيهاركه يف سيلو لوسرلا مم لوخدلل

 [اوسنأتستىت>] هلوقف طور شم نذإلا نأ ل علدي ىذلاوناذئتسإلا ذنيح بجو لوسرلا

 لوخدلارظخ | ركل نذ وي ىتح اهولخدتالف ًادحأ اهفاودجت مل نإف] ةوالتلا سن ىفدلوق

 دقف ًاضيأو لوألا ةيآلا ىف لوخدلا ةحابإ ف طورشم نذإلا نأ ىلع لدف نذإلاب الإ

 هنأ ىلع لدف رظنلا لجأ نم ناذئتسإلا لعج امن اهانمدق ىتلا رابخألا ىف قلي ىنلا لاق

 انثدحام وهو ظيلغتلا نم بورضكلذ ىف ىور دقو هنذإب الإ دحأ راد ىف رظنلا زوحال

 نب هللا ديبع نع دامح انثدح لاق ديبع نب دخم انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دهم

 هيلإ ماقف هلع هللا لوسر رجح ضعب نم علطا الجر نأ كلام نب سنأ نع ركب ىنأ

 انثدح وهنعطيل هلتخيهللا لوسر ىلإ رظذأ'ىف"اكف لاق صفاشمب وأ صقشمب لَو هللا لوسر

 بهو نب انثدح لاق نذوملا نابلس نب عيبرلا انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دم

 رصبلا لد اذإ لاق هع ىنلا نأ ةريره ىبأ نءديلولا نع ريثكن ع لالب نب ناءاس نع



 دكف مرحا ىلع ناذئتسإلا ىف باب

 لاق ليعامس] نب ىسوم انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمح انثدحو نذإ الف
 نم لوقي هلي هللأ لوسر عم هنأ ةريره وأ انثد> لاق هيبأ نع ليهس نع دامح انثدح

 فالخ ىلع ءاهقفلاو ركب وبألاق هنيع تردهدقف هنيعاؤةفف مهنذ]ريغب موق راد ىف علطأ
 اهتفلاخل درت ىتلا ةريره ىبأ ثيداحأ نم اذهوكلذ لعفاذإ نماضهنأ نول وي ممنآل هرهاظ
 ءوضو الو ةنجلا لخديال انزلا دلو نأو ةثالثلا رشانزلا دإو نأ ىور ام لثم لوصآلا

 رابخأ اهلك هذه اضويتلف هلمح نمو لستغيلف ًاتيم لسغ نمو هيلع هللا مسا ركذي مل نمل
 أاقفف هريغراد ىف علطا نم نأ ىعفاشلا معزو اه رهاوظ فالخ ىلع ءابقفلا قفتا دق ةذاش
 هنيع ًأَمَفف هنذ] ريغب هرادلةدولهنأ فاالخالوريلا اذه رهاظىلإ بهذوردهوهو هنيع

 لخادلانأ مولعمو اطخم ناكنإ شرألاو ادماعناكنإ صاصقلا هيلع ناكو ًانماضنأك
 نإف قافتإلا هيلع لصحالل فلام ثيدحلا رهاظو لوخدلا عالطإلا ىلع دازو علطأ دق
 لف منوف مهتاسنو مهمارح ىلإ ارظان موق رأد ف علطأ نميف اندنع هانعف ثيدحلا حص

 اًطوخد دارأ وأ موق راد لخد نم كلذكو رده اذبف ةعناملا لاح ىف هنع تبهذف عنتمي

 علطملاو لخادلا ,كح هيف فات الو رده وبف هن أضعأ نم ءىث وأ هنيع تبهذف هوعئاق

 ناسنإ ءاج مث ئهن الو ةعنام هيف عقت ملو رظنلا الإ نكي مل اذإ امأف لودخد ريغ نم اهف
 حورجلاو  هلوقىلإ  نيعللاب نيعلا | ىلاعتهلوق رهاظب هني انج ركح هم راب ناج اذرف هنيعأةفف

 نمضت دق [ مكل نذؤي ىتح اهولخدت الف ًادحأ اهيف اودجت مأ نإف | ىلاعت هلوق [ صاصق
 لوخدلا انا زاجانل ذأ اذإهن] ىناثلا و هنذاب الإان ريغأت ويب لخدن الهنأ امهدحأ نيينعم كلذ
 قرفت ملذ !ًايمذ وأ ًادبع وأ ةأ ما وأ ناك ًايبص نذأ نم نذإلا لوبق زاوج كلذ ىضتقاو
 ربتعت ال هنأو ءالؤه نم تالماعملا رابخأ لوبق ىف لصأ اذهو كلذ نم ءىث نيب ةيآلا
 تالاكولاوابادهلا فءال ؤهرايخأاوابق كللذلو ةداهشلا تأفص أهيفىفوتت الوةلادعلا اهف
 و . امه وحتو

 مراحل لع ناذئتسإلا ىف باب
 ىتخأ ىلع نذأتسأأةفيذح لجر لأس لاق ديزب نب ملم نع قا#إ ىبأ نع ةبعش ىور

 لاق ءاطع نع ورم نع ةتييع نبا نع ىورو كءوسيام تثأر املع نذأتست ' نإ لاق

 اهلعقفتأ انأو تيبلا ىف ىعم اهنإ تاقلاق معنلاق ىتخ أ ىلع نذأتسأأس ايع نباتلأس



 صاصجلل ناءرقلا ماكحأ ا

 دوعسم نبال لجر لاق لاق قراط نع قراخم نع نايفس ىورو اهلع نذأتسا لاق

 الجر نأ راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع نايفس ىورو معف لاق ىأ ىلع نذاتسأأ

 نع ورمع لاقو ةنايرع اهأرت نأ بحتأ معن لاق ىأ ىلع نذأتسأأ لاق متلي ىنلا لأس

 ةنايرعاهارت نأ ب حتأ معن لاق اهلع قفتأ انأو ىتخأ ل عنذأتسأأ سابع نبا تلأس ءاطع
 ءالؤه مؤ ملف ا مكاعأ تكلم نيذلا متذأتسيل اونمأ نيذلا اهعأ ا لوي هللا نإ

 مكاونذأتسيلف ملحلا ,كنم لافطالا غلب اذإو ]لاق مث ثالثلا تاروعلا ف الإ ناذتتسإلاب

 سأ نأ الإ مرح محر اذوأ ًايبنجأ مهنم ناكنم نيب قرفي ملو [ مولبق نم نيذلا نذأتسا
 هلوقو ءاضعألا نم امههوحنو اهقاسو اهردصو اهرعشىل]رظنلا زاوجل سبأ مراحملا ىوذ

 | منذ ب ىتحاهولخدت الفإ هلوقدعب [5ل قرأ وه اوعجراف اوعجرا مكللبق نإو] ىلاعت

 دوعقلاوأ هرادبابعفوقولانعدرادلوخد هلزو<ال نمىبنب نأ لجرلل نأ ىلع لدي

 دارملا نوكي نأ عنتميو [ كل ىزأ وه اوعجراف اوعجرا ,كل لبق نإو | ىلاعت هلوقل هيلع

 ةيألا ىف هب احرصم هركذ مدقت دق ىنعمملا اذه نآل نذإلا دعب الإ لوخدلا رظح كلذب

 ىتم هنأ وهو ةددجم ةدئاف [ اوعجراف اوعجرا كل ليق نإو ] هلوقل نوكي نأ بجاوف

 ىف رادلا بحاص هب ىذأتي الثل هنع ىحنتلا هيلع بجاوف هراد بأب نع عوجرلاب هرمأ

 هيلع ملطي نأ بحي ال ام هراد ىف هرومأ هيلع فرصنب ايفو مهجورخو همرح لوخد

 لاق | مكل عاتم أبيف ةنوكسم ريغ أتويب اولخدت نأ حانج ,كيلع سيل | ىلاعت هلوق هريغ

 كاحضلانعو قاوسألا توبو قرطلا ف نوكت ىتلا تاناذللا توبب ىه ةيفنحلا نب دمع

 دهاجم لاقو نونذأتسي ال قوسلا تيناوح نوتأب اوناكىعخنلا ميهاربإو نسحلا لاقو

 كاق هنأ ًاضيأ هنع ىورو نذإريغب اهولخدي نأ اوم أق مهتعتمأ ابف نوعضي اتوب تناك

 هنع هللا ىضر ًايلع تيأر لاق ىبراخنا ديبع ىنأ نع ىورو رفسلا هونت ىلا تويبلا 7

 ىلعو هتميخ نع هعفدي ىسرافلا لعج ىمرأف ةميخم لظتساف قوسلا ىف وهو ءايسلا هتباصأ

 هردصإ برضف ىلع هنأ ىسرافلا ريخأ مث هعفدب ىسرافلا لعل رطملا نم لظتسا امنإ لوقب

 نع حيرج نبأ.لاقو ةجاح اهف مكل ةبرخلا تويبلا ىف ةنوكسم ريغ ًاتويب ةمركدع لاقو

 ناذئتسإلا ناكذإ كلذ عيمج دارملا نوكت نأ زئاجو لوبلاو ءالخلا يكل عاتم اهيف ءاطع

 هلثم قت رج دق ةداعلا نآلو:ةروعلا نم بحي الام ىلع مجبم الثل ةنوكسملا تويبلا يف



 جا خا تامر#لاإ نعرصيلا ضغ نم بجي ام باو

 كلذ قالطإ ىنعم نأ ىلع ليلدلاو هب قوطنملاك فراعملا داتعملا راصف لوخدلا قالطإب
 كلذ مهل ناكتويبلا هذه لوخد نم سانلا اوعنمول اهب امصأ نأ نذإلا ىف ةداعلا نايرجل
 ماقم كلذ ماقو هتحابإب ةداعلا ترج ايف كلذ ريظنو نذإ ريغب اهلخدي نأ دحاأل نكي ملو
 دحأ لكا نأ قرطلا ىف قرهلاو تويبلا تاماقو ىونلا نم سانلا هحرطي ام هيف نذإلا
 نوكي امرئاس ىفىنعملا اذهانب امصأ رابتعاةح ىلع لدي ًاضيأ وهو هب عفتني و كلذ ذخأب نأ
 سأرب هنوقحاي ايف مطوق وحنك قطنلا ةلزيم هنأ هوفراعتو هب ةداعلا ترجدق امتهانعم ىف
 ةحارم هعيبيو لالا سأرب هقحاب هنأ .أ عاتما ةلومح ىفو مهتوسكو قيقرلا ماعط نم لاملا
 ماقم كلذ ىف ةداعلا تماقف لاملا سأرب هقحليال هب ةداعلا رج ملامو أاذكب ىلع م اق لوقيف

 طرشي ملو هرصقيو هطيخبل ًابوث 0 ىلإ لسأ ن :ميف دهم لوق هوحن ىفو قطنلا
 ماقم هلثم ىف ةداعلا تماقو كلذل هسفن بصن دق ناكاذإ هل بجو دق رجآلا نأ آر أهل
 نبا ناكل اق رانيد نب هللا دبع نع نايفس ىوردقو ةراجالا هجو ىلع هلعف هنأ ىف قطنلا

 رمع نبا ناكام قيطي نمو لاقف ةمركعل كلذ ركذف قوسلا تيناوح ىف نذأتسي رمع
 طاتحا هنكللو ًاروظح نذإ ريغب اهوخد ىأر هنأ ىلع ةلالد كلذ هلعف ىف سيلو قيطي
 . دحأ لكل مايم كلذو هسفنل

 تامرحلا نع رصيلا ضغ نم بحي ام باب
 ركب وبأ لاق | مهجورف اوظفحيو مراصبأ نم اوضغي نينم لل لق | ىلاعت هللا لاق

 ءافتك ١ كلذ ركذ فذخ هيلإ رظنلا انيلع مرح امعرصبلا ضغب ىمأ هنأ هرهاظ نم لوقعم
 ىنأ نب ةءاس نع ميهاربإ نب دم نع قاحسا نب دم ىور دقو دارملاب نيبطاخملا ملعب
 ابلمرفو وذ كنإو ةنجلا ىف ازنك كل نإ ىلعاب لَ هقلا لوسر لاق لاق ىلع نع ليفطلا

 نع حيبص نب عيبرلا ىورو ةيناثلا كل تسيلو ىلوآلا كل نإف ةرظنلا ةرظنلا عبتت الف
 ىورو ةياثاو كابو ةرظن لوأ كل مدأ نب ُهّْيَي هقا لوسر لاو لاق سنأ نع نسحل "م

 ىرصن فرصأ نأ ىف ىف أف ةءاجفلا ةرظن نع يَ هللأ لوسرلا 4 هنأريرج ن ع ةعرزوبأ
 تناك اذإ امأف دصق نع نكت ملاذإ ىلوآلا ةرظنلا كل هلوقب تلي دارأ امن ركب وبأ لاق
 لثم وهو ةءاجفلا ةرظن نم ريرج هنع لأس ام ىلع وهو ءاوس ةيناثلاو ىهف دصق نع
 تانمؤملل لقو ] هلوقو [الوئسم هنع ناك كتلوأ لكداؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ ]هلوق



 هيلع مرح ام ىلإ رظنلا نم هنع لاجرلا ىبم ام ىنعم ىلع وه [ نهراصبأ نم نضضغي

 نع ىور هنإف [نوجورف نظفحيو | هلوقو [ مهجورف | 4و | ىلاعت هلوقو هيلإ رظنلا

 ىتاالإ انزلا نم نبجورف نظفحيو موجورف اوظفح نآرقلا ىف ةنآ لكلاق هنأ ةيلاعلاى أ

 اذه ركب وبأ لاق دحأ اه 1| رظني ال نأ [ نوجرف نظفحو || م,جورف اوظفح | رولا ىف

 هيلع مرحام رئاس نع اهظفح ىنعملا نوكي نأر هاظلا هيضتقي ىذلاو ةلالد الب صيصخت

 جورفلا ظفح ىف عضوملا اذه ىف ةروكذملا ىآلا رئاس كلذك و رانلاو سسللاو انزلا نم

 نوكي نأ ىسعو ضعب نود كالذ ضعب دارملا نأ لع ةلالدلا مق ام كلذ عيمج ىلع ىه

 هركذامو رصبلا ضغب سال نم مدقت املرظنلا ف صيصختلا اجب ىف بهذ ةيلاعلاوبأ

 نمو رظنلا نم جر# هلا ظفح و رصصبلا ضخب ًارومأم نوكي نأ عنتمال هنآل كلذ بجورال

 سللا نإ ةلام الف رظنلا رظح دارما ناك نإ هنأ ىلعو ةروظحما رومآلا نم هريغو انزلا

 مووفم ىف ناكل رظنلا ىلع هللا صن ولف رظنلا نم ظاغأ امه ذإ ةيآلاب نادازم ءطولاو

 دق | امهرهنت الو فأ امل لقت الف | هلوق نأ كس دللاو ءطولا رظح بجو ام باطخلا

 ربظام الإ نهتفيز نيدبس الو ]ىلاعت هلوق برضلاو بسلا نم كلذ قوفام رظح ىضتقأ

 هجولا ف ناكام لاق | اهئمروظام الإ | هلوق ىف ءاطعو دهاجمو سابع نبأ نع ىورإ اهنم

 سابع نبأ نع ىورو سنأ نع كلذكو هلثم رمع نبأ نعو لدكلاو باضخلا فكلاو

 وبأ لاقو ةختفلاو بلقلا ةرهاظلا ةنيؤلا ةيشئاع تلاقو متاخلاو هجولاو فعلا اهنأ ًاضيأ

 اممجو بيسملا نب ديعس لاقو |هبايث نم رهظامو !مهجو نسحلا لاقو متاخلا ةختفلا ةديبع

 الإ اهاري ال ةنطاب ةنيز ناتنيز ةنيزلا لاق هللا دبع نع صوحالا ويأ ىورو اهنمربظ ام

 بايثلاةرهاظلا ةنيزلا ميهاربإ لاقو بايثلاف ةرهاظلا امأو مناخلاو راوسلاو ليلكإلاجوزلا

 نود نييبنج هل هب دأ رأ امنإ | اهنمررظام الإ نيتبز نيدييالو ] ىلاعت هلوق ركب وبأ لاق

 انا الر كلل مالا ىوذ مكح ةوالتلا قسن ىف نيب دق هن“ ال مران ىوذو جوزلأ

 دقذإف فكل كلا ةنيز متاخلاو باضخلاو هجولا ةنبز لحكلا ن“ ال نافكلاو هجولا دارملا

 هجولا ىلإ رظنلا ةحابإ ةلاحم ال كلذ ىضتقا دقق فكلاو هجولا ةئيز ىلإ رظنلا حابأ

 ةفوشكم بصق اهنأ ًاضيأ ةروعب اسيل ةأرملا نم نيفكلاو هجولا نأ ىلع لديو نيفكلاو

 ناك اذإو ةروع وهام رثس اهيلع اميامهرتس اهيلع ناكل ةروع ًاناكولف نيديلاو هجولا



 نين تامر | نع رضيلا ضغ نم بجمام باب

 اذإ ابيهتشي ناكنإف ةوهش ريغب اهمديو اهبجو ىلإ ةأرملا نم رظني نأ ىنجألل زاج كلذ
 غمسنأ ديرب ماحوأ اهلع ةداهشااوأ امجيوزت ديرب نألثم رذعل رظني نازاج اهملإ رظن
 ةرظنلا عبقت ال ىلعا هلي هلوق ةوهشل هجولا ىلإ رظنلا هل زوحب ال هنأ ىلع لديو اهرارقإ
 ةءاجفلا ة 0 نءولَي هللا لوسرريرج لأسو ةرخألا كلل سيلو ىلو الا كل نإف ةرظنلا
 اتإو ةورشب ة يلا ان هنأ ىلع لدف هريغو هجولا نيب قرفي ملو كرصب فرصالاقف
 ىلإ رظنلا او>ابأ اهن]ورايتخا اهمال ةرخآلا كلل سيلو ةرورضاهن'ال ىلو الا كلل لاق
 اهنم كلذ ىف ةراولا ر اثآلل ر !اذع'الا الا نمأن ركذ ال ىهتشي نأ فاخ نإ و نيفكلاو هجولا

 كلي هلا لوسر هللاقف راصن“الا نم ةأرما جوذتب نأ دارأالجر نأ ةريرهوبأ ىورام
 بلع اذإ 3 قلب ىنلا نعرباج ىورو رغصلا ىنعي ًائيش راصنأ اللا نيعأ ىف نإف اهلإ رظنا
 الم وو انأ] هوعديو هبجنعي ام اهم ىرب نأ ىلع ردقف مدحأ

 5 بطخ اذإ علي هللا لور لاذ لاق قلي ىنلا ىأر دقو ديمح ىبأ نع ديزي نبأ
 ىأ نيناولس ىورو ةبطخلل اهلإ رظنب امنإ ناكاذإ اهلإ رظني نا هبلع حانج الف الف ةأرملا
 هللا دبع نب ريكب نع لوح“ الا مصاع ىورو هلثم 0 ىلا نع ةملس نب دمه ن زرع ةمثح
 رظنا لاقف ال تلقف اهلإ ترظ لذ ىنلا لاقف و مما انبطخ لاق :ةبعش نب ةريغملا نع
 اذإ ةوبشب ايفلرإ ,مجو ىلإ رظنلا زاوج ىلع لدي هلك اذرف جندب مدؤي نأ ردجالل هنإف

 ؛نم نهم لدين نأ الو دعب نم ءاسنلا كل لحي ال |هلوق ًاضيأ هيلعلديو ابجوزتي نأ دارأ
 نأ ىلع لديو نوههوجو ةيؤر دعب الإ نهسح هبجعي الو أ نهسح كيعأ ولو جا اوذأ
 نايئزتنالجرلاو نايئزت ناديلاو ناينزت نانيعلا دلع هلوةروظحم ة ةووشل اههجو ل

 ىعمال بايثلا وه اهنهر ظام نأ َْق دوعسم نبا لوقو هيذكي وأ جرفلا هلك كلذ قدصتو

 نيزقت امر ئاس نأ ىرت الأ ةنيزلا هيلع ىذلا وضعلا دارملاو ةنيزلا رك ذ هنأ مولعم هنآل هل
 اهتسبال ىه نكن ملاذإ لاجرلل اهربظت نأ زوحي ةدالقلاو لاخلخلاو باقلاو حلا ن ا
 الإ نهليز نيدبب الو أ أآذه دحعل ةوالتلا قسن ّق لاق 6ع لا عضوه دا رللا نأ انملعف

 ةببلع بايثلا ىربام ناكذ] هل ىنع»ال باي كلا ىلع اهلي وأتف ةنيزلا عضوم دا رملاو | نمتاوعبل
 ىلع نهرمخي نب رضيلو | ىلاعت هلوق ءابتسال نكت ملاذإ |اهارب ام اهدي نم ءىث نود

 .نكي ل راصنألا ءاسن ءاسنلا معف ت تلاق'اهنأ ةشئاع نع ةبيش تنب ةيفص تورإ نميويج



 زوجحيىلإ ندمعرونلا ةروس تلزن ال هنعنائسي نأو نيدلا ىف نوقفتب نأ ءايحلا نوعنم

 ءاسنلا نآل عوردلا بيج دارأ هنإ لبق دق ركب وبأ لاق هب نرمتخاف هنققشف نيقطانم
 رحنلاوردصلا ةفوشكم ةأرلا نوكتفةعاردلا بيج لثم بيجاحلو عوردلا نسيلي نك

 فو [نمبويج ىلع نهرمخب نبرضيلو] هلوقب عضوملا كلذرتسب هللا نهم أف اهتسيل اذإ

 هلوق اهنم امهيلإ رظنلا ىنجألل زوجي ال ةروع اهرحنو ةأرملا ردص نأ ىلع ليلد كلذ

 ءادبإ ةحابإ ىضتقي هرهاظ ركب وبأ لاق ةبآلا [ نهتلوعبل الإ نهتنيز نيدبي الو | ىلاعت
 هجولاوهو ةنيزلا عضومدارالا نأ مواعمو مثدريغو ءابألا نم هعمركذ نو جورلل ةنبزلا

 ردصلاو رحنلاو جلمدلا عضوموهو دضعلاو باقلاو راوسلا أهيف نال عارذلاو ديلاو

 ةءآلا ىف نيروكذملل رظنلا ةحابإ كلذ ىضتقاف لاخلخلا عضوم قاسلاو ةدالقلا عضوم

 ةنيزلا ةحابإ ةيآلا لوأ ىف صخ هن"ال ةنطابلا ةنيزلا عضاوم ىهو عضاوملا هذه ىلإ

 نبأ نع ىورو ةنطابلا ةنيزلا ىلإرظنلا مراحما ىوذو جوزال حابأو نييبنجأللل ةرهاظلا

 نع روصنم نع نايفس ىورو لاخلخلاو راوسلاو ةدالقلاو طرقلا رييؤلاو دوعسم

 وبا لق سأرلاو نذآلا نم عارذلا قوف ام ىلإ رظنب لاق [ نهتلوعب ءانبأ وأ ] مهاربإ

 ةنيزلا عضاوم نم ائيش هللا صصخم ل ذإ كلذ سارلاو نذآلا صيصختل ىنعم الركب

 نانا ةحابإ همومع ىضتقأف هعمركذ نم نيبو جوزلا نيب كلذ ىف ىوس دقو ءىث نود

 ءابالا مهىلاعت هللا رث ذ الو جوزلل أهت>ابإ ىضتقا اكنيروكذملا ءالؤمل ةنيزلا عضأوم ىلإ

 ميرحتلا ف ناكنم نأ ىلع كلذ لد ًادبؤم اع رحت نوحاكت مييلع مرحب نيذلامراحما ىؤذ

 ٠ نهوحنو عاضرلا نم تامر لاو ةأرملا مأو ةنبإلا جاوز لثم مهنكح همك مهتباثمب

 سيل لاقو ههركنف ةيبنجأ رعش ىلإ رظنب لجرلا نع لثس هنأ ريبج نب ديعس نع ىورو

 ىذلا هجولا نم اهيف ركذ ام ىنعم ىف وهف ةيآلا ىف نكي مل نإو هنأ ركب وبأ لاق ةيآآلا ىف
 روصقم وه اي إ هنم صخ امالإ ةيآلإ هذه ىف رظنلا مز نم رك ذ ىذلا !ذهو انركذ
 نومراحت ىوذل رئارحلاةلزنمب نييينجألارئاسل ءامإلا نآلل كلذو ءامإلا نودرئارحلا ىلع
 اهيدُيو اهردصو اهفاسو اهعارذو ةمآلارعش ىلإ رظنلا ىنجاألل ز وجيف هيلإ رظنلا لح امف

 رعش ىلإ رظنلا ىنجألل نأ فالخ ال هنآل همرحم تاذ ىلإ رظنلا مرحلا ىوذل زوحب اك

 رئارحلاب نيبشتتالو نكسؤر نفشك | لوقيو ءامإلا برضي ناكرمع نأ ىورو ةمآلا



 111 ج1 ل ا اا اس كل ا تامرحملا نع رصيلا ضغ نم بحيأم باب
 ريخب رفاست هنأ ةمأألل زوحي هنأ ًاضيأ فالخ الو مراحنا تاوز ةلزنم نهنأ ىلع لدف
 ىرت الأ نهب رفسلا ى زاج نيح رئارحلل مراحملا ىوذكاهل سانلا رئاس ناكف مرح
 الإ ثالث قوف ًارفس رفاست نأرخألا مويلاو هتلاب نمؤت ةأرمال لحال ِهتَي هلوق ىلإ
 ىوذل ةرحلا ةلزنمب اهمأ انلع مرحي ريغب رفاست نأ ةماألل زاج ايلف جوزوأ مر ىذ عم
 نأ رخآلا مويلاو هللاب نموت ةأرمال لح ال هلوقو اهنم هيل] رظنلا خابتسي اف اههرحم
 ةحابتساب مرن ىذصاصتخا ىلعلاد جوز وأ مر ىذ عمالإ ثالث قوف ًارفس فاست
 دم نأ ىروثلا رذنم ىورو ًايدب انفصو أم وهو ىنجألل ل< ال ام لكىلإ اهنم رظنلا
 ىلع نالخدي ًاناك نيسحلاو نسحلا نأ ىرتخبلا وبأ ىورو همأ طشمي ناك ةيفنحلا نبا
 مهاربإ نع ىورو هنم مرع تاذ ىف هلثم ريبزلا نبا نعو طشمىهو موثلك مأ امهتخأ
 وبأ لاق ه نيفاسلا هركو هتمعو هتلاخو هتخاو همأ رعش ىلإ لجرلا رظني نأ سأب ال هنأ
 دنع اهراخخ عضت ةأرملا ف نسحلا نع ماشه ىورو ةيآلا ىضتقم ىف امهنيب قرفال ركب
 رعش ىلإ رظني نأ هرك هنأ س واط نع ثيل نع نايفس ىورو كلذ الام هللاو لاق ابيخأ
 ىلإ رظنلا لجرلا ددس نأ هرك هنأ ىعشلا نع ةريغم نع ريرج ىورو هتخأو هتنبا
 ىوتشت نا اهيف فاذي ىتلا لاخلا ىلع لومت اندنع اذهو ركب وبأ لاق هتخأو هتنبا رعش
 امر وذ ناكلو ةنسلاو ةيألا الخ ناكل ةوبشلا اهيف نمأي ىتلا لاخلا ىلع لمحو هنآل
 زوحب ةأرملا نآل ءاسنلا نود لاجرلارظن ىف ةصوصخم ًاضيأ ةيألاو ءاوس نويدنجألاو
 امو ابقوف اف ةرسلا وهو لجرلا نم رظني نأ لجرلل زوجي ام ىلإ ةأرملا نم رظنت نأ اهل
 ىلاعت هلوقو ةبكرلا ىلإ ةرسلا تحت ام ضعبل نهضعب نم نهيلع روظحنأو ةيكرلا تحت
 نبا هلوأت | نهتامأ تكلمام وأ ] هلوقو تانمؤملا ءاسن دارأ هنأ رز نيتانوأ |
 ريغرعش ىلإو ةفئاع تلاق هتالوم رعش ىلإ رظني نأ دبعلل نأ ةشئاعو ةملس مأ واع
 نسحلاو دهاجمو دوعسم نيا لاقو اهل رظني دبعلاو طشتمت تناك اهنأ ىور هتالوع
 الإ انباعصأ بهذم وهو هتالوم رعش ىلإ رظني ال دبعلا نأ بيسملا نبأو نيريس نبأو
 راو دبعلا نآل ءامإلا ىلع [ نهنامبأ تكلم ام وأ ] هلوق اولوأتو مرحم اذ نوكت نأ
 نأ ض راع مرحت كلذ نإف اهدبعوهوهجوزتت نأ اهلرحي مل نإو ىبف ءاوس ميرحتلا ىف
 ميرأ هدنع نلكو اهتخأ رعش ىلإ رظنلا كلذ هل ميبب الو هيلع ةمرح اهتخأ ةأرمأ هنحت



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ع

 نهروعش ىلإ رظنلا حيبتسي نأ هل زوحالو لاخلا ىف هيلغ تامر ءامنلا رئاس ةوسن

 نيبينجأالا رئاس ةلزنمب دبعلا ناك ادبؤم رحت لاحلا ىف اهدبع ىلع اهيرحت نكي ملايلف

 قوف أرفس رفاسي نأ رخآلا مويلاو هللاب نموت ةأرمال لحت ال هلي ىنلا لاق ًاضيأو

 زحيمل اذإو اهب رفاست نأز وحي الف اهنم مره ىذب سيل دبعلاو مرح ىذ عم الإ ثالث

 لاطبإ ىلإ ىدؤي اذه ليق نإف ىنجألا رحلاكاهرعش ىلإ رظنلا هل رجي مل اهم رفسلا هل

 ةيآلا ىف ءانسنلا ركذ دق هن*ال كلذكس يل هل ليق عضوملا اذه ىف نيملا كلم ركذ ةدئاف

 زوجي.ال ءامإلا نأ ناظ نظي نأ زاجل تاملسملارئارملا نم دارأو [ نهئاسنوأ | هلوقب

 ةمآلا نأ ىلاعت نابأف اهنم هيلإ رظنلا ةرحلل زوجي ام ىلإو نهتالوم رعش ىلإ رظنلا نه
 ركذ نم عيمج نال عضوملا اذه ىف ركذلاب نهءاسن صخ امنإَو ءاوس كلذ ىف ة رحلاو

 ًارئاج ناكف ركذام رخأ ىلإ [نوتلوعبلالإ نوتنيز نيدبيالو | هلوقب لاجرلا مه نولبق

 ةحابإ ىلاصت نابأف مراح ىوذ اوناكاذإ كلذب نوصوصخم لاجررلا نأ ناظ نظن نأ

 فطعم مراحم تاوذ ريغوأ مراخم تاوذ نكءاوسنيئاسن نم عضاوملا هذه ىلإ رظنلا

 ةروصقم ةحابإلا نأ ناظ نظي الثل [ نهناعأ تكلم ام وأ | هلوقب ءامإلا كلذ ىلع

 اكءامإلا نود رثارحلا ىضتقي [ نهئاسنوأ | هلوق رهاظ ناك ذإ ءاسنلا نم رثارحلا لع

 نم نيديبش | هلوقو كيلاملا نود رئارحلا ىلع [ ىكنم ىلايإألا اوحكنأو | هلوق ناك

 فطع مث رثارحلا ىلع [ .رهئاسن وأ ] هل وق كل ذك انيلإ مهقاضإل رارحألا | ملاجر

 ىلوأ ريغ نيغباتلا وأ | ىلاعت هلوقو ه رثارحلا ىف جابأ ام لثم نحل حابأف ءامإلا نريلع

 نم بيصيل كعبت. ىذلا اولاق دهاجمو ةداتقو سانع نبأ نع ىور | لاجرلا نم ةءرإلا

 ءاطعو سواطو دهاجب لاقو نينعلا وه ةمزكع لاقو ءاسنلا ىف هل ةجاح الو كماعط

 ىرخذلا ىورو ءاسنلا ىف هل برأ ال ىذلا قحالاوه مهضعب لاقو هلبألا وه نسحلاو

 .نم هيوذعي اوناكذف ثنخم هلي ىنلا جاوزأ ىلع لخدي ناك تلاق ةشئاع نع ةورع نع

 ىرأ ال لاقف ةأرمأ تعنب وهو موي تاذ هيلي هللا لوسر لخدف لاق ةرالا كراع

 بنيز نع هيبأ نع ةورع نبأ ماشه ىورو هويجخل نكيلع ناخدن ال انبه ام لعب اذه

 ديعان لاقف ةيلس مأ ىخأ ىلع لبقأف ثنخم اهدنعو اببلع لخد 2 ىنلا نأ ةيلسمأ تنب

 نايثب ربدتو عب رأب لبقت اهنإف ناليغ تنب ىلع كتللد فئاطلا ادغ مكل هللا حتف ول هللا



 نويلع ثنخلا لوخد لِي ىنلا حابأذ مكيلع لخديال انه ام فرعي اذه ىرأ ال لاقف
 هنأ لع نوفاصوأو ءاسنلا لاو-أ فرعي هنأ ملع اءلف ةيرإلا ىلوأ ريغ نم هنأ نظ نيح
 [ ءاسنلا تاروع ىلع اورهظي مل نيذلا لفطلا وأ | ىلاعت هلوقو هبج ةبرإلا ىلوأ نم
 مكنم ملحلا اوغلبي مل نيذلا ةداتق لاقو رغصلا نم نهام نوردي ال نيذلا مث دهاجم لاق
 نوزيمبال مهن] ءاسنلا تاروع ىلع اوربظي ملم هنأ ىنعم ن"الروظأ دهاجم لوق ركبوبأ لاق
 ىذلالفطلا ىلاعت هللا مأ دقو كلذ مهتفرعم ةلقو مثرغصل لاجرلاو ءاسنلا تاروع نيب
 ,ذلا مكنذأتسيل | هلوقب ةثالثلا تاقوأالا ىف ناذتتسالاب ءاسنلا تاروع فرع دق

 ىلع علطاو كلذ فرع ىذلا هب دارأو [ مكتم محلا اوغلبي مل نيذلاو مكناميأ تكلم
 هنأ هلي ىنلا نع ىور دقو كلذ نم رغصأ ناذئثتسالاب سؤال ىذلاو ءاسنلا تراوع

 أب ملف عجاضملا ىف مهني اوقرفو رشعل اهيلع مثوبرضاو عبسسل ةالصلاب مورم لاق

 الو معأالا رثك الا ىف كلذ فرع دق هنال رشعلا ىف اهم صأو رشعلا لبق ةقرفتلاب

 نم نيفخضام ملعيل نولجرأب نيرمضي الو | ىلاعت هلوةو بلغألا ىف كلذ لبق هفرعي

 تيب ان] دهاجم لاقكل ذكو لاخاخلاوه لاق ادب .ع نع صو>ًلاوبأ ىور |نوتيذ
 لاق [نهتقيز نم نيفخام ملعيل ]هلوق كلذؤ لاخاخلا توص عمسيا اماجرب برضت 7

 ىهنلا ف ضنلا دورول اهرابظ]و ةنيزلا ءاديإ نع ىبلا ظفللا ىنمم نم لقعدق ركب وبأ
 نيبجولا ىنخأب رحب مل اذإفةنيزلا هب لعي ام ىهنلاب ىلوأ ةنيزلا رابظإ ناكذ] اهتوص عامس نع

 اه ماكحألا قلع دق ىلا ىناعملا ىلع سايقلاب لوقلأ ةم ىلع لدي اذهو امهروظأب رحيم

 ىلإ جاتحي ةيفخ ةراتو اهيلع باطخلا ىوخل ةلالدب ةيلج ةرات ىناعملا كلت نوكت دقو

 اهتوص عفر نع ةيهنم نأ رألا نأ ىلع هل ةلالد هيفو اهاوس رخأ لوصأب اهيلع لالدتسالا

 اهاخلخ توص نم ةنتفلا ىلإ برقأ اهتوص ناكذإ بناجألا كلذ عمسي ثيح مالكلاب
 وهو كلذ نع ةيهنم ةأرملاو 00 لاديق اتم دهن لا

 . ةنتفلاب ىلوأوةبب ولا ل ىلإ ب رقأ كلذ ناكذ ذإ ةوبشلل / مجوىلإ طظنلا رظح ىلع ًاضرأ

 انباهأءرك كلذلو

 حاكتلا ف بيغرتلا باب

 لاقةيآلا [ م [مكنامإو مدايعزم نيحلاصلاوكنم ىئيآلا اوحكناو] لجوزع هللالاق 0

 سم ماكحأ اروع



 صاتخصجلل ناءرقلا ماكحأ ١4

 راصمألا ءاهقفو فلسلا عامجإنم ةلالدلا تماق دقهنأ الإ ب اجيإلا ىضتقيهرهاظ ركب وبأ
 نم هلعفب لقنلا درول ًابجاو كلذ ناكولو بابحتسا وه امنإو باحيإلا اهم درب مل هنأ ىلع
 لَ ىنلا رصعاندجو ايلف هيلإ ةجاحلا مومعل ًاعئاش ًاضيفتسم فلسلا نمو هيلي ىنلا
 موجيوزت كرتاوركني ملف ءاسنلاو لاجرلانم ىنايأ سانلاف ناكدق هدعب راصعألا! رئاسو

 جيوذتلا تبأ ول ببثلا مي"الا نأ باحيإلا درب مل هنأ ىلع لديو باحيإلا درب مل هنأ تبث
 قافتا بدثلا ىلع هنأ ىلع لدي اماضيأو اهمأريغب اهحيوزتالو هيلعاهرابجإ ىلولل نكي مل
 بودنم هل أللع لدف ىاي الا ىلع ف وطعم وهوهتمأو هديعييوزت ىلعر جبال هنأ لع عيبا

 ءايلو"الاكلذب صصخب مل ذإ فوقوملادقعلا عوق وف ةحضا وقبآلا ةلالدزكلو عيججا ىف
 مدقت نإفساكنلا ىلإ نيجاتحلا ىاي “الا حيوزت ىلإ ب ودنم سانلا نم دحأ لكومديغذ ود
 نونجما لدم مهيلع مدقع زوجي نمم اوناكنإ كلذكو ذفان وبف أ مهيلع دوقعملا نم
 نم ةزاجإ لع فوقوم ممدقعف ىمأ الو ةيالو مهل نكي ل نإو ًاضوأ دفان وهف نيغصلاو
 اذه ليق نإف اهكلمب نم ةزاجإ ىلع حاكنلا زاوج ةبآلا تضتقا دقف دقعلا كلذ كلمي
 ريغ نوسفتأ ىلع نهدوقع نإو ءاسنلا نود ءايلوآلا هيلي امن حاكتلا دقع نأ ىلع لدي
 ىضتقي همومعو مريغ نود مالا اذهب ءايلوألا صخت ل ةبألا نأل كلذكهل ليق ةزئاج
 ءاسنلاو لاجرلا ظتني ىناي“الا مسأ نأ ىرتالأ ىناب”الا ىلع دقعلا ف سانلا رثاس بيغرت
 كلي ىنلا ند ىور دقو ءاسنلا ف كل ذك ممريغ نود ءايلو"الا هب دري مل لاجرلا ىف وهو

 ةريره ىبأ نع ىربقملا نع نالجي نبأ هاورام اهنم حاكنلا ىف بيغرتلا ىف ةريثك رابخأ
 ىذلا بتاكلاوهللا لييسف دهاجلا مهن وع هب ىلع قد هلال "و هلأ لوسر لاق لاق

 لاقلاق هللادبغ نع ةمقلع نع ميهاربإ ىورو فافعلا ديري ىذا مك انلاو ءاد"الا ديري
 هيلعف عطتسي مل نمو جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلار شعماب تقي هلال وسر انل
 نكت اولعفت الإ هوجورف هقلخو هنيد نوضرت نم ؟ءاجاذإ لاقو ءاجو هل هنإف موصلاب

 لَم ىنلانإف نوجوز هله”ال لاق هنأ سوأ نب دادش نءو ريبك داسفو ضر الا ىف ةنتف
 دالخ انثدحلاق ىمومنب رشبانثدح لاقق ايلا دبعانثدحو برعأ هللا قلأال نأ فناصوأ
 هللا لوسر لاق لاقر مع ني! نع ديز.نب هللا دبع نع دايز نب نمحرلا دبع نع نايفس نع

 انثدح لاقرشبانثدح لاق قابلا دبع انثدحو ةحلاصلا ةأرملا ابعاتم ريخو عاتم ايندلا هني



 ١/4 حاكنلا ف ةيبيغرلا باب
 لاق لاق ديعس نب ديبع نع ةريسم نب مهاربإ نع نايفس انثدح لاق روصنم نب ديعس

 ةرسيم نب مهادإ لاق ماكنلا ىتسنمو ىتنسب نتسسلف ىترطف بحأ نم ل هللا ل وسر

 ليق نإف روج وأ رمي الإ حاكنلا نم كعنمي ام دئاوزلا ىبأ ال رمعلاقام الإ كل لوقأ الو .
 ةريبكلا ركبلا هتنبا ب'الا جيوزت ىضتقي هم ومع |[ مكنم ىئاي'الا| وحكن أو] ىلاعتهلوق
 ريغب امجيوزتدل ًازئاج ناكل اهاضرريغب ةريبكلا تنبلا جوزيال هنأ ىلع ةلالدلا مايق الولو
 ءاسنلاب صتخمال | :م ىناي"الا اوحكنأو] هلوق نأ مولعم هل ليق ةيآلا مول اهاضر
 جوذالتلا ةأرلل مسا وهو ةمأ اهل لاقي ةأ أرلاو مأ 2 لجرلا ن "ل لاجرلا نود
 : رعاشلا لاق هل ةأرما ال ىذلا لجرلاو امل

 ماتأ معتم ىقأ تنك ىميأتت نإو مكنأ ىحكنت نإف
 0 ميأ ىلع ىنيرف : رخآ لاقو
 ىاب الا اوحكنأو ] ةيآلا هذه دعب اميأ ساحب نم لثم تيأرام باطخلا نب رمت لاقو
 لاجرلا ف رمضأدقو ءاسنلاو لاجرلل الماش مسالا اذه ناكاسلف هابلا ىف انغلا اوسقلا ؟ [ كم
 هل ىنلارمأ دقف ًاضيأو ًاضيأ ءاسنلاف ريمضلا كلذ لامعتسا بجوف مهنذإب موجود
 ةروص قناك نإورمأ كلذواماص اهنذإواهسفن قرمأتست ركسلا هل وكب ركسبلا راهثتساب

 ورمجنب دمت ثيدح نإف ًاضيأو اهنذإب الإ أمجيوزت ذوجإ الف بوجولا ىلع كلذو ربل
 تتكسنإف اهنذإب الإ ةميتيلامكست ال 2 د هللاأل وسر لاقلاق ةربره ىنأ نع ةيلس ىنأ ن 5-5

 اهنوكس نوكي ىتلاهركبلان "الر كلاهب دأ رأامتلو اهي ءاع زا وج الف تبأ نو اهنذإ وهف

 ولي ىنلا ىلإ اومصتخاف اه رمأ ريغب اهوبأ ابجوز ركب ةأتف ف سابع نبا ثيدحو اضر
 نيحلاصلاو | ىلاعتهلوق فاساهيف ةلأسملاهذه انييدقو ك وبأ عنصام ىزبجأ ِهيِقَي ىنلا لاقف
 ًاضيأو امهاضرريغب هتمأو هدبع جورب نأ ىلوملل نأ ىلع ةلالد هيف [ يفامإو و مدابع نم

 لاق هنأ 2 ىنلا نع ىور رو نذإ ريغب اجوزؤ زتي نأ ةم "الا ديعلل زئاج ريغ هنأ فالخال

 بج وف كلذ ناكلمبال ة ةم/الاو ديعلا نأ تدثف رهاع وهف هيلاوم نذأ ريغب جوزت دبع امأ
 نإ| ىلاعتهلوق وامهملعىلو لا كملعواهماكل ال اد وةعلا رئاسكك اذ امهنمىلوملا كلمينأ
 كلذولخ الف هب ريخضام ىلع ةلاحمالو ىلاعت هللاربخاو يح | ةلسف يدا عنقي ءارقف اونوك

 نم اندجو دق ْذإ ضعب نود نيروكذا | ضعب ىف ًاصاخ نوك< نأ امإ نيوجو دحأ نع
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 وهف ًاصاخ دارملا ناكن إف فافعلا ىنةلاب دارأا نوكي نأ امإو لاملاب ىنغتسي الو جودقي

 ىنعملا نوكيف اماع نوكي وأ نوكللمب امب نونختسيف نوكتلمب نيذلا رار>اآلا ىعابالا ىف

 نأ ىلع اذإ هيف ةلالد الف روظحلا ىلإ هيدعت نع هب ءانغتسإلاو عضبلا كلم ىنثلا عوقو
 . لحنلا ةروس ىف دبعلا كلم ةلأسم انيب دقو كلمب دبعلا

 ةيتاكملا باب 0

 مهف متلع نإ موبتاكف كناعأ تكلم ام باتكلا نوغتبب نيذلاو | ىلاعق هللا لاق

 هنأر مع نع ىورورانيد نبورمع لوق وهو ًابجاو الإ هارأ ام لاق ءاطع نع ىور | ًاريخ

 مم وبت اكف لاق وهبرضوةردلاهيلعمف رف ىبأف نيريس ن دمج ابأ نيريس بتاكي نأب ًاسنأ أ

 ىلع ةميرمف لام كولهلل ناكنإ كاحضلا لاقو هنبتاكيل هيلع فاحو ًاريخ مهف متللع نإ

 ملعت وهام بتاكب ملءاشنإو بتاكءاشنإ لاق ءاطع نع جاجحلا ىورو هبتاكي نأ هالوم

 لاقو باحيإب سيلو ملعلا لهأ ةماع دنع بيغرت اذه ركب وبأ لاق ىعنشلا هلوق كلذكو

 ني ريس ةصقأىف ربع نع ىورامو هسفن نم ةبيطب الإ ملسم ءىرمأ لام ليال هلي ىبلا

 ىلع فلي نأ جاتحت نكي لو هيلع رمع اهب مَ ةيجاو تناكول اهنال اضيأ كلذ ىلع لدي

 اهاري نكي ملول ليق نإف هيلع بجاو ءىث نم عنتمي ًاضيأ سنأ نكي لو هتبتاكل سنأ

 06 ىكرر" ©

 ةحلصملاو ببدأتلا هجو ىلع ًابجاو نكي مل نإو نيدلا ىف ظحلا هيف محلا مرمأي ناكف

 ايلف ًاريخ مييف نأ ىلوأل نظ بلاغ ىلإ لوكوم هنأ بوجولا ىلع تسيل اهنأ ىلع لديو

 نب ةم ركع ىور | ًاريخ مهيف مدلع نإ | هلوقو هيلع رابجإلا همزلي مل ىلودلل هيف عجرملا ناك

 ةفرح مح ميلع نإ'أريخ مهبف مدلع نإ مهوبتاكف ل ىنلا نع ريثكى أ نب ىمي نع رامع

 الإ ها رام لاق اريخ مهبف متع نإ ءاطع نع حيرج نب ركذو سانلا ىلع الك وعدت الو

 .ريخأ لاق | أريخ كرب نإ توملا ءدحأ رضح اذإ مكسيلع بتك |ىلاعت هلوق الت مث لاملا

 دان ف ليثهبرضي مو ةردلا هلع عفر أمل ةبجاو ةمعرلل قفشملا دلا ولكن اكمنع هللا ضر ..عنأل اقم ضه أ: كادلع ف ل١5

 .ةديبع نع نيريس نبأ ىورو لأملا ريخلاب ىنعي سأبع نبا نع ىنلبو لاق ىرث اميف لاملا

لاقو اقدصو ءافو مىهارنإ نعو ىلص اذإ لاق ًاريخ مهيف م.لع نإ
 نسحلا لاقو الام دهام 

 ءادأ و قدصلاو ءافولا كلذ مظتنيف حالصلا دارأ هنأ ربظآلا ركب ويأ لاق نيدلا ىف احالص

 ف حالصلا هب نوديرب امنإ ريخ هيف نالف اولاق اذإ سانلا مالكنم مووغملا نال ةئامألا



 141١ ةيتاكملا باب

 لام هيف لاقي الو لام نالفل لاقي امنإهن"ال ًاريخ مهل متيلع نإ لاقل لاملا دارأ ولو نيدلا

 ىنعمالف ىلص اذإ ةديبع نع ىورامو هيلع لوأتي نأ ز وحي الف هل لام ال دبعلا نإفاضيأو
 موتأو | ىلاءتهلوقو ةالص مهل نكت ل نإوةي آلاب فارصنلاوىدو ملا ةبتاكمزئاج هن”ال#

 عضي نأ هالوم ىلع قحتسي له بتاكملا ىف معلا لهأ فلتخا [ ماتآ ىذلا هللا لام نم
 عضو نإ ىروثلاو كلامو دمتو رفزو فسوي وبأو ةفينح وبأ لاقف هتباتكن م ًائيش هنع

 بوجولا ىلع وه ىعفاشلا لاقو هيلع ربجب مل لعفيمل نإ و هيلإ بودنم نسح وهف ًاثيش هنع
 نأ مهبجمي ناك لاق [ مان ىذلا هللا لام نم مهونآو ]هلوق ىف نيريس نبا نع ىورو

 كلذكو ةباحصلاهب دارأهنأ موبجعي ناك هل وةْرهاظ ركب وبأ لاق هتيتاكم نم ةفئاط هل وعدت

 هنأ كلذ لاق اذإ ىمباتلا لوق نم رعاظلا نولوقب اوناكو نوهركب اوناك مهاربإ لوق

 ىلع ال بدنلا ىلع ةباحصلا دنع ناك كلذ نأ ىلع لدي نيريس نبا لوقف ةباحصلا هب دارأ

 مهاربإو نسحلانعسنويىورو مويجحعل ناك باجي الا لاقي نأ زوجيالهناأل باحيإلا

 نع مي ص ىبأ نب ملسم ىورو هريغو هال وم هيلع ثح لاق ماتأ ىذلا هللأ لام نممموتأو

 ديري نأ لمتحيو ركب وبأ لاق ًآتيش ىنع طحي ملو نايثع ىنيتاك لاق نافع نب نايثع مالغ

 [باقرلا فو]'هلوق نم تاقدصلا ةيآىف ةركذام [ىات 1 ىذلا هللا لام نم موت آو]هلوقب

 ةبقرلا كفو ةمسنلا قتعأ لاق ةنجلا ىناخ دي المع ىنملع تَِي ىنال لاق الجر نأ ىوردقو

 اذهو اهنمث ىف نيعت نأ ةبقرلا كفو !بقتعب درفنت نأ ةمسنلا قع لاق ًادحاو اسيلأ لاق
 هلوق نوكسي نأ لمتحاف بتاكملا ءاطعإ ىضتقا دق [ باقزلا ىفو ] هلوق نأ ىلع لدي

 مفد زاوج كلذب دافأو تايجاولا تاقدبصلا عقد [ مات 1 ىذلا هللا لام نم مثوتآو ]

 امو هللا لام نم هئاطعإب ىمأ هنأ هيلع لديو ًاينغ هالوه ناك نإو بتاكملا ىلإ ةقدصلا

 لدياذهو برقلا هوجو ىف هفرصو ةقدصلا هليبس ناكام وبف ةفاضإلا هذههيلع قلطأ

 ىف ةبجاولا تاقدصلا كلذو ةقدصلا هليبس نإو هئاتيإب سمأ نمل كلم وه الام دارأ هنأ لع
 رمأو كلابلل كلم مصدق ىذلا وهو [ انآ ىذلا هللا لام نم هلوق هيلع لديو لاومأ الا

 هديعىبع هل تبشبال ىلوملأو هدبع ىلع هنآ حيت نيب سيل ةباتكلا لأمو هضعب جارخأب ا

 ةباتكلا دقع دعب طقس نأ ىغبني ةباتكلا ضعب طح بجوي. نم لوق لعو جيب نيد

 لوم ادام دقدتن الامل صح ل طقساذإ هنأ اهدح أ هوجو نم ةيآلا بجوم فالخ كلذو.



 دقعلا بيقع طقس امو هيف فرصتلا هنكمو هدي َّق لص ىذلا وف هانأ أم نأ ىناثلاو

 هامآ ىذلا هللا لام نم هنأب ةفصلا قحتسال لب هيلع هل لصح ملو هيف فرصتلا هنكمب ال

 بجوملا وه دقعلا نوكسيف دقعلاب ًاقلعتم هب وجو ناكل ًابجاو ءاتبإلا ناكول ًاضيأو هانإ

 هب وج ولاحتسأ طقسم ةهئرعل وهوهيجوبدقعلا ناكاذإ هنأل ليحتسمكاذو طقسماوهوهل

 جوذ اذإ لجرلا نأال لوص'الا ىف كلذ عنتمي سيل لبق نإف طاقسإلاو باحيإلا ىفانتل

 سيل هناأل كلذك سيل هل ليق ىناثلا ىف طقسي مث دقعلاب يملا هيلع بحي هديع نم هتمأ

 كلم لوص>وه هطقس ىذلاو دقعلا وه ةبتج وب ىذلا ناكاذإ هل طقسملاوه هل بجوملا

 بجوملاف هيلع قتعف هابأ ىرتشا نم كلذكو طقسملا ريغ هل بجوملاف ىناثلا ىف ىلودلل

 وه هل بجوملا نكي مو بيننلا عم كاملا لوصخ قاتعلل بجوألأو ىرشلا وه كلت

 ةباتكلا دعب هنع عضي نأو ةبجاوب تسيل ةباتكلا نأ ىعفاشلا نع ىكح دقو طقسملا

 هنع ماخاعضو ل نأ ليف لوما تام ولو ءىث مسا هيلع عقب ام لقأ بجاو

 لب هنع عضي نأ جات>1 ال ًابجاو طحلا ناكولف ركب وبأ لاق ءىثث مسا هيلع عقب ام لقأ

 ضاضق ريصي هنأ هلثم هيلع نيدملل راص مث نيد نأسنإ ىلع هل 8 ل ردقلا طقس

 بق نمةلزنم ريصيفل و, طحلا دعل قابلان" ال ةلووجب ةباتكلا ت تلصحلا كلذكناكولو

 طقسل ًاضرف ناكول ءاتيإلا نأ كلذ ةلمجو زئاج ريغ كلذو ءىثاالإ ممرد فلأ ىلع ىلع هدبع

 ل وكت نأبجاولاف امولعم ناك نإفالومجع وأ ًاماولعم ردقلا كلذ نو نأ نم ولخمال مث م

 كلذو مثرد فاللآ ةعيرأ ةباتكلاو مثرد فال ةثالث ىدأ اذإ قتعيف قب امب ةباتكلا

 كلذ عمو مهرد فال ةعبرأب ةباتكلا ىلعدابشإلا مصي ال هنأ امهدحأ نيوجو نم دساف

 ابعيمج ءادأ نال دساف اذه و طرش امم لقأب قتعي هنإف ًاضيأو تشب 0 رك ذا ىنعم الف
 - -اماإ ؟اج 5

 مرد هيلع قب ام دبع بتاكملا لاق ىعفاشلا نإف ًاضيأو اهضعن ءادأب قدعي الف طورشم

 الورجم ءاتي إلا ناك نإو طقسل ًاقحتسم ءانن :الا ناك ولو ءىث طقسي ال ن نأ اذإ بجاولاف

 نب ءاطع ىور ليق نإف لورجي لام ىلع ةباتكلا قبتف ردقلا كاَذ طقست نأ :بجارلاف
 0 يلع نإ كلاقو ل در هل كرتف هل امالغ بتاكهنأ نمحر لا دبع ىنأ نع بئاسلا

 دهأ# نع ىورو | ماتآ أ ىذلا هللا لام نم مهوت آوز هللا لوق وهل وشو كالذب انرمأب

 كلذاورب ملمهنأ 0 اذههل ليقكلام نم هلجعت هتبتاكم عيمج نم ًاعب ر هيطعت لاق هنأ



 ليني كلا

 ردقلا اذه ةباتكلا دقع دعب طقسل ممدنع ابجاو ناكول هنأل بدنلا هجوىلع هنأو آيجاو
 نأ زوحي دق لبق نإف ًائيش هيطعي نأ ىلإ جاتح ىلوملا نكي ملو هل ًاقحتسم بتاكملا ناكذإ

 الفعبرلارادقمهلام نم هيطعي نأ لل مر سيو الج وم ةباتكلا لام هيلع بحي

 لجر ىلعهل نكهلجأ ىلإ ةباتكلا لامن وكيفهليجعت ىلوملا ىلع قحتسي لب ًاصاصق ريصي
 ىلاعت هللا نإ هل ليقدل ًاصاصق ريصي الف لاح نيد بلاطلا ىلع نيدملل ريصيف لجؤم نيد

 اوقرفي مل طخحلا فاسلا نم هنع ىورنم كلذكو ةلج ماو ةلاحلا ةباتكسلا نيب قرفي م
 لحب ال .نأ نيبو لجؤملا ةباتكسلا لام لح نأ نيب ًاضيأ قرفب ملو ةلجؤملاو ةلاحلا نيب
 تناكاذإ ًاصاصق هلعج ء مل ذإ باحيإلا هب درب مل هنأ انملعف ء ءاتيإلاو طلإ نم اوركذ اهف
 ريصي امو ءاطعإلا وه هاتيإلاو نيلاحلا ىف ءاتبإلا بجوأو تلخ ةلجؤم تناكوأ ةلاح
 ثيللاو سنوي ىورام انفصو ام ىلع ةنسلا ةوج نم لدي امو هاطعإلا هيف قلطيال ًاصاصق

 ىلهأ تبتاكدق ىنإ ةشئاعاي تلاقف ةريرب ىنتءاج تلاق ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا نع

 ةشئاعاهلتلاقف ًاثش اتباتك نم تضق نكت ملو ىينيعاف ةيقوأ ماع لكف قاوأ عسآ ىلع
 اولاقو اوبأف تلعفىل كؤالو نوك<و ًاعيجكلذ مهطعأ نأ اوبحأ نإف كلهأ ىلإ ىعجرا
 هلَي هللا لوسؤل كلذ تركذف انل كؤالو ن وكيو لءفتلف كيلع بستحت نأ تءاش نإ

 نع كلام ىورو ثيدحلا ركذو قتعا نمل ءالولا امئإف قدعاو ىعاتب | اهنم كعنمي ال لاقف

 ةشئاع تدارأوأثش اهتباتك نم تضقزكت ءلاءلفد وحنب ةشئاعزعهيبأ نع ةورع نب ماشه

 اهلع ريكنلا متلي هنا لوسر كرتو هلي ةي هللا لوسرل هتركذو اهلك اهتباتك اهنع ىدؤت نأ

 نأ تيثهلام نم ًاتيشىلوملا اهيطعي نأ وأ اهتباتك ضب اهنع طحي نأ قحتسق اهنأ لقي ملو
 لاقلو هتك ىنلاهركناأل بج اوناكو ل هن"ال باجيإل اى لعال بدنلا ىلع ةباتدكسلا نم طخلا
 دمش نع قاحس] نب دم ىورام ًاضيأ هيلع لدب ,و اريلع ل بجي الام مهيلإ ىعفدت ملو امل

 تعقو ىإ تلاقف هلي ىنلا لإ تءاجةبري وج نأ ةشّئاعنع ةورع نع ريبزلا نب رفعجنب ٠
 ىلبعهنيعتسا عليش لوعرلا تةؤهتت كفل مع نبالوأ سام نب سيق نب تب أ مهس ف

 كتباتك كنع ىضقا لاقف هللا لوسراي وه اموتلاقف كلذنم ريخىف كل لبف لاقف ىتباتك
 اهتباتك عيج ٠ ءادأ ةيربوجل لزب هنأ ثيدلا اذه ىف تلعف دق 3 لاق معن تاق تاج رنا

 ءادآلاب ٍمَكِيَم هلا لوسر هيلإ دصقي ىذلا ناكل آيجاو طخلا ناكولو اهالوم ىلإ اهنع



 مهنأ فاسلا نم مط وق انمدق نمو رييزلاو ناهثعو رم نع ىور دقو اهتباتك قاب اهنع

 دقق هيف ىلع نع ىورامو هفالخ ممارظن نع ىوربالو أبجاو طخلا نورب اونوكي

 داودوبأ انثدحلاقركب نيدم انثدحام هيلع لديو اباحي 3 ًابدن هآرهنأ ىلع لدي هنأ انني

 ىريرجلا سابع انندح لاق مامه انثدح لاق دمصلا دبع ىثدح لاق ى هلأ نب , دم انثدح لاق

 ةيفوأ ةثام ىلع بتاكدبع امهأ لاق هلي ىنلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع

 1 ووف رين اند ةرشع الإ اهادأفرا ديد ةئام ىلع بتاكدبع امبأو ديعورف قاوأ رشعالإ اهادأف

 . معا هللاو قدتسم ريغ هنأ ىلع ةلالدكلذ قو هردقب هنع طقسال آيجاوطحلا ناكواف دبع

 ةلجؤمو ةلاح اهزاوج كلذ ىضتقاف | آريخ مهيف متلع نإ مورتاكف | ىلاعت هللا لاق
 عيبلاك ليجأتلاو ليجعتلا لاح ىف اطوانتب مسالاو لجالا طرشريغ نم كلذ هقالطإل

 و قف ءابقفلا فالتخا دقو طظفللا مومعل ةلاح اهزاوج بجاأوف دوقعلا راسو ةراجإلاو

 اد اهادإ نإف ةلاخلا ةباتكسلا زوجت دمتو فسوي وبأو رفزو ةفينحوبأ لاقف كلذ

 فلأ ىلع ىدبع اويتاكلاق لجر ىف كلام نع مساقلا نبا لاقو قرلا ىف درالإوهنم ىلوملا

 هنو ردقو هلثم ةباتك نم ىربام ردق ىلع بتاكملا ىلع م جتا نأ الجأ اهل برضي ملو

 امإ ثيللا لاقو ديسلا كلذ ىلأ نإ ةلاح نوكت الو ةمجنم سانلا دنع ةباتكلاف لاق

 نع ىرألا لاقو ديسلاب اقفر كلذ لعج مو بت :اكملاب ًاقفر بتاكل ىلع م جنتلا لعج

 ىلع ةيآلا ةلالد انركذ دق ركب وبأ لاق نيمحن نم لقأ ىلع ةءاتكلا زوجت 5 ىعفاشلا

 ةعيبملا نايعأل  نامثأ ةلزتع ناك ةبقرلا نعالدب ةباتكلا لام ناكامل ًاضيأو ةلاح اهزاوج

 نوكت نأ بجؤف لاح لام ىلع قتعلازاوج ىف نوفاتخال ًاضيأو ةاجآو ةلجاعز وجتف
 طرش ىلع قلعم قدعلا امثد>]) ق لأ دو نيااا يف قتعلا ىلع لدي هنال هلثم ةباتكلا ا - !)اهروأ فذ نأ ىلإ لالا ؤ سدا اع كل ا حب

 ه لجاع لدب ىلع امهزاوج ىف ايمكح فاتخم ال نأ بجوف 7 رخآلا قو ءادآلا

 ال نأ بجوف ابف بسكلا هنكمي ةدم ىلإ ةباتكلا دعب جاتديف ال دبعلا ليق نإف

 آذه هل ليق ةياتكلا حصق ملم ءادآلا عنتما ىمو ء ءادآلا ىضتقت 3 ةلجؤم الإ زوجت

 دب ىف بتاكملا و للودلل هتمذ ىف لاملا توبث بجوب ةباتكلا دقع نآل طلغ

 دقعلاز وجب ىلا ممذلا ف ةتباثلا نويدلا رئاس ةلزنع وهو هفرصتو هباستكأ كلميو هسفن

 ع



 امه قتمي ىتم بتاكملا باب

 نكي مل هن"ال لاح لام ىلع قتعلا زوحي ال نأ بجول ة>صص ةلع هذه تناكولو اهيلع
 بت اكمل كلذكف قتعلا دعب ليقتسملا ىف كلمع هنأال كلذ زاج نإو دقعلا لبق ءىثل اكلام

 لاح نمئثب هنبال ريقفلا ىرش زوحب ال نأ ًاضيأ بجولو ةباتكلا دقعب هباسك ] كلع

 نأ كلع هنإ تلق نإف ءادآلا ىلع ردقيالف هكلم اذإ هيلع قتعي نأو ًادش كلم ال هنأال

 . هلثم بتاكملا ىف انإاق ضرقتسي

 ةيرجل اركذ ريغ نم ةباتكلا باب
 ممرد فلأ ىلع هيتاك اذإ سنأ نب كلامو دمو رفزو فسوب وبأو ةفينح وبأ لاق

 هبتاكاذإ ىعفاشلا نع ىترملا لاقو ءادآلاب قتعيو زئاج وهف رح تنأف تيدأ نإ لقي مو

 اذإ ةباتكعلا ىف لوقي ىتح قتعيالو رئاج ورف اهجن اذك اذك نينسر شع ىلإ رانيد ةثام لع

 تيدأ اذإ كنأ ىلع ًادوقعم ناك كتدتاكدق ىلوق نإ كلذ دعب لوقيورح تنأف اذهتيدأ
 نم اهزاوج ىضتقي | ًاريخ موبف متلع نإ مموبتاكف | ىلاعت هلوق ركب ونأ لاق رح تنأف

 لدف ةيرحلا طرش ىلعموبتاكف لقي مل ىلاعت هللا نآل ةيرحلا نمضتيو ةيرحلا طرش ريغ
 كيلَقلا نم نمضتي اهف عيبلا ظفلو قالطلل هنمضق ىفعللا ظفاك اهنمضتي ظفللا نأ بع

 لديو خلا مفانم كل هناضت 51 ىف حاكدلاو عفان 1 كلل نم هيضتش امف ةراجالاو

 ديع امأ لاق هنأ رق هل ىلا نع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح ًاضيأ هيلع

 هجولا اذهىلع ةقلطم 0 كلا زاجأف ق قيقروبف قاوأرشعالإ اهادأف ةيقوأ ةثأمىلع بتاك

 قتعي نأ بجو ةبرح طرش ريغ نم ةقلطم ةباتكلا تح اذإو | هيف ةيرح طرش ريغ نم

 . ءادآلاب قتعلا عوقو ىضتقت ةباتكلا ةمص نآل ءادالاب

 قتعي ىم بتاكملا باب 0
 سابع نب نع ىح هنأ معلا لهأ ضعب نع ىواحطلا رفعجو بأ ىح ركوبألاق

 كلذل دج مل رفعج وبأ لاق هيلع أنيد ةباتكلا نوكتو ةباتكلا دقعب قتعي بتاكملا نأ

 ىنلا نع سابع نبأ نع ةمركع نع بوبأ ىور دقو لاق هيلعن دحأ هب لقي ملو ًاداتسإ

 ىعآضيأ هاورو دبع ةيد هيلعقب امورح ةيد ىدأ ام ةصحب بتاكملا ىدؤب لاقهنأ ِهللَ

 ةللسمأو ةشئاعوتباث نب ديزورمع نبا لاقو سابع نبا نع ةمركع نع ريثك ىبأ نبأ



 صاصجلل نآرقلا ماكحا امل

 ىدأ اذإ هنأر نع ىورو مهرد هيلع قبام دبع بتاكملا نأر مع نع نيتياورلا ىدحإو
 وفو مرغوهف ًاعبروأ ًاثث ىدأ اذإ دوعسم نب! لاقو هيلع قرالو ميرغ ورف فصتلا
 ركب وبأ لاق ميرغ وهف هتبقر ةميق ىدأ اذإ هنأ هللا دبع نع ميهاربإ ىورو حيرش لوق
 ردب وبأ انثدح لاق هللا دبع نب نوراه انثدح لاق دوادوبأ انثدح لاقركب نب دمج انثدح

 لاق هيلي ىتلا نأ هدج نع هيأ نع بيعش نب ورمع نع ميلس نب ناهلس انثدح لاق
 ًاطورشم ناكامل ءادآلا نأ رظنلا ةرج نمو مجرد هتبتاكم نم هيلع قب ام دبع بتاكملا
 دوجوب الإ عقي ال طرش ىلع قلعملا قتعلاك عيمجلا ءادأب الإ قتعي ال نأ بجو قتعلا ىف
 الإ عقب ال قتعلا نأ رح تنأف ًانالفو انالف تءطاذإ لاق اذإ هنأ ىرتالأ طرشلا لاك

 نيوجو دحأ نم كلذ لفي مل قتعلا نم الدب ةباتكسلا لام ناكامل هنأ هيلع لديو امبمالكب
 دعب هعقوي نأ وأ انيب ام ىلع رظنلاو ةنسلا فالخ كلذو دقعلا سفنب قتعلا عق وب نأ امإ
 مل نيح تدثف نقلا ميج ءادأب الإ امميلست قحتسي ال ىلا تاعاربلا ةلزنمب نوكيف ءادآلا
 ىلعلاقف ءافو كرتو تام اذإ بتاكلا فاوفاتخاو عيجلا ءادأب الإ عقبال هنأ دقعلاب عي
 ىفأ لوق وهو قتعيو هتوم دعب هتباتك ىدؤت ريبزلا نباو تباث نب ديزو بلاط ىبأ نبا
 نسحلاو ىروثلاو ىتبلا ناهثعو ةمربش نباوىيل ىنأ نبأو دمحو فسوب ىبأورفزو ةفينح
 ىفاو ًآدلو كرتو ءافو كرتي ل نإف هتثرول ثاريم وهف ءىن لضف نإ أولاقو حلاص نبا
 ىف اولخد دق ًادلو كرت نإ ثيللاو كلام لاقو موجنلا نم مهيأ ىلع ايف اوعس هتباتك
 هتباتك ىف لخد نم كرب مل نإو هدلوو بتاكملا قتعو موجنلا ىلع اهيف أوعس هتباتك

 دقو تام اذإ ىعفاشاا لاقو ىلودلل هلام عيمج و هلام نم هتباتك ىدؤت ال ًاديع تامدقف

 هلام عيمج نأ رمع نا نعىورو كلذ دعب قتع هقحلب ال ادبع تام دقف ممرد هيلع قب
 نامبآلا ىنعم ىف نوكنت نأ نم ةباتكلا اولخت ال ركب وبأ لاق هتباتك هنم ىدؤت الو هديسل
 تلخد نإ لوقي نأ لثم ناك امبمأ دبعلا وأ ىلوملا توم ابلطمب طورش ىلع ةدوقعملا
 نوكت نأ وأ طرشلاب قتعيالو نيملا لطيبف دبعلا وأ ىلوملا تومب مث رح تنأف رادلا
 ةباتكلا لطي ال ىلوملا توم ناك الف طورشلا اهلطبت ال ىتلا تاعايبلا دوع ىتعم ىف
 وهو انكم ءادآلا مادام ًاضيأ دبعلا توم هلطبيال نأ بجو ةئرولا ىلإ ءادالاب قتعيو
 حصيال ليق نإف لصف الب توملا لبق هقتعب مكحو هلام نم هتباتك ىدؤتف ءافو كرتب نأ



 ١م4ض/ قتعي ىتم بتاكملا باب

 تام اذإ هل ليق مرد هيلع قب ام دبع بتاكملا نآل ًادبع تام هنأ انملع دقو تيملا قتع
 الب توألا لبق ارح ناك هنأي كح 4 اتكتيدأ نإفىعار فوقوم هكش ءافو كرتو

 بتاكسملا ىدأف ىلوملا تام اذإ م ت وملا دعب قتع عاقبإ هم حصيال تيملأ نأ لصف

 لوصأالا ُْى عم سدلو هل ءالولا نوكو تملأ ةبج نم عقوم ٌقدعل انيكح ةباتكلا

 7 ةمدقتم لا هع وقوب ْ دجو ىد ىدعم ىلع ىعأ سم ءىثلا نوك نم كلذ رئااظن

 2 رجلا تام مث حراجلا تام ولف ىعارم هتحارج -- نوكيف الجر حرج نم

 0 هتوم دعب هنم لتقلا عوقو ةلادتسا مم ةحارجلا موي التاق ناكهنأب انمكح ةحارجلا

 راصو اهنامض هقحل ةباد اهبف تعقوف تام مث نيءلسملا قيرط ىف ارب رفح ول الجر نأ
 تعقو مث ثراولا هقتعأف ًادبع كرت ناكولف هوجولا ضعب نم توملا لبق هتيانج ةلزنمي

 موي ةدوجوم تناك ةيانجلا نأب نامضلا باب ىف انمكحو دبعلا ةميق ثراولا نمخ ةباد اهيف
 اهولمم ناكنإ وهث رو مويب نيدلس نم لق تال هتعض وفالخ كرتو تام الجر نأ ولو توملا

 نأ ولو هتعضو نيح دلولا مكحب هل انمكح دق مث ادلو نكي ملو هتوم تقو ةفطن ناكهنأ
 دحأ تام نإف هناثرب ال امهنأ مرد فلأ نيد هيلعو مرد فلأ أو نينبأ َُك رثو تام الجر

 مولعموهيبأن 1 نار هيصد أهم تن تيملإ نب نخأ نيدلا نم ميرغلاأ رب أ مثنبانع نينبالا

 كلذك هيبس مدقتل كلاملا مح ىف لعج هل كلو توملأ م 3 هل كلام نك مل نبالا نأ

 بجت ال أطخ لوتةملا نأ ىرت الأ لصفالب توملا لبق ءادأالا دنع هقتعب ّّ بتاكملا
 باب ىف كلام وهام كح ىف ةيدلا تلعخ ايش توملا دعت كلعال وهو توملا دعت الإ هند

 اوهركت الو ] ىلاعت هلوق هاياصو اهنم ذفنتو هنيد اهنم ىضقي هنأو هتنرول اثاري اهنوك
 كي ناك لاق راج نع نايفس ىنأ نع شمع'الا ىؤر | انصحت ندرأ نإ ءاغيلا ىلع متايتف

 ىلع مكتايتف اوهركت الوإ ىلاعت هللا لزنأف ائيش انيغباف ىعذا هتيراجل لوقب ىبأ نب هللا
 111 لإ[ 1 اهوا ةيآلا | ءاثبل

 روفغن زه لن اق ةيالا | نوهر نو لنمو | سابع زق لن رن رجم نأ كيعس قى وزو 4# 58

 هارك الا هج و اه روفغم انزلا ىلع ةهركملا نأ ىلاعت ريخأ ركب وبأ لاق محر

 هناسلب هيلع هركملاهروظأ اذإ همكح ليز رفكلا ىلع ها ركإلا نأ ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت نيباك
 نم رظام ىلع هتلعف مث نصحتلا درت 2 مأو انؤلا تدازأ ول | انصحت ندرأ نإ| لاق امنإو
 ىف اهنع الئاز هاركإلا كح ناكو ةدارإلا هذه ةمن أ تناك هل ةديرم ىهو هأرك لأ
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 الإ رهاظلا ىف هايأي وهو رفكلا ىلع هرك أ نم كلذكو رهاظلا ىف ًاتباث ناكنإو نطابلا
 نأ ىلع هرك أ نميف انباهحأ لاق كلذكو ًارفاكناكم ارك إلا هجو ىلعال هل ديم هلعف هنأ

 نع ةياكملا هجو ىلع هلوقب نأ هلابب رطخم تلي ىنلا متشي نأ ىلع ةثالث ثلاث هللا لوقي

 دقتعاو كلذ ىلإ هتينومدصق فرصي لف هل يللا ريغ رخآ دم متش دقتعي نأ وأ رافكلا

 (ضرالاو تاومسلار ون هللا | ىلاعتهلوق ارفاكن اكهيلعد رك أ ىذلا هجولا ىلع هلوقي نأ
 ضرآلاو تاومسلا لمهأ ىداه سنأ نعو نيتياورلا ىدحإ ىف سابع نبأ نع ىور

 اهسعثو !مموجنب ضراآلاو تاومسلا دونم ن رسحلاو ةيلاعلا أو ًاضيأ سابع نبا نعو

 نمؤملا ىلع دئاع ريمضلا كادضلاو بعك نب ىلأ لاق | هرون لثم | ىلاعت هلوقو اهرقو

 ىلع دياع سابع نبا لاقو ىلاعق هللا ةبادوم هياق ىف ىذلا رونلا لدم ىنعمب | هرون |هكوقف

 هتعاطوهوهرونلئماضيأ سايعنبا نعونمّؤملا هبىدهىذلا هللأ رون لدم ىتحمب هللا مسأ

 ليدنقلا دوءعةاكشملا نإ ليقو اهل ذفنم ال تلا ةوكلا ةاكمشملا جيرج نباو سابع نبأ لاقو

 بلقل ىلاعت هللا هبرض لثم وه لاق بعكن ب ىبأ نعو ةوكلا لثم وهو ةليتفلا هيف ىذلا

 ىطعأ نإ لالخ عب رأن يب ومف لاق هبلقةجاجزلاو نآرقلا ابصملاو هردص ةاكشملاف نمؤملا
 بلقني وهف [ رون ىلع رون | لاقو قدص لاق نإو لدع ,ك- نإو ريص ىلتب | نإو ركش

 موب رونلا لإ هريصموروت هجرخعو رون هلخدمو رون هلمعو رون همالكف راونأ ةسم ىلع

 نآرقلاب ىدهلأ رون ىلعمهديحوت ىلإ ىدهلا رونىأ أ رون ىلع رون ] ليقوةنجلا ىلإ ةمايقلا

 ىلاعت هلوق ًاضعب هضءل هىطل ١ رون ىلع رون / مسأ نب ديز لاقو هدنع ن هم هب قأ ىذلا

 حيياصملا نإ هانعم نإ لبق ةبألا [اهف هلحبسي همسا اف ركذيوعفرت نأهللا نذأ توب ىف]

 دقوتليقوودغلاب اهف هل حبسي همسا ايف ركذيو عفزت نأ هللا نذأ تويب ىف اهركذ مدقملا
 نسحلا لاق كلذكو دجا.ملا ىه تويبلا هذه سابع نبا لاقو غفرت نأ هللا نذأ تويب ىف

 نم دعاوقلا رميهاربإ مفدي ذإو لاق اي ءاتبلاب مفرت هأنعم عفرت نأ دما لاقو دهاجمو

 ىبأ نبا ىورورك ذلاو تاواصلا عضاوم اهنال هركذي مظعت نأ عفرت نأ لاقو [ تدبلا
 صوخغي امو هللا باتك ل اهنإ لاقف ىحضلا ةالص نع لس هنأ سابع نبا نع ةكيلم

 دارملا نوكي نأز وجي ركب وبأ لاق [عفرتنأ هلل نذأ توبي فإأ أرق مث صاوغالإ ابلع

 !ذهو ةالصلاوهللاركذل ةينبم !هن امج اهميظعتا نمو ءانيلاب ابعفر نم أاعيج نيالا



 ١م مك احلا لإ ىعذ نا ةباجإلا موزل باب

 تاعانصلا لمعو ءارشلاو عيبلا لثمايندلا رومأأل اهيف دوقعلا نم امهمزنت بحي هنأ ىلع لدي
 هنأ كلي لِي ىنلا نع درو دقو كلذ ىرجب ىرجامو هفسلاو هيف ةائافال ىذلا ثيدحلا وغلو

 مدودح 0 ]و كارشو كعبو متاوصأ عفدو 00 نايبص كدجاسم اوينج لاق

 [لاصالاوودغلاب اهف لبسي ] ىلاعتهل وقورهاطملااب+اوب ألعاوءضومكعمجيف اهورمجو

 ف حيربست لكسابعنبا لاقو ىثعلاو ةادغلاب اهف هل ىلصي كاحضلاو سابع نبأ لاق

 .نسسحلا نع ىورأ هللا ركذ نع عيبال و ةراجي مهيبلتال لاجدإ ىلاعت هلوقو ةالص نآرقلا

 اًؤدب هللا قوقح نم ق> رضح اذإف قاوس الا ىف نوءيابتب اوناكدقل هللاو ةيآلا هذه ىف

 هلاقو ةبوتكلل ةالصلا دوهش لاق ءاطع نعو مهتراجت ىلإ اوداع مث هوضقي ىتح هللا قحي

 اللف نورجتي اماوقأ دوعسم نبا ىأرؤ ةالصلا تيقاوم نع لاق | هللا ركذ نع | دهاجم

 عيبالو 5 ةراحب اجت مهمرلتال | مهيف ىلاعت هللا لاق نيذلا نم !ذه لاق امل اوماق ةالصلا ترضح

 حيبستلا نإف [ضرأالاو تاومسلا ف نمهل حبسي هللا نأرتملأ | ىلاعتهلوقو [هللا ركذنع

 ةلالدلا ةمجنم هلهزنم هللاهقلخام عيمُج تافصلا نم هيلع زوجي الامع ىلاعت هلل هيزنتلا وه

 ههم زنك و هب قيل ام هل فصولاو داقتعإلا ةبج نم هنوهرب نوءيطملا ءالقعلاو هيلع

 مهم ىلصي نم ةالص ىنعي | هحيبستو هنالص لع دق لك] ىلاعت هلوقو هيلع زوجدال امع

 هايسلا نم لزنيو | ىلاعتهلوقو ءىث لكل حييبستلاو ناسنإلل ةالصلا دهاجم لاقوابهلعي هاف

 هادتب الىلو" الا نم نإ ليق | هاشي نمنع هف رصي وءاشي نمهب بيصيف درب نم اهف لابج نم
 ىف ىتلا لابجلا ضعب دربلا نال ضيعبتلل ةيناثلاو ءامسلا نم لازنإلا ءادتبا نال ةياغلا
 هللاو ] ىلاعت كرف دربلا سنج لابجلا كلت سنج ناكذإ سنجلا نييدتل ةثلاثلاو ءامسلا

 ىلإ مث نجلا هنم قلخت رانلا ىلإ بلق م ءام نم قلخلا لصأ نإ لبق [ ءام نم ةباد لكقلخ

 .ىذلاو نيلجر ىلع ىثع ىذلا رك ذو هنم مدآ قلخن نيطلا ىلإ مش اهم 2 اللا تقلفخ حيرلا

 ىأر ىف عبرأ ىلع ىثمي ىذلاكهن"ال عب رأ نم رثك أ ىلع ىشمبام ركذي ملو عبرأ, لع ىشع
 ٠ عار "هلا ركذب قكمت ةريعلا نال ركذ كل رتق نم رع نا 0 رتق نيعلا

 ماحلا ىلإ ىعد نمل ةباجإلا موزأ باب

 . ”اذهو [نوضرعم مهنم قيرف اذإ مهني حيل هلوسروهللا ىلإ اوعد اذإو] ىلاعق هلا لاق
 هلوقن "ال هيلإهعم ريصملاو هتباجإ ] هيلعفك املا ىلإ هاعدو اقدم ريغ ىلع ى ءدأ ندنأىلع ل لندن



 صاصجلل نإءرقلا ماكحأ ٠ 6.0 ١

 هريغ ىلع ىعداف ىاخلا ىأ نم نأ ىلع لديو هللا كح ىلإ انعم | هللا ىلإ اوعد اذإو 2
 دبع انثدح دقو هلاغشإو هفرصآ نيب و هنيب لوو هرضحيو هبدعي نأ ىاخلا ىلع نأ اق

 ركب كب وأ انثدح لاق بيبش نب هللا دبع انثدح لاقىبرحلا ميهاربإ انث دح لاق عناق نب قابلا

 رمع نب هللا ديبعو ديعس نب ىح نع رفعج نب دم ىنثدح لاق ميلف انثدح لاق ةييش نبأ

 ىل لجر ىلع هَل هللا ل وسر ىدعتسأ تئج لاق ىنمجلا رغألا نأ رمع نبا نع عفان نع
 قابلا دبع انثدحو هقح هلذف هعم بهذا ركب ىبأل يلب هللا لوسرلاقف رمت رطش هيلع
 !نثدح لاق نيهاشان مدح لاق ظناحلا ءاجر اثدح لاق 0 ةاعإ نب ؛ نيسحأذت دح لاق

 لف ناطلس ىلإ ىعد نم مقل هلال وسر لاق لاق ةرمس نع نسل نع هيبأ نع ءاطع نب حود

 دبعانثدحلاق لماك نب سوديعنب دما: ئذح لاق قابلادبع انثدحوهل ق>ال ملاظ ورف بحي
 ىعد نم كِلَيهللال وسر لاق لاق نسا نع بهشألا ىبأ نعى انثدح لاق اص نب نمحرلا
 دمج انثدح لاق قابلا ديع انثدحو هل ق> ال ملاظ ورف بجي ملف نيدلسملاماكح نم م اح ىلإ

 لجسنب دم نب هللا دبع نع متاح انث دح لاق دابع نب دمع انث دح لاق باطخ وخأ رشب نبا
 ل هللا لوسر ىلع ىدعتساف مثارد ةعبرأ ىلع ىدوهيل ناك لاق دردح ىلأ نع هيبأ نع

 قحلاب كثعب ىذلاو تلق هقحهطءأ لاقفا ماع ىنبلغدقو مارد ةعبرأ اذه ىلع ىل نإ لاقف
 هعم تجرفن هع هطعأ لاف هيلع تدعأف هقح هطعأ لاق هلع لع ردقأ تدبصأ ام ًايبن

 دربلا رتشا لاقو ةمايعلاب ترزت أف أهم رزتم ة ةدرب ىلعو ةمامع ىسأر ىلع تناكف قوسلا

 لوقناكامإ] ىلاعت لوقو ةب ال هيلع تلد | ةئطاوم رابخ“ الا هذبف مها رد ةعبرأب هأرتشاف
 :مدقت الديك أت | انعطأو انعمس اولوةي نأ مهيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإ نينمؤملا

 لدونينم ولا تافص نم كلذ لعجو هيلإ اوعد اذإ محلا ىلإ ةباجإلا بوجو نمهركذ '

 ةعم ريصز مم * انعطأو | انعم مس كوشي نأب ًايدب ل لوغ كلاب ةباجإلا هيلعف كلذ ىلإ ىعد نم نأ ىلع

 ا ومسفت ال لق نجرخيل , ميهم أ نك مهناعأ دوج هللأب | اومسقأ وإ ىلاعت هل وقو ماحلا ىلإ

 ربخن داقدعإلاب ال كوقلاب , كلم ةفورعم ةعاط هذه لاق دهاجب نع ىور | ا ةعاط

 مسقلا اذه نم لثمأ فورعم لوقو ةعاط ىنعملا نإ ليقو هيلع اومسفأ أيف مهب ذك نع

 أ صضر الا َّق مهنفلختسيل دل تاحلاصلا اولمعو مكنم أ ونمأ نيذلا هللأ دعو ] لام هلوقو

 اونمآ نيذلا] هلوقب مهنايعأب موقىلع كلذ رصق هن"ال كلي ىذلا ةوبن ةح ىلع ةلالدلا هيف



 دلل نايهصلاو كيل الا نادُئتسا باب

 هيفو مهيف هب ربخأ م ىلع هربخع دجوف [ ضرأ الاىف مهنفاختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم

 مط نكمو ضرالاىف مىفلختسا هللا نأال ًاضيأ ةعب ر'الا ءافاخلا ةمامإ ةحص ىلع ةلالدلا

 . تقولا كلذ ىفأ دم وم نكي مل هن "ال ةيواعم مهيف لخدب الو دعولا ءاج اك

 نايبصلاو كيلاملا ناذئتسا باب

 وذل  نيذلاو مناعأ تكلم نيذلا مكتذأتسيل اونمآ نيذلا اهمأاي] ىلاعت هللا لاق
 نيصحأ نع نايفسو رمع نب | نع عفان نع ميلس ىأ نب ثيل ىورو ةآلا | مم محلا

 لاجرلا ف وةصاخ ءاسنلا ف ودالاق | كناجبأ تكلم نيذلا مكتذأتسيل | نمحرلا دبع ىنأنع
 نال لاقل يوأتلا اذهمهضعب ركنأ ركب وبأ لاق ء راهلاو ليللاب لاح لكى لعن ونذأتسي
 نمش ىاللاو إ ىلاعت لاق 5 ىتاللا لاقي امئإو ندرفتا اذإ 3 نيف ق لطي ال ءاسنلا

 نينءربع اذإ ءاسنلا نأ ؟كيلاملا ظفلب ربع اذإ زوحي اذه ركب وبأ لاق [ ضيحملا نع
 ءاسنلا نود كيلامملاظفاب نهنع تربع اذإ ثانإلا ركذت نأ 0 ا صاخشألاب

 تربع اذإف فحالم ثالث لوقت 5 ظفللا ناعبتي ثينأتلاو ريكذتلا نآل ءامإلا نود ْ
 سلو كيلاملان م ثانإلاو روكذلا دارأا نأ رهاظلاف رزأ ةثالث تاقف تركذ رز 2 ال

 ف سالان.ن اصتقالا بجرب ام تقو لك ىف ناذئتسالاب نيرومأم ديبعلا نال 5

 تاقوألا هذه نف تاقوأأل ارئاس ىف نيرومأم !وناكذ] مهنود ءامإلا ىلع ثالثلا تار وعلإ
 اند لاق دواد وبأ انثدح لاق نكي نب دمج انثدح هبنورومأم اونوكي نأ ىلوأ ةثالثلا
 ديبع نع نآيفس انريخأ لاق هثيدح اذهو ةدبع نباو نايفس نب حابصلاو حرسلا نبأ

 قإو نذإلا يأ نبال رثك أ ايبزبأب ل لشي نعت ل ابع نبا نع ديزي ىنأ نب هللا
 ىنعقلا انثدح لاق دوادوب أ انثدح لاقركب نب دمت انثدحو ىلع نذأتست هذه ىبراج ا
 قارعلا لهأ نم ارق نأ ةمركع نعو رمع ىبأ نبورمعنع دمحم نب زيزعلا دبع انثدح لاق

- 1 5 
 لوق دحأ اهم لمعي الو انامأ 5 أقات أن صأ 1 ىلا ةبادلا هذه ىرت فذ سابع نبأاي اولاق

 محلا ١ اوغلس م 1 نيذلاو مناعأ تكلم ن دذلا ميذأتسل ا ونمآ نيذلا اهمأ اب ] ىلاعت هلل

 ميحر ميلح هللا نإ سابع نبا لاق | ل ميلع ] هلوق ىلإ ةبآلا [ تام ثالث مكنم
 مداخل لخد مي رف باجح الو رك مهتويبل سمل سانلا ناكو ركسلا بع نينم وم اب

 مهءاخ تار 2 ىف ناذئتسالاب هللام.مأف هلهأ ولجرلا ىلع لجرلا ةميتيو أ دلول اوأ
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 ثيدح ظافلأ ضعب قو ركب وبأ لاق . دعب كلذب لمعيدحأ رأ ملف ةريخلاو روتسلاب هللا

 ريخلاب هللا تأ املف ورمع ىبأ نبورمع نع لالب نب ناهلس ثيدح وهو اذه سابع نبا

 ةورمأ ىذلا ناذئتسالا نم مهافكدق كلذ نأ سانلا ىأر باجحلاو روتسلا اوذختاو

 لاز الف بيسب ًاقلعتم ناك ةءآلا هذه ىف ناذتتسالاب مثالا نأ سابع نبا ريخأف هب
 داع ول ببسلا كلذ لثم نإو ةخوسنم ةبآلا ري مل هنأ ىلع لدي اذهو محلا لاز ببسلا
 ثاريملانمىاعت هللا ضرف امون اذهو ةخوسنم تسيل اهنإ بأ ىبعشلا لاقو كحلا داعل
 .كلذب نوثراوت , اوناكف | مهبيصت مثوآ 1 مكاعأ تدقاع نيذلاو | ىلاعت هلوقب ةالاوملاب

 دقف ىتمو ةالاوملا لوم نم ىلوأ باننألا ىوذ لعج بسنلاب ثراوتلا بجوأ ايلف
 تكلم نيذلا متذأتسيل | هلوق ىف ديز نبرباج لاقو ءالولاو ةدقاعملا ثا ريمداع بسننلا
 نايلغلا نم محلا اوغلبي ملو اولقع نيذلا ممءانبأ | مكنم للا اوغلبي ل نيذلاو مكناعأ

 ةالصدعبو نولخو نوليقي نيحو رجفلا ةالص لبق مهئابآ ىلع نونذأتسي ىراوجلاو
 اذإ مهتاوخإ مهلبق نم نيذلا نذأتسا ام اونذأتسا محلا اوخلب اذإف ةمتعلا ىهو ءاشعلا

 ىورو تناك ةعاس ىأنولخدي ةعاس نذإب الإ مهاب ىلع نولخديال ءاسنوالاجر أوناك

 اوغلبي ل نيذلاو] مديبع لاق [مكناعأ - كلم نيذلا مكنذأتسيل] دهاجم نع حرج نبا
 اذه مهضعب ركنأو هلثم ءاطع نع ىورو دا رحأ نم لاق [ تارم ثالث 0 محلا

 ىلإ عمج فيكف ه:الوم ىلإ رظنلا مجرحن 0 غلابلا ر هلا ةلزنع غلابلا ديعلا نآل ليوأتلا

 انراخصو ءامإلاو راغصلا ديبعلادارملا نوكي نأ هظألاف لاق نيفلكم ريغمه نيذلا نايبصلا
 اوغلبي مل نيذلا مكنذأتسيل أرقي ناكهنأ سابع نبا نع ىور دقو محلا ارغلبي ملنيذلا
 تخسناهو سانلا هبنواهت امم اذه ىعشلاو ريبج نبأ ديعس لاقو مكتاعأ تكلم اءلجلا
 نب مساقلا لاقو [ متعيابت اذإ اودهشأو ] ىلاعت هلوةكوهو بجاوب سبل ةبالق وبأ لاقو
 ةولخلا تاقوأ دنع نذأتسي هنأ ىنعي اهدعب فاوط وه مث ةروع لكدنع نذأتسي دم

 طتسي الو رتسلا تاقوأ ابن” ال اهدعب فاوط وهو ابحرطو بايثلا ف لضفتلاو

 ا وطلا نم اهنأ ةرحلا ىف ملثم ىنلا لاق كلو خدلا نم عانتمالا ىصلاو مالغلاو مداخلا

 نذأتسأ رمعل لاق الجر نأ ىورو اهنم عانتمالا عاطتسيال هنأ ىنعي تافاوطلاو مكيلع

 . دوعسم نبآو سابع نبا لاق كلذكو مع لاق ىأ ىلع



 دح لعج نم لوق نالطب ىلع لدي | مكنم لحلا اوغلبي مل نيذلاو | ىلاعت هلوق ( لصف )

 نيب و اهغلب نم نيب قرفي مل ىلاعت هللا نآل كلذ لبق ملتحي مل اذإ ةنس ةرشع سمخ غولبلا
 ةريثك تابج نم متلي ىنلا نع ىوردقو ملحلا غلب دق نوكي ال نأ دعب اهنع رصق نم

 ملتحي ىتح ىصلا نعو قيفي ىح نونجما نعو ظقيتسي ىتح مئانلا نع ةثالث نع ملقلا مقر
 ضرع هنأ رم نبأ ثيدح امأو اهغلبب مل نم نيبو ةنس ةرشع سمخ غلب نم نيب قرفب ملو
 سمخ هلو قدتلاموب هيلع ضرعو زم ملف ةنس ةرشع عبرأ هلو دحأ مد هلل ىنلا ىلع

 فيكف ثالثةنس ىفدحأو سمخةنس ىفناكق دنخلانأل برطضههنإف هزاجأفةنس ةرشع
 غلابلادري دق هنأل غولبلاب احل قلعت ال لاتقلا ىف ةزاجإلا نإف كلذ عم مث ةنس امهننب نوكي
 جدخ نب عفا رؤاجأ ممحالسلا لج هتفاطو لاتقلا ىلع © وقل غلابلا ريغ زاحبو هفعضأ

 )وم زاجأف ةرمس هعرصف اعراصتف امهمأ هعرصي هنإ هل ليق الف بدنج نب ةرمس درو

 ىناثلاىف الو لوألا ىف هنس غلبم نع رمع نبا لأي مل قلي ىننلا نإف ًاضيأو هنس نع هلأسي

 تقو قدهدرو تقوف هزاجأ 0 ىنلانأل نسلا رايتعاف هفعضو هن وق قهلاح ريتعاامتإو

 م و ةنس ةرشع سمخ مب اذإ اوفلتخاو غولب مالتحإلا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا دقو طقاس

 ةبراجلا قوابامك سيو ةئلم ةرشع ىنامت غايب ىت> خلاب مالغلان وكب ال ةفين> وأ لاَقف لتحي

 ةنس ةرشع سمخ ةيراجلاو مالغلا ىف ىعفاشلاو دعو فسوي وبأ لاقو ةنس ةرشع عبس
 هنأ هيلع لديو غولولادح اهتأىلع هيف ةلالدال هنأ انيب دقو رمع نبأ ثيدح ىلإ هيف اويهذو

 غول تسل ةرشع سلا نأ انفصو مع تأ الو قبلا نع الو مالتحإلا نع هلئسي ل

 ىلع اغؤلب ةريثع سخلا نوكست نأ ًاضيأ ىني [ مكنم ملحلا اوغلبي مل نيذلاو | هلوق رهاظو
 ربكلاو رغصلا نيبدح هنآل داهتجال! كلذ دعب غولبلادح تابثإ قيرطراص انيب ىذلا دحلا

 ىلع هجوتي سيلو داهتجالا هقنرط ناكف امهنيب ةطساو وهو امهقيرط انفرع دق نيذلا
 فيشوت ال ىتلإ تانانجلا شورأو تاكلبتسملا موقت ف درحجملاك لاوس انفصو م لئاقلا

 رادقللا اذهل هرايتعأ نوك نأ نم ديالف ليق نإف اهوحنو لاثم الا رورمو اهريداقم ف

 نم هادعام نود هأر ّق كلذ بيلغت بجو هريغ ىلع ميج رتلا نم برضل هريغ نود

 تاداعلاهّقبرط ناكام لكو ةنس ةرشع سمخ غوابلا ىف ةداعلا نأ انيلع دق هل ليقربداقملا
 انيب دقو ةئس ةرشع ىذثا َّق غلب نم اندجو دقو هلم ناصقنلاو هق ةدايزلا زرت دهف

 سم ماكحأ ١1*د
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 ىلع ةدايذلا ةفينح وبأ لعل هنع ناصقنلاك ةزئاج ةرشع سلا نم داتعملا لع ةدايؤلا نأ

 أتس ءاسنلا ضيح نم داتعملا لعج ١ هل ىنلانأ ا”نينس ثالث ىه وهتعناصق: لاك داتعملا

 لكف ءاسنلا ضيحت اك ًاعبس وأ اتم هللا ملع ىف نيضيحت شحج تنب ةن+ هلوقب اعبسوأ

 وأ ًاتسدهلو قب هيف اكركشم عباسلا لعج هنآل افصنو ًاتس ةداعلا نوكي نأ كلذ ىضتقا روش

 اندنع ضيحلا لقأ نآل فصنو ثالث داتعملا نع ناصقنلا نأ اندنع تيث دق مث ًاعبس

 نوكي نأ بجو هنم ناصقنلا ءازإب داتعملا ىلع ةدابزلا تناكف ةرشع هرثكأو ثالث

 ةنس ةرشع عسق ةفينح ىلأ نع ىح دقو انفصو امف داتعملا ىلع ةدايزلا رابتعا كلذك

 ىف فلتخاو ةرشع عساتلا ىف لوخدلاو ةرشع نام لايكتسا ىلع لوم وهو مالغلل

 نيذلاو | هل وةرهاظو اغولب هلعجي ىعفاشلاو اغولب انباكحأ هلعح ملف اذواب نوكي له تاينإلا

 اغولب ةرشع سمخ نك قن اكملت مل اذإ اغولب تابنإلا نوكي نأق نب | كتم محلا اوخلب مل

 دق ةضافتسإلا قيرط نم لوقنم ربخ اذهو ملتحي ىح ىصلا نعو ُهِتَِي هلوق.كلذكو

 هلعج نم جتحاو ىصلاو مئانلاو نودجملا نع ملقلا مكح عفر ىف فاخلاو فلسلا هلمعت-ا

 ثيدح اذهو ىناقبتساف تينأ نكأ ملف ىلإ اورظنف لاق تبني ملنم ىحتساو ةظيرق ىب

 عماميسال ربخ ا اذه نم الإ فرعيال الو رجم اذه ةيطع ناكذإ هلثع عرشلا تابثإ زوجبال

 ظافلآلا فات#وبف كلذ عمو مالتحإلاب الإ غولبلا ن ىف ريخلاو ةيآلا ىلع هضارتعا

 نأ مولعمو هرزأ رضخا نم اهضعب ىفو ىساوملا هيلع ترج نم لتقب مأ هنأ أممضعي ىف

 لجر وهو الإ ىساوملا هيلع ترج دق نوكي الو هغولب مدقت دقو الإ لاحلا هذه غلب ال

 ىهو نسلا ىف ان ركذ ىذلا ردقلا غولب نع ةيانك هيلع ىساوملا ىرجو تابنإلا لع ريبك

 نم تينأ نم لتقب ىمأ قي ىنلا نأ ىظرقلا ةيطع نع ريمع نب كلل] دبع ثيدح اغولب

 عج" ووو تاو افلا وف 1 5 9 6 30 ١

 ناةمينعلا ىف امسق امهنأىرافغلا ةرصب ىنأو سصأع نب ةبقع نع ىورو رثك أو ةرشع ىتنامت

 ةودياع تأ والد .قزأ_جل مرو كوم وا يونمرزرل تا للا رك و ا حلا نوح .
 ا 0 تو . 2 نار امهم! ىلع ةيقدل لذ د ادهو تدب 6 و 5 ان اح خلال قرع انجح هههسال] ل 3 اك ولف هاش ل1 طر اهممعإ) اخ ل أ الذال ! له همر

 هبذخأبلو ناسنإلا لوط رابتعا يف .ءىش فاسلا نم موق نع ىور دقو خضرلا
 ند دح

 صقنف ربشف هرمأف قرس دق مالغب ركب وبأى أ لاق سنأ نع نيريس نب د ىو رو ءامقفلا

 تعقو دقف رايشأ ةسخ مالغلا غلب اذإ لاق ىلع نع سالخ نع ةداتق ىورو هنع ىف ةلغأ

 رابشأةسمخ غابي ل هلهأ نذإ ريغب لجر هناعتسا اذإو هنم صتقيو هل صتقي ودودحلا هيلع
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 أ نب رمعل فيصوب ىتأ ريبزلا نبا نأ ةكيلم ىبأ نأ أ نع حرج نبأ ىورو نم ماض وف
 ل لهأ نم مالغ ىف هيلإ بتكر مع نأ ثدح مث هعطقف قرس دق ةعيبر
 ةفيعض ديناسأب ةذاش لب واقأ هذهو ركب ب وبأ لاق ةليمت ىمسف ةلغأ صقنف هريشف هربشأ نأ

 هنآلل هيفن الو غولب ىلع نالديال رصقلاو لوطلا ذإ فاسا لس واقأ نم نوكت نأ دعيت

 ملتح مو ةنس ةرشع سمخ غلب لو اليوط نوكي دقو ةنس نورشع هلو ًاريصق نوكي دق

 لا سم قب لقع دقو غلبي مل نم نأ لعددب| م 9 اوغلبي منيذلاو ] هلوقو
 ىلاعت هللا مثرمأ اييلعتلا ةرج ىلع فيلكتلا ل هأ نم نكب ملنإو حئابقلا باكترأ نع ىهنيو
 هيبأن رع ىبجلا 5 ةربس نب عيبرلا نب كلملادبع نع ىور دقو تاقوالا هذه ىف نإ ذتتسإلاب

 آرشع غلب اذإ !وةالصلابهورف نيئس عبس مالغلا غلب اذ م هلع هللا ل وسر لاق لاقددج ن ع

 ل ع هيأ ن ها ا 5 هوبرضأف

 نانعو عجاضملا ف مهنيباوةرفو ًارشعا وغلب اذإ اهيلع مهوب رضا وأعببس ]وغلب اذإةالصلاب

 ةالصلا ىصلا ىلع لاقر ريع نبأ نع مفان ىورو ةالصلاف مك 5 ”انبأ ىلع | وظفاح لاقد وعسم

 نملع ناك لاقهييأ ن نع دمت نب رفعج نع لد .عامسإ ع 3 متاح ىورو هلامش نم هن ذيع فر رعاذإ

 هل لاقي ًاعيمج ءاشعلاو برغملاو ًاعيمج رصحلاو ربا اواصي نأ ناييصلا ىمأي نيسحلا
 هنإ ةورع نب ماشه ىورو اهلع اوهانتي نأ نم ريخ اذه لوقف اهتقو ريغل ةالصلا نولصي

 ليبحر شنب ورم نعقاحإ و ,أىورو هوقاطاذإمو 0 )انوا هولقعاذإ ةالصلاب هينب صأب ناك

 تائسلا هي لع بتكت الو تانسحلاهل تدتك نينس رشع ىصلأ غلب 1 3 لاق دوو همس نأ نع

 لهسأ ن نوكيفهيلع نرمتيو هداتعيلو ميلعتلاهجو ىلع كلذب ص و اء] ركوب أ لاق ملتح تى

 نع ىهنيو ريزنخلا محل لكأو رثلا برش بنحي كلذكو هنمأ روش لأ )| دعي هيلع

 هراتخمو هرئؤي امو هتاووش رثأ سو ىلبخو رغصلأ ىف كللذي رمؤي ملول هنأ : تارواغ#ل] رثاس

 00 ًاران .4 كيلمأو ركسفنأ او 5 | ىلاعت هللا لاقو ةنع عالقإلا غوللا دع هيلع بعصل

 اناكم نكي م !نإو هر رابظ] وكل رشلاو رفكلاداقتعا نع ىمن اكو مودلعو مهوبدأ ريسفتلا َْق

 لافطألا 0580 ةيآلا [ حلا ركنم لافطأألا غاب اذإو] ىلاعت هلوقو عئارشلا كح كلذك
 نوروكذملاه و م,ليق نم نيذل !نذأتسا كتاقوآل ارئاس فن اذئتسإلا مهيلعف ملخلااوغلب اذإ
 هيف | ارلهأ ىلع اويلساو ا وسناتنل ىَح متو ريغ اتوب اولخدتال | ىلاعت هل ود 2



 صاصجلا ناءرقلا ماكحأ ا

 مكيلع نوف اوط نهدعب حانج مهيلعالو مكيلع سيل | هلوقو غولب 0 نأ ىلع ةلالد

 نأ محلا اوغلبي مل نيذلاو ءامإلازئاج ثالثا تاروعلا هذه دعب نعي | ضعب ىلعكضعب
 اهدعب امو ةوللاو فشكتلا لاح ىه ثالثلا تاقوألا تناكذإ ناذئتسا ريغب اولخدي

 ةرثكل تقو لكىف ناذتتسإلا مهبلع قشينيذلا ءالؤه لوخدل بهأتلاو رتسلا لاح

 . ضعب ىلع مكضعب مكيلع نوفاوط ىنعم وهو م,جورخو مطوخد

 ءاشعلا ةالص مسا ىف 1

 لِي ىنلا نع ف وع نب نمحرلا دبع نع ىور | ءاشعلا ةولص دعب نمو | ىلاعت هلوق
 [ءاشعلا ةولص دعب نمو' لاق ىلاعت هللا نإف مكنت الص مسا ىلع بارعألا مكنبلختال لاقدنأ

 دعاوقلاو' ىلاعت هلوقو بالحلل لبإلاة متع ةمتعلا ]و ةمتعلا امتومسي بارعألا نإو

 ىتاللا دعاوقلاو دهاجمو دوعسم نبا لاق ةبآلا | ًاحاكن نوجرب ال ىتاللا ءاسنلا نم

 ءادرلا ريبج نياو ميهاربإ لاقو نيه ذل نمايثو هندربال ىتاللا نه احاكت نوجرال
 ب وبأ لاق ءادرلاو راسا نمضي ديز نب رباج نعو قطنملاو بابلجلا نسحلا لاقو

 .نإ اهنأو ةباشلا ردقك هيلإ رظنلا ىنجأللل زو ال ةروعزوجلا رعش نأ ىف فالخ ال

 عضو دارملا نوكي نأ زئاج ريخف امتالص داسف ىف ةبالاكتناكسأ رلا ةفوشكم تلص
 : ةولخلا ف اهر اخ مضت نأ ةبآلا هذه اهل ىلاعت هلل !حابأ اه لبق نإف ىنج“الا ةرضح راذلا

 لعفت نأ ةباشال ناكذإ | كلذب دعاوةلا صيصخت ١ عمال اذإف هل لبق دحأ اهاربال ثيح

 دعب لاجرلا ىدب نيب أ متادر عضو ز وجعل حابأ اهنإ هنأ ىلع ليلد كلذ فو ةولخ ىف كلذ

 لاقو ىهتشت ال امن"ال اهديو اههجو فشك كلذب اهلل حابأو سأرلا ةاطغم نوكت نأ

 نأب فافعتسالا نأ ربخأو بايلجلا عضو اهل مابأف | نه ريخ نففعتسي نأو ] ىلاعت

 [ جرح ىمعأالا ىلع سيل | ىلاعت هلوقو امل ريخ لاجرلا ىدي نيب ًاضيأ اهءايث عضق ال

 نب دم نب رفعج انثدخل هلوزن بيسو هليوأت ف فاسلا فاتخا دق ركب وأ لاق ةيآلا
 .نب هللا ديع انثدح لاق ديبع وبأ انثدح لاق ناعلا نبا دمحم نب رفعج انثدح لاق ,كحجلا

 ىلع سيل | هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىلأ نبا ىلع نع ملاص نب ةيواعم نع لاص

 !ولكأتالو] تلزن امل لاق | جرح ضي رملا ىلع الو جرح جرعأ الا ىلعالو جرحى مع الا
 لطابلاباننيب انلاومأ لكأت نأ اناهتدق ىلاعت هلازإ نودلسملالاق [لطابلاب مني مكلا ومأ



 ألا ءاشعلا ةالص مسأ ىف

 كلذ نع سانلا فكف دحأ دنع لكأي نأ دح”ال لالو انلا ومأ لضفأ 0 نإو
 نب رفعج ان, دحو تالليو آلا لحأ اذهف ةيآلا [جرح ىمعالا ىلع سيل | ىلاعت عث هللأ لونأف

 دهاجم نع جيرجنب نع جاو انادع لاقديبع وأ انئدح لاقدمع ن ف رفعج انثدحلاق دم

 ىلإ لاجر موعبتةسي ةجاح ولوأو ناجرعو نايمعو ىنمز لاجر ناك لاق ةيآلا هذه ىف
 نوءيتتسملا هركف موعم نمو مهنانأ تريب لامعا وبيهذ ام ًاماعط مط آودجب م 3 نإف مم و

 ليوأت اذبفك الذ نمهودجو ثيح ماعطلا مهلحأو ةيآلا| م 38 اتجالا 0! 3 تلزف كالذ

 انثدحلاق كيبع وبأ انثدد>لاق ناهلانب لح نب , رفعج ا دح )ع دمع نب 0 انثدحو ناث

 ضِب رااو جرع ”اللاو ىمعاللا لابام ىرهولل تلق لاقرمعم نعكرابملا نبا نع ىدبم نبأ

 اوفلخ اوزغ اذإاوناكنيملسملانأ ةبتع نب هللا دب من ارض رع لاق انبه اوركذ
 اوناكف ابنم اولكأت نأ مكل انللحأ دق اولاقو ميتافملا مهيلإ اومفدو مهتويب ىف ممانمز
 للا وأت اذبف مهل ة ةصخ رذب ! هذه تل زئف بيعمتو بلش دنال نولوقيو كلذ نم نوج رحتب

 اوناكلاق مسقم ن ص ملسم نب سق نع نايفس ىورام ودو عبأ ر ليوأت هيف ىورو ثلاث
 تل د حبلا لانيام لانيال هن 0ع الاو ضيرملاو ىمع'الا عم اولك أينأ نوعنت#

 ةلك اوم فجرح يلع سل لقي مل هن اللي والا اذهرملا لهأ ضعب ركنأ دقو 3 الإمز

 لكأ اذإ ىمع الا ىف اذبف لك الا ىف هعم ركذ نمو ىمع'الا نع جرحلا لازأ ام 0 5
 دعب لع المت مسقم لب وأت ناكنإو فلسلا نع ةروكذملا هوجولا دحأ ىلع هريغ لام نم

 لطابلاب مكسب مكلاومأ او اك أتال | ىلاعتهل وق ن"الهرهاظ سابع نبأ ليوأتو مالكلا ىف
 لزنأف لكألا نم اومنتمأو ةراحت اذه نكي ملو | م 0 نع ةراجت نوكت نأ الإ
 دنع ةداعلا تناكدق هنأ امهدحأ ن نيوججو نم علا ورف دهاجت ليوأت امأو كالذ ةحابإ هللا

 نمو ىمعاألل هللا ساب أفدب قطنل اكهب ةداعلا ناب رج ناكف موعم نمو منابر ة”ال مامطلا لذ
 كلذ نأ قتاثلاو 2 تويبو مثوعبتا نم توبب نم اواك أي نأ اوعبتتسا | 5 كذ
 ناكف مهلاثم" / نامؤلا كللذ ف 0 ةفايضلا تناك دقو ماعطلا ىلإ ةرورض هن نك ؟ نميف

 ريغب ةجاحلا رادقم هنم اولكأب نأ مل 1 مييأ كلذلف ءالؤهل ملام نم اتسم ردقلا كلذ
 | مكقيدصو أ ] هلوقل سأب الف هنذإ ريغب كلقيدص تدب نم تلك أ نإ ةداتق لاقو نذإ

 ىكبف اهنم لكأب لعجو اهذخأف ةقاعم ةرفس ىأرف نسحلا ىلع ل اخد ًايارعأ نأ ىورر
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 اوناك مهنأ ىنعي اوضم ىل ًاثاوخإ اذه عنص امب تركذ لاقف كيكبيام هل ليقف نسحلا

 مهنم هب ترج دق ةداعلا تناكام ىلع ًاضيأ اذهو نونذأتسيالو كلذ لثم ف نوطسني

 تويبلا نم لعأ هللاو ىنعي | مكتوب نم اولكأت نأ مكسفنأ ىلع الو] ىلاعت هلوقو هلثم ف

 هيلع لمتشي نمو همداخو هدلوو لجرلا لهأ لثم اهف مثريغ لايع مهو اهناكس مه ىتلا

اص وهو مث ريغ لايع ف اوناكنإو اهئاكس مهنأل مهيلإ اهسنوهتيب نه ل كيف هلزنم
 بح

 رهاظ ناكذإ هسفن لام نم لكأب نأ لجرلل ةحابإلا دارملا نوكي نأ زوحيال هنأل لزنملا

 وأم كئانآ تويب وأ] هللا لاقو هريغ لام نم ناسنإلل لكألاة-ابإ ىف هؤادتباو باطخلا

 ل تاو نم لكألاا ,أف [مكتاوخأ تويبوأ مكناوخإت ويب وأمكتاومأ توبي

 كذب مودلات 1 عناقلا دقفو هطاشمال ماعطلا لذبب ةداعلا نان رجب مراح ىوذ ءايرقألا

 [مكت وي نم اولكأت نأ كسفت لع الو] ىلاعت هلوق نال دالو "الا توبب ىف لكأالا

 نإ لاقو كيب"ال كلامو تنأ هلل ىلا لاق هيبأ ىلإ ب وسنم لجرلا لام ن الهدافأ دق

 قلك 6 ةمالرأ بنك دم ارك 0 أم بيطأ

 ىلاعت هلوقو ءابآللا ىلإ ةبوسنم تناكذإ دالو“الا تويب ركذ ن نع مكسفنأ توي 2

 مكلف وأس اع نبأنع ةحلط ىبأ نب ىلع نعىور [مكقيدص وأ هحتافم متكلماموأ] و

 رثلاو ماعطلا كلذ نملكأي نأ هل صخرب هتعنصي لجرلا لك لجرلا وه لاق هحتافم

 4 أتفاا كلم اذ ذا لاق [هحنأفم مكلمام وأ] هلوقفة ةم ركع نعو نبللا كلذ نم_برشنو

 ىلع سيل ] هلوق ىف ةداتق نع ديعس ىورو ريسفلا ءىثلا معطي نأ سأب الو زئاج وبف

 نم لكأب الو ًادحأ فيضيال لجرلا ناك لاق [ جرح جرعأالا ىلعالو عرج ننحع ”ال

 لاقف ةم أع سانلل صخر مث كلذ ىف هل هللا صخر نم لوأ ناكو كلذنم ام هريغ تدب

 كدنع ام [هحتاقم متكلمام وأ  هلوق ىلإ  مكتويب نم اولكأت نأ مكسفتأ ىلعالو]

 كلذ ناك هنذإ ا هماعط نم تلكأت قيدص ىلع تلخد ولو ع و اما

 نم دأنعملا ن وكيف هيف نذإلاب ةداعلا ترجام ىلع ىنيم ًاضيأ اذهو ركب وأ لاق الالح

 ريغ نم اهوحنو ةرسكتلاب امجوز تيب نم ةأرملا هب قدصتتام لثم وهو هب قوطنملاككلذ

 ناوعدي بتاكملاو نوذأملا دبعلاكهلثم نم نوعنمب ال مهنأ فراعتم هن'ال هابإ اهماذئتسا

 مكقيدص وأ |هلوقو ىلوملا نذإ ريغب زوجيف امبسديأ ىفام ريسبلاب ناقدصتب و اميماعط ىلإ
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 همه ردو هراذيدب قحأب ملسملا لجرلاامو ىتتيأر دقل لاق رمعنب نع عفان نع شمع الا ىور

 تلي هللا لوسر بادككأ ناك لاق ىلع نب دمت نع ىفاصرلا هللا دبع ىورو 00

 قم رلا انثدح لاق ريثكنءقاحس] ىورو هيخأ نم م ممردلاو راني دلاب قحأ هن هنأ مدحأ ىرءال

 هلام ذخأيف هسنك وأ هيخأ ف هذي , كدحأ لخدي له لاقف اموي رفعج ىنأ دنع انك لاق

 مح ىذ نم قرس نم نأ ىلع ةيآلا هذه تلد دق ركب بأ لاق ناوخإب م أام لاق ال انإق

 مهنذإ ريغ نم اهوخدو مهاوي نم لك ”الاةيآلا هذه مط هللا ةحابال عطقبال هنأ مرح

 ةنآلا ىف نأ ال هقيدص نم قرس اذإ عطقيال نأ ى خذيف ليق نإف مهنم ًازرحم هلامز وكي الف

 هذه نإ ليق دقو هل ًاقيدص نوكي ال هلام ةقرس دارأ نم هل ليق هماعط نم لك "الا ةحابإ

 لاملحال عقلي هلوقبو [اوسنأتست ىتح مكتوب ريغأت ويب اولخدتال | هلوقب ةخوسنمةبألا
 ةبآلا هذه نال هخسن بجودام كلذ ىف سيل ركب وبأ لاق هسفن نم ةبيطبالإ ملسمءىرمأ
 هلوق كلذكو مهريغ سانلا رئاس ىف [ كت وبي ريغ اتويب اولخدتال | هلوقو اهيف ركذ نميف

 اولك أتنأ حانج مكيلع سيل | ىلاعتهل وقو هسفن نم ةبيطبالإ ملسمءىرما لام لحال هَل
 مدحأى رب ةمب رخىبب ةنانك نم ىحلا اذه ناكلاق ةدأتق نع ديغس ىودإ ًاتاتشأ وأ ًاعيمج

 مئاج وهولفحلا دوذلا قوسيللجرلأ نأ ىت> ةيلهاجلا ىف هدحو لكأب ال نأ هيلع لع 1

 | اتاتشأ وأ ًاعيمج اولكأت نأ حانج ككيلع سيل | هتلا لزنأف هبراشيو هلك اوي نم دحي ىتح
 -- ايت م25 نع ببرحح لإ ىمحو لاف لسه نب ديلولا ىورو 8 ,امحأ ( نأ يدع و و لوح ب ها قمل 2 هو انثدح لاق لم نب دمل ولا ى

 اوعمتجاف لاق معن اولاق نوف رتفت مكلءلف لاق عبشن الو لكأت انإ اولاق تي هللا لوسر

 [ًاناتشأو | امي سابع نبأ لاقو هيق مل كر 5 هيلع هللا مسأ ا مكماعط ىلع

 ا ولكأب نأ ارضع كاع يلا 0107 ما نر ىف ريقفلا عم لكأي ىنعملا

 اوعنتمافهبحاص لك أ ىلعهلكأ ديزي نأ هريغ مملكأ نإ ف ذا ناكلجرلان] ليقو هعم الإ

 ىنعملا اذه ىلع ل 6 دقو لع دع لي وأت اذه ركب وبأ لاق ماعطلا ىلع عامتجإلا نم م كاذلج ال

 محل حابأف [ | مناوخإف مهوطلاخت نإو ريخمهل حالصإ لق ى مال نع كنولئسيو ] هلوق

 ىلإ ءذه مكقدوب يدحأ أوثعباف | هلوق هوحنو ًاعيجم ولك أيف مهماعطب تي لأ ماعط اوطلخ نأ

 مهني ماعطااو ًاديمج ممل قرولا ناكف [ هنم قزرب مكتتأيلف اماعط ىزأ اهأ رظنيلف ةنيدملا

 نوع ن أ زوحي | ًاعيج اولكأت نأ حانج مكس يلع سيل ] هلوق كلذ كف هلكأ !وزاجتساف



 هلوقو رافسألا ىف سانلا املعفي ىلا ةدهانملا ىهو مهني ًاماعط ًاعيمج اوك أي نأ هدارم

 ىلع اوءلسف نسحلا ن زرع رمعم ىودإ | ةيح ة كسفنأ ىلع أويلسف 1 ودا ملخد اذإف ] ىلاعت

 ورع نع رمعمىورو [ مسفنأ اولتقت الو ] ىلاعت هل وك ض عب ىلع مكضعي مسي مكسقنأ

 نيحلاصلا هللا دا بعىلعو انيلع مالسلا لف هت د اذإدجسملا وهلاق سابع نبأ نعرانيد نبا

 هللأ دابعىلعو اني اع مالسلالاقدحأ هيفسل أ دب لخد اذإ ]ناك هنأ رم نبأ نع مفان لاقو

 ىلع مالسلا هللا مسب لاق دجسملا لخد اذإ ا مالسلا لاقدحأ هيف ناكاذإ و نيحاصلا

 موف كلهأ ىلع ملسف كتدب تلخد اذإ [مكسفنأ ىلع اودلسفإ ىرهزؤلا لاقو كي هّللأ لوسو

 نيحلاصلا هللا دابعىلعو !نيلعمالسلا لقف هيف دحأال تيب تاخدااذإو هيلع تءلس نمقحأ

 رثاسل المتحم ظفللا ناكامل ركب وبأ لاق هيلع درت دكمالملا نأ انثدح كلذب ىعأي ناكهنإف

 ةيحت ] ىلاعتهل وقو ظفالامومعب ًادارم عيمجلا نوكي نأ بجو اهيلع فاسلا هلوأت هوج 1

 ةبيط ةكرابم ,هو هب ىمأ هللا نآل هللا نم ةيحت مالسلا نإ ىنعي [ ةببط ةكرابم هللا دند ن
 اويل ةيحتب من يح اذإو] ه ]وق نأ ىلع ةلالدلا م ا 3

 عماج رأى هش اوناك اذ ذإو] ىلاعت هآوقو مالسلا هب دير أدق[ اهودر وأ اهنم نسحأب

 رمأ لكفف ءاطغع لاقو دابجلا َْق ريبج نب كيعسشسو نسل | لاق [ه هونذأتسي ىح أوبهذي مل

 هلل ةعاط وه رمأ لك ةداتق لاقوةعجلا ىرهزلا لاقو لاتقلاوةعملا فل وحكم لاق وعماج

 ىلع هعم اوناكاذإ ] ةداتق نع ديعس لاقو ظفللا مومعل كلذ عيمج ىف وهركب وبأ لاق

 تذأ مل كنع هللا افع ] ةءارب ةروس ىف كلذ لبق لزتأ هللا ناك لاق ةيآلا [ عماج ر أ

 ىف ىلا !ا ةآلا هذه تخسلنف أ من تكس نم نذأف ةروسلا هذه ُْق هل صخر 0 [ مه مم

 الو هماقمل هجو ال هنال ةعجلا ف ثدحملل ناذ_ئسالل ىنعمال هنإ ليقدقو ةءاربةروس

 مهنذ وعم ىلإ هيف مامإلا جاتح اف وه انإو هيف نأ اذئةسولل ىنعمالف هام مامإلل ز زو<

 | ًاضعب مكضعب امد كني لوسرلا ءاعد اولعجتال ] ىلاعت هلوقو ىأرلا وأ لاتقلاف

 سه دل اخ هءأعد نإف 1 يلع ةءاعد هومتطذأ اذإ اورذد> |ىنعي لاق سابع نيازنع ىور

 الو هللأ ىنأي هلئا ل وسرأب دو ميظعتلاو عوضخ اب هوعدأ ةداتقو دهاجم لاقو هريغ ءاعدك

 طظفللا لا تال اعيج نيرمألا لع وه ركب ونأ لاق ضعبل مكضعب لودي مد اي اولوقت

 اوناك نيذلا نيقفانملا هب ىنعل ا ًاذاول مكنم نولاستي نيذلا هللأ ملي دق ٍإ ىلاعت هلوقو اهل



 ا ناقرفلا ةروس نمو

 ىنلا هأرب الل هب راتسلو ضع مهضعل ذولي ناذئتسا ريغ نم عماج رمأ نع نوف رص

 باذع مهبصي وأةنتف مهبيصت نأ هرمأ نع نوفلانيذلا رذحيلف ] ىلاعتهل وقافرصنم هلع
 ةغللا ىف كلذ زاوجل رجلا فرح هيلع لخدو هرمأ نوفلاخم نيذلا رذحيلف هانعم [ ملأ
 ًاريضن وكي نأ لمتح هرمأ ىف ءاهلا و موةاثيم موضقنامف هانعم [ميقاثيم مهضقت امف] هل رقك
 ةيانكسلا مكحو هيل هنآل هل اهنأ رهظألاو ىلاعت هلل أ ريض نوك نأ لمتحو 2 ىبلل

 مزلأ هنآأل بوجولا ىلع هللا رهاوأ نأ ىلع ةلالد هيفو اهم دقتام نود اهليام ىلإ امعوجر
 درلاب هفلاخبف هلبقي ال نأ امهدحأ نيبجو ىلع نوكي كلذو رمآلا هفلاخي باقملاو مولل
 مالا لعوم هم وز ًادّقتعمو هيلع هب وج وبر قم ناكن ]وب ررمأملا لعفب ال نأىنانلا و4

 جن نم سانلا نمو ةلالد ريغ هصخ رخآلا كود نيهجولا قد لع هرصق قدو اعيد

 لسر

 هلعفو متلي ىذلل هرمأ ىف ريمضلا لعج هنأ كلذو بوجولا ىلع ِمتلَي ىنلا لاعفأ نأ ىفهب
 كلذك سبل اذهو هلاوقأو هلاعفأ ىنعي [ديشرب نوعرف رمأ امو] ىلاعت لاق ورد سم
 مكنم نال ستي نيذلا هللا ملعي دق] هلوق ىف ِعِلَب ىنلا مسا دعب هيف ىلاعت هللا مسا نآل اندنع
 .رونلاةر وسرخأ هريغ نوددهيلإ اجار نوك نأىغبنيف ةيانكلا هيلتىذلا وهو اداول

 0 ناقرفلا ةروس نمو 1
 مير لأ نمحرلا هللا مس

 هل ف صولا ىف ةغلابملا هجو ىلع رووطلا | ًارووط ءام ءامسلا نم انل زنأو | لجوزع هلوق
 لتقو برضي ىأ لوتقو بورض لجر لاقي اكروطم رهاطووف هديغ ريبطتو ةراهطلاب
 نم عناملا ثدحلا نم رهط هنأل ًارورط ىمسي ءوضولاو كلذب هل فصولا ىف ةغلابم وهو
 تعج تلي ىنلا لاقو روطي امب ىأ روبط ريغب ةالص هللا لبقي ل تي ىنلا لاقو ةالصلا
 ءاملا ماقم ماقو ةالصلا هب ع قس كيمحح نوه 13 هايس ًاروبطو دم ضرآلا ىل

 هاش الا نم هريغمأملا طئاخ أذإ أهدحأ ءايعأ هيث الث ىلع ءاملأ مكح قا فاتذا دقو هك ١ مثلا هللا ةرئام خ1 1١ يأ اذ َيخحلع 111 جت نادأ

 ةساجن هطلاختل اذإ انب احصأ لاقف لمعتسملا ءاملا تلاثلاو ةساجن هتطلاخ اذإ ىناثلاو ةرهاطلا
 هوضولاف ندبلا ةراهطل لمعتسي ملوةبلغلا لجل ءاملا مسا هنع ليزي ىت> هريغهيلع بلغيملو
 هوحنولخلاو ءالقايلا ءامو قرملا لم ءاملأ مسأ هنع ليزيى> هريغ هيلع بالغ ناف زئاج هب

 هب ءوضولاف نوباصلاو نانشأللا ومن هل قئأن وكسيلءاملاب خبط اهو زئاج ريغ هب ءوضولانإف



 صاصجلل نأءرقلا ماكحأ 00

 :ئشوأ ل ارفعز هيف عمقو نإ كلذكو ىرحب الف طولا قيوسلا لثم نوكي نأ الإ زئاج

 ءاملاب ؛ ًاضوتيال كلام لاقو ءاملإ ةيلغ لج ل 0 هب هوضولاف هن وأ ريغو هغيصن حخيصي م

 هاد ل وأ حتبساشت وأ ا ًاضاؤت اذإ لا نب نسحلا لاقو زيخلا هيف لب ىذلا

 مسأ هيلع عقبال امم كلذ ريغو ا زبخ هيف لب اذإ ىمفاشلا لاقو هنول ريغ ءىثش لك كلذكو

 ىذلا ءاملا“كلذكو هب روظتلا زوجي الذ هنم جرخو هطلاخ ام ىلإ فاضي ىت> قاطم هام

 لسغلا ضعب نوكي نأ هيف طرشي هباصأ نم ريثكو نانشألا وأ نافعزلا هيلع بلغ

 [ قفارملا ىلإ مدنا و مكه رجو اولسغاف | ىلاعت هلوق هيف لصألا ركب وبأ لاق ءاملا ريغب

 [اواسغاف] هلوق ن أ ايهدحأ انلوق ىلع نيمجو نم ةلالدلا هيف [ ءأم اودجت ملف ] هلوق ىلإ

 ! هام اودجيت ملف] ىلاعت هلوق ىناثلاو 0 لسغلا م ها قالطإ زاوجي تاعئاملا رئاس ىف مو<

 لات هللا حانأا امنإَو هريغ هطلاخ نإو هام هيف اذه نأب لوقلا قالطإ نم دحأ ماتعالو

 يذلا ل هنم ءزج لك لوان 35 2 مسأ ءأه هلوق نال أها نيفوج لك وصوم ميلا

 هطلاخ نإو هن ةرارطلا زا وج ىضتقي هرهاظو هتتيم للا هؤام رومطلاوه رحللا ىف هلع

 اههطلاخ نإو ضئا+لا روسو ةره ار وسب ءوضولا حابأو هيف كللذ كلم, ىلا قالط اال هريغ

 ةطلاخمب هنول ريغت مم ليسلاو دملا ءا ةرضرلا ارسل العال اكرأ راادسانل ندي

 هل كلذ ةطلاخع لجأ نمو تابنلاو شيشحلا نم ىراحصلا ىف نوكت ل

 000 ىف الصأ كلذ رأصف ىرخأ ةرفصلاو ةرمحأ ىلإو ةرات داوسلا ىلإ ًاريغتم

 هلمعتسا ول هريغ نع درفنملا ءاملا ناك اذإ ليق نإف ءاملا مسأ هيلسيف هيلع بلغي ىل اذإ ءاملا

 دقف نارفعزلاو درولا هام وك هطلاخ ىذلاب هافكف هريغ هب طلتخا مث هفكي مو ةرابطلل

 هأملاب هطالتخا نيب قرف الف روطي مل هدرفأول ام هبة ةراهطلا ز ونال امه هن وضو ضعب لصح

 ءايث'الا هذه نم هطلاخام نأ اهدحأ هوجو نم طلغ اذه هل ليق لسغلاب هدارفإ نيبو

 باغ !1 جلا ناكو هكح طقس اليلق ناكاذإ ةرارطلا ريغل هلاعتسازو ,< ىلا ةرهاطلا

 تح قف نت زتق هنأ نبللا مسا هنع لوزب ال ريسي ءام هطلاخ ىذلا نيللا نأ ىرت الأ

 دق هزجلا كلذ نآل دحلا هيلع بحي لو رمخ براش هل لاقي ال رمخ نم ةرطق هيف تعقو دق

 اذإ هطلاخ ىذلا ءرجلاو بلاغلا وه ناكاذإ ءاملا كلذك هيكح طّقسف هيف اكاهتسم راص

 زوجي نأ ىغبذيف تركذ ام ةلعلا تناكنإ هنأ ىرخأ ةبج نمو هنكح طقس اريسي ناك



 "؟.؟ ناقرفلا ةروس نمو

 .دارفتا نيب قرف الذإ هترابطل ًايفاك ناك هطلاخ امع درفنا ول هلمعتسا ىذلا ءاملا ناكاذإ

 ًادرفنم املا لمعتسا ول ناكاذإف هسيجنت بجوبال اهب هطالتخا نيبو لامعتسالا ىف ءاملا

 هطلاخ اذإ هيكح كلذ نوكي نأ بجو ًارورط ناكو هوحن ود رولا ءامو نيللا ند هطلاخ امع

 !ذبف ةرابطلا هب ضورفملا ءامال المعتسم نوكي نأ نم هج رختال هل ه ريغ ةطلاخم نآل هريغ

 لسغرثك أذإ هزيجتنأ ىغبنيف ًاضيأو كلمأ مدهو كلوق نالطب ىلع لدي هتركذ ىذلا

 ايفاكناك هسفن د رفناولام ءوضولا ءاضعأ ىف ءاملا نم لمعتسا دق هنألل ءاملاكلذب هئاضعأ
 ةرووط ءامسلا نملزتملا ءاملا لعل | ًارووط ءام ءامسلا نم انلزنأو ] ىلاعت هللا لاقليق نإف

 هريغ ةطلاخم هل ليق ًارومط نوكك الف هنيعب ءامسلا نم لزنملا وه سلف هريغ هطلاخ اذإف

 ليسلا ءام نيطلا طالتخا نأ ىرتالأ ءامسأا نم لزتملاوه ءاملا نوكي نأ نم هجرختال هل

 ءامسلا نم هلوزن تقو نكي ل نإو هنيعب لزنلا وه هيف ىذلا ءاملا نوكي نأ نم هجرخم )ل

 .نأال زئاج هب هوضولاو ةئيطا هذه ىلع ءامسأا نم لزني مل رحبلا هام كل ذكو نيطلل ًاطلاخم
 هلزنأ ىذلا ءاملاب رمطتم هب هريغ طالتخا مم آذإ ورف ءامسلا نم لذنملا ءاملا وه هيلع بلاغلا

 هتطلاخ ىذلا ءاملاب ءوضولا زاوج اذه ىلع بجيف لبق نإف ًارووط هامسو ءامسلا نم هللا

 ءامسلا نم لزنملا وه ءلملا اذه نوكب نأ نم هايإ ةساجنلاةطلاخع جرخم مل هنآآل ةريسي ةساحن
 .ةطلاذ الإ كانه نكي مل ولف نيعلا سجن رصي مل هلا قاب وه ةساجنلل طلاخلا ءاملا هل ليق
 ليق نم ءايسلا نم الزنم ءام هن 3 عم هب ه ةرابطلا انعنم انكلو هب ءوضول ولا انعنم ا هل هريغ

 أمنإف روظح ةساجنلا لاهعتساو ةس 3 ل نم ء وج لاهعتساب الإ هلايعتسا ىلإ لصن ال هنأ
 ءاملا تطلاخ نإ و ةرهاطلا ءايشألا لامعتسا انيلع روظحم سلو ةساجنلا لاهعتسا انعنم

 درولا ءام هبجو حيسم مثار قلا ءامب أضوت نكزاج ةرابطلل ءاملا لامعتسا هعم لوصااك»

 روفاك هيف قلأ اب ءوضولا ىعفاشلا زاجأ دقو هترابط كلذ لطب الف تارفعزلا ءامبو أ

 م لقأ ىف ةساجنلا نم هلم عقو نإو ريسي درو هطلاخ اعو هحير هنم دجوب وهو ريتعو

 نإف ه ءاما تطلاخ اذإ ةرهاطلا ءايشألا سايق ةساجنلا سايق سيلف هلامعتسا رحب ىل نيتلق

 ةرهاطلا ءاي ثلا نم ءىث هيلع بلغيام هطلاخض ىذلا ءاملاب ءوضولا زيجت نأ كمراي ليق

 لاح ىف ءام !! نم لزتملاوه هنآلو زاج درفنا ول هنآلل هثوضول ءافك د رفنا ول ءاملا ناكاذإ

 هنأ لبق نم كلذ بحيال هلليق ءاملا مما قالطإ هبلس ىتح هريغ هيلع بلغ نإو ةطلاخلا



 صاصجلل نإءرّلا ماكحأ "+

 تعقوولر مخ نم ةرطق نأ ةلالدب هعم ليلقلا م مح طقس و هيكح ىلإ هلقني هيلع هريغ ةبلغ

 بصأأ ره لاول رامطلا هلع حالو ع 4 لقي مل ناسنإ هنم برشف ءام قحىف

 هلكح ناكو ر مخ براش هنأ هيلع سانلا قالطإل بلاغلا وه رذلا ناكف هب تجف ءام اذ

 نارفعزلا ءامو درولا ءام امأو ةجوزمم ريغ ًافرص اه راش > هيلع دحلا يبوجو ىف

 سل هنأل نكللو هريغ ةطلاخع لجأ نم هن هوضولا عنمب ملف رجشلاو ناحيرلا ةراصعو

 هلوقب ءام ىنلل 1 دق هللأ ىعم امدييبقتب الإ مسالا هلوانتي الو ةرابطلا هب ضو رفملا هلا

 ءاملا نم وه سيلو | ءام نم ةباد لكق اخ هللاو ] لاقو | نيوم ءام نم ,كشل#غ ملأ |

 لخلاب هوضولا واج ىف اص نب نسحلا بهذم امأو ءىش ىف ةرابطلا هب ضورفملا

 كلذ زاجولو ءام نم ريسب ءىش هطلاخول بنءلا ريصعبو قرملاب هتزاجإ هعزايهنإف هوك و

 كلذ زاج ولو عامجإلا فالخ اذهو اهريغو ناهدآلا نم تاعئاملا رئاسب ءوضولا زاجل

 بارتلا ىلع ًاسايق نانشألاو 000 كلا زاجل
 هيف انقيت ام لكنإ هيف انباحأ بهذم 0 ةساجن هتطلاخ ىدذلا ءاملاام آو ) ا

 ءام دحلا اذه ىلع فاتخ الو هلامعتسا رجب مل كلذ نظلا ف بلغ وأ ةساجنلا نم ءزج

 زحي مل ةساجين هيف تعقو ول رحبلا ءام نآل ىراجلاو دك رلا ءاملاو ريدغلاو رْثبلا ءامو رحبلا

 اذإ ىذلا ريدغلل انباصأ رابتعا امأو ىراجلا ءاملا كلذكو ةساجنلا هيف ىذلا ءاملا لاهعتسا

 غولب ىف نظلا بيلغت ةبج ىف مالكوه امبإف رخأآلا فرطلا كرحتي مل هيفرط دحأ كرح

 هايلا ضعب نأ ىف امالك اذه سيلو رخآلا فرالا ىلإ هيفرط دحأ ىف ةعقاولا ة-اجنلا

 لاعتس ازوال اولاقكلذلو هلايعتساز وجال اهضعبو هلابعتسا زو دق ةساجنلا هيف ىذلا

 ىذلا ءاملا ىف راصم'الا ءابقفو فلسلا فاتخا دقو ةساجنلا اههف ىتلا ةيحانلا ىف ىذلا ءاملا

 أاوضوت لاقف ضيحلاو ةتيملا هيف ح رطي ريدغ نع لئس هنأ ةفي : ذ- نع ىورف ةساجبن هتلح

 ةريره وبأ لاقو بتحيال ءاملا نإ ماخلأا لخدي بنجلا ىف سابع نبا لاقو ثبخضال ءاملا نإف

 هللا لزنأ بيسملا نبا لاقو سجنتي ال ءاملا لاقف بالكلاو عابسلا هدرت ءاملا ىف ةياور

 هريغي ملام سجنبال ءاملا ف لوبلا ىف ىرهزلاو نسحلا لاقو هى ا ءاملا

 كلذكو ءىث هسجنيال ءاملا ليلىبأ نباوريبج نيديعسو ءاطعلاقو معط وأ نولوأ عيد

 ثبختال ةياور ةريره وبأ لاقو ةعيبر لوق وهو ةيلاعلا ىنأو ماسو مساقلا نع ىور



 0 سس سل ل آذآ م ناقرفلا ةروس نهو

 ءاملا ناك اذإ رمع نب هللا دبع لاقو ةياور ىف ريبج نب ديعس لوق وهو ءىث اولد نيعب رأ
 الإ بنج هيف لستغيال ضوملا لاق هنأ سابع نبأ نع ىورو ءىثث هسجني مل ةلق نيعب رأ
 نباوىعخنلاو قورسملاقو ىظرقلا بعك نبد# لوقوهو ًابرغ نوعبرأ هيف نوكي نأ
 هسجنب ال دك ارلا هامل ةياور ريبج نب دوهس لاقو ءىش هسجنب مل ًاركءاملا ناك اذإ نيريس
 نب ديبع لاقو ءىث هسجني مل نيتلق ءاملا ناك اذإ دهاجم لاقو لالق ثالث ردق ناك اذإ ءىث
 كلام لاقو هلهأ ىلع ءاملا كلذ مرحل ءاملا نم ةبرق ىف ترطق ركسم نم ةرطق نأ ول ريع
 لئاسم كلام نعركذ دقو هحير وأ همعط ريغتي نأ الإ ةساجنلاب ءاملا دسفي ال ىعأ زوالاو
 ىفمادام هب ًاضوتنم ةالصلا ديعيو ميبلغت نأالإف زنت اهنأ رثبلا ىف ةجاجدلا توم ىف
 هنأ كلام هيف لوي عضوم لكذأ هراصأ لوقي كلذكو بابحتس ا هدنع اذهو تقولا
 هدسفأ بنج هيف لسقغااذإ ضو+ل 1 لاقو باحيإب سيل بابحتسا وه تف ولا ىف ديعي
 نأ بنجلل ثيللا هركو أ هبأضوت نإو هلاهبعتسا كرت بايحتسا هدنع ًاضيأ اذهو
 ريثكلا دك !رلا ءاملا ف بنجلا لستغي نأ سأبال اص نب نسحلا لاقو ربل ىف لسدغي
 هون ىورو ركلاردقنم لقأ ناك اذإ ةالفلاب ءاملاب ءوضولا هركو ةخبسلاو ربلا ىف مئاقلا
 اذإ عفاشلا لاقو لطر اتئامو لطر فال :[ةثالث مثدنع ركلاو نيريس نباو ةمقلع نع
 عوقوب سجن لقأ نكنإو هنولوأ همعط ريغام الإ هسجنم مل رجم لالي نيلِق ءاملا ناك
 تاساجتلاو | تئابخلا مهيلع مرحبو ] ىلاعتهل وقانب األ وقل هب جت ىذلا و ةريسإلا ةساجنلا
 لمع نم سجر ] رفحا ىفلاقو | مدلاو ةتيملا مكيلع مرحامتإ | لاقو ثئابخلانم ةلاحمال
 امأ ريبك ىف نابذعي امو نابذعيل امهن] لاقف نيربقب لَ ىنلا مو | ٠ وبنتجاف ناطيشلا
 آب رحت ءايش "ال اهذه هللا مرخل ةميفلاب ىشع ناكر خآلاو لوبلا نم ءىربتسي ال ناك امهدحأ
 هيف انقيتام لكلامعتسا ميرحت بج وف ءاملاب اهطالتخا و اهدار فنا لاح نيب قرفي مأو امهم
 قيرطنمةحابإلا ةوج نمىلوأ ةساجنلا قيرط 1 رظحلا ةيج نوكيوةساجنلا نم ]هوج

 لوأر ل ةبؤةحابإلا ةبجورظحلا ةبج هءىف قعمتجا ىمهت الل لض الاق حايملاءاملا 1 1211565 . 7-11 ا ا ءوبب 5

 نإ دحاإو هزج رخآللو زج ةنام اهف اههرح ال ناك ول نيلجر نيب ةيراجلانأ ىرتالأ

 تبلغ ليف نإفاهؤطو امهنمدحاول زئاجريغ هنأوةحابإلا ةبج نم ىلوأ ايف رظحلا|ةرج
 دجت مل اذإ ةساجن هتلح دق ىذلاءاملا لامعتسا ف باحإلا ةبج ىلع ةساجنلا ف رظحلاةبج



 سس سس سم حس لااا ااا

 عمتجاامب] وةالصلا ءادأض رف همزلاذإ بجاو لالا هذهىف هلامعتسانأ م ولعمو هريغ ءام

 باحجيإلاةرجو رظحلاةبج هيف عمتج أ دقدنأكلوق هل ليق باحيإلا ة ةبجو رظحلا ة ةبج أنه.

 هلامعتسا همزلي ملف ةساجن هيف ام امأف هيف ةساجن ال ىذلا ءاملا لامعتسا بحي امنإ هنأل أطخ

 ءاملل ةطلاع تناك اذإ امأف اهسفنب ةدرجتم تناك اذإ ةساجنلا بانتجا همولب امن ] ليق نإذ

 ةلاحىف !هسانتجا مو هزلب ضاق نئسلاو ىألا ن نم ان ركذام مرم هل ىل مق امسانتجا هيلع سلف

 اذإف ًاضيأو ةلالدب الإ كلذ هل زحي م هنم ءىش صيصخت ىعدا نمو طالتخالاو دار فنإلا

 ةساجتلا هيف ىذلا ءاملا لامعتسا هيلع بجاوب سيلف ةساحي هطلا خت ل هريغ ءامل ًادجاو ناك

 0 هزل نم هانركذ امو ةحابإلا هجو ىلع هلام! زاوج انفلا دنع هيفام رثكأو

 حص اذ ]و انيبام ىلع رظحلل محلا اعمتج ا ى م رظحلاو ةحاب لاو رظحلا بجوي ةساجنلا

 اههرحأ نيرجول هريغ دو ىل اذإ هيكح كلذ نوكي ن أ بجو هريغ هال ًأدجاو ناكو كلذ

 ىف اهلوانت دق رظحلا نأ 15 تف تاساجنلا لامعتسال ةرظاحلا ىألا لامعتسا 5

أ ىناثلاو اهدا رفا لاح ىف وبك ه ب اهطالتخا لاح ف
 ءام دوجو لاح نيب قرش مادحأ ن

 00 تناكهريغ ءام دوجو لاح ىف كلذ انإ حص أذإف هريغ ددب مل أذإ هنييو هريغ

 موزل نوكي نأ بجوي رخآ هجوو اسباب لصفلا عاتما ىلع ع عيمجا قافتال هلثم

 دمي 0 . ا اولسغاف | هلوق مودع هيف ىه ىذلا ءأملا لايعتسأ بوجو ىم ىلوأ ةساجتلا

 انيلعوالإ ةساجن نمام هنأ ىرتالأ اهنيعب قلعتم ةساجنلا لامعتسا رحت نأو هو هريغ ءام

 لاهعتسالا م وزل هيف نيعتي 1 مهريغد؟ الىذلا ء الاوةدر فتم تناك اذإ اه امعتسا كرتو امانتجا

 نيعتب مل املفةحيعح هترارط تناكهب أضوتف هبصغ وأ هريغ ءام ناسفإ هاطعأول هنأ ىرتالأ

 ةبرم ةساجتلا بانتجا موزالراص ةساجنلا لامعتسا رظح ىلع نيعتو كالذي هت رابط ضرف

 مومحلان وكي نأب جوف ةساجنلاهيف تناك اذإ هريغ دحيال ىذلا ءاملا لامعتسا بوجو ىلع

 هطلاخ اذإ تأعثاملا رئاس ىف ءابقفلا نيب انالخ م ال ًآضيأو ىلوأ اأن دجال بجوملا

 ريثكلا م 5 كلذ ىف ريسلا 5 مم نأ وأو لخلاو ناهدآلاو نيللاكةساجتلا ن نم ريسلا

 نيبجو نم هانركذ ام ىلع لصألا اذه نم ةلالدلاو هيرششو كلذ لكأ هيلع روظح هنأو

 رخألاو دارفنالاو ةطلاخلا ىلاح ىف انمدق ىذلا مومعلاب تاساجنلا بانتجا موزل امهدحأ

 ءايش"الا نم هطلاخ ىذلاوهو ةحابإلا كح نسنلء اني تاساجنلا وهو رظحلا مكَح نأ.



 ا ناقرفلا ةروس نمو

 ىآلامومعناكذإ هريغوأ ءام كلذنم هطلاخىذلا نوكي نأ نيب كلذ ققرفالوةرهاطلا
 ةهج نمانل وقةحص ىلع لدبو هلامعتس ارظح هيف ةساجنلاد وجو ىنعملا ناك ذإ وهل ةلماش ننسلاو

 لستغي الورخآ ظفل فو ةبانج نم هيف لستخي مث مئادلا ءاملاف كدحأ نل 0

 هتحنار الو هنول الو همعط ريخيال ريثكلا املا قليلقلا لوبلانأ مولعمو ةبانجنم هِنف
 ريغتي ىتج رثكل دحأ لكل سيبأول هنآل ليلقلال وبلا عنم امنإ ليقنإف هنم هيَ ىنلا عنمو
 هسفنل هنع ًايهنم ليلقلا نوكي نأ ىضتقي هيهن رهاظ هل ليق دسفيف هتحئار وأ هنولوأ همعط
 ريغ ىبعم تايثإ هريغل دسفي الل عن دم ا] و هسفئل هنع ىهنع سيل هنأىلع هلمح فو هريغل ال

 كلذ ىلع لمح ىم هنألعو هسفن ف روك ذملا م كح طأ ةس]وهيلعةلالدالوظفللا فر وك ذم

 ًآروظحم هتحناروأ هنولوأءاملا لت اناا نكد نأب انملعل همكح طقس وهتدئاف تلاز
 دقو ًاسأر هنكح طاقسإ ىلإ كلذ ىدؤيف عامجإلاو صوصنلا نمر خلا اذه ريغب هلامعتسا
 هيف لاستغإل !لابلا عنف ةبانج نم هيف لستغي مثمئادلا ءاملا ف مدحأن ا وببال لَو ىنلا لاق
 همأنم نم مدحأ طظقيتسا اذإ متلي 00 هلوق هيلع]ديوريغت 1 لاح ىلإ ريصي نأ لب ة لولا دعب

 ًاطايتح اديلا لسع مأف هدي تقأب ا ىهالال ءانالا اه طخدب نأ لبق الث هيدب لسغيلف

 اهنأالولو هريغي مل ءاملا تلح اذإ اولثم نأ مولعمو ءاجنتسالا عض وم نمدتب اصأ ةساحننم

 روبطهلوةب بالكلا غولوةساجنب لَم ىنلا مكح و ىنعم اهنم طايتحإلاب سأل ناك امم دسفت
 اواسغاف | ىلاعت هلوق لبق نإف هريغيال وهو 5 لسغي نأ بلكلا هيف غاواذإ مدحأ ءانأ ءانأ
 ىح ليجس ىراع الإ ينج الوأ ىلاعت هلوقو[ ٠ ءام اودجت مق - ىلاعت هلوقىلإ - مكهوجو

 هلوق مومع امهدحأ ةساحن هيف تناك نإو هلامعتسا زاوج ىلع نيوججو نم لدي | اولستغت
 رخآلاهجولاو هلحتل اموةساجنلا هتلحءامب هزاوج ىضتقي كلذ نأ | اواتغت ىتح ] ىلاعت
 هيف تناكاذإ ءام اذه ٍنأب لوقلا قالطإ نم ددحأ عنتمي الو [ ءام اودجت ملف | ىلاعت هلوق
 رظح ىف رابخآلاو ىألا مومع نم هب متللدتسا ام ضراعي !ذهو هريغت مل ةريم دمنا هنا
 نمهنمضت نم ىلوأ ان رك ذامن اكل نام ومعلا ضراعتول هل لبق 38 هتطلاخ ءام هلامعتسا
 رظح نم انركذام نأ ىلعو رظحال ,كحلا ناك اممتجا ىتم رظحلاو ةحابإلاو رظحلا
 ءامب ًارومأم لسغلا نوكي نأ بجوف مومعلا نم تركذام ىل ىلع ضاق ةساجنلا لامعتسا
 هبف لمعتسم رظحلا باجي] مومعو ًاروظح ناك هتريغ اذإ هنأ ىرت الأ هيف ةساجن ال
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 ًافئاس نبل | هلوق ىلع تاساجنلا لامعتسال هرظح ىضق اكو لسغلاب سآلا مومع نود

 أ اولغاف] ىلاعت هلوق ىلع ىضقي نأ بجاو كلذك ًاريسي 7 هلحام ناكنإف [ نيب راشلل

 ا ءام هامسلا نم انلزنأ و] ىلاعتدلو قب كلذ حابأ نم جبتحاو |[ ءام اودجت ملف ] هلوقو

 ةتتيم لاو هؤام رورطلا وه هي هلوقو هب : ؟روطيل ٠ ءأم 0 نم مكيلع لو] هلوقو

 امصدحأ ناينعم هروتعي أ رورط هلوةىنعم هللا يف هاقالام ريبطت ىضَتَي ريرطتلاب هايإ هفصو

 امرت مل هيفةدوجوم ةساجن امأف ساجنالا ةلازإ رخآلاو هب ةالصلا ةحابإو ثدحلا عفر

 هنأ ًارورطهلوق ىنعم ن وكت نأ ىغبش لوقلا اذه ىلع و احل ًاربطم نوكي فيكف هسفن ن 3

 كثثايخلا رئاسو رخلاو مدلا ءازجأ نم هلحام نآل لا اذهو ةساجن ريغ ةساجنلا لدجي

 نكي م وةسجنامئايعأ ن وكينأ ن مج رخي مهيف تروظاذإ اهنأ 5 [ساجينأ نوكي نأ نم جرخمال

 ولا امل <حلاف هيف روظي ملف ًايلاغ ءاملا ناك اذإ ليق نإف اه ريرطت ىف ركح اهابإ ءاملا ةرواجم

 كلت نآلو ةبلغلا دوجول ءامل مكحهنعلزي مل تاعئاملا نم هريغوأ نبأ نم ةرطق هيف تعقو

 لبق هتطلاخ اذإ تأعئاملا رثاس مح ءاملا تلح اذإ ةساجنلا مل ةلرتسم ةرومغم ءاوجألا

 مكحلا نإ و ةرهاطلا ءايشآلا نم ابطلاخت ايف اكح فاتذال املك ت اعئاملا نآلأطخ اذه هل

 ةريسلا ةساجنلا ةطلاغ نأ ىلع انقفتادقو اهطلاخام ةرومغملا تاكلبتسملا نوداهنم بلاغلل

 ايلع بلاخلا نود اهل كحلا ناكلب مكح ابعم ةبلخلل نكي مو اهدسفت ءاملا ريغتاعئام ا رئاسل

 نأ بجاوف اهل هترواجي ةساجنلل ًاروطم نوكي امن ءأملا ناكنإف ءأألأ كلذ كفاه ريغ نم

 هتبلغواهلم رومت لجأ نماهآر طم ريصيامن] ناك نإ واطأ سم اغنكي منو ةرواجماباهررطي

 عم محلا ناكو اهيلع ةيلاغو الة رماغ ةساجن اتطلاخ اذإ تاعئاملا رئاس نوكيدقف الع

 روبظدنع هلاعتسام<ر حت نمهيلعا وقفتا ام انل وق ةمص ىلع لديواهرمغامنود ةساجنلل كلذ

 دوجو ملعلاآضيأو ةساجتنلانم ءرجلامعتساب الإهلامعتسا ىلإ ل صن الدنأ ىنءملاقهيفةساجنلا
 اه انتدهاشك تاعئاسملا رئاس ىف اهدوجوب انيلع .رأ امال انتدهاشك هيف ةساجتنلا

 كلذ ف فلاخنم جتحاو اهتدهاشك اهدوجوب لعلاندبلاو و بولا فةساجنلاكو أاهرو

 سانلا ةرذع هيف حرطت ىهوةعاضب رثب نع لس ملتي ىنلا نافروادسب 0

 ةرصب ىلأ ثيدحتو ءىش * هسجننبال رووط هاملا نإ | لاقت بالكلا موحلو ءاسنلا شقاعو

 هيف ريدغ ىلإ انيهتافرفس ىف لِي هللا لوسر عم انك الاق ىردخلاديعس ىبأو رابج نع



 565 ناقرفلا ةروس نمو

 .ىتهسجنيال ءاملانإف !وقتسا لاقف هان ربخأف لَ ىنلا ىنأى تح سانلا فكو انففكف ةقيج
 .,ىش ةسجش 0 ا يي ؛وترأو انيقتساف

 نيتاسإلا ىلإ ءاملل ًاقيرط تناك ةعاضإ رن أ ىدقاولان عوج دق هنأ كلذ نع باوجلاو

 ابنع لسن وكي نأزئاجو هلفنيو ساجنألا نم هيف عقب امل الماحي راج ناك هنأ ىلع لدي اذبف
 نوكت نأزئاق ريدخلا ة ةصقامأو حذنلا دعب اهترارطب ربخأف ثابخال !نم تفظن ام دعب

 ةمح ىلع لدي اذهو رخآلا 20 رم ءوضولا عقلي حابأف هنم بناج ىف تناك ةفيجلا
 ةم ركع نع كامس هاورام هلصأ نإف سابع نبأ ثيدح الو ريدغلا رايتعا ىف انباهصأ لوق
 اهنمأضوتيل عَ ىنلا ءاخ ةنفج ىف ملم ىنلا جاوذأ ضعب لستغا لاق سابع نبأ نع
 لاغدإ نأدارملاو بنحيال ءاملا نإ قليلا لوسي لاقفامتج تنكىنإ هل تلاف لستغي وأ
 لديوظفللا هدنع ىنعملا لقتف كلذ والا د نأ زئاخ هسجني ال هيف هدب بنجلا
 هيف ةساجنلا عوقو هألأ سيجلب محلا س اع نبأ بهذم نم نأ انفصوام هأئدم نأ ىلع

 سابعانبأ سمأف مزمز رْثب ىف تام ايجنز نأ نيريس ناو ءاطع ىور دقو هريغت ملنإو
 هيف عقت : نا سجل ا] لاق سابع نبا نع ميهاربإ نع دامح ىورو امحزنب

 ظفللا اذه ًاضيأ مصولو سأب الف لتغت كديب تذخأ اذإ امأف بنج تنأو لستغتف
 نإف ًاضيأو ليلا ظفل لقنو بيسلا ركذ فذخل ةعاضي رب ةصق ىف نوكم نأ ألمتحا

 هلايعتسازاوجف انمالكامتإو هلامعتسازأ وج ىلعهيف ةلالدال.ىث هسجني الر ووط ءاملا هلوق

 نإ لوقن انآل فالخلا عضو ىلع هب ضارتعالا زوجي سلف هيف ةساجنلا لول دعب

 قلي ىنلا لقي مو ةساجن هتلح اذإ هلامعتس از وحي ال كلذ عمو ءىث هسجنب ال رووط ءاملا

 ترك ذ ىذلا اذه ليق نإف كلوقل هب جتحت ىتح هولمعتساف ةساجن هيف تعقو اذإ ءاملا نإ
 لدتست نأ ىلإ ترصو آذإ رهاظلاب ىللالدتسا طقس دق هل ليق هندياف لاطيإ ىلإ ىدؤي

 دياوفلا نم ًايورضهيف نأ نيب نحن وةريافلا نم ةياخت كيهذم ريغ ىلع هلح نأوهو هريغب

 سجن ال ءاملا دافأ هنإ لوقنف هيف ةساجنلا لولح دعب هلامعتسا زاوج نم تيعدا ام ريغ
 ندبلاو بوثلا نأ هب اندفتساو تاساجنلا نايعأ مكح ىف ريصي الو ةساجنلل هترواجمب
 بوثلا ىف ىذلا ءاملا نم قابلا نأ اهباع ءاملا بص ةالاومب تايزاف ةساجن امهتباصأ اذإ
 سيل ام رواج امنإ هن“ال اممكح هقحليف ةساجنلا نيع هرواج ىذلا ءاملا مكح ىف وه سيل

 سم ماكحأ ب )6ه
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 نأ ًازئاج ناكل هِي هلوق الولو اهل هت رواجمب ةساجنلا كح هقحاي امنإو هسفن ىف سجنب
 فاتخيالف هرواجام سجنيف ةساجنلان يع كح ىفراص دقةساجنللر واجما ءاملانأ ناظنظي

 لطبأف ًاساجن هعيمج نوكىف كلذ نم رثك أو رشاعلا ىلإ ثلاثلاو ىناثلا ءاملا مكح ذئنيح

 نوكي ال ةرواجملا ةج نم ةساجنلا مكح هقحل ىذلا هامل نأ دافأو نظلا اذه هلي ىنلا

 مكح نأ تجرخأف ةرأف هيف تنام اذإ بلا نأ ًاضيأ اندافأو تاساجنلا هاا نه

 نايعأ ةلزنم هلعجت ةرأفلا نإو ءاملا اذه رواجام نود ةرأفلا رواج ام قحل امنِإ ةساجتنلا

 نكي مل تركذام ىلع ىمأألا ناكول ليق نإف امن ام ضعب ريبطتب انكح كلذلف تاساجنلا
 ةساجتللر واجن املا نآل ىنعم هنول وأ همعط ريغامالإ ءىش هسجنب ال رورط هما هلي هلوقل

 تيعدا ام ريغ سيم ىنعم اضيأ اذه هل ليق هيف ةساجنلا رورظ عم هسفن ىف سجن سيل
 رووط ءاملا هلوق ىلع هيف رصتقا ىذلا ربخلاب هاندفتسا ام ريغ ىرخأ ةدّئاف هب اندفتساو

 طوقسو ةساجنلا ةبلغ لاح نعرابخ] هنآل كلذو ءانثتسالاركَذ نماي راع ءىش هسجنيال

 كبلاغلل مكحلا نأ كلذب دافأو تاساجنلا نايعأ مكح ىف عيمجلا ريصيف ارمعم ءاملا مكح
 ا ىفانماكت دقو اههبنم بلغألل مكحلانأ لخلاوأ نبللا هجزام اذإ ءاملا فلوقت

 "0 ا ىنغاف عضاوم ىف نيتلقلا ةلئسم فو

 فات ىلع هب ءوضولا نوزيجيال ىعفاشلاو انباحصأ اردت ءاملا امأو ( لصف )
 كلام ١م ةهأ ؟ اعده ء.ضولا 5 هلإ  فلاأ م لاك | 1 ءالأ
 لام نم ةقار رد نحب هوم ولأ زوجي ىرولاو كلام لاقو وه ام لمعتسملا 0

 نع ىدوألا هللا دبع نب دواد نع ةناوع وبأ ىورام لوألا لوقلا ةح ىلع ليلدلاو هل

 لستغي نأ تلي هللا ل وسر اناهن لاق هلي ىننلا باحصأ نم لجر نع نمحرلا دبع نب ديمح

 روبطلا ل ضفو اقرتفيلو لجرلا ءوضو لضفب ةأرملا لستغتو ةأرملا ءوضو لضفب لجرلا

 هم ومعو لسغلا دعب ءانإلا ىف قبب ام رخآلاو لسقغملا ءاضعأ نم ليسي ام نيثيش لوانت

 متلو هلوق وق ًآاضيأور قرط لضف هنآل ل لمعتسملا ءاملاب ءوضولا نعىبنلا كلذ ىضتق افا مبمظتن

 جش ”ل] نب هللا دبع نب ديكب يورو ةبانج نم هق لستعي الو مدلا ءاملا ف ىدحأ ناوسال

 مدحأ لستخي ال لاق ملط ىن ل1 نع ةربره ىلأ نع ةرهز نب ماشه ىلوم بئاسلا ىلأ نع

 نإ بلطملا دبع ىبباي لاق هنأ يي ىنلا نع ىورام هيلع لديو بنج وهو مئادلا ءاما هاملا

 تأ رأ ةقدصلا رمت ن م ا لآل لاق هنأ رمع نءو ساأنلا ىدبأ ةلاسغ مكلدرك هللإ
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 ىديأ ةلاسغب مهلع امم رح نيح ةقدصلا هببشت لدف هبراش امش تنك أءام.ناسن] أضوتول
 هب ليزأ اذإ ءاملا نأ رظنلا ةبج نمو اهلامعتسا زوحي ال سانلا ىديأ ةلاسغ نأ سانلا
 رجت مل ايلف امهب ةالصلا حابتسا ثيح نم ةساجنلا هب ليزأ ىذلا ءاسلل هبشم ثدحلا
 ىهو ىرخأ ةبج نمو ثدحلا هب ليزأ ام كللذك ةساجنلا هب ليزأ ىذلا ءاملاب ةرابطلا
 عنتمأ ىذلا ءاملا ةلزنمب راصف مسالا قالطإ اب هباس ةفاضإ هبسك أ دق لامعتسالا نأ
 كلا نم هب قلعآام ةبج نم كلذب , ىلوأ لمعتسملاو هل هريغ ةطلاخمب ءاملا مسا قالطأ هيف
 هلابعتسا زاوج كلذ عنمب مل دربتلل هلمعتساولف لبق نإف ةب د ثدحلا لاوز ىف
 ذإ هيف مسالا قالطإ عنع مل دربتلل هلامعتسا هل لبق رابطلل هلمعتسا اذإ كلذك ةرابطلل
 ىلامت هلوشب ك 00 نم جتحأو رهاط بوث اعد هلايعتساك وهف محب قلعتي م !

 كلذف لاق [هب كربطيل ءام ءامسلا نم يلع لرتيو | وقد | ًارووط ءام ءاهسلا نم انلزن :أو]
 بجو ةساجي هرواجت 1 و ًاسجن نكي مل امل هنأ امهدحأ نيوجو نم هب هوضولا زا وج ىضتقب
 دعب ةرم هب ريبطتلا زاوج ىضتقي [ ًارووط ! هلوق نأ ىناثلاو ىلو الا لاحلا ىلع هاب
 تركذامو فالخلا عضوم وه ةراج طلا دغي ىلو الا ةلاحلا ىلع هءاقب نإ هل لاقيفىرخأ

 0 ًاديقم مسالا هلوانتي ام امأف هقالطإ | ىلع قب يف لمعتسي مل ايف وه امنإف مومعلا نم
 اهرعأ دب ةرم هب ةراوطلا زاودج ىضتقي ًارووط هن وك نأ كلوق اه أو ٠ مومعلاهلو راقي
 الو ريبطتلا وأ ةراهطلاب هل فصولا ىف ةغلابملا ةبج ىلع ركذي امي كلذ نال كلذك سلف
 ا فصولا ىف ةغلابل !داربو في لاب بورخلجر لاقي اك را ركتلا ىلع هف ةلالد

 هلكأ تاكنإو أر يثك لك ايناكاذإ لوكأ لج رلاقبو لعفلا راركست هيف ىضتقملا سيلو
 ىلاعت هلوقو ًاضيأ عضاوم ف ىف كلذ اندب دقو لك ”الارار حار حا لجل

 هنم ق طخ ىذلا ٠ الأ هب ديرب نأ زوحي | ًاربصوأ بن هلمخ ًارشب 1١ ٠ نم قلخ ىذلا وهوأ.

 نم ةباد لكقلخ هقلاو | لوقو [ ىح» ىث لكءاملا نم اناعجو | هلوق ىف ناويحلا لصأ
 لاق أ روصو أيسن هلع | هلوقو مدأ دلو ابنم قلخ ىف ّجأأ ةفطنأا هب ديرب .نأذو<و ٠ ا
 لاق : ةنودنْلا روصلاو عاضرل ١/ بسنلا ةياور كاحضلا لاقو رهدلا نم ةءاضرلا سواط
 ليقو معلا تانبك هحاكن لي ىذلا بسنلا رهصلاو هحاكن لح ال ىذلا بسنلا ءارفلا
 بسنلا كاحضلا لاقو ةبارقلا هبشت ةطلخ ربصلاو ةبيرق ةدالو ىلإ عجرام بسنلا نإ



 صاصجلل ناءرقلا ماكحأ قا
 0 11 1 ا تلا

 [ تخأالا تانبو ] هلوق ىلإ [ مكتابمأ مكيلع تمر> | هلوق ىف اوركذ فانصأ ةعبس

 لئالحو ] هلوق ىلإ [ مكتعضرأ ىتاللا مكتابمأو ]هلوق ىف اوركذ فانصأ ةسفتر هصلاو

 مرح محرىذ لك مهن أ رارص"الا ىف فراعتلاو ركب وبأ لاق| مكبالصأ نم نيذلا منانبأ

 لكل هنإ نالف رابص”ال ىصوأ نميف انباعصأ لاق كلذلو كالذ هيلإ فيضأ نم ءاسن نم

 جاوزأ ناتخ“الاو لاق سانلا مالك موهفم نم فراعتملاوهو نالف ءاسنل مرح محر ىذ

 دقو ًاضيأجا وزأالا نم مر رح روذ لكو نيخلا هيلإ فاضملا نممرحم تاذ لكوتانبلا

 : رعاشلا لاق أر بص نتا نومسيف نتخلا مضوم ىف ربصلا لمعتسي

 تيمز نماض ربص ربقلاو 2توم' تدلو ذإ اهتيعم

 .ىذلا وهو | ىلاعت هلوق كلذ نم فراعتملا لع لومت وهو نتملا ماقم رهصلا ماقأف

 رم ىلإ لجر ءاج لاق ةءاس نبا نع ةيطع نب رمش ىورةيآلا | ةفلخ راهنلاو ليللا لعج

 كرام ىف كليل نم كتافام لدبأ لاقف ةالصلا ىنتتتاف نينم ملا ريمأ اب لاقف باطخلا نبأ

 نع سنوي ىورو ًاروك دارأ وأ ركذي نأ دارأ نمل ةفلخ راهتلاو ليللا لعج هللا نإذ

 ديع نب نمحر لأ دبع نع اربخأ امهنأ ةيتع نب هللا دبعو ديز. نب بئاسأا نع باهش نأ

 نع وأ هج نع مان نم هلي هللا لوسر لاق لوقي باطخلا نب ربع تحمس لاق ىراقلا

 اقو ليللا نم هأرق امن أكهل بتكر ظلا ةالص ىلإ رجفلا ةالص نيب اهيف هأرقف هنم ءىش

 هكردأءىث راهلا نم تاف نإرخآلا ةفاخ امهدحأ لعج | ةفلخ راهنلاو ليللا لعج |نسحلا

 [ ىركذل ةالصلا مقأو |هلوق وحن ىف اذه ركب وبأ لاق ليللا نم تاف ول كلذكو ليللاب

 .نع ىور دقو اهتقو كلذ نإف اهركذ اذإ اباصيلف اهسن وأ ةالص نع مان نم متلو هلوقو

 رخآلا ءىحجيو امهدحأ بهذي ليقو ضيبأر خآلاو دوسأ امهدحأ [ةفلخ] هلوق ىف ذهاجي

 نع حبجن ىبأ نبا ىور [ انوه ضرألا لع نوشمب نيذلا نمحرلا دابعو |ىلاعت هلوقو

 ًادادس لاق [ امالس اولاق نولهاجلا يطاخ اذإو | ةنيكسلاو راقولاب لاق [ انوه ] دهاجم

 لبج نإو دحأ ىلع نولبجي ال ءالح [ انوه ضرأالا ىلع نوشمب ] ًاضيأ نسحلا نعو
 نيذلاو] سانلا ىف هب نورشتني مهراهن اذه حادقلا مهنأك ف وخلا ممارب دق أوءلح مهلع

 مهناب مهفميفارطأ نيب نوحوارب لخد اذإ مبليل اذه لاق [ ًامايقو ًادجس مه. رل نوتيدب

 .هلوقو نوربكشيال عضاوتلاب لاق ًانوه ضرأال ا ىلعان وشب سابع نبأ نعو مهر نيبو
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 نيذلاو ] دهاجم نع ميجن ىبأ نبا ىور[ اورتقي ملو اوفرسي ملاوةفنأ اذإ نيذلاو ] ىلاعت
 و] فرسم وهف هللا ةيصعم ىف امهرد قفنأ نم لاق [ اورتقي ملو اوفرسي ملاوةفنأ اذإ
 هللا ةعاط ىف قافنإلاو دصقلا لاق [ ًاماوق كلذ نيب ناكو ] هللا قح عنم لخبلا [ اورتقي

 نوءديال نيذلاو ] ىلاعت هلوةو قح ريغ ىف هقافنإ فرسلا نيريس نبا لاقو لجو زع
 لاقف لجر ءاج لاق هللاديع نع لمثاو ىفأ نع شمع" الا ىور ةبآلا [ رخآ الإ هللا عم
 لتقت نأ لاق ىأ مث لاق كقلخ وهو ًادن هلل لعجت نأ لاق ريك أ بنذلا ىأ هللا لوسراب
 قيدصت هللا لزنأف لاق كراج ةليلحب ىنزت نأ لاق ىأ مث لاق كعم معطي نأ ةيشخ كدلو
 نيذلاو | لاعتهلوق [اماثأ] هلوق ىلإ رخآ اهنإ هللا عم نوعدب.ال نييذلاو ] هباتك ىف كلذ
 سانلا نمو] ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نعو انغلاروزلا ةفينح ىبأ نع [روزلا نودوشي ال
 دهاجم نعو هلثم دوعسم نب هللا ديع نعو ةينغملا ىرتشإي لاق [ثيدحلا وم ىرتشإ نه

 ليل ىبأ نبا ىورو ولو بعل لكو ءانغلا لاق [ثيدحلاو ل ىرتشي نم سانلا نمو] لاق

 دنع توص ني رجاف نيقمحأ نيت وص نع تبن تلي هللا لوس ر لاق لاقرباجب نع ءاطع نع
 ريمازمو بعلو ول ةمغن دنع توصو ناطيش ةنرو بويج قشو هوجو شمخ ةبيصم
 نأ ةدابع نب دعس نب سيق نع ةدأوس نب ركب نع رحز نب هللا ديبع ىورو + ناطيش
 ىف ًاضيأ ةيفنحلا نب دمع لاق ءانغلاو ةبوكلاو رذخلا ىلع مرح هللا نإ لاق هِي هلأ لوسر
 لكداؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ ملع هب كل سيل أم فقت ال نأ [ روزلا نودوشي ال | هلوق
 لمتحيو هيلع هولوأت ام ىلع انغلا هب ديري نأ لمتح ركب وبأ لاق الو ئسم هنع ناك كتلوأ
 اورم اذإو | ىلاعت هلوق ظفللا مومعل نيرمألا ىلع وهو هب لئاقلل لع ال امب لوقلا ًاضيأ
 ىورو اوحفص ًامارك اورم اوذوأ اذإ دهاجيو ريبج نيديعس لاق | ًامارك اورم رذللاب

 لاقو !ونك ثفرلاب ورم اذإ لاق ًامارك ورم وغللاب ورم اذإ نانسم نع مورخم وبأ
 لاتقب ىمآلا لبق هنأ ىنعي ركب وبأ لاق ةيكم ىه ىدسلا لاق ىصاعملا هلك وغللا نسحلا
 هتمزالملمرغلا هنموامتاد احلم ًامزال ليق [ًامارغ ناكاهم اذع نإ | ىلاعت هلوقو نيكرشملا
 : ىثعالا لاقو نوثع ربصي ال نط مزالم ىأ ءاسنلاب مرذمل هنأو ةجاحلاو

 ىلابي ال هنإف اليزج ط هي نإوامارغ نكي بقاعي نإ
 : مزاح ىبأ نب رشب لاقو



 ًامارغ ناكوآباذع ناكر افجلا مويو ءاسنلا موي

 ىمعسيو انمدق امم اوحن ركذو ةغللا ىف موزللا مرغلا لصأ بلعت مالغرمع وبأ انا لاق

 موزللا هل نآل ميرغلا بلاطلل لاقبف ةبلاطملاو موزللا ىضتقي هنأ ًامرغمو ًامرغ نيدلا

 هيحاصل نهرلا قلغي ال هلي هلوق اذه ىلعو موزللا هيلع تبثي هن "ال ميرغ بولطمللو

 .لاق كالملا مرغلا نأ و ءقاشلا معزو هب نوهر وه ىذلا هند ىندي همرغ هيلعو همنغ

 ريغ هعرغ مراقعالا مجرغ سيل لاقهنأ نسحلا نع ىورو ةغللا ىف أطخ اذهو رمعوبأ

 ايندلا ىف نيع'الا ةرق نسحلا لاق [ نيعأ ةرق ] ىلاعت هلوق ام رغ قرافت ال اهنإف ماج

 ملا نيعلرقأ ءىئامهتلاو لاقو ىلاعت هللا ةعاط هيخأ نموهتجوز نم دبعلإ ىرب نأ وهو

 ليبكنب ةملس نعو ىلاعق هتناعيطم اهيحوأ هاخأوأ هدلو دلووأ هدلاووأ هدلو ىرب نأ نم

 ةيرهازلا ىلأ ن ع ميكح ن نب صوحأ الأ نع ةناسأوبأ ىورو كو عيطي نأ انيع مهبرقأ

 لاقو نيقنلا ماهإ ا قلخ نسحو ًاناعإ قزر نم لاق للي ىنلا نأر يفن نب ريبج نع

 هحلاعتهلوقو اندعب نمانب متأي ىت> انابق نمي متأن [ ًامامإ نيقتلل انلعجاو ] نسحلاو دهاجي

 وأ فر مكيل] جاتح ال وهو ىفر مكب عنصي ام دماجب لاق [ كقاعد الول ى , مكب اؤيعياملق ]

 . ناقرفلا ةروس رخآ كلذب متتأ اوعفتنتل هتعاط ىلإ ءاب ! هؤاعد الول

 ءارعشلا ةروس نمو

 مي>حرلا نمحرلا هللا مسي

 رقت دوهيلاف نسحلا ءانثلا لاق | نيرخآلا ىف قدص !ناسا ىل لعجاو ] ىلاعت هلوق

 وعديو قحلاب موي نم ىدلو نم لعجا ليقو ممآلا رثكأو ىراصتلا كلذكو هتوبنب

 س امن ليق | ميلس بلقب هللا تأ نم الإ ] ىاعت هلوقو هب نونمؤملاو تلي دمت وهو هيلإ

 ال حراوجلاب داسفلا ذإ داسفلا نم حراوجلا رئاس 7 باقلا س اذإ هناآل باقلا ةمالس
00 

 كامجو نم ةمالسلا مدع دقو لوج كاذ عم عم دجأ نإف باقلاب دسأف دصق نءالإ نوكت

 هلك ندبلا ملص تحلص اذإ ةفضم ملعأل ىنإ لاق هِي ىنلا نع ريشب نب ناهعنلا ىورو

 نيااعلا بر ليزنتل هنإو ] ىلاعت هلوقو بلقلا ىهو الأ هلكدسجلا دسف تدسف اذإو

 هنأريخأ مث نيماعل بر ليزنت هنأب نآرقلا نع ربخأ [ نيلوألا ريزؤل هنإو  هلوق ىلإ

 هلقن نأ ىف هب جتح ام اذهف ةثللا هذبم نيلوألا رز ف نكي مل هنأ مولعمو كيلوآلا رز ىف
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 هنوكعمنيلوألا ربز ىف هنأب ظفللا قالطإل انآرق نوكب نأ نم هجرخال ىرخأ ةغل ىلإ
 نب ةيلس نع نايفس ىودإ نوواغلا موعبتي ءارعشلاو | ىلاعته لوقو ةيب رعلا ةغللا ريغب اهف

 نع فيصخ ىورو نجلا ةأصع لاق | نوواغلا مهعبلل ءارعشلاو | هلوق ىف دهاجي نع ليبك

 عايتأ اذهل عابتأ اذن وكيف نايجابتي نارعاشلالاق | نوواغلا موعبتي ءارعشلاو | دهاجم
 نولوشو] نوميجداو لك ىف نيذلا مو ركذام مهتفِص نيذلا ءارعشلا هللامذف ةاوغلا نم

 ريغ ىوملا نم هيلع باغي انه ضي داو لكى هبجنو لع مئاهلاب هيشو[ تراعي ال اذ
 داولكفف ل ةداتقو سايع نيالاقو هرمأ ةبقاعفالو هداسف الو لوّشام ةمص ف ركفم

 "و ىنلا نع ىؤورو ليطاب الا نوذعي نومذيو نو>دهنوض وي وغل لكف[ نومي

 رعشلا هانعمو ًارعش ءىلتع نأ نم هل ريخ هيرب ىتح ا ف دحأ فوج ءىلت« ن “هال لاق هنأ

 ندذلا الإ 1 هلوقب مهم نينم ولا ىناتسا دق هن 8 ةآلا هذه ىف هلئاق هلأ مذ ىذلا مومذملا

 ىنلانع ىورو |اودظام دعب نم اورصتناو ًاريثك هللا اوركذو تاحلاصلا اولمعو | ونمأ

 دعب نم اورصتناو | هلوقل قفاوم كلذو سدقلا حور كعم و موجما ناسحل لاق هنأ هَ
 يبأل |هلوقر [لييس نم ميياعام كتلو وُأِف هبلظ دعب رصتنأ نلوإ: ىلاعت هل وقك|| 0

 ىنلانأ دوعسم نب هّللأ ديعو بعك نب أ وزو [مظ نمالإ لوقلانم هولا رجلا هللأ

 . رعشلا ةروس رخآ ةككمحل رعشلا نم نإ لاق هلي

 صصقلا ةروس نمو

 ميحرلا نمحرلا هللا

 نم [ججح قام رجأت نأى ع نيت اهىتنبا ىدحإ كديكنأ نأ ديرأ قفاز ىلاعت هلوق

 اورك ذامىلع ةلالد هيف سيلو رخل أ عقانم ىلغ حاكللا دقع زاو+ ىف كلذب جتح نم سانلا

 ةأرما جوزت نم ةلذنمب وهف ًاربم ال طرشي ملو مالسلا هيلع بيعشل هعفانم طرش هن هول
 دع زاوج ىلع لدب أ آذبف ةمولعم ةدم جوزلا مفانم أبي اياوأ طرشو ىمسم روم ريغ

 ىلا طورشلا هدسفتال حاكنلا دقع نأ ىلع لدي كلذ ىلوملل هطرشو ربم ةيمسن ريغ نم
 هقحتست لدب ريغب يرش كل فأر اج حاكتلا ناكدق نوكي نأ ز ”اجو دقعلا امبجوب ال

 كلت ىف ًازئاج ناكدق هنأ ىلع لديو هع ىنلا ة ةعل رشن وسم اذبف كلذك ناك نإذ أ رألا

 نإف | ىلاعت هلوقل دوقعلا ىف ةدايزلا زاوج ىف هب جتحو ةعفنم ىلولل طرشي نأ ةعيرشلا



 صاصبلا نآرقلا ماكحأ فلل

 ىلاعت هلوق امهافوأو نيلجآلا متأ ىسوم ىضق سابع نبا لاق | كدنع نف أرشع تمكتأ

 اوبلسأ باتنكلا لهأ نم سان ناك دهاجي لاق ةيآلا | هنع ١ وضرعأ وغللا اوعمس اذإو ]
 اذهركبوبأ لاق نيلهاجلا ىغتبنال يكيلع مالس نولوةي مهن :ءاوحفصف نوكر شما ماذآف

 هلوقو [امالس اولاق نولهاجلا مهطاخ اذإو | هلوق وحن وهو ةبحتب سيلو ةكراتم مالس
 نأ نظي نم سانلا نمو [ بر كلرفختسأس كيلع مالس ] ميهاربإ لاقو [ ًايلم فرجتاو]
 فرصني مالسلا نأ نم اتفصوامل كلذك سيو مالسلاب رفاكلاءادتبا زاوج ٍط زوجي اذه
 وحن مالا و ةمالسلاب ءاعدىهىتلا ةيحتلاىناثلاو ةكراتملا ىهىتلاةملاسملا امهدحأ نيينعم ىلع
 مسي نأ امهدحأ تس نمٌوملا ىلع نمؤمل لع هلوقو ضعب ىلع مهضعب نيملسملا ملت

 مهنيحت ] هلوقو [ اهودروأ اهنم نسحأب اويخ- ةيحتب متتبح اذإو] ىلاعق هلوقو هيقل اذإ هيلع
 بلع مس اذإ هنأو مالسلاب مْودبتال رافكلا ىف هنِلَي ىنلا نع ىور دقو [ مالس اهف

 تلتقو ] ىلاعت لاقو [ هيلع ىطقف ىسوم هزكوف ]هلوق مكيلعو اولوقف باتكلا لهأ

 ىلع لدي اذه مهضعل لاق [ ىسفن تملظ ىإ بر] لاق مث هزكوب هلتق هنأربخأف [ أسف

 هنآل أطخ !ذهو 0 لع ىسفن تيلظ ىنإ لقي مل كلذ الول دمع ةمطللاب لتقلا نأ

 لتقلانأ ىلع هيف ةلالدالو فيقوتر يغ نم مزكولا ىلع ىادقإب ىسفن تملظ لوقي نأ زوحجب

 لجالا ىسومىضق املف] ىلاعتهلوقو ةريغصناكو ملظلا نود لتقلاب صتخمال لظلا ذإ دمع
 قرفيورخ 7 دلب ىلإ اماةنإو هتأرمأي رئاسي نأ جوزلل نأ ىلع موضع هب لدتسي [هلمأبر اسو

 رخآ اهاضرب لعف نوك نأ نئاج هنال كلذ ىلع ىدنع هيف ةلالد الو اهوبأ نيبو اهني

 . صصقلا مهروس

 توبكذعلاةروس سو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 لاق هللا دبع نع ةديبع وبأ 2 آنسح هيدلاوب نأسنإلا انيصوو ] ىلأمت هلوق

 هللا يبس فدابجلالاقدم مثتلقن بتقول تاولصلا لاق لضف أل امع' الا ىأ هللا لوسراي تاق
 ةنجلا لخديال لاق هلي ىنلا نع ىردخلا ديعس وبأ ىورو نيدلاولارب لاق هم مث تلق

 ناكنإو ءابأ لق ب ألجرالز وحيالهن أىلعأعم نالديربخلاوةبآلاو رمخ نمدم الو قاع

 هنأ ىلع لديو اكرشم ناكو هيبأ لتق نع ساع ىبأ نب ةلظنح - ل ىلا ىهنو اكرشم



 فن مورلا ةروس نمو

 نبا ىور | ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا نإ ] ىلاعت هلوق دلاولا نم دلولا صتقبال
 عقنت ال ةالصلا دوءسم نبأ لاقو ركسنملا نع ىهتتو فورعملاب صأق سابع نيآو دوعسم
 راوجلاو بلقلاب الع لابقإلا نمةالصلا تابجوم: مايقلا ىنعي ركبوبأ لاق ارعاطأ نم الإ
 نماه ريغ اهللختب ال راكذأو لاعفأ ىلع لمتسشت اهنآل ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ليقامإع
 فورعملا ىلإ وءدتو ركنملا نعىهنتىهف ةلدنملا هذهب ضورفلا نم ءىث سيلو ايندلا ع
 ءاشحفلا نعدت الص بنت مل نم لاق نسحلانعو !مةحماق نأ اهجومُ اهاضتقم كلذ نأ ىنعم
 قرسيو ليللاب كصي انالف نإ هل ليق متم ىتلا نإ ليقو أدعب الإ هللا نم دز مل ركنملاو
 ثالث مايند نم كِل ببح لاق هنأ م ىلا نع ىورو هماهنت هتالص لعل لاقف راهنلاب
 ةالصلا نكم مل لاق فلسلا ضعب نع ىورو ةالصلا ف ىنبع ةرق تلعجو بيطلاو ءاسنلا
 | ربك أ هتلاركذلو] ىلاعتهلوق هنيع رقتام اهيف ىري ةالصلا لخ داذإ ناك هنكسل وهنيع ةرق
 هابإ رك ذ نم ريك أ هتمحرب ى1يإ هللا ركذ دهاجمو ناملسو دوعسم نباو سابع نبأ لاق
 هلم عيمج نم لضفأ هبرل دبعلا ركذ ةداتقو ءادردلا مأو ًاضيأ ناءلس نع ىورو هتعاطب
 باتكلالهأ اولداحجت الو | ىلاعت هل وقو ةالصلا نم ربك أ ةالصأا ىف هللا ركذ ىدسلالاقو
 نم دشأ ةلداجمالو [نيكرشملا اولتاقو] هل وقب ةخوسنم ىه ةداتق لاق [نسحأ ىه ىتلابال]
 [مهنم اودلظ نيذلاالإ] ىلاعت هلوقو لاتقلاب مالا ليق ناك كلذ نأ ىنعي ركب وبأ لاق فيسلا
 هلوقوحن وهو مل ظالغإلا ىضتقي م هريغ وأ مهادج ىف كودلظ نيذلا الإ ملعأ هللاو ىنعي
 الإ دهاجم لاقو [ممولتقاف 1 ولتاق نإف هيف كولتاةب ىح مارخلا دجسملا دنع مث ولتاقت الو]
 ةجحلا مايق دعب ممر فكى ع ةماقإلاب مهنماوءلظ نيذلاالإ ليقوةيزجلا عني مهنم اودلظنيذلا
 . توبكنعلا ةروس رخآ مولع

 مورلأ ةروس نهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسإ
 نع ىورأ هللا دنع وبري الف سانلا لاوهأ ىف وبريل ابر نم متنتآامو | ىلاعت هلوق

 بهم لجرلا وه | سانلا لاومأ ىف وبريل ابر نم متيت آامو ] هلوق ىف دهاجمو سابع نبأ
 الو هيف هبحاص رجوي الو هللا دنع وبري ال ىذلا كلذف هنم لضفأ بائي نأ ديرب ءىثلا
 ىطعي لجرلا وه لاق ريبج نب ديعس نعو | هللا هجو نوديرت ةاكز نم متيمآ امو | هيلع مثل
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 .لاومأى وبريل ًابر نم متت! امو| ةمركع نع دلاخ نع باهولا دبع ىورو هيلع بائيل

تلي ىدوم ىذلاورف لالحلا ابرلا امأةمارح برو لالح ابرق ناوب رابرلا لاق [سانلا
 سم

يركز ىورو هنم لضفأ وهام هن
5 نمرتنت  اموإ ىعشلا نع ا

 | سانلا لاومأ َئ وبريأ 

و هل فادخيق لجرلا ع رئاسي لجرلا ناكل اق
 .كلذي هب زجيل هلام حر نم هل لعجيف هم دق

م قوبريل ارو منت أ امو كاحضلا نعداور ىبأ نيزيزعلا دبع ىورو
 [سانلا او

 رجأ هيف سيل هيلع الو هل ال كلذف هنم لضفأ بائثيل ىدهب لجرلا لالحلا ابرلإ وه لاق

 .لاق دادزتل طعتال لاق | رثكعست ننمالو | ميهاربإ نعروصنم ىورو مثإ هيف هيلع سيلو

 .قالخالا مراكم بتارم ىلعأ ىف ناكدنأل هيو ىنلل ًاصاخ كلذ نوكي نأ زوحي ركب وبأ

 رثكتست ال [ رثكتست ننمن الو ] ىلاعت هل وق ف نسحلا نع ىوردقو ةقدصلا هيلع مرحاك

لا | ىلاعت هلوقو كب رىلع هب نمتؤ كاع
 فعص دعت نم لعج مث فيض نم كقةلخ ىذلا هل

ُّق الح ءافعض مقلخ دن ىعل | ةدشو م ةوق دع نم لعج مث ةوق
 .تابماللا نوطب 

 ةعاطتسالا نم كاطعأ مث ءابوقأ ملعج مث ًارضالو ًاعفن كسفنأل نوكلمتال الافطأ مث

 لاح ىف ءافعض ملعج مش راضألا عفدو عفانملا فالتخأ ف فرصتلل ةياردلاو لقعلاو

 نودهلاح لب ىصلاك مبفلاو ىوقلا بولسم قيبف | ايش ملع دعب ملعي اليكل رمعلا لذرأ

 ةيناسف الأ لاح لاكو غوابلا نيح نم مبفلاو ىوقلا نم ةدايز يف ىصلا نآل ىصلا لاح

 بيشلا لعجو رمعلا لذرأ ىلاعت هللا هامس كلذلو المجو ًافعض ءاقبلا ىلع دادزب اذهو

 كا ىلاعت هلوةك وهو ا ةدشو ًافعض ةوق دعب نم لعج مش هلوقب فعضلل انيرق

 رخآ ا ايش سأرلا لعتشاو ىم مظعلا نهو ىنإ بر 1 مالسلا هيلع ايركز هيلن 'نع

 ةممسسيسيسش سس . مورأا ةروس

 -- ناهةل ةروس نمو

 7 محرلا نمحرلا هللا مس

 فعضى عي فعض ىلع افعض كاحضلا لاق ا نهو ىلع انهو هَمآ هتلح | ىلاعت هلوق

ا نيماع ف هلاصفو ا دوجلا ةدش هيفىعملا لب ليقو مأالا فض ىلع دلولا
 ءاضقنا ىف ىنعي 

 ةدملقأ نأنيتبالا عومجمب لصخ [اربش نوثالث هلاصفو هلمحو ]ىرخأ ةيآ ىفو نيماع



 عرق نافل ةروس نمو

 هلوقو هيلع ملعلا لهأ قفتاو لما لقأ ةدم ىلع سابع نبا لدتسا هبو ربشأ ةتس لما
 ىنعي | كباصأ ام ىلع ربصاو ركننملا نع هناو فورعملاب سمأو ةالصلا مقأ ىبب اي | ىلاعت
 .بوجو ىضتقي هرهاظو فورعملاب ملا ىف سانلا نم كياصأ ام ىلع ربصا لعأ ساو
 ىف فوألا لاح ىف ةيقتلا ءاطعإ حابأ دق ىلاعت هللا نأ ال] سفنلا ىلع فاخ نإو ربصلا
 هلوق ركنملا نع ىهنلاو فورهملاب مآلا بوجو ةيآلا تضتقا دقو اهانيب دق اهريغ ىآ
 سانلا نع كبهجوب ضرعتال هانعم دهاّج و سابع نبأ لاق | سانلل كدخ رعصت الو | لاعت
 ربكتم مالكلا ىف قدشتملا نأل لوألا ىلإ عجرب هانعمو قدشتلاوه ميهاربإ لاقو ًآاريكت
 ابقانعأو اههوجو ىولي ىتح اهسؤرو !رقانعأ ىف لبإلا ذخأب ءاد رعصلا لصأ نإ ليقو
 : رعاشلا لاق سأنلا نع هقنع ىولي ىذلا لجرلا اهم هبشيف

 اموقَف هليم نم هلانقأ هدخ رعص رابجلا اذإ انكو
 أ ىلع ادهاج نإو أ هلوق ىلإ ا همأ هتلح هيدلاوب ناسنإلا انيصوو | ىلاعت هلوق

 نأ كلذب ىلاعت نابأ [افورعم ايندلا ىف امهحاصو امهعطق الف ملع هبكلل سيل ام ىب كرشت
 كادهاج نإو | ىلاعت هلو ةلرافكلاو نيملسملا نيدلاولا ىفمأع نيدلا ولا ىلإ ناسحإلاب هيمأ
 ىفو | ًافورعم ايندلا ىف امهيحاصو | هلوقب هدك أو لع هب كل سيلام ىب كرشت نأ ىلع
 نيد هل سدحب الو هفذق اذإ هل دح ال هنأو هيبأ ىلع دوقلا قدسي ال هنأ ىلع ليلد كللذ
 لمفو فورعملاب ةبحصلا نم كلذ عيمج ناكذإ هيلإ اجاتحا اذإ امهتقفن هيلع نأو هيلع
 ىوروهنبا نيدب رسحيال بآلا نإ انياحصأ لاق كلذلو فورعملاب امهتبحاصم ىناني هدض
 | ىلإ بانأ نم ليبس عبتاو | ىلاعت هلوقو ًادرمتم ناك اذإ هسبح هنأ فسوي ىلأ نع
 ريغ عبقيو | هلوق لثم وهو موعابتاب انايإ ىلاعت هللا سماألل نيملسملا عامجإ ةمص ىلع لدي
 هسفنب ءرملاباجيإ ورطبلا حرملا [احممضر الاف ش.ءالو] ىلاعت هلوقو |[ نينمؤألا لييس
 هلاوح أو ةسفني لفاع الإ كلذ لقال ذإ هتعاشا ىف يع ةءايشإلاو نبانلا ءاردزاو
 نيم لوبلا ليبس نم جرخ دقوربكلا مدآ نبال ىنأنسحلا لاقاهتنمو هرمأ ءادتباو
 رختفي ىذلاروخفلاو ربكت اوه دهاجلاق [روفن لاتملك بحالهللا نإ] ؛ ىلاعت هلوقو
 ىلع هلل ركشلا هيلع قحتسيام] هن الموهذم كلذو ًاراغصتساسانلا ىلعلاعق هلأ معنب
 هلو مدآ دلو ديس هنأ هللا مهل ركذ نيح لِي ىنلالاقو هيصاحمىل] اهب لصوتلا ال همعف



 [ثدخل كبر ةمعنب امأو ] ىلاعتهل وق وحن ىلع ًاراختفاال ًاركش اهركذ امنإ هنأ ربخأف رف

 نأزوحي ركب وبأ لاق ةعرسلا وه بيبح ىبأ نب ديزي لاق [ كيشم ىف دصقاو ] ىلاعت هلوق

 ربكتلاو ءاليخلاىفانت ىشملا ةعرسفايبف عرسي ال هتيشم ىفلاتخملا نأل كلذ ىلع هلوأت نوك<

 ضفخم أ هيف [ريملا توصل تاوصآلاركنأ نإ كتوصنم ضضغأ و] ىناعت هلوقو

 لوز دنع مهتاوصأ نوضغي نيذلا نإ | ىلاءتدل وقكعضاوتلاىلإ برقأ هنأل توصلا
 نع نابأف مومذم 7 فافختسالا رابظإو سانلا راهتبا هجو ىلع توصلا عفرو | هلل هللأ

 لاق تاوصألا ركنأ وهو اهتا امم مفرت ريما نآل هيف ةليضفال هنأو لعفلا اذه حبق

 كلذ ىلاعق هللا رك ذف ركنم هجو اذه لاقي ام ارحبقأ [تاوصألا ركنأ| هل هلوق ىف دهاجم

 كثيغلالزني وةعاسلا ملع هدنعهللا نإ | ىلاعتهلوقو توصلا عفر فره ًاديهزتدابعلا بدأو

 آدحأ نأو هقلخ نود وه هلعي امب 0 باطخلا اذه موبفم | ماحرألا ىفام ملعيو

 نإو اندنع ةمولعمريغل 2 ادوجو ةقيقح ن نأ ىلع ل زياد كلذ ىفو هأيإ همالعإب الإ هيلعي ال

 ريغ هسفن نم هتأرما لمح ىفان نوكي نأ بجوي اذهو هدوجو نآلا ىلع بلغي دق تناك

 الوهدلو نع دلاو ىرجيال ًاموي اوشخاو | ىلاعت هل وق فاس ايف كلذ انيب دقو اذ فذاق

 هيبأ فرشب ةليضف هللا دنع قحتسيال ًادحأ نأ ىلع لدي | ًائيشهدلاو نع زاج وه دولوم

 هِي هللا ل وسر نع رثثالا درو كلذبو دحأ نودكالذب ًادحأ صصخب مل هن“ال هبسنب الو

 طامعأب سانلا ىبتأيال بلطملا دبع ىنب اي لاقو هبسن هب عرسي مل هلمع هب أطبأ نم هلوق ىف

 | هدلو نعدلاو ىرحي ال | هلوقو ًائيش هللا نم منع ىنغأ ال نإ لوقأف كياسنأب ىنوتأتو

 . ناهتل ةروس رخآ كنع تدنغأ اذإ كنع تدزج لاق. ىنذي ال هانعم

 ةدجدسلا ةروس نهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 0 ديع انثدح | عجاضللا نع مهب ونج قاجتتت | ىلاعق هلوق
 م - ا 1
 3 ربخأ لاق ق قازرلا دبع ان ربخأ لاقىناج رجلا عيب رلا ىنأ نب نسحلا

 تدك ل | عجانلل نعم يبونج قاجت 7 | هلوق ف لبج نب ذاعم نع لئاو ىنأ نع دوجتلا

 لمعب ىنريخأ هللا ىناي تلقف ريسن نمنو هنم ًابيرق ًاموي تحبصأف رفس ىف قلي ىنلا مم

 هللأ هرسإ نم ىلع ريسيل هنإو ميظع ء نع تلأس دقل لاق رانلا نم ىتدعابي و ةنجلا ى اخ دي



 ىف بازحألا ةروس نمو

 .عيبلا جحتوناضمر موصتو ةاكزلا توت وةالصلا ميقتو ًائيش هب كرشتالو هللا دبعت هيلع
 لجرلا ةالصو ةئيطخلا ءطن ةقدصلاو ةنج مودلا ريخلا نم با وبأ ىلع كلدأ الأ لاق مث
 [نولمعي اوناكامبءازج - غلب ىتح  عجاضملا نع مهب ونج قاجتت | أرقمليللا فوجف
 هسأر لاق هللا لوسراي لب تلق همانس ةورذو هدومعو ىمآلا سأرب كربخأ الأ لاق مث
 كالم كربخأ الأ لاق مث هللا ليبس ىف داهجلا همانس ةورذو ةالصلا هدوو مالسإلا
 هللا لوسراي تلق اذه كيلع ففكأ لاقف هناسلب ذخأف هللا لوسراب ىلب تلق هلك كلذ
 وأ مههوجو ىلع سانلا بكي لهو ذاعماب كمأ كتلك لاق هب ملكتن امب نوذخامل انإ
 نب نسملا انثدح لاق قاحص] نب دم نب هللا دبع انثدحو مهتنسلأ دئاصح الإ ممر خانم ىلع
 نم م ىقخأ ام سفن ملعت الف | ةداتق الت لاق رمعم نع قازرلا دبع انثدح لاق عيبرلا ىنأ
 هالو تعمس نذأ الو تأر نيع الام نيملاصلاىدابعل تددعأ ىلاعت هللالاق لاق [نيعأ ةرق
 مهب ونج فاجتت نيذلل لاق هللأدبع نع ةديبع ىأ نع قامم] وبأ ىورو رشن بلق ىلع رطخ

 سفن ملمق الف الق مث رشب باق ىلعرطخال و تعمس نذأ الو تأر نيع الام عجاضملا نع
 الاق , عجاضملا نع مهم ونج ىفاجتت | هاطعو دهاجم نع ىودو | نيعأ ةرق نم ل قخأ ام
 .برغملا نيب نولفنتب اوناك[ عجاضملا نع مهم ونج ىناجتت | نسحلا لاقو ةرخآلا ءاشعلا
 ءاعدلاب هللا نو ركذي مهن] | ًاعمط و ًافوخ مهمر نوعدي | هلوق ىف كحضلا لاقو ءاشعلاو
 ةعاط ىف نوقفني مهانق زر امم هللا ةمحرف ًاعمطو هللا باذع نم ًافوخ ةداتق لاقو مظعتلاو
 . ةدجسلا ةروس رخآ هللا

 1 ناوحإلا ةووسا ومو
 ع ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 ناك هنإ ةياور سابع نبا نعىور | هف وج ف نيبلق نمل جرلهللأ لعجام ] ىلاعت هلوق
 سابع نبأ نعو هلثم ةداتقو دهاجم نعو هئاهد نم نيبلةلأ اذ ىعدب شئرق نم لجر
 ناك نسحلا لاقو ىلاعت هللا مهمذك أف نابلف هلي دمحم نولوقي نوقفانملا ناك ًاضيأ
 نأ ًاضيأ دهاجم نع ىورو اذه هيف هللا لزنأف ىتارنت سفنو قل أت سفن ىل لوقي لجر
 هبذكف دمع لقع نم لضفأ امهنم دحاو لكب لقعأ نابلق فوج ىف لاقربف ىب نم الجر
 حو لاق ان رك ذ امريغ اهريسفت ىف وري مل هنأ ىواحطلارفمج وبأ ركذو لجو زع هللا
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 دلولا نوكي نأ ن ىف دم ىلع هجاجتحا ىف همسي مل نم ريسفتلا لهأ ضعب نعىمفاشلا

 ريغ ظفللا ركبوبأ لاق مالسإلا ىف نيوبأ نم لجرل هللا لعج ام اهب ديرأ هنأ نيلجر نم

 ىف هل مسا كلذ الو ةقيقح الو ًازاج+ ال بآلا نع هب ربعي ال بلقلا نأل ركذ 1 لمتحم

 نع ىردخلا ديعس و دقو هوجو نم.أطخ ىنعملا اذه ىلع ةيآلا ليوأتف ةعئرشلا

 اولاق اهؤطيأ لاقف نالفل اولاقف ةيراجلا هذه نأ. لاقذ ًاحجم"ةبراج ىأر هنأ مقلي ىنلا

 مأ هل لح الوهو هثروي فيكه ربق ىف هعم لخدي لجر ةنعل هنعلأ نأ تممهدقل لاق معن

 ن ىلع لدي هريصل و هد ىف هاآذغ دق هلوقف ه رمل و هعمل قماذغ دقو هقرتس فيك

 الو نيلجر نم دلولا بسن تابثإ رمعو ىلع نع ىور دقو نيلجر ءام نم نوكي داولا

مجاوزأ لعجامو / ىلاعت هلوقو هقالخ ةياحصلا نم ايه ربع نع فرعل
 نورهاظت ىاللا 

 ىأ روظك ىلع تنأ نولوقيف مهئاسن نم نورهاظي اوناك ركب وبأ لاق | كتارمأ نهنم

 لوقلا نم ًاركنم لوقلا اذه لعجو ميرحتلا ىف همأ ةلزنمب ريصت ال اهنأ ىلاعت هللا ريخأف

 ًاعرحت كلذب همرلأو [ رورو لوقلا نم اركنم نولوقيل مهنإو | ىلاعت هلوقب اروزو.

 اديؤم اع رحت امه رحت نآل مالاك اهأيإ هلعج نم رهاظملا هبجوأ ام لطبأو ةرافكلا هعفرت

 تلو ىنلا ناكو ةثراح نب ديز ىف لزن هنإ ليق [ ممانبأ مءايعدأ لعج امو | ىلاعت هلوقو

 ركب وبأ لاق اهريغو ةداتقو دهاجي نع كللذ ىورو دم نب ديز هل لاقي ناكف هأنيت دق

 نآرقلاب هخسنو نآرقلا ريغب ًاتباث ناكلوآلا محلا تآل نآرقلاب ةنسلا سن بجوي اذه

 ةقيقحال و هلىنعمال لوقوهامإو هل كحال هنأ ىنعي مه اوفأب ملوق مكلذإ ىلاعت هلوقو

 نيدلا ىف مكناوخإف متءابآ اوملعت مل نإف هللا دنع طسقأ وه مهئابآل موعدا | ىلاعت هلوقو

 بسلا ةمجريغ نم ةوبآلا مساقالطإ رظحوةوخآلا مساقالطإ ةحايإ هيف[ ,ركيلاومو

 بسنلا نم ةوخآلا هب درأ مل لاق اذإ قتعي ل ىخأ وه هدبعل لاق نميف انباحصأ لاق كلذلو

 بسنلا ةرج نم الإ عونم هقالط] نال قتع ىنبا وه لاقولو نيدلا ىف قلطي كلذ نآل

 مارح هيلع ةنجلاف هيبأ ريغ هنإ معي وهو هيبأ ريغ ىلإ ىعدا نم لاق هنأ هي ىنلانعىورو

 سلو دهاجي نع يجن ىبأ نبا ىور هب متاطخأ امف حانج مكيلع سلو | ىلاعت هلوقو

 مكب ولق تدمعتامنكلو هريغىف وأ اذه ىف ىهنلا اذه ليق لاقدي مأطخأ ايفمسانج مكيلع

 قاحإ نب دمح نب هلأ دبع انثدحو هريغ ىفوأ اذه ىف ىهللا ىف نايبلا دعب هترثآ ام دمعلاو



 فذزا بارزحاألا ةروس نمو

 ةداتق نعرمعمان ريخأ لاق قازرلادبع انربخأ لاق اج رجلا عيب رلا ىلأن بن سحلا انثدح لاق
 تنأو هيب أريغلالجر توعدولةداتقلاق [هب متأطخأ ايفح انج مكيلع سيلو] ىلاعتهل وقف
 ىل رفغا مهللا لوقي وهو الجر باطخلا نب رم عمسو سأب كيلع سيل هوبأ هنأ ىرت
 باع فاخأام لوقي لاق كنع زوحيتدقف أطل امأف دمعلاىف هللا رفختسا لاقف ىاياطخ
 رثاكتلا مكيلع فاخأ ىنكلو ةلئاقملا مكيلع فاخأامودمعلا مكيلع فاخأ ىنكلوأطخلا
 هلوقو اهورثكتست نأ مكيلع فاخأ ىنكلو مكلاعأ اوردزت نأ. مكيلع فاخأ امو
 لاق ىزؤرملا قامسإ نب دمع نب هللا دبع انثدح | مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ ىنلا | ىلاعت
 ىف ىرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع انربخأ لاق قاجرجلا عيبرلا بأ نب نسحلا انئدح
 نأ هللا دبع نب راج نع ةبلس وبأ ىنربخأ لاق | مهسفنأ نم نينم ؤملاب ىلوأ ىنلا | هلوق
 كرت نإو ىلإف ًانيد كرتو تام لجر امبأف هسفن نم نمؤم لكب ىلوأ انأ لاق هَ ىنلا
 اعدام راتخي نأب قحأ هنأ موسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ ىنلا ىنعم ىف لبقو هتثرول وهف الأم
 امب ناسنإلا ىف مكحي نأ قحأ هلي ىنلا نإ ليقو مهسفنأ هيلإ هوعدت اممو هريغ نم هيلإ
 ربا ركب وبأ لاق ىلاعت هللا ةعاطب ةنورقم اهنآل هتعاط بوجول هسفن ىف هب مكح ل
 نبدلا ءهاضق ىلع هأنعم راصتقالا بجو الو ىنعم لا نم هب هانيقعأم ىفاني ال أانمدق ىذلا

 اوراتخينأ ىفمهسفنأ نم نينم ؤملاب ىلوأ هنإ هدام نوكي نأ زئاج هناأل كلذو هيف روكذملا

 هعابتا موهوزلو مهيلع مكحلا ىف مهب ىلوأو هيلإ موسفنأ موعدت ام نود هيلإ موعدأ ام
 ناهجو هيف لبق | مهتابمأ هجاو زأو | ىلاعت هلوقو مهن ويدءاضقب كلذدعب ريخأ مثهتعاطو
 دارا سيلو نوحاكت مير ىناثلاو ميظعتلاو لالجإلاب وجو مهتا,مأك مهنأ اههدحأ
 نمانب جورتي نأ سانلا نم دح ال زاج ال كلل ذك ناكول هن“ال ءىش لكف تارم”الاك مهنأ
 نثرو ةقيقحلا ىف تاهمأ نكولو هتانب كِل ىنلا جوز دقو سانلل تا وخأ نكي نهن ال
 مطب ”الاك هنأ هانعم ناككلذميصولو مط بأوهو هللادبع فرحىف ىوردقو نينمؤملا
 هيلعزيزع مكسفنأ نم لوسر مماج دقل | ىلاعت لاق او مهحلاصم ىرحتو مهيلع قافشإلا ف
 مكئايلوأ ىلإ اولعفتنأ الإ| ىلاعتهلوقو | مبحر فؤرنينمؤملاب مكيلع صيرح منعام
 ىئارصنلاو ىدوييل ملسملا ةيصو زاوج ىف تازن اهنأ ةيفنحلا نب دم نع ىور | افورعم
 هل هؤاطع] ةبارق امهنني رفاكلاو نمملا وه ءاطع لاقو مكماحرأ اولصت نأ نسحلا نعو
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 قاجرجلا عيبرلا ىلأ نب نسحلا انثدح لاق دم ن هلا دبع انئثدحو هل هتيصوو هتايح مانأ

 ٍ فايلوأ ىلإ اولعفت نأ الإ ] هلوق ىف ةداتق نع رمعم ان ربخأ لاق قازرلا دبع انثدح لاق

 ىف كيلو وه ءىثب هل ىصوتف كنيد ىلع سيل ةبارق وذ كل نوكي نأ الإ لاق [ افو رعم
 نم | ةنسحةوسأ هلا لوسرف مكل ناك دقل ] ىلاءتهلوقو نيدلا ف كيلو سيلو بسنلا

 ةقرفلا هذهاوفلاخمو اهيف هب ىسأتلا موزلو وقلي ىنلا لاعفأ ب وجو ىف هب جت نم سانلا

 وه هب ىمأتلا نأ ىلإ اوبهذ مهنإف نولوألا امأف هلاعفأ باجيإ ىقن ىف ًاضيأ هن نوجتحت

 مويلاو هللا وجرب ناكنمل | ىلاعت لاق املف ًاعيمج لعفلاو لوقلا ىف مومع كلذو هب ءادتقإلا

 متنك نإ هللا اوقتاو ]| ىلاعت هلوقك ناممإلل ًاطرش هلعج ذإ بجاو هنأ ىلع لد[ رخآلا

 نورخأآلا جتحاو بوجولا ىلع لديف ناميإلا ىلإ ةنورقملا ظافلألا نم هوخن و [ نينم وم

 باحيإلا نود بدنلارهاظ ىضتقي [ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف ركل ناكدقا ]هلوق نأب

 ىلع هيف ةلالد ال قدصتت نأ كلو ىلصت نأ كل لئاقلا لوق لثم | مكل | ىلاعت هلوقل

 مكنيلع لاق ول باحيإلا ىلع لدي ناكامإو هكرتو هلعف هل نأ ىلع هرهاظ لدي لب بوجولا

 ىلع هتلالد لب بوجولا ىلع هيف ةلالدال هنأ حيحصلاو ركب وبأ لاق عقلي ىنلاب ىمأتلا

 بوجولا ىلع لد امل مآلا ةغيصب درو كلذ عمو ان ركذ امل باحيإلا ىلع اهنم ربظأ بدنلا

 فوأ ل عفلا داقتعا ف هانفلاخ ىتهو لعفام لثم لعفن نأ وه هب ىمأتلا نال هِي هلاعفأ ىف

 ريغ انك بوجولا ىلع هاتلعفو بدنلا ىلع هلمف اذإ هنأ ىرت الأ هب ًايسأت كلذ نكي مل هأنعم

 هنأ ملعت ىتح هيف بوجولا داقتعا ىلع هلعفن نأ انل رحب مل العف يي لعف اذإو هب نيسأتم

 هذه ةبج نمال هجولا كلذ ىلع هلعف انمزل ب وجولا ىلع هلعف هنأ انيلع اذإف كلذ ىلع هلعف

 ريغ ىف هعابتاب ىلاعت هللا انرمأ ام ةمج نم نكل بوجولا ىلع ةلالدابف سيل ذإ ةيآلا

 هلوسرو هللا اندعو ام اذه اولاق بازح "الا نونم لا ىأر الو ]لاعت هلوقو ةبالا هذه

 هروظيل | ىلاعت هلوقكمهلع اولعتساو مهم اورفظ نيكرشملا اوقل اذإ مهمأ مدعو هنإ لبق

 مكتب امو ةنجلا اولخدت نأ متيسح مأ ] هلوق ىف مدعو ىذلا ةداتق لاقو | هلكن بدلا ىلع

 رابخأ [ اهاستو اناميإ الإ مثدازامو | ىلاعت هلوقو ةبآلا [ مكلبق نف اولخ نيذلا لثم

 رئاصبلا لمهأ ةفص كلذو ةريصبو انيق اهدنع اودادزا مهنأو ةنحلا لاح ىف مهفص نع

 هرذن ىضف ىأ رذنلا بحنلا نإ ليق [ هبحن ىضق نم مهنف | ىلاعت هلوقو هللاب نامإلا ىف



 كيه بازحالا ةروس نمو

 نإ لاقيو هيلع دهاعام ىلع تام هبحن ىضق نسحلا لاقو هيلع هللا دهاع امف هرذن ىذلا
 1 ركب وبأ لاق هدبع هبحن ىضق دهاجب لاقو ةليلو اموي ريسلا ىفدملا بحنلاو توملا بحنلا
 هنيعب هب ءافولا ىلع هللا موحدم دقو رذنلاو دمعلا هب دارملا نوكي نأ زوحي دق بحتلا ناك

 لزنأو] ىلاعت هلوقو نيهلا ةرافكن ود هنيعب هب ءافولا هيلعف ةب رق رذن نم نأ ىلع كلذ لد
 ١ 0 وصحلا اهتأ ىصايصلا فلق | مههصايص نم باتكلا لهأ 9 ورهاظ نيذلا
 اهم هناأل كيدلا ةكوش اهم 0 عنتمت امبو ةرقبلا نرق ةصيصلا لصأو اهم نوعنتمي
 اوناك ةظيرق ونب امم دأرملا نأ ىورو ىنعملا اذه ىلع ىصايص نوصخلا تيمسف عنتمب
 ونب مهنأ ىلع ةاورلا رئاسو ريضنلا ونب مث نسحلا لاقو باز ر>الا اونواعو درعلا اوضقن
 ملو [ ًاقيرف نورسأتو نولتقت ًاقيرف ] ىلاعت لاق هنآل هيلع لدي ةيآلا 0 ةظيرق
 مك روأو ] ىلاعت هلوقو مهدالب نع مالجأ امنإ |و مرسأ الو ريضنلا ىف 0 ىنلا لتَقب
 نم لبوأت ىلعو ةظيرق ىنب ضرأ هب ىنعي [اهؤطن م ًاضرأو مه , اومأو 50 مهضرأ
 نسحلا لاق [اهؤطت 1 ًاضرأ و| لاعت هلوقو ريضنلا نب ضرأ دار اف ريضنلا ىبب , ىلع هلوأت

 سانلا نف ركب وب <وبأ لاق ربيخ نامور نب ديزب لاقو كم ةداتق لاقو مورلاو سر راف ضرأ
 زوي 0 نوممئاغلا اهكلمي مامإلا 0 ىلا ةيونعلا نيضر“الا نأ ىف هب تحت نم
 مهلاومأ و موايدو مهضرأ مكن روأو ] هلوق ! مل كلم اهمأ ىلع اهلع ابلهأ رقي نأ مامإلل
 نال اوركذام ىلع هيف ةلالد الو محل كلما باجيإ ىضتشي هرهاظو [ اهؤطت مل ًاضرأو
 ىتمو ديلا توبثو ةبلغلاو رووظلا نود كلملا باحيإب صتخمال | مكر وأو] هلوق هرهاظ
 نيذلا باتكلا انث روأ مث | ىلاعت هللا لاق ظفللا ىنعم حص دقف ءايش الا هذه دحأ دجو
 ىف كللذ ناك كلما دارملا نأ حم 5 ولف ًاضيأو كلملا كلذب درب ملو [ اندابع نم انيفطصا
 هنإف | اهزلت غاضرأو ] 2 مهضرأ م كنروأو | هلوق ىف ةظيرق نب ضرأ
 نإو نودسملا اهكلم دقفرييخ دارملا ناك نإف نيض رآلا 2 جال ةدحاو ًاضرأ ىضتقي

 دقف مورلاو سراف ضرأ ضعب نوداسملا كلم دقل مورلاو سراف ضرأ دارملا نك
 ا |هلوق ناكذإ ابعيمج اوكلع نأ أ مهليهس نأ ىلع هيف ةلالد الو ةنألا ىضتقم دجو
 ىلامعت هلوقو فلاخنا لوق ىلع هيف ةلالد الف ةدحأاو ًاضرأ الإ ] لوانتي م[ اهؤطت مل
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 هللا دبع انثدح ةيآلا [ اهتيزو ايندلا ةايحلا ندرت نانك نإ كجاوز"ال لق ىنلا اهمأ اي ]

 ىرهزلا نعرمعم ان ربخأل اق ىناج رجلا عيب رلاىبأ نب نسحلا انئدح لاق ىزورملا دمج نبا

 هلي ى الع لخدأ| + ]وسرو هللا ندر نتكنإ و تاز امل تلاق ةقئاع نع ةورع نع

 كيوبأ ىرمأت ست ىتح هيف ىلجعتال ن نأ كي رلعالفآمأ كل ركاذ ىنإ ةشئاعاب لاقنىب أدبف

 لق ىنلا اهمأاب | ىلع أر قف تلاق هقارغب ىتنارمأي , ان وكي مل ىوبأ نإ ىلاعت هللا ٍلع دق تلاق

 ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا ديرأ ىنإف ىوبأ مأتسأ اذه ىفأ تلقف ةيآلا [كجاوزال

 لوسراي تلاق ةشئاع نأ ب ويأ ىنربخ ا ةرمعم لاق قاز رلا ديع نع ىناج رجلا ريغ ىورو

 ركب وبأ لاق ًاتعتم ثعب ماو ًاداعم تثعب امتإ لاق كراتخأ ىفنأ كجاوزأ رمت ال هللا

 ايندلا نيب نهريخ امنإ ةداتقو نسحلا هو نولئاق لاقف ةيآلا ريرخت ىنعم ىفسانلا فاتخا

 ندرت 0 هلوق ىلإ - اهتيزو ايندلا ةايحلا ندرت نتنك نإ] لاق هنأل ةرخآلاو

 اذإ نهنأ ةطي رش ىلع قالطلا اريبخت ناكلب نورخآ لاقو[ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا

 ايندلا ةايحلا ندرت نتنك نإ ] لاق ىلاعت هنأل قالطلل تاراتخعم نكابتنيزو ايندلا نرتخا

 قالطالا رايتخا ايندلل نهرايتخا لعجل [اليمج ًاحارس نكح رسأو نكمتمأ نيلاعتف اهتني زو

 هتأ سا ريخت لجرلا نع تلعس اهنأ ةعئاع نع قورسم ىورامب ًاضيأ هيلع نولدتسيو

 اقالط هدعي ملف ة هان رثخاف راب لإ ضعي ىو اقالط ناكفأ مل هيَ هللا لوس ر انريخ دةتااقف

 هانمدقام هيلع لوز ةيآلا ىف هب رومأملا رايخلا الإ نه ريخ مَ 7 ىنلا نأ تيثي ماو اولاق

 كل ركاذ ىنإ قليلا لوسر اهل لاق ةيآلا تارت امل اهعأ 1 نع ةورع ثيدح نم

 ) ىوبأ نأ 0 عدق تلاق كيوبأ ىرمأت دلل ىتح هيف ىلجعت ال نأ كيلع الف ارم

او هلوسرو هللا ديرأ ىلإ تلاق ةيآلا اهلع التت م مث هقارفب ىنناممأب انوك
 ةرخألا رادل

 ةرخآلاو ايندلا نيب نهريخ هنأ لع 1 نم ةلالدلا ىوح دق ًاضيأ ربخلا اذهاولاةف

 نهرايتخأ نيبو

 نأ تيثف ةرخآلا ىلع ايندلا رايتخا ىف مقي ال راثتسالا نأ م مولعمو كيوبأ ىرمأتست

 ىتارمأي انوكي مل ىوبأ نإ اهوقو حاكتلاوأ قالطلاوأ ةقرفلا ىف هب , ديرأ امن راتسالا

 تضتقا دق ةيآلا نأ ىلع لد: ابلك ه وجولا هذبف هلوسرو هللا ديرأ نإ امن اهلوقو هقارفب

 نتنك نإ | ىلاعق هلوةب قالط ريبخت نكي مل لاق نم ج جتحاو حاكنلاو قالطلا نيب رييختلا

 0 ال نأ كيلع ال اهلل لاق هن 0 0
 يي“ (؛ن ىلجع الإ عادل 1 اع هأقل هلأ 5 ةدلطإا
 ف وأ ىراخلا



 1 بازحألا ةروس نمو

 هيبنهللا ىمأ امنإف [اليمج ًاحارس نكحرسأو نكعتمأ نيلاعتف اهتنيزو ايندلا ةايحلا ندرت
 لوقي اك نهرايتخاب قالط عوقو كلذ بجو ملو ايندلا نرتخا اذإ نوقلطي نأ ملي
 هركذ ال اهرايتخا دعب عاقيإ فانئتسا هب ديري كتقلط اذك ترتخا نإ هتتأرمال لئاقلا
 نإو] هلوق نأل عقلي ىنلا نيبو قار فلا نيب نهريبخت ةلاحمال ةب آلا تضتقا دق ركبوبأ لاق
 لَ ىنلا قارف نهرايتخا رامض] ىلع لددق [ ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا ندرت نتنك
 وه رايتخالا نم رخآلا قسنلا ناك ذإ[اهتنيزو ايندلا ةايحلا ندرت نتنك نإ ] هلوق ىف
 لديو هقارف رايتخا وه امنإ رخآلا رايتخالا نأ تبتف ةرخآلا رادلاو لَ ىنلا رايتخا
 [نكحرسأو] هلوقو قالطلل نهرايتخا دعب ىه امن] ةعتملاو [نكمتمأ نيل اعتف ] هلوق هيلع
 مش تانم ْوْملا محكن اذإ ] ىلاعت لاق 5 قالطلا دعب نهمتومب نم نوجارخإ دارملا انآ

 اهجارخ]حيرستلاب دارأو قالطلا دعب ةعتلا رك ذف [ اليمج ًاحارس_هلوق ىلإ_نهومتقلط
 امجوزتراتخانإ هنع هللا ىضر ىلع لاقفهتأ م ا ريخ نميف فلسلا فلت+خا دقو هتيب نم

 ىورو هنع نآداز ةياور ىف كلذو ةنئاب ةدحاوف ابسفن ترات+انإو ةيعجر ةد>اوذ

 ةنئابةدحاوف اهسفن تراتخا نإو ءىثالف ابجوز تراتخا اذإ اهنأ ىلع نع رفعج وبأ
 ةدحاوف ابسفن تراتخا نإ كديب كرممأو رايخلا ىف امهنع هللا ىضر هللا دبعو ورمع لاقو

 ةدحاوف اهسفن تراتخا نإ كدب كرمأ ىف لاقو ثالثف اهسفن تراتخأ نإو هىثثالف
 دمجو رفزو فسويوبأو ةفينحوبأ لاقف ًاضيأ كللذ ىف راصمألا ءابقف فلتخاو ةيعجر
 قالطلا جوزلا دارأ اذإ ةنئاب ةدحاوف اهسفن تراتخا نإو ءىثالف ارجوز تراتخا نإ
 نوكيف اثالث ىونب نأ الإ كلذ لثم كديب كرمأ ىف اولاقو ىون نإو ًاثالث نوكي الو
 ءىث الف ابجوز تراتخا نإ رايخلا ف ىعازو الاو ىروثلاو ليل ىنأن با لاقو امالغ

 تراتخا اذإث الث هنإرايخلا فكلام لاقو ةعجرلا اه. كلمي ةدحاوف امسفن تراتخا نإو
 ةدحاو تدرأ تلاقاذإ كديب كرمأ ىف لاقو ءىث عقب مل ةدحاو اهسفن تقلط نإو اهسفن
 ةقيلط”ىراتخا لاقولو ةدحاو دارأ هنأ رايخلا ىف قدصي الو ةعجرلا كل ةدحاو ىبف
 نإو ءىشالف ابجوز تراتخا نإ رايخلا ىف ثيللالاقو ةيعجر ةدحاوىوف اهسفن تقةلطخ

 نأ الإ قالطب سيل كدب كرمأو ىراتخا ىف ىمفاشلا لاقو ةنئاب ىهف اهسفن تراتخا



 صاصجلل نإءرقلا ماكحا 14

 كإو قالط ورف اةالط تدارأ نإف ىسفن ترثعءادق تلاقف ابقالط دارأولو جوزلا ديرب

 ةيانكالو ما قالطب سيل هسفن ىف رييختلا ركب وبأ لاق ه قالطب سلف هدرت ل

 .هءاسنريخ متلي ىنلا نأ هيلعلديو نهدارأ نإو ًآالث نوكي ال هنإ انباصأ لاق كلذإو

 هيف 2!الد.ةلف هريغ نود قالطلاب صتخم ال رايخلا نأالو اقالط كلذ نكي ملف هنرتخاف

 هبج وم نم ةدعلا ن 8. ىون اذإ اقالط نورك نأ ىدتعا هلوقك دنع وه سلو هيلع

 قافتالاب اهسفنتراتخا اذإاةالطرايخلا اولعجامت] و ظفللاب هيلعلولدم قالطلاف قالطلا

 ول نمنإ حاكتلا ىلع ءاقبلاو قارفلا نيب ناك ام هءاسن عقلي ىنلا رييخت نأ مولعم هنأبو

 رئاسب ًاضيأ هل اهيشتو ىنعم رييختلل نكي مل كلذ الول ةقرفلا تعقول نوسفنأ نرتخا

 اذإ قالطلا هب عقيف بوبجيلو نينعلا ةأرم أ داع 2000 ىف ثدحت ىتلا تارايخلا

 .لوص" الإ ىف ةثداحلا تا رايخلا نأ ال الل هولعحي م ) كلذ لجأ نمو ةقرفلا تراتخا

 . ثالث ام مقتال

 قبرفتلا فو رابخلا باحيإ ىف ةيآلا هذه. جيتح نم سانلا نموركب وبأ لاق ( لصف )

 ةرخآلاو رقفلا راتخاف ةرخآلاو ايندلا نيب ريخ ا 2 8 ةقفن 9 نعوجاعلا ةأرمال

 ايف م نتنك نإ كجاوزأل لق ى :لا امي اي ] ىلاعت لاقف هئاسن ريختب هللا ا رمأ

 ا رايتخا قلع هللا نآل كلذو !وركذ ام ىلع اهف ةلالد ال ركب وبأ لاق ةيآلا | | | اتسذو

 اولا ةامحلا انئاسن نم دارأ نم نأ مولعمو امتتيزو أيندلا ةأء 421 نهتدارإب نرقارفل هلل

 ا هلجأ نم ىذلا ببسلا ناكاملف مجوز نيبو اهني ًاقير فت كلذ بجو م اهتيزو
 قيرفنلا ىلع هيف ةلالد الف هريغ ءاسن ىف ريمختلل بجوم ريغ ةيآلا ىف روكذملارييختلا هللا

 ايندلا نود ةرخألل علي ىنلا رايتخا نإف ًاضيأو هنيبو ةقفنلا نع رجاعلا ةأرما نيب

 ردقي دق ريقفلا نال هئاسن ةقفن نع ارجاع نوكي نأ بجوي 0 ىلا نود رقفأل هراثإو

 ًارجاعناكو تل ىنلانأ ى انلا نم دحأ عدي ملو ًاريقف هنوك مم هئاسن ةقفن إع
 زجاعناك هيي ىناانأ ىور الو سانلا ن ع 6 3
 لفغم ركذ ام ىلع ةيآلا هذهم لدتسملاف ةنس توق هثاسنل رخدب ناك لب هتاسن ةقفن نع

 باذعلا امل فعاضي ةنييم ةشحافب نكتم تأب نم ىنلا ءاسن اي ] ىلاعت هلوق اركحل

 اهنمرثكأ نييلع هللا معن تناكامل هنأ امهدحأ نارجو نوءاذع فيعضت ىف لق [ نيفعض

 ناك كذب نيفيرشتو نهتويب ف ىحولا لوزنو هي ىبنلل اجاوزأ نونركب نهريغ ىلع



 قا بازحالا ةروس نمو

 مظعأ اهئارفك ناك تمظع املك ةمعنلا نآل باقعلا مظعب ندعو مظعأ نونم اهنا رفك
 نأىرتالأ ةمعنلا نا رفكبسح> ىلع باقعلا قاةحتسا ناكذإ باةعلانم هب قحتسي اهف
 هيلع هيبأ ةمعن رظعل ًاينجأ مطل نم ههدعتسإ ام رثكأ ةيوقعلا نم قحتسا هابأ ملل نه

 ىتبام نركذاو ] ةوالتلا قسن ىف ىلاعت هلوق ليوأتلا اذه ىلع لذيو هتمطلب اهل هنأ رفكو
 لجأ ةيصعملاب نييلع باذعلا فيعضآ نأ ىلع لدف [ ةمكحاو هللا تايآ نم نكتويب ىف
 هلوقب ًاضيأ نهتاعاط تمظع كلذ لجأ نمو نمتويبىف هللاتابأ ةوالتب نويلع ةمعنلا مظع

 قاقحتساىةعاطلان أل [نيتسم اهرجأاهتوت ًاح اص لمعتوهلوسروهللنكنم تنقينمو]
 ىصاعملا نمت ايت] ىف نأ رخألا هجولاو اهم باقعلا قاةحتسا ىف ةيصعملا ءازإب اهب باوثلا
 امرج مظعأ وهف هيلي ىنلا ىذآ نم نأ مولعمو مغلاو راعلا نم قحلب ام تلي ىتلل ىذأ
 [ةرخآلاو ايندلا ىف هللا مهنعل هلوسرو هللا نوذؤي نيذلا نإ | ىلاعت لاقو هريغ ىذأ نمي
 ًامإو ًاناتهم أولمت>ا دقق اوبستكا ام ريغل تانمؤملاو نينمؤملأ تنوذ نذلاوز لاق مش

 كلذب لد نيترم رجالا امم بجوأو هيلي ىنلاجاوزأ تاعاط ىلاعت هللا مظع الو[ ًانيبم
 نرك ذاو] ىلاعت هلوقو ملاعلا ريغ لماعلا نم مظعأ هباوثو لضفأ ملاعلا ل ماعلا رجأ نأ ىلع
 لوقلاب نعضخت الف ] ىلاعت هلوق كلذ ىلع لددق [ةيكجلاو هللا تابأ نم نكتوي قلتبام

 عمطلا بجو هجو ىلع لاجرأل لوقلا نيلتال نأ هيف ليق [ضرم هبلق ىف ىذلا عمطيف
 لوقلا ةنالإ نع نهيمن ىف ءاسفلا رئاس مكح كلذ نأ ىلع ةلالدلا هيفو ةبيرلا لهأ نم نويف
 نسح الا نأ لع ةلالدلاو مهيف نهتبغرىلع هبل ددسلو نوف عمطلا بج ويدجو ىلع لاجرلل

 نع ةيبنم ةأرملا نأ ىلع ةلالدلا هيفو لاجرلا اهعمسي ثيحب اهتوص عفرت ال نأ ةأرملاب
 عيل نولجرأب نيرضي الو ] ىرخأ ةبآ ىف ىلاعت هللإ لاقو انباهصأ لاق كل ذكو ناذالا
 ةباش تناك اذإ اهمالكف اطاخلخ توص عامسإ نع ةيهنم تاكاذإت [ نهي ز نم نيفخضام
 نع ماشهىور ا نكتروم َْق نرقو ىلاعت هلوقو هلع ىونلاب ىلوأ ةنتفلا ابليق نم ىثخت

 دقلهّللاو تلاق كنوخأ جرخت 5 نيجرفت الأ ةعمز تنب ةدوسل ليق لاق نيريس نب دمت
 أوجرخأىت>تجرخ اف جرخأال هللأوف ىدبف رقأ نأ هللأ ىرمأ مث ترمتعأو تي جيوس

 نالفرقو لاش ةنيكسو ءودهو راقو لهأ نك نكتوي 2 نرقو ىرعم نإ ليقو اهمزانج

 موزاب تارومأم ءاسنلا نأ ىلع ةلالدلا هيفو هب نأمطاو هيف أدهاذإ ًاروقو رقي هلزنم ىف



 نبا ىور | ىلو آلا ةيلهاجلا جربت نجريتالو ] ىلاعت هلوقو جورخلا نع تايبنم تويبلا

 ىديأ نيب ىشمت# ةأرألا تناكلاق ىلوآلا ةيلهاجلا جرف نوب ربق الو دهاجي نع مييجن ىبأ

 ىنعي ىلوألا ةيلهاجلا جربت نجربت الو ةداتق نع ديعس لاقو ةيلهاجلا جربت كلذف موقلا

 ليقو كلذنع هللا نهاهنف جنغتو رسكت و ةيشه نط تناكلاق نكت وب نم نتج رخ اذإ

 لاح ةيئاثلا ةيلهاجلاو مالسإلا لبقام ىلوألا ةيلهاجلا ف ليقو لاجرلل نساحما رابظإ وه
 دلي ىنأا ءاسن هب ىلاعت هللا بدأ ام ارلكر ومأألا هذهف كئل وأ لمعب مالسإلا ىف لمع نم

 عا منع ب هذياهتلاديرب امن] | ىلاعتهلوقو اهم تادارم نينم ؤملاءاسن رئاسو نحلل ةنايص

 نيسحلا و نسحلاو ةمطافو ىلع ىف تلزن اهنأ ىردخلا ديعس ىبأ نع ىور [ تييلا لهأ
 ىفابقسنو ةبآلا ءادتبا نأب جنح كلذب لاق نمو ةصاخ يب ىنلا 00 ةمركع لاقو

 [ةمكمل او هلا تايآن منكن ويب فىلتيامنركذاو] ا ىرتالأ هليَي ىنلاجا وزأر كذ

 ىلاعت 7 و عيمجلل ظفللا لاتح ال هجاوزأ ىفو هلي ىنلا تيب لهأ ىف مهضعب لاقو

 [ مرمأ نم ةريخلا هل نوكي نأ ًارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نه مل ناكامو ]|
 نوكت نأ ةبآلاب يدق هنأل بوجولا ىلع هلوسر رماوأو هللا رماوأ نأ ىلع ةلالدلا هيف
 نيريخع انكلل بوجولا ىلع نكي ملولو متي لوسرلا رماوأو هللا رماوأ كرت ىف ةريخلا انل
 قسن ىف [هلوسرو هللا صعب نمو] ىلاعت هلوقو رييختلا ةبآلا تفن دقو لعفلاو كرتلا نيب

 دقق ةف هل هلوسرلو ىلاعت هلل صاع رمآألا كرات نأو ًاضيأ كلذ ىلع لدب ؛ رماوألا ركذ

 ايههددأ نيمجو نم هيلي لوسرلا رماوأو هللا رماوأ بوجو ىلع ةلالدلا ةيآلا تمظتنا

 لوقت ذإوإ ىلاعت هلوقو هلوسروهللا صاعرمآلا كرات نأ ىناثلاو امهعم ريبختلا تفن امنأ

 ىل لاقلاق ديز نب ىلع نع ةنييع نب نايفس ىور ةيآلا | هيلع تمعنأو هيلع هللأ معنأ ىذلل

 .تلقلاق [هيدبم هتلاام كسفنف قختو] ىلاعتهل وق ىف لوقي نيسحلا ناكام نيسحلا نب ىلع
 نكلو ال لاق كجوز كيلع كسمأو هتلا قنا ديزل لاق هنأو هبجعت ىناكاهنإ لوقي ناك

 كسمأو هتلاؤتا هللاق اهنموكشي ديزهءاج اءلفهجاوزأ نمنوكستس بنيز نأ هيبن ملعأ هللا |:
 هتأرما مصاخي ناكدفأدي ذ نإليقو [هيدبم هللا ام كسفن ىف ختو] هللا لأق كج 7 ز كيلع

 رمضأف اهقرافيس هنأو ناقفتبال امهمأ جلي ىنلا نظ ىتح امهنيب رشلا مادو ُمَكَِي ىنلا ىلإ
 قلي ىنلا ةمع تنب تناكو شحج تنب بنيز ىهو اهجوزت ديز ابقلط نإ 0: 2 ىنلا

 تت



 فرحا بازحألا ةروس نمو

 هلوقو هئافخإو كلذ راضإ ىلع هللا هبتاعف اهملع اقافش]و ارمحرل ةلص هيلإ ارمضي نأ دارأف

 ءاوس سانلا دنع هرهاظو هنطاب نوكي نأ دارأو كجوز كيلع كسمأ هلا قتا ديزل

 ىنل ىغبني ام لاقف هلتقب انيلإ تأموأ اله هل ليق نيح دعس نب هللا دبع ةصق ىف لاق اك

 زئاج حابم هن“ال هءافخإ بحي امب نكي مل كلذ نإف ًاضيأو نيعألا ةنئاخ هل نوكنت نأ

 نأب ىلوأ سانلاف ىلاعت هللا هحابأ دقو سانلا نمىثخ نأب ق-أ وهو هب ملاع ىلاعت هللاو
 هيلع هللأ | معنأ نمناكوةث راح نب ديزف تلزن ةصقلا هذهو هنالعإو هرابظإ ىف اوشخنال

 ايلف | ىلاعت هلوقو همعف ىلوم قتعدلل ىلبق كللذلو قتعلاب هيلح قي ىلا معنأو مالسإلاب
 ا [ مهايعدأ جاو اوزأ ف جرح نينم وما ىلع نوكي اليكل ابكانجو ز ًارطو اهم ديز ىضق

 قم ىنلا كلذ ةحابإ ىف محلا ةلع نع ةنابإلا اهدحأ اماكحأ ةيآلا هذهتوحدق ةيآلا

 قاعملارايتعاو ماكحأ الا قسايقلا تايثإ ]ىلع لدف نينم ملل هتحابإ ىضتقا دق كلذ نإو

 ةيواسمةم الا نأ ث !اقاو حاكن / 0 1| ةبج نم ةوبنلانأ ىتاثلاو اهماحبإ ىف

 نوكسيل كي ىنلل كلذ لحأ هنأ ربخأ هنأال هب ىلاعت هللا هصخ ام الإ كلا ىف قب ىبنل

 نم ا نإف [هت كفتالمو يلع ىلصي ىذلا وه | لجو رع هلوق هل نوواسم نونمؤاأ

 : ىثع الا لاق ءاعدلا دابعلا نمو ةمحرلا ىه هللا

 ًاعجطضم هرملا بنجل نإف امون ىضمتغاف تيلص ىذلا لثم كيلع

 نإ لاق | هتكئالمو مكيلع ىلصي ىذلا وه | ىلاعق هلوق ف نسحلا نع رمعم ىورو
 هلأ هردص ف رك كلذ ناكف كير ىلعي له 00 هيلع 3 اولأس ليغأ رس

 نم ليق نإف ىضغ تقبس ىتمحر ىتالص نإو ىلصأ ىنأ مربخأ نأ هيلإ هلل 0
 ظفالاتشا نآرقلا ف ءاجدقو نافاتخم ناينعمدحاولا ظفللاب دارب نأز وجبال هنإ مكلصأ

 ةالصلاو ةلمجملاظافل الا ىف اندنعز وج اذه هل ليق ًاعيمج ءاعدلاو ةمحرلا ىنعم ىلع ةالصلا

 ىف ةداتق لاق هليبس اذه ناكامف ةفاتخملا ىناعملا ةدارإ عنتمي الف نايبلا ىلإ رقتفم لمج مسا
 .ىلإ ايعادو ] ىلاعت هلوقو رصعلا ةالصو ىحضلا ةالص | اليصأو ةركب هوحبسو | هلوق
 رانتسي هب ىذل جارسلاب هل ًاببشت ارينم اجارس قلتي ىنلا ىعس] ًارينم اجارسو هنذإب هللا
 ىذألا جارسلاكناكف كرشلا ةءلظ ضرألا ىلع تقبطدقو هِي ثعبهنال ةملظلا ف ءايشألا

 نآالاحور مالسلا هيلع ليربج ىمسواحورو ىدهوأ رون نآرقلا ىعس ايو ةملظلا ىفربظي



 صامحلل نارا ماكجأ "1
 موي مهحت ] ىلاعت هلوقو هيدشلو ةراعتساو زاجم هلك كلذو ناويجلا ىدي اهب حورلا

 أف مماوعد ]هلوق لثم وه ركبونأ لاق مالسلا ةنجلا 00 ةيح ب 3 0 مالس هن وقلب

 حاكتلا لبق قالطلا باب

 نأ لبق نم نهومتقلط مث تانم والا محكن اذإ اونمآ نيذلا اهسأ اي | ىلاعت هللا لاق

 ركبوأ لاق [اليمج احارس نهو>رسو ن هوعتم هن ودتعت ةدع نم نولع ملاف نهوسمت

 نآوه و جيوذتلا طرشب ةأرملاقالط عاقب ةحص ىف ةبآلا هذه ةلالد ىف ملعلا لهأ عزانت دق

 طاقسإولوقلااذه ءاغلإةيآلا تضتقادق نولئاقلاقف قلاطىرف ةأرماتجوردت نإلوقي

 لاقو حا مكلا لبق ق ةاطم ل املأ اذهو حاكتلا دعت قاللطلا ة ةحصل ةيج اوم تناكذإ هكح

ه ةوعى ةرهاظ اهالد نورخآ
 دتعيكح موذأو هلئاق نم لوقلا اذ

 اهمال فلاح

 قلاط تن كتجورت اذإ ةيدنج ال لاق نمو حاكتلا كعل قالطلا عوقو ةحصل كج

 لوقلااذهو هظفل مكح تايثإوهقالط عاقبإ ةآلا رهاظب بجوف حا اكنلا دعب قلطم وبف

 وأ دقعلا ؛ لاح ىف 2 8 نوع نأ ن نم لوقلا هنا اذهل دقاعلا ولازال هن 4 35 كلذو حيحصألا رف

أمماللاق نم نأ ىلع م يحج قفتأ ايلف طرشلا دوجوو ةفاضإلا لاح َْف
 ىم تشب اذإ 4ك 

 هنأو لوقلا لاح ىف ال ةفاضإلا لاح ىف قالطلل عقوم هنأ قلاط تنأف 06 ترصو

 عم دقعلا لاح ريتعي ملو هظفل طقسف قلاط تنأ اهل لاق م # هتأرما نابأ نم ةلزنمب

 ةسنجألا لف املا نإف دقعلا لاح نود ةفاضإلا لاراب ةعالا نأحمص اهف حا مننا دوجو

 قالطلا عاقبإ هب آلآ تض*ذ وأ لق و كلما لاعل قالطلل عقوم ق قلاط تاق 0 اذإ

 ةفينح وب ألاف ليواق الا نم بو رضع كلذ ىفءابقفلا فلتخا دقو كلملا دعب قلط نم

 0 لك لاقوأ أ قااط ىبف اهجوزتأ ةأرما لكلاق اذإ دمو رفزو فسوي وبأو

 وأ | معنم نيب أوق رفيمأ وقع كيلاملا نم كلم نمو قلطت ع د نإ رح وهف

 ةءامجوأ هنيعب ًادش ىعس نإو عقب مل مع اذإ ىليل ىبأ نبا لاقو
 ا عقو لجأ ىلإ

 نإ لاقذ 6 هل أ ملعي اليبأ تىلل ذأ برض اذإ 3 ًاضيأ كلام نع ركذو كلام لوق

 هيرتشأ دبع لكلاق ولو كللام لاق مث ءىش ههرلي ل ةنس اذكو اذكىلإ ةأرما تجورت

 وهو لاقام همزل قا أط ىهف ةنالف تجورت نإ لاق اذإ ىرولا لاقو هيلع ءىبث الف رح وبف



 فخرا حاكنلا لبق قالطلا باب

 ىبف كيلع اهب ىرسقأ ةيراج لكهتأ مال لاق نميف ىعازوألا لاقو ىتبلا نامثع لوق
 رحورف هكلمأ لا ب ا ا اع ىرستف ةرح

 صخ هن *الل هجولا كلذب كلم اذإ قتع كلذ وحنوأ هثرأ وأ هيرتشأ 00-0

 وأ ةفوكلا ل هأنموأ نالفىنب نم لاقولو ءىشب سيلف قلاطىمفاهجوزتأ ةأرما لكلاق ولو
 اهف ثيللا لاقو اذهريغب ىتفأ ةفوكلا تعضو ذنم ًادحأ ملعفال نسحلا لاق همزل اذكل ١
 الو صخاذ] ال ءىبث كلذ نم همرلب ال ىعفاشلا لاقو قتعلاو قالطلا ىف همولي هنأ صخ
 ىناسا خللا ءاطع نع تايزلا نيساي نع ىور كلذ ىف ًاضيأ فاسلا فاتخا دقو مع اذإ
 ىهف اوجوزتأةأ رمالكلات لجر ىف لاق باطلا نب رمت نأ نمحرلا دبع نب ةملس ىبأ نع
 نب مماقلا لأس هنأ قرزلا ميلس نب و رمع نب ديعس نع كلام ىورو لاق اك وه لاق قلاط
 ىهلاقف ةأر مآبطخالجر 0 ءاقلا لاف ابجوزتينأ لبق هتأ أرما قلط لجر نع دمحم

 ةرافك رفكي ىتحام رقي الو 0 نأ باطخلان بر مدرمأف اهتجوزت نإ ىأر هظكى ع
 ةنالف تجوزتنإ لاق هنأ دوس الا نع ميهاربإ نعسيقنب دمج نع ىروثلا ىورو رابظلا
 ىعخينلا لوق وهو قالطلا همزلأف هل كلذ ركذف دوعسم نبا أف أي ًايسان امج وزتف قااط ىبف
 تجوزت نإ |لاقوأ اهنيعب ةأ رماىمس اذإ ساو نب كك تاو

 اذإ بيسملا نب ديعس لاقو .ىشب سيلف ابجوزتأة أرمأ لكلاق اذإو لاق اكورف نالف ىنب نم

 زيزعلا ديع نب رمعو ماس نب مسأقلا لاقو ءىشب سدلف قلأط ىوف ةنالف تجوزت نإ لاق

 سل هنإ قلاط ىبف ةنالف تجوزت نإ لاق لجر ىف سابع نبأ نع ىورو هيلع زئاج وه

 ةلالدالو حاكن لبق قالطال اولاق نيعباتلا نم نيرخآ ىف رباجو ةشّئاع نع ىورو ءىشب

 هنأ قلاظيفَةأ رماتجوزتنإلاقنمنأان دنع ن'الانب امصأ لوق ةفلاخم ىلع ظفللا اذه ىف
 فااخلا ىلع جاجتحالا فى فاكانل وق ةمصىلع ةيألةلالد نمانمدق اموحاكنلا دعب قلطم
 رهاظ ىضتقا :دوقعلاب اوفو وأ اونمأ ن ,ذلاامم ءاايإ؛ ىلاعتهلوق هيلعلدبو ةلاقللا م رحصآ و

 دب الط ءابإ سقت ىلع ًادقاعل# املا !اذهناكاملف هام ةمو هدقع بجومدقاع ل لك ماذلإ

 كلذ بجوأ مهطورش دنع نويلسملا هلي ملم هل وق هيلع لديوهمكح هما نأ بجو حاكنلا

 رظنلا قي رط نمهيلعهلديو هطرش دوج دنع همكح مزلأ ًاطرش هسفن ىلع طرش نم لكنأ
 ىلعهلف مرد فل هللا ىنقزر نإ لاق نم نإو كلمىف الإمصيال 0 نأ ىلع عيمجأ قافتأ



 لاخلا ىف اكلام نكي مل نإو هيل هيلإ هفاضأ ثيح نم هكلم ىف رذان هنأ اهنم ةئامب قدصتأ نأ
 نأ هيلعلديو كلل [ ةتعمو ًاقلطم ناككلملا ىلإ امبفاضأ اذإ قتعلاو قالطلا كلذكذ
 نك مل نإو قتعي هنأ تدلوو كلذ دعب تامل رح وف ًادلو تدلو نإ هتيراجل لاق نم

 فاضأ اذإ كلذك ابكلام وه ىتلا م"الا ىلإ فاضم دلولا ن"ال لوقلا لاح ىف اكلام

 قفتا دق. ًاضيأو لاخلا ف دوجوم كلم هل نكي ما نإو كلما ىف قدعم وهف كلملا ىلإ قتعلا
 اهمأ حاكنلا ءاقب عم اهتلخدف قلاط تنأف رادلا تلخد نإ هتأرمال كاق اذإ هنأ ىلع عيمجلا

 ةلزنع ناكارلخد مث اهنابأ ولو قلاط تنأ لاحلا كلت ىف احل لاق ولام ةلزنمب نوكيو قلطت

 ماكتملاك ريصي فلاحلا نأ ىلع كلذ لدف قلطت الف ق ]اط تنأ لاحلا كلت ىف امل لاقولام

 ةلزنم جوزتف قلاطىمف اهجوزتأةارما لكل ئاقلا نوكينأ بجوف تقولا كلذ فب اوجلاب

 نج مث فاحول هنأ بجول اسي اذه ناكول لق نإف قلاط تنأ اهل لاق مث جوزتنم
 بجبال هل ليق تقولا كلذ ىف باوجلاب ملكتملا ةلذنع هن ال ثنال نأ نيهلا طرشدجوف

 هادتب اهعاقيإ مصي مل هل وق ممصي ملاملف ةلزنمي ةتوكسو هل وقو هللوقال نونجملا نأال كلذ

 دق نونجا نإ كلذ عمو نوذجلا لاح ىف همكح همزا اح نونجلا لبق هلوق ناكاملو

 اقالط ناكو اهنييو هنيب قرفل ًانينع وأ نونجم ناكول هنال هدبعقةعو هتأ ر ما قالطممصي
 هبجوي ببسب همكح همزليو عاقبإلا ءادتبأ هنم مصيال مئانلاك هيلع قتعهابأ ثرو ولو

 ىلع زعىوردقليقنإف مئانوهو قلطف هنأ رمأ قالطوأ هدبعقتعب لكو دق نوكي نأ لثم

 اهديناسأ هل لبق حاكن لبق قالطال لاق مقلي ىنلا نأ هللا دبع نب رباجو لبج نيذاعمو

 نال فالخلا عضوم ىلع لدي مل لقنلا ةرج نم حصولو لقنلاةهج نم حصيال ةب رطضم

 فني ملو حاكنلا لبق قالط عاق كلذب ىنن هنإف ًاضيأو ماكتلا دعب قلطم ان ركذ نم
 ىقالطلا ىنع دععلا و عامب هلا قن هتديفح عجل واط لوف تناك املق دهعل قالطب سل قالطلا اع دقعلاو عاقبالا زن هتةيق- مساكن لبق قالطال هل وق ناكاملف دقعلا

 ك2 ب نم ن ال ةقم قال زا دقعلا ف كلذ قالطإ نأ ايهدحأ نيوجج و نم ظفللا هل راكب م

 ةلالد موقت ى 0-0 ةقيقحلا ىلع لح ظفللا حو عشقي ملام قاط دق هنأ عاقي إل قالط ىلع ًانيك

 ًاظف'نأل زاجماهب دارينأ زئاج ريغف ةقيقلاق لمعتسم هنأ أوفاتخ ممم قانا ردا

 قالطال 0 هلوقف ىرهزلا نع ىوردقو زاجملاو ةقيقحلا هيد ارينأ زوال ًادحاو

 سيل اذهفةتبلا قلاط ىه لوقيف امجوزتهللاقيف ةأرمالجرلل ركذي نأ ره امنا حاكن لبق



 7-3 حاكنلا لبق قالطلا باب

 كلذكو اهجوزت نيح اهقلط امنإف ةتبلا قلاط ىبف ةنالف تجوزت نإ لاق نم امأف .ىثب
 رادلا تلخد نإ ةيبنجأللوقي لجرلا وهف دقعلا دارأ نإ هنإ هيف لبق دقو ةيرحلا ىف
 ه حاكنلا لاح ىف لوخدلا ناك نإو قلطت الف رادلا لخدتف اهجوزتي مث قلاط تنأف
 كلذ كو كلملا ىف قلطم ورف صخ اذإ ناك نإ هنأل معوأ صخ نم نيب قرفال ركب وبأ لاق
 ليق نإف صوصخلا لاح ىف كلذكف كلم ىف قلطم ريغ معاذإ ناك نإو ربع اذإ همكح
 هلكح تبن : امهم ًاهرحتضتأ سا مرح ا رهاظملاكهسفن ىلع ءاسنلا عيمج مرح دَقف مع اذإ
 فلاخلا لصأن مو اهنيعبةأ سما م رحت دصق امن !رهاظملا نإاهدحأ هوجو نم طلغاذههلليق
 نإوهقالط عقبال نأ هلصأ ىلع بجاوف معاذإ هعقويال امن وهقالط عقوصخ ونيعاذإهنأ
 دب رحت وهرارظ مكح لطبي مل ىلاعت هللا نإف ًاضيأو امهبم اع رحت اهنمرهاظملامرحت مل كصخ
 جوزتب نم قالطب فلاحلا نإ ًاضيأو هراوظ مكح هيلع تيئأو لوقلا اذمهيلع اممرحلب
 اقالط بجوأ امنإواكنلا مر حتكلاذب بجو مل هنأأل هسفن ىلع ءاسنلل مرحريغ ءاسنلا نم
 قلاط ىبف اهجوزتأ ةأ ما لكلاق اذإ هنإف ًاضيأو عضبلا ةحابتسا عوقوو حاكنلا ةمصددب
 هلزوحيوةدحاو قلطت 4] لب أمهم ةأرملا مرحت نكي مل قالطلا نم هيلع دقعام هانم لأ ىتم
 .كلذدلا ؤ-ىفلئاسلا اذهلافغإ نع.ءىنت املكهوجولا هذرف ءىث مقي ةلوأياث ابجورتنأ
 نإو قلاطىبف اهتجورتنإلاق اذإ لوي نم سانلا نموركب وبأ لاق ةلأسملابهل قلعتالهنأو
 كتكلماذإو كلذدمب قلاط عن أف كلىحاكت مصاذإ]لوقب نأ الإ عقبال هنأ رح وبفهتيرتشأ
 ليبسفقاتعلاو قالطلل ًاطرش ىرشلاو حاكنلا لعج اذإ هنأ ىلإ بهذو رح تنأف ىرشلاب
 دريف قتعلاو قالطلا عاقيإ لاح ىه هذهو دقعلا دعب اعقي نأ ةبقرلا كلمو عضبلا كلذ
 لبق رقتسم كل هىفالإ ناعقي ال قاتعلاو قالطلا نآأل ناعقي الف اعم قاتعلاو قالطلا كلما

 كنتي رتشا اذإو قلاط تنأف كتجوزت اذإ لئاقلا نآل هل ىعمال اذهو ركب وبأ لاق كلذ 04
 قاتعلا عاقيإ و حاكنلاةمص دعب قالطلا عاقيإهب دارأهنأ هذالكىوخ نممولعم رحتنأف
 كلما ناكاملف ىرشلاب كتكلم وأ حاكتلاب كتكلماذإ لئاقلا ةلزنم نوكيف كلملاةمص دعب
 بج ول كل ذك كلذ ناكول ليق نإف هب قطنلاك كلذ راص ظفللانومضم فىرشلاو حاكتلاب
 هتأرما قلطتال نأ هريغل دبع ىرتشافقلاط ىنأر ماف دبع تيرتشا نإلئاقلا نوك نأ
 ظفللا ن"ال كلذ بجيال هل ليق ىرشلاب تكلم نإ لاق هنأك كلما هظفل نومضم ىف نآل



 صاصجلل نآءرقلا ماكحأ فرش

 نم ظفلل | كح ىلع لوم رف امهريغ ىف امأف هقتع وأ هقالط عقوب ايف نمضتب كلما ام
 ىف انيب دق [ نهو_سمت نأ لبق نم ] ىللاعت هلوقو هريغ الو كلم عوفر ل نيمطت ريغ

 ًاعيمج عامجلاو ةولخلا ىنب قلعتم ةدعلا فن نإو سيملاب ةدارم ةولخلا نأ ةرقبلا ةروس
 قرفاربم السي مل نم ناكنإ [نهوعت 28] ىلاعت هلوقو ةداعإلا نع ىنغي ام انمدق امفو

 لوخدملا دارملا ناكنإو [نهوعتمو ةضيرف نمل اوضرفتوأ |ىلاعت هلوقكبرجولا ىلع

 نب نسحلا انثدح لاق قاحسإ نب دمج نب هللا دبع انثدح دقو بجاو ريغ بدن وهف اهم

 نويلع كل اف | ىلاعت هلوق ىف ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع انربخأ لاق عيبرلا ىبأ

 قادص اهل سيلف اهل ضرفي موال نيبي ملو تحكنن ىتلا لاق ةبآلا | اهنودتعت ةدع نم

 [ متضرف ام فصنف | ةرقبلا ىف هلوقب ةخوسنم ىه ديعس نع ةداتق لاقو ةدع سدلو

 هب دارملا نوكي نأ هبشي لوخدلا لبق قالطلا ركذ دعب [ نهو>رسو ] ىلاعت هلوقو
 حيرستلا اذه نأ روظ“الاف قالطلا دعب روكذم هن“ال هلابح نم وأ هتيب نم ابجارخإ

 هلابحو هدي #رم اهتيلخت هيلع نأو الع هل ليبس ال هنأ نايب هتكلو قالطب سيل

 . قيفوتلا هللابو

 7 ءاسنلا نم هلوسرل لاثت هللا لخأ ام بان
 ةيآلا [ نهروجأ تيت ىناللا كجاوزأ كلل انالحأ انإ ىبنلا اهسأاب | ىلاعت هتلا لاق 0
 هلوق انف كلم هيبنل ىلاعت هللا هحابأ ىذلا حاكتلا بو رضآيآلا تمظتنا دق ركب وبأ لاق

 تكلمام او مالا ىمسم ربمب نهنم جوزت نم ىنعي [ نهروجأ تيت آ ىتاللا ]

 اههقتع ءأ مث ةيربوجو ةيفصو ةناحر لثم [كيلع هللا ءافأ امكنيع تكلمام و] هلوقب نيعلا

 هبراقأ ن .م هل ل>أ ام كلذ دعي ىلاعت ركذو ةميندلا نم هيلع هللا ءافأ ام كلذو امبجوزتو

 1 رماو | لاقف رممريغب ءاسنلا نم هل لحأ امركذ ذم[ ا

 ءآوس هتمأو هنأو هتمأ نود كلذب صوصخ هنأ 6 ىنلل اهسفن تيهو نإ ةنمؤم

 هيف ةلالدال فقسو: وبأ لاق [ ك ثكعم نرجاه ىناللا ]ىلا قأاعت 7 هل ووو نهركذ ذ مدقت نميف

 00 رينكي ما هنأ ىلعلدي اذهو هيلع تامرحب نك نرجابس مل ىناللانأ ىلع
 دايز نعوموم ىلأن يدمي نع دنه ىبأنب دواد ىورو هفالخ هادعام نأ ىلع لدي ركذلاب

 امو لاق ممكتي نأ هل ناكأ كيتا ل وسر ءاسن كلهول تبأر أهل تلقلاق بعك ,, ىبأنع



 فه ءاسنلا نم هلوسرل ىلاعت هللا لحا ام باب
 انللحأ انإ ىنلا اهمأ | الت مث ءاشام نهنم جوذتي ناكف ءاسنلا نم ًابورض هل هللا لحأ هعنمب
 مل ةحابإلاب تاروكذملل ىلاعت هللا صيصخت نأ ىلع لدي اذهو ةبآلا | كجاو زأ كل
 نأ هل ناكل نكله ول نونأ ربخأ هيأل بعك نب ىبأ دنع نهاوس نمرظح هيلع بجوبإ
 .ىأنع ىدسلا نع ليئارسإ ىور كلذ فالخ ءىناه مأ نع ىوردقو نهريغ جوتي
 نإ ] هللا لزنأف رذعب هيلإ ترذتعاف يي هللا لوسر ىبطخ تلاق ءقاه مأ نع لاص
 مل ىنآل هل لحأ نك أ ملف تلاق | كعم نرجاه ىتاللا  هلوق ىلإ  كجاوزأ كل انللحأ
 .هصيصخت نأ ءىاه مأ بهذم نإف ثيدحلا اذه م ناف ءاقلطلا - تنك هعم رجاعأ

 .نهرظح تيلع دق نوكت نأ لمتحو رجاهت : نم رظح بجوأ دق نوم تارجابملل

 رجاهت مل نأ ضرعت و نوم ترجأه نم ةحان] امف اعإ ةيآلا نإو ةيآلا ةلالد ريغب
 ةزم وه ةأرماو | ىلاعت هلوق نهرظح ىرخأ ةبج نم تيلع دق اهنأ الإ ةحابإ الورظحي

 تلي ىنلل ةبحلا ظفاب حاكنلا دقع ةحابإ ىلع صن اهف ةبآلا [ ىنلل اهسفن تبهو نإ
 فاسو وبأو ةفينحوبألاَقف 0 ىنلا ريغل ةيطلا ظفلب حاكللا دقع قرلعلا لهأ فلتخاو

 مئتي ىنلا دعب دحأل لحت ال ةبهلا لاق كلام نع مساقلا نبا ركذو !ملثم ربع أبلف ًائيش مسي
 كلذيىرأ الف اهفكيل وأ اهنصحيل هل اهيهو اميز و حاكن ىلع تسيل اهايإ هتبه تناكنإو
 ةبآلا هذه مكح للعلا لهأ عزانت دقو ةبهلا ظفلب حاكنلا حصي ال ىعفاعثلا لاقو آسأب
 ةوالتلا قسن ىف ىلاعت هلوقل جلي ىلا هب اص وصخ ةبحلا ظفلب حاكنلا دةعناكنولئاق لاقف
 جحاكنلا دقع ىف هتمأو هلي ىنلا ناك لب نورد لاقو | نينمملا نود نم كل ةصلاخ ]|
 دقو لدي ريغل عضبلا ةحايتسأ زاوج ف تناك للي ىنلا ةيصوصخ انو ءآوس ةلا ظفلب

 ةلالدل حيحصأا وه اآذهو حابر يأ نب ءاطعو بدسألا نيديعسو دهاجي نع كلذوح ىور
 .ةنمؤم ةأرماو | هلوق اهدحأ هوجو نف كلذ ىلع ةيآآلا ةلالدامأف هيلع لوصألاو ةبآلا
 ربخأ ايلف | نينمولا نود نم كل ةصلاخ ابحكنتسي نأ ىبلا دارأ نإ ىنلل امسفن تبهو نإ
 كلذلد ةأرملا ىلإ ةبهلا ظفل ةفاضإ عم نينمؤملا نود هل ًاصااخ ناك كلذ نإ ةيآلا هذهىف
 دارملا ناكول هنآل لدب ريغب عضبلا ةحابتسأ وه امئ] كلذ نم علي ىنلا هب صخ ام نأ ىلع
 نيبو هندب مقت نأ زئاج ريغف هل ًاصلاخو هب ًاصوصخم ناكام نآل هريغ هيف كراش ال ظفالا
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 صولا ىنعم ليزت ةكرشلا ىف امهتاواسم تناكذإ هيف هبواسي ىتح ةكرش هيف هريغ

 | ىنلل امسفن تبهو نإ ةنمؤم ةأرماو] لاقف ةأرملا ىلإ بهلا ظفل فاضأ املف صيصختلاو

 نإف روملا ىف ناكامب]و ظفللا ىف عقب مل صيصختلا نأ انيلع ةبهلا ظفلب اهنم دقعلا زاجأف

 ظفل ىف كلذكف هل امصولخ كلذ عتمي ملو لدب ريغب عضبلا كيلمتزاوجىف هكراش دق ليق

 طاقسإو هلوهامف صولخل |لعجامت]و هل ةصلاخ اومن ا ربخأ هللا نآل طاغ اذه هل ليقدقعلا

 ًاصلاخدل لعجام نكي نأن م كلذ هجر ملفاهلع هنكلو اطوم سيل دقعلا قر وملا ةأرملا

 نأىنلادارأنإ ] ىلاعت هلوق ةءآلاةلالد نم ىناثلا هجولاو هريغ الو ةأرملا هيف هكرشت

 ىلاعت هلوقل د-حأ لكل زوجي نأ بجرف احاكن ةبحلا ظفاب دقعلا ىمسف [ ارحكتتسي

 هعابتاب انرمأ دقو عَقِب ىنلل دقعلا اذه زاجل اضيأو | ءاسنلا نم كل باطام اوحكناف]

 ظفللاب اصوصخ ناك هنأ ىلع ةلالدلا موقت نأ الإ هلثم لعف انل زو نأ بجو هب ءادتقالاو.

 بجوف رهملا طاقسإ ةبج نم ةيآلا ىف روكذملا صولخلا ىنعم هل لص> دقو هتمأن ود

 ىلع ةلالدلا موقت نأ الإ همكح ىلع لوم ريغف هادع امو هيلع ًاروصقم كلذ نركي نأ

 هللا ديعنع انثدحام قادصلا ف تناك هلي ىنلاةيصوصخ نأ ىلع دي امو هب صوصخم هنأ

 نعةورع نب ماشه انثدح لاق رشب نب دمه انثدح لاق ىبأ ىنثدح لاق لينح نب دمح] نبإ

 الأ تلاق متلي هللا لوسرل نهسفتأ نيهو ىتاللا ءاسنلا ريعق تناك ابنأ ةشئاع نع هيبأ

 ىوؤتو نون ءاشت نم ىجرت | ىلاعت هللا لزنأف قادص ريغب اهسفن ضرع نأ ىحتسك

 تي هللا لوسرلاهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق [ كيلع حانج الف  هلوق ىلإ  ءامشتن م كيلإ

 ىلع نب دمج نع انثدح ام ةبلا ظفلب هزاوج ىلع لديو كاوه ىف عراسي كبر ىرأ ىنإ

 انثدح لاق نمحرلا.ابع ن بوقعي انثدح لاقروصنم نب ديعس انث دح لاق مُكاصلا ديز نبا

 هللا لوسراي تلاقف هيي هللا لوسر ىلإ تءاج ةأرما نأ دعس نب لهم نع مزاح وبأ

 نم لجر ماقف هسأر أطأط مث هبوصو رصبلأ دعصف أهيل] رظنف كل ىسفن به" ال تئج

 هلوق ىلإ ثيدحلا ركذو اهينجورف ةجاح اهم كل كنت مل نإ هللا لوسرأي لاقف ةباحصلا

 قف نآرقلا نم كمم امب اهكتكلم دقف بهذا لاف اذكة روسو اذك ةروس ىعم لاقف

 نأ بجوف كِيلقلا ظافلأ نم ةبحلاو كِيلَقلا ظفلب حاكنلا هل دقع هنأ ثيدحلا اذه

 مل ذ] ةبحلا ظفلب تبث ةنسلاب كيلقلا ظفلب تبث اذإ هنآلو حاكنلا دقع اهب زوحب



 فو ءاسنلا نم هلوسرل ىلاعت' هللا لحأ ام باب

 زوحب هل ليق نآرقلا نم كعم امب كتجوز دق لاق هن آىور دق لبق نإف امهنب دحأ قري
 حاكتلادقع زاوج ىف ءاوس امهمأ نيبيل كيلقلا ظفل ركذ مث جيوزتلا ة ةرهرك ذ نوك# نأ
 ناكو تقولار 1 ريغ نم هقالطإ ف تاكيلقلا دوقع حاكت ١ دقع هيشأ ءأ | ًاضيأو امهم

 - ةكولمملا ءايشأل ارئاس زاو ةبهلاو كيلقلا 7 زوحب نأ بجو هدسفي تيقوتلا
 آ الصأ كلذل نآل ةحابإلا ظفلب زوحيالو كيلقلا ظافلأ رئاس زاوجم ىف لصأ
 نم 0 لكل ذا عتفلا ةحابإ ةعتملا ( ىنعمو هلي ىنلا اممرح ىتلا ةغتملا وهو هزاوج

 كيلَعلا ظافلأ نم ننام لكو ةعتملا ىلع ًاسايق حاكنلا دقع هب دقعني مل ةحابإلا ظافلأ
 دقو ان ركذ ىّبلا هوجولا نم اهم ههيشل 00 ”اس ىلع اس ابق جحااكتلا هب دقعتي

 اهنأ ةمركعو ةياور سابع نبا نع ىورف هلل ىنلل اهسفن تبهو ىنلا د رلاىف فلتخا
 ةأرما اهنأ ىعشلا نعو ةيسودلا كيرش مأ ىه نسحلا نب ىلع لاقو ثراحلا تنب ةنوميم
 مهيلع اتضرفام ان لع دق ] ىلاعتهلوق ةيرامنألا ةعرخ تفب بليز اهنإ ليقو راصناللا نم
 ميكتيالو قادصو ن ريدهأش 3 ىلوبألا# أرما 5 ,ال نأ ضر ةداتق لاق | مبجاوزأ ىف

 تكلم أمو ] هلوقو ركب ونأ 1 لاق عب رأ ريبج نب كيعسس و دقاجم لاقو ًاعنرأ الإ لجرلا

 [جرح كيلع نوكي اليكل] هلوةو ِهَيِئَي ىننلل هحاب أ كنيهلا كلمب رمل حابأ ام ىنعي [مهناعأ
 لَ ىنلل هحابأ ايف هدعب ركذامو | كجاوزأ كل انللحأ انإ 50 ىلإ ملعأ هللاو عجري
 1 و هل هحابأ ايف هي ىنلا ىلع هتعسوتب ىلاعت اع ربخأف قيضلا جرحلا نآل هيلع قيضيالل
 [ ءامشت نم كي ا ءاشت نم ءىجرت ] ىلاصعت هلوق م هقلطأ امف نينمؤملا
 قازرلادبع انربخأ لاقعيبرلا ىبأ نب نسحلا انثدحلاق قاع دم نب هللا دبع انثدح

 ةنوميم تاجرملا [ نونم ءاشآ نم ىجرت ] هلوق ىف نيذد بأ ن ع روصنم نع رمعم نا

 ىف ءاوس بنيزو ةملس مأو ةصفحو ةقئاع تناكو ةبيبح مأو ةيريوجو ةيفصو ةدوسو
 نسحلا انثدح لاق قاحإ نب دم نب هلأ دبع انا دحو نبني ىوأسي هت ىنلا نأكو مسقلا

 نم ىبجرت ] ىلاعت هلوق ف ىرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع انربخا لاق عييرلا ىنأ نبا
 هللا لوسر انءلع امو ىرهزلا لاق نهريخي نأ هللا 0 نيح كلذ ناكلاق [ نهنم ءاشت
 .ؤ هللا هلمج ةداتق لاقو رمعم لاق ِهكِلِم تام ىتح نراك نهاوآ دقلو ًادحأ نهنم ىجرأ
 أرمسق هلي هللا لوسر ناكو امسق ىنعي ءاش نم هيلإ ىوؤيو نونم مش نم عدل نأ لح
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 اهيطخينأ د حال سيلف ةأ ما بطخ اذإ مل ىبنلاناكل وة نسحلا عمس نم انربخأو رمعم

 وبأ لاق [ نهنم ءاشت نم ىجرت | تلزن كلذ ىفف ابعدي وأ للي هللا لوسر اهجوزتي ىتح

 لوسرل نوسفنأ نبهو نك ءاسن لاق نونم ءاشآ نم ىجرت ىبعشلا نع اي ركذ ىورو ركب

 ىجرت دهاجم لاقو هدعب جوزتت مل كيرش مأ نونم ضعبي لخخدو نوضعب ىجرأف هنو هللا

 ةذاعم نع لو>الا مصاع ىودو نوتأت الو قالط ريغ نم نييجرت لاق نهنم ءاشأ نم

 ىجرت| ل رئأام دعب انادحإ مويف اننذأتسي مكي هللال وسر ناكتلاق ةشئاع نع ةيودعلا

 تنكت لاق نذأتسا اذإ قلي هللال و سرل نيل وةتتنكا اف ةذاعم اهل تلاقف [ نوثم ءاشآ نم

 هنأ كلي ىنلا نع ىور دقو ركب وبأ لاق ًادحأ ىسفن ىلع رثوأ مل ىلإ كلذ ناكنإلوقأ

 دي كد مسقلا نم امجارخإب نونم ةدحأو صيصخت هيف ركاذي مو هئاسأ نب مسقي ناك

 نعبويأ نع دامح انثدح لاق ليعامسإ نيىسوم انثدح لاق دواد وبأ انث دح لاق ركب نبا

 لدعيف مسقي هَتلَي هللال وسر ناك تلاق ةشئاع نعىمط#لا ديزب نب هللا دبع نع ةبالق ىنأ

 .بلقلاىنعي دوادوبأ لاق كلمأ الو كلمت ايف ىنلت الف كلمأ ايف ىمسق اذه مبلل الوقيو

 |نح رلا دبع انثدحلاق سنوي نب دمحأ انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دم انثدحو

 هلع هللا ل وسر ناك ىتخأ نبا ةشئاعتلاق هيبأنع ةورع نب ماشم نعءدانزلا ىبأ نبا ىثعي

 اائيلع فوطي وهو الإ موي لق ناكو اهدنع هثكم نم مسقلا ىف ضعب ىلع انضعب لضفيال

 دقلو اهدنع تيببف امموي وه ىلا ىلإ غلي ىتح سيسم ريغنم ةأمأ لك نم ونديف ًاعيمج
 ىوي هللال و سراب علم هللا ل وسر !مةراف,نأ تقرفو تنسأ ني>ةعمز تنب ةدوستلاق

 ارهابشأ ىفو ىلاعت هللا لزنأ كلذ ىف لوقن تلاق اهنم متلي هلا لوسر كلذ لبقف ةشئاعل

 نذأتسا ْكِلَم ىنلا نأ ةشئاع نع ىورو [ ًاز وشن اهلعب نم تفاخةأ ما نإو ] لاق هارأ
 0 ها ا رف 0 4. 21 حا ا ا مس 5 5 1-8

 وهو نوعي مسه لاك دق هنأ ىلع لدي أآدهو هل نذاف هشاع دنع نوكي نأ هض مى هءأسن

 ماا ل رسش مل مث هئاست دم ةعاج 00 50 7
 7 تضم مسمن م م“ هن اامسن نقف ةععاق. ىتح رإ ةباةق رن 2ىافذلا نازر ىلا قس لد نمويص)

 ا ١)]« كي ماو و اند ار سب 4 هني 6

 راتخي نأ منعم سلف ءاش نم ءاويإو نهنم ءاشنم ءاجرإ ىف 2 ىنلا ريخت ىطتقي ةيآلا

 تيغتبأ نمو | ىلاعت هلوق ةئثئاعل امموي لعجت نأب تيضر اهنإف ةدوس الإ عيجلا ءاويإ
 نأ كلذب هل حابأ نهتم ىجرأ نم ءآويإ ىملعأ هللاو ىنعي | كيلع انج الق تلزع نم

 ىلاعت هلوقو لازتعإلا دعب ءأش نم نونم ىوزؤينأو هاش نم ىوؤيونهنم ءاش نم لزتءعي



 5١ ءاسنلا باجح ركذ باب

 درتو ىوؤت نأكل نأ ءاجرإلا دعب نيلع اذإ ملعأ هتلاوىنعي [نينيعأ رقت نأ ىندأ كلذ ١
 ًاريخخناكهنأو لِي ىناا ىلع ًابجاو نكي مل نوني مسقلا نأ ىلع لدت ةيالاهذهو مسقلا ىلإ

 نأ الو دعب نم ءاسنلا كل لال | ىلاعت هل وق نهنم ءاش نم كرتو نبنم ءاش نم مسقلا ىف

 ةيدوهالو ةيلسم نمثل ىع'امدعب نم ىنعي لاق دهاج نع ثيل ىورإ جاوزأ نمنم.لدبت

 نأ سأب ال لاق |كنيع تك مامالإ | هلوق ىف ًاضيأ دهاجم نعو ةرفاكالو ةينارصنالو

 نأالو دعب نم ءاسنلا كل لحيال ] ةداتق نع ديعس ىورو ةينارصنلاو ةيدوهيلا ىرستت

 ىتاللاعستلا نهو نوملع هرمصق هلو سروهللا نرتخاف نه ريخ ال لاق | جاوزأ نم نهب لدبت

 ىورام وهو كلذ ريغ ىورو نسهلا لوة وهو ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا نرتخا

 نهم لديت نأ الو دعب نم ءاسنلا كلل لال دادش نب هللا دبع نع ىدسلا نع ليئارسإ

 تلزنام دعب ءاشام مكني ناكو لاق لدبتسي نأ هل لحي مل نوقاطول كلذ لاق جاوزأ نم

 نايفس ىنأ تنب ةبيبح مأ جوزت مث ةوسن عسق هدنعو ةيآلا هذه تلزنف لاق ةبآلا هذه
 ىو ميلي ىنلا ىلع ءاسنلا رئاس مج رحت ديفي ةبألا رهاظ ركبوبأ لاقثراحلا تنبةيريوجو

 تأاق ةشئاع نعريمعنب ديبع نع ءاطع نع جيرج نبأ ىور دقو اهل وز تقو هتحن نكن م

 ةيآلا نوكنت نأ بجوي اذهو ركب وبأ لاق ءاسنلا هل ل> ىتح مقلي هللا لوسر تامام
 زاوج ىف هب جتحو ةنسلاب ةخوسنم اذإ ىبف ارخسن بجوب ام نآرقلا ف سدلو ةخوسنم

 خيسنلا زوال ربخاو ربخ | دعب نم ءاسنلا كلل لال | هل وق ليق نإف ةنسلاب نآرقلا خسن

 ةلزنمب وهو هيلع خسنلا دورو زوحب ىجن وهف ربخلا ةروص ىف ناك نإو هنإ هل ليق هريخع ىف

 لدي [ نهنسح كبعأ ولو | ىلاعت هلوق هخسن زوجيف ءاسنلا نهدعب جوزتتال لاق ولام

 . اهيلإ راظن دقو الإ اهنسح هبجعي ال ذإ ةيبنجألا ةأرملا هجو ىلإ رظنلا زاوج ىلع
 0 ا ا ا لا تاج نكد تاب
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 و هلال ] تون اولخزيال 1١ وسما سدلا اهعأ

 دبع اب ربخ ل عيب رثا ىف نب نسحلا انثدح لاق دم نب هللأ فيع انثدح | هأنإ ني رظان ريغ

 ى دا جوزت امل لاق سنأ نع رانيد نب دعجلا همساو ناثع ىنأ نع رمعمان ربخأ لاق قازرلا
 نم عداف بهذا مكي ىنلا لاقف ةراجح نم روت ىف ًاسيح ميلس مأ هيلإ تدهأ بنيز مي

 سم ماكحأ لم



 صاصجلا ناءرقلا ماكحأ ع

 ىبنلا عض وف نوج رخيو ن ولك أبف نولخدب اواعجل تيقل نم هل توعدف نيملسملا نم تبقل

 هتوعد الإ هتيقل ًادحأ أعدأ ملو لوقي نأ هلا ءاشام هيف لاقو هيف اعدف ماعطلا ىلع هدب جلس

 ىلاعت هللا لزنأف ثيدحلا هيلد اولاطأف م ةفئاط قبو اوجرخو اوعبش ىح ار

 هانإ نيرظان 2 ىلإ كل نذوب نأ الإ ىنلا تويب اولخدت ال اونمآ نيذلا اهأ اي ]

 ثيادح ركذ سن أ نعلي وطلا ديمح نع ىل لضفملا نب رب رشإ ا 1 ىلإ -

 نم اند هتأنب ةليل حبصأ اذإ لعش امم ناكو موقلا م ءط ايلف هتعلوو بذيزي هلع لَم ىلا ءانب

 هعماتأو فرصنا املف هل نوعدو نحل اعدو هيلع و ملسف نينم ومما تارم 0

 ىأ رابلف هتبب نع فرصتاف تيبلا ةيحان نم ثيدحلا امهني ىرج دق نيلجرب رصب هتدب ىلإ

 عجرف اجر دق امهنأ ريخ و نيج راخ ايثو هتنب نع هل هللال وسر فارصنا نالجرلا

 لسأ نع ديز نب دامح ىورو باجحلا ةبآ تلزن أ وهنيبو ىندب رتسلا ىخ أف هدب لخد ىتد

 هللا وسرلاقف لخدأ تنك لخدالا تكج باجحلا ةبآ تلزن ا لاق سنأ نع ىولعلا

 تدب لوخد رع ىهلا اهنم اماك>أ ةيألا تمظتناف ركب وبأ لاق سنأ اي كءارو 2

 هجضتو ماعطلا غوابل ًاراظتنا نودعشي الم هل نذأ اذإ مهن ]و نذإب الإ قلم د هللا لوسر

 هدجضت نيح نينيحتم لاق هانإ نير ظأن ريغ 0000 ثيدحلل نودعب الاواكأ اذإو

 هل وق هجضن لاق هأن] نيرظان ريغ كاحضلا لاقو اوطكأي نأ دعب ثيدحل نيسنأتسم الو

 جاو زأ ةيؤررظح نمضت دق [باجح ءارو نم نهولأساف اعاتم نهوُهلأس اذإو] ىلاعت

 ثدح امبر ضعب ىلإ مهضعب رظن نال نمولقو ممواقل روطأ كلذ نأ هب نيبو ِمُِلَي ىنلا

 مكل ناكامو] ىلاعت هلوق بيسلا اذه هبجوأ ىذلا باجحلاب هللا عطقف ةوبشلاو ليملا هنع

 ةلاطإلا كرتو ناذئتسالا باجإ نم ةيآلا هذه ىف نيب أب ىنعي [هللا ل وسر اوذؤت نأ

 لي ى هلا ق ًاصاخ ل لزن : نإو محلا !ذ !ذهو هتاسن نيبو مهذب باجحلاو هدنتع ثيدحلل

 هللا ا الإ هب ءادتقإلاو هعابتاب نيروه مام اتكذ | هريغ ىفو هيف ماع ىبعملاف هجإ وزأو

 ام جودت بلا شيال ل الجرأة نع رمم ىوردو هنأ ود +

 دحأ وه ةدأتق هركذام ركب وبأ لاق |هقلا لوسر اوذؤت نأ كل ناكامو| ىلاعت هللالزنأف

 لاقهنأ ةقيذحن نءرفز نب ةلصنع قا#] ىأن :ءسنوب نب ىسع ىورو ةبآلا هتمظتنا أم

 نإف ىدعب ىجوزتالف اه انندب هللا عمج نإ ةنجلا ىف ىتجوز تنوعت ناكرس نإ هتأم ال



 ايس

 ىورو هدعب نجوزتي نأ تلي ىنلا أ ىلع هللا مرح كلذلو اا 5 ةأرال
 ناجوز اهل نوكب انم ةأرملا 0 ىنلا جوز ةبيبح مأ تلأس لاق سذأ نع ليوطلا ديمح
 د امهسحأل ةبيبح مأ اي لاق نوكت امهمأل امجوزو ىه ةنجلا لخدتف تومتك
 ةرخآلاو ايندلاريخب قاخلانسح بهذ ةبيبح مأأي ةنجلا ىف هتجوز نوكستف ايندلا ىف امعم
 نأ ءالؤحل صخر ةداتق لاق ةبآلا [ نهئانبأ الو نهمابآ ىف نيلع حانجال | ىلاعت هلوق
 رئارحلا لعأ هقتاوىنعملاو نهءاسن ركذونهنم مراحناىوذ وذ ركذركب وبأ لاق مهنم نينتجال
 ىلإ ر ظنلا نم ىط حا اب امف نافلتخال رخلاو دبعلا نآل ءامإلا ىنعي نوناعأ تكلم امالو
 هيلع اولص اونمآ نيذلا اهمأ اب ىنلا ىلع نولصي هتكنالمو هللا نإ ] ىلاعت هلوق ءاسنلا
 نع ىورو هركذ م دقت دقو ءاعدلا دابعلا ن مو ةمحرلا ىه هللا نم ةالصلا [اهلست اودسو
 ةالصو 0 هيلع هللا ةالص لاق ىنلا ىلع نواصي هتكنالمو هللا نإ ةيلاعلا ىبأ
 ماتو متلي هيبنل هتمحر كئالملا هللا رابخإ ملعأ هللاو ىندي ركب وبأ لاق ءاعدلاب هيلع ةكئاللل
 مكيلع ىلصي ىذلا وه نسحلا نع ىورو ديالملا دنع هتالص هلوق ىنعم ورف هيلع همعمل
 ربك كلذ ناكف كبر ىلصي ل م مالسلا هيلع ىسوم اولأ- ليئلرسإ ىف نإ هتكئالمو
 هلوقو ىضغتقبس مح ر نإ قالصنإو لصأ ىنأ مربخأ ن أ نأ هلإ هللا ىحوأف ةوردص ف
 ىضتقي هرهاظو هَل ىلا ىل اع ةالصلاب ىمألا نمضت دق [هيلع اولص اونمأ نذلا اممأ نإ
 دقف ةالص ريغو | ةالص ىف ةدحاو ةرم ناسنإلا أملعف ىب ف اندنع ضرة وهو بو وجولا

 ةدحإو ةرم ناسنإلا هلعف ىم لع ىنلاب قيدصتلاو ديحوتلا ةلك لثم وهو هضرف ىدأ
 اذهو ةالصلاف ضرف للي ىنلا ىلع ةالصلا نأ ىعفاشلا م ءزو هضرف ىدأ ِدَقذ هرمع ىف
 نا نع ةدراولاراث آلاف الخ وهو هملعن امف ملعلا لهأ نم دحأ هيلإ هقيسي مل لوق
 تاقوأ اذه تاعف اذإ لاق دهشتلا هيلع نيح دوعسم نأ ثيدح اهنم ةالصلا ىف ارضرفل
 تكلشااف مالكلا بيطأ نمر أ مث هلوقو مقف موقت نأ تدشْناف ف كيالص تمن دقف اذه
 555 دعقو ةدجس رخآ نم 0 لجرلا مقر اذإ قل لم ى .ذلأ نع رمي نبأ ثيدحو
 انتالص نإ كلي ىنلا نع ىملسلا محلا نب , ةيواعم ثيدحو ا تمن دقف مسي نأ لبق
 ركذي ل د لو ا ةءارقولياجلاو سيبستلا ىه اعإسانلا مالك نم ءىش اهيف ح 00

 ىراحطلا رصتخع مرش ىف ةلأس ما هذه ىف مالك لا انيصقتسا دقو هت ل ى لا ىلع ةال



 ةالدلارخآ ىف مالسلا ضرف باحيإ ىف ىدفاشلا باحصأ هبجتح [ايلست !وملسو] هلوقو

 هيلع ةالصلا ىف انركذام وحن ىلعورف ةالصلا ركذي مل هنآل اوركذام ىلع هيف ةلالدالو

 ا1وبهذام ىلعهيف ةلالدالو 2 ىنلا ىلع مالسلاهيف نآل دهشتلا ض رفىف ًاضيأ هءنورجتحو

 هيلع ةالصلا ف ضرفلا ديك أت ا لمتحو هل ىنلا ىلع مالعلا رك ذب مذإ هيلإ

# اجرح مهسفنأ ىف اودجبال مث | هلوقك اهمممايإ هللا مال مهميلستب
 |ايلستاوءلسيو تدضقا

 عمجملو ركذلاب هسفن درفأف علي هين ركذو همسا هياتكىف ىلاعق هللا رك ذ دق ركب وبأ لاق

رب أ وح هلوسرو هللاو | هلوق و ةدحاو ةيانك تت نيومالا
 ةمهوضرت له ملو أ هوض

 هيل نيب بطخ هنأ هلم ىنلا نع ىورو ةيانك ىف ناعمتجال هريغ ممأو هللأ مسأ نأآل

و دشر 370 هلوسرو هللا عطي نم لاق لجر
 مق ل ىنلا لاق ىوغ دقق أامهصعي نم

 هتكنالمو هللا نإ | ىلاعتهتالاقدقف لبق نإفامبصعي نموهلوقل تن أموقلا بيطخ سئبف

كنأ اعإ هل ليق ريمضلا 2 هتكفت الم مسأو ةيمأ عمجلا ىنلأ ىلع نولصي
 ف اميعمج انر

 "الو مساب سيل ىذلا لعفلا امأف مسالا نع ةيانك ىه ىتلا ءاهلا ومن امط امس نوكي ةيانك

 |نواصي | هلوقنأ عضوملااذه ىف ًاضيأ ليقدقو هيف كلذ عنتعالف ريمضلاهيفامنإ وهنع ةيانك

 هلوةك ىنعملاةهج نم ةيأل ا! نمةم ورفم ىبنلا ىلع ّشاةالص وىلاعت هللا مسأ نود ةكئالملا ريض

 .كلذكو ىنعملا ةمج نم مورفم هنأل وبللا نود ةراجتلا ىلإ ةياتكلا در | ايلإ اوضقنا |

 ةقفنلا ريض روكذملا [هللا ليبس ىف امو ةفنبالو ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو]| هلوق

 [هلوسرو هلئأ نوذؤي نيذلا نإ ىلاعت هلوق ىنعملا ةبج نم مووقم بهذلاو ةضفلا وه

 هكلذ قلطاف ىذآلا هقحلي نأ ؤوحب ال هللا نآل كلذو هلوسرو هللا ءايلوأ نوذثي ىنعي

 هلوقو ةيرقلا لهأ ىنملاو | ةيرقلا لثساو | لاق اكنيبطاخملا دنع موبفم ىنعملا نآل ًازاجم

 رمضأ نم دارأهنإ ليق دق [ اوبستك! ام ريغب تانمااو نينمؤللا نوذ ب نب ذلاو | ىلاعت

 ريمضلاب نودا رملامهنأ نيبو ريمضلا دعب مرك ذ روظأف هللا ءايلوأ نمىل و ألاةب آلا قمركذ

 نم ىلوآلا ةيالا ىف ركذام نوةحتسي امس نيذللا مسالاو ناتيبلا مهاتحا نع ربخأو

 .نيندي نينمؤملا ءاسفو كتانبو كجاوزآل لق ىتلا اهسأ اب | ىلاعت هلوق باذعلاو نءللا

 دهاجم نع ميجنىلأ نبالاقو ءادرلا بايلجلا لاق هّقا دبع نع ىور [ نودب الج نم نولع

 هيلا هه 0 ا .أ١ + 5 -

 هنيدي ةديبع نع نيريس نب دم ىورو قساف نل ض رعي الو رثارح نبنأ ملعيل نيلجتي



 <”: ءاسنلا باجح ركذ باب

 لاق دمع نب هللا دبع انثدحو هينيع ىدح] جرخأو ةذيبع عنقت لاق نوبي الج نم نييلع
 نك لاق نسحلا نعرمعم ان ربخأ لاققازرلا دبعان ربخأ لاق عيبرلا ىلأ نب نسحلا انثدح
 ةأرملا تناكو نهنوذؤيف ءاهفسلا نهم ضرعتيف نجر اذكو اذك نهم لاقي ةنيدملاب ءامإ
 نيندب نأ تانموملا هللا صأف امتوذؤيف اهل نوضرعتبف ةمأ اهنأ نوبسحيف جرخت ةرحلا
 دهاجمو سابع نبا لاقو نيذ وي الفرثار نونأ نف رعي نأ ىندأ كلذ نودي الج نم نييلع
 لاق دمج نب هللا دبع انثدحو ءامإلا لاح فالخ اهسأرو اهنبج تجرخ اذإ ةرحخلا ىطغت
 ةبيش تذب ةيفص نع يح ىبأ نع رمعم انربخأ لاق قازرلادبع ان ربخأ لاق نسحلا انثدح
 راصنال نم ءاسن جرخ [نوبديالج نمنويلع نيندي | ةب آل اهذه تلزنامل تلاقةيلس مأ نع
 ىلع ةلالد ةيآلا هذه ىف ركب وبأ لاق اهسيلي دوس ةيسك أ نم ناب رغلا نوسؤر ىلع ناك
 جورخلا دنع فافعلاو رتسلا رابظإو نييدنجأْلا نع اهجو رتسب ةرومأم ةباشلا ةأرملا نأ
 اهرعشو اهبجو رتس اهلع سيل ةمآلا نأ ىلع ةلالد اهفو نيف بيرلا لهأ عمطي الثل
 الثل ريسفتلا ف ىور اذكو رئارحلا دارأ هنأ هرهاظ | نينمؤملا ءاسذو | ىلاعت هلوق نآل
 هب فرعي اةرفرتسلا لعجهجولاو سأرلا رتسب تارومأم ريغ نهىتاللا ءامإلا لدم نكي
 نكسؤر نفشك ١ لوقبو ءامإلا برضي ناكهنأ رمت نع ىور دقو ءامإلا نم رئارخلا
 نوفجرم او ضيم ممواقفف نيذلاونوقفانللا هتني ل نّنل | ىلاعت هلوق رثارخلاب نييشتالو
 نع قازرلا دبع انريخأ لاق نسحلا انثدح لاق دمت نب هللأ دبع انثد> ةيآلأ | ةنيدملا ىف
 نوقفانملا هتني مل نل ] تلزنف مهقافن أوروظي نأ اودارأ نيقفانملا نم ًاسان نأ ةداتق نعرمعم
 نبا لاقو كنشرحنل ىأ [ مهب كنيرغنل ةنيدلا ف نوفجرملاو ضرم مممولق ىف نذلاو
 وبأ لاق اهنع قنلاب اليلق الإ اهيف كنورواحي ال مث مهيلع كنطلسنل مهب كنيرغنل سابع
 قحتسي مهمذؤيو مومغي اهب ةعاشإلاو نينمؤملاب فاجرإلا نأ ىلع ةلالدةبآلا هذهىف ركب
 ةريصب ال نك ن ورخآو نيةفانملا نم موق ناكو هنع هتنب ملو هيلع أ اذإ قنلاو ريزعتلا هب
 رافكلاا عامتجاب نوفجري نيقيلا فعض وهو ضرم مهبولق ىف نيذلا مثو نيدلا ىف ل
 مهو فوخي ومدنعكلذب رافكلا نأ نومظعيف نينم ملا ىلإ ُم ريسم و مث د ضاع ونيكرشملاو
 كلذ نع اوهتني مل اذإ لتقلاو ىننلا مهقاقحتساب ىلاعت ربخأو مويف كللذ ىلاعت هللا ل رنأف
 نلو | ىلاعت هلوقو ابعابتاو امموراب ر ومأملا ةقيرطلا وهو هللا ةنس كلذ نأ ىلاعت ربخأف
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 رخآ اهناطبإو هللا ةنس ريبغت ىلع ردقي ال ًادحأ نأ ملعأ هللاو ىنعي [ اليدبت هللا ةنسل دحيت

 . بازحألا ةروس

 أيس ةروس نمو

 ميحرلا نمحرلا هللا
 هللا لوسر الت لاق راسإ نب ءاطع نع ىودإ ا ركش دواد لآ اولمعا ] ىلاعت هلوق

 نمو ثالث لاق مث | روكشلا ىدايع نم ليلق ا كش دواد لآ اوامعأ ] ربنملا ىلع تل

 رقفلاو ىغلا ف دصقلاو اضرلاو بضغلا ف لدعلا دواد لآ وأ ام لثم ىتوأ دف نوت 7

 ىلعلدي | ليئامتو بي راح نم ءامثيام هل نولمعي | ىلاعتهلوق ةينالعلاو رسلا ىف هتلاةيشخو
 لخديال لاق هنأهنع ىورامل هيي ىنلاةعيرش ىفروظحم وهو احابم ناكر يواصتلا لمعنأ

 رانلاف الإو اهببح نأ ةمايقلا موي فلكةروص روص نم لاقو ةروص هيف آب ةكمئالمل

 , أبس ةروس رخآ هقلخ ىلاعت هللا هبش نم دارألا نإ هيف ليق دقو نيرودملا هللا نعل لاقو

 رطاف ةروس نمو

 ء>رلا نمحرلا هلل
 هيلإ | أرقف راخلاو بلكلا ةالصلا مطقب سابع ن نبأ دنع ركذ لاق ةمركع ىور

 نب ديعس نع لاس ىورو اذه عطقي ىذلااف ا هعفرب . حاصلا لمعلاو بيطلا ماكلا دعضتل

 ْن ا رط اخ نواكأت لكنمو] ىلاعتةلوقلاملا لمعلا ه عقرب بطلا ملكلا ريبج

 هف ءابقفلا فاتخاو رحبلا نم جرخم ام هب ىلحتي امو ولؤللا انبه ةيلحلا [ اهنوسيلت ةيلح
 هعم نوكي نأ الإ لح سيل هدحو ؤلؤللا ةفينح وبأ لاقف ًايلح سيلنال نأ فاحت ةأرملا

 نود بهذلا ىف اذهو [عاتم وأ ةيلح ءاغتبا رانلا ىف هيلع نودق وب ام و ىلاعت هلوقل بهذ

 سلي ال وهو سلا لأحىف ةيلح هامس امبإ:[اهنوسيلت ةيلح] هلوقو هيلع دقوتالذإ ؤلؤللا
 نإف كلذ عمو بهذلا عم سلي اعإ ةداعلا ىف هدحو .تأرق فلا قف هيلع ةيلحلا طظفل ( قالطإ ناف كلذ هدأ 15 اميإ ةدا املأ قدم

 ولو كمسلا هب دارأو [ ًايرط ا نولكأت ] هلوق هيلع ليلدلاو هيلع نيعلا لمح بجوي ال

 ءنمو [ اجرنم سمشلا لمجو ] وق كلذكو تنحل اكس لكأذ آل لكأب ال نأ فلح

 ,هدايع نم هللا ىثخض امنإ ]ىلاعت هلوق ثنحبال سمشلا ىف دعقو جارس ىف دعقي ال فلح

 ,نم نآل هاوقتو هللا ةيشخ ىلإ لسور معلا ةليضف نع ةنايإلا هيف [ ءاسلعلا



 5ع رطاف ةروس نمو

 فرعحيال نم ناكذإ هاو هنو هللا ةيشخ ىلإ كلذ هلصوأ هلثالدب هلدعو هللا ديحوت فرع
 مفري] ىرخأ ةبآ ىف هلوقو هيقتي الو هباقع ىثخمال هقلخب هل صقامو هلدع فرعيالو هللا
 اولمعو اونمآ نيذلا نإ ]ىلاعت لاقو | تاجرد ملعلا اوت وأ َنيذلاو مكنم اونمآ نيذلا هللا
 نم ةيربلا ريخ نإ ريخ [ هبر ىشخ نمل كلذ - هلوق ىلإ  ةيربلا ريخ مم كئلوأ تاحلاصلا
 لهأ نأ نيتيألا عومجمب لصخ هنوشخ نيذلا مم هللا ءاملعلا نأ ةيآلا ىف ربخأو هبر ىشخ
 نيفوصوملا هللاب ملعلا لأ فصو مث كلذ ىف تاقتبط ىلع !وناكنإو ةبربلا ريخ م هللاب ملعلا
 ًارس مانقزر ام اوقفنأو ةالصلا اوماقأو هللا باتك نولتي نيذلا نإ ]| لاقف هنم ةيشحلاب
 دقو مهملعب نيلماعلا هلل نيعشالا ةفص ىف كلذ ناكف | روبت نل ةراجت نوجرب ةينالعو

 انئامآ هانيت 1 ىدلا أبن مهيلع لتاو | لاقف هلع بجوم نع ضرعملا ىرخأ ةنآ ىف ركذ
 ىلإ دلخأ هنكلو اهم هانعفرل انئش ولو نيواغلا نم ناكف ناطيشلا هعبتأف اهنم خلسناف
 ملاعلا ةفص لوألاو لماعلا ريغ ملاعلا ةفص هذبف ةصقلا رخآ ىلإ | هاوه عبتاو صرألا
 ىلاعت هلوقب مهلامعأ ىلع هباوثو هللا دعوب نوقثاو مهنأب نيلوألا نع ريخأو هلل قتملا
 ضعب ىور [ نرحل انع بهذأ ىذلا هلل دما ] ىلاعت هلوق [روب نل ةراحت نوجد |
 دملا نولوي ةنجلا نولخدي نيح مهارت الأ ايندلا ىف نزلا نمؤملا نأش نم لاق فاسلا
 ضعبل ليق نم ؤملا نجس ايندلا لاق هنأ هِي ىنلا نع ىورو نزحلا انع بهذأ ىذلا هلل
 لهو نم ولا نجس ايندلا نآل لاق ممريغ دب ىفام ىلإ نيجاتحم كاسنلا رثك أ لابام كاسنلا
 الإ هرمع نم صقني الو رمعم نم رمعي امو] ىلاعت هلوق قلطملا دي نم الإ نوجسملا لكأب
 رمعم رمغ نم صقن الو رمعم نم رمعل ام الاق كا>ضلاو نسحلا نع ىور أ باتكى

 دعب ةعاسو تقو دعب ًاتقو هنم صقنب ام ىضقنب ال هرمع نم صقنيال ىبعشلا لاقو رخآ

 تاقوألل !ىضمب اهنمصقني املا وبفهقلل هللا امبتك ىتلا لجألا ةدم وه رمعلاو ةعاس
 نع ىور [ريذنلا ؟ءاجو ركذت نم هيف رك ذتي ام كرمعن م وأ ] ىلاعت هلوق نامزألاو
 ةباور سابع نئا قو ةئس نوعب رأ هب هللا ركذ ىذلا رمعلا نأ قورسمو سابع نبأ
 انريخأ لاق عيرلا ىبأ نبنسحلا انثدح لاق دم نب هللادبع انثدحو ةنس نوتس ىلع نعو
 ةريره ىبأ نع ىرقملا ديعس نع رافغ نم لجر قريخأ لاق رمعم نع قازرلا دبع

 رذعأدقلةنس نيعبسوأ نيتس غلب ىتح هايحأ ًادبع هللا رذعأ دقل لاق هنأ ٍعَِلَي ىتلا نع
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 مثيخ ىنأ نعرمعم نع قازرلادبع ان ريخأ لاق نسحلا انثدحلاق هللا ديع انئدح هيلإ هللا

 هدانسإب و ةنس نوتس مدآ نبا ىلإ هيف هلارذعأ ىذلا رمعلا لاق سابع نبا نع دهاجم نع

 ريذنلا نأ ريسفتلا نغأ ضن نع ىور | ريذنلا ا ىلاعت هلوق نم هلثم دهاجي نع

 ماقأ ام رئا اسو هلي ىنلا دارملا نوكي نأ زوحبو ركب ونأ لاق بيشلا هنأ ىورو تي دم

 ناسنإلا ف ثدحأمو هديحوو هدعوو هلسر قيدصتو هديح وت ىلع لئالدلا نم هللا

 هيف هل عدص ريغ نم لاح ىلإ لاح نم لاقتنإلاو ريغتلا نم هرم رخآىلإ هغولب نيد نم

 نهم كلذ نيو امف هيف باقشإ امو اخ دش مث البك مث ًاباش اثدح نوكييف هل هنم رايتخا الو

 ثداوح نمو ءايشألا رئاس ىفو هريغ ىف هاربام مث نزحو حرفو ءانغو رقفو ةحو ضرم

 ملوأ | ىلاعت لاق اكهم لإ هل ريذنو هللا ىلإ هل عاد كلذ لكوا ب نيةولخملل عنصال ىلا رهدلا

 قلخام عيمج ف نأ ريخأف |[ ءىث نمهللا قلخامو ضرألا وتاومسلا توكلم قاورظني

 رطاف ةروس رخآ هيلإ دابعلل ًادارو هيلع ةلالد

 سي ةروس نمو

 ا ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 نسحلا انثادح لاق دمع نب هللا ديع انثدح [ اهل رقتسأ ىرجت سمشلاو] ىلاعت هلوق

 رمع نبأ هللأ دبع نع راج نب بهو نع قاحإ ىنأ نع ردعم انريخأ لاق عييرلا ىبأ نبا

 ناك اذإ ىتح مدآ ونب اهاريف علطت سمشلا لاق | اهل رقتسا ىري سمشلاو | هلوق ىف

 ًاسفن عفنب ال موي وهف تبرغ ثيح نم ىعلطأ لاقي مث هللا ءاش ام سدحتف تبرغ موي

 ملطت ىلا ةليللا تناك اذإ لاق هنأ ىرعشأللا ىموم ىبأ نع ىتفلب و رمعم لاق ةيآلا اهماجإ

 نودوعي مث * اولع ىبح اولصصف مهم الص نود_جبتملا ماق برذق ثيح نم سمشلا مف

 1 ىرست ال ةفقاو موجنلاو وه 8 ليللاو تأم تالث كإذ نولعش مرعجأضم ىلإ

 م هل وق ىنعم ن ناكذ ركب نأ لاق ضع دعب ؛ ىلإ مهضعت سانلا ممرخو ةيخأ ىلإ لجرلا جرخ

 أمم رغمنم علطت نأ ىلإ ةليللا كلت ىف ريسلا نع اهفوقو ليوأتلا اذه ىلع [ اهل رقتسمل ]

 معز لاق تابآلا أمو هل ليق ربثأ هكماس اهرخآو تابآلا لوأ نيب ن 2 ىفلبو رمعم لاق

 ناخدلاو لاجدلاو اهم رغم نم م سمشلا عولط ع لامعألاب أورداب للي ىنلا لاق ةدأتق

 لاق لوأ تايالا ىأ كغلب له هل ليق ةماعلا سمأو مدحأ ةصيوخو ضرألا ةبادو



 1غ سي ةروس نهو

 نب هللا دبع انثددو لاجدلا نولوشي الاجر نأ ىنغلب دقو اهب رغم نم سمشلا عولط

 نع ىنانبلاتباث نع رمعم ائربخأ لاق قازرلا دبع انربخأ لاق نسحلا انئثدح لاق دنع
 هللا الإ هلإ ال لوقي دحأ ىلع ةعاسلا موقت ال هلي هلا لوسر لاق لاق كلام نب سنأ
 ترةتسا اهنأ ىنعي ركب وبأ لاق هودعت ال اه دحاو تقول لاق اهل رتسمل ةداتق ىورو
 هلوةبورغلاىف اهل زانمدعب ال اط رقتسملليقو فلتذتال داو رادقم ىلعود>اوريس ىلع

 نب نسحلا انثدح لاق دمع نبهللا ديعانثدح [رمقلا كردت نأ اهل ىغبني سمشلا ال | ىلاعت
 ىغبني سمشلا ال | هلوقىف نسحلا نع رمعم انربخأ لاق قازرلادبع ان رمخأ لاق عيب رلاببأ

 هرتستف ةكردتال اهنأ ملعأ هللاو ىنعي ركب وبأ لاق لالحلا ةليل كاذ لاق [رمقلا كردت نأاهل
 نكمي ال هيلع هللا امببت راامىلع ناروسّةم نار خسم امبنآل هتبّؤر نم عن ىح ابعاعشب

 ليقو رخآلا ءوض امهدحأ كرديال اص وبأ لاقو كلذ نع ريغتي نأ امبنم ًادحاو
 ليقو اهناصقنك اهوض ناصقن نوكي ىتح [رمقلا كردت نأ اهل ىغبني سمشلا ال ]

 ان ريخأ لاق عيب رلا بأن ب نسحلا انثدح لاقدح نب هللا دبعأتثدحو ريسلا ةعرس ىف ةكردتال
 ناطلس رمقلل ناطلس امهنم دحاو لكل لاق ةمركع نأ ىنغلب و لاق رمعم نع قازرلا دبع

 لوي راهنلا قباس ليللا الو ليللاب علطت نأ سمشلا ىغبني الف راهنلا سمشللو ليللا
 نأ ىلع لدي اذه لبق نإف ًارابن نوكي ىتح رخآ ليل نوكي نأ ليللا ناك اذإ ىغبنب ال
 ؟احتسإ و ءايلا الأ 5 :مل اذاف [راهنلإا قبا اللا هل 3لاق هيل ايل ال امن كاءادتبا

 لاحتساورابلا ليلل !قبسإ م 206 عنا ىأ و 3 حمو درا تو أب م زاوع 7: مساس

 نم ال راهنلا نم روهشلا ءادتبا نوكف ليلل ًاقباس راهلا نوكي نأ بجو ًاعم امبعامتجا

 اهركذ مدقت ىتلا هوجولا دحأ اهانعم اهئإو هيلإ تبهذام ةبآلا ليوأت سيل هل لبق ليلا
 طقاس ليوأت اذبف راهنلا نم رورشلا ءادتبا نأ اهانعم نأ مهنم دحأ لقي لو فاسلا نع
 لالملاو ةلهآلا روهش ىه عرشلا ماكحأ اهم قلعتت تلا ر وهشلا تناكانل ًاضيأو عامجإلاب

 ليللا نم اهؤادتبا نوكي َن ا نجؤرازلا ءادتبا ربظب الواليل رظب انف ربظي املوأ
 لاوشنم ل ع بما ةليالوأ نأ لعل لهأ نيب فالخالو

 حيوارت ةالصب نؤدت ةيمهنأ ى ىرتالأ ليلا نم روبشلا ءادتبانأ كلذب تبثف لاوش نم ىه
 تدفص ناضمر نم ةليل لوأ ناك اذإ لاق هنأ لِي ىنلا نع ىور دقو هنم ةليل لوأ ىف
 انباعصأ لاق دقو ليللا لوأ نم روبشلا ءادتبا نأ ىلع لدي كلذ عيمجو نيطايشلا هيف
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 ليللا نم رووشلا ءادتبا نآل ليللا نم هب ءىدتبي هنأ ربش فاكتعا ىلع هلل لاق نميف
 هنأ ةداتقو كاحضلا ن نع ىورإ نودحشملا كلفلا ىف مهيرذ انكم انأ مهل ةيآو | ىل ىلاعت هلوق

 لاق هنأك مهسنج نم مهمل نيبطاخلا ىلإ ةيرذلا بسنف ركب وبأ لاق حون ةنيفس دارأ

 ةنيفس دعي نفسلا سابع نبأ لاق [نوبكربام هلثم نم م ملا انقلخو] 28 سانلاةيرذ

 ىلاعت هلوق ربلا نفس لبإلا نأ دهاجم نعو ىرخأ او سابع نبأ نع ىورو حون
 قىص !! لاح همشت ى ملأ مرهلا لاح ىلإ هريصن ةداتق لاق[ق والا ىف همك هرمعت نءو]

 +! ةدابزدعب و ل ىلإةوقلا دعبهريصن هريغ لاقو ىوقلا فعضو ملء بورغ
 دري نم مكنمو | ىلاعت هلوق هلثمو ركب وبأ لاق ىلا ىلإ ةوارطلاو ةدجلا دعب و ناصقنلا ىلإ
 ةدايزلا ىلإ ناصقملا نم دوع هدعب هل ىجربال هنأل رمعلا لذرأ هامسو | رمعلا لذرأ ىلإ
 ملعلا ىلإ لبجلا نمو ةوقلا ىلإ فعضلا نم ىبصلا ريصم ىجري كرملا كإ لزخلا نمو
 رعشلا هانملع امو | ىلاعت هلوق | ةبيشو ًافعض ةوق دعب نم لعج مث | ىلاعت هلوق هريظنو
 ان ربخأ لاق عيبرلا أ نب نسحلا انثدح لاق قاحسإ نب دم نب هللا ديعانث دح | هل ىغبفيامو
 تائس ةشئاع نأ ىنخلب لاق هل ىغبفي امورعشلا هانملع امو | هلوقىف رمعم نع قازرلا دبع
 : ةفرطنب آس لق ىنب ىخأ تيدب الإ ال تل اقف رعشلا نم ءىشب لثمتي هَل هللا وسر ناك له

 دوزت ل نم ,رابخألاب كينايو: . .دلهاج تنكام مايالا كل ىدبتس
 !ذكه سيل ركب وب .أ لاقت رابخألا دوز مل نم كيتأب لوش 0

 ملعلا ملط هيفن هللأ طعي ل ركب وبأ لاق ىل ىغْش الو رعاشب تسل ىلإ لاق هللا لوسرأب

 امنإو هدابع نم ءامشي نم كلذ ةنطف ىطعي ىذلا هنآل رعشلا هلع دق نكي مل رعشلا ءاشنإب
 ىف امب كلذ ىلع ىوق هنأ نآرقلا نم هب ىتأ اهف موق ىلع ةبيشلا هب لخدت الثل كلذ طعي مل
 .كلذ ىلع منتم م رعشلا لوقل ةنطفلا هطدي مل هنأ لي وأتلا ناك اذإ و رعشلل ةنطفلا نم هعبط

 ىور دقناك نإ و هريغل رعشب لثمت هنأ جيبك هجو نم تق مل هنأالإ هريغل [ رعش دشنب ْنأ

 : لاق هنأ

 تيقل ام هللا ليهس ىفو تيمد عبصأ الإ تنأ له

 لاق وأ هريغل ًارعش دشنأ نم نإفآضيأو ةباحصلا ضعب كللذل لئاقلا نأ ىور دقو

 قم نأ ىرت الأ هيلعت دق وأ رعشلا لع دقدنأ هيلعقلطي ال وأ رعاش مسيل مل نيتلب وأأتب



 ؟ تافاصلا و ةروس نمو

 ايمار ىمسي نأ كلذب ق>:سيالو هتيمرب تاقوألا ضعب ىف بيصي دق ىرلا نسحال

 هلوق ًارعاش مسي مل هوحنو تيب اشنأو هريغل ًارعش دشنأ نم كلذكف ىنرلا ملعت هنأ الو
 حضوأ نم هيف [ ةرم لوأ اهأشنأ ىذلا ١ ميهر ىهو ماظعلا ىحي نم لاق ] ىلاعت

 ةداعإ نأ آلا رهاظ ناكذإ ةداعإلا ىلع ردقأ 5 ادتبالا ىلع ردق نم نأ ىلع ليلدلا

 هيلع زوحب امف ردقأ ةداعإلا ىلع وهف ءادتبا ءاشنإلا ىلع ردق نق هثادتبأ نم رسيأ هىثلا

 ىلع ةيناثلا ةأسشنلا سايق مهمزلأ هنأل رابتعالاو سايقلا بوجو ىلع ةلالدلا هيفو ءاقبلا

 مظعلا نأ ىلع | مبهر ىهو ماظعلا ىحت نم لاق ] ىلاعق هلوقب مهضعب جتا امب رو ىل وألا
 3 هام امن]هنأل كلذك سيلو ةتيم نوكيو لصألا تو“ توملا م | 5> هلعجيف ةايح هيف

 ب ننل# روحا اهل ةارعال ذأ: يطمو [ مدعي ضرالا يح اوضع ناكذإ ازاي
 تافاصلاو ةروس نمو

 مي>رلا نمحرلا هللا 0
 .ص وت ام لعفا تبأاب لاق ىرت 8 ظذاف كحذأ ىف ىنأ مان انما ف ىرأ ىلإ | ىلاعت هلوق

 هحذب ار ومأم ناك هنأ ىلع لدي هرهاظ ركب وبأ لاق |[ ميظح جيذب هانيدفو  هلوق ىلإ -

 3 نأ زئاجو توملا بجو اذ ال عيذلا ةملاعم نمضتا ] مالا نوكي نأ رئاخ

 هنم ىدف نإ هنأو ءىثب هيدفي ال نأ ىلعو هنم نكسقلاو ةيلختلا ةطي رش ىلع لصح ر مالا

 | رمأت ام لعفأ ] هلوق رمأألا ىضتقا دق هرهاظ نأ ىلع ليلدلاو ه هماقم ًامئاق ناكءىشب

 رمأتام لعفا لاق امل بذلاب رمآألا ىضتقا دق هرهاظ نكي ملولف ( يظع حيي هانيدفو | هلوقو
 هللا هقزر نإرذن ناك مالسلا هيلع ميهاربإ نأ ىورو عق وتم حيذ نع ءادف جيذلا نكيلو

 حبذلاب رمألاب أدتب | ىلاعت هللا نأ ىورو هب ءافولاب رمأف هل ًاحيبذ هلعحي نأ ًاركذ دلو
 لبف ةجادوأ هللا ,لصوف ارا درو رمآلا نوكي نأ زئاجو أنمدق أم وحن ىلع

1 
 ةيآلال لس وأت فر مصل ةججو ىإ للعور رك وبأ؛ لاق هتأيح ءاقيل ة ةبدفلا ١ تناكو حورلاجورخ

 باحيإ ظفالا اذه بجوم راص ايلف ةبقاعلا ىف ةاش باحيإ !دلولا حيذي ر مالا نمضت دق

 مث ىلا هلوقب هعابتاب هللأ رمأ دقو مالسأأ هيلع ميفارإإ ة ةعل رش َْق بقعتللا ف ةأش

 2 دا مادهف هللا ىده نيذلا كئاوأ' | لاق وأ ًافينح مب مهاربإ ةلم عبتا نأ كيلإ انيحوأ
 كلذ ىف مدعب راصم' الإ ءابقفو فئلسلا فلت+خا دقو ةاش هدلو يذ رذن ند ىلع بجو



 صاصجلل ناءرقلا ماكحأ و 031

 ل رحب وه لوقي لجرلا ىف سابع نبأ نع ةمركع ىورغ

 ىدهم لاق هنب أرحني نأ رذن لجر فىلع نع محلا نءروصنم ن 00 وروقا#1

 نع محلا نءةبعش ىوروسابع نبا لوق لدم قورسم نعو ىوأرلا كش هتبدوأ ةندب

 رحتي نأ فاح لجر قرمأع نع دنه ىبأنب دوأد ىورو 5 ةندب ىدهم و جحب لاق مهاربإ

 وبأ لاق ركب وبأ لاق قاحإ ىدف !؟شيكمهضعب لاقو لبإلا نم ةئام مهضعب لاقلاق هنبا

 حتذ رذن ول ةفينح وبأ لاقو هيلع ءىش ال فسوب وبأ لاقو ةاش ميذ هيلع دمتو ةفينح
 ىف ةفينح ىبأ لوق ىلع لدي ةبالارهاظو ةأش حبذ هيلع دمم لاقو ءىث هيلع نكي مل هدبع

 مالسلا هيلع ميهاربإ ةعيرش ىف ةاش باحيإ نع ةرابعراص دق ظفالا اذه نال دلولا حيذ

 ىبأ نع ةبالق ىبأ ثيدح ىلإ فسوي وبأ بهذو هخسن تبي مل ام همكح ءاقب بجوف
 كلمال ايف الو هللا ةيصعم ىف رذنل ءافو ال لاق هيلي ىنلا نأ نيصح نب نار مع نع بابملا
 هترافكو ةيصعم ىف رذنال لاق يلي ىنلا نع نيص> نينا رمعنع نسحلا ىورو مدآ نبا
 ىداو ميت لع هلوق نآل كلذو لوألا لوقلاب نب اماقلا مزلي ال ركب وبأ لاق نيمي ةرافك
 ةيصعم كلذ نكي لو ةاش حيذ ىلع لاق ولام ةلزنمي راص ةاش حيذ باجي ن رع ةرايعراصامل

 )و ةيصعم هرهاظ ظفللا اذه نآل ًاييش هدبع حبذ رذانلا ىلع ةفينح وبأ بجوب مل انإو

 ىلع هلل لاق نميف ًاعيمج اولاق دقو ةيصعم رذن ناكف ةاش حيذ نع ةرابع عرشلا ىف تبي

 ةرابع عرشلا ف تبش لو ةيصعم هرهاظ ظفللا اذه نأل هيلع ءىشال هنأ ىدلو لتقأ نأ

 تنك لاق دمحم نب ىساقلا نع ديعس نب ىي نع نوراه نب ديزن ىور دقو ةأش حيذ نع

 ىرفكو كنبا ىرحنت ال لاق ىنبا رحخأ نأ ترذن نإ تلاةف ةأ ما هتءاخ سابع نبأ دنع

 لاق هم سابع نبا لاةذ ةيصعم ىف رذنل الرا 4: نياعوا دنع جر لاقف كنيع نع

 | فلاتخمب كلذ سيلو ركب وبأ لاق هركذ ام هيف بجوأو تعم ام رارظلا ىف ىلاعت هللا

 5 4 امهماحيإ هيهذم نم لوك ن نأ زئاج هنال اشك هياجإ ىف سايع نبأ لوق نم انمدق

 لعفي ملف ًادغ موصأ نأ ىلع هلل لاق نميف دمعو ةفينح وبأ لاق اينيعلا رذنلاب ا اذإ
 ميهارب] ىدلو نم حيبذلا ف فاتخا دقو ًاعيمج ءاضقلاو نيملا ةرافكه يلع نأ نيملا 1 و

 3 نعو قامس] هنأ ةداتقو نسحلاو بعكو دوعسم نباو ىلع نع ىورف مالسلا مهب

 ىنلا نع ىورو ليعامسإ هن أىظرقلا بعك نب دمهخو بيسملا نو ديعسو رمت نبآو 5



 56 ص ةروس نمو

 .قامساب هانرشبو | جيلا 5ذ بيقع هلوقب جنح ليعامسإ وه لاق نمو ًاعيمج نال ولاهي م

 سيل هنأب نورخآلا جتحاو ٠ ليعامسإ هنأ ىلع لد ميذلا دعب ةراشبلا تئاكاملف [ ابن

 .ىلاعت هلوق [ اين قاحسإب هانرشبو ]لاق هن هل هتوبلب ةراشب ىهام]و هتدالوب ةراشب
 مقتعي ديبعلا ف ةعرقلا باحيإ ىفرامغألا ضعب هب جتحا [نيضحدملا نم ناكف ماسف ]
 للذو رحبلا ىف هحرط ىف ماس السلا هيلع هن“ال كلذو هنم لافغإ كلذو ضيرمل
 هلام ذخأ و ىف ةعرقلا زوجت ال مءابقفلا نم دحأ دنع زوجبال

 وأ فلأ ةثام ىلإ هانلسرأو] ىلاعت هلوق هريغ نود مالسلا هيلع هيف صاخ هنأ ىلع لدف
 ىلإ 0 لاق هنأك ماهمإلا 8 رهوأ ىف عم نإ ليق نوديزبلب سابعنبا لاق | نوديذي

 رخآ كسلا هيلع زوج ال ىلاعت هللا ناكذإ نيبطاخلا كش ىلعوه ليقو نيددعلا دحأ

 .٠ تافأ صلأو ة ةهروس

 ص ةروس نمو

 ميحرلا نمحرلا هللأ مسل

 نع قاسإر لا ءاطع نع رمعم نع 2 ىوذأ قارشإلاو ىشعلاب نحبسي ا ىلاعت هلوق

 هعم لابجلا انرخع انإ | تأرق ىتح ىحضلا ةالص نم وقت ىف كررت لق قا نبأ

 أ 0 جرخ لاق مقرأ نب ديز نع م هاقأإ ىورو [ قارن ارشإلا ا نحس

 نم لاصفلا تضهرأذإ نيباوألا ةالص نإ لاقف ى -ءْضأأ نواصي مثوءأبق لهأ ىلع

 3 0 ىناصوأ لاق ةريره ىبأ نع دهاجم ل نا نع كيرش ىورو

 لك نم مايأ ةثالث مايصو مونلأ لبق رتولاو ىحضلا ةالصب ىتاصوأ ثالث نع ىنانو
 ىورو باكلا ءاعقإك ءاعقإو بلعثلا تافتلاك تافتلاو كيدلا رقنك رقن نع ىناهنو رهش

 ابعديو امءديال لوقن ىت> ىحضلا ىلصي م يب ىبنلا ناك لأق ىردخلا ديعس ىلأ نع ةيطع
 نأ 1 4 2 ع

 رعبا نعو ىدضلا لعاب ىنل ل نأ قناه ماو ة هك اع نع

 نع يلموأ نب ىورو ىلإ سانلا ثدحأام بأ نم ىهرمع ن نيا كافرا امير عقل ىنلا
 صاوغالإ اهناع صوغعي اموهللا باتك نأ ابنإ لا ةفىحضلا ةالص نع لّئس ا نبا

 [لاسألاو ودغلاب اهيف هل حبسي همسا ابق ركذيو عفرت نأ هللا نذأ توب ىف | أرقمث
 احميبسق كلذ لعج و هعم ريست تن اكف هعم اهرضمهنإ لبق .هعم لابجلا ان رذع انإ | ىلاعت هلوق

1 
 ىوروأب ماضي ال لوقت ىح



 هللا هيزنت ىلع ةلالد اهريس ناكالف هب قيليال امع ههمزنت وه هلل حيبستلا نال ىلاعت هلل اهنم

 انثدح [بارحتا اوروست ذإ مصخلا أن كاتأ لهو] ىلاعت هلوق هل اهنم احيبست كلذ لعج

 لاق قازرلا ديع انريخأ لاق عيبرلا ىبأ نب نسحلا انثدح لاق قا#إ نب دمحم نب هللا دبع

 اوروست ذإ مصخلا أبن كاتأ لهو ] هلوق ىف نسا نع ديبع نب ورمع نع رمعم ان ريخأ

 هيف ولخم امويو هئاضقل امويو هئاسنل اموي مانأ ةعبرأ رهدلا دواد أزج لاق [ باردا

 نأ ىلع لدي اذهو ركب وبأ لاق ثيدحلا ركذو هنولتسي ليئارسإ ىنيل اموبو هب ر ةدايعل

 مايأ ةعب رأنم موييلع ا هلزئاج هنأو موب لكف ءاضقلل سولجل !همزليال ىضاقلا

 مسقي نأ هل زئاج هنأو موي لكىف هتأرمادنع نوكلا ل !ءلديو

 ليقو دجسملا بار# هنمو ساجملا ردص بارما ةديبع وأ لاقو مايأ ةعبرأ نم اموباه

 عقب مسا مصخلاو كلذ ىلع لدي [بارختا اوروست ذإ ] ىلاعت هلوفو ةفرغلا بارحما نإ

 ىلع هتالص عضوم ىف هيلع اولخد مهنآل دواد مهنم عزف امنإو ةعاجلا ىلعو دحاولا ىلع

 هانعمو [ ضعب ىلع انضعب ىغب نامصخ فات ال ] اولاقف نذإ ريغب 0 ةروص

 مولعمهنأل ريمضلا اذههيف ناك امنإو ضعب ىلع انضعب ىغب الاقف نامصخكءاج نإ تأرأ

 بذكلا مهلعزوجيال ةكئاللاو ضعب ىلع ىغب مهضعب نم نكي ملوةكتالملا نم اناك امهنأ

 ىذلا لثملاب ىنعملا بيرقت عم بذكلا نم امبجرخت ىتأا ضي راعملاب هالك امهمأ انملعف

 ريمخ نم انمدقأم ىنعم ىلع وه [ ةجعن نوعستو عست هل ىخأ اذه نإ ] امه وقو هانرض

 عست هل ناكدواد نإ ليق دقو ءاسنلا جاعنلاب دارأو ةجعن نوعستو عسق هل ناكنإتيأرأ

 عم دواد اهيطفت ةأرما بطخ دقو ةأ ما هل نكنت مل نانح نب اءروأ نأو ةأ ما نوعستو

 هتيطخ امهدح أهنع هزنتلا ءايدنألا ١ ليس ام نآيش هيف ناكو امجوزتو اهبطخ ايروأ نأب هيلع

 نكي ماوءاسنلا نمهدنع نمةرثك عم جوزلا ىلع صرخلا رابظ] ىف ناثلاوهريغ ةبطخ ىلع

 نأب ناكلالهيطاخ نيحنطفو ةريغص تناكو اهلعملاعت هللاهبتاعف ةيصعمكلذ نأهدنع

 تبطخ ىنعي [ةدحاوةجعن ىلوإ هلوقو هريغ ابطخ يتلاةأرملا بطال نأ هبناكىلوآلا

 ىلإ رظن هنأ نمصاصقلارايخأ ف ىور اموا,<وزتب عقوانم ىضارتلاناكدق ةدحاو ةأرما

 ءايبنألا نآل ءايبنالالعز وحيالهجو هنإف لدقلل مجوز مدقو اهم وف ةدرجتم اهآرفةأرمل
 هللا ةبالو نع موعطقت ةريبكاملعل نوردي الذإ صاعم اهمأب ملعلا عم ىصاعلل نوتأي. ال



 "نو ص ةروس نهو

 مالكلانأ ىلعكلذ لدف [باطخلا ىف ىف رعو] لاقهنأ لوألا ليوأتلا ةمص ىلع لديو ىلاعت
 قحلاب اننيب مكحاف ] ىلاعت هلوقو رخآلا جيوزت مدقت دق نكي مو ةبطخلا امه ناكامإ
 لاؤسب كسلظ دقل | ىلاعت هلوقو هلثمب ماحلا بطاخي نأ مصخلل نأ ىلع لدي [ ططشتالو
 جرخم مالكلا جرخأ هنأ ىلع لدي كلذ نع مصخلا لئسي نأ ريغ نم [ هجاعن ىلإ كتجعن
 -- ا1 كلذ الول همالكىوخل نم كلذ فرع ناكدق دواد نأو انييام ىلع لثملاو ةياكحلا
 ءاطا-!نم ًاريثك نإو] ىلاعق هلوقو هب ةنيبلا هيلع موقت وأ هدنع رقيف هلثسي نأ لبق هلظب
 ملظلا ءاكرشلا رثكأ ىف ةداعلا نأ لع لدي ءاكرشلا ىنعي وهو | ضب ىلع مهضعب يدل
 ىلاعت هلوق | مهام ليلقو تاحلاصلا ١ ولمعو اونمآ نيذلا الإ | هلوق ًاضيأ هيلع لديو ىغبلاو
 نيكلملا مالكنإو ًايدب ةيصعملا دصقي مل مالسأاهيلع هنأ ىلع لدي [ هانتف امأ دواد نظو |
 اذه ىف ةنتفلا نآل اهم ةنحلا هيلع ددش دق ىلاعت هللا نإو ةيصحم ىنأ دق هنأب ناظلا هل مقوأ
 ىلاعت هلوقو اهنم رفغتساو ةيصعم ناكماتأ ام نأ ملع ذئنيف ةنحماو دبعتلا ديدشت عضوملا

 هلي هلال وسر تيأر لاق سابعنبا نعةمركع نع بوبأ ىور [بانأو ًاعك اررخو]
 لاق كي ىنلا نع سايع نبأ نع ريبج نب ديعس يورو 3 أازعلا نم تسيلو ص ىف دجس

 نب بئاسلا نع ىرهزلا ىورو ًاركش اهدجست نحو ةبوت دواد اهدجس ص ةدجسفف

 نسابعنب ال تلق دهاجم لاقو هلثم رمع نباو ناهْثع ىورو ص ىف ندع رع ئأز هنأ ديزع

 ناكف [هدتقا مادهف هلا ىده نيذلا كنا وأ ] ىلع التف لاق ص ةدجس تذخأ نيأ نم
 ناكهنأ دوعسم نبأ نع قورسم ىورو 2 ىنلا ايف دجس كلذلف اهف دجس دوأد

 ىلا نأ رييج نب ديعس ةياور ىف سابع نبا لوقو ىن ةبوت ىه لوقو اهيف دجسي ال

 نآل ًابجاو ابلعف ىأر هنأ ىلع لدي [ هددتقا مادهف ] هلوقل دوادب ءادتقا ابلعف هل
 دوجسلا مئازع نم تسيل اهنأ هنع ةمركع ةياور فالخ وهو بوجولا ىلع صال

 هللا 1[ وقلالم
 (انإ ,مملا لويد اطمح 8
 َ 5 م

 ام ار 2 1 ا 4 ه 5 ال هيأ لد وجيمسلا عصا وم نه نيد ير يدم اين ذا 20 ال هنأ لع لد دوجسلا مضاوم نم اهريغ ىف دجس اك اهف

 ىف ةبوت اهمال ةدجسب سيل اهنأ هللا دبع لوق امأو دوجسلا عضاوم رئاس نيبو اهب
 1 هلوق ون دوجسلاب اآو>دم موق نع تاناكح وه اعإ دوجنسلا عضأو م 2 ًاريثك نإف

 وهو [نودجسي هلو هنوحيسيو هتدايع نع نوربكستسي ال كبر دنع نيذلأ نأ ىلاعت

 ىلتي اذإ هلبق نم ملعلا اوتوأ نيذلا نإ | ىلاعت هلوقو قافتالاب سانلل دوجسلا عضوم



 صاصجلل ناءرقلا ماكحإ ؟
 0001 1 ا ا ا

 تناكف موق دوجس ةياكح اهف ىتلا ىآلا نم اهوحنو [ ًادجس ناقذأللل نورخي مهلع

 دنع هلعف موزل ىضتقي [ نودجسيال نآرقلا مهيلع ءىرق اذإو | هلوقود وجسلاعضاوم

 نإف هنم عضوم ىف انفلتخا ىتف نآرقلا رئاس ىف هانيجوأ رهاظلاو انيلخ ولف نآرقلا عام

 نع عوكرلا انباحصأ زاجأو هريغ ىلع ةلالدلا موقت نأ الإ هلعف بوجو ىضتةي رهاظلا

 [ ًاعك ار رخو ] ىلاعت هلوق ليوأت ىف ىوردق هنأ نسحلا نب دمج ركذو ةوالتلا دوجس

 هنع ةرابع راص ذإ هنع بون, نأ زال دوجسلا نع عوكر لاب ريعف ًادجاس رخ هانعم نأ

 ءاضقلاب للعلا لاق نسحلانع ثعشأ ىور[ باطخلا لصفو ةمكحلا هانيت آو ] ىلاعت هلوق

 لصف لاق ىملسلا نمحرلا دبع ىنأ نع نيصح ىنَأ نعو نامبألاو دوبشلا لاق حيرشزعو

 لصف نأ ىلع لدي اذهو قحاب موصخلا نيب لصفلا ركب وبأ لاق موصخلا لاق باطخلا

 لوق لطب وهو مكحلا لامهإ هل زئاج ريغ هنأو هيلإ مدوخ اذإ احلا ىلع بجاو ءاضقلا

 لصفلاك رو محل ا لامهإ هيفنأل فلحيوأ رقي ىت> سيح نيعلا نع لكانلا نإ ل وقي نم

 ليواقأألا ىف هب دتعي نم دايز سدلو (دعبامأ) باطلا لصف نأ دانز نع ىعشلا ىورو

 نيبو باتكلا ردص ىف ءاعدلا نيب لصف هنأ ىلإ بهذ نوكي نأ ىمعو ىور دق هنكلو

 . نيب كحاف ضرألا ) ىف ةفيلخ كانلعج انإ دوادان] ىلاعتدل وق باتنكلا هب ةوضقملا ناطتملا

 ةماسأ ىلأ نب ثراحلا انثدح لاق عناق نب قابلا دبع انثدح [ىوحلا عبتت الو قحلاب سانلا

 ةيلس نب دامح نع ىدومنب نهح رلا ديع اثدح لاق مالس نب مساقلا ديبع وبأ انثدح لاق

 نأو ىوح ا اوعبتيال نأ ًاثالث ماكحلا ىلع ذخأ هللا نإ لاق نسحلا نع ةملس نب ديمح نع

 ةفيلخ كانلءجانإ دواداب] أرق مثاليلق آنمت هتانآب اورتشيال نأو سانلا اوشخي الو هرشخي

 اهيف ةأروتلا انلزنأ انإ ] أرقو ةبآلا [ىوملا عبتت الو قحلاب سانلا نيب مكحاف ضرألا ىف

 [ نوشخاو سانلا اوشخت الف هلوق ىلإ - اويلسأ نذلا تنوينلا اه ب روئو ىده

 نواعم ْن سأبإ ىضفتسا ال لاق ديح نع ةيلس ىبأ نب دام نع برح نب ناهس ىورو

 نانثا ةثالثةاضقلا نأ ىنخلب لاقةلثاو ابأاي كيكبيام نسحلا هللاقف سايإ ىبف نسحلا هأتأ

 رانلا ف وهفىوملا هبلام لجرورانلا فورف أطخأف دهتجا لجر ةنجلا قدخاوو رانا

 ذإ ناهلسو دواد أبن نم هللا صق امف نإ نسحلا لاق ةنجلاف وبف باصأف دهتجا لجرو

 لاق مث داودمذي ملو نايل ىلع ىنثأف [ًايلعو اكحانينآ الكو] هلوق ىلإ ثرحلا ىف نامي



 "هال ص ةروس نمو

 ىف نيب دق ركب وبأ لاق لوألا ثيدحلا وحن ركذو ًاثالث ماكحلا ىلع ذخأ هلا نإ نسحلا
 اذإ ىضاقلا نأ ةيواعم نب ساي] هاور ىذلا ثيدحلا ىف ركذام ىنعم ةديرب ىبأ ثيدح
 لاق ىناتسجسلا دوادوبأ انثدح لاق ىرصبلا ركب نب دمع انثدحام وهو رانلا ىف وهف أطخأ
 نع ةديرب نبأ نع مشاه أ نع ةفيلخ نب فلخ انئدح لاق ىنمسلا ناسح نب دمت انثدح
 لجرف ةنجلا فىذلا امأفرانلا ف نانث او ةنجلا ف دحاوةثالث ةاضقلا لاق هِي ىنلا نع هنأ

 سانلل ىضق لجرو رانلا ىف وهف مكحلا ىف را قولا فرع لجرو هب ىضقف قحلا فرع
 ءاضقلا ىلع مدقت ىذلا وه نيتطخملا نم رانلا ف ىذلا نأ ريخأف رانلا ف ورف لهج ىلع
 [قانعالاو قوسلاب  هلوقىلإ  دايجلا تانفاصلاىثعلاب هيلع ضرعذإ] ىلاءتهلوق لبحي
 ةداع نم كاذو رفاحلا فرطىلع نوكنتت ىّتح هدب ىدحإ مفر سرفلا نا وفص دهاجم لاق

 ىفإ | ىلاعت هلوق ضكرلاب ءاج اذإ داوج سرف لاي ليخلا نم عارسلا دايجلاو ليخلا

 ىذلا ريخلا بح تيبحأ ىنإ امهدحأ نيوجو لمتحي | ىبر ركذ نع ريخلا بح تيبحأ
 تقولا كلذ ىف ابلعفي ناكىتلا ةالصاا وهو ىلر ركذ نع هب تاغشف ليخلا اذهب لاني
 ريخلا نم اهسلانبامل ًاريخ اهامسف اهسفن ليخلا هب ديريوهو ريخلأ بح تيبحأ نإ لمتحو
 ىركذ نم كلذ نأ هائعم [قدر 8 نع |هلوق نوكو هئادعأ لاتقو هللا ليهس ىف داهجلاب

 نبأ نع ىودأ باجحلاب تراوت ىتح | ىلاعت هلوق ليخلا !ذهذاختا ىف هقحب ىايقو ىبرأ

 : ديبل لوةكوهو ركب وبأ لاق باجحلاب سمشاا تراوت ىح دوعسم
 ابمالظ روغثلا تاروع نجأو رفاك ىف أدي تيقل اذإ ىتح

 : متاح ل وقكو

 ردصلا اببقاضو اوي تجرشح اذإ يىتفلا نع ءارألا ىتثي ام ىوامأ
 باجحلاب ليخلا تراوت ىت> د وعسم نبأ ريغ لاقو تجرشح هلوق ىف سفنلا رضاف

 لعج هنأ سابع نبا نع ىور [قانعألاو قوسلاب ًاحسم قفطف ىلع اهودر] ىلاعت هلوقو
 دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمع انثدح 6 اذهو اهلابح اهبيقارعو ليخلا فارعأ مسمي
 نب دمع انريخأ لاق ىناقلاطلا ديعس نب ماشه انثدح لاق هللا دبع نب نوراه أنثدح لاق

 لوسر لاق لاق ةبحص هل تناكو ىمشجلا بهو ىلأ نع بيبشنب ليقع ىتثدح لاق رجاوملا
 هلو اهودلقو املافكأ لاق وأ اهزايأو اهيصاونب او-سماو ليخلا اوطبت را هيك هقلا

 2 سم ماكحأ دس لال د



 بدن ام وحن ىلع اهيقارعو !مفارعأ مسم امن] نابلس نوكي نأ زئاجخ راتوألا اهوداقت
 ىنيلخشتال لاقو ابقانعأ برضو اهيقا رع فشكهنأ نسحلا نع ىوردقو قلي انيبن هيلإ

 هجولا ىلع هلوأت نمو زئاج ىناثلاو حصأ لوألا ليوأتلاو ىرخأ ةرم ىبر ةدابع نع

 زئاج هنأال كلذكس يلو عفن الب اهفلتيل نكي مل ذإ ليخلا موحل ةحاب] ىلع هب لدتسي ىناثلا

 الأ هريغ نود آلا ذيفنت ىف ةعفنملا نوكيو هفالتإب هللا دبعتو لكآلا مرحم نوكب نأ

 نأ ًازئاج ناكف هلكأب عافتنالا نم سانلا عنمبو ىلادق هللا هتيمي نأ زئاج ناكهنأ ىرت

 هب برضاف ًاتخض كدب ذدخو 1 ىلاعت هلوقو هدعب هلكأب عافتنالا رظحيو هفالتإب كيعشا

 ىلنيلوقت هتيفش نإ سيلبإ امل لاق بويأ ةأ ما نأ سابع نبا نع ىور | ثنحت الو
 خيرامشذخأف طوس ةثام كتبرض هللا قافش نإ لاقف بويأ كلذب تربخأف هتيفش تنأ

 قاحإ نب دمت نب هّللأ دبع انثددحو ةماعس انلل ىهو ءاطغع لاق ةدحاو ةبرض اهم رضف ةئام ردق

 ىف ةداتق نع رمعم انربخأ لاق قازرلا دبع ان ربخأ لاق عيب رلا ىنأ نب نسحلا انثدح لاق
 ًادوع نوعسو ةعسل هيف ًادوع ذخأف ا تنم الو هن برضاف ًاثغض كدب ذخو |هلوق

 رمآألا ضعب ىلع ناطيشلا اهدارأهتأ مما نأ كلذو هتأ سما هب برضف ةثأملا ماهل صألاو

 امرضي نأ ذتتيح فلخ اذكو اذك لق هل تلاقف اذكو !ذكل وق, كجوزل ىلوق امل لاقف

 فاح نم نأ أ ىلع ة ةلالد ةبآلا هذه ىفو ركب وبأ لاقهتأ صا ىلع ًاقيفختو هنيعل ةلم رك

 اذإ ةئدع َّق رض هنأ ةدحأو ةبرض ةبركو اهلك ابعمجل طاوسأ ةرشع هدبع ب رض نأ

 ءلم وه ثغضلاو [ ثنحت الو هب برضاف ًاتغْض كديب ذخو | ىلاعت هلوقل اهعيمج هباصأ

 كلذ لعف اذإ هنأ ىلاعت هللا ريخأف كللذ حنو خعرامشلا وأ طايسلا وأ بشخلا نم فكلا

 فسوبوبأو ةفينحويأ لاقف كلذ ءامقفلا فلتخ ا دقوإ ثنت الو] هلوقل هني ىفرب دقف

 لاقو هنيمي ىف رب دَقف هنم ةدحاو لكهبيصي نأ دعب ةدحاو ةبرض هبرض اذإ دمحو رفزو

 كلذ لعاف نأ ربخأ دق ىلاعت هللا نآل باتكلا فالخ لوقلا اذهو رببال ثيللا و كلام

 وبأ لاق ةماع س انلل ءاطع لاقو ةصاخ تو ىه لاق هنأ دهاجم نع ىور دقو ثنح ال

 ىدوسأل كلذ لعاف نأ اهدحأ ن نيوجو نم لوألا لوقلا ةم ىلع 0 ةلالد رك

 ث كثنتالو ] هلوقل كثنحال هنأ اثلاو هئيع ىفربلا ىضت 3 , كالذو ددعلا نم رش مامي 1

 الو هب برضأف | لاق هنألل ةصاخ بوي 3 ال كلذ نأ كللام بهذا جتح نم ضعب معزو



 مل نم ةلزنموأ اهادأف ةرافكلا هيلع تلعج نم ةلزام ناك ثنحلا هنع ظقسأ املف [ ثنحت
 هتلاحتساو هضقانتل كلذ لّقعي نم هلع .جتحال طوقسلا رهاظ جاجح ا ذهو ءىش ىلع فاحب
 نييلاو ثنحي ل كلذ لعف اذإ هنأ ربخأ ىلامت هللا نآل كلذو باتكلا رهاظل هتفلاخعو
 امهنيب سيل ذإ ربلا دوجوب ريخأ دقف ثنحال هنأ هللا !ريخأ اذإف ًاربوأ ًاثح نيجيش نمضتت
 نأب هئيمب ف رب نم لكذأ بجو اذه هلوق نأ ة ةبج نم هتلادتساو هضقانتن ةطسأو
 وأو ثنحلا طوقسأل هتيضق ىلع ةرافكلا هيلع تاعج نم ةلزنع ناك هيلع فولحلا لعشب
 همز الو فتتحلاهنع طقس نأ هلا ناكمريغنود اهم ديعت ةدابع ناكو ةصاخبوبأل ناك
 قارب هب لصح مل ذإ ثغضلاب اهمرضل هلوق ىلع ىنعم الف ثفضلاب أهم رضي مل نإو ايش
 برض هب انديعت ايفو 3 الإ ىف ءاش ام ديعتي نأ ىلاعت هلل نأ ل انأقلا اذه معزو و نيعلا
 ىنازلا برض امأ ركب وبأ لاق اد نكي مل خيرامشب ةدحاو ةبرض هبرض 2 لاق ىنازلا
 درفأول هن ال هيلع فاخي اليلع ناكاذإ زوج دقو اهيلس احس ناك اذإ زوجي الف خرامشب
 ديعأ واهنم دحأ لكمباصأو اهم هب رضف أطاوسأ عمج ولو احح ناك اذإ زجي مل ةبرض لك
 امأو قيرفتلاو عم أ لاح نيب قرف الف ةعمت# 0 طاوس لا زم هيلع عقو ام هيلع
 هعمجي نأ زوجيف كلذوح وأ ةردوأ خيرامش ىلع برضلا ن رس نا ع رك رألا ىف
 لاق دوادوبأ انثدح لاق ركب نب دمع انثدحام كلذ ىف ىور دقو ةبرض هب هيرضيف اضيأ

 باهش نبأ نع سنوب ىريخأ لأ بهو نأ انثدح لاق ىنادمطأ ديعس نب دحأ انثدح
 راصن'”الا نم تلي شل وسر باصأ ضعب هربخأ هنأ فينح نب.لهس ن.ةمامأ وبأ قر بخأ لاق
 شوف مهضعبل ةب راج هيلع تلخدف مظع ىلع ةدلج داعف ىنضأ ىت ىتح مهنم لعر ىف هنأ
 ىنلاىلإ اوتفتسا لاقو كلذب 8 هنودودي هموق لاجر هيلع لخد اءلف اهيلع عقوف اهل
 انبأرام اولاقو هَ هللا لوسرل ١ كلذ اوركذف ىل اع تلخد هب راج ىلع تعقو دق ىإف لِي

 ىلع دلج الإ وهام هماظع تخسفتل كيلإ هانلمح ول هب وه ىذلا لثم رضلا نم هب ًادحأ
 ةدحاو ةبرض اهم هوبرضيف خارمث ةثام خيرامت هلا وذخأي نأ وََِي هللا لوسر صاف مظع
 اوذفت هيف لاقو دعس نبديعس نع لهس نب يابا ىل رهرسالا نفادع ترا ورد
 ةدايع نب .اعس نب ديعس وهو أاولعفف ةدحاو ةبرض اهب هوب رضاف 0 ةثام هيف الاكثع
 . هَل هللا لوسر ةايح ىف دلو اذه تفينح نب لوس نب ةمامأ وبأو متلي يتلا كردأ دقو



 صاصجلل ناءرقلا ماكحأ ا

 كلذ الول ايدأت هتأرما برضي نأ جوزلل نأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه فو (لضف)

 هركذ ىذلاو هفلح دعب اهبرضب ىلاعت هلا هرمأ امو اهبرضيو هيلع فلحيل بوبأ نكي مل

 ,نهزوشن نوفاخت ىتاللاو | هلوقب ًارشان تناك اذإ ءاسنلا برض نم هحابأو نآرقلا ىف هللا

 زو ريغل ًابيدأت اههرض هل نأ ىلع بوبأ ةصق تلد دقو [ نهوبرضاو - هلوق ىلإ -

 ةلالد لثم ىلع لدي هيف ةصقلا نم ىور | ف [ ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا | ىلاعت هلوقو

 صاصقلا ابلهأدارأف متلي هلال وسر دبءلعهتأرما مطل الجر نأ ىورهن ال يويأ ةصق

 نم اوقفنأ او ضي ىلع مهضعب هللا دل 5 ءاسنلا لع نوماوق لاجرلا | / هللأ لون ف

 مو فل بويأ نال ىتثتي الو فاح نأ لجرلل نأ ىلع ليلد ةبآلا ىفو 0 مهلاومأ

 هللاو لاقف هولمحتسا نيح نيب رعش لا ةصق ىف هلوق هلو ىتلا ة ةئس نم هد

 ملحأ ال

 ابنم اا هريغ ىأرف نيع ىلع تفاذ نم َن أ ىلع ل 2 ليلداهفو هيك نع رفكيلو ريح وه

 هيلع فلحام بوبأكر 3 ةرافك بهجت م ول هن ال ةرافكللا هيلع نأ هيلع فواحلا لف مث

 ىذلا تأيلف اهنم ًاريخ اه ريغ ىأر نيم ىلع فاح ن م لاقو مهلمح مث نثتسي ملو

 وهأم لعف اذإ هيلع ةر امك ال لاق نم لوق فالخوهو ثخغضلاب أبر ضي نأ ىلإ جنح لو

 تأيلف ًاريخ اهريغ ىأرف نيم ىلع فاح نم كلم كر [

 هنأ ريخلا ىف نآال دحلا هز : راك رب ءدتلا نأ اع الدايق انك
 يفد ,زواحب ري زر دما لأ قع لمد اهقو هترامل تللدو ريخ وه ىذلا

 نم لاق هنأ قلي ىنلا نع ىور هنأ الإ هب ءافولاب ىلاعت هللا هرمأف ةّثام اهمرمضي نأ فلح

 ىلع ىهف ةقلطم تناك اذإ نيعلا نأ ىلع ليلد اهيفو نيدتعملا نم ورف د ريغ ىف ًادح غلب

 ىلع لديو هتك روف ىف هتأرما 507 مل بويأ نأ مولعم هن”ال روفلا ىلع تسيلو ةارملا

 ا ًايغض كدب ذخو | هلوقل هديب هبرضي نأ الإ رد ال 4 هنأ هدبع برض ىلع فلح نم نأ

 اهفو فرعلل ثنحيال هبرضيهريغ رمأ نإ هديب برضلا ىلوتيال نميف اولاق انباحصأ نأ الإ

 ايخارتم ائتسإإلا مصول هن"ال نيعلاي ااصتم نوكي نأ الإ حصيال ءانثتسإلا نأ ىلع ليلد

 ىلإ لصو ,لا ىف ةايحلا زاوج ىلع ليلد ابيفو برضلاب رمؤي ملو ءانئتسإلاب رمأال اهنع

 ثغضلاب اهبرضيهرمأ ىلاعتهللا نال هريغنعو هسفن نع اهم هوركملا !عقدو هلعف زوحجيام

 . ص ةروس رخآ ر ررض ريثك اهلإ لصي الو نيدلا نم هب حرخيل



 ةدجسلا مح ةروس نمو
 لا

 صلا ةروس نمو

 ميحرلا نمحرلا هللا

 مالكلا ةلصولإ ةمجار مث جا لدي ةنع ونقل نم مكقلخ] ] ىلاعتهلوق

 ابعوجر حصيال هيل اهجوز اهنم لعج هنأ ربخأ مث * ةرد>أو سفن نم 0 هنأك

 هللامث] هلوةلثموهودلولا لبق نيدلاولا نآل بيترتلا ىنعم ىلع دال والا نم نيةولخلا ىلإ

 صدلا ةروسر أ كلذونو [امامباتكلا ىسوم انيت أ مث]هلوقو 00

 نمؤملا ةروس نمو

 ميحرلا نمحرلا هللأ ملا

 هلوق ف ميهاربإ نع روصنم 00 ىور [ احرص ىل نبا ناماهأي ]ىلاعت هلوق

 ىف هنولعجيو رجألاب اونبي نأ نوهركي !وناكو رجألاب ىنب لاق [احرص ىل نبا نامأه أي]
 روصنهو شعألا نع ىروثلاى درا بجتسا وعد امير لاقو] و] ىلاعت هلوقومثروبق

 مش ؟ ةدايعلاوه ءاعدلا نإ علي هللا لوسر لاق لاق ريشب نب ناهعنلا نع ىدنكلا عيبس نع

 ىلع لدت ةبآلا هذه | الع نوضرءيرانلا |ىلاعت هلوقو ةيآلا[ كل بجتسا قوعدا] أرق
 ىلع لدف [باذعلا دشأ توعرف ل آاولخدأ ةعاسلا موقت مويو] ىلاعت هلوقل ردقلا باذع
 . نموحللا روس رخآ ةمايقلا لبق | ايشعو اودع اهبلع لوض رسما اعلا | 2105 0010 :7 ةماقلا لعق ؟ ًايشعو ًاودغ الع نوضرعي رانلا ]دا 4 نأ

 ةدجيسلا م ةروس نمو

 ميحرلا نم رلا هللا مسب

 نسحأ كلذ نأ نابي هيف |ًاحاص لمعو هللا ىلإ اعد نم الوق نسحأ نمو] ىلاعت هل وق

 ضرقلان «نسحأأ لفلان وكي نأزئاج الذإ هللا ىلإ ءاعدل ا ضرف موزلىلع كلذبلدو لوق
 نيسدححأ ل افنلأ, ن ودس ل نأ كلذ ىكتقأ هن وقن ومدح ١ نه ةلعتج دقواض رم يت ا ا ل 000 هاض م هلل !ىلإ ءاعدلان ولف

 ليقةيآلا | اوماقتسا مث هللا انبر اولاق نيذلا نإ | ىلاعت هلوقو عنتم كلذو نم رغلا نك نع
 هفوخ هللا بهذيف هيلع مداق تنأ ام فختال نولوقيف توملا دنع مهيلع لزنتن الملا نإ
 ديز نع كلذ ىورو ةنجلاب رشبأو هفوذخهللأ بهذيفابلهأ ىلعالو ايندلا لع 0 0

 لاودألا اكلت ىريفريقل | نم ورخلا دنعمايقلا ىكلذ هلنولوي امت]هريغ لاقو ملسأ نبا .



 صاصجلل نإءرقلا ماكحأ ضأا
 0 ا ل دسم يد ا ل

 ىف كؤايلوأ نمن هل نولوةيو كريغاذم دارب امنإَف نرحت الو فذتال ةكئالملا هل لوقيف

 اولاق نيذلا نإ ] ةيلاعلا وبأ لاقو ةنجلا لخدي نأ ىلإ هل ًاسينأت هنوةرافي الف ايندلا ةايحلا

 ىلاب عفدا ] ىلاعت هلوق ةوعدلاو لمعلاو نيدلا هل اوصلخأ لاق | اوماقتسا مث هللا انبر

 هللا ركذ ملعلا لهأ ضعب لاق ا ميح ىلو هنأك ةوادع هنب و كني ىذلا اذاف نسحأ ىه

فدأ إ ىلاعت لاذ ىلو هنأكر يصيو هتوادع لوزت ى> هيق ةليحلاب ريخأف ودعلا
 مق ىتلاب ع

ادع ىلع كل ىوطني نم ضعب تيقل امر تو لاق ةنآلا ا نسحأ
 هأدبتف نغضو ةو

 ملعف داما هللأ ركذ مش لاق هردص كل مسيو هيلق كل نيايف هبجو ىف مست وأ مالسلا

 ذوعأ لق | ىلاعت لاقف هتنيغض جارختاو هتميخس كالمتسا ىف الو هيف اندنع ةلحال نأ

 ةليحال نأ ملع نيح هنم ذوعتلاب مأق [ دسح اذإ دساح رش نمو  هلوقىلإ  قلفلا برب

 ىف فاتخا ركب وبأ لاق ةبآلا [ نيقلخ ىذلا هلل اودجساو ] ىلاعت هلوق هاضر ىف اندنع

ايع نبأ نع ىورف ةروسلأ هذه نم دوجسلا عضوم
 هلوق ددع هنأ ةداتقو قورسمو س

هثأ نحر لا دبع ىنأو نسحلاو هللأ ديع بامصأ نعىورو |نومأسيال مو
 نإإ هلوق دةع

رخآ دنع ابنأ ىلوآلا ركب وبأ لاق [ نوديعت هايإ منك
 ةبج نمو مالكلا مام هناال نيتألا 

 ابلعف زأوج ىلع عيمجلا قافتال ىلوأ امهنم رخآلاب هلعف ناكاوفلتخا ا فلسلا نأ ىرخأ

 ةيآلا | ًايمعأ ًانآرق هانلعج ولو] ىلاعت هلوق امهالوأب اهزاوج ىف مهفالتخاو امهارخأب

 ًآيب رع ناكامنإ هنأو ًايمجعأ ًانآرق نوكي ناكف ًايمحيأ ناكايمعأ هلعج ول هنأ ىلع لدي

 نأ نم كلذ هجرخميال مجعلاةغل ىلإ هلقن نأ ىلع لدي اذهو برعلا ةغلب هلزنأ هللا نال

 . ةدجسلا مح ةروس رخآ انآرق نوكت

 قسع مح ةروس نهو

 هيف [بيصن نم ةرخآلا ف هلامو اهنم هتوت ايندلا ثرح ديري ناك نمو] ىلاعت هلوق

 ىلاعت هرابخإلا ةبرقلاهجو ىلعالإ لعفي ال نأ هليبسامرىلع راجئتسإلا ن الطب ىلع ةلالدلا
 عقب الف ةبرق نوكي نأ نم كلذ جرخيف ةرخالا ىف هلظح الفايندلا ثرحديرب نمنأب
 نبأ لاق [ ىبرقلا ىف ةدوملا الإ ارجأ هيلع كلئسأ ال لق ] ىلاعت هلوقو زاوجلا عقوم
 لك اولاق مكنم ىتبارقل ىفنودوت نأ الإ هانعم ىدسلاو كاحضلاو ةداتقو دهاجمو سابع



 فاو فرخزلا ةروس نمو

 نأالإ ريبج نب ديعسو نسحلا نب. ىلع لاقو ةءارق تلي هللا لوسر نيبو هندب تناكش يرق

 لمعلاب ددوتلاو هللا ىلإ برقتلا الإ ىأ ىبرقلا ىف ةدوملا الإ نسحلا لاقو ىتبارق اودوت

 لدي [مهني ىروش مممأو ةالصلا اوماقأو مهمرل اوباجتسا نيذلاو] ىلاهتهلوقو حلاصلا
 نورومأم انأ ىلع لديو ةالصلا ةماقإو ناميإلا عم اهل هركذل ةروشملا مقوم ةلالج ىلع
 ىف ىعخنلا ميهاربإ نع ىور [ نورصتني مث ىغبلا مماصأ اذإ نيذلاو | ىلاعت هلوق أم
 لاقوقاسفلا مهيلع ءىرتجيف مهسفنأ اولذي نأ نينمؤملل نوهركي اوناكلاق ةيألا ىنعم
 انيدن دق ركب وبأ لاق مولع أآودتعي نأ ريغ نم مهلع ىععل نم هأنعم نورصتني م ىدسلا

 برقأ !وفعت نأو | هلوق هنف سانلا لبق انق وقح نع وفعلا ىلإ هباتك نم عضاوم ىف هللا
 اوفعيلو| هلوقو [ هل ةرافك وبف هب قدصت نف | صاصقتا نأش ىف ىلاعت هلوقو [ ىوقتلل

 هلوقو ةخوسنم ريغ ةتباث ىألا هذه ماكحأو | مكا هللا رفغي نأ نوبحت الأ اودفصملو
 عضوملا اذه ىف راصتنالا نأ ىلع هرهاظ لدي | نورصتني مم ىغبلا مهاصأ اذإ نيذلاو ]
 ىلع لوم وهو ةالصلا ةماقإو ىلاعت هلل ةباجتسإلا ركذ ىلإ هنرق هنأ ىرت الأ لضفأ
 قاسفلا ءىرتجيف مهسفنأ اولذينأ نينمؤءلل نوهركي اوناكم هنأ ىعخنلا ميهاربإ هركذام
 ىناجلا ناكاذإ وفعلاب هيف رومأملا عضوملاو كلذ للعرصأو ىغب و ىدعت نميف اذهف مهيلع
 [ليبس نم مهيلعام كتاوأت هيلظ دعب رصتنأ نأوإ ةيآلا هذه بيقع لاق دقو ًاعلقم امدأن

 كلذ نإ رفغو ريص نلو | هلوقب هبقع دقو هب سال ال راصتنالا ةحابإ كلذ ىضتقمو

 ملظلاو ىخبلا ىلع رصملا امأف رصملا ريغ نع نارفغلا ىلع لوم وبف [ روم" الا مزع نمل
 نسحلا انثدح لاق دمحنب هللادبع انثدح وأبأبق ىللاةيألا ةلالدبهنم راصتنالا لضف الاف

 كئلوأف هملظ دعب رصتنا نملو ] ىلاعت هلوق ةداتق نع رمعم نع قازرلادبع ان ربخأ لاق

 كأ لحم " لجر كبيلظول امأف صاصقلا نم سانلا نيب ن وكي امفلاق | لبيس نم مهيلعام

 , رخآ هبلظت نأ

 فرخزلا ةروس نهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 بوكرأا دذع ةيمستلا ف

 هللا ديع انثدح |[ هيلع متي وتسا اذإ بر ةمعف اوركذت مث هروبظ ىلع اووتستل | ىلاعت هلوق



 صاصبلا ناءرقلا ماكحأ ع

 ىنأ نع رمعم نع قازرلا دبع انربخأ لاق عيبرلا ىبأ نب نسحلا انثدح لاق قامسإ نبا

 ف هلجر عضو ايلف بكر نيح هبجو هللأ مرك ًايلع دوش هنأ ةعيبر نب ىلع نع قامحسإ

 هل اتكامو اذهانل رخس ىذلا ناحبس لاق مث هلل دما لاق ىوتسا املف هقلارمسي لاق باكرلا
 هنإف ىل رفغاف ىسفن تللظ تنأ الإ هلإ ال لاق مث آثالث ربكو آمالث هلل ادح لاق مث نين رقم
 ىنلا تيأر لاق نينمؤملا ريمأ اي كحضت مم هل ليقف كيض مث تنأ الإ بونذلا رفذيال
 لاق هللا ىناب كحضت مم هل ليقف كح مث * تلق ىذلا لثم لاقو تلعف ىذلا لم لمعف علم

 بونذلار فغيال هنإف /' رفغاف ىسفن تملظ تنأ الإ هلإ ال لاق اذإ ديعلل بحي لاقو دبا

 لاق نسحلا انثدح لاق دم نب هللا دبع انثدحو وه الإ بونذلا رفغيال هنأ ملعي تنأالإ

 هللا مس لاق بكر اذإ ناك هنأ هيبأ نع سوواط نبا نع رمعم نع قازرلا دبع انثدح

 انك امو اذهانل رخس ىذلا ناحبس لوقي مث انبر هلل دما انيلع كلضفو كنم اذه لاق مث

 لاق لاق هيبأ نع رفعج نع ليعامسإ نب متاح ىورو نولبقنمل انبر ىلإ انإو نينرقم هل

 هللا مكمأ اماولوقف اهومتبكر اذإف ناطيش ريعب لكمانس ةورذ ىلع ِهيِبَي هللا لوسر

 دها# نع روصنم نع نايفس نع ىورو نين 7 هل انكامو اذه انل رخس ىذلا ناحبس

 ناطيبشلا هفدر هيلعدللا مساركذي ملفةبادلا بكر اذإ لاق دوعسم نبا نأ رمعم ىنأنع

 . نمت هل لاق نسح مل نإف نغت هل لاقف

 ءاسنلل للا سيل ةحابإ ىف لصف

 ىورو | ةيلحلا ىف أشني نموأ | أرق مث بهذلا ىف ءاسنلل صخر دهاجو ةيلاعلاو بأ لاق

 بهذلاو ريرحلا سبل عتِلي هللال وسر لاق لاق ىسوم ىلأ نع دنه ىلأ نع ديعس نع مفان

 نع ىهبلا نع حيد نب سابعا نع كيرش ىورو اهثانإل لالح ىتمأ روكذ ىلع مارح

 ناكول هجميو ةماس أ هجوب ةش نع 6 وهو لوي لَ ىنلا تعمم تلاق ةشئاع
 بريحش نب ؤر# كثندح ىو هممنتا هأن وسكس ةنراج ةمأسأ ناكول هأني لس كن ةبراج ةماسأ ورع تمدح قو هقفتتإ ه 1 2 لل اح ةمارأ

5 5 
 نأ نابحتأ لاقف بهذ نم ةروسأ امهلع نيتأرما ىأر قي ىنلا نأ هدج 3 هيبأ نع
 لحلا سلب سأب ال ةشئاع تلاقو أذنه قع اردأف لاق ال اتزاق ران نم ةروسأ 0 هلثأ كروي

 نقدصي نأ نينم ّوملا ءاسن نم كلبق نم رم نأ ىسوم ىنأ ىلإ رمع بتاكو هتاكز ىطعأ اذإ

 نبا نأو بهذلا اهتاوخإ تلح ةشئاع نأ رايد نب ورمع نع ةفينحوبأ ىورو ىللا نم



 55ه ءاسنلل لحلاسبل ةحاب ] ىف لصف

 هللا لوسراناهن ا تلاق ةشئاع نع دهاج نع فيصخ يور دقو بهذلا هتانب ىلح رمح
 الفأ لاق بهذلا نم ءىثب كسلا طبرن وأ هللا لوسر اي انلق بهذلا سبل نع كلَ
 نع ريرج ىورو بهذلا لثم نوكيف نارفعز نم ىثب هنوخطلت مث * ةضفلاب هن وطب رث
 هللا لوسراي تلاقف ةأرما هنثأف هيلي ىنلا دنع ًادعاق ت تنك لاق ةريره ىبأ نع فرطع
 ناطرق لاق بهذ نم ناطرق تلاقف ران نم ناروس هبي ىنلا لاَقف بهذ نم نارآوس
 نيدتت مل اذإ ةأرملا نإ هللا لوسراي تلاق ران نم قوطلات بهذ نم قوط تلاق ران نم
 نارفعزوأ رن عب هني رفصت ةضف نم نيطرق ناعم نأ ن ركستعام لاقف هدنع تفلص ابجوزل
 ةباحصلا و وتب ىنلا نع ءاسنلل هتحابإ ىف ةدراولا رابخألا ركب وبأ لاق بهذلاكوه اذإف
 ضافتسا دقو ءاسنلل هتحاب] ىف ةرهاظ | ًاضياةيألا ةلالدو رذحلا رايخأ نم رهشأو ررظأ
 دحإ نم ريكن ريغ نم اذه انموي ىلإ ةباحصلاو هلم ى لا ندل ذنم ءاسنلل للا نمد
 نمحرلا ءاشول اولاقو ] ىلاعت هلوق + داحآلا رابخأب 0 ال كلذ لثمو نولع
 انديعامهللا ءاشول اولاق رافكلا نأ ىو |نوصرخبالإ مثنأ ء نم كالذب مهام متانديعا+
 موليق ىف هللا مهبذكأف كللذ انم ءاش دق هللا نآآل متاندبع ام انإو يماللا الو مات مالا
 هربت غفت ادي لال هللا نأ ىف 00 نع نوبذكو نوص بلا را وام

 كلذكءىبث نم انمرحالو انؤابآ الو | ! ءاشول !وكرشأ نيذلا لوقيس | هلوق
 انكرشأ م هّللأ ءاشول هوب 00 دلل سي كيف ريخأ | مولبق نم ن يذلا 37

 ىلاعت هلوق ةيمبجلا ربجلا بهذم لطب هلك اذهو أ وكر دل نأ هاش دق هللا نأ هب ناب و
 هيلع مدجو ام ىدهأب مكتشج ول 8 لق هلوق ىلإ ةمأ ىلع 2 بأ ] اندجو انإ اولاق ل

 ماعد اهف رظنلا ميكن و مهاب ديلقت لع ماي ] همذل ديلقتلا 1 اطبإ ىلع ةلالدلا هم 9 ا ا أ

 نأ امه دج نييذحم مظتي | |نوملعي مثو قا دهش ن مال] ]ىلاعت هكوق هلي لوسنلا هيلإ

 ةلاقلا ةددصل : 0 مدع عي ىغإ هيل ديلقتلا نو و معلا م الإ ة ةعفأت ريغ قف وملاب د دأب قل

 هوحنو اهب املاع دهاشلا نو وك نأ اهريغو ف وقحلا ىف تادابشلا رئاس طرش نأ قاثلاو

 ملعل هنإو |ىلاعت رقد ع الإو دهشاف س مشلا لثم تيأر ا < ىنثلا نع ىورام

 نع رمعم نع قازرلا ديعأ درع أ لاق نسحلا انث دح لاق دمحم نب أ ديع ًانثدح [ ةعاملل

 ةعاسلا لع مالسلا هيلع رم نب ىسيع لوزن لاق [ةعا بلل لعل إو ] لاعت وق ى داق



 . فرخزلا ةروس رخآ ةعاسلل ملع نآرقلا نولوقي سانو

 ةيئاجلا ةروس نمو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب د
 رمحم انريخأ لاق قازرلا دبع ان ريخأ لاق نسحلا انثدحلاق دمت نب هللا دبع انثدح

 'ارمخست لاق | هللا م ايأ نوجرب ال نذلل اورفغي اونمأ نذلل لق | ىلا عل هل وق ىف ةداتق نع

 م و هطإ ذؤتا نم تيأر ذأ! ىلاعت هلوق| موعدجو تيح نيكرشملا اولتقاف| ىلاعت هلوق

 .تيأرفأ |هل وق ىف ةداتق نعرممم ان ربخأ لاق قازرلادبعان ربخأ لاق دمنب هللا دبعانثدح

 ىف ىور دقو ركب وبأ لاق هللا فاخي ال هبكر الإ ًائيش ىوهم ال لاق [ هوه ههلإ ذذتا نم

 ىنعي |هاوه هل ذختا نم تيأرفأ | ىلاعت هلوق التو دبعي هلإ ىولا نأ رابخألا ضعب

 انيح ضيب أرجحوهو ىزعلا نودبعي اوناك لاق ريبج نب ديعس نعو هللا ةعاطك هعيطي

 ذختانسحلا لاقو رخآلا اوديعو لوألا او-رط هنم نسحأ وهام اودجو اذإف رهدلا نم

 الإ ىهام اولاقوإ ىلاعت هلوق هاو هفرعي ام]و هلقع ةجح ههطِإ فرعي ال ىنعي هاوه ههلإ

 ًايحن ىأ ريخأتلاو مدقتلا ىلع وه لبق [ رهدلا الإ انكله- اموايحنو تومن ايندلا انتايح

 لثم أنبا فلخ نم تامام لاقي اماندالوأ ايكو تومن ليقو عوجر ريغ نم توغو

 لاق نسحلا انثدح لاق دمحم نبهللا ديع انثدح هنإف | رهدلا الإ انكلهم امو ] هلوقو نالف

 هلاق لاق [رهدلا الإ انكلبس امو | هلوق ىف ةداتق نعرمعم انريخا لاق قازرلا دبع انربخا

 .لوق اذه ركب وبأ لاق رمعلا الإ نولوةب رهدلا الإ انكلهم ام اؤلاق شي رق وكرشم كلذ

 وه تاقو الا ىذمو نامزلا نإو ميكحلا عناصلا نوركني اوناك نيذلا شيرق ةقدانز

 .نالف لاقي ةداتق لاق اكرمعلا 0 ىلع عقب مسا رهدلاو ثداوحلا هذه ثدح ىذلا

 هنأ رهدلا انالف ملكي ال فلح نم نإ انباوكأ 1 كلذلو هلك هرمع نونعي رهدلا موصي

 كلك أ ال هلوق أمأو دبألا كءلكأ ال هللاو هلوق ةلدنع مدلل ناكو هلك هر هعىلع '

 فأ رهد ىنعم ةفينح وبأ فرعي ملو رمشأ ةتسىلع مكو 00 ىلأ دنع كلذ نإف ًارهد

 هللا نإف رهدلا اويستال هظافلأ ضعب ىف ثيدح هتِلَو ىنلا نع ىور دقو ءىثب هيف بحي

 ايالبلاوةفسجلا ثداوحلانوبسني !وناكة يلهاجلا لهأ نأ ىلعإعلا لهأ هلوأتف رهدلاوه

 كرهدلا نوبسيو انب عنصوانب رهدلا لعف نولوقيفرهدلا ىلإ ةفلتلا بئادملاو ةلزانلا



 كب فاقحالا ةروس نمو

 ةوبستال لي ىنلالاقف كلذ وحن و رهدلا انبءاسأ اولوقي نأب سانلا نم ريثك ةداع ترجدق
 ركب ن دمع انثدح ام ثيدحلا اذه لصأو اهثدحمو ابلعاف وه هلا نإف رومأألا هذه لعاف
 ديعس نعىرهزلا نع نايفس انثدح لاق حابصلا نيدمح انئثدح لاقو دوادوبأ انثدح لاق
 رهدلا انأو رهدلا بسي مدآ نبا بذوي 1 هللا ل قي لاق كلي ىنلا نع ةريره ىبأ نع
 ةنأو هل وقف ديعس ناكم 2 نع حرسلا نبا لاق راهلاو ليللابلقأ أ مآلا ىديب
 راهنلاو ليللا بلفأ آلا ىديي أدبا انأ ىلاعت هل وةك لعفلل فرظ هنأب بوصنم رهدلا
 مسا رهدلا ناكاعوذرم ناكولو اذكو اذك لعفأ سم'الا ىديب مويلا انأ لئاقلا لوقكو
 هللا دبع انثدحو مسالا اذهب هللا ىمسيال نيملسملا نم ًادحأ نال كلذك سدلو ىلاعت هلل
 ةر.ره ىبأن ع ىرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع انربخأ لاق نسحلا انثدح لاق دم نبا
 هليل بلقأ رهدلا انأ ىنإف رهدلا ةييخاب مدحأ ناوي ال لوقي هللا نإ لاق هِي ىنلا نع
 طاغام]و انركذ ام ىنعملاو كلذ ىف ثيدحلا لصأ امه ناذبف امهتضبق تش اذإف هرامنو
 ىف هلوق امأو رهدلا وه هللا نإف رهدلا اوبست ال لاقف هدنع ىنعملا لّقنف ةاورلا ضعب
 مفانملا الو ىذ“ الا هقحلب ال ىلاعت هللا نإف رهدلا بسي مدآ نبا ىنيذؤي لو”الا ثيدحلا
 روم انوي لا ةلازج هنن ةولم مهل ىئايلوأ ىذوي هانعم زاجيوهامنإو 0
 لبجلا بورض رئاس عامس .نروذأتي اككللذب نوذأتيف رهدلا ىلإ لابجلا اهبسنب ىت
 رخآ هللا ءايلوأ نوذؤي هانعمو | هلوسرو هللا نوذؤي نيذلا نإ | ه ]ودك وهو رفكلأو

 . هبل 088 مح ةروس

 فاّقحالا ةروس نمو

 0 ميحرلا نحرلا هللا مسب
 تلاد ةلوإ ا جرا ناك ناعور| رض نوثالث هلاصفو هلمح محو | ىلاعت هلوق

 ق هلاصفو 0 روش نو" الث : هلاصفو هلمحو | ىلأعت هللأ 32 ا 3 أ لاق ع ذل أ

 3 نأو كا كلذ لثم سابع نبا هل لاقف كلذ نع سانلا لأس ناهثع نأ ىوزو | نيماع

 نم صقن , +1 ىف دازام لكنأ سابع نبا نع ىورو سابع نباو لع لوق ىلإ عجر
 سايقلا اذ. ه ىلعو ًارهش نورشعو دحاو عاضر 0 ةعست للا ناك اذإف عاضرلا
 دازنم نيباوق رشي مو سانلا عيمج ف نالو> عاضرلانأ سايعنبأ نعىورو كلذ عيمج

 نآهتع ن 18.٠



 امو ماحرألا ضيغت امو ] هلوق ىف دهاجب لاقو لوألا لوقلل فلانع وهو صقن وأ هلمح

 نع ىور[ هدشأ غلب اذإ ىتح | ىلاعت هلوق اهلع داز وأر مشأ ةعست نع صقت ام[ دادزت

 هدشأنسحلا لاقو محلا غولب وهىبعشلا لاقو ةنس نوثالثو ثالثهدشأةداتقو سابع نبا

 ىور [ اهب متعتمتساو ايندلا مكتايح ىف مكت|بيط متيمذأ ] ىلاعت هل 1 و هيلع ةجحلا مايق
 دقق كتمأ ىلع عسوي نأ هللا عدا هلا لوسراب تلقف رمع لاق لاق سابع نبأ نع ىره 5

 نيااب تنأ كش ىفأ لاقو 0 .كلاج ىوتساف هللا نودبعي ال مثو 0 سراف ىلع عمسو

 0 انثدحو ايندلا ةايحلا ىف مهتابيط رط مهل تاجي موق كل وأ باطخلا

 [ ايندلا مك ايح ىف عكتاييط ميهذأ | هلوق ف رمعم نع قازرلا دبع انريخأ لاق ىناجرجلا

 خبطي نيم ىد< رمال اح ىف قاييط بهذأ نأ تشوللاق باطلا نب رمع نإ لاق

 تلعفلاب ايث كنيل واماعط مكييطأ نوك أ نأ نأ تئشول رمعلاق ةداتق لاق رمعم لاقو نيللاب

 سان باطلا نب رمع ىلع مدق لاق ىليأ ىلأ نب نمحرلا دبع نعو ىتابيط قبتسأ ىنكلو

 قارعلا لهأ اي لاقف لك ألا ف نورذعتي مهن م آف هماعط مهمل ب رف قارعلا لهأن م
 معمل امأ انترخآل انايند ن م قيتسن نكلو 0 ل قمهدي اكىل قصدي نأ تش و

 ىلردلا لع لوم ادم رق مالا | ايندلا كتايح ىف مكتابيط مت ميه | لوقي هللا
 ازرع ا ا أ دق هللا ن نآل هريغز زوحيال هنأ ب لضفأ كلذ

 رخآ ا قزرلا نم تاييطلاو هدايعل جرخأ ىف ىتلا هللا ةنيز مرح نم لق | ىلاعت هللا لاق

 . فاق>الا ة هروسص

0 7 
 هع لمح ةهروس نمو

 محرلا نحرلا هتلامسب
 ىضتقا دق ركب وبأ لاق [ باق را برضف اورفك نيذلا متيقل اذإف | ىلاعت هللا لاق

 لآ ىنل لاذ ام | ىاعل هلوق ريغا وهو لاحت هلا دعت 24 ريغ ال لثقلا بوجو هرهاخ 0 هك تاكأم أ لأمك هل ق دءطأ هد نانذلا نع ذلا حل امك 8 جأأح

 . م . . 13 . ع
 نبارفعج انثدح لاق كلان دي نب رفعججانت دح | صر الا فن خش ىد قوس هل ن نوذن

.8 

 نع حلاص نب 3 راعم نع مب هللأ ليغ ني لح لاق ديبعوبأ انثدح لاق نايلا نب دع

 ىتح ىرسأ هل 5 نأ ىنل ناكام ]| ىلاعت هلوق ف سابع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع

 مهن اطلس دتشاو !ورثك ايلف ليلق د دموي نوبلسملاو ردبموإ كلذ لاق [ضرأ الأ ىف 2 نخش



 اول مللي دمج ةروس نمو

 نينمؤملاو ىنلا هللأ لعج | ءادفامإو دعب انمامإف | ! ىراسألا ىف ىف اذه دعب ىلاعت هللا لزنأ

 وبأ كش مموداف اؤاش نإو ممودبعتسا اًواش نإو مولتق اؤاش نإ رايخلاب ىراسأ الا ىف
 0 دح لاق نايل نب دم نب رفعجانث د>لاقدم نب رفعجانُ دحو مثوديعتسا|و اشنإو ىف ديبع

 هلوق ف لوقيىدسلا تءعس لاق نايفس نع امضالك جاجحو ىدرم وبأ انث دح لاق ديبع 9

 [موم دجو ثييح نيكر ملأ اولتفاف] هلوق اهبخسن ةخوسنم ىهلاق |. ءادف امإ ودعب انم امإف نإ

 نأ ىنل ناكام ] هلوقو [ باقرلا برضف اورفك نيذلا ميقل اذإف ] هلوق امأ ركب وبأ لاق
 [موفلخنم مهيدرشف برحلا ف مهفقثتامإف] هلوق ةو[ ضر الاف نخثي تح ىرسأهلنوكي
 ناخنإلاب مل 0 هيلث ىمأ ىلاعت هللا نال كلذو خوسنم ريغ ًايباث امك> نوك نأ اج هنأف

 ددع ةلق تقو ىف كلذ ناكو موعُقو نيك رشملا لالذإ دعب الإ رس الا هيلع رظحو لتقلاب

 ديرشتلاو لتقلاب اولذأو نوكرشملا نأ ىتف نيكرشملا نم مودع ددع ةرثكو 0
 املع ناكىتلا لاخلا لثم دجو اذإ ًآتباث كح اذه نوكي نأ بجاولاف ءاقبتسإلا ز

 امإ ني *شذخأ ىضتقي هرهاظ[٠ ادفامإ] ودعت أ م امإف] هلوق امأ مالسإلا لوأف 3

 لاق دن رفعج انثدح كلذ ىف فاسلا فلتخادقو لتقلازاوج قني كلذو ءادف ام
 نع ةلاضف ن كرايم نع جاجح | :مد> لاق ديبع وب أ نث دحلاق ن املا 00 06

 !:ثدح لاق رفعجأنث دحلاق رفءجانث دحو هداف وأ هيلع نملاقو ريسأالا لتق هركدلأ
 هيلع نملاقق ريسأ الا لتق نع ءاطع طع تل أس لاق ثعشأ ان ربخأ لاق ميشه انريخ أ لاق ديع بأ

 وأ هيلع نمي ردب ىراسأب ٍمََِم هللا ل وسر عنصام هب عنصإ لف !أاسولات هدافوأ
 ةلثو كدا هلتقيل 0 ءايظع نم ميظع هيلإ عفد هنأ رمعتن] نع ىورو هب ىدأن#
 ريس لإ لتق ةهاأ ركن بريس نب دمشو دها# نع ًاضيأ ىورو[“ ادفامإو دعب انمام إذإ هلوق

 نين ؟كرشملا] أولتقاف] هون خوماب |ءادق امإو دعف نم امإفإ هلوق نأ ىدسلا نع 8 :وردقو أ 1

 0 لاق كيبعاو 3 انث دحلاق رفعج انثادح رو مرج نإ نإ نع هلغم ىورو | موءدجو 5 يدوس

 8م وب طيعم ىبأت ة ةيفع ا مثلَم هللا لوسر لتق لاقو 3 4+ وسلم ىه لاق عرج نأ نع جاجح

 انالخ مهني ملعفال ريس“ الا لق زاوج ىلع راصم" الأم اهقف قفتا يا لاا أريص رذب

 طيعم ىبأ نس ةمقع هلَدَو اهم ريس 5 هلق قرت 2 ىخ دل نع ءرابخ“ الا ترث اوت دقو هن

 لتقو رسأ أم دعب رعاشلا ةرعابأ دحأموي لتقو ردب مويرس الأ دعل ثرر ,اخلا ن نرضنلاو



 صاصجلل نإءرقلا ماكحأ ا

 ريبزلا ىلع نمو ةيرذلا ىسو لتقلاب مهف مخ ذاعم نب دعس م ىلع م وزندعب ةظيرقىنب

 نأ قيقحلا ىبأ نب ىلع طرشو ةونع اهضعبو أحاص اهضعب ربيخ ممتفو مهندب نم اطاب نب

 سيقمو لطخ ن.لاله لقب سأو ةكم حتفوهلتقهناتك و هنن ايخىلع روظاملف ًائيش رتكي ال
 نيقلعتم مثومدجو نإو و ممولتقا لاقو 7 حرس ىبأ نب دعس ن هّللأ ا

 دمع نع ناسك ن , حلاص نع ىورو مهاومأ مغيب لَو د لهأ ىلع نمو ةبعكلا راتسأب

 ىنأ تددو لوقي قيدصلا ركب نأ عم هنأ فوع نب نمحر لا دبع هيبأ نع نمحرلا دبع نبأ

 قدوم لأ نعو ًاحيجن هتقلطأ وأ آ كرس هن اتق تنكو مق رحأ نكأ م 1. اجفلاب تدتأ | مري

 ىف ابلخدي ملف هسفن ىسلو ماع موق ىلع نامآلا هاظعأ ام دعب نرسل نان ةهد لتق هنأ

 ىو ريس الإ لتق زاوج ىف ةباحصلا نعو ىنلا نع ةرئاوتم راث آهذبف هلتقف ن امآلا

 ىدافيال اعيمجاني اهحألاقذ هثادف ىف اوفلتخا انإ و كلذ ىلع راصمأألاءاهقف قفتاو هئاقبتسا

 نودافي ال ةفينح وبأ لاقو ًابرحاودريف برحلا لهأ نم ىسلا عابي الو لاملاب ريسأالا
 ىدافي نأ سأبال دمتو فسوي وبأ لاقو ًادبأ ًابر> نودرب الو ًاضيأ نيدلسملا ىرسأب
 سأبالىعازو الا لاقوىعازو الاو ىروثلال وق وهو نيكرشملا ىرسأب نيملسملا ىرسأ
 نع ىنزملا لاقو نوءلسملا مهب ىدافي نأ الإ لاجرلا عابب الو برحلا لهأ نم ىسلا عيبب
 ءادفلل نوزيجما امأف مهب ىدافي وأ مهيلع ربظ نيذلا لاجرلا ىلع نمي نأ مامإلل ىمفاشلا

 ىضتَعي هرهاظو | ءادف امإو دعب انم امإف | هلو اوجتحا مهنإف لاملابو نيملسملا ىرسأب

 نييلسملاب ءادفلل نوجتحو لاملابردي ىراسأ ىدف هب ىنلانأب و نيدلسم ابو لاما هزاوج

 نب نارمع نع بابملا ىبأ نع ةبالق ىنأ نع بويأ نع رمعم نع كرابملا نبا ىور ام
 الجر هيلي ىنلا باحصأ رسأو هَ ىنلا باحصأ نم نيلجر فيقث ترسأ لاق نيصح-

 لاقف عقلي هلالوسر هيلإ لبقأف قثوموهو هلي ىنلا ىلعب رف ةعصعص نس اع ىنب نم
 تنأو اهتلقول لَ ىنلا لاقف لم ىنإ ريس" الا لاقف كئافلح ةريرحي لاق سيحأ مالع

 ىنإ لاف لبقأف : اضأ هادانف ب هللا لوسر ىذم م * حالفلا لك تحلف" ال كرمأ كلمت

 تناكنيذللا نيلجرلاب هادف عقلي ىنلا نإ مث كدجاح هذه قلع ىبنلالاقف ىمعطأف عئاج

 نب نارمع نع ان ع سدا نع بويأ نع ةيلع نبا ىورو امهترسأ فيقُ

 رك ذي مول ليقع ىب نم نيكر شما نم لجر نيلسملا نم نيلجرىدف و ىلا نأ نيصح



 قف هلي دم ةروس نمو

 اذه ىلع نآلا ىدافي ال هنأ فالخ الو لوألا ثيدحلا ىف هركذو ريسأالا مالسإ
 شيرقل ةيبيدحلا ملص قطرش هيِلَ ىنلا ناك دقو برخلا لمهأ درال ملسملا ند هجولا

 روظأ نيب ةماقإلا نع قلي ىنلا ىهنو كلذ خسن مث مهلع هدر آاراسم مهنم ءاج نم نأ
 دّدف نيكرشملا روظأ نيب ماقأ نم لاقو كرشم عم ملسم لك نم ءىرب انأ لاقو نيك رشملا
 كلذ نإف ردب ىراسأ ىف ىورامو ءادفلاوأ نملا ركذ نم ةيآلا ىفام امأو ةمذلا هنم تئرب
 لكم اودعقاو مثورصحاو مموذخو مومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقاف | هلوقبخوسنم

 ىدسألا نع كلذ انيوردقو | مولييس اولخن ةاكرلا اونآو ةالصلا اوماقأو اوت نإفدص رع
 هلوق ىلإ  رخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤي ال نيذلا اولتاق ] ىلاعت هلوقو حيرج نباو
 لاتقلا بوو ناتيآلا تنمضتف | نورغاص مثو دب نع ةيزجلا اوطعي حد ىلاعت

 لهأ فاتخ ملو كلذ ىفاني هريغب وأ لاملاب ءادفلاو ةيزجلا اودؤيوأ اوملسي ىح رافكلل
 كلا نوكب نأ بجوف هيلي دم ةروس دعب ةءارب ةروس نأ راثآلا ةلقنو ريسفتلا
 [ اهرا زوأ برحلا عضت ىتح ] ىلاعت هلو اهريغ ىف روك ذللا ءادفلل انسان اهفروكذملا
 3 نب ىسع جورخ ريموج تا كيه لاقو هريغ هي كرشيالو هللا كمعل ئد- نسحلا لاق

 نوكت الو ال ضرعيالف ةاشأأ بئذلا قايوريزنخلا لتقيوبيلصلا رسكسيف مالمسلا هيلع

 ركب وبأ لاق ملاسم وأ ملم الإ نوكي ال تح ابكرشو !بماث آءارفلا لاقو نينئا نيبةوادع
 : 2 ,ىعم لاح# ىلاعت هلوقو لتاقي نم قال نأ ىلإ لاتّلا باحيإ ليوأتلا اذه ىلع ةيألا ىنعم ناكف

 اوفعضت ال دهاجم نع ىور [ مكعم هللاو ن ولعألا متنأو ملسلا ىلإ اوعدتو ونمت الف]
 لاق ىناج رجلا نسحلا ان دح لاق دمت نب هللا دبع انثدحو ملصلا ىلإ اوعدتو لاتقلا نع
 لاق [ لسلا ىلإ اوعدتو اونمت الف ] ىلاعت هل وق ىف ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبعان و
 مهنم هللاب ىلوأ متنأ لاق[ن واعألا متأو] ارتيحاص ىلإ تعرض نيتفئاطلا لوأ اونوكست ال
 دك أ م ناب وهو نيكرشملا نم مملصاا بلط زاوج عانتم أ ىلع ةلالدلا هبف ركب وبأ لاق
 ىتح ىجعلا ىرشمو باتكلا لهأ لاتقو اوملسي ىتح برعلا ىرشم لاتق نم هضرف
 ةبجوملا تابآلا ىضتم نع جراخ ةيزجلا ءاطع] ريغىلع حلصلاو ةب وجلا اوطمعي وأ اوملسي
 لِي ىنلا نأ ىلع ةلالدلا هيفو ةيآلا هذه ىف هيلع صنلاب حاصلا نع ىهنلا دك ًافانفصوال
 نأ ربخأو ةبآلا هذه ىف ملصلا نع هاهن دق هللا نآل ةونع ابحتف امنإو ًاحاص دكه لخدب ىل



 تفاضل ناءرألا ماعلا اذه

 6 نووابستم مهف مماضرب ًاحلصا ,لخد ىمونويلاغلا نولع لإ مث نيملسم ا

 نم هبحاص ىلعًأبلاغ نوكي نأب ىلوأي امهدحأ سدا هيف نابواستم امبف نيقيرفلا ىضارتب
 زوجبال ةبرق ىف لخد نم لك نأىف هب تح [ مكلامعأ اواطبتالو | ىلاعت هلوةورخألا

 رخآ هريغو جحلاو موصلاو ةالصلا ومن هلمع لاطيإ نمديف املارماهتإ لبقاهنم جور لاهل

 8 لع دش ةروس

 حتفلا ةروس نمو

 محرلا نحرلا هللا مسب
 ايضق ةداتق لاقو ةكم قا ىودإ انييم 05 دف انإ | لجوزع هلوق

 اذإو قالطإلا 00 ال ءاضقلا نآلرمقلاو ةبلخلاب كم ممتف هنأ ررظآألاو ًانيبم ءاضق كل

 جتتفلا مسا هيلع قلطي ال ملصلا ناكذإ ةونع امحتف هنأ 1 لدي هنإف كم ممتف دارملا ناك

 لديو حلصلا نود ربقلاو ةبلغلا هب لقع اذكدلب معتف لاق نم نآل ًاديقم ربعي دق ناك نإو

 ع دارملا نأ ىلع ةلالدلا هيفو [ ًازيزع ًارصن هللا كرصنيو 1 ةوالتلا قل هلوق هيلع

 نأ وفاتخم م [ مهتفلاو هللأ رصن هاج اذإ 1 ىلاعت هلوق هيلع لدي هو ةونع اهلخد هنأو 9

 لرنأ ىذلا اوه | ىلاعت هلوقو [كل ا نإ | ىلاغت هلوق هيلع لديو ةكم ح ف دارملا

 نوكسىعملا نال كلذ ىلع لدي ةصقلا ايس ىف كلذ هركذو | نينم ملا بولق : ةنيكسلا

 لق ] ىلاعت هلوقو ا ىح هللا نيد نعاولتاق امم ىتلارت اصيلاب نامإلا ىلإ سفنلا

 سراف دارملا نأ ىور [ ديدش سأب ىلوأ موق ىلإ نوعدتس بارع الا نم نيفاخملل

 ىضر 0 رمعو ركب ىبأ ةمامإ ةمص ىلع ليلد ورف ةفينح ونب مهنأ ىورومورلاو
 سراف لاتق ىلإ رمع مثاعدو ةفينح ىب لاتق ىلإ ]] ماعد قيدصلا ركب ابأ نال مولع هللا

 نإف ا مه ولتاقت ] هلوقب هيلإ موعدي نم ةعاط ط عابتا هللا مرمزلأ ' دقو مورلاو

 8 دب ذء كب ذعي لبق نم متيلو تاك اواوتت نإو ًاسحأ رجأ هللا كت اخلط

 ناك ذ 1 امهتمامإ ةمح ىلع لدف ءالئه لاتق ىلإ ماعد نمع فلختلا ىلع هللا

 ليق ا فيقثو نزاوه هع ةداتق ىور دق ليق نإف باقعلل اةحتسم اهينعاط

 نلو ًادبأ ىعم اوجرخت نأ لقف ] لاق هن"ال هِي ىنلا مل ىعادلا نوكب نأز زوحيال هل

 عدب مل هنأ مولعمو هيَ 0 ىلا ريغ ل ادلب 0 نأ ىلع لديو [ !ودع ىعم اولئاقت '



 اف مارسأو نييلسملا لافطأ مييقو نيكرشملا نوصح ىر باب

 ىضردقل | ىلاعت هلوقو امهنع هللا ىضر رمعو ركب وبأ الإ لِي ىنلا دعب موقلا ءالؤه

 اوعياب نيذلا نام ةمص ىلع ةلالدلا هيف [ ةرجشلا تحت كن وعيابي د نينموملا نع هللا
 سابع نا لاق مهنأي أي موق موف مر اصب قدصو ةيديدحلاب ناوضرأا ةعبب ل ىنلا

 ىلع نسخ مو اوناكمهنأ ىلع لدف ةثام سمخو ًاملأ رباج لاقو ةئام سمخو 0 اوناك

 ممر هاظك مهطاب والإ مهنايعأب موق نع هاضرب هللا ربخي نأ ئاج ريغ ذإهللا ءايلوأ ةقيقحلا
 ةنيكسلا لزنأف مهمولق ىفام ملعف | هلوقب كلذ دكأ دقو ناعإلا قدصو ةريصبلا ةحص ىف

 هوروظأاه لثم هوتطبأام نأو ةينلا قدصو ةريصبلا ةعك مم ىلق نم مل هنأربخأ ] مهيلع

 قيفوتلا نأ ىلع لدي أذهو مهتاين قدي ريصلا ىنعل ا مييلع ةنيكسلا لزتأف 1 ىلاعت هلوقو

 ىلاعت هلوقو | امهنب هللا ققوي احالصإ أديرب نإ | هل وق لثم م وهو ةينلا قدص بحصإ

 ف تازناهن اهنأ سابع نبا نع ىورةبآلا [ مهنع ميديأو دع مهمديأ فكىذلاوهو |

 ىقأف نيملسملانماوبيصيل الجر نيعب رأ 0 اوناكدق نيكرشملا نأ كلذو ةيدب د41 ةصق

 ىنلا اماخخد نيح ةكم مست ىف تازن اهنأ ىورو مهلييس ىلفن ىرسأ كي هللا لوسر مهم

 ىلاعت هلوقلةونع تحتف امنأ ىلع ةرهاظ اهتلالدف دكم معتف ىف تلزن تناكن إف ةونع هَ

 نوي نأ كلذ ىذ# واف نيملسسلا اف رفظ ال مهتحلا صم او | مهلع رفظأ نأ لع نم |

 ىده مببذ نيحي نم هب جتحي | هلم غلي نأ افوكعم ىدهلاو ] كاعت هلوقو ةونع امحتف

 مرحلا غلب دق ناكولو هلم غولب ن ص ادوك ركب هرايخال  مرحلا ريغ ىف راصحإلا

 نعأيدي 0 ناكدق هنآل اونظ 00 لحما 0 ابو د هبف حيذو

 0 انابأاي اولاق ] لات هد لاق نأ اج تقو ىندأ ىف عنا

 هنأال مرحلاوه لحما نأ ىلع الد ةيآلا فو رخآ تقود قلطأو تقو ىف عنم امإو
 هغولب نع ًافوكممناك | مرحلا ريغ هلحم ناكولف [هلح غلبي نأ افوكعم ىدلاو | لاق
 . مرحلا وه | هل ىدحلا غلبي ىت> مكسومر اوقلحتالو] هلوق ىف لحما نوكي نأ بجوف

 ممارسأو نيملسملا لافطأ مهفو نيكرشملا نوصح ىر باب

 نيكرشملا نوصح ىعرب سأب ال ىروثلاو دمحو رفزو فسوب وبأو ةفينح وبأ لاق

 2س ماكحأ - م



اودصقيو نوصحلا اوقرحي نأب سأب الو نيبلساا نم لافطأو ىراسأ اهذ ناكنإو
 : 

 ًادحأ اوباصأ نإو نوكرشملا ىر نيبلساا لافطأب رافكلا سرتت نإ كلذكو نيكرشملا

 لاقو هيف ةيد الو ةرافكلا هيف ىروثلا لاقو ةرافك الو ةيد الف كلذ ىف نييلسملا نم

 اوليزت ول ] ىلاعت هلوقل نيملسملا نم ىراسأ اهبف ناكاذإ رافكلا ةنيفس قرت ال كلام

 نيدلسملانم مهيف ناكامل مهنع هي ىنلا فرصامنإ [ املأ ًاباذع مهنم اورفكن يذلا انبذعل

 لافطأب رافكلا سرتت اذإىعازوألا لاقو رافكلا بذعل نيملسملا نع رافكلا ليزتولو

 ىراسأ هيف بكرملا قرحالو لاق ةيآلا [ نونمؤم لاجر الولو ]هلوقل اومر مل نيملسالا

 نم ًادحأ باصأ نإف نوءلسم ىراسأ هيف ناك نإو قينجنا أب نصحلا ى 5 و نيبلسملا

 دعس نب ثيللا لوق وهو ودعلا دصقو ىر مب نوسرتتي اًؤاج نإو أطخ ورف نيملسم لا

 ءىقالف برصأ نمو لافطأ وأ ىراسأ هيفو نصحلا ىرب نأب سأب ال ىعفاشلا لاقو

 نيمحتلماو نركب نأ الإنومري ال رخآلاو نومرب امهدحأ نالوق هيفذ اوُسرتت ولو هيف

 السم هلع نإف دسم لاحلا هذه ف باصأ نإف هدبج ملسملا قوتيو كرشملا برضيف

 ىنلا نأ ريسلا لهأ لقن ركب وبأ لاق اهدحو ةبقرلاف السم هءلعي مل نإو ةبقرلا عم ةيدلاف

 دقو نادلولاو ءاسنلا لتق نع ِمَِلِي هيمن عم قينجنم اب مامرو فئاطلا زهأ رصاح تل

نوك نأ ىلع لدف لتقلاب دمعت زوجي ال وهو مهبيصي دق هنأ مقلي لع
 نيب امف نيملسملا 

ورو مهنود نيكرشملا هيف دصقلا ناكذإ مهيمر منع ال ب لا اهأ
 ديبع نع ىرهزأا ى

 رابدلا لهأ نع عقلي ىنلا لتس لاق ةماثج نب بعصلا نع سابع نإ نع دق دع هللا

ثعبو مهم لاقف مهثاسنو مو« رارذ نم باصيف 5 وتس نير 00
 ةماسأ ا ىنلا 

رظتني نأب ايارسلا سمأي ناكو قرحو ًاحابص ىبايءالؤه ىلع رغأ لاقف ديز نا
 نمي او

 ىضم كلذ ىلعو اوراغأ اناذأ أوعمسل مل نإو منع اوكسمأ ةالصأل اونذأ نإف كك

 مهيرأرذ نم بيصي نأ نم اولخي ال ءال وه لع راغأ نم نأ مولعمو نودشارلا ءافلخلا
 هع ري ىزأ5 لمحل .5 أ هع نطو و يو هر '
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 © نم تلد عنج ال نأ بجو نويلسم مهيف ناك اذإ كل ذكف مرلتق روظملا مهماسنو
 كلذ ءاج امنإ ليق نإذ ملسملا ةباصإ هيلع فيخ نإو هريغو باشثنلاب مهمرو مهلع ةراذل
 زوجي ال هل ليق ةمادج نب بعصلا ثثندوح َْق د ىننلأ لاق 5 مهند نيكرشملا ىرارذ نال

 اونوك نأ زو< ال راغصلا نآل رفكلا ىف مهنم مهنأ مهمرارذ ىف قلي هدام نوكب نأ



 ؟ا/6 2 مهارسأو نيلسملا لافطأ مهفو نيكرشملا نوص- ىر باب

 ةيدلا طوقس باب ىف مهئابآ لعل ةبوقعلا الو لدَقلا نوقحتسي الو ةقيقحلا ىف ًارافك

 ىفةيآآلا [تانمؤم ءاسنونونمؤم لاجرالولو] هلوقب جيتحي نم جاجتحا امأو ةرافكلاو

 فالخلا عضوم ىلع اهيف ةلالدال ةبألا نإف نيملسملا نم مهيف نم لجال رافكلا ىر عنم

 نمأي مل نوملسم موق مهيف ناك هنآأل مهنع نيماسملا فك هللا نأ اهف ام رثكأ نآل كلذو

 مويمر كرت ةحابإ لدت امنإ كلذو موبيصي نأ فيسلاب ةكم اولخد ول تلكم ىنلا باعصأ

 نئاج هنا نيمملسم مريف نأب ملعلا عم مويلع مادقإلار ظح ىلع ةلالد الف م لع مادو

 اذإفرييختلا هجو ىلع مادقإلا ةحابإ ًاضيأ زئاجو نيملسملا لج ال مهنع فكلا يدب نأ
 مل | هلوةوهو رظحلا ىلع لدي ام ةبآلا ىوخ ىف ليق نإف مادقإلا رظح ىلع اهيف ةلالدال

 مولتق نم ةرعم مهتباصأ امرظحلا الولف | لع ريغب ةرمم مهنم كببصتف موطت نأ مولعت

 قاح] نبأ نع ىورف انهه ةرءملاىنعم ىف ليوأتلا لهأ فاتخا دق هل ليق مثايإ مهتباصإب

 نمؤملانأل هدب ىلع مسملالتق قافتاب مغلا امهريغ لاقو ةرافكلا هريغلاقو ةيدلا مرغدنأ

 اذهومثإلا ةرعملا لاقهنأ مهضعب نعىكحو بيعلا نورخآلاقو هدصقيمل نإوكللذل مخي

 نأ مهوملعت مل ] ىلاعت هلوقل انم لع ريغب ناكعقو ول كلذ نأ ربخأ دق ىلاعت هن“ال لطاب

 لاق اليلدهيلع هللا عضيرلو هملعي لايف ه هيلع مثأمالو [ لع ريغب 5 ةرعم مولع مكب 90 5 مؤطت

 درب مل هنأ انملعف | مكبولق تدمعت ام نكتلو هب متاطخأ ايف مانع ملع نما وإ ىلاعت هللا

 قحتسملا نأ ىرت الأ مرخلا ةمرحل هم لهأ ىف ًاصاخ ناك كلذ نوك نأ لمت ةعاو مث م!

 أ:]و لتقي مل مرحلا ىلإ أجل اذإ ىبر حلا رفاكلا كللذكو اندنع لتقي مل اهلإ أجل اذإ لتقل

 ةمرذط ةيصوصخ مولع مادقإلا نمنيملسملا عنف هيف ةيانجلاب مرخلا ةمر>كهتأ نم لتش

 نم نوث وكيس مهنأ مع لق تانمؤم ءاسنو نوم وم لاجر الولو ديرب نأ لمتحو مرحلا

 نيملسم مدالوأ ثودح ند هم ولعم َق 1 مولتق ائءئفق اولتعب مل ذإ رافكدلا ءالٌؤه دالوأ

 وأإ هلوقو مولتقب مأي مو ما بأ نوماسم دالوأ مه ناكماقبأ اذإهنأ هللأ ملعف ناك اذإو

 دقاق ءلابأز رض دل د دق مالصأو . ذل 11 ول ءدناع ل ًاياا] زه ىلعأ| 5
 0 اذومو 2-وص ما قف.نذل!نودمؤا الو تاكول ليو [ارابد

 نيءلسملا نوكب م معلا عم رافكلا ىلع مادقإلاز زاوج نم ان ركذام تي اذإو مهلتق 2 سمأ ناك

 نيكرشملا ىر لاخلا َْق دصقلا نال نيدلسملاباوسرتت اذإ هلئمزأو+ بجو مث روظأ نيب

 نم رافكلا نوص> ىدرب بيصأ نم نأ [5 ةرافك الو هيف ةيدالف مهم بيصأ نمو مهمود



 نوكيملعلا عم ىلا انل حيبأ دق هنأ الو ةرافك الوةيدديف نكي مل نصحلا ىف نيذلا نيملسملا

 ةروكذلاةرعملا تسيلوىشبحيالف هلتق سيب أنم ةلزنم محلا ىفاوراصف ةرجلا كل ىف نيل ملا

 جر !ومغلا نم هيصيامهنم رمظألاو هريغ نمالوهظفل نمهيلع ةلالدال ذإةرافكالو ةءد

 هلوأت نع لوقو كلذ هدي ىلع قفتي نم ةداعلا هب ترجام ىلع هدب ىلع نمؤملا لتق نال

 مل نإو هدي ىلعأطخلا لدق قافتاب ةداعلا ف باعي دق ناسنإلان أل آضيأ لمت بيعلا لع

 امل هنإ ليق | ةيملا مهمولق فاو رفك نيذلا لعجذإ | ىلاعت هلوقةبوقعلاهجو ىلع كلذ نكي
 لمأو هبتكف هنعهتا ىضر بلاطوبأ نب ىلع ىمأ ةديدحلا ملص بتكي نأ تلي ىنلا دارأ

 تبأف ورمع نب ليهسو هللا لوسر دمت هيلع حلطصاام اذه ميحرلانمحرلا هللا مب هيلع

 دمت مهللا كمساب بتكن اولاقو هللا لوسر دمت بحرلا نمحرلا هللا مسب !وبتكب نأ شيرق

 هلوقو ةيلهاجلا ةيمحنم كلذب رارقإلا نم مهتفنأ تناكف ةكم لوخد هوعنمو هتلادبع نبا

 دهاج لاقوهلثمةداتق نعو هللا ال[ هلإ ال لاق سابعنب | نع ىور [ ىوقتلا ةملك م بم زلأو !ىلاعت

 رمعم نع قازرلادبع ان ريخأ لاق نسحل !انثدح لاق دم نب هلاديع انثدحو صالخإلا ةيلك

 نلخدتل | ىلاعتهل وق ميحرلانمحرلا هللا سب لاق ىوقتلا ةءلكمهمزلأو هلوق فىرهزلا نع

 ممرابخ] دصقللاركب وبأ لاق | نيرصقمو5كسؤر نيملح نينمآ هللا ءاش نإ مارحلادجسملا

 لد ريصقتلاو قاخلا هعم ركذاملف مارحإلاب نيب رقتم نينمآ مأ رخلا دجسملا ن ولخدي مهنأب

 ىوروهجوانمهركذلل ناكام كلذالول عمي امه لالحإلا نأو مارحإلا ىفةيرق امهنأ ىلع

 ىلع لدي ًاضيأ اذهو ةرم نيرصقملاو ًامثالث نيقلحملل اعد لي ىنلا نأ ةريره وبأو رباج

 . معتفلا هروس رخآ مارحإلا نم لالحإلا دنع كسنو ةيرق امهنأ

 تارجحلا ةروس نمو .
07 0 

 د للا هللا دبل

 انثدح لاق دمه نب هللا دبع انثدح | هل وسرو هللا ىدي نيب اومدقت ال | لجو رع هلوق
 اونمآ نيذلا اهمأ 5 ]ىلاعت هلوق 2 ةداتق نع رمعم نع قازرلا ديع انربخأ لاق نسحلا

 ناكورمعم لاق اذك ىفلزنأ الول نولوقي اوناك سان نإ [هلوسروهتلا ىدي نيب اومدقت ال
 ركب وبأ لاق عيذلا اوديعي نأ مرمأف هلي ىنلا ىلصي نأ لبق اوحبذ موق مثلوقب نسحلا
 وهو ماض ف] لاقف هيقسلا نأ ةيراجلا ترمأف ةشئاع ىلع لخد هنأ قورسم نعيورو



 تارجحلا ةروس نهو
 ف

 ىدينيباومدّوتال اونمأن يذلا اممأاي] تلتو اذه نعىهن دقتلاقف هيف كشي ىذلا مويلأ

 ىنلا ةفلاغ نعىهنلاف ةبآلا مومع تربتعا ركبوبأ لاق هريغ الومايص ىف [ هلوسرو هللا
 لاق هنود ىهنلاو ممالاب ارواج ال ىنألا نب رمعم ةديبع وب أ لاقو لعق اعف وأ لوق ىف هل
 اهتاقوأ ىلع ضورفلا محدقتىف ِهيِلرَب ىنلا ةفلاذخ زا وج عانتما ىف ةيآلا هذهم ععرك أ وبأ

 هلعفام كرت ىف نآل مقلي ىنلا 00 بجوي نم اهم جنح دقو !مكرت ىف اهاعاهريخأت
 نيب مدقتلا نآل اونظ 5 كلذ 0 و هيدي نيب امدقت هرمأ كرت ىف نأ 5 هيدي نيب ب
 مدقت كرت ى سلف هنم دام هنأ تش د ملام امأو هريغ هلعفف هلعف انم دأ رأاهف رهام ]هيدي

 هتلالد تماقام نآل هن , جتا لبج ىلع كلذ لديو ًاضيأ سايقلا ةأقن هن , جمتحو هبردل نيب

 لوقلا بوجوىبع عامجالاوةنسلاو باتكلا ةلالد تماق دقوهيدي نيب مدقت هلعف ىف سلف
 اونمآ نيذلا اهمأ 5 , | ىلاعت هلوق هيدي نيب مدقت اذإ هيف سلف عرشلا عورف ىف سايقلاب

 هلوق ريظنوهو هريقوتو هلي ىلا ميظعتب أ هبف [ ىنلا توص قوف كتاوصأ اوعفرتال
 ذإ اوناكموق ف ت تا يرد هوان لو وا يراك اونمؤتل ] ىلاعت

 ناسنإلاىل ع توصلا ع مفرق ناكل ًاضيأ و 2 ىلا ليقهيف اولاق ءىث نع هلع ىنلا ل لكس

 هريقوت و هميظعتل نير دا انك ذإ هنع هللا ىمن ةأر لاو ةبامملا كرت نم برض همالك ق
 توصلا عفر ىلع ةدايز [ ضعبلكضعب ربك لوقلاب هل اوروجت الوإ ىلاعت هلوقو هيديبتو

 مظعتلا نم برض ىلع لإ ضع أ انضعي هب طاخك هل انتيطاخع ن وكت نأ نع ىهم هنأ كلذو

 ءاعدك كني 0 ءاعد الجت الإ | هلوةكوهو مهيب ايف سانلا تابطاخم هب فلاخت
 | نول قةعي ال مرتك أ تارجحلا ءا ءارو نم كنوداني نيذلا نإ | هلوقوأ اضع مكضعب

 جرخا 3 ةرجحلاجراخنمهودانف 3 قبلا وتأ مق نم موق 3 فلزتاهعأ كورو
 هتيم ىنل ئىن مظعت ّق ةلزان تناكنإو تاب الإ هذ مو كلذ ىلاعت هللأ موممذف لح م ايا أنملو 1

 كيسان و ّ ودلا ون نم هميظعتانم خلت ةميقانل بيد ده: 1 هيف ةمّ أنسب ؟ و هندي ديلا ع 2 رفلأ» باحيإو

 كك 2 ريظعتلا نمبر مضلا لهم هميظعت ذإ كلذ وحنو حالصو نسىذو نيدلارمأب مئاقو

 ىهنلا ىفو هلاح لثم ىف سدي نمت هريغ نيبو هنبب ديبقلاو هيلع كرت 0

 مهئادنب موقلا ءالؤه مذ دق هللا نال ىمالا ظفلب هل ةيطاخملاو بابلا ءارو نم هثادن ن
 لوح نب هللأدبع انثادح انيل] جرخا موق ق مال لظفلب ه5 يطاخمعو ةرجحلا هأرو نم 1
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 نب تبث نأ ىرهزلا نع رمعم نع قازرلادبع انريخأ لاق ىناج رجلا نسحلا انثدح لاق

 اومفرتال] ةيآلا هذه تازن ا تكله دق نوكأ نأ تيشخ دقل هللا لوسراي لاق سيق

 ريوج ٌؤرما انأو كتوص قوف انتاوصأ قرن نأ هللا اناهم [ ىنلا ت وص قوفاكت اوصأ

 نع هللا اناهنو دملا بحأ قدجأو لعفي ملام دمحت نأ بحي نأ ءرملا هللا ىهنو توصلأ

ادي شيعت نأ ىضرت امأ تيأث 5 لع هللأ لوسر.لاقف لاجلا بحأ قدجاو هاليخلا
 

 . باذكلا ةليسم موب ًاديهش 0 و ادي شاعف ةنجلا لخدتو آديبش لتقتو

 قسافلا ربخ مح باي
 كا

 [ةلارجبأ م5 اويصت نأ اونيتف 9 أبنب قساف مماج نإ َن ] اونمآن .ذلا ابمأ ايإ ىلاعت هلأ لاق

 نع قازرلا دب 6 انريخأ لاق 00 نسحلا انثدح لاق دهم نب هللأ دليع انثدح ةيآلا

 كحل لاق أ أونيدتف أدب قساف مءاج َن ] اونمأ نيذلا اهمأ ا ]ىللاعت هلوق ىف ةداتق نع رمعم

 معجرو قرفف هنوقلتي اوجرفت ديلولا مهاتأف قاطصملا ىنب ىلإ ةبقع نب ديلولا تلي ىنلا

 6 8 اند املف ديلولا نب دلاخ علي ىبنلا ثعبف اودت أ لاقف مل قلي ىنلا لإ

 قبلا ل] عجرف ًاريخو ةعاط الإ مهنم رب 0 دلاغ ماتأف نولصيو نونذؤي ماذإف

 0 متاف لاق م اي سمأل ا نم ريثك ىف كع .طيول ةداتقالتف رمعملاقو لاق هريخأق

 نّكل هللأو لاق نسحلا نع ىذرو هلأأ باتك حصتناو هنأر لجر مهتاف امالحأ شطأو

 ةمايقلا موي ىلإ ةلسرم اهمنإ أ أونيدتف أينب قساف مءاج نإ ن | هلوق ىنعي لجرف تزن تناك

 مادقإلا نع ىهملاو قسافلا ربخ ىف تيثتلا باحيإ 0 28 ركب وبأ لاق ءى# اهخسنام

 ىلع ةيآلا هذه ةءارق نأل كلذو هريذغ ةحصب ملعلاو نيب لا دعب الإ هب لمعلاو هلوبق ىلع

 ملعلا دعب الإ هريخ لوبق نع ىملا !! ىضتقي امهاتيلك اونيتفو تيتا ن نم اوتيئتف نيوجو

 نع ىهللا كلذ ىضتقاف ةلابحب بيصي القل تيثتلاب صأ هيف !وتيثتف هلوق نال هتحصب

 ٍرلعلا وه نيبتلا نإف | أونيدتف ] هلوق امأو ةلابحي اموق بيصي الثل لءلا دعب الإ مادقإلا

 ًاقلطم قسافلا ةداهش لوبق نع ىبنلا كلذ ىضتقاف ملعلا دعب الإ هربخب مدقبال نأ ىضتقاف

 هى ىف ةلوبقم ريغقسافلا ةدابش اناق كلذلف هرايخأ رث ماس كلذكو آربخ ةداهش لكنك ذإ

 قلعت نيدلا سمأ ن 0 ناكام لكو ِهَِي ىنلا نع ةياورلا ىف هرابخأ كلذكو قوقحلا نم

 ربخلوبقزاوج ىلع لعلا لهأ قفتاو ناسنإ ىلع قح تايثإ ! وأ كحوأ عرش تاسث] نم هب



 ؟/ ىغبلا لهأ لاتق باب

 نإ لاق اذإ ةيدها ون كلذو قسافلاربخ اهيف لبقي تالماعملا رومأ اهنف ءايشأ ىف قسافلا
 زوجيف اذه هدبععيبب نالفىنلكو هلوق وحنو هضبقو هلوبق هل زوحي اذه كيلإ ىدهأ انالف
 0 ةلادعلا هيف ربتعت ال لخدأ لئاق هل لاق اذإ لوخدلا ىف نذإلا وحن وهنم هؤارش
 ىلا ليقوىذلاو دبعلا وىصلا ريخ كلذ عيمج ىقلبقيو تالماعملار اخأ عيمج

 ا و ةقدص اهل ىه تلي "ل ىبنلا لاقف اهيلع قدصتي ناكو هلي الي ىنلاىلإ تدها ايف ةريرب

 قسافلا لوق لبقيو اهيلإ لاز دق قدصتالا كلم نأو اهب 2 قدصت هنأ ىف اطوق لبقف
 ءاودآلا لمأ مموبهذم داقتعاب نيدلا ةبج نم هقسف ناك نموهو رخآهجو نم هتداهشو

 ىف ءاوهألا لهأ رابخأ لوبق ىف فلسلا سمأ ىرج كلذ ىلعو ةلوبقم مهتدامشو قاسف
 مهتداهش لوبق نم اعئام نيدتلا ةبج نم مهقسف ن نكي مو مهتدارشو ثدداحألا ةياور

 بات كلا اذه نم فلس اهف هاني دقو ضعب ىلع موضعت ةمذلا لمأ ةداهش ًاضيأ لبقتو

 ماج نإ] نأ ىلاعت هلوق ةلمج نم ىنثتسم وهو قسافلا ريخ اف لبق ةثالثلا هوجولا هذبف

 مازلإو تاداهشلا ىف ةيآلا دارم نأ تبئف هيلع تماق دق لئالدل 0 ونيينف ًأينب قساف
 هذه ىفوداقتءإلاو نيدلا ةمج نم تسيل ىلا قسفلاو نيدلا ماكحأ تايئثإ وأ قوةحلا

 هيف جيتحأ ا لام : ملعلا بج ونا نك َولذإ ملع علا 5 ال دحاولا ريخ نأ لع هل 2

 قسافلا هصيصخت لعجبوأ !لدعلادحاولا ربخلوبق ثزأ أوج جدي تح نه س بالا نموتيشتلاىل أ

 صيصخت نآل طلغ اذهر ث اه رع لدعلا نحف تقلا نأ ص اليلد هربخ ىف تيثتلاب
 . هفالخ هكحل هادعام نأ ىلع لديال رك ذلاب ءىثلا

 5 ه0 0 ا ا ا ل ل ا تجمع

 هللا كلي ا لو ا امني ١ اوحاصأف اولتتقا ١ نينم ملا نم ناتفئاط نإو |ىلاعت 4 ؟ هللأ لاق

 نأ ن سحلا نع رمعم نع قازرلادبع أن ربخأ لاق ميبرلا ىلأ نب نسحلا انثدح لاق دمت نبا

 نإو | مهف هللا لرتأف ىديألاو لاعتلاب اويرطضأ ىتح عزانت مهني ناكنيملسملا نم اموق

 امبنب نالجر ناكو ةداتق لاق رمعم لاق ا امني اوحلصأف أولتتقا نينم ولا نم ناتفئاط

 لوسر كيو ىندب رخآلالاقو هتريش ريشعةرثكل ةونعهنذخأل اهدحأ لاقف هيف هرأدن قح

 ريصج نب دلبعس نع ىوؤرو ىدبأالاو لاعنلاب برص أمهندب ناك ى> اعزانتف هلع هللأ

 لاتق مهني ناكجرزخلاو سوالا ُم دهاجم لاقو لاعنلاو ىصعلاب مح اتق ناك الاق ىعشلاو
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 صأ ىلإ عجرت ىتح ةيغايلا ةئفلا لاتقب سأالا ةيآلا رهاظ ىضتقأ دق ركب وبأ لاق اصعلاب

 مل لاعتلاو ىصعلاب لاتقلاب قحلا ىلإ تءاف نإف لاتقلا بورض رئاس ىف مومع وهو هل
 ريغو ةبآلا رهاظ هنمضتام ىلع فيسلاب تلئوق كلذب ء ءقت مل نإو هريغ ىلإ هب زواجتي

 كيتو ىغبلا لع ةماقإلا مم حالسلا نود ىصملاب 0 لاتقلا ىلع راصتقالا لو 20 "اج

 ىنلالاق دقو ركنملا نعىهنلاو فوردملاب ىمأالا بورض دحأ كلذو قحلا ىلإ عوجرلا

 كذوهبابف عطتس م نإ كاسل عطتسي ل نإ هدي هروب ار 577 * مكنمىأر نم هَ

 ىطتقي هرهاظف هنود امو حالسلا سا قرف ىو ديلاب ركدملا ةلازإب مأف ْن اعإلا فعضأ

 نوكي امنإ ىغبلا لهأ لاتق نأ ىلإ وشحلا نم موق بهذو نكمأ ىثث ىأب هتلازإ بوجو

 نم انور مب اوجتءاو فيسلاب نولتاقي ال مهنأو حالسلا نود امو لاعنلاو ىصعلاب

 ىلع هيف ةلالد ال اذهو لاعنلاو ىصعلاب اولتاقت نيذلا موقلا لاتقو ةيالا لوزن بيس

 ملو امهنم ىغابلا لاتقب ىلاعت هللا رمأف حالسلا نود امب اولتاقت موقلا نال اوركذ ام

 ىغبلا هجو ىلع ةئفنم لاتق انل روظ ىتم لوقن كلذكو حالسلا نود امب هابإ انلاتق صصخم

 ىغايلا لاتق لاح ىلع ةيالا لوزن ىف سيلو قا ىلإ عجرت ىت> هتودا ايو حالسلاب هانلباق 8

لا نودام ىلعأ رودصقم مايإ انلاتق 2 رم ثول نوك نأ بجوبام حالس ربغل انل
 مم حالس

 هولتاقف ىصعلاب مكلتاق نم لاقول هنأ ىرت الأ هريغو حالسب لاتقل ظفللا مومع ءاضتقا

 لاتقل ىذتش همومح ناكذإ محلات 2 انايإ هرمأ كالذكف هب لوقلا سصقانتب ' حالسلاب

 هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع لتاق ًاضيأو هم ومع ىلع ىرحي نأ بجو هريغو حالسب

 ف دع ناكو 8 م لع دق ند ردي لهأو ةباحصلا ءآربك ن زم ةعمو فيس لا ةيغامأ أ ةئفلا

 كلتقت راهعل متلي ىنلا لاقو اهعابتاو هتلباق ىتلا ةيغابلا ةئفلاالإ دحأ هيف فل امي مل مهل هلاتق

 أ هلوجوح ىلع ردع ' ةبوأعم نأ : ىدح > رثاوت أ 20 رط نم لويقم رم أ ذهو هي أبا ةئفلا

 لهأو وهف وكلا لهأ هاو رانتنسأ ن نيب ؛ ةحرطقهب هاج نم هلتقاع] لاقذ 3 نب هللا دمع هل لاق

 ملعي دل بم غن ريخ هن ةوبنلا م ءالعأ ن ره معو وهو ْع اعلا لهأوز زاج اجلا لهأوة ةرصبل 0|

 رابخأ باقر 47 لاتق باجي هلي 2ك 817 ىوردقو بوي غلا مالع4 هج نم الإ

 ماا نركسبلا# راستلا لودردأ دبع أو تأ ةيدع 0 ةرئاوتم ةريثك

 مهسلا قرع م نيدلا نم نوقرع لمعلا نوئيسيو لوقلا نونسح موق ةقرفو فالتخا



 4١" ىغبلا لهأ لاثق باب

 هولتقوأ مولتق نأ ىنوط ةقيلذلاو قلخلا رش مث هقوف ىلع دئري ىح نوءعجربال ةيمرلانم

 هللال و سراي اولاق مهنم هلاب ىلوأ ناكمولتق نم ءىث ىف هنم اوسيلو هللا باتك ىلإ نوعدي

 لوش ًايلع تدعس لاقةلغ نيدي وس نعةمثيخ نع شعالا ىورو قيلحتلا لاق م اميسام

 نم ىلإ بحأ ريطلا ىنفطختف ءامسلا نمرخأ نآلف ٍويِتِب هللا لوسر نع ءىثب مكتندح اذإ

 جر لوقي هلع هموم قإو ةعدخ برها نإذ انندب اعف مدح اذإو هيلع بنذكأ نأ

 زواحيال ةيربلا لوق ريخنم نولوقيمالحألا ءامفس نانسألا ثادحأ نامزلارخآ موق
 نإف مولتقاف مومتيقل نإذ ةيمرلا نم موسلا قرع 6م نيدلا نم وقر مهرجانح مهناعإ

 ةئفلالاتق بوجو ىف ملي هللا لوسر باعصأ فات لو ةمايقلا موي مولتق نم رجأ مولتق

 نع سلج دق ليق نإف موءلطصاو مهءاسنو مهمرارذ أآويسو ممولتقل اهعاودمقوجراوخلا

 م هل ليقرمصنباو ديز ن ةماسأو ةيلسم نب دو لوم مونم ل ىننلا باوحأ نم ةعاجمع

 مامإلا اوأر مهنآلهنع هدوعق نوكي نأز ئاجو ةيغابلا ةئفلا لاتق أوربي ممهنأل هنع اودعقي
 اودعقدق مهن أ ىرتالأ كلذلهنع دوعقلا اوزاجتساف هباعصأب مهلع أ ينغتسم هعم 5 ًايفتكم

 لتق مافك نم اودجو امل هنكل ًابجاو مهلاتق اوري مل مهنأ ىلع ال جراوخلا لاتق نع
 نوكستس لاق هي ىنلا نع ىور ام اوجتحا نإف مهطاتق ةرشابم نع اونغتسا جراوخلا

 ىلا ةنتفلا هب دارأ امن هل ليق مئاقلا نم ريخ اهيف دعاقلاو ىثثاملا نم ريخ ايف مئاقلا ةنئف
 بجي مامإ عم لاتق ريغ نم ةيحلاو ةيبصعلا ةرج ىلعو ايندلا بلط ىلع اهيف سانلا لتتقي
 ةيغابلالاتق نإف مامإلا عم ةلداع ىرخ“الاو ةيغاب نيتئفلا ىدحإ نأ تبث اذإ امأف هتعاط

 نب ةمانال 2 ىنلا لاق أولاق نإف مهلاتق 2 ايست مولتاق نم عمو مامإلا خف بجاو

 لاق نم لئاقي ال نأ بجوف ًارارم كلذ ددرب امت] هللا الإ هلإ ال لاق دق وهو هتلتق ديز

 الإ هلإال اولوقي ىتح نوكر شم مو نولتاقي اوناكم هن ال هل ليق لتقب الو هللا الإ هلإ ال
 م6 م ماف 7م ل 1 ا 5 تتيح هي كا ا 2-0

 ىنم اومصع ا!هولاقاذإف هللا الإ هلإ ال اول وي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ قلتي لاق 5 هللا
 نم هيلإ !وعد ه ىلإ اوباجأ ديحوتلا ةملك اوطعأ اذإ اوناكف ابقحي الإ محلاومأو مهءامد
 لاتقلا مهنع لوزيف قحلاىلإ ةاغبلا عجري نأ كلذ ريظنو ديحوتلا داقتعاو مانصأ الأ علخ

 مك مهلاتق كرت لاتقلا نع اوفك ىّتف لدعلا لهأ لاتق ىلع مهنماقإ ىلع نولتاقي امن مهنأال
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 قي رظلا عاطق نأ ىرت الأ مهنع لاز هورمظأ ىتف مالسإلا رابظإ ىلع نوكرشملا لتاقي

 . هللا الإ هلإ ال موق عم نولتقيو نولتاقي نيبراحماو

 ىغبلا لهأ هب أدام باب 0

 ًارمأ ركبوبأ لاق | امهنب !وحلصأف !ولتتقا نينم وما نم ناتفئاط نإو | ىلاعت هللا لاق

 هبجوي امو قملاو حالصلا ىلإ اوعدي نأ وهو امهنيب حالصإلاب مهنم لاتقلا رورظ دنع

 ىنعي | ىرخألا ىلعامهادحإ تغب نإف | ىلاعتهلوقو ىغبلا نع عوجرلاو ةنسلاو باتكلا

 اهغبىلع ىرخآلا تمادأو حالصلا تدارأو قحلا ىلإ امهادحإ تعجر نإ ملعأ هللاو

 لبق قمل اىلإ ءاعدلاب ىلاعق عاف هتلأ رمأ ىلإ فت ىتح ىغبتىتلا اولتاقف عوجرلا نم تعنتماو

 ماعدب د هبجو هللأ مركب لاطىبأ نب ىلع لعف اذكو تاتوق عوجرلا تبأ نإ مث لاتقلا

 نأ ىلع ةلالد ةبآلا هذه ىفو مهلتاق لوبقلا اوبأ ايلف مولع جتحاو قحلا ىلإ ةيغابلا ةثفلا

 ىلع امهادح] تغب نإذ] لاق هنآل اولتاقي ملام مهلاتق بجويال ىغبلا لهأ بهاذم داقتعا

 ممديغ ىلع اوغب اذإ مهاتقب رمأ امنإف [ هقلا رمأ ىلإ ءؤت ىتح ىغبت ىتلا | واتاقف!ىرخألا

 نيح مهل كلذو جراوخلا عم هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع لعف كلذكو لاتقلاب

 موجاحل مويلإ ب هذ عوجرلا اوبأ ايلف مماءدف سابع هللا دبع مهملإ ثعب هركسع اولزتعا

 تكمل بطخ ةفوكلا اولخد انلف اهرمأ ىلع ةفئاط تماقأو ةفئاط مونم تعج رق

 دآري قح ةملكهنع هللا ىضر ىلع لاقف هللا الإ مكح ال تلاقو دجسملا ىحاون نم جراوخلا

 ميعنم ال نأو همسا ايف اوركذي نأ هللا دجاسم مهعنمال نأ ًاثالث مط نإ امأ لطاب اهب

 . انولتاقي ىتح مولتاقنال نأو انيدبأ عم مهمديأ تمادام ءىنلأ نم مبقح

 ةاخبلا لاومأ نم ذخي امف رمآلا باب

 ناعتسيو ةمينغن وكي ال لص'الا ىف دمحلاةف كلذ ىف ملءلا لهأ فلتخا ركب بأ لاق

 دريو مييلع لالأ در أاهرازوأ برحلا تعضو اذإف مهمبرح ىلع ميحالسو ميعاركإ

 نب ميهاربإ ركذو هيف ءىثالف كلمتسا امو دحأ ةاغبلا نم قب ملاذإ مييلع ًاضيأ عاركلا

 مسقي هفوبف حالسوأ عاركن م ىغبلا لهأ ىديأ ىف دجوام لاق فس وب بأ نع حارجلا

 جراوخلا هكلبتسا ام كلام لاقوهوكلبتسا لام الو مدي أوذَخَوي ملاوبات اذإو سمخمو



 11 مماحرجو ىخبلا لهأ ىرسأ ىف محلا باب

 ىمفاشلاو ىعازوألال وق وهودر هنيعب امئاقناكامو هب اوذخؤي لا وبات مث لآم وأ مد نم
 يل ةمينغ ورف موعمأم ديو أولتقف نوبراحلا صوصللا لتوق اذإ حلاص نب نسحلا لاقو

 ركب وبأ لاق سانلا نم هوقرس مهنأ ملعي ءىث نوكب نأ الإ سخلا جارخإ دعب مهلئاق
 ىلعي نبرذنم نع ةفيلخ نب رطف ىورذ كإذ قف هيدجو هّللأ مرك ىلع نع ةياورلا تفاتخاو

 هباعصأ نيب مهايف لمجلا موي هنع هللا ىضر ىلع نينمؤملا ريمأ مسق لاق ةيفنحلا نب دم نع

 هيف نسدل اذهو ثيدحلا اذهم ةمينغ هلعج نم جتحاف حالسلاو عاركلا نم هب لتوقأم

 اولتاقيل حالسوأ عاركن مهدي ىف لصحام مسق نوكي نأ زئاج هنآل ةمينغ هنأ ىلع ةلالد
 ىور دقو لص الا ىف دمت لاقام ىلع كلذ مهكامب لو اهرازوأ برحلا عضت نأ لبق هب

 أومقن جراوخلا نأ سايع نبا نع ىلودلا نب هللا دبع نع ليهَر نأ نعرامج نب ةمركغ

 م ةشئاع ؟مأ نوبستفأ لاق نأب مجال مخي لو بسي مل هنأ هنع هللا ىطر ىلع ىلع

 تالا نع ةيواعموبأ ىورو متر فك دقل متلعف نئاف اهريغ نم نول>حةسئام اهنم نولحتست

 لاقوال لاق لما لهأ لاومأ هنع هللا ىضر ىلع سمخأ هتلأس لاق لماوىنأ نع مارهب نبا
 هج و ىلع قير مد لكنأ أاوعمجأو نورفاوتم هلع ىنلا بامصأو ةنتفلا تعقو ىرهزلأ

 نقلا مهلاومأ منذقال هنأ ىلع لديو هيف ناض الف ليوأتلا هجو ىلع كلوتسا لاموأ ليوأتلا

 لمأ نأ ىرت الأ أبنم موعمأم كلذك اولتق نإو متغقال مثرايد ف ةاوكازا م مهعم تسل

 َّق لصحام نإ مثرايد ف اهنم هوكرزت امو موعنمأم مها و مأ نم مغ امففلتخيال برخلا

 كاذكف مماقر كلمالو ممؤاسنو مهميرارذ ىبسقال هنأ فاالخال هنأو م ونغم أمنم انيدبأ

 تكولتع مهن ال ليق مهلاومأ مغتو مهاقر كالمال برعلا وكرشم ليق نإف مهلاومأ منغتال

 اذإ جراو+لاو ملاومأ تمنغ كلذلف ممواسنو مهرارذ ىستو اويلسي مل نإ اورسأ اذإ

 . مهلاومأ منغت ال كلذكتف لاح مهيرارذ ىبست الو مارسأ لتقيال ةعنم مهل قبت مل

 مماحرجو ىغبلا لهأ ىرسأ ىف كسحلا باب
 ديع مأ نبا اي هِي هللا لوسر لاق لاق رمع نبأ نع عفان نع ميكح نب رثوك ىور

 ابحرج ىلع روحي ال لاق ملعأ هلوسرو هللا لاق ةم"الا هذه نم ىغب نميف هللا كح فيك

 الاق رماعو ىرتخبلا ىنأ نع بئاسلا نيءاطع ىورو اهبراه باطي الو اهريسأ لتقي الو

 ىورو حيرج ىلع اوففذت الو ًاربدما وعبتت ال لاق لمجما لهأ ىلع هنع هللا ىضر ىلعر مظ امل
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 الو ًاريسأ اولتقتال لمجلا موي هنع هللا ىضر ىلع لاق لاف ريخ ديعنع ىدسلا نع كيرش

 ىف هنع هللا ىضر ىلع مكح اذه ركب وبأ لاق نمآ وهف حالسلا لأ نمو حرج ىلع اوزبجت

 ىلع زوجيال هنإف ةئف ىغبلا لهآأل قيت ملاذإ انباعصأ لاقو فلسلا نم ًافلاذم هل لعنالو ةاغبلا
 كلذ ىأر نإ ريسآلا لتقي هنإف ةئق مهل تناك اذإف ريدم عبي الو ريسأ لتقيالو ميرج

 - قبت مل هنأ أ ىلع لوم هنع هللا ىضر ىلع لوقو ريدملا عيني ميرجلا ىلع زو<ومامإلا

 هنأ هيلعليلدلاو ةعرهلادعب ةئف مهل قبت لو لججلا لهأ ىف هنم ناك امنإلوقلا اذه نآل هذ

 لوألا رابخالا ىف هدارم نأ ىلع كلذ لدف لمجلا موي هلتقف ةمئاق برحلاو ىرثب نب رسأ

 . ةثف مط قت ملاذإ

 ةاغبلا اياضق ىف باب 0

 ىغبلا لهأ ىضاق باتك زيجي نأ ةعاملا ىضاقل ىغيني ال ىكمربلا ف فسوب وبأ لاق

 مهنم ًايضاق اولو جراوخلا نأوللاقودمم لاق كلذكو ركب وبأ لاق همكح الو هتداهش الو

 ولولاق هيف ءاضقلا فنأتسفهبأر قفاوي نأالإ هضم ل لدملا لأ ىاخ, ىلإ عفر م 0

 لاقو لدعلا لهأ أضق ىذمع كه ]أ ]1 تعفر نم اهذدفت أ ةيضقب لدعلا لهأ نماي صاف اولو

 ىعفاشلا لاقو ىضمأ اهيقتسم اهنم ناكاف مهماكحأ فشكت ىغبلا لهأ هب كح ايف كلام
 موي ىلع دعت مد ودحلا مويلع أ وماقأوأب اهأ تاقدصأ أوذخأف ة ةئيدم ىلع جرأو ولأ بلغ اذإ

 ىلع هب آر نومامازيغ ناكنإو مثريغ ىضاق ءاضق نم دربام الإ مويضاق ه ءاضق نم دربالو

 ىلع مويغب روظو |ولتاق اذإ ركب وبأ لاق هباتك بقي مو هنكح ذفني للام وأ مد لالحتسا
 راوظإ ن'ال هليبس هذه نم ةداوش لوبق زئاج ريغف رحلاتقو مولتق بجو دقف لدعلا لهأ

 عنمي لعفلا ةمج نم قسفلا رووظو لءفلا ةبج نم قسف وه لدعلا له"ال ,طاتقو ىغبلا

 تيضمأ البف ميا لبقت تنأف ليق نإف قراسلاو َىلازلاو رثلا براشك ةداهشلالوبق
1 
 لعاوجر 3 2 موأوأت 5 مام مهتداهش لبقت امإ ممن] نسحلا نإ د لاقدو هل لبق مرماكخا

 ملو ةدابشلا نيبو ءاضقلا نيب ىوس دقو مهتداهش لبق 93 ال ىلإف أولتاق اذإامأف لدعلا لهأ

 نإ اولاق دّقَف ليق نإف انركذام هيف ةلعلاو ديدس اذهو انباحصأ نيب افالخ كلذ فرك ذ

 مذخأ اولءجلابماب رأىلع داعيال هنإراهثلاو ىثاوملا تاقدص اوذخأواورمظ اذإ جراوخلا

 باب رأى لعنإاولاقمهم”الءال ؤهذخأب منع طقست الةاكرل نإ هلل يق لدعلا لهأ ذخأ ةلزنمب



 ؟ملم ةأغملا اياضق ىف باب

 نآل ذخألا ىف مامإلا قح هب | وطقسأ امنإو ىلاعت هللا نيبو م ايف اهتداعإ لاومألا
 تشي م ةاغبلا نم مهمحب مل اذاف لدعلا لهأ هتياح لجأآل نخالا ف تشام] مامإلا قح
 .ىرت الأ د دح ال ىف هقح طوقس باب ىف هذخأ ةلزنع ةاغيلا هذخأ أم ناكو ذخألا ف هوح

 .بستحال هنأ هرشعف لاعب ىغبلا لهأ رشاع ىلع لدعلا لهأ نم لجر سول اولاق انباحصأ نأ
 طوقسف ىنعملانأ تملعف لدعلا لهأر داع ىلعدب 3 ١ ]رشعلا هنمذخأيو كلذب م مامإلا هل

 1وزابسأ امثإو لدعلا لهأ ماكحأك مردكح !واعج م ًأىنعم ىلعال ذخ الا ىف مامإلا قح
 ذافت ةمصفف هيلإ جات ا | نأ ل بق نمل دعلا لهأ نم ىضأقلا ناك اذإ ةاغبلا ىضاق ءاضق
 .دبب هيلع سأنلا لمحو هتأاضق ذيفنت هن 3 هسفن ىف الدع ىضاقلا نوك نأ وه هءاضقلا

 ىلع هلهأ قفتاف ناطلس دلبب نكي ملول هنأ ىرتالأ ًايغاب وأ الدع هلىلوملا ناكءاوس ةيرق
 هالو ىذلا كلذكنف مهلع ةذفان هماكحأ تناكو ًازئاج ناكءاضقلا مهنم الجر أولو نأ
 ريزعتلاب دحلاةزواجم زدجم نم جتحو هماكحأ تذفن الدعهسفن ف وه ناكاذإءاضقلا ةاغبلأ
 راف[ ل أ ىلإ ءىننت ىتح ىغبت ىتلا اولت اقف ىرخ الا ىلع اضادحإ تغب نإف | ىلاعتهلوقب
 ذإهتب وتو هنعدعالقإ ملعينأ 'ىلإ ير يزعتلا نأ ىلع لدف قحلا ىلإ اوعجري نأ ىلإ ملا اتق
 .عدرلا ناكل ةاغبلا لاتق نأ مةداعلا ف مولعم رادقم هل سيلو عدرلاو رجزلل د ناك

 ىلع دخلا ريزعت اب خابي مل نم رصتقا ا] ركب وبأ لاق اورجذنيو اوعدتري نأ هلعف بجو
 .ىلاعت هلوقو نيدتعملا نم وهف دح ريغ ىف ادع 0 ل ىنلا نعىورأمب كلذ
 هنإف | ىلاعت هلوةك نيدلا فةوخ] مهنأ ىنعي 03 وخأ نيب | وحلصأف ةوخإ نونمؤملا امإإ
 ظفل قالطإ زاوج ىلع ليلد كلذ ىفو | مكيلاومو نيدلا ىف 8 :اوخإف مءايأ اويلعت مل
 نأ لع لدي | 2 ,وخأ نيب اوحلصأف ] ىلاعتهلوقو نيدلاةمج- نمنينمؤملا نيب ةوخ الأ
 ةمعأا اب ىلاعت هلوقو امهلدب حالصإلاهي دلع نأنينمؤملا نم نييداعتم نيب ؛امح الص اجر نم

 باعي نأ قحتسي ال نم بيعنع ةيالاهذهم هللأى هن | موقنم موقر خسال اونهآ نيذلا
 .ىف هنم الاح عفرأ 5007 رج أ وةيرخسلا 0 كالذ نال هلراقتحإلا هجو لع
 .ىودف | | كسقنأ اورالتالو| ىلاعت لوقو هت ادنع ًاريخدن م روخسم لا نوكب نأ ىسنف ايندلا
 طولتقت الو ] هلوقك وه ركب وبأ لاق ضعب ىلع مكضعب نعطي ال ةداتقوس ابيع نبأ نع
 ىلع اآودسف ] هلوقكو هسفن لكاق هاخأ هلتقب هن "كف ةدحأو سفنك ن ينم وما أَن ال[ كسقتأ



 لاق هيلع نعطو هباع اذإ هزم لاقي بيعلا زمللاو ضعب ىلع ركضعب ل اسي ىنعي [ مكسفنأ

 معألا دايز لاق أ تاقدصلا ىف كزملي نم مهنمو ىلاعت هلل
: 

 هزمللا ضاحلا تديغت نرإو ةرشاكم ىل ىدبت ك كتقا اذإ

 هزنع ىباتغي نأ سانلا ىلع فيح هب نامزلا ناكذإو ىشخأ تنكام

 هبيعف ًارجاف ًاييعم ناكنم نإف بيعمب سيلو قحتسي ال نم بيد نع كلذب ىبامنإو

 هنإف هتنس انع مطقاف هتمأ تنأ مهللا نسحلا لاق جاجحلا تام ال هنأ ىورو رئاج هيف اع

 لحرب هللا ليهس ىف نانع اهيف 0 هللاو ناتبلا ةريصق ديب دع شميعأ شفيخأ اناتأ

 0 : هللا نمال ةالصلا هتوفت ىحرذبف رباملا دعصيو هتيشم فرطخو هتمج

لوي اال نوديزب وأ فلأ ةثام هنو هللأ هقوف ىحتسي
 م * لج رلا اهمأ ةالصلا لم اق ال هل 

لاو فريسلا كلذ نود لاح هّللأو تابيه نسحلا لاق
 اوزيانت الو ] ىلاعت هلوقو طوس

 ناكو هني ى لا دنع ناكر ذابأ نأ ن سلا نع سن وي نع ةيلس ع نس دامح ىورإ باقل آلا

 ءىثام انبهام ىرتامأ ركل لَو ىنلالاقف ةيد وهلا نيام دق وأ هللاق ةعواس لجر نيب وهنيب

أوزيانت الو ] ةيآآلا هذه تلدنو لاق ىوقتلاب الإ هنم لضفأ تنأ امو دوسأ الورحأ
 

 ملسملا كيخأال لقتل لاق [باقل“الاب اوزانتالو ]ىلاعت هلوق ىف ةداتق لاقو [ باقلألاب

 نع قازرلا دبع انربخا لاق نسحلا انثدح لاق دمع . نب هللا ديع انثدح قفانماي قسافاب

ارصناب ىدوماب هل لاذ ملسي ىأ رعنلا» قوم 1 ناكل اق نسحلا ٠ نع رمعم
 نع اوهنف ىن

اق ليعامسإ نب ىسوم انئدحلاة دواد وأ ا ثدح لاق ركب نب دمت انثدح كلذ
 بيهواتثدح ل

 ةللس ىبى ةيآلا هذه تازن انف ف لاق كاحضلا ٠ نب ةريبج و بأ ىثدح لاق ماع نع دواد نع

 هالي هللا لوسر انباع مدق لاق [نام إلا دعب قوسسفلا م مالا سني باقل'الاب أوزبانت الوز

رطيو لمشل الرا ناعما ا الإ لجرا دم سيلو
 هم نولوةف ناللفأ ؛ لوقي ل قلي قا ل

 ا تازنأف مسالا !ذهنم بضغي هنإ هلئا لوسراب
 اذهو [باقل الاي اوزيانت الوز

ةيحاص هه ركام أم وه هوركملا بقللا نأ ىلع لدي
 ةلزنم هنال و هن قوصولل ام ديفيو 

 ! ةم 50 ريغف ىرج لا !ذه ريغ ةءيراجلا فاصوأالاو ءاس”الا امأن ةميتشلاو بايسلا

 نبدمح ىور دقو لاعفأن م ةقتشملا ءامس الإو صاخش'الا ءاوسأ ةلزنم اهم اليبنلا اهرانتي

 نع ىبراخنا ميخ نب دم ىنثدح لاق بعك نب دمي نع مثيخ نب ديزي نب دمع نع قامعإ



 كذ ةاغيلا اياضق ىف باب

 د, نطي نم ةريشعلا ةورغ ىف نيقيفر بلاط ىنأ نب ىبعو انأ تنك لاق رساي نب رامع
 ةرض ىنب نم مهءافلحو لدم ىنب ايف حلاصو ًارهش اه . ماقأ عقلي هللا لوسر اهب لزن املف
 ريع ىفنولمعي بدم ىنب نم ءالؤه ىتأت نأ كل له هنع هللا ىضر ىلع ىللاقف 0

 نم روص ىلإ اندمعف مونلا انيشغ مث ةعاس مهيلإ انرظنف ممانيتأف نولمعي فيكرظنن مهل
 انب رتن دقو نسا همدقب هني ملي هللا لوسر الإ انهن أ اف انمنف ضرآلا 00

 هانريخأو بارتلا نم ا اب ىلعل عليها لوسر لاق ذةمويف ءاعقدلا كلت نم
 2 ”رميحأ لاق هلا لوسرأي امه نم انلق نيلجر قاب ربخأ الأ لاقف انممأ نم ناكاع
 هسأ ر ىلع هدب مثلي هللا لوسر عضوو اذه ىلع ىلع اي كبرضي ىذلاو ةقانلا رقع ىذلا

 ىضر ىلع ىلإ بحأ مسا ناكام دعس نب لهس لاقو هتيحل ىلع هدب عضوو هذه هنم لبث ىتح

 هيحاص ههرك الو مذ هيف سيل ذإ هركب ال اذه لثف بارت ىلأ نم هب ىعدي نأ هنع هللا

 كي رش انثدح لاق ىدبم نب ميهارإ انثدح لاق دواد ونأ انثدح لاق ركب نب دم انثدحو
 موق ءامسأ يلي ىنلا ريغ دقو نينذآلا اذاب قلي هللا لوسر لاق لاق سنأ نع مصاع نع
 ىلع ل زيلد كلذ ف فو آابلس آيرح ىمسو 8 ًابابش ىعمو هللا دبع صاعلا نمش

 ا نأ دارأ الجر نأ ىور دقو هريغ نودانر ذام ٍباَقلأألا نم ىبملا نأ

 ركب وبأ لاق رغصلا ىنعي ايش راصنأللا نيعأ ىف نإف اهملإ رظنا ِهّنَِي ها لوسر هل لاقف
 7 نم ًاريثك اوبنتجا ]1 ىلاعت هلوقو هتديغالو روكذملا مذ هب درب م هنالل ة ةيبغ كلذ نك

 اريثك | هلوق نال هعيمج نع ال نظلا ضعب نع ىهلل | ةيالا تضتقا | مث نظلا ضعب نإ
 هيج نعد مل هنأ لعل دف [مثل نظلا ضعب نإ]هلوقب هيقعو ضعبلا ىضتقي [ نظلا نم
 متنكو ءوسسلا نظ متتنظو ] لاقو [ ايش قالا نم ىنغي ال نظلا نإ ] ىرخأ ةبآ ىف لاقو
 75 نإف حايمو هيلإ بودنمو هب رومأمو روظ# برضأ ةعبرأ ىلع نظلاف[أروب اموق

 دمتو ىلا نب ذاعم انثدح لاق عفاق نب قابلا دبع انثدح ىلاعت هقلاب نظلا ءوسومف روظحا
 نايفس ىلأ نع شمع الا نع نايفس اتثادح لاق ريثك نب دم انثدح الاق راهتلا نابح نبا

 نسحوهوالإ 5 مدحأ نومي الل و قي ثالثب هتوم ىلبق هني هللا لوس ر تعم لاةرباج نع
 ىورهلاروصنم نب ىبحي ديعس وبأ انثدح لاق عناق نب قابلا ديعانئدحو لجو رع هللا نظلا
 ىبأ نب نابح نع ىزاغلا نب ماشه نع كرابملا نبا انثدح لاق رصف نب ديوس انثدح لاق
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 نظ دنع انأ هللا لوقي مقلي هلا لوسر لاق لوقي عقسالا نب ةلثاو تعم لاق رصنلا

 نب ىسوم انثدح لاق دواد وبأ انثد> لاق ركب نب دمه انثدحو ءاش ام ىف نظيلف ىف ىدبع

 ةربره ىلأ نع راهن نبا ىندي ريتش نع عسأو نبدمهش نع ةيلس نب دامح انث دح لاق ليعامسإ

 عوف م ريغ ىلع نيرصن ثيدح ىف عوف م وهو ةدايعلا نم نظلا نسح لاق هلي ىنلا نع

 هكلذكو هنع ىهنمروظعهب نظلاء وسو ض رف هللاب نظلا نسف ليعامس] نب ىس وه ثيدح ىف

 رواظحلا نظلا نم وهو هنع روجم روظحم ةلادعلا مرهاظ نيذلا نيملسملاب نظلا ءوس

 لاق ىزورملا دمج نب دمحأ انثدح لاق دواد وأ أنثدح لاق ركب نب دمج انثدحو هنع ىهملا

 ناكتلاق ةيفص نع نيسح نب ىلع نع ىرهزلا نع رمعم ان ريخأ لاق قازرلا دبع انثدح

 ناكوىباقيل ىعم ماقف تبلقناف تقو هتثدفاليل هروزأ هتيتأف ًافكتعم هني هللا لوسر

 ىنلا لاقف اعرسأ لَ ىنلأ اءأرادلف راصنألا نم نالجر رف ديز نب ةماسأ راد ىف اهنكسم

 ىرحي ناطيشلا نإ لاق هللا لور اي هلا ناحبس الاق بح تنب ةيفص اهنإ اكل رلع هلْ

 قايلادبع انثدحو اءوس لاقوأ ايش اكبواق ف فذقي نأ تدشفت مدلا ىرجي ناسنإلا نم

 نبا انثدح لاق بيهو انثدح لاق نمحرلا دبع انث دح لاق ىنثملا نبذاعم انثدح لاق مئاق نا

 هبذكأ نظلا نإ نظلاو مكايإ ِهتْلَم هللا لوسر لاق لاق ةريره ىلأ نع هيبأ نع سواط

 ايف نظلكو هبجوب ببسأر يغ نم أءوس ملسملاب هنظ وهو روظحملا نظلا نم اذبف ثيدحلا

 ليلدلاه بصتوهللعي دبعت ًاديعتم نآكأمل هنآألر وظحورف هملعب دبع ام هتف رعم ىلإ لييس هل

 ليلد هيلعهل بصني ملام امأو هب رومأدلل اكرأت ناكنظلا ىلع لصحو ليلدلا عبتي ملف هيلع

 محلا ءارجإو نظلا بلاغ ىلع راصتقإلاف هيف محلا ذيفنتي دبعت دقو هب ملعلا ىلإ هلصوي

 تاكلهتسملام<ب وقتو ةلبقلاىرحتولودعلا ةداهش لوبقنمهباندبعتام وحن كلذو بجاو هيلع

 اهف اندبعت دق اهرئاظن نم ناكامو هذبف فيقوت اهريداقمب درب مل ىتلا تايانجلا شورأو

 ىرحتلاب هليَي ىنلا هرمأ ةالصلا ىف كاشلاف حابملا نظلل امأو نظلا بلاغ ماكحأ ذيفتتب

 نيقلا ىلع ءانبلا ىلإ هنع لدع نإو احابم ناكهنظ بلغ ولف هنظ ىف بلغي ام لع لمعلاو

 تنك ىنإ ةشئاعل لاق هنأ هنع ها ىطر قيدصلا ركب ىنأ نع ىور ام هوحنو ادئاج ناو

 لام وه امإو هيتضبق الو هيتزح ىنوكن ل كنإو ةيلاعلاب ًاقسو نيرشع دادج كتلحن
 نأ ىعور ىف قلأ لاقف ءامسأ ىم امنإ تاقف لاق كاتخأو كاوخأ وه الو ثرا ولا



 "44 ةأغبلا اياضق ىف باب

 انثدح لاق مناقنب قابلا دبع انثدحو هبلق ىف عقو امل نظلا اذه زاجتسافةيراج ةجراخنطب اذ
 ديعس نب هللا دبع نع دعس نب نمحرلا دبع نع رامع نب ماشهانث دح لاق لضفلا نب ليعامسإ

 ىذلا نظلا نم اذبف !وققحت الف متننظ اذإ قلي هللا لوس رلاق لاق ةريره ىبأ نعهيبأ نع
 هيلإ ب ودنملانظلاامأو هققح نأ ىغينبالف ةبيرلاب جوي امم هيخأىف ناسنإلا بلقب ضرعي
 ًآروظحنظلاءوس ناك اذإليق نإف هيلع بائم هيلإ بو دنم وه ملسملا خا الاب نظلا نسحو رف

 نأوه هو ةطساو امني نآلل كلذ بجبال هل ليق ًايجاو نظلا نسح نوكي نأ بجاوق

 انثدح | اوسجبت الو| ىلاعتهلوق هيلإ ًابودنم لعف دقف هب نظلا نسحأ اذإف ًاتيش هب نظيال
 ىبأ نع جرعألا نع دانزلا ىبأ نع كلام نع ىنعقلا نع دواد وأ انثدح لاق ركب نب دمح

 الو اوسسجت الو ثيدحلا بذكأ نظلا نإف نافلا و كايإ لاق تي هللا لوسر نأ ةريره
 لاق ةبيش ىبأ نإ 0 انثدح لاق دواد وب أ انثدح لاق ركب نإ دم انثدحو اوسس#ت

 نالف اذه ليقف دوعسم نأ قألاق بهو ن' ديز نع شع "هل نع ةيواعم وبأ انثدح

 هب ذخأت ءىش انل ربظي نإ نكلو سسجتلا نع انيهم دق انإ هللا دبع لاقف ارم هتيحلرطقت
 تايآلا هذه ىف هللا ىبف 00 اوعدو كل ربظ اع اوذخ اوسدجت ال دهاج نعو

 هفذق نم ببذكن بجبن ىلع هبلدو رتسلاو ةلادعلا هرهاظ ىذلا ملتسملاب نظلا ءوس نع

 !ذهاولاةوأر يش مهسفنأب تانهؤلاو نونه ؤملا نظ هومتعمس ذإ الول | ىلإعت لاق و نظلاب
 ىهنلا كلذ ىضتقا دقف نظلا نيس سئالاو فذاقلا بيذكت بجو اذإف | نيبم كفإ
 ملام ىصاعملا لهأ ىلع رتسلاب ىمأ لب سسجتلا نع ىهن و هراهظإ نعو نونظملا قيقحتنع
 نا يح نب دمع انثدح لاق دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمحم انثدح رارصإ مهنم هربظي

 برع نا ريهزانل هبسنو دوأد وبأ لاق دياولا نع ليثا رس نع ءىقابر هلا انثدح لاق سراف

 دياز نب ديز نع 7 أشه ىنأن ديأولا لاق ثيدحلا اذه ىف ليئأرس] نع دمت نب نيس> نع
 5 «ءا كل هكا كو

 ىلإف جيش دحأ, نع دحأ ىنغلم ال قلم هللا لوسر لاق لاق دوعسم نبأ, نع
9 
 اه م

 7 انثد 7 دواد وبأ انثدح لاق ركب نب دمع انثدحو مكل ردصلا ميلس انأو مكبلإ
 ميغاوأنع ةمقلع نب بعك نع طيش نب ميهاربإ نعكرابملا دبع اندحلا يهار] نب

 و و>أ نك ناك اهرتسف ةروع ىيأروف لاق ا أ لأ نع مأع نب ة ةيفع نع

 ليقع ن هع ثيللا انثدح لاق ديعس نب ةتق انئدح لاق دواد وبأ انثدد لاق ركي نب دم

 عم ماكحأ لود



 ,صاصجلا نآءرقلا ماكحأ 01

 نم هبلسيالو هملظي ال لسملا وخأ ملسلل لاق ملم ىنلا نأ هيبأ نع ماس نع ىرهزلا نع

 ةبرك اهب هنع هللأ جرف ةيرك لسع نع جرف نمو هتتجاح ىف هللا نإف هيخأ ةجاح ىف ناك

 نم هن هللأ نرمأ ام عيمجو ةمابقلا مو قل هرتس السم رتس نمو ةمايقلا موي برك نم

 لاق نيدلاو ايندلا ىمأ حالص نيبلا تاذ حالص فودنيبلا تاذ حالص ىلإ ىدؤي كلذ

 لاق دو ادوبأ انثدح لاق ركب نبدم انثدحو | [ ميتا ذاوحلصأو هللا أوقتافإ ىلاعت

 مأ نع لاس نع ةرم نب ديزب نع شمعألا نع ةيواعم وبأ انثدح لاق ءالعلا نب 0

 اصلا ة ةجرد نم لضفأب كربخأ الأ هلي هللا لوسر لاق لاق ءادردلا نأ وع هادردلا

 ةقلاحلا نيبلا تاذ داسف و نيبلا تاذ حالصإ لاق هللا لوسراي لياولاق ةقدصلاو ةالصلاو

 انثدح لاق دوادوبأ انثدح لاق ركب نب دمع انئدح [ ًاضعب 2 بتغيالو | ىلاعت هلوقو

 هللال وسراي ليق هنأ ةريرهىبأ نع هيبأأ نع ءالعلا نع دم نب زيزعلا دبع انثدح لاق ىنعقلا

 هيف ناك نإ لاق لوقأ ام ىخأ ىف ناكنإ تيأرفأ ليق هركب امب كاخأ ك ركذ لاق ةيرغلا ام

 انثدد لاق ركب نب دم انثدحو هتهم دّقف لوقت ام هيف نك مأ نإو هتبتغا دقف لوقت ام

 ةشئاع نع ةفيذ> ىبأ نعرق”الا نب ىلع نع نايفس انثدح لأق ددسم انثدح لاق دوادوبأ

 دقل لاف ةريصق ىنعف ددسم ريغ لاق تيكو تيك ةيفص نم كيسح ل هي 0 ىبنلل تاق تلاق

 نأ بحأ ام ل لاقف رخآ ًاناسنإ هل هل تيكحو تأاق هت ةجز 0 ءامع تجوع ول ةلك تلق

 نسل !انثدح لاق دوادوب أ انثدح لاركب نب دمح انثددو اذكو اذكى نأوأتاسنإ تيكح

 ْن نب نحرلا دبع نأ ريبزلا وبأ ىتربخأ لاق حيرج نبا نع قازرلا دبع انئدح لاق ىلع نبا

 هلي هللا ىن ىلإ ىماس“ الا ءاج:لوقي ةريرهابأ عمس هنأ هربخأ ةريره ىبأ مع نبا تماصلا

 ديرت اف هلوق ىلإ ثيذحلا ركذو ًامار> ةأرما باصأ هنأ تارم عبرأ هسفن لع دهشف

 هباعحأ نم نيلجر مل 2 هللأ ىف عمسف مجر رف هن صأق ىف ةروطت أ برأ لاق ل وقلا اذه

 مجد مجرد ىد هسفن هعدت 0 هلع هللأ رتس ىذلا اذه ىلإ رظنا هيحاصل اههازملا لوَش

 نالفو نآلف نأ لاقف هلجرب لئاش رامح ةفيحب سم ىتح ةعاس 0 ههنع تكسف باكلا

 لك أي نم هللا ىبناي. الاف رام | اذه ةفيج نم الكف الزنا لاق هلل !لوسراب ناذ نحن لاقف

 هنإ هديب ىسفن ىذلاو هنم لك “الا نم دذأ ًافنآ اكيخأ ضرع نم املث اف لاق اذه نم

 هللا دبع نمهارإ انثدحلاق عناق نب قابلا دبع انثدحو اهيف سمغتب ةنجلا راج ل نآلا



 حاحا ةاغبلا اراض ىف باب

 اوتأ ًاسان نأ نوع نبا انثدح لاق نيتئامو رشع ثالث ةنس ةرم نب ديزي انثدح لاق
 ىورو مكيلع هللا مرحام 1 لحأ ال لاقف لحف العجاف كنم لانن انإ اولاقف نيريس نبأ
 كاذ امو لاق ههركأ ًارمأ ىرأ ىنإ ديعس انأ اي نسحلل لاق الجر نأ حيبص نب عيبرلا
 كن وكحي مث كمالك طقس كيلع نوظفح كسل نورضح< اماوقأ ىرأ لاقىخأ ناأي
 ءاي كاذامو لاق بيأوه امب كربخأ كيلع اذه نربكيال ىخأ نبا اي لاقف كنوبيعيو
 ءايبن للا ةقفاسمو ناريتلا نمةاجننلاو نانجلا لولحو نمحرلا راوج ىفىسفت تعمطأ لاق
 اذإف مهقلاخ مهنم لسل دحأ سانلا نم ملس ول هنأ سانلا نم ةمالسلا ىف ىسفن عمطأ ملو
 ثراحلا انربخأ لاق مئاق نب قابلا دبع انثدح ملسي ال نأ ردجأ قواخلاف مهقلاخ ل 2
 دلاخ ىتثدح لاق نمحرلا دبع نب ةسينع انئدح لاق ربما نب دواد انثدح لاق ةماسأ ىلأ نا
 رفغتست نأ بايتغإلا ةرافك يلي هللا لوسر لاق لاق كلام نب سنأ نع ىئاهلا ديزي تبا
 حييبقتل ديكأت [هومتهركسف ايم هيخأ مك لكأ» نأ مدحأ بحأ] لاعت هلوقو هتنتغا نأ
 ىتاثلاو ةبيغلا كلذكف لكلا مرع ناسفإلا ل نأامهدحأ هوجو نمهنعرجزلاو ةبيغلا
 ةها ركلاف هتلزنم عدنع ةبيغلا نكتلف عبطلا ةمج نم ناسنإلا مل لكأ فاعت سوفنلا
 ىعاودنم عابتالاب قحأ لمعلا ىعاود تناك اذإ لقعلا بجوم ةبج نم هبانتجا موزلو
 حيبقتلا ىف نوكيام غابأ اذهو هاخأهلعج ىتح تيملا ناسنإلا ركذ ىلع هرصتقي ملو عبطلا
 هقيسفت بجوي ام هنم روظي ملو ةلادعلا هرهاظ ىذلا ملسملا ف وه امنإ هلك اذبف رجزلاو
 هيفام ركذ نإف ًاقساف اكوتبم كلذب ىوذقملاناكن إف كلذب هفذاق بيذكست انيلع بحب اك
 ههركي ام هفصوو هلئاق ىلع ريكنلا هعماس ىلع بحيال كر وظح ريغ ةحيبقلا لاعفأألا نم
 ةبج ىلع انيشم ناك ن إو هتقلخ فصو رخآلاو ةحيبقلا هلاعفأ ركذ امهدحأ نيب رض ىلع
 نسحلا نع انيور ام وحن ىلع !رعئاص بيع الو اهم همذ ةهج ىلع ال هريغصتو هلراقتحالا
 ناسنإهب فصواذإامضعبب ةلمجأ ف موق فصو زو< دقر ةقلذلا مبقب حاجحلا هفصو 2
 ىوراك ف يرحتلا هجو ىلع ةلمجلا هب فصو اذإ ةبيغ نوكي ال مث ةروظح ةبيغ ناك هنيعب
 تجورزت ىنإ هللا لوسراي لاقف هَ ىنلا ىلإ لجر ءاج لاق ةريره ىنأ نع مزاح وبأ
 فصو لءجو ةبيغ نكي ما هنإف آش راصنألا نيعأ ىف نإف املإ ترظن له لاق ةأرما
 هجو ىلع هلي ىنلا نم ناك كلذ نأل ةبيغانمدق ىذلا ثيدحلا ىفرصقلاب لجرلا ةفئاع



 صاصجلل نإءرقلا ماكحأ : ا

 اموق اولتاقت ىتح ةعاسلا موقت ال لاق هنأ هنع ىوراكوهو بيعلا ةبج ىلعال تفيرعتلا
 كلذ نكي مف ةقرطملا نانا مههوجو نأك ف ونآلا سطف نويعلا راغص هوجولا ضارع

 00 ىثنأو ركذ نم مانقلخ انإ] ىلاعت هلوق موقلا ةفص مل ًافيرعت ناكامنإو ةبيغ
 لئابقلاو دعبألا بسنلا بوعشلا ةداتقو دهاجم نع ىور [ !وفراعتل لئابقو ًابوعش

 03 أدب ا [ ماقتأ هللأ دنع كمركأ ن 1 | ىلاعت هلوقو نالفو نالف ىنب ا

 ىف نيقرفتم نيبعشتم ىنعي ًابوعش مولعج مث ءاوحو مدآ امهو ىثنأوركذ رم قلخلا
 لع ؛ابق مهلعج مث * موو دنهلاو مورلاو سرافو برعلا وحن ةقرفتملا مم ”الاك باسن' الأ

 فلاغ اكةبسنلاب !وفراعتيل مجعلا تاتويبو برعلا لئابقوحن بوعشلا نم صخأ مثو

 ىلع م مضعيل لضف ال هنأ ىلع كلذب لدو ًاضعب موضعل ف ةرعبل مثروصو موةاخ نيب

 قحتسي ال لضفلا نأالو ةدحاو مأو بأ نم ًاعيمج اوناكذإ بسنلا ةرج نم ضعب

 كلذ دكأو بسنلاب ضعب ىلع ًادضعب رخفي الثل انا كلذ ىلاسعت هللا نيبف هريغ لمعب

 ىوقتب قحتست امنإ ةعفرلاو ةليضفلا نأ نابأن [ماقتأ هللا دنع مكم ركأ نإ] ىلاعت هلوقب
 ةيلماجلا ةوخن بهذأ دق هللا نإ لاق هنأ هتبطخ ىف متلي ىنلا نع ىورو رح هل

 ىرعل لضف ال 1 هللا دنع كمركأ بارت نم مدآو ا سانلا هابألاب ابمظعتو
 مكمظعأ ال ماقتأ هللا دنع مكمر ك أ نإ ءاطعو سابع نبا لاقو ىوقتلاب الإ ىمحي ىلع

 : تارجحلا ةروس رخآ آب

 ق ةروس نمو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 دمح نب هللأ دبع انثدح [ يرم ىمأ ىف مف مهءاج امل قحاب اويذك لب | ىلاعت هلوق

 ىفةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع ان ريخأ لاق ىناج رجلا عيبرلا ىبأ نب نسسحلا انثدح لاق
 ىلاعته لوقو هنيد هيلعستلاو هيأر هيلع جرم قحلا كرت نم لاق , حرم رمأ ىف مهف | هلوق

 ىنلا نع هللأ كيع نب رب رج ىور [ بورغلا لبقو رسمشلا عولط لبق كير دمحب حبسو ]

 اواعفاف اهمورغ لبقو سمشلا عولط لبق ةالص ىلع اوبلغت ال نأ متمطتسا نإ لاق هِي

 سابع نبأ نع ىورو | بورغلا لبقو سمشلا عولط لبق ل حبسو] أرق مث
 دهاجي لاق [ هحبسف ليللا نمو ] ىلاعت هلوقورصعلا ةالصورجفلا ةالص دارملا نأ ةداتقو



 ؟ة قةروس نمو

 [دوجسلارابدأو] ىلاعتهلوقو ةمتعلاو برغملا ةالصدير نأزو<ركبوبأ لاقىلثللا ةالص
 ىعشلاو ىعخنلاو دهاجيو ىرصبلا نسحلاو سايع نباو ىلع نب نسلاو رمتو ىلع لاق

 سابعنب انعورجفلا لبق ناتعكر[موجنلارابدإو ] برذملادعب ناتعكر [دوجسلارابدأو]
 حبست نأ ض رآلا ىلع كتبيج تعضواذإ [دوجسلارابدأو] سابعنب !نع دهاجم نعودلثم
 سمشلا عولط لبق كبر دمححبسو]هلوق نأ ايدبهلوق انركذ نمقفتا ركب وبأ لاق ًاثالث
 ةمتعلا ىو ليللا ةالص وه [هحبسف ليللا نمو] كللذكو ةالصلا هب دارأ [بورغلا لبفو
 دقو هحبسف ري هيف نآل ةالصلاوه [ دوجسلارادأو] هلوق نوكي نأ بجوف برغملاو
 نيريس نب دك ىورو ةبآل !ريسفت هنأ ركذي لو ةالصلكربدىف حيبستلا لِي ىنلا نعىور
 الث ةالص لكربد ىف بسن نأ يَ هللا ل وس ران سمأ لاق تباث نب ديذ نع سلفأ نب ريثك نع
 لاقف مانملا فراصفألا نم لجر قف نيثالثو ًاعيرأريكنو نيثالثو ًاثالثدمحنونيثالثو
 اوربكت و نيئالث وأثالث اودمحتو نيثالث وأ الث ةالص ل كر بد فا وحب لت نأ هني دمعك م
 كلذ ركذف ليلهتلا افا ولعجاف نيرشعو اسم ني رشعو آس مخ اه ومتلعج ولف نيثالث واعبرأ
 بهذ هلال وسراي !ولاق لاق ةريره ىبأ نعلاص ىبأ نعىمس ىورو !ولءفا لاقف قم ىنلل
 اندهاج اى او دهاجو انيلصاكاولصاولاقكاذ فيك لاق مهقملا يعنلاو تاجردلابر وثدلا ل هأ
 ناكنم هب نوكردتر مأب مربخأ انأ لاقف لاومأ ان تسيلو مهطاومأ لوضف نم اوقفنأو
 هللا نوحبست هلثمب ءاج نم الإ هب متثج ام لثمب دحأ ىتأي ال مدعب نم هب نوقبستو محلبق
 رذ ىبأ نع هوحن ىورو ًارشع نوريكتو ًارشع هللا نودمحتو أرشع ةالص لكربد ف
 نيثالثو ثالث دمحتو نيثالثو ًاثالث ةالص لك ربد ىف مبسق لاق هنأ الإ هِي ىنلا نع
 ًاعبرأ ربكتو لاقو هون كَ ىنلا نع ةرجت نب بعك ىورو نيث الدو ًامبرأ ريكتو
 لوقي هلي ىنلا تعمس لاق ىردخلا يطيب ىأ ىع ققيعلا نورا وبا وذو تيثالثو

 نياسرملا لع مالسو نوفصي امع ةرعلا ب
 هلوق ناك 0 ولا ىلع ةيآلا ىتعم لمح نإف ركب وبأ لاق « نيملاسملا بر هلل دمخاو
 روظلاة الصلع | بورغلا لبقو] رجفلا ةالص ىلع | سمشلا عولط لبق كبر دمح ميسو |
 ة,آلا|نوكتف برذملاو ةمتعلاةالص [هحبسف ليللا نمو | نسحلا نعىوركللذك و رصعلاو
 قيليال امع هن هب زنت حيدستلا نآلل حيرستلاب ةالصلا نع ربعو سلا تاولصلل ةمظتنم

 5 كير نادييس هقارصنا ددع هتالص رخآ ىف



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ هَل

 . ق ةروس رخآ ىلاعت هلل هيزنت ىه راكذأو نآرقلا ةءارق ىلع لمتدشت ةالصلاو هب
 21 كا تل س1 الا ازال ا سل كلا تك وس

 ثايراذلا ةروس نمو

 ميحرلا نمحرلا هللإ مسلإ

 كاحضلاو ميهاربإو سابع نبا لاق | نوءجممام ليللا نم اليلق اوناك |لاعت هلوق

 اولصال] مهيلع رمت ةليل لقأ اوناكلاق سابعنب ١ نع ريبج نب ديعس ىورو مونلا عوجملا

 أت ةليل لقأ هللا دبع نإ فرطم لاقو اليلفالإ اهبف نوماني ال نسحلا نع ةداتق لاقو اهف

 ليللا لكن وماني ال اوناكدهاجب لاقو !مطسوأ نم امإو الأ نم امإ اهبف نولصيال مييلع

 نسما نع ةويحوبأ ىوروءاشعلاو برغملانيب نولفتني اوناكلاق سنأ نع ةداتق ىورو

 أوناك لاق ةداتق نع ىورو اورفغتسا اودجس اذإ و ليللاب ةالصلا نوليطي اوناكلاق

 ةالصل مهتظقي بنج ىف اليلق معو لعج هنأك اتقول امنورظتني ةمتعاا نع نومانبال

 لمزملا ةروس ىف لزن امب امضرف خدنف ًاضرف ليللا ةالص تناكدق ركب وبأ لاق ةمتعلا

 ىورو اهف بيغرتلاو ابلضفف رايخأ لَو ىتلا نع ىوردقو ةروسلاهذه فايف بغرو

 امقفاوي ال ةعاس ليللا ىف نإ هِي هنا لوسر لاق لاق رباج نع نايفس ىبأ نع شمعألا

 وبأ لاقو ةليل لك ىف كلذو هايإ هللا هاطعأ الإ ةرخآلاو ايندلا ريخم اهف هتلاوعدي سم دبع

 ليللا فصت لاق هلي هللا لوسر تلأسس لاق لضفأ ليللا ةالص ىأرذ ىلاال تلق لسع

 ِلِلَي ىنلا نع ورمع نب هللادبع نع سوأ نب ورمع نع رانيد نب ورم ىورو هلعاف ليلقو

 مانيو ليللا ثلث ىلصيو ليللا فصن ماني ناك دواد ةالص ىلاعت هلا ىلإ ةالصلا بحأ لاق

 نودقري ام لاق | نوعجم ام ليللا نم اليلق أوناك| نسحلا نع ىورو ليللا سدس

 ةناكتسإلاوءاعدلا ىف اوسلجم# رحسلا ىلإ ةالصلا اودم لاق | نورفغتسي مه راجت الابو |

 لاقف هليوأت ىف فلسلا فاتخا ركب وبأ لاق [ قح مهلاومأ ىو ] ىلاعت هلوقو رافغتسإلاو

 سابع نبأ لاقو لاملا ف بجاو ةاكزلا ىوس قح> وه دهاجيو ىعشلاو نسحلاو رمع نبأ

 قح مهلاومأ ىفو ] نيريس نبا لاقو قدصتي ال نأ هيلع حانج الف هلام ةاكذ ىدأ نم

 تخسن لاق ساأيع ننأ نع مكحلا نع جاجح ىورو مولعم قدح ةقدصلا لاق ا مولعم

 كلذ ىف هِي ىنلا نع ةاورلا فلتخاو هلثم رفعج ىبأ نع جاجحلاو ةقدص لك ةاكرلا

 ىذلا لجرلا ةصق هللا ديبع نب ةحلط ىورف نيقي رفلا نم دحاو لكوب جتحام هنع ىورف



 ١610 تايراذلا ةروس نمو

 ال لاق !ذه ريغ ءىش ىلع ىله لاقف مايصلاو ةاكرلاو ةالصلا .ركذف هيلع امع متلي ىنلالأس

 كلام ةاكز تيدأ اذإ لاق تل 2 :ء ةربرهىبأ نعجارد نع شراحلا نب ورمع ىورو
 لوسرلاق لاق 0 نع مثيطأ أ نع جارد ىورو هيف كيلعام تدضق 8

 اهم جتح رابخأالا هذبف كيلع بحي ىذلا قحلا تيضق دقف كلام ةاكز تردأ اذإ تي هلل
 نيريس نب نبأ جتحاو اهريغ ل املا املا باص ىلع قءال هنأو ةاكذلا ىلع ًاماواعم 0-8 1

 بجوأ نم جتح حا وةمولعع تسل هوفلاخم اهبجوب ىلا قوقحلارثاسو 0 مولعم ق> ةاكزلانأب

 0 هللا لوسر تلأس تلاق سق تنب ةمطاف نع ء ئبعشلا ىور اع ةاكزلا ىوس ا هيف

 ألا |برغملاو قرشملا لبق هوجو اولوت نأربلا سيل | التف ةاكزلا ىوس قح لاملا ف
 ةررهوأ ث يدع أ ضيأن وجتحو [هبح ىلعلا ات آو] هلوةدعب ةوالتل اق سن ىف ةاكزلا ر 3 لف

 عاقب | ل 2 الإ مهل و اهرسع يف ابقح ىدؤيال لبإ بد ءاض نمام لاق لي ىنلا نع

 ةريزغلا حنملاق اهقحامو ةريرهأب انأ ؛ نار عأ لاَ 70 مث خلاور قيل | ركذو اف ةافخأب ا رق

 ىنلا نع رباج نع رييزلا ىبأ ثيدح ىو نبللا قسلو رع ظلا ىلع لمحتو ة 4 ركلا ىطعت و

 ءاملا ىلع اهيلحو اهتحنمو اهولد ةراعإو اهلك قارطإ لاق ابقحامو هللا لوس اي اولاق وِ
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 تيهتنا لآق رذ ىأ نع ديوس نب رورعملا نع شمع” الا ىورو هللا ليدس ىف اهلع لمحو

 ةيعكلا ب رو ن لورسخ "الا لاقاليقم فآر الف ةيعكس !!لظ قسلاج ودور ريع ص ىلا ىلإ

 نع اس اذكهو اذكره لاق نمالإ الاومأ نورثك الا م لاق م نم هللا 0 تاقف
 موي هتءاج الإ اهتاكز دؤي هاك وسو# لجو نم ام هدي نيبو هلاش نعو هنيع

 ىذقي ىد امالوأهيلع تديعأ اهارخأ تدعب املك[ مفأ افخأب هأطتواب مم ورشب هحطنت ةمايقلا

 نيلسملا قافتاب ةاكزلا ىوسقح لالافو ةلمنغت سمأ رابع الادذه ركب وأ ألا سانلا نيب

 ماعط] نم نم منزلي أمو هماحزأ ىوذىلعو ني ريقف: اناكاذإ هنن أو ىلع ةقفنلا نم مزمل أم هنم

 نم ضرعل أم دنع ةم زاللا ( َق وقل نم كلذ ىرجي ىرج أموةب عطقنملا لمحو رطضملا

 ناو ةشئاع ةياور سابع نبا لاق [ مورحلاو لئاسلل | ىلاعت هلوقو لاوح الا هذه
 نسما لاقو فراحلا مورحلا ةمركعو ىعخنلاو ةيلاعلا وبأو ءاطعةياور دهاججو بدسملا
 ى هل سل ىذلا مورا دهاجو ةيأور سابع نن] لاقو قزرب الف بلطي ىذلا مورحنأ

 اومنب ال ىذلا ةمركع لاقو ءىث ةمينغلا ىف هل سيل ىذلا رخخآ ظفل ىفو مهس مالسإلا



 صاصجلا ناءرقلا ماكحأ ء

 مولعم قحب هدنع دارملا نوكي نأ زوحيال هنإف بلكلا ىلع هلوأت نم ركب وبأ لاق بلكلا

 ريغ ًاقح هدنع دارملا نوكي نأ ىغيفيف ةاكزلا نم ىرحيال بلكلا ماعط] نآل ةاكزلا

 ىرح دبك ىذ لكف نإ 2 ىنلا 0 ىوراك ةبرق بلكلا ماعطإ ف نوكيف ةاكزلا

 ةاكرلا نأل ةاكزلا هنأ مولعم قح هلوق ىف روظألاو هل هللا رفغف ابك س الجر نإ ار

 اهتحت ىوطني نأ زئاج ذإ ةيآلاب ًادارم نوكي نأ بجوف مواعم ق> ىهو ةلاحمال ةبجاو

 آدا م مورحلا هيلع فلسلا لوأتام عيمج نوكب نأ زئاج مث اهنع ةرابع ظفللا نوكيو

 أرجأ دحاو فنص ىف تعضو اذإ ةاكزلا نأ ىلع لدي وهو ةاكرلا هئاطعإ زاوج ىف ةيألاب

 هلأ قرفو تاكدعلا ةبأ ىف ةروكذملا فانصأالا نود مورحلاو لئاسلا ىلع رصتقا هنأل

 همرحب دقو ةلأسملا ةكرتب هسفن مرحب دق ريقفلا نال مورحلاو لئاسلا نيب ةمآلا ىف ىلاعت

 هج ولا اذهنم امورحبىمسف ةلئسملا كرتب هسفن مرح دقف لئسإ مل اذإف هئاطعإ كرتب سانلا

 هنأ ىعشلا نع ىوردقو ساأنلا لبق نمو هسفن لبق نم نابجو نم امور ريصإ هنأال

 . تايراذلا ةروس رخآ مورحنا ام لعأ نأ ىنايعأ لاق

 روطلا ةروس نمو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب 00

 دهاجو صوح" الا وبأو دوعسم نبا لاق | موقت نيح كب ر دمحت حبسو | ىلاعت هلوق

 ىورو كيلإ ب وتأو كرفغتسأ تنأ الإ هلإال كدمحب و كناحبسن اكم لكنم موقت نيح

 كناحبسل و قي نأ هسلجم نمماق اذإ ب حتسي مهرب ]ناكأ شمع”الا لعس لاق مشاه نب ىلع

 كلذ لعجب نأ بحتس ناكام لاق كيلإ بوتأو كرفغتسأ تنأ الإ هلإ ال كدمحو مهللا

 هللا كنأحبس هلوق هب ىنعي ركب وب أ لاق ةالصلا حاتتفا هب ىنعي رمع نع كاحضلا لاقو ةنس

 مس سلا وللي 1 ه .ام نك هلام ه8 2 نك ف ثربان وف
 لخمض_هاادعتل تللذإب وهن لاف هنإ) يدنا ىلإ :مج يو .يو .ىف لإ 1| تزرمساف] | ىةأر ص ا.
 6 . تا هدول ىلا نك يزاد و 9 ردا ىواساط ؛برابنو تادهتحاو

 عيمج ىف ًامومع نوكي نأ زوحي ركب وبأ لاق كمانم نم موقت نيح ءازوجلا وأ لاقو

 ةباحصلا نم ةعاج نعءافىور | موجنلا رابدإو | ىلاعت هلوق تالليوأتلا هذه نم ىور ام

 ثيدح اهنم رجفلا ىتعكر ىف رابخأ لَم ىنلا نع ىور دقو رجفلا اتعكر هنأ نيعباتلاو

 اهف امو ايندلا نم ريخ رجفلا اتعكر علي هللا لوسر لاق تلاق ةشئاع نع ماشه نب دعس



 ؟ مجنلا ةروسنمو

 لفاونلانم .ىث لاعسأ هل 7 هللا ل وسر تيأرام تلاق ةشئاع نع ريمع نب ديبعىورو

 لاق ملي ىلا ن نأ ءاطع رع بويأ ىورو ةميتغ ىلإ الو رجفلا ىتعكر ىلإ هعارسإ
 امهفنإف امهوعدت ال لاق 0 هنع ىورو ملسم لك ىلع ناتءجاو رجفلا ةالص لبق ناتءكرلا

 . روطلا ةروس رخآ ليخلا مكتقرط نإو امهوعدت ال لاقو بئاغرلا

 مجنلا ةروس نمو

 ميحرلا نحرلا هللا مسب

 ثداوحلا ىف لع لَم ىنلال وق نأ رجال نمي جنح ول نعءعقطنياموإ ىلاعتهلوق

 ىأرلا دابتجا نآل اونظاكس يلو | | ىحوي ىحو الإ وه نإ | هلوقب ىأرلا داهتجا ةبج ن
 ىلاعت هلوقو ىحو نع هنأ هيلإ ىدأ امو هيجوم بسب ن نأ زاج ىحولا نع ردص اذإ

 عيرلا ودهاجيو هيه ىور | ىهتنملا ةردس دنع ىرخأ ةلزن هآردقلو

 ىأر هنأ سابع ن | نع ىورو نيم اهيلع هللا هقلخ ىتلا هتروص ىف ليربج ىأر اولاق

 ءامسلا ىف ىهتنملا ةردس كاحضلأو دوعسم نبأ نعو ملعلا ىعم ىلإ عجرب اذهو هبلقب هير

 أ حاور أ اهيلإ ىهتني ةناآلا ىوتنملا ةردس تيم ليقو ءايسلا ىلإ جرعياف ىوهشاهيلإو ةسداسلا

 ل ةلالد ةبآلا هذه ىفو ةنجلا لهأ اميلإ ريصي ىتلا ىه ىوأملا ةنج نسحلا لاقوءادهشلا
 ىهتنملا 0 دنع 0 | ىلاعت هلوقب ةن+لا ىلإو هامسلا ىلإ دعص دق 2 ىنلا نأ

 وبأ لاق امم ممللاب هبش : | ل ةياور سابع نبأ لاقإ ممللا الإ | ىلاعت هلوقو [ ىوأملا ةنج

 ا كإذ كردأ اند 0 زم هظح مدآ نبا ىلع بتك ىلاعت هللا نإ هيي ىنلا نع ةربره
 وأ هلك كإذ قدصي َج رفلاو ىهتشتو ىنغ سفنلاو قطنلا ناسللا انزو رظنلا نينيعلا اةزذ

 اه دنع

 سم اذإف ةرشابملاو ةلبقلاو ةزمغلاو ة رظنلا هنأ ةريره ىنأو دوعسم نبا نعىورو هبذكي
 اني أ هنعو حاكتلا ملا نأ اضيأ ةريره ىبأ نعو لسغلا بجووانذلا ووف ناتلا ناتؤلا

 1: الإ 1 ا 1١ 1 كلا نم ةيللا نأ
 صان غال دح ندخل نيبام ممللا اور نايك لاو ةوسإ الف بوت مث انزلا نم ةملل

 مدللا ءاطع لاقو ةأرملاب ُ , ىذلا وه ةياور ًاضيأ سابع تبا لاقو ةرخآلا دحو ايندلا

 ع رانيد نإ 0 ىورو بوت# مث  يئذلأ بيصت نأ دهاجم لاقو عاملا نودام

 لاقيو املاال كل دبع ىأو أو ًامج رفذت رفغت نإ موللا لوقي هلع ىلا ناك سابع نيأ نع

 مدللا نإ ليقو اهيلع مزع ريغ نم اهب سفنلا ثيدح ةبج نم ةئيطخلاب مهلا وه مهلا نإ



 صاصجلل نإءرقلا ماكحا 7

 ريغصلا ممللا نإ ليقو هبراق اذإ ًاماملإ هىثلاب مأ لاقي هيف لوخد ريغ نم ءىثلا ةنزاقم

 أ مكتاثيس منع رفكت هنع نوبنتام رئابك اوبنتجت نإ | ىلات هلوقل بونذلا نم

 | هسفن لع هبسكي امنافاعإ بسكي نمو] هلوقكوه !ىرخأرزوةرزاورزتال | ىلاعتهلوقو

 | ىعسام الإ ناسنإلل سيل نأو | ىلاعت هلوقو | اهيلع الإ سفن لك ب سكبت الو] هلوةكو

 ىلع رجحلا لاطيإ آف هريغ ىللع ن اسنإلا فرص 7 زاوج عانتما ف هب ١ جتح و كلذ ىن عم ىف

 0 اذإةفطن نم ىنناللاو ركذلا نيجوزلا قلخ هنأو و ىلاعت هلوقو خاابلا لقاعلا رحلا

 هنأ ىلع لدي اذهو عيمجا بعوتسا سنجلل مسا [ ىثالاو ركذلا |هلوق ناكامل ركب وبأ

 امهد-أ نمولخال هرمأ انيلع هبتشا نإو ىثنخلا نإو ىثنأ وأ ًارك ذ نوكي نأ نم اولخال

 نأ ٠ نم بالف مه غلب اذا ًاريغص مادام نوكب امبإ لكشملا ىثنخلا نإ ] نسحلا نب دمح لاق دقو

 . جت هلأ ةروس رخآ هلوق ةوص ىلع لدن ةيآلا هذهو ىنأو 0 ركذ ةمالع هيف ررظت

 رمقلا ةروس نمو

 8 حرأا نمح لا هللا مسب

 هللا نآل يي ىنلا ةرب ةص ىلع ةلالد | رمقلا ق ناو ةعاسلا تبرتقا | ىلاعت هلوق

 ةرشع ره هلأ قاقشتأ ىودو هَل ىنلاةوبث همك ىلع ة ةلالدهلدجيل ال هلثع تاداعلا ب اةيال

 هب ريجو ةفيذ>و 9 سايع ناو سنأو رم ن نس ماو دوعسم نب هللا دع ملد ةءاحصلا نم

 دنع لبقتسملا ف قشنيس اهانعم 2 نأ 0 ةلاطإلل اهديناسأ ركذ ته 1 5 معطم 0

 اذه هل ليق قافآلا لهأ ىلع ىنخ امل رقي ىبنلا نامز ىف قثنا دق ناكول هنآل ةعاسلا مايقأ

 ربخلا رتاوت دق هنأ رخآلاو هتقيقحو ظفللا رهاظ فالخ هنأ امهدحأ نيبجو نم دساف

 قافآلا لهأ لع ىخ ااعقو دقكلذ ناكولهنإ هلوقامأ و دحأ مهنم هعفدي ملو ةباحصلا نعد ٌ

 ريب دتلا نمبرضل روماأل !|ضعبب هتلؤرنع مرلغشيوأ مب موهنع هللأ هرتسي نأ زئاج هنإف

 هلو هللا لوسر ءأعد دنع نيرضاحلا هروظأف .هسفنل قافألا ىف نيئينتملا ضعب هيعدب الثلو

 زاوج ىلع لد هب الأ[ موني ةمسق هألأ نأ ميثبتو ٍإ ىلاعت هلوق مويلعةجاجت <!و ماب 1

 ةأبابملا نأ ىلع ًاضيأ لدي بو مط ًامويو ةقانلل آمؤي ءاملا برش اولعج مهنال ءاملا ىلع أب . ابملا

 لصالا ةمسؤقال هامل ىلع 7 , ايم ىه امو ةمسق كلذ . ىعس دق ىلاعت هللا نآل مقانملا ة ةمسق.

 للعهلوقنملدياذهو هجولا اذهىلع ءاملاىلع ةأ نلت .املازاوج قف كلذب نسحلا ننس 53 جتحأو



 فق نمحرلا ةروس نمو

 . رمقلا ةروس رخآ امخسن تبثي ملام ةتباث ءايبناألا نم انلبق ناكن م عئارش ىرب ناك هنأ

 نمحر لا ةروس نمو

 ميحرلا نيحرلا هللا مسب
 كادضلاو ةداتقو سايع نبأ نع ىور ا نا<رلاو فصقعلا وذ بحلاو ]ىلاعت هلوق

 ًاضيأ سايعنبا نعوق رولا ناحيرلاكا>ضلاو دهاخيو سابع نبا نعو نبتلا فصعلا نأ

 عيمج نوكي نأ عنتمال ركبوبأ لاق مشي ىذلا ناحيرلا وه نسحلا لاقو بحلا ناحيرلا نأ
 ىلع ناحرلا فطعاملو مومشلل لأ نا رلا نم رهاظلاو هيلع مسالا عوقول ًادارم كلذ

 ةحنأ رهلو ضراآل نم جرخبام ناحيرلا نأ ىلع لد هقاس وه فسار ىذ بحلا

 ًاناحرهقرو جري ىذلا سآلاو ماهنلاو نارميضلا وحن كلذو قاس هل ريصي نأ لبقةذلتسم
 هلوقو هيلع فوطعملا ريغ فوطعملا نأ هرهاظ ىضتقي فطعلا نآل قاس اذ زيصي نأ لبق
 نود حلملا نم جرخي ان هنآلل امهدحأ نم 00 | ناجرملاو ؤلؤللا امهنم جرخ | ىلاعت

 سنإلا ن + لسرأ امنإو[ [مكنم لسر مك 00 أ سنإلاو نجلا رشعماي | هلوقكوهو بذعلا

 طاتخما ناجرملا ليقو ولا راغص ناج 0 او ةداتقو نسحلاو سابعن:! لاقو
 نم جرخ نابضقلاكر هاوجلا نم برض هنإ ليقو تطلخ ىأ تجرم نم رهاوجلا نم
 اصح أهل بذعلا نوكيف نايقتلي حلخلو بذعلا للا ٌ امهمه 0 رع | لاق امنإ لب 3و ردعملا ااا 1 9 11! | 0 00 0 1

 ءاج اذإ سابع نبا لاقو ىثنآلا هدأ: اعإ إو ىتألاو ركذلا نم دلولا جرخي لاقي 5 علملل

 ءامسلا تّقشنأ اذإف] ىلاءتهلوةو اول! كلذ نم ناكف فادصأألا تحتفت ءاسلا نم رطقلا

 ديدح نم ايئدلا ءامس نأ ىور نهدلاك ب وذتو رمحت اهنأ ىور| ناهدلاكةدرو تناكف

 رمحأ اذإ ديدحلاك منبج رح نم رارمحإلا ىلإ ةرضخلا نم تراص ةمايقلا موي ناكاذإف
 1 وس لئسي ال هيف لبق ا ناجالو سنإ هيتذ نع لّئسيال ذئمويف إ ىلاعت لوقو رانلاب

 مو: متروضح لاوحأ لوأ ىف ف لأسال هيف ليقو فيقوتو ريرقت لاؤس ن 5 مابفتسأ

 3 كاف اهف | ىلاعت هلوةورخآ تقو ىف نولئسي مث لوهذلاوشهدلا مد مبقحأي ا1ةمايقلا

  نرآل ةبك افلا نم سيل نامرلاو بطرلا نأ ىف ةفينح ىبأل هب جتح [ نامرو لو

 نأ الإ همورقمو مالكلا رهاظ وه اذه هريغ ىلع فطعي امنإ هسقن ىلع فطعيال ءىثلا |

 هلوةكه ريغو مظعتلا نم برضأ هسلج نه ناك نإ ورك ذلاب درفنأ هنأ ىلع ةلالدلا موقت ١
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 . نمحرلا ةروس رخآ | لاكيمو ليربجو هلسرو هتكنالمو هلل ًاودع ناكن م ]ىلع

 ةعقاولا ةروس نم

 ميحرلا نمحرلا هللا

 نابلس نعىور | نوروطملا الإهسمال نونكم باتكف محرك نآر ل هن] | ىلاعت هلوق

 ىلع نكي مل نيح فحصملا س<ب ملو تآرقلا أرقف نوروطال الإ نآرقلا سمي ال لاق هنأ

 ىذلاباتكلا قوطعأهتخآل لاقفلاق رم مالسإ ثيدح ىف كلام نب سنأنعو ءوضو

 ًاضوتفأضوتوأ لستغاف مةفنوروطملا الإ هسعال هنإو سجر كنإ تلاقف نوءرقت منك

 فحصملا سمل ءوضولاب هنبا ىمأ هنإ دعس نعو ثيدحلا ركذو هأر قف باتكلا ذخأ مث

 دامح نع ىورو ءوضو ريغ ىلع فحصملا سم ىعخنلاو نسحلا هركو هلثم رمع نبا نعو

 وبأ لاقو ةكمالملا ىنعي | نوروطملا الإ هسمب ال ] ظوفحن ا حوللا ىف ىذلا نآرقلا دارملا نأ

 باصأ نم متنأ سيل نونكم باتك ىف ود لاق | نوررطملا الإ هسمال ] هلوق ىفةيلاعلا
 هللا دنع هسمب ال ةداتق لاقو الملا نو روطملاسابع ن :اوريبج نب ديعس لاقو بونذل!

 ظفلل!لح نإ ركبوبأ لا لاق قفانملاو سجنلاو ىموجملا هسمب هنإف ايندلا ىف امأف نوروطملا الإ

 نإو ةكتالملا نو ربطملاو هللا دنع ىذلا نآرقلا دارملا رك نأ ىلوألاف ربخلا ةقيقح ىلع

 ل للي ىنلا نع ىورامل ىلوأ اذهو انبف آم ومع ناك ربا ةروص ىف ناكنإ و ىبنلا ىلع لمح

 بجوف رهاط الإ نآر قلا سمي الو مزح نب و رمعل هباتك ىف بتكه نأ ةرهاظتم رابخأ ىف

 . ةعقاولا ةروس رخآ هل لامتحأ اهف ذإ ةيألاب كلذ هين نوكي نأ

 ديدخلا ةروس نهو

 ميحرلا نحرلا هللا مسي
 لاق ىبعشلا نع ىور ةيآلا [ ح معتفلا ل لبق نم قلن نمط ىوتس الإ: ىلاعت هلوق

 وه مقفأ هللا] وسراب اولاق ةبآلا هذه تازنأ هيفو يما مت نينجا نيبام لصف

 لبق قافتإلا ةليضف نع نابأ ركب وب لاق كم حتف وه ةدانق نع ديعس لاقو ميفع معن لاق

 تقولا كلذ ىف قافنإلا نالوهب , عافتنإلا ةرثكو هيف ةقفنلا هانع مظحل هدعتأم 1 حتفلا

 ةعاطلا ىلإ قبسلل وءالبلاو ةنحلا ةدش عم رافكلا ةرثكو نيملسملا ةلقل سفنلا ىلع دشأ ناك
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 هذبف | نولوألا نوقباسلاو | هلوقو | ةرسعلا ةعاس ىف هوعبت! نيذلا ] هلوق ىلإ ىرت الأ
 ةرثك نأ ىلع كدي ةبآلا [ دمألا مهيلع لاطف | ىلاعت هلوقو ابايضفت ىضتقت املكهوجولا
 .نار لب الك] هلوق وحن وهو ةبوتلا نم دعبتو بلقلا ىسقت ابفلأو اهتنكاسمو ىصاعملا
 نوقيدصلامكتئاوأهإ-روهتلاب اونمآ نيذلاو ] ىلاعتهلوقو |[ ن وبسكي !وناك ام مجولق ىلع
 ةيآلا هذهل ديبش نمؤم لكنأ هلي ىتلا نع بزاع نب ءاربلا ىور | مهر دنع ءادهشلاو
 دهاجيو هللا دبع لوق وهو نينه نم هركذ مدقت نا ةفص | ءادهشلاو | هلوق لعجو

 ,مرجأ محلل | هريخو مالكءادتبا وه كاحضلاو ىحضلا وبأو قورسمو سابع نبا لاقو
 [اهوعدتبا ةينابهرو ةمحرو ةفأرهوعبتا نيذلا بولق ىف انلعجو | ىلاعت هوقو[ مرونو
 هلوقباهتباعر كرتىلع مهمذمث ةينابهرلاو ب رقلا نم هوعدتب | امع ريخأ ركب وبأ لاق ةيآلا

 هسقن ىلع هبجويو هرذنيام ودو لوقلاب نوكي دق عادتبإلاو أ امتياعر قح اهوعراف 1
 عدتبا نملك نأ كلذ ىضتقاف نيرمآألا نمضتي همومعو هيف لوخدلاب لعفلاب نوكي دقو
 .موصوأ ةالص ىف لخد نم نأ كلذ ىلع بجوف !ممامت]و اهتياعر هيلعف العفوأ الوق ةبرق
 اذإ ءاضقلا هيلع بجبف هيلع ةبجاو ىهو الإ اهمامت] هيلعف برقلا نم اهريغ وأ جحوأ
 اهبتكي ملاعدب اوعدتبا ليئارسإ ىنب نم سان ناكل اق ىلهابلا ةمامأىنأ نع ئورو اهدسفأ
 ةينايهرو] لاقفابكرتب هللا مهمامف اهتباعرقح اهوعرب ملف هللاناوضر اهباوغتبا مهيلعهللا
 . ديدحلا ةروس رخآ ةيآلا [اهوعدتبا

 ةلداجملا ةروس نمو

 ميحرلا نحرلا هللا مس ياكل
 وفعل هللا نإو  هلوق ىلإ  اهجوز ىف كلداجت ىلا لوق هللا عمس دق | لجو زع هلوق

 رابظلاو ءاليإلا ةيلهاجلا ىف مهقالطن اكل اق ةبالق ىبأ نع دلاخ نع نايفس ىور| روفغ
 .ةم ركع لاةوهيف لءجامءالب إلا ىف لعجو هيف لعجام رارظلا ىف هللا لعج مالسإلا ءاج أبلف

 ةبآلا[ ابج وز ىف كلداجت ىلا لوقا عمس دق | هلل لزت أى تح راهظلاب مرحت ءاسنلا تناك
 عيبررلا أ نب نسحلا انثدح لاق انث دح دم نب هقلادبع نإف ةأرملا فتناك ىتلا ةلداجماامأو
 ىتلا لوق هللا عمس دق | هلوق ىف قاحسإ ىبأ نع رمعم انرمخأ لاق قازرلا دبع ان ريخأ لاك
 نب سوأ اهجوز ةبلعث تنب ةمركع لاقو ةليوخ اهل لاقت ةأرما ىف [ اهجوز ىف كلداجت
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 تمرح دق الإ كارأ ام علي ىنلا لاقف همأ ربظك هيلع ابلعج ابجوز نإ تلاقماصلا

 ٠ دق الإ كارأام لاق هللا ىناي كادف هللا ناعج رظنا تلاقف هسأر لسغي ذئمويوهو هيلع
 اهجوز ىف كلداحت ىتلا لوق هللا عمس دق | هللا ل زئاف ًارارم كلذ تداعأف هيلع تمرح

 ريرحتف اهأطيف اهل دوعي نأ دي رب مث ابهر ةداتق لاق | اولاق ان ودوعي مث  هلوق ىلإ -
 . ديرب نأل متي هياعتمر>دق الإ كارأ ام متلي هلوق ركب وبأ لاق أساهتي نأ لبق نم ةبقر

 : اذه دعب تلزن ةيألاو ةيآلا نم ذوخأم رابظلا كح نآل قالطلا عيمجي دارا ن وكي نأ

 .كحلا أذنه كوكي نأ هس ونا اذهو حاكتلا عفرو قالطلا ميرحت هدأرم نأ تدق لوقلا

 نإف ةيلهاجلا لهأ مك نم كلذ لبق ناكنإو رابظلا ةيآ لوزن لبق ةعيرشلا ىف ًاتباث ناكدق

 مكح فيكف تمرح دق الإ كارأ ام هلوةب قالطلاب اهيف ىحدق هيي ىنلا ناكنإ ليق

 بجو خلا ان]وهنيعب صخش ىف هنيعب لولا كل ذب قالطلاب هيكحدعب رابظلاب اهنيعب ايف

 قلع امنإو قالطلاب عقلي ىنلا كح لهل ليق ىضاملا ف لوآلا ىفالخ لبقتسملا ىف محلا

 ىلاعت هللا نوكي نأ زئاجو ميرحتلاب عطق# لف تمرح دق الإ كارأ ام لاقف هيف لوقلا

 زوج نآلا رابظلا جرحت ىلإ قالطلا نم هلقنبو محلا اذه خسنيس هنأ كلذ لبق هيلعأ دق

 ' هلوقو اهجومب ايف مكح ةيالا تزن ايلف هيف كحلا تبكي ملف ةبآلا هللا لوني نأ لَم ىنلا

 | ملا ربظب اههبشت ىف لعأ هللاو ىنعي [ ًاروزو لوقلا نم ًاركنم نولوقيل مهنإو | ىلاعت

 اديؤم ًاعرجت لوقلا اذه هيلع مرخحتال ىو ديم ًاعرحت مر مأالاب عاتمتسإلا نال

 كلذو [مهتاسن نم مكنم نورهاظي نذلا | ىلاعت هلوقو ًاروزولوقلا نمر كنم كلذ ناكف

 دقف ليق نإف ةمذلا لمهأ نود نونه وال هب صوص رابظلا نأ ىلع لدي نينمؤلل باطخ

 هنا نك وللا مع 1 1 ل111 لا ا ا وا مو ا اولا ا ال
 نيرو 21 ضصصخا ماو | اوك كنود وعي م م اسأل نم لاو راما نركلا وو ضاعت هللا لاف

 نأ بجوف ىلو'الا ةيآلا ف نوروكذملا م ةيناثلا ةبألا ف نوروك ذملا هل ليق ةيناثلا ىف

 هيلعف كنح اذإف .طولا لاق , اولاق امل نودوعي مث ] هيأ نع سواط نع رمعم ىورف هيف

 ١ ىوردقو [ًاساَن نأ لبق نو ةبقر ربرحتف | لاق هناال ةنالل فلاع ليوأت اذهو ةرافكلا

 سابع نبا نع ىورو همزأ راهظلاب ملكت اذإ لاق سواط نع جين ىبأ نبا نع نايفس



 ؟.؟ ةلداجلا ةروس نهو

 دارأ اذإ ةداتقو باهش نبأ نع ىورو رفد ىتح هل لحت م ىأ رظك ىلع تنأ لاق اذإ هنأ
 ثيللاو انباحصأ لاّقق دوعلاىنعم فراصمالا ءابقف فاتخا دقو رفكي ى> اهمرشي ملارعامج
 . اهطو ةحابتسا ممدنع دوعلا ىف ىنعمو ةرافكلا الإ هعفربالا 5 رحت بجو رابظلا دعس نبأ

 مادا مث اهتطو ول فسوي ىبأ نع ديلولا نب رشب ركذو اهمدقب ةرافكب الإ هلعفي الف .
 مث اهقلط نإو ةرافكلا دعب الإ هل لحت ملاعب هرهاظ اذإ ىروثلا لاقو ةرافك هيلع نك
 .  مجأ اذإ كلامنعبهو نبالاقو انباحصأ لوقل قفاوم اذهو رفكب ىتح اهأطي ملاهجوزت
 5 رابظلا دعب اقلط نإف ةرافكلا هيلع تبجو دقف اهتباصإو ارك اسمإ ىلع رارظلا دعب
 رفك ىح اسك م ! كلذ دعب ابجوزت نإؤ هيلع ةرافك الف اهتباصإو ابك اسم ]ىلع عم
 ةرافكلانم دبالقتتام متاهثطو مث نم رهاظاذإ هنأهنع مساقلا نبا رك ذو رابظلا ةرافك
 اهتباصإو ابك اسمإ ىلع رارظلادعب عمجأ اذإ كللام ن نع ببشأ لاقو رابظلا دعب هىطو هنآل
 ٠ ىلع رهاظملا ىأر عمجأ اذإ نسحلا لاقو ةرافكلا هيلعف هتأرما تتاف ةرافكلا بلطو
 عامجإلا وه دوعلا نآأل كلذ دعب ابكرت دارأ نإو ةرافكلا هتمزل دقف هتأرما عماجي نأ
 هيلعىرأ لاق اهأطي نأ لبق اقلط مث هتأر ما نم رهاظ نميف ىتبلا نامبع لاقو اتعماجم ىلع
 ىعفاشلا .لاقو رفك ىتحا مم أريم ىلإ لصي م )اتقان نإوأ 00 ] وأ ابعجا رةرافكلا.

 ومر أ تنام ةرافكلا تبجو دّقف قلطإي ٍِث ِ اهلك“ دعب ابقلطي نأ أ هنكمأ نإ |
 وب أو ةشئاعتور ركب وبأ: 2 لوقلاديعي نأدولا نأ ًافالخ دعي ال نم ضعن ن
 رمأف تماصلا نب سوأ اهجوز اهنم رهاظ نيح ةلوخنأش ىف تلزن راب الظلام نأةيلاملا
 ثالث مويلا ف لك 1 ملول لاق نيعباتتم نير هشمص لاقفدجأ اللاقف ةبقرقتعب هيلي ىنلا
 مرعأاربتعا نم 0 نالطب ىلع كادنو وورش ىرصإ ىلع ىثخ خب نأداك تارم

 8 عملا دار رام لوق نالطو كلف نعاس تاثدو )وة نالطيو كلذ نعهلتسي ,ا هنآلابتطوو ابك اسمإ لع
 ريتعأ نم م« لوق نالطبو و اهتقلط له لق م 1 هنآل قالطلا ريدعأ نم لوق نالطبو هلئسي

 رابظلا ظفل نأ وهواتب باهصأل وق تدثف نير هلو دلاتدعأ له هلئسي ملهن آللوقلا ةداعإ
 ١ اههدحأ نيبجو لمتحي| اول 4 نود وعي م" | ىلا هتدلوقىعم وةرافكتلاهعف رتاعر 2 بج وب
 لاقئرابظلا ةي ءاهاجلاف مهتداع نمناك دق هتأوهو باطخلا 4 ءلع جرخ ىذلا لاخلاركذ
 دودوعيوىنعْلاو 1 اولاقاأانودوع مث لاخلا هذهلبق | مهتاسن نمام ؛ نورهاظي نيذلا]|
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كيف ديهشهللاو هانعمو [ديبش هللا مث موعج صانيلإف | ىلاعق لاق م”كلذىلإ مالسإلادعب
 ةنو

 [ مدقلا نوج رعل اك داع ىدح 1 لاق مكلذ ىف مف تناك ىلا ةداعلا ىلإ دوعلوقلا سفن

 : تلصلا ىلأ نب ةيمأ لاق اكو كلذكر اص ىتح ىنءملاو

 الاوبأ دعب اداعف ءامب ايش -نيلنم نابعقالمراكلا ىذه

 : ديبل لاق كو كلذك ان وكي مل ىدتلا ىف امهمآل كلذك | راص هانعم

 عطاسوهذإ دعب دامر روح هئوضو بابشلاكالإءرللامو

 هنوريصي مهن | اولاق ال نودوعإ مث | كلذك ًادامر ريصي انبه هانعم امإو عجريروحو

 مك نأ مولعم هنأ رخآلا هجولاو ةيلهاجلا قمهنم هلثم نوي ناكىذلا رابظلا لاح ىلإ

خم رابلظلا ناك اذإف ةرافكلاب ًاتآوم ءطولا مرحت باحيإ رابظلا ىف هللا
 م.رحتب ًاصوص

 لإ دوعلا وه دوعلا نوكي نأ بجو حاكنلا عفر ىف هل ريثأت الو هريغ نود .طولا

 مالبسلا هيلع هلوقك هيف لوقملل ترودوعي ةائعم نوكيف رابظلاب همرح ام ةحاتسا

 تنأ مبللا انلوقكو بوهوملا ىف داع وه امنإو هتيق ىف دوعي باكلاك هتبه ىف دئاعلا

 هب نقوملا ىنعي [ نيقيلا كيتأي ى> كبر دبعاو ] ىلاعت لاقو انوجر نم ىأ انؤاجر

 : رعاشلا لاقو
 اؤاسأنوأبنملا لاق تئشولو ميفودق نإ تيقال نم ربخأ

 ءاجر تالماحلا نوطب ىف اك 5كيعس ءطب ىلع كيجارل ىفإو
 مييلعف هن ودييتسف اومرح امل هاتعم [اولاق امل ندوعي مث ] هلوق كلذكو اوجرم ىنعي

 امهدحأ نيبجو نم حاكتلا ىلع ءاقبلا ربتعا نم لوق لطبيو ةحابتسالا لبق ةرافكلا

 .ن'ال حاكتلا ىلع ابك اسم] دوعلا نوكيف كاسمإلاو دقعلا رحت بجوي ال رابظلا نأ

وكي نأ زوجي الف هباجيإ مدقت دق ىنعم كحملإ ًادوع ىضتقا دق ةلاحمال دوعلا
 كلاسمإلل ن

1 
 000 ه١ هإ ..ه ااه عت رش 1 عكا و 0 ا

دوعي م ز لاق هنإ ىناثلاو رينا هيف حاحدلا ىلع
 لعج نمو ىخأرتلا ىضتش ماو[ تو

خ كلذو مارت الب لوقلا بيقع ًادئاع هلعج دّقف حاكنلا ىلع ءاقيلا دوعلا
 ,ىضتقف فال

 وه لوقلابجومنآل ًاضيأهلوقلىنعم الف ءطولا ىلع ةميزعلا دوعلا لعج نم امأو ةيآلا

ظحع تناك نإو روظحملا ىلع ةميزعلا و ةميزعلا م رحال ءطولا م رحت
 اهبكح قلعت امنإف ةرو

 الو لوصألا رئاس ىف ةيزم# ظحال آضيأو امل مح ال دارغنإلا ىلع ةرعلاف ءطولاب
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 اهم رابتعا الف ةمرعلاب قلعتيال ميرحتلاو دوقملارئاس نأ ىرتالأ ماكحألا اهب قلعتت
 نإف هب اولمعي وأ هب اوملكتي ملام اهسفنأ تثدح امع ىتمأل افع هللا نإ تلي ىنلا لاقو
 لاق ايهنع ةرابع نوكي نأ ملصي ظفللا نآل نيترم لوقلا ةداعإ دوعلا ناك اله ليق
 طخ اذه هلليق هنع اوهمام لئم اولعفل هانعمو | هنعاوبن املاوداعل اودر ولو | ىلاعت هللا
 هلئاقفدارمب سيل اذه نأب دقعتا دق ًاعيج فاخلاو فاسلا عاج نأ امهدحأ نيوجو نم
 لوقلل ًاراركت | اولاق | نودوعي مث ] هلوق لعب هنأ ىتاثلاو عامجإلا قاطن نع جراخ
 هيضتقي ال ىنعم تايثإ هيفف نيترم لولا نورركي مث لقب مل ىلاعت هتلاو نيترم ظفللاو
 لثا راضإ هيفف لوقلا لثم داع هنأ ىلع هتلمح نإو هنع ةرابع نوكي نأ ز وحب الو ظفللا
 مكمل فلاخمو عامجإلا نع ججراخ كلذب لئاقلاف ةلالدب الإ زوجي ال كلذو لوقلا كلذ
 ةرافكلا ميدقت نأو .طولا رحت ىلع هتلح اذإ تنأو لبق نإف اهاضتقمو ةبآلا
 ءطولا ميرحت بج وأ دق رابظلا ناك اذإ هل لبق رهاظلا نع تاز دقف ءطولا ةحابتسال
 حعيلتسم رهذإ لاقامل ًادوعكلذ نوكي نأ زا ل وةلابهم رح ىذل أوه هنم هحعيبتسإ ىذلاف
 ىرخأ ةرج نمو ميرحتلا باحيإ نم لاق | اد وع ناكو هنيعب همرح ىذلأ ءطولا كلذل
 بيس قحتسم هنأ ىف لوآلاكىناثاا ءطولا محو حاكتلا دقعب [ةحتسم ناكاذإ ءطولا نأ
 اذه ناكف مرح امل ًادوع هتدابتسا ىلع مادقإلا نوكي نأ زاج رابظلا همرح مث دحأو
 نم كلذ ولفي سيلف ةرافكلل ةبجوملا ىه ةحابتسإلا تناك نإ لبق نإف ظفلل ًاقباطم ىتعملا
 ناكنإف طولا عاقيإ وأ ءطولا ىلع مادقإلا ىلعو ةحابتسإلا ىلع ةميزعلا ن وكن نأ
 نسسحلاوكللام لاق او ءطولا لبق ةميزعلا سفنب ةرافكلا باحيإ كمزلي اذهف لوألا دارملا
 .طولا دعب الإ ةرافكلا همرلت ال نأ بجاوف ءطولا عاقيإ دارملا ناك نإو ملاص نبا
 مادقإلا نم انيبدقأم وه كلذ ىف ىنمملا هل ليق ًاضيأ كلل وق وه سبلو ةي آلا فالخ اذهو
 ئح 0ك الق هتمرحأم ةحابتسإل تذذعو ءطولا ثذرأ اذإ هل ليقف ءطولا ةحايتسا ىلع

 تأرق اذإف | ىلاعت هلوقك ميرحتلا عفر ىف طرش اهباكلو ةبجاو ةرافكلا نأ ال رفكت
 اذإ | هلوتو ةءارقلا لبق ةذاعتسإلا مدقف ىنعي [ مبجرلا ناطيشلا نم هقلب ذعتساف نآرفلا
 هلوقكو ل سغلااوهدقف نوئدحم متنأو مايقلا متدرأ اذإ ىنعملاو | اولسغاف ةالصلا ىلإ مق
 نهوةلطف ءاسنلا مقلط اذإ] هلوقكو [ةقدص 1 اوىدب نيب اومدقف لوسرلا متيجان اذإ]

 نيه نانا ا



 صاصجلا ناءرقلاماكحأ ما

 ةرافك بجويال رابظلا نأ انمدق امب تدث دق ركب وبأ لاق كلذمتدرأ اذإ ىنعملاو [ نهتدعل

 هيلع ةرافك الف اهأطو ذرب مل اذإف ةرافكللاب الإ عفترب الو ءطولا رحت بجوي امنإو

 ءادأب و ةؤوم طقف ميرحتلا باحيإ رامظلا ْ ناكذإ هيلع ءىش الف تشاعوأ تنام نإو

 كلذوةزافكلاو رابظلا طقس ءىطونإف هيلءروظح ءطولاف رفكب مل ىتم هنأو ةرافكلا

 نأ لبق نم ]لوقا ٠ طولا لبق اهئادأب ةراغكسلا نم هب بجوأ امو رارظلا مكح قلع هنأل

 روصح ضرف لكن آل ةيآلاب ةرافكلا بجتالف طرشلا تاف دقق سسملا عقو 27 انتان

 جيتحأو لوآلا ظفللاب ب#مل طرب كامدعو تقولات اف ىتم هنإف طرشملع قلعموأ تقوب

 لبق سيسملا عقو اذإ رابظلا كح اذبف ىناثلا تقولا ىف هلثم باحيإ ىف ىرخأ ةلالد ىلإ

 ريفكدلا لبق 5 ممطوف هنأ عا نم رهاظ الجر نأ هلي ىذ لا نع تيث دق هنأ الإ ريفكتلا

 ءطولا دعب ىذلا ميرحتلاراصف رفكت ىتح دعتالو هللا فختسا هل لاقف قلم ىبنلا لأس مث

 لاقف هدعب ةراف كلا نم هيلع بحي ىذلاام ءىطونميف فلسلا فلتخا دقو 500 ًايجاو

 لوق كلذكو ةدحاو ةرافك الإ هيلع سيل بيسملا نباو ميهاربإو 0

 نب ةصيبقو صاصلا نب ورمع نع ىور دقو نيرخآ ىف نيريس نيإو سواطو هاج

 0 لاق الجر نأ سايع نبأ نع ىورولاق ناترافك هيلع ةداتقو ىرهزلاو بيؤذ

 ملف رفكت ىتح دعت الو هللا رفغنسا لاقف رفك أ نأ لبق اهتعماجل تأ ١ نم ترهاظ هللا

 ىروتثلاو انباحصأ لاقف رارظلا تيقوت ىفءابقفلا فاتخخاو ءطولا دعب نيتر افك هيلعيج وي

 ىليل ىبأ نبا لاقو مويلا ىضمب رامظلا لطب مويلا ىأ روظك ىلع تنأ لاق اذإ ىعفاشااو

 ءادأب ًاتقؤم الإ عقبال رارظلا ميرحتر كب وبأ لاق ًادبأ رهاظم وه لاص نب نسحلاو كلامو

 ميرحتلا كلذ لا ا تقوتءال ام ناكول هنآلل هتيقوت بجو رهاظملا هتقو اذإق ةراؤعكلا

 نيعلا تقوي 5 هتيقوت بجوف ثنخحلا اهلح ىت | نيعلا راوظلا هب أذ قالطلاك ريفك_لاب

 ىناثلا جوزلاب اتق ؤم عقب ثاالثلا قى الطلا مر ب لبق ة نإف هىش امال هيل قالطلاك نق 1

 جوزلاب تقوتبال قالطلا نإ هل ليق مويلا قلاط . تنألاق لاق اذإ جوزلا تيقوتب تقوتي الو

 تاللبقتسم تاقيلطت ثالث دعبامجوزت اذإىاثلا جوزلابلو 1 جو دا دس ان]وىاثلا

 تيقو: قالطلا ف سيلف اهريغ اقالط دافتسا امن] و تناكام ىلعةعقاو لو”الاثالثلاو

 لخدس لهرابظلا ف اوفلتاوطرشلاب هتيقوتزاخل ريفكتلاب ةلاعال تقوم رابظاا ولا



 20 ةلداجملا ةروس نمو

 ىعازوألاو نيتياورلا ىدحإ ىف.ىروثلاو عاص نب نسحلاو انبامصأ لاقف ءاليإ هيلع

 لخدي ال كلام نع بهو نبا ىورو اهابإ هكرت لاط نإو رهاظملا ىلع ءاليإلا لخدباال
 لخدي الفدبعلا امأو هرابظ نم ءنينأديربال ًاراضم نوكي نأ الإ راوظ ىف ءالبإ رح ىلع
 رلعي امو ًاراضم ناكاذإ رابظلا ىلع ءالبإلا لخدي هنع مساقلا نبا لاقو ءاليإ هرابظ ىلع
 رفك امإذ ىلوملا لثم فقو كلذ ملع اذإ هنإف رفكت الف ةرافكلا ىلع ردقي نأ هرارض هب
 ركب وبأ لاق راظلا ىلع لخدي ءاليإلا نأ ىروثلا نع ىورو هتأ سما هيلع تقلط امإو
 لاقو فيقوتب الإ هب قالطلا تابثإ زوحي الف ًاكرص الو قالطلا نع ةيانكر ارظلا سيل
 لخدأ دقق رهاظملا لع ءاليإلا ل خدأن مو درووف هنم سيلام ان رمأ ىلع لخدأ نم ميلي ىنلا
 مكح ىلع صنو قالطلا ةعرعوأ ءىنلاب ىلوملا مكح ىلع هلا صن ًاضيأو هنم سدلام هيلع

 لمح زئاج ريغف هيلع صوصنم امهنم دحاو لكم كخ سيسملا لبق ةراقك باحيإب رهاظملا
 دحاو ل كنإ و ضعن ىلع اهضعب ساقبالنأ تاصوصنملا مكح نمذإ رخآلا ىلع اهضدحأ

 ثندلا عوقو ءاليإلا ىنعم نإف ًاضيأو هريغ نود هانعم ىلع لومو هباب ىلع ىرجب اهنم

 ىف اذإ وه سلف ءظولاب رابظلا ةرافك قلعتت الو دما ىف ءطولاب ةرافكلا بزجوو
 فاتخم ال دصقي ل وأ رارضلا دصق ءاوس ىلوملا نإف ًاضيأو همكح ىف الو ءاليإلا ىنعم
 بجوف ةدملا ىضمماليإلا مكح ةمزلي مل رابظلاب رارضلا دصقي ملى هنأ انقفتا دقو همكح

 ءىني ءاليإلا سفن نآل ءاليإلا ىف كلذ ربتعي مل ليق نإف رارضلا دصق نإو همزلي ال نأ
 ىلإ دصق راوظلا هل لبق ةدلا ىف ءطولا نم عانتمإلا ىلع فاح وه ذإ رارضلا دصق نع
 نم هنايضتقي امف امهنلب قرف الف هيلع اهمدقي ةرافكب الإ أهأطو مرح ثيح نم رارضلا
 دبع ىورف ةم"الا نم رارظلا ىف راصمآلا ءاهقف مدعي نمو فاسلا فاتخاو ةراضملا
 لوق اذهو رابظ ةمأ نم سيل هنأ هثلهاب ءاش نم لاق سابع نبا نع دهاجم نع ميركلا
 ىعختلاو ريبج نبأ نع ىورو ىعفاشلاو انباتأ لوق وهو بيسملانباو ىعشلاو ميهاربأ
 ئعازوأالاو ىروألاو كلام لوق وهو رابظوه اولاقراسإ نب ناياسو سواطو ءاطعو

 نسحلا لاقو هتجوز نم وه اكهتمأ نم ًارهاظم نوكي اولاقو ملاص نب نسحلاو ثيللاو
 نذلاو | ىلاعت هللا لاق ركب وب أ لاق رابظب سيلف اهأطي الن اكن إو رهاظم ىرفاهأطي ناكنإ
 ليلدلاو ءامإلا نود رئارحلاىلإز ابظلا نم فرصتي ظفللا اذهو | مهئاسن نم نورهاظي



 صاصجلل ناءرقلا ماكحأ ا

 [ نمئاسن وأ | هل وق نم مورغملا ناكف [ نهناعأ تكلمام وأ نهئاسن وأ ] ىلاعت هلوق هيلع

 فطعيال ءىثلان آل هيلع [ نهماميأ تكلمام وأ ] هلوق فطع مص مل كلذ الول رئارخلا

 1 ناك ايلف نيملا كلم نود تاجوزلا ىلع ناكف ا مكتاسن تابمأو | ىلاعت لاقو.هسفن ىلع

 نيعلا كلم نود تاجوزلا ىلع ًاروصقم اهاضتقم ناك و ةيآلا نم ًاذ وخأم رابظلا 5

 رخآ هجوو هيف در وأم ريغىف راهظ تايثإ ىف سايقلل لخدمال ذإ نيعلا كلم هباحيإ رج مل

 هعفرت اع رحت هب ىلاعت هللا لدبأف رابظلا ظفلب نوقلطي اوناك دق مهنأ فاس اهف اننبام

 بج وي رابظلا نأوهو رخآهجوو ابنم رابظلا حصي ملةمآلا قالط حصي ملاملف ةرافعلا

 رئاسهبشأفلوقلاةرج نم اهم رحتحصيال ةم"الاو ةرافكلا بجوب لوقلا ةمج نم ًاعرحت

 كلذكف نيم ةرافك ب رش وأ لكأ اذإ همولي امئإو هيلع كلذ مرحي مل ًابارشوأ اماعط

 5 لوقلا ةهج نم اهعرحت حصل ال ذإ اهنم راهاظلا حصيال نأ بجو نيعلا كلم

 مالا ريغب راهظلا ىف
 لاف هنم مر تاذوأ ىخأ رهظك ىلع تنأ هتأ مال لاق نميف اوفلتخاو 0 6 1 لح أ يق و 00

 .ىروثلا لوق وهو ًارهاظم نك مل هنم مرحمب تسيلو ةنالف رهظك لاق نإو رهاظم وه

 ةينج'الاو مرحاب راهظلا مصيب ىتبلا نايثعو كلام لاقو ىعازوألاو حلأص نب نسحلاو

 مراح تاوذب ميدي هنأرخألاو م“الاب الإ ميصي ال راهظلا نأ امهدحأ نالوق ىمفاشللو

 حصي نأ بجو ميرحتلا ىفم'الاك مراحملا تاوذ تناكو م'الاب راهظلا مص ا ركب وبأ لاق

 حي ةءاضرلا نم م”الاب راهظلا نأ ىرتالأ ميرحتلا ةهج ىف نرنيب قرفال ذإ نوم راهظلا

 انياهصأ لوق وحن ىوزو مراح ا تاوذ رئاس كل ذكف مرحتلا دوجول بسنلا مدع عم

 ركذ نأ سكب مل ىلاعت هللا نإ ىبعشلا لاقو ءاطعو مهازبإو نسحللاو دز قي رباج نع

 نورها نيذلاو | ىلاءتلاق امل اضيأو مالا نم راهظلااهإ تايملاو تاوخ'الاو تانبلل

 ,نمو اهريغ نوذ مالا سصصخع ملأ ذإ مرعتاذ لكب راهظلا هرهاظىضتقا [ممماسن نم

 مهتاهمأ نإ مهتاهمأ نهام ] ىلاعت لاق امل ليق نإف ليلد الب صخ دقف مالا ىلع اهرصق

 ام نهم” ال تاهم“الا ركذ امنإ هل ليق م'الاب راهظلا دارأ هنأ ىلع لد[ مهتدلو ىثاللا الإ

 + مهثاسن نم نورهاظي نرذلاو ] هلوق نوكي نأ قني ال كلذو ةيالا هدح نهلع لمتشا



 5 مآلا ديغب دابظلا ىف

 لدي كلذ نإف ًاضيأو مراحلا تاوذ رئاس نم اهروظب هيبشتلا عق وأ نم رئت اموبع
 مح همزلأ هلجأ نم ىذلا ىتعملا ىلع هبن دق هنآل مراحل تاوذ رئاس نم رابظلا ةحص ىلع

 ًاركنم نولوةيل مهن :]و مهدلو ىناللا الإ مهتارمأ نإ مهئارمأ نهام] هلوق وهو رابظلا
 اذه طوق نإو 0 نس ! نبنآل كلا اذه مهم زلأ هنأ ريخأف [ ًاروزو لوقلا نم
 مراحما تاوذ رئاسب راهظلاف مكحلا اذه باحيإ كلذ ىضتقاف روزو لوقلا نمركنم
 لوقلا نم ركنم لولا اذهوهنم مرح تاذ الو هتخأ أ ىه تسملف ةيدنجأب رهاظاذإ هنأ

 ًاديؤم امرت هيلع تامر مراخحملا تاوذو هلةحابم ىهو هتأ سما عضب كلهن الاروزو
 زاوج ىلع اهاوخ ةلالدلو ةبآلا مومعل ةيبنجألاب راهظلا باجيإ اذه ىلع كمرلي ليقنإف
 ةيدنج “الاب اهميشت نأالو نونم ءىث نيب ةيآلا قرفت ملذإ مراحلا تاوذ رئاسب راوظلا
 مل لاح هل لت دق تناكامل ةيبنج ”اللا نال كلذ بمال هل ليق روزو لوقلا نمركسنم
 هلع نأ زاوجل تاقو”الا رئاس ىف مردحتلل اديفم ةيدنج“الا رهظك ىلع تنأ هلوق نكي
 رثاسو ةعئم "الاب ميرحت || نأ فالخال ًاضيأو اهككحىفو اهلثم نوكستف ةيبنج“ الا عضب
 لاح كلم دقكلذ ن نال نالف لائالووأ نالفعات 5 لععنأل وهب نأب حصي الل اومأ الأ

 وأ ىأ ديك ىلع تنأ لاق اذإ انباتصأ لاقف رهظلا ريغب راهظلا ىف اوفلتخا و هحيبتسف
 اهذخفكوأ اهنطيك لاق نإ وأ ر هاظم نكي مل اهنمهيلإ رظنلا ةلعا ايش ركذ وأ اهسأ رك
 لوق سأيق مسأقلا نبأ لاقو رهظلاك هيلإرظنلا هل لح ال هنأال ًارهاظم ناك كلذ وحنو

 ىلع تنأ لاق اذإ ىعفاشلاو ىروثلا لاقو مالا نم ءىث لكب ًارهاظم نوكي ل كلام
 ىلاعت هللا صن ركب وب أ لاقم رحم اهنم كلذي ذذإتلا نال رهاظم رهف اهديكو ١ أ نسادك
 هيلإ رظنلا ح تسب ال ام رهظلاو ى أ رهظك ىلع نأ لوي نأ وهو و راها ع ىلع

 رنا حبت نأ ك زوجي امو هنكح ىف 3 لإ رظنلا تييطامسإا الام رت أس كوكي 5 بج وف

 بج وف ًاقلطم مم الا نم اهمب رحت سل ذإ هب اههبشتب ةجوزلا مر مت ىلع ةلالد هيف سملف هيلإ

 رظنلا ةحايتسا هل زاج امل 525 جرحت بجوب راهظلا 4 ذإ هب راهظلا مصي ال نأ
 لاومأالا لدم اهنأ] رظنلا حي راسل نأ زوجي ىتلا ءايش اللا رثاس هيشأ ءاضع" 3 هذه ىلإ

 جرفلا نود اهف غماجي نأ رماظلا نسحلا لاف راهظلا 7 9 7 او كالمالاو
 ةداتقو ىرهزألا لاقو [اساهتي نأ لبق نم] ل لاق هن هال رشابب وأ لبش ن نأ آزوجء ءاطع لاقو



 .لبقي الو سلب الو رهاظملا برقي ل انبامصأ لاقو هسفن عاقولا | اساهتي نأ لبق نم ]

 الو اهرعش ىلإ رظنب ال لاقو كلذ لثم كلام لاقو رفكي ىت> ةووشل ابجرف ىلإ رظن الو
 امنإو جرفلا نود اهف اهنتأ/ ىروثلا لاقو ٍريخ ىلإ هوعدي ال كلذ نآل رفكي ىت> اهردص
 ةليقلا | عني :« ىدفاشلا لاقو ضئا+لاكرازإلا قوف هل ل< ىعازوألا ل !اقو عاملا نع ىهن

 رظح ىف ًامومع كلذ ناك| اساهتي نأ لبق نم ] ىلاعت لاقامل ركب وبأ لاق ًاطايت>1 ذذاتلاو

 نم نورهاظي نيذلاو] لاقامل ًاضيأو اهريغ وأ ديب سمل نم سيسملا بورض عيمج

 ىف امأع مجرحتلا كلذ نوكي نأ بجو اهروظب هبيبشتل محرحتلا مكح همز زلأف | مهئاسن

 لاق ركب نب دمج انثدح ًاضيأو هيلع مرتع هسمو مآلا روظ ةرشابم نأ م”عامجلاو ةرشامملا

 نابأ نب كحلا انثدح لاق ليعامس] انثدح لاق بويأ نب دايز انثدح لاق دواد وبأ انثدح

 لاقدر بخأف هِي ىنلا ىتأف رفكب نأ لبق اهعقاو مث هتأ ما نم رهاظ الجر نأ ةمركع نع
 ىلا نع سابع نبا نع ةمركع نع نابأ نب ,كلا نع رمعم هأورو رفكت ىتح اهرتعاف

 ١ . ةلبقلاو سيسملا عنب كلذو رفكن ىتح اهبرقت ال لاقو هوحن لَ

 امجوز نم ةأرملا رابظ ىف

 ىعفاشلاو ثيللاو ىروثلاو كلام لوةوهو اهجوز نم ةأرملارابظ مصب الانباعصأ لاق

 تلاق اذإ اهنأ دايز نب نسحلا نف ملاص نب ىلع نع نارمعىنأ نبا نع ىواحطلا ركذو

 دمحم تلئسف ىلع لاق امجوز نم ةرهاظم تناك ىخأ رهظكوأ ىأ ربظكل ع تنأ ابجوزل

 اخيشن اذه لاقف امهلوق هل تركذف فو ابأ تيتأف ءىث املع سيل لاقف نسحلا نبأ
 نيمي نه ىعازو "الا لاقو مارح ىلع تنأ اهوقكن يمب ةرافك الع مرت وه أطخأ هقفلا

 ١ ترفكو لحفت مل نإف زابظلا ةرافكب رفكتو ةبقر قتعت اص نب نسحلا لاقو اهرفكت

 ةدئاع رييزلا نب بعصم بطخ لاق ميهاربإ نع ةريغم ىورو أرحب نأ انوجر ًانيمب
 تلسرأف املا اسرأ : ءامالا ىلو ءءلارأ ايكيا اح اا ة

 ةكمهاس راك هننو لسا نام د يلو ادلف هتجوزت نإ ايمي 7 روم اقع وه تلاقف ةحلط تنب

 تناكول مهاربإلاقوهجوزتتو ة ةيقر قدمت نأ اه هر اف ك 4 كلام دعم ويم ءابقفلاو لثست

 ادا تناك اهنكلو ةيقر قتع ا ما

 ىبأ روظك لعوبف هتجوزت نإ تلاق اذإ اهنأ ىعازوألا نع ىورو تلاق ام تلاق نيح

 نأ زو ال ركب وبأ لاق نيك ةرافك اهيلع ناك بوز تحت ىهو تلاق ولو ةرهاظم تناك



 ضلخت اهجوز نم ةأرملادابظ ىف

 فيكف لصألا وهو نيمب ةرافك كلذب همزات ال لجرلا نال نيمي ةرافك اهيلع نوكت
 اهمزاب ال اهرابظ كلذك قلاط ريغ نوكي ال قلاط تنأ لجرلا لوق نأ اىكلذ اهمزلب
 كلمت ال ىهو لوقلاب ايرحت بجوي رابظلا نآل لوقلا اذه راوظ اهنم حمصي الو ءىث هنا
 تنأ لاق نميف اوفلتخاو لوقلاب عقي مجرحتل اعوضوم ناكذإ قالطلا كلم ال مكلذ
 لاق رهاظموه كلام لاقو ءىشب سيل ىعفاشلاو ىعازوألاو انباحأ لاف ىنأر هظك ىلع
 تاوذ نم اهارجم ىرج نمو مألا روظب اههبش نميف رامظلاب ىلاعت هللا مح امنإ ركب وأ
 هبب أر ظ ىلإ رظنلا هل زوي وهو لاح اهرهظ ىلإ رظنلا حيبتسي نأ هل زوحي ال ىثلا مراحنا
 كاذكن ًائيش نكي م ىنجألا ربظك بع تنأ لاق ولو ءاوس كلذ ىف ىنجألاو بآلاو
 ةرافك رابظ لكل هيلع ىمفاشلاو انباحصأ لاقف ًارارم رهاظ نميف اوفلتخاو تالا ربط
 نم كلام لاقو ةدحاو ةرافك هيلع نوكتذ راركتلا دارأو دحاو سلجم ىف نوكي نأ الإ
 رفك مث رهاظ نإو ةدحاو ةرافك الإ هيلع سيلف ةقرفتم سلاجم ىف هتأرما نم رهاظ
 دعاقم ىف ناك نإو ةدحااو ةرافك هيلع ىعازو'الا لاقو ًاضيأ ةرافكلا هيلعف رهاظ مث

 لكب بجت نإ ةرافكلا هعفرت مرحتل ًاببس ناك الل رابظلا نأ لصأالا ركب وبأ لاق ىتش
 لاه ال ةدحاو ةرافك هيلعف دحاو ساجم ىفراركتلا دارأ اذإ اولاق مهمأ الإ ةرافكراوظ
 باحيإ ىضتقي [مهئاسن نم نورهاظي نيذلاو | هلوق ليق نإف راركتلا نم دارأ | ظفللا
 رثكلا رارملا نود ةدحاولا ةرملاب صتخي ال ظفالا نآل ًارارم رهاظ نإو ةدحاو ةرافك
 آرارم فلح ىتف نيملا هبشأ ظفال ا ةمرح ةقلعتم م رحتلا عفر ىف ةرافكلا تناكامل هل لبق
 ًآايجوم [نيكاسم ةرشع ماعط] هترافكف] هلوق نكي ملو ثنح اذإ ةرافك نيب لكل هتمزل
 ريفكنلا ىلع ربحت لهرهاظملا ىف اوفلتخاو ةدحاوةرافك ىلع ةريثكلا ناممألاب راصتقالل
 ماوعلا نيدابع نعىواحطلا ركذ و رفكي ىتح اهبرقي هعدت نأ ةأرملل ىغبنيال انباحأ اقف
 ٍظ هنأ ما نم رهاظ لجر نع نيريس نباو نسحلا تلأس لاق نيسح نب نايفس نع
 ابيلع كلام لاقو هيلع ىدعتست لاقف ةفينحابأ تلأسو لاق هيلع ىدعتست لاق ًانواهتر فكي
 ريفكتلاب هيلع محي هنأ ىلع لدي ىمعفاشلا لوقو اهنديو هنبب مامإلا لوحيو أاهسفن هغنمت نأ
 ىلع لدي اذهو ماشه هاور هتبرض ىبأ نإف ةأرملا عاج ىلع ربحي انباعصأ لاق ركب وأ لاق
 لاقف رابظلا نع ةرفاكلا ةبقرلا ىف اوفلتخاو عاجلا نم ابقح اهي وول ريفكتلا ىلع ربحي هنأ



 صاصجلل ناءرقلا ماكحأ مل

 انباهأ لوق وهو رفاكلا ىرحي نسحلا نع نيتباورلا ىدحإو ميهاربإو دهاجمو ءاطع

 الإ تارافكلا نم ءىش ىف ىرحتال هنأ نسحلا نع ىورو حلاص نب نسحلاو ىروثلاو

 ىضتقي [ ةبقر ريرحتف ] هلوقرهاظركب وبأ لاق ىعفاشلاو كلام لوق وهو ةنمؤملا ةقرلا

 اهسايقزوجبالو ناءإلا طرتشي ملو ةبقر قتعأ رهاظنلل لِي هلوق كلذكو ةرفاكلا زاوج

 ةدايز باي هيف نآل و ضعب ىلع هضعب صوصنملا سايق زاوج عانتماللتقلا ةرافك ىلع

 ةمدخال ةيقر دوجو عم مودلا زاوج ىف اوفاتخاو خسنلا بجو اندنع كلذو صنلا ىف

 ةبقرنمي مارد هدنع ناكوأ اهريغ هل ءىشالو ةمدخلل ةبقر هدنعتناكاذإ انباعصأ لاف

 ىعفاشلاوثيللالاقو ىعازوألاو ىروثلاو كلام لوةوهو موصلا هزحي ملاه ريغ هل سيل

 نير هش مايصف دحي مل نف ] [ةبقر ريرحتف ] هللالاق موصي نأ هلذ هريغ كلمبال مدأخ هل نم

 اذه ناكالف اهمدع دنع موصلأ ىلإ هلقنو اهدجاو ىلع ايد ةبقرلا بجوأف [ نيعب أدم

 زوجيف شطعلا هسفن ىلع فاخم ءام هعم نم ةلزنمب وه ليق نإف هريغ هز ملا ًادجاو

 سيلو هلامعتسا هيلع روظ# وهوداملا ءاقبتساب لاحلا هذه ىف رومأم هنأل هلليق مميتلا هل

 دلولا مأ قتع ىف اوفلتخاو دجاو هنأ اندلعف ةبقرلا هذه قتع عيملبا دنع هيلع روظحمب

 بتاكماوريدملاو دلولام قع زوجبال انبامساأ لاف ةرافكلا ىف مثونو بتاكلاوردملاو

 ىرتشا نإو هأرجأ ايش ىدأ نكي مل نإف ربدملا الو ةباتكلا نع ًائيش ىدأ دق ناكاذإ

 ووف هي رثشأ دبع لكلاق ولو مر محر ىذ لك كل ذكو زاج هترافك نعوب ىوني هأبأ

 نكي مل نإو بتاكملا ىزحي ال رفز لاقو هزحي مل هترافك نع هيوني ًادبع ىرتشا مث رح

 نع نينس ىلإ قتعمالو دلولا مأ الو ريدملا الو بتاكملا ىرحي ال كلام لاقو ايش ىدأ

 دلولا مأالو ريدملا الو بتاكملا ى رحي ال ىعازو الا لاقو دلاولاو دلولا الو ةرافكلا

 نأ ىزجي ثيللا لاقو نيعلاو رابظلا ةرافك ىف دلولا مأو ربدملا ىرحي ىتبلا نايثع لاق و

 هيلع قةعهارثشا اذإ نم ىرحجيال ىمفاشلا لاقو هيلع ىتلا ةرافكلاب هقتعيف هابأ ىرتشي

 ىرجناالو نينس ىلإ قتعملا ىزحبو ًائيش ىدؤي مل نإو بتاكملا ىرحيالو ربدملا ىزحبو
 قتعلا اقحتسا دق امهأ لبق نم نايرحبال امهمإف ربدملاو دلولا مأ امأ ركب وبأ لاق دلولا مأ
 خسف حمصيلالو امهعيب عنم قاتعلا ق> نم اهل تيثام نأ ىرت الأ ةرافكلا ةبج ريغ نم

 رح تنأ ىلوملا هل لاق نم كلذكس يلو ًاقحتسم اقنع لي امناف امبقتعأ ىتف امبنع كلذ



 فو ابجوز نم ةأراارابظف

 هعيدب نأ هل زوحي هنأ ىرت الأ هعبب عدم لوقلا اذهب قح هل تبني مل هنألل ةنسوأر هش دعب
 اكهعيب زوحي ال امنإو خسفلا ابقحلي ةباتكلا نإف هعبب رجب م نإو هنإف بتاكملا امأو
 اذإف رافكلا نع هقتعزاوج كلذ عنمي الف رجأتسملاو نوهرملا ديعلاوقب الا عيب زوحبال
 بتاكم ريغ دبع قتعأ نك راصف لاملا طقسأ دقف ايش ىدؤي نأ لبق بتاكملا قدعأ
 هقتع نع هل لص> دقف هقتعب خسفني ال ءاوثالا نأ لبق نمزحب م ًادش ىدأ دق ناكنإو
 ةلزنع ىرشللهلوبق نآل ىون اذإ ىرحب هنإف هاب أىرّتشا اذإامأو ةرافكلا نع ىرحالف لدب
 هيرتشف اكوامهدحب نأ الإ هدلاودلو ىزحيال لب ىنلا لوق هيلع ليال رسال
 نم ةلزنم أرجأفرح تنأ هلوقةلزنعم ارش لعل هايإ هارشب هقتعي هانعم نأ مولعموهقتعيف
 فصن نيكسم لكل ىروثلاو انباحصأ لاقف ماعطلا رادقمف اوفلتخاو رح تأ هدبعل لاق
 لِي ىنلا دمب اذث الإ نادم وهو ماشه دمب دم كلام لاقو ريعش وأ رمت عاصوأ رب عاص
 نإو رقلا كالذكو ةطنحلا لثموبف هدلب لهأ ماعط ناكنإف ريعشأاامأو ةطنحلا نم كلذو
 ىعفاشلالاقو ردلاو ريعشلا عبش نمأطس وامهنمدحأ ولكنم مهمعطأ دلبلا لهأ ماعطان وكي م
 دمي كلذو طقأ وأ ر متو أز رأوأ ريعش وأ ةطنح تاتقي ىذلا هدلب ماعط نم دم نيكسم لكل
 نامثع انثدحلاق دوادوبأ انثدح لاقركب نب دم |نئدح هدعب ثدحدمريتعي الو تلي ىنلا
 دمحم نع قاحصتإ نب دمحنع سيرد] نبا انئدحالاق ىرابنألا ناييلس نبدمعو ةبيش ىفأ نا
 نم بيصأ أما تنك لاقرخصنب ةبلس رع راسي نب ناهلس نع ءاطد نيورم نبأ
 ةبقر ررح لاقف هيَ ىنلا لأسو هنأ رما عماج هنإو هتأ رما نم هرابظ ةصقركذو ءاسنلا
 نبروشمصف لاق ىتبقر ةحفص تبرضو اهريغ ةبقر كلمأ ام قحلاب كثعب ىذلاو تاقف
 نيتسنيب رم نم ًاقسو معطأف لاقمايصلانمالإ تدصأ ىذلا تدصأ لهو لاق نيعب تتم
 بحاصىلإ قلطناف لاق ماعط انل امو نيمشحو أنتب دقل ًايدن قلاب كثعب ىذلاو تلق ًانيكسم
 اهتيقب كلايعو تنأ لكور مت نم ًاقسو ًانيكسم نيتس معطأف كيلإ امعفديلف قيرزينب ةقدص
 تنب ةلوخ نأ راسي نب ءاطعنع ةلمرح ىلأ نب دنع رفعج نب ليعامسإ ىورلةنإف
 نالفىلإ بهذيلف هب رم هلي ىنلالاقف تماصلا نب سوأ امجوز اهنم رهاظ ةبلعث نب كالام
 هللا دبع ىورو انيكسم نيتس ىلع هب قدصتب مث هيلع ةقدص هذخأيلف قسورطش هدنع نإف
 نب هللا دبع نب فسوب نع ةلظنح نب هللا دبع نيرمعم نع قام نب دمه نع سيردأ نبأ



 رع ةسمخ قدصتي نأ هرمأف هلي ىنلا تركذف امم رهاظ اهجوز نأ ةلوخ نع مالم

 ءاطعنب ورمع نب دمم نع قاحس] نب دم ثيدح اني ور دق هل ليق انيكسم نيتسىلع اعاص
 ًاضيأو كربخ ىلع دئاز هنال ىلوأ اذهو ًانيكسم نيتس رمت نم ًاقسو معطي نآيهرمأ هنأو

 دقو ةراغك كلا عيمج كلذ ن أ ىلع هبف ةلالد الو ردقلا اذهب هناعأ هلي ىنلا نوكي نأ زئاخل

 . اهم رهاظ ةلوخ جوز ناديز نب ديزي نع قام ىبأ نع ليئارسإ ثيدح ىف كلذ نيب
 :ضعبب هناعأ هنأ ىلع لدي اذهو اعاصرشع ةسمخم ّلِلَي هللا ل وسر هناعأف ثيدحلا ركذو

 ايركز نب ىح هآور مالس نب هللا دبع نإ ف سوي ثيدح ىفآضيأ كلذىوردقو 0

 .ىنلن دح لاق مالس نب هللا دبع نإ فسوب نع هللا دبع نب رمعم نع قا ] نب دمحم ن

 نم قذعب ابنم رهاظ نيح اهجوز ناعأ ملي هللا لوسر نأ ةبلعت نب كلام تنب ةلوخ

 اوفاتخاو هب قدصت هلع كاد اعاص نوتس كلذو رخآ قذعب ىه هتناعأو نع

 معطي ىد عماجيال ىعفاشلاو كلامو انباحصأ لاف معطي نأ لبق عماحي له رهاظملا ىف

 لبق اهأطي نأ دارأ اذإ هنأ ىروثلا نع ءاقرزلا ىنأ نب ديز ىور ماعطلا هضرف ناكاذإ
 لاق معطي ىتح اهم رقيال هنأ ىروثلا نع ىمجتنألاو ىفاعملا ىورو امثآ نكي مل معطي نأ

 قفا أ مل ًاضيأ أو رفكي ىح اهم رقي ال مث مايصلا نع هزي ركذ ام دعب رهاظبلل ىلا
 دجب نأ زئاج ذإ رمي اذإ هرظح ءاقب بجو يقرأ قئتع لبق ريلعروظحم عاج نأ ىلع عيمجأ

 . قتعلا لبق ًاعقأو ءطولا نوكيف ماعط الأ لبق ةيقرلا

 باتكلا لهأ ىحي فيك باب 2

 , نع ةداتق نع ديعس ىور ا هللا هب كيم مل ا كويح كؤاجذإو أ ىلاعت هللا لاق

 اودرف مهيلع ملسف ىدوجب مييلعتأ ذإهبامصأ مم سااج وه امني قلي هللا لوسر نأ س نأ

 ىأ مكيلع. ماس لاق لاق هللأ ىنأي أ ملم آولاق لاقأم كورد لد لع ملم قالون لاق هيلع

 ىأ خيلع اولوقف باتكلا لهأ 3 نم دحأ يلع لس اذإ قرع هللا ىن لاقو كنيد ن نوماست 1 ايوا ع أ اي 1 1

 وبأ انثدح لاق , نيسحلا نب قاحسإ انثدح لاق عناق( نب قابلا دبع انثدحو تالق ام كيلع

 اذإ هن هللا لوسر لاق لاق ة ةريره ىلأ نع ا نع نايفس انثدح لاق ةفيذح

 . ىور دقركبوبأ لاق هقيضأ ىلإ ثورطضاو مالسلاب ممؤدبت الف قيرطلا ىف نيكرشملا متيقل
 ممنأىورو كد نوماست مكذإ ماسلا مهو قب نوديرب مهنأ للي ىنلانع سنأ ثيدح ف



 نع دمع نع ماشه ركذ ركب وبأ لاق توملا ءامسأ نم مسا ماسلا نآل توملا هب نودبرب

 لوق وهو دمع لاقو هأدبن نأ ىرن الو مالسلا كرشملا ىلع درن نأ ىرن لاق ةفينح ىبأ

 قوزرم نبورمع انث دح لاق ع ىنثملا نب ذاعم انئدح لاق قابلا ديع انثدحو انئاهقف نم ةماعلا

 . سانأ انهمورفس ىفهللا دبع انصلاق ةمقلعن ع ميهاربإ نعروصنم ن رع ةبعش انث دح لاق

 هركن اذه سلأ هللا دمعل تقف مهي معا دقي رط ريغ ًاقيرط اوذخأو لاق نيقاهدلا نم

 هركب الدرلا نآل مالسلاب مأ دب 0000 هرهاظ ركب وبألاق ةيحصلا قح هنإ لاق

 ءادتبالا ركامتإ وركب وبألاق ميلعو اواو قف 5 طعاوملس اذإ | هقَي ىنلالاقدق ودحأ دن ع

 درلا ةركي الو اهلهأ نم سيل ذإ رفاكلا هي أدب نأ هركدف هن دل لهأ ةيحن نم مالسلا نآل

 انثدحو | اهودر وأ اهنم نسحأب اويل ةيحتب متييح اذإو ] ىلاعت هللا لاق ةأذاكملا هجو ىلع

 انثدح لاق دحاولا دبع انثدح لاق نامثع انثدح لاق ىناملا نب نسحلا انثدح لاق قابلا دبع

 تتاكاذ] معنلاق هيلع لسأف ارم بيبطىلإ فلتخا ميه اربإل تاق لاق شمعألا نامل
 سلاما ىف اوحسفت مكل ليقاذإ ١ ونمآ نيذلا اهيأاب] ىلاعت هلوقو هيلع ملسف ةجاح هيلإ كل

 سايعنب | لاقو أوحسفت مف ليقف هَل ىدلا سلجم ىفن وسفانتي أوناكةداتفلاق || 7

 أوعفت راىأ ورشا 0 عد اذإ لاق ورا رداةاواو لاق لاتقلا س

 ناكدق مالي ىنلا نأ ىلع لدي 0 ةعفرلاب قحأ مهنال ملعلا لمأ و اذقو ىلا
 نأ بحي كالذك أذل م .غ اع العلا اهأ سل مقر
 0 هدخع م !زنمو مهلضف 212 هايس نيببل مريع ىلع م رول لمأ لرسخك ملا 0

 [تاجرد سلا وو أ نيذلاو مكنم اونمأ ني ذلا هللأ مق | ىلاعت لاقو "1 ىنلا دعب لعفي

 مهنولي نيذلا مثمهن ولي نيذلا مث ىهلاو مالح الأ ولوأ مكنم ىنيليل هل ىنلالاقكلذكو

 هلوقو ةوبنلا ىلت ىتلا ةبترملا ف مهلعج ذإ بتارملا ىلعأ ىف ىبنلاو مالح“ الا ىلوأ بتر
 لاق لاق دهاجي نع ثيأ يو ذأ ةقدص 9 و ىذي سس | ومدقف لل وسرلا مجان اذإ| ىلاعت

 فر ف رانا دنع ناك زد اهب لمعي الو ليقدح اهم لصام بآل هلل ابان ؟ىفنإ 0

 نبأ( ا ْ

 نأهللأ دارأف هيلعاوقش ىحل؛ اسما 2 هللال وسر ىلع !اورثكأ نيملسملانإ لاقوباع

 فك[ ة ةقدص مارحت ىدب نيب اومدقف لوسرلا ميجا اذإ | تلزن اءلف هيدن نع فذخ

 [تاقدص ماوحن ىدي نيب اومدقت نأ أ متتنمأأ ] هللا لزنآف ةلئسملا نع نيملسملا نم ريثك



 صاصجللن اءرقلا ماكحأ عل

 مامأ ةقدصلا ميدقت اهدحأ ةثالث ماكحأ ىلع ةيآلا تلد دق ركب وبأ لاق مهل عسوف ةيآلا

 مل نإف | هلوقب ةقدصلا دحيال نم ةاجانملا ف ةصخرلا ىناثلاو دج نأ كي ىنلل مهتاجانم

 ثلاثلاوةقدصلادحب مل نا ةحابم تناك ةلثسملا نأى لع لدياذرف | ميحر روفغهللا نإف اودجت

 ذإف تاقدص ماوجن ىدي نيب اومدقت نأ مقفشأأ | هلوقب ةلئسملا مامأ ةقدصلا بوجو

 ان ربخأ لاق عيبرلاىبأ نب نسحلا انثدحلاق دم نب هللا دبع انثدح | يلع هللاب انو اولعفت مل

 ىديب نيب أومدقف لوسرلا تيجان اذإ ]| هلوق ىف دهاجي نع بوبأ نع رمعم نع قازرلا دبع

 تناكامو تة>سن ىح ىريغ دحأ اهم لمعام هنع هللا ىخضر ىلع لاق ةيآلا | ةقدص ماوجت

 هللا داح نم نوداوب رخآلا مويلاو هللاب نونمؤب ًاموق دجتال أ ىلاعت هلوقو ةعاس الإ

 هزيح و هيحأص دد ريغ زبحو دح ىف مهنم دحاو لكن وكي نأ ةداحملا ركوبألاق [هلوسرو

 ةهأ رك ىلع لدي وهف اند> ريغ دح ىف مهنأل برحلا لهأ دارأا نوك نأ ىضتقي هرهاظف

 ىلاعت هللا لاق ةدوملاب جوت ةك انما نآل باتكلا لهأ نم اوناكنإو برحلا لهأ ةكانم

 [ ةمحرو ةدوم مكنيي لعجو اهي اونكستل اجاوزأ كسفتأ نم مكل قلخ نأ هتايآ نمو ]

 . ةلداجلا ةروس رخآ

 محرلا نمحرلا هللا مس

 [رشحلا لول هرايد نم باتمكلا لهأ نم اورفكن يذلا جرخأ ىذل اوه] ىلاعت هلوق

 نم مهنمو ربيخ ىلإ جرخ نم مهنف دوو نمريضنلاىبب ءالجرشحلا لوأ ةداتقو دهاجي لاق

 ىلإ مالجأن ءالجلا ىلع موحلاص ىت> لَم هللا لوسر مولتاق ىرهزلا لاقو ماشلا ىلإ جرخ

 دق ركب وبأ لاق حالسلا ةقلحلاو ةقلحلا الإ ءىش نم لبإلا تلقأ ام مل نأ ىلعو ماشلا

 الو يس ريغ نم مرايد نع ءالجلا ىلع برخلالهأ ا اههدحأ نييدعم كاذ 20

 نييلسملاب نال ملا دنع خ 6 نم كلا أذهوةيرج دخأ الو ةمذلأىف لوخدال 2و قاقرتسا

 ٍه> رافكلا لاتقب ىمأ دق هللا نآل كلذو ةيزجلا ءادأ وأ مالسإلا ىلع مهلاتق ىلع ةوق

 ىتح  هلوق ىلإ هّللاب نونمؤيب ال نيذلا اولتاق 1 ىلاعت هللأ لق ةيرجلا اودؤي وأ اودلسي

 زئاج ريغف | موكدجو كردح نيكرشملا اراتئاف | لاقو | تورغاص مودي نع ةيزجلا اوظعي

 زجيول هنكلو ممولحي نأ مالسإلاوأ ةمذلا ىف مهلاخدإ و مهلاتق ىلع ةوق نيملسملاب ناكاذإ



 ضن رشحلا ةروس نمو

 ءالجلا ىلع مهتحلاصم مهل زاج ةمذلا وأ مالسإلا ىف مهلاخدإ ىف مهتمواقم نع نويلسملا
 هلع ىنلا نآل لاملا نم لووجم ىلع برحلا لهأ ةحلاصم زاوج ىتاثلا ىنعملاو مهدالب نع
 ىلاعت هلوقو لوري كلذو لبإلا تلقأ ام مهل كرتو ةقاحلا لعو مهضارأ ىلع مبحلاص
 .نم برض ثداوخلا ماكحأىف سايقلاو رابتعالاب سأديف [ راصبألا ىلوأ اي اوربتعاف ]
 سابع نب لاق [ ةئيل نم متعطقام ] ىلاعت هلوقو ةبآلا رهاظب هلامعتسا بجوف رابتعالا
 ةنللا ليقو ةنيل ةلؤن لك نوديم نبورمع و دهاجي لاقو ةوجعلا ىو. ةنيل ةلذ لكةداتقو

 .نيرجابملا ضعب ىهم ةلخنلا ةئيل نم معطقام دهام نع جحيرج نب ىورو لخنلا مارك
 نم ليلحتب و ىهن نم قيدصتب نآرقلا لزنف نيملسملا مئاغم ىه امن لاقو لخنلا عطق نع
 .نم كلذ اولعف اوناكو اوبأ نيذلاو !ومطقنيذلا هللا بوص ركب وبأ لاق مثلا نم ارعطق
 .نع ةورعزع ىرهزلا نع ىور دقو بدصم دهنجم لكذأ ىلع لدي اذهو داهتجالا قيرط

 ةداتق ىورو قرحو احابص ىنبا ىلع رغأ نأ قلي هلا لوسر ىنممأ لاق دب ز نب ةماسأ
 .نب ركب ىبأ نبهتلادبع ىورو قرحو ىبسو لتق ةدرلا لهأ ركب وبأ لئاق امل لاق سنأ نع
 1ولاقفهقي رحتو مولخن عطقب ريلي هللا لوسر أ ريضنلا ونب نصحت 1. لاق مزح نب ورمع
 .نب ناهثع ىورو ةبآلا | ةنيل نم متعطقام ] هللا ل زئأف داسفلاب ىضرت تنك ام مساقلا انأاب
 ةرجت عطقت الوهن مهاصوأ اهيف ناكماششلا ىلإ شيجلا ركب وبأ هجو امل لاق هيبأ نع ءاطع
 ريصتو اهايإ مهمنغيس هللا نأ اوملع دق مهنأ ىلع نسحلا نب دم هلوأت ركب وبأ لآق ةرمثم
 .نيملسملا شيجامأو نيملسلل قبت نأ مهلع دارأف ماشلا حتفب محل كَِي ىنلادعوب نيملمبلل
 ,مثرايدو مبعورذومثرجش اوةرحينأ ىلوالانإف جورخلا اودارأو برحلا ضرأ اوزغاذإ
 اوجرام امأو تقرحأ مث تحبذ ابجارخ] مهنكسمي مل اذإ مهيشاوم ىف انباححأ لاق كلذكو
 .نيكرشملل ًأظيغ هوةرحأ نإو زاج نيملسملل ريصيل هوكرت نإ مهنإف نيدلسدلل أيف ريصي نأ
 هللا ءافأ امو | ىلاعت هل وقو ريضنلا ىبب لاومأ ىف كلب ىنلا هلعفامبو ةيألاب الالدتسا زاج
 ىف ءاليإلا ىف ءىنلا هنمو عوجرلا ءىنلا ةبآلا | ليخ نم هيلع متفجوأ اف مهنم هلوسر ىلع
 ,نم نيملسلل راصام عضوملا اذه لثم ىف ءىلاو هيلع هدر اذإ هيلع هءافأو ا اوافنإف |هلوق
 هللا كلم امم كلذ عيمج نآل ءىف جارخلاو ءىف ةيزجلاو ءىف ةمينغلاف كرشلا لهأ لاومأ

 هيف ابكراشي ال ىنمع صتخت اهنإف أيف تناكنإو ةمينغلاو كرشلا لهأ لاومأ نم نيملسملا ع ل 00 لأ و وللا و <
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 هيف.ىرحب ام اهنف لاتقلاب ةونع برحلا لهأ لاومأ نم ذخأ ام اهنآل ىفلا ةوجو.رئاس

 نب سوأ نب كلام نع ىرهزلا ىورو لجو زع هلل سلا جارخإ دعب نيمئاغلا ماوس

 ملام هلو سر ىلع هللا ءافأ اه أف ريضنلا ىب لاومأ تناكلاق باطخلا نب رمع نع ناثدحلا

 أمنم قفني ناكو ةصاخ هِي هللا لوسرل تناكف باكر الو ليخ هيلع نودلسملا فجوي '

 اذبفركب وبأ لاق هللا ليهس ىف ةدع حالسلاو عارك-لا ىف هلعج قب امو ةنس ةقفن هلهأ ىلع

لإ قح هيف دحال 5 مو ل هلبأ لوسر ىلإ هيف سال! لعج ىذلا ءىفلا نم
 هلدج نم ا

 كلذو حالسلاو عاركتلا ف قابلا لمتجو هلهأ ىلع اهنم قفني كلَي ىنلا ناكف هَ ىنلا هل

 ةونع هوذخأي ملو باكر الو ليخن هيلع اوفجوي مل نيماسملانأ وهوءب اتكىف هللا هننب ل

 ىنللاناكدقو ىرهزلا هركذ ايف ةنيرع ىرقوكدف كح ناك كلذكو أدلص هوذخأ انو

 هل ناكو لاملا مسق نأ لبق ةمينغلا ةلمج نم هيفطصي ناك اموهو ىصلا ةمينغلا نم هت

هلايع ةقفن ف افرحي :قوقملاةذه هىلا نم هلو ىنلل ناكف سلا نم مهس أضيأ
 قابلاو.

 ةيآلاةذه فو هيطعي نأ 2 وه رات نم الإ قح بيف دجال

 ًاحاض دخأ امنإو ةونع نوملسملاهيلع باغي ك كرشلا] مألاومأ نم لاملك نأ ىلعةلالد

 ةبزجلاوجارخلا ايف فرصي ىتلا هوجولا ىلع فرصيو نيءلسملا لام تب ىف عضويال هنأ

 هلوقو هيلع نودلسملا فجوب مل نيح ريضنلا يب لاومأ نم لَ ىنلل راصام ةلدنم هنآل

 هللا نيب ركب وبأ لاق ةيآلا | لوسرللو هتف ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هلل ءافأ ام ] ىلاعت

مث هتأيب نم أنمدقأم ىلع نب ىنلا 8 هىبلأ ند نويلسملا هل فو ملام -
 رّكذ 

 سلا فائضالا مو فائصالا ءالؤمل هلعك هيلع نودلسملا فجوأ ىذلا هلا مح

 نم مونم ناكن مالإ هنم ءىث نيمئاغلل نوكي ال نأ ىضَتَمِي هرهاظو اهريغ ىف نوروكذملا

 خسف مث فانصأالا ءالؤحل مالسإلا ردص ىف مئانغلا تناك ةداتق لاقو فائصآلا هذه

 هنع هللا ىطر رمع متف ا ركب وبأ لاق | ةسمخ هلل نإف ءىش نم متمنغامغأ اودلعأو | هلوقب

 نكي ملونيملسملا يئاونىف

 نإ لاقف امهزيغو لالبو.ريبزلا مونم نيمئاغلا نيب هتمسق ةباحصلا نم موق هلأس قارعلا

 اؤاج نيذلاو | هلوق ىلإ ةيآلا هذه مريلع جتحاو مهل ءىشال سانلا:رخآ قب مهني اهتمسق

 رقي نأو ةمسقلا كرتب هيلع اوراشأف كلذ ةباحصلا نم ةعامجو ًايلع زواشو | مدعي نم

 اذهو ةيآلاب هجاجتحا دنع ةعاملا هتقفاوو كلذ لعفق جارخلا اهيلع عضيو ابيلع املهأ



 علق رشحلا ةروس نمو

 ةحتتفملا نيضر الاى ةمينغلاةبآ ىلإ ةمومضم اهنأو ةخوسنم ريغ ةبآل ا هذه نأ ىلع لدي
 جارخلاذخأو اهيلعاملهأ رارقإىأر نإو مسق مويلعدرأو نيملسملل ملصأا,تمسق ىأر نإف
 ىوتسي ىءاهنم جارخلاذخأ زاوجف مكحلاةتباث ةيآلا هذه نكست ل ول هن"ال لعف اهيف مهنم
 توبث ىلع لد خسنلاب هوجاحي مل الف اهخسنب هو ربخأو هل هوركذل اهف لوأالاو رخآلا
 امبع ومجمع نيتبآل اريدقت نوكيف هيلع هب لدتساام ىلع مهمدل اهتلالد ةعصو مهدنع ارركح
 نيضر الا ىفو نيضر ال! ىوس لاوم“ الا ىف هسمخ هلل نإف ءىث نع متمنغام نأاودلعاو
 راتخا نإ لوسرللو هلل نيضر'الا نم هلوسر ىلع هللأ ءافأ امو كلذ مامإلا راتخا اذإ
 ىلإ هفرص ىف هيلع مالا ضيوفتل انهه لوسرلا ركذ نوكو ابلهأ كلم ىلع امكرت
 | نم ءاينغ الانيب ةلود نوكي اليك | هلوقب ب 51 نم هنع هللا ىضررمع لدتساف ىأر نم
 :م ءاينغ"الا نيب ةلود تراصأ مهني اهتمسقول لاقو | مثدعب نم !ؤاج نيذلاو ]هوقو

 اٌواج نيذلاوإ هلوقب قحلا اهيف مف لعج دقو ءىش نيماسملا نم مهدعب ءاج نأ نكي مو :
 اهلهأ رارقإ ىلع ةباحصلا لك ةقفاومو ةيآلا ةلالد كح هدنع رقتسا املف | مدعب نم
 اءضوو نيضرأ الا احسف ناملأ نب ةفيذحو فينح نب نايثع ثعن جا رثخلا عض وو اهيلع

 تاقبط ثالث مالسءجو باقرلا ىلع ةيزجلا اعضوو ةمولعمل عاضوألا ىلع جارحلا .
 نم هدعب ءاج نمي دحأ اذه هلعف بقعتي مل مثنيعب رأو ةيناممو نيرشعو ةعبرأو رشعىننا
 ةونع ةحتتفملا نيضرالا ماكحأ ىف املا لهأ فلتخاو ًافافتا كلذ راصف خسفلاب ةمئآلا
 ملاومأ وا,اهأو ابمسقءاش نإ رايخلاب وهف ةونعمامإلاامحتتفا اذإ ىر وثلاوانباحأ لاقف
 جارخلا مهيلعو اهيلع لعجو اهيلع ابلهأ رقأ ءاش نإو سنا ججارخ] دعب نيمئاغلا نيب
 مهضرأ نم حلصلا لهأ عابام كلام لاقو اهل مؤارشو مرعيب ذوحيو م اكلم نوكيو
 ناك مهنم ملسأ نم حلصلا لهأ ن"ال دحأ مهنم ىرتشي ال هنإف ةونع حتتفأ امو زئاج ورف
 همالسإ هل زرحأ مونم ملسأ نف ةونعا وذخأ نيذلا ةونعلا لهأ امأو هلامو هضرأب قحأ
 ةونع ناكام ىمفاشلا لاقو نيملسملل أيف تراص دق مثدالب نآال نيبلسملل هضرأو هسفن
 ًافقو ابلعجي نأ مامإلل هقح نع آسفن باطنف نيمئاغلل اهسامخأ ةعبرأو هله" ال امسمفن
 ةونع ةحتتفملا ضر الا اولختال ركب وبأ لاق هلام قحأ وبف ًاسفن بطي مل نمو مهبلع
 نأ وأ مهسفنأ نم ةبيطب الإ لاح مونع اهفرص مامإلل زوجي ال نيمتاغلل نوكت نأ نم
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 باقر ىلعو اهيلع جارخلا عضوو اهيف مبكالمأ ىلع املهأ رارقإ نيب ًاريخم مامإلا نوكي

 ببي وص ىلع ةباحصلا نم عيملاقفت | الف داوسلا ضرأ ىف هنع ها ىضررمع هلعفام ىلع ابلهأ

 نعنيماغلا قح طاقسإ ىلع هيلعمهضعب نم فالخ دمب داوسلا ضرأ ىف هلعف اهفرمع

 نأب الإ ابلهأ باقر الو نيضر الا كلم نوةحتسي ال نيمناغلا نأ ىلع كلذ لد اهماقر

 هوعزانلو مهريغ ىلإ امم مهنع لدع مل مه اكلم ناكول كلذ نال محلل كلذ مامإلا راتخ

 اؤاجنيذلاو ]هلوقو | مكنم ءاينغ"الا نيب ةلود نوكي اليك ]هلوق ىف ةيالاب هجاجتحا ىف

 نوةحتس ال نيمباغلا نأ ىلع لد ةيآلاب هجاجتحا دنع هبأر عيمجأ هل مل ملف | مدعي نم

 ىلسقي نأ مامإلل نأ نوفلتخ ال ًاضيأو رمل كلذ مامإلا رايتخاب الإ نيضر الا كلم

 هفالتإهل ناك ا مهف تين دق نيمناغلا كلم ناكولو مبيقبتسيالو نيكرشملانم ىرسأالا

 مبيقبتسي نأ هلو ىرسأ الا لتقي نأ هل ناكاملف مهاومأ رئاس مويلع فاتي ال كمييلع

 نيضرالاو باقرلا ىف ةمينغلا زارحإب نيمئاخال لصحي ال كلما نأ تأ مهني مومسقيف

 نع ديعس نب يح نع ىروثلا ىور ام ًاضيأ كلذ ىلع لديو مهل مامإلا املعجي نأ الإ

 هبئاونل افصن نيفصن ر بيخ هلي هللا لوسر مسق لاق ةمثح ىبأ نبل مس نع راسي نيريشب

 نيماغلل اكلم عبمجلا ناكولف امهسرشع ةينامث ىلع مهنيب ابمسق نيملسملا نيب ًافصنو هتجاحو

 ةكم حت 0 ىنلا نأ هيلع لديو ةونع امحتف دقو هتجاحو هيئاونل هفصت لعجامل
 ةونع

 دييخت ةنسلاو فلسلا عامجإو ةيألا ةلالدب لصح دقف مبك المأ ىلع مرقأف ارلهأ ىلع نمو

 ثيدح هيلع لديو اهلع جارخلا عضوو ابلهأل اكلم ابكرت وأ نيضرأللا ةمسق ىف مامإلا

 ارمهردو اهزيفق قارعلا تعنم هع ىنلا نع ةريره ىبأ نع هيبأ نع حلاص ىلأ نب لهس

 ىلع دهش متأدب اكمتدعو اهرانيدو اهبدرأ رصم تعنمو اهرانيدو اهادم ماشلا تعنمو

 قى ىلاعت هلل ةبجاولا قوةحلا هذه سانلا عنم نع مقلم ربخأف همدو ةريره ىبأ هل كلذ

 رمع لوق ةعص ىلع لدي كلذو ابعنم ىف ةيلهاجلا لهأ لاح ىلإ نودوعي مهنإو نيضرالا

 نيقنإف اهؤادأبجي ىتلاىلاعت هللا وقح نموه هعضوام نإوداوسلا ىف هنع هللا ىضر

 اوور دق هريغو تباث ىبأنب بيبحن'ال عامجإداوسلا فرمع لعفنم ترك ذاعف سيل

 برضي نأ الول لاقف ةبحرلاب هنع هللا ىضر ىلع ىلعانلخد لاقىنامخا ديزءنب ةيلعث نع
 اة فا ا هاو هاه 1 5-0 3
 رب ىلع راشأ هنأ هنع هللا ىضر لع نع حيحصلا هل ليق كديدا وسلا تمسقل ضعب هوجو كضدب



 ١ رشحلا ةروس نمو

 ىلع نعحصي نأ ز وجال هنإف كلذ عمو هيلع هلهأ رارقإو داوسلا ةمسقكرتب هنع هللا ىضر
 اوقحتسافداوسلا اوحتفنيذلا ماون وكب نأن م كلذب ىلع مهيطاخ نم واخالهنآل تركذام
 وأهوحتفنيذلا ريغ هب نوبطاخنلا نوكي نأ وأ هيف مامإلل رايخ ريغ نم مهني هتمسقو كلم
 نأ زئاج ريغو هدهشي مل نم مهنهو داو سلامتف دهش نم مهنم طالخأ مو شيجلاهب بطاخ
 نيمناغلا ريغ ىلإ فرصت ةمينغلا نأ لوقي ال ًادحأ نآل هحتف دبشي مل نأ باطخلا نوكت
 نم مهفو ةميتغلا قدتساو حتفلا دهم نم مهف ًاطالخأ اونوكي نأو نومئاغلا ابنم جرخيو
 هنيب ةمينغلامسقتو هل مهسي نأز وجبال متفلا دهشي مل نم نآل لوألا لثم اذهوهدهشي مل
 اوناكو كلذك ناكن إف هريغنود مهتفلا دش نمهي بطاخ نوك< نأ وأ هودهش نذل نيبو
 نآل م ريخل مهقح لعجب نأزئاجريخف هيف مامإلل رابخ ريغ نم مهريغ نود هل نيقحتسالا#
 هريغىلهب مايقلا هيلع بجي ًاقحكرتي نأ نم هلل قا ناكذإ ضعب هوجو برضي موضعب
 ليلد كلذ ىفو مثريغ نود هوحتف نيذلا باطخلا اذهب صصخم ل هنأ لعو تفصو ال
 ةككو انركذ ىذلا لصألا اذه تويث دعب سانلا فاتا دقو ةياورلا هذه داسف ىلع
 نولئاق لاقف هيلع هلهأ رارقإو داوسلا همسق كرت ىلع ةباحصلا ةفاكىف رمع نع ةاورلا
 بهذم نم هانركذ ىذلاوهو موق رئاسإ ملو مهديأ َق مهلاومأ كرتو مبك المأ ىلع ممرقأ

 ريغ مهنأو نيملسملل هىف مهضرأو مهنأ ىلع مضرأ ىلع ممرقأ ان] نورخآ لاقو انباحصأ
 نيملسملا للاصم ىلع ةفوقوم نوضرألاو رارجأ مهنأ ىلع مرقأ نورخآ لاقو اهل كالم
 هقرتسي نأ دال سيل هنأو ارح ناكداوسلا لهأ نم ملسأ نم نأ اوفلتخ ملو ركب وبأ لاق
 كضرأ ىف تقأ نإ هل لاقذ هدبع ىلع ملسأ ًاناقهد نأ هنع هللا ىضر ىلع نع ىوردقو
 كلذكو اهم ق>أ نحتف اهنع تلوح نإو كضرأ نم اهانذخأو كسأر نع ةيزجلا انعفر
 لازال ًاديبع اوناك ولف تلم نيح كلا رهن ةناقهد ىف هنع هللا ىطر رمع نع ىور

 دارأ ات هل ليق اهم قحأ نحنف اهنع تاوحت نإ الاق دقف ليق نإف مالسإلاب قرلا مهنع
 تيجودق ىلا قوةحلا لطبت الثا اهاتعرزو نفاهان رمع !مترامعزع ترجينإ كنأ كلذب
 اهترامعنع نيزجاعلا ىضارأب ان دنع مامإلا لعفي كللذكو جارخلا وهو اهماقرىف نيملسملل
 مبك المإ ىلع مهضارأ نأ تبث رح وهف داوسلا لهأ نم ملسأ نم نأ انفصوامب تيث املو
 قدح عطقي نأانيفلاخع دنع مامإلا زاج ثيح نمو ةيرحلا لصأ ىلع ةاقبم مهءاقر تناك

 سم ماكحأ ماد



 .صاصجلل ناءرقلا ماكحأ فقر

 ىلع اهرارقإ زاج معلإ امجارخ فرصب نيملسملا ىلع ةفوقوم ابلعجبو اماقر نع نيمئاغلل

 اهنع ابك الم كلم ىنن ىف نيملسملل قح ال ذإ نيملسالا ىلإ امجارخ فرصي و ارلهأ كالمأ

 اهوكلمتينأبامباقرفالامجار خىفنيلاحلا ف مهقحامنإواركلم نيملسملل لصحال نأدعب

 ىَح نودلسملا هيلع بلغام ةمينغلا نأ انعمس لاق حلاص نب نسحلا نع مدآ نب ىحي ركذو

 انعمس انإف اذه انداو. امأف نسحلا لاق هيلع اول وصام ءؤلا نأو لاتقلاب ةونعهوذخأب

 روظ املف جارخلا مهلإ نودي اوناكف سراف لهأ مهيلع رهظف طبنلا ىدبأ ىف ناكدنأ

 أاوعضوو مهلاح ىلع نيقاهدل أ نم ملتاقيمأ نموداوسلا ]وكرت سراف لهأ للع نوملسملا

 جارخلامهيلعاوعضوونيضرألانمم,-ديأ فناكام اوحسمولاجرلا سور ىلع ةيرجلا

 بهذ هنأك ركب وبأ لاق مامإلل فاوص تناكف دح أ دي ىف تسيل ضرأ لك ىلع اوضبقو

 رهظممهيضارأ ىف ةتباث موك المأ تناكف سرافلهأ ةكلمف ًارارحأ اوناكامل طبنلا نأ ىلإ

 مهيضارأ تناك طبنلا مهلتاقي ملو نيملسملا اولتاق نيذلا مو سراف لهأ ىلع نوملسملا

 مهباقرومهوضرأتناكف نيملسملااولتاقي م منال سرفلا مايأ ىف هيلع تناك ام لع هينا

 هجو اذهو مولتاقول مهباقرو مهيضارأ نوكلمي اوناك امنإ مهمأو هيلع مس وصام ىنعم ىف

 ريغ نم تناك داوسلا ةمسق هولأس نيذلا هباوكاأل رمع ةجامم نأ الول لالا هلمتح ناك

 داوسلا رمع مفدامنإ ليقنإف نسحلا هركذام نود باتنكلاةلالدب جتحا امنإو هجولا اذه
 ىنلا لاق اجارخ ىمست ةرجاالاو ةراجالا هجو ىلع نيماغلا سوفت نم ةييطل هلهأ ىلإ

 طلغ اذه ركبوب أ لاق بيعلاب در اذإ ىرتشملا دبعلا ةرجأ هدارمو نامضلاب جارخلا هيَ

 امإو ةمسقلا كرتو جارخلا عضو ىف موقلا سوفن بطتسإ م رم نأ اهدح أ هوجو نم

 لقنل مهسوفن باطت-ادقناكولو هل وقدب حضوأ امب ةمسقلا بلط نم جاحو ةباحصلار واش

 هأورأم ركذو كلذ لقن دق لبق نإف ةجاحملاو ةعجارملا نم مهني و هنيب ناك ام لقت 65

 هانذخأفداوسلا عب ررمعانطعأف سانلا عب راتك لاق مزاح ىلأن ب سيق نع دلاخىبأن ب ليعامسإ

 ىلع متلكلل وسم ساق ىتأالول هللاو ريعلاَذ كلذ دعب رمع ىلإريرجدفو مث نينس ثالث

 ةأما هستأف ًاراند نينامت رمع هزاجأف لعفف نيملسما ىلع هودرت نأ ىرأف م مسق أف

 ًايهذ ىك المت ىتح ىضرأ تسلو أ ىلع كوهلاص ىوق نإ نينمؤملا ريمأاب تااقف

 ىلع لياد هيف سيل ركب وبألاق لعفق لاق ءارمح ةفيطق ىنيطعتو لولذ لج ىلع ىنامحتو



 ؟ رشحلا ةروس نمو

 كلذ دعب ىأر مث جارخلا عبر مماطعأ نوكب نأ زئاجو نيضرآلا باقر مبكسلم ناكهنأ

 نوكي فيكو سانلا رئاشل ةوسأ اونوكسيل جارلا نود مهتايطعأ ىلع مهم رصتقي نأ
 هعسال هنأ روظأو نيملسملاىلءهدر ىأر هنأ رمع رخأ دقو مهسوفنل هنم ةياطتساب كللذ

 ناكدقهنأل لالا تيب نماهاطعأ هنإفةأرملا ىمأ امأو نيملسملل حلص هنأ هدنع ناكامل هريغ

 دسافف ةرجأ جارخلانإ هلوقامأو داوسلانم مهديأف ناك امذخأ نم هلعفي نأ هل ازئاج

 تعقو اذإ ةمولعم ةدم ىلع الإ زوجتال تاراجإلا نأ فالخال هنأ اهدحأ هوجو نم

 نإف ًاديبع اوناكنإف ًارارحأوأ ًاديبع اونوكينأ نم اولخي مل املهأ نإف ًاضيأو ةدملا ىلع

 لصأأ ىلع مواقر كرتت نآزاج فيكف ًارارحأ اوناكنإو زوجيتال هدبع نم ىلوملا ةراجإ
 نم ةيزجلا دخأ زحي ًاديبع اوناكول ًاضيأو موك المأ ىلع مهيضارأ كرتن الو ةبرحلا

 رجشلاو لخنلا ةراجإ نأ ف الخال ًاضيأو مهيلعةي زجال ديبعلا نأ فالخ الهنا مهاقر
 فاتخا دقو ةرجأب سيل هنأ ىلع لدف رجشلاو لخنلا نم جار رعذخأ دقو ةزئاجريغ

 ىعازوألال وقوهوكلذب سأبال انباأ لاقف اهراجئتساو جا را ضرأ ىرشف ءارقفلا
 لعجتال لاقو جارخلا ضرأىرش كيرش هركو جارخلا ضرأر اجئتسا» رك أ كلاملاقو

 لجر لأس لاق راكب نب ناهلس نع نا رع ىنأ نب نع ىواحطلا ركذو ًاراغص كقنع ىف

 تنأأ عرزت كنإف لئاق هل لاقف كلذ نع هابنف جارخلاض رأف عرزلا نع نارمعنب ىفاعملا

 جارخ ضرأ مللاىرتكي نأب سأب ال ىعفاشلا لاقو ةودقرشثلا ف سيل ىخأ نبا ايلاقف ابيف

 ىدؤي نأ لسا ىغبني ل هَ هللا لوسر نع ءاج ىذلا ثيدحلاو لاق مهبأود ىرتكي

 نع ىور ركب وبا لاق ةيزجلا جارخ وه امنإمارحلا دجسملالخدي نأ كرشملالو جارخلا

 اوذخت:ال لاق هنأ تلي ىنلا نع هنع ىورو جار خضرأ ىرتشا هنأ دوعسم نب هللا دبع

 هنأ كلذو ةنيدملاب ام ةنيدملابو ناذارب ام ناذاربو هللا دبع لاق ايندلا ىف اويغرتف ةعيضلا
 لعوببا نيس ا ونسحلا نأىروو جارخلا ضرأنم ناذارو ناذار.د ةعيض هل تناك
 ابلهأل كالمأ |هنأ امهدحأ نيينعم ىلع لدي اذهف داوسلا ضرأ نم اورتشا مونع هللا ىضز
 لهأ نم مسن ميف امهنع هللا ىضر رمعو ىلع نع ىورواهارش ملسملل هركم ريغ هنأ اثلاو

 صض رأ ىرش هرك هنأ سابع نبازع ىورو جارخلاهنم ذخأهضرأ ىلعماقأ نإ هنأ جارخلا
 كلذ لكم ريع ن1 لاقو كقنع ىف رفاكلا اذه قنعف هللا ل عجام لعجتال لاقو ةمذلا لهأ



 ظالخ معنالانآل راغصب سيل ضرألا جارخو ركبوبألاق راغصلا كقنع ىف لءجتاللاقو

 طقسيو هضرأن مجارخلاذخؤي هنأ مسأف جارخ ضرأهل تناك اذإ ىىذلا نأ فاسلا نيب

 , أممهردواهزيفق قارعلا تعنم هيلي ىنلالوقو مالسإلاب طقسا ًاراغصناكولف هسأر نع

 لبقتسملا ىف هللا قح نم نوملسملا عنمب امع ربخأ هن "ال نينموملا ىلع بجاو هنأ ىلع لدي

 ىلع بجي امن]و نيملسملا ىلع بجي ال راغصلاو متأدب اميمتدعو لاق هنأ ىرتالأ

 نم نوح مولبق نم نامبإلاو رادلا اؤوبت نيذلاو | ىلاعت هلوقو نيملسملل رافكلا

 هلوسرللو هتف ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هللا ءافأ ام نأ ملعأ هللاو ىنعي | مهل] رجاه

 مالس]لبقنيرجابملا مالسإ ناكدقوراصنألاىنعي مولبقنم نامإلاورادلا اًووبتنيذللو

 ىلاعت هلوقو نيرجاوملا ةرجث لبق نم نامبإلاو رادلا اؤوبت نيذلا دارأ هنكلو راصنألا

 نيرجابملا نودسحتال مهنأ ىنعي نسحلا لاق [اوتوأ ام ةجاح مرودص ىف نودحب الو

 ىلاعتهلوقو مهيلع هنوقفني اهل اةيض مهسفنأ ىف نودجيال ليقو ىلاعت هللا مات لضف ىلع

 مراثيإب مهيلع ىنئاف ةجاحلا ةصاصخلا | ةصاصخ مه ناكولو مهسفنأ ىلع نورثؤي دإ

 نع ىور لق نإف هيلإ نيجاتع ماونأكنإو مهلع هنوقفني امف موسفنأ ىلع نيرجابملا

 هقفنا لاقف رخآ رانيدىعم لاقف كسفن ىلعهقفن الاف رانيد ىعم هللاق الجر نأ عقلي ىلا

 لاقف بهذ نم ةضيبب ءاج الجر نأو هب قدصت لاق رخآ رانبد ىعم لاقف كلابع لع
 نم هءاجل هلي هللا لوسر هنع ضرعأف اهريغ كلمأ ام ىنإف هذهم قدصت هللا لوسر اب

 ولف اهب هامرو هَ هلا لوسر اهذخأف لوقلا داعأ نأ ىلإ هنع ضرعأف رخآلا قشلا

 سانلا ففكتي دعقي مث هب قدصتيف كل ام عيمجب مدحأ ىنيتأي لاق مث هترقعل هتباصأ

 ةذاذب لاح لج رلاو بطخم لَو ىنلاو دجسأا لخد الجر نإو ىنغروظ نع ةقدصلا امنإ

 ةقدصلا ىلع مهثح مث نيب وث هاطعأف ماردو ًابايث موق حرطف ةفدصلا ىلع متلي ىنلا ثخ

 سفنلا ىلع راثيإلا ةهاركرابخألا هذه ؤف لِي ىنلا هركنأف هيبوث دحأ لج رلآ مرطق

 هنال كلذ لَ ىنلا هرك امن هل لبق لضفلاب ةقدصلا مث سفنلا ىلع قافنإلاب ىمالاو

 لاق هنأ ىرتالأ هقفنيام دقف اذإ ةلأسملا ضرعتي نأ ىشخو فلا ىلع ربصلاب هنم قئي مل

 نا راثيإلا هركامإف سانلا فذكتي دعق. مث هب قدصتيف كلمب ام عيمجب مدحأ ىنتأي

 هذه اونوكي ملف سفنلا ىلع راثيإلاب مهيلع هللا ىنثأ نيذلا راصن“الا امأف هلاح هذه تناك



 6 ةئحتمملا ةروس نمو

 2 بت ا

 ناكف [ سأبلا نيحو ءارضلاو ءاسأبلا ف نيرءاصلاو | ىلاءق هللا لاق اما وناك لب ةفصلا

 نم ىلوأ ةلأسءلل ضرعتيو ريصي ال نم كاسمإلاو كاسمإلا نم لضفأ مهنم راثيإلا

 هللا لوسر باككأ نم لجرل ىدهأ لاق رمع نبا نعراثد نب براحم ىور دقو راثب الإ

 هب شعبي لزب لف هيلإ ثعبف هياتم اذه ىلإ جوحأ هلايعو ًانالف نإ لاقف ةأش ناز ع

 نمو | تلزنف لوأالا ىلإ تعجر ىتح تايبأ لهأ ةعسن اهوادت ىتح رخآ ىلإ ادحاو

 لاق لاله نب دوسأالا نع دادش نب عماج نع شمع" الا ىورو ةيآآلا [هسفن حش قوي

 قوي نم وإ ةيآلا هذه ىتبيصت نأ تفخ دق نحر لادبع ايأ ايلاف هللادبع ىلإ لانها

 سئبو لخبلا اذه هللا دبع لاقف هعنم قيطأ ًائيشىطعأ نأ ىلعردقأام هللاوف [هسفن حش

 ىف ريبج نب ديعس نع ىورو قح ريغب كيخأ لام ذخأت نأ مشلا نكلو لخبلا ءىثلا
 . رشحلا ةروسرخآ ةاكرلا عنمو مارحلا لاخدإ لاق | هسفن حش قوي نمو ] ىلاعت هلوق

 ةنحتمملا ةروس نمو

 ميحرلا نمحرلا هللأ مسن

 [ةدوملاب مهلإنوقلت ءايلوأ مكودعو ىودع اوذختتال اونمآ نيذلا اهمأ اي | ىلاعت هلوق

 علطأف هيف مط مصنتي شي رق ر افك ىلإ بتك نيح ةعتلب ىلأ ننبطاح ىف تازن اهنأ ىور

 كلم امو لاق معن لاق باتكلا اذه تدتك تنأ لاقف هلت ىنلا هاعدف كلذ ىلع هينن هللا

 شيرق ىف ًابيرغ أما تنك كلو تملسأ ذنم هللا ف تدترا ام هللاو امأ لاق كلذ ىلع

 هللا لوسر اب ىل نذا رمع لاقف مرنع كلذب عفدأ نأ تدرأف نونبو لام ةكمب ىل ناكو

 هللا لعل كي ردي امو أردب دهش دق هنأ باطخلا نبااي البم عقلي ىنلا لاف هقنع برضأف

 دمج نب هللا دبع كلذب انثدح مكل رفاغ ىنإف متثشام اولعا لاقف ردب لهأ ىلع علطا دق
 1 ها يأ لاج هلم . يأ لع 5 )اه -
 ىرهزلا نع روع انريخأ لاق ةازرلا كديع انربخا لاق عيب رلا ىبأ نب نسحلا انثدح لاق

 ىحمر يذلا ن ةورع نع ا ءاياوأ كودعو ىودع اوذختتال اونمآ نيذلا امأ اب | هلوق ىف

 زئاج كلذنأ نظ هنأأل كلذو ةدرلا بجوي ال بطاح هلعف امرهاظ ركب وبأ لاق انمدق اه

 رفكلا ةيلكر ابظإ حيبتسيو ةيقتأأ دنع هلثم هسفن نع مفدي 65 هلاموهدلو نعد عفديأ هل

 كلذ ناك و لورافك إلا بجوال هنإف هبتكىذلا باتكلا هنع ردص اذإ نظلا اذه لثمو



 دل سي ا ا م ال ا

 ربخأ دق ليق نإف ليوأت ريغ نع هلعف هنأ نظ هنألل هقنع برضأف ىل نذّنا رمعلاق امنإو

 ىلع علطا دق هللا لعل كي رديأف لاقو ًاردب دهش هناألل هلق نمرمع عنم اإ هنأ ل ىنلا

 لهأ نم هنوك هلتق نم ةعناملا ةلعلا لعل مكل ترفغ دقف ماش ام اولمعا لاقف ردب لهأ

 رانال اةحتسم ًارفاك نوكي نأ عنميال ردبلهأن م هن وكن "ال تننظ اك سيل هل ليقوردب

 الإ نوتومي ال اوبنذأ نإو ردي لمأ نأ ملع دق هللا لعل كي ردي ام هانمم امو _ةك اذإ

 لعفب وأ هلتقب أي نأ زئاج ريغف هلبمأ اذإ ةبوتلا دوجو هنم هللأ ملع نمو ةي يتلا ىلع

 مث ريصم نإف اونذأ نإو ردب لهأ نأ هدأ نوكت نأزوجيف ةبوتلا نع هب ةحطتقإام

 حبب ال دلولاو لاملا ىلع فوخلا نأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه ىفو ةبانإلاو ةبوتلا ىلإ

 نع نيئمؤملا ىبن هللا نآل هسفن ىلع فوخلا ةلذنم نوكي ال هنأو رفكلا رابظإ ىف ةيقتلا

 ناتقأل لجرل لاقول هنإ انبامصأ لاق كلذكو هلامو هلهأ ىلع هفوخ عم بطاح لدفام لثم

 لجر ىلع هل نميف لوي نم سانلا نمو رفكلا رابظإ هعسي ال هنإ نرفكتل وأ كدلو

 لعجو هنع طحلا حصي ال هنأ هضعب هنع طخ هضعب ىنع طحت ىتح كل رقأ ال لاقف لام

 امو ىليل ىبأ نإ بهذم نظأ اميف وهو طحلا ىلعهاركإإلا ةلزنم هلام باهذ ىلع هفوخ

 نأ ةيقتلا حيبب ال لهألاو لاملا ىلع فوخلا نأ ىلع لديو انلوق ةحص ىلع لدي هانركذ

 لاق مملهأو مهطاومأ لجل فلختلا ىف ممرذعي ملو نينمؤملا ىلع ةرجهلا ضرف هللا

 انك اولاق | لاقو ةبآلا | كمت ريشعو مجاوزأو مك اوخإو وان و مؤابآ ناك نإ لق ]

 ىلاعت هلوقو |[ اهف اورجاهتف ةعساو هللا ضرأ نكت ملأ اولاق ضرأالا ىف نيفعضتسم

 ليق | هعم تذلاو | هلوقو ةبآلا [ هعم نيذلاو ميهاربإ ىف ةنسح ةوسأ كل تناكدق ]

 رافكلا ةاداعم رابظإ ىف مهب ىسأتلاب سانلإ هللاممأف هعم اونمآ نيذلا ليقو ءاين ألا هيف

 اديوركب ان رفك هللأ نود نم وديع امو م ءآرب انإ| هلوقب مهشبو انني ةالاوملا عطقو

 مهاربإلوقالإ | هلوقو هبن ونم ؤملادبغت دق ْح اذرف [ادبأ ءاضغبلاو ةوادعلا كتيب و انندب

 ربظأ هناأل كلذ ميهاربإ لعف امن]ورفاكلا بآلل ءاعدلا ىف هب اوسأتيال نأ ىف ىنعي | ببال

 صمأق همم أريتهتودع هنأ هل نيم املف قفانم هنأ ىلاعت هللا ربخأف هراهظإ هدعوو نامإلا هل

 ىلاعت هلوقو رفاكلا باألل رافغتسالا ىف الإ هرومأ لك ىف ميهاربإب ىمأتلاب ىلاعت هللا

 ْ ق> ىلع مهنأ اوريف انيلع مهرابظإب ىنعي ةداتق لاق [ اورفك نيذلل ةنتف انلعجت ال انبر ]



 هل كرش محرلا ةلص باب
 . انتونتفيف انيلع مهطلستال سابع نبا لاقو

 كرشملا محرلا ةلص باب

 ن ماشه ىور ةيآلا [ نيدلا ىف كوتئاقي مل نيذلا نع هلا اهني ال | ىلاعت هللا لات "3
 معن لاق ابلصأأ ىنتءاج ةكرشماهل مأنع للي ىنلا تلأس ءايسأ نأةشئاعنءهيبأ نعةورع

 مابني امن]] هلوقل برحلالهأ ىلع ةقدصلا نعىبنلاهيف انلاتق ل هأ نم مسيل ذإ ةمذلا لهأ

 انثدد لاق نع نب هللا دبع انثدح كاذريغ هيف ىور دقو [نيدلا ف مولتاق نيذلا نع هللا

 مل نيذلا نع هللا مكاهني ال ] هلوق ىف ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبعان ريخأ لاق نسحلا

 كميت نيكرشملا اولتفاف ٍإ هلوق اهخسن لاق ا رايد 7 موج ر خي لو ندلا ف موتاقي

 ىورآبألا [تارجاوم تانم ملا ماج اذإ اونمآ نيذلا اهيأايإ ىلاعت هلوقو [مومدجو

 طرش ام ناكلاق هلي هّنلأ لوسر باحصأ نع ةمرؤع نإ روسملا نع ةورع نع ىرهزلا

 ىلع ناكنإو دحأ انم كيتأي ال ةيبيدحلا ملص ىف هلي هللا لوسر ىلع ورمع نب ليهس

 لاجرلا نم دحأ هنأب و ورمع نب ليهس هيبأ ىلع لدئنج ايأ درف ائيلع هتددر الإ كيد

 تي موثلك مأ تناكو تارجابم تانمؤملا هاجو السم ناك نإو ةدملا كلت 2 هدر الإ

 نولأسي املهأ ءاخ قتاع ىهو ذئموي هِي هلا لوسر ىلإ جرخ نم طيعم ىبأ نب ةبقع
 لاق ةيآلا | تارجابم تانمؤملا ماج اذإ | نيف هلا ل زئأف ابعجرب نأ هلع هللا لوسر

 اذإ ىنلا ايأ اب | ةيآلا هذه نونحتمي ناك تلي هلا لوسر نأ ةشئاع ىنت ربخأف ةورع
 دق هلي هللا لوسر امل لاق نهتم طرشلا اذهب رقأ نف تلاق [ كنعيابي تانم ملا كءاج

 2 ةم ركع ىورو ةعيامملا لهأ نه ةأرمأ لي هدب تسد ظ هللأو هب اهملكب امالك كتءياب

 هس دخلا م دكم اهأ هتاثم نال نس طاصرتإا لاةىاط+ل!ن ع .ءء امناوأ .عااع
 اللا 0 وة للا لكرإو ةللاا وس رخاصدمل ل باطتساان رع نع ليمعز ى ا نخرا

 رافكلا نم نيملسملاب قل نمو هودرب مل نيملسملا نم رافكلاب قحل نم نأ مهل لعجو

 زم نأ ةيبيدحلا موب حلصلا ىف ناكلاق سابع نبا نع مسقم نع مكحلا ىورو هنود
 زم ملسأ نم ناكف حاصلا دعب ةنحتمملا ةروس تازنو مهيلإ در وبف ةكم لهأ نم ملسأ
 او تدر هنع ةبغرو اهجوز نم ب ره تدج رخ تنأك نإف كج رخأ أه لأست مهماسف

 راخال ركيوبأ لاق قفنأ ام ابجوز ىلع تدرو تكسمأ مالسإلا ىف ةبغر تجر تناك ٠  0زم .. 1 ع 1 5



 سيم سا
 هس سس

 نم در نم ركذ ىذلا هجولاىلع ءاستلا نود لاجرلا ىف ًاصاخ ناكن وكي نأ نم ملصلا

 نيبجولارمظأ اذهو ءاسنلا نع خسن م آماع يدب عقو نوكي نأ وأ مويلإ السم متم ءاج

 دعب زئاج خسنلا نال مويلع ءاسنلا نم ادحأ مقل ىنلا درب مل نإو اندنع زئاج كلذو

 نينمؤملل باطخ | اونمآ نيذلا اهسأ اي ] هلوقو لمفلا عمي مل نإو لعفلا نم نكملا

 نينمؤم أ نود نهنادتما ىلوتي ىذلا وه هناال هيلإ نرجاه اذإ ولم ىنلا هب دارملأو
 دقو

 نهومتملع نإف | ىلاعت هلوقو مهترضح نع هلي ىنلا ةبيغ دنع نينمؤملا رئاس هب ديرأ

 ةوخأل وق رش ءوهو هيللانل ليبسال كلذ ن “الن يقيلاةقيقحال رهاظلا ملعلاهيدارملا | تانم م

 قرسنكي مهن ال رهاظلا لعلا نونعي نونعي | انملع امبالإاندهشامو قرسكنب | نإ ]فسوي

 ةبجنم ةقرسلاب هيلع !ودكحامن]و | نيظفاح بيغلل انكام و]هلوق ىلإ ىرت الأ ةقيقحلاف

هاظ نيذلادوبشلا ةداب لم وهو هلحر ىف عاوصلا اآودجو ا رهاظلا
 ان ديعتدق ةلادعلا مر

 داحألا رابخأ لوبق كلذكو ةحصلا ىلع اههتداهش لمحو رهاظلا قيرط نم اهب مكحلاب هللا

 ناميإلا انل روظأ نم لوق لوبق ةبآلا هذهم هللا انمزلأ دقو قيرطلا اذه نم لَ ىنلا نع

 ايعربخأ نم لك قيدصت ىف لصأ أذهو هنيبو انني أمف هسفن نع هب ريخأ أم ةحصب 5 أو

 لجرلالثمو اهلبحواهروطو أمضيح نع تريخأ |ذإ ةأرملا لثم هلأحنم هريغ هيلع علطياال

 ءاطعلاةوهيف الو بقماهل وقن وكيف ترهط اذإ لاقوأ تضح اذإ قلاط تنأ هنأ اللوقي

 رهظ امبالإ مهئاعإ انملعام ءاطعلاةف | تانم ملا ؟اج اذإ | دب آلا هذه التو ساب نأ 1
 هيكل 2 ا لا ماج دو هي ك1 هده زانو حاير ىلا نبأ

 هللا بحو مالسإلا ىف ةبغرلاو نيدلل الإ نج رخام نيمتاحتما ةداتق لاقو ندوق نم

 . هلوسرو ىلاعت

 نيرادلا فاللتخاب ةقرفلا عوقو باي

 ةقرفلا عوقو ىلع ةلالدلا نم بورض ةب الا هذه ىف ركبوبأ لاق ةيآلا | نمل نواحي مهالو

 لهأ نم نيجوزلا دحأ نوكي نأ نيرادلا فالتخاو نيجوزلا 0 رادلا فالتخاب

 دق مالسإلا راد ىلإ ةرجابملا نثال كلذو مالسإلا راد لهأ نمرخآلاو برحلا راد

 دسسقف برحلا راد لهأ نم هرفك ىلع قاب اهجوزو مالسإلا راد لهأ نم تراص

 كا ا دا اما ااا الا

 يش اد هال رافكلا هيلإ ءم يرش د كلو ىرأنو هي دير د لم هلكإ ١) جاعق ززم
 "م 2زؤ نك وحجر زق تانموم نهومتماع نإف | ىفاعت هلأ لاق

 | رافكلا ىلإ نهوعجرت الف ] هلوقب اهني ةقرفلا عرقوب هللا مكحونارادلا اهب تفلتخا



 عقب نيرادلا فالتخاب ةقرفلا عوقد باب

 ًاضيأ هيلعلديودارأ ثيح ةعم نوكت نآبامىلوأ جوزلا نأكل ةبقأب ةيجوزلا تناكولو

 ًاضيأ هيلع لدي | اوقفنأ ام موتآو ] هلوقو | نهل نولح مهالو مهل ل> نهال |هلرق

 هنآلروملا در جوزلا قحتسا احل ةيقاب ةيجوزلا تناكولو جوزلا ىلع اهروم درب سمأ هنأ

 غل آن نهوحكتت نأ مكيلع عع الو أ هلوق هيلع لدنو هلدبو عضبلا قدحتسإ نادال

 هلرقهيلع لديو جودتت نأ اهزاج ال ًايقاب لوآلا حاكتلا ناكولو | نهروجأ نهومتنت ١
 امجوزلج"ال امحيوزت نم عنتم : نأ انابق عنملا 2و [رفاوكلا مصعب اوكسمت الو ]
 جرخت ةيبرحلا ىف ةفينحوبأ لاقف ةملسم انيل] جرخت ةيبر 0 ملعلا 0 اوىبرحلا
 0 ل ىلا راد رفاك جوزاحلو ةملسم انيلإ

 ىروثلال وة وهو لبقتسم حا ب الإ هل لحت مومتلالسأ نإو ةدعلا | ماعدمجوفسويرأ

 دقق ضيح ثالث ضيحن نأل ق جوزلا ملسأ نإىعفاشلاو ثيللاو ىعازوألاو كلام لاتو

 هدنعرادلل كحال مالسإلا رادنيبو برحلا راد نيب ىعفاشلادنع قرف الو ةقرفلا تعقو

 ةينارصنلاو , ةيدوملا تماسأ اذإ لاقىلع نع بيسملا نب ديعس نع ةداتق ىور ركب ب وبأ لاق
 نع رطمزنب حافسلا نع ىايشأا ىورو ةرجح لا راد ف اومادامأ م قحأ ور ارجوز لبق

 ةينأرصن من ىب نم ةأمأ هدنع ىنأارصت بلغت ىب نم لجر ناكل اق سو ودرك نب دوأد

 دهاعو سواط طو ءاطع نَم كح ءكىورو اههنيبر عع قرفف لس نأ جوزلا نأ و 1 رمت ملسأف

 ةداتق ىورواهنيب قرف سي مل نإوهتأ ما ىهفاهعم م-أنإ اولاقدتأ مما ملست ىنارصنلا ىف

 جاجح ىورو اهني قرف 0 مل نإ و هتأ ما ىهف اهتدع ىف ىهو مل-أ اذإ لاق دهاجم نع
 ىدرو اممندب قرف مسي نأ ىف نإ مهاربإلاقو هلثم بيسملا نبآو نسحلا نعودلدم ماطع نع

 ايدو لناس هيلا اللا سابع نبا نع ةمركع نع دلاخ نع ماوعلا نب دابع
 ىلع لاقف ءاحنأ ةثالث ىلع كلذ ففلسلا فالتخال صح ركب وبأ لاق اهسفنل كلمأ ىهف
 ةدحاوراد ىف اناكاذإ اندنع هانعماذهو ةرجط اراد قاومادام اهب ق> ا وههنع هللا ىذر

 لاقو تنابمالسإلا رادف رخآلاو برحلا رادؤ امهدحأراصفرادلا اهب تفلتخاىتمو
 راد ىف اههنأ ىلع ًاضي !ذهوامهني قرف مالسإلا جوزلاىبأو تملسأ اذإ هنعهللا ىضررم
 ةدعلا تضقنا اذإف ةدعلا ف تمادام هتأرما ىه هلوقانركذ نمينورخآ لاقومالسإلا

 نيبتال اهنأ ىلعراصم'الا ءاهقف قفتاو اهمالسإب ةقرفلا مق سابع نبالاقوةقرفلا تءقو



 صاصجلل ناءرقلا ماكحأ م

 ملي موتسأ اذإ ةقرفلا عوقو تقو ىف اوفلتخاو ةدحاو راد ىف ناك اذإ اممالسإب هنم

 الإو مسأ نإف هيلع مالسإلا ضرعي ىت> ةقرفلا عقت مل نييمذ اناكنإ انباحصأ لاقف جوزلا

 تلسأف برحلا راد فنييب رح اناكنإ اولاقو رمعو ىلع نع ىورام ىنعم وهو اههندب قرف

 اهني قرف مسي نأ لبق ضيح ثالث تضاح اذإف ضيح ثالث ضحت ملام هنأ سما ىف

 رادىف نيب رحلا هب اودارأ امن]ضيحلا رابتعا فاسلا نم هنع ىور نم نوكي نأ زوحيو

 راد ىف رخآلا قبو ناكاهمأ انيلإ جرخو نييبرحلا دحأ ملسأ اذإ انياصأ لاقو برحلا

 اذه ةمص ىلع ةيآلالئالددوجو ان ركذ دقو نيرادلا فالتخاب ةقرفلا تعقو دقف برحلا

 ديعسوبأ لاق | كناهأ تكلمامال] ءاسنلا نمتانصل او | هلوف كلذ لع ليادلا نمو لوقلا
 نءىورو ىسلاب مهن وحابأو كرشلا ف جاوزأ نحل ناكساطوأ ايايسف تازنىردخلا

 لكلاق | م كناعأ تكلمامالإ ءاسنلانم تانصحلا او] هلوقف سابع نبأ نع ريبج نيديعس

 الو عضق نح لماحأطوت ال ايايسلا ىف هَل ىنلا لاقو تيبسام الإ انزاهنايتإفجوز تاذ

 .اهل ناك نإو ءاريتسإلادعب ةيبسملا ءهطو زا وجىلع ءابقفلا قفتاو ةضرح أ ريتست تح لئاح

 ابمالسإب قاعتي نأ نم ةقرفلا عوقوولخ الف ارعم !مجوزبسي مل اذإ ب رحلا رادف جوز
 نأ ىلع عيا قفت 1 دقو اهيلعكل1 1 ثودح وأ انيب ىذلا دحلا ىلع نيرادلا فالتخابوأ
 ةلالدب حاكتلا عفربال كلما ثودح نأ آضيأ تيثو لاحلا ىف ةقرفلا بجويال اممالسإ
 جمذ انة نع لجر تام اذإ ك كإ. ذكو 3 رفغلا عقت أ تعب اذإ جوزاحل ى ا! ةماللأ نأ

 فالتءا الإ ةقرفلا عاقيإل هجو قس ملف حا يل آعفار ثراولا ىلإ كلملا لاقتنا نكي مأ

 نامأب برحلا راد لخد اذإ [ للانأل ةئرفلا بج وبال نيرادلا فالتخاليقنإفنيرادلا

 هتجوز نيبو هنبب ةقرفلا عقت مل نامأب انيلإ فرح لخدول كلذك و 0 لطب ما

 ةقرفلاعقت مل مالسإلا رادىل] امهدحأ جرخ مث برهلا راد ىف ناجوزلا ملسأ ول كلذكو
 نيرادلا ف التخا ىنعم سيل هلليق ةقرفلا باحيإ ىف نيرادلا ىالتخال ريثأتال هنأ انملعف

 ةمذلاب وأ مالسإلاب امإ مالسإلا راد لهأ نم امهدحأ نكي نأ هانعم امن]و هيلإ تبهذأم
 رادلهأ نماهف نيملسم اناك اذإ امأف ًارفاك اب رح نوكيف برحلا راد لهأ نم رخآلاو

 فلاخلا جتحا نإف مالسإلاراد فرخألاو برحلا راد ىفاهقم امهد>أ ناك نإو ةدحاو

 سابعنب | نع ةمركع نع نيصحلا نب دواد نع قاح] نب دحم نع سنوي ىورام انل



 معدل نيرادلا فالتخاب ةقرفلاعوقو باب

 نينس تس دعب لوألا حاكنلاب عيبرلا نب صاعلا ىنأ ىلع بنيز هتنبا علي ىنلا در لاق

 لوآلاحاكنلاب هيلعاهدر مثاكرشم ةكعامجوز قبوةنيدملا لإ ت رجاه بنيزتناكدقو

 جاجتحالا حصيال لاقيف ةقرفلا عاقبإ ف نيرادلا فالتءال ريث أت ال هنأ ىلع لدبي اذهو

 فالخخال هناأل ل وآل ااكنلاب نينس تسدعب اهدرلاق هنأ اهدحأ هوجو نم فلاخملل هب

 0 نسل هنأ مولعمو ضيح يال ءاضقنا كعب لوألا دقعلاب هبلإ درتال اهنأ ءاهقفلا سب

 هجووهجولا اذه نم هبفل اغا اجت | طقس ني هدب كلم َّق ثالث ض» ال اهنأ ةدادلا

 كلمأ اهنأ امجوز لبق مست ةيدووللا ىف سايع نبا ن رع ةم ركع ن نع دلاغ ىورام وهو رخآ

 2 ىن دلا فلاخ نأ زئاج ريغو اهمالسإب تعقو دق ةقرفلا نأ هبهذم نم ناكف اهسفنل

 2 أ هلا نأ هدج نع هيبأ نع ىور بيعش نب ورمع نأ ثلاثلا هجولاو هنع هاوردق اف

 ا ن دواد ثيدح ضراعي اذبف ناث حاكتب صاعلا نب ىلع بنيز هتلبادر

 ملسأ ام دعب هل ةجوز ابن وك نع رايخإ وهاغإف مص نإ: 8 مع نبأ ثيدح نآل ىلوأ كلذ

 دعب ناث دقع ثودح نع رابخإلا بي 00-0 كثيدح قو ناث دقع ثودح لعب ) و

 دق ثداح ىندم نع رابخ] ىف اثلاو لال رهاظ نع رابخ] لو الان ”ال ىلوأ وهف همالسإ

 ثريدحو مر وهو ةنوميم جوذت هي ىنذ نأ سابع !ةياورف هلوةنام ل ثم اذه وهللع

 نيح ارح ناكدنأ ةريرب جوز ثيدحو لو'الا ىم'الا رهاظ نع رخآلا ربخأو ةثداح
 ابملع ةثداح لاخ نع هرابخإل ىلوأ لو“الا ناكف ًادبع ناكهنأ ىور نم ةياورو تقتعا

 ىرخأ لاح ثودح ملعي ملو لو"الا سأالا رهاظ نع رخآلا ربخأو

 ىلاعتهل وقل ىبرحلا جوزلانم اهرلع ةدعال هنإ ةرجارملا ىف ةفينحوبأ لاق امنإو (لصف)

 ةوالتلا قسل ىلاقو ةدعركذ ريغ نم اهحاكت حابأف | نهوحكست نأ ميلع ح ع انج الوإ

 ابجوزلجأل اهحاكن نم عانتمالا رظحل عنملا ةمدعلاو' أ رفاوكلا مكعل 9-5 الو إ

 ركذىف هنأ ٍلاجرلا عضو اذه ىف هرهاظو لاجرلا لوائتي نأ زوحيرفاوكلاو ىبرحلا

 ِهتِلَب ىنلا نآل ةدعب سيل ءاربتسالا دعب ةيبسملا ءطو ملي ىنلا حابأ ًاضيأو تارجامل

 أوائساو اىلاعت هلوقو نيرادلا فالتخاب ةقرفلا عوقواهف ىنعملا 5 ةمآلاةدع لاق

 لهأ اولئساو قادصلا در ىنعي ىرهزلا نع رمعم لاق | اوقفنأ ام اولئسيلو متقفنأ ام
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 ةملسمانيلإ تراصنمربم ًاضيأ مم اولئسيلو مبيلإ تراصاذإ ةملسملا ةأرمارمم برحلا

 لزتئأفاورقي نأ اوبأف نوكرشملا امأو هللا مكب اورقأف نونمؤملا امأذ ىرهزلا لاقو مهم

 لثم م مجاوزأ تيهذ نيذلا اوتآف ميقاعف رافكلا ىلإ مجاوزأ نم ءىث كت ةافنإو | هللا

 جوز اهو نيملسلا قم ةأرم) تيفذ اذإ قادبملا | ودرب نأ نوملسملا اف[ 0 ا

 ىلإ أودرب نأو نودرب م مهمديأ ف ناكنإ هنأ ا قادص نوملسألا هيلإ دري نأ ملسم

 نأ ةمينغلا نم [ متقفنأ ام اولئساو | ىلاعت هلوق ىف دهاجم نع فيصخ ىورو نيكرشملا

 نب هللا دبع ةأرما بنيز تناكلاق ىعشلا نع ةدئاز ىبأ نبا ايركز ىورو اهم ضوءي

 نينم ؤملاء] تجرتخ [اوقفنأام اولئسيلو متقفن أم اولئساو | نآرقلا ىف َْق هللا ركذ نم دوعسم

إ كج اوزأنم ءىشمكناف نإو]قورسم نع ىدحضلا ىلأنع شمالا ىورو
 [رافكلا ل

 مهجاوزا تيهذ نذلا اوتآذ ةمينغ متبصأو ا ميقاعف دوع مهنابو مكشي سمل لاق

 هلثم ةداتق نع ديعس ىورو هنم بهذ ىذلا لثما مجوز اوضوع اولاق[ اوقفنا ام لثم

 نإ لاق ىرهزلا نع قاعإ نيا لاقو 50 7 نومس#ب 9 + ةميلغلا عج نم ى طع دازو

 مكن ل ذخأ ام لثف ةهنم نوذخأت لم رافكلا نم تأبي مل ماو رافكلا لإ هلهأ عدحأ تاف

 يانغ ريغ ىرغدلا نع ةياوزلا هذه نوكن نأثاجو ا 0 موض ودق

 بك اإ هنإورافكلا ىلإ هدر مويلع بجو نإ قادص نم نوضوعي مما نم ائمدق 8

 نكي 0 اذإو مويلع هدر بجو دق قأدص كانه نأك اذإ رافكلل بجو قأدص نم هدر

 ضي ودت رافكلا نم هذخأو رهملا در ىف ماكحألا هذهو ةميتغلا ن + مويلع در قادص

 ةعامج دنع خوسنم برحلا لهأ ىلع هدر بجو دق قادص نم 1 ةمين خلا نم جيزلا

 نبأ نع ىور قازرلا دبع نإف ءاطع نع ىور ًائيش الإ محلا تباث ريغ معلا لهأ

 ل نيملسملا تءاج كرشلا لهأ نم ةأرما نأ ول تيأرأ ءاطعل تلق لاق 2

 كلذ ناكامنإ لاق [اوقفنأ ام موت آو | ةنحتمملا ىف ىلاءت هلوقل اةيشابنم ابجوز ضوعبأ

 ضاعي معن لاق دبع لهأ نم نآلا ةأرما تءاخ تلق هدبع لهأ نيبو قلم ىنلا نيب

 ةنسلا ىفالو نآرقلا ى سل ليق نإف عامجإلا فاللخ وهو كلذ ىف ءاطع بهذم اذبف

 وا عب 8 امخدأب جو نبأ نف 0 هذه 8 بجوب أم

 لوقبو [مكنم ض 2: ضارت نع ةراجين وكن نأالإ لط ايلا كل مكسب كاومأ | أواك اال | ىلاعت



 نفض تالا هدوم
 ناتهيب نيتأي الو | ىلاعت هلوقو هسفن نم ةييطب الإ لم ءىرما لام لحال هلي ىتلا
 ليقو مدالوأ ريغ نوجاوزأب نقحاي ال سابع نإأ لاق [ نولجرأو نومديأ نيب هنيرتفي
 سيل امو لطابلاب موفذقو سانلا لع بذكلاو ناصحإلا لهأ فذق هيف لخد دق هنإ
 كنيصعيالو ]| ىلاعت هلوقو كلذ عيمج ىضتقي ةيآل ا رهاظو بذكلا بورض رئاسو مهيف
 نوعياب نيح ءاسنلا ىلع هيَ ىنلا ذخأ لاق سنأ نع تباث نع رمعم ىور [ فورعم قف
 لاقف مالسإلا ىفنهدعاسنف ةيلهاجلا ىف انندعسأ ءاسن نإ هللا لوسراي ناقف نحنبال نأ
 .بنجالو مالسإلا ف بلجالو مالسإلا ىف راغش الو مالسإلا ىف داعسإ ال عقلي ىنلا
 ٍوكلَج ىنلا نع ةملس مأ نع بشو> نيرهش نع ىوروانم سيلف بهتأ نمو مالسإلا ىف
 ذخأ تلاق ةيطع مأ نع ةصفح نع ماشه ىورو حونلا لاق[ فورعم ىف كنيصعيالو |
 ءاطع ىورو [ فورعم ىف كنيصعي الو | ىلاعت هلوق وهو حونن ال نأ ةعيبلا ىف انيلع
 .ناطيشريمازهووطو بعل توص نيقمحأ نيتوص نع تيهن لاق هيي ىذا نأ رباج نع
 وه ركب وبأ لاق ناطيش ةنرو بويج قشو هوجو شمخ ةبيصم دنع توصو ةمغن دنع
 هللا لع دقو ةيآآلاب ديرأ ام دحأحونلا كرتو فورعم اهلك اهنأل هللا ةعاط عيمج ىف مومع
 فورعملاب نهرمأ اذإ هنايصع نع ىهنلا ف طرش هنأ الإ فورعمي الإ رمأي ال هين نأ
 رش دق ىلاعتهقلا ناكذإ ىلاعت هللا ةعاط نكست مل اذإ نيطالسلا ةعاطف دحأ صخرت,الثل
 ةيصعم ىف قولخل ةعاطال لب هلوق.ىنعم ىف وهو فورعملا لمف رشبلا لضفأ ةعاط ىف
 ىفو قواخلا كلذ هيلع هللا طلسقلاخلا ةيصعم ىف ًاقولخم عاطأ نم عقلي ىنلا لاقو قلاذلا
 ابسأ اي. | ىلاعت هلوق ىف ةبطاخملاب لِي ىلا صخامنإو ماذ سانلا نم هدماح داعرخأ ظفل
 .معو تلي ىنلا اهب ًاصوصخم ناك ملسأ نم ةعبب نآل [ كنعيابي تانم ملا كءاج اذإ ىنلا
 [تارجابم تانم ملا كءاج اذإ | ونمآ نيذلا اهمأ اي] ىلاعت هلق ىف ةنحتمملا رك ذي نينم وما
 ىلعأ هللاو نآلا ةرجأوملا نحتمنانإ ىرت الأ هريغ نود قلتي ىنلا اهم صتخم نكي مل هنآل
 »2 ةنحتملا ةروس رخآ باوصلاب

 فصلأ ةروس نمو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 .نأ هللا دنع تقم ربك نولعفت الام نولوقت ملاونمآ نيذلا اهيأ اي ] ىلاعت هللا لاق
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 بجوأو ةبرق وأ ةدابع هسفن مزلأ نملك نأ ىف هب جت ركب وبأ لاق [ نولعفت الام اول وقت
 مذ دقو لخفيال ام الئاق نوكي نأ بجو هب ءافولا كرت ذإ هب ءافولا همزل ًادقع هسفن ىلع

 ءافولا همزاب ال لوقلا ىف امماجيإ نإف ةيصعملا امأف ةيصعم نكي م اهيف اذهو كلذ لعاف هللا

 ىلع هدقع امف كلذ مزلي اعإو نيع ةرافك هت رافكو ةيصعم قرذن ال هَ ىنلا لاقو اهم

 اهنودقاعتي ىتادوةعلا نييمدآلا قوة>ىفو روذنلا لثم لج ورع هتلاىلإ هب برقتباك هسفن

 امأف ناكمإلا مم هب ءافولا ىلوآلا نإف حابم وهو لبقتسملا ىف هلعفي لعفب دعولا كلذكو

 نأو ىلاعت هللإ ةئيشم ءاثتسا ةطبرش ىلع هل حابم كلذ نإف اذك لعفأس ىنإ لئاقلا لوق

 وه كلذ نآل هب ب ال نأ هريمخ ىف اودعي نآ هل زئاج الو هب ءافولا هريمض دقع ىف نوكي

 هنرقي مو هب ءافولا هريمخ دقع ىف ناكنإو هيلع هلعاف تقمو هنع هللا ىهم ىذلا رولا

 قالطإ هلزئاج ريغفال مأ هب ءافولا هنم عقي له ىردي ال هناأل هوركم كلذ نإف ءانثتسالاب

 اذك تلعف نإ لاق نم نأ ىلع لدي وهو هيف دعولا فالخإ فوخ عم هلثم ىف لوقلا

 ىلإ هيدؤي هلعف كرت نال رذنلاب باحيإلا ةلنب كلذ نإف موصأ وأ ىدهأ وأ جحأ انأف

 انملعول اولاقموقىف تازن اهنأ دهاجمو سابع نأ نع ىورو لعفي ملام الثاق نوكي نأ

 ةداتق لاقو هنع اولقاثت داهجلا ضرف لزن ايلف هيلإ انعراسأ ىلاعت هللا ىلإ لامعالا بحأ

 نيةفانملاف تازن نسحلا لاقو اولعفي ملو انيلبأو اندهاج نولوقي اوناكموق ىف تلزن

 هنآل ةوبنلا لئالد نم [هلكن دلا ىلع هروظيل ] ىلاعت هلوقو هل ممرابظإل نامبإلاب مثامسو

 هرب ناكف نورووقم نولذتسم فوخ لأحو ةلقو فءض ىف نوملسملاو كلذي ربخأ

 ةيسوجلاو ةينارصنلاو ةيدوهيلا نامزلا كلذ ىف تناكىتلا نايد“الا نال هب ربخأ ام ىلع

 دقو الإ ةمأ نابد“الا هذه لهأ نم قب لف مريغو دنسلا نم مانص"الا دايعو ةئباصلاو

 ممدالب ىصاقأ ىلإ مودرشوابضعب وأ مدالب عيمج ىلع مثوبلغو مهورهقف نوءلسملا مهلعر وظ
 دقو نايد“الا عيمج ىلع هرابظإ اهيف هلوسر ىلاعت هللا دعو ىتلا ةيآلا هذه قأدصم وه اذبف

 ةضاو ةلالد هذبف هلسر ىلإ الإ هب ىحوي الو لجو رع هللا الإ هيلعيال بيغلا نأ انلع

 نايد“الاعيمج ىلع هيلي هللال وسرل ًارارظإ كلذ ن وكب فيك ل يق نإف قلي دمت وبن ةمص بع

 نايد"الا رئاس ىلع هنيد روظي نأ كلي هلوسر هللا دعو امنإ هل لق هتوم دعب ثدح امنإو

 نيد ىندي | هلكن بدلا ىلع هرهظيل قملا نيدو ىدحلاب هلوسد لسدأ ىذلا وه | لاقهن ال



 فاس ةعجأ ةروس نمو

 رئاس ىلع هب نمآ نمو هنيد روظأ اذإ هنآل ايقتسم ناكل هلوسد دارأ ول هنأ ىلعو قحلا
 لاقي نأ زاج ةونع آدلب اوحتفول ًاشيج نأ اكوتلتي هيدن ربظأ دق لاقي نأ زئاخ نايدألا
 ىلاعت هلوةو اولف شيجلل هزيوجتو هرمأب ؛ ناكذإ لاتقلا دهشي مل ن نإو هحتف ةفيلخلا 1

 نم ًاضيأ آذهو | بيرق حتفو - هلوق ىلإ - ميلأ باذع نم مكي جن 7 ةداجت ىلع مكلدأ له

 قفا هللاو مهم نمأ ن ١1 كلذ دو دقو حتفلاو رمصن داب صأ ن م هدعول ةوينلا ل 0

 . فصلا ةدوس رخآ

 ةعملا ةروس نمو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ,منالل نييمأ ومس امن ليق [ مهنم الو سد نييمألا ىف ثعب ىذلا وه ] ىلاعق هللا لاق

 رمي لييلقلا مهف ناكنإو معألا رثك الإ دارأو ةباتكلا نوءرقي الو نوبتكي ال اوناك
 امأ نحن انإ 5 هعباصأي داشأو اذدككهو اذك_ه ربشلا هلو ى !| لاقو أرقيو بتكي

 نيذلا | ىلاعت لاقو ًايمأ ناكهنأل [ مهنم الوسد ] ىلاعت لاقو بتكن الو بسن ال ةيمأ
 ىدال ولاح ىلإ بسن هن دل ايمأ بت كب النعم ىمسامن] ليقو | ىأ ذلأ ىنلالوسرلا ن وعش

 دولوملا الع ىرحي ىتلا لاحلا نود ملعتلاو ةدافتسإلاب نوكتت امنإ ةباتنكلا نال مالا نم
 ءايبن الآ | بتكىف ةراشلا هب 0 دا لعج ققكسملا هجولمأو
 نامجو ناذبف ةءادكلاب لاب ةمكحلا نم هن ىف أ ام ىلع ةناعتسإلا مهوت نم دعبأ هن الو ةفلاسلا

 ثعب نزذلا ةم"الا لاهل ةلكادشم هلاح نأ عمو ةوبنلا ةص ىلع ًايمأ هنوك ىف ةلالدلا نم
 ىف حل هتاواسم ىلع هب ىنأ امع مرَِع لدف هيف انكم كلذ ناكول هتاواسم ىلإ كلذو مهف
 مل مث ةادوتلا اولمح ن ,ذلا لثم | ىلاعت هلوقو لجو رع هللا لبق نم هنأ ىلع هجولا اذه

 اهوملعتف اهم معا ةأدوت لا ملعب اورمأ نذلا دوهلا دادأ هنأ ىورو ةبآلا | اهولمحت

 هولا اوعفتشمل ذإداف الا ىفو بتكلا لمح 20 هللأ موهيشف اهم اولمعل ىلمث

 | اليج لضأ م لب ماعن الاك الام نإ | هلوق وحي ودوأب ىلا بت ىلار راحل عفتنيال 5

 هلوقو | بلكلا لك  هلوق ىلإ  اهنم خلسناف 0 مولع لت او] هلوقو
 هللاو  هلوق ىلإ سانا نود نم هل ءايلوأ نأ متعز نإ اوداه نيذملا اهمأ اي لق ] ىلاعت
 آلا هذه هللا لزئأفسانلا نود نم هلل ءايلو أ بااوعزد وبيلا نأ ىود [ نيملاظلاب رباع



 صاصجلل ناءرقلا ماكحأ ىف راعأ

 مهنأ امهدحأ نيبجو نم اهم مهيلع ةجحلا تماقف اونام هونمت نإ مهنأ هلي ىنلا م ريخأو

 توملا عم ةنجلا لوخد نآل توملا اونَمل هللا دنع ةلزناا نم هوعدا ايف نيقداص اوناكول

 اذوف هب ربخأ ام ىلع هربخم دجوف هنونمتب ال مهنأ ربخأ هنإ ىناثلاو ايندلا ىف ءاقبلا نم ريخ
 موي نم ةالصال ىدون اذإ اونمآ نيذلا اهمأ اب | ىلاعت هلوقو ةوبنلا لئالد نم حضاو

 لعفب اكتاولص ةءامجةمجا موي ىف لعفي ركب وبأ لاق ةبآلا | هللا ركذ ىلإ اوعساف ةعبجلا

 اذإ ىتلا ةالضلا دارملا نأ ىلع نوملسملا قفتاو ىهاهنأ ةيآلا ىف نيد ملو لاعفآلا رئاس ىف

 ةمهجلا طا رشىلع لاوزلا دعب ناتعك ر ىهو ارعم ربظلا لعف همزلي مل ةعمج مامإلا عم املعف

 هنو هتيفيكة بآل ىف نيمو لَو ناذاالا وه ءادنلا اذهب دارملا نأ ىلع آضيأ عجل قفئاو

 م ًاضيأ رمع هآرو ناذ" الا مانملا ف ىأر ىذلا دئاز نب هللا دبع ثيدح ىف تلي لوسرلا
 ىلاعت هلوق دنع كلذان ركذ دقو عيجرتلا هيفركذو ةروذعابأ لِي ىنلاهلعو ديزنبا هآر

 نم ةالصلل ىدون اذإ | هلوق ىف نسحلاو رمع نبا نع ىورو | ةالصلا ىلإ متيدان اذإو |

 نع ىرعزلا ىورو ةالصلل ىدون دقف نذؤألا نذأو مامإلا جرخ اذإ لاق | ةعمجلا موي

 مث ربنملا ىلع دعق اذإ نذوب دحاو نذؤم الإ 2 هللا لوسرل ناكام لاق ديز نب بئاسلا

 داز اورثكو سانلا اشفو نامثع ناكاملف كلذك رمع مث كلذك ركب وبأ مث لزن اذإ -

 مامإلا جورخ لبقلوألا ناذآلاراكنإ فاسلا نم ةعامج نع ىور دقو كلاثلا ءادنلا

 لاق ةعمجا موي لو"الا ناذآلا نع ًاعفان تلأس لاق راغلا نب ماشم انثدحلاق عيكو ىود

 لاق نسحلا نعروصنم ىودو ًانسح سانلا هآد نإو ةلالض ةعدب لكو ةعدي رع نبا لاق

 .قازرلا دبع ىورو ثدحم لبق ىذلاو مامإلا جورخ دنع نوكي ىذلا ةعججا موي ءادنلا

 امأو ةفاقإلا مث ًادحاو ىضم اهيف ةعمجلا موي ناذأ ناكامإ لاق ءاطع نع جيرج نبا نع

 لوأ لطاب وبفربنملا ىلع هسولجو مامإلا جورخ لبق نآلا هب نذوب ىذلا لو“الا ناذألا

 ربما ىلع مامإلا دعق اذإ ًادحاو ًاناذأ اوركذ امن مهنإف انبادكأ امأو جاجحلا هثدحأ نم

 تقؤامأو امهنع هللاىضد رمعو ركب ىبأو هَ هلال وسر دبعيف ناك ام ىلع ماقأ لزن اذإف

 هلي ىنلانأ عوك ”الانب ةءلسودعس نيلهسورباجو سذأ ىودو لاوزلا دعب هنإف ةعبجلا

 لاق ةلس نب هللا دبع نع ةرم نب ورمع نع ةبعش ىودو سمشلا تلاز اذإ ةءملا بصي ناك

 مكيلع رجلا ةفاخم كلذ تلعف امن لاق مث ىحض ةعجلا هباحصأو د وعسسم نب هللا دبع انب لص



 انفنفن اهلا هير نو

 .تمدق ىنإ هللا ديع لاق الو لاوزلا دعب اهايلص اهبنع هللا ىضر اههنأ ىلعو رمع نع ىورو

 لعف نأ مولعمو مهني فراعتملا داتعملا هجولا ريغ ىلع ابلعف هنأ انملع مكيلع رحلا ةفاخم

 ل وأى اهلعفنوكينأ لمتحو اها سأدجومل اذإدربلالورخ زوال اهتاقوأ لبق ضو رفلا

 لاق اكهنم هرقل ىحض ىوارلا هاممف ىحضلا ىلإ ربظلا تاقوأ ب رقأوه ىذلا روظلا تقو
 ةفيذح لاق اكوءادغاا نمهبرقل ءادغهامسف كرابملا ءادغلا ىلإ ل اعآرحستي وهو هلي ىنلا

 ىذلا ىف ءاهقفلا فاتخا او راهنلا نم بيرقىنعملاوأ راهن ناكو هيي هللا لوسر عمان رحست
 لاقو اهنم لدب رهظلاو ةعملا تقولا ضرفنولئاق لاةف تقولا لوخدب ضرفلا نم مزاب

 عصي تقو ىف الإ لدبلا لعفي نأ لاحتساهنم لدب ةعمجاو رهظلا تقولا ضرفنورتخآ
 دعب أهل ءادنلا تقو نأ تبث لاوزلادءب اهتقونأ تدئاملو رهظلاوهو هنعلدبملا لعفهيف

 ىنأو دوءسم نباو رمعأرق | هللا ركذ ىلإ اوعساف| ىلاعتهلوقو تاولصاا رئاسك لاوزلا
 قادرطقس ىتح تيدسأ اوعساف تأر ةول هللا دبع لاق هللا رك ذ ىلإ اوضماف ريبزلا نياو

 ىذلا ىمحيألا دوعسم نبا لاق كةءارقلا ص نال ريسفتلا دارأ نوكي نأز وحي ركب وأ لاق
 ماحطدل لاق هايعأ املف ميتيلا ماعط لوي ناكف | ميث "الا ماعط موقزلا ةرجت نإ | هنقلي ناك

 كتنثو كبلقي ىعسلا امنإ و ودعلا هيدي رب سيل نسحلا لاقو ىتعملا همامفإ دارأ امت] ورجافلا

 سياواوبيجأ اوعساف ةديبعوبأ لاق لمعلا ىعسلا ةمركع لاقو باهذلا ىعسلا ءاطع لاقو
 دقو لمعلاو ةيناأ صالخ] اره ىعسلاب دارأا نوكي نأ ىلوألا ركب وبأ لاق ودعلا نم

 دارأ نمو | هلوق اهنم ىثملا ةعرس هدام نكي ملو هباتك نم عضاوم ىف ىعسلا هللا ركذ
 الإ ناسنإلا سيل نأو ] | ضرأالا ىف ىعس ىلوت اذإو ]| اهيعس امل ىعسو ةرخألا
 لاق لاق ةريره ىبأ نع هيبأ نع نمحر لا دبع نب ءالعلا ىورو لمعلا دارأ امنإو [ ىعسام

 هما ملعو اهوتثأ نكلو نوعست منأ أواهوتأتالف ةالصلابب وث اذإ هيَ هلال وسر

 0 لاءأق مذ قذفت !واه ريغو ةعمجا نيب قرشب لو اومتافوكاف امو اواصف تك ردأ افراقولاو

 . هتليه ىلع ةعمجا ىلإ ىثع هنأ ىلع

 قفا ملعف زوجي ال عضو ةصوصخغ ةعمجا نأ ىلع راصم الا ءاهقف قفتاو( لصفر

 انباهك أل اقف بارع هلأ لهانمو ىداوبلا ىف زو ال ةعمجلا نأ ىلع نوعمت مه "هل هريغ

 نسا نب هللا ديبعو ىروثلا لوق وهو داوسلا ف حصت الو راصم "الاب ةصوصخم ىه
 س٠ ماكحأ عبو



 صاصجلا ناءرقلا ماكحأ اقل

 الجر. نومدقي.ةلصتم قاوسأو ةلصتم توبي اهيف ةيرق لك ىف ةعمجلا مصت كلام لاقو
 ةعامج دجسم.ىف الإ ةعمجال ىعازوألا لاقو مامإ مل نكي مل نإ ةعدلجا مهب ىلصيو بطخ

 9 نونمظي ال ابلهأ ناكولزانملاو هانبلاةممت ةيرق تناك اذإ ىعفاشلا لاقو ماهإلا عم

 ةعدللا مهيلع تبجوهلةع ىلع بولغم ريغ آغلاب ًارح الجر نوعب رأ ممو ةجاح نءظ الإ
 نع ىورو عماجر صم ىف الإ قب رشتال و ةممجال لاق هنأ هلي ىنلا نع ىورركب وبأ لاق

 ىف اهلعف فهدوروك أرتاوتمهب لقنلادرول ىرقلا ىف ةزث ءايةمجلا تناول اضيأ و هلثم ىلع

 اهن”ال ىداوبلا ف اهزاوج عانتما ىلع اوةفتا ا ًاضيأو هيلإ ةجاحلا مومعل راصمأالا

 زاوه' الاب ةعمجلا ماقأ جاجحلا نإ نسحلل ليقهنأ ىوروداوسلا ىفهلثم بجورصمب تسيل
 ىور ليق نإف دالبلا ميقالح ىابميقو راصم ثلا ىف ةعملجا كرتو جا اجحلا هللا نعل لاقف

 عمج امير فاطلأ: ناككلام نب سنأ نإو ليللا هاوأ نم ىلع بحي 0 نأ رمع نبا نع

 تفصآ ةريسم نم لقأو خسارق عبرأ نم لقأ ةرصبلا ىلإ فطلا نم لبق وعمجي ملاعزو

 هيكل رصملا نم برقام نأر مع نبا ىأر ف رصملا كح هكح اميف مالك اذه امن] هل لبق موب

 راصم الأ ىف الإ ةعمجا نوري أونوكي مل مهنأ ىلع لدي اذهو ةمدلا هلهأ بع بحجتو همكح

 لاقو المعو الوق هلي ىنلا نع ةم"الا اهتلقن ناتعكر ةعمجلاو راصمألا مح هككحام وأ

 رصق ريغ مامت ناتعكر ةعملا ةالصو ناتعكر رجفلا ةالصو ناتهكر رفسلا ةالص رم

 . ةبطخلا لج“ال ةعمججا ترصق امنإو هلي يبن ناسل ىلع

 ةمدجاةبطخ بوجو باب 00202020200000
 ىلإ ىعسلا بوجو كلذ ىضتفاف [ عيبلا اورذو هللا ركذ ىلإ !وعساف ] ىلاعت هللا لاق

 ىلإ اوعساف بيسلا نبا لاقو هيلإ ىعسلا بجي :ابجاو ًاركذ كانه نأ ىلع لدو ركذلا

 038 طا لج“ هل ةعدا ترصق اعإ انمدق ىذلا ثد دحلا ىف رمع لاقو مامإإلا ةظعوم هللا رك د

 ةعماموي ناك اذإ متلي هللا لوس ر لاقلاق ةرب رهفأن دع بيسملا 0 :ءىرهزلا ىورو

 جرخ اذإف لو'الاف لوأالا سانلا نويتكي ةكتالم دجسملا ب اوبأ نم باب لكىلع ناك

 مث ةندب ىد سم. ىذلاك ةمهجا ىلإ ارجمملاف ةيطخلا اوعمتساو فصلا تيوطع مامإلا

 م ةجاجد ىدهملاك هيلي ىذلا م ةاش ىد_ملاك هيلي ىذلا مث ةرشب ىد_ملاك هيلي ىذلا

 يتلا ىه ةبطخلا نأ ةبطخلا وه انهه ركذلاب دارمل نأ ىلع لديو ةضيب ىدهملاك هيلي ىذلا



 ورام ةءمللا ةبطخبوجو باب

 فاسلا نم ةعاجنع ىوردقو ةبطخل ادار نأ ىلع لدف هيلإ ىعسلاب سمأ دقو ءادنلا لت

 وهو مثريغو ريبج نباو .سوأطو نيريس نباو نسما مهم ًاعيرأ لص بطخم ملاذإ هنأ
 ىورفاهضعبوأةالصلاكردأوةبطخلا كردي مل نميف اعلا لهأ فاتخاوراصمألا ءابقف لوق

 نايفس ىورواعب رأر رظلا لصي هنإ ةعمجا موي ةيطخلاهنوفتلجرلاف حابد بأنب ءاطع نع

 ًاعب رأىلص ةعملجامويةبطخلاك ردي نم اولاق سواطو ءاطعو دهاج نع سين ىنأ نبأ نع

 ىلص ةعمجاموي ةبطخلا كردي م اذإ 7 لمهأ لوق ني ريس نب دمحم ركذ نوع نبالاقو

 الخام فاسلاو راصمآلا ءابقف نيب فالخ الو ركب وبأ لاق ءىشب اذه سيل لاق ًاعبرأ
 ءاطع ميفلاخي مو ىرخأ اهبلإ فاضأ ةعججا نم ةعكر كردأ نم نإ هلوقان ركذ نمو ءاطع

 الف نيتعكر ىلصي هنأ ةعكرمامإلاعم كردأف ءاجمثأضوتي بهذؤ ةيطخلا دهشول هتأءريغو

 ىعازوألاىؤرو كلذي ىرحأو ىلوأ ةيطخلا تناك ةمهلا لعف نم ةعكرلات اوف هعنم ل

 ةيطخلا هتاف هنأ ىلع لدياذهو ًامالث اهملإ فاضأ ةعدلا نم ةعكر كردأ نم نأ ءاطع نع

 ٠ ىعخنلاو بيسملا ناو نسحلاو سأورمع ناودوعسم 34 هللأ كيع نع ىوروامنم ةعكرو

 نع ةيلسىبأ نع ىرهزلا ىورو ىرخأ اهبلإ فاضأ ةممجأ نم ةعكر كردأ اذإىع.شلاو

 هتتافنمو ىرخأ اهنأ] لصيلف ةمدجا نم ةعكر كردأ نم دلي هللا لوس رلاقلاق ةرب رهىأ

 ىورفدهشتلا ف مامإلاكردأن ميفراصمالا ءابقفو فاسلا فلتخاو ًامب أ لصي ناتعكرلا

 جيرجت أ ىودو ةالصلا كردأدقف دهشتلا كر دأنملاق دوعسم 3 هللأ كيع نعلئاو وأ

 دقق سلاجوهو ماستلا لبق ةعمجا ةالص ىف لخداذإ لاقل بج نب ذاعم نع ميركتلادبع نع

 ةعبجلاموي عوكرلا كردي مل نم اولاق ىبعشلاو ميهاربإو نسحلا نع ىورو ةعمجلا كردأ

 رز لاقونيتعكر ىلص دهشتلاف ميك ردأ آذإ فس وا ول ةفينح وأ لاقو ًاعيرأ ىلص

 لاق هنأ دممنع ةعامس نب دمع نع نارمع ىبأ نا نع ىوا>طلا ركذو ًاميرأ ىلصي دمحو
 والا ىو هب زنا اعز

 ىللصي نأ هت مع دوشتلا ردق دعقي مل نإف دهشتلا ردق نييل وألا نيتنثلا ىف دعقي اع رأ ىللصي

 اكلام نأ الإ ًاعبرأ ىلصي ىعفاشلاو ملاص نب نسحلاو ىروثلاو كلام لاقو ًاعب رأربظلا

 ًاعب رأى لص مسي مل ًاسلاج مامإلا كردأاذإ ىروثلالاقو ىرخأ ةريبكت ربكب ماق اذإ لاق
 مامإلا كردأ اذإ ةِلسىبأ نب زيزعلادبع لاقوةالصلا صيتفتسي نأ ىلإ ب حأو روظلا ىوني
 ةيسالل ةالصلا 8 لخدو ريكف ماق مامإلا مس اذاف ريمكس ريغ دعق ديشتلا ىف ةعدجا مون



 صاصجلل ناءرقلا ماكحأ ؟ع.

 كردأ اذإ ثيللا لاقوربظلل ربكف ماق مث مامإلا غرف اذإ لس رييكتب مامإلا عم دعق نإو

 مسي مثىرخأ ةعكر اهيلإ لصيام إف بطخدق ماهإلا نأهدنعو ةعملا موي مامإلا عم ةعكر

 وهسلا قدجس دجسو نيتعكر لصاعب رأى ص هنأو بطخمي ل مامإلا نأس انلاهربخأ نإف

 ىف مامإلاكردمىلعبجو اوضقاف مكتافامو اولصف متكردأ ام قلتم ىنلا لاق املر كب وبأ لاق

 ءاضق هيلع بجوةالصلا نم ءرجلا اذمل اكردم ناكاملو هعم دوعَملاو هيف هعايتا ةعم أدهشت

 .ىضقينأ بجوف ةمدللا ىهاهتم تئافلاو اوضقاف مكتاف امو قلي ةلوق رهاظب اهنم تئافلا

 قةكردمةلزنمب ناكو ًارفاسم ناك اذإ مامتإلا همزادوشتلا ف ميقا اك ردم ناك ام آضي أ ونيتعكر

 .ليق نإف ضرفلا ريغب نيتالصلا نم ةدحاو لك ىف لوخدلا ذإ ةعا ىف هلثم بجو ةميردتلا

 رابخاألا ضعب فوىرخأ اهيلإ لصيلف ةمجا نم ةعكر كردأ نملاقدنأ هِي ىتلانءىور

 كردأ دقفةالصلا نمةعكر كردأ نم ثددحل !لصأ هل ليق ًاعبرأىلص اسرع ميكردأنإو

 مالك نموهامإةعمجا ركذفةالصلا نمالإ ةممجاىرأام ثيدحلا ىواروهو ىرهزلا لاقف

 هىبأن ع ةرمو بيسملا نب ديعس نع هيورب ةرم ىرهزلا ىلع رودي امنإ ثيدحلاو ىرهزلا

 ولف ةالصلا نم ةعمجا ىرأ ةقلطم ةالصف ثيدحلا ىورني> لاق دقو ةريرهىبأن ع ةملس

 .نمهلو نأ ىلعو ةالصلا نمالإ ةع+جا ىرأام لاق الل ةعمجلا ىف صن لي ىنلا نع هدنع ناك

 .نم هلوةكلذك امي رأ ص ةعكرشل ردب مل اذإ هنأ هيفةلالدالك ردأ دقف ةممطا نم ةعكرش ردأ

 ىلص اس ولج مبكردأ نإو ىورام امأو ىرخأ ةعكر اهيلإ فضيلف ةعجلا نم ةعكر كردأ

 هجردأ ةاورلا ضب مالك نم نوكي نأ ئاجو لَو ىنلا مالك ن م هنأ تي مل هنإفاعبرأ

 ملو مامإلا ملس دقو ًاسولج مبكردأ نإو هانعم ناك هلي ىنلا نع مصولو ثيدحلا ىف

 ديبعلاو ءاسنلا نود زيميقملا نيذلابلارارحآلاب صوصخم ةعئا بوجو نأ ءاهقفلا فلت

 ضي رملاوةأر ملا ودبعلا موماع ةءجالةءب رأ لاق هنأ وك ىنلازنعىورونيزجاعلاو نيرفاسملاو

لهنآل دعقملا ةلزنع هلعجو هيلع ةعجاللاق ةفيح بأ نإف ىمعالاامأو رفاشملاو
 ىلع ردقب ا

 نآل دعقملا نيبو هنب اقرفو ةعملا هيلع دمو فسوب وبأ لاقو هريغب الإ هسفنب روضحلا

 اسفنب ىعسلا هنكميال دعقملاو هسفنب ىعسىده اذإف قب رطلأ ىدتبم ال نم ةل زاب ىمعأ الا

 ىذلا نال قيرطلا فرعي ال نمنيبو ىمع“ الا نيب ةقين-وبأ قرف وهلمحي نمىلإ جاتو

 هفرعي الو هسفنب ىدتمم ال ىمعأالاو هسفنب ىدتها دشرأ اذإ ريصن وهو فرعي ال



 ؟ئ ةعمجا ةبطخ بوجو باب

 مأنبا نأ 0 ىنأ نع نيزر ىبأ ثيدح دمحو فسوب ىبأل تو ةلالدلاو داشرإلاب
 ةصخر ىلفأ ىنمزالب داق ل سلو رادلا عساش ريرض ىلإ لاقف لب ىلا ىلإ ءاج موتكح

 نبهللا دبع نع نم رلا ديعن:نيصحربخ قو اال علي هللال وسر لاقف دجسملاوف 1ال نأ

 اوفلتخاو اهتأف لاق, هذ لاق ةماقالا عمستأ لَ ينل لاق ةف هوت موتكم مأ نبا نع دادش

 ىوس ةثالث ثيللأو دمعو رفزو ةفينح وأ 0 لأ نم ةعمجلا هب حصق نم ددع ّى

 حلاصنب نسحلالاقو ىروثلا لاق هبو ماهإلا ىوس نانثا فسوي ىبأ نع فىورو مامإلا :

 هيف دحي ملف كلام امأو امه أزجأ هب ىلصو هيلع بطفت دحاو لجرإلإ مامإلا رضحي ل نإ

 موي بطخم ناك لِي ىنلا نأ رباج ىور ركب وبأ لاق الجر نيعبرأ ىعفاشلا ربتعاو ايش
 اوأر اذإو ] ىلاعت هللا لزنأف الجر رشع انثا هعم قبو هيلإ سانلا رفنف ريع مدقف ةعمجلا

 رك ذيملو ةنيدملامدق ذنم ةعدمجلا كرتي مل هيلي ىنلا نأ مولعمو | اهيلإ وضفنا اوه وأ ةراحت

 ةعمجلوأ نأ ريسلا لهأ لقنو الجر رشع ىنئاب ىلص دق نوكي نأ بجوف موقلا عوجر
 ةرجهلا لبق كلذ والجر رشعىنثاب هِي ىنلا ىمأب ريمع نب بعصم اهالص ةني.دملاب تناك

 اههنوك قاهبقافتال نيعبر الاكىهف حي عج ةثالث كا ًاضيأو نيعبرألا رابتعا كلذب لطبخ

 ةيالثلا ىلع راصتقالا بجوف احح أ أعج هنوك ىف فات ةثالثلا نود اموأ م 55

 تقوف فاسلا فاتخا ركبوبأ لاق |عيبلا اورذو] ىلاعتهلوقو دازام رابتعا طاقسإو
 سمشلا لاوزب مرحي عيبلانأ راسي نب ملسموكاحضلاو قورسم نع ىورف عيبلا نع ىهنلا

 مهيلع ناك ذإ ىلوأ كللذ ىف تقولا رابتعا نإ ليق دقو ءادنلاب مرح ىرهزأ لاو دهاجي لاقو

 8 ءادنلل نك مل امو ءادنلا ريخأت مهنع كلذ طقسي الف تقولا لوخد دنع روضحلا

 نايت] بجو دق ام دعب وه امنإ لاوزلا دعب ىذلا ءادنلا نأ ىلع كلذ لد ىنعم لاوزلا
 رفزو فسوب وبأو ةفينح وبأ لاقف ةالصلا ءادن دنع عيبلا زاوج ىف اوفلتخاو ةالصلا

 اراك تال | ىلاعت هقلالاقركب وبأ لاق طاب عيبلا كلاملاقو ىبنلا عم عقب عيبلا ىعفاشلا و دمشو
 لحي ال قلي ىنلا لآقو | مكنم ضارت نع ةراجت نوكنت نأ الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ

 رئاس ىف ىرتشملل كلما عوقو ىضتقي هرهاظو هسفن نم ةبيطب الإ ملسم ءىرمأ لاه
 اهبلمعتسن هل ليق | عييبلا اورذو ] ىلاعت هللا لاق ليق نإف ضارت نع هعوقول تاقوأالا

 مكحب كلما عقبو | ع | عيبلا اورذو] هلوقل ت تقولا كلذ ىف عببلا دّقع هيلع ًاروظح عقب لوقت



 صاصجلل نإءرقلا ماكحأ ع
 000 تيس تا م ياا

 اعإو دقعلا سفن ىف ىنعمب ىهلا قاعتي ملال ًاضيأو هاننور ىلا ربخلاو ىرخ آلا ةنآلا

 ف عيبلاك هتك و هعوقو عنمب ال'نأ بجو ةالصلا نع لاغتشإلا وهوه ريغ ىف ىنعمب قلعت

 كلذ عع الو هنع ىهنم وهو هب لغتشا نإ اهتوف فاخن ةالص تقو رخآ
 ىهنلا نآل هوك

 ضرآلا ىف عييبلاو دابل رضاح عيبو بلجلا قلت لثم وه ًاضيأو ةالصلا نع هلاغتشاب قاعت

 نءوىورو أربل ا:ءنعلادبع قئور دقو هعوقو عن ال هزع 0 هنوكاهوحنو ةبوصغلملا

 هلل هللال وسر لاق لاق ةري ره ىنأ نع ناب و نب نمحررلا دبع نب دم نع ةفيصخ نب دي ذب

 ل مناد اذإو ر خب ”اواوقتد 0 ىف ةلاض دشني نم متيأر اذإو كتراجت هللا عبرأ ال اولوقف دجسملا ف مسي نم أر اذإ

 هدج نعهيب !نع بيعشنب ورمع نع نالخع نب دمت ىورو كيلع هللا درال اولوةفدجسملا

ت وأ ةلاض هيف دشنت نأو هيف ىرتشي نأو دجسملا ىف عاب نأ ىبن بِي هللا لوسر نأ
 دشن

ىورو ةالصلا لبق ةعمجا موي قلحتلا نع ىهنوراعشألاهيف
 ب دما نثدح لاق قازرلا دنع 

 مللي هللا لوسر لاق لاق لبج نب ذاغم نع ل ودكم نع هللأ ديبع نا هبر ديع نع ملسم

اوصأ مفرو مكنايصو مكنيناجي مدجاسم اوبنج
 مك ارشوركعيو مكفويسلسو مكت

او مكعمج مو اهورجو مكتموضخو دودح ةفاقإو
 ىف امن اوبأ ىلع مرهاطم اولعج

 . دقملا ريغ ىف ىنعمب قلعت ىبنلا نآل زاج هيف عاب ولو دجسملا ىف عيبلا نع ِمكِلَي ىنلا

 ةعمللا موب رفسلا باب

 تقو جورخ لبق ه«رصم نوه جر ناكاذإ هدعلو لاوزلا لبق 4 سأب ال |: امجأ لاق

 رجفلا عولط دعب جرخي نأ هل بحأ ال كلام لاقو فالخ الب ريسلا ىف دمت ءاكح ررظلا

 ثيللاو ىعازوألا ناكو ةعبملا لصي ىتح رفاسي تأ ىغبني ال لاوزلا دعب و مارح سيلو

اجحلا نع ةلس نب داح ىورو ىليصإ ىح ةعمجأ و رفسلا نوه ركب .ىعفايشلاو
 ن ج

 ةحاور نبأ هجو تلي هللا ل وسر نأ نسأبع نبأ نع مسقم نع ةنييع نب مكحلا نعةةاطرأ

  ةعمجلا لاق كفلخام قلي هللا لوسر لاقف ةحاور نبا فلختق ةثراح نب ديز و ارفعجو

 .نم ريخ ةحور وأ هللا ليبس ىف ةودغل تلي هللا لوسر لاقف حورأ مث مجأ هللا لوسراب

 نع هيبأ نع سيقنب دوساألا نع ىروثلا نايفس ىورو ًاقلظنم حارف لاقابيف امو ايندلا

 ىورو هفلاخ ةباحصلا نم ادحأ فرعذالو رفس نع ةعملا سرحت ال لاق باطخلا نب رمع
 ةئيدملا نم لايمأ سأز ىلع قيقعلاب ناكر مع نب هللا بعل آنا نأ عفا نع ديعس نإ ىح



 و ةعمجا موب رفسلا باب

 رمعنب هللا ديبغ لاقو ةعملا كرتو هيلإ قلطناف هاوكشب رخأف.ةعما ةادغ رمع نبا أف
 موب جر نأ اهركاممتأ دمت ن مساقلاو ءاطع نعي ىورو ةعمجا موي كمن نم ملاس جرخ
 سضحت لام ةعملا موي رفسلاب سأبال الاق نيريس نباو نسحلا نعو راهنلا ردص ىف ةعمجلا
 موي رفسلا لجرلا دارأ اذإ لاق ىعخنلا نع رجابم نب يهاربإ نع ليئارس] ىورو ةعملا
 ةءجلا ىلصي تح جرخم الف ىثعلا ىلإ ماقأ نإف راهنلا عفتري نأ ىلإ ةودغ رفاسيلف سينلا
 مبهذم اذهف عمجت ىت> جيرخت الف ةعبلا ةليل كتكردأ اذإ تلاقةشئاع نع ءاطعنع ىورو
 [ اهيكانم ىف اوشماف الولذ ضرآلا مكل لعج ىذلا وه ] ىلاعت هللا لاق ميهاربإو ةشئاع
 ةليل ف حضاو اذهليق نإف تقو نود تقوب هصصخمب مو تأقوالارئاس ىف رفسلا حابأف
 دعب هنع ًايهنم نوك نأ بجاولاو أمهف رفسلا ةحابإو لاوزلا لبق ةعملا مو.و ةعملا
 نم ةولصال ىدو اذإ | ىلاعت هلوقل اهروضحب باطخلا لهأ نم راص دق هنأال لاوزلا
 هجوتب كلذب باطخلانأ فالخال هل ليق [ عيبلا اورذو هلل ركذ ىلإ اوذساف ةعمجلا موي
 نخآ ىف رفاسم راصو جرخ اذإف تقولارخآب قلعتي اندنع ةالصلا ضرفو نيرفاسملا ىلإ
 ةولصلا تيِضق اذإف] ىلاعت هلوقو ةعمجلا لعفب باطخلا لهأ نم نكي مل هنأ انملع تقولا
 ةصخرو نذإ وه كاحضلاو نسحلا لاق | هللا لضف نم اوغتبأو ضر'الا ىف اورشتناف
 اذإو | ىلاعت هلو ةكرظح نم قالط]و ةحابإ هنأ ر هاظلا ناكر ظحلا دعب ركذ مركب وبأ لاف
 نماوغتباو ليقو هلل ءاعدلاو ةعاطاا لمعب هللا لضفنم اوغتباو ليقو | اوداطصافىتالح
 رظحدق هنألل نيبجولارهظأ ودواضِإأة>ابإ وهو اهوحنو ةراجتلا ف فرصتلاب هللا لضف
 [ هلال ضفنم اوغتباو | هلوقرهاظركب وبألاف ةعمجلا ىلإ ىعسلاب أ اكةيألا ردص ىف عيبلا
 لضف نم نوغتبي ضرألا فنوب رضي نورخآو ] ىلاعت هللا لاقو ادب رظحئىذلا عيبلل ةحابإ
 فرضتلاو ةراجتلاب هللا ل ضف نم نوغتبب ىنعملاناكف [هللا ل يبس فنولت اةينورخآو هللا
 ةيالاهذهىفو [ًاريثك هللا اوركذاو] لاف هللاركذي هبقعدق هنأ كلذدأرأ امن] هنأ لعلدير
 [هللا لضفنم اوغتباو ضرألا فاورشتناف] لاقهنألل ةمجلا ةالصدعب رفسلا ةحاب ]ىلع ةلالد
 الاقنسحلاوهللادبع ترئاج نعىور [اهيلإ اوضفنا او وأ ةراجتا وأراذإو] ىلاعتهلوقر
 لبطلا دماج لاّقو ريما زا! ورللا رباجلاقو ةعاجب مهباصأدقو ةنيدملا تم دق ماعط ريعاوأر
 [ةراجتلا نموووللا نم ريخآ] ةظعوملاروضحوةبطخملا عامس ىلع باوثلا نم [ هللادنعام لآ



 صاصجلل نإءرقلا ماكحأ عع

 الجر نأ ميهاربإ نع شمع'الا ىور ًامئاق ةبطخلا نأ لع لدي [ًاماق كوكرتو] ىلاعت هلوق

 كوكرتو ] نآرقلا أرقت تسلأ لاقف ًادعاق وأ امئاق بطخم قلي ىالا ناكأ ةمقلع لأس

ريع تمدق لاق رباج نع ملاس نع نيص- ىورو [| ًامئاق
 لوسرو ةعمجلا موي ماشلا نم 

 نوران سانلا فرصناف بطخ مللي هللأ
 الجررشع ىثأ فولي ها لوسر قبو

 تالقنف

 باخ« ناك لِي ىنلا نأ راج نع هيبأ نع دمت نب رفعج ىورو [ أمئاَق كوكرتو] ةبآلا

 ركب وبأ لاق ةيآلا هذه تازنف الجر رشع ىنثا قب ىتح اهلإ شانلا جرفع ريع تءاخل

 هنأ ليضف نبا ركذف نيصح نع لو'الا ثيدحلا ف سيردإ نياو ليضف نبا فلتخا

 لمتحيو بطخ هلي ىنلا ناك لاق هنأ سيردإ نبا ركذو عقلي ىنلا عم ىلصن انك لاق

 ىف وبف ةالصلا رظتني نم نال اهل ني رظتنم ةالصلل اورضحدق مهنأ لصن هلوقب دير نأ

 انربخأ لاق قازرلا دبع انثدح لاق نسحلا انثدح لاق دمت نب هللا دبع انثدحو ةالصلا

 مهباصأةنيدملا لهأن إلاق [ًامئاق ك وكرتو الإ اوضفنا] ىلاعت هلوق ف نسحلا نعرمعم

سف ةعجأ مى باخ قلي ىنلاو ريع تم دقق رعس ءالغو عم
 اباإ اوجرفعابم اوعم

 مهوأهرخآ عبتا ول هلم ىنلا لاق | امئاق كركرتو] ىلاعت هللا لاق وه ايمئاق هلي ىنلاو

 . ةعمأ ةروس رخآ ًاراث مهيلع ىداولا بهتلال

 نيقفانملا ةروس نمو 0

 مي>رلا نحرلا هللا مس

 اوذختا  هلوق ىلإ هللا لوسرل كنإ دبشن اولاق نوقفانملا كءاج اذ] | ىلاعت هللا لاق

 نال نيمب دهشأ هلوق نأ ىلع لدي اذه ركب وبأ لاق [ هللا ليبس نع اودصق ةنج مهنامأ

 كلذ ىف ءابقفلا فاتخا دقو [ةنج مهنامأ اوذختا | هلوقب آنيمب هللا هلءجل دهشن اولاق موقلا

 رفذ لاقو ناميأ املك ف لحأو مرعأو مسقأو دبشأ ىعازو'الاو ىروثلاو انباحصأ لاقف

 هلوقبدارأ نإ كلام لاقو انيع نكب مل نلعفآل دهشأ لاقولو نيمب وبف ناعفأل مسقأ لاق اذإ

 ًانيع نكي مل مزعأ لاق ولو لاق فلحأ كلذكو ءىث الف الإو نيمب وبف هللا مسقأ ىأ مقأ

 نكت مل نإو ىون ام ىلع وهف هللرذن لاق وأ رذن ىلع لاق ولو هتلاب مزعأ لوقب نأ الإ

 اهدارأ نإ نيمب هللاب مسقأو نيميب سيل مسقأ ىعفاشلا لاقو نيم ةرافك هت رافكف ةين هل

 تسيلف ًاذيم وني مل نإ و نيميفنيميلا ىون نإ هاب دهشأو نيميب تسسيلف دعوملا دارأ نإو



 ناد نيقفانملا ةروس نمو

 دبشأوأ مسقأ لاق اذإ ىعفاشلا نع عييرلا ركذو نيمي وف اني دارأ نإ هللاب مزعأو نيمس

 ىوني نأ الإ هيلع ءىثالف هللب فلحأ لاق نإو هللاو هل وةك بف هتلاب لقي ماو مزعأ وأ

 نأ امهد>أ نيبجو نم دهشأ كلذكف نيم هللأب دبشأ نأ نوفلتال ركب وبأ لاق نيهلا

 نم ًانيب قالطإلا اذه لعج مث هللا لوسرل كنإ دوشن اولاق مهنأ نيقفانملا نع ىكح هل

 نيملا نع ربعف | هللاب تاداهش عبرأ مدحأ ةداوشف | ىلاعت لاقو هللا مساب هنري نأ ريغ

 هنكح فلتخع ال نأ بجو مسقلا جر كلذ ج رخأ ال هنأ ىناثلاو قالطإلا ىلع ةداهشلاب

 مسالا ةرات روظأف هباتك ىف مسقلا ىلاعت هلل ركذ دقو هرابظإ ىفو ىلاعت هللا مسأ فذح ىف

 | مهناجبأ دهج هللاب اومسقأو ] هلوقب دحاو نيلاحلا ىف ظفألاب 1 و ىرخأ هفذحو

 نيبطاتخملا ملعب ءاغ افنك ] ةرات هفذ | نيحبصم اهنمرصيلا وسفقأذإ]| رخآ عض وم ىف لاقو

 سابع نبأ نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع ىرهزلا ىورو ئرخأ هربظأو هراضإب

 لاقف ًاضعب تأطخأو اذ تبصأ قلي ىنلا اقف ًايؤر لي ىنلا دنع ربع ركب ابأ نإ
 هنأ اورو مسقت ال كي هللا لوسر لاقف ىت ريختل هللا لوسراب اي كيلع تمسقأ ركب وبأ

 مِمَقْلا 0 رف ًانيع كيلع تمسقأ هلوق هيي ىنلا لعج ىنربختل هللاو لاق

 عم لق نظايؤرلاةراب مياس امن هنأو 0 مونمو مسقتال هلوقل

 هلي هن 0 تسفر نأ ريغ هيلع عب نملك نسل أ ىلع ًاضيأ لدي اذهو أطخلا اهق

 رابخإلا هيلع سيلف ايؤر ليوأت لع نم نأ ى ع ًاضيأ لديو هريخيل هيلع مسقأ ا هربخ 55 اع تأ! :

 هيبأ نع ملسأ نب فيز نع دس ا م ىورو ايؤرلا هذه ليوأتب رب هي هنأل هب

 ا املف اهماتقأي لبإلا دشأ انأو ىنتيأر دقلف ماشلا ىلع رمع لمعتسا دقركب وبأ ناكلاق

 انمهوهو ماشلا كيفكيل رمع نإ هللاو ماشلا ىلإ قلاطني مع عدت سانلا هل لاق لهترب نأ
 نمًايلع هيف مداخ اهيف سابحال لاق هنأ سابع نبأ نع ىورو تقأ امل كيلع تمسقأ لاق

 لاق ءاربلا ىور دقو ىلعل هتيلس امل كيلع 3 هراثيإب هي هللا لوسر ابكرت ءايشأ

 ىلع اذهو نيد: 2 مسقلا ةحابإ 7 لدي اذهو مسقلا راربإب متلي هنا لوسر انرمأ
 ناو دوعسم نأ نعو كيلع تمسق [ لاق ا1 ركب ىبأ مسق رب مأ هني ل هنأل بدنلا هجو

 5 ةيلاعلاوبأو نسحلا لاقو نيم ءرمسقلا نسحلا وةيلادلاى أو ممادإو ةمئاعو سابع



 هلام ةاكز ىف. طرف نم باب

 تع فورالالا |توملا كدحأ ىتأي نأ لبق نم مسانقزرامم اوقفت أ و] ىلاعت هللا لاق

 لَو ىنلا نع سابع نبا نع ىحضلا ىبأ نع .بابح ىبأ نع نايفس انثدح لاق قازرلا

 ةعجرلا لأس كري 0 مل مث هللا تيب هغلم لامو ةاكزلا هيف بحت لام هل ناك ن ملا

 .الإ سايعنبا لع أف وقوم كلذ ىور دقو ةيآلا ا مانقزراع اوقفنأو 1 ىلاعت هلوق التو

 ءبجوو ًاطرفم رك م !.ول هن "ال توملاب طيرقتلا لوصخ ىلع ةرهأ ظ ةيآلا ةلالد نأ

 :لأس اءلف اهجارخإ ةثرولا مزلف لاسملا .ىلإ :تلوحت دق تناكل هتؤم دعن هلام نم اهؤادأ

 هتوم دعب هتكرت نم ذخؤي الو لاملا ىلإ لوحتب ال هنأو تنئاف ءاد'الا نأ انيلع ةءجرلا

 . نيقفانملا ةروس ردتآ ةثرولا هب عربتي نأ الإ

 قالطلا ةروس نمو وج
 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 لمت م ركب وبأ لاق |[ نمدعل قه ا هاسنلا مقلط اذإ ىنلا أمأ ايا ىلاعت هللا لاق

 قي ىنلا هب بطوخام نأب نيبطاخلا لعب ءافتكا 20 اهوجو باطخلاب ىنلا صيصخت

 لدع مث * ركذلاب هصخن مودي هب صخ ام الإ هب ءادتقالاب نيرومأم اوناكذإ مل باطخ

 لق ىننلا اهمأ اي هريدقت نأ ىناشلاو ةعابجلل ًاباطخ هباطخ ناكذإ ةعامجلا ىلإ باطخلاب . 1141 0 1! هلأ
 عابت"الا هيف لخدي ىذلا سيئرلا باطخ ىف ةداعلا ىلع ثلاثلاو ءاسنلا متقلط اذإ كتمألل

 ىور ركب وبأ لاق | نوتدعل نهوةلطف ] ىلاعت هلوقو | هثالمو نوعرف ىلإ | ىلاعت هلوقك
 هرم لاقف متي ىنلل رمع كلذ ركذف ضيحلا ىف هتأ سما قلط هنأ هنع هللا ىضر رم نبأ نع

 اهقرافيلف ت ا خأة ةضيخ ( ضي مث اهتضيح نم ربطت ى> ابكسملو ارعجازيلف

 نتا نع عفان هاور ءاسنلا ال قلطت نأ هللا 7 ىلا ةدعلا اهناف اركسمب وأ ابعماجي نأ لبق

 ف .نهوقلطفن هل ىنلا أرق لوقي ريع نبأ عمس هنأ رييزلا بأ نع حيرج نباىورو رمت

 نمحرلا ديع نب دمت نغ نايفس نع عيكو ىورو عامج ريغ نم ًارهاط لاق نومدع لبق

 'لو.سرل رمع كلذ ركذف ضيحلا ىف.هنآ نما قلظ هنأ رم نبا نع لانس نع ةخلط ىنأ ىلوغ

 اًيقلطيلف ردخآ ظفا فو لماح ريغ وأ لفاح ىهوأ اهقلطي مث ابعجا ريلق هرم لاقف الي .هللا

 هلوقف هتلادامم”هّلي ىنلا نيب ركب وبأ لاق املم> نابتس ادق الماحوأ عامج ريغ نا عا



 عاب قالطلا ةروس نمو

 عامج ريغ نمار هاط !مقلطي نأ هب رومأملا قالطلا تقو نإو [ نهتدعل نهوقلطف ] ىلاعت

 لصفي نأ وهورخآ هجو ىم عاقيإلا ىف ةنسلا نأ ًاضيأ نيبو ارلمح نابتسا دق الماح وأ
 ربطت مث ى رخأ ةضيح ضي مث ربطق قد ابعدي مث امعجارب هلوقب ةضيحب نيتقيلطتلا نيب

 امو ةنسلا نم سيلدحاو ربط ىف نيتقيلطتلا نيب عملا نأ ىلع كلذ لدف ءاش نإ امقلطي مث
 نع حلاص نب نسحلا نع عيكو هاور ائيشالإ عامجلا دعب ربطلا ىف !هقالط ح انأ ًادحأ ملعت

 لولا اذهوامعماج دقناكنإو ةنسللامةلط دقف رهاط ىف وارقلط اذإ لاق دعا رع.نايب

 ىلع لديامهنع ىور دق هنأ ال الإ ةمآلا عامجإ فالخو هلي ىنلا نع ةتباثلا ةنسلا فالخ
 اذإ لاق ىعشلا نع نايب نع لاصنب نسحلا نع مدآن ب ىح هاورام وهو لماحلا دارأ هنأ

 فييدحلا لمأا اذه نوك< نأ هبشف ابعماج دق ناك نإ و ةئسلل اقلط دقف الماح اقلط

 ةدحاولل مظتنم [ نهتدعا نهوقلطف | ىلاعت هلوقو لماحهلا ركذ ةاورلا ضعب لفغأو

 ةالصلا مقأ | ىلاعت هلوقك كلذ ىضتقي ماللا لاخدإ نآل رابطألا ىف ةقرفم ثالثللو

 نيينعم لع كلذ لدف كولدلا دنع ًارركم اباعف مظتنا دق | ليللا قسغ ىلإ سمشلا كولدل
 رابط” الا ىف ثالثلا عاقيإ لاق نم لوق لاطب إو زاهطأألا ىف ةقرفه ثالثلا ةابإ امهدحأ
 قاثلاو ثيللاو ملاص نب نسحلاو ىعازو الاو كلام تهذم وهو ةنسلا نم سيل ةقرفتملا

 لعف ال كلذ ىضت#ي | نهتدعل | هلوقن ال دحاو رهط ىفارعمج رظحو رابط الا ىف اهي رفت

 هاو تقو ىف نينالصلعف ضتقي ل [سمشلا كولدإ | ىلاعت هل وةكد-أو ربط ىف عيمجلا

 نيبجو نم ةنسلا قالط نإ انباتصأ لوقو تاقوألا ىف ةرركم ةالصلا لعف ىضتقا امنإو

 رخآلاو الح نابتسا دقالماح وأ عامج ريغ نمر هاط ا,ةلطينأ وهو تقولا ىف اهرحأ
 نمل طورششم تقولاو ةدحاو ةقيلطت ىلع د> اولا روطلا ىف ديزبال نأ وهو ددعلا ةرج نم
 ضيحلاىف حابمامةالطف لوخدلا بق اهمْلط ناكنأب اهيلع ةدعال نم نآثل ةدعلا ىف قلطي
 حانأف [ةضيرف نط اوضرفت وأ نهوسمت ملام ءاسنلا مقلط نإ مكيلع حابجال | ىلاعت هلوقل

 ربط ىف ثالثلاعمج نإ لاق نم لوق نالطب انبب دقو ضي>وأ روط نم لاح لكىف ا,قالط

 امل ليقنإف ةرقبلا ةروس ىف ةقرفتملا رابط" الا ىف ثالثلا عاقيإ عنم نمو ةنسلا نم دحاو

 ظحالهل لبق عامجلا دعب روطلا ىف اهقالطز وحب لئاهلاكاذك عاجلادعب لماحلا قالطزاج
 شروط اذإ هنأ وهو حضاو اهشب قرفلا نإف كلذ عمو فانلا قافتاو رثآلا عم م رظذأل
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 نإ اهقالط ديريال نأ.ىمعو ءطولا نم تلمح دق ابلعل ىردنال ارعماج مث اهتضيح نم

 محرلا ةءارب لع ضيحلا دجو نإف ررطلا دعب ابعماحجي مل اذإو مدنلا هقحايف الماح تناك

 ةدعلا لعأ هتلاو ىندي [ ةدعلا اوصحأو ]ىلاعت هلوق ابقالط نم ةريصب ىلع وهو !رقلطيف

 ىاللاو | هلوقبو [ءورق ةثالث نسفنأب نصبرتي تاقلطالاو ] ىلاعت هلوقب هللا امجوأ ىتلا

 [ نول نعضإ نأ نولجأ لاح "الا تالوأو نض<ىئاللاو - هلوق ىلإ - ضيا نم نسُني

 نوكيف نُل ةروك ذا لاو> الا فالتخا بسح ىلع تاقلطملل ددع كلذ عيمجن "ال

 اهلاح ةاعارم ىتاثلاو قارفو حيرستوأ كاسمإو ةمجر نمديرب اه اهدحأ ناعم اهؤاصحإ

 كلاثلاواهيلإ اهتدعلاةتن| بج وبلاح ثودح ريغ نماهلع تقلط ىتأأ لاحلاىلع اهثاقبف

 اهيلإ ابعمج هل زوج نكي مل نم اهريغ ءاسنلا نم جوذتيو !هقأرف ىلع دهشي تناب اذإ كل

 ابأ نأ نآرقلا ماكحأ ىف فنص نم ضعب ركذو اهئاضقنا لبق اهني نم ابجرخ الئلو

 نأ دارأ اذإ ًاضيأ ةنسلاقالط نم نإو ةدحاو ةنسلا قالطنإ ن ولوقي هباهصأو ةفينح

 ةنس ًاضيأ ىناثلاو ةنسلاوه لو”الا نأ اوركذف ةقيلطت رمطلكدنعارقاط اثالئابقلطي

 نإ لاق ولو الالح ًامارح نوكي نأزاجل كلذزاج ولوةئس هفالخومىث نوكيفيكف

 الو تادابعلا لوصأ ةفرعمب هلقلعتال نم مالك !ذهو ركب وبألاق هبشأ ناك ةصخ رفاثلا

 زئاجذإ هلثمتادابعلادوروزاوج معلا لهأ نمدحأ عنعالو زوحيال اماهنم هدوروزوحجي

 نأ نيبو امملع راصتقالاو ربط ىف ةدحاولا عاقيإ نيب ريخ نأ قالظلا ىف ةنسلا نوكي نأ

 نيرجولادحأ كلذ عم نوكيوهيلإ بودنم كلذ عيمجو ثلاثلاو ىناثلار بطلا فاه دعب قلطيي

 نويلعس يلف احاكن نوج ريال ىتاللا ءاسنلا نم دعاوقلاو ] ىلاعت لاق اكرخألا نم نسحأ

 هنيمي ف ثناحلا هللا ريشو | نمل ريخ نففعتسي نأو ] لاق مث | نهبايث نعضي نأ حانج

 الالح نوكي نأ زاجل كلذ زاج ولو هلوقو هضرف ناك لمف اهسأو ةثالث ءاينثأ دحأ نيب
 دحاو ءىث نوكي نأ عنتما كضورفلاو ننسلا نم ءىثث ىف ريبختلا قن بجوب ًامارح

 ىلع درلا ىف بانطإلا ىلإ جاتحب نأ نم رهظأ هداسو لوقلا اذه راوعو الال> مارح

 نهوجرغتال | ىلاعتهلوقو نيعباتلا نم ةعامجود وعسم نبا نع هئيعبانل وق وحك ىورو هلئئاق

 ليلد هيفو جورخلان م اهل ىهنو اهجارخ] نع جوزلل ىهم هيف | نجر خي الو نهتو يب نم

 ىهم اهنم ابجارخإ نع هللا ىهن ىلا نوتويب نآل ةدعلا ف تمادام أهل ىنكسلا بوجو ىلع



 ك1 قالطلا ةروس نمو
 لاق اه ىنكسلاب اهملإ اهبسنو اهني ىف اهتيقبتب صاف قالطلا لبق اهنكست تناك ىلا تويبلا
 .هل زوجال انباحصأ لاق ةبآلا هذلو رقي ىذلل تناك تويبلا امإو [ نكنويب ف نرقو ]
 فالخ الو ركب وبأ لاقةدعلا ىف رفسلا نم اهوءنمو !هتعجر ىلع دوشي ىت> اهب رفاسي نأ
 رتاج ريغ هنأو ىعجرلا قالطلا ىف اهتقفنو اهناكسإ جوزلا ىلع نأ ىف ملغلا لهأ نيب هملعن
 .لاق رمع نبا نع ىور [ ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ ] ىلاعت هلوقو اهتيب نم ابجارخإ هل
 .كلذ تلعف اذإفهلهأ ىلعاوذبت نأ الإ سابع نبا لاقو ةشحاف ةدعلا ءاضقنا لبق أبجو رخ
 نب ديزو نسحلا لاقوجوزلا نايصع ةنيبملا ةئحافلا كاحضلا لاقو اهوج رخي نأ مهل لح
 ركب وبأ لاق ابجارخإ لح تامف اذإف رشات نأ الإ ةداتق لاقو دحلل جرختف ىفزت نأ ملسأ
 تنزاذإو ةش>افابجو رخن وكيف ادام ابعيمج نوكين أ زئاجو ظفللا|ملمتح | ملكى اعملاهذه
 سيق تنب ةمطاف لِي ىنلا سمأ دقو ًآضيأ تجرخأ هلهأ ىلع تذب اذإو دحلل تجرأ
 وسو ءاذبلا ف ناكنإف زوشنلاو جوزلا نايصع امأف !مئامحأ ىلع تذب نيح لاقتنإلاب
 ىف اهجوز تصع امنإ تناكنإودارم نوكي نأ ئاخ هيف ارعم ماقملا رذعتي نيذللا قلخلا
 ىلع لدي دارملا ليوأتلا نم انركذ امو اهجارخإ ىف رذعب سيل كلذ نإف كلذ ريغ ءىش
 نمو |ىلاعت هلوق انفصو ىتلاراذعألل جورخلا اهجابأ دق ىلاعت هنأل رذملل اهلاقتن ازاوج
 ًاملاظ ناكو هقالط عقو ةنسلا ريغل قلط اذإ هنأ ىلع لدي [ هسفن لظ دقف هللادود> دعت
 ةدعلا ريغل قلط نم نأ نابأف ةدعلا قالط بيقع كلذ ركذ هنآل هللا دودح ةيدحتب هسفنل
 مه هقالطعوقو دارأ هنأ ىلع لديو هسفنل ًالاظ نكي مل هفالط عقب مول هنأل عقاو هقالطف
 ثدحي نأ ىنعي | آسمأ كلذ دعب ثدحي هللا لمل ىردتال | هبيقع ىلاعت هلوق هسفنإ هءلظ
 عاقيإ نأ فىمفاشلا لوق نالطب ىلع ًاضيأ لدي وهو ًاثالث قلط دق هنآل هعفني الف مدن هل
 رابتعا كرتو ًاثالث قلط نيح هسفنل ًاملاظ هلعج هللا نآل ةنسلا نم ةدحاو ةملكىف ثالثلا
 ضرحلا ىف اهايإ هقالطب رمع نبا ىلع للي ىنلا مكحو !متابإب مدنلا نم هقحلب نأ ىسعام
 هئدتبي و أطخل ابا سأ مطقيل ةعجرلاب ه سافاطخ ناكل و الا قالطلا نال اهتعجارعدرمأو
 ىف لولا اذه نالطب انيب دقو عقبال ضيخلا لاح ىف قالطلا نأ موق معو ةئسلا ىلع
 ىف قالطلا نع رمع نبال ريبج نب سفوي لاؤسو ةنسلاو باتكللا ةهج نم ةرقبلا ةروس
 رمي نإ تيأرأ هف لاق اهم دتعيف تلق لاق ةعجارملاب هأنإ هَ ىنلا سال هركذو ضيخلا
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 نب دمحأ انئثدح لاق دواد زيأ انثذح لاق ركب نب دمع انثدح ا : جتع جتحا نإف قعمتساو.

 دبع عمس هنأ ريبزلا وبأ انربخأ لاق جيرج نبا انربخأ لاق قازرلا دبع انئدح لاق ملاص

 يولع فيك لاف عمس ريبزلا وبأو رمع نبا لثسي ةورعىلوم نأ نب نزلا

 تلي هللا لوس ردوغ ىلع ضئاحىهو هتأ ما رمع نب.هللا دبع قلط لاق ًاضاح هنأ مما قلظإ

 ا ضئئاح ىهو هتأرما قلطر مع نب هللا دبع نإ لاف هط هللا لوسز رمعلأسف

 قلي ىنلا أرقفر مع نبالاق كسمنوأ أ قلطيلف ترمطاذإ لاقو ًائيش اهرب مو ىلعاهدرفهللا

 اهرب ملو هيلع اهدر هنأ ريخآف جتملالاقف [نوتدعل نهوقلطف ءاسنلا متقلط اذإ ىنلااجأاي 1

 قالطلاب مكمل هنأ ىلع ليلد ترك ذاييف سيلدل لاقيف عمتي ل قالطلا نأ ىلع لبيك اذ ايش
 اش اهريريلو الدق ةمجرأا ىنعيوهو لعاهدرو لاق هن 85 هعوقو ىلعةرهاظ هتلالدلب

 ديزو ريبج نبأو نيريس نب سنأ نءعدهنع رمعنبأ ثيدحىور دقوهنم امني مل هنأ ىنعي

 ىت>ارعج أنس نأ هرمأ هلي ىنلا نأ هيف لوشي مولك هنع لع اوى نعروصنمو ملسأ نبا

 ىعل [ فورعم نهوقرافوأ فورغمب نهوكسمأف نولجأن رب اذإف | ىلاءتهلوقو روطت

 ةدعلا ءاضقناوه ىذلا لج لا وادع ةعجرالهن ال ةقيقحال لج الا غولب ةيراقمهب

 ىردتال | هلؤقب ةعجرلا رك ذب ًانورقمالإ ءادتباام لوخدملاقالط ىلا ءثهللا رك ذيملو

 فورعمب نهو كسمأف | هلوقو امعجاريف هل ودب نأ ىنعي [ًارمأ كلذ دعب ثدح هللا لعل

 .[فورعمنهوحرسوأ ف ورعمب نهوكسمأف ة] ةرقبلاةروس لاق | فورعمنهوقرافوأ

 ةقرفلا وأ ةعجرلا ىلع دابشإلا باب

 اودهشأو فورءمب نهوقرافوأ فورعمب نهوكسمأف نولجأ نذلب اذإف | ىلاعت ها لاق

 ىوردقو جوزلا ر اتخا امهنأ ة ةقرفلاو ةمجرلا ىلع دابشإلاب صأق م ك:م لدع ىوذ

 ةعجرلاف كيهعشإ ماو عجر اذإ هنأ ةبالق ىبأ و مهادبإو سواطو نيصقخع ند نارمم نع

 د اهشإ) مال ركاذب , هبقع م* قار ةهلاوأ أكاسمالا هل لعجال ركب وأ أ لاق كلذ دعب دوش و ةددروص

 ًاطرش داهشإلا لمي ملذإ اهدعب دابشإلا زاوجو عجر اذ 0 ناك

 ىجااركرت وه نإ ةيك1 ىف روكذمل قارفلاب دارما نأ ىف ءابقفلا فلنخ ملو ةعجرلا ىف
 ركذ دقو كلذ دعب دهشيو ام لع دابشإلا عقب م ! نإو حصت ةقرفلا ! نأو ا ىطقنت'

 مح ةقرفلا تناك امل ًاضيأو ةعجرلا ك كلذك امص( ط رش نكي مل مث ةقرفلا بيقع دابشإلا



 وأ ةريغصلاو ةسيالاةذع باب

 بجو هل [ة> ًاضيأ ةعجرلاتنأكو هريغ اضر ىلإ اذ جاتال ذ] داهش] نيغب تزاجو هل
 [يفن وايه ًاظارتحا:ةقرفلاو أ كاسمإل | ىلع ٍجاوشالاب هللا سمأ ال ًاضيأو داوش] ريغن نوحي نأ.
 دحاجتلا نم ؤيالف قارفلاو قالطلا ملعب مل وأ ةعجرلالعي ملو قالطلا لع اذإ امهنع ةمهنال
 ةقرفلا وأ ةعجرلا لاح ىف دابشإلا ىلع ًاروصقم امهبف طايتحالا ىنعم نكي مأو أههنب
 دعب دهشأ اذإ امهبكح فلتخال نأ بجو امههدعب دهشأ نإو ًايقاب طايتحالا نوكي لب
 ريغب ةعجرلا عوقو ةحص ىف ًافالخ معلا لهأ نيب لعن الو نيتعاس. وأ ةعاسب ةعجرلا
 قالطلا لاق ءاطع نع جيرج نإ نع ىور نايفس نإف ءاطع نع ىورب انش الإ دوهش
 نم ًاطايتحا كلذ ىلع داهشإلاب رومأم هنأ ىلع لوم اذهو ةنيبلاب ةعجرلاو حاكتلاو
 كشي الو امعم قالطلا ركذ هنأ ىرت الأ دووش ريغب حصقال ةعجرلا نأ ىلع ال دحاجتلا
 الاق حلاو ءاطع نع قار ولا رطم نع ةبعش ىور دقو ةنبي ريغب قالطلا عوق ىف دحأ
 ةماقإب ىمأ هيف [ هلل ةداهشلا اوميقأو ] ىلاعت هلوقو ةعجر هنايشغف ةدعلا ىف اهيشغ اذإ
 ًاروكذم ناك نإو سنجلل مسا انه ةداهشلا نآل اهلك قوقحلا ىلع ماكحلا دنع تاداوشلا
 ىلع ظفالا لامعتسا عنمب ال هدعب أه ركذ نآأل ةعجرلا ىلع لدع ىوذ داهشإب ىمآلا دمب
 قح ةدابشلا ةماقإ نأ رخآلاو ةداهشلا ةماقإب ىمألا اهدحأ نيينعم كلذ مظتناف هم ومع
 . هب مايقلاو هديك أت كللذب دافأو ىلاعت هلل

 ةريخصلاو ةسإ 2] هدع باب سم ا. اللا < لا ع ١

 روشأ ةثالث نهتدعف متنت را نإ مكئاسن نم ضيحلا نم نسي ىئاللاو] ىلاعت هللا لاق
 ةآلا ف تركذ نأ. سايإلا تايثإ ةيآلا تضققا دق ركب وبأ لاق [ نضحي مل ىناللاو
 بايترالا هب دارملا نوكي نأزئاج ريغ [ متبترا نإ ] ىلاعت هلوقو بايتزا الب ءاسنلا نه
 بايترالا نوكينأ بجوق ةبآلا لوأ ىف اهسابإ تب نم مكح تدثأ دق هنالل سايإلا ىف
 ورمعنع فرطم ىورف ةبآلا ىف ةروكذملا ةبيرلا ىف ملعلا لهأ فلتخاو سايإإلا ريغف
 ياتكلا ىفركذت ل ءاسنلا ددع نم ًاددع نإ هللا لوسراي بعكنب ىبأ لاق لاق ملاس نب
 مكئاسن نم ضيحملانم نسي ىتاللاو | ىلاعت هللا لزنأف لامحألا تالوأورابكلاو راغصلا
 نءضي نأ نبلجأ لامحأألا تالوأو نضح مل ىتاللاو رهشأ ةثالث نهتدصف مترا نإ
 نم ركذ نم ددع َْق مهايترأ ناكةبآلا لوز بيس ن أآثيدحلا !ذه ىف ريخأف [ نولمح
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 ركذهجو ىلع وهامنإ ةيآلا ىف بايترالا ركذ نأو لامح الا تالوأو رابكلاو راغصلا

 متتراذإ مكتاسن نم ضدحم ا نم نسي قاللاو ىتعم ناكف محلا هيلع لزن ىذلا بيسلا

 اهضيح عفت ىتلا فراصمألا ءابقف نم مثدعب نمو فاسلا فاتخاو رهشأ ةثالث نهتدعف

 نيتضيحوأ ةضيح تضاف تقلط ةأرما امبأ لاقهنع هللا ىضررمع نع بيسملا نبا ىورف

 دعب تدتعا الإو كاذف لمح اهب نابتسا نإفرمشأ ةعسن اهب رظتني هنإف اهتضيح تعفر مث

 كلت لاق ةنس اهضيح عفترا ىتلا ف سابع نبا نعو تلح مث رمشأ ةثالث ربشألا ةعسنلا

 ةيير هذه لاق ةمم ةنس لك ىف ضيحن ىلا ىف ةم ركع نء ةداتق نع رمعم ىورو ةبرلا

 ديزو نامثلعو ىلع نع ىورو هلثم سواطنع ورمع نع نايفس ىوروربشأ ةثالث اهتدع

 نأبح نب يحي نب دم نعدعس نب يح نع كلام ىورو ضيح ثالث اهتدع نأ تباثن'١

 عضرت ىهو ةءراصن الا قلطف ةيراصنأو ةيعثاه نانأ ما نابح هدج دنع ناكو لاق هنأ

 ال ىضقف نامثع ىلإ امصتخاف ضحأ ماو هئرأ نأ تلاّقف ضحت ملو كله مث ةنس هب ترف

 ىلع ىنعي كلذب انيلع راشأ وه كمع نبا لمع اذه لاقف نايثع ةيمشاملا تمالف ثاريملاب

 تيقب و لاق ةدقلا هذهب بابشنب | نع سنوي ىنربخأ لاقبهو نبا ىورو بلاط ىبأنإ

 نم تسيل اهنأأل هثرت الاف ًاديزو ًايلع ناهثع رواشف ةصقلا ركذو ضيحتال روشأ ةعسق

 ىلع هدنع ىهو نض< مل ىتاللا راكب "الا نم الو ضيا نم نسمي دق ىثاللا دعاوقلا

 سيل | متبترأ نإ | ىلاعت هلوق نأ اهلوق نم لدي !ذهؤ ريثك و أ ليلق نم تناكام اهتضيح

 ةسيأ نوكت ال ابنأو نهددع مكح ىف نيك اشلا بايترأ ىلع هنكلو ةأرملا بايترأ ىلع

 + كلذ لثم دوعسم نأ نع ىورو نوضيح ىجر. ال ىناللا دعاوقلا نم نوكن ىتح

 ىف هنم سأب ال اهذيح عفت رب ىتلا ىف انباصعأ لاف ًاضيأ كلذ ىفراصمالا ءابقف فاتخإو

 فأتستف ءاسنلا نم ابلهأ ضيحتال ىتلا نسلا ف لخدت ىتح ضيحلا اهتدع نإ فئأتسملا

 ربشأ ةعسق رظتنت كلاملاق ىعفاشلاو ثيلثاو ىروثلا لوق وهو ربشأ ةثالث ةسبآلا ةدع

 تابقتساربشأ ةثالثلا ليكتست نأ لبق تضاح نإف رهشأ ةثالث تدتعا نيف ضل نإف

 نعمماقلا نبا لاقوربشأ ةثالث تدتعا ضيحت نأ لبق رهشأ ةعست اهم تضم نإف ضرحلا

 اهتضيح تعفر موب نمرهش" الا ةعستلاب دتعت امنإف تباترا مث ةقلطملا عضاح اذإ كلام

 نوعئصت اماوردت مل نإ هانعم | متيثرأ نإ | ىلاعت هلوق ىف كلام لاق تقلط موي نم ال



 ىو ةريغصلاو ةسالا ةدع بأي

 انش رثلف اهتضيح تعفت راف ةباش هو هتأرما قلط لجر ىفىعازوألا لاقو اهرمأ ىف

 ربشأ ةثالث ةديآلا ةدع ةيآلا هذه هللا بجوأ ركب وبأ لاق ةنس دتعت اهنإف ربشأ ةثالث
 بايت را ريغ نم ض.+لا نماهسأيإ تيئدق نمل ةدعلا هذه نوكست نأ ظفللا رهاظ ىضتقاو

 لامحألا تالوأو ] لوقكو ضحت مل اهنأ تين نمل[ نضح ل ىئاللاو | هلوق ناكاك
 كلذ نقيتو اهسأرإ تبث دق نأ | نسُني قاللاو ]هلوق كلذكف المح تنث دق ن 1[ نولجأ

 نأ امإ ةثالث هوجو ا نم [ متبترأ نإ | هلوق ولعالم اهسايإ ف كشي نم نود ابن
 ريغ وأ لماح 0 ىف بايترالا وأ ةسيآب تسيلو ةسيآ اهنأ ىف .بايترالا دارمل 7

 بايترالا دارا]ن وكب نأ زئاج ريغو ةريفصلاو ةسيالاةدع فنييطاخنلا بايترا وأ لم
 كوكشملاو 0 اهمتدع رو نم تمت أ دقىلاعت هن القس ([ ريغوأ 0 ّق

 يح اهبعاهتجا زوي ال نادض امه ذإ ءاجرملا سأيلا ةعماج ةلاحتسال ةسيآ نوكن ال اهف
 نمو سأيلا ف بايت رال ا ىنعملا نوكي نأ لطبف اهنم كلذ ١ وج صم ضيا نم ةسيأ ن وكن
 ةيالاب ةدارم ضيخلا نم اهسايإ نيت دق ىتا ةنسملا ن أ ىلع ع ميما قافتا قرح ةسوج

 نيبطاخن بايت رأأ ابسأ] نةيتدقىتأا ف وهو نيطاخلا معلا ع عمجاددو وك ذا بايترالاو

 اذإف ا و ميمأ قف ظفألا موهمح ] هلثم ابسأنإ ىف ذك وكشم لا قنوت نأ بسوف ةدعلا ىف
04 - 
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 نقم دق لب اهسأنإ ف ب أ رم ريغ هذف ةرم ةنس لك ضرحت هنأ ةباش ىهو أهتداع تناك

 أو ةسيأ ريع اهماب ف معةنس أيت دع نوكس لآ زو# فيذف ضيخا تاوذ ن نواس دك هانا ليلا ركن توم ن قع نأ داع فكن هذا تاوؤ :فايثأ 01 2 3
2 

 : ل ةدلأ نع نيتضيحخلا نيبأم ىخأرتو ضيخلا تأوذ نم

 تاوذ ةدع لعجج ىلاعت هللا ن ال باتكلا فا روهشلا ةدع الع بجوألاف ضيا

 قرف مأدإ هورآ ةالث نوسفتأب ( رص رقي تاقلطلاو ] امث هل دب ضيخأ ه 0

 نمسلإلاف يات رألا دأر ,ةاوارلا نأ اضن ,ازوحيل الو ترها 00 تلاط ن

 ىلا

 نع اكقر رأه ىلع اح طاخما بايت رأو هو ثلاثلا هج كو قا مل رمح ١ ىلا مام ىف أ 1 1 مدل ١١ لل ” | لأ هلأ 5

 0 ناوول ١ اضبأ و ةريخصلاوةس ل ةدعو كش نيح ع نال أس نابع 5 نى

 ”ةللاج راى ا جو سرر اورلا باهت وت ناكل سايإلا فيايترالا
 ١ 0 نأ ل وق, ناكف هيفةق دصم تناك كلذلو اهترج نم هتفرعمىلا لصرتياكت]
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 ىلاعت /وقو ةدعلا ىف نيبطاخلا بايترا دارأ هنأ لع نمتود كلذب لاجرلا بطاخ ايلف
 هسقتنب ل ةتسال مالك هنآل ربشأ ةئالث نهمدع نضح مل ىتاللاو ىنحي ا نض# مىناللاو |

 . روهشلاب ةدعلا وهو ًاربظم هركذ مدقت ام هريمضو ريمض نم هل ديالف

 لماحلا ةدع باب 0

 فلت# م ركب وبأ لاق | نولمح نعضي نأ نبلجأ لامحألا تالوأو |ىلاعت هللا لاق
 ةدع ىف فاسلا فلتخاو ارلمح عضت نأ لماحلا ةقلطملا ةدع نأ مدعب فاخلاو فلسلا

 رخآ ابجوز اهنع ىفوتملا لماحلا دتعت سابع نياو ىلع لاقف اهجوز اهنع فوتملا لماحلا

 لما امتدع ةريرهوبأو ىردبلادوءسموبأو رمع نباو دوعسم نباو رمع لاقو نيلجألا

 ةمقلع نع ميهاربإ ىورركب وبألاق راصمألاءاهقذ لوقوهو جاوزألل تلح تعضو اذإف

 قوتملاةبأ دعبالإ | نيلجأ لامحألا تالوأو | تازنام هتنعال» أش نملاق دوعسم نبا نع

 - لوزن خيرات تايثإ امهد>أ نيينعماذه دوعسم نبأ ل وق نمضت دق ركب وأ لاق ابجوز اهنع

 ”لييضقنب ةيفتكم ةبآلا نأ ىناثلاو امجوز اهنع ىفوتملل روهشلا ر كذدعب تلزن اهنأو ةنآلا

 ىف لمش| رأيتعا بجوف ةقلطملا ركذ نم ابلبق أم ةنمضم ريغ اهمومع ىلع ؟ىللا ةدافإ ىف

 تاقلطال لغروصقم محلا لمجال نأو نهجاوزأ نهنع .قوتملاو تاقلطملا نم عيمجل
 ا ةدارم ةبآلا ىف ةلخاد اهجوز اهنع ىفوتملا نأ ىلع لديو ةلالد الب مومع صيصخت هنأ

 عضو نود اهتدع ءاضقنا بجويال ابجوز اهنع ىفوتملا روهش ىضم نأ ىلع عيجلا قافتا

 روهشلا رابتعا زاج ولو هريغ نود اهيف لما رابتعا بجوف اهم ةدارم اهنأ ىلع لدف لملا

 ةروك ذم اهمال ةقاطملا ىف لخلا عم ضيحلا رابتعا زاجل ىرخأ ةيآىف ةروكذم اهن"ال

 عم ضيا رابتعا طوقس ىفو | ءورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي تاقلطللاو |ىلاعت هلوق ىف

 دو الا نعيمها ربإ نءروهصنمىور دقول ا عم روهشلارابتعا طوقس ىلع ليلد لما

 نيرشعوةثالثب اهجوز ةافودعب تعضو ا ةعيدس نأ ككعب نب لباتسلا ىأ نع

 ىأ نب ىح ىورو اهلجأ الخ دقف لعفت نإ لاقف وكل هي ىدلل كلذ ركاذف اكل ا تفوشتف

 نبا لسرأ كلذ ف ةريره وبأو سابع نا فاتخ 0 دع نب ةلس ىبأ نع ريدك

 اقف ةيلس 0 ىلإ اد 0 ع

 نع ةملس ىنأ نع ىميتلا ميه ماربإ نب دم نع قامسإ نب دم ىورو جورتت نأب هلي هلل
 لوسر اهرمأ أذ مانأب اهجوز ةأفو دعب تعض ةعيلس نإت



 ناي ةقلطملل كسلا باب

 لعجو ىجوزت : كَ هللا ل وسر اهلل اقف نيرهشب اهجوز توم دعب تعضو اهنأ ةعيبس

 ىلاعت هلوقل لماح ىهو اهجوز اهنع تام اذإ لما ةافولا نم ريغصلا ةأرما ةدع انباحصأ
 ريبكلاو ريغصلا ةأرما نيب قرفب ملو |[ نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامح”الا تالوأ دز
 . هقحلب ال وأ بسنلاب هقحلب نم نيب الو

 ةقلطملل ىكسلا باب

 قفتا ركب وبأ لاق و نهونكسأ ] ىلاعت هللا لاق
 ةنوتبملل ىنكسلا بوجو ىلع ىمفاشثلاو كلامو قارعلا لهأو راصمألا ءابقف نم عيملا
 نهوقلطف | ىلاعت هلوق ركب وبأ لاق ةبعجرلل ىهاسمإ ةتوتبملل نكس ال ليل ىبأ نبا 5
 ةدحأو اهقالط نم قب ن نم نأ كلذ ىلع ليلدلاو ةتوتبملاو ةيعجرلا مظتنا دق 0
 نم ًارهاط ابقلطي لِي ىنلا لاق كلذكو ةبآلاب اهقالط دارأ اذإ ةدعلل اهقلطي نأهيلعف
 ناكاذإف ةثلاثلا نيبو لوألا ةقيلطتلا نيبب قرش موا اطمح نايتسا دق الماح وأ عامج ريغ

 نم متتكس ثيح نم نةونكسأ إ لاق مث نئابلا نمضت دق | نهتدعل ] نهوةلطف | هلرق

 لعل ىردن ال ] ىلاعت لاق امل لبق نإف ىعجرلاو نئابلأ نم عيمجلل كلذ بجو أ مدجر
 نهوقراف وأ فورءمب نهوكسمأف نولجأ نغلب اذإف ] لاقو | امأ كلذ دعب ثدحب هللا
 ةلالد الو ة ةيآلا هتمظتأام دحأ اذه هل ليق ىعج رلا دا رأ هنأ ىلع كلذ لد |[ فور رع

 نصب ري تاهلطلا | هةرك لثم وهو نئابأأ نود ىعجرلا ف باطخلا لوأ نأ ىلع هيف

 [نهدرب ق-أ نوتلوعبو ] هلوق مثىعجرلاو نئابلا ىف مومحوهو [ءورق ثالث نوسفنأب
 نصبرتي تاقلطملاو ] ىلاعت 0 ملو ىعج هجرلا ىف صاخ مكح وه اممإ
 ملكتناسو سدق تنب ةمطاف ثيدح ليل ّ أنا جيتح أو عيمجلا ىف ماع[ ورق ةنالث نوسفنأب

 ةنوتملا ة ةقفن ىف راصم الا ءابقف فلتخاو ىلاعت هللا ءاش نإ ةتوتبملا ةقفن ركذ دنع هيف
 ةدعلا ىف تمادام ةةفنلاو ىنكسلا ةقلطم لكل اص نب نسحلاو ىروثلاو انباحصأ لاقف
 ىتكس ال ليل ىبأ نبأ لاقو دوعسه نباو رمع نع هلثم ىورو لماح ريغ وأ تناك الماح
 ةقلطم لكل ىنرلا نامّنع لاقو اهل ةقفن الو ىنكسلا اهل نأ هنع ىورو ةقفن الو ةتوتبملل
 ةتوتمملل كلام لاقو تءاش نإ لقتنت اهنأ ىرب ناكو لماح ريغ تناك نإو ةقفنلاو ىنكسلا
 نإ ةتوتبملا لماحلا ةقفن هيلع نأ هنع ىورو الماح نوكنت نأ الإ اهل ةقفن الو ىنكسلا
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 ةتوتبملل ىعفاشلاو ثيللاو ىعازوألا لاقو هيلع اهل ةقفن الفآرسدم ناكن إو ًارسوم ناك

 متتكس ثيح نم نهونكسأ ] ىلاعت هللا لاق الماح نوكست نأ الإ اهل ةّفن الو ىنكسلا

 هبوجو ىلعةلالدلا ةيألا هذه تنمضت دقو [نولع اوقيضتا نهوراضتالو دج و نم

 اههتلا اههجوأ دقو لام ىف ًاقح تناكامل ىنكسلا نأ اهدحأ هجوأ ةثالث نم ةتوتبملا ةقفن

 ةقفنلا بوجو كلذ ىضتقأ د قفةيعجرلاو ةثوتبملا تلوانتدق ةمألا تناكذإ باتكللا صنب

 ةراضملاو [نهوراضتالو | هلوق ىناثلاو ةقفنلا ضعب ىهو لام ىف ًاقحنكسلا تناكذإ

 هف نوكي دق قييضتلاو [ نيلع اوقيضتل ] هلوق ثلاثلاو ىنكسلا ىف ىبك ةقفتلا ىف عقت

 تالوأ نكنإو ] ىلاعت هلوقو اهف ابلع قيضي الو الع قفني نأ هيلعف ًاضيأ ةقفنلا

 نوكك نأ نم ةقفنلا هذه واخت ال مث ةيعجرلاو ةتوتبملا مظتنا دق | نيبلع اوقفتأف لمح

 ةبجاو ةقفنلا نأ ىلع ميمجلا قفتا املف هتبب ىف هيلع ةسوبح اهنآل وأ لمخا لجأل اهبوجو

 ةقفنلا ةثوتبملا قحتست نأ بجو هتيب ىف هيلع ةسوبحم اهنأأل لب لمحللال ةبآلاب ةيعجرأل

 أوقفنأف هل وقك راصف ةيعجرلل ةقفنلا قاقحتسا ةيلع ىف ةيآلا ريض لع دقذإ ةلملا هذه

 قوطنملا ةلزنمب هيلع ةلالدلاموقئ ىذلا ريمضلا نآل هتيب ىف هيلع ةس بع اهنأ ةلعل يبلع

 اهسالوأ لمحلل ةقحتسم نوكست نأ نمولختال لماحلا ةففن نأ هو ىرخأ ةبج نمو 5

 قفني نأ لام هل ناكول للا نأ بجول لمحلل ةقحتسم تناك واف هتيب يف هيلع ةسوبع

 لها نأىلع عبما قفتا ايلف هسفن لام ىف ريغصلا ةقفن نأ اكهلام نم ابيلع

 ةسوبحاجم وكب قلعتم ةقفنلا بوجو نأ ىلع لدلمللا لام ىفإل جوالا ىلع همأ ةقفن تناك

 اذإ لمخا لام ىف لماحلا ةقفن ىعجرلا قالطلا ىف نوكت نأ بجي ناك اضيأو هنن ىف

 قالطلا ىف اهتقفن نأ ىلع عيمجا قفتا ألف هلام نم ةدالولا دعب هتقفن نأ يلام هل ن
 تر دا ميسو : ا 5ك 5

 لماخلا ةقفن نوكت نأ بحي نآكو ناابلا ىف هلثم بجو لما لأم ىف. 22 مل عج يأ

 رابع يف وتلا
 1 11 1 : آم“ و

 مهاعحإ ريحت
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يج وزلا هأقب عم ةففنلا قصتستال ارجوز تدب نم تجر اذإ هز
 امم اصلا موه ه
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 ةقفنلا هب قحتست ىذلاىنعملا نأ تدق ةقفنلا 'تقحتسا هتيب ىلإ تداع ىتمو جوزلا تنب ىف

 تراضو ىكتنلاٍت وجو ىلعىتكس |! بجوأ نمو انقفت|اءلف جوزلا تيب ىفاهسفن يلست وه

 نأ ىلع عيمجا قفتا ًاضيأو ةقفنلا قحتست نأ بجو اهجوز تدب ىف اهسفنل 0 ار

 ةدتعم اهنأ اف ىنعملاوةثوتبملا اهقحتست نأ بجو ةدعلا ىف ةقفنلا قدتست ةيعجرلا ةقلطملا

 ةقحتسم اهنإ تلق تئش نإو يمص دقع محي هيلع ةسوي< اهنإ تاق تئش نإو قالط نم

 ةءلسنب دام ىورام ةنسلا ةبجنمو اهبلع سايقلا مص هب تالتعا ىناعملا هذه ىأف ىنكسلل

 ىنلاتقأف انئاباقالط امجوز ارقلط سقتنب ةمطافنأ ىعشلا نع ناملسىبأ ن.دامحنع

 ريخأو باطخل ا نيرمعلاقلاقف ىمعخنلا كأذب تريخأذ لأق ىنكسالوكلةَعفن اللاقن خلع

 تهوأأا لعلة أ سمالوقل هلل هللا لوسرلوقو هللا باتك ىف ةيآىرات ةكانم 1لاقف كاذب

 نع ىدعشلا نع ةيلس نع نايفس ىورو ةقفنلاو ىنكسلا ا لوقي رثِلَي هلا لوس ر تعم

 كلذ ترك ذف ةقفنال وىنكسأث الث اهجوز اهقلط نيحال لحي ملهنأ تل مقلم ىنلا نعةمطاف

 امل ةأرمأ لوقل انيبن ةنس الو انبر باتك عدنال لاف ريع ىلإ كلذ عفر دق لاقف ميهاربإل

 تحمس لوألا ىو ىكسلاو ةقفتلا باجيإ ىلع ناربلا ناذه صن دقذ قار يكس

 أنبر باتك عدنال هلوق ناككلذ لقي ل ولو ةقفنلاو ىنكسلا اهل لوقب هلي هللا لوسر

 ىكسلل نولطبملا جيتحاو اهساحجيإ ىف هلي ىنلا نم اصن كلذ نوكب 1 انيدن ةنسو

 رهظ دق ثيدح !ذهواذه سق تنب ةمطاف ثي دح ىنكسلا نود ةقفنلا قن نمو ةقفنلاو

 فلسلا ريكن نم اهءرعت داحألا رابخأ لوبق طرش نمو هوار ىلع ريكدلا فاسلا نم

 ىورو هانمدق ىذلا لوآلا ثيدحلا ىف سيق تنب ةمطاف ىلع باطخلا نب رمع هركنأ

 ركذنال نأ كرضي ال لاقف نب كنب ةيطاطعو دجةنقن عل 0 ناورم نأ دمت ن مس اهلا

 ىنعي ثيدحلا اذه ركذت نأ ىف ريخ ةمطافل ام هضعب ىفتل اقو سدق تنب ةمطاف ثيدح ب فيدحلا اذه ك5 ل2 نأ ف طاغل |

 اهئامحأ ىلع تلاطتساسانلا تذتف ةأرما كلت بيسملا نإ لاقو ةقفن الو كلل ىنكسال اهلوق

 جرعألاىورو هب ثدحت تناكاماهياعسانلا ركنأةءاسوبأ لاقو لاقتنالاب ترمأف اهناسلب

 نبأ تدب ىف ىدتعأ اهلل لاق هنأ لِي هللا لوسر نع ثدحت تناك ةمطاف نأ ةملس ىنأ نع

 ًاطش كلذ نم ةمطاف تركذ !ذإ ةماسأ ناك لوي ةماسأ نأ دم ناكو لاق موتكم مأ
1 

 يورو هتورام نالطب مع دقو الإ ريكتلا أذه اهبلع ركش ني ملف هب ف ناكأمب اهامر.



 .ىتثدح ىعشلالاقف دجسملا ف ديزي نب دوسآلا دنع تنكل اق قاحسإىبأ نعقيزر نب رامع

 لاق اصعدوسآلا هام رفلاق ةقفنالو كل ىنكسال اهل لاق عقلي ىنلا نأ سبق تنب ةمطاف
 لوقلانيبن ةنسوانب ربات ىراتب انسا لاَقف رمع ىلإ كلذ 6 دق اذه لثع تذختاكلبو

 ىرهزلا ىورو | نمتو يب نم نهوجرذتال | ىلاعت هللا لاق تبذك املعل ىردتال ةأرما

 اهقلط دقو امخأ تنب تنفأ سيق تنب ةمطاف نأ ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع ىفريخأ لاق

 كلذ نع ابلئسي ةمطاف ىلإ لسرأف ناورم كلذ ركنأف ابجوز تدب نم لاقتنالاب اهجوز

 .ىلاعت هللا لاق.لاق او ناورم كلذ ركحنأف كلذ اهات اننأ مقلم هلل هللا لوسر نأ ترك ذف

 ىلاعت هلوقل ىعجرلا ىف اذه امنإ ةمطاف تلاق [ نج 2 نمتويب نم نهوجر تال |

 .لاقذ ا فورعمب نهوكسمأف نرلجأ نغلب اذإف رمأ كلذ دعب ثدح هللا لعل ىردت الز

 الع س انلا تدجو ىتلا ةمصعلاب ذخآسو كلبق د-أ نم ثيدحلا اذهب عمسأ مل ناورم

 اوناكمهمأ مولعمو ثيدحلااذه اهتناور ىفةمطاف ىلع ريكتتلا فاسلا ءال وه نم ربظ دقف

 نمو ةنسلا نم هفالخ اودع دق مهنأ ولف ةسياةملاو رظنلاب دارفألا تاياور نوركشبال

 مهنم هب لمعي ملف ةباحصلا ىف ةمطاف ريخ ضافتسا دقو اهلع هوركنأ امل باتكلا رهاظ

 نيالا تارا دفاعا نع ةأطرأ نب جاجحلا هاور سابع نبا نع ىور ًائبش الإ دحأ

 ىذلا أذبف انءاش ثيح نادتعتو امل ةقفن ال بجوز اهنع ىف وتملاو ًاثالث ةقلطلا ف لوش

 ابتياور ىفو اهيلع فلسلا نم ريكنلا روبظ ةوج نم سبق تنب ةمطاف ربخ در ىف انركذ
 تينأو ةقفنلا قن نمو ةقفنلاو ىنكسلا ةافن نم نيقيرفلا مزلي هايإ رمت ثيدح ةضراعمو

 ةلعل ىكسلا فن ىف اهئيدح اوكرت دق مهنآال مزلأ ىكسلا نود ةقفنلا قن نأ وهو ىنكسلا

 لبقي مل امتإ ليق نإف ةقفنلا قنىف اهثيدح كرت ةبجوملا ىه امنيعب ةلعلا كلتف كلذ تمجوأ

 | متتكس ثيحنم نه ونكسأ | ىلاعت هلوقوهو باتكلا رهاظل هتفلاخم ىنكسلا ؤن ىفاهثيدح

 طاخلاو مولا اهيلعزاج نإةكلذ عمو ةيعجرلا ةقلطملا ف كللذ نأ ىف ىه تجتحادق هلليق
 حمس هجو اندنع ثيدحللو ةقفنلا ىف أهليبس كلذكف باتكلل ًافلاخم أنثدح اهتياورف

 تلاطتسا اهنأ ىوردق هنال كلذو َةَق ةقفنلاو ىنكسلا قن نم هتور |يف اريهذم ىلع يقتسي

 نهوجرختال | ىلاعت هتلالاقو ةلقنلا بيس تناكو لاقتنالاب اهورمأفاهئامحأ 0

 هليوأت ىف سابع نبا نع ىور دقو | ةديبم ةشحافب نيتأي ن نأالإ نج رخال و نمو يي نه
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 ةزشانلا ةلزنمب تناك اهترج نم ةلقنلا ببس ناك الف اهوجرخيف هلهأ ىلع ليطتست نإ
 طاققسإل ةبجوملا 3 ةقفنلا طاقسال ةبجوملاةلعلا تناكف ًاعيمج اهانكسو |تقفن تطقسف
 قاقحتساب قلعتم ةقفنلا قاقحتسا نأ ىف انمدق ىذلا انلمأ ةمص ىلع لدي اذهو ىنكسلا
 ىلع اهيضارت زوجي ال ىلاعق هللا قح ىنكسلا نال ىنكسلاك ةقفنلا تسل ليق نإف ىكسلا

 ىذلا هجولا نم اههنب قرفال هلل يق تطقسل ابطاةسإب تيضرول اهل ق> ةقفنلاو اهطاقسإ
 تب ىف اهنوك وهوىلاعت هللق> امهدحأ ناينعم اف ىنكسلا نآل كلذو اهملع اهسايق بجو

 نأب تيضر ولو هل نكي مل نإ تيبلا ةرجأ نم لاملا ىف مزليام وهو اهل قحرخألاو جوزلا
 اوفاتخاو ايوتسادق لاما ف قح ىه ثيح نفزاج جوزلا نع اطقستو ةرجآلا ىه ىطعت

 وأ و 7 رشو رمح نباو دوعسم نباو سابع نبا لاةف ابجوز اهنع ىفوتملا لماحلا ةقفت ىف
 حل اورييزلا نباورباجو سابع نبا لاقو لاملا عيمج نم اهتقفن ميهاربإو ىبعشلاو ةيلاعلا
 ا فاتخاو اهسفن ىلع ىه لب جوزلا لام ىف اهل ةقفن ال ءاطعو بيسملا نباو

 تيملالام ىفةقفن الواهل ىنكسال دمحو رفزو فسوي وبأو ةفينح وأ لاقف كلذ ىف اضيأ
 تيملأ ىلع نيدلأ ةلزنمب جوذزلأ لام ىف اتقفن ليل ىبأ نب ١لاقو ىلماح ريغ وأ تناكالماح

 رادلا تناك نإىنكسلا اهوالماح تناكنإو أهسفن ىلع .اهتقفن كلام لاقو الماح تناكاذإ

 ءاركب تدب ف تناكنإو اهتدع ىضقنب ىتح اهانكسس قحأ ةأرملاف نيد هيلع ناكذنإو جوزلل

 كلام نع مساقلا نبا لاقو بهونبا ةياور هذه جوزلا لام ىف نكس احل نكي ملاهوجرخأف

 ىوف نيد هيلع ناك نإو تيبلل رادلا تناكنإ ىتكسلا الو تبملا جوزلا لام ىفاحل ةقفنال
 ىمهتالا لاقو ىرتشملا ىلع ىنكسلا طرتشيو ءامرغال عابتو ءامرغلا نم ىنكسلاب قحأ
 ىلع قفنأ تعضو اذإف عضت ىت> لاملا عيمج نم اهيلع قفنأ الماح تناك اذإ ىروثلا نع
 تومي أ رملا ف ىعازوألا لاقو اهتصحنم اهتقفن نأ نأ هنع ىفاعملا ىورو هدصن نم ىصلأ

 لاقو عضت ىتح لاملا عيمج نم ةقفنلا اهلف دلو مأ تناكنإو اهل ةقفنالف لماح هد اهجوز
 كلذ ناكت دلو نإف لاملا عيمج نم اهيلع قفني هنإق هنم الماح تناكاذإ دلولا مأ ىف ثيلأا

 اهجوز اهنع ىفوتملل حلاص نب نسحلا لاقو هب عبتي انيد كلذ ناكدلت مل نإو اهدلو ظح ىف
 ىنكسلا اهل امهد.أ نيلوق اهجوز اهنع ىفوتملا ىف ىعفاشلا لاقو لالل عيمج نم ةقفتلاب
 فوتدلل ةقفنال نأ ىلع عيملا قفتا دق ركب وبأ لاق ةقفن الواهل ىنكسال رخألاو ةقفتلاو
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 هذهنأ ىلع عيملا قافتال اهلثم لماحلا نوكنت نأ بجوف ىنكسالو لماحلا ريغ امجوز اهنع

 ثاريملانم للا بيصن ىف اهبجوي مل مهنم ًادحأ نأ ىرت الأ لمحلل ةقحتسم ريغ ةقفنلا

 تملا لام عيمج نم ةقفنلا لحج لئاقو اميصن نم أبتةفن لعجم لئاق نيلوق هيف اولاق امنإو

 لجل ةقحتسم نوكن نأر حي ملولملا لجل ةقفنلا بجيت الف لوحلا ةصحىف دحأ اهبجوي ملو

 ةقفتلاهب قدحتست هجو قب ملف لماحلا ريغأ تيجو ةدحلل تعءوحو ول اهنأل ةدعلا ف اهنوك

 نإف ًاضيأو ةقفنلا قحتست مل هيلع تماق دقلئالدب جوزلا لام ىف ىنكسلا قحتست ملام اضيأو

 جوزلاسيلو ةثرولاىلإ هث ايم لقتن جوزلا تام أءلف الاخ الاح بت امن اؤت يجو اذإةقفنلا

 نيدلاةلزنم ريصت ليق نإف مويلع اهماجإ زوج الف ثراولالام وه انو لاخلا هذه ىف لام

 ىلع اتباث نوكب نأ امإ نيمجو دحأب تبي امن] فوتملا ثاريم ىف تبي ىذلا ندلا هل ليق

 رئدلا رفحو تايانجلا لئمهتوم 1 تملأ نم ناك بيسب هيوتجو قاعت وأ هنأ ا ف تع دل

 مدعل هلام ف اهساجيإ زوج الف نيهجولا نع ةجراخ ةقفنلاو هتوم دعب ناسنإ | هيف عقو اذإ

 0 كلا نأ ىرت الأ ةثرولا ىلإ هلاوزب هلام مدعو ةقفنلا بوجو قثعت هب ىذلا بيسأا

 نأ ىرتالأ هجو ةقفنلا باجي ل قبب ؛ ملف ةثرولا ىلإ لازدق ِت ىلا كلم نإو توألأب لطب

 اوقفنأف لح تالوأ نك ذنإو | ىلاعت هللا لاق ىل ]يق نإف ةلعلا هدوم 8 ةقفن ال لم الا ريغ

 لاح الا تال وأو |هل وق ناك اك ةقلطملاو اهجوز اهنع ىفوتلا ىف مومح وهو 1 نويلع

 ىلاعت هلوق نأ لبق نم طلغ اذه هل ليق نيفنصلا ىف امومع ا نهلمح نعضي نأ نهلجأ

 نك نإو د| ىلاعت هلوق كلذكو جاوزألل باطخ 0 نم متنكس 0

 نأ زئاج الو توملاب باطخلا مهنع لاز دقو مهباطخ | نهيلع اوةفنأف لمح تالوأ

 لاحت اهجوز اهنع ىفوتملا ةقفت باجيإ ةيآلا ضقت ملف جا اوز”الاريغل اباطخ كلذذو 53

 مم من اهنم 0 ىلعةلالدلا ظن ادق ا نهروجأ نهوتآ ف آف مل نعضرأنإف | ىل !اعك هلوقو

 ءاطع ب هأنإ هلأ 0 "لاه ريثأ مضر تسإ نأ باآلللن كك مل ) اهلع م رجأي هعضرتْنأب تيضرأذإ

 نأ ىلع لديو دحأ لك نم دلولا ةناضح ىلوأ مثالا 7 ىلع لديو تعضرأ اذإ رجالا

 عاضرلا دع اهبجوأ هنأال دقعلاب ؛ قدحتمسلا الو 1 نم غارفلاب قحتست امنإ ةرجاالا

 دقق 0 أ رأا نبل نأ ع لد دقو | نهروجأ نهوتآف مكلنعضرأنإف] هلوشب

 ةأر لن نبأ عيب أنبامعأ زج م ! كلذلو تاراجإلا دوقعل قدحتست ىلا عفان 1 قرب رولا
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 هنأ ىرت الأ ناويحلا رئاس نبل كلذب ةأرملا نيل قرافو مفانملا ىلع عيبلا دقع زوحيال اك

 راجئتساكت اراجالا دوقعب قحتست ال نايعألا نأل ىص عاضرل 0 راجئتسا زومجيال

 لعةأ را | طرتشتال مع أ هنلاو ىنعي |فورعمب 6 اورمتأو | ىلاعت هلوةورجشلاو لختلا

 نإو] ىلاعتهل وقو قحتسملارادقملا نع اهل جوزلا رصقبالو ةرجألا نم هبلطت اف جوزلا
 اهريغ تيضرو الثمر جأ نمرثكأ ةأرلا تبلط اذإهنإ لبق | ىرخأ هل عضرتسف مترساعت
 قحأ اهنالمالاتيبىف كلذ نوكيو ةيبنجالاعضرتسي نأ جوزالف ملثم رجأب هذخأت نأب

 ضرغت ةقفنلا نأ ىلع لدي | هتعس نم ةغس وذ قفنيل | ىلاعق هلوق هدنع نوكسلاو دك اسمأب

 نمو ] ىلاعت هلوقو رسوما ةقفن نم لقأ رسعملا ةقفن نأو هتعسو هناكمإ ردق ىلع هيلع

 هللا هات امم قفنيلف هقزر هيلع قيض نم هانعم ليق ا هللا هأت ] ام قفئيلف هقزر هيلع ردق

 هلوقو قفش هناكمإ ردق ىلع لب لاخلا هذه ف رسوما ةقفن فاك ال هنأ لعأ هللأو ىنعي

 اذهو قيطي الام ًآدحأ فاكبال هللا نأ نايب هيف | اهات ام الإ ًاسفن هللا فلكي ال | ىلاعت

 باتكلا ىف هركذ هللا نإف ًابفسو ًاحبققاطي الام فيلكت ناكذإ لقعلاب ٍلعدق ناك نإو
 مل اذإ هنأب رايخإلا وهز محلا ةبج نم رخآ ىنعم نمضت دقو لقعلا ىف هكحل ًاديكأت

 لاحلا هذه ىف قافنإلا فاكي مل اذإو لاحلا هذه ىف قافنإلا هللا هفلكي مل ةقفنلا ىلع ردقي
 نم لوق نالطب ىلع ليلد كلذ ىفو اهئقفن نع هردعل هتأرما نيبو هني قيرفتلا ز رج م

 ليق قلطي نأ هيلعف قالطلا هان[ دقف ليق نإف اهنيبو هنأ ما ةقفن نع رجاعلا نيب قرغ
 اهاجأ نم قالطلا ىلع هرايجإ زوجي الف لالا هذه ىف ةقفنلا هفلكب 7 ] هنأ هب نيب دق

 الإ 8 نم هفلكي رل هنأ ربخأ هنإفا ًاضيأو بحي مل ءىشب قيرفتلا هباحيإ هيف نأال
 هفظكي ال هنأ دارأ انإ ًاضيأو ظفللا ف لخدي ملف : قافنإلا نم سيل قالطلاو هاتآ ام

 ىلاعتهلوقو ةيآلا 0 موهفم كلذ ن "3 قيطيام ل زك هفلكم هنأ درب ُّ قيطيالام

 نأ 9 0 لأ نع هرج لجأ نم اهندب قرشبال 3 أ ىلع لدي [ًارسي 0 دعت هللأ | لعجيسإ

 قالطلا ةروس رخآ رسبلا هل ىجرب رسعلا

 ميرحتلا ةروس نمو

 ميحرلا نمحرلا هللأ مسي

 ةيآلا لوزن بيس ىف ىور [ كل هللا لحأ ام مرحت مل ىنلا اهمأ اي ] ىلاعت هللا لاق



 صاصجلل نآر ملا ماكحأ م

 ىلعةصفحو ةشئاع تأطاوتف بنيز دنع لكأيو برشي ناكوَِي ىنلا نأ اهدحأ هوجو

 تازتف هل دوعأ نلو الذنع أهدنع تبرش لب ؛ لاق فاقول كاعد نأ

 هنأو ةدوس دنع ليقو ةدفح دنع برش ذ هنإليقو | كل هللا لحأ ام مرحت مل ىنلا اهعأ اي

 تيب ىف ةيطبقلا ةيرام باصأ هنإ ليقو هقوذأ ال هللاو تاباورلا ضعب فولسعلا مرح

 ابمرخ لب تلاق !مرق ةأ الف اههرحأ نأ نيضرتالأ اهل لاقف هنم تعجل هيتلعف ةصفح

 ىنلا اهمأ اي! هيلع لزتأو هيلع هلا 00 ةشئاعل هنت ركذف دحال كلذ ىركذت ال لاقو

 هللا دبع نب هللا ديبع نع ىرهزلا نع قاححتإ نب دمحم اورقنآلا [كلهقا ل أ ام مرحت م

 نامل نوك نأر 7 لاق كلذي باطلا نب رمع نع سابع نبأ نع

 ايف ةيآلا نإو ةيرام مرح هنأ ررظآلا نأ الإ لسعلا ميرحتو ةبرام ميرحت نم اناكدق

 تبادر ا لسعلا برش كرت ف سيلو [كج ادد تاضرم ىغتبت ] لاق هنأل تل

 هيرشيال نأ فلح هنأ ىورو همرح هنأ لسعلا ف ىورف 9

 كِلَي هللا لوس ر نأ قورسم نع ىبعشلا ىورو اههرح لوقي نسحلا ناكف ةيرام امأو

 دهاجم لاقو مكتاميأ ةلحت كل هللا ضرف دقف نيمبا امأو لالح مارحلا هل ليقف مرحو ىلآ

 لاق نم لوقامأو ةباحصلا نم هريغو سابع نبا نع ىور كلاذكو هتبراج مرح ءاطعو

 نئاج . يينف طقف م رحتلا اهيف امنإو هيلع لديال ةيآلا رهاظ نإف ًاضيأ فاحو و مرح هنإ

 .ةرافك أبف ىلاعت هللأ باحيإل ًائيع  مرحتلا نوكت نأ بجوف اف سيلام ةيلاب قدا نأ

 .نيملانآل نيملاو مر رحتلا نيب قرف ال لوقب نم سانلان مو مرحتلا ظفل قالطإب نيمع

 ىف قفتي و هجو ىف فاتخي انباحصأ دنع اذهو ني« ًاضيأ مسرحتلاو هيلع فولحللل ميرحت

 .نيبلا ةرافك بجوي اميف ثنحلا نأ مجرحتلا هيف نيهلا قفاوب ىذلا هجولاف رخآ هجو
 هع ل هضح كاف ف لإ اذه 0 1 أ أ هف ةانانو

 0 معلا لص اف تفيعارلا ده لصد و هن! فلح ول هنإ هيف نافلتخي ىذلا هجولاو

 ةراقكلا ةنمواو تلح نيا هنم لك اف ىنقت لع فيغرلا اذه كمرسدق لاقولو

 ًائيش فيغرلا اذه نم تلكأ ال هللاو هلوق ةلزنمب هسفن ىلع فيغرلا همبرحت اوهبش مهمل

 فلتخاو ريثكلاو هنم ليلقلا مم رحت ىضتقا هنأ مدلاو ةتيملا نم هللا همر حام رث ئاسي اهيشت

 تباث نب ديزو دوعسم نباو رمعو ركب ىبأ نع ىورف هتأرما مرح لجرلا ىف فلسلا

 سواطو ءاطعو ديز نب رراجو بيسملا نيأو نسحلا لوق وهو نيم مارحلا نأر مع نباو



 ضخ« ميرحتلا ةروس نمو

 نيديزو بلاط ىل نب ىلع نعو كلذريغ هند ىورو هلثم ةياورسابع نبأ نع ىورو
 ىورو ثالث ىه 1 0 نيعباتلا نم ةعامجو ةريره ىبأو ةياور رمع نباو ةياور تباث
 .ىورو راوظلا ةلزنمب مأ ارخلا ىف لودي ناك هنأ سابع بع نبأ نع ريبج نب ديعس نع فيصخ
 .نوكتف ةظلخم مسي ملاذإ م ارخلاو رذنلا نان اعنا ق ٠ع ريبج نب ديعس نع روصنم

 سايعنبيا نعريبجن أ ىورو ًانيكسم نيتس مادط] و أ نييعب أمم ن ,رهش مأي .صوأ ةيقر هيلع
 الهو ةنسح ةومأ هللا لوسر 4 امأ اهرفكي نيم ىوف هتأرما لجرلا 19 اذإ ًاضيأ

 .لاقو ًارابظ ناكرابظلا دارأ نإ هنأو نيمب ةلزنع وهف ةين هل ن 5 مل اذإ هنأ ىلع لوم
 ىلابأ ام نمحرلا دبع نب ةملس ىبأ نعو ديرث نم ةعصق وأ تمرح اهايإ ىلابأام قورسم
 هنا اي هورب ل مهأ ىلع ةلالد هيف سبلو ركب وبأ لاق ًاتارف ءام وأ أما تهرح
 .كلذكو ًاقالط كلذابرب ملام كف نيم هنأ ءاملاو ديرثلاميرحت ىف املوق نوكي نأزئاجال
 0 وقان ركذ نأ ن زيذه ةفااخم روظت ملف هيون نأالإ قالطب سبل هنأ لوقن

 ًاراهظ وأ الط وأ أ ًانيع 8-7 نأ امإ هنإو وغلب سيل لوقلا اذه نأ ىلع م ,ةأفتأو
 نأ ةنئاب ةدحارف قالطلا ىون نإ انباحصأ لاقف مارحلا ىفراصمألا ءابقف فاتخإو
 تك اا ركذو لود وهو نيك وهف ًاقالط وني من نإو ًامالث ىوني ال
 .ىلأ نع ٠ عاصجت نب ,أ ىورو هيبشتلا فرحب هلصأ رابظلا نآل ارابظ نكي مل ًاراوظ ىون
 ليل ىفأ نب 1 لاقو ًاراباخ ناكأ راب ىو نإ هنأ فسو ىنأو رفز فالت هنأ ىف فسوب
 آني نوكيال م ارحلا مساقلا نبا هنع ركذ امف كلام لاقو هتين نع هلئسأ الو ثالث ىه
 نيتنثا وأ ةدحاو 5 نأ الإ ثالث وهو قالطلا همزايف هتأرما مرحب نأ الإ ءىش ف
 ةئئابةد>!وذ ةدحاو ىون نإو ثالثف امالث ىون نإ ىروألا لاقو ىون ام لع نوعبف
 .لاقو ةيذك ىهه ءىشنإ سيلف اني الو ةقرف وني مل نإو اهرفكي نيع ىهف ًايع ىون نإو

 .لاقورابظلا ةلزاع وه ىب جملا ناهثع لاقو نا ادش وني نإو ىونام ىلع وه ىعازوألا
 .دارأ ن قار ودع سانا. | ام لع قالط وع ىون اذإف ىوني ىت- قالطب سيل ىمفاشلا
 اني ميرحتلا !نباحصأ لعج دق ركبوبأ لاق لومي سيلو نيمي ةرافك هيلعف قالطالب ابعرحت
 ْن كف كب أ ال هللاو اهل هلوق ةل زن نوكسيف هتأرما مرح اذإ قالطلا ةين هنراقت ملاذإ
 هتناو هلوق ةلزنمب هنإف امهريغو بورشملاو ل را يا راع درع اذإ امأو ًايلوم



 صاصجلا ناءرقلإ ماكحأ ع

 لاق مث [كللهللالحأام مرحت مل| ىلاعتهلوقل كلذ وتو هنم برشأ ال هتلاوو هنم لك ل

 ظفل نومضم ىف نيهلا تراصف آني ميرحتلا لعجل [ مكناعأ ةلحت مكل هللا ضرف دق]

وني نأ الإ نيملا ىلع الوم ناكقلطأ اذإف عرشلا مكح ىف هاضتقمو ميرحتلا
 أهريغ ى

لكو هل ظفللا لامتحال ًاقالط ناكقالطلا دارأو هتأرما مرح اذإف ىونام نوكيف
 ظفل 

 ىنلالوق هيف لصألاو ًاقالط ناك ق الطلا هب دارأ ىتم هنإف هريغ لمتحيو قالطلا لمت

ةدحاو الإ تدرأام هللأب ةتبلا هتأرما قلط نيح ةناكرل ِمكِلَي
 امهدحأ نيدعم كلذ نمضتف 

 مل كلذ الول ًاثالث ناكثالثلا دارأ ىّم هن ٍفاهريغ لمتعو ثالثلا لمتحي ظفل لكنأ

 هيف لامْحال هلوق لولا لعجو ظفالاد وجوب ثالثلا هم زاب مل هنأ ىتاثلاو اهلع هفلحتسي

لط هلعجن ال انإ هريغو قالطلا لمت< ظفل لك نأ ىف الصأ كلذ راصف
 ةنراقم الإ ًاقا

 هب قالطلا عاقيإ زوحي قالطلل لمتحما ظفللا نأ ىلع لدي امو قالطلا ةدارإل ةلالدلا

 ابعجار مث ىدتعأ ةدوسل لاق هِي ىنلا نأ هسفت ىف ًاقالط نكي مل نإو
 قالطلا عقوأف

و ميرحتلا ظفلب قالطلا عاقيإ عنم فلسلا نم آدحأ ملعت الو هل هلامتحال ىدتءاهلوقب
 نم

 لاحلا ةلالد هنراقت ملو قالطلا ةينل نكت مل اذإ اندنع دارأ امنإف نيمي وه مهنم لاق

 كلذ نإو ءىش كلذب همزاي ال هنأ هتأر ما ريغ اش هسفن ىلع مرح نم نأ كلام معزو

حأ ام مرحت مل ىنلا اهيأ اي | ىلاعت هل وق ىضتقا ام ان ركذ دقو نيمب سيل
 نم | كل هللا ل
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 بجوه طاقسإ زوحي ال هنأو [ متامأ ةلحت مل هللا ضرف دق | ىلاعت هلوقل اني هن وك

 برش ال نأ فاح للي ىتلا نأ ىور نم ةياو رب ًانيع مارحلا نوك نم ظفللا اذه

 زوحينيعلا ىور نم نآلو دحاولا ربخي نآرقلا كح ىلع ضارتعالازئابج ريغ ذإ لسعلا

 نأ ىلع رظنلا ةبج نم لديو انيمب ميرحتلا ناكذإ هدحو مرحتلا هب ىنع امنإ نوكب نأ

 ءايش”الاكهنم عانتمالا باحيإ هظفل ىضتقا دق هسفن ىلع ىثلل مرحنا نأ نيمب ميرحتلا

 ًانيم رذنلا ناكابلف كلذ لمفأ ال نأ ىلع هلل لئاقلا لوقو رذنلا ىنعم ىف كلذو ةمرحلا

 اذإ نيم ةرافك هيف بجتف رذنلا ةلزنمب ءىشلا ميرحت نوكي نأ بجو ءابقفلا قافتاو ةنسلاب

 ىورإ| ران كيلهأو كسقنأ اوقاونمآن يذلا امأ اي ]| ىلاعت هلوقو رذنلا ف بجيتاك د

لا ميلهأو مسفنأ اوملع لاق [ ميلهأو مكسفنأ اوق | هلوق ىف لع نع
 نسا لاقو ريذ

 نيدلا انيلهأو اندالوأ ميلعت انيلع نأ ىلع لدي اذهو ركب وبأ لاق مهاهنتو مثأت و مهملعق“



 عك نون ةروس نهو

 ربطصاو ةالصلاب كإهأ سأو] ىلاعتهلوق لثموهو با ادآلانم هنعىنغتسيالامو ريخلاو
 .برقألل نأ ىلع لديو | نيب رق "هلا كتريشعرذنأو ] هني ىنللللاعت هلوقرحنو [اهلع
 2 مثلَ ىبلا لوق هل دبشيو ىلاعت هللا ةعاطب 3 و مهميلعل ا:هوزل ىف ةيزم أنه برقألاف
 هتبامحو ىعرتسانم ظفح هيلع كى ءارلا نأ مولعمو هتيعر نع لؤسم ملكو عار اك
 وهو هلهأ ىلع عار لجرلاف- ملي مكرم لاقو هميلعتو هيندأت هيلع كلذكن هحلاصم ساقلاو

 لاق علاق نب قايلا ديع انثدحو مهنع لسه وهو هتيعر ىلع عا عار ريمالاو مهنع لؤسم

 دمع 1 دح لاق 0 نب هللا ديع نب دم انثدح لاق ىسوم ن , لضفلا نب ليعامسإ انثدح
 0 ىنلا نع هيبأ نع ماس ( نع رييزلا لآ نامربق رانيد نب ورمت نع ىدعسلا ىموم نبأ
 لاق ىرضحلا انثدح لاق قابلا دبع انثدحو نسح بدأ نم ًاريخ أدلو دلاو لحن ام لاق
 أ نع لضفلا نب دمه انثدح لاق ةرابج أنث دح

 ن هللا ديع انثدح لاق قابلا دبع انثدحو هبد نحو همسأ نسمح نأ دلاو لعاباولا َقَح أ

 0 ىلا لاق لاقسأب 2-5 27 1!نع ءاطع نع ةمق

 34 دع اي رس لاق ةعببر نب دممأ 0000 لاق نيعم نب يي انثدح لاق ناهئع ىبأ نب ىمو#

 اذإ علب ا رع نهح رأأ ديع نب د#ت انثدح لاق ةيطع نب نسحلا

 أوقرفو أهلع م 0 هر م أ ملي

 طظلغي نأ 0 قد 0 نأك نم ا ب
 ري وبأ لاق برخلاب ر امكلا داهجو لوقلاب نيقفانملا داوعج لسيقو دحلا ةمأقإ 2 3

 مهتن راقم نع ىمنو نيقفانملاو نافكلان دم نيديرفلا ىلع ةظاغلا بوجو ىلع ةلالدلا
 هوقلأف رجافلا ىلعأ أوركست ن ااوردقت ملأَذ ذإ لاق دوعسم نبأ نع ىورو موت رش 5

 قل 93 رمأ تنزام نيتقفانم اتناك سابع نأ لاق [ اضاتناخت | | ىلاعت هل هل وذو روفدكم هجوب

 تناكو تون هنأ سانلل لوقت تناك مالسلا هيلع وأ آر مأ أ امه أايخ تاكو طق

 . ميرحعتلا ةروس رخآ فيضلا لع لدت مالسلا هيلع طرأ ًارمأ



 صاصجلل ناءرقلا ماكحأ مدع

 دقو لطاب وأ قحب فلحلا رثك أ نإ مسا فالحلاو هيلع فاحلاو بذكلا هتزاجتسال

 | ممنب ءاشم زامه | ىلاعقهلوقو | مكابي أل ةضرع هقلا اولعجت الو | هلوقب كلذ نع هللا ىهن

 ضع نم مالكلا لقني ىنعي | مع مني ءاشم | هلوقو مهف سيل اب ره ًايئاع سانلا ىف اعاقو ىنعي

 هلوقو ماعلا تدي تاتق ةنجلا لخدي ال ركل ىلا لاقو 0 بيرضتلا هجو ىلع ضعب ىلإ

 دبع انثدحو ىعدلا مينزلاو ظيلغلا ظفلا هنأ لتعلا ىف ل !مق [ مينز كلذ دعب لتع | ىلاعت

 انثدح لاق ةبتء نب ديلولا انثدح لاق ىرتستلا قا#سإ نب 0 انثدح لاق عناق نب قابلا

 ربش نع ىلجبلا ريمع نب ناهمع نع نامثع نب .هاربإ ةبيش وبأ انثدح لاق ملسم نب ديلولا

 الو ظاوج ةنجلا لخدي ال ِهَتِلَي هللا لوسر لاق لاق سوأ نب دادش نع بشوح ن١

 ظيلخلا ظفلالاق ىرظعجلا امو تلق عاج ل كلاقظاوجلا اموتاق منزل تعالو ىرظعج

 . نوث ةروس رخآ فوجلا ب>ر لاق مينؤلا لتعلا امو تاق

 لئاس لأس ةروس نمو

 ميحرلا نمحرلا هللا مس

 بحأ ناكل ةعئام نعقلس ما ىور | تود م .مالص ىلع مم نيذلا | ىلاعت هلوق

 95 نعو نوماد يوسع مهنيذلا ت تأ رقو هيلع مدام يلم دللي هللا ل وسر ىلإ ةالصلا

 ىف تفتليال ىذلا لاق ةيآلا ىف نيصح نب نأر مع نعو أهتيقأوم ىلع نومتاد لاق دوعسم.

 ىذلا مور او لئسي ىذلا سابع نا نع ىورإ مور اولئاسلل | ىلاعت هلوقو هتالص

 ىنلا ثعب دهم نب نسحلا لاقو هلام بهذ نم مورح ا ةبالق وبأ لاقو ةراجتدل ميقتسيال

 [ءورحشلأو لئاسلل مولعم ق>ع ملاومأ ىإ تازتف كلذ دعب نو رخآ ءاج تمنغف ةيرس هل

 مدقت اف 1 ركذدق رك وبأ لاق هتيصو مرح نم مورا ن نأ لَو ىنلا نع سنأ نعو

 . لئاس لأس ة ةروس رخآ هيف مهفالتخاو مورا ى ىعم

 لمرملاةروس نمو 202020202020200 0

 ميحرلا نمحرلا هللا مس

 نب دعس نع ىفوأ نب ةرأرز ىور | اليلق الإ ليللا ريق لمرملا اممأ اي | ىلاعت هلوق

 اهيأاي] ةروسلاهذه أ رقتامأ تلاق هلي هللا لوسر مايق نع ىنيتبنا ةشئاعل تلق لاق ماشه



 ىلا لمزملا ةروس نمو

 ماقف ةروسلاهذه ل وأى مايقلا ضرتفا هللا نإف تلاق ىلإ تلق | اليلق الإ لبللا مق لمرملا
 مث ًارهش رشع ىثث| اهتءئاخ ىلاعق هللا كسمأو مهمادقأ تخفتلا ىح هب امصأو هلي ىبلا
 ال سايع نبا لاقو ةضيرف دعب اعوطت ليللا مايق راصف ةروسلا رخآ ىف فيفختلا لرزاأ
 انيببتت هنيب سابع نبا لاق [اليقرت نآرقلا لتر ر] ىلاعت هلوق وةنسوناه رخآو اًطوأ لوزن نيب ناكو اهرخآ لزنىت> ناضمر نبش يف مممايق وحن نوموقي أون اكلمزملا لوأ تلزن
 ضعب رثإ لع هضعبلاو لاق | اليتارل نآرقلال:رو | دها# لاقوهمهقت تح هنيه ضواط لاقو
 هيلإ بودنم هنأو ليللا مايق ضرف خسف ىف نيملسملا نيب فالخال ركب وبأ لآق ةدؤت ىلع
 رمعنباىور هيف بيغرتلاو هيلع ثحلا ىف ةريثكر اث أ هَ ىنلا نعىوردقوهيف بغرم
 مانيو هثلث موقيو لبللا فصن ماني ناك دواد ةالص هللا ىلإ ةالصلا بحألاق هِي ىنلا نع
 نأ ىلع نع ىورواموي رطفي وآموي موصي ناكدواد مايص هللا ىلإ مايصلا بحأ و هةيسفنم
 .تاعك رشالثب رتوأحبصلا د ومع رجفنا اذإ تح تاعكر قامت ليللاب لصيناك عقلي ىنلا
 لبصي ناك تلي ىنلانأ ةشئاعزعورجفلا ىتعكر لص رجفلا رجفنا اذإ ىتح ريكو حبس مث
 سابع نبا لاق | أطو دشأ ىه ليلا ةئشان نإ ] ىلاعت هلوقو ةعكر ةرشع ىدذحإ ليللا نم
 ةئشان وهف ىلصي ماق اذإ هلك ليللا دهاجلاقو هلك ليللا ةئشأت ىبف [ماق تأشن اذإريبزلا ناو
 [اليق موقأوأط ودشأ | ىلاعت هلوق ىف لاقو هلثم نسحلا نعو ةئشانوبف ءاشعلا دعب ناك امو
 ىلاعت هلوقو ةءارق تدثأ لاق اليق موقأو دهاج لاقو ريخلا ىف تيثأو ندبلل دوجأ لاك
 ةدانق لاقو ًاصالخإ هيلإ صلخأ دهاجب لاق | اليتبت هيلإ لتبتو كبر مسا ركذأو |
 نمو هريغ نود هنم ريخلا ليمأتو هللا ىلإ عاطقنإلا ليقو ةدابعلاو ءاعدلا هيلإ ضلخخأ
 حاتتفالازاوج ىلع لديف ةالصلانايب ىف ركذ هن "ال حاتتفالا ةريبكت ىف هبجتحي نم سانلا
 ىلاعت هلوقو اليوط اغارف ةداتق لاق | الب وط ًاحيبس | ىلاعت هلوقو ىلاعت هللا دانس است
 هانعم لاق ءاطو أرق نمو ءاطوو ةأطاو» بلقلا ناسللا أطاو دهاجم لاق [ أطو دشأ ىه |
 هفصنو ]يللا ىللث نم ىندأ موقت كننأ لعي كب ر نإ | ىلاعت هلوقد راهلا لمع نم دشأ ىه
 ةيآلا هذه تمظتنا دق ركب وبأ لاق [ نآرقلا نم رسيتام اوأرقاف  ىلاعت هلوق ىلإ - هنلثو
 ضرف موزأ ىلع اهتلالد ىناثلاو ًآيدب ناك ضورفملا ليللا مايق هب خسن هنأ اهدحأ قاعم
 زاوج ىلع اهتالد كلاثلاو [ نآرقلا نم رستام اوأرفاف | ىلاعت هلوقب ةالصلا ىف ةءارقلا



 صاصجلل نآرقلا ماكحأ قلم
 اسال

 دقو هأرجأ اهريغ أر قو بأتكلا ةحتاف ةءارق كرت نم هنأ عبارلاو ةءارقلا ليلقب ةالصلا

 خيسن امي 41 هل ليق ةخوسنم ىهو ليللا ةالص ىف كلذ لؤن امن :] ليق نإف فاس امف كلذ نب

 حيجستلا ر 5ك ذ دعب ةء أرقلاب أن سأ دقف ًاضيأو اهماكحأ رث اسو ابطنا رش خسني موأ رمضرف

 لالدتسإلا زوجبالف عواطت لاق كلذب ممأ امناف لبق نإف [هنم رست أم أقرقان] ىلاعتهلوقب

 0 أهبموجو تي' أذإ ليق ةبوتكملا ةالصلا ىف ق اهم وجو ىلع هب

 بوجولا ىضتقي | نآر قلا نم رست اما ؤرقافإ ىلاعت هلرق نإف ًاضيأو اهني قرفي 0

 نأ بجرف السل ف الإ نآرتا ارق ملي عضوم الو بوجولا ىلع مالاو

ة الصف ة ةدارقل ةلابهيدارألا ناكاذإ ليقنإف ةالصلاف ةءارقلا دارم لا 0
 ةالصلاو ع عوطتلا

 َم أ نإو عو طتلا ةالص نإ هل ليق ةءارقلا ضرف ىلع لدب فيككف ضرفب تسي ابسفت

 ةءارقلا تراصا مف لخد ىتمو ةءأرقب الإ اماعيال نأ اهالص اذإ هيلع نإفأ ًاضرف 5

 هيلع سل ناسنإلا نأ اكو ةروعلا رتسو ةرابطلا نم امطنارش ءافيتسا هيلع نأ و ًاضرف

 ا ام لعالا اهدقعب الأ هيلدا ودع لادا هوتافايبلا دوقعرئاسو مسا دقع

 لجأ ىلإ مول ثزوو مولعم ليك فريق ملسأ نم قلي هلوق ىلإ ىرت الأ ةميرشلا
 00 + هدقعي نأ هيلع هدّقع 0 دصق يم هنكلو سلا دقع هيلع سيلو م ولعم

 1 3 ل 1

 هيف الف أابسفن ةالصلا ا نارقلا ع أمأُو رقاق |ىلاعت هلوشب دارا غإ

 0 5 5 ءءء

 طاغ اذه هل ليقأ أبيف ل نقلا باو و ل 3 م ا : زاجا 0 ةقيقح نع 1 ةمق ا

: 5 

 أ وأ هنأ ىلعو ةلالدب الإ زوجمأل اذهو

 نم 0 الا ةذل هلأ نق نع مدنا ةءارقلا

 ميأ أ 41
 تمعدأ أم كل ماد#

8 
 يما
 ل

35 1 0 
 كا يس "ل انني ل 0 ١ نم هنآلع 3 رلأ

 كاحضلاو ةداتقو دهاتعو مهادإأو سأبع ن نأ لاق اقإ تكتمل نع د 0 ىلاعت هل هل وق

 هللا ىلع كتانسح ننال ى نأ نا عيبرأاو نسا لاقو ابنم رثك | قمل طع معقل

 نآرقلاوةوبنلا نمهللأ كاطعأام ننك : الدور أ لاقوللا دنع كلذ كامقن فا أ ررتاتسم



 ا رثدملا ةروس نمو

 كتعاطا ا رثكتسم كإبع ىف فعضتال ًاضيأ دهاجم نعو سانلانم رجألا هب ارثكتسم
 هلمح هجولاف هب ًادارم اهعيمج نوكي نأ زئاجو ظفللا املمتح املكى اعملا هذه ركب وبأ لاق

 ريبطت ب وجو ىلعلدب | ربطف كبايثو ل ادت هلوقو لامتحالا هوجو رئاس ىف ى مومعلا ىلع

 بحيال اهريبطت نال سجتلا بوثلا ىف ةالصلاز وهال هنأو ةالصلل تاساجنلا نم بايثلا

 لاقف كب وث لسغت مم لاف هب وث لسفي ًارامع ىأر هنأ ِهتيَي ىنلا نع ىورو ةالصلل الإ

 هللا لوسر ىرمأ ةشئاع تلاقو ىنماو لوبلاو مدلا نم بوثلا لسخي امنإ لاف ةماخأ نم

 ىنأ نع ىورام كلذب دارملا نأ مبضعب معذو ًايطر ناك اذإ بوثلا نم ىنملا لسفب هل

 نأ هرمأ ةمركع لاقو مثإلا نم [روطف كبايثو] ميهاربإ لاقو هحلصأ كلمع لاق نيذر

 جتحاو و ةلالدب الإ هبلإ مالكلا فرص زوال زاجم هلك اذهو ةرذع ىلع هبايث سلبال

 امو لوبلا نم هب ايث لسغب رمي نأ ىلإ جاتح ناك كلب ىنلا نأ زوال هنأب لجرلا اذه

 ىنلا رمأ مالا ق نأل ضقاتتل ا لالخ: يد مالك اذهو ركبوبأ لاق ههشأ

 نا وألل ًارجاه ناك لي هنأ مولعمو[ رجتاف زجرلاو ] ىلاعت هلوهب ناثو الا رجم هل

 هذه كرب هباطخ زاج اذإف نيلاخلا ىف تا رذعلاو ماثألل | ًاينتحي ناكو اهدعبو ةوبنلا لبق

 هللا لاقو هلثم ةالصلا لجل بابثلا ريبطتف اهل ًاكرات كلذ لبق لي نا ناكنإو ءايشآلا

 طق الإ هللا مم عد مه 2 ىبنلاو ا رخآ الإ هللا عم عدت الو] لي هيدنل ًايطاخع ىلاعت

 نآرقلا نم هلا لوثام لو نم هنأ معذو هداسفو لجرلا اذه لوق 00 ىلع لدي اذبف

 نم ةرابطلا امنأ ىلع لدي امنإو اهريغ وأ ةالص وأ ءوضو نم عّئارشلا نم ءىش لكل بق

 نكي مل هنأ نم ايدب هركذام اذ ضقن دقو ةثيبخلا لامعألاو امكرشو ةيلهاجلا ناثوأ

 ىص وب نأ ىلإ جاتح ناك هنأ نظ هارتفأ ةساجنلا نم بايثلا ريبطتب رم وب نأ ىلإ جاتحي
 ابكرتب بطاخي نأ زاج دقو اهلل اكرات ناك هن آل كلذ ىلإ جاتح نكي مل اذإف ناثوألا كرت

 ريبطتب هرمأ منمب ام كلذ ىف اف لزئام لوأ نم كلذ نإ 0 امأو برثلا ةرابط كلذكف

 نآرقلا نم لزناملوأ نأ ءاطعو دهاجمو ةشّئاع نع ىوردقو هيلعاهضرفب ةالصل باشلا

 . رثدملا ةروس رخآ [ قاخ ىذلا كب ر مساب أرقا]

 ء سم ماكحأ 6و



 ةمايقلا ةروس نمو

 ميحرلا نمح رلا هللا مس

 ىلع دهاشلاق هن أ سايعنبا ن زع ىور | ةريصب هسفن ىلع ناسنالا لبإ ىلاعت هللا لاق

 ةمايقلاءوي هيلع ةدهاش هحرا وجةريصب هسفن نم هسفن لبع تالا هانعم ليقو هسفن

 نم ىلوأ هيلع هسفن ةداهش لبقو رذتعاول سابع نيا لاق | هريذاعم قلأ ولو ] ىلاعت هلوق

 لديو اذهىف ىفانت الذإ اهيلع هلمح بجوىناعملا هذه ظفللا لمتحا امل ركب وبأ لاق هراذتعا

 هنوك نعربع ام واهلع ًادهاشو هسقن لع ةجح هللا هلعج ذإ هسفن ىلع لوقت هلوق نأ ىلع

 اهتويثو هسفن ىلع هتداهش أ ديك أت ىلع لد ةريصب ةسفن ىلع هنأب هسقن ىلع ًادهاش

 . ةمايقلا ةروسرخأ هسفن موزاب فرتعاام عيمج وءهرارقإو مدوقع زاوج كلذ بجويف

 تيجي ا ل ا ا

 ناسنإلا ةروس نمو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب ا

 لئاو ىبأ نع[ ًاريسأ و - ىلاعق هلوق ىلإ - هبح ىلع ماعطلا نومعطيو ] ىلاعت هلوق

 ةيأآلا |[ هب م ىلع ماعطلا نومعطيو ؟|أ رق مثمومعط نم رم مأف نيك رشملا نه ىرسأب نهأ هلأ

 آيا نسحلانعو همعطت نأ قحأ لسا كوخأف كرشملا ذئمو» مريسأ ناكةداتق لاقو

 ماعطلا نومعطيو ءاطعو ريبج نيالاقون. وجسملا ريسألا دهاجي لاقو نيكرشم اوناكلاق

 كرشملار يسألا ر ظ”الا ركب وبأ لاق مثريغوةلبقلا 3 لاقآريسأ و اهيتيو ًانيكسم هبح ىلع

 ماعط] ]ىف نأ ىلع لدت ةب هلا هذهو قالطإلا ىلع ًاريس أ ىمسيال نوجسملا ملسملا نال

اذ امصأ نأالإ تاقدصلا رث 0 نم هئاطعإ زاوج هرهاظ ىضتقيو ةبرق ريسألا
 نود ال 

 دمشو ةقينحو بأ زيحيو مامإلا ىلإ أهنم هذخأ ناكامو ىث اوملا تاقدصو ةاكزلا نم هم اطعإ

اولا ةقدصلا عفد زيجال فسوب وبأو اهوحنو تارافكلان زم هب ءاطعإ زاوج
 ىلإ الإ ةبج

 . ناسنإلا ةروس رخآ فلس امف هاني دقو ملسملا
 ا

 تاالسرألا ,ةروس نمو

 _ محرلانحرلا هللا مسب

 لعج هنأ ىنعي ىعشلا لاق [ ًاتاومأو ءايحأ انافك ضرأالا لمجب ملأ ] ىلاعت هللا لاق



 ضف تقشن] ءابسلا اذإ ةروس نمو

 ىورونيلا+لا ىف مبمضت ابنأ دارأف مايضلا تافكلاو تاومأألل ان ا
 هنم ىرب الف تيما تفكت لاق افك ضرألا ل |جن ملأ دهاجم نع ىح ىبأ نع ليئارسإ
 بوجو ىلع لدي اذهو ركب وبأ لاقي هلع نعي ال قي ىف لج رلا لاق اح : م وءىش
 هندبنم اشو هرعشنأ ىلع لدي اذهو هليازبام رئاسو هرعش نفدو هنفدو تلا ةاراوم
 ةلصاولا هللا نعل عيب ىنلا لاقو هنفد بجوأ دق هللا نآل هيف فرصتلا الو هعبب زوجيالا
 هذهو ةبآلا هيلع تلد ام ىعم وهو هب عافتنإلا عنف اهرعشب اهريغ رعش لصت ىلا ىهو

 ريغ ةبآلا ل ايوأت ىف ىورو ًاربق هل لج هنأ ىنعي [هربقأف هتامأ مث | ىلاعت هلوق ريظن ةيآلا

 للعجن مَأ | ىلاعت هللا لاق مث ىم صخلاق ددسلاق اهفدف لق ذخأ هنأد وعسم نبأ نعو كلذ

 8 ا ا و هلثم ةمامأ ىلأ نعو [ اتاومأو هايحأ ًاتافكضرأألا
 رخآ عيمج أ ىضتقي هم ومعو لو لا قش ال ليوأت ١] اذه ركب كب وبأ لاق دجسألا قابحرطق

 . تاللسرملا ةروس

 تقشنا هامسلا اذإ ةروس نمو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ليللاو] ىلاعت هللا لاق هارت ال ار | قفشلا دهاجج لاق [قفشلاب مسقأ الف] ىلاعت هلوق

 قفشلا ىلع نب دمج رفعج وبأ لاقو ضايبلا قفشلا زيزعلا 0 نب رمح لاقو[ قسوامو
 بوث هنمو ةقرلا لصألا ىف قفشلا ركب وبأ لاق ضايبلا بهذ اذإ نوكي ىذلا دارسلأ
 ىلوأ ضايبلا وهف هلصأ اذه ناكاذإو باقلا ةقر وهو ةقفشلا هنمو ًاقيقر ناكاذإ قفش
 ىلاعتهلوقو فتثكأ ةرخلا تقو قو لاحلا هذه ىف ق ةقيقر ءايضلا ءازجأ ن ل ةرواب 4يف

 كر اتادمذل ةوالتلا هدححس برجو بع هب لدّتسإ [نودجسيال نآرقلا مهلعءىرق اذإو]

 انأ الإ نآرقلا رئاسعامس دنع دوجسلا باح ىضتقي هرهاظو ةوالتلا عامس دنع دوجسلا
 1 ل 0 ظفللام. ومعل دوجسلاعضاو مف ةانامعتسا ود وجسلاعضاوم ادعام هزم ا:نصصخ

 مسا ن "ال عوضخلا هب دار أ ام] ليقنإف ًاسأر هدكح انيغلأ دق انك كلذ ىلع هلمعتسن ملول
 0 وهو فصو ىلع عوض هنأ الإ كلذك وه هل ليق 53 ىلع عش دوجسلا

 الو عوضخ تادايعلا رئاسو جحلاو مايصلا و 0 ْن أضر“ الا ىلع ةجلا

 3 تقضشنا» عضل اذإةروسرخآهب مسيل اهنعجرخ اذ د |ةفص ىلع عوضخ هن ”الأد وجسى مسدس



 صاصجلل ناءرقلا ماكحأ نفع

 ىلعألا كبر مسأ حبس ةروس نمو

 ميحرلا نمحرلا هللا سب

 ٠ زيزعلا دبع نب رمع نع ىور [ ىلصف هبر مسا ركذو ىرت نم حلفأ دق | ىلاعت هلوق

 جارخإب أ هنأ هِي ىنلا نع ىوروةالصلا ىلإ جرخ مثرطفلا ةاكز ىدأالاق ةيلاعلا ىنأو

 ةالصلا لبقرطفلاةفدص جر ختنأ ةنسلا سابع نبا لاقوىلصملا كإجورخلا لبق رطفلا ةقدص

 رئاسب ةالصلا حاتتف ازا وج ىلع [ىلصف هبر مسا ركذو] ىلاعت هلوقب لدتسيو ركب وبأ لاق

 الب بيقعتلل ءافلا تناكذإ هب الصتم ةالصلا هللا مسا ركذ بيقع ركذ امل هنآل راكذآلا

 . حبس ةروس رخآ ةالصلا حاتتفا دارملا نأ ىلع لد خارت

 دليلا ةروسنهو

 ردد ميحرلا نيحرلا هللا سب

 لاق ةنجلا ىتلخدي المعىنءلع لجرمهل لاق تلي ىنلا نأ ىور [ةبقر كف] ىلاعت هلوق

 !مقتعب در غنت نأ همسنلاق تعال لاقفهتلا لوسرايءاوساسيلأ لاق ةبقرلا كفو ةمسنلا قتعا

 تاقدصلا نمبتاكملا ءاطعإ زا وج كلذ ىضتقا دق ركب وبألاق اهنم' ىف نيعت نأ ةبقرلا كفو

 [ةبغسم ىذ] ىلاعتهلوقو باقرلا فو تاقدصلانأش ىفهلوق وحن وهو هنمث ىف ةنوعم هن'ال

 وه ىأ بارتلا ةعقب ةءرثما سابع نبا لاق | ةبرتم اذ ًائيكسم وأ ] ىلاعت هلوقو ةعاج ىِذ

 ةدش ةيرثملا ةباورآضيأ سابع نبا نعو ءىثش ضر الا نع هيراوي ال بارثلا ىف حورطم

 ءانعم [ اونمأ نيذلا نم ناكمث ] ىلاعت هلوقو رقتفا اذإ لجرلا برت مل وق نم ةجاحلا

 . دليلا ةروس رخآ و اولا ىعمع انبه مث تراصف اونمأ نيذلانمناكو

 ىحضلا ةروس نمو

 ميحرأا نمح لا هللا مس

 هنأال ميتيلا صخو هلام ذخأو هدلظب هروقتال ليق [ رقت الف متتيلا امأف ] ىلاعت هلوق

 هنأ هلم ىنلا نع ىور دقو هملاظ ىلع ةبوقعلا ظيلغتل هرمأ ىف ظاغف هللا ريغ هل رصانال

 نع ىمن هيف [ رونت الف لئاسلا امأو ] ىلاعت هلوقو هللا ريغ هل رصانال نم ملظ اوقتا لاق

 نسحب ىرخأ ةبآ ىفرمأ دقو لوقلا ظالغإو رجزلا وه رابتنإلا نال هل لوقلا ظالغإ



 ضر ردقلا ةليل ةروس نمو

 الوق مهل لف اهوجرتكب ر نم ةمح ر ءاغت أ مهن ءنض رحل امإوإ ىلاعت هلوق وهو هل لوقلا

 5 ا رخآ نيفلكملا عي مج هيب دبا 5 دقدتإف 0 ىبنلل ًاباطخ ناكنإو اذهو |ًاروسيم

 حرش مة هروس نو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىزورملا دم نب هللا دبع انئدح | 0 رسعلا عم نإ ارسي رسعلا ص نإف| ىلاعت هلوق

 هلوق ىف نسحلا نعرمعم نع قازرلا دبع انربخأ لاق عيبرلا ىلأ نب نسحلا انثدح لاق

 نالوقي وهو كحضي رورسم وهو موب هلي ىنلا جرخ لاق | ًارسي رسعلا عم نإ | ىلاعت
 رسعلا نإ ىنعي ركب وبأ لاقأ رسن رسعلا عم نإ نيرس رسع بلغي نأ نب رس رسع بلغي

 روك ذملا دومعملا ىلإ عجريف ماللاو فلآلاب دري هنآل ًارخآ هب ىنثملا وه ًايدب روكذملا

 ىلاعت هلوقو ماللاو فلآلاب هفرعل لوألا دارأولو روكنم هنآل لوألا ريغ ىناثلارسيلاو

 ىلاعت كيغرام ىلإ بصناف كضرف نم تغرف اذإ سابع نبأ لاق[ بصناف تغرف اذإف ]

 كي ةدابعلا ىف كب ر ىلإ ب صناف كنت دعأ دارج نم تغرف اذإف نسحلا لاقو لمعلا نم هيف

 صأ نم تغرفاذإف دهاجم لاقو ءاعدلا ىف كب رىلإي صناف كتالص نم تغرفاذإف ةداتق

 نوكيف الع ظفللا لمحه جولاو ةلمتحم 00 دعو كبر ةدابع ىلإ بصناف كايند

 . ةروسلا رخآ نيفلكملا عيمج هب دأ رأان إذ هلو ىتلا اب ًاباطخ ناكنإو ادا م ابعيمجايلك

 ردقلا ةليل ةروس نمو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لبق [ رمش فلأ نم ريخ ردقلا ةليل  هلوق ىلإ  ردقلا ةليل ىف هانلزنأ انإ ] ىلاعتهلوق

 ىذأاريثكلا ريخلا نم اهيفمسقي امل كلذوردقلا ةليل ايف سيل رهش * فلأ نم ريخ ىهامإ

 ليضفت هجو امنإو ىنعملا اذهل رهش فلأ نم لضفأ تناكف ربش فلأ ىف هلثم نوكس ال

 ريثكلا عفنلاو ليزجلا ريخلأ نم اهيف نوكي أسما ضعب ىلع اهضعب نكامألاو تاقوألا
 ىورفاهيف ةباحصلا فاتخاو نوكستىّتم ردقلا ةليل ىف هلو ىنلا نعتاياورلا فالتخاو

 نأ ىردخلا ديعس وبأ ىورو سابع نبا هاور نيرشعو ثالث ةليل اهنأ وكلي ىتلا نع
 لاق دوعسم نبأ نعو رتو لكىف اهوبلطاو رخاوالا رشعلا ىف اهوسقتلا لاق قي ىنلا
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 ثالث ةليأو نيرشعو ىدحإ ةليلو ناضءر نم ةرشع عسن ةليل هل هللا لوسر لاق

 .ىورو رخاوألاعبسلا فردقلا ةليل اورحت لاق هنأ هوَ ىنلا نع رمع نبأ نعو نيرشعو

 .ديمح انثدحلاق دوادوبأ انربخأ لاق ىرصبلا ركب نب دمع انثدح نيرشعو عبس ىف لاق هنأ

 ريثك بأ نب رفعج نب دم انثدح لاق مجرم ىبأ نب ديعس انثدح لاق ئاسفلا هيوجنز نبا

 ىذنلا لمس لاق رمع نبأ نع ريمج نب ديعس نع قام إ] ىبأ نع ةيقع نب ىسوم 0

 دوادوبأ انثدحلاقركب نبدمانث دحو ناضم رلك ىف ىهلاقف ردقلا ةليل نع عمسأ انأو هَ

 .لاق رز نع مصاع نع ديز نب دامح انثدح الاق ددسمو برح نب ناملس انثدح 0

 نب هللا دبع ىنعي انيحاص نإف رذنملا ابأ اب ردقلا ةليا نع ىنربختأ بخكن نا تلق

 دقل هللاو نمحرلا ديع انأ هللا محر لاقف اهبصي لوحلا مي نم لاقف اهلع لس دوعسم

 .نيرشعو عبس ةليل ناضمر ىف اهنإ هللاو اولكتي نأ هركنكلو ناضهر ىف اهنأ لع

 ىلايللا ضعب ىف ةنس ىف نوكتف ةحيمص نوكن نأ زئاج الك رابخ الا هذه ركب وبأ لاق

 ىف ةنس ىفو ناضمر نم رخاو الا رشعلا ف ىرخأ ةنس ىو اهريغ ىف ىرخأ ةنس ىفو

 دوعسم نبأ لقي لو ناضمر ريغ ىف ةنس ىفو لو الارشعلا ىف ةنس ىفو طسو الا رشعلا

 0 ا ال ذإ فيقوتلا قيرط نم الإ اهبيصي لوحلا مق نم

 نت انني قا نوكتدق اهنأو ةنسلا نم ربشن ةصوصخ ريغ ردقلا ةليل نأ كلذب تدقق هيد لإ

 ىتح قلطت ال اهنأ ردقلا ةليل ىف قلاط تنأ هتأسماللاق نميف انباصأ لاق كلذلو ةنسلا

 الف تقوب ةصوصخم اهنأ تبي لو كيثلان قالطلا عاقتي] زوجي ال هنأ ال لو> ىضمب

 .٠ ةروسلارخآ لوح ىو قالطلا عوقوب نيقيلأ لصحي

 اورفك نيذلا نك مل ةروس نمو

 علا هلا تار
2 

8 1 

 صالخإب رمأهيف [ءافنح نيدلا 7 نياصخم هللا او ا الإ اورمنا ام و] ىلاعت هلوق

 ةينلاب قاعت هل سلو كارشإلا دض صالخإلا نال هريغ ايف كرشيال تأوهو هل ةداعلا

 دقتعا ىتم هن”ال ةينلا باحيإ ىف هب لالدتسإلا حمصي الف اهدقف قالو اهدوجو 2 الا 3 3

 . ةروسلا رخآ اهيف كارشإلا قنو ةدابعلا ف صالخإلا هل لصحا دقف ناعالا“



 هو نيدلاب بذكي ىذلا ترأرأ ةروس نمو

 نيدلاب بذكي ىذلا تيارأ ةروس نمو

 : ميحرلا نمرلا هللا مس

 اهتقو نع اهنورخؤي سابع نبا لاق | نوهاس مهتالص نع مم نيذلا | ىلاعتهلوق
 نوبسي لاق نسحلا نع راند نب كلام ىورو دعس .نع دعس نب بعصم لاق كلذكو

 اهنورخ وي نوقفانملا 3 لاق نسحلا ن ء سم نب ليعامجإ ىورو توفي ىت> اهتاقيم نع

 عفش ىلعأ ىردي ال ىذلا وه ةيلاعلا وبأ لاقو اولص اذإ مهتالصب تؤارب اهنقو نع

 انثدح لاق: ركب نب دمج انثدحام ليوأتلا اذهل دهشي ركب وبأ لاق رتو ىلع وأ فرصنا
 نع نآيفس نغ ىدهم نب نمح رلا ديع انثدح لاق لينح نب دحأ انئدح لاق دواد وبأ

 :ةالصلا يف رازغالا لاق هلي ىتلا ن رع ةريره ىبأ نع مزاح ىأ نع ى ممثلا كلام ىبأ

 ديعس وَبأىورام هريظنو اهف ك اشوهو رارغرلع اهنم فرصتيال هلأ« 0 الو

 ىرخأ ةعكر لصيلفًاعبرأ مأ ىلص اثالثأ ردي لف هتالص ىف كش نم لاق ملي ىنلا نأ

 لاق نوهانم دهام نع ىورو ةلفان هل ناتدجسلاو ةيكرلا هتالسصص تمن دق 0 نع إو

 0 متل موللا اوقحتسا امنإف اهنع موبلل نوبسي مهنأ دارأ هنأك ركب وبأ لاق 0

 هلعف نم سيل ىذلا 0 نآل مهت الص ىف نيثارم ارئاكذإ اهف ممركف ةلقل

 هعفذي ةداتقو دهاجو سابع نبا لاق | ميتيلا عدي | ىلاعت هلوقو هيلع باقعلا 0

 ناورع ا ناو ىلع لاق | نوعاملا نودعنمعو |ىلاعت هلوقو هّقح نع

 .ولدلاو: ردقلاو سأفلا عنم نوعاملا ىلع نع ثراهلا ىورو ةاكزلا نوعاملا بيسللا

 نباآلاقوةب 0 ير ةيأور امهنع هللا ىتكر سابع نأ نع دوعسم نيا لاق كلذكو

 نأ نو< ركبوب أ لاق نوءاملاورف ةعفنم هيفام لكددحولا لاقو لاملا نوعاملا بيسمملا

 ةرورضلا لاح ىف ةيجاون وكت دق تال الاهذه ةيراعز ال 0

 ١ م ول نع كلذ ءينيف ةيو 3 رض ريغ م زامل ا وعلم دق قو مدلل قدح م ومذعا ايعئامو ابل

 0 ةرونلا رخآ قالخأ الا مراكم ممتال تعب كلي يبا لاقو نيدلسملا قالخأ ا

 . روكلا ةهروس ندو

 000 ميج >ارأا نمحرلا هللا مسي

 ذل اون ةالض نسحلا لاق | رحناو كبرل لصف | ىلاءت هلوق
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 نمضتي ليوأتلا اذهو ركب وبأ لاق ىنمي ندبلا رحخاو عمحي ميبصلا لص دهاجو ءاطع
 فلس اهف هانركذ دقو ةيحضألا بوجو ىتاثلاو ىحضلا ةالص باحيإ امهدحأ نيينعم

 لاق رحنا و كب رل لصف ىلع نع هيبأ نع ىردحجلا مصاع نع ةملس نب دامح ىؤرو
 نبا نع ءازوجلا وبأ.ئورو هردص ىلع هعضو مث ريالا دعاسلا ىلع ىلا ديلا عضو

 نع ىورو:ةالصلا ىف رحنلا دنع لامشلا ىلع نيهلا عضو لاق رحناو كبرل لصف سابع
 لطبي ليق نإف كر حلب ةلبقلا لبقتسا لاقي ءارفلا لاقو ةالصلا ىف نيديلا عفر هنأ ءاطع
 ىضالا مري متلي هللا لوسر انيلع جرخ لاق بزاع نب ءاربلا ثيدح لوألا ليوأتلا

 اذه انموب اكن لوأ نإ لاقو هبجوب انيلع لبقأ م * نيتعكر ىلصف أدف عيقبلاىلإ

 كلذ لبق حذ نمو انتنس قفاو دقف كلذ لعف نُف ردح عمججرل م  ةالصلاب أدبن نأ

 لدف ةنسرحتلاو ديعلا ةالص ىمسف ءىش ىف كسنلا نم سيل هله ال هلع ل وه امإف

 رئاخل هضرفو هللا هنسام ن"ال تننظ سيل هل لبق باتكلا ىف اهب موي مل هنأ ىلع
 ليوأتو انيلع هضرف هللا ناكنإو اتنيد اذه لوقت ا انضرف اذهو انتنس اذه لوقن نأ

 ظفللا قالطإب لقعي الهن الو ظفللا ةقيقح هن”ال ىلوأ ندبلا رحن ةقيقح ىلع هلوأت نم
 ىلع نيملا عضو هنم لقعي ملو ندبلا رحن هنم لقع مويلا نالف رحن لاق نم نال هريغ

 دقو رحنلا دنع هدب ٠ عضال هنأ ىلع عيا قافتا ١لوالا دارملا نأ ىلع لديو راسلا "لذ

 2 ىبلا نع ىوردقو ةرسلا لفسأ راسيلا ىلع نيبلا عضو ةريره ىنأو ىلع نع ىور

 8 ةروسلا رخآ ةريثك هوجو نم ةالصلا ىف هلامث ىلع هلي 0 ناكمنأ

 نورفاكلا ة هروس نمو

 ميحرأ ا هللأ

 ضعب ىفةصاخ تناكنإو ةيآلا هذه ركب وبأ لاق | نيد ىلو 02 مكلإ ىلاعت هلوق

 | دبعأ ام نودباع متنأ الو ] لاق دقو اودلسأ دق مهنم ًاريثك نال ضعب نود رافكلا
 مههاذمفالغا عم مهنم ري نمن 3 هدكاوا لم هلك رفكلا نأ ىلع تلد دق اهماف

 نأ ىلع لدف اد>او ًانيد مالسإلا نيدو ًادحاو نيد مهيد لعج مث * ةيآلاب نودارم

 5 ةروسلا را أ ةدحاو ةلم هيهاذم فاللتخا م رفكلا



 نسيغي تبت ةروس نمو

 هللا رص ءاج اذإ ةروس نمو

 0 ميحرلا نمحرلا هللا مس

 اهنأ ىلع لدي اذ- هو كم قدا ف | حتف ةلاو هللا رت ءاج اذإ ١ ىلاعت هل وق
 ىلاعت هلوقو دييقتب الإ مل اصلاىلإ فرصتنالو هيضتقي ظفللا قالطإ نآل ةوزع تحتف
 ناك تلاق ةشئاع نع قورسم نع ىحضلا وبأ ىور | هرفغتساو كبر دمح حسف ]|
 ىل رفغا مهللا كدمحبو ميلا كناحيس هدوجسو ا ىف لوقي نأ رثكب كِلَي ىلا
 هللا لوسر ناك ت لاق ةشئاع نع قورسم نع مسمع نع شمألا ىورو نآرقلا لوأتي
 كي ال ]1 بوتأو كرفغتسا كدمحو مهللا كناحبس توع نأ 1 لبق لوي نأ رثكب وتم قل

 ىف ةمالع ىل تلعج لاق اهتثدحأ دق كارأ ىتلا تايلكلا هذه ام هللا لوسراب تلق كَ
 . ةروسلا رخآ اهرخآ ىلإ حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ اهتلق انارذلا أ

 تدت ةروس نمو

 ميحرلا نحرلا هللا مسب
 ىعل بسك امو سابع نبأ نع 0 بسك امو هلام هنع ىنغأ ام ]| ىلاعت هلوق

 لجرلالكأ ام لضفأ نإ هت هع ألي ىنلا نع ىورو ثيينحلا بسكلا سابع نبا ماو هدلو
 لدب وهو كيبال كلامو تنأ هلوقك وه ركب وبأ لاق هيسك نم هدلو نأو هبسك نم
 نأ ىلع لديو هدلو مأ ريصتو هيلع قدصم هنأو هنبا ةيراجل ب الا داليتسا ةحص ىلع
 ىلاعت هلوةو هبسك وه ىذلا هدبعل داقبال اهل ايدك هاعس هن آل مدلوب ل دلاولا
 هنأب ريخأ هنآل هَ ىبلا ة ةوبن ةم ىلع تالالدلا ىدحإ [ بهل تاذ ًاران لصيس ]
 وه ناكدقو هب ريخأ 5 نابلسي الو رفكلا ىلع نات وميس هنأ أآماو
 انيلسأ دق الاق (ينأ ولف اناجم ادمح نإ هتأرما تلاق كلذلو ةروسلا هذهم اعمس هن أماو
 ًاقلعتم نودحي نوكرشملا ناكلو لولا اذه ادر دق اناكل هادقتعي مل نإو كلذ اربظأو
 ىلع هرم 'كو كلذب ريخأف هداقتعاب الو هرابظإب الإ ناملسي ال هنأ لس ع هللا نكلو
 عناوملا عاشنرا عم الكشي ملف مويلا نايلكنتت ال ايت لاق ول هلوق ريظن اذهو هب ريخأ ام
 بم نأ هللا رك ذ أمنإو هتوبن ةحس ىلع تالالدلا ربظأ نم كلذ نوكيف آلا ةهصو
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كما
 

 همحأب هنِلَو ىلا ركذو هتينك
ىف هركذ نم لكو ديز كلذكو

 مثركذ امئإَف باتكلا 

 مسإلا اذهب هتيمست زئاج ريغو ىزعلا دبع همسإ ناكب هل انأ نآل ةينكلا نودرسإلا

 . ةروس رخآ هتينك ىلإ همسأ نع لدع كلذلل

 قلفلا ةروس نمو

- 
 رد

 ميحرلا نحرلا هللأ جبن

 انثدح لاق افئلادمم ن هللادع انثدد> لاق دواد | انثي لاق رى” -, رم أني د

 لب 5 5 كا ل ا

 نب ةيقع نع هيبأ نع ىربقملا ديعس نأ نب ديعس نع قاعإ نب دم نع ةلس نب دمه

 ةيلظو مير انتيشغذإ ا وب.الاو ةفحجلا نيب هلي هللا لوسر عم ريسأ انأ انبي لاق ماع

ذوعءاو قافلا برب ذوعأب ذوعتي متلي هللا لوسر لع ةديدش
 هلوقيو سانلا برب 

عتم ذوعت ف اهم ذوعت ةيقعأو
انمي هفتدعتو لأآق املثم ذو

 «هنع ىورو ةالصلا ُْى 5 

 هقرمأ ةشئاع تلاقو نيتذوعملاب هاقرف هِي ىنلا ىلإ ليربج ءاج لاق دم نب رفعج

 هللا لوسر لاق لاق ةديرب نع ىحشلا ىورو نيعلا نم قرتسأ نأ هالي هللا لوسر

د ىنلا نع سنأ نعو ىمح 3 نيع نمألإ ةيقرال م
 .لاق ركب نب دمحشانغدحو هلثم 

انثدد لاق دوأد ض انثادح
 انثدحلاق ءالعلا نا نوع 

عالا|نثدد لاق ةيواعموبأ
 نع ش.

 ةأرمابنيززع هللأديع ةأرما بشز ىخأ نبأ نع رازجلا نب ىد نع ةره نب ورم

 .ىدويلا نالف ىلإ فلتخا تنكف فذقت ىيع تناكدقل هللاو اذه ل وقت مل تاق

 ًاذإف هديب اهسخني ناك ناطيشلا لمع كلذ امنإ هللا دبع لاقف تنكس اقر اذإف ىيقرب

 سابلا بهذأ لوقي تيب هللا لوسر ناك ىلوقت نأ كيفكي امن امهنع فك امهاقر

 هنمو | ىلاهتهلوقو اهقس رداغيال ءافش كؤافش الإ ءافهالفاشلا تنأ فش سانلا بر

وسلا دقعلا ىف تاثافنلا حلاص وبأ لاق | دقعلا ىف تائافنلا رش
 نع رمعم ىورو رحا

لاق | دقعلا ىف تاثافنلا رش نم دز ال هنأ ةداتق
 هذه نم رحسلا طااخ امو مايإ 

فتلا ركب وبأ لاق قرلا
لا ىلع نكفن رحاوسألا دقعلا 2 تاثا

ف مالكب هنوقربو ليلع
 هي

 ةلئاقلا مومسلاو ةراضلا ةيود“الا ليلعلا نمعطيو بك اوكلل مظعتو كرشو رفك

 هررض ندرأ نأ اذه نهاقر نم كلذ نأ نمع ذب مث كلذ ىلإ لصوتلا ىف نولاتحيو



 فما قلفلا ةروس نمو

 امبرو كلذب نعفني نونأ نمهويو هيلع نثفنيف هعفن ندري نهنأ نمعزب نم امأو هفلتو
 ةياهاجلا ةيقرىه اهنعىهملا ةيقرلافعجولا ةفخليلجلل 0 ةيودألا ضعب هنيقسإ
 دقو ةزئاج اهناف ىلاعت هلل ركذبو نآرقلاب ةيقرلا امأو 000 هلا نم هتنمضت الل

 ام]و هللا ركذب ةيقرلاب كربتلا ىف انبامصأ لاق كلذكو اهيل] بدنو هِي ىنلا اع صم
 كالذب نعفني نهنأب قدص نم نآل دقعلا ىف تاثافنلا رش نم ةذ اهتسإلاب ىلاعت هللا أ
 ةيقرلا كلتب اهررضو ابعفن زاوج دقتعي ثيح نم نيدلا ىف هيلع ًاررض كلذ ناك
 ىلاعت هلوقو ةراضلا ةيودآألاو مومسلا قس نم ناتحي اهف نهرش ير هرجع تو
 عيبرلا أ نب نسحلا انثدح لاق دهم نب هللا دبع انثدح | دسح أذإ دسأح رش نمو إ

 دسحأ ذإ دسأح رش نءدإ ىلاعت هل وق ىف ةدأتق نع رمعم نع قازرلا دبع انربخأ لاق

 نأ | محرم أ مقلي ىنلا نأ ةشئاع تور دق رك وب أ لاق هسفنو هينيع رش نم لوقي لاق

 ابخاألاو قنيعلا لاق عقلي ىنلا نأ ةريرهوبأو سابع نبا ىورو نيعلا نم قرتست
 لاق ايركذ نب مساقلا 0 لاق عناق نبا انثدح ةرهاظتم نيعلا ةحصب لِي ىنلا ن
 سايعنبا نع سواط نع ثيل نع و يهارإ و 53 ًاانثدح لاق ديعس نب ديوس . انثدح

 متلسفتسا اذإف نيعلا هتقبسل ردقلا قبسيمىث ناكولف قح نيعلا وِ هللا لوسر لاق لاق
 لصفنب ءىث ةبج نم وه امنإ نيعلا ررض نأ ساتلا ضءعب معز ركب وبأ لاق اولسغاف
 دنع نسحتسملا ءىشلا ىف نيعلل ]و لوجو رش وه اذهو نيعملاب لصتيف نئاعلا نم

 امنإ ىلاعت هللا نوكي نأ هبشيو نيعملاب عقي ررض تاقواألا نم ريثك ىف قفتيف نئاعلا
 بجيعي الو ايندلا ىلإ نكري الثل هل ًاريكذت هارب اب ناسنإلا باجي] دنع كلذ لعفي
 ىبارعأءاخل قيسلا نكت م كَ هللا لوسر ةقان ا ءايضعلا نأ ىورام وحن وهو اهنم ءىثب
 هللأ ىلع قح ب لاقف ع ىبلا باصصأ ىلع كلذ قشف أمقيسف م 0 هل دوعق ىلع

 رك ذي نأ هارب ام هباخيإ دنع نئاعلا ىمأ كلذكو هعضو الإ ايندلا نم ًائيش عفربال نأ مال زك هد و1 نادل
 هاششام تاق كتنج تاخد ذإ الولو ] ىلاعت هقلالاق هيلع لكوتيو هيلإ عجريف دن ردقو قا
 وهو هتنج لخدو 1 لاف هلوقب اهم هباخيإ دنع هتنج كال رخأف ا هللاب الإ ةوقال هللا

 كتنج تاخد ذإ الولو  ىلاعت هلوق ىلإ  ًادبأ هذه ديبت نأ نظأ ام لاق هسفنل ملاظ
 انثدحو كتافو تقو ىلإ ىلاعت هللا مهل كيلع 5 قبتل ىأ ا هّليأب الإ ةوقال هللا ءاشأم تأ
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 انثدح لاق بلاط ىبأ نب سايعلا انثدح لاق لضفلا نب ليعامسإ انثدح لاق قابلا دبع

 ًآنيش ىأر نم قلي ىنلا لاق لاق سذأ نع ةمامث نع ىلذحلا ركب وبأ انثدح لاق جاجح
 . ءىث هرضي مل هللاب الإ ةوقال هللا ءاشام هللا هلالاقف هبحعأ

 ١ قفوللا هللاو هلل دمحب مت «

 جب تح



 يا ا ا ير ا ا ا عمم

 2 0 ا ل

 تعمم
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